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 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومسروش طراحي دوره 

 ١جلسه: 
 كل نگري وكلي نگري  :موضوع

 حجت االسالم حسيني  :استاد
 ٦٤/٨/٢٩ :تاريخ

 * مقدمه 
پس ازاينكه چهارجلسه درخدمت آقاي حسيني وگروهي ازدوستان بوديم روي مباحثي كه  :برادرساجدي

درطي اين چهارجلسه اشاره فرموديد دراولين جلسه دررابطه با تفاوت ميان كل و كلي مطالبي رافرموديد كه 
 ضرورت روش گفته شد. مالحظه كل نگري يا ادراك ازكل و

توانيم داشته باشيم چون موجود با همه ابعاد  نمي كل داراي اجزاء است ادراك ازكل همانگونه كه هست
كلي ازمالحظه خصلت  ،وجوديش وجود دارد اما ادراك ازكلي چون بوسيله عقل فرد انتزاع ميشود ممكن است

مشترك مصاديق مختلف يك صنف بدست آيد ميزان دقت بستگي مستقيم به نزديكي نمونه ساخته شده با 
عينيت داردو بعد ازآن بحث دربارهء نمونه سازي كه چطوريك نمونه بسازيم يك سلسله مطالب گفته شده كه 

 ن درجلسه اول بود. حدود دوازده تامطلب بوده كه اين كارها بايستي انجام بشوداي
درجلسه دوم بحث درادامه بحث اينكه كل چيست وتفاوتش با كلي مسئله ضرورت وجودمنطق براي شناخت 

منطق صوري كافي است براي سنجش كل يا كافي نيست توضيح آيا  كل مطرح شده ومقداري دررابطه بااينكه
ي يعني شناخت مسائل كلي اجتماعي داده شد واين درجلسه دوم اجماالً بوده كه گفته شده كه كل نگر
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شناخت اموركلي اجتماعي ازاموربديهي نيست چون همه قدرت شناخت واصالح آن راندارند يعني سه تا مطلب 
پشت سرهم گفته شده كه يك بديهي است كه كل نگري از اموربديهي نيست درامرنظري امكان ثواب وخطا 

جريدي ممكن نيست نتيجه گرفته شد ازاين سه تا كه وجود دارد سنجش ثواب وخطا دركل نگري بامنطق ت
 ضرورتاً منطقي الزم است.

دركل اصل رابطه است  -١عمدتاً گفته شده كه  ،درجلسه سوم كلياتي دررابطه با منطق كل نگري طرح شده
بيش ازيك تقسيم بندي درمورد كل نميتواند صادق باشد درجلسه  -٣اجراء واقسام كل اعتباري نيست.  -٢

عدم استقالل هستي مخلوق ونيازاوبه  -١ارم خصوصيات روش طراحي اسالمي گفته شد كه عبارتنداز چه
بايد هدف متناسب با فعل حضرت حق باشد مطالعه دربارهء متحركهائي انجام ميشود كه  -٢هستي مطلق 

نحوهء  جهت ميتواند تغييركند بوسيله اختيار البته بصورت صددرصد -٣هدفشان همان هدف خلقت است 
اختيار كه تغيير كند نحوهء جهت درتغييروضعيت نيزتغييرخواهد كرد اين سه تا خصوصيت هم بعنوان قيود 

 اسالمي روش طراحي طرح شده درجلسه چهارم. 
بحثي كه درخدمتتان هستم بحث روش طراحي است تقريباً خالصه اش را  :برادرحجت االسالم حسيني

يعني يك مقدارمشروع ترازبحث جلسه گذشته مطلب را بعرض ميرسانم آقاي ساجدي درچهارجلسه فرمودند. 
كه ميخواهد بحث جلسه اول مطرح شود جلسه اول هرجلسه اشاره بيشتري نسبت اي  ضمن اينكه درسه جلسه

به مباحثي كه درمتن آن چهار جلسه كلي بوده عرض ميشود توضيحاتي كه الزم است به عنايت بعضي از 
درآن جلسات عرض نميشود وفرصت كم بوده نميرسيديم به آنها بپردازيم درجلسه اول جزئيات كه احياناً 

 دردورهء اولش كه كلي ترين مالحظه بود بحث كرديم دراينكه فرق بين ادراك كلي وادراك ازكل چي هست. 
 * تعريف كلي وكل 

ت را چرا؟ چون بگيرواخذ كن كليا )خذل كليات( وقتي كه ميگوئيم درمنطق صوري بحث دركليات است
كلي هست كه يكون كاسباً ويكون مكتسباً كلي است كه ميتواند وسيله قرار گيرد براي كسب يك نتيجه 
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استنتاج يك نتيجه رسيدن به يك مطلوب وكلي است كه نتيجه واقع ميشود ازكليات يعني درعمل تفكر 

 كرد كلي است نه كل.كه ميشود با آن كاراي  درمنطق صوري نظرشان چنين است كه آن دست مايه
است كلي مفهوم انسان مفهومي اي  كلي آنست كه صادق برافراد متعددي باشد يعني كلمهء انسان كلمه

است كلي اين كلمه الف وس والف و ن اين پشتوانه اش يك مفهوم است كه اين مفهومش كلي است كه هم 
ائي كه بدنيا بيايند وهم صدق ميكند برآنهائي كند برآنه مي صدق ميكند به آنهائي كه ازدنيا رفته اند وهم صدق

كه درغرب زمين هستند وهم درشرق زمين هم برمسلم وهم بركافربرهمه اينها كلمه انسان ابتدائاً صدق ميكند 
انسان توجه دارد به يك خصوصياتي كه اين خصوصيت  ،ازنظرمنطق درآن بالمره خصوصيات شخصي نيفتاده

 رزيادي را. فراگير است شامل مصاديق بسيا
باتعبيرخودشان مفهوم اگرصدق كند برعدهء زيادي به آن ميگوئيم كلي واگرصدق نكند برعدهء كثيري به آن 

كند برعده زيادي هم ميتوانند نام جزئي را برايش بگذاريد وهم  نمي ميگوئيم جزئي همان مفهومي كه صدق
كل داراي اجزاء پس كل غيرازكلي شد. كل  ،ميتوانيد اگرآن مفهوم ناظر بريك مجموعه مركب است بگوئيد كل

 كند نسبت به اجزاء بصورت مساوي دركل به تك تك مصداقها كه دست نمي داراي اجزا است صدق
گذاشتيم صحيح بود بگوئيد اين انسان است اين فردي ازانسان است نه اين جزئي ارانسان است وليكن  مي

ن مثالً مصداقي ازانسان است فردي ازانسان است. يك دراجزاء كل به دست يك انسان نميشود گفت كه اي
 آدميزاد راشما مالحظه ميكنيد ميگوئيد اين آدم. اين آدم راكه ميگوئيد داريد اشاره 

اين شخص كه نامش  ،گذاريد ميگوئيد مثالً حسن نام اين شخص است مي مي كنيد به يك كل نامي برايش
ت ميگوئيد دست حسن جزء اندام او است سرحسن گردن حسن است داراي اندامي است داراي اجزائي اس

حسن جزء اندام اواست ممكن است كلمه كل رانام كل را به اعضاء رئيسه مجازاً بكارببريد. ممكن است بگوئيد 
چون منهاي گردن منهاي اتصال سروگردن كه گردنش محل اتصالش است ممكن  )آزاد كن گردني را( كه

 شد ممكن است مجازاً چنين چيزي رابكارببرند. نيست آدميزاد وجود داشته با
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كند بلكه شامل است براجزائش پس شمول كل نسبت به  نمي هيچوقت نام يك كل نسبت به اجزائش صدق

 اجراء شمولي است غير از شمولي كه كلي نسبت به اجزاء دارد. 
افراد صادق است ولي شمول كلي نسبت به اجزاء بعنوان مصداق برايش طرح ميشود. بدون فرق برتك تك 

 دركل آن مفهوم صادق برافراد نيست. آن مفهوم صادق است بر 
حسن  ،حسن نيست اسم چشم حسن ،كه آن مجموعه داراي اجزاء است. اسم دست حسناي  مجموعه

است كه نام برآن مجموعه با حفظ اي  نيست چشم جزئي ازپيكره حسن است پس بنابراين كل مجموعه
به نحويك واحد است. مال حظه يك وحدت ميشود نه مالحظه يك اطالق مالحظه يك خصوصيت جميع اجزاء 

چيز ميشود كه حدومرز دارد بردو هم شامل نميشود دوتا دانه هم نيست اين فرد خاص را بانام خاص مشخص 
اين دستگاه بلندگو رابانامي خاص مشخص كرديم  ،كرديم اين دستگاه ساختمان رابانام خاص مشخص كرديم

كند چون اجزائش به قيد جزئيت  نمي كل داراي اجزاء است. عنواني كه بركل صادق است به اجزائش صدق يك
 وارد كل ميشود ووضع شمولش هم بالمره شبيه وضع شمول كلي نسبت به افرادش نيست. 

دردستگاه منطق ميخوانديم كه كليات فقط ميتوانند كاسب ومكتب واقع بشوند. كل كه به نوبه خودجزء 
كنيد ميشود جزئي ازكل عالم ولي  مي گذاريد غيرازكل عالم راكه شما مالحظه مي است هركلي كه شما دست

ميتوانيم بگوئيم كه يك كلي است؟ كل عالم راكه مالحظه آيا  كل عالم راهم كه مالحظه بكنيد چگونه ميشود
ست ولي جزئي هست جزء آيد جزء چيزديگري نيست بزرگترين مجموعه است بازجزء ني مي كنيد كه بنظر

نيست كه جزء يك سيستم بزرگتر باشد ولي بازهم يك قيدديگردارد قيدزماني راهم كه بزنيد بازيك مطلب 
ميشود ازكل اگربه هرحال بزرگترين كل رامالحظه كنيدكه بگوئيد اين ديگرماوراء ندارد درصورتيكه يك چنين 

 ت ميگوئيد اين جزء نيست ولي جزئي است. چيزي قابل مالحظه باشد بفرض قابل مالحظه شدن آنوق
 * تعريف جزء وجزئي 

كند چه  نمي جزء آنست كه جزء يك كل باشد ولي جزئي كه صدق بردونمي كند. دراين كه صدق بردومي
كلي باشد كه داراي اجزاء باشد كه خودش هم جزء باشد نسبت به كل ديگر چه كلي باشد كه داراي اجزاء 
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 كند پس آن چيزي كه جدا نمي ديگري نيست حتمًا جزئي هست يعني صدق بردومهست ولي خودش جزء كل 

كند  مي كند مفهوم كل راازكلي عدم صدقش بر كثيرترين صدق نكردنش بردوبيشتراست فقط به يك صدق مي
لذا ميگوئيم هركل راكه مالحظه كنيد جزئي است وداراي مصاديق نيست ولي هركلي راكه مالحظه كنيد داراي 

 يق است. مصاد
 *تفاوت كل وكلي 

گوئيم هيچ كل نيست كه برمصاديق متعددي صادق باشدولي حتماً  مي يا به عبارت ديگر كه ساده ترباشد
 هركلي داراي مصاديق متعددي هست. اعم ازاينكه شمولش زياد باشد يا نباشد. 

 بشرادراك از كل هم دارد آيا  *
ميشود كل آيا  دارد يا نه؟ ويكون كاسباً يا اليكون كاسبا بشرادراك ازكل همآيا  مي خواهيم ببينيم كه

قرارداد كه اي  توان آن راماده ميآيا  براي استدالل واقع شود؟ ميشود نتيجه استدالل واقع شود؟اي  مقدمه
 دردستگاه محاسبه ازمالحظه اين كل به جائي رسيديا نميشود؟ 

مالحظه كردن خصلت مشترك ميگوئيد كه براي بدست اگربيائيم دردستگاه منطق تجريد يعني اگربيائيم در
كنيم يك خصلت  مي آن استكان را مالحظه ،آوردن كلي مالحظه خصلت مشترك الزم است اين استكان

 ،گذاريم ميگوئيم استكان مي مشترك خاصي ازاين دوتا بدست ميآوريم يا بيشتر آنوقت عنواني رابرآن مفهوم
 ء ذكر براشيااي  فالن اندازه يك اندازه

آييم خصوصيتهاي صنفش  مي بعد ،مي كنيم يك خصوصيتي كه اين صنف راازساير اصنافش جدامي كند
بزرگيش اين  ،چه باشد اين رابرميداريم اينكه ،سيليس باشد ،رابرميداريم يكي يكي مثالً اينكه جنسش بلورباشد

چه وسيله؟ بوسيله مالحظه خصلت كنيم به  مي اندازه باشد اين خصوصيتش را برميداريم مرتب قيدها راكم
نام استكان رابرآن چيزي كه داراي اين  ،عنوان استكان را ،مشترك اين بااستكانها ديگرمفهوم استكان را

خصوصيت ازنظرظرفيت باشد ميگذاريم بعد خصلت موضوع مشترك آن ظرف رابا اين قندان باآن پارچ آب و 
تجريد ميكنيم  ،كنيم بعد جدا ميكنيم مي نيم انتزاعك مي سنجيم يك خصلت مشترك درست مي غيره ذالك
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اندازه خصوصيات شخصي  ،مكان ،كنم چون اين شئي داراي خصوصيات متعددي بود زمان مي چرا ميگوئيد جدا

كرديد به جميع مراتب براستكان دومي هم صادق نبود وقتي ميگوئيد يك خصلت را ميگوئيد  مي اين را اگرحفظ
نزع  ،شترك كه جدا ازساير خصايل ديگروجود ندارد ميگوئيد انتزاع ميكنميك خصلت مشترك خصلت م

جدامي كنم اين خصلت راازخصلتهاي ديگريعني چه؟ يعني درمالحظه عقالني اين خصلت  ،ميكنم ،ميكنم
 رالحاظ ميكنم اين بعد رامورد توجه قرارميدهيم. 

 * معناي تجريد 
مجردمي سازم اين خصلت راازساير خصلتها آنهم بازبا مالحظه تجريد هم همين معني رادارد تجريد يعني 

شما وقتي تجريد ميكنيد ديگر اين بدرد ميخورد يا نه؟ حتماً بدرد آيا  حال اينكه ،وتحليل نظري ميشود
ميخورد. شما تا نظر درباره هستي نداشته باشيد بالمره نميتوانيد كارهاي ديگرراانجام دهيد شما نيازمند به 

رسد كه ديگرجميع خصلتهائي  مي اين خصلت مشتركي كه ميگوئيد يك جائي ،تماً هستيد عالوه براينتجريد ح
راكه جداكرديد تحت شمول آن قرارمي گيرد يعني بزرگترين تجريد شما كه درباره هستي سخن ميگويد نه 

يد تارسيد به آنجا درباره موجود (درباره وجود صحبت ميكند درعين حال شامل جميع ابعادي راكه تجزيه كرد
ميشود يعني هيچ خصلتي راشما ديگر نميتوانيد پيداكنيد كه بگويند اين خصلت دراين كلي كه شما مجرد 

كنيد ديگر بعنوان يك حكم انتزاعي  مي ساختيد وجود ندارد اين قابل توجه هست حاكم منطقي وفلسفي كه
احكام تلقي ميشود چرا؟ چون خصلت  وتجريدي محض تلقي نميشود بلكه بعنوان يك حكم حاكم برجميع

مشترك اين استكان را واين ظرف راشما يكبارجداكرديد ومالحظه كرديد بعد خصلت يك ابعاد ازاين رارها 
كرديد درمرتبه دوم ظرف رامثالً با بلندگو وغيره ذلك ودرمرتبه سوم همينطوري برديد باال ولي اگرخود همين 

نتيجه ميدهد شمول نسبت به همه ابعاد شما رفتيد تا آخرين تجريد اين  راتعميم بدهيد ببريد به نهايت بعد
قابل توجه است درآخرين تجريد كليه ابعادي راكه ازاين جداكرده بوديد همه اينها راداريد شامل ميشوند نه 
اينكه هيچيك ازآنها رايعني هيچيك ازخصوصيات شخصيه اين استكان نيست كه منهاي هستي قابليت لحاظ 

ته باشد اوفراگير جميع افرادوجميع اشخاص به جميع خصوصياتش شد وقتي فراگيربشود آنوقت حكمي داش
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راكه ميدهد ديگرحكمي انتزاعي نيست حكمي است صادق برجميع خصوصياتش. تجريد رااگردرمراحل ابتدائي 

د حكمي است كسي مالحظه كند دچاراشتباه ميشود ميگويد بعضي ازابعاد اين مالحظه نشد حكمي كه ميده
براي يك لحاظ عقلي كرديد اين تصورولحاظ عقلي خودتان رابعد درباره اش حكم صادركرديد اين به چه 

رسيد كه جميع اين راشامل اي  دردميخورد؟ چه ربطي دارد به عينيت واگرتجريد راآنقدر ادامه داديم تا به مرتبه
رد ميتوانيد بگوئيدحكمي است بسياركلي كه صادق خو نمي ميشود فراگيراست ديگر نميتوانيد بگوئيد اين بدرد

هست هم برجميع ابعاد اين هم بر جميع ابعاد اين هم برجميع ابعاد آن وبركل جميع ابعاد موجوداتي كه 
كنيد. اين ميتواند پايگاه قراربگيرد براي عمل دومتان حركت دوم را كه بخواهيد تنظيمش كنيد  مي مالحظه

 ده اش كنيد. وبياوريد درخود همين پيا
 * مجرد ساختن غيرازمالحظه نسبت تاءثير است 

بنابراين پس ازتوجه به اينكه يك احكامي داريد دربخش تجريد وارزشش هم باالست واين بخش تجريد 
بدون اينكه خصلت مشترك رامالحظه كند نميتواند كاركند آن طرفش هم ما يك ادراكاتي هم داريم نسبت به 

تعيين اولويت يعني رابطه بين دوتا  ،سنجيم تعيين اولويت ميكنيم مي مسائلي را با همموضع گيريهايمان كه 
مطلب را حداقل مالحظه كردن وگفتن اين كه اين اوالي برآن است نسبت دوچيز راباهدفي كه داريد ميسنجيد 

 امعه انجاماين تعيين اولويت درساده ترين وجهش درج ،ميگوئيد كه اين نسبت تاءثيرش مثالً باالتراست
گيرد. اين ازقبيل مجرد ساختن نيست اين مسائل راروي هم ديدن است اين  مي گيرد اززندگيمان انجام مي

ازقبيل انتزاع نيست اين ازقبيل مجموعه ساختن است جمع كردن است جمع بندي است ولي نه جمع بندي 
 ،تش با ادراك اولي فرق دارد با آنهااموري جداجدا اين نسبت بين امور رامالحظه كردن است. اين ادراك هوي

 چرا فرق دارد؟ 
 * مالك صحت دركل نگري هماهنگي با جهان خارج است 

اين ادراك ديگر مالك صحتش تطابق نظري تنها نيست ونميتواند باشد نظر نسبت به عين ميخواهد بدهد 
ش اين بود كه آنچه رااول كرد بعد صحت مي نظر نسبت به كل خارجي ميخواهد بدهد آن ادراك لحاظ عقالني
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مفروض داشته وآنچه را كه الزمه اش مالحظه ميكنيد مطابقت داشته باشد درون متناقض نباشد ولي اينكه 

كنيد دربارهء كل ميگوئيد بايد قدرت تاءثير عينيتش تمام بشود يعني ادراك دقيقاً ادراك ازكل  مي داريد بيان
 كل درخارج.  ،باشد هماهنگ با كل باشد

 خالصه بحث * 
دوتا  ،بنابراين دراين جلسه آنچه راكه عرض شد يعني اينكه ما دوتا ادراك پيدا كرديم دوتا توجه پيدا كرديم

كلي دردستگاه منطق صوري  ،مالحظه پيداكرديم يكي مالحظه ولحاظ نمودن كلي ويكي مالحظه نمودن كل
كه جزئي ميشود دردستگاه  ،يكون كاسباً ويكون مكتسباً ميخواهيم بگوئيم كل هم يكون كاسبا ويكون مكتسبا

صوري بشرط اينكه شما آنرا تجريد وجدا نكنيد بصورت يك جزئي وجدانگاهش كنيد بلكه آنرا بايك دستگاه 
 يد. متناسب خودش نسبت تاءثيراتش راباهم مالحظه كن

آنچه راكه اشاره كردند برادرآقاي ساجدي ازدوازده موضوعي كه قبالً گفته شده بود براي همين بيان نسبت 
تاءثيرش است اين اعم است ازاينكه موضوع نسبت تاءثيرانسان باشديا امر فيزيكي باشد ممكن است درمثالي كه 

ابتدائاً يك مثال انساني بزنم ولي بعد جوهره  دارم بفرض عرض ميكنم باآن توليد ناخالص ملي يا فرضاً چه اين
مطلب كه نسبت تاءثيرش باشد درمنتجهء خاصي كه ما ميخواهيم درآيد اين حتي امري است كه وراي انساني 
است يعني اعم است ازامور انساني وامورغيرانساني يعني بايد درفيزيك هم همينگونه باشد دركيهان شناسي 

همينطور باشد يعني جوهره بحث كل گري مالحظه رابطه ونسبت تاءثيرات نسبت همينطورباشد دراتم شناسي 
تاءثير هرجزء دركل درحقيقت جايگاهش زمان ومكانش هست كه بعد دربخش برنامه ريزي هم ميخواهيم 

حتماً بايدنظام اي  بگوئيم جايگاه هرچيزي سرجاي خودش باشد. براي رسيدن دست يافتن به يك منتجه
 ا بتوانيم كشف كنيم قوائد حاكم برآن دستگاه راپيداكنيم. متناسب باآنر

فرموديد مفهوم كلي ميتواند مقدمه استدالل باشد وهمچنين نتيجه هم درواقع ازديدگاه  :برادردرخشان
منطق صوري بدهد كل روهم برايش همين خصلت را قائل هستيم ازديدگاه منطق صوري كه مفهوم كلي هم 

باشد وهم نتيجه باشد. هم ميتواند ازكلي هاي ديگركلي رسيد يااين كلي مقدمه ميتواند مقدمه استدالل 
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رسيدن به يك نتايج باشد حال فرموديد كل هم همينطور است منتها بايك قيد خاص آن. قيد خاص 

 رايكبارتكرار بفرمائيد. 
ق عمل ضرورتاً ميخواهيم بگوئيم كل نه دردستگاه منطق صوري دردستگاه منط :برادرحجت االسالم حسيني

كنيم بگوئيم اصالً موضع گيري كه ميخواهيد  مي كنيم درروش طراحي آنرا حذف مي حاال منطق عمل را حذف
گيرد بعد  مي بكنيد بشربا عقلش وقتي ميخواهد موضع گيري كند نسبت به يك شرايط خاص دارد موضع

د نسبت به اموري كه مثالً عرض ميكنم بدانديا خوب بخواهد فراركند يا برود بطرف چيزي وآن را حاصل ميدان
اينجا گل واين با غچه خوب درنيامده اين راحاصل اموري ميداند شروع ميكند به آسيب شناسي ميگويد اين 
آبش پنج مرتبه ديرشده نميدانم كود فالن طور بايد به آن بدهند ندادند اتفاقاً هواهم چطور شد شروع ميكنند 

ا نبوده شمردن يعني چه؟ يعني اين امر جزئي كه گل درباغچه اين سمت اموري كه بدست خودشان بوده ي
آيند زمين  مي باغچه است بعد ميگويند اين گل اين سمت باغچه بهترشده است بعد باالي سريك گل خاص

اينجا به اصطالح نا همواربوده كه آب آنجا سراشيب بوده وآب بيشترشده بازآن گل وضعش بدترشده روي تك 
كه جزئي وصادق بردونيست شروع ميكنند مطالبي راگفتن بعدهم ازاالن برنامه ريزي ميكنند براي تك اينها 

كنيد  مي اينكه اين بعداً وضع راتغيير بدهند گلها خوب باشد وضعشان مثل اينكه يك جامعه راجنابعالي مالحظه
بكنيم تا چطوربشود يعني يكون .. يعني يكون مكتسبا بعد ميگوئيد حاال برنامه ريزي .ميگوئيد گراني معلول.

كاسبا يعني شما درعملكردتان درموضع گيريتان هرچند قوانين كلي راجاي ديگرپيداكنيد ولي دروقت پياده 
نميدهد ميگوئيد بايد مطالعه كردنسبت به اي  گوئيد كه جزئيات راترك بكنيد اين هيچ نتيجه نمي كردن

بايد نمونه ساخت ازوضعيت موجود ببينيم جامعه چه بيماري دارد چه چيزي متناسب است.  ،وضعيت موجود
از جامعه بسازم اي  من نظر ميدهم بدون اينكه نمونه برداري بكنم جمع بندي بكنم وبياورم اينجا بعد نمونه

ي بدهيد من يك آيند ميگويند اين جامعه شما يك نظري همينطور مي بدون اينكه روش مقداررابكار ببندند
نظري ميدهم همينطوري تخميني. ميگويند نه اين نظرشما صادق نبود شما يك سئواالتي راطرح كنيد تا ما 
برويم اين سئواالت راازعينيت بكنيم بياوريم نمونه هايي را جمع بندي بكنيم پاسخ بدهيم به شما. شما ازآن 
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رسيم بفرمائيد بعد بگوئيد چون اين نسبتش با آن پاسخهاي بدست آمده ساده ترين نمونه ممكن راازجامعه ت

 چنين است پس اين محصول چه چيزهايي است اين همينكه بگوئيد اين محصول چه چيزهايي است علت يابي
 كنيد. اين دردستگاه منطق صوري وجود ندارد.  مي

  "يكون مكتسبا  يكون كاسبا ويا "درمورد يك جزء مثال گل فرموديد با مثال جامعه بحث  :برادردرخشان
فرمائيد درحاليكه دربحث كلي درمنطق  نمي اين هميشه با درجاتي ازاحتمال بيان ميشود يقيني شما بيان

صوري حاال به عبارتي اين بحث درواقع با قاطعيت بيان ميشود بدون استثناء. استثناءدرآنجا اصالًتعريف نميشود 
يان ميشود واين دقيقاً هماهنگ هم هست بامنطق صوري درحاليكه دراين بحث هميشه با درجاتي ازاحتمال ب

يعني نقيض منطق صوري نيست بلكه درقلمرو خاص خودش كه اصالً هم تناقضي هم بامنطق صوري ندارد 
بيان ميشود چون هميشه با درجات خاصي ازاحتمال صحبت ميكند خودش هم ازاول ميگويد. ميگويد قلمرو 

هم ندارم همينطوريقيني تمام كنم بلكه ميگويد تابه حال بااستفاده بحث من اينقدراست ومن ادعاي خاص 
ازاين اطالعات راجع به آبياري گل ويا امورجامعه من احتمال ميدهم كه اينها علل اصلي باشند واگر اين گونه 
عمل كنيد احتمال دارد كه آنگونه بشود ممكن است هم كه نشود بعدهم تازه ميگوئيد اشتباه كرديم واين 

سلماً دوقلمرو كامالً متفاوت دارد وآن مطالبي كه ميفرمائيد مثالً دقيقاً تشبيه فرموديد منطق صوري به م
 تشبيهي است كه درواقع قياس است. 

سئوال دوم آقاي درخشان برتكيه اساسي است فقط يك مطلب دارد وآن وجود  :برادرحجت االسالم حسيني
طق است االفرض اينكه منطق باشد منطقي است كه هم عرض است اين امرمنآيا  علت ونشانه ومعياردراينكه

 يعني اين هم نسبت به يقين كارمي كند يا نسبت به يقين كارنمي كند اين بحث درجلسه دوم خواهيم كرد. 
 تعريف كل وكلي 

مفهومي است كه برهمه انسانها ي طول  ،كلي آن است كه صادق برافزارمتعددي باشد. مثالً انسان :كلي
 كند. لذا به اين مفهوم برهريك ازمصداقهايش ميتوان اطالق كرد.  نمي ريخ صدقتا
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مثالً به دست زيد نميتوان گفت زيد  ،جزئي است كه داراي مصاديق نباشد وصدقش براجزاء ممتنع باشد :كل

 بلكه زيد مجموعه ءآن است دست وپا واجزاء خاص است. 
يك خصلت ازسايرخصلتها. خصلت مشتركي كه  تجريد يعني مجرد ساختن :كلي حاصل تجريد است

كه ديگر جميع خصلتهائي راكه جدا  )آنقدركلي ميشود( رسد مي آيد پس ازتجريد به جائي مي ازتجريد بدست
كرده اند تحت شمولش قرارمي گيرد. براي مثال پس ازآخرين تجريد به هستي ميرسيداين هستي شامل 

دراين صورت حكمي كه بدان نسبت ميدهيد  ،شده است همهءخصلتهائي ميشود كه درطول تجريد حذف
 حكمي انتزاعي نيست بلكه حكمي است صادق برجميع خصوصيات. 

  :ادراك نسبت به موضع گيري
ادراك نسبت به موضع گيري يعني تعيين اولويت كردن وتعيين اولويت كردن يعني مالحظه كردن حداقل 

 ت بلكه ازقبيل جمع بندي كردن ومجموعه ساختن استرابطه بين دومطلب. اين ازنسل مجردساختن نيس
كه اين ادراك ديگرمالك صحتش تطابق  )جمع بندي امورجداجدا نيست نسبت بين اموررامالحظه كردن است(

 نظري نيست. 





 ظيمالحول والقوه االبا هللا العلي الع
 ومسروش طراحي دوره 

 ٢جلسه: 
 عليت

 برهان در كل نگري و كلي نگري 
برادر حجت االسالم حسيني: جلسه دوم دارباره بحث كل نگري و كلي نگري است. در منطق صوري، نسبت 

شود، نه اينكه اين منطق طبقه بندي نسبت به مواد نداشته باشد، طبقه بندي  صورت قضايا بهم مالحظه مي
مواد در منطق صوري هست، ولكن تعيين ماده كه اين ماده از كدام دسته است به عهده تميز فرد نسبت به 

تعاريف و  ،شود اما صورت قضيه بعهده منطق صوري است. با يك سري تعاريف و نسبت بين آنها گذاشته مي
اي  ون قضيهچ ،احكامي هم مشخص كرده كه اگر صورت قضيه اينگونه باشد نسبتش هم را چنين قرار دهيد

آيد. مثالً اگر صغراي قضيه موجبه باشد و كبراي آن كليه باشد فرضاً قياس شكل اول ميگوئيم والي  مي بدست
 آخر...

موجب انكشاف واقع است يعني شخص واقع را با » كلي نگري «برهان در دستگاه منطق صوري يعني در 
ديدن با چشم نيست) با عقل خود  ،ظور از اين ديدنالبته من( بيند مي كند، واقع را مي قدرت عقالنيش مالحظه

كند. آنوقت از آثار آن اعتقاد به آن نسبت (اذعان للنسبه) ميشود. ميگويند اگر مقدمات آن  مي واقع را مالحظه
 هم از بديهي عقلي باشد ديگر ترديد بردار نيست.
آثار و لوازمي كه آيا  يم كه ببينيمكن اي مي كنيم و مقايسه مي حال يك ترديد مختصر در اين انكشاف واقع

گردد. پس سه قسمت بحث را  مي ذكر ميشود، در جاي ديگر هست يا نه؟ و نهايتاً صحت برهان به چه چيز باز
 دهيم: مي امروز مورد دقت قرار

 ميشود ترديدي در اين انكشاف واقع كرد يا نه؟آيا  ـ ١
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 جاي ديگر پيدا ميشود يا نه؟ـ اگر بنا هست به لوازم شناخت شود اين لوازم در ٢

(برهان به لوازم شناخته ميشود يا نه؟ اگر هست اين لوازم كجاست؟ در جاي ديگر هم هست يا منحصر به 
 همين جاست)؟

خود اين الزمه معيار صحت است؟ يا معيار صحت جاي ديگري وجود دارد آيا  ـ اگر اين الزمه مالحظه شود٣
برهان بر منطق ديگري بنام آيا  كنيم تا ببينيم مي ا در امور برهان معرفياينجا هم وجود دارد؟ معيار صحت ر

كند يا نه؟ تا صحيح باشد بگوئيم يكون كاسباً و يكون مكتسبا. تا صحيح باشد  مي صدق» كل نگري «منطق 
و بگوئيم  بگوئيم الجزئي اليكون كاسباً و اليكون مكتسها، تا عدم انحصار استدالل و استنتاج از كلي صحيح باشد

 آن هم يك دسته هست.
 *ترديد در انكشاف واقع

 حال در اين قسمت در معناي انكشاف واقع وارد ميشويم.
كه همان منطق مالحظه كليات است منطق صوري  ،قدر متقين اينست كه قلمرو فلسفه از نظر منطقي

بينيم خودش  مي كنيم مي نگاهدر آنجا كه ميدان عملكرد منطق صوري است (به ميدان هم كه آيا  است. ببينيم
كليات است پس بايد منطقي هم كه در آن بكار ميرود منطقي با ويژگي تجريد و انتزاع باشد. مسانخ با خودش 
باشد، چون ربط خود اينها را ميخواهد مالحظه كند) خود آن مقوله ها و مفاهيم منطقي هم يك نحوه ربط 

قضيه چيست. ترديدي نيست كه بحث فلسفه بحث تجريد است و كنيم و ميگوئيم  مي هستند. اين را مالحظه
تواند واقع شود. منطق  نمي نسبت بين امور انتزاعي تجريدي هم طبيعتاً جز با همان نسبت متناسب با كليات

هر چند كه اينجا جاي اثبات آن نباشد و بخواهيم به نحو اظهار ( صوري در جايي كه ميدان عملكردش است
تواند متكفل شود. ميگوديد من مرد اين ميدان  مي حداقل ادعايش اينست كه رابطه بين كليات رامسلم بگويم) 

هستم. يك بحث هست كه منحصر بكنيم و بگوئيم اين ميدان منحصراً بدرد منطق صوري ميخورد، كه در اينجا 
نميتوان دسته  جاي بحث آن نيست، يعني اين مطلب كه مفاهيم كلي را با هيچ منطقي جز با منطق صوري

بندي و نتيجه گيري كرد را نميخواهيم بحث كنيم. ولي بالعكس آن مورد ادعاي منطق صوري است يعني 
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منطق صوري ميگويد من منطقي هستم كه ميتوانم از كليات دسته بندي و استنتاج نمايم. اين منطق كليات را 

بنابراين منطق صوري پهلوان ميدان فلسفه يكون كاسباً مكتسبا ميداند و اما فلسفه كه همين كليات است. 
 كند يا نه؟ مي منطق انكشاف واقع را در آنجا تمامآيا  است. حال

*اختالف بين قائلين به اصالت ماهيت و طرفداران اصالت وجود ناشي از بد بكارگيري منطق است يا به 
 گردد. مي اختالف مواد بر

اين دو چه ميگوند ( به اصالت وجود قائل شده انداي  د و عدهاز فالسفه به اصالت ماهيت قائل شده اناي  عده
توان  مي مورد بحث ما نيست) يك سئوال در منطق صوري است و آن اينستكه اين اختالف را به دو چيز

 ميتوان آنرا به بدبكار گرفتن منطق نسبت داد يا به اختالف مسواد.آيا  بازگشت داد.
 *بد بكار گرفتن منطق

كه بگوئيم اين مسأله از بدبكار گرفتن منطق است كه چينن خاصيتي پيدا ميشود. اگر در اين اما قسمت اول 
 مورد يكي يا دو نفر باشند ميشود گفت از بدبكار گرفتن است.

شد. اين نسبت اشتباه در بكارگيري يك  ،دهند مي ولي اگر يك جمع عظيم از كساني كه اين كار را انجام
منطق نميتواند در تفكر شخص را مصون از خطا بدارد. در حاليكه منطق صوري منطق نشانگر آنست كه اين 

دارم و در اينجا معلوم نيست چگونه بكار بگيرند تا مصون از خطا  مي كرد من فكر را از خطا مصون مي ادعا
 باشند.

ادي منطق صوري كه مدعي بود قانون عالي تقي رعايه چنين نيست ليس تقي رعايه زيرا آن را عده زي
كنند و خودشان هم نميتواننند بفهمند رعايتشان حق رعايته هست يا نه؟ منطق صوري كه متكفل  مي رعايت

شده بود تا درصد خطا را كم كند. وجود اختالل بين فالسفه اين اشكال ظاهر ميشود كه امر در پياده كردن، 
 آيد. نمي چنين كاري از اين منطق بر

 *اختالف در مواد
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واد باشد ميخواهيم بگوئيم اگر در مواد هم هست معنايش اينست كه در قدرت انكشاف واقع آن اما اگر در م

هم ترديد هست. موادي كه آنها هم آغاز كردند و به اصالت ماهيت رسيدند طبيعتاً در آن از دسته بندي خاص 
شت كند)، بوده است منطق صوري كه مدعي است مبادي بايد از امور بديهي عقلي باشد (به بديهي عقلي بازگ

 پس در سخن ازا نكشاف واقع چنين ترديدي هست.
 *جزميت و يقين كه از آثار انكشاف واقع است در انحصار منطق صوري نيست

ماند كه آن آثار را ميشود مالحظه كرد.  مي مسأله دوم اعتقاد و اذعان اللنسبه بود. آثار اين انكشاف واقع باقي
حظه هست در طرفين هست يعني طرفين (چه اصالت وجوديها و چه اصالت جزميت خاصي كه حاصل اين مال

در اين امر مشترك هستند كه به يك جزميت ميرسند. پس صحيح است بگوئيم كه الزمة بكارگيري  )ماديها
جزميت و حالت يقين آيا  در اين قسمت به اين مسأله كه( منطق صوري اينست كه فرد به جزميت ميرسد.

يا خير كاري  )ربطش اينست كه منطق زمينه را ميسازد.آيا  ا نه و يا ربطش با منطق چيست؟است ياي  افاضه
 نداريم.

اين حالت انكشاف واقع به لوازمش براي ما قابل تعريف است يعني درا ين حالت جزميت و قطعيتي كه 
آيا  آيد. ولي مي رچنين جزميتي وجود دارد و از منطق صوري چنين كاري ب ،هست براي ما قابل مالحظه است

 اين جزميت منحصر به منطق صوري است؟ 
دهند كلمات است و كلمات بديهي عندالعقل نيستند ارتكاز عموم را  مي را كه فقها مورد توجه قراراي  ماده

اتوالزكوه، و نظائر اينها  ،و اقيموا الصلوه» احلل اهللا البيع و حرم الربا« كنند  مي نسبت به يك كلمه مالحظه
اقيموا و آتوا هم كلمات هستند  ،مفاهيمي است كه يك معني خاص دارد ،البي است كه كلمه زكات و و اوتمط

كه در ارتكاز جامعه معني خاص خود را دارند. و جزء بديهيات عقل نيستند در نزد ارتكاز عامه انسان ميتواند 
عند العرف اينست يا غيره ولكن اين بديهي  ،دعوا كند كه چنين معنائي از اين كلمات منسبق به ذهن ميشود

مطلب عقلي نيست مواد، موادي در باب نسبت دادن حكم هستند اين مواد از بديهيات عقلي نيستند از امور 
ارتكازي هستند هر چند ضروري باشد و هرچند بديهي باشد و هر چند ضرورت نسبت را بياورند. ازقبيل عليت 
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وة ارتباطي كه بين مردم براي مفاهمه امور است بازگشت ميكند. به يا الكل اعظم من الجزء نيست و به نح
كند. حاصل اينها فتاوائي ميشود كه آقايان روي آن جزم دارند اگر  نمي مالحظه عقالني محض و صرف بازگشت

 شما بگوئيد جزء قوانين اسالم و قوانين عام است كه نكاح حرام و زنا واجباست. ميگويند اين نسبت مردود است
و منسوب به خداوند تبارك و تعالي نيست. ميگوئيد هست از كلمه حرم الزناء فهميده ميشود. به شما خواهند 

 گفت يعني چه چنين نسبتي محال است به خداوند داده شود.
كنند حاضر هم هستند روي آن دعوا كنند و حتي كشته شوند. اين  مي اگر به ضد آن را معني كنيد مقابله

زميت است بر سر التزام قلبي آن حاضر هستند كشته شوند. يعني اگر كسي معتقد هستند و آخرين مرحله ج
ملزم شود بر اينكه شرع انور اين را گفته و اين مطلب منسوب به تبارك و تعالي است نه آن بر سر اين التزام 

در اصول اعتقادات  حاضرند جان خود را فدا كنند. جنگهائي كه بر سر عقايد هست همه اش جنگهائي نيست كه
و گاهي در مصاديق واقع ميشود. جزميتهاي خيلي شديد مالحظه ميشود. ميگويند  ،واقع ميشود. گاهي در فروع

دهند  مي پرسيد چرا؟ به چه دليل اين بدعت شد؟ اين نسبتي را كه اينها مي كند. مي اين بدعت است و مقابله
دهيد كلمات هم كه جزء بديهيات عقلي نيست و  مي بتبا كلمات نسبت ميدهند و شما هم كه از كلمات نس
 كنيد. مي گردد و همچنان او را در جزميت مالحظه مي نزاع درباره آن نبايد به چنين جزميتي برگردد. اما بر

همچنين در مرتبه پائين تر از ارتكازات در منطق كل نگري يعني در موضعگيري و تميز مصداق كالً 
گردد. گاهي تميز مصداق بديهي نيست و نظري است. بلكه  مي به تميز مصداق بر نزاعهائي كه واقع ميشود

از اداراك و تميز سپردن اي  بديهي نبودن آن بديهي است. اعالم جنگ و صلح را به دست هر كسي در هر مرتبه
به اولين نفري و اين بديهي است كه نبايد اينكار را كرد. يعني اگر شما بگوئيد اعالم جنگ يا صلح با صدام را 

جنگ كنيم يا نه؟ حال چه اين فرد داراي آيا  پرسيم نظر شما چيست مي كه برخورد كرديم ميدهيم و از او
فهمد. يك دفعه ممكن است بگويد صلح كنيم  مي تميز باالئي باشد چه يك بچه پنج يا شش ساله كه بديهات را

به ملت بگوئيم اين فرد گفت برويد او را جنگ براي چه؟ صلح كنيم و يك سوي مشكالت دنبال آن باشد 
 محاكمه كنيد ببينيد چرا چنين گفته است.
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زنند و معناي اين حرف اينست كه ممكن است خطا در آن واقع شود يا  نمي بديهي است كه چنين حرفي را

خطا و  صواب واقع شود. همينكه گفتيد اين امر ممكن است داراي صواب يا خطا باشد، همينكه داراي تأمل شد
صواب بردار است. بالفاصله به همان برهان كه گفته بوديد در فلسفه منطق الزم است در اينجا هم منطق الزم 
است همينكه گفتيد منطق الزم است تا همة امور را جمع بندي كند و بسنجد معنايش اين است كه از منطق 

 آيد. نمي صوري چنين كاري بر
 بين دو امر مختلف نيست*منطق صوري قادر به مالحظه نسبت 

 منطق صوري تنها ميتوانست يك وجه را مالحظه كند و لوازم همان وجه را ببيند.
از اين جهت بحث جنگ را تجريد كند و بعداز دقت دقيقي كه كرد برگردد و بگويد جنگ از اين جهت بسيار 

 گويد اين جنگ. نمي خوب است و آن هم بصورت كلي و گرنه
گوئيد مالحظه ميكند و ميگويد و از  مي گوئيد. يك وجه و يك اعتبار ديگر را كه مي يك جهت ديگر را شما

 اين جهت بسيار بسيار بد است ميگوئيم روبهم رفته را جمع كن و بگو.
 ميگويد نسبت بين دو امر مختلف بعهده منطق نيست اين جهات دو جهت هستند.

 ان پذير است*مالحظه نسبت بين دو منغير بوسيله منطق كل نگر امك
اگر نسبت بين دو مغير و دو جهت را خواستيد مالحظه كنيد اولين جائي است كه درم نطق كل نگري 

خواهيد مالحظه كنيد  مي و در تنظيم نظام پا گذاشته ايد. همانجائي كه نسبت بين دو مغير را )(سيستمي
 نگري هم همين است.كنيد معناي كل  ١را توانسته ايد تبديل به  ٢معنايش اين است كه 

 درست كردن مركب يعني مالحظه نسبت تأثير.
مثالً گفته ميشود اين پارامتريك اثراتي روي مجموعه دارد و آن پارامتر اثراتي ديگر مغير اصلي هم اين يكي 
است و تأثير آن در كل اينگونه است و وزن مخصوص آن در اين مجموعه اين اندازه و در آن مجموعه آنقدر 

 گردد. مي ذكر تمامي اين خصوصيات به منطق مجموعه نگري بازاست. 
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باشد منطقي كه نميتواند  نمي مالحظه نسبت بين دو مجموعه كار منطقي كه وظيفه اش تجريد است

مصداق را معين كند و علت عدم توانائيش در تعيين مصداق اين است كه الشيء مالم يتشخص لم يوجد و شئي 
كند و متعين نميشود و تعينش به اين  نمي صيات شخصيه متشخه نشود وجود پيداتا زمانيكه به جميع خصو

است كه تمام خصوصياتش در نسبت خاص متناسب يك شيء با هم باشند. اگر شئي ميتوانست چنين كاري را 
شد و ديگر گفتن الجزئي اليكون مكتسها به معني اينكه جزئي مكتسب نيست  مي انجام دهد كه يكون مكتسبها

نتيجه عمليات منطقي نيست موردي نداشت در اين صورت بايستي ميگفتيم جزئي مكتسب است نتيجه  و
 اعمال منطقي هست چون هر يك از خصلتها را نسبت خاص متناسب تشخيص خاص يك جزئي را جمع

 بنديم و آنگاه به شناسائي يك امر جزئي خواهيم رسيد. مي
م جنگ و صلح ميكنند و كافي است كه نتيجه بگيريم بشر يك بريم اعال مي بنابراين وجود اين جزميت كه

 چنين اداركي دارد.
 مقدمه اول

اگر جزميت از آثاري است كه بوسيله آن برهان شناخته ميشود منحصر در جزميتهاي منطق صوري نيست 
 منطق كل نگري و منطق علم اصول هم ميتواند اين جزميت را نتيجه دهد.

 كند. مي اهنگي عمومي است كه كليه ادراكات را به يك ادارك واحد تبديل*معيار صحت در جزميت هم
معيار صحت جزميت چيست و معيار صحت برهان از مغالطه چيست زيرا در مغالطه هم احياناً حالت آيا  حال

جزميت پيدا ميشود. كفار هم نسبت به مطالب فاسدشان يك چنين جزميتي را گاهي دارند. معيار صحت 
عمومي است كه كليه اداركات را تبديل به يك درك واحد ميكند و مغالطه را به همان نسبت داراي هماهنگي 

داند و نسبتش به غلط بودن و صحيح است كه برهان به همان نسبت نسبتش به صحيح بودن صحيح  مي اثر
 ،ميگوئيم نه )در بحث كليات( است. يعني چگونه در منطق صوري ميگوئيد اگر چنين كنيد دچار غلط ميشويد

ميگويد اگر اينجور نباشد بايد از اصل امتاع و اجتماع نقيضينه دست برداشت بايد از وجود مساوي عدم نيست 
منتج است. ميگويد نه منتج اي  آوريد و ميگوئيد مي دست برداشت. همانگونه كه وقتي برهان قياس شكل اول را
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گوئيد؟ ميگوئيد نه از نظر نحوة رابطه ميگوئيم.  نمي نظر مواد رساند. ميگويند از مي نيست. اين انسان را به غلط

ميگويد اگر اين هم انسان را به غلط برساند بايد وجود و عدم خاصيتي نداشته باشد و مساوي باشد يعني اثر هر 
 چيزي را از هر چيزي بتوان گرفت.

كند  مي و يك مجموعه واحدكنيم كه هماهنگي عمومي همة اداراكات را تبديل به يك كلمه  مي پس عرض
تواند معنا  مي كند و غلط و صحيح تنها در اينجا مي و صحت هر كدام را منوط به صحت كليه اجزاء ديگر درك

دهد اين معيار است و براي اينكه صحت جزميت عملي و جزميت نظري و جزميت ارتباطي را مشخص سازد؟ 
هستي بودن و هماهنگ با جهت هستي بودن است كه  در هماهنگي عمومي منتج بودن و نتيجه آن مطابق با

 صحت را تمام ميكند.
 *خالصه بحث

 در اينجا سه نكته به عرض رسيد:
ميشود تعريف برهان را همينگونه تعريف كرد كه انكشاف واقع آيا  يكي صحبت مادر تعريف برهان است كه

باشد؟ عرض كرديم در اين يك مقدار ترديد  مي بوسيله ابزار منطقي در كلياتي كه از بديهايت عقلي آغاز كنند
هست. يكي در نفس خود اين دعوا است كه ميگوئيم انكشاف واقع است (در اختالفي كه بين فالسفه ديده 

 پذيريم. مي ميشود) به لوازمش اگر بخواهيد مالحظه كنيد لوازم را
معيار صحت هم نشد.  لوازم هم جزميت شد جزميت هم منحصر به برهان در منطق صوري نيست نهايت

 معيار صحت هماهنگي عمومي است.
كند. قانوني است كه مانند خط  مي توضيح خود متن بحث بود كه منطق خاصيتش اينست كه خطا را كم

كش است كه دست ما ميدهند و ميگويند اگر خط كش دست تو باشد نوعاً ميتواني خط را مستقيم رسم كنيد. 
اي  شما باشد نوعاً شما رابه نتايج صحيح ميرساند. اينجور نيست كه يك مسألهميگويند اگر اين منطق هم دست 

آيد  مي داشته باشيد با اين منطق حل كنيد و به غلط بيفتد ولي وقتي منطق نداشته باشيد گاهي خطا پيش
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تمام توان آن را و  نمي پس خاصيت داشتن منطق اينست. امور عيني را و امور عملي را گفتيم بديهي است كه

 مسائل آن را بديهي دانست يعني بشود به كساني كه حداقل تميز را دارند رجوع كرد.
همينكه نظري شد داراي خطا و صواب ميشود و همينكه نظري شد و داراي تأمل شد و تأمل  :دوم اينكه

شيد. اگر گاهي ميتواند درست باشد و گاهي غلط باشد اگر داراي خطا و صواب شد شما بايد منطقي داشته با
بناست منطق براي رسم كردن صواب و شناخت آن داشته باشيد آن منطق و منطق صوري نخواهد بود. اگر 
منطق ديگري بايد باشد و آن منطق هم منطق صوري نيست جزميت را هم نتيجه ميدهد اين كافي است در 

 نيست. ،آيد مي اينكه بگوئيد جزميتهاي صحيح منحصر به جزميتهائي كه از منطق صوري
فرموديد امروز ميخواهيم به اين سه سئوال پاسخ دهيم و آنها ضرورت منطق موضوع شناسي  :برادر ساجدي

 پردازيد؟ مي را هم ميخواهيد اثبات كنيد يا بعد به آن
برهان منحصر در منطق صوري است از آيا  ورود خود بحث اين بود كه :برادر حجت االسالم حسيني

ديم يكي اين بود كه وقتي عرض كرديم بايد منطق داشته باشد معنايش اينست كه چيزهايي كه استفاده كر
پس برهان منحصر به تعريفي كه در منطق صوري از آن كرديم نيست. اگر موضوعشناسي منطق نداشته 
 باشد.منطق علم اصول علم اجتهاد نباشدآن وقت هم معلوم شود كه چنين منطقي هم الزم نيست باز نتيجه

دهند كافي  مي م كه منطق منحصر به منطق صوري است. اگر منطق منحصر شد تعريفي را كه آنهاگيري مي
است و هم جامع است هم مانع. ما ميگوئيم آن تعريف در جاي خودش براي منطق صوري خوب است ولي در 

در نفس خود اين تعريف مطلقاً كار ساز هست در اين دو سه ترديد كرديم كه عرض كرديم. البته آيا  اينكه
 تعريف هم كه انكشاف واقع هست را صحبت كرديم و مگر اينكه به هماهنگي عمومي بر گردد.

 دهد نه به اين معنا. مي كه معناي انكشاف واقع را هم به يك معناي ديگر
برادر درخشان: در استنتاجات منطق صوري اشاره فرموديد مطلب را منحصر كرديد به ربطي كه بين كليات 

بينيم كه جزميت وجود دارد.  مي بعد فرموديد اما در مسائل امور جزئيه هم )در منطق صوري( ميشود برقرار
كنم اين دوره دو مقولة جدا از هم نيستند. شما  مي مثال جنگ و صلح را مطرح فرموديد يا امورات ديگر. عرض
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كنم كه اين دو  مي اما عرض اين دو مطلب را جدا از هم مطرح فرموديد و آن نتيجه هم به تبع آن اخذ شد

كند مثالً آتش و گرما و  مي جاي از هم نيستند. فرض بفرمائيد در منطق صوري كه ربط بين دو كلي را بحث
سوزاند. حال اثبات اين امر را ممكن  مي آتش يك مفهوم كلي گرما هم يك مفهونم كلي است. و آتش دست را

واقع صحيح است يا نه؟ اما بحث من در تفكيك بين مقوالت كلي  است به بديهيات ببرد. ما كاري نداريم كه در
و امور جزئي است. اما اگر بيائيم بگوئيم نقاطي كه روي ميز هم هست مصداقي از آتش است. نتيجه ميشود كه 
اين هم ميسوزاند. و آهن سخت است و اگر جنس ميكروفون هم مصداقي از آهن باشد اين هم سخت است و 

 وعه روابط بين مقوالت كلي موضعگيري ما نسبت به ساختن ميكروفون تمام ميشود.مالحظه آن مجم
شود ميكروفون را ساخت و ميسازيم و نسبت به آن  مي كنيم كه بالوازمش مي و ما برهان و استدالل را تمام

و وجود كنيم كه نسبت به مقوالت كلي. ما نبايد اين دو را از هم جدا كنيم  مي با همان جزميت موضعگيري
جزميت در موضوعات جزئي را دال بر وجود نقص در منطق صوري بدانيم آن هم در موضع خودش كامالً 

كنيم و  مي صحيح است همچنانكه اين استنتاج در مصاديق جزئي صحيح بود و بالعكس اگر ما در اينجا استنتاج
م و ملزم هم هستند و آنها از هم جدا با جزميت نظر ميدهيم اين به اعتبار صحت امر در آنجا است و اينجا الز

 نيستند و نبايد آنها را جدا از هم ببينيم كه بخواهيم صحت اين مطلب را عالم ضعف مطلب ديگر بگيريم.
فرمائيد نظري را كه نسبت به مصداق ميدهيم تطبيقي است كه  مي حضرتعالي :برادر حجت االسالم حسيني

ه مباحث منطق صوري بوده است بر مصداق. جزء بديهيات تجربي كند آن كلي كه نتيج مي قوه تميز انسان
هست كه آتش ميسوزاند يعني آتش به تجربه داراي اثري است و اين مطلب تمام شده و بديهي شده است كه 

.. انتزاع شده است. اثري كه اين .گويند. يك كلي از اين آتش و آن آتش و. مي آن اثر را عنوان حرارت و سوزاندن
اشت و آن آتش گذاشت يك انتزاع شده و يك قدر مشتركي و يك حكمي كه النار حاوه. النار حاره آتش گذ

آئيم آن حكم كلي  مي ديگر جزئي نيست قانوني كلي است حال من در زير سيگاري جلوم يك قطعه آتش است
يد ازجزميت منطق كنم ميگويم اين آتش ميسوزاند. ميفرمائيد اين جزميت را نبا مي را بر اين مصداق تطبيق

صوري جدا كرد. اين جزميتي كه نسبت به اين شئي برافروخته شده قرمز رنگ بنام آتش دارم در ارتباط با آن 
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قانون كلي نظري است. اگر گاهي آتش ميسوزاند و گاهي نميسوزاند و جوري بود كه آن كلي براي من درست 

 مردد بودم. اين بيان حضرتعالي است درست است؟سوزاند هم من  مي نشده بود طبيعتاً در اينكه اين آتش
عرض كه داريم اين نكته است كه ممكن است در كل مسير اين اشكال بشود يعني بگوئيد شما جزئياتي را 

كنيد كه وضع ايران چگونه است؟ االن وضع اقتصاديش چگونه است؟ صدتا پنجاه تا  مي كه از عينيت سئوال
گوئيد اين مصداقي است از آن  مي كنيد آخر كار مي آورند نمودار درست مي را سئوال از عينيت ميكنيد سئواالت

كنم كه اين  مي حكممي كه داشتم درباره هر مصداقي كه اينجور باشد وضعيتش بحران است پس وقتي حكم
وضعيت بحراني است. قانوني كلي را بر اين مصداق به دليل انطباق تميز پياده كرده ام كه اين مصداق و 

صداقي است منطبق و تحت آن كلي و مندرج تحت آن كلي. پاسخ را عنايت بفرمائيد. عرضم اينست كه شئي م
با خصوصياتش تشخص پيدا ميكند و اساساً مجموعه نگري و تميز مصداق بوسيله اين ابزار ميشود. صحبت دو 

ناخته ميشود. بنابراين حداقل قسمت دارد ولي آنها را از هم جدا نكنيم. اول اينكه شئي با تمام خصوصياتش ش
نسبت بين آنها را وصل كنيد و ( كنيد بايد بوسيله ابزاري نسبت بين مقوله ها را ربط دهيد. مي كاري را كه

اتصال برقرار كنيد) اگر منقطع و مجزا باشد يا تجريد شده باشد اين جدا و آن هم جدا و بگوئيد از اين جهت كه 
ن جهت كه چنان است جنگ بد است نميتوانيد نسبت به مصداق نظر دهيد چنين است جنگ الزم است و از آ

و نسبت بين دو مقوله و بيشتر را بايد شناخت. تا بتوانيم بگوئيم اين مصداق است. مصداق با خصوصيات 
شخصيه اش در خارج معين و متشخص ميشود. نميشود همة خصوصيات شخصيه مصداق را حذف كرد تا يك 

كلي شود مصداق كه ميگوئيد معنايش اينست كه تشخص به خصوصيات شخصيه دارد.  جهت باقي بماند و
فرقش با كلي همين است. اگر گفتيد اين جزئي است جزئي بايد خصوصيات شخصيه داشته باشد اگر همة 
خصوصيات شخصيه اش را حذف كرديد كلي ميشود. اگر خصوصيات شخصيه اش را حفظ كرديد تميز اينكه 

د درباره اين بگيرند و چه موضعي درباره آن يعني اين جزئي با آن جزئي؟ مختلف ميشود چون چه موضعي باي
 نسبت بين آنها مختلف است.
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ما نسبت بين اينها را توانستيم با يك منطق ترسيم كنيم ما با يك مدل توانستيم اين را بشناسيم و مشخص 

گيرد. پس جزميت دوباره  مي ك حكم قراركنيم و جمع بندي كنيم يك واحد بسازيم بعد بگوئيم تحت ي
مصاديق خارجي دو قسمت دارد جزميت درباره موضعگيري دو قسمت دارد يك قسمت آن حتماً به منطق 

گردد. دو قسمت است اگر اين يكي لنگ  مي گردد. يك قسمتش هم حتماً به منطق كل نگري بر مي صوري بر
 ود.باشد يعني بخش منطق كل نگري آن لنگ باشد نميش

گفتيم بحران منحصر به منطق كل نگري است جزميت سرايت به موضع و موضعگيري نخواهد كرد. سريان 
جزميت به منطق موضعگيري بوسيله ابزار دوم ميسشود كه منطق كل نگري است. البته در حقيقت مطلب كه 

رتكازات است كه ربط بخواهيد مالحظه كنيد بايد سه منطق هم باشد كه يكي منطق كلي نگري و يكي منطق ا
كند و سومين منطق و منطق عيني است. علتش هم اينست كه احكام ارزشي را شما به  مي بين اينها را تمام

گردد. پس  مي گيريد و تميز وحي حتماٌ به منطق ارتكازات بر مي دليل فلسفه اتان متناسب با آنچه وحي شود
 كنم. مي كنم و عرض مي بنابراين من خالصه

كلي صحت به برهان در منطق صوري و اين انحصار شكسته ميشود نه اينكه گفته ميشود در آنجا انحصار 
كنيد اين جزميت را چرا به  مي هيچ چيز نيست. گفته ميشود آن صحيح است اين هم صحيح است سئوال

ممتنع  كسر كنيد سريانش به عينيت منقطع و‹ دهيم؟ ميگويم اگر منطق عمل را از آ نمي منطق صوري نسبت
 ميشود.

 صرف وجود اصالت وجوديها و اصالت ماهيتها براي رد كردن يك نطق كافي است؟آيا  برادر فلك مسير:
برادر حجت االسالم حسيني: رد كه نكرديم تعريفشان در برهان را مورد ترديد قرار داديم تعريفشان را روي 

مصداق و مواد را بهم بگويد اگر يك منطق  هماهنگي عمومي برديم. هر گاه يك منطقي داشته باشيم كه نسبت
كنيم به اينكه بگوئيم فقط بديهيات عقلي باشد  نمي داشته باشيم كه نسبت مواد را به يكديگر بگويد اكتفا

ميگوئيم بديهيات عقلي طبقه بندي شده فالن عالمت باشد بنابراين ديگر اختالف اصالت ماهيت وجود نميتواند 
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ي اين مواد معين ميشود و منطق هم رد نشده است. ما يك مؤيدي براي منطق پيدا شود مختلف ميشد جا

 صوري هستيم. نهايت مامؤيد سمت چپ هستيم.
آيا  رسد مي كند و به نتايج متفاوت مي برادر فلك مسير: اينكه منطق صوري پديده ها را مصداق مصداق نگاه

 نميتواند در كل نگري مورد استفاه قرار گيرد؟
منطق صوري قدرت رفع بين جهات را ندارد به همين دليل نميتواند مدل  :االسالم حسينيبرادر حجت 

سازي كند. ما منطقي را كه ميخواهيم بايد بتواند نمونه سازي و مدل سازي كند. بتواند ساده كند و نسبت بين 
 دو با يك را تمام كند.

 تفاده كند؟منطق كل نگر از منطق صوري نميتواند اسآيا  برادر فلك مسير:
 نه :برادر حجت االسالم حسيني

اگر وجه مشترك هم در كل حاظ ميشود و چرا منطق مجموعه نگري منهاي منطق صوري  :برادر مختاري
 نميتواند كار كند؟

انشاء ا... در جلسات بعد مفصل صحبت ميشود كه در هر منطق كل نگري كه  :برادر حجت االسالم حسيني
تجريد هستيد و نميتوانيد تجريد نكنيد آنگاه نسبت بين تجريدها با منطق كل نگري مالحظه كنيد نيازمند به 

 است.
 خالصة بحث 

 موضوع: چگونه انحصار كلي صحت به برهان در منطق صوري شكسته ميشود؟
 براي شكستن انحصار سه مورد زير قابل دقت است:

 :ترديد در انكشاف واقع بنحو ابتدائي )الف
 مدعي برقراري ربط بين كليات است. منطق صوري :فرض اول
 موضوع بحث فلسفه كليات است. :فرض دوم

 نتيجه: منطق صوري تنها پلهوان ميدان فلسفه است.
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 اختالف قائلين به اصالت وجود و اصالت ماهيت ناشي از چيست؟

 منشاء اختالف ميتواند ناشي از يكي از دو مورد زير باشد:
 ـ اشتباه بكارگرفتن منطق صوري ١
 ـ اختالف در مواد.٢

 در مورد بند اول بايد گفت:
اگر بدبكار گرفتن منطق صوري منحصر به يك يا دو يا سه نفر باشد امكان وقوع چنين اختالفي هست. اما 
اگر بد بكارگرفتن شامل جمع عظيمي از انسانها بشود و نتيجه اين امر موجب بطالن ادعاي منطق صوري در 

 تباه ميشود.نگهداشتن فكر از خطا و اش
 :در مورد بند دو بايد گفت

براساس اصول منطق صوري مقدمات بديهي را  )اصالت وجود و اصالت ماهيت( قائلين به هر دو مورد اختالف
 اختيار كرده اند.

 نتيجة كلي بحث الف)
 لذا در انكشاف واقع صرفاً بوسيلة برهان در منطق صوري ترديد ميشود.

 تواند الزمة منطق ديگري هم باشد؟ مي منطق صوريجزميت بعنوان الزمة آيا  )ب
 رسند كه مردم و خود فقيه بر آن جزميت دارند. مي بلي فقها در بكارگيري منطق علم اصول به فتاوائي

* * * 
اگر رسيدن به جزميت منحصر به منطق صوري خطا نيست چگونه در يك مسئله خارجي (جنگ ايران و 

 صواب است و ميتوان به جزميت رسيد و لذا: كه اعالم آن داراي خطا و )عراق
كند و چون در مالحظه يك  مي بر جزميت رسيدن در يك چنين امري ضرورت منطق ديگري را تمام

به  ٢تبديل ( موضوع خاص نيازمند به مالحظه رابطه بين دو نسبت ميباشيم و منطق صوري قادر به جمع بندي
 اينرو به منطق كل نگر نيازمنديم.) و مالحظة نسبت بين مقوله ها نيست از ١
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* * * 

 ج) معيار صحت جزميت در هر دوي اين منطق ها چيست؟
 رساند. مي معيار صحت هماهنگي عمومي است كه همة ادراكات را به يك ادراك واحد





 العلي العظيمالحول والقوه االبا هللا 
 ومسروش طراحي دوره 

 ٣جلسه: 
 اثبات منطق مجموعه نگر

 
 اثبات ضرورت وجود منطق مجموعه نگري از طريق برهان عليت 

خواهد در وجودش داليلي را ذكر كرديم آخرين دليل  مجموع نگري حتماً وجود دارد و منطق هم مي
كنيم كه اين برهان از  كنيم و همچنين دقت مي مي شد ولي وارد آن نشديم در اين جلسه آن را تكميلاي  اشاره

شود در اين جلسه و جلسات  چه زوايائي قابل مالحظه است؟ يا به عبارت ديگر از اين برهان چه اموري را مي
 كنيم برهان عليت است.  آتي اثبات كرد؟ برهاني را كه عرض مي

كند اقواي از برهان  برهان عليت مي ظاهراً اينست كه منطق صوري كليه استدالالتش بازگشت به همين
 شود.  عليت چيزي در دستگاه منطق صوري مالحظه نمي

 فرق عليت با هماهنگي 
كند كه هماهنگي در اين مباحثي كه خدمتتان هستيم، نهايت اينست كه به نظر ما  عليت همان كاري را مي

كند  فقط آهنگ داشتن را تمام ميگوئيم دارد. عليت  آيد عليت يك فرق كوچك با هماهنگي كه ما مي مي
 كند.   اي باشد تمام مي هماهنگي اضافه بر عليت آهنگي را كه مجموعه

 عليت يعني وجود ربط ضروري بين خصلتها و آثار و آثار با منشاء آنها 
شود عليت اعم از همه  باشد. وقتي گفته مي آنچه كه از كلمه عليت فرض است، وجود رابطه ضروري مي

گيريم؟ پاسخ اين خواهد بود كه هر   ا هست يعني اگر سئوال شود چرا از اين دو مقدمه اين نتيجه را مياستدالله
اي است. هر خاصيتي معلول شئي داراي خاصيت است اينكه آتش در  معلول رابطهاي  و هر نتيجهاي  ثمره
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دادن خصلتي و اثري (خصلت در گوئيد كل بزرگتر از جزء است هر كدام از اينها نسبت  سوزاند يا مي عينيت مي

توانيد بكنيد چون هر  گويند اگر عليت را منكر شويد هيچ استداللي نمي ذهن و اثر دومين) به چيزي است. مي
كند (علت داشتن هر چيز، علت داشتن  خواهيد بكنيد حتي در نفي عليت بازگشت به عليت مي استداللي كه مي

منشاء آنها). كليه مفاهيمي را كه شما در منطق صوري داريد نسبتي  هر كيفيت وجود رابطه ضروري بين آثار و
 كنيد به معني مالحظه ربط ضروري است.  را كه بين مفاهيم مالحظه مي

 شوند  اشكاالتي كه ابتدائاً با طرح عليت مطرح مي
ون عليت حاكم بين اشتباه افتادن و مقدماتش قانآيا  آيد اينست كه حال اشكاالت به بحث كه بدواً بنظر مي

بين افعال بد، (افعال ناروا) و فاعلش عليت آيا  بين اختيار سوء و شخص مختار عليت حاكم است؟آيا  است؟
اي  برقرار است؟ (اين اشكاالت را در جاي خودش يعني درد و سوم پاسخ خواهيم گفت) ولي در اينجا فقط اشاره

 كنيم.  مي
 نمايد  عليت سه مورد زير را اثبات مي

 ـ وجود مجموعه در عينيت  ١
 ـ دوئيت منطق مجموعه نگر يا منطق صوري  ٢
 ـ ضرورت وجود منطق براي مجموعه نگري ٣

 چگونگي اثبات وجود مجموعه در عينيت 
حال در اين بحث كه چگونه عليت وجود مجموعه در عينيت و اينكه مجموعه در عينيت اضافه ذهني نيست 

 شويم.  كند وارد مي را اثبات مي
كنيم ضرورتاً نتايجي دارد كه گاه همان نتيجه يا نزديك به  كارها و افعال و تنظيماتي را كه در عينيت مي

شود مطابق طلب ما يا نزديك به نتيجه  اي كه حاصل مي و گاه نتيجهاي است كه مورد طلب ما بوده است  نتيجه
 مورد طلب يا با يك نسبت تقريبي مطلوب مانيست. 

 الف ـ وجود ربط ضروري در افعال ساده ترديد بردار نيست 
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آنچه قابل ترديد نيست (يك قدر متيقن در اينجا وجود دارد) اينست كه افعال ربط ضروري با نتايج دارد. 

گوئيد مقدمات با نتايج ربط ضروري دارد، (در عالم ذهن افعال با نتائج ربط ضروري دارد) و اال  مي ن اينكهعي
ريزد  خواهد چاي درست كند. آب در كتري مي اصالً حركت انسان براي رسيدن به مقصد ممتنع بود. انسان مي

همان اول كار كه بند شد كتري را  كنند، حال از آيد و چاي درست مي گذارد بعد هم جوش مي روي چراغ مي
گويد براي اينكه چاي درست  كنيد؟ مي برداشت تا آب در آن بريزد. اگر كسي سئوال كند براي چه اينكار را مي

 پرسد ـ چاي خوردن چه ربطي به آب كردن در كتري دارد؟  كنم. مي
روي چراغ گذاشتي؟ جوش  پرسد خوب آب كرديم چرا گذارد تا آب جوش بيايد باز مي بعد روي چراغ مي

پرسد چرا اينكار را كردي؟ اين چه ربطي  ريزيد مي آمدن چه ربطي به روي چراغ گذاشتن دارد؟ چاي در آب مي
 با چاي درست كردن دارد؟ 

ادراك و ارتباط اين افعال از قبيل ادراك و ارتباط حضوري اگر نباشد در يك مرتبه ديگر به يك معناي ديگر 
گوئيد پس اينجا ربط ضروري هست تا اينجا هم  ور دارد و چنين مطلبي بداهت دارد. شما ميدر نزد انسان حض

 كسي منكر نيست و رابطه ضروري در عينيت هست. 
 در موضع گيري هاي پيچيده هم ربط ضروري وجود دارد 

 ت)خواهيم عرض كنيم كه در اموري كه بديهي نيست (مثل چاي درست كردن نيس حال قسمت ديگر را مي
كنند،  كنند (اصحاب حل و عقل عمل مي كنند و عمل مي وقتي كه افرادي كه اهل تأمل آن هستند تامل ميآيا 

كنند مثالً اعالم جنگ و صلح  كنند، عمل مي كساني كه تدبير و تنظيم امور در دستشان است تأمل مي
ر بديهي نباشد همگي به خطا است؟ تا توانيد منطقاٌ بگوئيد يا اقدامات بديهي است يا اگ شما ميآيا  كنند) مي

من بگويم راه ندارد بايد بگويم علل و معاليل جزئيه است و السالم. يا اينكه الاقل بعضي از تصميم گيريها (الزم 
تصميم يكي از تصميماتي كه داراي تامل است و  ١٠٠تا را بگوئيم) اگر از هر  ٥٠تا  ١٠٠نيست براي بعضي از 

گيرند  نتيجه مطلوب است (يا بگوئيد از هزاران تصميم كه مديران و مدبران جامعه ميبديهي نيست منتج به 
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رسد و يا يكي نزديك به واقع است) بالفاصله به حكم خود منطق صوري ربط ضروري در اينجا  يكي به واقع مي

 شود.  پيدا مي
 قانون عليت مدعي است كه هيچ وقوعي بدون علت نيست.

اين آيا  كنيم وانست در عينيت انجام بگيرد و بديهي نباشد. بالفاصله سئوال ميهمين كه يك عمل صحيح ت
گويد هيچ  عمل بدون علت ظاهر شده است؟ يا روابطي ضروري داشته تا به اينجا رسيده است؟ قانون عليت مي

يكي خواهد بگيريد (حتي اگر سراسر تاريخ  چيز بدون علت نيست. يك مصداق از اموري كه تامل و دقت مي
پيدا شده باشد كه بديهي نباشد و نياز به تامل داشته باشد) كه صحيح عمل شده باشد به حكم خود منطق 

شكند (سلب كلي كه  گويد يك موجبه هم كه باشد، سالبه كليه را مي اندازد و مي صوري كه نظر به عليت مي
نشيند. مگر اينكه بديهي باشد و  ثمر نميگوئيد هيچ فعلي كه داراي تامل باشد به  ابتداي كار بياوريد يعني مي

نشيند و اال اگر از يك رابطه جزئي خارج شد و تأمل خواست هيچ  علل و معاليل جزئي باشد آنگاه به ثمر مي
شود. و از اينجا چندين چيز اثبات  چيزش ثمردار نميشود) اما اگر يكي هم ثمردار شد اين اصل شكسته مي

 شود.  مي
همانند امور نظري ربط ضروري وجود دارد و اين ربط قانونمند بوده و داراي منطق  هاي عيني در مجموعه

 است. 
باشد در اينجا  شود اينست كه وجود ربط ضروري همانگونه كه در امور نظري مي اولين چيزي كه اثبات مي

ينست كه شود ا كنند هست. دومين چيزي كه اثبات مي هم وجود ربط ضروري در عينيت (آنجا كه تامل مي
اي كه در عينيت داشته و ذهن و تميز نظر به آن رابطه انداخته و آن رابطه را  حتماً منطق دارد يعني رابطه

توانسته تعريف كند طي  يافته و التفات به آن و عمل به آن كرده (هر چند التفات منطقي به آن نداشته و نمي
توانيد قانونش را كشف  ون دار است. بي قانون نيست ميكدام قانون من اينكار را انجام دادم) ولي عمل او قان

كند و نياز به منطق دارد. سومين چيزي است كه  كنيد و منطق آن بشود اينكه حتماً خطا و صواب هم پيدا مي
 گرديم روي بحث عليت كه مجموعه در عينيت وجود دارد.  شود. برمي اثبات مي
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 مروري بر آنچه گذشت. 

جش كه برسد گاهي مقدمات خيلي ساده براي افعال ساده است يك مجموعه متوالي مقدمات عيني به نتاي
كند. يعني كتري را برداشتن از چند عمل تركيب شده ولي عملها پشت سرهم قرار دارد  بسيار ساده درست مي

جام آيد. گاهي هست كه اعمال مختلفي بايد براي حصول يك نتيجه ان تدريجاً پشت سر هم تا چاي نوشيدن مي
گيرد و نسبت اين افعال با هم هست در اولي هم ربط بين دو هست ولي اين ربط بين چند چيز است. آن 

رسد كه چند در اولي هم بايد نسبت بين امور  فرمائيد ربط بين چند چيز است به اموري مي اي كه مي مرحله
رتبه، مرتبه بديهي آن است كه شود ولي ادراك از مجموعه يك م مالحظه شود و بدون ادراك از مجموعه نمي

هست كه حتماً تامل الزم دارد. اي  توانيم اسم منطق مجموعه را هم نياوريم. ولي يك مرتبه، مرتبه در اينجا مي
كند. خصوصيات  مساله جنگ و صلح مالحظه امور مختلفي است كه تعين شرايط فعلي را زماناً و مكاناً تمام مي

ن آن خصوصيات را بايد مالحظه كنيد اگر بگوئيد جنگ از يك جهت شخصيه يك امري است كه نسبت بي
خوب است از جهت ديگر تجريد كنيد بگوئيد جنگ بد است. هيچ فايده ندارد. ولكن چه نسبتي اين هست چه 

گيريد.  كنيد و يك تصميم نهائي مي نهسبتي آن در شرايط فعلي هست، نسبت بين هزار امور را جمع بندي مي
دهيد كه يك برخورد و يك  دهيد. حركات و تحريكات متعددي انجام مي را متناسب با اين انجام ميبعد اعمالي 

كند چنين تنظيمات و تدبيراتي قطعاً در عينيت وجود دارد. اين تدبيرات و اين تنظيمات  حاصل را درست مي
شود كه شما چگونه  ن ميكند آن وقت صحبت اي خواهيد بفرمائيد يك دانه اش هم مطابق واقع عمل نمي يا مي

گوئيد چاي درست شد نسبت تقريبي كه در چاي درست كردن  گوئيد مطابق با واقع هست. مي در جزئياتش مي
هست در آن هم، همان نسبت تقريب هست. مطلوبي كه در علل و معاليل جزئيه هست آن هم تطابق قطعي 

گوئيد اين صحت دارد مصداقي  د كافي است ميگوئي شود شما مي نظري ندارد. ولي همانقدر كه چاي درست مي
شود تا يك  خواستم، به مطلوبم رسيدم. در اموري كه تنظيمات مي از آن است. همان چيزي است كه مي

حاصل شود اگر بخواهيد بگوئيد يك صحيح هم نداريم كه ممتنع هست. يكي هم نسبت تقريب اي  نتيجه
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كند. يعني مجموعه در عينيت و همينكه بگوئيد خطا و  مي صحيح داشته باشيم، وجود رابطه عيني را كشف

 صواب دارد معنايش اينست كه بايد رفت و قانون آن را پيدا كرد (بايد منطق آن را پيدا كرد). 
 ايد  گردد كه آن را در باب حركت مالك قرار داده مالك صحت در عينيت به امري برمي

در اينجا باز تطابق نظر آيا  هست؟ اين يك بحث ديگر است.خطاب و صواب در اينجا چه آيا  نهايت اينكه
شما با عينيت است؟ واقعيت دليل صحت است؟ نه چنين نيست. پس بنابراين در اينجا صحت به چه 

ايد تا دنبال يك چيزي برويد و  گردد كه شما در باب حركت چه چيز را مالك قرار داده گردد؟ به اين برمي برمي
لوب شما اگر فاسد باشد پس از مقدمات درست كردن به يك چيز فاسدي مثل مغالطه آن را درست كنيد مط

گوئيد غلط؟ در  مي كنيم حتماً نتيجه هم دارد. چرا در آنجا ايد (در مغالطه هم مقدماتي را درست مي دست يافته
مطابقتش يا قانون حاكم گوئيد تطابق نظري ندارد. در اينجا كه قرار نشد با تطبيق تمام شود اينجا بايد  آنجا مي

 شويم).  بر حركت و هستي تمام شود و مالحظه مساله اختيار هم بشود (كه وارد اين بحث نمي
 نمايد  بحث عليت در امور نظري به تطابق نظري و در باب عينيت به عين بازگشت مي

ت حرف گفتيم نسبت تاثير هست عين همان هم در عيني كنم. عين اينكه مي پس من جمع بندي مي
كرديم و احياناً مثالي كه براي اثبات مجموعه فقط يك  زنيم. نسبت تاثير را در يك مثال مالحظه مي مي

شود يعني شما اگر يك  كنم و شامل هم مي اي بود. و فرضاً در امور اقتصادي يا اجتماعي آنچه را عرض مي نمونه
بخواهيد نگاه كنيد همان مسأله نسبيت طرح  مجموعه فيزيكي هم درست كنيد نسبت تاثير را در باب عليت كه

شود و عموميت و شموليت  گويد از اين بحث و از اين ريشه فلسفي آثار بسياري زيادي مالحظه مي شود. مي مي
 شود.  آن نسبت به علوم انساني و علوم تجربي و امور نظري تمام مي

ليت در باب نظر حتماً بايد به تطابق در همين جا من فرق و دوئيت را عرض كرده باشم. طبيعتاً بحث ع
دهد استنتاج نتيجه نظري است. در باب  اي را هم كه مي نظري برگردد (با تجريدي كه اول كرديد) و نتيجه

دهد ابزار متناسب با آن را هم  دهد بلكه نتيجه عيني مي عينيت طبيعتاً چنين چيزي نيست و نتيجه نظري نمي
 كنم.  بعد عرض مي
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زاده: من يك سئوال تبييني داشتم مثالي زديد در مورد جنگ و صلح در رابطه با عليت و برادر محمد 

شناخت آن. جنگ و صلح را كه فرموديد چه خوبيها و چه بديها دارد اين مساله نظر به اثر دارد نه نظر به علت، 
ايجاد كرد اين آثار يك علت جنگ و علت صلح ممكن است مسائل ديگري باشد. اما بعد از اينكه آن علت اثر را 

 فوايد يا مضاري ممكن است داشته باشد. 
گوئيم مثالً آثاري را كه جنگ در اقتصاد  گوئيم جنگ و را درباره آن مي برادر حجت االسالم حسيني: مثالً مي

گوئيد اين آثار  چه هست؟ آثاري كه روي نظام سياسي و پرورشي دارد چيست؟ بعد مي Aدارد در شرايط 
ت. اثر اقتصاد آن بد است، اثر سياسي آن هم اين درجه از خوبي و اين درجه از بدي را دارد ولي اثر از درست اس

نظر نظام پرورشي عالي است. جنگ با كفار مبدا ساخت انسان است بعد نسبت تاثيرها را با هم ببينيد، ببينيد 
هم چه نسبتي دارند؟ اقتصاد را براي چه  هايي كه داريم (اقتصاد، سياست، نظام پرورشي و غيره) با اين مقوله

 خواهيد؟  مي
دانم براي حيات بشر است اما  گوئيد مي خواهيد؟ اينها الزمه حيات بشر هستند مي سياست را براي چه مي

گويم از اينها بوي نظام پرورشي  گوئيد رسيدن به بركات الهي و غيره. مي غرض شما از حيات بشر چيست؟ مي
گوئيد نه بشر زندگي هم  شود در مغيرهاي شما بزرگترين مغير بحث پرورش است. بعد مي آيد معلوم مي مي

خواهد؟ بهر حال  گويم خوب اينها را براي چه مي خواهد. مي دارد. ميز و صندلي و ميكروفون و غيره را هم مي
ررا مغير اصلي قرار دهيد در نظام پرورشي هم مقابله با كف شما در مجموعه بندگي خدا را مغير اصلي قرار مي

شناسيد و آن را نصب العين قرار  دهيد (ما تقوا، مقابله با هواهاي دروني و بيروني) بعد از اينكه اين را مي مي
كنيد  سنجيد. يك جمع بندي مي دهيد (نه اينكه قراردادي باشد) حال نسبت تاثيرات مختلفي را كه دارد مي مي

نرسيده كه اثر اي  اري را كه روي پرورش داته است به يك منطقهگوئيد جنگ بسيار خوب است چون آث و مي
گوئيد خود  ضد بكند. اگر اينجوري هم امتداد پيدا كند اثر نفع آن بيشتر خواهد شد. يك وقت هست كه مي

نظام پرورشي هم اگر اينجوري شود اثر مطلوب ندارد. بايد آنجورش كنيد. بايد جنگ در اين درجه باشد و 
رسيد و وضعيت فعلي را حاال  گوئيد نه اين آثارش خوب است. به نتيجه مي كنيد بعد مي ا ذكر ميخصوصياتي ر
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خواهيم بشناسيم. وضعيت فعلي معلول يك سري اموري است كه در گذشته واقع شده است عليت بين  مي

ن صورت مسلمين گوئيم در اي كنيد كه جنگ را جهاني كنيد مي رابطه آن و اين حاكم است. حاال پيش بيني مي
كنند. قدرت و هيبت سياسي هم  شود توليد فرهنگ هم خودشان مي كنند صنايع هم خودكفا مي نجات پيدا مي

گوئيد اين مدلي است كه انشاء اهللا ما  شود. بعد مي كنند. اعتماد سياسي شديد هم پيدا مي خودشان ايجاد مي
دهيد و به اينجا  براي مراحل مختلف انجام مي كنيد يك سري اقدامات خواهيم به آن برسيم. شروع مي مي
 رسيد.  مي

 برادر محمد زاده: باز اين آثار با آن علت متفاوت است. 
گوئيد ربط بين يك فايده و يك شئي داراي فايده، و اين  برادر حجت االسالم حسيني: در هر جا كه مي

توانيد برداريد و بگوئيد عليت نيست بنده  ميعليت است (رابطه ضروري بين اثر و منشاء اثر) هيج جاي اين را ن
خواهيم متعين كنيم شئي داراي خصوصيات است و خصوصيات آن  عرضم اينست كه مالحظه مجموعه و مي

هم، هر كدام به هم نسبتي دارد يعني مطلق و آزاد نيست. يعني نسبت تاثير اقتصاد روي سياست سياست روي 
گوئيد اثر رها نيست يعن  گ و نسبت تاثير فرهنگ روي اينها وقتي مياقتصاد، نسبت تاثير هر دو روي فرهن

 زند.  قابل تجريد نيست. چرا؟ چون تجريد نظر به خصلتهائي دارد كه آن خصلتها را از هر قيدي مي
اش بد است بايد  گوئيد اين درجه گوئيد اين درجه از جنگ در اين شرايط خوب است. يا مي ولي شما مي

كنيد رابطه دو و يك شدن  ها را با هم مالحظه مي د تا بگويم خوب است اينكه نسبت مقولهخيلي شديدتر شو
كنيد اگر اين رابطه فقط رابطه ذهني و فرضي شما باشد كاري به عالم خارج نداشته باشد  آن را مالحظه مي

شئي بال علت ممتنع هيچ وقت به اينجا نبايد برسيد. رسيدن به اينجا از قانون عليت چگونه است يعني تولد 
كنم شما  آيد كه در يك اصل منطقي. بنده عرض مي هست و اال وجود و عدم برابر است. در اين همانگونه مي

كند كه اين بدون  برنامه غلط و يكي درست در آمده قانون عليت حكم مي ٩٩ايد  صد برنامه را آزمايش كرده
كند كه اين مستقل از شما در عينيت  عليت حكم ميرابطه ضروري در عليت نبوده. همين كه گفتيد قانون 
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رابطه ضروري داشته و معنايش اين است كه تصوري كه شما از كل داشتيد تصوري عرضي نبوده است. مالحظه 

 ربط عيني بوده است و اين به نظر من دليل متقعي بر وجود مجموعه در عينيت است. 
ه اينجا رسيديم كه گسترش جنگ آثار و منافع بيشتري دارد و فرمائيد ما ب برادر محمد زاده: شما اثر را مي

رسيم. اما علت گسترش جنگ چيز ديگر است كه ما  كنند اين را از روي آثار مي مسلمين نجات پيدا مي
 بخواهيم آن علت را ايجاد كنيم. 

و همة اينها برادر حجت االسالم حسيني: يك مرتبه تميز داريم بعد يك مرتبه برنامه ريزي و عمل است 
خواهم بگويم هم مجموعه و هم  توان بريده و منقطع فرض كرد. من مي تحت قانون عليت است هيچكدام را نمي

كند. يعني اگر اين منطق  نسبت تقريب هر دو تحت قانون عليت و مباحث منطق صوري به عليت بازگشت مي
فرقي دارد و آن مساله هماهنگي است كه ماند. نهايت يك  بخواهد عليت را انكار كند مباحث خودش لنگ مي

تواند بپوشاند و توضيح دهد ولي در عليت تجريدي در مرتبه عين اشكال پيدا  عليت در مرتبه ذهن و عين را مي
 شود.  مي

تفاوتي بين آيا  كند برادر نجابت: عليت را كه تعريف فرموديد وجود رابطه ضروري كه آهنگ را تمام مي
 ضرورت و عينيت وجود دارد يا نه؟ 

برند و  برند در خود منطق هم ضرورت را بكار مي برادر حجت االسالم حسيني: ضرورت را كه بكار مي
بريم. در معناي  گويند نفي عليت نفي ضرورت است ولكن يك نكته هست كه ضرورت در چه معنا بكار مي مي

و نهايت اينست كه بايد آن اشكاالتي را كه عرض كردم درست روشن شود. بريم اعم است  هماهنگي كه بكار مي
كه غلط و اشتباه و اختيار سوء نسبتهايش گونه است؟ اگر هماهنگي توانست تمام كند و بگويد عليت در نظر 

كند آن يك حرف ديگر است. از  دهد و تمام مي اينجور مطلق است ولي در باب عمل كه رسيد اين نتيجه را مي
 آوريم نه اينكه آهنگ تنها را بياوريم.  مناسبات عليت نسبت به مجموعه كلمه هم آهنگ را مي
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شود ولكن هم آهنگ  آهنگ داشتن و اثر داشتن يك مرتبه است كه در بحث عليت در مرتبه تجريد تمام مي

لوازمي هم كه دارد تواند باشد و  بودن عليت در مرتبه اعم هست كه ضرورتاً براساس منتجه آن اختيار هم مي
 بايد باشد اگر نباشد خالف عليت است نه اينكه اگر باشد خالف عليت است. 

برادر درخشان: مفاهيم جديدي در اينجا مطرح شد مثل مساله عليت رابطه ضروري هماهنگي و رابطه آن با 
اين بحث با بحث اي كه براي من روشن نيست اينست كه رابطه  عليت به معني آهنگ و هم آهنگي ولي نكته

شود؟ بحث ما در  اصلي كه پيدا كردن و مطالعه منطق كل نگري بود چيست؟ و اين رابطه چگونه تمام مي
جلسه پيش در مورد منطق كل نگري بود اين ربط را من متوجه نشدم اگر آقاي ساجدي تبيين بفرمايند روي 

در عالم خارج (در عينيت) وجود دارد. بله شويم. اگر ما حصل بحث امروز اينست كه مجموعه  بحث متمركز مي
اين درست است مثالً ميز در عينيت وجود دارد. اين كه مساله جديدي نيست. اگر بخواهيم بگوئيم عليت را 

خواهيم نفي كنيم كه چنين هم نيست اال اينكه بگوئيم اگر اثبات عليت تمام نشود بحث منطق كل نگوي با  مي
 بايد اينجا اثبات شود.  شود كه اين اشكال مواجه مي

رسد. كه يك مقدار ربط مساله بخصوص كه امروز شروع بحث  برادر ساجدي: اين مساله به ذهن من هم مي
خواهيد بفرمائيد از اشكال سوم يا بحث سوم  قبلي ابتدا به ساكن و حضرتعالي امروز فرموديد چه بحثي را مي

فرموديد بعد هم فرموديد كساني كه ضروري را قبول  هفته گذشته مقوله عليت بود. صحبتي در اين مورد
 ندارند... خالصه اين مطلب خيلي روشن نبود. 

 رابطه بحث منطق كل نگري با طرح بحث عليت 
كنند  رسند. مديوان جوامع تنظيماتي مي كنند به نتايجي مي برادر حجت االسالم حسيني: تنظيماتي مي

گويند  كنند مي اي را درست مي گيرند يا تنها يا هزار نفر) مجموعه (حال به هر رقم كه باشد صد نفر كمك مي
هائي براي مقاصدي  اينقدر از اين كار و اينقدر آموزش و پرورش و اينقدر آموزش عالي و الي آخر. مجموعه

رسد. آن يكي  ها در عينيت يعني از هر صد تا يكي به نتيجه مي كنند حصول مقاصد از اين مجموعه درست مي
كند كه رابطه ضروري بين آن افعال و اين آثار و نتايجش باشد و اال  رسد قانون عليت حكم مي به نتيجه مي كه
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اگر اين مجموعه ربطي به اين آثار نداشته باشد اين آثار توليد شئي بال علت است بهر دليلي كه شما بخواهيد 

بينيم مال چيست؟ چون  مي يند پس اين آثار كهگو مي بگوئيد اين آثار ربطي به كارهائي كه انجام گرفته ندارد
گوئيد مثالً برف آمده  مي توانيد به حكم عليت اين تنظيم را منسوب ندانيد. چرا؟ نمي خواهد شما مي اين علت

گوئيم پس كارهائي هم كه اينها كرده اند  مي يك دفعه راه آهن كشيده شده است خوب اين چه ربطي دارد؟
 . اثر اينها كدام است؟ بايد آثاري داشته باشد

 خواهد داشت. اي  فرمائيد هر امري نتيجه مي برادر درخشان: يعني
  ..اي، كارهائي كه. برادر حجت االسالم حسيني: يعني اعمال مجموعه

 خواهد داشت. اي  از اعمال نتيجهاي  برادر درخشان: يعني مجموعه
كنند اگر آثاري  مي سنجيد و عمل مي نسبت به هماز اعمالي را كه اي  برادر حجت االسالم حسيني: مجموعه

كند. يعني وجود رابطه بين اينها و  مي را داد كه متناسب با نسبتها باشد اين تاثير نسبتها را روي هم تمام
گوئيد يك نخ از اينجا به اين نتيجه، يك نخ ديگر هم از  مي كند يك وقت هست مي مجموعه شدن اينها را تمام

گوئيد نسبتها را كه  مي نتيجه و... كشيده شده و ربط ضروري چنين است. يك وقت هست كه اين كار به اين
كند.  مي گويم بحث نسبت تاثير در ارتباط با عليت مطلب را تمام مي شود. مي كنيم وضع اين نخ عوض مي عوض

ظيم يك مجموعه حال رابطه اش با بحثي كه داشتيم چه بود؟ هر گاه بنا شد نتايج درست كردن مجموعه، تن
آيد معنايش اين نيست كه در  در عينيت آثار خاص متناسبي را داشته باشد كه از كارهاي جدا جدا برنمي

عينيت كاررها بهم ربط دارد. اگر درعينيت ربط داشت مالحظه آن ربط در مدل سازي شما بوده است. مدل 
از اقتصاد نسبت تقريبي با عينيت داشته  شود. نمونه سازي شما از جامعه و نمي يك امر ذهني فرضي خيالي

است. تا اين اثر را داشته است پس كل نگري يعني مجموعه نگري يعني نسبت تاثيرها را با هم ديدن در 
زنم بالعكس حرفي است كه در جلسه اول  مي شود از آن جدا كرد. اين حرفي را كه نمي عينيت اگر آثاري ديديم

كند حجم گندم توليد شده در ايران اينقدر است و مجموعه  مي دم مالحظهزدم. در جلسه اول گفتم گاهي آ
 بينم بعد مي كنم. ميزان شتاب آن را مي گويد در دوره هاي مختلف نگاه مي كمي آن هم اينقدر است. گاهي
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آن بينم كه كدام شتاب، شتاب مطلوب بوده است؟ و كدام رو به افزايش بوده؟ اين را با نسبتهائي كه درون  مي

ميليارد تومان كه يك ميليارد گندم يك ميليارد فرش و  ٥گويم بسيار با هم فرق دارد. اگر شما بگوئيد  مي است
گويم از نظر حجم دارائي پنج ميليارد فرقي با پنج ميليايدي كه يك  مي سه ميليارد ديگر چيزهاي ديگر باشد.

ند و چاي باشد و... ندارد. يعني اصالً در آن گندم ميليارد آن استكان، يك ميلياردش نعلبكي و يك ميلياردش ق
شود نسبت تاثيري كه خود  نمي گوئيد مي و قالي نباشد از نظر حجم مالي يك اندازه است گاهي هست كه شما

اين مجموعه روي هم دارد هر كدام از جنس ها اگر يك نسبت خاص داشته باشد ميزان شتاب، شتاب آ 
گويم نسبت بين اينها چه  مي باشد. ١/  ١٠توليد گندم به نسبت توليد استكان  گوئيد بايد نسبت شود. مي مي

گوئيد نه صحبت از اضافه ذهني كه نيست اينها در  گوئيد؟ مي اي دارد اين يك اضافه ذهني است كه مي فايده
 كنيم بحث عليت است.  عينيت اثر دارد. همان حرفي را كه در نسبت تاثير زديم آن را وارونه مي

برادر ذوالفقار زاده: يك آثاري امكان دارد علتهاي مختلفي داشته باشد. يعني اگر براي علت يك چيز به افراد 
شود كداميك از اينهاست؟ و ما كدام  گويد علتي كه اينجا مطرح مي مختلف مراجعه كنيم هر كس يك علتي مي

 توانيم بعنوان يك علت قبول كنيم؟  را مي
گوئيد لك زده است و  مي بينيد و ني: گاهي هست كه شما اين يك ميوه را ميبرادر حجت االسالم حسي

 آيد مجموعه اينها را كنند. يكي مي آيند و پنج علت ذكر مي مي قسمتي از آن فاسد شده است پنج باغبان
ت و گويد ولي در واقع چه شده است؟ در واقع (منهاي استنباط هر يك از اينها) اين معلول علتي داشته اس مي

 تواند باشد.  نمي بدون علت
خواهيم عرض كنيم معلول هم تابع يك چيز تنها نبود به بلكه مجموعه اموري بوده است. مثالً  مي دوم اينكه

اين خودش يك شئي مركب است و داراي خصوصيات متعددي است وحدت تركيبي و تشخص يافته با همه 
اش چه دارد والي آخر اين ميزاني از  يشه دارد، ريشهخورد؟ درختش ر خصوصياتش متعين است. چگونه آب مي

كنيم مجموعه گفتن پس اين يك چيزي  رسد شروع مي كند. نورهم ميزاني به آن مي آب را حتماً تغذيه مي
نيست كه تعينش به يك چيز باشد آن لكي هم كه دارد در ارتباط با همه خصوصيات اين بهم ربط دارد. يعني 
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زه اگر آسيبش را هم مالحظه كنيم يك مجموعه است. در خارج آسيبش متعين است. اين يك مجموعه است تا

كنيم. آسيب محقق در عينيت  ديگر بحث از آسيب تجريدي نيست. آسيب محقق در عينيت را بحث مي
 تواند مجموعه نباشد.  نمي

 اثبات ضرورت وجود منطق مجموعه نگري از طريق برهان عليت 
 تعريف علّيت 

 د ربط ضروري بين خصلتها و آثار با منشاء آنهاست. عليت: وجو
 عليت در منطق صوري: 

 شود عليت است.  ربط ضروري و يا نسبتي كه مفاهيم در منطق صوري مالحظه مي
 كند:  عليت در عينيت سه مورد زير را اثبات مي

 ـ اثبات وجود مجموعه در عينيت  ١
 ريـ اثبات دوئيت منطق مجموعه نگري با منطق صو ٢
 ـ اثبات ضرورت وجود منطق مجموعه نگر  ٣

 چگونگي اثبات وجود مجموعه در عينيت توسط عليت: 
 افعال و تنظيمات در عينيت گاه

 الف) نتيجه مطلوب دارد
 ب) با نسبت تقريبي مطلوب است

ان قدر متيقن اين است كه افعال ربط ضروري با نتايج دارد. و اگر اين قدر متيقن شكسته شود حركت انس
 در رسيدن به مقصود ممتنع خواهد شد. 

 اثبات وجود ربط ضروري: 
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گيرند نتيجه واقعي ندارد  اگر گفته شود هيچ يك از تصميماتي كه مدبران امور در امر تنظيم جامعه مي

اي  است كه اگر فقط و فقط يك مورد با نتيجه واقعي در كل تاريخ پيدا شود بعنوان سالبه جزئيهاي  موجبه كليه
 براي آن موجبه كليه خواهد بود و لذا اثبات ارتباط ضروري را به دنبال دارد. 

نتيجتاً همين كه يك عمل صحيح در عينيت توانست وقوع يابد و بديهي نباشد بالفاصله اين سئوال مطرح 
لت اي بدون ع اين عمل بدون علت ظاهر شده است، يا با علت؟ (طبق قانون عليت هيچ پديدهآيا  شود كه مي

 آيد) پديد نمي
 نمايد:  مطلب فوق اثبات سه مورد زير را مي

 الف) اثبات وجود ربط ضروري در عينيت 
 ب) چون ربط ضروري داراي قانوني است قانونش به منزله منطق است 

 نمايد  ج) اثبات وجود مجموعه در عينيت را مي
 مجموعه در عينيت شامل: 

 ت (بديهي است) ـ مجموعه ساده كه ربط بين دو چيز اس ١
 ـ مجموعه مركب كه ربط بين چند چيز (نياز به تأمل دارد)  ٢

براي مالحظه مجموعه مركب كه نياز به تأمل دارد (جنگ و صلح) حتماٌ منطقي الزم است مثالً نسبت بين 
گيريد سپس حركات و  كنيد و يك تصميم نهائي مي هزاران امور را (در مورد جنگ و صلح) جمع بندي مي

دهيد كه يك برخورد و يك حاصل دارد. اين حاصل به همان دليل مطابق با واقع  ريكات متعددي انجام ميتح
 است كه آب و بخار. 

 در ذهن تطابق نظري داريد و نتيجه نظري است.  :١توجه 
 شود و نتيجه عيني است.  در عين تطابق با قانون حاكم بر حركت و هستي تمام مي

ماهنگي در اين است كه عليت تنها به معناي آهنگ داشتن هماهنگي، آهنگي فرق عليت با ه :٢توجه 
 كند. اي باشد را تمام مي كه مجموعه



 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومسروش طراحي دوره 

 ٤جلسه: 
 رابطه عليت با منطق كل نگري

 مجموعه نگريموضوع: اثبات منطق 
 استاد: حجت االسالم حسيني 

 ١٠/٩/٦٤تاريخ: 
 

 مقدمه 
برادر حجت االسالم حسيني: قبل از ورود به بحث توضيح مختصري در مورد منطق مجموعه نگري و فوق 
آن با منطق صوري خواهيم داد. ابتدائاً يك شرح مختصر درباره لغت منطق مجموعه نگري يا منطق تعيين 

ضع، خواهيم داد. (چه بگوئيم منطق سيستم، چه بگوئيم منطق كل نگري يا منطق تعيين مصداق، تعيين مو
مصداق يا بگوئيم منطق انطباق يا منطق موضع گيري يا منطق مجموعه نگري همه اين شش اسم يك معناي 

 كنيم.  واحد دارند.) يك توضيح مختصر نيز نسبت به كلمه عينيت عرض مي
اثبات وجود منطق آيا  خواهيم ببينيم شود مي ل در عينيت بوسيله عليت ثابت ميبعد از اينكه گفتيم وجود ك

شود؟ يا نه؟ اين بحث از اولين بحثهاي اثبات ضرورت منطق براي كل نگري است و نه اثبات دوئيت  آن هم مي
رق شود براي اينكه ف منطق كل نگري با منطق صوري پس عمالً در مقدمه يك جمع بندي ساده و روشني مي

 منطق كل نگري با منطق صوري مشخص شود. 
 تفاوت منطق كل نگري با منطق صوري 

 مقدمه اول: 
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 وضعيت برهان در منطق صوري 

شود: برهان يك شكل (صورت) و يك ماده دارد. صورت آن بايستي به قياس شكل  در مورد برهان گفته مي
گوئيد (قياس شكل اول رابطهاي بديهي  مي هاو بازگشت نمود و سخن شما درباره قياس شكل اول هم اينست ك

و ضروري است كه منتج بودن آن از نظر صورت قابل انكار و ترديد نيست زيرا هر گونه دليلي را كه شما 
گوئيد اگر ماده  مي كنيد) بعد درباره ماده اش هم مي از قياس شكل اول استفادهاي  بخواهيد بياوريد، نهايتاً بگونه

ي آن هم بديهي باشد، بديهي آن هم عقلي باشد آن وقت صحيح است كه بر چنين مواد و يقيني باشد و يقين
چنين محتوي نام برهان را بگذاريد و بگوئيد برهان آن يقيني است چرا؟ چون يقيني آن را عقلي انتخاب 

هي است، ايد، آنهم بديهي عقلي كه ديگر خطا بردار نيست بلكه حاضر عند النفس است. اگر گفتيم بدي كرده
 يعني هم نزد شما حاضر است هم نزد ديگران. 

گوئيم  حال ممكن است از تعريف بديهي سوال شود، در تعريف آن هم يك قدر متيقني معين كرده ايم و مي
كنيم، يعني آن قدر متيقن را مورد نظر داريم كه  در آنجا كه ما به االختالف هست و اشكال است، آن را رها مي

ر بوده و بالبداهه هم قابل مالحظه باشد، و هيچ ترديدي هم در آن نباشد اگر اين قدر متيق در در نزد عقل حاض
نمايد كه منتج بودنش براي من بديهي است در اين  شكلي تنظيم شود كه عقل نسبت به آن شكل اعالم مي

يهي باشد طبيعي شود يعني هر گاه صورت و ماده هر دو يقيني عقلي بد صورت نتيجه هم طبيعتاً يقيني مي
 است كه نتيجه قطعي و برهاني بشود. 

كند يعني به مجرد اينكه تنظيم شكل كرديد، ديگر براي پيدا شدن رابطه  رابطه را هم عقل مالحظه مي
نيازي به درست كردن مقدمات نيست همينكه شكل آن درست شد. عقل بدون اراده و تميم و نظر شما رابطه 

 فهمد. ييابد و م بيند و مي را مي
كند تصديقي يقيني است و  كند، تصديقي كه مي شود و اعتقاد به نسبت پيدا مي برايش نسبت آشكار مي

شود، اما  شود يقين حاصل مي شود، البته در ماوراء اين نه اينكه يقين حاصل نمي اعتقادي است كه حاصل مي
نيات و مسلمات بديهي عقلي نباشند و تواند يقيني باشد كه به خطا رفته باشد. اگر يقي برهاني نيست، مي
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گوئيم جاي ديگر يقين آور  شود. پس بنابراين نمي بازگشت به بديهي عقلي نكنند، امكان خطا در آنها نقي نمي

توانيد بگذاريد زيرا مطمئن از خطا نيستند. همين كه امكان خطا  گوئيم در جاي ديگر نام برهانرا نمي نيست مي
توان سلب كلي يا  شود ديگر درباره نتيجه اش نمي اتكاء به آن عقالً شكسته مي در آن وارد شد ديگر صحت

 ايجاب كلي را اعالم كرد. 
توان بطرف سلب و ايجاب آن تكه نمود وبا قاطعيت گفت غير از اين نيست. چون عقالً احتمال خطا  نمي

لي باشد و صورت آن هم به شكل دارد. اين مقدمه اول بود. پس برهان چيزي است كه ماده آن يقين بديهي عق
 اول برگشته و اشكال ديگر هم به آن بازگشت نمايد. اين مقدمه اول بود. 

 تواندبديهي عقلي باشد  نمي تعيين مصداق عيني خارجي
شود. چرا؟ زيرا معنا نداردكه كل نگري يا تعيين  پس علم نسبت به كل نگري اصالً در اين باب وارد نمي

گذرد.  خارجي) را بگوئيد بديهي عند العقل است. چون تعيين مصداق از طريق حس ميمصداق (مصداق عيني 
خورد.  ام يك واسطه مي اش صادر كرده خواهيد بگوئيد اين همان است كه آن حكم را درباره يعني وقتي كه مي

مثالً دهيد؟  گوئيد اين مداق آن است. اين را با چه چيزي تميز مي يك حكم روي كلي آن صادر شده مي
دهيد و غيره كه همه از  دهيد، رنگش را تشخيص مي خورد. وزنش را تشخيص مي انعكاس نور به چشم شما مي

مطلقاً يقين است؟ منطق آيا  گردد اموري كه جزء تجربه است و به تجربه برميآيا  طريق حس است. حال
گويد يقين ممكن است بيايد ولي در منطقي كه صحيح  گويد مطلقاً يقيني است. منطق صوري مي صوري نمي

 باشد و خطا از آن نفي شود. 
 فرق استقراء با كل نگري 

اينست كه شود  آيد يكي از غفلتهائي كه مي بايد بدانيم كه كل نگري كامالً با استقراء فرق دارد. بنظر من مي
گرديم و  كنند. علت اين امر چيست؟ كار ما در استقراء اين است كه مي استقراء را با كل نگري مخلوط مي

دهيم. استقراء يا تام است يا ناقص. استقراء تام  كنم و پس از مالحظه حكم مي هاي مختلف را مالحظه مي نمونه
فراد حكم كنيد. مثالً هر چه ميكروفون در اين اتاق آن است كه جميع اراد را مالحظه كنيد و نسبت به جميع ا
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هست را تك تك برويد وزن كنيد بعد بگوئيد هر ميكروفولي كه در اين اتاق است وزنش اينقدر است يك 

كنيم آنچه كه براي  بينيم و حكم مي صفتي به آن نسبت دهيد. استقراء استقراء ناقص اينست كه بعضي را مي
ام است نه استقراء ناقص. عالوه بر آن يادمان نرود كه در فصل برهان قوت استقراء به علم مفيد است استقراء ت

 گذرد.  تواند باشد چرا كه استقراء از حس مي قوت برهان نمي
گيريم براي حكم نيست بلكه براي  هائي را كه مي رويم چند نمونه را بگيريم و نمونه اما در كل نگري نمي

گرم بعد حجم آن را  ٢٠٠من آمدم وزن اين قندان را گرفتم و نوشتم، وزن  تعيين مصداق است. يعني اگر
معين كردم و نوشتم اينقدر سانتيمتر مكعب است، شكنندگي آن را گرفتم، نقطه ذوب و انجماد آن را گرفتم و 

ام نويسم در مورد يك شئي واحد است كه احياناً قندان دومي تم يادداشت كردم همه اين چيزهائي كه من مي
كنم آن هم  خصوصياتش با اين قندان متفاوت است. بعد من دوباره حالت مختلف اين دومي را نمونه گيري مي

معنايش اين نيست كه بخواهيم ببينيم اين در دو سال قبل با اين كه االن است دو نمونه باشد و بخواهم بعنوان 
 استقراء ناقص بگويم دو تاست. 

 نسبت تاثيرها (منطق كل نگري) است.  تطبيق به مصداق همان جمع بندي
خواهم يك جمع بندي كنم و بگويم وزني  خواهم يك چيز ديگر را كشف كنم. از آن نوشته اولي مي اينجا مي

خواهيم تمام كنيم. نسبت  كه داراي اينقدر حجم باشد يعني نسبت بين حجم و وزن را بگويم، يك چيز را مي
حظه كنم و ببينم نسبت تاثير آن چطور است باز بايد خود اين را خواهم مال به سنوات مختلف هم كه مي

 خواهم ادعا كنم اين، اين است.  گيرم نهايتش اينست كه مي بشناسم يعني ابزاري را كه در شناسائي اين بكار مي
ار اد كه نتيجه هز گوئيد يك حكمي قبالً بدست آورده اين قندان فرضا فالن حكم را دارد. شما بالفاصله مي
 ٢٠٠ايد كه هر قنداني كه اينگونه و اينگونه باشد ( تجربه بوده است با برهان يا هر چيز ديگر بدست آورده

توان قندان (الف) گذاشت. اگر آن حكم نبود اين  خصوصيت و پارامتر را براي آن ذكر كرده ايد) اسمش را مي
رم. حال هم اگر ابزار تطبيق آن را نداشته باشم گويم بسيار خوب آن حكم را دا توانستيدبكنيد. مي تطبيق را نمي

 توانم چنين كاري را بكنم. آن حكم را دارم آن حكم كلي اينجا هست.  نمي
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تطبيق به مصداق آن ممكن نيست مگر با جمع بندي نسبت تاثيرها اين جمع بندي نسبت تاثيرها را منطق 

از اين را اي  ت كردن، يعني من بتوانم نمونهگوئيم يعني نمونه درس گويند. مدل سازي كه مي كل نگري مي
توانيد حكم كلي قرار دهيد و بگوئيد حكم تو براي اين يك نمونه  تصور كنم. بعد كه تصور كرديد شما مي

پارامتر داشته باشد، داريد، اين حكم عام است. هر  ٢٠٠اختصاص ندارد، يعني حكمي كه براي آن قنداني كه 
گويم من فعالً كاري ندارم كه با شما اختالف كنم  كند. مي فرض شود اين حكم را ميچه در آينده يا در گذشته 

گويد كار نداريم، صرف نظر از آن، اين حكم را  تواند تعدد بردار باشد. بحث حركت چه مي كه زمان و مكان نمي
گوئيم  روند. ما مي كنار ميگوئيم در استنباط تجريد و انتزاع بالقوه  تجريدي ـ انتزاعي به دست آوريم. ما كه نمي
پارامتر را داشته  ٢٠٠ايم. حكم اينست كه به هر قنداني كه اين  ما اصالً اين حكم را از دستگاه تجريدي آورده

 شود.  باشد قندان شماره الف گفته مي
اين حكم كلي است تصور هم كه بعد به صورت يك نمونه ساختيد كلي است و مصداقهاي زيادي را شامل 

توانيد  د يعني اين مداق را از عينيت انتزاع كرديد، مثل معرفت شما نسبت به زيد، شما تصور زيد را ميشو مي
بكنيد. چشم و ابروي حسن، قد و اندام و نيروي فكر و كليه تناسباتي كه از آن اطالع داريد با حسين متفاوت 

كنم و  يدبگوئيد حاال آن را كلي مياست، ولي قابليت اين را دارد كه وقتي تجريدش كرديد و در نظر آورد
 گويم هر انساني كه داراي اين خصوصيات باشد ولو اين كلي يك مصداق بيشتر ندارد كه حسن است.  مي

 كند.  منطق كل نگر ابزاري است كه نسبت خطا را از ادراكات حسي كم مي
ونه عيني بكنيد چگونه عمل عرض بنده اينست كه براي اينكه شما بتوانيد تصوري از موضوع و مصداق و نم

كنيد تا تصوري را كه كرده ايد غلط نباشد؟ به عبارت ديگر اين مطلق ابزاري است كه در صد تصور شما را  مي
دهد نسبت خطا را از ادراكات حسي شما  كند. ادراكات حسي شما را شكل مي از محسوسات شما مشخص مي

 ت كه حكم براي مصداق بگويد. كند. اصالً بحث اين منطق درباره اين نيس كم مي
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آيد كه باز هم برادران در مسائله نسبت تاثير دو مغير دو چيزي كه دارند تغيير  پس بنابراين به ذهن من مي

كند، دقت  كند، تاثير آنها روي هم و منتجه حاصله آن كمدوچه نسبتي كه باشند كل آن چگونه حركت مي مي
 كنيد.

 مثال در تبين تفاوت دو منطق 
مثالي را در اقتصاد عرض كردم، اگر شما پنج ميليارد سرمايه را در نظر بگيريد كه همه اين پنج ميليارد 
تومان را گندم بخريد يا از پنج ميليارد تومان دو ميلياردش گندم باشد سه ميلياردش قالي باشد يا اينكه پنج 

گوئيد ولي وقتي كه در  ي را پنج ميليارد ميقسمت مساوي بكنيد، دو دستگاه انتزاعي فرقي ندارد. همه و دارائ
گوئيد سالي كه نسبت بين گندم و  آئيد، در كل نگري و مجموعه نگري بيائيد مي مصداق و موضع نگري مي

قالي اينقدر بود، ميزان رشد اينگونه بود وضعيت شتاب چنين بود، اصالً اين ديگر معناي جديدي است، غير از 
 خواهيد نظرتان را راجع به ادراكات حسي تان تصحيح بكنيد. فرموديد، بعدا مي يآن معناي تجريدي است كه م

 توان مالحظه تغيير نمود  از موضع انتزاع نمي
توانيد برهان بگوئيد، كه آن بحث منطقي آن است كه امروز  آيد كه به اين نمي چند سئوال اينجا پيش مي

جا مرا ديگري، غير از امر منطق صوري است بلكه غير از وارد آن خواهيم شد. پس اصل اينكه كل نگري در اين
باشد بلكه شما  ادراكي كه منطق صوري نسبت به كل به معناي تركيبهاي انحاللي يا انضمامي قائل هست مي

 كنيم.  كنيد. يعني ما به تغيير از موضع انتزاع نظر نمي شئي در حال حركت و تغييراتش را مشاهده مي
 مقدمه دوم 

 ليت انكار ربط ضروري بين نستها و اثرها است انكار ع
مقدمه دوم اينست كه عليت (آن عليتي كه گفتيم قابل انكار نيست) تكيه گاه منطق مجموعه نگر و منطق 

باشد، اما اين به معني علت اوليه نيست، معنايش عليت به  ديالكتيك، يا هر چيزي را كه در جا تصور كنيد، مي
گوئيد علت همه امور خدا است  حو اجمالي است، عليت به نحو تفصيلي اينست كه ميتفصيل نيست عليت به ن

اين بعد از اينست كه عليت آمده باشد و يك ساختمان بزرگ شده باشد و حاال از اين ساختمان عظيم نظري به 
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براي ذهن آدمي كنيد خود آن لوازم  خود عليت بياندازيد. كليه لوازمي كه نسبت به يك مفهوم منطقاً اثبات مي

شوند. اين دفعه ادراكي را كه از  براي مالحظه مجدد نسبت به مبنا (نسبت به همان اساسي و شالوده) وسيله مي
اش  بينيد (با لوازم بعيده كنيد بلكه اساس را با لوازمش مي كنيد نه فقط اساس را مالحظه مي آن اساس مي

 شوند. و بيان و تفصيل آ چه را اول كارمالحظه كرديم مياش شرح و توصيف و تشريح  بينيد) لوازم بعيده مي
دهيد با آخر كار كه  كنيد اول كار كه درباره هستي نظر مي اگر بحث عليت يا هستي را در منطق مالحظه مي

االن آيا  تر شده است؟ دهيد كه يك ادراك نيست قدر متيقن آن تغيير نكرده است روشن درباره هستي نظر مي
بينيد. حال ديگر لوازمش شرح و تفصيل آن  آن قدر متيقن است بله ولكن با لوازم آن را مي هم قدر متيقن

كنيد، نه به صورت واحدي كه بگوئيد اگر يك الزمهاش از بين  هستند و همه را با صورت يك واحد مالحظه مي
مه بيستمي را ثابت شده بينيد الز رود، به معناي اينكه تا وقتي كه ان را ثابت شده مي رفت خودش از بين مي

كرديد كه در دستگاه قياسي آورديد خيلي روشن تر  بينيد آن معنايي را كه اول كار از ماده اتان ادراك مي مي
 شده است. ابعادي در آن باز شده و مورد توجه قرار گرفته، لوازمي مالحظه شده است. 

 عليت به نحو اجمال در هر منطق وجود دارد 
شود كسي  ل مثل تغاير به نحو اجمال است مثل هماهنگي به نحو اجمال است چگونه ميعليت به نحو اجما

بگويد عليت نباشد. عليت يعني چه؟ معنايش اينست كه هر چيز علتي دارد و اين مساله در ساده ترين وجه 
كه گوئيد اين چاي است و حتماً علتي دارد  اش كه نگاه كنيد معنايش اينست كه شما مي قابل مالحظه

دهيد اگر يك رابطه ضروري  گوئيد اين چاي است چه براي خود حرف زدنتان چه براي نسبتي كه مي مي
گوئيد كل  دهيد و مي گوئيد اين قند است يا نسبت مي توانيد بگوئيد اين چاي است مي مالحظه نكنيد كه نمي

شود، پس بنابراين  ها حذف مي الزمه بزرگتر از جزء است. اگر عليت انكار شود ربط ضروري بين نسبتها و اثرها و
اش در هر منطقي وجود دارد يعني هر منطقي كه زبان بگشايد و بخواهد چيزي را  عليت به معناي اجمالي ساده

به چيز ديگري نسبت دهد يا چيزي بنويسد كلمه اولي را كه نوشت مثالً بنويسد (در مالحظه مقوله منطق 
تواند مفاهمه كند كسي نميتواند يك كلمه را بردارد  ربط است وگرنه نميديالكتيك) يعني بين كلمات و جمله 
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گويد اينكار را بنايد بكني  و جاي آن كلمه ديگري بنويسد، چون به او خواهند گفت اين كار را نكن همينكه مي

و منفصل  كند، رابطه نداشتن كند اين تبيين ربط را تمام مي و اين غلط شد و اين چه شد، يعني تبييني كه مي
تواند از آن صحبت كند (چرا كه اصوالً دعواي منطق  بودن در كل حركتهارا نه تنها منطق مجموعه نگر نمي

تواند از آن صحبت كند. چون هر  مجموعه نگري اينست كه ربط اصل و اساس است) بلكه هيچ منطقي نمي
يا تضعيف كنيد، ضرورتاً به عليت را كه بخواهد تقويت اي  گونه ارتباطي تحت عليت است. هر گونه رابطه

خواهيد به يك چيز تكيه كنيد به يك چيز استناد كنيد،  خواهيد انجام دهيد، مي گردد، هر كاري را كه مي برمي
آيد، در خود اين حرف، يك عالمتي در اين بخش از  گوئيد نتايج فالن رابطه هميشه يقيني درنمي مثالً مي

نين قدرتي را داشته باشيد و بگوئيد هر گاه وضع صورت قضيه چنين شد، ادراكات شما بايد باشد كه شما چ
بخواهيد بدهيد اي  دهد يا ممكن است نتيجه بدهد يا ندهد. يعني هر گونه نسبتي را كه به هر قضيه نتيجه نمي

 مجبور هستيد تكيه به عليت داشته باشيد (حال به مفهوم يا شئي خارجي).
 اطالقي اعتباري نيست  اطالق برهان به تعاريف منطقي

اي تنظيم  كنم، اگر ديگران در خارج برنامه بعد از اين دو مقدمه در يك جمله نسبت بين اين دو را عرض مي
كردند و يك پيشگوئي نسبت به يك حركت عيني نمودند (حركتي كه خارجي از دستشان بود) و بعد اگر در 

شود گفت بين اين و آن رابطه نيست انكار اين  مگر مييك نسبت خاصي اصابه اين پيشگوئي هم يقيني باشد، 
توان آن رابطه را مالحظه كرد يا نه؟ و اين را  ميآيا  مسائله انكار عليت است. اگر گفتيد رابطه دارد و بپرسيد كه

كنيم همين كه رابطه داشته باشد، قدم دوم مالحظه عقالني آن است. اين  مورد اشكارقرار داديد؟ عرض مي
ي كه كردند و بعضي از آن درست درآمده يعني چه؟ برابري آن يعني برابري تطابق نظري كه نبايد باشد پيشگوئ

و نيست. تمام اشكال سر اين است كه، قضيه تعاريف منطقي با تعاريف شرح االسمي نيست تا بتوان نام برهان 
ايد اثبات شود. اين چيزي را بر يك دسته خاصي گذاشت و گفت براي اين دسته انحصاري است. انحصارش ب

نيست كه يك فيلسوف اين نام را براي اين مطلب اعتبار كرده باشد. اين يك مفهوم است كه مدعي آن هستيم. 
 كنم.  خواهيد بگوئيد برهان داراي اين خصوصيت است و در اين منحصر است. بنده عرض مي شما مي
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در منطق مجموعه نگري به آن بازگشت عليت ريشه واحدي است كه برهان چه در منطق صوري و چه 

 نمايد.  مي
گردد به همان  كه تعريف برهان به آن بازمياي  شود، به همان ريشه به همان چيزي كه برهان تعريف مي

كند. به دو چيز نيست بنابراين منحصر  ريشه است كه وجود برهان در منطق مجموعه نگري به آن بازگشت مي
 تواند باشد.  نمي

شود كه اگر شكل قضيه اينگونه شد  گوئيد از اين ريشه متفرع مي نويسيد و مي داريد مياي  شهشما يك ري
گوئيد خاصيت  گويم خاصيت مغالطه چيست؟ مي شود. بعد من مي شود مغالطه و اگر اينگونه شد برهان مي مي

گوئيد متناسب با  گويم تعريف نتيجه داشتن يعني چه؟ تعريفي را مي مغالطه اين است كه منتج نيست. مي
گوئيد اين تعريف متناسب با برهان در مغالطه محال است پيدا شود. چرا؟ شما شروع  برهان است بعد مي

اش با نتيجه تمام شد  گوئيد به همان اصلي كه برهان برهان بودنش و رابطه كنيد استدالل كردن و مي مي
گوئيم از هر چيز  زنيم و مي في كه ما در تغاير ميشود. عين همان حر مغالطه هم در اينكه منتج نيست اثبات مي

برهان يك چيز است؟ اگر گفتيد خاصيت برهان با آيا  شود آيد و اال خاصيتي پيدا نمي خاصيت هر چيز برنمي
مغالطه يكي است. يعني سه تعريف را مالحظه كرديد (برهان، مغالطه و منتج بودن) و گفتيد نسبت منتج بودن 

گوئيم اين محال است. اين سه تعريف از يك دستگاه در آمده و  اندازه است كه به مغالطه. مي به برهان به همان
كنيد اگر بنا شد هر چيزي خاصيت هر چيز داشته باشد معنايش اينست كه وجود و عدم  دستگاه حكم مي

يشه مساوي باشد. وجود مجموعه در عينيت و وجود منطق مجموعه نگري براي ادراك مجموعه به يك ر
تر اين كه بازگشت همه اينها به صفت فعله تبارك و تعالي  شود. چرا؟ بحث دقيق گردد و اثبات مي (عليت) بازمي

 آيد ولي فعالً در اين دوره تنها بحث عليت را تمام خواهيم كرد.  است. انشاء اهللا در دوره بعد مي
 پرسش و پاسخ 

كند؟ يعني تفاوتش با  بازگشت به تمثيل نميآيا  گوئيد يبرادر حجت االسالم طوسي: در رابطه با ادراك كه م
استقراء معلوم شد، ولي اگر نگاه به خود موضوع شود و از مشخصات موضوع بخواهيم يك حكم كسب كنيم و 
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اينگونه آيا  شود شوند كه همان تمثيل مي بگوئيم اگر موضوعات دگر اين خصوصيات را داشتند با اين يكي مي

 نيست؟ 
خواهيد براي موضوعات حكم درست  ت االسالم حسيني: اصوالً يك مطلب اينكه شما در تمثيل ميبرادر حج

خواهيد يك چيز را در خارج معين كنيد ثانياً در مجموعه نگري شما نسبت تاثيرات را  كنيد، در تطبيق مي
اي كه در ذهن  مجموعهكنيد كه  سازيد و حكم مي سازيد. مجموعه مي كنيد و نمونه عيني اين را مي مالحظه مي

شناسيد  دانيد، همان يكي را مي من هست با اين مجموعه يكي است نه اينكه حكمش را بر يكي ديگر صادق مي
شود در مجموعه نگري  نه دو چيز را در تمثيل بايد دو تا باشد يعني بگوئيد حكم اين بر اين يكي هم نازل مي

 شناسيد.  اين يكي را فقط مي
 . هر چه خواص اين را داشته باشد....م طوسي:.برادر حجت االسال

برادر حجت االسالم حسيني: نه آن يك بحث ديگر است. هر چه خواصي اين را داشته باشد چيزي است كه 
بايد در دستگاه حكمي شما درآد. يك حكمي داريد حكم الف كه نوشته است در هر دستگاهي كه حكم را 

ورد بحث نيستند چه آن دستگاه دستگاه اصول و حكمت عملي باشد يا كند و م بدست آورده باشيم فرقي نمي
 ٢٠٠دستگاه منطق صوري يك حكم صادق شده بنام كند. الف ـ كه در آن آمده است هر شئي كه داراي اين 

 خصوصيت باشد شئي الف است ما به اين حكم كار نداريم بلكه به تطبيق كار داريم.
 فرمائيد؟  حكم بر همين موضوع را مي برارد حجت االسالم طوسي: تطبيق و

گوئيم كه موضوعات گاهي ساده هستند و  برادر حجت االسالم حسيني: تطبيق حكم بر اين موضوع را مي
 شود درباره آنها نظر داد.  بديهي و گاهي نمي

 شود.  شود چون منطق كشف مجهول بوسيله معلوم مي برادر حجت االسالم طوسي: باز اين منطق نمي
كنيد، سئواالت خاصي نسبت به  برادر حجت االسالم حسيني: شما معلوماتي را كه در اينجا پيدا مي

خواهم  آيد. مي شود و در جمع بندي يك چيز ديگري از كار درمي كنيد. اينها جمع مي خصوصيات خاص مي
 موضوع است.  عرض كنم مصداق بديهي نيست. شبهه ناشي از حكم نيست بلكه شبهه ناشي از عدم شناسائي
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دانم كه اين از  برادر حجت االسالم طوسي: در تمثيل هم همينطور است. در تمثيل هم من واقعاً نمي

 مصاديق چه هست؟... 
 خواهد حكم را پيدا كنيد نه مصداق.  برادر حجت االسالم حسيني: در تمثيل مي

صداق مسكر هست؟ اين هم مثل دانم اين م برادر حجت االسالم طوسي: در آنجا حكم روشن است ولي نمي
آن است؟ اين حكم بخاطر مستي آمده يا بخاطر مايع بوده يا بخاطر رنگش؟ پس شك من در همين مصداق 

 است. 
گردد آنجا شكي را كه  برادر حجت االسالم حسيني: نه شك شما در آنجا به حكم و اجمال در حكم برمي

عالمت گفته بود ديگر شما  ٢٠٠ر باشد، براي مسكر هم زنيد، اگر گفته بود هر چيزي كه مسك شما مثال مي
 كرديد يا اين خصوصيات و عالمات را داشت يا نداشت.  شك نمي

 كردم نه شك در حكم.  برادر حجت االسالم طوسي: شك در مصداق مي
خواهيد  برادر حجت االسالم حسيني: همه صحبت ما هم درباره مصداق هست. شما وقتي چيزي را مي

كنيد؟ شما دست بردن بطرف گوش و گفتن اهللا  كنيد؟ تمثيلي بيان مي اين مصداق صلوه است چه ميبگوئيد 
خواهم بگويم تطبيق را با  اين تمثيلي است؟يعني ميآيا  گوئيد مصداق تكبيره االحرام است؟ اكبر را چگونه مي

خواهد؟  وشن است و تامل نميمصاديق در همه جا رآيا  كنيد. سئوال ما يك چيز است كه اين بيانتان قطع مي
گوئيد جنگ الزم است؟ اين جنگ در اين  دهيد و مي يعني شما با تمثيل است كه حكم كشته شدن را مي

است.  ١٣٦٤شرايط كه دومين شرايط نظير اين نيست، در زمان و مكان خاص يعني جنگ با عراق در سال 
اين جنگ با قيد خصوصيات آيا  كنيد، را ذكر مي سال، روز، خصوصيات مالي، تعدادي افرادي كه دارد و غيره

گوئيد كه آن حكم بر اين صادق است كه جنگ الزم ات  اش دو تا هم دارد؟ اينكه دو تا ندارد چگونه مي شخصيه
يا الزم نيست؟ اين نسبت بين دو چيز را مالحظه كردن است. و غير از آن چيزي است كه از منطق صوري 

 آيد. بيرون مي
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شان: همين بحثي كه االن حضرتعالي فرموديد در قسمت اول كه مربوط به برهان بوده است و برادر درخ

شود. يك حكمي هست يا برهاني بوده  گوئيم اگر چوب را بسوزانيم خاكستر مي مربوط به حكم، مثالً فرضاً مي
گري) يك استداللي در (حاج آقا هم فرمودند فعالً كاري نداريم كه از طريق استقراء حاصل شده يا هر امر دي

آيا  فرمائيد ببينيم يك جائي هست يك حكمي دست ما هست. حال بحث ما در شناخت مصاديق است يعني مي
كنيم چوب است؟ و آن هم آتش است تا مصاديقي از آن شوند و لذا آن نتيجه در  در مورد اين كه صحبت مي

ه اصالً اينكه اين چوب است و يا آن آتش اين مورد اين جاري شود؟ اين بحث بوده است. عرض من اين است ك
بحث منطق نيست اين مطلب را به عبارتي حاج آقاي طوسي هم اشاره فرمودند من هم همين نكته را كه 

خواهيم يك كلمه  گويم اصالً اين بحث منطق نيست اين تئوري شناخت است. اگر ما مي ايشان فرمودند، مي
اي است، اما آن استدالل هم  كل نگري بياوريم خوب بحث جداگانه ديگري براي تئوري شناخت بنام منطق

اي از يك قسمت از علوم فيزيكي است كه بدست آمده و  سوزد آن هم نتيجه منطق نبود. كه چوب در آتش مي
گوئيم اسيد سولفوريك و آهن، سولفور آهن را  براساس لوازمي است اما اگر همة اينها منطق باشند. يعني مي

اينكه منطق نيست. اگر اينطور است كه منطقيون بايد هم فيزيكدان بشوند هم شيميدان و هم  دهند مي
 پزشك. 

برادر حجت االسالم حسيني: اگر شما بخواهيد يك اسيد را بسازيد و گفتيد و اسيد فالن، اين معلومات هم 
گوئيد نه.  آقا شما تجربه كرديد ميگويند  توانيد بسازيد مي  گويد كه اسيد فالن را اينجوري با اين خواص مي مي
گوئيد آقا وضعيت حركت  گوئيد، مي گويند بر چه اساس مي گوئيد خير. مي گوئيد، مي گويند تمثيلي مي مي

 كند كه چنين بشود. مولكولي حكم مي
برادر درخشان: آن كيفيت استدالل در آن فيزيك يا در شيمي خودش براساس يك منطقي است اما اينها دو 

متفاوت هستند يعني بحث ما نفي منطق نيست بحث ما و اشكال ما در اينست كه حضرتعالي منطق را امر 
بريد. عرض ما اين نيست كه منطق وجود  دهيد بصورتي كه شناخت را هم زير پوشش خودش مي تعميم مي
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با چه منطقي  فرمائيد گوئيم نطق در جايگاه خودش است. شناخت هم در جايگاه خودش است مي ندارد بلكه مي

 كنيم با هر منطقي ولي اينها دو امر متفاوت هستند.  عرض مي
 برادر حجت االسالم حسيني: بسار خوب نزاع م، ن، ط، ق نيست بلكه منظور روشي داشتن است. 

فرمائيد كه منطق كل نگري كه حضرتعالي فرموديد  قبول ميآيا  برادر درخشان: اگر نزاع سر آن نيست پس
 ري شناخت نيست كه اطالح روز است؟ چيزي جز تئو

 تئوري شناخت قدرت كشف مجهول دارد؟ آيا  برادر حجت االسالم حسيني:
 برادر درخشان: قدرت تبيين مصداق دارد. 

 برادر حجت االسالم حسيني: مصداق مجهول؟ از معلوماتي كه در اختيار است؟ 
 كند.  برادر درخشان: بله، غير از اين كه كاري نمي

حجت االسالم حسيني: بسيار خوب نزاع ما سر لفظ كه نبوده، نزاع سر معنا بود به همين كار منطق را  برادر
گويند كه انسان از يك مقدماتي بتواند به نتايجي برسد. عمل فكر كردن كه حركت از مبادي به  به چيز مي

ا رفتن آن از بين برود. مقاصد است بوسيله يك فرمولهائي تنظيم شود كه درست به مقصد برسد. درصد خط
گويم عيبي ندارد بگو منطق عيني.  ايد من مي حال شما بگوئيد مدل رياضي براي مالحظه عينيت درست كرده

 كنيد.  شما يك كاري مي
 كنيم.  برادر درخشان: ما به دوئيت آن اشاره مي

ه كل نگري را اضافه برادر حجت االسالم حسيني: حتماً دوئيت دارد. اگر دوئيت نيست.... ما قيد كلم
 كرديم.  نمي

برادر درخشان: تئوري شناخت غير از منطق صوري است و لذا با تئوري شناخت منطق صوري متزلزل 
شود و منطق صوري به قوت خود باقي است؟ تئوري شناخت كه شناخت مصاديق هم هست اصالً يك  نمي

 قلمرو ديگري است. 
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منطق آيا  خواهيم بگوئيم فقط با يك اشكال كوچك كه ا ميبرادر حجت االسالم حسيني: ما هم همين ر

نظري حق دارد درباره تئوري شناخت نظر بدهد و بگويد الجزئي اليكون كاسبًا؟ حق دارد نسبت به آن چيزي 
گويد من نظر درباره مواد و مصاديق ندارم طبقه  كه خارج از قلمروش است حرف بزند؟ منطقي كه خودش مي

من كه آيا  كنيم كه كنم كه يا يقيني است يا چه ولي از منطق صوري سئوال مي مواد ميبندي كلي درباره 
آيا  رسم اي را كه من براي فلسفه شروع كردم و با آن به اصالت وجود مي معتقد به اصالت وجود هستيم و مقدمه

ت بين اين دو كند نسب اي كه دوستمان براي اصالت ماهيت شروع مي اش نسبت به مقدمه اين مقدمه رتبه
اين يكي مقدم است يا آن؟ كدامش مؤخر كدام الزمه است. خالصه مطلب اصول موضوعه را آيا  مقدمه چيست؟

گويد من  دهد و مي وقتي بخواهيم بسنجيم كه اين درست است يا نه؟ منطق صوري به شناخت ما بازگشت مي
خواهم خود اين مصداق را تشخيص  ن ميگوئيد نه م يك طبقه بندي كلي دارم ببين در كدام طبقه است. مي

گوئيم بسيار خوب ما هم قبول داريم ولي  گويد من مامور مصداق شناسي نيستم. ما مي بدهم. منطق صوري مي
تواند مكتسب  تواند نسبت به مصداق ديگري كاسب باشد نگوئيد نمي ديگر نظر هم ندهيد كه مصداق ابداً نمي

كنيد جمع  بريد، سئواالتي مي شناسيد تئوري شناخت را به كار مي ميباشد، شما آن موقعي كه وضعيت را 
گوئيد اين مصداق اينجوري است وضعش هم بحراني است يا در  كنيد مي كنيد مجموعه سازي مي بندي مي

 ايد.  دهيد يك منطق يا يك روشي را بكار برده حال رشد است. نظري را كه حضرتعالي مي
ئيد منطق صوري در موضع خودش صحيح است اما در مواردي در موضعي كه فرما برادر درخشان: يعني مي

داده و داده است اال فرض كه اين حرف  الزم نبوده بكار رفته و اشتباه در كاربردش بوده و نبايد در آنجا نظر مي
منطق اي نيست اشكال روي خود  شود آن را رفع كرد و مسائله درست باشد اشكال در كاربردش بوده است و مي

 ايد!  ايد اشكال بر كاربرد منطق در بعضي از موارد آورده نياورده
برادر حجت االسالم حسيني: حال اگر آن كاربرد را در دستگاه منطق صوري مستند به ياس شكل اول و 

 مواد خود منطق صوري كنند فيه ما فيه من االشكال يعني اگر اين در منطق استداللي معلوم شد...
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: پس آن ربطي به بحث تئوري شناخت ندارد. بحثي است در منطق صوري كه بايد در خودش برادر درخشان

حل شود. منطق صوري را شما به اعتبار اينكه منطق كل نگري يا تئوري شناخت را ندارد زير سئوال رديد او 
و آنجا منطق را رويد  كند شما در قلمرو منطق صوري مي كند. بعد كه چنين ادعائي نمي اصالً چنن ادعاي نمي

كشيد بسيار خوب اين بحثي است كه تازه مطرح شد و قبالً صحبت آن نبود قبالً به اعتبار منطق  به محاكمه مي
كل نگري، منطق صوري زير سئوال رفت، در حالي كه االن وضعيت برگشته است. شما بايد در قلمرو منطق 

 صوري برويد ببينيد آن قضيه چه اشكالي دارد. 
 

 حث: اولين ب
 اثبات وجود منطق مجموعه نگري پس از اثبات وجود مجموعه در عينيت از طريق عليت. 

 مقدمه: 
است بديهي و ضروري و منتج بودن آن از اي  در منطق صوري صورت برهان به قياس شكل اول كه رابطه

 نمايد.  نظر صورت غير قابل انكار است بازگشت مي
ديهي باشد بداهت آن هم عقلي باشد آن وقت اطالق برهان به آن ماده اگر يقيني باشد يقيني آن هم ب

 صحيح است. 
تواند يقيني باشد كه به خطاء رفته باشد.  شود ولي برهاني نيست. يعني مي در غير از اين يقين حاصل مي

 آنجا كه امكان خطا وجود داشته باشد اعالم سلب كلي يا ايجاب كلي درباره نتيجه كل ممتنع است. 
نطق كل نگري، اطالق بديهي عند العقل براي مصداق عيني خارجي بواسطه اينكه ادراك مصداق عيني در م

 معنا است. در كل نگري چگونگي تشخيص مصداق مطرح است.  خارجي از طريق حس است بي
منطق كل گري ابزار مالحظة خوصيات مختلف يك شئي خاص و نسبت بين آنهاست. كه نهايتاً ابزار تطبيق 

 موضوع خاص بر يك حكم كلي است، لذا تطبيق به مصداق ممكن نيست مگر با جمع بندي نسبت تاثيرات. اين
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كند در تضمين صحت  دهد و نسبت خطا را كم مي اگر منطق مجموعه نگري ادراكات حس را شكل مي

 شود.  آيد منطق مجموعه نگري بكار گرفته مي تصوري كه از موضوع بدست مي
 مقدمه دوم: 

 عليت به نحو اجمال در هر منطقي وجود دارد. 
شود بلكه عليت بنحو اجمال مورد نظر است كه در حقيقت  در اينجا از عليت به معني التفصيل صحبت نمي

بخواهيم بدهيم ناگزير از تكيه بر عليت هستيم، عليت به معناي علت داشتن هر اي  هر نسبتي را كه به هر قضيه
برهان چه در منطق صوري (مفهوم) و چه در منطق مجموعه نگري (شئي) به آن چيز ريشه واحدي است كه 

 كند. بازگشت مي
 
 
 
 



 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومسروش طراحي دوره 

 ٥جلسه: 
 ادامه بحث عليت

 
 ست علّيت در مرتبه اجماليش جزء امور غير قابل انكار ا

كنيم هر دليلي را كه بر ضرورت چيزي ارائه دهيم  برادر حجت االسالم حسيني: در اين جلسه عرض مي
بازگشت به عليت مينمايد. عليت يعني بدون علت بودن، كه در يك مرتبه اجمال آن اعم از اينست كه شخص 

 پيرو فلسفه مادي باشد يا تابع فلسفه الهي. 
شود (نه اينكه قابليت خلقت ندارد يعني عدم  وجود صادر از عدم نميخواهد،  اينكه هرچيزي علتي مي

تواند باشد) اين كالمي است كه نه  تواند خالق اثر باشد عدم داراي اثر نمي تواند خالق هستي باشد، عدم نمي نمي
بل انكار است. توانند آنرا انكار كنند. در مرتبه اجماليش جزء امور غير قا متاله و نه متكرو ملحد هيچكدام نمي

هر گونه استدالل كه هر جا و براي هر گونه جمع بندي و نتيجه گيري بشود چه خاصيت را به ماده برگردانند و 
بگويند قديم بودن و داراي خاصيت بودن ذاتي ماده است و چه بگويند ماده مخلوق است، اين قدر متيقن آن 

كنند. هر دو با ادعاي اينكه اين مطلب اين  ورت رابطه ميقابل انكار نيست كه هر دو در استدالل خود ادعاي ضر
كند، اين مطلب تكيه گاه اين مطلب است و اين مطلب اين الزمه را دارد ضرورت ربط را تمام  را ثابت مي

 كنند. مي
بنابراين هر كس بخواهد در مدل سازي كار كند و از نمونه سازي در عينيت صحبت نمايد يا هر گونه 

مجبور است به عليت تكيه كند. همچنانكه اگر در منطق صوري كسي بخواهد نسبت نتيجه را  صحبت ديگري،
به مقد متين بدهد مجبوراست به عليت تكيه كند. همچنانكه اگر كسي بخواهد بگويد اين برهان است يا 
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د و وقتي مغالطه، مجبور است به عليت تكيه كند. يعني چه؟ يعني مجبور است دليلي بياورد و علتي ذكركن

كند نسبتي را به چيزي بدهد يا از چيزي سلب كند معنايش اينست كه به  آورد يا علتي را ذكر مي دليلي مي
كند، هر كاري كه انجام بدهد  عليت تكيه كرده است و حتي در مرحله ادعا هم اگرذكر تفاوت و مشابهت مي

 مبتني بر عليت است. 
 رد و هم منطق داشتن آنراپذي عليت هم وجود مجموعه درعينيت را مي

كند كه منطق هم دارد. يعني  كند كه مجموعه در عينيت وجود دارد، بلكه حكم مي عليت نه فقط حكم مي
براي ما روابطي قابل ادراك است كه نسبت به عينيت از معلومات پي به مجهوالت ببريم. يك مجهوالت عيني 

دانيم وضعيت  دانيم وضعيت اين شئي چگونه است، نمي نمي توانيم وضعيت جامعه چگونه است، داريم، مثالً نمي
اين محلول در درجه حرارتهاي مختلف چگونه خواهد بود يا وضعيت يك بيمار چگونه خواهد شد؟ اين مجهول 

دهيم در مورد اين است و  گوئيم اين شخص حكمهائي هم كه مي گذاريم مي ما هست. روي شخص دست مي
ن جامعه بحراني است يا در حال رشد است، اين محلول در فالن حرارت و فالن گئيم اي حكم كلي نيست. مي

كنيم و  را در تمام حاالت ذكر مي» اين«شود، كلمه  شود يا تبديل به گاز مي شود يا منبسط مي فشار منفجر مي
ينجا دهيم، حكم كلي آن جاي ديگر تمام شده است فرقش يا منطق قياسي در همين است. در ا حكم كلي نمي

دنبال حكم كلي نيستيم، بلكه حكم كلي را داريم (اما چگونه حكم كلي بدست آمده فعالً به آن كارنداريم) آنچه 
اين حكم كلي در مورد اين مصداق خاص است آيا  خواهيم ببينيم پردازيم اينست كه مي در اين بحث به آن مي

ند يعني منطق مجموعه نگري مدعي يا چيز است و ك آيد و تطبيق و (اين) را تمام مي يا نه؟ مجموعه نگري مي
آن اينست كه، در زمان تطبيق هميشه، اجمال ناشي از اجمال در اوصاف حكم نيست، و يا هميشه، نشناختن 

شود ابتدائاً  شود خود مصداق داراي خصوصياتي باشد كه نمي مصداق ناشي از اجمال در حكم نيست. گاهي مي
بندي كرد، بعد حكم كردكه  ي مقدماتي نسبت به خود مصداق بدست آورده و جمعآن را شناخت. بايد معلومات

گيرد ممكن است بگوئيد منطق صوري متكفل  اين مصداق چيست؟ اين كارابداً در منطقهاي ديگر انجام نمي
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 كند منطق صوري اشتباه گوئيد اين حرف اثبات نمي اين مطلب نيست، ما هم نگفتيم متكفل اين امر باشد. مي

 است، ما هم نگفتيم اشتباه است. 
منطق مجموعه نگرنيازمند به استنباط و تجريد است يعني عمالً به منطق صوري احتياج دارد برعكس آن 
هم صحيح است منطق صوري در جريان نسبت به عينيت نيازمند اين منطق است. منهاي منطق مجموعه 

) نميتوان آنچه را كه نسبت به يك مصداق بصورت نگري (منطق كل نگري، منطق تعيين مصداق منطق انطباق
مصداق آن است. اين هم به تناسب خودش ابزار حجيت » اين«تجريدي و كلي تمام كرديم حكم كنيم كه 

 كنيد.  خواهد. ابزار حجيت در حقيقت روابط ضرورت، عليت است، كه مطلب را تمام مي مي
 ر عينيت و در نسبيت بين عينيت و نظر است. عليت تكيه گاه نتيجه گيري مشترك در بحث نظر و د

در جلسات گذشته اشاره كرديم كه وجودعليت عامل حذف اختيار يا اشتباه يا نظايرآن نيست. آن يك وادي 
خواهيم بگوئيم همين قوانيني كه ضرورت را در مفاهيم  تر از اين بحث است، االن مي ديگري دارد كه مشروح

كند همان چيزي كه تكيه گاه نتيجه گيري دربحث نظر است (عليت) همان هم  كلي نظري نسبت بهم تمام مي
در عينيت در نسبت بين عينيت و نظر هست. اين بحث بحث شناخت شناسي نيست، بلكه بحث متد و روش 
شناخت و معرفت و شناسائي است نهايت معرفت در سه باب است، نسبت بين اينها با هم، نسبت اين ابواب 

اً اينكه سه دسته ادراك داريم و بعد اينكه اين دركها بهم نسبتهائي دارند اين تميزي را كه شما بهم، ابتدائ
تر و معارفي كه نسبت به مفاهيم نظري پيدا  دهيد كه اين چاي و قند است همچنين تميز چيزهاي پيچيده مي
ليت و منطق مجموعه نگري كنيد و نسبت بينشان همه تابع بحث عليت هستند. تا اينجا رابطه بين بحث ع مي

 كند و در مقابل عليت نيست.  شود، بازگشت به اين دليل مي ايم. دليلهاي ديگري هم كه آورده مي را گفته
در جلسات قبل به بحث هماهنگي اشاره شد بنظر خود من معناي هماهنگي معناي ادقي از عليت است، 

كند. همين قدم اول كه شناخته شود  كند، عليت را به نحو اعم مالحظه مي يعني عليت را تجريدي مالحظه نمي
در براي طرح اينكه مجموعه اش با وجود مجموعه  شود. ابتدا براي بحث عليت و رابطه قدم دوم بهتر قبول مي

 هم قابل درك است يعني منطق دارد در خدمتتان هستيم. 
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اگر مجموعه باشد و قابل درك نباشد يعني منطق ندارد. يعني ربط ضروري به وسيله فكر انسان تمام 

اشته ها ند شود. اگر صد هزار مجموعه در جهان وجود داشته باشد و انسان بالمره ادراكي از آن مجموعه نمي
گوئيد ادراك از آن هم به  شود. يك وقت هست كه مي ها هم بالمره منطقي فرض نمي باشد براي آن مجموعه

شود كه ما منطقي بنام منطق انطباق يا منطق تعيين مصداق يا  حكم عليت است ايندو كه تمام شود، تمام مي
 روش طراحي داريم. 

 پرسش و پاسخ 
برادر افكاري: در بحث تفاوت كل و كلي يكي از تفاوتهائي كه فرموديد اين بود كه كلي مصداق دارد اما كل 

اي براي  كنم كه اگر كسي آمد و نقشه مصداق ندارد، كل اجزاء دارد كلي اجزاء ندارد. به عنوان مثل عرض مي
شود هزاران نوع ساختمان  بينيم كه مي يك ساختمان داد. مشخص است كه اين نقشه اجزاء دارد، در عينيت مي

 را كه همه مصداقي از اين نقشه است را پياده كرد... 
 توان هزاران باراين نقشه را پياده كرد.  برادر حجت االسالم حسيني: يعني مي

 تواند هزاران مصداق داشته باشد.  برادر افكاري: بله يعني در حقيقت اين نقشه مي
 مثل كلمه انسان  برادرحجت االسالم حسيني:

بينيم كه يك كل  اين نقشه يك كلي است كه مصداق دارد يا يك كل است؟ ميآيا  برادري افكاري: بله. حال
شود يا كلي؟ از اين ديد كه  به اين اطالق كل ميآيا  است اجزائي هم دارد در عينيت هم هزاران مصداق دارد

دو نحوه نگرش است؟ اگر هم اين آيا  ي است يعني اينجااجزاء دارد كل است و از اين ديد كه مصداق دارد كل
آيد كه تمام شود و بتواند كل و كلي را از  باشد آن چيزي كه براي تفاوت بين كل و كلي فرموديد و بنظر نمي

 هم مجزا كند. 
 گوئيد اگر يك قيد را زند و مي برادر حجت االسالم حسيني: يك عنوان، (ماهيتي) داريد صد هزار قيد مي

نام » الف«گوئيد  برداريم ديگر اطالق اين عنوان بر اين مفهومي كه مورد نظر من است صحيح نيست مي
كنيد و  اند، همه را يك فرض مي خصوصيت است ولي بسيط شده ٢٠٠مفهومي است كه آن مفهوم جزء ذاتش 
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گوئيد خير  شه و ميگويم منهاي اين يك گو كنم و مي كنيد. من يك ذره آن را مي آن را بسيط مالحظه مي

گويم اين  گوئيد همه را با هم يكي فرض كردم. به نحوي كه وحدت داشته باشد. مي آن نيست. مي» اين«ديگر 
يكي را كه فرض فرموديد چه نحو فرض فرموديد؟ پس بنابراين من نقشه روي كاغذ را بردم و تبديل به يك 

 مه الف كردم. مفهوم كردم كه مصداق داشته باشدع نقشه را هم مثل كل
اي كه بنويسيد مثل همان الف دال بر يك مفهوم دارد. هر تصويري كه بكشيد دال بريك مفهوم  هر نوشته

تواند صدها هزار مداق داشته باشد و در آن قيد نشده كه اين نقشه در  است آن مفهوم نظري شماست كه مي
شود؟ ولي يك چيز در خارج داريد كه اين نوشته كدام شهر پياده شود؟ اين نقشه در كدام منطقه از شهر پياده 

است. اين نوشته صادق بر نوشته دومي نيست يك چيز ديگرهم در خارج به نام خانه داريد. در رودخانه با آب 
گوئيد چرا؟ ما همين نقشه را  متر حفركنيد و پايه بزنيد. مي ٢٠گوئيد اينجابايد  خواهند آن را پياده كنند مي مي

گويم اگر اينجا شالوده نويزيد و پايه نزنيد زمينش  كوه پياده كرديم و آنجا هيچ پايه نزديم. مي برديم و روي
 ريزد.  سست است يك مقدار فشار روي آن بيايد فرو مي

نقشه وقتي به يك مفهوم تبديل شد و وقتي براي يك مفهوم بسيط تبديل به يك عالمت كتبي گرديد 
ين تعداد كلمات ديگر است ولي وقتي خواستيد دست بگذاريد و بگوئيد اين شود. تعداد آن ع تعداد بردار مي

نقشه براي اين مكان، اين ديگر دو ندارد. يعني خصوصيات زماني و مكاني آن را هر وقت خواستيد در مداق 
شد، نمونه ذهني هم  ببريد مجبوريد واحد كنيد اما اگر خواستيد يك كل درست كنيد كل در عينيت محقق مي

قيد درست  ٢٠٠سازيد شرطش اينست كه نمونة ذهني از عينيت باشد. و االّ دوباره شما يك مفهومي با  ه ميك
 ايد.  كرده

هزار جهت آنرا  ٢كردم. فرضاً از  كنيد همان بحث جنگ و صلح را كه عرض مي شرايط ايران را مالظه مي
در چنين شرايطي جنگ الزم است اين  كنيد كه سنجيد نمونه ذهني كه درست شد بعد حكمي كه صادر مي مي

اي از اين عينيت است. شش ماه بعد ديگراين عينيت نيست  حكم صدق بر مرتبه دوم ندارد چون اين نمونه
كمترين تغييري چه زماني چه مكاني كه ايجاد شود. مثالً آن را برداريد به افغانستان ببريد در افغانستان بايد 
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جنگ الزم است، بله يك قانون داريد كه در شرايط الف و ب جنگ الزم است و مدل خودش را بسازيد و بگوئيد 

شود آن را هم روي تپه ساخت و  گوئيد مي اين صادق براين مصداق و آن مصداق است. مثل نقشه است كه مي
اي باشد كه تمام اين خصوصيات را  هم روي كنار رودخانه و هم روي سنگ كوه در صورتي كه چنين نقشه

گويند بايد اين  باشد اين سرجاي خودش محفوظ است، ولي همين كه روي كوه بردند بسازند مي داشته
خصوصيات را كم كنيد يا اضافه كنيد، تازه يك چيز ديگر را هم اضافه كنم كه اگرگفتيد اين نقشه براي همه 

ضر هستيد شود شمايك خصوصياتي را حا آيد، يعني معلوم مي جا خوب است درجه اعتبارش پائين مي
اي كه درست كرديد براي جائي خوب است كه جريان باد  كناربگذاريد و نديده بگيريد. چرا؟ خوب اين نقشه

گوئيم در قله كوه جريان هوا زياد است. اگر جريان زياد بود تناسبي  مي ،زياد باشد يا كم؟ جريان معتدل باشد
سازيد در مهندسي حتماً روي فشار هوا  كه مي كه اين ساختمان بايد در حفظ خودش داشته باشد (ساختماني

كنند و اينجور نيست كه يك ساختمان بسازند و قبلش محاسبه فشار هوا را نكنند) شما فشار هوا را  دقت مي
كنيد. هر قدرخصوصياتي را حذف كنيد اين را بدانيد كه، آن ادراكي را كه داريد، با عينيت فاصله  مالحظه مي

اي همه جا  شود. پس بنابراين گفتن اينكه يك نقشه اتان از مقاومت مصالح كم مي ستفادهكند. نسبت ا پيدا مي
گيرد اگر هم تجريدي به آن نگاه كنيد و نقشه را عالمتي براي يك مفهوم ذهني  خوب است مورد ترديد قرار مي

بخواهم يكي را  بسيط بگيريد و براي آن مفهوم بسيط هم بينهايت مصداق نظري فرض كنيد آن وقت، من اگر
گويم بايد بسنجيد ببينيد اينجا زمينش چگونه است؟ مقاومت دارد يا ندارد؟  منطبق بر مصداق عيني كنم مي

 ظاهراً مسائله حل شد. 
برادر نجابت: اينطور كه فرموديد كل موجود است و كلي در حيطه مفاهيم وجود دارد، حال اگرسئوال ايشان 

منظور از كل همين نقشه است كه داراي اجزاء است يا كاغذ و خطهاي آن، جواب  آيا را اينگونه طرح نمائيم كه
 شما چه خواهد بود؟ 

 آيا درست است كه گفته شود كلي در حيطه مفاهيم است و كل در حيطه موجود است؟ 
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توان مالحظه نظري هم  در نمونه سازي ذهني كل را ميآيا  برادر حجت االسالم حسيني: سئوال اينست كه

 رد يا نه؟ ك
 گوئيم.  گوئيم و به آن مفهوم مي برادر نجابت: خود كل مفهومي دارد كه به آن كل نمي

 برادر حجت االسالم حسيني: مفهوم كلي، از قبيل مفهوم شخصي 
گوئيد موضوعش چيست؟ موضوع آن  فرمائيد كلي مفهوم است كه نمي برادر نجابت: حضرتعالي كه مي

گوئيم انسان مصاديقش كه انسان است انسان كل است،  كه كل هم هست وقتي ميتواند كل باشد. كما اين مي
رسد دسته بندي  علي الظاهر تفاوتش در اين است كه كلي مفهوم است و كل موجود است. بنظر من مي

 اينجورباشد.
است  گويند اين نقشه اجرائي دارد در اين هم حبت البته سئوالي كه ايشان كردند من نفهميدم يك وقت مي

اين حرف يعني اجزاء ساختمان اين نقشه يا منظور از نقشه، كاغذ آن است كه اين يك كل است و اگرمفهوم 
 شود تفاوت را روي موجود بودن و مفهوم بودن برد؟ ميآيا  گوئيم كه يك كلي است. نقشه را مي

ت منتهي اجزاء هم در آن گوئيم كلي اس برادر افكاري: در مثال انسان هم همينجور است وقتي كه انسان مي
 مفهوم داريم. 

 . .برارد حجت االسالم حسيني: بله، در مفهوم.
برادر نجاست: مفوم انسان با مفهوم دست انسان دو تاست، اگر همه خصوصيت شمارا حذف كنند از قبيل قد 

اء دارد يا ندارد؟ ماند اجز آن چيزي كه ميآيا  ماند، انسان است. بلندي، كوتاهي، سفيدي و... آن چيزي كه مي
يك ادعائي در اينجا شده بود. من دو تا سئوال برايم پيش آمد فرموده بوديد منطق صوري كلي نگر است و كل 

ميرد يك صغراي  نويسيم مثالً هر انساني مي نگر نيست. اين را تبيين بفرمائيد يعني چه؟ در قياس كبرائي را مي
ميرد. اين كه كلي  گيريم كه پس سقراط مي ت بعد نتيجه ميدهيم كه سقراط انسان اس جزئي هم تشكيل مي

مقصود اينست كه هميشه در قياس از كلي به آيا  نگري است اگر بخواهيم در اين مثال پياده كنيم يعني چه؟
آئيم؟ يا چيز ديگري مد نظر حضرتعالي است؟ مثالً كلي نگر است كل نگر نيست چون به آن تعبير  جزئي مي
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شود گفت منطق  كنيم به يك كل تعلق گرفته است و نمي ه سقراط يا هر چيزي جزئي ديگر ميحكمي كه دربار

 صوري كلي نگراست. 
اي نور  فرماييد مثالً از هر شيشه كنم. ايشان مي برادر حجت االسالم حسيني: من بحث ايشان را تقرير مي

ند. اين يك قياسي است. اين استكان ك كند اين استكان شيشه است پس از اين استكان نور عبور مي عبور مي
در قياس آمده و حكم هم درباره اين استكان صادر شده است. غرض از اينكه منطق صوري كاري به كل، 

 عينيت و مصداق ندارد چيست؟ 
 شود چيست؟  غرض از اين ادعا كه منطق صوري در عينيت و مصداق وارد نمي

شود آنجا شما يا يك جهت مشترك را از  صوري صادر ميكنيم كه احكامي كه در منطق  حضورتان عرض مي
گوئيد سقراط انسان است،تطبيق  كنيد. مثالً در اينجا كه مي فرمائيد يا اينكاررا نمي جهات ديگر انتزاع مي

انسانيت به شخص سقراط اين تطبيق با تصوري كه از سقراط بعنوانيك مصداق از انسان داريد عمالً يك كار 
گوئيد آن خصوصياتي را كه براي انسان گفتم بر اين فرد صادق است، حال  گرفته است، ميتجريدي انجام ن

خواهيد براي  اگريك نفراصرار كرد كه نه صادق نيست. اينكه اسمش س، ق، ر، ا، ط است انسان نيست. شمامي
عقلي كه كلي  شود يعني از بديهيات او حجت تمام كنيد كه هذا انسان. حجت شما از امور عقالني شروع نمي

كنيد، شما هر كاري بكنيد درباره اينكه اين  هستند و مخصوص به فرد خاص و زمان خاص نيستند آغاز نمي
 توانيد تمام كنيد.  چكاره است؟ اين را نمي

 گيرد مثالً هر انساني...  برادر نجابت: اين هم نتيجه يك قياس ديگر قرار مي
گوش دارد دو دست دارد. اينكه اين گوش است. اين را  برادر حجت االسالم حسيني: هر انساني دو

گويم نه تازه  كنيد شرح دادن گوش اينجوري است و اين خصوصيات را دارد. مي توانيد تمام كنيد. شروع مي نمي
گوئيد حس  گوئيد بديهيات نظري يك وقت مي توانيد بگوئيد اينگونه و اينگونه است يك وقت هست كه مي نمي

توانيد برهان اقامه كنيد قياسي را  شودكه حس مصون از خطا نيست (در منطق صوري) شما نمي رابطه آن واقع
توانيد ادعا كنيد. شاخصه وجودي برهان  كنيد اگر در آن برهان ممتنع باشد و به خطا رود نمي كه اقامه مي
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است كه فكر را از  گويند ابزار و خط كشي اينست كه ممتنع است كه به خطا برود به همين دليل به آن مي

 دارد.  خطا بازمي
ترين آن باشد (در عينيت)  اي دارد كه ضعيف گئيد بستگي به حلقه همين كه مقاومت يك زنجير را مي

گردد نه به نقطه قوت آن.  گئيد. كه مقاومت استدالل شما به نقطه ضعفش برمي همين را در بحث نظر هم مي
آيد. پس  گويم مصون از خطا نيست پس برهان اينجا نمي دم مياگرگفتيد در تطبيق اين به حس برخورد كر

كنم من  منطق صوري پهلوان بودنش و ميدان و قلمرو استداللش، ميدان اينكه من مطلب را از خطا حفظ مي
شود فقط قياس داشتن را كه  دهم، در آنجائي است كه از مقدمات بديهي نظري آغاز مي نتيجه تحويل شما مي

 گويند.  منطق صوري نمي
توان با آن مغالطه درست كرد. يعني بجاي اينكه به صحيح ببرد به غلط برسد.  اگر ماده قياس، ضعيف بود مي

همان قياس و همان منطق صوري هم هست در كليات هم هست، در عينيات خارجي هم نيست، قلمرو خودش 
حسي است يا چيزي هست  اش جزء امور تجربي يا اي است كه جزء مشهورات ات ماده اش، ماده است ولي ماده

كنم كه يا سخن شما درست نيست و يا اگردرست  تواند بگويد در دوران نقيضين حكم مي كه منطق صوري نمي
باشد حتماً اين نتيجه را دارد. يعني تطابق نظري يعني بين آن مقدمه و نتيجه آن انفضال نيست اين لوازم آن 

 است. 
شود منطق صوري به مواد نظر ندارد آن را  الح متعارف گفته ميفرمائيد در اصط برادر نجابت: اينكه مي

 خواهد آن هم روشن است.  پذيرفتيم و اينكه تشخيص آن مواد منطقي مي
گويد من يقين آور هستم و  برادر حجت االسالم حسيني: منطق صوري قلمرو خودش را به همين دليل مي

د، است پس اين نكته تمام شود كه قياس را حتماً در حجتم براي آنجائي كه مقدمات من امربديهي نظري باش
بريم  بريم خيال نكنيد بكارنمي بريم قياس منطقي را در درست كردن نمونه حتماً بكار مي كل نگري بكار مي

دهد برهان را چه تعريف  نهايت اينست كه فرقش اينست كه ببينيم اين منطق به چه چيز لقب برهان مي
كند.  ي نيست جز يك دسته تعاريف و احكام و نسبتي كه بين اين تعاريف برقررا ميكند؟ منطق صوري چيز مي
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همان نسبتي است كه ما در نمونه سازي پياده آيا  شود، فرمائيد اين نسبتي كه بين تعاريفش برقرار مي شما مي

اسباً و گود قدر مشترك بگير، كلي درست كن، الجزئي اليكون ك گويم: نه منطق صوري مي كنيم؟ مي مي
دهد، اين تعريف و حكمش درباره  زند و تعريفي را كه ارائه مي مكتسبا، كليات را اخذ كن اين حرفي را كه مي

كند و هر گاه گفتيد  اين تعريف يعني كلي چيست و اين حكم را درباره آن دادن، بازگشت به اين دستگاه مي
و حركت آن را با يك نسبت تقريبي كنترل كنم و  توانم نمونه درست كنم، از فالن ذره من در فيزيك اتمي مي
شود از آنجا به اينجا آمد؟ اينها يك  گويد يعني چه؟ چگونه مي شود. منطق صوري مي حكم كنم كه چنين مي

گوئيد رابطه بين اين برقرار است و غيره اين مطلب در  فرمائيد اينكه مي تخمين و حدسي است كه شما مي
 جد. گن دستگاه منطق صوري نمي
شود. يعني ما منطق  گوئيم اگر براي اين آزمايش يقين حاصل كرديد آنجا محقق مي برادر نجابت: آنجا مي

تواند  رسد اينكه موضوعش متفاوت است و روي مواد نمي گيريم در بيان اينكه به آنجا مي صوري را به كار مي
 صحبت كند اين تقريباً روشن است. 
گويد اگر  رسد مي اش اين است كه به مواد كه مي طق كلي نگري شاخصهبرادر حجت االسالم حسيني: من

هاي آن  آيد. اين يكي از حاشيه موادش كليات نباشد اليكون كاسباً. اين تعريف از دستگاه منطق صوري برمي
دهند همان جا  گويند قياس شكل اول بديهي االنتاج است و تعريف براي قياس مي نيست همان جائي كه مي

 كند.  گويند محكمي كليه تعاريف بازگشت به هم مي ا مياين ر
اين آيا  كند برادر نجابت: اگر مقصودتان اينست كه در قياس حتمًا كلي هست و بعد كلي به جزئي سرايت مي

 دهد. به معني كلي نگري است؟ اينجا كه درباره كل نظر مي
گويد آنگاه  يست. منطق صوري ميبرادر حجت االسالم حسيني: سقراط انسان است يك كلمه منطقي ن

 توانيد نسبت يك كلي را بريك كلي ديگر مالحظه كنيد كه هر دو كلي باشند.  مي
 فرمائيد سقراط انسان است كلي است؟  شما ميآيا  برادر نجابت:
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گويد بايد دو كلي داشته باشيم  برادر حجت االسالم حسيني: كجاي سقراط كلي است؟ منطق صوري مي

 يكي كلي بزرگتر و يكي كلي كوچكتر، آن وقت حكم صادر كنيم. 
 برادر نجابت: پس اين قياسي كه عرض كردم غلط است. 

سي كه صحيح باشد به آن برادر حجت االسالم حسيني: اين قياس از نظر ماده در منطق صوري آن قيا
 برهان بگوئيم. به نظر منطق اطالق برهان بر فرمايش شما غلط است. 

اش  گويند يعني اگر هر انساني بميرد و اگر سقراط انسان باشد الزمه برادر نجابت: در آنجا برهان را مالزمه مي
 اينست كه سقراط بميرد. 

اگر انسان باشد غير از اينست كه اين انسان است. اگر برادر حجت االسالم حسيني: قضيه را شرطيه كرديد. 
آن را به يك مطلب ديگر برگردانيد آن را حس خارج كرديد و آن را مصداق ذهني، كلي خودتان كرديد يك 

توانيد بگوئيد (و اگرصد مصداق از اين، در اينجا باشد) هيچ فرقي ندارد كه بگوئيد اگرسقراط انسان  شما مي
 باشد. 

 شود.  خواستم مالزمه را عرضش كنم كه در آنجا كاري جز مالزمه كه نمي ابت: من ميبرادر نج
كنيد تا بگويد برهان تعريف برهان مالزمه بين  برادر حجت االسالم حسيني: مالزمه بين كليات را نگاه مي

 بيند.  كليات را قابل مالحظه براي عقل مي
 اش اينست  صغراي جزئي الزمه گوئيم كبراي كلي و برادرنجابت: در قياسي كه مي

آيد نه جزئيه خارجيه بودن  برادر حجت االسالم حسيني: موجبه بودن صغري تحت شمول كبري درمي
 صغري. 

 ميرد  ميرد پس سقرا مي كنم. هر انساني مي برادر نجابت: اين قياسي را كه من عرض مي
منطق صوري تمام كنيد اين شكلش قياس توانيد در برادر حجت االسالم حسيني: سقراط انسان است را نمي

 گويند.  است. ولي در منطق كه به اين برهان نمي
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گويد به اين رهان  دهد مي مطلق صوري كه مساوي با قياس نيست منطق صوري تعاريفي را كه مي

حرف را كه رسيد. اين  رسيد اگر از آن راه برويد به غلط مي گويد اگر از اين راه بروي به صواب مي گويند، مي مي
 گويد؟  رسيد چگونه مي به صواب مي

 برادر نجابت: اين بر طريق قضايائي كه در قالب قياس است نيست؟ 
شما تفاوت بين اينكه هم صورت بايد داراي اين آيا  برادر حجت االسالم حسيني: سئوال من اين است كه

 پذيريد؟  ميخصوصيات باشد و هم ماده به صورت كلي داراي اين خصوصيات باشد را ن
 ام اينست كه اگرشما بديهي آنجا بگذاريد اين منتج است.  برادر نجابت: آنچه را من درباره ماده خوانده

گويم برهان اين لقب را به منتج  كنم. من مي برادر حجت االسالم حسيني: من عرضم را دوباره تكرار مي
نسبت داده شود؟ كليه تعاريف منطق صوري و  اش داند كه غلط درباره دهد؟ كي نتيجه را ممتنع مي بودن مي

گويد اين مغالطه است به همان است  دهد بهم مربوط است. به همان عليت و مبنا كه مي كليه احكامي كه مي
 گويد اين برهان است.  كه در جاي ديگر مي

 برادر نجابت: اين به جز مالزمه عقلي چيزديگري نيست. 
زمه عقلي را اگر در حالت رواني باشد كه در مغالطه هم ممكن است برادر حجت االسالم حسيني: اين مال

 پيدا شود. 
 ميرد الزمه عقلي است.  ميرد. سقراط مي گوئيم هر انساني مي برادر نجابت: وقتي مي

اين سقراط است اين هم آيا  ميرد؟ اين الزمه عقلي است كه سقراط ميآيا  برادر حجت االسالم حسيني:
 عقلي است؟

شود و يا به عبارت ديگر عدم خالق اثر و هستي  خواهد ـ چرا كه وجود از عدم صادر نمي چيزعلتي ميهر 
 نيست و اين غير قابل انكار است.

 بايست تكيه بر عليت كند.  لذا هر كس كه بخواهد مدل سازي و نمونه سازي از عينيت داشته باشد مي
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كند كه داراي منطق هم  جود دارد بلكه اثبات ميكند كه نه فقط در عينيت مجموعه و عليت اثبات مي

هست. به عبارت ديگر يعني براي ما روابطي قابل درك است كه از معلومات پي به مجهوالت نسبت به عينيت 
 بريم.  مي

 ،چون منطق مجموعه نگر نيازمند به استنباط و تجريد است عمالً به منطق صوري نيازمند است و برعكس
 در جريان نسبت دادن به عينيت نيازمند منطق مجموعه نگر است.  يعني منطق صوري هم

 
 
 
 





 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومسروش طراحي دوره 

 ٦جلسه: 
 است كل مجموعه در خارج وجود دارد و ادراك از آن هم امكان پذير

در سه جلسه اول مباحث در مورد اين كه كل در عينيت وجود دارد و سه  :برادر حجت االسالم حسيني
جلسه دوم، را در اين مورد كه منطق كل نگري هم وجود دارد صحبت كرديم. و عرض شد كه ادارك از كل 

رك كرد. الزم نيست حتمًا توان كل را ادا مي ممكناست كل در خارج موجود است (اشياء بهم ارتباط دارند) و
توان يك شئي را با خصوصيات شخصيه  مي تجريد به نحوهاي واقع شود كه تأكيد آن بر مابه االشتراك باشد.

اش مالحظه كرد. معناي نمونه سازي و روش نمونه درست كردن هم همين است كه بشود يك شئي را با 
الزم نيست كليه خصوصيات شخصيه شئي  خصوصيات شخصيه اش مالحظهكرد البته اين را قيد كنم كه

مالحظه شود مثالً اگر بخواهيم اين ميكروفون را در عالم خارج با خصوصيات شخصيه اش مالحظه كنيم،ممكن 
 ،است داراي ميلوينها خصوصيت باشد يعني با توجه به بحث سيسم اين شيء تا مبهم تربه قابل ريز شدن است

معنايش اين  ،پذيريم مي داشته باشيم كه وقتي تغيير را در كل اين شئ و تا مبهم زير سيستم دارد، و توجه
بنابراين خصوصيات زماني و مكاني فلزي كه در يك  ،پذيريم مي است كه تغيير را در زير سيستمهاي اين هم

ميكروفون بكار رفته ولو در خصوصيت نوعه آهن است ولكن تغييراتي كه در آهن اين شئ واقع ميشود غير از 
تواند  نمي غييرات آهني است كه در اين ساختمان بكار رفته است. آن تحت فشار خاصي است و آن فشار خاصت

 روي خصوصيات شخصيه حركتش اثر نداشته باشد. همينجوري كه اين شئ تحت فشار خاص ديگري است.
 

 آماده سازي و نمونه سازي مقدمه شناسائي كل
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گوئيم  مي اينجور نيست كه وقتي ،تا مبهم پيش ميرود كنيم كه خصوصيات شخيه مي بنابراين عرض

گوئيم خصوصيات شخصيه  مي خصوصيت شخص معنايش كليه خصوصيات شخصي باشد ولي گاهي هست كه
گوئيم ميشود اين را ساده كرده. يعني  مي شود مالحظه كرد و نمونه ساخت و گاهي هست كه نمي را بالمره

توان بطور خالصه  مي اين كل از چند كل ديگر تشكيل يافته است كه ،ردهمانگونه كه ميتوان كل را مالحظه ك
بزرگترين بخش هاي اين چند بخش خاص است. مثالً ميكروفون از دو يا  ،گفت بزرگترين زير مجموعه هاي اين

چهار بخش تشكيل يافته است، به هر اندازه كه بخشهاي مختلف و مغير اصلي آنها را بتوانيد معين كنيد به 
مان اندازه در مالحظه و شناسائي كل وارد شده ايد. ولو اين مالحظه به نحو اجمال و ساده باشد. و اين كار ه

كند با زماني كه توجه  مي دهد، يعني اين فرق مي نسبت تقريبي را هم در موضع گيري نسبت به آن به شما
خش حساس و اساسي هست و خواهيم ب مي نداريد اين چند بخش است و چند بخش آن نسبت به اثري كه

 روي چه بخشي بايد تغيرات را وارد كنيد و چگونه وارد كنيد؟
 خصوصيات شخصيه و نوعيه جداي از هم نيستند. 

پس بنابراين در قسمت اول صحبت گفتيم كه مجموعه در عينيت هست و قسمت دوم صحبت اين است كه 
شود با خصوصيات شخصيه مالحظه كرد  را مي ادراك از مجموعه امكان دارد و نمونه سازي ممكن است شي

اي در  تشخيص در حد همين اصول كلي تعين است؟ يك صحبت اينست كه تشخيص تا چه مرحلهآيا  حال
 قدرت ادراك آنرا داريم؟ اي  عينيت وجود دارد؟ و صحبت ديگر اينست كه تا چه مرحله

 رود و واقعاً وقتي تا مبهم پيش رفت ميگوئيد خصوصيات شخصيه شي تا مبهم پيش  وقتي كه ميآيا  يعني
شود و هيچ ارتباطي بين اين دو وجود ندارد؟ قطعاً نه چون  اين خصوصيات ازخصوصيات بعدي جدا ميآيا 

بين خصوصيات شخصيه و خصوصيات آيا  حركت امر ممتد است نه امر منفصل حال كه حركت امر ممتدي شد،
 شود؟  نوعيه فاصله ايجاد مي

ته شود تعين يك اصول كلي دارد، اصالً مالحظه فرد و شخص به قيد لحظه يك دستگاه ديگر بهتر است گف
 پردازيم.  شود كه در اين دوره از بحث به آن نمي مي
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در اين دوره آنچه براي ما الزم است توجه كنيم اينست كه كل در عينيت وجود دارد و ادراك از آنهم ممكن 

 توان نمونه ساخت.  است و مي
 مثال 

گوئيد وقتي اين بالهايش را در يك ثانيه اينگونه حركت دهد  كنيد و مي مثالً شما يك پرانده را مالحظه مي
آيد اگر بالش را اينگونه باز كند جريان هوا  تواند اينقدراوج بگيرد. وقتي اينقدر حركت بدهند بطرف پائين مي مي

توانيد قبل از پرواز پرنده از تاثيراتي  كنيد شما مي . خصوصيات مختلفي را ذكر مي.كند و. را اينگونه هدايت مي
تواند باال يا پائين واقع شود، صحبت كنيد و بگوئيد اگر اينگونه شود  تواند روي شرايطش بگذارد و مي كه اين مي

گوئيد اگر به صد  و ميگذاريد  افتد. اين مساله مثل اينست كه شما ظرف آبي را روش آتش مي اين اتفاق مي
كند و  شود و بصورت مايع نيست و مثل گازها حركت مي شود. وزن مخصوصش چنين مي درجه برسد تبخيرمي

آيد. ولي  كند، االن اگر يك ظرف آب را برگردانيم آب بطرف زمين مي اش با هوا تغييرمي رود يعني رابط باال مي
روند نه پائين شما حاالت مختلفي  كنيم بخارها به طرف باال ميونقتي يك ظرفي كه در آن بخار باشد را اگرباز 
شود و... اگر آنگونه تغيير  كنيد، كه اگر اينگونه تغيير كند چه مي را براي يك شي كه در حال تغييراست ذكر مي

د، توانيد مالحظه كني اي از تغيير است. همين حالت را خيلي دقيقتر مي شود. اين يك ادراك ساده كند چه مي
يعني تغييرات االن را مربوط به يك سري از تغييرات بدانيد، تغييرات بعدي را هم منقطع ازتغييرات االن ندانيد 
اگر بنا شد چنين ادراكي پيدا كنيد و بگوئيد اين را بصورت كلي قبول داريم حال اگر من بخواهم ببينم اين 

 اي از تغييرات است چه كنم؟  شيي در چه مرحله
 ئي وضعيت و كنترل تغييرات نمونه سازي امري ضروري است براي شاسا

شكل ملكول آب وقتي كه مايع است با شكل آن زماني كه بصورت بخاراست، يكي نيست. يك شكل داشتن 
آن دراين دو حالت محال است. اگرشكل ملكول آب در حاالت مختلف آن يعني در ميعان و در گاز بودن را 

كنيد، بلكه  وضعيت انتقال آن از آب به بخار شدن آب را تماس آن با آتش ذكر نميتوانستيد رسم كنيد بايستي 
 نمايد. الزمه شناسائي وضعيت و كنترل تغييرات مدل سازي و نمونه سازي است.  تر مالحظه مي آن را دقيق
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 سازد مالحظه وضعيتها و حاالت مختلف يك شيي علت يابي را ممكن مي

نيم مالحظه كنيم يعني قادر به مالحظه وضعيتهاي مختلف آب در انجماد و اگر حاالت مختلف آب را بتوا
شود گفت علت غليان چيست؟ البته با  ميعان و غليان و بخار نباشيم امكان علت يابي بوجود نخواهد آمد. نمي

كرديد توان گفت علت غليان، حرارت است ولي اين را بيان ن تكيه بر علل معاليل جزئيه و سطحي نگاه كردن مي
زنيم اينست  شود؟ مثالي را كه هميشه مي آيد؟ چه تفاوتي حاصل مي افتد كه اين به غليان مي كه چه اتفاقي مي

گويند خوب چرب است چون  پرسيم روغن چرا چوب است؟ مي گويند چربي همه چيز از روغن است. مي كه مي
گوئيم منظور ما چربي در عالم خارج است  توان لحاظ كرد. مي ذاتاً چرب است. ماهيت آن را منهاي چربي نمي

گويند آزمايش و  نه در عالم مفاهيم ذهني كه چربي يكي از مفاهيم بسيط است. در خارج چگونه است؟ مي
گوند وقتي گردش مولكولي اينگونه باشد اين خاصيت را دارد آن  تجربه كرديم و فالن درجه لزوجت را چربي مي

 توان درست كرد.  ترين چربي را مي ن چربي تا رقيقتري گوييد از سخت وقت بعد هممي
 برنامه ريزي بدون وجود فرضيه و تئوري ممتنع است 

ريزي تحقيقي در  گيرد اعم از زماني كه برنامه حال عرض ما اين است كه در عينيت نمونه سازيهائي انجام مي
كنند. برنامه  ادي يا كليه امور ديگر ميريزي اجرائي كه در امور نظامي و اقتص كنند يا رنامه جاهاي مختلف مي

توان بدون اصل قرار دادن  ميآيا  تواند بدون مالحظه جوانب مختلف باشد؟ برنامه ريزي ميآيا  ريزي يعني چه؟
شود تئوري و  ميآيا  چيزي (ولو بصورت فرضيه و تئوري باشد) و در دست داشتن يك تئوري برنامه ريزي كرد؟

يعني فرضيه، فرض يك كل نمودن بر يك اساس و بر يك بنيان است اگر چنين  فرضيه فرض يك كل نباشد؟
گيرند. صرف وجود نتيجه بوسيله محاسبه كاررا از  چيزي در دنيا هست و از قضاي فلك از آن نتيجه هم مي

 كند. تخمين شخصي خارج مي
 وجود تخمين براي اثبات وجود رابطه عيني و وجود درك اين رابطه كافي است 

اي وجود داشته  چند خود تخمين هم جاي بحث دارد. چون براي تميز دادن و تخمين زدن بايد رابطه هر
تواند بكنند مورد  كنند، تجريد هم مي زند يعني چه؟ اينكه چيزي را حس مي باشد تا تخمين بزنند. تخمين مي
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كند كه پشت سر  يت حكم ميتوانند تخمين بزنند؟ عل توانند تخمين بزنند، چرا مي قبول، اما آنجا كه مي

كار كردم شما نظري را اي  اي باشد. اگر از اين حرف هم گذشت و من با روش محاسبه تخمين بايد رابطه
كنيد، شما  دهيد. من تئوري را درست كردم و تخمين آنرا هم من زدم شما محاسبه كرديد و صحبتهائي مي مي

كند. تخمين را من تا آخرجلو  را آقاي ديگري معين مي زنيد نسبت بين تخمين بنده و عينيت كه تخمين نمي
شود نتايج آن مطلقًا  رود، نمي آيد و تا آخر پيش مي نبردم كه من تخمين زده باشم اين امري كه در محاسبه مي

كند؟ عرض كردم هر چند خود وجود تخمين براي اثبات وجود رابطه عيني  نفي شود، اين چه چيزي را تمام مي
 دراك رابطه كافي است. و همچنين ا

 اگر رابطه عيني نباشد و يا درك از رابطه نباشد تخمين بالقوه نبايد بتواند كار كند. 
گردد در عين حال از وجه ديگري بيشتر در  بنابراين بحث امروز هم به همان بحث عليت يا هماهنگي برمي

ه منطق آن را به صورت اجمالي و سپس بحث دقت شد و االن همان بحث عليت است انشاء ا... از جلسات آيند
 منطق اسالميش را بحث خواهيم كرد. 

 پرسش و پاسخ 
 برادر نجابت: 

گفتند چربي روغن  اين مثالي را كه فرموديد چربي همه چيز از روغن است چربي روغن از چيست؟ قبال مي
نكه ماهيتاً اطالع ما را عوض كند. اي گويند حركت مولكولها اين چربي را ايجاد مي از خودش است و حاال مي

چرخند چرا  كند يعني اگر سئوال كنيم حال كه الكترونها اينجوري مي كند بلكه يك درجه آن را تبيين مي نمي
تر را  كند و يك پله پائين فرمائيد ذاتي آن است كه يا كس ديگري كشف مي چرب است؟ باز حضرتعالي مي

خواهيد از اين ببريد و به مدل سازي برسيد و تعميم يك اثر به  اي كه حضرتعالي مي گويد. اين استفاده مي
فرمائيد كه او يك جزئي  سازي مي رسد آنچه در مورد مدل كنم كه به نظر مي عنوان يك فرمول را عرض مي

دهيم كه اگرفالن كاررا  دهيم و آنرا ارائه مي كنيم و بعد اين را به عنوان قانون تعميم مي اطالعاتي را كسب مي
شود. حال اگر اين قضيه را دو دسته كنيم كه يك وقت ما يك جزئي را اختراع  بكنيم فالن حالت پديدار مي
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دهيم اينكه روشن است كه اول طرح كلي در ذهن  كنيم و قانون آن را ارائه مي كنيم و بعد آزمايش مي مي

م يك شيي جزئي مستقل از همه خواهي ايم كه جزئي كه در بيرون نيست، ما مي شود. به اين رسيده مطرح مي
خواهيد  ريزيم كه مثالً م گيريم را بسازيم. اينجا يك طرح كلي مي مفاهيم كلي كه از منطق صوري يا غيره مي

سازيم كه اگر تطابق اين حرف ما  رويم و اين جزئي را مي صدا را ضبط كنيم بعد براساس آن كلي جلو مي
كنيم و از اين طرف  دهيم. يك وقت خود اين را بررسي مي نون ارائه ميباعينيت واقع شد اين را به عنوان يك قا

خواهيم حركت كنيم خود اينرا كه شناختيم اگر خصوصيات شخصيه اين را شناختيم (حال مستقل از اينكه  مي
 توانيم يا اصالً در عالم وجود مستقل از ما اين خصوصيات شخصيه هست يا نيست كه فرموديد توانيم يا نمي مي

خورد يعني همه  براي بحث بعد است) اگر ما خصوصيات شخصيه را بشناسيم كه باز هم به درد ما نمي
خصوصيات شخصيه آهن يا فلز را در زمان و مكان و خالصه يا همة خصوصياتش بشناسيم باز هم همين مرحله 

هن ساختمان و آهن بايد تجريد كنيم و يا تصوري از فلز بطور كلي تجريدي داشته باشيم بعد بگوئيم آ
ميكروفون يك خصوصيت مشترك دارند و يك قانون در مورد آن بدهيم يعني بگوئيم از فلز آهن در همان حد 

خواهيم بسازيم.  توان استفاده كرد هم در يك بلند گو كه در جاي ديگر مي اش هم در اينجا مي كلي تجريدي
دهيم بجز خصوصيات نوعيه نيست. حال بحث  مييعني واقعاً آنچه را ما در فرمول بيان كنيم و تعميم 

كنند حضرتعالي  كنند و بعد حكم صادر مي اي با خصوصيات شخصي تكيه مي خصوصيات نوعي و شخصي عده
شود را چكاركنيم؟ يعني  فرمائيد اين اشكالي را كه به آن طرفش وارد مي اش تكيه مي روي خصوصيات نوعيه

خورد كه فرموديد خصوصيات  ه مالحظه كنيد بدرد هيچكاري نميچه كسي بگويد اين خصوصيات شخص را ك
توانيد يك قانون براي ساختن  فرمائيد از اين مي شخصيه به لحاظ جزئيش است. حضرتعالي كه ادعا نمي

خواهم بگويم  ميكروفون بدهيد؟ آنچه قانون ساختن همة ميكروفونهاست خصوصيت نوعي است؟ يعني من مي
كنيد و بعد روي آن  لز يا هر چيزي كه بخواهيد تعميم بدهيد در حين عمل پيدا ميشما يك ادراك كلي ازف

 كنيد.  كنيد نه اينكه خود كلي را از طريق شناخت اين وضع مي كليات حكمي باز مي
 دهم.  برادر حجت االسالم حسيني: حضرتعالي دو سئوال داريد من اول سئواالت را تكرار كنم بعد پاسخ مي
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ائيد اينكه بگوئيم چربي همه چيز از روغن است چربي روغن از خود اوست با اينكه گفته شود فرم سئوال مي

 چربي روغن هم از گردش مولكولهاست چه فرقي دارد هر دو جواب يكي است. 
كنيد و نظر  خورند روي خصوصيت نوعيه تكيه مي سئوال دوم اينست كه خصوصيات شخصيه بدرد نمي

 دهيد.  مي
شود كسي دنبال  رسد و قفل مي كنيم كه گاهي هست كه به روغن مي سمت اول عرض مياما در جواب ق

رود، ديگر دنبال علت پيدايش روغن يا علت ژوال چربي و تبديل شدن آن به چيز ديگر نيست.  قدم بعدش نمي
شانيد سرد گويند صد تا راه دارد. اول اينكه فالن گاه را بجو شود روغن بدست آورد؟ مي گوييد چگونه مي مي

كنيد، روغنش را بگيريد، دوم اينكه بادام را بگوبيد و فالن عمل را انجام دهيد تا روغن بدست آيد و... ولي 
شود. چرا؟ براي اينكه  گوئيد هر كدام جداجدا اينجوري مي هيچگاه نسبتي كه اين روغنها بهم دارند را نمي

ان است) اينست و... حال اگر يك نفر بگويد، براي آن خاصيت اين گياه اينست، خاصيت اين گياه كه (آفتابگرد
گردد.  توان روغن گرفت، چربي روغن به وضعيت مولكولي برمي كنيد مي گياهي هم كه اين خاصيت را ذكر نمي

آيد خيلي فرق نكرده مثل اين بود كه گياه ديگري پيدا كرده باشيم. ولي يك مقدار دقت  ابتدائاً به نظر مي
شود پيدا شده است. فرموديد اين هم روشن شود فرقي ندارد.  كند كه اين كه چرا چرب مي بيشتر، روشن مي

كنيم فرقش اينست كه رابطه بين چربي و ساير اشياء مشخص شد وقتي روي وضعيت مولكولي تكيه  عرض مي
ول كار روشن ايد ولي ا كنيد اولين جائي است كه بعلل و معاليل جزئي به علل و معاليل نسبي قدم گذاشته مي

 گويم:  گوئيد فرقي ندارد، مي ايم يا نه؟ مي نيست كه قدم به چنين چيزي گذاشته
شده  گوييد قبالً از هزاران گياه مي توان از هزار راه درست كرد. مي ولي مولكول فالن طور درست كردن را مي

گوئيد  يات مختلف است ميدهد اين نسبت بين كيف گويم اين يك معناي ديگري مي كند؟ مي است چه فرقي مي
دادند حاال  ربطي هست. قبالً دانه روغن آفتاب گردان را حرارت مي نسبت بين كيفيات فلسفه بافي بي

كنيد جاي دقت است. اگربخواهيد دقت كنيد كه  گويم فرق پيدا مي گوئيد مولكول آن چطور است. مي شمامي
ب را جلوتر ببريد. در حركت اتم و مزون و... در جاي روشن شدن علل و معاليل نسبي كجاست. چند قدم مطل
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گوئيد گردش مولكولي گردش  تر ببريد، در آنجا ديگرفقط مي آنجا كه رسيد يعني علل و معاليل نسبي را پائين

گوييد همين كه اين حركت را كرد اين تأثيرات از آن  شود، نه، مي اتم و گردش مزون چنين كه شد چرب مي
در امر نور اين تأثيرات و درامر صورت آن تأثيرات در همين چربي ـ حاال چربي چه ربطي شود، مثالً  صادر مي

اي  دارد به صدا، نور ربطي به صورت ندارد، غرض اين است كه هر گاه بخواهيد تأكيد برخصوصيات شخصيه
الحظه كنيد. بكنيد كه آن رافيكس كنيد. با اصطالح به تعبيري حركت را مالحظه نكنيد و يا آنرا تجريدي م

گوييد  كند كه مي اي پيدا مي گيرد چنين نتيجه مالحظه عينيت هم وقتي به صورت تجريدي در آنجا قرار مي
آيا  گويند يعني چه؟ مقوالت مختلف جمعي ندارد. اگر بگوئيد حجم با حرارت با وزن با مقاومت ربط دارد. مي

 شود چنين كرد.  را نمي شود كوچ بريد؟ آهن توان بزرگ بريد؟ يا نمي چوب را نمي
گوئيد  كنم در علل و معاليل نسبي شمامي كنيد. بنده عرض مي حجم مولكولي را هيچ وقت مالحظه نمي

كشيد. وقتي  اتان تأثيرات مختلف را يك خط مي كشيد درفرضيه تاثيرات صوت، تأثيرات نورو يك خط مي
خواهم  توانيد بگوئيد مي شود و نمي شودرنگ و حجمش چنين مي سرعتش اينقدر شد در پيش اينقدر مي

بينند يك مجموعه در حال تغيير  حركتش چطور شود ولي رنگش ثابت باشد يعنيتغييراترا مربوط به هم مي
تر بدست آوريم حركت بايدفالن طور شود.  گوئيد اگربخواهيم فلز سخت بينيد، بعد هم مي بينيد، يك كل مي مي

كنم  روم تجربه مي شود... بعد بنده مي شود نقطه مقاومتش اينجور مي گوئيد وزن اينجور مي پشت سر آن مي
ام و  ام ولي ديده آورم، و با ابزار و بالواسطه ديده كنيد) و پاسخش را برايتان مي ريزي تحقيقي مي (شما برنامه
ز دستگاه گوئيد صداي چگونه ا ام مي ام. همه چيز آن را كنترل كرده ام، حس كرده ام. دقت كرده ضبط كرده

گوئيد اين مشاهده تو با  دهم شما مي شد و همة خصوصيات را به جنابعالي مي آيد و فالن نور منعكس مي مي
گوئيد من  كند مي كنند، يعني فرضيه را نقض مي اي كه آقاي اميري مقدم دادند همديگر را نقض مي مشاهده

الت را به آن آقا داده بوديد كه اصالً با بنده گويم: يك سري سئوا خواستم مي جامع اينها و مغير اصلي را مي
طرح نفرموده بوديد. يك سري سئواالت را به بنده داده بوديد كه با آن آقا طرح نفرموده بوديد. اگر اينها علل و 

اند محترم است.  معاليل جزئيه بدانيد سئواالتي را كه من جواب دادم محترم است سئواالتي هم كه آقا داده
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هم ندارد نسبت تأثير در اينجا جائي ندارد اگر سئواالتي را كه من آوردم با جوابهاي آقا تأئيد شد  نسبي هم به

اند اگر هر دو همديگر را تأئيد كرد تئوري  جوابهائي را كه من ادعاي رويت آن را كردم با جوابهائي كه آقا آورده
كنيد.  هاي بعدي برنامه ريزي مي ادهشما درست است و موفق است بعد هم كه ديديد موفق است براي استف

كنيد. آن كاربردها را هم نه من در مقياس كوچك آزمايش  شود به آنداد برنامه ريزي مي براي كابردهائي كه مي
گويم اين چه ربطي به آن دارد؟  توانيم جت فالن رقمي درست كنيم. مي گوئيد مي ام؟ نه آقا، حاال مي كرده

بينيد و  اديد به من هم يك آزمايش داديد بهم مربوط نبود. اينكه اين مربوطه ميشمابه اين آقا يك آزمايش د
كنيد قبالً برنامه ريزي براي تحقيقات داشته است. حرف ما اگرجامع پيدا  براي توليد كردن برنامه ريزي مي

ايد دوباره شروع گوئيد تئوري موفق نشد ب  خورد مي گوئيد بدرد نمي ريزيد و مي نكند همة آزمايشها را دورمي
ايم و حرفمان  اند. هر دو هم گزارش داده ام آقا هم موفق بوده كنيد، در حالي كه از نظر آزمايشگاه من موفق بوده

ايد از آزمايش استنباط كنيد اصول اوليه كارتان درست نبود. مدلي كه  هم راست بوده است ولي شما نتوانسته
اي كه اول در ذهن خودتان براساس يك سري پيش فرض  بوديد نمونهاول ساخته بوديد و ادراكي كه اول كرده 

ساخته بوديد كه بعضي جهات آن را از من خواسته بوديد و بعضي جهاتش را از آقا خواسته بوديد آن نمونه 
سازيد. سئواالتي كه ازمن كردهبوديد  اي ديگرمي كنيد، يعني نمونه آئيد تئوري را عوض مي درست نبود. حال مي

هاي تحقيقاتي باشد. اين  ربط به برنامه شود بي اي بود كه درست كرده بوديد. سئواالت كه نمي ساس نمونهبرا
 قسمت اول بود. 

كنيم و فقط به يك مايع كه  كند كه گاه علل و ماليل جزئي را مالحظه مي پس بنابراين يك فرق جزئي مي
كنيد. گاهي هست كه  و... هم يك تعريف مي گوئيم اين هست، چربي از روغن است. براي حجم رسيم مي مي

شود كه بگوئيد ارتباط بين اينها با هم چيست؟ و چگونگي  نسبت بين اينها و ربط بين اينها از جائي آغاز مي
 كنيد.  توان از فالن ماهيت فالن را بدست آورد؟ ماهيات را بريده و قطع نمي مي
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جه آگاهي ندارد. كه در يك سطح متوقف شود. كه بگوئيم برادرنجابت، بريده مالحظه نكردن ارتباطي به در

اين چربي با خصوصيتي در همن حد ارتباط دارد يعني بايد برخورد سيستم كنيم. اين چه ارتباطي با درجه 
 كند؟  شناختي كه ما داريم پيدا مي

ي ندارد همين كار گوئيد اينها هيچكدام بهم ربط كنيد و مي برادر حجت االسالم حسيني: وقتي كه اعالم مي
 كنيد.  را در درجه دومنمي

فرمائيد اين را منحصربه يك  اش بيان مي برادر نجابت: يعني شما وقتي كه روغن سازي را در آن شكل ساده
 كنيد يا دو حالت بدوي خيلي ساده؟  حالت مي

تباطي با سختي ندارد... كنيد اما اگر تئوري و باورتان اين بود كه چربي هيچ ار اين در آنجا هم كه بررسي مي
 اين غلط است. 

گوئيد چربي روغن از خودش  برادر حجت االسالم حسيني: اين ارتباط داشتن اينها از آن دستگاهي كه مي
گوئيد چربي با سختي با حرارت با سرعت و غيره ارتاط دارد اين اولين قدمي است  است جدا است. همين كه مي

كنيم احاطه به عالم  ايد مگر وقتي ما ادراك مجموعه پيدا مي اي به آن نداشته هداريد ولو هيچ احاط كه شما برمي
شويم، وجود كل در عينيت ممكن است نسبت تقريب ادراك ما  كنيم. نه ما اجماالً يك چيز را قائل مي پيدا مي

ويم. ولي تكليف تا واقع، زمين تا آسمان تفاوت داشته باشد... العارف بحالئق االشياء گاهي كه محال است بش
آيد امور با هم  شود من در مسائل عيني عرض كنيم مثالً خيلي ساده به نظر ما مي اش خيلي زياد مي فاصله

متراحم نيست اين ارتكازي ماست اگر كاري كه االن مشغول آن هستيم را در نظر بگيريم نسبت آن با جنگ و 
اي كهنسبتش به  چار خياالت شده است تو چه كارهگويد اينبنده خدا د صلح و گراني و غيره چيست؟ كسي مي

زنيد حاال خدا هم توفيقي داده با هم  اي با هم حرف مي اين طرف يا به آن طرف چيست؟ شما آنجا نشسته
مانوس هم هستيد ولي واقعاً در ادراك مجموعه نگري حتماً نسبتي هست. حتماً يك سري از امورش ممتنع 

توانيم بگوئيم اگر فالن مقدور را داشتيم فالن كار را  را كه خيلي راحت ميهستند ما يك سوي از مقدورات 
كرديم در عالم خارج نيست. پس تخيل آن هم الزم نيست. يك سري از اموري كه مقدور هست يعني يك  مي
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ر خواستم در حاشيه عرض كنم اين بود كه تكليف د توان از ساير امورتفكيك نمود. حرفي را كه مي امر را نمي

شود با سهل انگاري به آن نظر كرد نه نفياً و نه  شود اين هم يك امر مهمي است نمي مجموعه هم مشخص مي
 اثباتًا. 

گوئيم روي اين كار تكليف داريم هر دوي  گوئيم ما تكليف نداريم نه آنجائي كه مي يعني نه آنجائي كه مي
كنيم همة امورواگذار به  ر را واگذار به خداوند ميگويند اين امو خواهد. حال بعض مي اينها مالحظه و دقت مي

زنم جزء لطف و  خدا هست مگر نفس كشيدن ما به خداوند تبارك و تعالي واگذار نيست. من حرف كه مي
 احسان خداست. 

برادر نجابت: حال مجموعه نگري كه شناخت اين جزء و ارتباطش يا ارائه فرمول براي انواع ميكروفون چگونه 
 است؟ 

بردر حجت االسالم حسيني: قسمت دوم خصوصيات شخصيه را به اصول كلي تعين و نه خصوصيات فرديه 
خورد. اصول كلي تعين كه به  تعريف كردن، غيراين اينست كه خيال كنيم اين خصوصيات شخصيه بدرد نمي

نيست يك وقت  شود نيست. نسبت بين كليات معناي خصوصيات نوعيه و نوعي كه به نام قدر مشترك تلقي مي
گوئيد اين يك اصل اين دو اصل اين سه اصل اين و.. اين سه اصل يك كلي  گوئيد اصول كلي تعين و بعد مي مي

كنيد. اين خيلي فاصله دارد.  را تحويل داد. يك مجموعه را تحويل داد. بعد تغييرات مجموعه را مالحظه مي
فرق صدق بر كثيرين دارد. امتداد با فرض صدق بر  گوئد كلي انتزاعي كه خيلي فرق دارد با آنجائي كه مي

كثيرين دو تاست. قوائد يك چيز را بيان كردن و نمونه ساده كردن غير از اينست كه كلياتي را بيان كنيم كه 
كنيد مخصوص يك  تواند مصاديق متعددي را داشته باشد درعين حالي كه اصول كلي تعين آن را پيدا مي مي

توان با آن جامعه را  وب شما با اين اصول كلي تعين يك عيني درست كرديد كه ميجامعه است. بسيار خ
بيند؟ همه مصاديق را  مالحظه كرد چه جامعه ايران باشد چه جامعه اروپا باشد... ولي اين عينك چه چيز را مي

كند  مالحظه مي بيند يعني وضعيت خارج را بيند؟ يا مصاديق را به قيد اصول كلي تعين در خارج مي مساوي مي
گويد اين عينك مالحظه تفاوت است. عينك مالحظه تفاوت غير از عينك مالحظه مصاديق  يعني تفاوتهارا مي
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است. شما در اجرا نيازمند عينك مالحظه تفاوتها هستيد. حال بيماري است، رشد است و هر چيز ديگر باشد 

باق يا روش طراحي بيائيد ايران را مالحظه كنيد ممكن است شما بيائيد با اين عينك منطق عمل يا منطق انط
كند مردم  و بگوئيد در ناشي از تكيه به صادرات است. و آن عبارتست از نفست بگوئيد اين پول نفت را تزريق مي

شوند. عرض من اينست كه با عينك آمديد نگاه كرديد اين درد را تشخيص  كند مردم مصرفي مي را مسموم مي
 خواهم بگويم اين درد است).  د نفت صادر كردن است (البته نميداديد كه علت دار

 فرمائيد؟  برادر نجاست: جنابعالي ايك فرمول ارائه مي
گوئيد درد افغانستان چيست؟  بريد و مي برادر حجت االسالم حسيني: همان فرمول را در افغانستان مي

كنند كاالي مصرفي صادر  خام صادر نمي گوئيد صادرات. آنجا صادرات خيلي خوب است چرا؟ چون مواد نمي
كند؟ درد ژاپن  گوئيد دردش اينست كه نفت صادرمي بريد و در ژاپن هم مي كنند. در اروپا اين مساله رامي مي

درجه دردشبا ايران فرق كند. حال  ١٨٠كند كه درد ژاپن  درجه مخالف اينجاست. همان فرمول حكم مي ١٨٠
گوئيم تنها به  گوئيم ما به االشتراك را دوربيانداز ما مي پيدا كنيم ما هم كه نميشما بگوئيد يك مابه االشتراك 

 توان اكتفا كرد. ابزار خاصي هم براي تطبيق الزم است. كه انشاء ا... به آن خواهيم پرداخت. مابه االشتراك نمي
 والسالم 

 
 

 خالصة بحث
تأكيد بر مابه االشتراك باشد. بلكه در  در منطق مجموعه نگري الزم نيست تجريد بنحوي واقع شود كه

شود. البته چون خوصيات شخصيه تا مبهم پيش  اش مالحظه مي نمونه سازي شيي با تمام خصوصيات شخصيه
سازي  توان ساده رود منظور از مالحظه خصوصيت شخصيه مالحظه كليه خصوصيات آن نيست چرا كه مي مي

توان نسبت به  لو به نحو اجمال و ساده باشد. در اين صورت ميتر را مالحظه نمود، و كرد و خصوصيات اصلي
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ة  اثري كه مورد نظر است محاسبه كرد، كه چه بخشي حساس و اساس است ـ تا با وارد كردن تغييرات به نحو

 خاص اثر خاص را بدست آوريد. 
ريزي  برنامهآيا  نيستيدبنابراين اگر نتوانيد مدل و نمونه بسازيد قادربه كنترل تغيير و حتي شناسائي آن 

توان بدون اصل قراردادن چيزي (ولو به صورت فرضيه و  ميآيا  تواند بدون مالحظه جواب مختلف باشد؟ مي
شودكه تئوري فرض يك كل نباشد؟ خير  ميآيا  تئوري) و يا در دست داشتن يك تئوري برنامه ريزي كرد؟ و

يك تخمين باشد كه با عدم رابطه عيني و درك از  چرا كه فرضيه چيزي جز فرض يك كل نيست. و اگر صرف
 تواند صورت پذيرد. رابطه عيني تخمين بالمره نمي

 
 





 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومسروش طراحي دوره 

 ٧جلسه: 
 خصوصيات منطق كل نگر: :موضوع

از خصوصيات منطقي كه بخواهد برا ساس عليت مالحظه كل را بكند در اين  :برادر حجت االسالم حسيني
 جلسه سخن خواهيم گفت.

 *مقدمه
ربط و نسبت تأثير يا وحدت تركيبي بايد حتماً ادراك شود تا بگوئيم منطق، منطق كل نگري است (يا روش 

هستيم كه بتوانيم از معلومات اي  شناسائي است) ما دنبال يك اسلوب و قاعدهروش كل نگري. يا تئوري 
خواهيم تميز دهيم كه اين وضعيت چگونه است؟ و چرا  مي مجهوالت را بدست آوريم البته نه در مفاهيم كلي و

 اينگونه شده است؟
 كند. مي مي گويند ـ اگر جواب اين باشد كه اين چرائي ها بازگشت به كليات

 شود. نمي مقصود ما حاصل ،ولو بازگشت كند :گوئيممي 
بحث ما درباره اينست كه اگر كليات سريان و جريان نسبت به عين پيدا نكند و ما نتوانيم بفهميم. كه االن 

 وضع اقتصاد كشور چگونه است در تنظيماتمان عاجز ميمانيم.
حساب شده از وضعيت بدست آوريم. مثالً االن ما دنبال اين هستيم كه يك منطقي پيدا كنيم تا اطالعاتي را 

علت آن را در چه چيز بايد جستجو آيا  گوئيم ارزاق گران است) مي از دنبااي  اجناس گران است (در يك منطقه
ميتوان علت آنرا كمي بارندگي ذكر نمود؟ و سئوال از مقدار باران و مقدار كشتي كه شده است بكنيم؟ آيا  كرد؟

 اين جنس را جاي ديگر برده و فروخته اند؟ چه نحو سئواالتيآيا  نيم؟ سئوال از اين بكنيم كهسئوال از آفت بك
كنند جنس را  مي اينها وقتآيا  تواند مشكل ما را حل كند؟ سئوال كنيم چند نفر توزيع كننده هستند مي
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سئواالتي كه بايد بشود تا محتكر هستند يا نه؟ آيا  بفروشند يا نه؟ توزيع كنندگان چگونه انسانهائي هستند؟

معناي گراني را بفهميم اين سئواالت با چه روشي بايستي طرح شود؟ اين روش سئواالت است؟ يا نه ما بايد در 
باب ديگري سئوال كنيم؟ يعني وضعيت تحريك انساني را بايد به محاسبه بكشيم؟ اگر بخواهيم تحرك انساني 

 آن مورد چه سئواالتي بايد طرح شود؟ را در توليد و مصرف به محاسبه بكشيم در
از اي  بنام گراني بايد سئواالتي را در آن زمينه بكنيد تا بعد بتوانيد بر اساس سئواالت نمونهاي  درباره پديده

و  )ارزاني( بعد ببينيد نسبيتهائي كه بايد باشد چه اختالفاتي دارد؟ در يك وضعيت مطلوب ،جامعه اتان بسازيد
سرعتي است كه مورد قبول است  ،گوئيد تحرك جامعه، تحرك مطلوب است يعني سرعت مي در وضعيتي كه

اين شتاب، شتاب خوبي براي رشد اقتصاد است با اين وضع بايد آن را بسنجيم ببينيم فالن قسمت آن به جاي 
 ايد كرد؟% است؟ بهرحال در روياروئي با اين موارد چه ب٦% باشد ٨% است و جائي كه بايد ٨% باشد ٦اينكه 

خواهيد براي اينست كه توسط آن سئواالتي را طرح كنيد و اطالعاتي را  مي پس بنابراين منطقي را كه
بدست آوريد و جمع بندي كنيد و سپس تميز دهيد. حاال آن قانون كلي كه هر وقت چنين شد دال بر چنان 

اين مصداق تحت اين آيا  چه بايد كرد؟ است و گيرم كه انتزامي باشد و يك قاعده كلي باشد. ولي با اين مصداق
كلي است يا تحت آن كلي؟ تميز مصداق يك امر بديهي نيست و روشي ميخواهد تا بشود سئوال تنظيم كرد و 

 گوئيم. مي »روش كل نگري«به اين روش 
كنيم بعد هم ببينيم ربط آن با بحث عليت چگونه  مي حال مقداري از خصوصيات اين روش را مالحظه

 است؟
 گيرند عبارتند از: مي *كلياتي كه در اين بحث مورد بررسي قرار

 كند؟ مي منطق كل نگر به اصالت ربط بازگشتآيا  * امر اول ـ
كند؟ مالحظه وحدت تركيبي و مالحظه  مي توانيم بگوئيم منطق كل نگري بازگشت به اصالت ربط مي آيا

در اين منطق مورد توجه قرار گرفته باشد مسأله اصل  شود. از كلياتي كه قطعاً بايد نمي كل بدون مالحظه ربط
 كنيد كه اصل يعني چه؟ يعني منهاي مالحظه ربط اصالً اين منطق لحاظ مي قرار گرفتن ربط است. سئوال
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 پيدا كرد كه انحناء نداشته باشد. در اينجا هماي  توان دايره نمي شود و مثل اصل بودن انحناء در دايره و نمي
نطق كل نگر را مالحظه كرد كه در آن ربط اصل قرار نگرفته باشد. چون اگر ربط اصل قرار شود يك م نمي

هر جا ربط آيا  ادراك از كل نخواهد بود. حال ،يابد و ادراك ما مي نگيرد نه كل حاصل شده و نه قابليت ادراك
است و يعني با منطق مالحظه شد آن جا كل وجود دارد؟ نه هر جا كه ربط اصل قرار گرفت آنجا كل موجود 

توان ربط را از حالت انتزاع در آورد و در يك نتيجه گيري اصل قرار داد. اگر ربط اصل قرار گرفت  نمي ديگري
 مالحظه كل شده است.

اگر در دو امر براي گرفتن خاصيت سوم ربط اصل قرار گرفته شد حتماً مالحظه كل شده است. پس امر اول 
 اصل بودن ربط شد.

 ـ اصل تغيير (زمان) بر مجموعه عيني حاكم است. *امر دوم
شود زمان را مالحظه نكرد. يعني چه؟  نمي حال امر ديگري را كه از امور كلي بايد مالحظه كنيم اينست كه

يعني كل در عينيت است. در عينيت كل يك وحدت تركيبي است و امر مركبي را نميتوان درخارج يافت كه 
كنيد و هم  مي ه باشد. يك امر انتزاعي نسبت به تركيب نيست. هم تركيب را مالحظهتغيير نكند و تغيير نداشت

تركيبي را كه داراي حركت و داراي زمان است. اگر زمان را از آن جدا كنيد بين دو امر انتزاعي ربط برقرار كرده 
 ايد اين انتزاع از رابطه است نه مالحظه رابطه.

 است. مالحظه رابطه غير از انتزاع رابطه
ميشود انسان دو چيز را تصور كند و حتي آن را به دو چيز كلي تبديل كند يكي ميكروفون يكي هم قند. 
بعد هم ربطي بين اينها قرار دهد مثالً بگويد اين دو جزء الزم زيست است و يك ربط را هم اضافه كند و بگويد 

و تا كلي شود. مثالً قندان پالستيكي از قندان كوچكتر است و ده قيد هم به اين بزند تا صادق باشد و د
آيد كه يك ربطي را  مي به نظر هم ،سبك تر است. هم اين را مالحظه كرده هم آن را ،ميكروفون پايه كوتاه

شود و نه ربط. بايد ربط اصل  مي شود. نه مالحظه اين دو به صورت عيني نمي مالحظه كرده باشد ولي اين ربط
 داراي زمان هم باشد يعني بايد نسبت تأثير مالحظه شود.قرار گيرد و بعد بايد 
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كند پس در  مي وحدت تركيبي ائي است كه همراه با تغييرات تغيير ،وحدت تركيبي ،مركب متغيير است

 اين منطق بايد هم مالحظه ربط اصل باشد هم مالحظة زمان.
 

 *امر سوم ـ تقسيم بندي واقعي در عينيت وجود دارد.
كنيم اينستكه مقسم و تقسيمات نيز امري انتزاعي نيستند تقسيم بندي  مي كه باز عرض قسمت ديگري را

بايد واقعاً در خارج و در عينيت وجود داشته باشد و تقسيم بندي انتزاعي يا اضافي كه شما اضافه كرده باشيد يا 
منهاي اينكه در ( فرمائيد يم است كه شمااي  مثالً اينكه اين باالست يا پئين اضافه ،فرض كرده باشيد نباشد

منطق كل نگري بخواهيم معناي مكان را صحبت كنيم) در دستگاه انتزاعي اينكه اين وصف باال بودن چه 
گوئيد در جاهائي كه اضافه شود اضافه  مي كنيد؟ در آنجا مي خاصيت حقيقي در اين مالحظهآيا  وصفي است؟

گويند اين يك شيء جد است و آن هم  مي ».زرگتر استاين شئ از آن شيء ب«كار شماست و كار ذهن است. 
كنيد. اين يك جائي قرار دارد آن  مي است كه شمااي  يك شيء جدا. بزرگي و كوچكي و باالئي و پائيني اضافه

 گوئيد باال هست يا پائين. مي كنيد و مي هم يك جاي ديگر. شما اضافه
 ٥د نيست. كه يك نفس بيايد امور يك مركب را عرض ما اينست كه تقسيم بندي ها به حسب سليقه افرا

خواهند  مي كنيم. گاهي هم به نظير اين مطلب برخورد كرده ايد مثالً مي دسته ٦دسته كند و ديگري بگويد 
 شمارند و مي امور يك مدرسه را تنظيم كنند ميگويند امور مورد نياز اين مدرسه چيست؟ نيازهاي آن را

 دسته باشد ٦گويد بايد در  مي كند مي دسته قرار دهيد. يكي استدالل ٥يا  ٤يا  ٣ گويند اين نيازها را در مي
كند همه  نمي خواستيم حساب كردن آن آسانتر باشد واال مطلب تغيير واقعي مي گويند عيبي ندارد ما مي

قعيت مطلب دسته شد در وا ٢دسته يا  ٣دسته يا  ٤كند. اگر  مي صحبت در اينجا اينست كه خير، تغيير واقعي
شويد دسته بندي كه در عينيت حاكم است را لحاظ كنيد آنوقت ادراك از  مي گذارد يعني يا شما موفق مي اثر

 شويد كه ادراك از كل را نكرديد آن شي را اداراك نكرده ايد. نمي كل خواهيد داشت يا موفق
 كند؟ مي قانون عليت اصل بودن رابطه در كل را حكمآيا  *شرح امر اول ـ
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قانون عليت است آيا  خواهيم ببينيم مي دهيم. مي گرديم و آن را مورد بررسي قرار مي حال به قسمت اول باز

ميشود كل را مالحظه كرد ولي ربط را بعنوان اصل و ريشه آيا  نمايد؟ مي كه حكم به اصالت رباطه در كل
 تقسيمات).  مالحظه نكرد؟ (و بعد قيد زمان و رابطه داراي زمان و رابطه نسبت به

ربط اصل نباشد و چه چيز اصل  ،ميشود گفت رابطه امري نيست كه اصل باشد؟ اول ببينيم اگر در كل
اين مجموعه) وجود داشته باشد يعني خارج از ( است؟ كل يعني چه؟ كل يعني مجموعه اجزائي كه در عينيت

ما مجموعه فرض كنيم و مجموعه قرار نه اينكه ( ميشود چيزهائي خارج از ذهن مجموعه باشندآيا  ذهن باشد.
 دهيم.)

و در اصل مجموعه بودنشان، مجموعه بودن شرط نباشد. و مجموعه بودن ذاتي آنها نباشد؟ (اصل آن چيزي 
در كار نيست. ذاتي آن است كه هر اي  است كه ذاتي باشد) انحناء دايره ذاتي دايره هست منهاي انحناء. دايره

وقتي انحناء نباشد دايره نيست. حال اگر  ،گوئيم انحناء ذاتي دايره است مي د. وقتيگاه نباشد آن ذات هم نباش
مجموعه  ،شود كه در عينيت ديگر كل موجود نيست؟ شرط مجموعه نمي اين ،معناي اينآيا  واقعاً ربط نباشد

اط را فرض شود اول مجموعه بدون ارتب نمي عين همان انحناء دايره ميشود. ،بودن است سلب شيء عن نفسه
مجموعه در عينيت داراي ربط نباشد؟ اگر داراي ربط نباشد  )ولو يك مورد( كرد و گفت گاهي هم ميشود

 شود. معناي اين حرف اينست كه رابطه اصل نيست. نمي مجموعه هم تشكيل
ي دهيد كه بوسيله ربط يك وحدت تركيبي پيدا كردند حتماً اين برا مي خاصيتي را كه براي مجموعه قرار

گفتيم اگر اكسيژن اگر تركيب شوند و  مي شود زيرا آن خاصيت بشرط ربط است. مثال ساده اش را نمي اجزاء
خاصيت آب را ميشود به آنها نسبت داد  ،وحدت تركيبي و ربط پيدا كنند آنگاه قانونمنديهاي آب را دارا هستند

سيژن و هيدورژن بشرط مركب بودن، و از اك ،هر گاه اين رابطه هم نباشد چنين خاصيتي نيست. خاصيت آب
بشرط ارتباط داشتن ظاهر ميشود. حال كه تركيب شده اند به اين معنا نيست كه اكسيژن بالمره خاصيت 
 اكسيژن را ندارد. يا هيدروژن خاصيت هيدروژني را ندارد. در حالت تركيب شدن هم وقتي اكسيژن را كنار آةن

كنيد.  مي شود اما اينجا شما خاصيت آب را مالحظه مي با آهن تركيب گذاريد آهن اكسيده ميشود. اكسيژن مي
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كنيد حال اگر اين وجود داشته باشد امكان دارد كه عليت  مي وزن و حجم خصوصيات مولكولي آب را مالحظه

 نباشد؟
ا به كنم دقت بفرمائيد اثبات ادراك ازكل و اثبات عينيت خارجي مسلماً مطلب ر مي يك نكته ظريف را اشاره

ميخواهيم ، (كشاند يعني اگر اين كه عالم خارجي وجود دارد را بخواهيم منطقاً اثبات كنيم مي منطق تجريد
گذرد  مي بحث نسبت دادن عالم وجود به خارج) و اين حتمآً از منطق صوري ،بگوئيم عالم خارج وجوددارد

ثبات كيفيت است. اين يك غفلت است كه آنها گذرد. اثبات هستي عالم خارج غير از ا مي حتماًٌ از منطق انتزاعي
را يكي بدانيم. اثبات اينكه خارج در خارج از ذهن وجود دارد يك امري تجريدي است. خارج از ذهن از خيلي از 
چيزها انتزاع شده كه حاال خصوصيت شخصيه ندارد. قدر مشتركي بين ميكروفون و قندان و چاي و كاغذ و 

آن را انتزاع كرده و عالم خارج نام گذاشته ايم خود كلمه عالم خارج به لحاظ اين  ،موكت و غيره مالحظه شده
نسبتي را هم كه بخواهيد به آن بدهيد وجود  ،مفهوم، نه به خصوصيات شخصيه كه يك مفهوم تجريدي است

م. كني نمي درباره موجود صحبت ،نه اينكه بگوئيم اين موجود است بوجود ،دارد نه موجود بالوجود است
 ميكروفون موجود است نه وجود. يعني اين يك كيفيتي است. داراي وجود است.

 گردد نه خود هستي اش. مي *اثبات هستي عالم خارج به منطق صوري بر
اثبات  ،صحبت از وجود كردن و نسبت دادن آن، طبيعتاً كار منطق انتزاعي است. كار منطق تجريدي است

ت. معناي اين حرف اين است كه خود هستي اين يك هستي ذهني است. عالم خارج بوسيله منطق انتزاعي اس
اينكه ادراك از عالم خارج است و ميتوان آنرا با منطق انتزاعي و تجريدي اثبات كرد ولي خود اين كه هست 

له تكيه بر منطق تجريدي ندارد. يعني يكبار شيء را داريم و يك بار اثبات بودن آن را داريم. اثبات بودن بوسي«
منطق تجريدي است نه خود بودن. منطق تجريدي كه يك وجود خيالي كه جز در ذهن داراي هستي نيست را 

 كند.  نمي اثبات
گويند شما خارج را هم كه بخواهيد اثبات كنيد. با منطق صوري  مي پس اين غفلتي كه گاهي پيدا ميشود و

كنند  مي و خيال ،كنيد مي كنيد با منطق صوري اثباتكنيد. ادراك از خارج را هم كه بخواهيد اثبات  مي اثبات
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گردد نه  مي پس اين منطق به آن منطق برمي گردد. اين حرف غلظ است. اثبات هستي آن به منطق صوري بر

گردد نه خود درك از عالم خارج. خود درك  مي خود هستي آن. اثبات درك از عالم خارج به منطق صوري بر
گردد و هكذا وجود كل و  مي كات ما هست. پس نفس درك از عالم خارج به عليت برازعالم خارج يكي از ادرا

 گردد. مي ربط در عينيت به عليت بر
 *هر دو منطق صوري و مجموعه نگري نيازمند به تأئيد يكديگرند.

كند. در اينجا  نمي بنابراين نه هستي منطق كل نگري و نه خود كل در عينيت بازگشت به منطق صوري
اين فرق دارد  ،توانيد روي عينيت كار كنيد؟ نه مي با منطق صوري به تنهائيآيا  ماند كه مي يك چيز باقيفقط 

 كند، و منطق كل نگري هم مستقالً نصف آن را تمام مي كه بگوئيد منطق صوري مستقالً نصف قضيه را تمام
يازمند به تأييد يكديگر هستند. ارتباط بايد اين دو هماهنگ باشند يعني هر دو ن ،كند. در عين حال استقالل مي

 كنيم كه مطلب را در اين كلياتي كه مي اين دو منطق هم بايد تمام شود. بنابراين در قسمت اول صحبت عرض
خواستيم عرض كنيم يكي اصالت ربط و منطق كل نگري بود و ديگري اصل بودن زمان و ديگري مقسم و  مي

كنيم بحث انتزاعي از زمان نيست)  مي بحث زمان را هم كه ،زاعي نيستندكه اين سه تا هيچكدام انت( تقسيمات
بود. قسمت اول آن را هم شرح داده ايم در اصالت ربط عرض كردم اصل بودن يعني چه و رابطه آن با عليت را 

 هم گفتيم.
 *پرسش و پاسخ

احتياج به منطق  )لم وجودداردهمة ربط ها (ربطهائي كه در عاآيا  برادر ذوالفقار زاده: سئوال من اينست كه
دارد يا نه؟ ما براي مالحظه يك شيء حتماً نياز به منطق كل نگري نداريم بلكه در بعضي از ربطها هست كه 
بايد با منطق كل نگري نگاه كنيم. سئوال دوم اين كه شما فرموديد اگر دسته بنديها را مختلف كنيم نتيجه 

 بكنيم نتيجه يك چيز ديگر ٢ائه نداريد كه چرا دسته بندي را بر مبناي دهند ولي دليلي بر اين ار مي مختلفي
 بگيريم يك چيز ديگر ميدهد و الي آخر؟ ٣شود اگر بر  مي
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توانيم ادعا كنيم حركت ذهن از كل به جزء  مي در منطق كل نگريآيا  سئوال ديگري كه داشتم اين بود كه

ود كالً سه حركت بيشتر نداريم، يا از كل به جزء يا از است؟ يعني همان حركت ذهني كه در قياس مطرح ميش
 جزء به كل يا جزء به جزء است جزء به جزء كه تمثيل است و آن يكي نيست.

از قضا اين همان جزء به جزء است. تنها فرقي كه با تمثيل دارد اينست كه در  :برادر حجت االسالم حسيني
ان اطمينان حاصل شود. جزميت و يقين حاصل شود. يعني جزء اينجا مدعي هستيم يا ابزاري ميشود براي انس

در فالن منطق) براي  ،گوئيد وضعيت موجود، دومي هم ندارد (سال فالن مي به جزء ابزار يقيني دارد. يعني
هم باز خصوصياتي را كه دارد خصوصيتي ‹آ ٧٠پنجسال ديگر ايران) وضعيت سال ( رسيدن به وضعيت دوم
گوئيد وضعيت االن ناشي از وضعيت سال  مي شود. يا نمي اي ديگر و براي سال ديگر هماست كه براي منطق ه

گوئيد ناشي از اين وضعيت است اين وضعيت، ديگر دومي ندارد. يك وضع هست اين يك  مي است. وقتي ٥٠
مشخص  را )توان رابطه بين اين (دو جزئي مي وضع از اين بدست آمده است. پس ابزاري است كه با آن ابزار

داريم االن جامعه يك  ٥٠كرد. يكون كاسباً براي ما معلوماتي را كه از اين جزء داريم. مثالً ما اطالعاتي از سال 
 بيماري دارد.

 دانيم چرا اينجور شده است؟ از اطالعاتي كه نسبت به اينجا داريم نمي بيماري اين جزء براي ما مجهول است
خود اينكه دواي اين بيماري چيست يك امر كلي است) بعد ( جزء چيست؟توانيم معين كنيم بيماري اين  مي

خورد، زماني را هم كه بيان  نمي ...هم پياده كردن آن يك امر جزئي ميشود. و بدرد افغانسان و پاكستان و.
بينيم كه اين تنظيمات اينجا بيمار  مي خواهيم كه وقتي ميرسيم و مي ميكند جزئي است. پس ما يك ابزاري

 ست بتوانيم علت آن را از اطالعاتي كه داريم پيدا كنيم.ا
 اين اطالعات كلي است يا جزئي؟ آيا  برادر ذوالفقار زاده:

در ايران فالن محصول براي اين  ٥٩گويند در سال  مي نه جزئي است. دقيقاً :برادر حجت االسالم حسيني
آن را در مجموعه ديگري بگذاريد يك معناي  جهت اينقدر بوده است. اين مسأله ديگر دو برادر نيست و اگر

 دهد. مي ديگري
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قرار دهيم  ٣يا  ٢برادر ذوالفقار زاده: دو سئوال ديگر در مورد تقسيم بندي هست كه فرموديد مقسم را اگر 

 كند، استداللي نفرموديد. مي با هم فرق
 م.برادر حجت االسالم حسيني: اصالً بنا نبوده درا ين جلسه استدالل بياوري

 منطق كل نگر براي شناسائي كليه ربطها اعم از ساده و پيچيده كاربرد دارد.آيا  برادر ذوالفقار زاده:
دهد مگر مالحظه يك رابطه، مالحظه عليت و  نمي برادر حجت االسالم حسيني: منطق چيزي تحويل شما

بريد بدون  مي نطق را بكاراست كه مجهول نيست و روشن است يعني شما اي  رابطه ،ضرورت. گاهي اين رابطه
اينكه متوجه بكار گرفتن منطق باشيد. گاهي هست كه نه بايد متوجه باشيد نسبت امور را بهم مالحظه كنيد. 
در پاسخ آقاي طوسي هم عرض كرده باشم كه علي فرض اينكه اين مندرج درتحت يك امر كلي شود اندراج 

كلي اينجا هست) و ٢٠( چگونه تحت اين كلي در آمده يعني واضح نيست كه اين ،اندزاج بديهي نيست ،آن
 اينكه خود اين چگونه تحت اين كلي در ميآيد نياز به ابزاري دارد.

 فرموديد كه هر جا ربط اصل قرار گرفته شد يعني كل مالحظه شده است. سئوال من اين بود :برادر افكاري
 ؟دهد نمي خواهيد بفرمائيد هر ربطي تشكيل يك كل را ميآيا 

اصل قرار گرفتن كل غير از اينست كه ربط وجود داشته باشد. بين هر مقدم و  :برادر حجت االسالم حسيني
كنيد ولكن اگر ربط را اصل قرار داديد يك مجموعه  مي چينيد حتما ربط را مالحظه مي تالي كه در منطق

 ميشود.
سياه حداقل از نظر اينكه روي هم تأثير خواهم عرض كنم بين اين ميكروفون و تخته  مي يعني :برادر افكاري

 گذارند. پس هر ربطي.... مي روي هم تأثيراي  دارد آن هم جاذبهاي  دارند و اين جاذبه
گذارند ممكن است ابتدائاً به ذهن  مي فرمائيد روي هم اثر مي اين را كه شما :برادر حجت االسالم حسيني

د كه چگونه ميشود ميكروفون جلو من روي تخته سياه اثر خود بنده مشكل بيايد كه اگر چنين چيزي تمام ش
 بگذارد اگر چنين چيزي تمام شد....

 خواهيد بفرمائيد هر شيء و هر جزئي مبهم وحدت تركيبي دارد؟ مي اگر اينجور است شما :برادر افكاري
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 بله. :برادر حجت االسالم حسيني

چگونه ميشود يك جزء در عين حال كه جزء يك سيستم است جزء سهم سيستم ديگر هم  :برادر افكاري
 باشد؟

فرمائيد اين شي مبهم وحدت تركيبي دارد در اينجا كافي است من  مي شما :برادر حجت االسالم حسيني
 يك مقدار آن را بشناسم و به يك نسبت تقريب روي آن كار كنم.

 تواند جلو برود؟ مي روي يك جزء (اين يك حرف است) اصالً چرا علم
 گوئيم.... مي يك وقت هست كه تركيب را در طول قرار ميدهيم يعني :برادر افكاري

برم كه فشار روي آن كم  مي شناسم بعد آن را در فضائي مي من اين آهن را :برادر حجت االسالم حسيني
اين اطالع را آيا  گردم مي . بعد كه بركنم و اطالعاتي بدست ميآورم مي باشد يك سوي خواص آن را آزمايش

كنم كه فشار هوا روي آهن اثر دارد؟ من آن را در يك شرايط ديگر بردم توانستم فشار را تقليل بدهم  نمي پيدا
 گيريم (غير از نتيجه خود مشاهده) و مي در آنجا من مشاهدات ديگري داشتم. ازا ين يك نتيجه ديگري

ري دارد. ايندفعه اطالعاتي كه من دارم از آهن، به اضافه خصلتي كه فشار هوا گويم فشار روي آهن يك آثا مي
ظاهر ميشود. ‹ بينم يك خصوصيات ديگر از آ مي گذارم در كوره مي باشد. اين را در كوره ، ميروي آن اثر دارد

اينجا درجه  حرارت) اگر االن( گويم مي گويم در كوره اينجور ميشود نمي آورم ديگر مي حال آهن را بيرون
 شماآيا  گويم حرارت روي آهن آثاري دارد و الي آخر. مي دهد مي حرارت بگذاريد يك درجه خاص را نشان

 :كند؟ قطعاً شما خواهيد گفت مي شود و مع ذلك پيشرفت مي مالحظه روابط فيكس ،توانيد با پيشرفت علم مي
قعاً معصومين هستند و در علم آنها اختالف العارف بحقائق االشياء كما هي وجود مبارك نهي اكرم (ص) وا

نيست، و در علم آنها رشد هم فرض ندارد، چون نقص در آن فرض ندارد (رشد در آنجائي است كه نقص هم 
دانند و حتي باالتر از اين نسيت اين شي را با اشياء گذشته و اشياء  مي نسبت اين شي را به همه اشياء )باشد

 دانند. مي آينده را
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خوب است كه در آن حرف زده شود يا نه؟ اين آيا  ن شي در ارتباط با عالم برزخ و قيامت چگونه است؟كه اي

كند اينكه مثالً اگر من در اين ميكروفون صحبت كنم  نمي چيزهائي هست كه حتي به مخيلة ما هم خطور
 ميرود كه رجحان هم دارد. گويم از نظر حكم شرعي مباح است مثالً اگر كارتان بهتر پيش  مي خوب است يا بد؟

اگر برگردم و بگويم خاصيت اين از نظرا حكام كلي الهي در مباح بودن قرار گرفته ما اطالعات ديگري هم در 
تاضرر چه باشد اگر ضرر اخروري بشد ( احكام داريم مثالً اگر چيزي در پرورش انسان مضر باشد و جايز نيست.

 در ميكروفون صحبت كردن چه ربطي به ضرر دارد. ،گويند ) ميجايز نيست
 ،گويند آزمايش كنيد ببينيد ضرر دارد يا نه؟ اگرضرر آن قطعي و عقلي باشد مي مي گويم: چگونه سيگار را

گويند. حال اگر واقعًا  مي كشنده باشد و اين سيگار حرام ميشود در آزمايشگاه ضرر آن را روي جسم و بيولوژي
 در اين دستگاه براي كيفيت روحي كه براي تزكيه خوب است مضر است و آثار سوء دارد. بگويند صحبت كردن

توانيمكشف كنيم اين سر جاي خودش  نمي اينكه اشياء حتماً در عالم اقتضاء دارند و اين اقتضاء را هم ما
گوييد مكلف  مي يم.گذارد چه ما مكلف بر آن باشيم چه نباش مي ولي در پياده كردن آن اقتضاء اثر ،محفظو است

كنيد؟ به  مي خواهيد بكنيد چه مي حساب مصلحت را كه ،گويم. بسيار خوب ولكن در تنظيماتتان مي نيستيم.
برم و به اين  مي گذارم. يك سوزنه را در (خمر) فرو مي كنم و آنرا اينجا مي عبارت ديگر يك استكان را پر از آب

 گويند. و مي اين آب تغييري كرد؟ از نظر ما به اين نجس زنم از يك دكتر شيمي اگر سئوال كنم مي آب
گويند اگر انسان آن را بخورد روي انسان آثار سوء دارد. اگر شما در اينجا مالحظه بفرمائيد كه اين از نظر  مي

گوئيد نجس شده است اقتضائي در آن پيدا شده است  مي ظاهري تغيير چنداني نكرده است ولي حتماً وقتي
 عني كيفيتي در اين وجود دارد بدون دليل نگفته اند آن را نخوريد.اقتضاء ي

گويند اين را نخوريد و اگر خورديد  مي اين كيفيت با كيفيت روح انسان نسبتي دارد كه نسبتش اينست كه
گذارد. طبيعي است كه انسان ممتنع است علت احكام را بدست آورد ولي براي پياده كردن كه انسان  مي آثار بد

تواند بگويد آثاري ندارد، شما يك سري تنظيم بكنيد كه  نمي جبور است توجه داشته باشد كه چكار ميكند؟م
توانند مطلوبهايشان را  مي خدا نخواسته مسلمين بدون اينكه بخواهند اسير كفار شوند. يا شما بگوييد كفار
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ه كنيم ولو اين خطر بزرگ را داشته باشد مالحظه كنند و آثاري را مالحظه كنند و ما الزم نيست آثار را مالحظ

كه سبيل كفار بر ما باز شود. آنچه در عينيت محرز است اينست كه كفار يك قسمت از ممالك را گرفته و آنها 
را تحت سيطره خود در آورده اند از يك مقدمات بعيده هم شروع كرده اند. آن مقدمات بعيده يك آثار وضعي 

 ،گوئيم مبهم رابطه وجود دارد مي ته اند چنين كاري را بكنند. حال بر ميگرديم وداشته است كه اينها توانس
معنايش اين نيست كه روي آن بالمره توجه نكنيم اگر اين شي مبهم خاصيت داشته باشد معنايش اين نيست 

 .كه ما بالمره دست از خاصيتهاي آن بكشيم. به يك نسبت تقرب مرتب ادراك ما به آن نزديكتر ميشود
برادر درخشان: فرموديد كه در منطق كل نگري هم ربط اصل است و دوم زمان به عبارت ديگر پس ربط و 

 زمان از اصول اين منطق ميشوند.
تواند جداي از زمان باشد  نمي زنيم كه ربط مي نهايتاًبعد كيفيت ربط را قيد :برادر حجت االسالم حسيني

و زمان هم بعد رابطه ميشود. در نهايت رابطه تعريف به زمان و زمان تعريف به رابطه  ،يعني اينها دو بعد هستند
 ميشود.

پس به اين ترتيب نهايتاً در منطق كل نگري در اين مقطع از بحث يك اصل وجود دارد و  :برادر درخشان
 آنهم رابطه است.

 بله. :برادر حجت االسالم حسيني
 ه متوقف بر اينست كه صبر كنيم تا ببينيم اصل ديگري بر ذهن خطوراثبات اين مسألآيا  برادر درخشان:

 تواند بيشتر از يك اصل داشته باشد؟ نمي كند؟ يا نه واقعاً ميشود استدالل كرد كه اين منطق نمي
 تا اينجا كه ما يك اصل را گفتيم. :برادر حجت االسالم حسيني

 يك حسابي داشت يا تصادفاً به ذهن خطور كرد؟اين آيا  برادر درخشان: پس اينكه يك اصل بدست آمد
 ربط با اين منطق نسبتي دارد يا نه؟آيا  :برادر حجت االسالم حسيني

توان  مي برادر درخشان: ممكن است كسي بگويد خير در مجموعه جزء اصل است. شما فرموديد مگر
 يد پس ربط اصل است.فرمائ مي داشت كه عين حال مجموعه نباشد؟ و پاسخ داديم خير واي  مجموعه
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مجموعه اجزاء  ،توان مجموعه داشت كه جزء نداشته باشد؟ چون مجموعه مي يك كسي هم ميگويد مگر

كنيم خير پس انحناء اصل است.  مي داشت كه انحناء نداشته باشد؟ عرضاي  است. مثل اينكه مگر ميشود دايره
فرمائيد ربط اصل است. يك كس  مي ط نباشد؟ وتوان مجموعه داشت كه رب مي فرمائيد مگر مي به همين ترتيب

كنيم  مي داشت كه جزئي در آن مجموعه نباشد؟ عرضاي  توان مجموعه مي گويد مگر مي هم پيدا ميشود و
دارد؟ يا اينكه بر حسب اينكه قوضي اي  اين نحوه برخورد ضابطهآيا  خواهم بگويم مي خير. پس جزء اصل است.

شود بايد مطلب را پذيرفت؟ چون تا به حال هر چه بحث بوده عيناً در مورد مطرح شود و حول آن استدالل 
 جزء هم صادق است.

تواند جاي ربط با جزء عوض شود بدون اينكه جائي از بحث لطمه بخورد. ممكن است بعدها چنين شود  مي و
ه است و ربط صرفًا افتد چون استداللي كه ربط حاصل آن باشد ارائه نشد نمي ولي تا اين مقطع هيچ اتفاقي

 حل نشده است كه جوابش پيدا شود بلكه يك جواب ممكن است به ذهن برسد كهاي  مطرح شده است. معادله
گوئيم درست است. همانطور كه ممكن است كسي يك جواب ديگر را مطرح كند و با همان ضوابطي كه  مي

آيا  فرمائيد ربط اصل است مي بحثي كه درآيا  ربط قبول شده جزء هم قبول خواهد شد. نكته دوم اينست كه
كل شناخته ميشود و بعد ربط مشخص ميشود؟ شناخت ربط به تبع شناخت كل حاصل ميشود؟ يا بالعكس 

اول ربط شناخته ميشود و بعد كل؟ در حالت اول كه بايد آيا  شناخت كل به تبع شناخت ربط حاصل ميشود؟
 وضوع ربط مننتفي است.اول كل شناخته شود و بعد ربط، ديگر اصالً م

خواستيم كه كل را بشناسيم حال كه كل را شناختيم نيازي به شناخت ربط نيست. پس  مي چون ما مقطعي
فرمائيد اول بايد ربط شناخته شود و بعد كل شما يك منطق ربط  مي در اينجا كه نيازي به منطق نبود. اگر هم

از فرمايشاتتان فرموديد كه ربط و كل در عينيت خواهيد. نكته سوم اينست كه در يك قسمت  مي شناسي
هست يعني مسائلي نيستند كه انتزاعي باشند. در حاليكه اگر بخواهيم شناخت كل را متوقف به شناخت ربط 

و اال شناخت يك امر متوقف بر امر  ،كنيم و يا بالعكس دليل بر اينست كه يكي از اين دو بايد انتزاعي باشد
هم به تبع در قسمت اول عرايضم بود. اگر بحث به نحوي پاسخ داده شود كه ديگر ديگر نميشد. پس اين 
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موضوعيت طرح سومي نباشد، قاعدتاً مطرح نخواهد شد. اما در همين حد طرح سئوال جا براي نكته سوم باز 

 است.
 باشد فرموديد اگر جاي ربط جزء را بگذاريم هيچ اتفاقي كه غيره منتظره :برادر حجت االسالم حسيني

 افتد. نمي
 برادر درخشان: اتفاق از نظر سير بحثي كه در اينجا داشتيم.

عرض من اينست كه آب دو جزء دارد يك جزء آب اكسيژن است يك جزء آن  :برادر حجت االسالم حسيني
 گوئيم به جايش جزء مي داريم و مي گويند را بر مي هيدروژن است حال ربط تركيبي آن را كه مركب و تركيب

تركيب خواهيم آيا  گذاريم به شرط اينكه تركيب نشود يك جزء كنار آن دو جزء بگذاريد در اين صورت مي
 داشت يا نه؟

 آب را نتيجهآيا  يك جزء را بردايم و يك چيز ديگر جاي آن بگذاريم ،برادر درخشان: اگر از اين دو جزء
فرمائيد قوام اين  مي كنم چرا؟ مي عرضفرمائيد ربط اصل است. من  مي دهد؟ بحث در اينست كه شما مي

 كنم قوام مجموعه به جزء هم هست. مي مجموعه به ربط است. عرض
كند و مراتب مختلف ربط يك فرض هم  مي در حقيقت جزئ به ربط بازگشت :برادر حجت االسالم حسيني

گوئيد خاصيت  مي ه آنآرويد كه ب مي اينجور است كه بگوئيم شما از اكسيژن و هيدروژن يك خاصيتي را بدست
مربوط به يك وحدت تركيبي نيست؟ خواصي كه آيا  خواص را كه اكسيژن داردآيا  وحدت تركيبي آب. حال

اين دو به تنهائي يك مركب نيستند كه اگر آن وحدت آيا  هيدروژن دارد مال يك وحدت تركيبي نيست؟
ماند.  نمي ربط ميشود و ديگر جزئي در كارتركيبي اشان بهم بخورد ديگر اين خاصيت نيست؟ آنوقت همه چيز 

 سئوال ميشود پس ربط بين چه هست؟
كنيم مراتب مختلف ربط، مراتب متعددشان و ربط بين آنها را ميشود لحاظ كرد. اين هم يك  مي عرض

مرحله است كه بگوئيم يك مرحله از ربط، ربطي است كه در مولكول مالحظه ميشود و يك مرحله از ربط هم 
 چنين چيزي قابل فرض هست؟آيا  است كه در اتم مالحظه ميشود و الي آخرربطي 
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 برادر درخشانك ميشود كه فرض كنيم ربط اصل است و بحث را ادامه دهيم.

همينطور ميشود اينطور بحث كرد كه فرض كنيم جزء هم همان ربط، در مرتبه خاص است. يعني بگوئيم 
همان ربط هستند اي  بين آنها اصل است چونكه اجزاء هم در رتبهاز اجزاء است كه ربط اي  كل شامل مجموعه

 بنابراين كل ربط ميشود. و كل ديگر در مجموعه اصل نيست بلكه عين ربط است پس كل مساوي با ربط است.
 بود.اي  اين خوب نتيجه :برادر حجت االسالم حسيني

 والسالم عليكم و رحمه ا... بركاته
 خالصة بحث 

 مقدمه:
كه اي  ز مصداق و تعين چگونگي وضعيت امري بديهي نيست لذا ضرورت وجود يك اسلوب و قاعدهچون تمي

از طريق آن بتوان از معلومات به مجهوالت رسيد تمام ميشود. همچنين نياز به تنظيم امور اهميت وجود ابزاري 
 كه بتواند كليات را ساري و جاري در عينيت بنمايد مشخص ميسازد.

 
 كل نگر:خصوصيات منطق 

 گيرند عبارتنداز: مي كلياتي كه در اين منطق مورد توجه قرار
 مجموعه بدون ربط قابل مالحظه نيست)( ـ اصل بودن رابطه١
 زمان) بر مجموعه عيني حاكم است.( ـ زمان اصل تغيير٢
 مجموعه عيني با توجه به دسته بندي حاكم بر آن در عينيت مالحظه ميشود)( ـ دسته بندي ٣

 منطق كل نگري و كل 
 اگر كل يك وحدت تركيبي باشد مالحظة كل بدون مالحظة ربط ممتنع است.
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اگر آب هم داراي خصلتي باشد اين خصلت ناشي از ربط خاص  ،همانطور كه دايره مبناي انحناء معني ندارد

است كه بين اكسيژن و هيدروژن بوجود ميآيد. مالحظة اين خصلت منهاي لحاظ اين نحوة ربط خاص امكان 
 پذير نيست. اين به معناي اصل بودن رابطه در منطق كل نگري است.

 ـ زمان (مالجظة زمان يا مالحظة نسبت تأثيرات) ٢
چرا كه تغيير  ،توان آن را جداي از تغيير پيدا كرد نمي وحدت تركيبي) امر مركبي است كه( يت كلدر عين

كنيد و هم تركيبي كه  مي براي كل يك امر انتزاعي نسبت به تركيب نيست. بنابراين هم تركيب را مالحظه
قرار كرده ايد و اين انتزاع از داراي حركت (زمان) است. كه اگر زمان را جدا كرديد بين دو امر انتزاعي ربط بر

 چه مالحظه رابطه غير از انتزاع رابطه است).( رابطه است نه مالحظه رابطه
 )ـ مقسم و تقسيمات (دسته بندي٣

امري انتزاعي نيست، يعني واقعاً در عينيت تقسيم بندي وجود دارد  ٩دسته بندي ( مقسم و تقسيمات
نيست كه شخص فرض كرده باشد. وقتي گفته ميشود شئي بزرگتر از ي ا بنابراين دسته بندي انتزاع و يا اضافه

واال دو  ،است كه توسط مالحظه كنده فرض شده استاي  شئي است و يا شئي آ باالتر از شئي بي است اضافه
 شئي از هم جداست.

ته كند در اين صورت اگر دس نمي بنابراين دسته بندي در عينيت وجود دارد و به وسيلة شخص بازگشت
 آوريد. مي بندي حاكم بر عينيت را در مالحظه لحاظ كنيد اداراك از كل را بدست



 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومسروش طراحي دوره 

 ٨جلسه: 
 زمان ذاتي منطق مجموعه نگر
مطلبي كه در جلسه قبل گفته شد ولي توضيحي در مورد آن داده نشد، اين  :برادر حجت االسالم حسيني

توان آنرا مجرد از زمان لحاظ كرد. يعني اوالد  نمي بود كه مجموعه نگري با زمان و مالحظه زمان ارتباط دارد و
 پردازيم. مي يررابطه در آن اصل است و ثانياً زمان در آن وجود دارد در اين جلسه به بررسي مسأله زمان و تغي

 *مجموعه خارجي داراي زمان است
منطق تجريدي و منطق مالحظه كليات) ( در منطق انتزاعيآيا  رسد كه مي در ابتداي امر اين مطلب به ذهن

شود؟ عالوه بر اين اين مسائل از مباحثي است كه بوسيله منطق بايد مالحظه  نمي بحث زمان و حركت و تغيير
ود بحث زمان و بحث رابطه ذاتي منطق است؟ همچنين در فلسفه به زمان و حركت و گوئيد خ مي شود. چگونه
كنيد معناي اين عمل اينست كه با منطق و اوصاف هستي را مالحظه  مي كنيد و مطالبي را طرح مي تغيير توجه

زمان ذاتي  كنيد كه مي كرده ايد كه يكي از وصفهاي هستي و حركت و تغيير و زمان است بنابراين چگونه ادعا
 منطق مجموعه نگر است.

 *مالحظه تركيب بدون در نظر گرفتن وضعيت تركيبي اش ممكن نيست.
فرض اينكه هستي مجرد از زمان مورد توجه قرار بگيرد بدين معناست كه  :كنيم كه مي در پاسخ عرض

بلكه  )ك مفهوم نظرينه به عنوان ي( هستي تجريدي را لحاظ كنيم. و اال اگر هستي را به قيد خارجيت هستي
شود كه  مي تركيبي ،مالحظه كردن مجموعه و شيء و نظامي كه در خارج است مالحظه كنيد تركيب آن

مالحظه آن بدون وضعيت تركيبي اش امكان پذير نيست مركب بودن، قابليت انفكاك از خارج به قيد خارج 
را هم كه اي  روابط، جزء آن است نتيجه بودن را ندارد. همينگونه كه مركب بودن و متعين شدن در اصطكاك
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متكي است. اگريك  ،كنيد به آثار و نتايج روابطي كه تحت شمول اين رابطه تركيبي هستند مي براي مركب ذكر

ربطي تركيبي بزرگتر را فرض كنيد و چند رابطه، تحت شمول اين شي باشد آثار اين مركب در عين اينكه اثر 
ار تحت مجموعه است لكن هستي اين ربط تركيبي بزرگ از هستي از اجزاء آن جديدي است و مستقل از آن آث

يك اثر  ،جدا نيست فرضاً اگر چهار عنصر تحتيك مجموعه مركب قرار داشته باشند زماني كه تركيب شدند
گوئيد هستي اين اثر  مي عنصر ديگر) ظاهر ميشود. در عين حال ٤( ) غير از اثر اجزاء٥ديگري (اثر شماره 

بدون روابط تحت آن تركيب كه وجود ندارد اگر  ،ديد الظهور از هستي اجزاء بالمره جدا نيست. يعني مركبج
اجزائش را ربط هم بگيرند باز آن ربطها هم يك خاصيت بالفعلي دارند تا اين خاصيت جديد ممكن يا حادث 

 شود.
كل حتماً بر زمان اجزاء اثر گذار *هر چند زمان مجموعه و زمان اجزاء دو زمان مستقل هستند اما زمان 

 است.
مجموعه زمان خاص خود را دارد اجزاء هم زمان خاص خود را دارند اگر گفتيم زمان برابر تغييرات شيء 

اگر شي را هم رابطه فرض كنيم) هر چند زمان رابطه ( است و به عبارت ديگر زمان برابر با تغييرات رابطه است
 تواند باشد. نمي ولش است اما متكي و مبتني بر زمان آنهاست و بدون زمان آنهاكل غير از زمان روابط تحت شم

توانيد بگوئيد زمان كل در زمان اجزاء اثر ندارد ولي در عين  نمي يعني زمان كل در زمان اجزاءاثر دارد يعني
 و زمانشان يكي نميشود. ،حال دو زمان مستقل دارند

كل بدليل شموليت آن بر اجزاء امكان پذير است اما نبايد فراموش اندازه گيري زمان جزء از موضع زمان 
كرد كه حتما زمان هر شي برابر با تغييرات خودش است يعني رابطه شامل تغييراتي برابر با تغييرات خودش 

 دارد و روابط مشمول هم تغييراتي برابر با تغييرات رابطه خودشان دارند.
 كند  مي غيير را بلكه اثبات وجود آنرا تمام*كلمه تركيب نه تنها امكان وجود ت
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را توجه بفرمائيد: خلق هستي در خارج حتما براي غايت و هدفي است يعني خلقت لغو و اي  حال نكته

گوئيم فعالً از اصل  مي كنيم و مي بيهوده و بيجا در دنيا نداريم. گاهي هست كه در حالت انتزاع هستي را تجريد
 به غايت آن نداريم. مثالً هستي يا ممكن يا واجب يا ممتنع است. هستي بحث داريم و توجهي

شود كه مثالً هستي حادث و يا قديم است در اين مورد  مي يعني در آنجا كه روي مفاهيم هستي بحث
شود هستي خارجي را هم بدون غايت  ميآيا  مالحظه هستي صرف نظر از تغييرات آن امكان پذير است اما

گوئيد هستي حتما مخلوق و داراي غايت  مي هم وقتي كه بحث هستي شناسي تمام شددانست؟ حتي آنجا 
من اختيار دارم كه راه به واقعيت پيدا كنم و واقع را ( است و اين نسبتها حق است نه اينكه ادراك من است

 كنم. مي بفهمم) و بر اثبات حقانيت اين مطلب و خيالي نبودنش برهان هم اقامه
در ابعاد مختلف آن قابل مالحظه بوده اين مالحظه امري عيني  )مركب( اينكه هستي خارجيبنابراين گفتن 

تواند هدف دار باشد سخني بي معناست، هر چند گفتن تركيب  نمي و ذهني نيست، اما مركب و شيء خارجي
 .به تنهائي كافي است تا نه فقط امكان وجود تغيير را بلكه اثبات وجود تغيير را هم تمام كند

ابتداي امر از بسيط نبودن شيء محدود صحبت ميشود و آخر االمر به متغير بودن مركب اشاره ميشود و يا 
است كه در آخر گرفته اي  به تعبيري متحرك بودن مجموعه و اينكه مجموعه حتماً داراي زمان است نتيجه

 ميشود.
 د داردداراي زمان) نيز زمان وجو( *در جوهره منطق شناسائي مجموعة مركب

 تا اين قسمت از بحث مقدمت در مورد خود مجموعه در خارج و زمان دار بودن آن صحبت شد حال
خواهيم ببينيم اگر از جوهره منطق مجموعه نگري كه منطق مالحظه همين شيء با حفظ خصوصيات  مي

‹ حظه آهمين شيءئي كه داراي تغيير و زمان است) زمان حذف شود آنگاه ديگر مال، (شخصيه اش است
 مجموعه خارجي امكان پذير است.

تصميم ما بر اين بوده است كه مدل و نمونه بسازيم و بوسيله نمونه ساختن، ساده كردن و خالصه كردن 
........ .يا. ٥و يا  ٣هزاران متغير، آنها را تحت زير مجموعه بزرگترين مجموعه دسته بندي كنيم و بگوئيم؟ يا 
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داشته باشد (فعالً در مقسم و تقسيمات نيستم و آن بحث در مرحله سوم طرح  تواند وجود مي مجموعه بزرگ

ميشود و فعالً كاري به اينكه چند دسته تقسيم بكنيم نداريم) و يا به تعبيري به خالصه كردن بپردازيم يعني 
در اين  ،مجموعه است ٣يا اين  ٦تا يا اين  ٥بگوئيم يك مجموعه بزرگ داريم اولين زير مجموعه هايش اين 

حال اگر كسي مدعي شد كه هزاران عامل در خصوصيات شخصيه اين شيء دخالت دارد پاسخ ما چه خواهد 
 بود؟

 *بحث زمان از بحث اصالت رابطه در منطق مجموعه نگري جداست
ميگويم: بهمين دليل هم گفتيم بزرگترين زير مجموعه ها، روي هر يك از اين زير مجموعه ها كه دست 

 ن هم شامل يك زير مجموعه هائي است. بگذاريد آ
كنيد و آن را مالحظه كنيد تا تغييرات يك مجموعه و يك مركب حقيقي درخارج را  مي عينيت را ساده

بتوانيد كنترل كنيد. يعني وضعيت موجود آن را مالحظه كنيد وضعيت مطلوب را شناسائي كنيد كه چگونه 
وضعيت فعلي امكانات و مقدورات نظام جمهوري اسالمي را  است و چگونه ميشود آن را جهت داد؟ نهايتاً

شود قائل  نمي توان در اين داد؟ در خارج كه مي مالحظه كنيد و بعد بگوئيد بر اساس اين مقدورات چه تغييراتي
بود كه امكانات وحدت تركيبي دارنند ولكن عجب مركبي است كه خاصيت كل آن با اجزاء فرق دارد. زمانش 

 د ولي منهاي زمان ميشود آن را مالحظه كرد!هم فرق دار
 نه آنها منهاي زمان هستند نه ابزار شما يعني اگر قيد ابزار شما قيد زمان نباشد شناسائي مجموعه ممكن

شود مگر اينكه قيد ذات ابزار شما زمان باشد. حال كه چنين شد قبالً گفته بوديم كه منطق مجموعه نگري  نمي
آن عبارت از اينست كه ربط در آن اصل است بدين معني كه منهاي ربط، گفتن منطق يك خصلت ذاتي دارد و 

كنيد ولي در اينجا ربط در آن اصل  مي البته ربط را در منطقهاي ديگر هم مالحظه ،مجموعه نگري بي معناست
عه كه ربط كنيم كه ربط را نميتوان مالحظه كرد مگر در رابطه با زمان ربط مجمو مي است. در اين بحث عرض

 تواند مالحظه شود مگر اينكه زمان مالحظه شود.  نمي عيني است
  :كه



 ····························································································  ١١٣ 
ـ مجموعه جداي از مركب حقيقي نيست و زمان رابطه شامل با زمان روابط تحت شمول فرق دارد و ١

 درعين حال مرتبط است. خود اين كلمه اشاره بر اينست كه اگر مركب را در حال انتزاعي مالحظه كنيم
 نيم منهاي زمان نگاه كنيم و اال وقوع تركيب در واقعيت مشروط به زمان است. اثرهاي اجزاء بهم برخوردتوا مي
كنند يك اثر جديد بوجود ميآيد مادامي كه بقاي اثر مجموعه هست معنايش اينست كه آثار آنها هم مرتبا  مي

 بهيچوجه قابل تفكيك نيست.كند و اين تغيير در آنها حاصل ميشود. مركب از تغيير  مي بهم برخورد
 پرسش و پاسخ

اينطور كه از فرمايشات شما استفاده كردم زمان مجموعهغير از زمان اجزاء است و همچنين زماني  :برادر نياز
گذرد غير از آن دو زمان و ربط بين مالحظه كننده و مجموعه مورد مالحظه هم  مي كه بر فرد مالحظه كننده

توان ادعاي مالحظه شيء را ولو درحد اجمال  مي ا توجه به اين مطالب چگونهزمان خاص خود را داراست ب
 نمود؟

برادر حجت االسالم حسيني: ما حتي بعداز داشتن اين منطق هم كه بين نظر شما با خارج برابري يقيني را 
حبت شما شويم اگر برابري يقيني قائل ميشديم مثل اصل قرار دادن تطابق نظري در منطق صوري ص نمي قائل

جا داشت. ولي اگر گفتيم حال كه شما با خارج ارتباط داريد و حتماً اين ارتباط هم در مرحله استنباط كردن و 
كنيد، (ادراك حسي شما) براي مالحظه كردن وارد ميشود اين رابطه  مي دسته بندي كردن ادراكاتي را كه حس

كنيد و  مي حتما در عالم ادراك است كه شما استنباطيعني ( اگر نتواند خصلت مجموعه را به نحو شامل باشد
امكان ندارد شما به نحو بتوانيد استنباط خود را و  )كنيد. ادراكات حس شما اينجا ميآيد مي وضعيت را مالحظه

 يعني كيفيت ارتباط با خارج را) با ادراك خود نزديك كنيد.( روش استنباط كردن را نزديك كنيد
 مثال 

كنيد و بعد نسبت بين  مي كنيد؟ ده مطلب را سئوال مي مورد وضع چند مطلب سئواليك وقت شما در 
بينيد معناي اين عمل اين است كه شما براي درست كردن يك مركب يك سير خاص را طي كرديد  مي اينها را

گيريد.  نمي كنيد. و هيچكدام را براي ديگري علت هم مي كنيد و اينها را جدا جدا نگاه نمي گاهي چنين كاري را
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كند. خود من هم  مي نسبت تأثيري هم بين آنها قائل نيستيد. در هر دو وضعش رابطه بين شما و آن شي تغيير

كنم. زمان حاكم بر من، بر رابطه من بر آن شيء در حال تغيير است. ولي موضعگيريهائي را كه  مي دارم تغيير
ستم. قدرت حاكميت بر رابطه دارم قدرت استنتاج و علم كنم با يك قندان فرق دارد. من انسان مختار ه مي من

 دارم.
توانم نحوه جمع بنديم را با وضعيت اين مجموعه  مي بايد شما در اينجا يك نكته را توجه كنيد كه يا من

توانم برخالف آن چيزي كه اين  مي يعني ،كنم مي توانم اگر نزديك نكنم اشتباه نمي خارجي نزديك كنم يا
دهد ولي من اختيار دارم  مي د عمل كنم. اين مجموعه خارجي عمل ديكته كردنش را صحيح انجامديكته ميكن

كه آن را درست يا غلط بنويسم. درست نوشتن من منوط بر اينست كه نسبت تقريب آن را باال ببرم، يعني 
 نسبت تغيير حركتهاي اين شئ خارجي را در جهت هدف مطلوب خودم.

 يقين را قبول دارم چون ما علم لدني نداريم برادر نياز: من برابري
برادر حجت االسالم حسيني: وقتي علم لدني نداشتيد معنايش اين ميشود كه سرانجام كه بخواهيد بگوئيد 
وضعيت تغيير در خارج اينگونه است. هر منطقي در دست شما باشد. يعني اگر يك منطق مجموعه نگري درجه 

نه اينكه عين خودش ميشود. يعني زمانش  ،اين به يك نسبتي نزديك ميشود يك و عالي هم داشته باشيد باز
تواند جلو برود.  مي كند يعني اختيار من نفوذش بر عينيت به يك نسبت خاصي مي به يك نسبت حكومت پيدا

و انشاء ا.... تعالي مرتب هم رشدش باال ميرود وقتي كه شما متعهد بوديد نسبتش هم صحيح ميشود اما اگر 
كسي متعبد نباشد بايد نسبتش مرتباً غلط شود. پس در بحث زمان گفتيم زمان اين شي برابر تغييرات خودش 

 است.
و زمان آن شي هم برابر تغييرات خودش است. زمان ربط تركيبي نيز برابر تغييرات خودش است. حال 

كنارش يك ( گيريم مي مجموعهاين شيئ تنها را يك  ،گويند به جاي اينكه اين را يك شي بگيريم مي ايشان
انسان است و ارتباطي كه بين اينها هست) ارتباط بين اين دو يك زمان دارد، اين هم يك زمان دارد آن هم 

 يك زمان دارد.
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 تواند بهفمد كه اين چيست؟ مي يك انسان از كجا

 .اگر حاكميت بر زمان به صورت نسبي براي انسان نباشد. اشكال ايشان خوب وارد ميشود
تقريبهاي ديگر هم شكست ميخورد. ولي اگر گفتيم بصورت نسبي و حاكميت بر زمان براي انسان هست 

تواند جهت تغيير اين را از اين  مي كند يعني مي يعني حاكميت بر رباطه در اينجا شكل حاكميت بر زمان را پيدا
گر انسان اختيار تغيير جهت داشته اين مطلب با انتخاب انسان خيلي فرق دارد. ا( طرف يا آن طرف قرار دهد

باشد و بتواند جهت عينيت را عوض كند اين به معناي اصالت و حاكميت ذهن نيست بلكه پذيرفتن واقعيت 
 كه به نسبت خاص محكوم است نه اينكه مطلقاً محكوم باشد. ،است در عين حال واقعيتي محكوم

 كند مي يعني در حقيقت اختيار انسان است كه مسأله را حل :برادر نياز
 باز هم با نسبت تقريب نه بدون نسبت تقريب.  :برادر حجت االسالم حسيني

باز هم باضافه نسبت تقريب. يعني شما اختيار را بياوريد و نسبت تقريب را نياوريد باز مطلب شما باطل 
 است.

 بر رابطه است يا حاكميت بر زمان؟ اختيار قوه حاكميتآيا  :برادر مختاري
 برادر حجت االسالم حسيني: مگر زمان حاصل اصطكاك روابط با هم نيست.

 كنند؟ نمي بله، يعني هيچ فرقي با هم :برادر مختاري
وقتي گفتيم زمان قابل تفكيك از رابطه نيست معنايش اينست كه به نسبت  :برادر حجت االسالم حسيني

 حاكم بر زمان هم هست.
در مالحظه كل مالحظه زمان مجموعه كافي است يا اين كه زمان جزء هم را بايستي آيا  :برادر مختاري

 مالحظه كرد؟
كند  مي گوئيم زمان مجموعه باضافه زمان اجزاء است كه متعين مي برادر حجت االسالم حسيني: آخر كار

 اين در چه زمان است.
 عة زمان اجزاء نيست.مگر زمان مجموعه، همان مجمو :برادر مختاري
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 نه اگر مجموعه عددي شد زمان جديدي نيست.  :برادر حجت االسالم حسيني

 كند؟ مي اما خصلت مجموعه كه با خصلت اجزاء فرق :برادر مختاري
بله اگر خصلت مجموعه مثل خصلت اجزاء باشد همة اين بحث ها بي فايده  :برادر حجت االسالم حسيني

 است.
وال تبييني دارم، فرموديد كه زمان ذاتي منطق است يا منطق كل نگري داراي قيد يك سئ :برادر ساجدي

فهمم كه زمان ذاتي روش است يعني چه؟ مثالً اگر  نمي زمان است و اين قيد نيز ذاتي آن است. خود اين را من
نگونه گويد اي مي منطق كل نگري يا منطق ساخت يا منطق شناخت باشد، اگر منطق ساخت است يعني وقتي

با استفاده از زمان سنج زمان آنرا اندازه بگيريم يا نه غرض آيا  گوئيد ذاتي آن زمان است يعني مي بسازيد وقتي
شناسيم همه چيز در حال تغيير است) خالصه اينكه فرموديد كه يكي از  مي اين نيست؟ (يا وقتي داريم

 خصوصيات منطق كل نگري زمان است به چه معناست؟
توانيد مجرد از زمان تقسيم بندي كنيد. تقسيم  مي يك وقت هست كه شما :سالم حسينيبرادرحجت اال

بندي عقلي هم بكنيد. و در دوران بين نفي و اثبات هم آن را بياوريد و مطلب را تمام كنيد. يعني بگويد در 
اوريد. از بلنداري اين يا توانيد روي آن بي مي عالم امتدادي داريم. لحاظ امتداد امري بديهي و روشناست. سلب را
 توان مالحظه كرد و بعد مجرد كرد. مي را )صندلي يا مهتابي كلمه بلندي و امتداد و كشيده شدن(كشيدگي

اسم مالحظه  ،بعد سلب آن را هم مالحظه كرد ،شود امتداد را مالحظه كرد، و ممتد بودن را مالحظه كرد مي
گذاريم، مثالً شي باشد ولي  مي ه سلب آن را مالحظه نقطهگذاريم و اسم مالحظ مي امتداد را مالحظه خط

مي كنيم واقعاً هم دقيق و  مي امتداد نداشته باشد چنين چيزي را نقطه بگوئيم. بعد نسبت هاي بين اين را بار
صحيح هم هست و درفضاي فرض رياضي شما نتيجه هم ميد هد نتيجه هايش هم در دستگاه فرضي شما 

درجه باشد و باهم  ٣٦٠كنيد كه هيچ مربعي در خارج نيست اال اينكه مجموع زواياي آن صحت دارد. فرمان مي
درجه هم  ٣٦٠درجه باشد. زوايه يك معنا دارد برابر  ٣٦٠برابر باشند هم اينكه گفتيد مجموع زواياي آن برابر 

 حركت نيستگويم در خارج جسم بدون  مي يك معنا دارد و مجموع آن مربعي را تحويل ميدهد حال من
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امتداد بدون جسم نيست) شما بخواهيد با دوربين هم نگاه كنيد و يا از آن نور هم بگذرانيد باز هم داراي يك (

 گوئيد روي كاغذ خط رسم نكنيد كاغذ داراي انحناء است چون داراي جسم است. من مي جسم است. شما
گوئيد هر كار كه بكنيد داخل آن جسم است.  مي كشم. مي كنم) يا نخي را مي گويم من اصالً سنگ پرتاب مي

 گوئيد خارج جداي از جاذبه نيست يعني اگر مي جسم در خارج جدا از حركت و جاذبه نيست. شما وقتي
 تواني آنرا مالحظه كني. نمي خواهيد مربع خارجي را مالحظه كني جداي از جاذبه مي

 موجود را مالحظه كنيد تقسيم بندي شما خواهيد تعين وضعيت مي كنم جنابعالي كه مي حال بنده عرض
 سازيد بايد حتماً زمان باشد مي تواند بدون در نظر گرفتن جاذبه باشد، جزء اصول موضوعه منطقي كه نمي

كنيد  مي سازيد و با آن اندازه گيري خارج را مي گفتيم جزء اصول موضوعه رياضياتي را كه مي همانطور كه(
متداد و سلب آن اكتفا نكنيد، يعني بگوئيد امتداد منحني يا بگوئيد امتداد و جاذبه جاذبه را بگذاريد و فقط به ا

تا منحني را نتيجه بدهد حتماً بايد شما جاذبه را در ريشه كار دخالت بدهيد و اال تقسيم بنديها و نتيجه گيري 
) در مرتبه انتزاع هاي شما غلط است. بله به عنوان فضاي رياضي ذهني خودتان و در فضاي فرض صحيح است

 را بدون زمان فرض كنيم و مثل يك عكس يا نقاشي باشد. ما يك مجموعه كساي  صحيح است كه ما مجموعه
 كشيم ولي در خارج هيچگاه مجموعه بدون تغيير نداريم. اشتباه نكنيد و بگوئيد من از خارج مدل ساختم. مي
گويم اين مجموعه خارجي  مي كنيد مي زارتان را ذكرگويم ابزار شما براي مدل سازي چگونه بوده است. اب مي

كه اي  خواهيم خارج را نگاه كنيم اين هم اصولغ موضوعه مي است و اين جسم منطقي است كه بوسيله آن
را اي  براساس آن اين منطق را ساختيم. اگر زمان جزء اركان اين مجموعه نباشد مثل اينست كه شما هندسه

احكام ذهني  ،كه در آن جاذبه نباشد طبيعتاً كليه احكام صادره اشاي  باشد. هندسهبسازيد كه در آن جاذبه ن
خواهد بود و احكامي خواهد بود كه در تطابق نظري صادق است. در فضاي خاص فرضي رياضي صادق خواهد 

اين مدلي را مثالً  ،كه بخواهد از خارج عكسبرداري كند و بگويد بين اين ستاره و آن ستارهاي  بود. ولي هندسه
سازيد زماني صحت دارد كه در اصول موضوعه وسيله مدل سازي ما، جاذبه رعايت شده باشد. و  مي كه از كيهان

توان مربعي را يافت كه مجموع  نمي »در خارج«گوئيد  مي رساند. همينكه شما مي اال ما را به استنباط غلط
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هم بگذاريد با تعريفي كه از زاويه داريم محال است  خط منحني را كنار ٤درجه باشد چون اگر  ٣٦٠زواياي آن 

درجه است. اگر در خارج بخواهيم خطي رسم كنيم  ٣٦٠درجه شود و حتما بيش از  ٣٦٠مجموع زواياي آن 
 گيرد. مي حتما در جسم و در حركت و جاذبه قرار

يير و حركت و زمان را عيني است اما تغاي  عيني بسازيد و ادعا كنيد كه اين نمونهاي  محال است نمونه
 لحاظ نكرده باشيد.

خواست تغيير وضعيت را مشخص كند. اصل اينكه دنبال چنين منطقي  مي اساساً منطق شما منطقي بود كه
گشتيم منطق موضعگيري بود. اگر در اصول موضوعه و اصل اوليه (اكسيم) و ريشه آن زمان لحاظ نشود البته 

 را مالحظه كند مگر انتزاعي يعني بهرحال درتقسيم بنديهائي كه بعداًتواند زمان  نمي شود كه مي ابزاري
كند و فقط بصورت رابطه مكان نيست كه بشود كار را  مي كنيم مسأله رابطه زمان و مكان نقش اساي پيدا مي

 تمام كرد.
كه  مجموع فرمايشات شما چيزي جز اين نبود كه شي خارجي زمان دارد. و فراموش نكنيد :برادر ساجدي

 ،كنيد. يعني چيزي ذاتي روش نبود. حال روشي ساخته باشد يا هر چيز ديگري مي شي زمان دار را بررسي
 چيزي ذاتي روش نبود.

من مثالبين دو هندسه را كه زدم براي اين بود كه حضرتعالي دقيقاً مالحظه  :برادر حجت االسالم حسيني
باشد كه در اصول اي  بفرمائيد كه هندسه يك روش است (روشي مساحي كردن است) اگر هندسه شما هندسه

تواند  مي توانيد مساحت عيني بدست آوريد. روش مساحي كردن شما آنگاه نمي موضوعه آن جاذبه نباشد شما
ني باشد كه در اصول موضوعه آن جاذبه باشد. البته در مقياس كه نتوانيم به آن توجه كنيم عيني ندارد ولي عي

خواهيد فاطمه بين ستاره ها را مالحظه كنيد و مساحي كنيد  مي آوريد مثالً مي وقتي در مقياس خيلي بزرگ
كند درشت ميشود  مي ضريب پيدامساحي اينمحاالست چون خاطاهاي كوچك شما هم  ،ببيند چه اندازه است

 و يك چيز ديگري نشان داده ميشود. يا در فيزيك اتمي كه حساسيت آن خيلي باالست.
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اندازه گرفتن مجرد از جاذبه وجود  ،توانيد بگوئيد مساحي كردن نمي در دو فيزيك كه بخواهيد مدل بسازيد

 دارد.
 كنيد؟ يم چرا خصوصياتي ذاتي شي شي را را متعين :برادر مختاري

ـ تعيين ٣ـ زمان و مسأله حركت است ٢ـ رابطه هست  ١خواهم بگويم  : ميبرادر حجت االسالم حسيني
كه انشاء ا..... بحث خواهد شد) و البته خصوصيات ديگري دارد كه آن خصوصيات همعرض ( تقسيمات است

كند اگر شما بخواهيد كيهان شناسي توانيد آن را ببريد كه صدق ن نمي اينها نيستند. اينها عام هستند و هيچ جا
توانيد بگوئيد زمان ندارد.  نمي در مجموعه انساني هم ،توانيد بگوئيد كه زمان ندارد. در فيزيك اتمي نمي بكنيد

 اينها شامل هستند.
 والسالم عليكم و رحمه ا.....

 خالصة بحث 
 زمان ذاتي منطق مجموعه نگر:

 گفته ميشود:
طلب مورد بحث نيست؟ بحث زمان و حركت و تغيير در منطق تجريدي مورد آيا در منطق تجريدي اين م

بحث ميباشد. چون حركت و تغيير از مباحثي است كه بايستي بوسيلة منطق مالحظه شود. بنابراين گفتن 
 اينكه زمان ذاتي منطق است. صرفًا يك ادعاست!

 كنيم: مي در پاسخ ايراد فوق عرض
مجرد از زمان مالحظه ميشود يعني صرفاً بعنوان يك مفهوم نظري محض در منطق مجموعه نگري هستي 

گردد حال آنكه هستي در خارج به صورت مركب وجود دارد و شناسائي آن به صرف تجريد امكان  مي مطرح
پذير نيست. و مالحظه مركب بدون در نظر گرفتن وضعيت تركيبش امكان پذير نيست به عبارتي هستي يك 

چند غير از هستي اجزاء آن است اما از آنها جدا نيست. تركيب به تنهائي نه فقط امكان تغيير ربط تركيبي هر 
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تواند جداي  نمي تواند متغير نباشد و يا به عبارتي مجموعه نمي كند. شي مركب مي را بلكه اثبات تغيير را تمام

 از زمان فرض شود.
 د بدون زمان فرض شود.توان نمي حال كه به اين نكته رسيديم كه مجموعة خارجي

 
 خالصه بحث

اينك بدنبال اثبات اينكه منطق شناسائي مجموعه نيز داراي زمان است ميباشيم، اگر از جوهرة اين منطق 
 زمان حذف شود ديگر قادر به مالحظة مجموعه خارجي نيست.

رفتن زمان امكان و همانطور كه قبالٌ اشاره شد مالحظة اصالت ربط در منطق مجموعه نگري بدون در نظر گ
 پذير نيست. بدون دليل كه:

مجموعه جداي از مركب حقيقي نيست و زمان رابطة شامل با زمان روابط تحت شمول در عين حالي كه 
مرتبط است فوق دارد خود اين مطلب اشاره بر اين دارد كه مالحظة انتزاعي مركب منهاي زمان امكان 

 به مالحظة زمان مركب است. اما وقوع تركيب در عينيت مشروط ،پذيراست
 (والسالم)

 



 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومسروش طراحي دوره 

 ٩جلسه: 
 نگري سم و تقسيمات در منطق مجموعهمق
 

 در منطق مجموعه نگري تقسيمات حقيقي است نه انتزاعي و اضافي      
 قسمت اول

پذيرند و همعرض بودن امور براي مالحظه خصلتها و  مي منطق انتزاعي تقسيمات من جهت صورتدر 
صفات آنها ضروري نيست. آنچه را كه اين منطق متكفل است مالحظه قدر مشترك امور مختلف با ويژگيهاي 

 باشد. مي گوناگون و بدست آوردن يك صفت كلي و سپس تصميم آن بر مصاديق مختلف
وعات مختلف نسبت بهم در مراتب مختلف از هستي و كيفيت و تركيب قرار دارند اين امر مانع هر چند موض

 گردد. نمي مالحظه يك قدر مشترك بين آنها
 مثال

.. هر چند در يك مرتبه نبوده و همعرض .در دسته بندي تجريدي قرمزي رنگ شفق و گل سرخ و آتش و.
ياقته اند. اما قرمز بودن كه خصلت مشترك بين امور فوق  نيستند و هر كدام در وضعيتهاي خاص خود تعين
 گيرند. مي قرار )قرمز است( است از آنها انتزاع گرديده و همگي تحت حكم كلي
 گيرد. مي * در منطق انتزاعي تفسيمات من جهت صورت

كه همعرض بنابراين در دسته بندي تجريدي و انتزاعي قدر مشترك امور غير هم عرض و يا احياناً اموري 
گيرند. وقتي چنين باشد ميتوان اشياء و لوازم مختلف  مي بوده ولو در يك مجموعه نباشند مورد مالحظه قرار

موجود در يك اطالق را از جهات مختلف دسته بندي كرد. مثالً ميتوان از جهت رنگ كليه اشياء را به پنج يا ده 
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چهار دسته و از جهات ديگر به دسته بنديهاي دسته و از جهت سختي به هفت دسته و از جهت سستي به 

مختلف ديگر تقسيم نمود. نتيجه اينكه در منطق انتزاعي ميتوان موضوعات را من جهت مالحظه كرده و من 
 جهت تقسيم بندي نمود.

*هدف از تقسيم در منطق مجموعه نگري مالحظه تغيير و وضعيت تركيبي مركب است اما نبايد فراموش 
نطق مجموعه نگر به عينيت است. در اين منطق شئي مركب با تمام خصوصيات و ويژگيهايش كرد كه توجه م

گيرد لذا، امر تقسيم نيز با توجه به اين مطلب كه مركب متغير است و بين اجزاء متغير  مي مورد بررسي قرار
ر اين منطق دسته پذيرد. دسته بندي د مي نسبتهائي وجود دارد و اينها نسبت به يكديگر اثر گذارند صورت

بندي اضافي و ذهني نميتواند باشد چرا كه اينجا هدف از تقسيم مالحظه تغيير و وضعيت تركيبي يك مركب 
 لذا بايستي دسته بنديها و تفسيمات همان دسته بنديها و اقسام تشكيل دهنده مركب باشد. ،خاص است

كيل يافته باشد نميتوان تعداد قطعات آن را بعنوان مثال اگر اين ميكروفون در عالم واقع از پنج قطعه تش
فرضي مالحظه كرد چون اگر اين امر فرض شد ديگر ذكر تعداد واقعي قطعات اين شئي در عالم خارج غير 

گردد ميزان تقسيم برداري مركب در مراحل مختلف متفاوت است و در كلي ترين مرحله آن يك  مي ممكن
. جزء تشكيل يافته با تقسيم .يا. ٤يا  ٣يا  ٢اين مجموعه مركب از اين تقسيم خاص وجود دارد لذا گفتن اينكه 

 فرض ممكن است.
*بكار گرفتن فرضيه و نزديك ساختن آن به تقسيم واقعي در مجموعه به معناي فرضي دانستن دسته بندي 

 نيست.
با يك فرض البته بايد توجه داشت كه در ابتداي امر مالحظه حقيقي يك مجموعه عيني خارجي (مركب) 

شروع ميشود ولي اين كار به معناي فرض دانستن امر تقسيم مجموعه نيست. بكار گرفتن يك فرضيه و نزديك 
ساختن آن به واقعيت تقسيم مركب غير از صرفاً فرض دانستن دسته بندي است بهرحال اطالع انسان از 

ي حتماً از ادراك شخص بگذرد اما در مجموعه هرگز برابري يقيني با خود مجموعه ندارد و اين اطالع بايست
 عين حال با يك نسبت تقريب به تقسيم حقيقي نزديك ميشود.
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براي پيشگوئي نسبت به يك وضعيت و رسيدن به مطلوب بايستي مغير اصلي مجموعه مورد نظر را شناخت 

 به عبارتيدر غير اينصورت پيشگوئي درست در نخواهد آمد و رسيدن به مطلوب ممكن نخواهد بود و يا 
را بنا به پسند و ذوق شخص بعنوان مغير اصلي فرض كرد و نهايتًا  )مركب( توان هر يك از اجزاء مجموعه نمي

به نتيجه صحيح نيز دست يافت عاقبت چنين كاري مسلماً شكست در عينيت است و چرا كه تقسيمات مركب 
 و تقسيماتي حقيقي است.

 واحد است*مبناي تقسيم در زمان و مكان يك ريشه 
 قسمت دوم

توانند دو مبناي مختلف داشته باشند اگر از تعين يا  نمي تقسيمات زمان و مكان بخاطر همعرض بود نشان
ولو خصوصيت آن بوسيله يك اصول كلي ( تشخيص اصول كلي كه هر چيزي را خاص ميكند نام برده شده

تواند جداي از زمان باشد. تقسيماتي كه موجب باشد) نميتواند بگوئيد اين تعين جداي از تغيير است. مركب نمي
تواند از اختالف پتانسيلي كه زمان را شكل  نمي دهد مي اختالف پتانسيل ميشود و تغييرات مفاهيم را شكل

ميدهد جدا باشد و بر دو محور بچرخد مكان و زمان بايد بر يك اساس باشد. ارتباط زمان و مكان نسبت بهم 
 .موجب تعيين حركت ميگردد

 *ارتباط زمان و مكان يك ارتباط حقيقي است
گيرد را با مكان بر دو نوع اساس قرار  مي اگر مبناي تقسيمات و تغيير در زمان و اقسامي كه تحت آن قرار

دهيم معناي نسبت عيني و حقيقي تعين با زمان تمام نخواهد شد و تغييرات آن متناسب با تغييراتي كه آنها را 
در بحث آينده مفصالً در اين باره صحبت خواهد شد يعني در بحث منطق ( يم نخواهد بود.دان مي الزمة هستي

در اينجا ميخواهيم عرض كنيم كه ارتباط تقسيمات زمان و مكان حقيقي است و  )مجموعه نگري اسالمي
ك توالي كنيد. ي مي ترتيب و نظمي را در آن مالحظه ،ارتباط آنها، يك ارتباط عرض نيست. شما بر يك اساس

تدريجي هم دارد. يك ترتيب عرض و يك توالي تدريجي هست كه اگر از هم جدا شوند معنايش اينست كه 
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مركب از زمان جدا است. يعني نظام از سير جداست و اگر چنين باشد تنظيمات نظام و وضعيت مركب چگونه 

 ميتواند متحرك بوده و داراي حركت باشد.
 قسمت سوم

 منطق مجموعه نگري بايستي ساده ترين و ساري ترين باشد. * مقسم و تقسيمات در
فرمائيد هر چند كلي و اجمالي باشن ددر  مي قسمت سوم بحث اينست كه مقسم و تقسيماتي را كه مشخص

عين حال بايد ساري ترين و ساده ترين شكل را داشته باشند يعني نميشود تقسيم بر چهار را فرض كنيد و بر 
كيهاني را بشناسيد بعد به تركيبات اتمي كه رسيديد بگوئيد در اينجا بايد تقسيم بر پنج اين اساس تركيبات 

داند در تغييرات اتم حاكم  مي تواند آنچه را كه بر تغيير كيهان حاكم نمي رعايت شود يعني قانون تغيير شما
ه حاكميت بر تغيير مسأله نداند. يا به جامعه انساني كه رسيديد بگوئيد قانون تغيير چيز ديگري است. البت

ديگري غير از قانون تغيير است قانون تغيير بايد يكي باشد و اينگونه نيست كه قانون تغيير و حركت در جاهاي 
 مختلف متفاوت باشد ممكن است بپرسيد در اينصورت چه اشكالي ايجاد ميشود؟ اوالً اينكه مجموعه آن

هر گاه شما بگوئيد قانون حركتي را كه مغيرهاي اصليش را پيدا  تواند در يك نظام و حركت در آيد. ثانياً نمي
رسيم دو و در حيوانات سه است در  مي كرديم در مورد افالك چهار و براي كره زمين پنج است و به گياهان كه

 دسته ميشود. ١٨قسمت ميشود. بعد انسان هم به بخش اقتصاديش كه ميرسيم  ١٢انسان 
وقتي نقصي پيدا شد و فهميديد وضعيت بحراني است مرتباً به بن بست ميخورد. معناي اين عمل اينست كه 

رسد كه بيماري در اين عضو از جامعه است. بعد در اين عضو در اين  مي يعني هنگام تحليل به اين نتيجه
رد بينيد بايد با يك مقسم ديگري وا مي رسيد مي قسمت از ابزارش نقص وجود دارد. همينكه به شناسائي آن

 ندارند جمع ندارند.اي  بينيد اينها با هم رابطه مي شويد چنانچه بخواهيد جامع آن را بررسي كنيد
 كند مي فراهم را مطلوب هدف تعيين و رشد شناسائي و يابي علت امكان تقسيم بودن ساري •

اگر يك تقسيم ساري بر همه باشد امكان علت يابي و امكان شناسائي رشد و امكان تعيين هدف مطلوب را 
داريد. اگر مرتباً به بن بست برسيد آن زماني است كه دسته بنديهاي شما جامع نداشته باشد. اما اگر جامع 
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به خودش را دارد و مركب  داشته باشد ميگوئيد اين مركب يك تغيير خاص و يك اصول كلي تعيني مربوط

آوريد. نسبت به زمان و مكان  مي ديگر هم يك اصول كلي تعين دارد و بعد يك قانون عام كلي براي همه اينها
 ميگوئيد اختالف پناسيل عرضي و ربط بين آنها و اختالف پتانسيل طولي و ربط بين آنها حاكم بر كل است.

 ل مالحظه و شناسائي وضعيت آنها را خواهيد داشت.) در اين صورت قدرت تبدي٣يعني تقسيم به (
مغير عام زمان و مكان يا به عبارت ديگر قوانين عام حركت را شناسائي غير از شناسائي مغيرهاي خاص 

 كنند. مي اينهاست. چرا كه خود مغيرهاي خاص تحت قوانين حركت كار
توانند از قوانين  نمي دش دارد اينهابه يك جامعه ميرسيد كه بخش هاي جزئي خاص متناسب با وضعيت خو

عام حركت خارج باشند. قوانين عام حركت بايد مستوعب و فراگير باشد بايد تعين همه كيفيات زماني و مكاني 
 را در بر داشته باشد.

 است از شكل كالن هم تعريف ٣فرض كنيد مغيرهاي اصلي وضعيت جامعه ايران در شكل كالن  :مثال
نه ( آيد بدون توجه به هيچ سازمان خصوصي و عمومي است مي أثيرهاي كلي كه بدستدهيم كه نسبت ت مي

 بخش خصوصي را توجه داريم و نه بخش دولتي را) يعني هيچ بخش خاصي را در نظر نداريم.
رفتار اقتصادي مردم اعم ازا ينكه دولتي يا غير دولتي باشند اعم از اينكه اين رفتار ر فتار سازماني باشد يا 

رفتار سياسي  ،رفتار فرهنگي آنها هم يك رفتار ،ردي به آن كار نداريم. رفتار اقتصادي مردم ايران يك رفتارف
) ١كنيم تعادل مطلوب را فرض كرديم كه بايد ( مي آنها هم يك رفتار است. بعد نسبت سنجي و نمونه برداري

خواهيم مالحظه كنيم پس بايد  مي است. حال باشد. نگاه كرديم ديديم يكي از اينها نسبت به ديگري كم يا زياد
وارد بخش شويم. در بخش باز بايد تقسيم كنيم تا به خصوصيت خاص آن عيب بوسيم و آنرا پيدا كنيم. اگر 

 باشد بسيار خوب ٤خواهيم پائين بيائيم بگويند با سه نميشود تقسيم كرد و تقسيمات بايد بر  مي اينجا كه
توانيم اينجا پيدا كنيم. چون يا  نمي شناختيم ٣يم ولي آن عيبي را كه در دستگاه تقسيم ميكن ٤رويم و بر  مي

جمع دارد يا ندارد. اگر جمع ندارد و ربط جامعي بين آن و اين نيست يعني اگر يك ربط واقعي و حقيقي بين 
 رسد. مي بست اين دو مقسم و اقسامش نيست شما نميتوانيد درد را پيدا كنيد و در اينجا سئوال شما به بن
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را بيان كنيد با همان فلسفه است اي  به عبارت ديگر با همان فلسفه تغييري كه ميخواهيد پيدايش هر پديده

كه تعين آسيب و يا رشد را ميخواهيد مشخص كنيد. بنابراين بايد حتماً دسته بندي شما تابع فلسفه حقيقي 
ساده ترين باشد. اگر ساده ترين هم نباشد يعني كلي باشد و يكي هم بيشتر نباشد. هم بايد ساري ترين و هم 

ترين مغيرها را مالحظه نكنيد نميتوانيد پاسخ را درست مالحظه كنيد. چرا؟ زيرا بايد ابتدائاً به زير مجموعه 
هاي بزرگ نسبت تأثير در مجموعه توجه شود واال اگر بين خود مجموعه و زير مجموعه اش فاصله افتاد آسيب 

نخواهد بود. ميگوئيد خصلت مجموعه به وسيله اصطكاك نيروهاي زير مجموعه ها بدست آمده  شناسي ممكن
است اگر خود مجموعه را بيمار دانستيد چگونه ميتوانيد به علت بيماري آن پي ببريد در حاليكه علت پيدايش 

 بيماري و آنچه را كه قوام بيماري به آن است را نشناخته ايد؟
 *نتيجه اين بحث

 راين دسته بندي و اقسام آن در منطق مجموعه نگري.بناب
 ـ فرضي نيست١
ــ حتماً بايد شامل بر زمان و مكان باشد يعني هم توالي و هم ترتيب هردو را مالحظه كرده و هر دو را  ٢

 بعد شئي ببينيد.
 اشيم.ـ بايد ساري باشد و يكي هم بيشتر نباشد يعني قوانين عام تعيين و حركت را بايد داشته ب٣

 *پرسش و پاسخ
ظاهراً منطق مجموعه نگري براي حل مشكالت و معضالتي است كه ممكن است پيش آيد  :برادر فلك مسير

امكان آيا  فرمايئد بايد نسبيتها نسبيتهاي عيني باشند. اگر نسبيتها نسبيت هاي عيني باشند مي و اينجور كه
بتوانند نسبيتهائي باشند كه بر آن مجموعة بزرگتري كه دارد ما مدلي در عينيت درست كنيم كه نسبيتهايش 

ميخواهيم علت يابي را در آن صورت دهيم حكمفرما باشد؟ به عبارت ديگر اگر بخواهيم نسبيتهاي عيني را 
 كند. نمي رعايت كنيم مدل خيلي پيچيده ميشود و مدل خود واقعيت بيرون ميشود و مدل سازي امكان پيدا
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در جلسه قبل عرض كرديم گاهي هست كه ميگوئيم مجموعه سيستمهائي كه  :حسينيبرادر حجت االسالم 

) براي اين ١اگر گفتيد اين جسم ذاتاً مركب است معنايش اينست كه اگر يك مجموعه رديف ( ،تحت اين است
از كنند پيدا كرديد باز خودشان به نسبت مجموعه ربطهائي هستند. ب مي كه بزرگترين مجموعه هايش را درست

به هر يك از آنها كه برسيم همين مطلب تكرار ميشود يعني اگر حتي مولكول آب را كه خيلي كوچك است 
بينيم كه مركب است اگر گفته شده است اين از اكسيژن و هيدروژن تركيب يافته خود  مي مالحظه كنيم،

كنيد چون  مي ب را مالحظههيدروژن و اكسيژن هم مركب هستند. هر چه پائين تر هم برويد باز هم اين تركي
 تا مبهم تركيب وجود دارد. ،رسيم نمي ميگوئيد ذاتاً مركب است و به بسيط هم

بنابراين اگر مدل حقيقي مولكول آب را بخواهيد رسم كنيد بايد تا مبهم رابطه را مالحظه كنيد. خصوصاً اگر 
بزرگتر از خودش هم بايد مالحظه شود بگوئيد كيفيت حركت آن و آنچه را كه االن تحويل داده است تا مبهم 

شود و در رتبه ثاني و ثالث الي هر چه باالتر برويم  مي يعني آن چيزي كه اين آب در رتبه اول با آن تركيب
بزرگ و كوچك را مالحظه كند. منظور  ،معنايش اين است كه يك مدل بسازيد كه تا مبهم از بزرگي و كوچكي

گوئيم اين مولكول چند زير مجموعه دارد  مي كنيم يعني مي اين را بسيار سادهشما كه اين نيست. شما ميگوئيد 
كنيم. الزم نيست كه مدل شما با عينيت برابري يقيني پيدا كند  مي و بزرگترين زير مجموعه هايش را لحاظ

 كند. مي بلكه يك نسبت تقريبي پيدا
 و نسبت تغيير را ميگوئيد.كنيد  مي وضعيت دروني و بيروني اين را به صورت نسبي مالحظه

كنيد و ميگوئيد من ابتدائاً كاري به مولكول آب ندارم. ابتدائاً قوانين  مي در مرحله دوم از اين هم ساده تر كار
دهد. بعد بر  مي خصوصيات عام مدل سازي من را نشان ،كنم. قوانين عام حركت مي عما حركت را مالحظه

نويسم مغير شماره الف اين خصوصيات را دارد. مغير  مي ميكنم و سئواالت عمومي ،اساس آن خصوصيات عام
 ...شماره ب چنين است.

پس آنچه كه از مولكول آب در دست شماست طي قانون تغيير پيدا شده است يعني قوانين تغيير جبراً از 
ني آن از هم قطع قوانين عام تغيير تبعيت ميكنند اگر اينگونه نباشد معنايش اين است كه ارتباط زماني و مكا
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توانيد آن را در يك مجموعه و نظام بيابيد. پس  نمي ميشود. اگر ارتباط زماني و مكاني آن قطع شود ديگر شما

بنابراين ميگوئيم روش نمونه سازي شما بايد قوانين عام حركت را بشناسد. قوانين عام زمان و مكان است كه 
 كنيد. مي ن از عينيت سئواالت خود را تنظيمكند و بر اساس آ مي تقسيمات عام شما را مشخص

هم از شرايط و هم از وضعيت دروني و هم از نحوه ارتباطشان با هم سئوال ميكنيد تا بتوانيد بگوئيد من 
وضعيت مغيرهاي دروني و بيروني اين و وضعيت ارتباط اينها را مشاهده كردم، و اينها در تغييرات به فالن نقطه 

 ميرسند.
 ،ان: بحث در حقيقي بودن تقسيمات در منطق كل نگري است. در خالل بحث روشن نشدبرادر درخش

منظور اينست كه تقسيم بنديهايي كه در منطق كل نگري يا مجموعه آيا  منظور از كلمه حقيقي بودن چيست؟
منظور از آيا  ند؟گيرند بايد كارآئي كافي داشته باشند تا بتوانند عينيت را تفسير كن مي نگري مورد استفاده قرار

حقيقي بودن اينست؟ كه به ذهن من ميرسد اين نزديكترين تعبيري است كه ميشود نسبت به اين كلمه و 
مفهوم كرد. البته با استفاده از مطالبي كه در خالل بحث مطرح شد. اما ممكن است واقعاً اين نباشد. بهر حال 

ن كارآيي در تبيين و تفسير عينيت است در آن صورت اگر اينست يعني منظور از حقيقي بودن داشتن باالتري
سئوالي كه مطرح ميشود اينست كه صحت مهم ترين معيار ما در تقسيم بندي موضوعات در اين منطق 
بازگشت به تفسير از عينيت ميكند و خود اين محتاج استدالل است كه چرا بايد اينگونه باشد؟ صحت يكي از 

گردد و اين قاعدتاً ممكن است متأثر  مي به صحت تفسير از عينيت بر ،اين منطقمعيارهاي اصلي بكار رفته در 
از يك فلسفه مادي شود. مگر اينكه اين را در زمينه وسيعتري ببريم و آن را حل كنيم كه فعالً آن زمينه مطرح 

 نشده است.
ا در نظر بگيريد بحث ديگر اين است كه منظور از تقسيمات در منطق كل نگر چيست؟ اگر يك مجموعه ر

منظور از تقسيمات يعني اينكه اين اجزاء را دسته بندي آيا  به تعبير مباحث قبلي اين كل شامل اجزاء است.
 ماآيا  گفتيم. پس مي كنيم؟ كه قبالً به بزرگترين اين دسته بنديها عوامل اين دستگاه يا عوامل اين نظام،

آيد منظور اين باشد.  نمي ل يا مجموعه تشخيص دهيم؟ به نظرخواهيم عوامل را در يك نظام يا سيستم يا ك مي
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تقسيم بندي  ،شود اين است كه فرمودند فرهنگ و سياست و اقتصاد بعنوان دسته بندي كلي مي كهاي  استفاده

بلكه اينها تشخيص وجوه خاصي از آن هويت كل و آن مجموعه است. پس بحث در انتزاع وجوه  ،اجزاء نيست
 ،كند مي كيفي از يك كل است. بنابراين بايد در كلمه تقسيمات كه قاعدتاً داللت بر دسته بندي بين اجزاء

وجوه كيفي يك كل دسته بندي اجزاء است؟ و يا انتزاع آيا  تجديد نظر شود و اين هم بايد تبيين شود كه
كنيم از يك زاويه وجه  مي كنيد وجه فرهنگين را مالحظه مي است؟ يعني يك كل را از يك زاويه كه نگاه

كنيم. پس اگر منظور از تقسيمات  مي كنيم و از يك زاويه وجه سياسي آن را نگاه مي اقتصاديش را مالحظه
ئوال بعد مطرح ميشود كه منطق انتزاع و مجرد كنيم س مي انتزاعهاي مختلفي است كه از وجوه كيفي يك كل

 سازي ما چه بوده است؟
خود آن اصالً يك منطقي است. منطق انتزاع است ما در منطق كل نگري تقسيمات را مساوي انتزاع گرفتيم 

 در حاليكه اگر دقت كنيم خود انتزاع كردن يك منطقي است.
منطق تعيين، و تعيين موضوع و تعيين  ،كل نگربين اينكه بگوئيم منطق  :برادر حجت االسالم حسيني

نميتواند بالمره مشروط به عينيت نباشد. اگر در جهت غلط  ،مصداق فرق است لذا در هر جهتي كه باشد
بخواهد جلو برود و بخواهد تبيين غلط كند بايد مشروط به عينيت باشد اگر در جهت صحيح هم بخواهد جلو 

د مشروط به عينيت باشد. هر چند شرط مشمر به عليت است معناي مشروط برود و تبيين صحيح كند باز باي
بودن اينست كه نظام هستي عيني زير مبناي اطالعات ماست. ولكن اينكه بگوئيم صحت و فساد به همين 

يعني اصالت حس و عين است و الغير) ما در اينجا ( بخش ادراك به تنهائي باز ميگردد و فقط مطلق است
ا ادعا نكرديم ما يك طرف قضيه را عرض كرديم. اگر از موضع منطق اصاالت حس و وارد شدن چنين چيزي ر

در نقادي بود كه ما عكس آن را دفعه پيش عرض كرديم ايندفعه شما عكس آن را بفرمائيد اين خوب است. 
نه اينكه ( است ولي اگر براي بيان خود نقد باشد در اين صورت تقسيماتي را كه ما ميگوئيم مشروط به عينيت

صحت تفسير به اينجا ختم ميشود) مشروط بودن شرايط ديگري هم دارد كه انشاء ا... بايد در منطق مجموعه 
اجمالي ميشود و به  ،هر چند تبيين ،نگري اسالمي بيان شود اينجا بايد اعم از اسالمي و غير اسالمي بيان شود
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ست ولي در عين حال ميتواند براي بحث بعد مقدمه واقع چون معيار صحت آن تمام نشده ا ،درد عمل نميخورد

 شود.
اشكال دومي را طرح فرموده بوديد كه اين عوامل وجوه مختلف كيفي هستند نه تقسيمات حقيقي مركب. 
در صورتيكه به خاطر داشته باشيد معناي تعين كيفيات تحت رابطه يك حرف كوچك ديگري هم داشت و آن 

بود. اگر بگوئيم فرهنگ چه نسبت تأثير عيني دارد؟ اگر گفته شود چند مدرسه داريم؟  نسبت تأثير و وجود نيرو
 چند رابطه را توليد كرده ايم؟ يعني از چند رابطه اطالع پيدا كرده ايم؟ چند نفر استاد و معلم داريم؟
يمات ديگر تا چه اندازه اين روابط و چگونه بكار گرفته شده است؟ از معناي جزئيت خارج ميشود و تقس

تقسيمات حقيقي است چون از نسبت تأثير نيروها بحث  ،تقسيمات جزئي نيست. از طرف ديگر تقسيمات
خصلتها فقط انتزاعي و تجريدي هستند يا آيا  ميشود، اصالً يكي از بحثهاي ما در بحث سيستم اين بود كه

جود داشته باشد تغيير اين خصلتها داراي نسبت تأثير و منشاء اثر هستند. اگر خصوصيتي در هستي و
دهد به عبارت ديگر خصلت هاي يك مركب گاهي  مي خصوصيات است كه تغيير وحدت تركيبي را نشان

گيرد و گاهي خصلتهاي يك مركب بعنوان بردارهاي نيرو و قدرت تأثير و  مي انتزاعي و ذهني مورد لحاظ قرار
ركيبي و وحدتش هم باز مركب است در وحدتش گيرد. مركب در وجه ت مي نسبت تأثير آن مورد نظر قرار

طبيعتاً بساطت حقيقيه ندار، ربط و كيفيت ارتباط است در اين كيفيت ارتباط جهت كيفيتش نسبت تأثير 
كند و جهت كيفي آن بايد قابليت اندازه گيري داشته باشد و بتواند به صورت كم در بيايد اگر  مي خاص را ايجاد

أثيرات آن هم به صورت كمي كم و زياد شد و تأثير كيفي را خواست مشخص كند به كم تبديل شد و نسبت ت
آن اشكال دوم هم وارد نيست. چون ممكن است يك كيفيت هم داراي قانون خاص باشد و هم داراي قانون 

 عام.
ن روشن برادر ذوالفقار زاده: اشاره فرموديد كه دسته بنديهاي كلي و شامل بر زمان و مكان است. اين براي م

شود؟ قبالً  نمي دسته بندي اصلآيا  نبود كه شموليت آنرا چگونه فرموديد؟ اگر بگوئيم شامل است در آن صورت
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اگر اين آيا  فرموديد در منطق مجموعه نگري چند اصل داريم و اصل زمان و مكان و رابطه را ذكر كرديد. حال

 سيم باشد.اصل در مجموعه نگري بايد تق ،شامل باشد يعني اصلي ترين
رابطه چيزي جز اينها نيست. رابطه از كيفيت جدا نيست يعني از اين  :برادر حجت االسالم حسيني

تقسيماتش جدا نيست. رابطه از حركت جدا نيست يعني از زمان جدا نيست. همان اصالت ربط است. نهايتًا 
 ي مجموعه گفته ايم.تبيين از ربط است يعني اگر در خاطر مبارك باشد ما سه شاخصه اساسي برا

 ـ اصل در مجموعه ربط است١
 ـ اصل در مجموعه زمان است٢
 ـ اصل در مجموعه حقيقي بودن تقسيمات است ٣

 داراي كيفيت است. ،معنايش اين است كه اصل در مجموعه ربط داراي زمان
 ٤ه افالك رسيديم فرموديد چنين نيست كه اگر ب ،كه فرموديد ٣برادر ذوالفقار زاده: اين مسأله تقسيم بر 

باشد. حال اگر مقسم را سه بگيريم در اين مقسم اگر كسي سه تا را اشاره كرد و  ١٢باشد و به انسان رسيديم 
 نفر دوم يك سه تاي ديگر را و نفر سوم و چهارم هم همينطور حال كدام سه تا درست است؟

يد ساري باشد و قوانين عام حركت را فرمائيد يك قانون عام حركت داريد يعني قانون ما با مي يعني شما
 ،رويم در اين كه سه تا فرموديد مي وقتي سراغ مصداق )چون قانون است( داشته باشد حال اگر در خود همين

اگر يك نفر ديگر سه تاي ديگر بگويد در انسان يكي سه تا بگويد ديگري هم سه تاي ديگر بگويد در اين صورت 
 براي اين معيار داريم؟آيا  كداميك از اينها براي ما مالك است؟

خود طبقه بندي موضوعات و مسائل هم باز بايد بر همين اساس محكوم باشد  :برادر حجت االسالم حسيني
 گيرد؟ مي نشان دهد چه سه تاي خاصي برابر چه مجموعه خاصي قرار و بايد

سئوال آقاي ذوالفقارزاده اينست كه اگر پذيرفتيم بر اساس سه تقسيم كنيم و دو تقسيم بندي  :برادر نجابت
 بر اساس سه پيدا شد كدام صحيح است؟

 ند.شايد در اثبات آن مشخص شود كه مقسمها چه خصوصياتي را بايد داشته باش
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 مقسم و تقسيمات:

 مقسم و تقسيمات در منطق صوري:
منطق صوري تكيه بر انتزاع دارد. وجه مشترك كه اساس دسته بندي است حاصل انتزاعي است كه ممكن 

 است از اشياء غير هم عرض بدست آمده باشد.
 :مقسم و تقسيمات در منطق مجموعه نگري

دارد لذا دسته بندي و تقسيمات و اقسام آن بايد دسته ـ منطق مجموعه نگري توجه به عينيات خارجي  ١
 بنديها و اقسام تشكيل دهنده مركب خارجي باشد. اضافه ها اضافه هاي فرضي نيست.

ـ تقسيماتي كه در مكان (عرض) ذكر ميشود لزوماً ميبايست حاكم بر دسته بندي زمان هم باشد. يا  ٢
 دهد جدا باشد. مي تواند از پتانسيلي كه زمان را شكل ينم دهد مي تقسيماتي كه تغييرات مكاني را شكل

ـ مقسم و تقسيمات بايد ساري ترين و ساده ترين باشد. قانون تغيير يكي است و متفاوت بودن آن دو  ٣
 مورد زير را بدنبال دارد.

 تواند باشد. نمي اوالً: مجموعه اش در يك نظام
 

 خالصه بحث
 خورد. مي ايش مرتباً به بن بستدر تحليل يك بيماري و پيد :ثانياً

هر مركب داراي يك اصول كلي تعين و يك قانون عام حركت است كه دليل بر جامع دانستن دسته 
 كند و آنرا حاكم بر جميع آنها مي بنديهاست. در اين صورت نسبت به زمان و مكانشان يك دسته بندي را پيدا

 دانيد. مي



 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومسروش طراحي دوره 

 ١٠جلسه: 
 خصوصيات روش طراحي اسالمي

 
 توضيحي پيرامون بحث گذشته

دهم. اگر در  مي قبل از ورود به بحث امروز نسبت به بحث جلسه قبل تذكر :برادر حجت االسالم حسيني
بودن مجموعه ها شود و صرفاً خصلت مشترك مجموعه ها دسته بندي خاص منطق انتزاعي مالحظه همعرض 

بطور كلي مد نظر باشد، چنين دسته بندي در دستگاه انتزاعي متشتت نبوده و براي كار انتزاعي و در قلمرو 
 منطق صوري كارائي خواهد داشت.

نسبت كليات  كنند و در همان باب يعني در مرتبه انتزاع مي در آنجا قدرت شمول و علم و خاص را مالحظه
باشد اين است كه با ابزار  مي توان مالحظه كرد و آثار و نتايج آن را استنتاج نمود. آنچه كه قابل تذكر مي را

توان عمل تطبيق را انجام داد يعني بايستي متوجه باشيد كه اين دسته  نمي انتزاعي و بدون مالحظه همعرضها
آن كلي است كه خود آن تحت شمول كل بزرگتري  جزآيا  بندي و قدر مشترك شما جزء چه كلي است؟

 با آن هم عرض هست يا نه؟آيا  است؟ يا نه؟
مثالً اتومبيل داراي دينام است. دينام براي خودش يك سيستم و نظامي دارد كه كارآئي خاص را هم 

را با خصلت كلي  توان اين جزء سيستم نمي بيند مي داراست. اجزاء داخلي اين را از نظر رنگ مثالً نارنجي رنگ
يا كل ‹ كه شامل بر دينام است و اجزاء و خصوصياتي كه كل سيستم برق رسائي يا سيستم تراكم و احتراق آ

 سيستم تبديل محور دارد كنار اين بگذاريد.
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اين جزء بايد در جاي خود قرار بگيرد يعني بايد طبقه بندي خودش را داشته باشد ولي اگر از نظر كليات و 

 بندي علم و خاص بخواهيم آن را مالحظه كنيم اينگونه نيست.در دسته 
به طريق انتزاع بسراغ بزرگترين انتزاعها ميرويم و درباره هستي سخن ميگوئيم و آن. كاملترين احكام را هم 

تواند مغير اصلي عملي را  نمي دهد ولي در اينجا بر اين حرف نيز تأكيد داريم كه دسته بندي انتزاعي مي بدست
ه ما تحويل دهد. بلكه در عينيت و شناخت تغيير وضعيت و قوانين وضعيت بايد به خود عينيت واقعي در ب

خواهد نهايت اينكه منطقش بايد هماهنگ  مي خارج راه داشت يعني ادراكات حسي منطق متناسب با خودش را
 با منطق صوري باشد.

* * * 
 * خصوصيات منطق ادراكات تجربي اسالمي

 مقدمه:
مطلب از خصوصيات مهم منطق ادراكات تجربي اسالمي كه در اين منطق از اهم مطالب است را مورد سه 

به صورت عام نيست بصورت عام سه  )منطق ادراكات حس( دهيم حرف ما درباره منطق تجربه مي بحث قرار
كه به آن اي  محور را قبالً عرض كرديم. اين جلسه درباره يك دسته خاص آن صحبت ميشود يعني آن دسته

معناي اين حرف اين است كه حتماً روش ديگري هم ( گوئيم مي متد مدل سازي يا روش مدل سازي اسالمي
خصوصيات اساسي و روش طراحي « پس عنوان بحث عبارت است از  )وجود دارد كه آن روش اسالمي نيست

در اين بحث خصوصيات ويژه و كه » اسالمي و يا روش نمونه سازي اسالمي يا به بيان ديگر منطق انطباق 
اساسي آن را خواهيم گفت. قبل از اين مسأله بايد بر فايده اين مطلب تأكيد كنيم و آثار آن را عرض كنيم كه 

خواهيم ادعا كنيم و بعد به همان نسبت اگر حل و نقضي به نظر برادران رسيد متوجه اثر آن  مي چه چيزي را
 باشند.

 ناسي در جوهري ترين شكل آن*مقدمه: طرح اجمالي موضوع ش
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هر گاه ادعا شد كه ما روش خاص در علوم داريم كه اين روش جوهراً با روش ديگران فرق دارد. بنا شد 

باشد كه در روشهاي ديگر نيست معناي اين حرف اينست كه اي  خصوصيات ذاتي آن نيز خصوصيات ذاتي
ين خصوصيت ذاتي چيزي را در بر دارد. يعني گيرد و ا مي استنباط هاي شما هم بوسيله اين روش انجام

استنباط اسالمي از تجربه خواهيد داشت اگر استنباط اسالمي از تجربه داشتيه باشيم معنايش اينست كه بايد 
مستنبط هائي هم داشته باشيم كه آنها ذاتاً فرق دارند معنايش اينست كه در مقابل علوم غير اسالمي علوم 

 )اينكه اين علوم سازنده فلسفه و فقه و كالم و معارف و نظام ارزشي مسلمين باشندنه ( اسالمي وجود دارد
نتيجه وجود دو نحوه استنباط متفاوت از عينيت صرفاً پديد آمدن دو توصيف مختلف و متفاوت در اصول از 

زگار با روابط عينيت است يك دسته از اين روابط متناسب با اهواء و شهوات است و دسته ديگر روابطي سا
 بندگي خداست و اينجاست كه مسأله موضوع شناسي در جوهري ترين شكلش مطرح ميگردد.

 *روش طراحي اسالمي در سه مورد زير با روش طراحي الحادي متفاوت است
قوانين حركت در اينجا بايد با آنچه كه از قوانين حركت در دستگاه روش علوم مادي  :ـ قوانين حركت١

 بايد توجه داشت كه اين فرق فلسفي فرقي انتزاعي نيست).( داشته باشد مالحظه ميشود، فرق
به آن باشد بعنوان مثال گفته شود كه قانون اي  البته پيامد طرح اين مطلب ممكن است برخورد ساده لوحانه

ده ايم و يا اهرمهاي اسالمي يا قانون جاذبه اسالمي را ارائه دهيد. ماكه ادعا نكرده ايم كه قوانين آن را كشف كر
سال از علوم اسالمي گذشته است و نيازهايش مشخص شده و قوانين آن هم  ٥٠٠يا  ٢٠٠نگفتيم كه حدود 

كشف شده است و كامالً قابل ارائه است. آنچه كه براي ما مطرح است و سعي بر روشن شدن آن داريم اين 
آيا  ما به چنين چيزي نيازمند است يا نه؟ و واقعاً چنين قوانيني الزم ميشود؟ و جامعهآيا  است كه اثبات كنيم

ضرورت ندارند بدنبال روش غير از روش ديگران باشيم كه نه تنها مكانيزم حركت در آن كامالً متفاوت بوده و 
 قوانين آن هم فرق بكند؟ بلكه باالتر از آن ادراك از جوهره حركت و قوانين آن نيز با ديگران متفاوت باشد؟
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ين سئواالت مطرح شود. نه اينكه از ارائه چند قانون جاذبه عمومي اسالمي سئوال شود. پس در اينجا بايد ا

اصل اولي را كه بايد بعنوان مهمترين شاخصه ذكر كرد قوانين حركت است كه بايد در اين دستگاه با دستگاه 
 ديگران فرق داشته باشد.

 ـ قوانين تحرك٢
وش با روشهاي ديگر متفاوت است حركتهائي كه انسان در اين ر» چگونه حركت كردن« قوانين تحرك 

دهد حركتهاي قلبي و حركتهاي عيني يا حركتهاي ذهني است و مسلم بدنبال اين است كه حركت  مي انجام
دهد قوانين تحرك  مي موافق با اسالم چگونه حركت كردني است؟ بنابراين قوانيني كه بايد و نبايد را تحويل

دهد نفي و نهي آورده ميشود يعني آنرا شايسته  مي ه از حركاتش را كه انسان مختار انجاماست. مثالً بر يك نحو
دانند ممكن است در نظر ابتدائي اين حركات متناسب با جامعه و فطرت دانسته  نمي هشتي و هماهنگ با آن

 نشود و در آخرين پله گفته ميشود كه اين حركات متناسب با هستي و حركت هستي نيست.
كه اين قوانين در اين روش با روش ديگران متفاوت است » چگونه حركت كردن« قوانين تحرك يعني پس 

دانيم كه يك سري  مي كه البته در اين قسمت اسالمي و غير اسالمي آن يك مقدار واضح است يعني در اينجا
د است و اسالم جركتهاي نيتهاي قلبي و يك سري افكار و اعمال و رفتار در شكل كيفي آن در نظر اسالم مردو

داند حتي اگر اين حركتهاي ظاهراً نشانگر اجراي  مي ناشي از حب دنيا را عامل سقوط انسان از مقام معنوي وي
آورد. ممكن است  مي دستورات و احكام الهي باشد مثالً حتي يك تكبير نمازي كه براي قصد قربت نباشد بعد

باطن تكبير خدا نباشد تكبير و تكريم بندگان خدا باشد. و چه بسا كه انسان به ظاهر ال... اكبر بگويد اما در 
كند. حركت قلبي بايد  مي . اما در باطن ميگويد من منزه هستم و دعوت به نفس.گريد سبحان اهللا. مي انسان

 لوجه تبارك و تعالي باشد براي او باشد.
انديشيدن و قصد قرب است ولي  كنيد به فكر كردن و مي در قسمت دوم حركتهاي نظري است و شروع

كنند و آنچه كه در انفس و اهواء  مي كنيد اينهائي كه تفسير تجربي مي كنيد. شما خيال نمي ضوابط را رعايت
 اينها فكرآيا  كنند و آنهائي كه قول به غير علم را منسوب به خدا ميكنند مي يابند منسوب به خدا مي خود
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د چه بسا كه آنها هم بسيار فكر كنند و زحمت بكشند از اول تا آخر قرآن را كنن مي كنند؟ نه آنها هم فكر نمي

يكبار مالحظه كرده تا ببيند مستضعفين را چگونه ميتوان معنا كرد تا عدالت در اجتماع برقرار شد؟ عدالت را 
ت ميرسد تواند چه كند؟ آنقدر پيش ميرود تا به بن بس مي توحيد راآيا  هم در ذهن خود معين كرده است.

چون نص و ظاهر است و ديگر نميشود آن را كار كرد در اينجا مجبور ميشود بگويد هر چه از اينها ديديد كه 
صريح است منشابهات قرآن است و هر كدام كه چند وجه دارد يعني مجمل است آنها جزء محكمات است. اين 

عني ظالم را ديده است كه حدود الهي را شخص فكر ميكند و اين حرف را ميزند چه بسا نيت او هم خير است ي
دهد مجالس فسق و لهو و لعب و شرب خمر و غيره  نمي كند و كاري را كه انبياء گفته اند انجام نمي رعايت

آيد كه اين آدم بايد از بين برود. خصوصاً كه يك مرجع عاليقدر مثل حضرت نايب االمام و  مي دارد. به نظر او
كند بعد از اين مسجد به آن مسجد ميرود و  مي ه است. اين شخص هم عليه شاه قيامامام خميني هم قيام كرد

آيد بايد ديد مبارزين ديگر در  مي دنبال اينست كه راهي پيدا كند تا شاه را ساقط كند بعد از مدتي به نظرش
ال آن طاغوت را شكست دنيا چه كرده اند كه موفق به اين امر شده اند؟ مردمي كه توانسته اند در الجزاير و امث

گويد لزومي ندارد انسان تنگ نظر باشد و فقط بگويد انقالبهاي اسالمي  مي بدهند چكار كردند؟ آرام آرام هم
چه كردند؟ بهر حال ديگران كه انقالب كرده اند كتابهاي انقالبي چين را خوانده اند. خوب ما خودمان ميرويم و 

گيرد كه بايد  مي شود و نتيجه مي آنجا هم كم كم به جاهاي ديگر كشيدهخوانيم از  مي كتابهاي انقالب چين را
غضب جامعه چنين بر افروخته شود و قدرت حركت عمومي بايستي اينگونه ايجاد شود تا رژيم سقوط كند 

كند) حال ميگويد همه آقايان كه مثل امام خميني همراه انقالب  مي (البته اين را در قالب منطق آنها مالحظه
شود همين جور صحبت كنيم بايد فكر كرد و مفاهيم اسالمي  نمي نيستند بايد كاري كرد كه قضيه تمام شود و
كند ولي اين را  مي كشد و فكر مي بينيد كه اين شخص زحمت مي را زنده و شاداب كرد تا به درد امروز بخورد.

م همان عرق و ذوق در چهره جديدش متوجه نيست كه اگر روش انديشيدنش در اين باب هماهنگ نباشد باز ه
و به دليل اينكه » والذين جاهد وافينا لهذينهم سبلنا« كند كه مصداق بارز آيه مباركه  مي ظاهر ميشود گمان

جهاد في سبيل ا... كرده و انديشيده و تالش كرده و به قصد قربت هم بوده لذا راه برايش مشخص شده اسن. 
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پردازد كه در هيچ كدام از آنها ارزش براي كلمات وحي قائل  مي كلمات وحي بعد از آن به تفسير حس و تجربي

خواستند  مي است كه اگر از وحي و نظام ارزشي الهي هم خبري نبود واي  نشده است و نحوه برخوردش بگونه
 ي از وحيفهمد كه دارد اعالم استعنا نمي توانست اين نظام ارزشي را بنويسد. او مي نظام ارزش بنويسند تجربه

كند و استعناي از وحي يعني نظام اخالقي غرب يا شرق را پذيرفتن و يعني نظام فلسفي آنها را پذيرفتن  مي
قصد خوب است بله ميخواهد كار كند ولكن ضوابط دوم را كه مالحظه نكند يعني قوانين تحرك را در بخش 

ت و شناخت را هم نوشته است نظام امور نظري رعايت نكند دچار يك انحرافات نظري ميشود. متد شناخ
ايد اجاره و مضاربه را هم رديف  مي ارزشي هم درست شده است حال ميخواهد براي روابط انسانها قانون بنويسد

 آورد. مي ربا در
و اما دعواي ما بر سر اين مطلب است كه اين چه نوع حكم در آوردن است؟ معارف را كه آنگونه تفسير 

آخرت را هم كه طبق راوي و نظر خود تعريف نموديست حال ديگر سراغ خود احكام هم  كرديد دنيا و هستي و
 كنيم. نمي آمده ايد؟ و اگر هم به او بگوئيد اين كارها خالف فتواي امام است ميگويد ما در اين باب از امام تقليد

مرتبه عيني خارجي بنابراين كيفيت رابطه بين انسانها كه همان قوانين تحرك و چگونه حركت كردن در 
هم در معارف كه نسبت به هستي است و هم در امور قلبي و هم در امور عيني و نظري) كردن صحيح و ( است

 فاسد دارد.
قوانين  ،در روش علوم اسالمي به آن بپردازيم ،پس قسمت دوم از اصولي كه بايد در منطق عمل اسالمي

 جداست. تحرك است كه قوانين تحرك اسالمي از غير اسالمي
 ـ قوانين تحرك٣

شما هيچ گاه خالق ( كند مي تنظيماتي كه داريد با تنظيمات روش ديگران فرق ،قسمت سوم قوانين تحرك
اثر نيستيد. اختيار داريد ولي اختيار خلق نداريد. پس چگونه ميشود كه ما نسبت به زمان قدرت داشته باشيم و 

در بحث كل نگري صحبت اين بود كه ما بوسيله تعويض  بتوانيم در يك نسبت خاص جهت را تغيير دهيم.
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باشيم. حال ميگوئيد  مي حجهت گيري حركت قدرت تصرف در زمان را داريم و قادر به عوض كردن زمان اشياء

 ما خالق چيزي نيستيم؟ 
 توانيم اعمال اختيار كنيم؟ مي ما چگونه ميتوانيم كاري از انجام دهيم؟ پس چگونه

 ر به تنظيم امور هستيدشما قاد :ميگوئيم
 اگر قدرت خلق نداريم تنظيم ما چه اثري دارد؟ :ميگوئيد

كنيم و اين رابطه را  مي مي گوئيم: خداوند خواصي را در ماده نهاده است كه اگر ما تحت اين رابطه تنظيم
د و تحريك نمائيم آثار متناسب ابا اين جهت ظاهر شده و گسترش متناسب با اين جهت بدست خواهد آم

 آيد و اگر بالعكس در جهت عكس باشد جهت عكس را مي توسعه اقتصادي متناسب با اين جهت بدست
 گيرد. مي

كه اي  دهد و اين شامل است از كلمه مي اگر تحركات ما تحركات الهي باشد و گسترش بندگي را نتيجه
ظرفيت توليدي را در امر  گذارد و يك مي گويد بشر شيئي را كنار شئي ديگري مي انساني به انسان ديگر

برد. اما اينها قدرت تحريكي است كه خداوند داده است  مي اقتصادي يا در امر سياسي يا در امر فرهنگي باال
 آيد. مي آيد روي قدرت تحريك مي وقتي آزمايش

 كند. كدام تحريكات؟ تحريكات الهي. مي روابطي كه متناسب با اين تحريكات است علوم اسالمي را درست
شهركه ميگوئيم معنايش اين نيست كه روستا جزء آن نيست ( سازد. آثار عيني تمدن و شهر مي مدنيت الهي را

شهر سمبل و مظهر قدرت تغييرات عيني است يعني هرگاه تغييري را بخواهيد مالحظه كنيد در آن كانوني كه 
كشف شود ولي انعكاسش حتماً به شهر كشف شده است بايد آثار آن تغيير را ببينيد. ممكن است در روستا هم 

كنيد جامعه رابطه و ارتباطاتي دارد. شهر  مي كنيد و جامعه را مالحظه مي ميرسد) بهرحال شما اجتماعي فكر
 كنيد. مي تواند باشد. شما يك تمدن باطل را مالحظه نمي بريده و جدا از پيكر روابط اجتماعي و انسانها

 تمدن باطل چگونه است؟ :ميگوئيم
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ميگوئيد: كليه آثار گستردگي خاصي براي شهوات دارد. خيابانهائي كه ظرفيت ترافيكش در حد باالئي است 

رود مقداري كه ميتواند هدايت كند و ظرفيت حركت آن به مقداري است كه اگر زن و  مي به طرف كنار دريا
نهائي كه به طرف حسينيه و مسجد مرد بخواهند آنجا به فسق و فجور بپردازند ممكن باشد ولي حركت در خيابا

تواند تحمل كند بسيار كمتر است. كيفيت رابطه  مي و مراكز بندگي خداست بسيار مشكل است. ظرفيتي را كه
 افراد فرضاً به طرف ميدريت متمركز خاصي است. يعني با اين ادرارات و وزارتخانه ها نظام مديريت ميسازد.

 ي را عوض كنيد خيلي از اين خيابانهائي كه االن عريض است بدرداگر نظام مديريت و شكل روابط انسان
متر باشد  ٨٠متر يا  ٦٠متر باشد حاال اينجا  ٨حاال چه ضرري دارد؟ خيابانهاي كه بايد  :خورد. ميپرسيم نمي

 چه ضرري دارد؟
تناسبي بين تناسب و تعادلي در دنياهست. نگهداري اين خيابان و با اين وسعت خرج دارد و يك  :ميگوئيم

اين خيابان و خيابانهاي ديگر است. نسبت جمعيتي را كه بايد اين تحمل كند و نسبت جمعيتي كه خيابانهاي 
ديگر بايد تحمل كنند فرق دارد اگر نحوه روابط عوض شود نحوه حركت انسانها و رابطه انسانها عوض ميشود و 

متري نداريم يا چهار خيابان داريم كه اينها را به  ٨٠ان متر باشد بلكه يا اصالً خياب ٨٠الزم نيست اين خيابان 
 كند. مي نحوه ديگري به فالن مركز منتقل

 قوانين راهنمائي و رانندگي هم اسالمي و غير اسالمي دارد؟آيا  مي گوئيد:
فرض داند نبايد بگويد نيست و  نمي بله حتماً دارد. شايد شما ملتفت نباشيد چيزي را كه انسان :مي گوئيم

كنيم مگر بنا شده كه ما نسبت به همه  مي وجودي آن را هم نفي كند. ميگويد قانونش را ذكر كنيد. عرض
 خصوصياتي كه بعداًً براي تمدن جديد بشر داده ميشود كاشف باشيم.

البته اگر شما چيز جديدي را از عدل و ظلم مدعي هستيد مناسبات جديدي را هم بايد مدعي باشيد. رشد 
هم براي فرد هم براي خانواده و هم براي جمع و هم براي امت و هم براي امم ( را هم بايد مدعي باشيدجديدي 

 )و هم براي مجموعه رفتار بشري
 قوانين حركت)( *تشريح قسمت اول
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پس در قسمت اول قرار شد قوانين حركت مختلف باشد. ابتدائاً بايد ببينيم در چه جاهائي از قوانين فلسفي 

ن ملحد و منكر با مسلم فرق باشد؟ مسلم چه فرقي دارد كه قوانين حركتش بايد فرق داشته باشد؟ بايد بي
مسلم معتقد است كه اين جهان ماده براي غايتي خلق شده است. پس توجه به جهت دارد. جهتش را هم 

 داند. مي حهت خاص
اده است تحت تأثير متقابل گويد حركت ذاتي م مي كند؟ كافر هم مي حال مگر كافر ميگويد جهت پيدا

 كند. مي جهت ظاهر ميشود. و در كسرو انكسار راه خود و جهت خود را هم مشخص
 * غايتي كه متناسب با اراده مطلق باشد در دستگاه مادي فرض ندارد

 تواند بگويد غايتي كه مورد نظر ماست همان غايت مورد نظر آنها هم هست چرا نمي كنيم كه او مي عرض
ند؟ زيرا ما ميگوئيم خداوند متعال مطلق است. تناسب با اطالق اينست كه خلقت از روي رحمت باشد و توا نمي

 رضوان و بهجهت و سرور متناسب با بخشش و انعام است.
خواهد فكر كنيد  نمي مي گويد: مگر نگفتيد بايد مطلق باشد ما هم از اول گفتيم ماده بايد مطلق باشد. ديگر

 كه خدا مطلق باشد تا به طرف رضوان باشد خود ماده كه مطلق است. و دنبال اين برويد
بر مبناي  )تواند مطلق باشد (اين مسير جاي خودش نمي كنيم: با اشكاالتي كه وارد است كه ماده مي عرض

براي توانيد  نمي كند. اطالق هم براي ماده قائل شويد اختيار را نمي خودتان همماده مريد نيست و باالراده كار
توانيد ماده را از قوانين منزه كنيد و بگوئيد ماده حاكم  نمي توانيد آن را منزه از روابط كنيد نمي ماده قائل شويد.

 بر قانون است. ميگوئيد قانونمند است داراي قانون است نه خالق قانون نه موجد قانون.
 او خالق قانون و روابط باشد.كنيم كه  مي حال چه تفسيري از قانون بكنيم؟ ما تفسيري :مي گوئيد
 بريد و ميگوئيد باز به ذاتش بر ميگردد نه باراده ولي به اراده مي باز آن را هم طي قانون :مي گوئيم

 پاشد. مي توانيد او را ببريد و اال قوانين حسي شما بهم نمي
مطلق باشد غايتي كه شود اينست كه غايتي كه متناسب با اراده  مي بنابراين اولين جائي كه اختالف پيدا

 كند. مي باالراده و اختيار باشد در دستگاه مادي فرض ندارد. لذا جهتش با حفظ خصوصيت فرق پيدا
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كنند: حال گيرم كه جهتش از نظر ادراك مادي فرق پيدا كند قوانين حركت كه مستقل از ملحد  مي سئوال

 ه و آن را شناخته است.است. در همان جهتي است كه خدا قرار داده است. حال كافر آمد
 نه. پيش فرض هاي فلسفي در شناسائي مدل فيزيكي آن تأثير دارد. :مي گويم

 مي پرسيد: مگر ميشود پيش فرضهاي فلسفي در مدل فيزيكي دخالت كند؟
داند مالحظه تناسب رابطه حركت با كيفيت  نمي مي گويم. بله آنچه را كه هيچگاه يك فيزيكدان تجربي الزم

 باشد. ) ميكه با مقتضاي هستي سازگار است( ي و با احكامحركت قلب
احكام دين ميگويد قوانيني را كه شما از حركت داريد تابع يك قانون حركت بسيار بزرگ است جهت حركت 
غلط و صحيح دارد و آنهائي كه به اين دستگاه سازگار بود معنايش اينست كه ادراكي صحيح از قوانين حركت 

ايد و در آنهائي كه سازگار نبود يعني ادراك صحيح از حركت پيدا نكرده ايد و ادراك شما عيني پيدا كرده 
جهت غائي و تناسب آن با  ،دچار اشكال شده است پس در اصول پيش فرض مدل فيزيكي شما مطالعه فيزيكي

رسد. تفسير حركت و  مي مناسبات انساني قرار ميگيرد. يعني از قوانين حركت شما آغاز ميشود و به قوانين علوم
 رود. مي حتي محاسبه رياض شما در اينجا زير سئوال

 پس قوانين حركت ما بايد داراي غايت خاص باشد. تناسب حركت را بايد در عينيت هم كه مالحظه
را هم كه داريد بايد اين غايت و آن اراده يعني آنچه را كه از معارف فلسفي داريم اي  كنيد. قوانين محاسبه مي
شويم تفاوت  مي شناسائي قوانين حركت و كيفيت محاسبه اش بگذارد. لذا در اين جا اولين فرقي كه متذكردر 

 گويند است. مي نسبت ما و نسبتي كه كفار
 *پرسش و پاسخ

برداشت من اين بود كه منظور از قوانين حركت ها قوانين طبيعي است و آنچه را كه در فقه  :برادر ساجدي
رابطه بين انسان و موضوعات را قوانين تحرك و قوانين تحريك هم عبارت است از روابطي  حكم ميگويند يعني

 اين برداشت صحيح است؟آيا  كه براي تنظيم اجراي روابط قوانين تحرك است
 بله درست است. :برادر حجت االسالم حسيني
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يا وجوه افتراق و تفاوتها را مطالبي را كه بيان فرموديد خصوصيات اصلي روش طراحي بود آيا  :برادر ساجدي

 فرموديد.
كند  مي خصوصيات اسالمي آن را گفتيم كه آن را از غير اسالمي جدا :برادر حجت االسالم حسيني

 خصوصيات روش طراحي بصورت علم در جلسه قبل عرض شد. در اين جلسه روش طراحي را گفتيم.
 كه ديد مادي و الهي دارند با هم يكي شود؟ بطور تصادفي ممكن است كه جهت كسانيآيا  برادر فلك مسير:

بايد يكي امضاء كرده باشد يا او بايد در عصيان و ماده گرائي و لذت گرائي  :برادر حجت االسالم حسيني
اشتباه كرده باشد و يا ما در جهت رضوان و تقرب الي ا... اشتباه كرده باشيم و به تقرب دنيا مبتال شده باشيم 

اه معيوب پس احتمالش وجود دارد. ولي معناي اين حرف اينست كه معلومات من معيوب ميشود نه اينكه ر
 ميشود. ممكن است من اشتباه كنم و از آن راه در آيم ولي دو تا راه است.

قوانين تحريك پس از كشف قوانين آيا  رابطه قوانين حركت با قوانين تحريك چيست؟ يعني :برادر افكاري
 آيد. مي حركت بدست

ئيد تنظيماتي را براي جامعه برادر حجت االسالم حسيني: قوانين حركت قوانين مقتضا را ميگويد شما ميگو
سازيم به ميكروفون نيزامند هستيم براي  مي كنيد ميگوئيد ميكروفون مي مسلمين بكنيد. تنظيمات را كه

ميكروفون ساختن معارفي نسبت به فلز نياز داريم. اين غير از بهره برداري از فلز است. با هم ارتباط دارند نه 
كنيد و ميگوئيد بايد اين نياز را بوسيله اختراعي برطرف  مي ز خاص را ذكراينكه بي ارتباط هستند. شما يك نيا

كنيم. نياز شما به چيست؟ به چيزي احتياج دارم كه صداي مرا بلند كند. يا به چيزي نياز دارم كه صداي مرا 
 صدا ضبط كند بعد يك نفر ميگويد يعني چه صداي مرا بلند كند؟ بلند شدن صدا چگونه صورت ميگيرد؟ اصالً

روي اين بحث ميشود. مثل بحثي كه در معارف ميكنيد كه نسبت به اين كلي است اينكه صدا چيست ( چيست
گذاريد  مي ربطي به ميكروفون و بلند گو ندارد) تموجات مكانيكي اينگونه كه اينجور ايجاد ميشود باز پا را باالتر

 پرسيد:  مي و
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 دهد مي آيد اينجوري عكس العمل نشان مي ري كه به هوافشا :شود؟ ميگوئيم مي تموجات چگونه ايجاد

 آيد يعني چه؟ مي پرسيد: به هوا فشار مي
 :پرسند: ضبط كند يعني چه؟ ميگويم مي كنيم. مي كنيم يا ميگوئيم ضبط مي شروع به بحث حركت و جاذبه

پس آثاري از اين صدا بر اين دستگاه ايجاد  :يعني صدا محفوظ بماند بعد كه خواستيم صدا پخش شود. ميگويد
شود و بعد بشود آن آثار را دوباره منعكس ساخت و صداي ما طنين انداز شود. ميگوئيد: اين حركت مكانيكي 
بايد به حركت مغناطيستي تبديل شود و آن هم روي حد ضبط صوت و نوار برود و بعد هم بالعكس حركت 

ايد و تقويت شود ميگويم: چگونه ميشود اينكارها را كرد؟ شما ميگوئيد ايجاد كند و صدا بطرف پخش كن بي
وضعيت حركت مغناطيسي اينجوري است وضعيت حركت مكانيكي اينجور است و شدت و ضعف آن چنين 

كنيد به بحث كردن اين بحثها اعم از ميكروفون و بلند گو  مي گذارد اينست. يعني شروع مي است و آثاري را كه
 كنند. باز يك پله اعم تر صحبت مي است بلند گو ضبط صوت و وسايل ديگر از اين بحثها استفاده و ضبط صوت

 كنيد و بر اساس آن شروع به آزمايش مي كنيد. فرضيه درست مي كنيد. يعني درباره اصل حركت صحبت مي
 ا آن را كشف كنيد.كند و ميگويد متناسب ب مي كنيد نيازهايي را مشخص مي كنيد. پس قوانيني كه تنظيم مي

توانيد در  مي كند. وقتي فرم نسبتها عوض شد اولين تصرفي كه مي فرمهاي يك دسته را خودش عوض
جامعه بكنيد اينست كه فرم توزيع ظرفيتها را عوض كنيد و بگوئيد تا حاال اين تعداد نفر و اين مقدار پول براي 

آيد اين عمل هيچ اثري روي ضبط  مي يم. به نظرداديم حاال يك دهم آن را ميده مي ضبط صوت درست كردن
گوئيد اينقدر به ميز ساختن تخصيص بدهيم كار  مي گذارد بالعكس مي گذارد ولي اينجور نيست و اثر نمي صوت

كند روي ضبط آهنگ  مي شود و رشد مي شود و تخصص روي ميز درست كردن بيشتر مي روي ميز بيشتر
رشد را عوض كرده ايد. اين اولين حركت است بعد آهسته آهسته روي حركت كندتر ميشود. شما جاي آهنگ 

گذارد و روي فرم اكتشافات  مي كنيد اثر مي گذارد. بعد از آن روي نحوة چيزهائي كه در آينده كشف مي فرم اثر
 گذارد. مي گذارد و نهايتش روي فرم و كيفيت استنباط شما اثر مي شما اثر
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ريزي و تعيين نيازها و سفارش دادنها و برخوردهائي كه بصورت مكانيكي كاري قوانين تنظيم قوانين برنامه 

آوريد. برخالف قوانين  مي كنيد و ساختار ديگري را مي باشد. شما روابط ساختاري را عوض ، ميكنيد مي را القاء
يد من كند گاهي هست كه شما ميگوئ مي شناسد و رياضيات شما را عوض مي حركت كه موتور حركت شما را

كنم جامعه متناسب با نياز اسالمي صنعت بسازد ولو كافر باشد. گاهي هست كه  مي نياز را به جامعه ديكته
تواند آن نياز را در نهايت جواب دهد بله ممكن است االن من بنويسم صرفه  نمي ميگوئيد ابزار رياضيات كافي

را كه براي يك دستگاه غربي يا شرقي  جويي در مقياس توليد نميخواهيم تجزيه پروسه و ظرفيت توليد
توانند مطالعه كنند و بگويند فرضاً ديگهاي بخاري را كه براي ايران ميخواهيم  مي بفرستيم آنجا مهندسين

بسازيم بجاي اينكه حجمش اينقدر تن باشد بر يكصدم تنظيم شود دستگاههاي كنترلش هم الزم نيست اين 
ر بعضي قسمتها ممكن است بگوئيد ديگ بخار الزم نداريم اين براي يك باشد يك دستگاه ديگر باشد. اصالً د

توانند  مي از اين رااي  خواستيم حاال از فالن وسيله استفاده كنيد تا اندازه مي مجمتع بزرگ بوده كه ديگ بخار
 اينها جواب دهند ولي يك چيزي هست كه شما ميگوئيد نظريه حركت صحيح است يا غلط؟

 آيد. نمي كند و ميگويد اين هست در اينجا جواب بدست مي كت را مطالعهرياضياتي كه حر
شما اگر فيزيك اتمي و فيزيك كيهاني كنوني كفار را حفظ كنيد يعني آن را اسالمي نكنيد در يك مرحله 

گويد  نمي دهند سفارشات شما قابل اكتشاف نيست. اگر مسلم بخواهد اكتشاف كند مي آيد كه جواب مي پيش
آيد و روي قوانين  مي آوريم. ترديد روي ادراكات ما نمي اكتشاف نيست ميگويد ما اصالً روي احكام ترديد راقابل 

گردد. در آنجا متوجه ميشويم كه حركت را ذاتي ماده گرفته و گفته بوديم الزم نيست به آن  مي حركت بر
 پارامتر ديگر در نظر گرفته شود. بپردازيم فقط حس كافي است. در اينجا ميگوئيم نه بايد حس باضافه يك

 خالصة بحث 
 »خصوصيات اساس روش طراحي اسالمي«

 طرح مسأله موضوعشناسي در جوهري ترين شكل آن: :مقدمه
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تفاوت مكتب اسالم با مكتب كفر و الحاد تنها در منسوب كردن فلسفه و فقه و كالم و معارف و نظام ارزش 

 است كه علوم اسالمي در مقابل علوم غير اسالمي وجود دارد. خاص الهي به اسالم نيست بلكه ادعا اين
به عبارتي استنباطهائي كه بوسيله روش اسالمي ميشود نيزكامالً در مقابل استنباطهاي تجربي روش الحادي 

 و مسلمين استنباط اسالمي از تجربه را دارند. ،قرار دارد
 ها هم ذاتاً با مستنبط هاي كفار متفاوت ميشود.اگر استنباط از تجربه اسالمي شد آنگاه حتماً مستنبط 

توان گفت كه اين دو استنباط مختلف تنها دو توصيف  نمي اگر استنباط در اين دو بينش مختلف شد ديگر
متفاوت از عينيت هستند بلكه اين به معناي وجود دو روش شناخت جداگانه و شناسائي دو قانوني و دو رابطه 

 گوناگون از عينيت است.
يكدسته از روابط در عينيت روابطي متناسب با طريق بندگي بوده و دسته ديگر سازگار با اميال نفساني و در 

 راستاي خط شهوات دنيوي قرار دارند.
 روش طراحي اسالمي با روش طراحي الحادي در سه بخش زير مشخص ميشود: ،تفاوت

قوانين حركت در دستگاه علوم مادي متفاوت  در دستگاه علوم اسالمي با )قوانين طبيعي( ـ قوانين حركت١
 هستند.

 بايد و نبايدها) در دستگاه مسلمين با اين قوانين در دستگاه ملحدين مختلف است.( ـ قوانين تحرك٢
 قوانين تنظيم امور) در دستگاه الهي با اين قوانين در دستگاه مادي متقابل هستند.( ـ قوانين تحرك ٣
 حركت در دستگاه مسلمين و كفار.ـ مختلف بودن قوانين ١

مسلم معتقد است كه اين جهان ماده براي غايتي خلق شده و پس توجه به جهت داشته و آنرا در جهت 
 داند. مي خاص

البته كافر هم معتقد است كه جهان ماده داراي غايتي است اما غايتي كه او مد نظر دارد با آن غايتي كه 
غايت است از نظر مسلم خداوند متعال مطلق است و خلقت از روي رحمت با اعتقاد مسلمين بر آنست دو نوع 

 اطالق متناسب است.
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اگر كفار هم متذكر شوند كه ماده هم داراي اطالق است پاسخ ما اين خواهد بود كه ماده مريد نيست اختيار 

 تواند كار كند. نمي ندارد و باالراده هم
 
 

 خالصه بحث
با اراده مطلق باشد در دستگاه مادي فرض نداشته و لذا جهت آن با حفظ بنابراين غايتي كه متناسب 

 خصوصيت غير از جهت مادي ميشود.
 كنند. نمي از طرفي آنها هرگز رابطه حركت با كيفيت قلبي متناسب با احكام و سازگار با هستي را مالحظه

ثر گذار است و نسبت ما با معارف فلسفي مسلمين در شناسائي قوانين حركت و كيفيت محاسبه مسلمين ا
 كند. نسبت كفار قطعاً فرق مي

 
 
 





 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومسروش طراحي دوره 

 ١١جلسه: 
 )قوانين حركت( تشريح ويژگي اول منطق تعيين موضع اسالمي

 
 مقدمه       

بحث درباره شناسائي ويژگيهاي كلي منطق تعيين موضوع اسالمي بود كه اين ويژگيها بدليل كلي بودنشان 
نسبت به صحيح و فاسد و اسالمي و غير اسالمي اجمالي بودند يعني بحث گذشته صرفاٌ طرح كلي اين مطلب 

 شود بايد اين سه ويژگي را داشته باشد.بود كه هر منطق عمل و هر منطق تعيين موضع و مصداقي كه پيدا 
 بايد ربط قيد ذات آن منطق باشد. -١
 زمان بايستي قيد ربط باشد. -٢
 تقسيمات در مجموعه حقيقي و ساري ترين و جاري ترين بايد باشند -٣

 كه اين مطلب اعم بود از اسالمي و غير اسالمي. اما در اين بحث آنچه را كه طرح خواهيم نمود قيدي است
كه بوسيله آن منطق تعيين موضع اسالمي از غير اسالمي مجزا خواهد شد به عبارتي منطق موضوعشناسي اگر 
به اين قيد مقيد شود منطقي صحيح خواهد بود اينكه منطق تعيين موضع منهاي اين قيد كارآئي ندارد چون 

مقيد به اين قيد بشود كارآئي آن تواند صحيح باشد و هم فاسد اما اگر  مي كارآئي اين منطق تعيين موضع هم
حتماٌ صحيح خواهد بود يعني ادراك تفصيلي آن بوسيله قيود مشخص ميشود. قيود فصل مميز مشخص شدن 

 اداراك و استنباط صحيح از منطق شناسائي موضوع هستند.
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با  اين قيود سه دسته هستند يكي قوانين حركت دوم قوانين تحرك و سوم قوانين تحريك اين سه بايد

هستي شناسي سازگار باشد. اين سه قيد قيدي است كه كيفيت شناسي وضعيت شناسي و عينيت ( فلسفه و
 كند. مي شناسي شما را اسالمي

 *شناسائي حركت و تغيير جداي از شناسائي هستي نميتواند واقع شود.
تغيير صحبت كنيد  بدون قوانين حركت نميتوانيد مسأله تغيير وضعيت را مطرح كنيد اگر نتوانستيد از

تغاير را به هم شرطي كه بخواهيد عينيت را مالحظه كنيد نميتوانيد ببينيد تغايرها زمان دار  )(طبق بحث قبل
هستند. مقيد به زمان هستند و نميتوان جداي از تغيير آنها را مورد بحث قرار داد پس قوانين حركت كه قوانين 

 هنگي آن را با آنچه در هستي شناسي تمام شده احراز كرد.تغيير هستند بايد شناخته شوند و سپس هما
در هستي شناسي تمام شده كه هستي براي غايتي است. حركت كه جداي از هستي شناسي نميتواند 
شناسائي شود و نميشود جوهره و باطن و ريشه اين شناسائي حركت با هستي شناسي متضاد باشد و آن را 

 نقض كند.
 يتوان تضاد را منشاء حركت دانست*آيا در حركت شناسي م

تضاد را منشاء حركت و آنرا ذاتي ماده دانست) و ( در حركت شناسي نميتوان حركت را ذاتي ماده دانست
گفت كه ماده مطلق است و خودش به جاهايي كه بايد برود ميرود در رتبه اول با اين حرفها بطوريكه بديهي به 

كند بوسيله  مي ن تضاد كه ذاتي ماده است و سير و جهتي كه پيدارسد كه دست خدا مغلول است چو مي نظر
اي  كه بيان كند نتيجهاي  باشد و اين مطلب به هر نحوه مي كسر و انكسارات و تأثيرهاي متقابل و تركيب اينهاء

جز جبري دانستن مسير ماده و تحت پروسه دانستن جهت آن نخواهد داشت به (كل يوم هو في شان الرحمن 
اعتقادي نيست. ديگر تعريف مغفرت و بخشش تعريفي ديگر ميشود در اين صورت ديگر مغفرت كار خدا ) ٢٩

كند و همان قانون يعني روند پذوسه و  نمي هم نيست. البته ممكن است بگويند خدا بدون حكمت و قانون كار
 خر كار هم ماده را قانونهمندبندد و آ مي مغفرت او هم قانونمند است و الي آخر يعني همه اينها را به قانون

دانسته همه  مي كند و چنين تغيير ميكنند منتهاي بيان كمال حضرت حق در اين است كه بگوئيم او از اول مي
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پذيريم كه حضرت حق علم نسبت به تمامي اشياء داشته  مي ما هم اين مطلب را ،دارند. بلهاي  چيزها چه آينده

نسبت به تفضل و نسبت به اينكه كل يوم هو في  ،ري كه نسبت به اختيار وو دارد ولكن اين، با آن اطالق ديگ
 فرمائيد. آنها سلب ميشود اين تسبيحي است كه متناسب با ادراك ماست نه از آنچه كه ادراك مي شأن بيان

 كنيم او را منزه كرده باشيم. اين در وهله اول است. مي
 :مرتبه اول

 تضاد با فلسفه الهي سازگاري ندارد*بازگرداندن ريشه و منشأ حركت به 
داشته باشيم و ماده تضادي داشته باشد و تضادش هم بي نهايت و ذاتي اي  در وهلةثاني اگر بنا شد ماده

باشد و وجود خود ماده هم غير متناهي و تضادش هم غير متناهي باشد آنوقت كي احتياج به خالق پيدا 
اگر به برهان نظم تكيه كنند ميگويد نظم از دورن اين ماده  ميشود؟ چه نيازي دارد كه او را خلق كند؟

گويد علت خود ماده است. به كدام برهان ميخواهيد  مي سرچشمه گرفته است و اگر به برهان عليت تكيه كنيد
 تكيه كنيد اگر بخواهيد به برهان تناهي و عليت تكيه كنيد كه ميگويد ماده نامتناهي است.

 كند سازگار با فلسفه الهي نيست. مي م ريشه حركت ازماده است و بازگشت به مادهبنابراين اين كه بگوئي
 :٢مرتبه 

*تضاد را مخلوق خداوند دانستن اما مسير و جهت ماده را تحت جبر بودن به معناي زير سئوال بردن عالم 
 اختيار و تكليف و نفي ضرورت بعثت انبياء خواهد بود

ماده را خلق فرموده و به او اين خواص را داده و تضاد مخلوق خدا است.  در مرتبه دوم گفته ميشود خداوند
گويند جهت هم بر همين اساس است اال اينكه خدا  مي كنيد؟ مي كنيم كه جهت را چگونه معين مي سئوال

 پذيريد؟ مي اين تغيير و اختيار الهي راآيا  گوئيم مي بخواهد آن را تغيير دهد.
تواند مغير اصلي را در حركت  نمي اده و هم تصرفش از ناحيه حضرت حق باشد ديگراگر هم ابتدائاٌ هستيم 

ماده و خواص آن قرار دهيد. چرا؟ چون تصرف نكرد آن به دليل غايت خاص است اصل خلقت ماده كه از ناحيه 
 خدا باشد به دليل غايت خاص است.
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يزي جز آن نيست. پس قوانين حركت اصالٌ حركت يعني پيمودن همان مسافتي كه به طرف غايت است و چ

 را كه ميخواهيم ببينيم قوانين پيمودن به طرف غايت است.
حال اين جبر چه رويث جبر قانونمندي ( بنابراين اگر بخواهند تضادي كه جبر را ايجاد ميكند را عنوان كنند

زه بشر ببريد) به هر طريق ماده بوسيله اطالعات بشر برده شود و چه روي جبر قانونمندي مادي به وسيله انگي
اين را تفسير كنيد كه با جبر هماهنگ در آيد با عالم اختيار و تكليف سازگار نخواهد بود و به همان نسبت با 
غايت و بهجت و رضوان و با بعثت انبياء مناسب نخواهد داشت و اگر بخواهند بعثت انبياء را توجبيه و تفسير 

 برداشته ميشود. كنند ديگر معناي نبوت به آن معنا
 ٣مرتبه 

اي  دارد نظريه مي *اين نظريه كه خداوند ماده را بي حركت خلق فرموده و هر گاه اراده كند آنرا به حركت وا
 باطل است.

 كنيم بله بفرمائيد كه ماده را بدون حركت خلق كرده است و بعد آنرا حركت مي در مرتبه سوم عرض
ون حركت بدين معني است كه ماده را بتوان براي يك لحظه بدون دهد اين حرف هم باطل است ماده بد مي

غايت مالحظه نمود. ماده بدون غايت يعني چه؟ يعني ميشود يك لحظه نسبت كار لغو به خداوند داد. نسبت 
دادن كار لغو به خدا چگونه ممكن است اينگونه نيست كه اگر خداوند را مجبور ندانستيم انجام كار لغو را به او 

 بت داده ايم.نس
 ماده براي غايت است وقتي براي غايت شد معنايش اينست كه بودنش بدون غايت خواهي ممكن نيست.

نه در مرتبه ( هر وقت كه خواست تحققي باشد و در عينيت باشد» براي«گوئيم گفتن  مي براي غايت كه
هت خاص بودن، جداي از حركت در ج ،همراه آن باشد. همراه بودن» براي «معنايش اين است كه  )ذهن باشد

و شدن نميتواند باشد. يعني همان حين خلق توام است با براي عينيت يعني توام با حركت در عينيت است. 
از لحظات حركت را از ماده جدا فرض نمود. كلمه لحظه هم كلمه صحيحي اي  بنابراين نميشود حتي در لحظه
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ر مالحظه نظري ميتوان ماده را از حركت تجريد كرد نيست چون حركت جزء ذات ماده در عينيت است. د

 همانطور كه ميتوانيم حركت را از ماده جدا كرده و در مورد خود حركت و اين كه حركت چيست بحث كرد.
آوريم ولي در  مي گوئيم پيمودن مسافت از مبدأ تا مقصد حركت است و در مقابلش بحث سكون را مي فرضاٌ

 كنم كه: مي ت نميشود آن را جدا كرد. پس بطور خالصه عرضعينيت حركت همراه ماده اس
كنند آنوقت حركت را هم روي روي  مي گيرند و ذات ماده را هم بي نهايت تصور مي گاهي تضاد را ذاتي ماده

 سازد. نمي آورند كه اين حرفها در هيچ شكلش با توحيد مي تضاد بي نهايت
ق فرموده است و روي حكمت و حسباب هم خلق فرموده و گوئيد خداوند ماده را خل مي يك وقت هست كه

و آن را با جبر و پروسه اعم از اينكه ( و ماده را قانونمند آفريده ،حكمت و حسابش را هم به او اعطاء كرده
كنند) بهر حال فشاري كه وجود دارد فشاري است كه  مي پروسه روي آگاهي باشد يا روي انگيزه باشد تفسير

كند كه اين حرف نيز با عالم اختياري و بعثت انبياء و نهايتاٌ با غايت  مي وانين حركت را ايجادبر اساس اين ق
 خواهي و قدرت خداوند و كل يوم هو في شأن سازگار نخواهد بود.

يك وقت هم ميگوئيم ماده خلق شده است ولكن الزمه اش اين نيست كه هر وقت خواست حركت كند. هر 
 حركت كند هر وقت اراده و مشيت خدا تعلق به حركت ماده گرفت ماده حركت وقت خداوند خواست ماده

كند هر وقت هم اراده اش به سكون داشتن تعلق گرفت ماده سكون خواهد داشت. اين حرف معنايش اين  مي
» براي «دهند ولي لغو را نسبت ميدهيد يعني يك لحظه در عينيت باشد كه ماده  نمي است كه جبر را نسبت

 در عينيت مساوي با در جهت بودن است. در جهت بودن يعني حركت داشتن.» براي «ته باشد نداش
 *قوانين حركت ماده صحيح و فاسد دارد

آيد يعني اختيار حاكميت بر رابطه دارد و  مي حركتي را ميخواهيم كه ذاتي ماده است ولكن تحت اختيار هم
است؟ اين بحث بايد در هستي شناسي تمام شده باشد. در  اما اينكه كجا تمام شد كه اختيار حاكم بر رابطه

نظام فكري وقتي به بحث هستي شناسي ميرسيد بايد تمام كرده باشيد كه جهان مخلوق است و براي غايتي 
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است و آن غايت چنين و چنان است و الزمه ايش اين است كه اختياري باشد كه جاي اين بحث اينجا نيست 

 وانين حركت است. حركتي كه بتواند با اختيار بسازد.در اينجا بحث درباره ق
قوانين صحيح و قوانين فاسد باشد يعني بايد حركت ماده حركتي باشد كه هم  ،بايد قوانين حركت ماده

زمينه گسترش فساد را ايجاد كند (گسترش بعداز رحمت) و هم زمينه گسترش بندگي و زمينه تقرب را پس 
 توجه شود. )كه بعداً به آن پرداخته خواهد شد( يت همراه با معيارهاي خاصدر قوانين حركت بايد به غا

*آنكه معتقد است ماده مستقل از بينش هاي مختلف انسان است بناچار فلسفه اصاللت ماده را پذيرا شده 
 است

از همين جا روشن ميشود كه اگر ما قدرت عملكرد عيني را مطلق كنيم و بگوئيم آنچه كه بشر درباره 
حركت ماده ميگويد صرفاً از روي حس بوده و يك توصيف بيش نيست و ماده مستقل از بينش هاي مختلف 
انسان است بناچار بينشي را پذيرفته ايم كه ماده را اصل قرار ميدهد. ولو ناخودآگاهي كسي كه ميگويد من 

ثرهائي دارد. يعني خاصيت ماده و كاري ندارم كه ماده خالق دارد يا ندارد. من دنبال اين هستم كه ببينم چه ا
كند اصل در آثار دانست آنگاه  مي اگر بشر آنچه را كه خود حس ،كند اصل قرار داده مي آنچه را كه از ماده حس

اين مطلب با چه بيان فلسفي سازگار خواهد بود. بيان آن در هستي شناسي چه بياني است؟ و ثمره چه 
ماده و حس متناسب با چه نظام فلسفي و هماهنگ با چه نظام اصل دانستن خاصيت آيا  دستگاهي است؟

 اين با دستگاهي كه ميگويد الموثر في الوجود اال اله.آيا  فكري است؟
اين نظريه با دستگاهي كه ميگويد همه اينها مخلوقند و به طرف غايتي كه او قرار داده آيا  هماهنگ است؟

گويد اين روابط لغو خلق شده و  مي سب با دستگاهي است كهاست حركت ميكنند سازگار است؟ و يا اين متنا
براي جهتي خلق شده است مطمئناً با چنين دستگاهي سازگاري نداشته و نخواهد داشت بلكه بالعكس اين 

با دستگاهي سازگاري دارد كه حداقل قائل به جبر باشد يا حداقل  )كه خاصيت ماده و حس اصل است( عقيده
ه را تحت قوانيني بداند كه آن قوانين تحت هيچ سيطره ديگري نيستند اين حداقل موضوع قوانين و حركات ماد

 است ولي اينگونه دانستن ماده، دريله دوم فلسفي آن اينست كه ماده را اصل بداند.
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 *اصل بودن آثار از اصل بودن روابط نسبت به آثار جدا نيست

صالً از موضوع بحث ما خارج است كه بگوئيم اين پس اين نكته، نكته مهمي است كه گاه گفته ميشود ا
بينم و ميتوانم در خارج اينگونه حركت سيارات و كيهان را اثبات  مي چگونگي صحيح است يا غلط؟ من اينگونه

 گوئيم. مي كنم. و ميگويند ما بحثي در اين نداريم كه چرا اينگونه است؟ ما چگونگي آن را
نيد در توصيف آثار چگونگي را جدا از اصل دانستن آثار كنيد؟ و اصل شما مگر ميتوا( اين عجب حرفي است

كنيد)  مي دانيد (توصيف مي بودن آثار از اصل بودن روابط نسبت به آثار مگر جدا شدني است؟ اول حس را اصل
. نهايت دانيد. در پله بعدي قوانين ماده را اصل دانسته ايد مي دانيد و بعد روابط را اصل مي بعد آثار را اصل

ميشود آنرا قيچي كرد و نگفت پيش داوريهاي صحبت را از كجا گرفتاه ايم. ميشود به بازي اين آثار دل خوش 
گويند همان  مي شد. ميشود دل انسان محو آثار مادي بشود. مثال كشش دل انسان به طرف آثار مادي را كه

ان قرار بگيرد. در برابر جالل يا جمال يا در مسأله پرستش است. نرم شدن دل و اينكه آثار ماده كمال هم انس
پرستش است. خيال نكنيد كه شرط پرستش اين است كه يك بت چوبي يا  ،برابر هر گونه توانائي كه باشد

سنگي يا آهني شكل انسان يا حيوان درست كنند و انسان معتقد شود كه اين معطي همه خيرات است اينگونه 
رستيد حتي خود طاعت را ميشود پرستيد. همينكه طاعت را كه راه رسيدن نيست خود خيرات را هم ميشود پ

كنديكه  مي خيالآيا  به مقصد است را پرستيديد معنايش اين است كه آن را راه ندانسته ايد بلكه اله دانسته ايد.
 د؟آي نمي . العلي العظيم در دستگاه علم.. و ال حول و ال قوه اال با..توجه به كلمه ال اله اله.

آيد؟ اينجا شما ميگوئيد هيچ حركت و شدتي نيست اال به تبارك و تعالي يك جا هم سفت و  نمي چطور
چسبيد و ميگوئيد عينيت اينجوري حكم ميكند. شما ميتوانيد اينرا نخواهيد. اما اين چه صحبتي  مي سخت

فته اند يك دسته از آن قوانين است؟ خداوند كه عالم را خلق كرده هر دو نوع قوانين را خلق كرده است كفار ر
قوانيني كه آنها براي شهوات خود پيدا كرده اند فقط همانها در هستي آيا  را گرفته اند حاال كه چنين است

است؟ اين چه ادعايي است؟ ميگويند اگر گسترش قدرت ميخواهيد فقط در دستگاه و علومي كه كفار پيدا 
 ... ميخورد..تماعي و اخالقي و.كرده اند پيدا ميشود و بدرد مناسابات اج
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معناي اين حرف اينست كه يا ماده مخلوق نباشد يا براي آن غايت نباشد و براي عذاب باشد. يكي از اين دو 

گردد يا به طرف حق. از يك طرف خداوند تبارك بگويد اگر  مي راه بيشتر نيست كه يا به طرف اصالت ماده بر
 دانم. مي چنين و چنان كنيد من آن را ظلم

دانم و از طرف ديگر شما بگوئيد اگر قوانين حركت را ميخواهيد اين  نمي دانم و اين را رشد مي اقامه باطل
فهميد. و اين جداي از ارزشها و  نمي نسبيت انيشتن است. خيلي هم پيچيده است و شما هم به اين زودي

نيازهاي مسلمين را برطرف كند؟ ميگويند مناسبات است. ميگويم عجب حرفي است پس اين چگونه ميتواند 
 نياز همه را ميتواند برطرف كند.

آيد اينگونه عقيده داشتن نسبت به خيلي ها از دستپاچگي و عجله است ولي همان عجله هم  مي به نظر من
يك درجه از شيفتگي آن چيزي است كه در جهان ظهور كرده است طبيعتاً ظهور يك آزمايش سنگين هم 

 هست.
 پاسخ و پرسش •

قوانين تحرك و قوانين تحريك. در  ،براد رخشان: جسله گذشته بحث از سه نوع قانون بود، قوانين حركت
جمع بندي كه آخر جلسه شد به اين نتيجه رسيديم كه قوانين حركت همان فرمولهاي طبيعي هستند كه در 

 فيزيك و شيمي و غيره مطرح است.
دها است يعني ضوابط حركت است. احكام همان ضوابط حركت است قوانين تحرك هم همان بايد و نباي

قوانين تحريك هم مالحظه آثار اين قوانين است كه چيزي جز برنامه ريزهاي نيست پس بحث سه قسمت دارد 
يكي مالحظه قوانين طبيعي است يعني بحث علوم و قوانين علمي است دوم بحث احكام و سوم بحث برنامه 

است دوم بحث احكام و سوم بحث برنامه ريزي است اين جلسه اي  بحث در امر مالحظه ريزي است اين جلسه
اين علوم اعم از علوم انساني و علوم طبيعي يا فيزيكي بود پس آنچه  ،در باب علوم بودهاي  بحث در امر مالحظه

است اما در  )جربيدر باب قوانين علوم (تجربي يا غير تاي  كه تحت عنوان قوانين حركت بحث ميشود مالحظه
 بحث امروز فقط اشاره به علوم تجربي بود يعني همان بحث جهت دار بودن علوم تجربي مطرح شد. به ذهن



 ····························································································  ١٥٧ 
كه حداقل من نوشتم) استدالل كاملي براي هر ( آيد كه مسأله از چند زاويه تحليل شد اما در جمع بندي مي

ه شد و باالخره با يك بحث اخالقي تمام شد خالصه مسأله مالحظاي  بحث ارائه نشد بلكه صرفاً از هر زاويه
 زمينه اثبات جهت دار بودن علوم تجربي محكم تر در ذهنها جا بگيرد.

فرمودند قوانين حركت بايد هماهنگ با فلسفه الهي باشد در حاليكه تضاد يا لكتيكي تضاد آشكار با فلسفه 
است كه براساس تضاد ديالكتيكي نيست. زيرا قبل از كنم كه خيلي از قوانين علوم تجربي  مي الهي دارد. عرض

كردند كارهاي صنعتي و  مي ساختند، فلز ذوب مي خانه ،ساختند مي اينكه مسأله ديالكتيك مطرح شود ميز
كشاورزي بود و هيچگدام بر اساس منطق ديالكتيك نبوده است درست است كه تضاد ديالكتيكي ماترياليستي و 

بينيم  مي الهي دارد اما اين نقض بر قوانين علوم تجربي نيست. زيرا از نظر تاريخي همتضاد آشكاري با فلسفه 
قبل از تضاد ديالكتيك خيلي از علوم و فنون رشد پيدا كرده بوده است. پس اين نميتواند مطلب را تمام كند 

 كند. نمي ل را كاملالبته ميتواند تزلزل در فكر بوجود آورد كه بله علوم تجربي جهت دار است اما استدال
بعداز اينكه از اين زاويه مطلب مورد حمله قرار گرفت مطلب به وجه ديگري آمد و آن اين بود كه حركت 
اساساً بايد به طرف غايت باشد. ماده براي غايت خلق شده است و در لحظه خلق براي امر خاصي خلق شده 

 ،درست است ولي اين بحث ،اً به طرف غايت استاست و اين دو از هم جدا نيستند. اين بحث كه حركت اساس
بحث فلسفه قوانين حركت است نه مربوط به قوانين حركت. بحث ما خود قوانين حركت است مسلم است اگر 
از اين زاويه هم حمله صورت گيرد بحث را نميتواند تمام كند چون در نهايت فلسفه حركت مالحظه شده است 

ركت مالحظه شده است نه چگونگي آن قوانين حركت مربوط به چگونگي نه قوانين حركت. يعني چرائي ح
حركت است استاد در اين مورد اشاره فرمودند كه مگر ميشود چرائي حركت را جدا از چگونگي حركت مالحظه 
كرد؟ اما به صرف همين سئوال تمام شد و استداللي ارائه نشد. فرض كنيم بله ميشود همانطور كه خيلي ها هم 

 آيد استداللي ارائه نشد. مي كنند كه ميشود بايد در اين امر استدالل ارائه شود كه به نظر مي ادعا
باز حمله از يك وجه ديگر شروع شد و فرمودند براي اينكه قوانين ماده با اختيار بسازد بايد قوانين صحيحي 

هماهنگي بعضي از قوانين صحبت در  ،كنيم صحبت در صحيح يا غلط بودن ذات قوانين نيست مي باشد. عرض
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است كه ميتوانند در فلسفه الهي هماهنگ با امر اختيار باشند يا خير اختيار را نفي كنند يعني با فلسفه الهي 
سازگار نباشند اينكه ما صحبت از قوانين صحيح و غلط كنيم محل بحث است كه معيارذ صحت قوانين را با 

آيا  يم. در حاليكه استدالل امر به اين برگشته است كه ما ببينيمكن مي هماهنگي قوانين و فلسفه الهي تمام
فلسفه قوانين با فلسفه الهي سازگار است يا نه. در حاليكه معيار استدالل در اينجا صحيح بودن بعضي از اين 

نجا ميشود بر قانون مفهوم صحيح و غلط بار شود يا نه؟ بحثي است كه در ايآيا  قوانين است خود اين كلمه كه
صحيح و غلط بودن ميتواند بر قانون بار شود يا بر جهت استفاده از آيا  نه مفهوم قانون شكافته شد نه اينكه

 قانون در امر خاص بار شود؟
كه اشاره فرمودند درست حمله از زاويه ديگري واقع شد و آن اينست كه اصيل دانستن اي  آخرين نكته

خواستند نتيجه بگيرند كه اصيل دانستن قوانين ماده هماهنگ  مي ؟ وقوانين ماده هماهنگ با كدام فلسفه است
كنيم كه بستگي به اين دارد كه اصيل بودن را چگونه تعبير كنيد. اگر اصيل  مي با فلسفه مادي است عرض

بودن خواص ماده به معني نفي خالق است خوب بله اين هماهنگ با فلسفه مادي است. اما اگر اصيل دانستن 
اده را به معناي مالحظه خواص ماده بدانيد كه هيچ دليلي ندارد كه اين با فلسفه الهي مغايرت داشته خواص م

باشد. اگر آجر سفت است نميشود كسي آجر را براي امر ديگري بكار ببرد به اين تصور كه اين نرم است اين 
ند مالحظه خواص ماده را مالحظه نكردن خواص ماده است. مسلمين هم وقتي ميخواهند يك چيز را بنويس

كنند. اگر اصيل دانستن را به معناي مالحظه خواص بدانيد  مي كنند. قلم درست مي ميكنند و كاغذ را درست
هيچ مغايرتي با فلسفه الهي ندارد. اگر اصيل دانستن را با نفي وجود حق مساوي بگيريد. بله اين مغايرت دارد. 

گردد نه به خود تحليل خواص. از همه جاي فرمايشات امروز  مي ص براينجا مطلب به فلسفه تحليل اصالت خوا
فرمودند.  مي آمد ايشان فلسفه اين قوانين را مطرح مي آقاي حسيني هر وقت موضع بحث روي قوانين حركت

بحث ما در فلسفه اين قوانين نيست بحث ما در خود قوانين حركت و فرمولهاست. فرمول براي ساختن يك 
 با مالحظه خواص آن است. پس مسأله اين است كه اصيل دانستن خواص ماده به كدام فلسفه برشئي همراه 

 گردد. مي گردد؟ به تفسير مفهوم اصيل بودند بر مي
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كنند باالخره بايد به اين نتيجه برسند كه اگر خواص  مي در آخرين نكته هم فرمودند كساني كه اينگونه فكر

اين روابط تحت سيطره امر آيا  ه اصل ميشود و بعداز اينها سئوال ميكنيمرا هم لحاظ كنند در نهايت رابط
ديگري هم هست يا خير؟ در جواب ميگويند اگر رابطه تحت سيطره امر ديگري هم بود و ما اين مطلب را 

قبول آيا  كنيم اما اگر واقعاً شما هم ندانيد كه تحت سيطره امر ديگري است مي دريافتيم آن را هم مالحظه
اين رابطه تحت سيطره امر ديگري است؟ آگر آيا  كردن اين امر يك كار غيرعقالني نيست. يعني ما بگوئيم

 بگوئيم بله ميگويد به ما نشان بدهيد ببينيم تحت سيطره چه امري است؟ قهراً قبول ميكند.
كيفيت جرأت اين  ما با اينآيا  ،دانيم تحت سيطره چه امري است اما قبول كن نمي اما اگر ما هم بگوئيم

تواند جهت دار بودن علوم تجري  نمي استدالل را داريم. پس اينكه رابطه هم تحت سيطره امري هست يا خير؟
نوع استدالي كه از وجوه مختلف شد هنوز نتوانسته بحث  ٧ـ  ٦رسد اين  مي را تمام كند. پس به ذهن من

 جهت دار بودن قوانين تجربي را تمام كند.
 خالصة بحث 

 دام تفسير از حركت صحيح است؟ك
دو بحث گذشته پيرامون سه ويژگي مهم روش طراحي اسالمي بطور اجمال صحبت شد كه آن سه ويژگي 

ـ قوانين تحريك سازگاري اين قيود با فلسفه و هستي ٣ـ قوانين تحرك  ٢ـ قوانين حركت  ١ :عبارت بودند از
شناسائي قوانين حركت كه  ،براي تغيير وضعيتوضعيت شناس و عينيت شناس اسالمي را تحويل ميدهد 

همان قوانين تغيير هستند و همچنين مالحظه هماهنگي اين قوانين با آنچه كه در هستي شناسي تمام شده 
است ضروري ميباشد چرا كه شناسائي حركت جداي از شناسائي هستي ممكن نخواهد بود، و جوهره و باطن 

 هستي در تضاد باشد. شناسائي حركت نميتواند با شناسائي
 نتيجه اينكه شناسائي حركت و تغيير ضروري است.

غايت داشتن عالم وجود تمام شده باشد شناسائي حركت نميتواند با اتكاء به  ،اگر درهستي شناسي و فلسفه
 سه تفسير زير صورت بگيرد.
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 ـ تضاد منشأ حركت١

يك طرف مغلول دانستن دست خداوند  اگر در شناسائي حركت تضاد منشأ حركت فرض شود نتيجه اش از
انجامد كه اين با غايت داشتن  مي تبارك و تعالي و از طرف ديگر به ماده و سير و جهتش را تحت جبر دانستن
نكته قابل توجه ديگر كه پيامد  ،هستي و مختار بودن انسان و اعتقاد به تفصيل حضرت حق سازگاري ندارد

دارد اين است كه اگر ماده خود حاصل تضاد دروني اش باشد و تضاد آن  اصل دانستن تضاد در امر حركت وجود
هم ذاتي آن باشد يعني هم خود ماده و هم تضادش غير متناهي بشود ديگر ضرورت وجود خالق براي مخلوق 

 نفي خواهد شد.
نه باشد ـ ماده مخلوق خداوند است اما حركت و جهتش تحت قانون و جبر صورت ميگيرد اگر اعتقاد اينگو ٢

كه تضاد مخلوق خداوند است سرور و به جتغير سير خاصي را دارد اال اينكه خداوند بخواهد جهت آنرا تغيير 
 برد. مي دهد اين با عالم اختيار و تكليف ناسازگار بوده و بعثت انبياء را زير سئوال

ماده بدون  ،اطل استـ ماده بدون حركت خلق شده و بعداز مدتي به حركت در آمده اين عقيده نيز ب ٣
حركت يعني ماده را حتي براي لحظه بدون غايت يعني كار لغو و بيهوده را به خداوند نسبت دادن و نسبت 
دادن كار لغو به خداوند تبارك و تعالي كه خالق هستي و ممكنات بوده و آنها را براي جهتي خلق فرموده 

 چگونه امكان دارد؟
  :نتيجه

اما تحت اختيار هم ميآيد يعني اختيار قوه حاكميت بر رابطه  ،كه ذاتي ماده استما بدنبال حركتي هستيم 
است حركتي كه بتواند با اختيار سازگاري داشته باشد بايد قوانين آن صحيح و فاسد داشته باشديعني يك 

و قرب  دسته از قوانين زمينه ساز عصيان و بعداز حضرت حق باشد و يكدسته ديگر زمينه ساز طاعت و بندگي
 به طرف كمال مطلق.



 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومسروش طراحي دوره 

 ١٢جلسه: 
 موضوع: حقيقي بودن نظام ارزشي 

 ١٨/١٠/٦٤تاريخ: 
 شناسي در دستگاه ماديارتباط برنامه ريزي با هستي شناسي در دستگاه الهي ارتباط برنامه ريزي با هستي 

 هستي شناسي(مخلوق بودن هستي حقيقت دارد)-١
هستي  -١هستي مخلوق است، يعني واجب بالغير است و وجودش ازلي نبوده، هستي ذاتي آن نيست. 

 شناسي (ماده ازلي و ابدي است)
 هستي مادي ازلي بوده، نياز به خالق نداشته و هستي ذاتي ماده است.

 حركت تابعي از فلسفه هستي) هستي حركت(فلسفه -٢
هستي -٢هستي حركت براي رفتن به جهت خاصي است كه وجود براي آن غايت خلق شده است. 

 حركت(فلسفه حركت تابعي از فلسفه هستي)
هستي حركت ذاتي ماده است و همانگونه كه وجودش ازلي و ابدي است حركتش نيز چنين است غايت 

هر گونه كمالي را داراست بي نهايت  ،كت است كمال برايش فرض نداردخاصي ندارد، جز آنكه هميشه در حر
 كند. مي خاصيت دارد و تا بي نهايت هم حركت

 فلسفه قوانين حركت تابعي از فلسفه حركت)(هستي كيفيات حركت -٣
هستي كيفيات حركت و فلسفه قوانين حركت تابعي است از فلسفه حركت يعني هستي كيفيات و روابط 

هستي كيفيات حركت(فلسفه -٣تواند در جهت حركت نبوده و يا متناقض با جهت باشد  نمي رنده آنهابوجود آو
 قوانين حركت تابعي از فلسفه حركت)
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آورند اساسي جز قانونمند يهاي ماده ندارند و  مي كيفيتهاي حركت كه كيفيتهاي خاص عيني را بوجود

ر اين هيچ جهتي جز حركت كردن وجود ندارد و هيچ ارزشي ارزشها و بايد ها را تابع خود قرار ميدهند، بناب
سازد و ارزشها  مي بلكه ارزش و هدف تابعي است ا ز حركت و حركت هدفها را ،نيست كه حركت براي آن باشد

 آورد و خود داراي هيچ ارزشي نيست و حاكم بر هر ارزش است.  مي را به وجود
 لسفه قوانين حركتاستنباط از قوانين حركت تابعي است از ف -٤

فرضيه تحقيقات درباره شناسائي كيفيتهاي گوناگون بر اساس غايت گرائي و تبعيت از وحي و تعبد نسبت به 
آن در شناسائي رشد و تعين كيفيات متناسب با رشد بايستي بوده باشد يعني كيفيت روابط عيني مشخص 

زمينه طاعت را گسترش ميدهد و يا زمينه  كننده هر گنه شئي در هر زمان و مكان، جدا و منفك از آنكه
عصيان را؟ موضوع حركتي است و با چه جهتي سازگار است؟ بنابراين ارزش بر برنامه ريزي تحقيقات و بر 

 استنباط از قوانين حركت تابعي است از فلسفه قوانين حركت-٤تعريف از درست و غلط حاكم ميشود. 
كنيم و اصيل دانستن قدرتي است كه قابل رؤيت قابل  مي تئوري حركت اصل دانستي آثاري است كه حس

فهم و قابل شناسائي است، و هر جا كه فهم عاجز از درك آن است و حس عاجز از محاسبه آن، از حوزه واقعيت 
 خارج است.

 آيد، فهمي كه از طريق حس عبور ميكند. مي واقعيت براي من همان است كه در حيطه تميز حسي من در
ر دليل بر شناسائي است يعني وقوع شرط صحت است و صحت معناي ديگر جز اين ندارد، بايد قدرت تأثي

 تسليم واقعيت شد و هر چه غير از اين باشد پندانگرائي و گرايشات ساده لوحانه است.
 برنامه ريزي براي شناسائي حركت تابعي از استنباط از قوانين است -٥

كنيم حساسيت ما در تأثير و آن براي بندگي است و در  مي مالحظهدر دستگاه الهي هر جا كه كيفيتي را 
 هر زمينه كه بتوانيم رابطه ارزش را با دانش و با توصيف كيفيت منطقا مشخص كنيم، ضعف فرضيه، آشكار

گردد، بنابراين بر اساس مطلق بودن ارزشها ارزشها معيار شناسائي دانش هستند نه بالعكس قدرت عملكرد  مي
شرط صحت نيست (شرط وقوع است). بلكه هماهنگي رابطه آن با ارزش شرط صحت است، يعني قدرت تاثير 
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ستنباط از قوانين برنامه ريزي براي شناسائي حركت تابعي از ا -٦نسبت به تحقق ارزش شرط صحت است. 

 حركت است
قدرت عملكرد شرط صحت بوده، مشاهده شواهدي كه قابل تبيين در تئوري نيستند نارسائي تئوري را 

 كند و درجه اهميت يك تئوري به ميزان نسبت تأثير آن در واقعيت و قدرت عملكرد است  مي اثبات
 آيا نظام ارزشي حقيقتي ندارد؟

دارد يا خير؟ اگر رابطه قوانين حركت با قوانين ارزشي قطع باشد اي  رزشي رابطهآيا قوانين حركت با قوانين ا
 چه ميشود؟

يعني اين حكم خداوند كه شرب خمر حرام است هيچگونه اقتضائي براي حرمت آن در نحوه ارتباط و 
 آشاميدن آن بوجودحركتي كه از برخورد انسان با خمر بوسيله آيا  تركيب مولكولهايش با انسان وجود ندارد؟

از انساني آيا  آيد هيچگونه تأثيري در رفتن بطرف حضرت حق تعالي و يا دور شدن از حضرتش ندارد. و يا مي
كه داراي هيچگونه عذري نيست با كمال آزادي در بهترين ساعات عبادت در حرم خدا، در شب عرفه، در مشعر 

تك، حرمت و گستاخي هر چه تمام تر او را نسبت به الحرام و در عرفات حركاتي سر بزند كه اين حركات ح
 اين اعمال هيچ اثري در رشد و يا سقوط وي ندارد؟آيا  خدا و رسولش تمام كند

آيا معناي ارزش بر اساس اين مكتب و آن مكتب، اين سليقه آن سليقه مشخص ميشود؟ هرگز چرا كه اين 
ثار مادي است و دين حركات آن چيزي جز ارزشهاي مطلب خالف همه اديان است كه آثار واقعي فقط و فقط آ

 خيالي نيست.
 

 *تبعيت فلسفه حركت از فلسفه هستي
داريم كه درباره هستي شناسي صحبت ميكنيد و هر چه كه بگويد درباره هستي حركت هم اي  ما يك فلسفه

 كند يعني فلسفه حركت تابعي از فلسفه هستي است. مي صدق
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پيدا كنيم(فلسفه هستي ذهني باشد) حتما فلسفه حركت هم ذهني خواهد شد  اگر نتوانيم به حقيقت راه

واقع را توانستيم درك كنيم و چنين مطلبي تمام شد آنگاه اي  ولي اگر راهي به واقع داشته باشيم يعني به نحوه
 فلسفه حركت هم حقيقي خواهد بود.

گفته ميشود كه درك ميكنيد كه اين چون شما گاهي مخلوق بودن چيزي را اثبات ميكنيد، اما به شما 
 مخلوق است، يعني در حقيقت اين شئي مخلوق نيست بلكه نسبت مخلوق دادن به آن نتيجه درك شماست.

آوريد كه من راه به واقعيت دارم. اول واقعيت وجود خودم بعد واقعيت جهان  مي يك وقت هست كه داليلي
ا توانستيد در فلسفه حرفي بزنيد و اثبات كنيد كه اين به واقعيت خارج و بعد ميگوئيد راه به واقع دارم. اگر شم

راه يافته است آنگاه فلسفه هستي شما اعم است و فلسفه هستي حركت اخص. فلسفه حركتي هستي نميتواند 
 از فلسفه هستي شناسي تبعيت نكند. حاال ببينيم فلسفه حركت چه چيزي را تحويل ما ميدهد.

 بعي از فلسفه حركت است*فلسفه قوانين حركت تا
هستي كيفيات حركت يعني فلسفه قوانين حركت(نه خود قوانين بلكه فلسفه آن) تابعي از فلسفه حركت 

براي قوانين حركت(كيفيات مختلف حركت) داشت كه اين فلسفه مطلقا از فلسفه اي  است. نميتوان فلسفه
 حركت جدا باشد.

 ت است.پس فلسفه قوانين حركت تابعي از فلسفه حرك
 *استنباط از قوانين حركت تابعي از فلسفه قوانين حركت است

 استنباط از قوانين حركت تابعي از فلسفه قوانين حركت است
ما يك استنباط از قوانين حركت هم داريم. حتما اين فلسفه قوانين حركت در استنباط ما از قوانين حركت 

 دخالت ميكند.
 فلسفه قوانين حركت است.استنباط از قوانين حركت تابعي از 

 *برنامه ريزي براي شناسائي قوانين حركت تابعي است از استنباط از قوانين حركت
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حاال ما هستيم و برنامه ريزي براي شناسائي تك تك قوانين حركت. يعني ما ميخواهيم هواپيما و موشك 

ديگري شويم. ميخواهيم براي اينكه  بسازيم، ميخواهيم از جو فعلي(اتمسفر و فشار فعلي) خارج شويم و وارد جو
قوانين حركت را بدست آوريم برنامه ريزي كنيم. ببينيم وقتي از اين جو خارج ميشويم چه تغييري در وضعيت 

 آيد. برنامه ريزي براي شناسائي قوانين حركت تابعي از استنباط از قوانين حركت است. مي مولكولي پيش
 روابط هستي است.؟*آيا قوانيني كه كشف ميشوند همان 

آيا  اين قوانين چه قوانيني هستند؟ سئوال ما در همين جا ست كهآيا  كنيم مي حاال ما قوانيني را كشف
قانون يعني روابط هستي؟ اگر قانون رابطه هستي باشد آنوقت اينكه ميگوئيد قوانيني كه كشف كرديم دروغ يا 

 بطه هستي غلط است.؟ هستي دروغ و باطل است؟اين حرف به اين معناست كه راآيا  باطل يا غلط است
 *الزمه پذيرفتن ال اقتضاء بودن قوانين(روابط هستي) حقيقي ندانستن نظام ارزشي است

آيا قوانين كشف شده موجود، همه روابط صحيح هستي بوده و فقط يك نوع قانون وجود دارد، اگر چنين 
 .باشد آنوقت كلمه بكارگيري غلط قوانين نيز غلط است

قوانين هستي راست است رابطه هستي است و دو ندارد، دروغ ندارد. همه اش رابطه هستي است و فرقي با 
هم ندارد. و اين خروج موضوعي است كه كسي بگويد قوانين غلط و صحيح وجود دارد، هرگز اينگونه نيست. 

يعني آيا  عنايي ميدهد؟چرا؟ چون قانون رابطه هستي است كلمه غلط و صحيح قوانين در اين مورد چه م
نيست؟ ميگوئيم هست و با فرض هست بودن آن صحبت ميكنيم. ديگر معناي ندارد كه بگوئيد اين نيست. بنده 

كنم بنابراين بكارگيري غلط و صحيح فقط در رابطه با انسان معني پيدا ميكند با ادراك و ميل او، با  مي عرض
واقع نميشود. آنچه كه در هستي واقع ميشود درست است و  خواست او معني پيدا ميكند، در هستي كه غلط

 غلط حقيقي نداريم. بنابراين نظام ارزشي هيچگونه حقيقتي نخواهد داشت(اين نتيجه اول بود)
*پذيرفتن اينكه نظام ارزشي جزء قوانين هستي نيست و هيچگونه حقيقتي ندارد دقيقا با فلسفه مادي 

 سازگار است
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تي نيست به دليل اينكه متناقض آن در هستي وجود دارد اگر گفتيد نظام ارزشي نظام ارزشي رابطه هس

 هيچگونه ارزش حقيقي ندارد يعني نظام ارزشي قوانين هستي نيست اين حرف دقيقا با فلسفه مادي جور در
خصوص يك آيد. چرا؟ زيرا آنها ميگويند انسان متناسب با اميال و تحريكات دروني و اطالعاتش(ما االن روي  مي

مكتب و يك نظر دست نميگذايم پس از هر جا ميخواهيد وارد شويد فرق ندارد) كنشها و حركتهائي دارد كه 
پسندد و متناسب با وضعيت خودش است، ارزش قائل  مي يكي از حركتهاي انسان اينست كه براي اموري كه

 باشد.است ولي اين حرف به اين معناستكه اين ارزش بر قوانين هستي حاكم 
 *ما معتقديم كه قوانين متناقض با احكام الهي غلطند هر چند كه هستي داشته باشد

ما قائل هستيم كه مقتضيات نفس االمري داريم. يعني ميگوئيم قوانين ما بر آن اساس قرار گرفته كه 
ستند هر چند خلقت(هستي و روابط هستي) بر آن قرار گرفته است. يعني قوانين متناقض با احكام الهي غلط ه

به اين معني است كه وجود ندارند؟ ميگويم: آيا  پرسيد: غلط هستند؟ چه معني ميدهد مي هستي داشته باشند
 خير، در اين دستگاه اختيار و حاكميت بر رابطه مطرح است.

 كند. نمي *رابطه هستي داللت بر صحت
ياتي هستند كه وقوع پيدا ميكند ايجاد رابطه باطل، پرستش غير خداي متعال كه قطعا باطل است، كيف

يعني رابطه ها بدانگونه تنظيم ميشوند. براي طفيان علي ال.. هم رابطه تنظيم ميشود. مگر باطل نيست؟ 
 مگركفيتي نيست كه ناسازگار با هستي است؟

 ولي به بشر قدرت(نمد هوالء و نمد هوالء) داده شده است. يعني اگر بشر طرف صحيح را انتخاب كرد خلقت
با او مساعدت ميكند. اگر بالعكس بطرف طغيان رفت بازنمد هوالء اين دسته را هم امداد ميكند. اگر امداد 
ميكنند معنايش اينست كه(هستي كه خودش مخلوق است) اگر مخلوق بودن هستي تمام شد، اگر مخلوق 

ابطه هستي داللت بر بودن هستي حقيقت دارد، كه در فلسفه الهي چنين است، نتيجه اش اين ميشود كه ر
كند و صحت در شناسايي قوانين يعني در رابطه هستي بايد با استنبطي كه از اصل هستي شناسي  نمي صحت

 داريم، بخواند.
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حاال اگر چنين چيزي هست در دستگه كفر چگونه ميشود؟ فلسفه دستگاه كفر مادي است يعني در هستي 

ر كردند نتيجه دومش اين ميشود كه فلسفه حركت تابعي از شناسي مخلوق بودن را انكار ميكنند وقتي انكا
هستي شناسي آن ها ميشود و ضرورتا و قهرا حركت ذاتي ماده ميشود و طبيعي است كه فلسفه قوانين حركت 
آنها از فلسفه حركتشان تبعيت كند و وقتي استنباط ميكند و يك دستگاه براي فهميدن حركت درست ميكن 

گيرد، آنگاه كه به نقصي در دستگاه خودش ميرسد ميگويد  مي ميسازد و دنيا را اندازهو بر آن اساس نسبيت 
تئوري در چند مورد به نقص هايي برخورد كرد ولي اين به دليل عدم برابري يقيني ذهن و عين است. محال 

تنباطش در است او در اينجا ترديد كند و بگويد به دليل نقص تئوري است كه هستي را مخلوق ندانستم. اس
برنامه يزي براي شناسائي قوانين حركت دقيقا دخالت ميكند. وقتي استنباطش دخالت كرد و به بن بست ها 

 مورد درست در نيامد. ما نفهميديم اينها چيست؟  ٢مورد درست در آمد و در  ٨٠٠رسيد ميگويد در 
كند كه دستگاه غلط ريخته  نمي (چاههاي هوائي را نفهميديم چيست) وقتي به اين مساءله ميرسد شك

خورد ولي با آن هم  مي شده است بلكه ميگويد فرضيه كاملتر ميشود و اين طرف ميكند. باز به نقايض آن هم بر
 آورد. نمي كند يعني هيچگاه اشكال را روي اصل و بنيان سخن مي همينطور بر خورد

ين اسالمي را براي ما پيدا كند، روشي كه آنچه را كه امروز عرض كرديم اين بود كه اصولي كه ميتواند قوان
براي تنظيمات اسالميمان داريم كه انشاءال... تعالي قوانين فيزيك اسالمي ما را كشف ميكند، آن روش با قانون 

 حركت در دستگاه مادي فرق دارد و بنا شد اين روش سه شاخصه عمده داشتته باشد.
 دارد. شاخصه اول آن اينست كه قوانين حركت آن فرق-١
 شاخصه دوم اين بود كه قوانين تحركش فرق دارد. -٢
 شاخصه سوم اين است كه قوانين تحريكش فرق دارد.-٣

 *كشف قوانين از برنامه ريزي براي شناسائي آن قوانين جدا نيست.
 اما در قسمت اول به قوانين حركت پرداختيم تا برادران به ارتباط آن توجه كنند. ارتباط مطلب اينست كه

در كيهن شناسي، ماده  ،نميتوان كشف قوانين را از برنامه ريزي براي شناسائي آن جدا كرد وقتي در عينيت
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بيند و حس ميكند.  مي زند. با اينكه آنرا با چشم مي دهد و آن را كنار نمي بينيد آن را اساس قرار مي نقض را

ون است بلكه ميگويد هنوز چيزي حل نميگويد اين يك حس، آن هم يك حس، قبول دارم كه آن هم يك قان
 نشده است اين را كنار بگذاريد.

*زير بناي برنامه ريزي استنباط از قوانين حركت و زير بناي اين استنباط فلسفه قوانين حركت و زير بناي 
 فلسفه قوانين حركت، فلسفه حركت و فلسفه حركت نيز تابع هستي شناسي است.

گويند  مي شف قوانين بسازد. چرا مشاهدات خود را نفي ميكنند و در يك جاتواند با ك نمي پس برنامه ريزي
اينجا بن بست است؟ براي اينكه با برنامه اش نساخته است. زير پاي برنامه چيست؟ استنباطي كه از قوانين 
 حركت دارند اساس آن است. زير پاي استنباط از قوانين حركت چيست؟ فلسفه قوانين حركت (فلسفه كيفيات

 حركت) زير پاي آن است و زير بناي فلسفه كيفيات حركت چيست؟ زير بناي آن خود فلسفه حركت است.
در اصل حركت كه بحث ميكند تابع چيست؟ تابع اينست كه هستي شناسيش چگونه باشد؟ يعني ضرورتا از 

ين حركت پيش فرضهاي هستي شناسي براي شناسائي هستي حركت استفاده ميشود و براي شناسائي قوان
 (يعني كيفيات مختلف حركت) از نتايجي كه در فلسفه حركت دارد بايد استفاده كند.

هر جا كه خواستيد راحت ميتوانيد بگوئيد ضروتي ندارد كه بگوئيم در جائي فلسفه حركت را درست كرده 
كرد عيني است ما گويم هر گاه گفتيد اصل در صحت، قدرت عمل مي اند و ما هم آنجا ميرويم و پيش فر ضها را

 دانيم يعني براي روابط هستي، روابطي باطل مي درباره قوانين هستي سخن ميگوئيم روابط هستي را اصل
شناسيم يعني رابطه قوانين ارزشي با روابط هستي قطع است قوانين ارزشي سخن از بكار گيري دارند  نمي

داريم. هيچ فرقي ندارد كه بگوئيد اصال بكار عرض م يكنيم معناي اين حرف اينست كه اصال نكار گيري غلط ن
از هستي است. ميتوانيد بگوئيد اگر از اين اي  گيري غلط قوانين نداريم. چون هر گونه بكار گرفتني، نحوه رابطه

راه برويم قدرت ارضاء داريم از آن طرف برويم قدرت ارضاء نداريم. ولي اين طرف را كه انتخاب كرديم (انتخاب 
، بين آن چيزهائي كه در طول يك محور براي ارضا شهوات است، ميگوئيم اين يكي االن مانعي ندارد نه اختيار)

و آن را انتخاب ميكنيم وقتي انتخب كرديد من ميگويم اگر ديگري را انتخاب كنيد چه ميشود؟ ميگوئيد به 
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ش شما تابعي از هستي به نحو توانيم پس مالك ارزش شما تابعي از وقوع ميشود. رز نمي مانع برخورد ميكنيم و

 مطلق ميشود نه رابطه هستي خاص.
حاال در دستگاه الهي بيائيد ميگوئيد رابطه هستي ميتواند بر اساس اختيار و انتخاب باطل قرار گيرد و هم 
ميتواند بر اساس يك اختيار حق قرار گيرد. دوباره اين را عرض كنم كه جمع مطلب چه در شكل الهي آن و 

پذيرند يك  مي كل مادي آن با فرقهاي فاحش و روشني كه در نتايج آن پيدا ميشود يك عده آن راچه در ش
پذيرند. خلقت همه چيز هم كه بدست خداوند متعال است. حقانيت بودن افراد باطل و  مي عده اين را

هستي در همه جا  كارهايشان در دستگاه كلي اختيار در منتجه تمام ميشود. اين نميتواند براي اينكه رابطه
صحيح است مصح شود. مبناي هستي حتما صحيح است. منتجه نهائي هم حتما صحيح است كه به فعل 

 گردد. مي تبارك و تعالي بر
 *پرسش و پاسخ

برادر حسيني: اينكه فرموديد بكارگيري قوانين خود رابطه هستي ست بنابراين غلط آن فرض ندارد. اگر اين 
شوم اين در عينيت چگونه عمل  نمي شود بحث روشن ميشود چون من دقيقا متوجهمطلب قدري بيشتر تبيين 

 ميكند. اگر ما عينيت را مالحظه كنيم مقداري با اين حرف تفاوت دارد.
برادر حجت االسالم حسيني: البته اين حر ف از ديدگاه مادي است كه ميگويد بكارگيري غلط فرض ندارد از 

فرض دارد، بعضي از روابط هستي غلط هستند. اگر در خاطر مبارك باشد آنجا يا ديدگاه الهي بكارگيري غلط 
قانون يعني رابطه هستي، صحيح و غلط ندارد يا دارد؟ اگر ندارد يعني نفي باال امضاء ميشود آنوقت بكارگيري 

 غلط هم فرض ندارد. اگر رابطه هستي صحيح و غلط دارد بكارگيري غلط قوانين فرض دارد.
 افكاري: چگونه ميشود فلسفه حركت و فلسفه قوانين حركت جدا از هم نباشد؟برادر 

كنيد  مي برادر حجت االسالم حسيني: اين سئوال خوبي است. يك وقت هست كه بحث حركت را در فلسفه
كنيد كه علت پيدايش حركت غايتي چنين است  مي و ميگوئيد حركت مبداء، مقصد و مسافت دارد، دقيقا بحث

اي  منهاي آن غايت فرض ندارد ولي شمة اينها بحث كلي است و اصال درباره اينكه حركت يعني رابطهو هستي 
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كه حاكم بر تقسيمات باشد صحبت نميشود و وفلسفه نسبيت از اين بحث فهميده نميشود بلكه درباره اصل 

 باشد؟ حركت براي چيست؟ "هست"كنيد. ميگوئيد چرا حركت مي حركت تجريدي بحث
ئيد چگونه بايد باشد. يعني يك دستگاه براي چرايي چگونگي نيست. براي چرائي اصل حركت است نمي گو

نه چرائي چگونگي آن. چگونگي را بنويسيد بعد مرقوم بفرمائيد چرائي اين چگونگي. چرا اينگونه است؟ چرا اين 
ويد اگر فشار اينجور باشد كند و ميگويد در فالن جو كه بر مي كيفيت است؟ در نسبيت بحث از چرائي چگونگي

كنم به چه دليل ميگوئيد كيفيت حركت مولكولي حتما بايد اينجوري تغيير  مي كيفيت اينگونه ميشود سئوال
 كند؟

گيرد. يعني چگونگي حركت يك شئي كه آن  مي ميگوئيد براي اينكه حركت در رابطه با بقيه حركته شكل
گر در پائين شكل گرفته بود، باال ميرود در يك نسبيت ديگري واقع را باال فرستاديد در ارتباط با حركت هاي دي

گيرد در آنجا فرم ديگري پيدا ميكند فشار را كه روي آن كم يا زياد  مي ميشود. در يك رابطه ديگري قرار
كرديد يعني در يك رابطه ديگر قرار داده ايد، پس چرائي چگونگي، چرائي كيفيات ميشود فلسفه قوانين حركت 

سفه نسبيت است، و فلسفه حركت بحثي است كه فالسفه الهي در دستگاه تجريدي پس از آنكه در باره اينكه فل
پردازند؟ آنوقت ميگويند هستي كه بدون غايت و مقصد نميتواند باشد.  مي هستي چرا هست بحث كردند، به آن

گويد.  نمي كيفيتها سخن الزمه غايت داري هستي پيمودن مسافت است پس بحثي كه ميكند اينست كه در
بحث درباره اصل حركت است پس يك چرائي چگونگي حركت داريم. يك بحث داريم كه چرائي اصل حركت 
است نه گونه هاي حركت. چرائي اصل حركت يعني چرا اصال حركت بايد باشد؟ اين چه مخلوقي است كه خدا 

 خلق كرده است؟ براي چه خلق كرده است؟
 كت بحثي فلسفي در دستگاه منطق تجريدي است حكمش تابع.بحث در چرائي اصل حر

حكمي است نسبت به هستي ميكنند وقتي ميخواهد حكم كند ميگويد هستي مخلوق است علت خلقت آن 
 چيست؟ تفضل و نفع و نفع رساندن به او، حركت فقط در اين رابطه معني ميدهد در رابطه ديگر معني
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آيا  تفضل با شد چيست؟ اين حركت بطرف غايت است. حاال مهم اينست كهدهد. حركتي كه بخواهد بنا به  نمي

 رابطه بين هستي حركت و هستي كيفيات حركت قطع است؟ يا ارتباط دارد؟
حاال ميخواهيم هستي كيفيات حركت را مالحظه كنيم. يك جا هست كه بگوئيم كيفيات. كيفيات متناسب 

 بطرف مقصدي است(يعني رضوان). با حركت است نميتوانيد درباره حركت بگوئيد
ولي كيفيات ميخواهد باشد، ميخواهد نباشد. حداقلش اينست كه كيفياتي كه نيست خالف جهت هستي 
حركت ميكند. كيفياتي كه هست متناسب با جهت هستي است. آنوقت ميگوئيد اگر بشر خواست به اين طرف 

گوئيد، براي شناسائي كيفيتش قيد  مي ستي، حركتبرود بايد از اينها استفاده كند يعني آنچه را كه در ه
ميخورد، شناسائي كيفيت آن كامال بريده و جدا از خودش نيست. چگونه ميگوئيد حركت كيفيتي از هستي 
است و هستي شناسي نميتواند بگويد هستي مخلوق است ولي حركت كاري به خلقت ندارد و مستغني بالذات 

ركت مطلقا به اين تفويض شده است يد خدا را مضلول ميكند و آخرش با است. ميگوئيد گفتن اين حرف كه ح
كنم كيفيت حركت  مي مخلوق بودن هستي سازگار نيست و ميگوئيد متناقض با آن است. بنده بالفاصله عرض

 نيز رابطه اش با خود حركت، مثل وضعيت حركت نسبيت به هستي است.
 قوانين حركت است؟كيفيت حركت فلسفه آيا  برادر افكاري: آنوقت

برادر حجت االسالم حسيني: ميشود فلسفه نسبيت كه فلسفه استنباط ميشود آن وقت فلسفه استنباط شما 
اساس براي برنامه ريزي شما و برنامه ريزي شما براي اين اساس ميشود كه به چيزهايي برخورد كنيد در نظام 

ابطي از هستي هستند كه كارائي دارند ميشود با آن گنجد و رابطه اش براي شما تبيين شده است و رو مي شما
گوئيد نميتوان با اينها كار كرد. كار  مي تواند كار كنيد نمي كار كرد ولي در آنجاهايي كه به بن بست ميخورد و

 كردن با اينها متناقض با كار كردن با آنهاست.
حاج آقا نتيجه گرفتند انشاء ال..  اين بحث جهت دار بودن علوم بود؟ و سرانجام همآيا  برادر درخشان:

 فيزيك اسالمي هم بزودي نوشته ميشود و قوانينش كشف ميشود؟
 برادر حجت االسالم حسيني: بايد كشف بشود.
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برادر درخشان: يعني چه بسا در آن فيزيك ما يك ميكروفونهاي ديگري بسازيم كم صدا را به اين نحو 

كند و چه بسا در آن ميكروفونها فرمايشات حاج آقا به نحو ديگري منتقل نكند بلكه به نحو اسالمي منتقل 
مطرح شود چون االن اين ميكروفون اسالمي نبود قاعدتا در فرمايشات ايشان تصرف كرد! و واقعا هيچ بعيد 
نيست. چون ما بر اساس فيزيك متعارف است كه امواج صوت فرمايشات شما را به گوش ما منتقل كرد. چه بسا 

 ها هم ترديد كنيم!در اين
برادر حجت االسالم حسيني: يعني استنباطهاي جديد و قوانين بهتر و ميكروفونهاي عاليتري دست ميكنيد 

 يعني بوسيله قوانين نور يا قوانيني كه االن از آن اطالعي نداريم.
ي برادر درخشان: بحث در اينست كه در فلسفه الهي بحث هستي شناسي مطرح است خوب در بحث هست

شنااسي ما قائل به مخلوق بودن ماده هستيم و اينكه اراده حضرت حق بوده كه اين جهان خلق شده است و در 
است كه در بحث هستي شناسي تمام ميشود. پس اين قسمت اول اي  واقع بحث اعتقاد به وجود خالق مسأله

از حركت، همان تغييرات ماده آيد كه منظور  مي بود. نكته دوم اين بود كه فرموديد هستي حركت، به ذهن
است(اگر بخواهيم در جهت دار بودن علوم صحبت كنيم) چون هر تغييري در نهايت در بعد فلسفي ميتواند 

 تحت عنوان يك تغييري انجام شده در اصطالح ميفرمائيد حركتي واقع شده است.
 برادر حجت االسالم حسيني: نه، غرض من اين نبود.

ر شما از مفهوم حركت، تغيير و تبديشل به معناي وسيع كلمه است يا فاتر از اين برادر درخشان: پس منظو
 است؟

 برادر حجت االسالم حسيني: به معناي وسيع كلمه يا فراتر؟ من سئوال را متوجه نشدم.
فرمائيد حركت، ما بايد اين را براي خودمان معنا كنيم تا بفهميم چه ميگوئيد. اولين  مي برادر درخشان:

بندد اينست كه امري تغيير پيدا ميكند و به امري ديگري تبديل  مي كه از حركت در ذهن ما نقشاي  هنكت
ميشود. آب را كه حرارت دهيم اول ميجوشد بعد بخار ميشود بعد ميگوئيم يك حركت واقع شد. زيرا آب تغيير 
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ير پيدا كرده است و يك حركتي شكل يافت و تغيير پيدا كرد جامعه طاغوتي آنچناني به يك جامعه اسالمي تغي

 واقع شده پس بحث ما در باب حركت يعني مالحظات تغيير.
برادر حجت االسالم حسيني: گاهي هست كه درباره اصل تغيير صحبت ميكنيد تغيير در هستي چيست؟ 

شود  حاصلاي  زنم. اگر نتيجه نمي گويم من كه اصال درباره تغيير ماده حرف مي كنيد تغيير آب؟ مي سئوال
طبيعتا در تبيين تغيير آب هم مؤثر است ميگوئيد تغيير ماده؟ ميگويم نه. تغيير به ما انه تغيير. ميگوئيد پس 

كنيد. ميگويم واقعيت كه محدود به ماده نيست. چه كسي گفت واقعيت  نمي شما در عالم واقعيات صحبت
 محدود به ماده است؟ تغيير به ما انه تغيير چه حكمي دارد؟

كنيد؟ ميخواهيد پرسپكتيومالئكه را ترسيم كنيد؟  مي يد عالممهاي خيالي ميسازيد و درباره آن صحبتميگو
ميخواهيد درباره دستگاه متالوژي عالم برزخ صحبت كنيد كه حرارت آن از چه انرژي استفاده ميكند؟ اينكه به 

نظام ارزشي بحث در اين مقال است.  خورد. ميگويد چرااول آنها به درد بشر ميخورد. زيربناي آن نمي درد بشر
اگر نخواهيم نظام ارزشي را ساخته ذهن بشر و اخالق را مبناي كنش مادي بگيريم بايد حتما بحث درباره اين 

كند نه كيفيت  مي شود. بطرف رشد هستيم يا بطرف سقوط؟ بحث در اصل تغيير درباره اين صحبت
بهار ميشود؟ ميگويد اصال چرا بايد تغيير باشد؟ كه فصل هم  گويد چرا نمي حركت.اصال حركت برا ي چه باشد؟

 وجود داشته باشد؟
 برادر درخشان: بحث من درباره مفهوم حركت است.

برادر حجت االسالم حسيني: ولي مفهوم حركت در جايي كه بخواهد صحبت شود در مفهوم حركت كه 
 كند. نمي كنيم درباره تغييرات ماده صحبت مي صحبت

خشان: يك موقع هست كه شما فرموديد هستي حركت. قسمت اول راجع به هستي شناسي بود من برادر در
 فرمائيد بله. بسيار خوب، قسمت دوم مي سئوال كردم منظور حضرتعالي در همان اصول، اعتقادات است؟

 كنم منظور از اين حركت همان تغيير است؟ مي فرمائيد هستي حركت عرض مي
 گردد. مي ني: يعني كيفيات حركت است؟ ميگويم نه به هستي كيفيات حركت بربرادر حجت االسالم حسي
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 كنم. نمي برادر درخشان: كيفيت تغيير را بحث

 برادر حجت االسالم حسيني: فلسفه كيفيت تغيير.
گوئيم حركتي واقع  مي دهيم و بخار ميشود مي منظور از حركت اينست كه آبي را حرارتآيا  برادر درخشان:

؟ براي اينكه مفهوم حركت انتقال دهيم و بگوئيم حركت يعني چه؟ كه بعد راجع به هستي آن و بعد شده است
راجع به هستي آن و بعد راجع به هستي آن و بعد راجع به هستي كيفيات آن و بعد راجع به فلسفه اش و بعد 

از اين حركت چيست؟ بعد  كنيم؟ منظور مي راجع به فلسفه قوانينش بحث كنيم بايد بدانيم راجع به چه بحث
فرمائيد به معناي وسيع آن بله مثل اينست كه ميخواهيم درباره اعداد صحبت  مي من عرض كردم تغيير شما

١فرمائيد نه  مي ،؟ شما٤، ٣، ٢، ١كنيم ميگوئيم اعداد كسي ميگويد اعداد يعني همين 
١و  ٢

چه شد؟ آنها هم  ٧
١يعني اعداد صحيح و بعد  ٤، ٣، ٢، ١ان كند منظور از اعداد هم مي هست. بعد سئوال

١و  ٥
١و  ٧

٢و  ١١
يعني اعداد   ٣

هم هست بعد آن شخص  ٣و راديكال  ٢فرمائيد نه منظور اين نيست. اعداد اصم مثل راديكال  مي كسري است.
ميگويد اين به معناي اينست كه اعداد همين هاست؟ ميفرمائيد نه اعداد موهومي هست. ما كه نميخواهيم 

و  ٢و  ١يقا بگوئيم قلمرو اعداد چيست؟ ميگوئيم هر تعريفي كه براي اعداد در نهايت قائل ميشويد اين اعداد دق
پوشاند ما كه ادعا نكرده ايم آخرين تعريف و جامع ترين تعريف راجع به حركت را ميخواهيم  مي را هم ٤و  ٣

 شما از حركت يعني تغيير يك شئي؟ ارائه دهيم. قدر اجمالي كه اين به ذهن ما منتقل شود كه منظور
كنيم خوب باشد. عقل ما فعال  مي فرمائيد نه به عالم ماده محدود نكنيد. اين در ماوراء ماده هم هست. عرض مي

است ميفرمائيد به اعداد طبيعي محدود نكن  ٤و  ٣و  ٢و  ١كشد. يك كسي ميگويد اعداد  مي تا اين حد را
اعداد شامل اين هم آيا  پردازيم. ولي مي مسه باشند به موقع خودشان به آنهااعداد ديگر هم هستند ميگوئيم خ

منظور شما از حركت(يك بعدش يك وجه اجماليش) آيا  هست؟ اگر بله يك اجمالي از آن درك شده است
 بينيم؟ و بعدا راجع به هستي و قوانين آن صحبت مي همين تغييري است كه در ماديات و كيفيات مادي

  كنيم؟ مي
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برادر حجت االسالم حسيني: اگر بخواهيم آن را متنازل كنيم يعني بحث در اصل حركت را در بخار شدن به 

 كنيم وقتي يك استكان آب بخار ميشود چند چيز واقع شده است از جمله مي استكان آب ظاهر كنيم. عرض
 ه ريزي قوانين حركت آن راتبديل شدن كيفيتي به كيفيت ديگر است كه، اين قانوني دارد كه ما در برنام

گوئيم اگر يك استكان آب در دماي فالن در فشار اتمسفر فالن، در... باشد اينگونه بخار ميشود  مي شناسيم. مي
و تبديل واقع ميشود واال اگر در فشار ديگري باشد اين آب تبديل به بخار نميشود يا زودتر بخار ميشود. ميزان 

كنيم و  مي حال نسبتي كه در تبديل اين هست وضعيتي را كه از اين توصيفدما و برخورد و اصطكاك و بهر 
گوئيم يك مرحله آن است. پس يك مرحله اصل ساده ديدن آن است.  مي قوانيني را كه نسبت به اين تغيير

 استكان آب بخار ميشود اين تغيير است.
 ميشود؟تبديل كيفيت واقع اي  دوم ديدن قوانيني است كه چرا و در چه رابطه

سوم دقيق تر ميشو و ميگوئيم اصال اين مخلوق است يانه اگر مخلوق است حركت براي چيست؟ حركت در 
اينجا به معناي پيمودن مسافت است. ميگوئيد پيمودن مسافت يعني چه؟ ميگوئيم مرتبا اين بطرف غايت 

يت نيست. ميگويم نمايد. هستي اين يك هستي ساكن نيست يك هستي بي جهت و بي غا مي خاصي حركت
اگر اين را كافر در مسير باطل بكار ببرد ميگوئيد عيبي ندارد هر يك محدوده خاصي عملكرد باطل دارد، 

شكند. ميگوئيم تغييرات صحيح و تغييرات باطل كلمه  مي تغييرات باطل دارد، واكسن در يك جاي خاصي
با عينيت قطع است كما اينكه رابطه فلسفه با تغييرات صحيح و تغييرات باطل گاهي خيالي ميشود و رابطه اش 

 عينيت قطع ميشود. فلسفه ادراكي از هستي است نه اينكه ارتباطي با حقيقت هستي است.
 برادر درخشان: رابطه حركت با هستي چيست؟

برادر حجت االسالم حسيني: اگر حركت به معناي هستي حركت باشد رابطه تغيير با مسافت است اگر به 
باشد. اگر به  مي ستي كيفيات حركت باشد رابطه تغيير با قوانيني نه كيفيات آن مشخص ميكنند،معناي ه

معناي استنباط از قوانين حركت باشد استنباطي كه براي برنامه ريزي ميكنيد براي اينكه وضعيتهاي مختلف 
) و ٤) و (٣) و (٢) و (١(آب را بشناسيد اگر به معناي برنامه ريزي براي شناسائي حركت باشد يعني شناسائي
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شناسيم خواهد بود. آنچه كه صحبت درباره قوانين حركت بود كه اسالمي و غير  مي ) قوانيني كه برايش٥(

 اسالمي دارد همين است.
 

 خالصه بحث
 (ارتباط برنامه ريزي و هستي شناسي)

 هستي شناسي: بحث در هستي شناسي در مورد اصل هستي است. -١
 آيد يعني مي ر فلسفه حركت سئوال از اصل حركت يا اصل هستي حركت به ميانفلسفه حركت: د -٢
پرسيد حركت براي چه؟ يا حركت چرا هست؟ كه الزمه آن اين است كه حركت در يك بحث  مي

 تجريدي(فلسفي) مورد دقت قرار گيرد.
پرسد  مي يعنيفلسفه قوانين حركت(فلسفه نسبيت) در اين قسمت بحث در چرائي كيفيات حركت است  -٣

چرا اين حركت اينگونه واقع ميشود كه ضرورتا چرا اينگونه حركت ميكند؟(فلسفه قوانين حركت) نميتواند از 
 فلسفه حركت(چرا حركت؟) تابعيت نكند.

 استنباط از قوانين حركت: استنباط از قوانين حركت تابعي است از فلسفه حركت. -٤
 ركت تابعي است از استنباط از قوانين حركت.برنامه ريزي براي شناسائي قوانين ح -٥

 در اينجاست كه بايد سئوال كرد:
 خطا و صواب ندارند؟آيا  دو ندارند؟ و يا بعبارتيآيا  كه قوانيني كه در عينيت وجود دارد و كشف ميشوند

ط در جواب: اگر گفته شود روابط حركت و يا روابط هستي داراي خطا و صواب نيست آنگاه بكارگيري غل
قوانين بي معنا ميشود چرا كه از آنجا كه هر چه در هستي وجود دارد صحيح است بكارگيري غلط امكان تحقق 

 ندارد.
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حتي اگر گفته شود غلط و صحيح در رابطه با انسان معني پيدا ميكند حال آنكه آنچه در هستي واقع ميشود 

رفت كه نظام ارزشي هيچگونه حقيقتي ندارد. درست است لذا غلط حقيقتي نداريم، در اين صورت بايد نتيجه گ
 چرا كه اين نظام ارزش نميتواند نهايتا قوانين هستي هم باشد.

در فلسفه الهي مقتضيات نفس االمري داريم يعني روابط هستي بر همان اساسي است كه احكام الهي است. 
ند در حاليكه در نظام كفر روابط در اين صورت آنچه با احكام الهي متناقض است غلطند ولو هستي داشته باش

 ارزشي آنها رابطه اش با قوانين هستي قطع است.
از اين رو در دستگاه الهي ميگويند روابط هستي ميتواند بر اساس يك اختيار باطلي باطل قرار بگيرد در 

 حاليكه بر اساس يك اختيار حق، حق باشد.
 





 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومسروش طراحي دوره 

 ١٣جلسه: 
 موضوع: قوانين تحرك 

 ٢٢/١٠/٦٤تاريخ: 
 *قوانين تحرك (چگونه حركت كردن)

اساسي روش برادر حجت االسالم حسيني: بحث امروز درباره قوانين تحرك است كه گفتيم دومين ويژگي 
 طراحي اسالمي است و سومين ويژگي نيز قوانين تنظيم حركتها هست.

 *هر گونه اشكالي كه در قوانين تحرك وجود داشته باشد قوانين تحريك را نيز دچار اشكال خواهد كرد
د بعد از اينكه گفته شد نيازمند به اين هستيم كه درباره تغيير وضعيت صحبت كنيم و تغيير وضعيت نميتوان

 توجه به قوانين حركت نداشته باشد، آنوقت سخن از قوانين تحرك است.
آيد عالوه بر رتبه بحثي و اينكه اين بحث، مرتبه و اهميتش نسبت به روش طراحي اسالمي  مي بنظر من

دقيقا پشت سر توجه به قوانين حركت است ولي توجه به قوانين تحرك بسيار مهم است و نكات ظريفي هم در 
انين تنظيم يا آن است كه نبايد زود از آن غفلت كرد. اگر اين نكات كامال روشن شود در مرحله سوم كه قو

تحريك مطرح ميشود مطلب خيلي راحت تر تمام ميشود ولي هر گونه بن بستي كه در اينجا وجود داشته باشد 
طبيعي است كه در قوانين تحريك و تنظيم حل آن مشكل خواهد شد و اسالمي بودن آن به بن بست خواهد 

 ال اهميت را دارد. خورد و قوانين حركت و قوانين تحرك در نسبت دادن و حجيت آن كم
 *قوانين تحرك مبين چگونگي حركت هستند

قوانين تحرك، چگونگي حركت كردن است يعني چگونه حركت كردني صحيح است؟ بحث درباره قوانين 
آيد و كدامشان صحيح نيست بود  مي حركت در باره كيفيتهاي مختلف حركت و اينكه اينها بر چه اساس بوجود
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چگونه ما بعنوان يك يك شئي زمان دار بايد چگونه باشد؟ اگر ما اختيار داريم و اختيار گوئيم  مي اما د راينجا

به معناي حاكميت بر رابطه است چگونه بايد حركت كنيم؟ اين يك جواب خيلي ساده دارد كه ميگوئيم قوانين 
 تحرك، قوانيني كلي است، قوانين عمل است. قوانين عمل هم همان دستورات وحي است.

 نين تحرك همان نظام ارزشي هستند*قوا
آنگونه حركت كردني صحيح است كه در آن اطاعت واقع شود و معصيت واقع نشود انسان نماز بخواند، روزه 

(در امور اجتماعي) چگونه معامله كند؟ و همه را از ديد شخصي مطرح كنيم  ،بگيرد، حج برود(در امور فردي)
ور شخصي و فردي معنا كرد و گفت كه وظيفه ماست كه ائمه طاهرين حتي مساءله واليت را هم ميشود جزء ام

 اما توجه داشته باشيد كه در اينجا صحبت از اقامه احكام نميشود).(را دوست بداريم و از آنها اطاعت كنيم.
يك نكته را بايد همينجا بررسي كنيم و آن اينست كه نظام ارزشي (قوانين تحرك) يعني مجموعه بايد ها 

 ن تحرك را ميسازند.قواني
 *منطق استناد ابزاري است كه بوسيله آن احكام يا سند هاي مربوط به انها متصل ميشوند.

اگر بر تك تك اين بايد ها و نيايد ها در رفتار فردي يا جمعي، دست بگذاريم و سئوال كنيم كه چرا بايد 
؟ چرا ربا ضد ارزش است؟ چرا وقف*داراي اينجور باشد؟ چرا بايد نما بخوانيم؟ چرا نماز خواندن ارزش دارد

ارزش است؟ جواب اين خواهد بود كه اين مساءله بوسيله منطق استناد، يعني منطقي كه شما بوسيله آن 
حكمتان را به سند هائي كه داريد مربوط ميكنيد، تمام ميشود. وقتي كه احكام ميخواهد به سند ها متصل شود 

مستند ميكند كه همان علم اصول است. در علم اصول احكام را مستند به سند يك منطق و ابزاري دارد كه آنرا 
 ميكنيد.

 *نظام ارزشي از نظام ححقانيت جدا نيست.
حال سئوال اينست كه تا به حال كه سئوال از چرائي ميشد ميگفتيد چون وحي شده و خدا فرموده است 

ا آنچه را كه خدا فرموده تبعيت كنم؟ يكبار ولي هوز جواب چرائي، بصورت فلسفه ارزش طرح نشده است. چر
ميشود گفت براي اينكه خدا دستور داده است باز دوم هم ميشود سئوال كرد خوب چرا خداوند تبارك و تعالي 
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فرمائيد براي اينكه به صالح بندگانش  مي دستور داده است؟ يعني (سئوال را از ساين مرحله باالتر منتقل كرد)

گردد. امكان ندارد كه از شما به او خير برسد از  نمي بي از آن به خود خداوند متعال بربوده است و هيچ مطل
گردد كه چون مصلحت  مي اوست كه به شما خير ميرسد. پس در مرتبه اول چرائي نظام ارزشي شما به اين بر

تكويني، يعني  عباد است. ميگويم چرا مصلحت عباد چنين است؟ ميگوئيد مصلحت عباد در ارتباط با اقتضاي
باشد. چرا خداوند اين خواص را در اشيا قرار داده است؟ براي  ، ميخواصي را كه خدا در هستي قرار داده است

 رفتن به غايتي خاص. چرا به آن غايت برويم؟ براي اينكه به ما انعام كنند، تفضيل چرا عايت به تفضيل بر
مناسب دارد به فعله تبارك و تعالي مناسب است. چرا گردد؟ براي اينكه به هستي مطلق و كمال مطلق  مي

تفضيل با فعل او مناسب است؟ چرا ظلم مناسب نيست؟ چرا رحمت مناسب با او است و ظلم و تجاوز مناسب با 
او نيست؟ ميگوئيد؟ براي اينكه بايد ببينيم چه چيزي متناسب با اطالق است، بعد ميگوئيد حقانيت همه حقها 

و تعالي است. بسيار خوب يكبار در اينجا فلسفه نظام ارزشي به ارزش برگشته و ريشه ارزش و  به خداوند تبارك
توان به حق موصوف كرد؟ آنچه كه  مي ريشه حقانيت به خداوند تبارك و تعالي بازگشت كرد، چه چيزي را

 موصوف به اوست.
جا كلمه جميع هم نسبت به اطالق، يعني مطلق بودن هستي، در جميع مراتب منسوب به اوست(كه در آن

حضرتش از ضيق تعبير ماست مستجمع جميع كمال هم باز از ضيق كمال ما هست، و صرف الوجود خالصه 
از ناحيه ما ميتواند باشد) شما ميگوئيد حق اوست و هر چه منصوب اي  اينها تعابيري است كه صرفا حالت اشاره

دا از حق باشد. نميشود نظام ارزشي جدا از نظام حقانيت به اوست حقانيتش تمام ميشود ارزش كه نميتواند ج
باشد. وقتي ميگوئيد يك چيز داراي ارزش است نميشود ارزش را بصورت مطلق از حق بودن جدا كرد. ذكر حق 
و باطل و ارزش يابد به فلسفه ارزش بر گردد. فلسفه ارزش (يعني چرا حق است)؟ بايد به آن چيزي برگردد كه 

 حاصل ميشود. حقانيت به او
 نمايد. مي *پايگاه ارزش به امري كه حقيقتا ارزش دارد بازگشت
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كنيم فلسفه ارزش است كه معلوم  مي و اما صحبت از فلسفه ارزش كردن چه ارتباطي با بحث دارد؟عرض

آيا  گردد؟ مي ميكند كه ارزش امري نسبي است يا امري است كه پايگاهش مطلق است؟ پايگاه ارزش به چه بر
گردد كه حقيقتا ارزش دارد؟ اگر  مي گردد يا پايگاه ارزش بهامري بر مي ه حالت رواني من شما يا ديگري برب

فهمم. وقتي  مي گفتيد متناسب با جلت عظمت است اين بدين معناست كه او حق است نه اينكه من او را حق
 فهمد، و مي طبع ديگري نحوه ديگر پسندد و مي گردد طبع ما يك نحوه مي كه ميگوئيد نظام ارزشي به طبع بر

 پسندد ارزش در نزد ما يك چيز ميشود در نزد ديگري چيز ديگري ميشود آنوقت پايگاه آن ضعيف ميشود. مي
 * امكان ندارد كه پايگاه ارزش هم به تبارك و تعالي بازگشت نمايد و هم جلو اختيار سوء و فاسد را بگيرد.

گردد و  مي گوئيم فطري است باز به هستي بر مي گويند آنجا هم كهاگر بخواهيد واسطه درست كنند و ب
هستي هم بالواسطه به نظام هستي و به اين كه خداوند اينگونه قرار داده و حق است كه من اينگونه بپسندم 

توانيد بدهيد نظام ارزشي يك ملحد هم همين را ميگويد يعني ميگويد من  نمي آنوقت شما جواب يك ملحد را
پسندم آن را خدا خواسته است و نميتوانيد اختيار را در آن حل كنيد ممكن نيست كه پايگاه  مي ورياينج

 ارزش هم به او بازگردد و هم جلو اختيار فاسد را بگيرد.
 *آيا بايست و نبايست با مالحظه حركت ارتباط دارد؟

ميل بر ميگردد چون ميل من و  گاه گفته ميشود كه پايگاه ارزش به فطرت و ماليمت به طبع و سازگار با
خاصيت من مخلوقي از مخلوقات خداست در نظام جهان جائي دارد از اين راه به خدا منسوب ميشود؟ چرا 
 ميخواهيد آن را از راه ديگري به خدا منسوب كنيد؟ چرا سعي داريد بگوئيد نظام ارزشي به مصالح نفس االمر بر

ر داده و آن هم به خدا بر گردد؟ از اول راحت بگوئيد نظام ارزشي به گردد آن مصالح به غايتي كه خدا قرا مي
 گردد. طبيعتا بشر از يك چيزهايي بدش مي گردد. حسن و قبح عقلي هم به فطرت بر مي حسن و قبح عقلي بر

آيد و يك چيزهايي را هم دوست دارد. ظلم در نزد بشر قبيح است. عدل در نزد بشر نيكوست و بشر ها همه  مي
توانيم كامال حل كنيم و عالوه بر اين يك چيز ديگر  نمي ر اين امر متفق اند اگر اين را بگوئيم مساءله اختيار راب

كه در اين قسمت اي  هم هست و آن اينست كه رابطه ارزش و حركت را بالمره ذكر نكرده ايم و مهمترين نكته
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معناي مالحظه حركت و گفتن اين كه اين حركت معني بايست و نبايست با آيا  بحث بايد تمام شود اينست كه

و صحيح و آن حركت فاسد است، اين حركت سزوار و آن حركت ناسزاوار است، اين حركت بطرف باطل و آن 
 دارد يا ندارد؟ اي  حركت بطرف حق است، رابطه

 *قوانين حركت ال اقتضاء نيستند.
ند، اين اثر اشياء خوب است، آن اثر اشياء بد است، اگر گفتيد مقضاي نفس االمري يعني اقضايي كه اشياء دار

اين اثر و اين رابطه شما با شئي زمينه طاعت را گسترش داده و اختيار صحيح را محقق كرده و شما را بطرف 
برد و رابطه آن شئي با شما منتجه سوئي دارد، يعني شرب خمر موافق مصلحت شما نيست.  مي بهشت

 بينيد وقتي كه مي تي مثل نماز خوب و مناسب است اگر كمي دقت كنيدآشاميدن خمر يك منتجه حركا
گوئيد اقتضاي نفس االمري يا اقتضاي تكويني كامال توجه به قوانين حركتي كه در بحث قبل گفته شد پيدا  مي

كرده ايد، درست است كه شما نميتوانيد علم به اقتضا پيدا كنيد مگر از طريق وحي و نميتوانيد بفهميد 
اما علم به اين اقتضا پيدا نتكردن  ،صيت اين شئي با انسان چيست و چه منتجه ميدهد جز از طريق وحيخا

هيچ جهتي ندارد  "قوانين حركت"يك حرفي است و اقتضا نداشتن هم يك حرف ديگري است اگر گفتيم 
تن به جاي خوب و معنايش اينست كه هيچ اقتضائي ندارد به عبارت ديگر شئي داراي اقتضاي حقيقي براي رف

كنيد و  مي شئي داراي اقتضاي حقيقي براي رفتن به جاي بد نخواهيد داشت بله خوب و بد نسبي پيدا
 اقتضايش هم تناسبي است كه براي آن وضع نسبي خوب است و جوهره مطلب هم به پوچي ميرسد.

نين حركت آنگونه حركتي حاال اگر گفتيم اقتضا داريم معنايش اينست كه قوانين حركت داريم و اين قوا
است كه مناسب با انسان است و آن قوانين حركت ديگر با او مناسبت ندارد. در اينجا بعد از مساءله اقتضا بايد 
به يك نكته ديگر عنايت بفرمائيد كه اصال معناي ارزش و ميل يعني چه؟ اول معناي ارزش و ميل را در انسان 

با هستي چيست؟ و ببينيم ارزش صحيح و ارزش فاسد چه خواهد  مالحظه ميكنيم و بعد ببينيم نسبت آن
دانم،  مي بود؟ (ارزش صحيحي كه حق است نه اينكه ارزش صحيح در نزد من و نه ارزش صحيحي راكه من حق

 دانم) رابطه ارزش با هستي را هم مالحظه مي ارزش باطل هم حقاً، ارزش باطل باشد نه ارزشي را كه من باطل
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گردد. اشياء حركتهائي دارند پس  مي ل ميگوئيم ارزش يعني ميل و جوهره آن به يك فشار دروني بركنيم. او مي

فشار آيا  آيد نمي دارند منهاي جاذبه و كيفيت جاذبه و منهاي وجود فشار حركت بوجوداي  فشار ها و جاذبه
مثل فشار اشياء مادي است انسان از اول جهت دار است؟ انسان داراي چند رقم فشار است؟ يك رقم فشارش 

مثل ساير عالم وكل اشياء است، در اين مرتبه فشار فقط تعطيل نشدن حركت را ميخواهد جهتش هم جهت 
خاصي نيست پس فشاري كه باالي سر اختيار است يعني انسان مجبور است كه اختيار كند نميتواند متوقف 

يقي با اختيار نكردن مسازد. يعني تعطيل قوه اختيار باشد، سكون را نميتواند انتخاب كند سكون به معناي حق
است. اختيار كنم كه تا آخر هيچ اختياري نكنم يعني در اين دنيا باشم ولي هيچ اختياري نكنم. كه اختيار 

كنيم انسان مختار نميتواند مختار نباشد خداوند او را  مي گسترده و ذات دارد. فعال روي ذات اختيار صحبت
 اده است به هر نسبتي كه ميخواهد باشد كم يا زياد به آن كار نداريم.مختار قرار د

 اندازد مي *اختيار يكي از دو جهت هوي يا تقوي فكر را در همان جهت بكار
اگر انسان يكي از دو جهت يعني يا هوي و يا تقوي را اختيار كرد و جهت كلي مشخص شد فكر هم در آن 

 اين جهت را درست ميكند.جهت شروع بكار ميكند. تناسبات با 
آيد در  مي در هستي شناسي مغالطه ميسازد، اگر فكر بطرف هوي رفت در هستي شناسي بصورت مغالطه در

 نظام ارزشي، ارزش ماليمت با ميل ميشود.
حاال دقيقا بجاي اينكه اختيار را بطرف هوي ببريد و بگوئيد در هستي شناسي مغالطه، و در نظام ارزشي 

يل ميكند و در تنظيماتش انتخاب اولويت متناسب با ميل را انجام ميدهد، تالش فني و علمي او بازگشت به م
 گيرد. مي هم در راه ارضاء اميالش صورت

 *فلسفه متألهين سازگار با ميل نيست
حاال در طرف ديگر حركت كنيد در محور ديگر ميگوئيد تقوي، تقوي يعني پرهيز از ميل، عجب براي تبيين 

لب فشار الزم داريم بايد براي اين يك جاذبه تمام كنيم تا بتوانيم بگوئيم اينجا هم زمان واقع ميشود و اين مط
اينجا هم ارزش رابطه انسان است(نهايت نه در مالحظه ايستا بلكه در ارتباط با زمان و اختيار) در اينجا چگونه 
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ب كرده است، پرهيز از ميل و پرهيز از اينكه ممكن است كه پرهيز مبدا حركت باشد؟ ميگوئيم پرهيز را انتخا

ارزشش ناشي از ميل باشد را انتخاب كرده است. اگر تقوي را انتخاب كنيد يعني اگر نخواهد خود و لذات را در 
آن اصل قرار دهد فلسفه اش راه به واقعيت و حقيقت ميبرد و خداشناسي ميشود. حداقل ما در اينجا ميتوانيم 

ن يك ادعا جلو ببريم و بعد فرض را بررسي كنيم يعني اينجا بصورت كلي ميتوانيم بگوئيم اين فرض را بعنوا
 فلسفه متألهين سازگار با ميل نيست بلكه سازگاربا تقوي است.

 داند بر مي در قدم دوم ارزش چه ميشود؟ طبيعي است كه در اينجا ارزش به آن چيزي كه حق و مبدا ارزش
 گردد. مي

 تواند حاكم برا ختيارش باشد نمي ميل انسان مختار *انگيزه، جاذبه و
كنيم(بايد يعني  مي حاال اگر در اينجا مطرح شود كه زماني كه ميگوئيم(بايد) كيفيت جريان اختيار را ذكر

سزاوار) و ارزش يعني سزاواراست، و حاال انسان را در حال حركت مالحظه كند نه اينكه بشود آن را بصورت 
گوئيد اين جريان سزاوار است و آن  مي آنرا يك موجود بگيريد كه بصورت يك جريان استايستا فرض كرد. 

جريان سزاوار نيست. اين ارزش متناسب با هستي و آن ارزش متناسب با نيستي است. اين ارزش با قرب به 
. رحمت و آن ارزش با بعد نسبت به رحمت متناسب است ارزش باطل و ارزش صحيح قابل مالحظه ميشود

كنيم كه وقتي ميگوئيد نظام ارزشي، نزد انسان ارزش دارد، اگر در دستگاه انسان شناسي  مي بنابراين عرض
توانيد  نمي توانيد حاكم بر اختيارش باشد جاذبه اش و ميلش نمي گفتيد انسان مختار است ديگر انگيزه آن

نظر انگيزه كار ميكند كاختيار نيست حاكم بر اختيارش باشد. چرا؟ چون اختياري كه تحت يك قوانيني وزير 
بلكه تابعيت از رابطه است نه حاكميت بر رابطه تنها جايي ميشود اختيار را پذيرا شد كه انگيزه زير دست 
اختيار باشد آنچه انسان را تحريك به فعل و حركت ذهني ميكند و بايد براي انسان تمام ميكند، بايد تحت 

باشد. ميگويند حاال بفرض هم كه تحت اختيار قرار گرفت و حاكم بر حركت و  اختيار باشد نه حاكم بر اختيار
 فشار و انگيزه شد، اين چه چيزي را تمام ميكند؟ ميگوئيم:
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اگر ارزش به دست اختيار سپرده شد و اختيار صحيح و فاسد داشته باشد، سازگار با هستي و ناسازگار با 

به معناي اختيار آنچه سازگار با خود است نباشد بلكه اختيار  هستي داشته باشد و اختيار سازگار با هستي
صحيح، اختيار باشد كه سازگار با يك راه حق انتخاب كردن باشد و حقانيت آن به خداوند تبارك و تعالي بر 
گردد، آنوقت ديگر(بايد) ميشود جريان سزاوار بطرف حضرت حق و اصال ديگر در اينجا خوب است 

د نه انيكه در نظر من خوب است.طبيعي است كه رابطه بايد با هستي مشخص ميشود. باش مي "حقيقي"خوب
بينيد ميگوئيد هستي مخلوق خدا است. فلسفه هستي ميگويد  مي وقتي شما در فلسفه عالم را در حال حركت

ند حركت از مبداء به مقصد براي كمال است در فلسفه قوانين حركت چه ميگوئيد؟ ميگوئيد كيفيات ميتوان
صحيح متعين شوند و ميتوانند فاسد متعين شوند. اگر در رابطه با حقايق هستي باشد و بطريف رضوان باشد 
صحيح به انسان ميرسد يعني ميگوئيد اين ميل، ميل صحيح است اين پسند، پسند صحيح است. اين ارزش 

ا مشخص ميكند و از ارزش صحيح است. پس قوانين تحرك قوانين تحرك قوانيني است كه نظام ارزشي ر
طريق توجه به قوانين حركت است كه ميتوان مسأله اقتضا و اقتضاي نفس االمري و اينكه اين مقتضي خوب 
بودن و آن مقتضي بد بودن است را طرح كند. (البته جدا از انسان و جدا از ادراك من) شما ميگوئيد خواص 

كنيد پس با مالحظه  مي است خواص را مالحظه دستوراتي را كه در نظام ارزشي توسط خداوند داده شده
قوانين حركت است كه ميتوانيد رابطه ارزش را با قوانين نفس االمري و با غايت و نهايتا با اساس و مبناي 

 ارزشي خودتان مالحظه كنيد.
ن *خصوصيت نظام ارزشي الحادي اين است كه بكارگيري قوانين مستقل از ادراك اميال و انگيزه هاي انسا

 معنائي ندارد اما در نظام ارزشي اسالمي بكارگيرها مستقل از انسان داراي اقتضاي حقيقي است
پس نتيجه اينكه اگر بكارگيزي قوانين جهت دار شد(يعني اگر گفتيد قوانين را ميشود در راه فاسد بكار 

مستقل از درك من يا گرفت يعني ميشود حركت و رابطه فاسدي را ايجاد كرد و اين فساد، فسادي حقيقي و 
 شد و اگر گفتيد كاري كه انجام داديد شما به راه بدي ميبرد يا آن كاري كه انجام داده ايد شما را به راه خوبي

برد) يعني اگر كار برد، بكارگيري، مستقل از ادراك و اميال و انگيزه ها معنا نداشته باشد، اين نظام ارزشي  مي
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اگر بكارگيزي ها مستق از انسان داراي اقتضاي حقيقي باشد و انسان بتواند نظام ارزشي الحادي خواهد شد و 

 با بكارگيري عقلش ادراكي از آن پيدا كند اين نظام ارزشي نظام ارزش الهي است.
 بخشد و عيبي ندارد مي گوئيد خداوند آنچه را كه توانسته ايد ادراك كنيد بر شما مي البته يك وقت

ين طاهر است يانجس آن را ميخورم آثار بعدش چگونه ميشود؟ بعدهم ميگوئيم خداوند دانم ا نمي گوئيد من مي
بخشد. يك وقت هست كه صحبت  مي كه خالق اثر است بر شمائي كه در سير بطرف رضوان او كوتاهي نكرديد

ن را پوچ از خالق اثر نيست و اين به خودي خود اثر ندارد. خوب اين حرف نظام ارزشي را زير سئوال بردن و آ
فرض كردن است. كاربرد نظام ارزشي فقط براي تنظيمات ظاهري دنيا در دستگاه الحادي بايد هم همينطور 
شود و هر روز بايد متناسب با خواصي از ماده كه ماليمت با طبع دارد عوض شود كه اين حرف نميتواند با 

 دستگاه الهي هماهنگ در آيد.
 *پرسش و پاسخ

پذيرد و  مي انتخاب نظام ارزشي الهي، يعني در آن زماني كه فرد نظام ارزشي الهاي را برادر محمد زاده: در
آن را بر جنبه هاي زندگيش حاكم ميكند باز اينجا انگيزه فردي است كه بر آن انتخاب حاكم است يعني اينكه 

ه با خودش، در آينده وقتي فرد نظام ارزشي الهي را انتخاب ميكند به اين نتيجه رسيده است كه اين در رابط
انگيزه بر اين انتخاب آيا  يك رضوان يا بهشتي را كه مورد نظرش است، در رابطه با نفس خودش ايجاد ميكند.

 او حاكم نيست؟
برادر حجت االسالم حسيني: يك وقت هست كه شما ميگوئيد اعتراف به حق هر چند برعليه نفس باشد، در 

كند و در دنيا بايد خود را از خيلي چيزها نگه دارد قبل از  مي ي پيدااين قضيه هست. خوب اين خيلي گرفتار
آن مطلب كه بخواهد ماليمت با نفس و عدم ماليمت و خود ستيزي و غيره را مالحظه كند، باالتر از آن يك 
وقت هست كه ايشان اعتراف به حق ميكند و ميگويد مطلب حق است. در حيني كه اعتراف به حق ميكند اصال 

گوئيد  مي اسبه خودش را ندارد. اين اعتراف و عدم اعتراف را شما ميخواهيد چه كنيد؟ گاهي هست كهمح
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خواهد يعني شايد به يك  مي اعتراف به حق معونه ميخواهد گاهي هست كه ميگوئيد خيره چشم بستن معونه

 معنا، معناي دقيق فطرت هم همين باشد.
داده شده است، اعتراف به حق است. انسان قدرت باز داشتن اين  خاصيت قوه تميز باضافه آنچه كه آيه قرار

خاصيت را دارد. ميتواند چشم را ببندد يك وقت هست كه ميگوئيد رابطه بين دنيا و آخرت رابطه ارزش و سود 
گذرد. يعني شما در تاريخ قهرمان شدن  مي است، يك انقالبي از سود مادي براي يك ارزش اجتماعي و تاريخي

كنيم اگر التفات به عمل باشد، پرستش عمل يعني انسان عمل  مي ت حركت بشر قرار داده ايد. ما عرضرا عل
خودش را پرستش كند(حاال ولو كه عمل هم خيلي خوب و درجه يك باشد) عملش را بزرگ ميداند گاهي 

ي به عمل عجب به نفس است يعني خود بزرگ بيني است گاهي به فكر است فكر خود را بزرگ ديدن، گاه
گوئيد تعظيم حق، تعظيم فكر نيست، تعظيم عمل  مي است، عمل خود را بزرگ ديدن، اما گاهي هست كه

نيست. فرد حاضر است كه دقت كن و خود را تخطئه كند. در نماز تسبيح ميكند ميگويد ال.. اكبر و بالفاصله 
ميگويد يعني از اين تنزيهي كه من كردم  فهمم باز تكبير مي ميگويد سبحان اله منزه است از اين بزرگي كه من

 گيريد ارزش را هم دنيوي مي بزرگتر است. همه مطلب اينست كه ميگوئيد ارزش و سود، سود را دنيوي
 بريم. گاهي من عرض مي گذاريد و ميگوئيد اصال ارزش را از اين دنيا بيرون مي گيريد گاهي بيشتر احترام مي
يتوانيد مالحظه كنيد ميگوئيد اعتراف به حق، و بعد ميگوئيد معناي فطرت كنم از اين رتبه باالتر هم م مي

اينستكه سازگاري اين فرمولي را كه خدا در دل اين نظام خلق كرده است، منتجه طبيعي است اعتراف به حق 
ه به حقيقت قرار داده كه ميتواند رااي  داريد و ميگوئيد خداوند تميز بشر را گونه مي است. بعد يك پا باالتر بر

است كه اختيار را الزم دارد كه حاكميت بر اي  پيدا كند و لو بالنسبه، راه مطلق بسته نيست اين همان جوهره
كنم اين است كه شما در آنجا براي اينكه به يك نفعي  مي را كه عرضاي  رابطه باشد و اال محال است اين نكته

خائف وراجي هستيد اگر خدا گفته بود هر كس يكبار گفت  كنيد. مرتبا هم نمي برسيد خدا و آخرت را انتخاب
ترسيد  مي آمنا ديگر تا آخركارش درست است يا ديگر به اختيار كاري نداريم بله ولي شما از سوء عاقبت

كنيد. اگر فقط ترك براي نعمت بهشت بود و نه براي حقانيت آن، آن رادر  مي معذالك كارهيي را در دنيا ترك



 ····························································································  ١٨٩ 
گفتيد احتمال داد من عاقبت به خير نشوم پس الاقل اين خوشي دنيايي را  مي برديد و مي تقانون احتماال

كرده باشم. چه فايده دارد آدم كاري را ترك كن و اگر هم عاقبت به خير نشود آنطرفش هم عذاب باشد. ولي 
 آئيد و ميگوئيد حق چيست؟ مي روي اعتراف به حق

ه كه نظام ارزشي، مستقل از من وادراك من، مستقل از انسانها و راه يافتن به حق چيست؟ بهر حال هرگا
ادراك انسانها(كيفيت حركت انسانها اينگونه كه باشد حق است، اينجور زماني، زمان متناسب با قرب است و 
آنجور زماني متناسب با بعد است) وجود داشته باشد اين تمام است ولي اگر آن را نسبي كرديد اين ديگر كاري 

 به ارزش خدايي ندارد، ارزش آن همان ارزش ادراكات خود شماست. هم
برادر درخشان: بحث اين جلسه راجه به قوانين تحرك يعني بايدها و نبايدها بود و محور اصلي بحث قاعدتا 
همان بحث ارزش است، در بحث ارزش به مسأله بايدها و نبايدها اشاره فرمودند كه ارزش جداي از بايدها و 

ها نيست و بعد اين در رابطه با انساني كه در حال حركت است مسأله بايد و نبايدها در ربط با انگيزه ها نبايد
قرار گرفت و سرانجام بحث به اينجا رسيد كه اگرانگيزه ها الهي باشد ارزشها هم الهي ميشود و اگر انگيزه ها 

وم برقرار شد يكي مفهوم ارزش يكي غير الهي باشد ارزشها هم غير الهي است پس يك ربطي بين سه مفه
كه گرفته شد اين بود كه اگر انگيزه مادي باشد ارزش هم اي  مفهوم بايد و نبايد و ديگري انگيزه بود. و نتيجه

مادي ميشود و اگر انگيزه حركت الهي بود ارزش هم الهي ميشود و بعد تقوي و ساير مسائل هم در تبيين آن 
 مطرح شد.

م اين بود كه در اين سير از بحث آنچه كه تعريف نشده و هنوز بعنوان سئوال باقي سئوالي كه من داشت
مانده است تعريف خود ارزش است كه اصال ارزش به چه معناست؟ اينكه ارزش را مترادف بايدها و نبايدها 

 را بازي كند چون سرانجام به همينجا ميرسيم كه بگوئيم انگيزه ها نقش اصلي نمي را حلاي  بگيريم مسأله
كند چرا؟  نمي كند. اگر انگيزه الهي بود پس ارزش هم الهي ميشود اما اين مفهوم ارزش را براي ما تبيين مي

مادي است كه اي  مادي است؟ اگر بگوئيم انگيزهاي  الهي است و چه انگيزهاي  چون سئوال ميشود كه چه انگيزه
 حاصل شده و تعريفي از هيچ كدام حاصل نشده است.ارزشهاي الهي را محور حركت خود قرار دهد آنوقت دور 
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خواستيم ارزش را تعريف كنيم انگيزه را مطرح كرديم براي اينكه بگوئيم انگيزه الهي است يا مادي. از مفهوم  مي

كنيم يعني بهر صورت چيزي تعريف نشده است بلكه چندين اصطالح به  مي ارزشهاي الهي و مادي استفاده
ن شده است و به ذهن ميرسد كه محل بحث اصلي هنوز به قوت خود باقي است و اصال لسانهاي مختلف بيا

 دست نخورده است كه مفهوم ارزش چيست؟ باالخص كه در ابتداي بحث هم اشاره فرمودند به اين مسأله كه
بنابراين تا ارزش باالستقالل ازما و انگيزه هاي ما موضوعيت دارد يا نه؟ نقش تعيين كننده در بحث دارد و آيا 

موقعي كه خود ارزش مشخص شود تا ديگري تعريف بشود. نميتوان تعريف يكي را متوقف بر ديگري كنيم. به 
 آيد كه حداقل اين مسأله روشن نشد كه ارزش به چه معناست. مي ذهن

 گردد يعني مي برادر حجت االسالم حسيني: اگر گفتيم همه حقايق عالم به خداوند تبارك و تعالي باز
كند و خوبي و ارزش تناسب با قرب و نهايتا در ريشه  مي تناسب با مطلق است كه منزه بودن از بدي را تمام

حق متناسب با آن است كه هيچ نقصي را نميشود به او نسبت داد و همه خيرات را ميشود به او نسبت داد. 
است. معيار حقايق در اينجا معيار حق بودن همه حقايق حضرت حق جلت عظمه، صرف الوجود، وجود مطلق 

با نفي بديها تعريف نشده است بلكه با خير و هستي و تناسب با كمال و تناسب با اطالق تعريف شده است 
را كه جناب آقاي درخشان مورد توجه قرار دادند نكته مهمي است تمام جوهره بحث هم سر يك نكته اي  نكته

ري حقيقي است؟ اگر مسأله ارزش امري حقيقي است به چه مسأله ارزش امآيا  بيشتر نيست آنهم اينستكه
چيزي ميشود گفت ارزش؟ يعني تعريف حقيقي ارزش چيست؟ اگر چنين تعريفي را تمام كرديد و اختيار را 

كه متناسب با اين باشد ميشود گفت انگيزه اسالمي است اساسا اي  هم براي انسان تمام كرديد آنوقت انگيزه
سب به خداوند تبارك و تعالي است. در جلسه آينده انشاء ال.. به مسأله نظم و بي نظمي بازگشت ارزش به تنا

 هم كه رجوع به اين مسأله ميكند اشاره خواهيم كرد.
 خالصه بحث

 قوانين تحرك:
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قوانين تحرك دقيقا همان نظام ارزشي است. لذا بحث قوانين تحرك اين است كه چگونه حركت كردني 

 بعنوان يك شئي زمان دار چگونه ميبايست حركت كند؟! صحيح است، يا انسان
در جواب به اين سئوال اگر فقط به اينكه خداوند فرموده است اكتفا كنيم فلسفه ارزش را طرح نكرده ايم، 

 بلكه:
 اين است، تكويني اقتضاي با رابطه در هم عباد مصلحت –خداوند فرموده است: چون مصلحت عباد است 

پيش  بايد را جهت آن كردن انعام و كردن تفصل براي كه است خاص غايتي بطرف لزوما تكويني اقتضاي
گرفت. غايت به تفصل بر ميگردد، زيرا بافعل او تبارك و تعالي و كمال مطلق مناسبت دارد. ظلم مناسبت بافعل 

 حقانيت همه حقها به خداي تبارك و تعالي است. -ندارد
اند جداي از حق باشد همچنانكه نظام ارزشي جداي از نظام حقانيت اگر چنين شد بايد گفت ارزش نميتو

فطري بودنش به هستي و  -يعني گفته ميشود ارزش فطري است -نيست.گاه ارزش را با واسطه نسبت ميدهند
هستي به نظام هستي بر ميگردد، نهايتا خداي تعالي است كه جهان هستي را اينگونه آفريده است. اشكال اين 

اين است كه جواب يك ملحدر را در توجيه ظلمش چگونه بايد داد چون ميگويد خدا اينگونه قرار داده مسير بر 
 است اينگونه هم شد.

 آيا ديگر قدرت حل اختيار در اين مرتبه وجود دارد؟
 گاه ارزش را به طبع بر ميگردانند كه بوضوح پايگاهش ضعيف است.

 ركت:رابطه قوانين تحرك(نظام ارزشي) و قوانين ح
آيا معناي بايست و نبايست(نظام ارزشي) با مالحظه حركت(گفتن اينكه اين حركت صحيح است يا آن 

 حركت) رابطه دارد؟
مقتضاي نفس االمري يعني اقتضايي كه اشياء دارند بدين معنا است كه اثر اين اشياء خوب است اثر آن 

 اشياء بد است.
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است كه انسان را بطرف بهشت ميبرد و اختيار صحيح را ي ا نتيجتا رابطه اين شئي خوب و انسان رابطه

وقتي ميگوئيد مقتضاي نفس االمري توجه به همان بحث حركت آيا  كند، سئوال اينجاست كه مي محقق
 نيست؟

 ارزش:
ارزش يعني ميل كه اين ميل قهرا به يك فشار دروني بر ميگردد كما اينكه براي اشياء منهاي جاذبه و فشار 

ممتنع است(يك رقم فشار، فشار مادي است كه صرفا براي تعصيل نشدن حركت است) از اين جهت حركت 
 انسان سكون(اختيار نكردن) را نميتواند اختيار كند.

كند نهايتا يا بطرف هوي است كه مغالطه را در هستي شناسي نتيجه  مي فكر در اين جهت شروع به كار
سي است. اگر فلسفه متالهين با تقوي سازگار شد آنوقت طبيعي ميدهد و يا تقوي است كه حاصلش خداشنا

 است كه ارزش را به چيزي ميگرداند كه حق ميداند.
بنابراين ارزش دارد يعني سزاوار است. تنها جائي ميشود اختيار را پذيرفت كه كه بر انگيزه حاكم باشد 

ميگردد از اين رو حقيقتا خوب است و داراي  اختيار صحيح سازگار با راه حقي است كه به او تبارك و تعالي بر
 بينيم. مي ارزش است نه اينكه آنرا خوب

 
 
 



 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومسروش طراحي دوره 

 ١٤جلسه: 
 تعريف و علت پيدايش ارزش  يموضوع: مبنا

 ٢٥/١٠/٦٤تاريخ: 
 

 مقدمه
جت االسالم حسيني: بحث جلسه قبل به بحث مبناي ارزش رسيد. اگر مبناي ارزش، و آنچه كه برادر ح

نظام ارزشي بر آن قرار دارد، امري باشد زائيده ادراكات ذهني انسان يا محصول حاالتي رواني وي باشد و نتواند 
دو ثانيه علم و ادراك و هر گونه به خارج از انسان پيدا كند اوال خود انگيزه و هر نوع توصيف از آن اي  رابطه

 سخن درباره هر چيز حتي درباره شناسائي انگيزه و آگاهي، زير سئوال ميرود.
 قبل از وارد شدن به بحث، لوازم و تبعات آن را عرض ميكنم و بعد به خود بحث ميپردازيم

 انسانهاست از مستقل حقيقتي داراي ارزشآيا  •
پسندد از ارزش ارائه دهد؟ اگر  مي تعريف و يك مبنا به هر نحو كهآيا ميتوان پذيرفت كه هر كس يك 

تعريف از ارزش متعدد شد و به پسند و ذوق و آداب و رسوم از قوميت انسانها بازگشت نمود ديگر صحبت از 
واقعي بودن ارزش بي معناست، و واقعيت ارزش چيزي جز وقوع آن در عالم ذهن و در تمايالت روحي و اندام 

. هر كدام داراي خاصيتي بوده و متناسب با .ي انسانها نخواهد بود. يعني همانگونه كه چوب و قند و آهن و.انسان
وضعيت و خاصيتشان داراي تغيير و حركت هستند، تمايالت روحي و رواني انسانها نيز چيز جز منتجه انعكاس 

اين منتجه همان پسند و انگيزه و ارزش  خواص ماده بر هم در اين اركگانيزم و مجموعه پيچيده نخواهد بود كه
 است.
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آنچه كه من بپسندم ارزش دارد و هر آنچه كه داراي ارزش باشد در نزد من است كه ارزشمند است و چيزي 
بي ارزش است كه برايم من ارزش نداشته باشد، و اگر چيزي پسنديدني شد يعني آنهائي كه در اين قسمت از 

شابهتهايي با من دارند يعني زيباشناسي و پسند آنها مطابق با آن چيزي است تاريخ و در اين بخش هستند م
پسندم ولكن اين پسند مستقل از من و ديگري كه در اين قشر و در اين حيطه قرار دارد، نيست اين  مي كه من

يك حالت  ارزش جداي از ما وجود نداشته و به تنهائي داراي واقعيت نيست، واقعيت تاريخي آن به معناي وجود
باشد. مثال مردم ايران و ملت يونان در فالن  مي و طرز رفتار در يك مقطع خاص و در يك جمعيت مشخص

 پسنديدند. مي دوره يك نوع خاص از خوراكها را
اين گونه برخورد يعني پسند و ارزش را بعنوان يك واقعيت تاريخي با يك مناسبات خاص طرح كردن و 

ط آن را ذهني دانستن است. مثال انسان يوناني قرن پنجم در رتبه چهارم از رشد تبلور خصوصيت شخصي و رواب
 بوده و چنين خاصيتي را دارا بوده است.

 مادي دستگاه در آگاهي و پسند رابطه •
با آگاهي دارند؟ چون پسند جزء ارگانيزم بدن است اي  حال بايد ديد پسند و خاصيت متقابال چه رابطه

بزرگتر را اي  أثير بپذيرد و هم تأثير بگذارد يعني هم اطالعات پيچيده تر شده و مجموعهبايستي طبيعتا هم ت
درست كرده و نتيجتا بر باورها و منتجه ها و استنتاجها اثر بگذارد و هم متقابال ظرفيت انسان تغيير كند و 

 چيزهاي ديگري را بپسندد يعني زيبا شناسي وزير بناي پسندش عوض شود.
ارزش و پسند ميتواند جداي از انسان و تاريخ به معناي حقيقي كه بر ما حاكم آيا  ئوال ميكنيم كهو اما ما س

 است وجود داشته باشد؟
در پاسخ خواهند گفت حتما منظور شما اين است كه قانوني بر واقعيت حاكم است كه آن قانون درخت را 

ديگر، نظامي وجود دارد كه در آن همه چيز بهم مربوط اي  روياند كه پسند انسانها را با انسانها بگونه مي آنگونه
منظور شما طرح اين مطالب آيا  است و قانونمندي دارد، قوانين شامل مشمول با تأثير و تأثرهاي مختلف،

 نيست؟



 ····························································································  ١٩٥ 
 كنيم خير، صحبت ما درباره كل هستي است نه كيفيات آن در هستي حق و باطل فرض دارد. مي عرض

اسخ دهند كه هستي هست، اما اينكه هستي داراي حق و باطل است بي معناست، حق ممكن است متقابال پ
موجود زنده، بنام انسان ايجاد اي  امري است ارزشي و ربطي به هستي ندارد، اين هستي است كه حق را در عده

كه  كه اشياء را بوجود آورده است، اما نكته قابل توجه اينجاستاي  كرده است، هستي يعني آن جوهره
گذارند و اين مطلب در اكثر آثار و نوشته  مي به همه عقائد اعم از حق و باطل احتراماي  طرفداران چنين عقيده

هاي بين المللي به چشم ميخورد، و آنچه كه از اين عبارت(همه عقيده ها محترم است) فهميده ميشود اين 
م نيست كه قابليت احترام را ندارد و اين است كه هيچ عقيده و طرز فكري و هيچ صاحب فكري نه تنها محتر

 دقيقا بدين معناست كه عقيده امام حسين(ع) و عقيده يزيد هر دو حق است و خوب!
معناي اين حرف اين است كه حق حذف ميشود و بود و نبود آن هيچ ارزش حقيقي و حاكمي ندارد، اگر 

يعني در حقيقت عقيده منكر خدا تقويت شده چنين باشد كه منكرين خدا بر حق باشند و معتقدين نيز بر حق 
است، اگر به صاحبان هر دو عقيده احترام گذاشته شد اصل احترام حذف ميشود و پرستش اختصاص به ماده 

 پيدا ميكند.
 نيستند جداشدني هم از پرستش و پسند •

موهومي و پرستش و پسند از هم جداشدني نيستند، پسند تابعي از پرستش است، اگر پرستش يك امر 
آيا  فرضي و مطلق سازي ذهني و انعكاس از خاصيتهاي ماده باشد، پسند هم تابعش است آنوقت سئوال ميشود

كنم يقينا آن چيزي كه علت حركت اوست و دلش  مي چيزي هم هست كه دنياي الحادي آنرا بپسندد؟ عرض
د شد بلكه ماده و قانونمنديهاي آن ر پرستد ماده پرست كه الزم نيست فقط بت بتراش مي براي آن نرم ميشود و

آورد و نسبت به آن خائف و راجي است در تالشش صحبت از  مي امي پرستد و سر تسليم در برابر آن فرود
حاكميت انسان نيست بلكه صحبت از محكوميت انسان است آن هم نسبت به قوانين حاكم، قوانيني كه حاكم 

 كند. نمي را فرضبر خودش هم هست چون جز ماده چيز ديگري 
 دارد ربط فلسفه با حتما پديده هر از استنباط •
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اگر ربط ارزش نسبت به هستي قطع شود يعني توجه نداشته باشيم كه جدا دانستن بايستي و هستي از 
يكديگر چه لوازمي دارد و گفتن اين مطلب چه پيامدهائي را بدنبال دارد ممكن است بيان آن نيز اشكالي 

ندارد اما اگر گفتن اين مطلب با توجه به اي  از مواقع به لوازم كالمش توجهاي  ون انسان در پارهنداشته باشد چ
كنيم ديگر هر آنچه را كه حق بدانيد مستقل از ادراك شما حق خواهد بود ولو اين  مي لوازم آن باشد عرض

گوئيم  مي سازد، در مقابل مي گويند كه از جمع بندي باميل بزرگتر مي نتيجه بر خالف ميل باطني شما باشد،
 كند. مي اما آقاي الف بر خالف ميل و پسند خود اقدام

كنيم معناي اين حرف اينست كه ميخواهيد بفرمائيد  مي ميگويند اين در پسند بزرگترش حل ميشود عرض
واقعيت به آن  هيچ پسندي كه راه به واقعيت پيدا كند، وجود ندارد و راه به واقعيت بسته است. ميگويند راه به

معنا كه در نظر شماست و حاكم بر اصل هستي است بله اما آن واقعيتي كه را كه در درون خود و يا تاريخ و يا 
 ادراكات خويش بيابد راه به اين واقعيت بسته نيست.

معناي چنين حرفي اينست كه هيچ اطالعي نسبت به خارج نميتوان كسب كرد و هيچ راهي براي ارتباط با 
كنيم بايستي در رتبه اول كليه علوم را حذف كنيم. در عين حاليكه  مي ج نيست و اگر بخواهيم جدال بحثخار

 علوم هرگز نميتوانند بدون فلسفه و پيش داوري كار كنند.
مگر اينكه انسان بي توجه به مطلب باشد و اال مگر امكان دارد از يك پديده استنباطي بشود و آن استنباط 

بين استنباط از پديده و فلسفه اي  با فلسفه نداشته باشد. و اگر چنين باشد كه هيچ رابطهاي  رابطه از پديده هيچ
وجود نداشته باشد بايستي استنباط كارشناسي براي هر طفلي كه حتي قدرت تميز كليات را ندارد پيدا شود در 

 حاليكه چنين نيست.
 گيرد. مي و فلسفه هستي شناسي صورت *بررسي روش دستيابي به واقع در دو بخش فلسفه منطق

بحث اينكه راه به واقع داريم يا نداريم در دو بخش مطرح ميشود يك بخش در فلسفه منطق هاست و يك 
كنيم لذا  مي بخش از آن در فلسفه هستي شناسي است كه ظهور و تبلور اين مطلب را در اين بحث عرض

 مجبور هستيم چند پيش فرض را مالحظه كنيم.
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 منطق فلسفه طريق از واقع و خارج به دستيابي روش بررسي –*بخش اول 

كنيم كه راه داشتن انسان به  مي در بخش اول بررسي اين مطلب در ريشه روش دسته بندي اطالعات عرض
خارج و واقع در حقيقت همان بحث حاكميت بر رابطه و مختار دانستن انسان است كه در فلسفه مطرح ميگردد 

كند كه بنا به اعتقاد  نمي آن بحث هم اين است كه بشر قدرت فهميدن دارد و در عالم خيال زندگيو نتيجه 
ماديون خيالش هم غير ارادي با خارج مطابق و هماهنگ شود چون آنها حتي خيال را هم تحت پروسه و قانون 

 دانند. مي ديگري، غير ارادي و هماهنگ با جهان خارج
 سازد و جلو مي ي جبر تاريخي هم اينست كه قوانين تاريج اخالق و ادراك راكما اينكه اخالق را، معنا

 برد. مي
كنيم تميز همين ادعا كه پروسه چنين كاري را ميكند نيز با توجه به نظريه شما تحت  مي در مقابل ما عرض

چنين دادن فهمد يا تاريخ چنين ميكند و هم مي جبر خواهد رفت بعبارتي گفتن همين مطلب كه انسان چنين
ادراك بشر  "(آيا فهم و و درك اين ادعا كه"گيرد كه  مي هر گونه اطالعي از خارج در مقابل اين سئوال قرار

 "تحت پروسه و جبر نخواهد رفت؟) "باشد مي تحت حاكميت پروسه
ود بنابراين مسلم است كه فهم و درك هرگز تحت پروسه نخواهد رفت و اين امر از نظرهمه افراد بشر كه خ

دانند امري غير قابل انكار و تحت جبر دانستن آن نيز مردود و شكستني است(جزء  مي را داراي تميز في الجمله
 امور غير قابل انكار است).

 بررسي روش دستيابي به واقع در فلسفه هستي شناسي -*بخش دوم
كند.  مي عالي باز گشتكنيم كه حقانيت همه چيز در فلسفه به خداوند تبارك و ت مي در مرحله دوم عرض

هستي ممكنات واجب بالغير ميشود نه واجب بالذات و اين مطلب بعنوان يك حق تعالي شده است در مرتبه 
باالتر معرفت و آگاهي، حق طريق اثبات اين مطلب قابل پرستش نيست لذا قابل تمسك نيست، تمسك فقط به 

 محكم تر از هستي مطلق و عنايات او پيدا نخواهد كرد.اي  گيرد و انسان عروه مي خداوند تبارك و تعالي قرار
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گردد نه حقانيت اوبه استداللها نه اينكه اينها مستقل از او در  مي حقانيت همه دالي براهين به حقانيت او بر

سازند، هيچكدام از خودشان  مي هستند كه ميشود به آنها تمسك كرد. كليه روابطي كه كيفيتها رااي  رتبه
كند ولي  مي چيزي داشته باشند البته كسي ك در مبادي مطلب و ابتاي كار است تمسك به نشانه ها نميتوانند

اگر بعد فهميد اين نشانه ها را صاحب نشانه قرار داده اشت و اصال اينها بقاء و هستي ندارند اال به خداوند 
چنين كسي ديگر نميتواند بگويد اين نشانه تبارك و تعالي، اال به حول و قوه، ال به قيومتيته و اراده و به مشيته 

توانست  نمي كرد كه بشر نمي ها مرا هدايت كردند خداوند او را به خودش هدايت كرده است. اگر او هدايت
توانست باشد اگر فهم هم بود و كيفياتي بالمره  نمي هدايت شود. اوال نبوديد و اگر هم بوديد كه آيات و فهمي

 توانست كار كند. فهم و كيفيت و همه اينها بازگشت به خداوند تبارك و تعالي دارد. نمي وجود نداشت فهم شما
 *كمال و حق و ارزش به او بازگشت نموده و به او شناخته ميشود نه او به كمال و حق

كه بخواهيم فلسفي صحبت كرده و در مفاهيم بحث كنيم هستي مطلق اي  كنم در رتبه مي خالصه عرض
ال مطلق است از نظر فهم كمال بادارائي و عدم كمال با نادارائي و فقر تناسب دارد وقتي ميگوئيد برابر با كم

از اي  از هستي است و داراي كمال است يعني داراي مرتبهاي  انسان فقير و محتاج است يعني محتاج به مرتبه
يد هستي آزاد از همه نقايص هستي است، وقتي گفتيد هستي مطلق و آزاد از همه كيفيات مجبور هستيد بگوئ

كنيد ميگوئيد مفهوم كمال از كجا پيدا شد؟ كمال به او شناخته  مي (هستي همه مراتب كمال) بعد بيشتر دقت
ميشود نه او به كمال بنابراين وقتي صحبت از ارزشمند بودن چيزي ميشود يعني بازگشت آن شئي به او هست 

كنيد كه هستي همه چيز الزم  مي خداوند متعال است اگر مالحظه كند، يعني ارزش اوبه مي كه آنرا ارزشمند
 ميشود اين بدليل تناسبي است بين مخلوقات عالم و فعل حضرت وجود دارد.

همه چيز واجب بالغير است. وجوب داد،ولكن بالغير است فعل او هم متناسب با فاعل است نميشود تناسب 
طلق است ولي فعلش متناسب با او نيست.نقض و عجز در فعل فعل را از فاعل قطع كرد نميشود گفت فاعل م

 حضرت حق راه ندارد، يعني اگر متناسب با نقض و جز شد ديگر فعل او نيست.
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اگر بايد فعل متناسب با او باشد صفتش عدل است، اگر فعل متناسب با مطلق شد غايت حتما غايتي ميشود 

و سرور سجود و تكيه به او ختم ميشود و در اين جهت است  كه بازگشتش به مخلوق باشد و به ابتهاج و بهجت
واجب با لذات است يا آيا  ما كاري به فلسفه هستي و اينكه"گويند  مي نه به او زيرا از مطلق است. ما به آنها كه

كنيم مگر ميشود  مي عرض "نمائيم مي كنيم و آنرا توصيف مي واجب بالغير نداريم و به همين حركتش اكتفا
ي را از خالق هستي جدا كرد و درباره آن سخن گفت، توصيف شما توصيف حركت هستي نيست بلكه هست

 اصل قرار دادن آثار د رمالحظه حركت است.
 *حركات خوب حركاتي است كه هماهنگ با غايت و متناسب با اطالق باشد.

ل است، آنوقت وجود گفته شد كه چون فعل حق متناسب با كمال مطلق است بنابر اين صفت اين فعل عد
اختيار انسان و وجود عايت متناسب با عدل است (البته قبل از صفت فعل بايد غايت تائيد شود) بعد از صفت 

براي تفضل، براي  ،فعل سئوال اين است كه برياي چه خلق ميكند؟ براي اين غايت، براي رضوان، براي لذت
پيدا كرد و حركت و تغيير از  "براي  "ا باشد اگر خلقت انعام وقتي چنين شد ديگر حركت از شئي نميتواند جد

 آن جدا شدني نخواهد بود.
پس بنابر اين آنگونه حركاتي خوب است كه متناسب با اين غايت است زيرا اين غايت متناسب با فعل اوست 

راي آن خوب ديگر براي من، خوب ب "زيرا كلمه خوب تناسب با اطالق دارد و رابطه اش قطع شد ني نيست. 
هماهنگ با غايت  "خوب"ندارد  ،كافر، براي من ارزش دارد، براي آن كافر ارزش دارد، پسند من، پسند آن كافر

است. پس نظم از بي نظمي شناخته ميشود و جايگاه براي هر شئي و هر حركتي بطرف مقصد، مشخص 
 ميشود.

 يكي است.*آنگاه كه پايگاه تعريف ارزش د راطالق نباشد ارزش و نفي ارزش 
هر تعريفي را كه براي ارزش بيان ميشود اگر در اطالق پايگاه نداشته باشد مساوي با نفي ارزش است و اين 

 مطلق سازي ذهن نيست. اما چرا؟
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چون اگر ارزش نسبي شود و اطالق آن را حذف كنيد و بگوئيد اين موضوع را براي فالن مكان و فالن 

ارزشي كه دارد حقيقي است؟ ميگوئيد: من آن را آيا  گويم مي ن فوراشخص در فالن خصوصيات ارزش دارد، م
اين حقيقي است؟ آيا  گفتم براي آقا الف در شهر ب در زمان ج اينكار مناسب است. ميگويم: مي نسبي كردم و

متناسب با اين غايت و آن صفت فعل و آن حق است؟ ميگوئيد نه، آيا  گويم: مي ميگوئيد: حقيقي يعني چه؟
 سب با آن فرد دارد ميگويم: نه اين فرار از بحث است.تنا

پس بنابراين وقتي ميگوئيد براي فالن فرد اين مطلب خوب است و براي ديگري بد است ميگويم اين براي 
فالني گفتن شما مطلق است يا نه؟ اطالق آن از كجا بدست آمده است؟ از تناسب آن به اجبار در حركت، 

تگاهي مشخص و هيچ ميعادي و هيچ غايتي مشخص نداشته باشد؟ يعني آنگونه حركتي مادي كه هيچ خواس
كه مادي تبيين ميكند نفي ارزش است، ولي اگر گفتيد براي فالني در فالن شهر در فالن ساعت فالن چيز 
خوب است ولي اصل خوب بودن اين حقيقي است. ميگويم: حقيقي يعني چه؟ ميگوئيد: يعني مطلق است. حال 

ست يعني چه؟ يعني با غايت تناسب دارد. با صفت فعل تناسب دارد با خداوند تبارك و تعالي تناسب مطلق ا
 دارد. ميگويم بسيار خوب پس اين نسبي نيست. اين ارزش را نسبي قرار دادن نيست.

*نسبي دانستن ارزش به معناي نفي حركت و نفي حركت نفي كمال و با نفي كمال اختالف پتانسيل ممتنع 
 اهد شد.خو

كنيد و منك حركت  مي آيد كه توقف ار تأييد مي كنيد به نظرتان مي پس گاهي وقتي نسبي بودن را نفي
ميشويد. اما اين مغالطه است كه بگوئيم اگر كسي معتقد بود كه ارزش پايگاه در مطلق دارد حركت را نفي كرده 

مال را نفي كرده است چرا؟ اگر كمال بلكه هر كس كه بگويد ارزش مطلق نيست حركت را نفي كرده چون ك
نفي شود حركت و اختالف پتانسي ممتنع است و هر گاه ارزش پايگاه در مطلق نداشته باشد معنايش اين است 

 كه كمال، حركت و ارزش نفي ميشود.
 *ارزش پسندي است كه با اطالق رابطه داشته باشد و جداي از اطالق مفهومي درون متناقض خواهد بود.
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كنيد و  مي پرسيد: چرا اين صحبت را مي رزش چيست؟ پسندي است كه رابطه با اطالق داشته باشدپس ا

گويم چون نفس تعريف ارزش و كمال و خوبي در غير اينصورت شكسته  مي ميگوئيد پسند رابطه با اطالق دارد؟
گوئيم براي  مي وقتي شكند. مي ميشود يعني اگر چنين تعريفي براي اين مفهوم نكنيم، اين مفهوم خودش را

كنم هر چند كه  مي عرض‹ آقاي فالن در ساعت فالن فالن چيز خوب است فالن حركت خوب است بدنبال آ
خوب بودن آيا  ميگوئيد براي آقاي زيد بد است اما اين دليل نسبي بودنش نميشود براي اين آقا كه خوب است

قبل يا يك ساعت بعد بد باشد. اين مينيممي كه  آن در اين ساعت حقيقت است؟ ولو براي اين آقا يك ساعت
خوب بودن آن مطلق است يا نه؟ اگر گفتيد مطلق است آيا  ميگوئيد اين كار خوب است و بايد انجام گيرد

معنايش اينستكه اين پسند، اين حركت بايد با يك غايتي رابطه داشته باشد و بهرحال ارزش داشتن اين شئي 
صي بايد حقيقي باشد. حقيقي بودن و حق بودن آن نبايد متزلزل شود. حاال اگر براي ساعت خاص درزمان خا

، چنين ١٢گفتيد ممكن است حق يا نباشد. از ديد اين مكتب خوب است اين اقا ساعت فالن روز جمعه ساعت 
 كند و از ديد آن شخص ديگر بد است كه چنين كند اگر برگشت به ديد ها و ميل ها معنايش اينست كه اصال
معلوم نيست حق است يا باطل است يعني ترديد را وارد كرده ايد اگر قدم دوم را برداشتيد و من سئوال كردم 

روز جمعه  ١٢آقا ميشود با دستگاه منطقي يا فلسفي محاسبه كرد و ديد اين مطلب چيست؟ آقاي فالن ساعت 
و گفتيد نه نميشود. منطق هم خودش اين وظيفه اش معلوم است؟شما جواب داديد آيا  دي ماه چكار بكند ٢٦

تحت همين سئوال است. ادراك هم تحت اين سئوال است. ميگويم پس ادراكي از حقيقت داشتن اين خوبي 
گويم پس تعريف شما از ارزش با ضد ارزش يكي شد فقط يك حركت و پسند صوري شد  مي نداريم؟ميگويد: نه

ي معلوم نباشد كه اين حق است يا باطل اصل حق بودن و باطل كه انعكاسي از ماده است. چرا؟ براي اينكه وقت
بودن هم زير سئوال ميرود و انسان هم مثل ساير اشياء حركتي را حس ميكند و حركت ميكند واژه ارزش و 

نميتواند مفهومي درون متناقض و تعريفي درون متناقض نداشته باشد مگر اينكه پايگاهش به اطالق  ،اخالق
اين تعريف ارزش، عبارت است از اينكه ارزش پسندي است كه رابطه آن با حضرت حق جلت  برگردد. بنابر

 عظمه مشخص و معين شده باشد و فهوم ارزش جداي از اطالق درون متناقض و فرار از مقوله ارزش است.
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ث اميدوارم انشاءال.... در جلسه بعد كامال مشخص شود كه نظام ارزشي با مقتضيات نفس االمري و بح

حركت چه ارتباطي دارد كه در اين بحث هم اشاره شد اگر ارزش نباشد اختالف پتانسيل نيست و انشاءال... 
روشن شود كه چرا نباشد حركت نيست و بعد هم به اين مطلب خواهيم پرداخت كه ارزش در دستگاه الهي 

 آيد. مي حتما از طريق تناسب آن با او امر خداوندي است و از طريق انبياء
 خالصه بحث

 تعريف ارزش و علت پيدايش آن
با خارج نداشته و ندارد؟ اگر اي  آيا ارزش صرفا زائيده ذهن انسان و حاالت رواني وي است؟ و هيچ رابطه

چنين باشد يعني اگر مبناي ارزش و آنچه كه نظام ارزشي بر آن استوار است صر فا امري ذهني و ساخته و 
ديگر صحبت از وجود انگيزه و هر گونه توصيف از آن بي معنا ميشود بلكه  پرداخته حاالت رواني بشر باشد،

فراتر از اين مطلب، علم و ادراك و هر گونه سخن در باره هر چيزي حتي شناسائي انگيزه و آگاهي زير سئوال 
 خواهد رفت.

ين تعاريف راه به كه هيچ يك از ااي  تعريف از ارزش هرگز نميتواند بر مبناي مختلف داده شود آنهم بگونه
واقع نداشته و وقوع آن صرفا در ذهن و اندامهاي انساني و تمايالت روحي بوده باشد، البته از ديد ماده گرايان 
چون تمايالت رواني انسان چيزي جز انعكاس خواص ماده در اين ارگانيزم پيچيده نيست لذا پسند و انگيزه و 

باشد.از نظر اينان پسند و انگيزه و ارزش تنها  نمي خواص در انسانارزش نيز چيزي غير از منتجه بر خورد اين 
بعنوان يك واقعيت تاريخي ممكن است وجود داشته باشد نه حقيقتي مستقل از انسان و ادراكش، از طرف 

سازند پسند و ارزش و  مي ديگر معتقدين به جبر تاريخي بنابر اين اعتقاد كه قوانين تاريخ اخالق و ادراك را
 ق را نسبي گرفته و هيچ معيار مشخصي.اخال

 خالصه بحث
بدليل اتخاذ ماده بعنوان اصل واساس و جوهره همه چيز نميتوانند داشته باشند.پسند ماده پرستش را نز 
بدنبال خواهد داشت و ايندو و هرگز جداي از يكديگر فرض ندارد يعني همينكه بر گزيدند و پسنديدند پرستش 
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 گردد.آنها كه پسند و ارزش را بعنوان يك حقيقت خارجي قبول نداشته و آنرا نسبي مي جز الينفك اين پسند

احترام قائلند در واقع امر به هيچ عقيده و مرامي وقعي نخواهند گذاشته اما اي  دانند و براي هر عقيده مي
كند، چرا كه صحبت از ارزش در دستگاه ميشود يعني هر آنچه داراي ارزش است و ارزشش به او بازگشت مي

خلقت از ناحيه حضرت حق است و تناسب فعل و فاعل از هم جدا شدني نيست و اگر فعل متناسب با وجود 
مطلق شد عايت حتما غايتي ميشود كه بازگشت آن به مخلوق باشد و ابتهاج و سرور سجود و تكيه به او ختم 

 شود، هستي را هر گز نيمتوان از خاق هستي جدا كرد.
درمر حله باالتر معرفت و آگاهي حتي طريق اثبات اين مطلب قابل پرستش نيست لذا قابل از اين ديد 

محكتر از هستي و مطلق و عنايات او پايدا اي  تمسك نيست، تمسك فقط به تبارك و تعالي واقع ميشود و عروه
ه استداللها، و كمال و گردد نه حقانيت او ب مي يعني حقانيت همه دالئل و براهين به حقانيت او بر ،نخواهد شد

حق به او شناخته ميشود نه او به كمال و حق، فعل خداوند تبارك و تعالي مناسبت با كمال مطلق دارد و لذا 
 صفت آن عدل است و وجود اختيار انسان متناسب با عدل و وجود غايت متناسب با عدل خواهد بود.

پيدا كرد حركت و تغيير  "براي"پس اگر خلقتخداوند براي غايت و رضوان و لذت و انعام خلق ميكند، 
جداي از آن نخواهد بود و آنگونه حركتي كه متناسب با اين غايت باشد خوب است چرا كه غايت متناسب با 

 فعل اوست و كلمه خوب با اطالق تناسب دارد و رابطه اش قطع شدني نيست
 بنابراين

كه تعريف ارزش و كمال و خوبي در اين صورت ارزش پسندي است كه رابطه با اطالق داشته باشد چرا 
 شكسته ميشود.

اگر پايگاه ارزش و اخالق به اطالق بازگشت نكند اين واژه ها مفهوما درون متناقض خواهند شد پس آن 
چيزي داراي ارزش است كه رابطه اش با حضرت حق مشخص و معين شده باشد و هر چه غير از اين بيان باشد 

 ضد ارزش است.
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فته شود كه ارزش مطلق نيست حركت نفي شده و آنگاه كه حركت نفي شود رابطه با كمال قطع اگر گ
 ميگردد.

 
 



 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومسروش طراحي دوره 

 ١٥جلسه: 
 موضوع: قوانين تحرك

 استاد: حجت االسالم حسيني
 ٢٩/١٠/٦٤تاريخ: 

موضوع: بيان تفاوت قوانين تحرك در منطق تنظيم نظام اسالمي يا قوانين تحرك در منطق تنظيم نظام 
 الحادي

 خالصه بحث
 بيان تفاوت قوانين تحرك در منطق تنظيم اسالمي با قوانين تحرك در منطق تنظيم نظام الحادي

فاوت قوانين تحرك در منطق تنظيم نظام برادر حجت االسالم حسيني: بحثي را كه قرار بود طرح كنيم ت
اسالمي (روش طراحي اسالمي) با قوانين تحرك در نظام غير اسالمي بود. پس قوانين تحرك در منطق تنظيم 
نظام اسالمي (روش طراحي اسالمي) در برابر روش طراحي الحادي است و ما به دنبال بيان تفاوت منطق 

 ادي هستيم.تنظيم نظام اسالمي با منطق تنظيم الح
 اينها همان قوانين تحريك هستند؟آيا  برادر درخشان:

برادر حجت االسالم حسيني: خير قوانين تحرك هستند يعني چگونه كردن قوانين تنظيم نظام بايد تحت 
توان گفت  گيرد يعني مي قوانين تحرك باشد اين قوانين ارزشي است كه بعد بر اين اساس تنظيم نظام انجام مي

 ين تحرك مبناي تنظيم نظام هستند.كه قوان
 گذارد فلسفه (هستي شناسي) در قوانين تحرك اثر ميآيا  اصل اول:

 هستي در فلسفه الهي -الف



٢٠٦  ······························································································································································  
واقعاً فلسفه (هستي شناسي) در قوانين تحرك داراي آيا  آنچه را كه بايد در اينجا توجه كنيم اين است كه

 به آن توجه داشته باشيم فلسفه است. اثر است يا نه؟ لذا اصل اولي را كه بايد حتماً
در فلسفه الهي (اسالمي) هستي حتماً داراي غايت است. هستي بدون غايت، وجود ندارد وقتي هستي داراي 

نه تناسب » هستي، غايت، تناسبي با صفت فعل خالق«توانيم اين غايت را حذف كنيم و بنويسيم  غايت شد مي
توانيم تناسب با صفت فعل  ت فعل فاعلي كه مطلق است. بنابراين ميبا صفت فعل خالق يعني تناسب با صف

خالق را حذف كنيم و به جاي آن (تناسب با اطالق) را بنويسيم. غايتي كه با صفت فعل فاعلي كه مطلق است 
مناسبت داشته باشد الزم است يا تناسب با واجب الوجود داشته باشد يعني اين ممكن الوجود است ولكن اگر 

ممكن از ناحيه واجب الوجوب ايجاد شده است يعني واجب بالغير است وجودش يعني بودنش به واجب  اين
گردد و منهاي اين غايت تناسبي با واجب الوجود ندارد. ممكن است در فلسفه مادي بگوييد آنها به  بالذات برمي

شود پس شما  ي چنين چيزي نميگوييم: نه در دستگاه اله اينكه واجب الوجود هست يا نه كار ندارند ما مي
 دانستيد. اينجا غايت را ضروري مي

 وضعيت حركت در دستگاه الهي -ب
حركت در دستگاه اسالمي چه معنايي دارد؟ هستي آيا  كنيم حاال يك اصل بعدي اين است كه سئوال مي

حرف را  تواند از جهت و غايت جدا باشد (هستي حركت بدون جهت نيست) كه اين حركت در عينيت نمي
توانيم به شكل ديگري باين كنيم و بگوييم هستي ذاتاً بدون غايت فرض ندارد و هستي ذاتاً بدون جهت  مي

تواند جدا باشد، هستي را هم  فرض ندارد. پس بنابراين درست مثل اين كه بگوييم انحناء و گردي از دايره نمي
 و داراي جهت است. شود فرض كرد. هستي حتمًا براي غايت بدون غايت و جهت نمي

 اصل دوم: فشار، جهت، غايت
 فشار، جهت و غايت از يگديگر قابل تفكيك نيستند -الف

توانيد هستي را بدون فشار  كنيم كه فشار، جهت، غايت. يعني در عينيت نمي پس در اصل دوم عرض مي
حركتي ندارد يعني  پيدا كنيد. در عينيت اگر فشار هستي صفر بشود يعني اين هستي براي غايتي نيست و
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گوييد بالغير  موجودي خلق شده باشد كه ميل به هيچ طرفي و براي هيچ جهتي نباشد درست است كه مي

گوييد ممن بالذات است و حركت براي آن ممكن است من  گويم هستي آن هم بالغير است مي است. من مي
كنيم) اصل دوم در مقام تحقق فشار،  ميگويم فعالً واجب است و واجب بالغير است (در مقام تحقق صحبت  مي

جهت، غايت از يكديگر قابل تفكيك نيستند. در اينجا علت حركت همان علت هستي است. گاهي ممكن است 
فشار را به اسلم اختالف پتانسيل بيان كنيم و گاهي به معناي دقيقتر آن به آن كيفيت جاذبه بگوييم (البته اين 

ايم) يعني اگر اصل دوم (الف)  به اصل كل روند كه جهت است. آن را متنازل كرده بعد از زماني است كه از توجه
 بود (الف= فشار، جهت، غايت از يكديگر قابل تفكيك نيستند). مي

 كيفيت جاذبه، كيفيت رابطه، كيفيت تعين از يكديگر قابل تفكيك نيستند -ب
ا هم قابل تفكيك از هم نيستند پس معلوم (ب) كيفيت جاذبه، كيفيت رابطه، كيفيت تعين ميشود. كه اينه

» براي«توانيم (در مقام عينيت و تحقق  غايت باشد نمي» براي«شد اگر ما حتماً غايت بخواهيم و اگر هستي 
گوييم (براي  شود و مي يعني وجود فشار) هستي را از فشار جدا كنيم گاهي در مقام انتزاع از (براي) صحبت مي

گوييم بايد وجود يك فشار باشد.  گوييد آن (براي) بايد فعليت داشته باشد مي ند گاهي ميا اين) آن را خلق كرده
يعني اگر گفتند براي غايت خلق شده است ولي هيچ گونه فشاري براي رفتن به طرف غايت ندارند و حركت و 

ي حركتش صفر اي كه در مقام تحقق عين گويم: اين كه براي غايت نيست همان لحظه فشار آن صفر است. مي
اي كه خلق  باشد در همان لحظه براي غايت نيست و حتي در يك لحظه هم فرض خلق ندارند يعني هر لحظه

 شده باشد نبايد لغو باشد، نبايد لغو باشد يعني بايد به طرف غايت فشار داشته باشد و براي غايت باشد.
اص نباشد باز هم حركت صفر اگر هم بگوييد جهت از آن حذف شود يعني در جهت خاص يا غايت خ

شود هرگاه بگوييد فشار هيچ گونه جهت خاصي ندارد يعني همه فشارها برايش مساوي است حتي ماندن در  مي
شود. پس اگر فشار  شود) اگر هم بگوييد غايت ندارد باز هم فشار صفر مي وضعيت خودش (كه اين هم باطل مي

ها حتي در ماندن به شكل خودشان  ست. اگر تمام جهتبه طرف غايت وجود نداشته باشد حركت ممتنع ا
ندارد باز هم » براي«شود. اگر غايت هم نداشته باشد يعني  مساوي باشد باز هم حركت براي آن ممتنع مي
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 حركت برايش ممتنع است. حاال اگر اين سه يعني كيفيت جاذبه، كيفيت رابطه، كيفيت تعين را داشت هباشد

گوييد فعليتي داريم كه فشار است و  در دوران چه رشدي واقع شده است؟ وقتي مياين در چه سالي و آيا 
غايت و جهتي داريم مجبور است طي راه كند و تدريجي الحصول شود، مجبور است حركت داشته باشد حركت 
هم حتماً مراحل دارد. حركت منهاي مساحت و مراحل ممتنع است. كيفيت جاذبه هميشه با طرفيتش تناسب 

آيد كه ما  شود. ابتدائاً به ذهن مي گيرد وضع آن متعين مي رد. ولي به صورت عام. در كيفيت روابط كه قرار ميدا
كنيم اگر توجه داشته باشيد و روند را رسم بفرماييد و اينجا غايت و آنجا را هم مبدأ  اين سه را ادعايي عرض مي

فشارها همه جا يكنواخت استو هيچ تغيير الزم  و شروع به حركت و مقصد باشد محال است بتوانيد بگوييد
شود يعني متكيف به كيفيات مختلف  نيست. مسلماً معناي تغيير اين است كه مرتباً كيفيت جاذبه عوض مي

شود از كيفيت رابطه جدا باشد؟ و بگوييد بدون اينكه وحدت تركيبي داشته  شود اما كيفيت جاذبه مگر مي مي
 رفيتها عوض شود.باشد و مركب تغيير كند ظ

گوييم كيفيت تعين تابعي از كيفيت رابطه و كيفيت جاذبه است. در چه زماني؟ كجاي نظام قرار  آن وقت مي
دارد و روابط آن چيست؟ تا كيفيت تعين آن چگونه باشد مشخص شدن ظرفيت تعيني شئي ممتنع است مگر 

جاذبه را مالحظه كنيم. مرحله سوم مگر كيفيت  بينيم) كيفيت روابط و كيفيت اينكه (اگر مركب و تغيير را مي
 كنيم نسبت تأثير كيفيت تعين يا مشخص شدن طرفيت شئي. تواند از ارزش جدا شود؟ عرض مي تعين مي

 دهد نسبت تأثير كيفيت تعين شئي در حركت نسبت ارزشي را نتيجه مي -ج
دهد. پس كيفيت تعين، نسبت تأثير را  ميتواند از در حركت، نسبت ارزشي را نتيجه  مگر كيفيت تعين مي

توانيد كيفيت تأثير بگوييد، حركت را هم حذف كنيد و بگوييد كيفيت تعين، كيفيت تأثير (معناي  هم مي
 كيفيت تأثير، نسبت تأثير در كل و نظام شد) يعني نسبت ارزش يا كيفيت ارزش.

 رابطه ارزش با هستي و حركت
ارزش از كجا پيدا شد؟ مگر ما نگفته بوديم براي چه آيا  گوييم، ت را ميحاال رابطه ارزش با هستي و حرك

كند؟ براي غايت، مگر غايت نسبت به جهت ركن قرار نگرفت؟ مگر ارزش تناسبي نيست كه در لسان  خلق مي
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ز پسندم. اين حداقل استفاد ا گوييد براي من خوب است. يا من مي بسيار ساده ابتدايي كه مودر اتفاق است مي

نداريم.   »براي«وجود دارد. ما ارزش منهاي » براي«ارزش در نازلترين مرحله اجمالي است كه در ارزش كلمه 
خواهيد بگوييد عندال... تبارك و تعالي. قوانين شما قوانين تحرك  خواهيد اينجا بگوييد، مي ارزشي را كه مي

ن است ما از يك حقيقت ادراك داشته قوانين تحرك ساخته ذهن ما است؟ يا حقيقت دارد؟ ممكآيا  است
  كند. مبدأ ارزش، باشيم ولي آن خودش مستقل از ما هست. تناسب با صفت فعل است كه ارزش را مشخص مي

 گردد. به هستي مطلق برمي
 ارزش حقيقي از نسبت تأثير جدا نيست

اندازه ارزش دارد؟ به  تواند از نسبت تأثيرش جدا باشد. نماز به چه كنيم ارزش حقيقي نمي حاال عرض مي
تواند در روابط ديگر براي به طرف تقرب و رضوان اثر بگذارد. ارزش دارد. يعني كيفيت ارزش  اي كه مي اندازه

 تواند حقيقي فرض شود ولي از نسبت تأثير و كيفيت تأثير جدا باشد. شما نمي
 احكام تابع مقتضيات نفس االمري هستند

 دارد (قوانين تحرك اسالمي و غير اسالمي دارد)در عينيت ارزش حقيقي وجود  -١
 ارزش حقيقي و ارزش تخيلي وجود دارد. -٢

االمري هستند يعني خداوند بيهوده نفرموده كه خمر حرام  گفتن اين كلمه كه احكام تابع مقتضيات نفس
داريم يك اقتضايي دارد يعني يك نسبت تأثيري دارد.   هايي كه ما با اشياء است نماز واجب است كيفيت رابطه

ي است يعني در نسبت تأثير در روند كه شوند هر دو هم امر خداست اما يكي از آنها اول دو امر با هم مزاحم مي
مالحظه كنيم يكي از آنها مقدم است. پس بنابراين گفتن اينكه احكام داراي يك حكمتها و علتهايي واقعي 

جهت نيست و براي غايت است فعليت آن  هستند. يعني عالم كون، فشار و هستي را كه خداوند خلق فرموده بي
اي و هر  شود. در هر مرحله كه به طرف اين غايت است، داراي فشار ميهستي نسبت به غايت در جهت خاصي 

كند  اش را كه مالحظه كنيد در روابط خاصي در نظام تكويني كيفيتهايي را متعين مي زماني كيفيت جاذبه
نظمي و هرج و مرج استوار نيست (سبحانك ما  گوييد دنيا نظام دارد دنيا بدون نظام نيست و كارها بر بي مي
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لقت هذا باطال) حتي يك ذره را بر باطل خلق نفرموده. اين حرف يعني اينها الزمه خلقت بوده اند يعني تك خ

رسد در آنجا هم اقتضايي دارد يعني يك  گوييد اين رابطه نسبت به انسان كه مي ها الزم است. بعد مي تك رابطه
با هستي مطلق دارد و يك روابطي  روابطي داراي ارزش و يك روابطي ضد ارزش است. يك روابطي تناسب

هايي كه به هستي تناسب نداشته »گوييد آ تناسب با هستي مطلق ندارد، تناسب به صفت فعل خالق ندارد مي
آورد (وقتي از ارزش و تقرب دور شديم و بعد از او بعد از رحمت است. هستي  باشد از حضرت حق دوري مي

كند. آب و هواي عالم ديگر كه  ود و به صورت عذاب تجسم پيدا ميش شود اضطراب ما زياد مي حقيقي ما كم مي
گوييد يك سري از رفتارها هم هست كه به فعل مطلق تناسب دارد. با  شود. بعد مي به آن بخورد ظاهر مي

كند،  غايتي كه او قرار داده تناسب دارد يعني با هستي تناسب دارد يعتي با افاضه او تناسب دارد او افاضه مي
كند نهايت در يك محدوده خاص اختيار داده كه اين اضافه كردن به  تي را داده و مرتباً هم آن را اضافه ميهس

توانيد فعلي را انجام دخيد كه ظرفيتي محقق شود، فقري را احساس كنيد تا او اعطا  اختيار شما باشد. مي
اي قرار بگيريد كه خذالن باشد)  رابطه توانيد كفران كنيد چشم بپوشيد و رو برگردانيد. در يك بفرمايد. مي

گفتن اين حرف كه احكام تابع مقتضيات نفس االمري هستند دقيقاً اين است كه در عينيت بپذيريم كه ارزش 
 حقيقي وجود دارد.

اگر گفتيد در عينيت ارزش حقيقي وجود دارد يعني قوانين تحرك اسالمي و غير اسالمي دارد. حال سئوال 
گوييم نه آنها قوانين باطل  گوييد؟ مي شما قوانين تحرك غير اسالمي را هم قوانين تحرك مي اين است كه مگر

كنند كه قوانين آنها قوانين تحرك است يعني ارزش حقيقي و ارزش تخيلي داريم. و  هستند كفار خيال مي
 شود غير از اين نيست. آنچه هم كه در مغاطه و در ضد ارزش گفته مي

 پرسش و پاسخ
رسد. يكي اينكه در بحث فلسفه  ر درخشان: در اين قسمت چند نكته درباره فرمايشات استاد به ذهن ميبردا

فرماييد هستي غايت دارد و اين غايت متناسب با صفت خالق است و ديگر اينكه اين متناسب را  اسالمي كه مي
» هستي«ه غايت دارند يا هستند ك» ها هست«منظور از هستي غايت دارد يعني همان آيا  اطالق است حال



 ····························································································  ٢١١ 
» موجود«غايت دارد. اين مثل بحث وجود و ماهيت است. اينجا اين متناظر با هستي گرفته شده است. اما يك 

 آيد هستي متبادر با وجود است. داريم كه به ذهن مي» وجود«و يك 
اند؟  مري خلق شدهوجود غايت و جهتي دارد؟ يا موجودات هستند كه جهت و غايت دارند و براي اآيا  حاال

» هستي«غايت دارند نه » ها هست«آيد منظور اين است كه  دهد به نظر مي اين جور كه ظاهر عبارت نشان مي
توان صفتي را بر آن بار كرد  ترين سطح انتزاع است نمي ترين سطح انتزاع است، هستي در عالي وجود در عالي

جهت، غايت را هم از هم تفكيك نفرموديد يعني هستي فرماييد هستي به سمت و جهتي است و فشار،  اگر مي
كنيد در آن صورت اگر هستي را وجود  داراي فشار، جهت، غايت است همه صفتهايي است كه شما بر آن بار مي

تواند تحت شمول هيچ صفتي قرار بگيرد و  شويد. يكي اينكه هستي نمي بگيريد قاعدتاً با دو شكل مواجه مي
شود كه غير از آن ديگر » قبول كنيم كه تحت صفت قرار گرفته، اين صفت قاعدتاً بايد ذاتي آثانياً اگر اين را 

توانيم تغيير بدهيم يا تنظيم كنيم. موضوع تنظيم و روش طراحي ما براي تغيير  متصور نيست. ديگر اصالً نمي
غيير دادن موجودات است. براي تغيير وجود كه نيست براي ت» ها هست«هستي كه نيست براي تغيير دادن 

است. پس اين هستي غايت دارد، يا بايد بگويم منظور از هستي، وجود و اعلي درجه ممكن از انتزاع نيست بلكه 
آيد يا حداقل اين مسأله نيازمند  ها هستند كه آن وقت تغييراتي در ساير مباحث به وجود مي منظوز هست

كند كه قاعدتاً اگر مسأله  له در بحث حركت سرايت پيدا ميتبيين بيشتر است اين اشكال در ساير مطالب از جم
ما يك هستي غير مطلق هم داريم! در خيلي از موارد آيا  شود. اينجا روشن شود در بحث حركت هم روشن مي

منظور از هستي وقتي آيا  كند كه فرمودند بحث درباره هستي مطلق است كه باز اين شك را تقويت مي مي
است؟ و هستي مطلق واقعاً منظور هستي به معناي وجود كلمه است يا » ها هست«رائه شود بدون كلمه مطلق ا

 نه؟ اگر نه چه فرقي بين هستي مطلق و كلمه هستي كه پاي تخته مرقوم فرموديد وجود دارد؟
رسد تمام نكاتي  ادامه اين بحث به تعريف ارزش و ارزش حقيقي در مقابل ارزش تخيلي رسيدند به ذهن مي

همراه است، ارزش براي من ارزش براي نظام، ارزش براي يك قوم، » براي«فرمايند ارزش حتماً با كلمه  مي كه
متصور نيست و ارزشي كه ما در دستگاه اسالمي فكر » براي«فرمايند ارزش بدون  ارزش براي زمان خاص. مي
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كنم پس منظور  ورت من عرض ميكنيم در واقع ارزش همان پسند عندال... تبارك و تعالي است. در آن ص مي

هاي غير الهي است كه  هاي الهي هم ارزش هاي الهي است. در مقابل ارزش از ارزش حقيقي همان ارزش
گوييم يك ارزش الهي داريم و يك ارزش  هاي تخيلي هستند. اين تفكيكي است كه ما مي فرماييد آنها ارزش مي

عريفي از ارزش ارائه دهيم كه شامل بر هر دو باشد و بگوييم ارزش ايم يك ت غير الهي داريم ام ما هنوز نتوانسته
هاي تخيلي است اين به اين معناست كه همان طور  هاي غير الهي، ارزش فرمايند ارزش چيست؟ مضافاً اينكه مي

ا اين بدان معناست كه آنها در تخيالت مسلمين رآيا  كه فرمودند قوانين تحرك كفار يك قوانين تخيلي هستند.
اين تخيل است و اصالً چنين چيزي نيست و اصالً ضرورتي ندارد خودمان را از بند كفار آزاد آيا  كنند اسير مي

آنها در آيا  شود كه تخيلي است اش قوانين تحرك كفر مي هاي تخيلي دارند نتيجه كنيم. زيرا كفار يك ارزش
آسيب رسيده آسيب تخيلي است در حالي  اند هيچ آسيبي هم به كسي نرسيده است اگر هم تخيل حركت كرده

گيريم كه نه اين طور نيتس  كه واقع امر اين طور نيست وسلطه كفار بر مسلمين تخيلي نيست؟ پس نتيجه مي
و قوانين تحرك كفار حقيقي است به اين معنا كه آثار عيني دارد ما مبتال به آثار عيني آن هستيم كه به ذهن 

گردد كه تعريف نشده است و به بحث  ي بودن تحرك كفار به بحث ارزش برميرسد كه ريشه بحث تخيل من مي
 گردد. ها است يا خير؟ برمي منظور از هستي، هستآيا  هستي و اينكه

اين خودكار مخلوق است يا هستي مخلوق است و كاري به اين خودكار آيا  برادر حجت االسالم حسيني:
 ق است يا نيست؟ها كه مخلوق نيستند. اين مخلو ندارد؟ هست

 برادر درخشان: قاعدتاً مخلوق است.
كنيم يعني اينها كه مخلوق  ها صحبت مي برادر حجت االسالم حسيني: اگر مخلوق است ما درباره همين

شود، من كاري ندارم. اين هستي  خواهيد اين هستي مشكك مي اند. حال شما مي هستند براي غايتي خلق شده
رم. صحبت من اصالً در مورد آن مقوالت و بحث درباره كلمه هستي نيست، غير مشكك است من كاري ندا

خواهيم  توان تعريف را از ارزش به تعريف در هستي منتقل كرد و آنجا بحث كرد ولي ما اآلن آنجا را نمي مي
نكه خواهيم ترديد كنيم نه در بحث هستي اي بحث كنيم و لذا اگر بخواهيم ترديد وارد كنيم در بحث ارزش مي
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فرماييد مخلوق است براي غايتي است. اينكه براي غايت است يعني داراي فشار و جهت و غايتي است اينكه  مي

اي كيفيت تعين است. اين كيفيت تعين  اي، كيفيت رابطه داراي فشار و جهت و غايت شد داراي كيفيت جاذبه
كند. حد ارزش آن را  مسير مشخص مي يك نسبت تأثيري دارد كه نسبت تأثير آن كيفيت ارزش آن را در اين

كند اينكه نسبت ارزش آن در اين  كند. نسبت ارزش آن را در اين مسير مشخص مي در اين مسير مشخص مي
اي كه آدميزاد هم جزء اين مجموعه است نحوه  شود در مجموعه مسير مشخص شد آن وقت گفته شد كه مي
ارتباط بگيرد؟ اگر بگيرد چگونه بگيرد؟ چه نسبت اثري دارد؟ آيا  ارتباطش با اين، چه نحوه ارتباطي بايد باشد.

اش با اين چگونه  ارتباط نگيرد؟ چقدر از اين دوري كند؟ چكار كند؟ كيفيت رابطهآيا  چه اهتمامي داشته باشد؟
باشد؟ (اگر نسبت تأثير آن براي انسان خيلي خطرناك باشد و براي يك چيز ديگر باشد جاي خودش خوب 

شود  لكن در ارتباط با انسان ممنوع است) وضعيت ارزشي اين و تناسب ارزشش و روابطش مشخص مياست و
كه حقيقي است يا غير حقيقي. حاال اگر ما بگوييم شما يك طوري حرف بزيند كه همه حرف كفار درست باشد 

 هم حرف مسلمين در آن صورت خوب است...
 فرماييد منظور از هستي موجودات است. شود. پس مي ميبرادر درخشان: پس فرمايش شما داخل بحث دوم 

برادر حجت االسالم حسيني: حضرتعالي بفرماييد كه هستي مشكك است و هستي ممكن را تجريدي 
توانيم صحبت كنيم. بگوييم سه تصور از هستي است. هستي واجب، هستي ممكن، آن هستي كه  مي

 توانيم درباره هستي و آثار و لوازم آن صحبت كنيم. نميآيا  ستبالذات است و آن هستي كه واجب بالغير ا  واجب
ها؟ آن  هستي يعني موجودات؟ هستآيا  گويم منظور شما از كلمه هستي چيست؟ برادر درخشان: من مي
 خودكاري كه نشان داديد؟

 »ها هستي«برادر حجت االسالم حسيني: بله بفرماييد 
كنم آن قسمت هم كه فرموديد حركت هم  ستند. سئوال ميبرادر درخشان: پس موجودات داراي غايتي ه

 ها بودند؟ يا ذات حركت؟ منظور شما از حركت متحركآيا  داراي جهتي است
 برادر حجت االسالم حسيني: نه. ذات حركت براي چه خلق شده است؟
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از حركت  منظورآيا  »ها هست«برادر درخشان: اين مسأله بايد تبيين شود چون در آنجا هستي شد يعني 

 هم متحركها هستند؟
گوييم حركت براي واجب الوجود امري  كنيم بعد مي برادر حجت االسالم حسيني: نه. اول بحث حركت را مي

» هست ولي هرتصميم فلسفي كه درباره وجود در مورد آ» ها هست«محال است. حركت هرچه هست براي 
هستند، واجب بالغير هستند. حركتشان هم بر گرفتيم و گفتيم وجود موجودات ممكن است. ممكن الوجود 

 همان اساس است يعني اين متحركها داراي حركتي هستند كه حركتشان بدون غايت نيست.
 موجودات داراي حركت هستند؟آيا  برادر درخشان:

برادر حجت االسالم حسيني: حركت آنها بدون غايت نيست. در اينجا نفس حركت را مورد بحث قرار 
فرماييد. انشاءال... در هفته آينده  وانين حركت آنجايي است كه شما كيفيت رابطه را مالحظه ميدهيم. ق مي

توانيم بي طرف به خدا و ضد  ما در تعاريف چگونه ميآيا  جناب آقاي درخشان پاسخ اين لطف را بفرماييد كه
ف متألهين شامل داشته خدا باشيم؟ و يك تعريفي هم بدهيم كه هم حرف متألهين در آن راست باشد هم حر

اي دارد؟ آنها  باشد قدرت تبيين حرف كفار را داشته باشد و اثبات كند كه حرف آنها غلط است اين چه فايده
توانيم در ادبيات چنان شامل صحبت كنيم كه هم خدا مبدأ حق باشد  گويند. چگونه ما مي هم ضد همين را مي

ما و راست بودن حرفمان را كار نداشته باشيم خدا يكي از  حقانيت صحبت  و هم انكار خدا مبدأ حق باشد؟
اجزاء مطلب باشد راست بودن به خداوند جلت و عظمه بازگشت نكند. حقيقت داشتن به خداوند جلت و عظمه 

اين ممكن است؟ و يا اينكه درون متناقض شدن يك دستگاه منطقي است كه طرفين نقيض آيا  بازگشت نكند
 معناي اين حرف اين نيست كه وجود و عدم در اثر مساوي باشند؟ آيا را مساوي بداند
 خالصه بحث

 ارتباط هستي و ارزش:
 الحادي –قوانين تحرك در منطق تنظيم نظام (روش طراحي) اسالمي 

 (الف) فلسفه اسالمي: (هستي داراي غايت است، تناسب با صفت فعل خالق دارد)  اصل اول:
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 تناسب – غايت –پس: هستي 

 فلسفه اسالمي: هستي حركت بدون جهت نيست، هستي بدون غايت فرض ندارد.ب: 
 فشار، جهت، غايت -١اصل دوم:

در عينيت هستي بدون فشار نيست. سه مورد فوق از يكديگر قابل تفكيك نيستند. در اينجا علت حركت 
 همان علت هستي است.

 كيفيت جاذبه، كيفيت رابطه، كيفيت تعين. -٢
شه با ظرفيتش تناسب دارد (ولي به صورت عام) كيفيت جاذبه همان كيفيت پذيرش كيفيت جاذبه همي

 تفضل است.
شود. ولي كيفيت جاذبه از  حركت بدون تغيير ممتنع است. در اين صورت كيفيت جاذبه مرتباً عوض مي

 كيفيت رابطه جدا نيست. آن وقت كيفيت تعين تابعي خواهد شد از كيفيت رابطه و كيفيت جاذبه.
كيفيت تعين (مشخص شدن ظرفيت شئي) كيفيت يا نسبت تأثيرش در حركت نسبت ارزش را نتيجه  -٣
 دهد. مي

تواند از نسبت تأثيرش جدا باشد بدين معناست كه مثالً نماز به چه  شود ارزش حقيقي نمي وقتي گفته مي
راي رفتن به جهت تقرب و رضوان اثر تواند در روابط ديگر ب ارزد؟ و يا اين رفتار خاص به چه اندازه مي اندازه مي

 بگذارد؟
تواند از نسبت تأثير جدا باشد و اال گفتن اينكه احكام تابع  كيفيت ارزش حقيقي است كيفيت تأثير نمي

 معناست. مقتضيات نفس االمري باشند بي
 پس:

يت ارزش نتيجه اول: گفتن اينكه احكام تابع مقتضيات نفس االمري هستند بدين معنا است كه در عين
 حقيقي وجود دارد. يعني قوانين تحرك اسالمي و غير اسالمي دارد.

 شود. نتيجه دوم: ارزش به دو دسته ارزش حقيقي و ارزش تخيلي تقسيم مي





 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومسره روش طراحي دو

 ١٦جلسه: 
 موضوع: رابطه قوانين حركت با قوانين تحرك

 استاد: حجت االسالم حسيني
 ٢/١١/٦٤تاريخ: 

 
 مقدمه:

برادر حجت االسالم حسيني: ابتدائاً دو بحث گذشته را جمع بندي كرده و نتيجه گيري كنيم تا انشاءال... 
 وارد قسمت سوم صحبت شويم.

بود يكي هم درباره قوانين تحرك. ابتدائاً عرض شد كه قوانين تحرك  يكي از بحثها درباره قوانين حركت
همان قوانين ارزشي هستند و بعد هم درباره قوانين ارزشي و رابطه آنها با قوانين حركت تا مرحله هستي بيان 

 كنيم. تر مطلب را بيان مي تر و مشروح زديم و حاال يك مقدار واضح داشتيم. البته هستي را قيد نمي
 ها و هستي مطلق ستيه

بينيم ولي آنچه كه در آخر نتيجه  بينيم يعني مغاير و تغيير را مي ها را مي در مرحله اول مالحظه عالم هستي
ها  گيريم فقط درباره اينها نيست بلكه درباره هستي مطلق است، ابتدائاً درباره اينكه اين جهان و هستي مي

تواند صفت اينها را دارا باشد يعني نياز به  خواهند. خالقشان هم نمي يتوانند واجب با لذات باشند، خالق م نمي
توانيم  كنيم كه ما مي هستي مطلق است، اين نياز نيازي كه ساخته و پرداخته ذهن ما باشد نيست. باز بحث مي

ن خارج باشد توانيم داشته باشيم، اعم از اينكه از جها ادراك از حقيقت داشته باشيم ادراك از خارج خودمان مي
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توانيم داشته  هايي كه مستقل از ما هستند مي يا به وسيله ادراك عقالني ادراك از حقايق باشد ادراك از حقيقت

 باشيم.
گوييم هستي محض، مطلق، بدون اضافه داريم كه چنين هستي براي ما فقط  كنيم و مي بندي مي بعد تقسيم

توانيم درباره خصوصياتش حرف بزنيم از راه  رد. و ابداً نميقابليت اذعان و اعتراف نسبت به حضرت حق را دا
ها را از خداوند سلب كنيم يعني هستي مطلق مقيد نيست و  توانيم خصوصيات ماده و هستي صفات سلبيه مي

هاست، هم در باب  توان در آن صحبت از وضعيت و جنس و فصل نمود، اما آنجا كه سخن در باب هستي نمي
شود نسبت به وجود آنها در عالم خارج احاطه  از وضعيت و جنس و فصل صحبت كرد و هم ميتوان  انتزاع، مي

ها كيفيتي ازآن هستي  نسبي پيدا كرد. بنابراين موضوع مورد بحث ما هستي ممكن الوجود است كه اين هستي
 باشد نه كيفيتي از هستي واجب الوجود. مي

ايت داري آن است يعني هستي ممكن الوجود صحبت از هستي ممكن الوجود در حقيقت صحبت از غ
باشد. اشيائي كه داري حركت هستند و حركت بعد هستي آنهاست  جهتي است و داراي حركت مي» براي«

اي از مراتب كه باشند ممكن الوجود هستند. پس  شود آنها را مالحظه كرد در هر مرتبه بدون حركت نمي
كشيم در جدول ذكر كنيم بايد بگوييم هستي واجب  ظر جدولي كه ميرا از ن  بنابراين اگر بخواهيم هستي واجب

جلت عظمه اشاره به قيد منبع بكنيم و بگوييم براي ما شناختن و احاطه بر او محال است بلكه اعتراف به عجز 
 توانيم به ياري خود او به آن برسيم. پذير است و مي و يقين به وجودش براي ما امكان

 )ايجاد( خلقت – مشيت –هستي واجب 
نويسيم مشيت است) چرا  رسيم (كلمه دومي كه مي مي» مشيت«گوييم هستي واجب تعالي. بعد به  ابتدا مي

اراده فرموده است و خلق كرده نه اينكه در خلق مضطر بوده است شاء و خلق   گوييم مشيت؟ براي اينكه شاء مي
نويسيم. اين مشيت  تي مطلق مشيت بالغه الهي را مي(اراده فرموده و خلق نموده) پس در مرتبه دوم بعد از هس

دارد. پس » براي«مشيت نسبت به چيست؟ نسبت به خلقت است. خلقت حتماً آيا  تواند باشد بدون غايت نمي
 از مشيت بايد خلق و ايجاد را بنويسيم.
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 غايي جاذبه – غايت –ايجاد 

ذله غايي، البته كيفيتي براي آن لحاظ شود جا ايجاد بدون غايت محال است. ايجاد باضافه غايت مي
شد بعد زمان را در آن  كنيم. آن وقت در اين رتبه كه خلقت را مالحظه كنيم اول آن باالجمال بود و نمي نمي

مالحظه كرد چون صرفاً خلق را ذكر كرديم، هر چند مخلوق شدن يعني داراي زمان بودن ما مرتبه، مرتبه 
گوييم در قسمت ديگر اول ايجاد، دوم  طلق بعد مشيت و بعد خلقت را ميگوييم، اول هستي م مطلق را مي

غايت، سوم جاذبه غايي است. حاال از اينجا ديگر ايجاد چيزي است كه داراي كيفيت است و قبل از مالحظه 
كنيد. جاذبه غايي پس از غايت مالحظه  كيفيت مكاني (قبل از مالحظه بعد مكاني)، مالحظه بعد زمان را مي

 شود. يم
 جهت غايي، كيفيت غايي (كيفيت جاذبه) جاذبه غايي (كه داراي حركت است)

جاذبه غايي محال است بدون حركت باشد مسلماً جاذبه غايي بايد حركت داشته باشد و حركت جهت دارد 
ه بعدش حتماً جهت غايي است. اگر جاذبه غايي و جهت غايي از يكديگر جدا نباشند نتيجه بعدي كيفيت جاذب

 كنيد. گوييد اولين جايي است كه باالجمال بعد مكان را مالحظه مي خواهد شد، وقتي سخن از كيفيت مي
 كيفيت جاذبه، كيفيت رابطه، كيفيت تعين

گيرد بايد مرحله و كيفيت فشار داشته باشد (نيرو، اصطكاك،  اين كيفيت غايي در روابط مختلف كه قرار مي
گوييد عالم،  گوييد ابتدا خلقت يك مرتبه از فشار را داراست، اگر مي ر شما ميتعين نيرو يعني داشتن فشار) اگ

خلق شده يعني بايد مرتباً به آن نيرو افاضه شود. نه فقط قيوميت و نگهداري آن است » براي«عالم كمال است، 
اراست. اين بلكه اضافه فيض از طرف اوست حاال در هر دو ره كه هستيد آن دوره يك كيفيت از جاذبه را د

كند در اصطكاك بعد از  گيرد تعين كيفي و كمي پيدا مي كيفيت و مقدار كيفيتي كه در اصطكاك قرار مي
 گيرد. كيفيت جاذبه، كيفيت رابطه و پس از آن كيفيت تعين قرار مي

پس ما يك هستي واجب الوجود داريم بعد مشيت داشتيم سوم خلق بود و بعد (خلقت و بعد از آن غايت و 
عد از غايت، جاذبه غايت بود و سپس كيفيت اين غايت و جهت كيفيت جهت هم متناسب با كيفيت غايت ب
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شود اگر متناسب با مطلق بود  است. اگر خداي نخواسته غايت با ظلم تناسب داشت حتماً جهت آن هم ظلم مي

ن غايت است بعد محال است غايتي كه متناسب با مطلق است جهت آن فاسد باشد. كيفيت جهت به طرف آ
 شود (كيفيت جاذبه، كيفيت رابطه، كيفيت تعين). كيفيت جاذبه، كه مي

كنيد و  گوييم؟ شما كيفيت روابط را كشف مي كيفيت چه روابطي را ميآيا  گوييم كيفيت روابط، وقتي مي
قرار دارد )آوريد يعني جايگاه حركت در بند دوم از قسمت چهارم (كيفيت رابطه مي قانون تعين را به دست 

(قوانين حركت نه قوانين تحرك). كيفيت رابطه در فلسفه نسبيت اعم از، اسالمي يا غير اسالمي، آن كشف 
شود. مثالً اين استكان روي اين ميز است مكانش يك ماكني است و نسبيتي با عالم دارد زمانش هم بايد  مي

شود مكانش در عالم نسبت ديگري دارد. البته  يك نسبتي با عالم داشته باشد. روي ميز ديگر كه گذاشته مي
بينيد كه از روي آن ميز، روي اين  اينكه جايش عوض شده كه خيالي نيست. حتماً شما نسبت مكاني آن را مي

توانيد بگوييد نسبت مكاني آنها يكي است بايد حتماً زمان آن هم عوض شود يعني بايد كيفيت  ميز آمد نمي
 تعين هم عوض شود.

 ملكرد در دستگاه مادي يعني قدرت ارضاء شهوات و اميالقدرت ع
هرگاه قوانين اين كيفيت رابطه را با ادراكي كه از هستي داريم قطع كنيمن و مادي به آن نظر كنيد و 

بينم طبيعي است كه تناسبات آن نبايد به طرف غايت خاصي سنجيده شود  بگوييد من اثر آن را مستقل مي
شود؟ با امثال ما! نيروي علمي و تكنولوژي، پيشرفت اينها يعني چه؟ يعني  جيده ميپس تناسب آن با چه سن

باال بردن قدرت عملكرد، قدرت عملكرد يعني چه؟ يعني قدرت ارضاء شهوات، قدرت ارضاء قواي غضبيه و 
نده توانيد بگوييد من نسبت به آي شود از ارزش بريد در غير اين صورت مگر شما مي شهويه. اين را نمي

گوييد من كاري ندارم كه براي انسانها باشد. بالمره  كنيد؟ مي كنم اين پيشگويي را براي چه مي پيشگويي مي
گويم: پس براي چه كسي خاصيت داشته باشد؟  دنبال اين كه خاصيتي براي انسانها داشته باشد. نيستم. مي

اي است. رفتار منطقي و غير منطقي را كي  دهگويم كار بيهو خواهم خاصيت داشته باشد. مي گويد: اصالً نمي مي
سنجند؟ وقتي كه بازگشت آن به زندگي و ارضاء و تمايالت آنها باشد. اگر مبدأ ارزش ميل و پسند و ارضاء  مي
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شود. يعني شرط صحت آن، قدرت  باطن خود باشد طبيعتاً در آن هيچ چيز جز قدرت عملكرد شرط نمي

شود. چرا؟  وري از عالم ماده است وقوع دليل بر صحت آن مي بردن قدرت بهره استيفاء از عالم ماده است. باال
دهيد براي چيست؟ براي اين  اينكه حس را شرط صحت قرار ميآيا  جوييد اي مي چون شما از هر وقوعي بهره

نترل گوييد: چيزي را كه بالمره نتوانم حس كنم و نتوانم تحت ك خورد مي است كه به درد تميز مادي شما مي
 توانم ارضاء شهوات بنمايم؟ درآورم چگونه با آن مي

توان اين گونه درباره حركت سخن گفت، و اگر اينگونه صحبت كردن درباره  اما هرگز در دستگاه الهي نمي
امكان دارد آيا  شود صحبت كرد. هستي امكان داشته باشد درباره حركت و قوانين حركت و قوانين ارزش هم مي

باشد بگويد كه كيفيت تعين آن در رابطه با  رابطه با شراب كه داراي كيفيت و يك تعين خاص ميكه انسان در 
انسان داراي منتجه حقيقي نيست البته تا انسان بخواهد چه بكند. اگر غرض مست شدن باشد خوب است. اگر 

 غرض مست شدن نباشد، بد است.
 كنولوژي قرار دارد.ارزش و اخالق در دستگاه مادي تحت حاكميت قوانين و ت

بازگرداندن غرض به انسان، تحليل از انسان نيست بلكه اين كار به صفر رساندن معنا و تجليل از ارزش است 
گوييد  و اگر معني ارزش صفر شد آن وقت احترام به انسان و انسانيت معنايي نخواهد داشت دقيقاً برابر آن مي

گويم آن انسان دومي كه به انسان اولي نظر كند چه نظر  براي انسان ديگر خوب است يا بد است. من مي
 دهد؟ مي

گوييد مختلف است ممكن است بگويد خوب و ممكت هم هست بگويد بد است اگر گفتيد همه عقايد در  مي
رتبه مساوي هستند معنايش اين است كه عقيده معني ندارد. عقيده هم يكي از خصلتهايي است كه بشر دارد. 

خصلتهايي است كه بشر دارد. بشر مادي كه خودش مثل ساير موجودات است (مثل سنگ و  ميل هم يكي از
شود. انعكاس مرتبه نازله آن  جمادات است). طبيعتاً ارزش و اخالق در اينجا چيزي جز انعكاس روابط ماده نمي

ز قدرت عملكرد ميل شود يعني قوانين حركت، قوانين تكنولوژي بايد حاكم بر ارزش باشد. ارزش تابعي ا هم مي
 در اصطكاك با جهان است.
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 در دستگاه الهي ارزش از غايت و ايجاد جدا نبوده و با اطالق رابطه دارد.

اگر بالعكس گفتيد آن كسي كه خلقت فرموده تشريع هم فرموده است، قوانين حركت شما متكي به قوانين 
گوييد غير از اين گونه حركت كردن، سزاوار  كند؟ مي گوييم چرا اين گونه حركت مي شود يعني مي ارزشي مي

كند. هم  گوييد: چون اين گونه حركت مي گويم: چرا ارزشي را اين جور قبول داريد؟ مي حضرتش نيست. مي
كند  پايگاه ارزش به طرف متصل و مرتبط شدن به ذات مطلق جلت عظمه و به مشيته جلت عظمه بازگشت مي

اين دنيا بر » ما خلقت هذا باطال«گوييد:  گويم اين دنيا چگونه است؟ مي و هم ارزش. سئوال اين است كه مي
گوييد كه معناي ارزش و حق و باطل به توصيف من از هستي بازگشت  باطل خلق نشده است اما هرگز نمي

گوييد  گوييد (ما خلقت) اصل هستي و كيفيت اين از طرف خالق براي باطل خلقت نشده است. مي كند مي مي
گوييم ما جعل هذا باطال نه اين را بر جعل تشريعي بر باطل خلق كرده و  م، آن حكم چگونه است؟ مياين حك

نه آن را بر جعل تكويني به باطل خلق فرموده نه ايجاد كردنش باطل است و نه فرمانش بر باطل است. رابطه 
شود يا ايجاد  ع كرديد يا فرمان لغو ميشود از هم جدا كرد. اگر رابطه ايجاد و فرمان را قط ايجاد و فرمان را نمي

هرگاه رابطه ايجاد (قوانين حركت) با غايت و ارزش قطع شود يعني لغو و باطل و هر گاه قوانين ارزشي را از 
قوانين حركت قطع كنيد باز يعني لغو و باطل يعني ارزشي كه بالمره پشتوانه نداشته باشد، ارزشي كه رابطه با 

رزشي كه درباره اين عالمي كه خلقت فرموده نباشد، مثالً از يك طرف خمر را تكويناً نافع مطلق نداشته باشد، ا
و صالح براي رشد و مناسب و هماهنگ با جهت غايي و علت غايي و هدف نهايي خلق كرده باشد، يعني روابط 

، در اين صورت يكي از حركت و روابط تعين آن را اين گونه قرار داده باشد و از طرف ديگر شرب آن را منع كند
اين دو لغو خواهد بود و يا اگر نهي از شرب خمر مناسب با غايت باشد اما حركتش مناسب نباشد اين هم باز 

 شود. لغو مي
 قوانين چگونه حركت كردن اسالمي مقيد به وحي بوده و ريشه در ارزش مطلق دارند.

گوييد احكام تابعي مقتضي هستند مقتضياتي كه تكويناً خداوند قرار  عرض بنده اين است كه وقتي شما مي
اش خلق فرموده يعني گزافاً و جزافاً و ظلماً اين احكام صادر نشده است بدون پشتوانه و  داده و به مشيت بالغه
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الح است دقيقاً عين همين حرف هم پوچ خلق نشده است. بلكه بهايي از مناسبت براي هماهنگ شدن با ص

كنيم قوانين تحرك،  روي اصل حركت و هستي است (حركت و هستي ممكن الوجود) و بنابراين عرض مي
قوانين چگونه حركت كردن اسالمي، مقيد به وحي است و ريشه در ارزش مطلق دارد، هر چند ادراك ما از اين 

 داراي ارزش هستند.قوانين مطلق نباشد ولي خود آنها مستقل از ما 
ارزش يعني تناسب با اطالق، مشيت حضرت حق جلت عظمه، اراده و اختيار حضرت حق جلت عظمه با 

از يكديگر » هست«و » حق«هستي مطلق، با كمال مطلق تناسب دارد پس ايجاد هستي ممكنات حق است و 
نوط به مشيت اوست هستي و ارزش كنيم هستي م توانند مطلقاً بيگانه باشند. در يك مرتبه كه نگاه مي نمي

شود، كيفيتي را كه پيدا  شود. هستي در يك مرتبه كه با فعل ما متناسب مي شود و قابل تفكيك نمي توأم مي
شود.  تواند ارزشي جز ارزش تخيلي نداشته باشد. ولي اين اختيار و حركت حل مي كند در دايره اختيار ما مي مي

در نز ماده گرايان، منكرين و ملحدين است ارزشي تخيلي است و واقعي از موضع يك متأله ارزشهايي كه 
گوييم در تاريخ  مي  گوييد چرا ضعيف است؟ نيست. چرا واقعي نيست؟ چون هستي آن بسيار ضعيف است. مي

  هاي ديگر براي وهله نيست؟ گوييد مگر هستي شود. قدرت رشد ندارد و براي يك وهله است مي حذف و حل مي
 كند و العمل صالح يرفع. يم آن كه با ارزش مطلق رابطه داشته باشد مرتباً رشد ميگوي مي

 اصل هستي دروغ و خالف باطل نيست
شود كه اصل  يك نكته ديگر را عرض كنم كه اگر ما از اين موضع نگاه كنيم آن وقت يك چيز واضح مي

ما انتظاري را كه از عمل خالف هستي دروغ باطل نيست كما اين كه اصل هستي عمل خالف باطل است. ا
شود. از دروغ انتظار داريم كه نتيجه عيني  پيوندند. انتظاري را كه از دروغ داريد واقع نمي داريد به وقوع نمي

كنم از وقوع باطل هم انتظار داريد كه منجي و مفلح  دهد. پس باطل است بنده عرض مي گوييد نمي بدهد. مي
گويم نه اين جور نيست  دانيم. مي معناي فالح را به همين لذت يك لحظه ميگوييد ما  باشد نجات بدهد مي

شما اگر عاقبت و پشت اين سكه را ببينيد محال است عمل باطل را انتخاب كنيد شما فقط يك روي سكه را 
د خواستيد نيست. شما محال بو بينيد. روي دوم عمل باطل با روي اول آن، سازگار با آن چيزي كه شما مي مي
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لذتي را بخواهيد كه تجسم آن عذاب باشد. تجسم دوم اين عذاب است. وقوع آن، وقوع غرور و فريب است وقوع 

كند انسان  شود. يك حالت نفساني خاص پيدا مي شنود خوشحال مي ابتهاج به دروغ است. آدم دروغ هم كه مي
كه با دروغ حالتي براي انسان پيدا  ترسد چنين نيست شود يا مي كند يا خوشحال مي با دروغ تغيير پيدا مي

شود. در جريان هستي عمل باطل  نشود ولي اين متناسب با هستي نيست در جريان هستي كذب آن واضح مي
 شكند. مي

گوييد وقوع شرط صحت است و ما از كجا بفهميم كه چنين قيدي را به قوانين  بنابراين آنجا كه شما مي
كه شما مجبور هستيد سر در دامن فلسفه بگذاريد محال است استنباط كنيم  حركت و غيره بزنيم. عرض مي

بدون تجريد داشته باشيد محال است بدون شناخت از هستي اين عمل را انجام بدهيد. شما پيش داوري خود 
گيريد ولي نهايت اين است كه دستگاه شما درون متناقض است اگر درون متناقض نباشد و در آن علم و  را مي
رسد كه بله هست. اين البته در رتبه نازل است. در رتبه عالي آن، به  و غيره را مالحظه كنيم به اينجا مي اختيار

شود تمسك كرد و تمسك به اينها بيشتر از  توان تمسك كرد مثالً بگوييم به آيات خداوند مي هيچ چيز نمي
و تمسك به فهم خودمان باالتر از توانيم به فهم خودمان تمسك كنيم  تمسك به جلت عظمه است. مثالً مي

تمسك با جلت عظمه است. در پله اول مجبور هستيم كه تغيير و تغاير و هماهنگي را بگوييم ولي در رتبه آخر 
بينيد و با ايجاد اوست كه  شود يعني با اتكاء به اوست كه آيات را آيه مي از آن موضع هست كه به عالم نگاه مي

هستند و داللت دارند. اگر او ايجاد نكند كه اينها داللت ندارند، اگر او خاصيت  اينها عدل هستند و هماهنگ
ندهد كه اينها خاصتي ندارند كه داللتي داشته باشند. بك عرفتك معرفت او به خود اوست. نهايت اين است كه 

چاي و ميكروفون بايد به اين كالم توجه داشت كه اين حرف به معناي اين نيست كه او معاذال... اين قند و 
كنيد تا به مرتبه تنزيه  نيستند شما يكبار از اينها شروع مي  است. هيچ كدام از اينها قابل قياس و مقايسه و اتكاء

گوييد اينكه من بخواهم به اينها تكيه كنم و نبينم كه حضرت  گرديد و مي رسيد بعد در مرتبه دوم برمي او مي
 ا را سر راه من گذاشته است، اين غايت جهل است.ها و اين چراغه حق اين آيه و نشانه

 پرسش و پاسخ



 ····························································································  ٢٢٥ 
 برادر فلك مسير: من چند سئوال تبييني از حضور استاد دارم.

آيد كه ممكني كه همه  فرماييد هستي واجب از سنخ هستي ممكن نيست. سئوال پيش مي به طوري كه مي
 ك كند؟هاي ممكن است چگونه هستي واجب را در سرو كارش با همه هستي

كنم پاسخ به اين سئوال بحث اين جلسه باشد. اين بحث مربوط به  برادر درخشان: من فكر نمي
شناسي و بحثي بود كه دو سال پيش به عنوان اصول اعتقادات مطرح شد راجع به اين مسائل در آنجا  هستي

يك جهت خاصي بوده و بحثهايي شده است اين جلسه درباره روش طراحي است و مسلماً بايد سير مباحث در 
 قلمرو آن بحث هم بايد به تبع سير مشخص شود، نه اينكه سير به تبع قلمرو عوض شود.

 برادر فلك مسير: سئوال دوم اين است كه چگونه ايجاد بدون غايت محال است؟
 برادر حجت االسالم حسيني: يعني لغو نيست.

 يعني غايت براي واجب يا ممكن؟آيا  برادر فلك مسير:
كند بايد فعل او و مشيت او داراي غايت باشد.  ادر حجت االسالم حسيني: براي ممكن. براي ايجادي كه ميبر

 اگر غير از اين باشد لغو است و لغو هم باطل است يعني مناسبت با مطلق ندارد.
آيا  كند فرماييد ممكن در روند تكاملي هر روز فيض بيشتري دريافت مي برادر فلك مسير: سئوال سوم مي

 كاهد؟ اين انتقال فيض چيزي از قدرت خالق نمي
كند. مگر معاذال... يك قسمتي از وجود خودش را  برادر حجت االسالم حسيني: نه، سبحان ال... ايجاد مي

توانيم بكنيم.  كند. ما بالمره قدرت خلق نداريم ما فقط صنعت مي ايجاد مي  كنده و دنيا را درست كرده است؟
توانيم به وجود آوريم اين امر در حيطه اختيار ما  توانيم خلقت كنيم يعني چيزي را نميممتنع است كه ب

 نيست.
اي به مار برديد كه بعضي از روابط هستي را فاسد حساب كرديد و بعد در  برادر حسيني: قبالً يك واژه

ايجاد بر اساس رابطه آيد كه اگر در جايي  مقابلش روابط هستي، صحيح را مطرح فرموديد. يك سئوال پيش مي



٢٢٦  ······························································································································································  
آيا  هستي باشد و حكم نهي بر اين ايجاد كرده باشد اين دو را به نحوي جمع كرديد و گفتيد هر دو لغو نيست.

 همين طور بود؟
گوييد بعضي از روابط هستي را باطل  كنم. مي برادر حجت االسالم حسيني: من سئوال شما را تبيين مي

دهد  دهد رابطه فاسدي را انجام مي يك حركت فاسدي را انجام ميفرض كرديد يعني فرض كرديد كسي كه 
گوييد اين حركت و رابطه از يك طرف فاسد است و از طرف ديگر گفتيد اگر بين ارزش و حركت فاصله  مي

شود. عرض  شود يا ارزشي كه معين كرده لغو مي بيفتد يكي از اين دو لغو است يعين يا ايجاد حضرت لغو مي
بينيد كه خداوند خلق كرده و اختياري به آنها نداده است،  در رتبه ايجاد گاهي شما اشيايي را ميكنيم كه  مي

شود. آنچه  در آنجا عالم تكليف نيست. در آنجايي كه عالم تكليف نباشد يك ذره تخلف از حقيقت مشاهده نمي
گوييد يك جاي ديگري داريم  شود. گاهي مي شود حق است كه همان گونه و به همان طرز واقع مي كه واقع مي

گوييم در اينجا وضعيت ارزش فرق دارد. در آن عالمي  كه عالم تكليف است. عالم فرمان و دستور دادن است مي
كه جاي تكليف نبود امكان تخلفي هم نبايد ايجاد شود. در اينجا بايد امكان تخلف ايجاد شود اگر مختار اراده 

اش را مالحظه كنيد وجود مختار به اضافه آن رفتار  آن وقت مجموعه تخلف كرد صحبت درباره اين است كه
شود يعني ايجاد مختاري كه بتواند عمل به حركت خالف بكند و حركت  غير صحيح د رمنتجه باز صحيح مي

شود. وجود دروغ غير از آثاري است كه از آن توقع داريد. آثاري كه از  خالفش مثل خالفش مثل وجود دروغ مي
يابد آثاري را هم  شود باطل است. مناسب با هستي هم نيست و هستي هم نمي انتظار داريد و محقق نميدروغ 

شود به اندازه متاع  كه اين آدم براي نجات به طرف آن رفته است و تمسك به آن كرده، آن آثار اصالً واقع نمي
ال يشعر من حيث ال يعلمون). يعني اين اي كه بيشتر در فريب بماند. (من حيث  شود به اندازه غرورش واقع نمي

سر خودش كاله گذاشته و نه سر خدا. اين رو برگردانده با رو برگرداندنش سر خودش كاله رفته است (آن هم 
به دست خودش) پس بنابراين روابط تعين بايد يك روابط صالح و يك روابط فاسد داشته باشد. در كجا؟ در 

ايد كه  اتان يك پارامتر، يك عامل و يك وزنه وارد كرده در مجموعه كنيد. جايي كه اختيار را فرض مي
خصوصيات با اضافه اين وزنه بايد مالحظه شود نه بدون آن. بايد حتماً حركت فاسد و صالح داشته باشيد چگونه 
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تر خودارضايي  گوييد در يك شكل پيچيده گوييد خود ارضايي يك جوان باطل است؟ فاسد است؟ چگونه مي مي

برد همه اينها خودارضايي با شهوات  برد، مرائي از ريا لذت مي با عجب فاسد است؟ معجب از عجب لذت مي
شود. ابتدائاً ما وقتي كه يك جوان خود  است. اينها كيفيتهاي مختلف رواني و عصبي و جسمي است كه واقع مي

جهت است خوب  اگر بگوييد بي شود فهميم اينجا حركتي واقع مي كند حركت باطل را مي ارضايي جنسي مي
گوييد اين  شود وقتي مي گوييد حرام است اين كار را نكن اين حكم بدون اقتضاء مي پس حكمي كه به آن مي

آوريد  كار به صالح تو نيست، براي آينده تو بد است. اين عمل فاسد است شما كلمه فاسد را كه روي آن مي
و عالم اختيار لوازم خودش را دارد يعني فرد اگر بخواهد جهت سوء معنايش اين است كه در عالم اختيار است، 

هاي سوئي ايجاد شود. بعد شما  را اختيار كند بايد بتواند جاذبه هستي را در روابط سوئي قرار دهد و تعين
در توانيد  گذارد را مي هايي قرار دهيد (فشار و پتانسيلي كه در زمان مي بتوانيد انگور را هم در يك رابطه

اي  هايي قرار دهيد كه خمر شود. اگر در رابطه توانيد آن را در رابطه اي قرار دهيد) كه سركه شود و هم مي رابطه
قرار داديد كه سركه شد ارتباط آن با انسان (وقتي در يك مجموعه قرار بگيرد) منتجه آن خوب است. اگر در 

گويند ممكن است خمر براي يك  آيند و مي . ميروابطي گذاشتيد كه شراب شد ارتباط آن با انسان بد است
كنيم كه بد است. چرا شما يك انساني پيدا  گوييم خير، ما براي انساني فرض مي انسانهايي خوب باشد. مي

واقعاً براي او بد آيا  كنيد كه برايش خوب باشد. يك انساني كه هيچ گونه عذري ندارد اگر خمر را بخورد مي
و گردنكشي او نسبت به خداوند تعالي بد است؟ واال خود خمر كه خوردن يا نخوردنش است يا فقط اين تجري 

يا اينكه آثار واقعيه ندارد؟ آثار واقعيه دارد و خوردن آن   گوشت خوك واقعاً آثار واقعيه دارد؟آيا  فرقي ندارد
ه در هستي براي حركت كند كه امكان قرار گرفتن فشاري ك جهت منع نگرديده پس وجود اختيار، ايجاب مي بي

است در روابط سوء باشد در قوانين حركت بد باشد همان جور كه بايد امكان قرار دادن اين فشار در روابطي كه 
صالح هم هست باشد. يعني اختيار حاكم بر رابطه است معنايش همين است. اختيار بتواند هستي را در اين 

ستي كه در اختيارش است و آنچه كه در تحت تسخيرش قرار سلسله از روابط جهت بدهد يا اختيار بتواند ه
اند را در يك سلسله ديگر از روابط قرار بدهد. يك بخش محدودي از عالم ممكنات است دست ما به همه  داده
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شود  رسد. البته ممكن است ما باالواسطه روي جهات ديگر عالم هم اثر بگذاريم بالواسطه مي عالم ممكنات نمي

اي را كه غاصبين حق  ريعتر كرد يا معاذال... كندتر كرد. ولي اصل مطلب همين جاست مثالً صدمهخيرات را س
گويند  حضرت علي(ع) و ظالمين بر حضرت صديقه (س) بر عالم زدند صدمه بزرگي بود. گاهي آدمهاي ساده مي

كنيد چرا  را مالحظه نميشدند. عمر ايران را مسلم كرد، چرا برعكس قضيه  اگر عمر نبود ايرانيها مسلم نمي
شود گفت عمر نبود زيرا الزمه نظام، عمر بودن عمر است) ولكن اگر اختيار  گوييد اگر عمر نبود (البته نمي نمي

شدند مردم مدينه  سوء نكرده بود اگر دست به اين جنايت نزده بود تمام ايران مثل مدينه خودشان مسلم مي
كاب و ضرب جنگ كه مسلم نشدند.. همه مدينه خودشان اسالم را خودشان مسلم شدند آنها كه با خيل و ر

شد همان  پسنديدند. درست است كه اسالم بر خسرو پرويز عرضه شد ولي نپذيرفتند ولي اگر به مردم عرضه مي
آوردند، آن وقت اين فساد نبود  آوردند و اگر ايمان مي طور كه به اهل مدينه تدريجاً عرضه شد، حتماً ايمان مي

نوشيدند و آلوده به رسوباتي كه در زمان تسنن راه داشت، نشده بودند تسنن آداب  از سرچشمه فيض مي و
شود. بالعكس اگر تشيع بود آداب  تواند در خودش حل كند بلكه خودش در آداب قومي حل مي قومي را نمي

بين از بين رفت و هنوز هم ما كرد. شما بايد بگوييد خيرات عظيمي از ايران به وسيله اين غاص قومي را حل مي
توانيم سر دربياوريم (كه  مبتال به آن رسوبات و مظالم آن هستيكه يك مقداري از آن را هم حتي خودمان نمي

 يك مقدار اعظم از آن هم هست.)
پس در جايي كه اختيار حق است كه داده شود بايد حاكميت بر رابطه يعني حاكميت بر قوانين حركت داده 

توصيفي نيست، يعني انسان بتواند با استنباط مادي به سراغ قوانين برود فرضيه ماديش را در عينيت  شود. اين
كامل كند و شيوه دروغ گفتن را ياد بگيرد و شيوه به اضالل رسانيدن بندگان خدا را ياد بگيرد و بتواند دروغ 

انين حركت برود و قوانيني را كشف كند كه تواند با فلسفه مادي سراغ قو گفتن را به كار ببندد و همين گونه مي
كنيم هرگاه فلسفه نسبيت به نسبيتهاي  به وسيله آن شهوات را ارضاء كند و فساد در دنيا بياورد ما عرض مي

اش هم بريده است. محال  ارزشي راه نداشته باشد هرگاه از ريشه از نسبيتهاي ارزشي بريده شده باشد دنباله
خي را مالحظه كنيد اصالً هيچ وقت شما از دستگاه نسبيت مادي اين سئوال را پاسخ است بتوانيد حركت تاري
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نخواهيد گرفت كه كيفيت روابط انساني در بنده خدا يا كيفيت نسبتهاي عيني چه نسبتي دارند؟ چه كنيم تا 

است بلكه مناسب با گسترش طاعت باشد؟ نسبيت قادر نيست اين سئواالت را پاسخ دهد در اين نوضع ناتوان 
بيند. پس آنچه را كه در جلسه اول درباره حركت  ذاتاً قدرت ندارد ميدان ديدگاه او جز ماده چيزي را نمي

گفتيم كه قوانين حركت نسبت به فلسفه حركت تابع است روابط تعين نسبت به فلسفه حركت تابع است عينًا 
تواند تعين تخيلي ايجاد كند و  م بگوييم انسان ميتواني توانيم بگوييم. مي همين را درباره رابطه بين ارزش مي

تواند تعين حقيقي ايجاد كند. پس احكام در  اين قدرتي است كه خداوند در دار تكليف به انسان داده است و مي
آيند و  ريزي اسالمي به عنوان قوانين تحرك به صورت معيارهاي اساسي براي شناسايي درمي دستگاه برنامه

 كنيم. شوند انشاءال... قوانين تحرك را از جلسه آينده شروع مي گسترش نسبت تأثير ميحاكم بر كيفيت 
 خالصه بحث

 )ايجاد( خلقت –ت مشي –هستي واجب 
مشيت و اراده حضرت حق متناسب با هستي مطلق است، ايجاد و خلقت متناسب با اراده اوست پس خلقت 

 متناسب با حضرتش است.
 غايي جاذبه – غايت –خلقت 

خلقت به اضافه غايت جاذبه غايي است، قطعاً خلقت (ايجاد) بدون غايت محال است. مالحظه خلقت در اين 
كنيد. بنابراين  رتبه منهاي زمان است، از اينجا به بعد است كه ايجاد چيزي كه داراي كيفيت است مالحظه مي

 شود. زمان قبل از مالحظه ابعاد مكان مالحظه مي
 حركت محال است، نتيجتاً: پس: جاذبه غايي بدون

 غايي كيفيت – غايي جهت –جاذبه غايي (كه داراي حركت است) 
 تعين كيفيت –رابطه  كيفيت –كيفيت جاذبه 

دهد. اينجا اولين جايي است  گيرد كيفيت تعين را نتيجه مي كيفيت جاذبه وقتي در كيفيت رابطه قرار مي
شود ابتدائاً خلقت يك مرتبه از فشار را داراست يعني بايد  ه ميكنيد. اگر گفت كه باالجمال مكان را مالحظه مي
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اني مقدار كيفيتي كه در اصطكاك قرار  -مرتباً به آن افاضه فيض شود (نه فقط قيوميت و نگهداري آن)

كنيد و  دهد (كيفيت روابط همان قوانين حركتي است كه كشف مي گيرد تعين كيفي و كمي را نتيجه مي مي
آوريد) اگر رابطه قوانين را از ادراكي كه از هستي داريد قطع كنيد طبيعي است كه  را به دست ميقوانين تعين 

گيرد كه الزمه آن وقوع دليل بر  شود بلكه با اميال مورد سنجش قرار مي به طرف غايت خاصي سنجيده نمي
 صحت و تكنولوژي به معناي باال بردن قدرت ارضاء شهوات است.

شود به قوانين ارزشي  آن كه خلق فرموده است تشريع فرموده، قوانين حركتي متكي ميبالعكس اگر گفتيد 
كند، چون غير از اين گونه حركت كردن سزاوار حضرتش نيست)، پس قوانين  شما (چرا اين گونه حركت مي

 شد.تحرك اسالمي مقيد به وحي است و ريشه در ارزش مطلق دارد هر چند ادراك، از اين قوانين مطلق نبا
 شود اش ضعيف است چون رشدنش قطع مي الف) باطل هستي

 كند ب) حق واقعي است چون به ارزش مطلق بسته است پس مرتباً رشد مي
 نتايج:

 بنابراين اصل هستي دروغ باطل نيست -١
 ايم دهيم دو طرف سكه را نديده شود وقوع شرط صحت ايت جواب مي وقتي گفته مي -٢
دامان فلسفه گذاشت. از اين رو استنباط بدون تجريد محال است (و يا استنباط به ناچار بايد سر در  -٣

 بدون شناخت از هستي محال است)
 
 
 



 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومسروش طراحي دوره 

 ١٧جلسه: 
 موضوع: قوانين تحريك

 استاد: حجت االسالم حسيني
 ٩/١١/٦٤تاريخ: 

 
 مقدمه

برادر حجت االسالم حسيني: پس از بحث و بررسي پيرامون قوانين تحرك كه دومين شاخصه و دومين 
تفاوت روش طراحي اسالمي با روش تنظيم الحادي بود اينك در اين بحث به بررسي قوانين تحريك كه سومي 

 پردازم. الحادي است ميويژگي در بيان تفاوت روش تنظيم نظام اسالمي با روش طراحي 
اي از امور در دو دستگاه اسالم و الحاد نيز عموم واضح و آشكار  جهت دارا بودن به كارگيري علم در پاره

 است.
آنچه كه در قوانين تحريك در نظام كفر منعكس است، هم قوانين حركت آنهاست و هم قوانين تحرك، كه 

شود كامالً روشن و آشكار است. تفاوت قوانين تحريك  مي بيان ميتفاوت اين قوانين با آنچه كه در دستگاه اسال
تر و  اسالمي با قوانين تحريك الحادي از ويژگي ديگر روش طراحي در اين دو نظام در بعضي از جهات واضح

شوند. فرض از  باشد و لذا جامعه هم نوعاً حتي در حدي كه نياز به تأمل هم نداشته باشد متوجه مي تر مي روشن
ترين شكل آن نمونه  كند كه پيچيده وانين تحريك قوانيني است كه انسان به وسيله آنها اموراتش را تنظيم ميق

شود. علت پيدايش  ريزي براي اداده امور يك كشور است و در حقيقت علت پيدايش آن شئي نمي سازي و برنامه
ره خاص كه به او اختيار داده شده هستي در دستگاه الهي منحصراً حضرت حق جلت عظمه و بشر فقط در داي
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است قدرت تنظيم را دارد. روابط و خواصي خلق شده است كه انسان با تحريك آنها موجب ظهور خواص 

گردد مثالً با تحريك يك رابطه شراب توليد شده و با تحريك رابطه ديگر سركه به دست  ها مي مختلف از پديده
 خواهد آمد.

تنظيم براي اكثر افراد واضح است اين است كه انجام هر كاري به دنبال وجود  آنچه كه در قوانين تحريك يا
گيرد. اكثر مردم به اين نكته كه انگيزه و قصد مسلم با انگيزه و قصد كافر  انگيزه براي آن كار صورت مي

از موارد ممكن اي  دوتاست واقفند. و اين امري نيست كه حتماً نياز به تأمل زيادي داشته باشد، هرچند در پاره
است خالف اين مطلب به نظر برسد يعني كافر و مسلم هر دو براي رفع عطش نياز به آب دارند و هر دو آب 

نوشند، اما فرض كافر از نوشيده آب صرفاً بقاء در اين دنيا و ادامه حيات و تالش براي تمتع هر چه بيشتر از  مي
تر شدن به حضرت حق است (از يكي از  دن و نزديكماده است و آب نوشيدن مسلم براي بهتر زندگي كر

سال است كه من نه تنها  ٢٠بزرگان كه يا شهيد است و يا سيد بن طاووس نقل شده كه ايشان گفته بودند: 
ام مخير بين دو مرتبه بوده است يا از  ام و هر آنچه را كه انجام داده كار حرام بلكه كار مباح هم انجام نداده

آشاميده اال به  خورده و نمي يا از مستحبات) معناي چنين حرفي اين بوده است كه ايشان نميواجبات بوده و 
قصد تعبد و به مقداري كه براي طاعت الزم باشد و اگر چنين فردي به هنگام بيماري و درد و رنج رجوع به 

، درد و »بود ب نميعدم رجوع به پزشك در مواردي حرام و در مواردي ترك مستح«دانست و  طبيب را لغو مي
 تر از تحمل رنج و درد. تر و ساده نمود تا چه رسد به مراحل پايين مرض را تا به هنگام مرگ تحمل مي

اي از  بنابراين جهت دارا بودن و متفاوت بودن به كارگيري علم نزد كافر و مسلم براي عموم مردم در پاره
 و مختلف است.امور كامالً واضح است چرا كه اهداف اين دو متفاوت 

 چگونگي تأثير به كارگيري بر جهت نيازها و رشد تكنولوژي
هاي موجود در مجموعه سازي و  مالحظه تفاوتآيا  حال به دنبال بررسي اين مطلب هستيم كه ببينيم

تعيين نسبت بين مغيرها و مشخص نمودن اهداف و مقصدها نيز براي عموم به همان اندازه كه در قسمت اول 
 گرديد ساده و روشن است؟بيان 
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پاسخ اين است كه درك و فهم اين مطلب ديگر از حد درك و فهم عام باالتر است حال به تشريح بيشتر اين 

 پردازيم. مطلب مي
وقتي كه انسان از ابزاري كه خاص يك مجموعه است و در جهت رسيدن به هدف ديگري و در دستگاه 

رسد كه اين ابزار مشترك است و قابليت كاربرد در  امر به نظرش مي كند در ابتداي متفاوت ديگري استفاده مي
شود كه در حقيقت اين ابزار در دو كار به كار گرفته  هر دو دستگاه را دارد، اما با كمي تأمل و دقت متوجه مي

بليت شده و از آن براي رسيدن به دو هدف متفاوت استفاده شده است. به عبارتي همزمان در هر دو دستگاه قا
كاربرد ندااشته است، بلكه زماني كه در دستگاه الف از آن استفاده شده نقطه اثر خاصي را داشته و وقتي كه در 
دستگاه ب به كار گرفته شده اثر ديگري را در نتيجه گذارده است، و نقطه اثرهاي اين دو مجموعه با هم 

نمايد و هرگز  ظه كند دو اثر مختلف را مشاهده ميمتفاوتند، چون در هر دو دستگاه كه از منتجه اجزاء را مالح
شود، در اينجا د نقطه  توان گفت كه هيچ تغييري در به كار گيري آن ابزار در اين دو دستگاه مالحظه نمي نمي

شود و دو منتجه متناسب با اين دو نقطه اثر وجود دارد و هر چند كه اين ابزار ظاهراً در هر  اثر متفاوت ذكر مي
توان يك جايگاه و يك ارزش را در هر دو دستگاه براي آن قائل شد و به عبارتي  وعه مشترك باشد نميدو مجم

شود براي آنها در اين دو دستگاه يك بها و يك ارزش يك خاصيت  در تعيين اولويت اجزاء نسبت به يكديگر نمي
قطه اثر و دو منتجه، اگر مجموعه شويم نه دو مجموعه و دو ن فرض نمود، و اين صورت با يك مجموعه روبرو مي

تواند مستقل از وحدت تركيبي باشد همين طور كه بالعكس آن هم  وحدت تركيبي دارد، تعين يك جزء نمي
شود هر دو  اي را ساخت بنابراين به صرف اينكه گفته مي شود هر مجموعه صادق است يعني از هر جزئي نمي

جهت بودن و مشترك بودن آن را نمود، چون به محض  توان ادعاي بي كنند نمي مجموعه از اين ابزار استفاده مي
شدت نياز در اين دو مجموعه متفاوت شده و وزن آن در دستگاه نياز و در » در دو مجموعه«اينكه گفته شود 

كند يعني نسبت آن به ساير مغيرها متفاوت  اي كه پشت سر اين مجموعه عيني است فرق پيدا مي مجموعه
 خواهد شد.



٢٣٤  ······························································································································································  
اگر به دنبال ترسيم مجموعه نيازها باشيم و بخواهيم نسبت به هر كدام از اين اجزاء براي رفع نياز يك 
نسبت واقعي بدهيم يعني اگر سئوال شود كه توليد اين چقدر رو به چه ميزان بايد باشد، پاسخ اين است كه به 

جموعه؟ و قيمت آن را قيمتي مناسب با كند كه در كدام م مقداري كه الزم است آنگاه اين سئوال جا پيدا مي
كنيد مثالً ممكن است زماني به كارگيري خودكار متناسب با اين دستگاه خاص نباشد و  اين دستگاه ذكر مي

 استفاده از مداد و يا نوع ديگري از جوهر و مركب متناسب و سازگار با اين دستگاه خاص باشد.
 ژي نيز تغيير خواهد كرد.اگر به كارگيري شئي متفاوت شد، رشد تكنولو

شود يعني دو فضاي جاذبه متفاوت و هرآنچه كه تحت فشارهاي خاص  وقتي كه صحبت از دو مجموعه مي
تواند در فضاي جاذبه ديگري و تحت فشارهاي  آيد نمي شود و تحت يك فضاي معين به وجود مي متعين مي

شود مجموعه نياز  گري هستند. اينكه گفته ميديگر نيز همان متعين شود. مجموعه نيازها متعلق به جاي دي
داند اين  مؤمن اقامه احكام الهي است و رشد در نظر او چيزي ديگري است غير از آنچه كه يك كافر رشد مي

بدين معناست كه كيفيت جاذبه مؤمن و كيفيت روابط جامعه مؤمنين كيفيت جاذبه و كيفيت روابط ديگري 
هم، كيفيت تعين ديگري است البته ممكن است ابتدائاً كه مجموعه سازي به است طبيعتاً كيفيت تعين آنها 

اگر به محاسبه هم آمديد عيناً همين ابزار آيا  دست مسلمين نباشد چنين چيزي را به خورد جامعه آنها داد ولي
يگري كنند كه وضعيت فعلي آن تغيير كند و به صورت د هيچ تأكيد نميآيا  وارد خواهد شد يا چيز ديگري

 ساخته شود.
به عنوان مثال در يك دستگاه مصرف كردن اصل است، حرص و ارتباط با عالم ماده به خاطر لذائذ مادي 
مطلوب است. پيدايش حالت رواني خاص، چه از نظر شدت گرايش به آثار ماده و چه شدت تحرك و چه 

و به دنبال همين هم هست و به هاي مختلف جهان ماده براي آن دستگاه مطلوب است  گسترش آن در ميدان
دنبال باال بردن نسبت تأثير مادي بشر است تا اينكه نسبت ارتباطش با جهان ماده افزايش پيدا كند چرا كه در 
آن دستگاه غرضي جز كسب رفاه وجود ندارد و رفاه پيدايش يك نحوه تحرك خاص است كه در مقابل خمود 

گويند و افزايش رفاه يعني  ادي التذاذ، بهجت و سرور مادي ميقرار دارد به يك نحوه شدت و تحرك خاص م
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اي را كه  هاي فعاليت و ارضاء آن فشاري كه پشت سر كافر است و مجموعه گسترش اين شدت و توسعه ميدان

كند همان گونه كه در بحث  سازد ميدان جاذبه خاصي براي اشيائي كه در مجموعه او قرار دارد درست مي مي
شود كه يك ميدان جاذبه اينجا و ميدان جاذبه ديگري جاي ديگر است و حركت در هر يك از  يحركت گفته م

شود، نظير اين مطلب درباره دو دستگاه مادي و الهي نيز وجود دارد يعني  اين دو ميدان متناسب با آنها واقع مي
كه قبالً داشته است فرق پيدا آنچه كه در دستگاه مادي وجود دارد اگر در دستگاه الهي وارد شود با وضعيتي 

 كند. مي
اگر اين قلم را نزديك عارف ببريم محال است كه به آن دلبستگي پيدا كند و شيفته آن شود اگر جمالي هم 
از اين شئي ببيند محال است اين قلم را ثنا بگويد. محال است اين قلم را قابل مدح بداند و مستقالً براي آن 

داند، البته آن  شود و هرگز اين شئي را مقدم بر امور ديگري نمي فريفته اين قلم نميچيزي قائل باشد. شيفته و 
شود استفاده از اين قلم در دستگاه ا به  كند و نسبت به آن الابالي نمي ارزش هم فرض نمي بها و بي را بي
س اينكه استفاده از اين كند نف اي كه اسراف نشود. در عين حال به موقع از آن استفاده كند جا پيدا مي اندازه

 شئي فرق پيدا كرد رشد تكنولوژي نيز فرق خواهد كرد.
به كارگيري در مرحله اول نحوه نحوه استفاده از صنعت و در مرحله دوم فرم صنعت و در مرحله سوم 

 معادالت دستگاه را عوض خواهد كرد.
يعني حجم توليد سفارشات اين  كند نفس اينكه به كارگيري فرق پيدا كرد رشد تكنولوژي فرق پيدا مي

كند اگر ميزان توليد اين كاال به ميزان ده ميليارد باشد قطعاً اگر اين توليد به ده ميليون  شئي فرق پيدا مي
ترديد رشد تكنولوژيش به گونه ديگري خواهد شد اگر ميزان توليد اين كاال ده ميليارد باشد مرتبًا  تنزل يافت بي

اي داشته باشد (البته نه اينكه فقط  د كه نسبتش به ساير توليدات نيز چنين فاصلهشو بر اين مطلب دقت مي
كند  نسبت حجم كمي آن) يعني كميت آن در ارتباط با ميزان فشاري كه به جاذبه ساير كاالها وارد مي

شود طبيعي بشود. يا بهايش هزار برابر  ١٠٠٠/١بشود. يعني اين بهايي را كه در رسيدن به مقصد دارد  ١٠٠٠/١
برد بعد تكنولوژي اين تحت الشعاع چيزهايي  است كه توليدات و تكنولوژي و نياز اين را در درجه ديگري مي
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گيرد اكتشافات براي فرضهاي ديگر و كاالهاي ديگر واقع شده و از آن اكتشافات فرضاً براي ساختن  قرار مي

ر برابر ارزشش باالتر باشد يعني اگر به فرض محال گيرند. اگر بالعكس شود يعني اين هزا خودكار هم بهره مي
نسبت تأثير اين قلم در اقتصاد هزار برابر بيشتر شود طبيعي است كه بالفاصله تكنيك و نياز و جامعه متوجه 

كند و اگر كاالي ديگري مثل ساعت بخواهد رشد كند از تكنيك  اين كاال شده و اين كاالست كه مرتباً رشد مي
استفاده شود مثالً اگر ارزش نسبي اين هزار برابر باال رفت ديگر براي ساختن ساعت از آلياژهايي  اين قلم بايد

گويند اين  مي كنند آن هم استفاده فرمول يعني  كه در ساختن نوك اين خودكار كاربرد دارد استفاده مي
شد پس بنابراين مسأله به تواند كاربردهاي ديگري هم در صنعت داشته با فرمولي كه در اينجا كشف شده مي

 گذارد. كارگيري در يك مرتبه ديگر به ميزان زيادي بر جهت نيازها و رشد تكنولوژي اثر مي
كنم. شما يك اتومبيل را مالحظه بفرماييد فشارهاي مختلفي بر محورهاي  حال مثال ديگري عرض مي

كنيم) طبيعي است كه اكتشافاتي كه براي  مختلف اين دستگاه وجود دارد (ابتدائاً در سطح ساده به آن نگاه مي
اين خودرو باشد دنبال اين است كه آلياژهايي را كه بيابد كه متناسب با اين محور باشد، اگر آلياژي باشد كه 
همين كه خودرو شروع به كار كرد آلياژها يكي پس از ديگري خورد شود و آن آلياژ براي اين منظور غير قابل 

گويند حرارت و سرعت هم پيدا  ند ميزان فشار در ثانيه و... بايد چنين باشد بعد ميگوي استفاده است. مي
كند و... وضعيت تغيير آن چگونه است در آن موقع هم بايد اين دستگاه مقاوم باشد يعني در اينجا نياز ما را  مي

گويند كه ما به چه  مي كنند مثالً به ما تناسباتي كه فشارهاي مختلف در اين دستگاه با هم دارند معين مي
شويم باز  آييم و در دستگاه برق آن وارد مي سطح مقاومتي نيازمنديم حاال از دستگاه مكانيكي بيرون مي

كند كه چه نوع دينام و يا  مناسباتش در احتياج به ميزان فشاري كه در بار الكتريكي مورد نياز است معين مي
است. حال اگر به جاي اين سواري خودرو بخواهيم اقدام به چه مدل باطري براي اين دستگاه مورد لزوم 

به همين ابزار و وسائل نياز داريم؟ مسلماً با رشد آيا  ساختن يك كاميون جهت حمل و نقل بار بنماييم
جويي در مقياس توليد باشد يا نباشد  صرفهآيا  تكنولوژي تمام اينها تغيير خواهد كرد و با طرح اين سئوال كه

ت كه در اين جا پاسخ مثبت يا منفي به اين سئوال خيلي از چيزهايي را در آزمايشگاه به هم طبيعي اس
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گذارد اگر بگويند بر اساس  كند و سئواالتي را از درجه اولويت كنار مي ريزد سئوالهاي جديدي را طرح مي مي

آنقدر حجم توليد را باال ببريم  رود) بايد جويي در مقياس توليد (به همين معنايي كه در اقتصاد به كار مي صرفه
برد طبيعتاً براي توليد  كه متناسب با صرفه باشد چون تجزيه در پروسه توليد مناسب نيست و قيمت را باال مي

سيمان و يا ذوب آهن به ديگهاي پخت بزرگ نياز داريم، بله البته در آزمايشگاه در مقياس كوچك با داشتن 
يد چنين موادي وجود دارد، اما همين گفته شود براي توليد در سطح جامعه به ابزارهاي آزمايشگاهي امكان تول

كيلويي رفع شود در اين  ٢٠٠تني احتياج داريم تا اينكه نياز جامعه با به كارگيري ديگهاي  ٢٠٠ديگهاي 
لكترو خواهد اين ديگر را بچرخاند تا آن ا صورت وضع كامالً فرق خواهد كرد يعني از دستگاه كنترلي كه مي

رود، اگر  شود، و در اينجاست كه بسياري از سئواالت كالً كنار مي موتور توربين و ديگر قطعات كامالً عوض مي
كيلو كه  ٢٠٠شود توربين براي چه الزم داريم؟  ربطي مي كيلو شد گفتن اينكه توربين الزم داريم حرف بي ٢٠٠

شود از يك  ه باشد انرژي سوخت شما و همه چيز عوض ميبه آن اندازه نيست كه به موتور بخار و كذا نياز داشت
هايي كه در ظرفيت  شود و بالعكس انرژي گيريد آنجا ديگر سئوال مي سري انرژي را كه در اينجا به كار مي

برداري باشد در ظرفيت بزرگتر اصالً قابل مذاكره نيست يعني هرگز براي يك  كوچك ممكن است قابل بهره
رش پخت نان لواش است توربين بخار ضرورتي ندارد. اما اگر در مورد كارخانه بيسكويت نانوايي كوچك كه كا

گويند حتماً توربين بخار ضرورت  رسد كه مي سازي بخواهيم صحبت كنيم بله در آنجا حجمش به جايي مي
 دارد.

توانيد  مي كند يعني در منتجه پس عرض ما اين است كه به كارگيري ابتدائاً نحوه استفاده را عوض مي
شود تحت تأثير قرار  ببينيد كه حجم اين تغيير كرده يا نه؟ مرحله دوم فرمي را كه به آن صنعت داده مي

كند به عبارتي اول فرم ظاهري استفاده را عوض  گيرد در مرحله سوم اصالً سئواالت معادالتش را عوض مي مي
دهد و در  جوهراً دستگاه عوض شود را تغيير ميكند بعد فرم و شكل آن صنعت بدون اينكه نياز باشد كه  مي

 شود. كند يعني معادالت ديگري الزم مي مرحله نهايي اصالً دستگاه را عوض مي
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باال بردن قدرت عملكرد و دستيابي به رشد در انحصار دستگاه مادي موجود نبوده بلكه با دستگاه ديگري هم 

 توان به اين اهداف دست يافت. مي
كند و  ارتباط بودن آنها به هم را اثبات نمي كه متفاوت بودن قوانين حركت و تحرك بي بايد توجه داشت

گيرد و ال  هرگز اين گونه نيست كه رفع حوائج و نيازهاي بشر تنها به وسيله همين قوانين موجود صورت مي
دنبال اكتشاف  غير يعني هيچ گونه رشدي در اين قوانين به وجود نيايد، قطعاً اين گونه نيست اآلن بشر

 چيزهايي است كه نيازش متناسب با ارضاء اهوائش رفع نمايد.
هايي كه متناسب با جهت خاص  به عبارت ديگر باال بردن قدرت عملكرد و صحت پيشگويي يعني پيشگويي

باشد چه ارضاء باشد و چه دفع مشكل باشد يعني چه پيشگيري از آسيب باشد چه تقاضاي رشد باشد دستيابي 
ر دوي اينها بر اساس يك دستگاه ديگر امكان پذير است و در دستگاهي كه تحريكات اسالمي باشد يا به ه

 الحادي باشد انشاءال... در جلسات آينده خصوصيات را روشنتر بيان خواهيم كرد.
 پرسش و پاسخ:

ري گيري و تئو رسد كه بحث قوانين تحريك در نهايت همان بحث موضع برادر درخشان: به نظر مي
ريزي را اطالق كرد يعني چگونگي در ربط قرار  شود به آن مفهوم برنامه گيري است كه در يك كلمه مي تصميم

دادن اجزاء و تعيين كيفيت و كميت آنها، براي رسيدن به هدف خاص استاد مسأله تعيين كميت و كيفيت 
اي كه در يك  را به عنوان جاذبه» كه آاجزايي كه بايد در ربط قرار بگيرند را در ارتباط به انگيزه دانستند 

ها هم متفاوت خواهند بود و اين تغيير در  مجموعه است تعبير كردند قاعدتاً اگر مجموعه تغيير كند انگيزه
آيد به  گيري راجع به كيفيت و كميت اجزاء است پس اين بحثي بود كه به ذهن من مي انگيزه، تغيير در تصميم

ي كرد با اينكه جناب آقاي حسيني اين بحث را در ارتباط با انگيزه مطرح كردند و شود جمع بند اين ترتيب مي
كند، اما  هاي يك كافر فرق مي هاي يك مؤمن با انگيزه انگيزه را هم به مسأله اعتقادات بردند كه طبيعتاً انگيزه

من اينجاست كه در براي اينكه بحث در ارتباط نزديكتري با آن قوانين حركت و تحرك قرار گيرد، سئوال 
ارتباط قرار دادن اين تعيين كميت و كيفيت اجزاء با مسأله انگيزه به جاي خودش معتبر است، ولي در اين 
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مقطع از بحث بايد ما رابطه بين قوانين تحريك را با قوانين حركت و تحرك مالحظه كنيم، يعني ببينيم اگر 

آيد؟ نه از طريق كانال انگيزه چون اين  يري به وجود ميقوانين تحرك ما فرق داشت در قوانين تحريك چه تغي
شود كه انگيزه در دستگاهي كه قوانين تحريك و تحركش فرق دارد چگونه  تبديل به يك سئوال ديگري مي

خواهيم اين رابطه را مقدمتاً به  خواهيم ببينيم رابطه مستقيم اينها با هم چيست؟ نمي كند؟ ما مي تغيير مي
عبير كنيم و بعد انگيزه را در دستگاهي ببريم كه قوانين حركت و تحرك آن اسالمي است. لسان انگيزه ت

پذيري  در اين مقطع جا دارد كه بپرسيم رابطه مستقيم و در واقع تأثيرآيا  بنابراين سئوال من اين است كه
 . چيست؟.قوانين تحريك از قوانين تحرك.

اي  كردم هر چند در خود تقريب هم اشاره مطلب را بيان مي برادر حجت االسالم حسيني: من مقدمتاً تقريب
كند اين فقط به معناي تكنولوژي  به جوهر مطلب شد عرض كردم تكنولوژي ساختن اين قلم فرق پيدا مي

خودكار كه نبود تكنولوژي تنظيم هم خود يك تكنيكي است، اين معناي فرق داشتن تكنولوژي تنظيم، فرق 
يابند. مسأله انگيزه براي  ست من باب مقدمه چيزي شروع شد كه مردم آن را درميداشتن قوانين تحريك ا

كنند ولو  وجدان عموم روشن است (يعني اينكه فرهنگ مادي با فرهنگ اسالم سازگاري ندارد را مردم درك مي
طلب نيستند كه دليل اين امر را متوجه نباشند و نتوانند آن را بيان كنند) به عبارتي مردم هرگز منتظر اين م

اي عارف باشد، يعني اگر فرضاً به مردم گفته شود دويست نفر از سيصد  محصول دانشگاه علوم تجربي فعلي عده
و سيزده نفر خدمتگزاران حضرت بقيه ال... عجل ال... تعالي فرجه الشريف، از دانشگاه آكسفورد و سوربن 

كند؟ يعني ممكن است كه قضيه  س حوزه چه كار ميكنند كه پ خواهد بود، با كمال تعجب و حيرت سئوال مي
را از نظر برهاني متوجه نباشند، اما به اين مطلب واقفند كه در نظام كفر توجه به لذائذ عالم مادي است و هرگز 
از عالم آخرت و جهان معنوي خبري نيست. بنابراين دليل آغاز بحث ما از انگيزه هم همين بود كه بر اين مرتبه 

شود به قسمت اول يعني قوانين حركت، خيلي كم  كنيم. به دو قسمت اول نوعاً كم عنايت مي صحبت مياز علم 
ها به آن  كنند. قسمت دوم را تا حدودي در بعضي از نوشته شود و پيرامون آن كمتر بحث و بررسي مي توجه مي

د همين حالت تعجب و التفات شده است، اما قسمت سوم يافت عموم هست يعني به هر كس كه برخورد شو
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تر هم در  شود چنين چيزي در اذهان مسلمين است. و يك پله قوي خالف انتظار را كه مالحظه شود معلوم مي

كاربرد قوانين صحبت كرديم معناي كاربرد اين است كه از يك منتجه نقطه اثر ديگري غير از نقطه اثر قبل 
مين جا به مسأله التفات پيدا كند، مسأله سوم اين بود كه گرفته شود كه اگر كسي مجموعه نگر باشد بايد در ه

كند كه روي اين مطلب قدري تأمل كرديم. اين براي تقريب و نزديك شدن به ذهن  تكنولوژي هم تغيير مي
آييم اين بحث مقدمه بود براي اينكه اين مطلب پذيرفته  بود، و در جلسه آينده سراغ خود قوانين تحريك مي

التفات به آن هست ولو التفات اجمالي باشد كه انشاءال... در دو جلسه آينده اميدواريم التفات  شده هست. يعني
 اي با چه چيزي است؟ تبييني نسبت به اين مطلب را بگوييم كه چه رابطه

برادر پيروزمند: بحثي را كه قرار بود طرح كنيم قوانين تنظيم اسالمي و غير اسالمي بود منتهي بحثي را كه 
فرموديد در اين باب بود كه ارزش اجزاء وقتي كه در مجموعه متفاوت قرار بگيرند متناسب با اهدافشان است و 

اي است كه  سب با اثر آنها و هدف مجموعهاگر اهداف و انگيزه متفاوت شد و وزن اجزاء و ارزش اجزاء متنا
خواهد كه در دو مجموعه  ها عوض شد آن وقت اجزاء متفاوتي مي خواهيم داشته باشيم و اگر انگيزه و هدف مي

شود گفت كه يك جز در دو مجموعه يكي است  كنند لذا نمي وزن متفاوتي متناسب با اهدافشان پيدا مي  اجزاء
گوييد يك جزء در  گفتيد يعني اينكه مي د مشابه بحثي است كه در قوانين حركت ميفرمايي اين بحثي را كه مي

توانيم به دو اثر اطالق  گوييم در دو مجموعه نمي در مجموعه مشابه است يعني مي  اين مجموعه غير از آن جزء
گفتيم كه  م اگر ميفرماييد. در بحث قوانين حركت ه يك اثر كنيم در اين مطلب در واقع جهت داراي آثار را مي

شود از قانون حركت آنها در مجموعه خودمان استفاده كنيم شما همين جواب را فرموديد كه نه اينكه شما  مي
آورديد اين آن نيست. يعني از همين استدالل كه جزء اگر در يك مجموعه ديگر آمد ديگر همان جزء  اينجا مي

فرموديد لذا استداللي كه شما فرموديد ناظر بر  ن را ميقبلي نيست در بحث جهت داري قوانين حركت هم همي
جهت داري قوانين حركت يا جهت داري آثار يا جهت داري اشياء يا جهت داري اجزاء است و نه اينكه فرموده 

كنند اين  كنند اين روش دسته بندي و دسته بندي است كه كفار مي باشيد كه اين تنظيمي است كه كفار مي
كنيم و اين تفاوت را با هم دارد. يعني چگونگي تنظيم را من متوجه نشدم و ثانياً اگر  ه ما ميبندي است ك جمع
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كه بخواهيد در اين قسمت از جهت داري چگونگي تنظيم بحث شود كه بخواهيد بگوييد روش تنظيم ما با 

است اين موضوعيت پيدا  ريزي آنها متفاوت ريزي ما با روش برنامه روش تنظيم آنها متفاوت است يا روش برنامه
خواهيد بگوييد روش طراحي اسالمي يعني روش تنظيم اسالمي  كند چون عنوان بحث ما همين است و مي نمي

خواهيم بگوييم آن وقت  با روش تنظيم غير اسالمي متفاوت است وجوه تمايز اسالمي و غير اسالمي آن را مي
ه تمايز روش تنظيم اسالمي با روش تنظيم غير اسالمي اين توانيم بگوييم و چ در يكي از اين وجوه تمايز نمي

كند يعني چگونگي تنظيم آن متفاوت است. اگر كه اين مراد شما باشد من  است كه روش تنظيم آن فرق مي
 اين مطلب را متوجه نشدم.

هي گوييد تعين اشياء در دو مجموعه مختلف است گا برادر حجت االسالم حسيني: در قسمت اول گاهي مي
كنيد غير از بحث تعين خود  شود. شما وقتي بحث انگيزه و اطالع را مي گوييد ادراك از تعين هم مختلف مي مي

اشياء است در دستگاهي كه اختيار و حاكميت بر رابطه را قائل باشيد، يك بحث، بحث تعين اشياء است، وقتي 
شود ديگر در دستگاه حركت نيست  مطرح ميشود. نياز جديدي كه  گوييم تكنولوژي و نياز جديدي طرح مي مي

ها باشد.  ها نه اينكه مستقيماً بيان خود شاخصه اي بر شاخصه بلكه در دستگاه تنظيم است اوالً كه بحث مقدمه
شوند. در دو مجموعه دو چيز دو تعين پيدا  گوييم اشياء در دو دستگاه به دو گونه متعين مي ثانياً اين كه مي

خواهيم بگوييم حركت در دو مجموعه دو گونه است؟ يا  ميآيا  گيريم اي مي اين چه نتيجهكند ببينيم از  مي
خواهيم بگوييم نياز در دو دستگاه دو گونه است؟ و اطالع از روابط در دو دستگاه بحث امروز ما در نياز و  مي

 اطالع است. درست است كه از مجموعه شروع كرديم ولي به كجا ختم كرديم؟
 گفتيد جدا از ادراك بود؟ وزمند: مگر قوانين حركت را ميبرادر پير

اش علت  برادر حجت االسالم حسيني: قوانين حركت را گفتيم كه حضرت حق جلت عظمه مشيت بالغه
 هستي، علت حركت هم هست.

 برادر پيروزمند: قوانين حركت، قوانين تغيير كيفيت...
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يم خدا براي اين غايت خلق كرده. پشت سر آن هم گوي برادر حجت االسالم حسيني: يك وقت هست كه مي

تواند از قوانين حركت و  گوييم در عينيت هم قوانين كيفيتهاي حركت نمي گوييم و بعد مي حركت فلسفي را مي
گوييم چنين  زنيم بعد مي قوانين اين غايت تخلف كند. اين در حيطه اختيار انسان نيست كل كون را حرف مي

گونه آفريده كه دار تكليف باشد دو جهت را داشته باشد و دو جهت داشتن لغو نيست. خالقي جهان را اين 
گوييم مكلف در  كنيم و مي گوييم گاهي آن را درباره مكلف صحبت مي گاهي اين را درباره كل عالم تكليف مي

ومي را درباره كرديم و د كند اولي را درباره مشيت او صحبت مي انجام حوايج خودش به دو گونه استفاده مي
گويم مشيت او در  مي  گويم، گويم تصميم من در رشد اطالعات من مؤثر است درباره او چه مي تصميم من، مي

حركت اشياء نافذ است بر حركت اشياء نافذ است همچنان اكه بر وجود و ايجادش... است. قيوم حركت است. 
ده و تصميم خودتان. حال براي چه اين را صحبت قيوم هستي است قيوم هستي اين عالم است ولي شما نه، ارا

كنند تنظيمهايي كه  هايي كه براي ما كشف آنها درجه اولويت پيدا مي كرديم؟ براي اينكه بگوييم تكنولوژي
شود با تنظيمهايي كه براي يك مكلف ديگري كه يك گونه ديگر عالم را اختيار كرده طرح  براي ما مهم مي

ن و كتابهاي فيزيك و شيمي اين يك سري قوانين را پيدا كرده ولو جهان بنا به شود. رشد اطالعات اي مي
مشيت حضرت حق دو بعدي بوده است ولي من كدام را كشف كردم و در دانشگاه فيزيك گذاشتم؟ ديگري با 

مالحظه  دهد. البته كه ابتدائاً كار وضعيت تعيني اين را حاجت و قصد ديگري وارد شده و چيز ديگري را قرار مي
 كند. بينيم رشد تكنولوژي اين فرق پيدا مي كنيم بعد در حركت مي مي

 خالصه بحث
 قوانين تحريك

ترين شكل اين قوانين نمونه  گيرد. پيچيده قوانين تحريك قوانيني است كه بر اساس آن تنظيم انجام مي
 سازي و برنامه ريزي است.
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تواند با تحريك روابطي خاص خواصي را به دست آورد.  ميبشر در يك دايره محدود اختياراتي دارد كه 

تحريك اين روابط جداي از يك انگيزه خاص نيست. به عبارت ديگر حتماً اين تحريكات مقاصد خاصي را به 
 دنبال دارد.

 گذارد؟: چگونگي به كارگيري روي جهت نيازها و رشد تكنولوژي اثر مي
در دو جهت (در دستگاه مسلمين و در دستگاه كفار) دو رابطه  از به كارگيري يك ابزار در دو مجموعه و

ها متفاوت  شود چرا كه منتجه، وحدت تركيبي آثار اجزاء مجموعه هاست وقتي منتجه كامالً متفاوت حاصل مي
ها متفاوت است هر چند كه يك چيز در هر دوي آنها مشترك است. جايگاه و  باشد يعني نقطه اثر مجموعه

ار در هر يك از دو مجموعه متناسب با منتجه هاست در اين صورت چون در دو مجموعه است تعين اين ابز
 توان گفت وزنش در دستگاه نياز متفاوت است. كند، لذا مي شدت نياز روي آن فرق مي

 مثال:
كند از اين رو مثالً در يك دستگاه  به كارگيري يك خودكار (در دو دستگاه) حجم سفارشات را معين مي

ميليون است (البته اين حجم فقط حجم كمي نيست بلكه كميت آن در  ١٠٠ميليون و در ديگري  ١٠آن  حجم
ارتباط با ميزان فشاري كه با ساير كاالها دارد است) در اين صورت طبيعي است كه جهت تكنولوژي براي توليد 

سمت ديگر است. سپس از ميليون در درجه ديگري است. لذا اكتشافات براي فرضهاي ديگر و در  ١٠٠حجم 
 گيرند. نتايج آن اكتشافات براي همان خودكار بهره مي

 پس:
 كند. در مرحله اول به كار گيري فرم ظاهري استفاده را عوض مي

 ..در مرحله دوم: فرم و شكل صنعت و.
 دهد. در مرحله سوم: دستگاه را تغيير مي

 





 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومسروش طراحي دوره 

 ١٨جلسه: 
 هاي قوانين تحريك در دستگاه اسالمي و الحادي موضوع: بيان تفاوت

 استاد: حجت االسالم حسيني
 ١٣/١١/٦٤تاريخ: 

 
 مقدمه

در مورد قوانين تحريك عرض شد محال است كه ما قادر برادر حجت االسالم حسيني: در بحث گذشته 
اين سري از روابط را آيا  باشيم كاري را انجام دهيم كه فراتر از حد تحريك باشد، حاكميت بر رابطه يعني اينكه

تحريك كنيم يا يك سري ديگر را؟ ايجاد چه در حركت و چه در كيفيت و چه در اصل هستي و چه 
به دست ما نيست اگر ما مستقيماً هم تحريك كنيم، تحريك آن جايي است كه خصوصيات هستي، مستقالً 

چيزي باشد و قابليت تحريك داشته باشد. لذا تنظيم در اينجا با تنظيمي كه ممكن است در يك دستگاه مادي 
د اراده، تواند باشد و در اينجا با وجو تعريف شود بسيار فرق دارد اينجا اراده و اختيار هست كه در آنجا نمي

اي فرض ندارد كه انسان بگويد مستقل هستم و هر آنچه كه هست مربوط به من  استقالل در آثار در هيچ مرتبه
 است.

 قوانين ثابت حاكم بر جريان رشد
هاي مشخصي كه تحريك و تنظيم در روش طراحي و روش تنظيم نظام اسالمي با نظام الحادي  حال به فرق
شود،  قسمت هم خصوصياتي را كه درباره قوانين حركت گفتيم منعكس و متبلور مي كنيم در اين دارد اشاره مي

شود، و هم عرض  و هم خصوصياتي را كه در قوانين تحرك گفتيم مشخصاً قابل شناسايي در عمل تنظيم مي



٢٤٦  ······························································································································································  
 خواهيم كرد كه در نفس تنظيم خصوصياتي غير از اين دو قسمت گذشته وجود دارد كه بين الحادي و اسالمي

هاي گذشته، خصوصيات عامي را كه براي را كه براي روش طراحي ذكر كرده بوديم اين  گذارد در بحث فرق مي
بود كه در مجموعه نگري و در روش مجموعه سازي ربط اصل است و مجموعه داراي زمان بوده و تقسيمات آن 

به جهت خاص بوده  حقيقي است و درباره خصوصيات خاص روش طراحي اسالمي گفتيم كه حركت مربوط
يعني ربط بايستي در جهت خاصي مالحظه شود معنايش اين است كه قوانين حركت شما در اين روش طراحي 

گويد تركيب صحيح و تركيب  گويد اصل مركب و تركيب است. بلكه مي رسد نمي به بخش اصالت ربط كه مي
بط يك قيد به وسيله قوانين حركت شما فاسد داريم مجموعه صحيح و مجموعه فاسد داريم. يعني در اصالت ر

تواند باشد. در  واقع شد در قوانين حركت گفتيد كه حركت بدون غايت و غيات بدون انتساب به خداوند نمي
شود. پس در مجموعه سازي بايد گفت اگر مجموعه هماهنگ با جهت  اينجا در ربط هم عيناً همين تكرار مي

اي  عه سازي آن صحيح است پس اگر خواستيد يك اصول موضوعهحركت هستي باشد ارتباطات آن و مجمو
شما با اين مطلب بسازد. مغاير با اين مطلب نباشد بعد گفته شده   براي طراحي داشته باشيد بايد اصول موضوعه

شود بحث دومي هم بعد از قوانين حركت داشتيم كه قوانين تحرك بود.  بود ربط بدون زمان مالحظه نمي
صحيح و فاسد داشت و صحيح آن سازگار با مقتضاي حركت در هستي بود. گفته بوديم احكام  قوانين تحرك

كند، گفته  الهي همان قوانين تحرك است چرا؟ چون گفته بوديم چگونه حركت كردن را حكم ال... معين مي
 بوديم اين حكم ال... كه نظام ارزشي و بايد و نبايد است.

بود، احكام الهي با نظام ارزشي صحيح و قوانين تحرك (اينگونه حركت پس سه چيز با هم مساوي شده 
خواهيد  شوند يا خير؟ شما مي كردن صحيح است) مترادف شده بود حال آن كه اين سه مربوط به زمان مي

بگوييد اينها يك نظام ارزشي صحيحي است يعني چگونه حركت كردن صحيح در اين قوانين ميسور است و ال 
شود نظام ارزشي را كه سازگار با حركت در جهت  خواهيم تعبيري متناسب با اين مقام بيان كنيم ميغير. اگر ب

 حق و تابع مقتضيات نفس االمري است را قوانين ثابت حاكم بر جريان رشد نامگذاري كنيم.
 پاورقي نسبيت
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تقامتي داشته باشد، نسبيتي داريم و قوانين نسبيتي، اين شئي در چه فضايي باشد تا چه حجمي و چه اس

اين شئي داراي حركت اين يك حركت و تعبيري خاص خودش بوده كه اين يك قوانيني دارد و يك قوانيني 
شود؟ اين قانون دوم  كند كه فرضاً اگر در ماوراء جو زمين قرار گرفت چه مي هم حاكم بر آن است كه معين مي

 كنيم). كه فعالً بيان ميدر دستگاه نسبيت كلي و ثابت است (نسبيت به تعبيري 
كنيم، نسبي غير  يك نسبت داريم يك نسبي و يك نسبيت. نسبت آن است كه چيزي را به كسي اضافه مي

تر از شئي ديگري است نسبي را  تر و مقاوم تر، محكم تر، سست گوييم اين شئي رقيق از نسبت است. آنجا كه مي
كنيم يعني خصوصيت  شئي را منسوب به نسبت آن مي بيان كرديم و آنجا كه مقدار سختي سستي و مقاومت

گوييد اين شئي كجا باشد تا چقدر مقاومت  نماييم يعني آنجا كه مي آن را منسوب به ارتباطش با ساير اشياء مي
كنيد، در نسبيت هويت  داشته باشد و كجا باشد تا حجم مخصوص آن چقدر باشد در اينجا نسبيت را بيان مي

هايي هستند كه  باشد، در نسبيت اشياء منتجه منسوب به كيفيت ارتباطش با ساير اشياء ميشئي و چگونگي آن 
آيد و كيفيت برخورد آن منوط به اين است  از برخورد مجموعه دروني شئي با مجموعه بيروني آن به دست مي

غير از اين است برخورد  قرار بگيرد. اگر اين مجموعه را در ماوراء جو زمين به مجموعه آنچهاي  كه در چه رابطه
شود و اگر در اينجا باشد يك نحو ديگر است. هويت اين كيفيت منسوب به نسبت  دهيد يك كيفيت حاصل مي

 است.
و اما در نسبيت در دستگاه مادي هرگز سخن از رشد و غايت هستي و ممكن الوجود بودن و اينكه اين 

شود، اما  بطي به چرائي حركت هم دارد يا خير؟ گفته نمياين گونه بودن رآيا  قوانين حركت چرا چنين است؟ و
شود. يعني در اينجا قوانين نسبيت حاكم بر  در دستگاه الهي درست در نقطه مقابل دستگاه مادي صحبت مي

گوييم قوانيني حاكم بر جريان رشد  اند. مي گوييم آن قوانين را انبياء آورده جريان رشدي در عالم داريم كه مي
كند يك قوانيني هم بايد باشد كه من از آن  هان وجود دارد كه جهان تحت آن قوانين حركت ميكون و ج

اطالع داشته باشم. چرا؟ چون مقتضايي وجود دارد كه رشد انسان چگونه بايد باشد؟ آن مقتضاء بايستي به 
كام شرع قانون رشد قانون تبديل شده و به من مختار برسد تا حركت من مختار تحت آن قوانين رشد باشد اح
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هاي شما و آن قانون رشد است بنابراين حتماً مجموعه سازي  كنيد رابطه بين حركت است و تنظيماتي كه مي

ما مرتباً متغير است. حتماً مصالح مرتباً متغير است اصالً فرض ثبات ندارد. فرض ثبات آن از عدم التفات به اين 
حظه همه وظايف شرعي را انجام دهيد و به اصطالح فقهي همه نكته است زيرا ممتنع است كه شما در يك ل

آنها مبتال به شما نيست. نسبت به مصالح هم همين طور است اگر من و شما اآلن در جبهه جنگ در محل 
حساس مشغول گرا دادن به كساني كه مسئول انجام عمليات نظامي هستند باشيم و از اذان ظهر تا غروب 

 دن نماز را پيدا نكرده باشيم و كسي هم جز ما نباشد تا اين كار حساس را انجام دهد،آفتاب فرصت به جا آور
در چنين آيا  در چنين موقعيتي جائز است كه گرا دادن را ترك كرده و به نماز بايستيم يا حرام است يعنيآيا 

آن درجه از اهميت  در جايي كه كار و مسئوليت انسان بهآيا  شود؟ و بالعكس موقعيتي ترك صلوه واجب نمي
تواند نماز را ترك كرده و به ادامه كارش بپردازد هرگز در اين دو مورد تكليف يكي نيست، و همچنين  نيست مي

كسي كه ضرورتاً و اضطراراً بايستي براي بهبودي يافتن از يك مرض مهلك شراب بياشامد با كسي كه در چنين 
 تكليف وجود دارد؟ براي اين دو نفر يكآيا  وضعيتي قرار نگرفته

كنند. تزاحمي را كه  احكام در نفس االمر هيچ گونه تزاحمي با هم ندارند. مجموعه احكام يكديگر را تأييد مي
مبتال به ما اين حكم يا آن حكم است؟ در احراز مصلحت آيا  كنيم معنايش اين است كه ما در اينجا مالحظه مي

كسي كه قائل به توقف است. براي كسي هم كه متوجه نيست و و در جريان رشد توقف ممتنع است حتي براي 
شود كه  گويد رشدي در كار ارتباط قوانين تحرك با مجموعه سازي در قوانين تنظيم و تحريك معين مي مي

هايي فاسد هستند بنابراين قوانين تحريك  هايي صحيح و چه مجموعه كنند چه مجموعه اين قوانين مشخص مي
ي است كه هم ربطشان مقيد به صحت و فساد بده و هم جريان رشد آنها تابع قوانين تحرك و اسالمي آن قوانين

 نظام ارزشي اسالمي باشد.
 مقسم و تقسيمات بايستي اسالمي باشد تا بتوان در نسبت بين آنها صحت و فساد را مالحظه كرد.

 قسم وقسمت سوم بحث اين بود كه تقسيم به نحو واقعي صورت بگيرد، بنابراين م
 دنباله پاورقي



 ····························································································  ٢٤٩ 
كند چنين  نيست و وظيفه ما انجام وظايف شرعي است و الغير رشد حاصل شود يا حاصل نشود فرقي نمي

تواند بگويد مصالح من هميشه يك چيز  تواند بگويد هميشه مبتال به من يك چيز است او هم نمي كسي هم نمي
شود مجموعه سازي ما تحت قوانين حاكم بر رشد شود كه احراز  است. بنابراين جريان رشد زماني محقق مي

 باشد. مي
قوانين احكام، قوانين حاكم بر جريان رشد يا نسبيتهاي حاكم بر جريان رشد است. طبيعتاً بايد ثابت هم 

در درون آيا  هاي گروه نظري در اين مورد كه باشد. ربط بين ثابت و متغير هم اين احكام هستند (در بحث
 ر ثابت و جهت ثابت وجود دارد يا خير مفصالً آورده شده. (پايان پاورقي)حركت و تغيير ام

تقسيمات بايد بتواند اسالمي فرض شود تا امكان داشته باشد كه در نسبت بين آنها صحت و فساد را 
 مالحظه نمود، به عبارتي بايستي اين قدرت را داشته باشيم كه بگوييم اگر اين گونه تقسيم كنيد صحيح، و اگر

 آنگونه تقسيم كنيد فاسد واقع خواهد شد.
بنابراين مبتال به در امر فردي بدين معناست كه انسان وظيفه حكمي خود را در وضعيتي كه در آن قرار 

شود يعني چه چيز صالح است و در قدم  دارد را مشخص نمايد، اما كدام حكم؟ وقتي كه صحبت از مصلحت مي
كنيد يعني از وضعيت اول به وضعيت دوم منتقل  يد و برنامه ريزي ميساز رسيم. نظام مي دوم به كجا مي

شويد وضعيت دوم با برنامه ريزي شما پيدا شده است در اينجا عمالً هم وضعيت اول گزينشي است و هم  مي
وضعيت دوم، به وسيله شما از احكام گزينش شده است، اما چرا گاهي بعد از يك نحوه گزينش اعالم خطر 

شود به  كه اين نحوه گزينش نمودن باز كردن سبيل كفار بر مسلمين است، و گاهي است كه گفته ميكنيم  مي
 هنگام گزينش بايد خودمان هم گزينش كنيم.

كنيم كه گزينش از چيزهايي است كه گريز از آن ممكن نيست، يعني اگر قائل به وجود  در اينجا عرض مي
ايد، اما گاهي است كه گزينش در نفس  حتماً گزينش را هم پذيرفته پذيريد رشد و تغيير هستيد و آن ها را مي

تواند لقب  شود، يعني اينجا چيزي كه سازگار با جهت الهي نباشد نمي عمل و روش مجموعه سازي واقع مي
تواند تبيين شود مگر در ارتباط با گسترش زمينه قرب و بندگي الهي. گاهي  صحي بگيرد، و در عمل رشد، نمي
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شود معني رشد را اعم گرفت اما اگر رشد را اعم گرفتيد يا احياناً آن را نزديك شدن به رفاه مادي  ه ميهست ك

و بعد عن ال...تعالي معنا پيدا كردند، ديگر چنين دستگاهي كه رشد در آن اينگونه معنا پيدا كند اساس ديگري 
گزينش با آيا  رد ابزار آن چه ابزاري استكند. حال اگر تمام شد كه گزينش بايستي حتماً صورت بگي پيدا مي

نمايد (كه در اين صورت عمالً سبيل  گيرد كه نظام پولي اسالمي را قمر نظام پولي ربوي مي ابزاري انجام مي
كند) و يا با ابزاري كه به وسيله آن نظام پولي اسالمي به صورت قمري حول محور  كفار بر مسلمين را باز مي

 شود كدام؟ آيد گزينش مي برد) درمي عه را به طرف اجراي احكام الهي مياحكام اسالم (كه جام
اي باشد كه جهان را  توانند سازگار با فلسفه حال مقسم و تقسيمات هر چند عقلي باشند در چه صورت مي

داند؟ و در چه صورت با اين فلسفه سازگار نيست اين بحثي است كه در جلسه آينده به آن  مخلوق خداوند مي
 واهيم پرداخت.خ

 پرسش و پاسخ
 دانيد؟ شما احكام را حاكم بر كل روابط هستي ميآيا  برادرحسيني:

گوييم كه سازگار با مقتضيات  گيريم يعني وقتي مي برادر حجت االسالم حسيني: بر هستي رشد انسان مي
گونگي حركت انسان نفس االمري يعني مقتضاي رشد در ارتباط انسان با جهان اين كيفيت قوانين را براي چ

 كند. ايجاب مي
شود جهان را خلق كرده باشند و در خلقت جهان رشد  پس چند چيز در اين جمله گفته شد يكي اينكه نمي

توانيد رشد را پيدا كنيد. قوانين  معنا نداشته باشد اين مهمترين مطلب است يعني شما در نسبيت انيشتن نمي
دهد كه هر گاه اين وضعيت در  ر مورد رشد و غير رشد ندارد. مثالً نظر مياي د ثابت حاكم بر نسبيت اصالً افاده

شود و معادالت حاكم بر آن چنان است، اما اينكه خود اين نظم و حركت و اينگونه  مريخ واقع شود چنين مي
تقديم تواند پاسخگو باشد اما در اين طرف قضيه ما مع شدن و به عبارت ديگر تعيين كيفيت براي چيست را نمي

ها  را در مورد همه تعين» سبحانك ما خلقت هذا باطال«كه خداوند عالم آفرينش را لغو و لهو نيافريده يعني 
گوييم اينگونه نيست كه خداوند چيزي را خلق كند و معلوم نباشد براي چه خلق شده است. اين اعتقاد را  مي
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ها با قول كسي كه  دارم نه با چرايي چگونگيگويد با چگونگي كار ن ماديون دارا هستند، قول يك مادي مي

معتقد است كه هستي جهان قديم است و حركت هم بعد آن و ذاتي آن، يك ريشه واحد دارد، اما اين دو قول 
شود مگر  با قول يك مسلم هرگز سازگار نيست. چرا كه يك مسلم معتقد است كه تعين و هستي پيدا نمي

هستي با رشد مشخص باشد. حال انسان در آن حيطه اختياري كه قرار  اينكه نسبت و ربط آن تعين تعين و
بين اين تعينات كه تحت آيا  خواهد انجام دهد گرفته و با تعيناتي كه سر و كار دارد و تحريكاتي را كه مي

قدرت اوست با قوانين حاكم بر آن جهان نسبتي وجود دارد يا نه، نسبت برخورد من و جهان است كه مقتضاي 
سازد. به عبارت ديگر و بنا بر مبناي عدليه (شيعه اثني عشري) پشت سر احكام  س االمري احكام را مينف

گويند خداوند افاً و جزافاً حكم نكرده است. ممكن نيست كه خداوند  هايي است. مي (دستورات خدا)، مصلحت
حتماً مصلحت چنين است و بر اساس . فرموده باشد، .بدون دليل و بي هدف امر به اقامه نماز و گرفتن روزه و.

آن مصلحت هم بايد يك بار كون، تكوين، جهان، خلق شده باشد و بعد نهوه رابهط انسان و جهان يك اقتضايي 
شود (انشاء يعني فرمان دادن) بعد آن فرمان بر نبي اكرم(ص) ابالغ  داشته باشد. بعد از آن اقتضا انشاء مي

 فرمايند. بيان ميشود و نبي اكرم(ص) هم بر ما  مي
حاال اگر حكم بر اين صادر شده باشد كه يك رابطه انجام شود يعني اين رابطه   برادر حجت االسالم حسيني:

كند، اما سركه  را اجازه داده باشد و در جايي ديگر رابطه ديگر را اجازه نداده باشد. مثالً شراب ساختن را نفي مي
كيفيت رابطه شما با انگور كه چيزي تكويني است، يك نحوه رابطه شما  كند. مثالً در مورد ساختن را نفي نمي

اين جواز و حرمت به صورت مطلق آيا  مناسب با رشد است و يك نحوه ديگر رابطه مناسب با رشد نيست. ولي
شود،  است؟ خير، اين قوانين ثابت است يعني حاكم بر جريان رشد هستند. قوانين حاكم بر جريان رشد مي

گيرد با توجه به خصوصيات شخصيه  ايد صورت مي ات شما كه بستگي به نحوه ابتاليي كه پيدا كردهتنظيم
 است.

توان نتيجه گرفت كه گذر از يك رابطه فاسد به يك رابطه صحيح  برادر حسيني: پس با اين صحبت شما مي
 جايز است.
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ايت شود كه مهم را هم خودش در گويد رع برادر حجت االسالم حسيني: اگر اهم و مهمي را كه اسالم مي

اي است كه موجب رشد است. اما يك نفر  قوانين حاكم بر رشد معين كرده مثالً روزه ماه رمضان يقيناً رابطه
شود  گويند با عمل حرام نمي گيرم مي گويد نه من روزه مي گويند روزه براي شما حرام است. مي بيمار است و مي

گيرم و كاري به اين  گوييد نه من روزه مي روزه به شما واضح است شما مي قصد قربت كرد، براي دكتر زيان
كنيمن كه روزه قابل پرستش نبود. مطلق نبود. روزه در صورت انتسابش به قرب مطلق  حرف ندارم. ما عرض مي

 شود روزه را پرستيد. بود. همين كه انتساب آن به قرب قيچي شود ديگر مطلق نيست و ارزشي ندارد. نمي
شود نماز را پرستيد. بايد خدا را پرستيد. خدايي كه ديروز گفته واجب است. امروز گفته حرام است شئ  نمي

شود و كلي و تجريدي نيست انتزاعي نيست. خصوصيات متعين  خارجي و كيفيت، با خصوصياتش متعين مي
كنيد محل تزاحم چه  يكنيد. و مالحظه م اي برخورد مي كننده حتماً معنايش اين است كه شما مجموعه

دهيد و هر عبادت مستحب و واجب كه  احكامي با چه احكامي است. حتماً در خارج هر حكمي را كه انجام مي
شود كه هم نماز بخوانيد و هم در همان  دهيد مزاحم با ساير عبادت است چون در يك آن كه نمي انجام مي

ن برسيد، جمع بين همه واجبات ممتنع است. معناي اين حال دعاي ندبه بخوانيد و هم در همان حال به بيمارا
شود همه مستحبات در خارج  باشيد. چنين چيزي نمي  كار اين است كه شما جمع بين همه اكوان را كرده

توانيد انجام دهيد نه اينكه چند تا را با هم بين آنها  حين العمل مزاحم هستند و شما يكي را حين العمل مي
گيرد. در حد يك  يك وقت هست كه مبتال به من عمل مستحب يا حرام يا واجب قرار ميكنيد.  انتخاب مي

رسد االن تكليف نسبت به مريضها ندارم و تكليف به يك  شخص عادي هستم همان چيزي كه به عقلم مي
 دهم، يك وقت هست كه در يك سطح خيلي باالتر است. او بايد بين ساعت صحبت كردن دارم، آن را انجام مي

گويد  مطالب محاسبه كند. در حال ساختن نظام و تنظيم نظام جامعه است. او بايد محاسبه كند به چه دليل مي
توانيد  تر است و آن كار الزم نيست. به عبارت ديگر يك جايي كه شما قدم بگذارين آنجا نمي اين كار بر من الزم

اي دارد و منتجه آن مشخص  در مجموعه منتجهمباح ال اقتضايي را براي مصلحت مالحظه كنيد. آنجا حتماً 
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ايد و خالف  تر كه بياييد معنايش اين است كه قدم از مصلحت بيرون گذاشته كند چكار كنيم. اين طرف مي

 دهيد. مصلحت را انجام مي
اين قانونمندي و روابط نوع آيا  شود برادر محمدزاده: وقتي صحبت از قانونمندي حاكم بر وحدت تركيبي مي

 م است؟ يعني بحث احكام يا اينكه قانونمندي آن همان قانونمندي حاكم بر جهان هستي است؟دو
 تعريف روش طراحي اسالمي

دانيم بلكه احكام را حاكم بر  برادر حجت االسالم حسيني: قانونمندي احكام را، حاكم بر جهان هستي نمي
ها و اشياء ديگر) بنابراين ابتدائًا  (اعم از انساندانيم  جريان رشد در كيفيت رابطه انسان با جهان هستي مي

باشند. (نه رشد اشياء) در يك  احكام با جريان رشد كل عالم سازگار بوده و خود حاكم بر جريان رشد انسان مي
شود.  مرتبه ديگر از هستي مسلماً احكام به گونه ديگري خواهد بود، و آن قسمت هم اصالً به ما مربوط نمي

عالي و كوه و سنگ و دريا نيست، براي كل عالم و  ه خداوند خلق فرموده منحصر به بنده و جنابجهاني را ك
ها هست. و آن ها هم داراي احكامي  كل ممكنات رشدي را قرار داده است كه يك قوانين حاكم بر رشد كل آن

ديگر است و بر   و اشياء ها ها قرار دارند. كيفيت ارتباطي هم بين انسان هستند و در يك مرتبه ديگر انسان
كيفيت رابطه آنها نيز يك قوانين ثابتي حاكم است كه حاكم بر جريان رشد است كه اسم آن احكام است. بعد 

رود يا آن  كنيم يعني تنظيمات ما اين وحدت تركيبي را كه به طرف صحيح مي وحدت تركيبي درست مي
د. پس شما وحدت تركيبي را به تحريكات خود كن رود تحريك مي وحدت تركيبي را كه به طرف فاسد مي

كند و هم كار را  كنيد. آن خصلت، آن استدامه مطلب، آن قيوميت الهي است كه هم افاضه قيض مي درست مي
آوريد يعني روش طراحي  برد، و شما در محدوده اختياري كه داريد، يك وحدت تركيبي به وجود مي جلو مي

بين اشياء خاص و افراد خاص است براي اينكه زمينه بندگي خدا  اسالمي، روش ايجاد وحدت تركيبي
 تر بشود. گسترده

 آن قانون حاكم، احكام نشد؟آيا  برادر محمدزاده:
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برادر حجت االسالم حسيني: قانوني را كه بر راه حاكم است احكام است. و قانوني كه تنظيمات نسبتها را 

كنيم عبارتند از اين كه چه مقدار  احي است. تنظيماتي كه مينمايد روش طر براي پيمودن اين راه تنظيم مي
نفت بفروشيم يا مس بفروشيم؟ اصالً مواد خام بفروشيم يا كاالي صنعتي؟ چه موادي را از آيا   نفت بفروشيم؟

خارج بخريم؟ چه كار كنيم چه كاالهايي ممنوع است؟ چه كاالهايي غير ممنوع هستند؟ اين تنظيمات را هم 
يد. اعتبارات ما بايد چه گونه سازماندهي شود؟ واحدش چگونه بايد تعريف شود؟ اگر پول به نام واحدا كم نگير

است و اگر واحد غير تنظيمي و ارتباطي باشد كه در آن تنظيم » تنظيم خوانده شود. يك سازماندهي براي آ
 آيد نر ديگري هم از آن ميعنايت بر خالف آن باشد، اصالً بايد مقوله ديگري درست شود. و يك كار و ه

 برادر محمدزاده: پس اآلن سه قانون داريم.
 تكوين و تشريع و تنظيم.

كنيد و برنامه ريزي  كنيد و تنظيمي را كه مي برادر حجت االسالم حسيني: احسنت، نظامي را كه درست مي
اين جاده (تحت قوانين كنيد يك روشي دارد روش شما بايد روشي باشد كه بتواند در اين راه، و در  كه مي

شرع) حركت كند، متناسب استفاده از اين ابزار متناسب با حركت در اين راه است و اگر با ابزار كمتر بياييد يك 
كنيد، ظاهر و تك تك آن  توانيد برداريد ولو ظاهراً تمام آن احكام شرع باشد. مثالً بانك درست مي قدم هم نمي

ايد.  دارد ولي مجموعه آن را كه درست كرديد يك گام در اين راه برنداشتهمثل حكم رساله است و هيچ فرقي ن
اي است كه كيفيت نظم شما  بلكه معاذال... گام در راه ضد آن برداشته شده است. پس اين روش طراحي مهره

منوط به  كند. گام برداشتن در اين راه (رشد) و گام برداشتن در آن راه (سقوط) را متصل به تبعيت از احكام مي
 كنيد؟ كنيد؟ چگونه مطالعه وضعيت مي اين است كه شما با چه ابزاري تنظيم و گزينش مي

گفتيم روابط انساني، تخصيص را  كند؟ چون ما مستقيماً مي اين بحث قبلي را نقض نميآيا  برادر محمدزاده:
خصيص است اگر اين تشريع دهد. اآلن اگر اينجا ما اين وحدت تركيبي را كه داريم كه يك نوع ت نتيجه مي

 نباشد چطور؟
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شود كه  دهيد (مثالً وقتي كه از شما پرسيده مي برادر حجت االسالم حسيني: شما در هر عملي كه انجام مي

دهيد كه براي خريد خودكار رفته بودم)، اينجا شما يك خودكار  ايد؟ و پاسخ مي مشغول انجام چه كاري بوده
اريد. كيفيت معادله شما مشروع، اما اينكه صالح است خودكار بخريد يا اي د خريدن و يك كيفيت معادله

گوييم رابطه تميز شما نسبت به  فرماييد. ما مي خودنويس، يا مداد، اين را اآلن به تميز خودتان رجوع مي
نكه گوييد. بعد اي گوييد منزل اجاره كردم، كيفيت اجاره را براي من مي مصلحت، بايد با شرع مشخص شود. مي

گوييد اينها چيزهايي است كه خود   بايد منزل اجاره كرد يا نه؟ در اينجا بايد اجاره كرد يا در آن خيابان؟ مي
 گويد. انسان بايد تشخيص دهد تا چه چيزي مورد احتياج باشد. در اين خيابان يا آن خيابان كه ديگر اسالم نمي

 والسالم عليكم و رحمه ال... و بركاته
 خالصه بحث

تيار به معناي حاكميت بر رابطه، يعني انسان حاكم است بر اينكه اين سري از روابط را تحريك كند يا اخ
توان خصوصيات مختلفي را به دست آورد. البته ايجاد چه در  يك سري ديگر با تحريك روابط است كه مي

ا نيست. تحريك در حركت و چه در كيفيت يا چه در اصل هستي چه در خصوصيات هستي مستقالً به دست م
شود كه قابليت تركيب وجود داشته باشد. لذا تنظيم در اينجا با تنظيمي كه ممكن است در يك  جايي واقع مي

تواند  دستگاه مادي تعريف شود فرق دارد. چرا كه اينجا اختيار وجود دارد در حالي كه آنجا (در نظام كفر) نمي
 اختياري وجود داشته باشد.

موعه سازي پذيرفتن ربط و زمان و حقيقي بودن تقسيمات است، يعني روش مجموعه گفتيم اصل در مج
گوييد اصل، مركب است بلكه صلح و فاسد  رسد نمي سازي (روش طراحي) شما به بخش اصالت ربط كه مي

پذيرد. قوانين تحرك هم صحيح و فاسد دارد، صحيح آن سازگار با مقتضاي حركت در  بودن تركيب را مي
 ت (قوانين الهي قوانين تحرك بود).هستي اس

خواهيد بگوييد اين نظام ارزشي يك نظام ارزشي  شوند؟ بله مي آيا قوانين تحرك به زمان مربوط مي
اي كه سازگار است (تابع مقتضيات نفس االمري است) يعني سازگار با حركت به  صحيحي است، نظام ارزشي
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شود  ناميم. جريان رشد وقتي محقق مي ن ثابت حاكم بر رشد ميها را قواني سوي خداي تعالي است بنابراين آن

كه مجموعه سازي شما تحت اين قوانين حاكم بر رشد احراز شود پس ربط بين ثابت و متغير همين احكام 
 هستند.

گويد اين  شود كه قوانين تحرك مي ارتباط اين قوانين تحرك و قوانين تحريك در آنجايي مشخص مي
يا فاسد. كه هم ربط در آن مقيد به صحت و فساد است و هم جريان رشد تابع قوانين  مجموعه صحيح است

تحرك اسالمي است، طريق احراز آن هم واقعي بودن تقسيمات است. يعني تقسيمات بايستي اسالمي و غير 
 اسالمي داشته باشد تا بتوان در نسبت بين آنها صحت و فساد را مالحظه كرد.

 نتيجه:
شود حكمي در يك فردي مبتال به است يعني اينكه شخص وظيفه حكمي خودش را در  مي وقتي كه گفته

سازيد و برنامه  وضعيت موجود معين نمايد و لذا مصلحت در قدم دوم يعني، چه صالح است؟! بنابراين نظام مي
ام صورت كنيد. طبيعتاً وضعيت مردم حاصل برنامه ريزي شماست. در هر دو وضعيت گزينش از احك ريزي مي

شود و يك نوع ديگرش باعث تقويت است. لذا اگر  گيرد نهايت يك نوع گزينش موجب اعالم خطر مي مي
 پذيريد حتماً گزينش را بايد پذيرفت. حركت را مي

ابزاري كه به وسيله آن نظام آيا  گيرد بنابراين جا دارد كه سئوال شود كه گزينش با چه ابزاري صورت مي
 وي باشد؟ يا خير نظام پولي قمري باشد حول احكام اسالم؟!پولي اسالم نظام رب

 بحث جلسه آينده:
 داند باشد؟ اي كه جهان را مخلوق مي  مقسم و تقسيمات چگونه سازگار با فلسفه



 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومسروش طراحي دوره 

 ١٩جلسه: 
 مقسم و اقسام در دستگاه الهيموضوع: 

 استاد: حجت االسالم حسيني
 ١٦/١١/٦٤  تاريخ:

 
 وضعيت مقسم در دو دستگاه مادي و الهي

ها، پروفسورها و يا  هايي كه تئوريسين در دستگاه الحادي مقسم بيش از يكي نيست، كليه مقسم
داشته باشند، اما همگي به يك مقسم بازگشت دهند هر چند ظاهراً با هم تفاوت  هاي غير الهي ارائه مي  فيلسوف

نمايند كه همان ماده است، يعني آنها علت حركت را قوانين و آثار ماده دانسته و معتقدند كه همه چيز  مي
هاي  هاي مختلف به كيفيت كند و ال غير، ممكن است قوانين ماده در مجموعه تحت قوانين ماده عمل مي

ك اساس دارند، به عنوان مثال ممكن است كه نظريه يك فيلسوف مادي در مختلف تعريف شوند، اما همگي ي
مورد وضعيت حركت و رفتارهاي مختلف انسان اعم از رفتار رواني، ذهني يا عيني او با نظريه فيلسوف ديگري 

د و هر دهن كه ظاهراً متفاوت باشد اما هر دو انسان را به عنوان يك دستگاه مادي مورد بررسي و تحقيق قرار مي
 دانند. دو حركت او را تحت حاكميت قوانين ماده حول يك محور و داراي يك اساس مي

كند و  اما در دستگاه الهي، مختار دانستن انسان بدين معناست كه او تنها حول يك محور حركت نمي
رفتار كند و حركت وي يا حول محور هوي و يا حول محور تقوي است، لذا آنگاه كه به تحليل  حركت نمي

دهيم، اگر از يك روش روانشناس در دستگاه مادي  پردازيم، آن را تنها به انگيزه مادي بازگشت نمي انسان مي
علت نماز خواندن يك مؤمن را جويا شويم، حتماٌ با يك بحث چرخشي از اصالت انسان، اصالت شرايط و 
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تار خاص را در كنش و واكنشهاي مادي، اصالت... اين عمل او را به ماده و خواص آن كشانده و رشته اين رف

كند. اال اينكه در تعريف ماده مناغشه بشود و مثالً امواج را جزء ماده ندانسته يا قابل شناسايي به  جستجو مي
وسيله حس ندانيم كه البته اين طور نيست، در دستگاه مادي هر گونه رفتاري كه از بشر سر بزند قانونمند و 

كي بوده و به وسيله حس ولو باال آثار قابل شناسايي است بدين ترتيب اختيار و عالم حتي داراي قانون فيزي
تكليف در دستگاه الحادي هيچ معنا و مفهومي نخواهد داشت. بنابراين مقسم در دستگاه الهي بر خالف دستگاه 

تبعيت هوي است و يا ريشه  مادي دو تا بوده و هر رفتاري كه از بشر سر بزند اعم از آگاه و ناخودآگاه يا ناشي از
در تقوي دارد (به قول آن حديث شريف نفوذ هواي نفس در عمل فرد از حركت مورچه سياه بر سنگ سياه در 

تر است) لذا در دستگاه الهي محال است كه صرفاً به قدرت عملكرد تكيه شود، در اينجا  شب تيره و تار مخفي
باشد.  شود مي كمال بدانگونه كه در اين دستگاه توصيف مي بر خالف دستگاه مادي شرط صحت پيدايش رشد و

بنابراين هم مبناي تقسيمات و هم صحت نظام سازي ما در تحريك كردن و در اقسام با آنچه كه در دستگاه 
 مادي وجود دارد فرق خواهد كرد.

(هوي يا تقوي)  حال كه نتيجه گرفتيم مقسم در دستگاه مادي يك چيز (ماده) و در دستگاه الهي، دو چيز
 پردازيم. باشد به بحث در مورد تقسيمات در اين دو دستگاه مي مي

 وضعيت تقسيمات در دو دستگاه مادي و الهي
شود يا ممكن  در دستگاه مادي پذيرش اصالت ربط برخالف آنچه كه در تأثير متقابل و نسبت گفته مي

كسي اصالت ربط را پذيرفته باشد بايستي در  باشد، چرا كه اگر نيست و يا در شكل بسيار نازلش ممكن مي
نهايت براي حركت و كمال و اطالق تفسير و تبيين داشته باشد و در دستگاه مادي چنين تفسيري وجود ندارد. 

كرديم اما در اينجا كافر  به عبارت ديگر ما در دستگاه اسالمي در بحث قوانين حركت صحبت از جاذبه غايي مي
جاذبه غايي داشته باشد و براي كمال مطلق تفسيري ارائه دهد، چون كافر هر غايتي را كه تواند جاذبه  كه نمي

دارم،  دوست مي«تواند باالتر برود، غايت او به  معرفي كند به طلب فعلي خودش بازگشت كرده و از نمي
برگردانده، اما گردد. چرا؟ چون كه پيدايش هستي و حركت را به اصل ماده  باز مي» برم پسندم و لذت مي مي
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گرداند و معتقد است كه خلق اين جهان براي غايتي است و به سوي  يك مسلم هستي و حركت را به مبدأ برمي

باشد، معني و تعريف از كمال در دستگاه الهي در گذراندن  هدفي است و جاذبه هم در جهت اين غايت مي
 ه آن دخالت دارد.اصالت ربط حتي از يك نظام كوچك در يك مقط به هنگام مالحظ

شود كه مجموعه و وحدت تركيبي شما را با غايت و تناسب با اطالق و  صحت اصالت ربط در اينجا تمام مي
اي كه حاكم بر كل  سازد و شرط صحت هم حتماً رعايت همين رابطه است، رابطه فصل حضرت حق مربوط مي

ين غايت است پس در اصل هستي آنها باشد، اصل هستي ممكنات براي ا زمان و اصل هستي و ممكنات مي
شود،  رابطه اصل شده و در نتيجه تبلور آن غايت در كيفيت تركيب و در حد و مرز هستي ممكنات ظاهر مي

هرگز ممكن نيست هستي ممكن براي غايت خلق شده باشد و آن غايت با اين كيفيت فعلي ربطي نداشته باشد 
شود تا نظامي كه در رشد جامعه مالحظه  تا كهولت مشاهده مييعني نظامي كه در رشد يك فرد از طفوليت 

هاي  باشند. ربط به عنوان يك اصل در تقسيمات و دسته بندي گردد همگي متناسب با فعل حضرت حق مي مي
كند. همانطور كه اختالف پتانسيل و فشار براي حركت هم در مكان و هم در زمان  مسلمين ظهور پيدا مي

شود گفت كه ما  تواند كمتر از سه باشد، يعني در اين دستگاه نمي ر دستگاه الهي نميوجود دارد. مقسم د
شود، چنين تفسيري از تعادل كه  كنيم قهراً و جبراً ربط بين آنها برقرار مي برابري دو چيز با هم را نگاه مي

د شد تفسيري مادي نتيجه مالحظه نسبت بين دو قسم و دو دسته و به وجود آمدن ربط جبري بين آنها خواه
 بر اساس انگيزه مادي خواهد بود.

شود هر چند كه از  در دستگاه مادي تعادل بر اين اساس كه مقسم يك است و تقسيمات دو سنجيده مي
توانند آن را حذف  پذيرند ولكن مي باشند يعني شئي و تعلق شئي به يكديگر را مي نظر فلسفي قائل به ربط مي

ل آن در آن قسمت قهري بوده از اختيار خبري نيست، اقسام در مالحظه تعادلها در كنند چرا؟ چون وقوع عم
تواند به دو ختم شود. بايد حداقل به سه ختم  شود. در دستگاه الهي نمي تواند به دو ختم مي دستگاه مادي مي

بدين معناست كه تواند يا الهي باشد يا الحادي و پذيرش اين حرف  شود، چون قبالً پذيرفتيم كه انگيزه مي
ممكن است تعادل وضعيت دو بهم بخورد. ابتدائاً به صورت بسيار كلي در تعادلتان نقش اختيار (نه انتخاب) 
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شود و انتخاب تعيين يك اولويت يا چند  گيرد (اختيار در مورد جهت به كار گرفته مي مورد توجه قرار مي

 .هايي است كه در يك جهت وجود دارد) اولويت از اولويت
 تعريف درآمد و هزينه در دستگاه الهي

به عنوان مثال اگر در اقتصاد از چگونگي برقرار رابطه بين مجموعه درآمد و مجموعه هزينه صحبت شود، 
بايستي درآمد در ادبيات الهي معنا و مفهوم خاص اين دستگاه را داشته باشد، نه اينكه صرفاً به ماحصل اشتغال 

ر حقيقت درآمد يعني بازتاب نسبت تأثير مادي انگيزه، كه انگيزه هم يا از هوي نشأت روزانه افراد اطالق شود د
شود، و يك قسمت آن مادي است كه در  گيرد و يا از تقوي، بازتاب آن هم به شكلهاي مختلف ظاهر مي مي

دهيم،  ف ميبخش اقتصاد قابل مالحظه و تعريف است (هزينه و درآمد) بعد از تعريف درآمد از هزينه هم تعري
كنيم، بلكه آن را نسبت تأثير شرايط در زمينه گسترش  اما هزينه تأثير مصرف يا تأثير ماده برانگيزه تعريف نمي

كند و در اينجا نسبت تأثير انسان هم در هر  دانيم، يعني زمينه قابليت گسترش و ضيق پيدا مي انگيزه مي
تواند الحاد  راي ايشان گسترده شده باشد اما انسان ميشود، بدين معني كه هر چند زمينه ب مرحله مشخص مي

تواند بندگي  را اختيار كند و يا بالعكس يعني اگر زمينه هوي هم گسترده شده و زمينه تقوي ضيق باشد مي
شود  خدا را انتخاب كند، بنابراين در بيان تعادل از درآمد يا پس انداز و يا پس انداز در تكنولوژي صحبت نمي

شود. ممكن است سئوال شود كه اين نسبت تأثير  چگونگي نسبت تأثير رفتار انسانها سخن گفته مي بلكه از
توان محاسبه و كنترل كرد  كنيم آن را هم نسبت به آثار ماديش مي كنند؟ عرض مي رفتار را چگونه كنترل مي

گوييم  در قضيه كفار هم مي آن هم به اين صورت كه مادام كه اينها تقوي را اختيار كنند سيرشان چنين است،
 مادام كه اختيار كردند كه حول محور دنيا بچرخند آسيب پذيري و رشدشان اينگونه خواهد شد.

 دسته بندي عوامل، روابط، اجزاء در دستگاه الهي
كند و در  ترين شكلش در دستگاه الهي بازگشت به دو مي كنيم كه مقسم در ساده بنابراين ابتدائاً عرض مي

ها در دستگاه الهي به سه و در دستگاه مادي به دو ختم  كند و اقسام و دسته ه مادي بازگشت به يك ميدستگا
كنيم كه خود اين سه در صورتي كه سه بار در خوش ضرب شود بايد بتواند  شود، بعد از اين بيان عرض مي مي
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مكان را محاسبه كنيم (اين را به صورت  مغيرهايي را به ما معرفي كند كه ما از آن مغيرها بتوانيم رابطه زمان و

اصل موضوعي عرض كنيم) در جاي ديگر در قواعد حركت و شناختن اصل تغيير تمام شد كه ما جاذبه و رابطه 
و تعيني داريم. به عبارت ديگر اختالف پتانسيل زماني داريم يعني اختالف مرحله جذب در زمان است كه 

شود بريده بريده باشد. بلكه بايد به صورت يك جريان  طه هم باشد و نميشود و بايد راب موجب وقوع حركت مي
توان  باشد تا يك مسافت طي شود. عين همين مطلب در ارتباط مكاني نيز وجود دارد و از همين جاست كه مي

حجم مخصوص را مالحظه كرد وقتي از سنگيني يك جسم يا وضعيت قرار گرفتن آن در باال يا پايين صحبت 
توان آن را بدون رابطه با ساير تركيبات ديگر دانست و اگر بين تأثير و تأثرات و تركيبات ربطي  ود ميش مي

 وجود نداشت آنگاه ممكن بود كه هر چيز را هر جايي گذاشت بدون اينكه ثقل آن كم و زياد شود.
شود در زمان واقع كنيم هر گونه حركتي كه در مكان واقع  در مورد رابطه بين زمان و مكان هم عرض مي

شود، اينجا نيز  شده است و نيز متقابالً هر گونه تغيير و حركتي كه در زمان واقع شود در مكان هم واقع مي
گيرد. يعني اختالف پتانسيل و ربط بين آنهاست. حاال همين مطلب را در قواعد  تقسيمات بر سه صورت مي

ار ديگري جز اينكه حجم مخصوصها را متناسب با انگيزه گوييم مگر قواعد تنظيم ك كنيم مي تنظيم متنازل مي
دهد؟ يعني وزن اين شئي در انگيزه من در مجموعه نيازهاي من يك اندازه است اگر وزنش  شكل دهد انجام مي

تر بياوريد كه اين عمل با در نظر  خواهيد جايش را كم كنيد و آن را پايين زياد باشد در قوانين تحريك مي
گيرد. بايد براي انسان روشن شود كه چه نحوه كارهايي انجام دهد تا بر بشر  انسان انجام مي گرفتن اختيار

اگر عالقه او به اين شئي بيشتر باشد چه چيزي براي گستره رشد تقوي دارد؟ و اگر كمتر آيا  حجت تمام شود و
بايد زمينه كمتر دوست داشتن  آيد. تر مي باشد چه خواهد شد اگر جامعه جامعه با تقوي باشد اين وزنه پايين

هم معين شود يعني آن كااليي كه جايگزين اين شده است نيز ارائه شود آن وقت وضعيتش مشخص گردد. به 
عبارت ديگر اگر ما براي توليدات و جريان توليدي را كه در جامعه (در اقتصاد و براي حركت سياسي و 

نيد مثل يك رودخانه كه مرتباً در عرض سال يك فرهنگي) داريم يك حجم تبديل داشته باشيم فرض ك
شود تا به اين استكان برسد (فرضاً حجم آن را  حجمي از مواد اوليه موجود در آن طي يك جريان تبديل مي
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گيريم) اگر نسبت حجم تبديل اين استكان با حجم تبديل اشياء ديگرهرگز تغيير نكند  يك ميليون استكان مي

واهد بود ولي اگر بيشتر يا كمتر شد، معنايش اين است كه مجموعه در حركت مجموعه ما هميشه ثابت خ
است. يعني يك وقت است كه شتاب اين شئي صفر است يعني حجم تبديل اين هميشه ثابت است و يك وقت 

كند نتيجتاً جامعه شما هم در حال حركت خواهد بود شما تنظيماتي را  است كه نرخ شتاب اين مرتباً تغيير مي
كنيد شما وقتي كه يك حجم توليد يا يك حجم  تا را سه دسته مي ٢٧كنيد، يعني ابتدائاً  متغير مي ٢٧وي ر

شود تفاوت و تغايرش را  توانيد به تنهايي وزن آن را ببينيد، و همين كه دو مي كنيد نمي تبديل را مالحظه مي
قايسه كنيد. مثالً در مورد دو حجم توليد مختلف توانيد م توانيد ببينيد و سه كه شد دو تا تفاوت را با هم مي مي

مالحظه كنيد، مجموعه  ٢/١توايند به صورت  اگر يكي ده تن بوده و ديگر پنج تن باشد تفاوت اينها را مي
توانيد تفاوت  باشد. بعد مي نسبت به مجموعه پنج تني مي ٢/١كوچكتر ديگري نسبت به اين دو مجموعه باز 

كنيد با مالحظه دو تفاوت نسبت نرخ شتاب مكاني شئي قابل مالحظه است. شتاب  اين دو نسبت را مالحظه
شود اين را در جلسات ديگر بيشتر تبيين كرد كه چرا از اين سه تا  مكاني جايگاه حجم توليد است البته مي

 شود يك شتاب مكاني به دست آورد جايگاه شئي در كل (تغييرات آن) تغييرات خود اين نسبت محال مي
شود اال به تغيير جريان. يعني اگر ما اينها را از يك جنس گرفته باشيم يكي پنبه يكي نخ و ديگري پارچه  مي

ايم يعني ما دست روي پارچه كه  اين سه از نظر زمان پست سر هم هستند ولو ما يك مقطع آن را بريده
توانيم نخ داشته باشيم اال  هيچ وقت نمي توانيم پارچه داشته باشيم اال اينكه يك روزي نخ باشد گذاريم نمي مي

اينكه اين يك روزي پنبه بوده باشد پس اگر يك جريان توليد را نگاه كنيم اگر ديديم فشار رو به اين طرف 
گيريم يعني ببينيم كه  توانيم بگيريم و اگر فشار هم برعكس باشد يك نتيجه ديگر مي است يك نتيجه مي

كند ولي تغييرشان به طرف كم شدن است  شود و تغيير مي رچه نخي عوض مينسبت حاكم بر پنبه و نخ و پا
گوييم فشار روي اين نيست اگر بالعكس  شود مي بينيد كه پارچه چندان كم نشده ولي پنبه و نخ كم مي ولو مي

ن شود هرچند هنوز پارچه اضافه نشده است معنايش اين است كه جريان توليد اي ببينيد پنبه و نخ زياد مي
 كند. شود و رشد مي اضافه مي
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شود ابتدائاً در شكل كلي آن (حجم تبديل نه حجم  تغييراتي كه در شتاب مكاني كه در حجم شئي واقع مي

شود نرخ شتاب زمانيش  توليد نه توليد انساني) اختالفاتي كه در حجم تبديل در سنگ و خاك و چوب واقع مي
كاني آن هم همين طور است و مالحظه نرخ شتاب زماني و مكاني برابر با تغييرات خودش است و نرخ شتاب م

اي كه  با حداقل مالحظه سه حركت ممكن است و با مالحظه يك حركت ممتنع است در مرحله دوم از نه رابطه
سازيم  دهد (سه تا عضو مركب) يعني سه مجموعه مي آيد كه نه عضو ساده مجموعه را تحويل مي به دست مي

دهند كه نسبت تأثيرها را در مجموعه نهايي ما مشخص  شود سه عامل فشاري را تحويل مي كه سه عامل مي
شود كه در مقسم و -عامل تشكيل دهنده اولين قسمتهايي مي ٣رابطه،  ٩مغير،  ٢٧كنند كه جمعاً  مي

و اينكه  خواهيم سئوال را مالحظه كنيم تا آنجايي كه اآلن عرض كردم درباره نسبتهاي كمي بود تقسيمات مي
ممكن است در جهت باطل يا در جهت صحيح باشد كه بنابراين ممكن است در يك دستگاه حول دو محور يا 

 سه محور قرار بگيرد.
آييم در دستگاه الهي تنظيمات كيفيتها، گزينش و مجموعه سازي ممتنع  در اينجا سراغ نسبتهاي كيفي مي

توان  في بشر را جز از طريق تبعيت نسبت به احكام نمياست اال از ماجاء به النبي(ص) چرا؟ چون رشد كي
شود آورد هيچ تنظيمي كه  مالحظه كرد. هيچ شرطي كه خالف مقتضاي عقل باشد را در هيچ يك از عقود نمي

شود كرد. در دستگاه مادي درست برخالف اين است و اصالً در  خالف مقتضاي مصلحت و اقامه حكم باشد نمي
 رف پيامبر چه آمده است كاري ندارند.آنجا به اين كه از ط

 دهند. كيفيت ارتباط قوانين حاكم بر رشد با مجموعه سازي مسلمين معادله رشد را تشكيل مي
كنيم قوانين حاكم بر جريان رشد (نظام ارزشي) با مجموعه سازي ما رابطه دارد  در آخرين قسمت عرض مي

دهد، اين معادله هميشه غير از آن  عادله رشد را تشكيل ميكه كيفيت ارتباط آن قوانين با مجموعه سازي ما م
كند،  اي است كه نحوه ارتباط مجموعه ما را به احكام متصل مي قوانين حاكم بر جريان رشد است.اين معادله

اي است در  گويد گزينش شما الهي است اين معادله، معادله تنظيمات ما است نه معادله احكام معادله يعني مي
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شود كه آن  مي اي درست  با مجموعه ما و قوانين حاكم بر جريان رشد و كيفيت ربط آن از طريق معادله ارتباط

 كند. معادله نحوه مجموعه سازي را بيان مي
روش دسته بندي و مجموعه سازي در دستگاه الهي عقلي مشخص است (عقلي كه رشد را به طرف قرب 

 داند) مي
م و تقسيمات كه گزينش ما را متناسب با مراحل مختلفي كه در رشد پيش بنابراين آنچه را كه درباره مقس

كند و مبتال به هايي را كه داريم عرض شد اين است كه اين روش دسته بندي عقلي محض  آيد مشخص مي مي
كنند اصولي را كه  داند درست مثل بحثي را كه در اصول مي است، نهايت عقلي كه رشد را به طرف قرب مي

خواهد نسبت به  كند اين بحث عقلي است ولي عقلي كه مي مفهوم شرط و وصف و الي آخر بحث مي نسبت به
شرع تعبد داشته باشد وقتي بخواهيد تعبد داشته باشيد يعني ادراك شما از رشد چيست؟ آن را معادله بكنيد و 

بنابراين هرگاه شما بخواهيد بگوييد ادراك ما اين است كه خداوند نظامي را كه قرار داده در اعتدال است پس 
ها درست كنيد معنايش اين نيست كه يكي از حركتها غالب شود و حركت ديگر  زمينه رشد ظرفيت براي انسان

هاي نظري در قربت باال رود و حركتهاي عملي حذف شود. نه اينجور  هاي قلبي و حركت حذف شود مثالً حركت
پذيريم حركتهاي قلبي و  ينكه بگوييم ما اصالت عمل را مينيست حركتهاي عملي هم الزمه كمال است يا ا

گوييد هر كدام را بايد به نسبت در اين مرحله از رشد كم كنيم  حركتهاي نظري را حذف كنيد. وقتي شما مي
گوييد اعتدال هر سه و هر جانبي و هر وجهي  معنايش اين است كه در نهايت يكي را حذف كنيد اما گاهي مي

بشر داده بايد در سجود نسبت به او باشد بايد قلبش ساجد باشد عقلش ساجد باشد. بدنش ساجد  كه خداوند به
باشد. و هيچ كدامش هم را به وجه خودش نپسندد بهاي واضافه ندهد و عجب نيست به هيچ كدام از آنها پيدا 

ب به عمل ذهني پيدا نكند به عجب نسبت به عمل قلبي پيدا كند ولو آثار مهمي براي او ظاهر شود، نه عج
كند، ولو استداالالت و احتماالت زيادي را بتواند مالحظه كند نه عجب به عمل عيني پيدا كند ولو در عمل 

 توان شد. عيني آثار زيادي پيدا شود، شيفته هيچ يك از اينها نمي
 شرط احكام تعبدي قصد قربت است
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صحت احكام تعبدي قصد قربت است و در  كنم اين است كه شرط آخرين قسمتي را كه تذكراً عرض مي

احكام توسلي هم قصد قربت مستحب است نه اينكه بدعت باشد كه اگر كسي دستش را به قصد قربت به آب 
زند اين بدعت و تشريع و وارد كردن چيزي در دين خدا نيست بلكه اگر قصد قربت نكند مثل وضو نيست  مي

شود ولي در دست طاهر كردن اگر قصد قربت  وضوي او باطل ميدر وضو اگر انسان قصد قربت نداشته باشد 
شود ولو گناه هم واقع شده  شود و باطل نيست. اگر آب غصبي باشد دست طاهر مي نداشته باشد دست طاهر مي

است. اين به خالف آنجايي كه تنظيم نظام رشد و كمال هدف باشد كه در كمال قصد قربت موضوعيت دارد، از 
شود مگر در جهت و به سوي او باشد اگر  توانيد قصد قربت را حذف كنيد. كمال حاصل نمي ميتعريف كمال ن

 اينطور باشد بايد كيفيت ارتباط تنظيمات در كمال و تقرب متجلي شده و ظهور پيدا كند.
 خالصه بحث

 مقسم و اقسام در نظام الهي و الحادي
شود  هاي مختلف تعريف مي كنند و به فرم پيدا ميهاي  هاي مختلف كيفيت اگر چه قوانين ماده در مجموعه

مقسم در اين «كنند از اين دو مقسم در دستگاه مادي يكي است و دو ندارد  ولي همگي بازگشت به ماده مي
 »دستگاه ماده است
كند بلكه  شود انسان مختار است بدين معنا است كه ضرورتاً حول يك محور تنها حركت نمي وقتي گفته مي

 ا حول محور تقوي است يا حول محور هوي. بنابراين مقسم در دستگاه الهي دو است.حركتش ي
شود هرچند از نظر فلسفي ربط (شئي و تعلق شئي) را قبول دارند و  ختم مي ٢اقسام در دستگاه مادي به 

 شود. توانند آن را حذف نمايند. در دستگاه الهي اقسام به سه (تغاير و ربط بين آن) ختم مي نمي
دهند در مرحله  عضو ساده را تحويل مي ٩رابطه  ٩رابطه كه اين  ٩مغير وجود دارد و  ٢٧در مجموعه نهايي 

 شود. اين سه مجموعه همان عوامل هستند. مجموعه حاصل مي ٣عضو مركب يعني  ٣رابطه  ٩دوم از اين 
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ت در تنظيمات دستگاه هاي كيفي بايد گف هاي كمي بود اما در مورد نسبت تا اينجا بحث در مورد نسبت

توانند گزينش كنند اال ما جاء به النبي (ص) چون رشد كيفي بشر جز  الهي كيفيتي را براي مجموعه سازي نمي
 توان به دست آورد. از طريق تبعيت نسبت به احكام نمي

آيد به مجموعه  اي كه به وسيله گزينش از احكام فقهي (قوانين حاكم بر جريان رشد) به دست مي مجموعه
 كند كه گزينش انجام  سازي ارتباطي دارد كه كيفيت ارتباط اين دو معادله رشد است. اين معادله معين مي

 گرفته اسالمي است يا غير اسالمي.



 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومسروش طراحي دوره 

 ٢٠جلسه: 
 موضوع: نسبيت اسالمي

 استاد: حجت االسالم حسيني
 ١٤/١٢/٦٤تاريخ: 

 
 مقدمه

 برادر اميري مقدم: در جلسات گذشته مطالب روش طراحي در چهار فصل مطرح شد كه عبارتند از:
ها و اثبات وجود كل در عينيت  هاي آن كه در آن كل و كلي و تفاوتفصل اول: كل نگري يا ادراك از كل 

 ادراك صحيح و غلط از كل و مالك صحت در كل نگري بحث شد.
فصل دوم: ضرورت وجود روش براي كل نگري، اين فصل از بديهي نبودن كل نگري آغاز شد و بعد ناتواني 

» روش«تيجه گيري شد كه براي كل نگري يك منطق صوري در شناخت كل مورد بحث قرار گرفت و بعد هم ن
 الزم داريم.

فصل سوم: كلياتي از منطق كل نگري (اسالمي و غير اسالمي)، اين بحث تحت عنوان سه سر فصل بحث 
 شد كه عبارت بودند از:

 اصالت زمان و حقيقي بودن تقسيمات -اصالت ربط-
كه بين قوانين حركت و تحرك و تحريك در هايي  فصل چهارم: كلياتي از منطق كل نگري اسالمي، تفاوت

 نظام اسالمي و غير اسالمي وجود دارد، در اين فصل بيان شد.
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اين جلسه كه جلسه بيستم از مباحث است، در خدمت حاج آقاي حسيني هستيم تا مطالب را جمع بندي 

 بفرمايند و وارد بحث اصلي بشويم.
رحله دوم دوره دوم است كه در مرحله اول آن كليات برادر حجت االسالم حسيني: اين قسمت از مباحث م

بحث روش طراحي خدمت برادران طرح گرديد و در پايان اين مرحله كه امروز وارد مباحث آن خواهيم شد به 
ابتداء تقسيم بندي موضوعات وسائل خواهيم رسيد و انشاءاهللا در ابتداي مرحله سوم به تميز دادن، منطبق 

شوند نسبت به اطالعات موجود كه مثالً وضعيت  لي كه در آخرين مرحله مشخص ميكردن موضوعات و مسائ
 اقتصاد ايران به صورت عيني موجود است و در اختيار ما قرار دارد خواهيم پرداخت.

و انشاءاهللا در پايان دوره سوم بايد جدولي آماري كه براي تهيه نسبت هاي كمي الزم است را تهيه كرده 
ها پرداختيم كه آن مرحله شامل اين  قسمت از مرحله اول دوره دوم اين مباحث به بيان تفاوت باشيم در آخرين

 چهار قسمت كلي بود.
تواند متكفل مصداق شود و تعيين مصداق و مواد به عهده او نيست. البته روي مواد  منطق صوري نمي -١
 منطق صوري نيست. تواند دسته بندي كلي بكند ولي اينكه اين ماده چيست؟ بر عهده مي

 تواند بديهي باشد، گاهي نظري است. نمي» اين ماده چيست؟«هميشه  -٢
 هايي را بايد داشته باشد، عرض شد. كلياتي از اين كه اين منطق چه خصلت -٣
هاي كلي بين منطق كل نگري (تعيين اين ماده چيست) اسالمي و منطق كل نگري الحادي بيان  تفاوت -٤
 شد.

نسبيت هم اسالمي و غير اسالمي دارد يا خير و اينكه در بخش آيا  مرحله به اين بحث كهحال در اين 
اقتصاد و نسبيت اسالمي چه خواهد بود خواهيم پرداخت، براي شروع اين مطلب ابتدائاً به بحث پيرامون مسئله 

 نسبيت خواهيم پرداخت.
اوست صحبت خواهيم كرد به دنبال آن به  قسمت اول در اين باره كه زمان هر چيز برابر با تغييرات خود

 پردازيم. چگونه خواهد بود مي» زمان هر چيز برابر با تغييرات خودش است« بررسي اينكه شكل اسالمي 
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و در قسمت دوم در مورد چگونگي حجم مخصوص كه در ارتباط با وزن و ارتباط و زمان هست صحبت 

 كنيم. مي
م تبديل (يعني آن حجمي كه به وسيله تصرف انسان واقع سپس در مرحله سوم به بحث پيرامون حج

حجم تبديل مخصوص هم داريم يا نه و در مرحله بعد از آن به اين مطلب كه حجم تبديل آيا  شود) و اينكه مي
 مخصوص اسالمي چيست خواهيم پرداخت.

 نسبيت -نسبي –نسبت 
 نسبت

دو چيز باشد بحث از نسبت شده است، به عنوان اي بين  آنجا كه سخن از فرض نمودن يا اضافه كردن رابطه
تر است و يا اين شئي متعلق به  تر است يا سبك شود كه اين شئي از آن شئي ديگر سنگين مثال: وقتي گفته مي

زيد و آن يكي مربوط به بكر است (نسبت ملكيتي) و يا اين استكان بزرگتر از آن يكي و كوچكتر از اين ليوان 
ها در خارج مابه ازاء خارجي ندارند و در نظر  خت از نسبت گفته شده است، البته اين اضافهاست در اين مورد س

ها حتمًا  ها و خود اشياء وجود ندارد (هر چند ما در بحث آينده به اثبات اينكه اين عرف ربطي بين اين اضافه
اك از اضافه اين مطلب در نزد ترين ادر ترين برداشت و ابتدايي ارتباط دارند خواهيم پرداخت) يعني در ساده
 اي به رنگ و وزن و حجم آن نخواهد زد. عرف وجود دارد كه تغيير مالكيت شئي لطمه

شود اين شئي باالي اين ميز است اين باال بودن امري است كه به اين شئي اضافه شده  زماني كه گفته مي
ايم كه اين باالتر از اين  دو برقرار كرده و گفتهايم و نسبتي بين اين  است، يعني اين شئي را با اين ميز سنجيده

تر از اين سقف است، و اال در اين مرحله از تلقي اين باال يا پايين بودن و يا هم سطح بودن  ميز و مثالً پايين
 اند.  هايي كه با توجه به برقرار كردن نسبت بين اشياء به هم دست آمده چيزي نيست جز يك سري اضافه

 نسبي
شود كه اين شئي نسبت به  شود مثالً گفته مي باره سخت بودن يا سست بودن چيزي صحبت ميگاهي در

مايعات سخت است و نسبت به اشياء ديگري سست، يعني در حقيقت اين سختي و سستي و... غير و در 
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ر نظرمان داريم يعني اين در ذهن ما بوده است كه جسم سخت جسم سست را متأثر كرده و فرم آن را تغيي

دهد، در حالي كه عكس اين مطلب صادق نيست يعني جسم سست جسم سخت را تحت تأثير قرار  مي
شود كه، اين شئي  شود بلكه گفته مي دهد. اما گاهي است كه درباره سختي و سستي اينگونه صحبت نمي نمي

 گوييم. مي» ينسب«در چه شرايطي باشد و در كجا واقع شود تا چه خاصيتي داشته باشد چنين تعبيري را 
 بنابراين نسبي در دو شكل قابل بررسي است:

الف: گاهي شئي را در سستي و سختي و سنگيني و سبكي و ميزان هدايت نور و الكتريسيته يعني همانگونه 
دانيم يا در يك مرحله و نسبت به يك  كه قبالً ذكر شد شئي را در يك رتبه سخت و در مرتبه ديگر سست مي

 دانيم. ال دانسته و در جاي ديگر و در نسبت ديگر آن را پايين ميسري از اشياء با
گوييد اين را كجا قرار بدهيم تا چه خاصيتي داشته باشد. مثالً اگر اين استكان را در كوره ذوب  ب: گاهي مي

اهد . متعين خو.تر باشد به صورت جامد و. شيشه قرار دهند به صورت مايع در خواهد آمد و اگر در دماي پايين
 شد.

 نسبيت (تعين تحت رابطه)
كنيم كه هرگاه  نسبتي همان نسبيت است؟ يا نه؟ عرض ميآيا  نكته مهمي را كه در اين جا وجود دارد كه

فرماييد يعني سست بودن  اي بدانيم اولين گاهي است كه شما به نسبيت هدايت مي كيفيتي را منسوب به رابطه
دانيد، كه البته خود روابط متعين كننده  ها تعين يافته مي ي تحت آنو سخت بودن را منسوب به روابطي كه شئ

ها به هم نسبت داشته. رابطه ها و  كنند، رابطه  شئي، خود به هم ارتباط داشته و خود يك مجموعه را درست مي
به هم كنند. بنابراين ما به يك سري فرمول دست يافتيم كه  ها تشخص و تعين پيدا مي اشياء تحت آن به نسبت

ارتباط دارند بريده و جدا از هم نيستند يعني به عنوان مثال تعين ذات فرمول ملكولي كه ده هزار دور در ثانيه 
ها دارد، (فرمول هم داراي تعين است) هر شئي منتجه  سرعت دارد منسوب است به نسبتي كه با ساير فرمول

ي يعني مجموعه يك سري روابط كه تعينشان باشد، درون شئ اش با روابط بروني مي اصطكاك روابط دروني
تحت رابطه است و همچنين تعين روابط بيروني شئي نيز تحت رابطه است، به عبارتي فرمولهاي دروني شئي 
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اند و اصطكاك اين دو فرمول به هم يك شئي خاص را مشخص  اش مشخص شده هاي بيروني در ارتباط با فرمول

هر شئي با همه اشياء و با خودش نسبت دارد، و در به وجود آمدن هر شئي كرده و نتيجه داده است. بنابراين 
دهيم، و اين نسبيت نسبيتي  هم خودش و هم ديگر اشياء دخالت دارند و اين تعريفي است كه از نسبيت مي

تواند تغيير كند. اما اين بدين معني نيست كه نسبيت هميشه داراي وجود  است كه قوانين حاكم بر آن نمي
كند، و  ها هم تغيير مي كنند يعني روابط حاكم بر آن شود اشياء تغيير مي ت خير، چون همين كه گفته مياس

كند. يعني  اشان را هم تمام مي كند نسبت طولي ها را تمام مي نسبت اينها با هم همانجور كه نسبت عرضي آن
ه براي مينيمم زماني بعد در كند كه وضعيت تغيير كردن چگونه است، بنابراين نسبيتهايي ك مشخص مي

كنيم  شود. پس يك روند نسبيت پيدا مي جريان نسبيت قرار دارد، به وسيله اين نسبيتهاي فعلي مشخص مي
كنيم هر گوشه كل اين مسير (نه فقط يك مجموعه  كنيم. اين مسيري را كه ابتدائاً پيدا مي يك مسير پيدا مي

شود. پس بنابراين اگر ما گفتيم يك  بوط به از اول تا آخرش ميمربوط به يك لحظه) را كه دست بگذاريد مر
حركت براي پيمودن مسافتي الزم است تا به غايت برسيم. اين مجموعه مراحلش پيوسته به هم است و يك 

اي را كه يك برش بدهيم و سطح مقطع آن را بخواهيم مالحظه كنيم هر  كند هر مرحله جريان را مشخص مي
آن ببينيم هم به آن سطح مقطع متصل است و هم به قبل و بعد خودش. ابتدائاً به نظر جزء را كه درون 

شود ولي بايد به خاطر داشته باشيم كه حاكميت بر  رسد كه نسبيت به يك جبر علي محض تبديل مي مي
مؤثر  حرف زدن من در كل تاريخآيا  كنيد دهد. آن وقت سئوال مي رابطه، اين مطلب را مورد تأثير قرار مي

كنيم كه بايد باشد اال ان يشاءال... يعني مگر اينكه چيزي حاكم بر كل قوانين ثابت نسبيت  است؟ عرض مي
گوييم يعني كل اينها را ممكن الوجود دانستيم. مغفرت حاكم بر اين است.  گوييد يعني چه؟ مي دخالت كند مي

توانيم  ما كه خالق نسبيت هستيم ميمغفرت يعني استحقاق يعني عليت اين بود كه به آن طرف برود. 
امكان دارد كه كار خالف يك فرد در كل دنيا اثر بگذارد؟ آيا  برگردانيم. ولي اگر بر مطلب عنايت شود كه

گويم بله. خدا لعنت كند عمر بن خطاب را كه رساندن خيرات بر همه امم را محدود كرد. او توانست اين كار  مي
اري دارد، شخص رسول اكرم(ص) در آن مرحله از هستي براي هدايت آمده است را بكند. بشر چنين قوه اختي
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تواند بيايد و به نسبت جلو هدايت را سد كند نه فقط اختيار عمر بن  اختيار مثل عمر بن خطاب عليه لعنه مي

ورش داند قضيه چيست و شع دود و نمي خطاب كه در كفر شديد است. آن همج الرعاء كه دو رو بر عمر هم مي
كند و هم به نسبت در قدرت عمر مؤثر است عمر كه به تنهايي  بندد و نعمت شعور را كفران مي را به كار نمي

تواند چنين خطايي را مرتكب شود. بدين ترتيب اگر در حال حاضر در آن طرف دنيا كاالهايي توليد  نمي
خواهد گذاشت، به عبارتي حتماً رابطه شود، توليد اين كاالها مسلماً در وضع ما در اين طرف دنيا اثر  مي

نامشروع يك مرد و زن در ايتاليا حتماً با اعمال كسي كه در مسجد جمكران مشغول عبادت است مربوط 
كنيم كه وضعيت روحي اين دو حتماً به نسبت به عمليات  هاي بعدي مفصالً عرض مي باشد، در بحث مي

مؤثر است هر چند اين نسبت داشتن بسيار ناچيز باشد، اما گيرد  اقتصادي و فرهنگي و سياسي كه انجام مي
نهايت به نظر ما نسبت آن كم را اگر در نسبت تاريخ ضرب كنيد بسيار زياد خواهد شد و بعد   همين نسبت

تواند نسبت به قدرت تأثير اسالم مؤثر نباشد. قدرت  روابط سياسي بين ايتاليا و اروپا و آمريكا و غيره، مگر مي
اثر  كند بي خواند و عبادت مي تواند در وظايف اجتماعي آن كسي كه در جمكران نماز مي اسالم مگر مي تأثير

آورد. روزي كه  آورد. برايش وظيفه مي كند غصه اجتماعي برايش مي باشد. يك تكليف اجتماعي برايش ايجاد مي
بايد دنبال كاري برود كه وظيفه  روز دفاع از اسالم است او حق ندارد در مسجد جمكران مشغول عبادت باشد

كند دعا نسبت به  تواند به امر مسلمين اهتمام نداشته باشد و دعا كه مي اوست حاال كه آنجا رفته است نمي
مسلمين نكند و مشغول تهذيب نفس خودش باشد. اما اينجا راحت اين بلندگو و استكان و اين ميز را كه 

ينيم و لكن اين ميز با ابزار آنها درست شده اگر آن ابزار نبود شما ب ساخت مردم مسلمان خودمان هم هست مي
كرديد، و تازه اگر با ابزار دستي كه اينجا ساخته  اين ميز را به اين شكل و كيفيت و خصوصيت مالحظه نمي

اقي شود بتوانند چنين ميزي را بسازند معلوم نيست كه آنقدر ارزان ساخته شود كه چند تاي آن را در چنين اط
ارتباط  توانيد بگوييد نسبت بهره برداري من در اينجا با كل دنيا بي توانيد تكليف كنيد، نمي قرار دهيد. شما نمي

 است.
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چيزي كه در نسبيت قطعاً ثابت است اين است كه نسبت تأثير قوانين در جاي خودشان به نحوه قضاياي 

 حقيقيه است.
تصرف در نحوه تغيير باشد و تصرف در نحوه تغيير بايد كل  گيرد بايد هر فعل خير يا شري كه انجام مي

ها فرق دارد. اركان نور و ظلمتي را در عالم داريم. نه اينكه  مجموعه را تحت تأثير قرار دهد. البته نسبت تأثير
 نسبيت تأثير همه جا يك اندازه باشد.

نسبيت تأثير قوانين در جاي  كنيم كه در نسبيت چيزي كه قطعاً ثابت است اين است كه حاال عرض مي
خودشان به نحو قضاياي حقيقيه است، يعني آن زماني كه شئي تحت اين رابطه قرار گيرد حتماً اين گونه 

توانيم بگوييم هيچ چيز  ميآيا  شود شود. خوب اگر چنين شد آن زماني كه قرار نگيرد طبيعتاً اينجور نمي مي
اي دارد؟ قدر  كلي ثابت است. ثابت بودن جهت كلي چه فايدهمطلق نيست؟ خير، جهت آن ثابت است. جهت 

متيقني را كه كراراً عرض كرديم نسبت نزديك شده ادراك ما به اين جهت ثابت است. اگر ما پنج درجه به 
شود.  درجه مي ٢٠درجه،  ١٠درجه،  ٧طرف جهت ثابت ميل كنيم محال است اين قابل شكستن باشد و بعداً 

اين تقريب، تقريب به واقعيت است؟ خير به آن چيزي كه در كل آيا  كنيد قريب پيدا ميحال به چه نسبت ت
 تاريخ ثابت است.

احكام قوانين حاكم بر جريان رشد، تغيير كننده نيستند (البته قوانين رشد نيست قوانين رشد مثل قوانين 
اي در امر اقتصادمان  يك نتيجهباشد) اما از همين جا  دهد، مي نسبيت كه هر مرحله يك مجموعه تحويل مي
دهيم. شما اگر گفتيد يقين امري نيست كه شكسته شود بلكه  بگيريم ولو به صورت اشاره كه بعداً توضيح مي

شود و نسبت تقريب شما به جهت حاكم بر نسبيت است. در اين صورت شدت انگيزه شما، شدت  تر مي روشن
به آن لقب رشد بدهيد يعني شدت انگيزه الهي، اسالمي،  كند، و صحيح است كه هماهنگي شما را ثابت مي
تر باشد. نه اينكه  شود در آنجايي كه ايمان شديد دهد نسبت هماهنگي شديدتر مي شدت هماهنگي شما را مي

يقيني كه خيالي باشد نه يقيني كه شكننده است يقين كفار شكننده است. يقين حالت رواني است و حالت 
است قابل اعتماد نيست و تعصب جاهلي است ناهماهنگ و ناسازگار با جهت ثابت است. ما رواني كفار شكننده 
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كنيم به نسبت تقريبي كه يقين به جهت حاكم و ثابت بر نسبيت داشته باشد، به همان نسبت يقين،  عرض مي

 ايمان صحيح است.
مي، شدت هماهنگي دارد و نسبت افزايش كه پيدا كند شدت آن، شدت انگيزه خواهد شد. شدت انگيزه اسال

تر شدن تعريف  خواهيم بگوييم آن را هر چه هماهنگ معني رشد همين است. پس وقتي معني رشد را مي
كنيم اين نكته را فراموش نكنيد كه اگر گفتيد جهت حاكم بر نسبيت همان جهتي است كه به طرف غايت  مي

ب شما به رضوان الهي است. جهت حاكم بر بوده و با مشيت الهي هماهنگ است اين به معني نسبت تقري
تواند از رضاي  نسبيت، غايت به طرف كدام است؟ بر اساس مشيت خداوند تبارك و تعالي است. مشيت كه نمي

الهي دور باشد. خدا چنين راضي است و چنين صحيح دانسته است. (البته رضايت خدا از قبيل رضايت ما 
 هاي قبل اشاره شد.) . تناسب به اطالق است كه در بحثنيست كه تغيير حال برايمان پيدا شود

كنيم نسبتي داشتيم، نسبي بودني داشتيم نسبيتي داشتيم كه نسبيت تعين تحت  به طور خالصه عرض مي
رابطه بود. هرگاه اختيار موجود مختار به هر نسبتي با قوانين حاكم به نسبيت هماهنگ شود اختيارش تابع 

 نسبيت اسالمي خواهد شد.رضوان الهي است و اين 
 و پاسخ  پرسش

برادر اميري مقدم: يك مقدار نسبيت را بيشتر توضيح بفرماييد و رابطه آن را با مجموعه دروني و بيروني 
 شئي بفرماييد.

برادر حجت االسالم حسيني: اين شئي داراي يك حركتي است اگر حركتش تندتر يا كندتر شود وضعيت 
خواهيم يك شئي را ببينيم عوض اينكه سراغ آثارش بيائيم و  هميشه وقتي كه مي كند. پس ما اين تغيير مي

توانيم بالعكس مالحظه كنيم، يعني آثار را اصل قرار  بگوييم اصل اين است يعني آثار را تابعي از اين بگيريم مي
يت آثار دروني و بروني و سازد. نها داده و اين شئي را درست شده به وسيله آثار بدانيم. آثار است كه شئي را مي

آيد خوب از همين زاويه كه  گوييد كه اكسيد به دست مي سازد. چگونه مي نحوه برخورد آنها به هم شئي را مي
تر  تواند در چيزي نفوذ كند و آن را تغيير دهد حاال بياييد كليه آثارها را نگاه كنيد (براي ساده بينيد آثار مي مي
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روابط استفاده كردم) حال خود آثار را مورد تحليل قرار دهيم. مگر آثار چگونه  شدن آن، من از آثار به جاي

گوييم نحوه حركتهاي خاص در ماده هستند.  گيرند؟ به كجا بستگي دارند؟ مي هستند؟ چگونه فرم مي
گوييم آن نحوه حركتها تحت يك فرمولهايي درست  شود؟ مي ها چگونه پيدا مي گوييد آن نحوه حركت مي
شود. پس قدم اول شما رابطه و فرمول را بيرون بياوريد و بگوييد  ود تحت يك برخوردهايي مالحظه ميش مي

آثار براي مالحظه اشياء اصل است نهايت آثار دروني و بيروني و نحوه برخورد آثار در قدم دوم بگوييد آثار تجت 
هايي را كه هميشه براي  يرد. طبيعتاً پلهچه فرمولي باشد تا به چه اثري تبديل شود؟ چه كيفيتي را به خود بگ

ها از ادراكات شما متناسب با  ها عين خود آن مطلب صحيح نيست. پله پيماييم آن پله رسيدن به يك نتيجه مي
شود آن چيزي را  رساند. در قدم اول نمي كند كه بعد آن را به پله آخر مي هايي را مي بندي اطالعات شما جمع

نداريد عين همان را منتقل كنيد بايد اول كار بياييم و بگوييم خدا يك است و دو نيست.  كه شما به آن التفات
كنيم  گوييم. اينجا هم عرض مي درباره اينكه شريك دارد يا شريك ندارد بحث كنيم بعد معناي احديت را مي

بگيريد. در قدم دوم مالحظه كه قدم اول آثار را اصل بگيريد نهايت آثار دروني و بروني و كيفيت برخورد آنها را 
كنيد كه آثار يعني ماده چه كيفيتي داشته باشد. جرياني براي ماده قرار دهيد و بگوييد چه كيفيتي داشته 

گوييم يك ساختماني از ترازو در ذهن خودتان  باشد. براي اينكه اين مثال در قسمت دوم روشن شود. مي
هاي  گذاريم يك تخته هم كف آن صفحه يد تعدادي ترازو كه ميدرست كنيد. البته اگر بخواهيم چنين كنيم با

ها را قسمت به قسمت بگيريد گاهي يك تخته  ترازو بگذاريم تا بشود تراوزهاي بعدي را در آن قرار دهيم تخته
د بزرگ بگيريد. روي پنج تا ترازو گاهي روي پنج ترازو دو تخته بگيريد، سه تا ترازو جدا و دو ترازو هم جدا باش

شود.  ها ابزار توزيع ثقل شما مي ها وارد شود. تخته گاهي پنج قطعه بگيريد و سعي كنيد فشار روي كليه تخته
شود (تقريباً)  يعني آنجايي كه تخته روي پنج ترازو آمده است. بر ترازوهاي زير به نسبت واحدي فشار وارد مي

اين ساختمان ترازويي را كه درست كرديد اگر  ها فرق كند. حاال آنجايي كه پنج قطعه شده ممكن است نسبت
كند مختلف است. سنگ را پايين بگذاريد تغييرات  ها تغييراتي را كه مي سنگ يك سيري را باال بگذاريد عقربه

كنم و از  تر مي ها مختلف هستند. اين را ساده شود سنگ را وسط اين تروازها بگذاريد عقربه ها مختلف مي عقربه



٢٧٦  ······························································································································································  
اي بگذاريم  گرم وزن دارد روي يك تخته ١٠٠آييم. هرگاه اين استكان را كه  يي به چند ترازو ميساختمان تراوز

ها  تا ترازو چيده شده باشد (در يك سطح افقي) اين استكان را وسط آن تخته ١٠٠ها  كه زير آن تخته
شود. هر  م چقدر اضافه ميگذار دارم تا وقتي كه مي ام پاره سنگ آن را حذف كنيد وقتي من اين را برمي گذاشته

ترازو توزيع شود هر كدام يك گرم را  ١٠٠دهد. اگر فشار به صورت مساوي بين  ترازو يك گرم را نشان مي
ترازو بگذاريد و دو ترازو زير آن بگذاريد اين را كه  ١٠٠دهد. حال اگر يك تخته هم زير كل اين  نشان مي

گرم را نشان  ٥٠دهند چون بنا شد دوترازو باشد. هر كدام  نشان مي گرم را ٥٠دارم آنها دو تا  گذارم و برمي مي
گرم است بعد من  ١٠٠گوييد  گرم است يا هر يك و يا صد گرم است؟ طبيعتاً مي ٥٠دهد. حال وزن اين  مي
گوييد رابطه توزيع نيرو را مالحظه كنيد. نسبت توزيع نيرو را  كند مي گويم پس چرا اينجا فرق پيدا مي مي
اي است. حال بالعكس را  گوييد كه چه درجه ها را ببينيد. توزيع نيروي شما مي حظه كنيد تا وضعيت عقربهمال

اي دارند تا چه عددي را نشان بدهند. روابط توزيع نيرو را كه بالعكس كنيم  گوييم چه نحو رابطه بياييد مي
نشان دهد. حاال برخورد مجموعه روابط  گوييد چه نسبتي دارد تا چه عددي را نشان دهد. تا چه فشاري را مي

گوييد مركب است.  گوييد مركب است يا مركب نيست؟ مي دروني يك شئي، يك سري روابط دارد چگونه مي
وقتي كه گفتيد مركب است معنايش اين است كه يك كيفياتي درون اين هست اگر گفتيد تعين اين شئي 

همين حرف را بزنيد. و به عبارت ديگر اين يك منتجه و  تحت رابطه است. بايد در مورد روابط درونيش هم
شوند كه وضعيتي كه آنها در برخورد با  وحدت تركيبي است. اجزاي آن هم مرتباً از وحدت تركيبي درست مي

ها در برخورد با بيرونشان دارند تعين  كند. وضعيتي هم كه آن بيرونشان دارند تعين خودشان را مشخص مي
اشان دارد كه اين شئي باشد در برخورد با بيرون نسبتي  كند. وضعيتي هم كه مجموعه ميخودشان را مشخص 

تر از يك   گوييد اين سخت كند. به عبارت ديگر وقتي مي را كه با ديگر اشياء دارد، وضعيت اين را مشخص مي
تر از يك عده از  سست گوييد اين كنيد و وقتي مي عده از اشياء است نسبت آن را با يك عده از اشياء بيان مي

كرديد اين نسبت  هاي ترازو بيان مي كنيد. مثل همان نسبتي را كه در عقربه اشياء است باز نسبت آن را بيان مي
اي از نحوه برخورد مجموعه دروني اين با مجموعه بيروني است كه اگر اين نحوه برخورد عوض شود  منتجه



 ····························································································  ٢٧٧ 
شود. شما  تر وارد مي شود يا داخل چيزهاي سخت ت وارد ميشود، يا در دسته چيزهاي سس جنس اين عوض مي

گوييد حركتش تغيير كرد  بريد مي بريد ديگر سختي ندارد. آن را در تركيبات مي اين را در ديگ ذوب مي
بريد.  وضعيت مولكولي آن عوض شد و يك چيز بسيار سستي شد يا آن را در يك سري از تركيبات ديگر مي

توانم به آن نسبت دهم. پس به جاي  هايي را مي گوييد يك صفت دهيد مي را قرار مي تحت هر فرمولي كه آن
اينكه بگوييد استكان سخت است بگوييد تعيني كه تحت اين فرمول باشد سخت است و نسبت آن تعين هم به 

 وضعيت اين فرمول به ساير فرمولهاست.
 بفرماييد.برادر اميري مقدم: رابطه نسبت و نسبيت را مقداري توضيح 

شود اين است كه ضد مطلق است. يعني ثبات  آنچه كه از نسبي مالحظه مي برادر حجت االسالم حسيني:
گوييد در فالن جامعه چنين است ارزشها  توانند بپذيرند. مي ندارد در منطق ديالكتيك نسبي را بسيار خوب مي

داري چنين، در فلسفه و زبان شروع  جامعه بردهدر جامعه پرولتاريا چنان، در جامعه فئوداليته چنان است و در 
گوييد خصلت نسبت تأثير، حركت،  گويند خوب و بد نسبي است همانجور كه مي كنند به گفتن و سپس مي مي

شود،  گرا تلقي مي تحرك همه نسبي است. يعني آنچه كه اآلن به عنوان پيشرو مطرح است فردا به عنوان واپس
وي آن دست بگذاريد از تكنولوژي تا انسان و فرهنگ و غيره ثبات ندارد. نسبيت هر كدام از اشياء را كه ر

كند يعني مدعي است كه تغييرات بر اساس  كند. رابطه ثبات و تغيير را بيان مي درست برعكس اين را ادعا مي
اد حالت خاص از ثابت است. جهت قوانين حتماً ثابت است. بنابراين اعتقادات حقه در دستگاه نسبي نداريم. اعتق

انعكاسات ماده است حقي هم در كار نيست. چرا؟ چون وقتي كه گفتيد حق نسبي است معنايش اين است كه 
گرايي باشند،  گويند كساني كه بخواهند قائل به حق و مطلق كنند و مي ديگر فردا اين حق نيست حمله مي

توانند بفهمند. اين برخالف نسيبيت است  را نمي بينند رشد بينند دنيا را نمي گرا هستند. تغيير را نمي ايست
گويد يعني در دستگاه آنها (در دستگاه نسبي ديالكتيكي) تكامل غلط  چون نسبيت سخن از تكامل ادراك مي

توانند آن را اثبات كنند زيرا در آنجا كمال مطلق فرض ندارد. جهت ثابت فرض ندارد  است. به هيچ وسيله نمي
در دستگاه آنها دقيقاً ماده ضد دستگاه فلسفي آنهاست همانجور كه علم و انگيزه چنين  همه تحول است. كمال



٢٧٨  ······························································································································································  
است. ولي در اينجا كمال كامالً قابل تبيين است. وقتي كه كمال قابل تبيين شد. اطالع دوم و سوم و الي آخر 

نباشد بسيار آورد. وحدت تركيبي براي كسي كه كم توجه باشد حواسش به حرف  وحدت تركيبي جديد مي
شبيه به سنتز است. ولكن فرق بسيار مهمي كه دارد همين است كه وحدت تركيبي سازگار با تكامل است با 

رود قدرت خودش را  جهت ثابت است با نسبيت است و سنتز با اين اخالق كافر انكار است و بايد هر چه جلو مي
في باطل بودن آن است. تضاد متناسب با كفر حفظ كند و تضاد متناسب با كفر است اين غير از برهان فلس

شكند اين  دهد يقين را مي دهد. اجازه شك مي دهد. اجازه ترديد و تشكيك مي است چون تضاد اجازه انكار مي
خورد حاصل پرورش آن هم چيزي جز اضطراب نيست. سازگار نيست. سنتز با خراب  فقط به درد كافر مي

 كند. شود آنتي آن را دو مرتبه خراب مي تزكه فرض ميكردن دو تاي قبلي خودش و دوباره 
شود ولكن همه تحت يك  پس نسبيت تحت قانون و ربط اين به مجموعه و ربط مجموعه به اين مالحظه مي

ها هم قوانين ثابت است و قانونمندها مرتباً تحت  كنند. صحيح است كه بگوييم قوانين آن جهت ثابت حركت مي
كنيم كه رابطه  نند. آن وقت البته قانونمند، آن چيزي كه داراي جاذبه است بعد بيان ميك اين قوانين حركت مي

بين تغاير و امر ثابت جاذبه است كه اآلن جاي بحث آن نيست. پس در نسبيت ثبات و رشد قابل پذيرش است 
 ر نيست.و با دستگاه پذيرش ارزشهاي مطلق، پذيرش اتكاء به مطلق سازگار است. ولي در نسبي سازگا

 خالصه بحث
 نسبيت چيست؟

 چيست؟ نسبيت -نسبي –فرق مفاهيم نسبت 
اي بين دو چيز باشد بحث، بحث نسبت است مثالً اين ساعت  آنجا كه صحبت از اضافه كردن رابطه  نسبت:

 زيد است و يا اين ليوان بزرگتر از آن استكان است.
 نسبي: نسبي در دو شكل قابل بررسي است:

گاهي سخن از مثالً سختي و سستي شئي است كه اين سختي و سستي را با يك ميانگين ذهني به  -الف)
 شوند. طلق فرض نميم خصال اين از كدام هيچ البته –دهيم  شئي نسبت مي
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 شود. تعبير مي» شئي در كجا باشد تا چه خاصيتي داشته باشد«و گاهي است كه نسبي به اين كه  -ب)

 نسبيت است؟آيا نسبي همان 
اي بدانيم اولين گامي است كه نسبيت مورد توجه است. دراينجا صحبت  هرگاه كيفيتي را منسوب به رابطه

هايي  ها با يكديگر نسبت اي است خود رابطه از اين است كه سست بودن و سخت بودن منسوب به چه رابطه
كنند. تعين ذات خود  و تعين پيدا ميها تشخص  دهند. اشياء تحت آن نسبت اي را شكل مي دارند و مجموعه

ها دارد. لذا فرمول هم داراي تعين است. در اين  فرمول (رابطه) منسوب به نسبتي است كه به ساير فرمول
 صورت شئي منتجه روابط دروني در اصطكاك با روابط بروني است.

اينها با هم همانطور كه نسبت كند. نسبت  كنند يعني روابط حاكم بر آن هم تغيير مي اينكه اشياء تغيير مي
كند. بنابراين نسبتها كه براي مينيمم زماني بعد در جريان  كند نسبت طولي را تمام مي عرضي آنها را تمام مي

دهد. هر چيز در  شود لذا يك روند نسبيت را شكل مي ها مشخص مي نسبيت قرار دارد و به وسيله اين نسبيت
باط دارد بلكه متصل به قبل و بعد هم هست الزم به ذكر است كه اين اين مسير نه تنها با سطح مقطع ارت

 گيرد. مطلب با جبر سازگار نيست چون تحت تأثير اختيار به معناي حاكميت بر رابطه قرار مي
در نسبيت چيزي كه قطعاً ثابت است قوانين نسبيت است، زماني كه شئي تحت اين رابطه قرار گرفت حتماً 

توان گفت هيچ چيز مطلق نيست كه در جواب بايد گفت جهت كلي  ميآيا  ر اين صورتشود د اين گونه مي
 ثابت است.

 





 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومسروش طراحي دوره 

 ٢١جلسه: 
 روش طراحي دوره دوم

 نسبيت و شتاب
 
 * معناي منسوب بودن كيفيت رابطه در دو مرحله:      

آيا  دهيم تا ببينيم مي برادر حجت االسالم حسيني: در اين جلسه بحث نسبيت را يك مقدار بيشتر توضيح
 منسوب بودن كيفيت به رابطه در تحقق يعني چه؟ و همچنين در مرحله امر ثابت يعني چه؟

 * قسمت اول: در مرحله اول ثابت:
تناسباتي كه براي براي حركت الزم است يعني خصوصيتهائي كه منسوب بودن آن خصوصيتها به يكديگر 

سازد كه از مجموعه ها خصوصيت حركت در مسيري و در جهتي (آن جهت, جهت غائي  مي رااي  مجموعه
زم است و در است.) را نشان ميدهد و به غايت ميرساند. يعني گفته شده است كه در حركت حتماً تغيير ال

تغيير هم حتماً تركيب و در تركيب هم حتماً خصوصيت زماني و مكاني الزم است و خصوصيت زماني و مكاني 
به امر ثابت برمي گردد. پس امر ثابت در مرحله ثبوتي (در مرحله قانونيش) نسبتهاث متناسب با رسيدن به 

معنا هر يك از اين نسبتها به خودشان و كل  غايت را با حركت در جهت غائي مشخص ميكند. طبيعتاً به اين
 توان نسبيتي را جداي از كل تعريف كرد. نمي نسبتهاي ديگر تعريف ميشوند. يعني

كه حافظ خصوصيت است) به كل معادالت ديگر اي  تعريف حقيقي هر نسبيت در مرحلة قانوني (در مرحله
متصل است يعني منسوب بودنش به تبارك و تعالي, و به فعله تبارك و تعالي جزاز طريق مالحظه كل آن قابل 
توصيف حقيقي نيست به عبارت ديگر همة كيفيتهاي موجود در نظام آفرينش از نظر خلقت موصوف به عدل 
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دانيد. عدل قابل توصيف شدن نيست اال به كليه  مي فعل خداوند متعالاست نه به ظلم. يعني عدل را صفت 

قيودي كه دارد (قيود زماني و مكاني) بنابراين حقيقت و برابري وصف يك نسبت از اين نسبتها نميتواند از يك 
وحدت بزرگي كه در دستگاه نسبيت داريم جدا شود. پس بنابراين در عين حاليكه در نسبيت شامل و مشمول 
و تغاير وجود دارد بسيط زماني هم هست و يا وحدت دارد. اين تغاير و وحدتش هم از سنخ تغاير و وحدت 
اشيائي كه در آنها تغيير راه دارد نيست. يعني وحدتش, وحدت تركيبي كه در اشياء (حتماً حركت و زمان دارد) 

ن قوانين نسبيت مورد نظر است. اين وجود دارد, نيست. البته وحدت در خود قوانين نسبت و تعدد در خود اي
نسبتها از يكديگر متغاير است در عين اينكه اين تعدد و كثرت درون يك وحدتي از مجموع قوانين بصورت 

يك از آنها منسوب به كل زمان و مكان است. بنابراين شما _شامل و مشمول وجود دارد معذلك ثبات دارد و هر
مختلف درست كرده ايد كه اين قوانين (شامل و مشمول) بيكديگر يك بستر عظيم براي حركت از قوانين 

منسوب هستند و در نهايت تحت يك قانون بزرگ (كه حافظ جهت كل اينها است) قرار دارند كل اينها ثابت 
هستند و ميتوانيد بگوئيد قوانين نسبيت صفت فعله تبارك و تعالي هستند. يعني عدل و خوبي نميتواند در 

معنائي جز از طريق انتساب به فعل تبارك و تعالي پيدا كند. و بدي عدم هماهنگي با تناسباتي  دستگاه الهي
است كه خداوند تبارك و تعالي براي غايت خاصي قرار داده است, آنوقت ظلم عدم هماهنگي در رفتار با نظام 

يش اين ظلم وعدل است باز گيرد امكان پيدا مي هستي ميشود كه البته در يك حد محدودي كه در اختيار قرار
هم در منتجه در طرف عدل حل ميشود يعني ظالم قدرت بهم زدن دستگاه خداوند متعال را بهيچوجه نميتواند 

رشد, استدامه استمرار و قدرت تغيير جهت براي باطل نيست. ولي براي  "ان الباطل كان زهوقا"داشته باشد. 
ه و ميسر است. و قوانين نسبيت دقيقاً همان نسبتهائي كه در حق حتماً رشد هست چون هماهنگ با اين دستگا

 باشد. مي نظام خلقت موجود است,
گوئيم نسبتهاي موجود در نظام خلقت عدل است يعني هر چيز براي سير بطرف غايت سر جاي  مي وقتي

 خودش است.
 * نظام خلقت و نظام مخلوق
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ت تابع نظام خلقت است. قوانين نسبيت در يك نظام خلقت و يك نظام مخلوقي داريم. نظام مخلوقا

دهد لذا بايد ثابت باشد. نظام مخلوق نظامي است كه تحت قوانين  مي است كه نظام خلقت را نشاناي  مرحله
يابد. نسبت به نظام خلقت, اصل خلقت كه صفت فعل است عدل است و تغيير در آن  مي نظام خلقت جريان

است و ميتواند تغييراتي را هم بپذيرد اول اينكه خود اين كه جريان  نيست ولي نسبت به صفت مخلوق جريان
است و در آن تغيير است با قوانين نسبيت كه گفتيم نظام خلقت است و ثابت است و صفت فعل است يك 

كنيم. و در نهايت بحث اميدواريم  مي دارد كه ما براي قسمت دومش يك مقدار توضيح مقدماتي عرضاي  فاصله
 گيرد. مي ود كه منسوب بودن كيفيت به رابطه چگونه انجاممعلوم ش

 * قسمت دوم: نظام مخلوق يا جرياني تحت نسبيت قرار دارد:
 مقدمه اول:

گوئيد در داشتن اثر شئي اصل است. مثالً دو نحوه  مي گوئيد اثر اصل است و يك وقت مي يك وقت است كه
 توان داشت. مي برخورد در مورد قند
د چيزي بجز شيريني, سنگيني, انعكاس خاص از نور نيست. يعني يك مجموعه خصلت را ميشود گفت قن

گوئيد خصلتي است كه داراي اين ابعاد است. در شكل  مي گوئيد آنچه را كه شما به آن قند مي كنيد. مي ذكر
د دوم ميگوئيد گوئيد قند اصل است و در برخور مي گذارد. در يك برخورد مي ساده آن, اين روي هواي اتاق اثر

توانند منشأ  مي آن خواص در پيدايش قند اصل است. آنچه مسلم است اينست كه خواص در برخورد با هم
پيدايش خواص جديد بشوند. يعني دو اثر بهم برخورد كنند و يا دو نتيجه بهم برخورد كنند و يك منتجه را 

 ف, مختلف است.تحويل دهند. يعني آثار خودشان متكيف هستند, اثر اشياء مختل
واضح است كه قابليت تركيب داشتن اشياء باعث پيدايش خصلتهاي جديد ميشود اما اگر گفتيم آثار داراي 

توانيم بگوئيم جريان خصلتها؟ و بگوئيم كيفيتها در حال تبديل  نميآيا  كيفيت, حركت و تركيب هستند آنوقت
با هم تركيب ميشوند و لذا كيفيتها چيزي جز  هستند؟ آنچه كه هست جريان خصلتها است خصلتها هستند كه

 كيفيتي از جريان خصلت نيستند.



٢٨٤  ······························································································································································  
 مقدمه دوم:

 * چه چيز اصل است:
 بعنوان مقدمه دوم بايد بررسي كرد كه آيا:

. "از بين ميروند ","هست ميشوند  ","كيفيتها نيستند "قند در اثرش اصل است؟ (جريان اثر اصل است؟) 
د كه قدرت جريان داشته باشد. كيفيت,كيفيتي از جريان است آن چيزي كه در پس بايد يك چيزي اصل باش

تبديل مالحظه ميشود خود جريان است, در جريان خصلتها, تبديل كيفيت خصلتها هست. جريان خصلت 
گوئيد سازگار با تبديل نيست. كيفيت توجه به حالت حفظ  مي سازگار با تبديل است نه ب خالف كيفيت كه

ي است. جريان خصلت توجه به حالت تبديل شيي است. اگر اصل ربط باشد و بگوئيد در انتقال خصوصيت شئ
از كيفيت الف به كيفيت ب محال است انفصال مطلق و اتصال مطلق باشد. بايد جريان اصل شود. جريان است 

غائي با جريان  كه داراي كيفيت است. نهايت جريانهاي مختلف كيفيتهاي مختلف دارند. در اين صورت جاذبه
سازگار است يعني جاذبه غائي در حركت بايد متكيف باشد. وقتي متكيف شد خود, جريان ميشود. جاذبه 
متكيف يعني نيروي متكيف. نيروي متكيف يعني جريان خصلت. مگر خصلت چيزي جز كيف نيرو است؟ 

كيفيت جرياني كه در اين قند  خصلت برابر با كيف نيرو است. كيفيت بدون خصوصيت نميتواند باشد و حتماً
است با كيفيت جرياني كه در چوب است فرق دارد. دو كيفيت است. دو شئي كه اينها دارند در عين حال 

گويم جائي كه ميتواند آن را  مي منحل در نظام جريان جاذبه غائي هستند وقتي سئوال شود جاي قند كجاست
توانيد ثابت كنيد اال با الزمة حركت  نمي بتش است و نسبتش رابه غايت نسبت دهيد. زمان و مكانش برابربا نس

و رسيدن جاذبه غايي به غايت, اگر بخواهيد به همة اوصافش آن را تعريف كنيد شناختن آن كماهي ارتباط به 
كنيم. جاي اين و گاه اين  مي جاي اين و گاه اين پيدا ميكند. با لغت جايگاه با اين معنائي كه در نسبيت ذكر

آيد و از اين عبور  مي نسبتي است كه اين در رسيدن به غايت دارد. واال خود اين اصل نيست. جريان جاذبه
ميكند و وارد چيز ديگري ميشود. بنابراين در اين مقدمه دوم روشن شد كه كيفيت اصل نيست. بلكه جريان 

 ان خصلت نيست.خصلت اصل است. بنابراين جاذبه متكيف و نيروي جاذبه متكيف چيزي جز جري
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كرديم ولي در عوض يك  مي آنچه كه عرض شد, بيان سنگين تري از نسبيتي بود كه قبالً ساده تر عرض

چيز ديگر حل شد و آن اين بود كه زمان هر چيز برابر با خودش است خيلي راحت و روشن شد. ديگر اينكه 
خصلتها سعي و دقت الزم داشته باشد ولي پس از هويت اشياء منسوب و متعلق به تبارك و تعالي است, اين نيز 

توان اشياء را متعلق به تبارك و تعالي دانست چون براي خود اشياء ديگر  مي آنكه وضوح پيدا كرد ديگر راحت
هويت مستقلي نميتوان ديد. همانند موجي است كه در يك جويباري به شكل واقع شده و لكن اين موج الزمه 

ل نيست. حتماً براي رفتن و سير كردن تغيير و تغايراتي الزم است تا تغيير و تغاير رفتن خودش كه ديگر اص
 نباشد رفتن و سير كردن ممتنع است. ولي تغاير, تغاير جريان است.

 * قسمت سوم: جريان ترتيب و جريان تبديل
حتي  كنيم كه در اينجا هم تبديل (وضعيت زماني) بصورت جريان مالحظه ميشود مي در قسمت عرض

ترتيب و تغاير و نسبت بين آنها هم بصورت جريان مالحظه ميشود كه نسبت بين اين دو همان جاذبه غائي 
كنيد. حتماً ترتيب  مي است اينها تفكيكش در مرحله انتزاع در يك وجه است وقتي كه عينيت را هم مالحظه

بعد تحقيق يك رابطه هستند در توالي از  غير از توالي است اين را نميشود انكار كرد ولي (ترتيب و توالي) دو
بين رفتن اول همراه با پيدايش دوم شرط است در ترتيب نسبت كيفيتهاي متغاير بهم شرط است. شما نه 

توانيد حركت را مالحظه كنيد و نه ترتيب و تغيير را ميتوانيد بدون حركت ببينيد. يعني نه  مي بدون تركيب
ت و نه زمان بدون مكان. ترتيب, (نسبت اشياء بهم) مكان را نتيجه ميدهد. نه مكان بدون زمان قابل مالحظه اس

توانيد زمان را بدست آوريد و حركت را بدست آوريد و نه تبديل آوريد و نه بدون تبديل  مي بدون ترتيب
داريم. ميتوانيد مكان را بدست آوريد ترتيب و تبديل هر دو بصورت جريان تبديلي داريم و يك جريان ترتيبي 

خواهيم عرض كنيم هر دوي اينها تحقق يك رابطه هستند دو بعد يك ربط  مي نسبت بين اين دو چيست؟
هستند. دو بعد كدام ربط هستند؟ ميخواهيم بگوئيم جريان جاذبه غائي شامل بر هر دو است. جاذبه غائي حين 

مر ثابت است تحقق چه جريان بدون كيفيت محال است. كيفيت آن چه كيفيتي است؟ كيفيتش تحقق ا
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از آن است؟ تحقق جرياني آن است يعني وقوع عيني يك رابطه يا تعلق بد تبارك و تعالي شامل بر اي  مرحله

 بعد مكان و زمان بوده و خودش ربطش است.
آئيم, ميگوئيم  مي پس بنابراين فراموش نشود كه بعد در اقتصاد و فرهنگ و سياست و اين تقسيم بنديها

 آوريم بعد چند تا از اينها را كنار هم مي ان يك محصول از اول تا آخرش و براي آن يك نسبتي بدستمثالً جري
دهد. اين جريانها انتزاعي نيستند  مي آيد و يك جريان ديگري را نشان مي گذاريم و يك نسبت ديگر بدست مي

حرف است. انتزاع و تجريد يك  كنيم ادراك از جريان است. نسبت تقريب داشتن يك مي البته آنچه را كه درك
 حرف است و مطابق با خود جريان بودن يك حرف سوم است. حتماً تظابق و برابري يقيني با خود جريان پيدا

كند اين جريان فقط تحت امر ثابت قرار دارد. كه امر ثابت هم رابطه بين جاذبه و جهت غائي است. و لكن  نمي
خير اينجور نيست. مدلي را كه شما ميسازيد منسوب به عينيت است انتزاعي محض است و تجريد كرده ايم؟ 

يعني ميتوانيد تغيير را در آن مطالعه كنيد. پس بنابراين نسبت تقريبي را كه ادراكتان (كه خودش بصورت يك 
يير را تواند از اشياء و از شئي مورد مطالعه اتان داشته باشد ميتوانيد به نسبت, اين نسبت را تغ مي جريان است)

هماهنگ تر كنيد. بنابراين نسبتهائي كه عرض ميشود نسبتهاي حقيقي يك جريان هستند كه در آينده انشاء 
 ال.. به آن پرداخته خواهد شد.

 * پرسش و پاسخ
برادر صدوق: پس از اينكه شما جريان كيفيت را اصل گرفتيد بعد فرموديد با اين تنوري است كه ميشود 

ط با اين مطلب ديد. و با تئوري ديگري كه شئي اصل ميشود اين ديگر نميشود و با جاذبه متكيف را در رب
جاذبه متكيف و يا نيروي متكيف با جريان كيفيت سازگار نيست. از اين مسأله خيلي سريع عبور كرديد. اگر 

 سازد؟ نمي ممكن است توضيح دهيد كه چرا با اصل بودن شئي
شئي يعني اصل بودن كيفيت. و معنايش اينست كه كيفيت تابع  برادر حجت االسالم حسيني: اصل بودن

حركت نباشد حركت تابع كيفيت باشد. مثالً اين يك نحوه آثاري را دارد آن نحوه آثار يعني نحوه حركتهائي 
سازد. اين  نمي متكيف هستند اصل در آنها اين قند ميشود اين كيفيت اصليش است. آنوقت اين با اصالت رابطه
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هويت مستقله پيدا ميكند ولي وقتي منسوب به جريان شد منسوب به جاذبه و يا منسوب به تعلق كيفيت 

 ميشود. در اين رهگذر به شكل قند ميشود آنهم چون ضروري گذرا از اين مرحله بود.
 برادر صدوق: لوازم اين ماده نگري ميشود.

صالت كل را اصل بگيريد هر دو به بن برادر حجت االسالم حسيني: چه اصالت شئي را اصل بگيريد و چه ا
بستهاي زيادي برخورد ميكند كه حد اقلش اينست كه نميتواند كيفيت را به متعلق به تبارك و تعالي بداند و 
حد اكثرش اينست كه وقتي كيفيت اصل شد بعد هم نسبت به آثار اصل ميشود و به آنجا ميرسد كه ميگويند 

و كاري به اين نداريم كه اين اصل از كجا بوده و به كجا ميخواهد برود به اين داريم كه آثار اين چيست؟ 
(چيزي كه در عالم رايج است) يعني به چگونگي آثار عملكرد توجه داشتن البته در فرض دقيق آنها در رتبه 
فكر خودشان كه در شكل نسبيت هم طرح ميشود به تناقضات زيادي برخورد ميكنند. از جمله اينكه پايگاه 

 وامين نسبيت به كجا برميگردد؟ق
و اگر نه شئي اصل بود و نه كل, يعني نه درون يك شئي اصل بود و نه برون اصل بود, اصالت ربط در مرحلة 
بعد اصالت جريان ميشود. يعني اصالت ربط سازگار است و همين اصالت ربط است كه اصالت تعلق و نسبت يك 

يعني در شكل عرفاني آن هم هيچگونه هويت مستقلي از خود  شئي به جهت غائي و صفت فعل تمام ميشود.
 نداشتن ميشود ال حول و ال قوه اال بال ما العلي العظيم.

برادر صدوق: در رابطه با امر ثابت فرموديد كه يك جريان ترتيب داريم و يك جريان تبديل و فرموديد اينها 
رابطه ربطش را با جاذبه تمام كرديد ولي امر ثابت در  در وقوع دو بعد از يك چيز هستند كه رابطه بانشد. و در

 تجزيه و تحليلي كه كرديد روشن نشد.
 برادر حجت االسالم حسيني: قرار شد امر ثابت حاكم بر پيدايش خصوصيت باشد.

علت پيدايش خصوصيت و علت متكيف شدن به كيف, چه جريان ترتيب و چه جريان تبديل و چه جريان 
 نميشوند, مگر... وقتي ميگوئيد جريان جاذبه غائي جريان بدون كيفيت ممتنع است. جاذبه غائي متكيف

 برادر صدوق: در رتبه هاي قبل جاذبه را علت فرموديد.
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برادر حجت االسالم حسيني: جاذبه علت حركت است نه علت كيفيت. امر ثابت علت كيفيت است. و جريان 

لق است كه هستي حقيقي شئي بدون اين تعلق ممتنع است به كيفيت از نظر كيف منسوب ميشود. جاذبه تع
كه شما بگوئيد هستي بدون غايت كه اي  از هستي از باالترين تا نازلترين آن در هر مرتبهاي  يعني در هر مرتبه

معاذا.. از روي لغو يا عبث خلق شده باشد محال است پس جاذبه به صفت ذاتي هستي است يعني مقوم ذات 
از اي  از هستي را نداريم اال اينكه جاذبه داشته باشد چون هيچ مرتبهاي  حقيقت هيچ مرتبه هستي است و در

هستي را بدون غايت نميتوانيد لحاظ كنيد. شما يكي از اوصاف هستي را فرض بفرمائيد كه خدا را ايجاد كرده 
يهود خلق كرده باشد (حتي از اوصافش هم) و بگوئيد كاري به غايت ندارد و اين يك صفت را خدا ب

(استغفرال..) چنين چيزي ممتنع است پس همه اينها براي غايت است. آنوقت جاذبه غائي حتماً در همه مراتب 
از آن نيست كه اينگونه نباشد ولي اين فشار و جذب بدون اي  هستي را ممتنع به غايت ميكند. هيچ مرتبه

غيير بدون خصوصيت ممكن نيست خصوصيت بدون كيفيت نميتواند سير كند. سير بدون تغيير ممكن نيست. ت
ثبات ممكن نيست ثبات بدون علت ممكن نيست علتي كه حاكم بر ثبات است منسوب بودن كيفيات است. 
معادالت نسبت به تبارك و تعالي نسبت به فعل حق است كه عدل را ميتواند توصيف كند. شما ميگوئيد نظام 

ي خودش است. نسبت هر چيز به چيزهاي ديگر و نسبت كل نظام جهان بر عدل استوار است هر چند سر جا
به هدف نظام قابل حذف شدن نست. سپس گفتيم كه امر ثابت براي حفظ خصوصيت ضروري است حفظ 
خصوصيت بدون امر ثابت محال است. بعد گفته شد كه امر ثابت چيزي نيست جز نسبت, نسبتهاي مختلف 

ت اين نسبت و نسبتهاي ديگر پيدا شود. جريان تحت اين نسبتها براي الزم به مقصد. براي تغيير الزم اس
گيرد. پس اصل در حركت جاذبه است و اصل در كيف حركت نسبت است. كيفيت منسوب  مي كيفيت اصل قرار

بودن در امر ثابت معين ميشود. پس اين جريانها متكيف به كيف هستند دو بعد يك رابطه هستند تحقق يك 
يان جاذبه غائي كه ميگوئيم هم ترتيب و هم تبديل را شامل ميشود جريان جاذبه غائي تحقق ربط هستند جر

ربط است. تحقق نسبت است. تحقق عيني نسبت جز از طريق جريان واقع نميشود. اين حرف از حرف 
ود كه ديالكتيك بسيار فاصله دارد و تا حد زيادي شباهت به نسبيت رياضي دراد. آنجا هم صحبت از اين ميش
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در پيدايش كيفيات جريان و حركت و نسبت بين حركتها با هم و تحت قانوني ثابت است. ولي يك فارقهاي 

دادند.  نمي بسيار بسيار مهمي دارد كه آن (نسبيت رياضي) اصالً در خيلي از جاها خودش را متكفل پاسخ به آن
گويد نسبيت  نمي نسبيت رياضي هم هيچ وقتو شما آن را براي مالحظه كردن اين نسبتها اساس قرار ميدهيد. 

يعني منسوب بودن اشياء به تبارك و تعالي و نميگويد پايه نسبيت به اطالق و صفت فعل برمي گردد صفت 
 فعل تناسب با خالق و اخالق دارد يا ثباتش بدليل تكيه داشتن بر فعل مطلق است بلكه خودش را مستقل

كند  مي كلماتشان اينجور ظاهر ميشود كه قوانين نسبيت را مطلق فرض داند و گاهي هم خداي نخواسته از مي
پرستيدني است ولي در اينجا (در نسبيت اسالمي) براي قوانين _كند قوانين ثابت جهان معاذ ال.. مي و خيال

وجود ندارد. هويت نسبت و هويت ربطي قرار داديد (هويت قانون هويت ربط شد) وقتي هويت اي  هويت مستقله
انون هويت ربط شد با مخلوق بودن جهان و اينكه اصالً هويتي ندارد سازگار است. و لذا هويت ربط به اين ق

برمي گردد كه تعلقي در كار باشد خالقي در كار باشد و هستي او به او قوام دهد. هيچ استقاللي برابر او نيست 
از ديالكتيك فاصله دارد ولي يك جبر  به عبارت ديگ در شكل فلسفي اش با جبر مادي سازگار است هر چند

 مادي ديگر را مطرح ميكند كه اصالً اوالً جبر نيست ثانياً قضية مادي نيست و الهي است.
برادر صدوق: در رابطه با امر ثابت نسبتهاي قوانين را ذكر كرديد كه جمع است و بعد آن را مساوي با امر 

 گيرند كه مفرد است. مي ثابت
االسالم حسيني: درست است يعني در امر ثابت هم تعدد وجود دارد و هم وحدت, و در بين برادر حجت 

صحبتهايم عرض كردم كه قوانين و نسبتها در يك جهت هستند و اينجور نيست كه بساطت امر ثابت, بساطت 
نين در حقيقي باشد بلكه بساطت آن بساطت زماني است يعني خود امر ثابت هم داراي وحدت است (همه قوا

آنجا يكبارچه هستند در جهت واحد هستند, يعني يكي هستند و تغيير ندارند) و هم درون خودش شامل و 
مشمول دارد و متغاير است. نهايت اينست كه تغايرش از قبيل اشياء خارجي و تركيب شدن اشياء خارجي 

يعني شما يك چيز را نيست و متناسب با بسيط زماني است يعني تفاوت جاهاي مختلف يك چيز است. 
كنيد كه جاهاي مختلفش, مختلف و قابل تميز از يكديگر است ولي در عين حال يكي است. بهم  مي مالحظه
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كه ميگوئيم اينستكه در آن تميز راه دراد. در آن تغاير راه دارد.  "بهم"شناخته و بهم تعريف ميشوند. معناي 

تغايري فرض ندارد قطعاً مختلف است كل آن محدود است اوصاف بسيط زماني با بسيط ذاتي كه در آن هيچ 
 هم هست. "يكي"ولي در عين حال 

 برادر افكاري:
فرمائيد امر ثابت براي حفظ خصوصيت الزم است و بعد توضيح فرموديد اين آب اگر در كنار آتش  مي اينكه

گرنه ضروري نيست كه تبديل به قرار بگيرد حتماً تبديل به بخار ميشود بايد بر اساس يك امر ثابتي باشد و 
بخار شود. الزمه اتصال اينست كه براي هر تغييري يك امر ثابت باشد يا اينكه همه تغييرات به يك امر ثابت 

 برمي گردد؟
چرخد كه كل اينها باز  مي برادر حجت االسالم حسيني: هر تغييري تحت امر ثابت متغاير با ساير امور ثابت

اند شما اگر يك بستر براي آب درست كنيد و در آن شيارهاي مختلف باشد اين  در يك مجموعه واقع شده
شيارها خودشان متصل به يك چيز هستند اگر اتصال نداشته باشند نميتوانند نميتوانند براي آن آب شيار 

 باشند همراه آن آب حركت ميكنند.
جود فرمولهائي است كه بر آن اساس برادر افكاري: پس حداقل در نازلترين شكل آن مقصود از امر ثابت و

 تغيير واقع ميشود.
برادر حجت االسالم حسيني: فرمولهائي كه حافظ تغييرات هستند به عبارت ديگر گاهي فرمول را رابطه بين 

گوئيد ثبات اين فرمولها به چه چيز برمي گردد؟ گاهي  مي گيريم گاهي مي هستي ها و جريانهاي عيني ماده
آيد و يك مقدارش از بين ميرود.  مي دانيد طبيعتاً يك مقداري از اينها مي مين جريان هستيقانون را روابط ه

كنم و قصد تصديق يا رد مطلب را ندارم) بطور مثال اگر چنين  مي اينها كه ثبات ندارند. (بعنوان مثال عرض
در يك دوره اصوالً باشد اي  چيزي واقع شده باشد كه در يك دوره منظومه شمسي بصورت قطعه ها گداخته

معنا ندارد كه مثالً قانون سبزي خوردن وجود داشته باشد در كجا قانون آن وجود نداشته است؟ در آن جائي 
كه ميگوئيد روابط هستي (چون هستي در حال جران است و قوانينش هم همراه خودش مرتباً پيدا ميشوند) 
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اي ترتيبي و چه نسبتهاي طولي (زماني) ولي سئوال يعني نسبت بين جريانها. چه نسبتهاي عرضي و چه نسبته

اينجاست كه قوانين و معادالت متعلق به آن دوره كه رفته اند؟ پس قوانين و نسبتهائي بين جريان جاذبه وجود 
دارد كه جريان وقتي جلو ميرود از يك مقدار از اين قوانين خالي ميشود و وارد قوانين ديگر ميشود. خود رفتن 

ت دليل بر منسوب بودن آنها به قانونمند است. در مورد قوانيني كه در امر ثابت عرض شد بايد اين معادال
نباشد. تا تحت آن اين  "رفتني"بگوئيم تبديل و پيدايش كيفيت و خصوصيت بايد تابع يك امر ثابت باشد كه 

 قوانين بگذرند.
 برادر افكاري:

رفتني نيست. يعني االن قانون گداختگي منظومه  برادر حجت االسالم حسيني: آن موقع ديگر از بين
شمسي وجود دارد. عين همان وقتي كه در تحت آن جريان هستي وجود داشته است. ولو االن جريان هستي 
تحت آن واقع نباشد. ولي اگر قانون را نسبت بين كيفيتهاي هستي بدانيد االن آن قوانين وجود ندارد. در زير 

ه توضيح و چه تعريفي بنويسيد؟ ميخواهيد بگوئيد نسبت بين كيفيتهاي مختلف خواهيد چ مي كلمه قانون
 هستي است؟ آن كيفيتها االن نيستند كه نسبتي بين آنها باشند.

 برادر افكاري: ميشود گفت كيفياتي كه ممكن هستند؟
بوجود آيد؟  برادر حجت االسالم حسيني: نه ديگر ممكن هم نيست كه آنها بوجود آيند. چرا ممكن باشد كه

كند و جلو ميرود. چه شما اين را به لسان مادي و چه به  نمي يك سير بقوده كه رفته است و ديگر برگشت
لسان الهي بگوئيد. يك چيز كه دو بار تكرار نميشود. به لسان الهي تكرار نميشود چون تكرارش لغو را باعث 

تكرار نيست. يك تناسب ديگر است از اين مرحله ميشود مگر اينكه در يك مجموعه جا داشته باشد كه آنوقت 
گذشت و به اينجا رسيده است در اين مرحله نسبت به اينجا را ميخواهيد بگوئيد كه چيست؟ اگر بخواهيد 

و قابل پيدايش هم  "نيستند"باشد ديگر يك دسته از قوانين  مي قوانين نسبتي كه بين كيفيتهاي هستي است
كه قرار دارد از من سئوال كنيد نسبت آن به امر ثابت چيست؟ ميگويم انتقالش از نيستند. ولي در همين جائي 

خصوصيت قبل به خصوصيت فعلي تحت امر ثابت بوده است. يعني تغيير اين معادالت تابع يك قانون گسترده 
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باشد. اگر در آن قانون گسترده تمام خصوصيات جزئي هم هست؟ ميگوئيم بله نميتواند نآيا  بر كل آنهاست. ولي

نباشد معادله چگونه بوجود بيايد؟ به عبارت ديگر معادله و قوانيني را كه در نسبيت دنبال آن هستيم معادله 
هاي جريان است نه معادله اهئي كه حاكم بر كيفيت و خصوصيتهاي جريان ميشود. آن معادالتي كه در اينجا 

خلق نمودن است, آن را كه شما ميگوئيد وقتي  ميگوئيم حاكم بر پيدايش اينها است. نظام خلقت صفت فعل
آيد  مي كمال دقت در آن شود صفت مخلوق و نظام مخلوق ميشود. البته مخلوق نظامي دارد. مخلوق كه بوجود

و از بين ميرود حتماً نظامي دارد و حتماً نسبتهائي بين خودش و ديگران, نسبتهائي جزئي آن را هم قوانين 
م مخلوق هميشه تحت نظام خلقت است. نظام خلقت است كه بطرف غايت خلقت ميبرد, ماده ميگوئيد. ولي نظا

يعني كليه خصوصيات بايد به سير بطرف غايت برگردد و اين بايد در آن ثابت باشد همانجوري كه جاذبه در آن 
 ثابت است.

 برادر افكاري: براي موجود ذي شعور است كه علت غائي قابليت فرض دارد.
االسالم حسيني: علت شئي كه نميشود در يك جا ممكن الوجود را پيدا كنيم و بگوئيم مستقل برادر حجت 

 از حضرت حق (واجب الوجود) پيدا شده است.
 برادر افكاري: نه مستقل

برادر حجت االسالم حسيني: اگر گفتيد مستقل نيست حتماً بايد با غايت باشد. نهايت اينستكه گاهي در 
يت است و گاهي در ارتباط غير مستقيم از طريق اختيار شما باشد و بعد منحل شود. يعني ارتباط مستقيم با غا

موجد (ايجاد كننده, خلق كننده) جز خالق جلت عظمت نيست افاضه هستي كه از ناحيه كس ديگري نميتواند 
 باشد.

 ميتوانيم بگوئيم علت غائي يعني كمال مطلق؟آيا  برادر افكاري:
حسيني: نه نميتواند بگوئيد مطلق. فرض در همين جاست هيچوقت ما نميگوئيم هر برادر حجت االسالم 

چيزي كمال مطلق ميشود خوبي بايد با مطلق ارتباط داشته باشد خوب يعني چه؟ خوب را چگونه ميتوايم 
تعريف كنيم؟ خوبي بايد به كمال مطلق بازگشت نمايد نه اينكه خودش كمال مطلق شود ميگوئيد اين عدل 
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گويم تناسب  مي گوئيد تناسب دارد. مي گويم براي چه ميزان است؟ در جواب مي ت. ميزان است منظم است.اس

 يعني چه؟ چگونه متناسب است؟
گوئيد  مي گويم دنيا چه خوبي دارد كه آدم اينجا بيايد؟ مي مي گوئيد اين مجموعه براي رفتن به اينجاست.

گوئيد:  مي ؟"خوب"فعل چه تناسبي دارد كه من به آن بگويم گويم صفت  مي اين متناسب با صفت فعل است.
گوئيد: صفت خالق كمال مطلق است فعل او, فعل ظلم و عبث نيست  مي صفت فعل تناسبت با صفت خالق دراد

بلكه فعل متناسب با فاعلش است هر چند اين متكثر است و مطلق نيست و محدود است و قابليت تعدد دارد 
گوئيم تناسب آن تناسبي سازگار  مي ميرسد محدود است و نميتواند محدود نباشد ولي در مرحله مخلوق كه

 است.
 برادر اميري: در اين قسمت لطفاً مقدمه بحث بعد را بفرمائيد.

 * شتاب و نرخ شتاب
كنيد. گاهي است  مي كنيم كه گاهي است كه نرخ شتاب را مالحظه مي برادر حجت االسالم حسيني: عرض

كنيد. (اين نرخ شتاب و نرخ حجم تبديل جزء مقدمات بحث آينده است) از  مي تبديل را مالحظه كه نرخ حجم
 كنيم و بعد نرخ حجم تبديل را مي اينجا اتومبيلي براي تهران در حركت است (غرض از شتاب را اول بيان

كيلومتر سرعتش _١٠بناست اتومبيلي (اتومبيل الف) از اينجا به مقصد تهران برود در ده دقيقه اول  )گوئيم مي
كه اضافه اي  كيلومتر است هر ده دقيقه ٣٠كيلومتر و در ده دقيقه سوم  ٢٠است در ده دقيقه دوم سرعت آن 

در ده دقيقه اول ده كيلومتر اتومبيل ديگر (اتومبيل ب)  ١٠كيلومتر هم به سرعتش اضافه ميشود  ١٠ميشود 
كيلومتر سرعت دارد. اتومبيل سوم (اتومبيل  ٦٠كيلومتر در ده دقيقه سوم  ٢٥سرعت دارد در ده دقيقه دوم 

كيلومتر سرعت دارد. اتومبيل سوم (اتومبيل ج) در ده  ٦٠كيلومتر در ده دقيقه دوم  ١٠ج) در ده دقيقه اول 
كيلومتر سرعت دارد. نسبت به  ١٧كليومتر و در ده دقيقه سوم  ١٥م كيلومتر در ده دقيقه دو ١٠دقيقه اول 

سرعت افزايش حركت با مقياس طول كه نگاه كنيد هر سه اتومبيل سرعتشان افزايش داشته است. هيچكدام 
كيلومتر  ٨يا  ٧كيومتر بوده اند در ده دقيقه دوم  ١٠كاهش نداشته است يعني هيچكدام در ده دقيقه اول كه 
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كيلومتر اضافه ميشد,  ١٠ست ولي شتاب يعني تغييرات سرعت در اتومبيل اول (الف) كه هر ده دقيقه نشده ا

كيلومتر اضافه ميشد. اتومبيل ب كه در ده دقيقه  ١٠صفر بود. نه باال ميرفت و نه پائين ميرفت هر ده دقيقه 
ش داشت. ولي تغييرات شتاب در كيلومتر شد نرخ شتابش افزاي ٢٥كيلومتر بوده و در ده دقيقه دوم  ١٠اول 

اتومبيل الف ثابت (صفر) در اتومبيل ج رو به تنازل (بطرف منهاي صفر) و در حال سقوط است و در اتومبيل ب 
 . (دو تغيير مطرح است تغييرات تغيير سرعت)"نرخ شتاب تغييرات تغيير سرعت است"در حال صعود است 

ب و نهايتاً جريان جاذبه غائي باشد. بعد آخرين صحبتي كه اين قرار شد شئي جريان تبديل و جريان ترتي
كردم اين بود كه زمان هر چيز برابر با تغييرات خود شئي است. اگر ما بخواهيم جرياني را كه تبديل به يك 
خصوصيت ديگري ميشود را اندازه گيري كنيم تبديلش را بايد در نرخ شتاب معين كنيم (مسأله را كمي ساده 

 م) يك چيز داراي يك سرعت است. مولكولهاي چوب داراي يك سرعت خاص است وقتي كهكني مي تر
پوسد آن سرعت عوض ميشود آن تغييرات تغيير سرعت است كه مرتباً كيفيت شئي را نشان ميدهد كيفيت  مي

هم  آن را هم در بعد زمان و هم در بعد مكان نشان ميدهد. يعني وقتي دارد ميپوسد رابطه اش را مرتب با
كند  مي كند. ميگوئيد سبك شد سنگين شد. اين مرتباً رابطه اش را با ساير اشياء عوض مي عرضهايش عوض

ديگر نرخ شتاب طبيعي هر چيز كه _پس بنابراين تغييرات نرخ شتاب برابر با زمان خود شئي است. بعبارت
 كند. مي رفيدهد جايگاه زماني و مكاني را در نظام مع مي تغييرات تغيير آن را نشان

 
 
 
 

 منظور از منسوب بودن كيفيت به رابطه در تحقق و در مرحله امر ثابت چيست؟
 قسمت اول: امر ثابت:

سازد كه از اين مجموعه ها  مي رااي  خصوصياتي كه منسوب بودن آن خصوصيت ها به يكديگر مجموعه
 خصوصيت حركت در مسيري در جهت غايت را نشان ميدهد.پ
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كند  مي مرحله ثبوتي نسبتهاي متناسب با رسيدن به غايت را با حركت در جهت غائي مشخصامر ثابت در 

كه طبيعتاً هر يك از اين نسبتها به خودشان و كل نسبتهاي ديگر تعريف ميشوند. لذا منسوب بودن نسبت به 
صيف حقيقي) تبارك و تعالي و به فعله تبارك و تعالي جز از طريق مالحظه كل آن قابل توصيف نيست (تو

 بعبارت ديگر همة كيفيات موجود ازنظر خلقت موصوف به عدلند نه به ظلم.
در امر ثابت در عين حاليكه شامل و مشمول و تغاير وجود دارد. بسيط زماني هم هست (ولي وحدتش از 
سنخ وحدت اشياء نيست) كه اين يك بستر عظيمن براي حركت است, و ميتوان گفت قوانين نسبت صفت 

رك و تعالي هستند, يعني عدل و خوبي نميتواند در دستگاه الهي معنائي جز از طريق انتساب به فعله تبارك تبا
 و تعالي پيدا كند.

است كه نظام خلقت را نيشان ميدهد. اي  نظام مخلوقات تابع نظام خلقت است. قوانين نسبيت در مرحله
 و  نسبت به نظام خلقت اصل خلقت كه صفت فعل است عدل است.

 
 
 
 

 تغيير در آن نيست ولي نسبت به صفت مخلوق جريان است و ميتواند تغييراتي را بپذيرد.
 شئي در اثر اصل است و يا اثر در شئي؟آيا  قسمت دوم:

ميشوند, از بين ميروند. پس بايد يك چيزي اصل باشد كه قدرت  "هست", "نيستند"مسلماً كيفيت ها 
به  "الف"از جريان است, اگر اصل ربط باشد و بگوئيد در انتقال از كيفيت جريان داشته باشد, كيفيت كيفيتي 

محال است انفصال مطلق و يا اتصال مطلق باشد بايد جريان اصل شود تا جريان است كه داراي  "ب"كيفيت 
كيفيت است نهايت جريانهاي مختلف كيفيتهاي مختلف دارند. جاذبه متكيف يعني نيروي متكيف و نيروي 

يعني جريان خصلت و خصلت چيزي نيست جز كيف نيرو بنابراين روشن ميشود كه كيفيت اصل  متكيف
 نيست بلكه جريان خصلت اصل است.
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 قسمت اول:

در اينجا تبديل (وضعيت زمان) ترتيب (وضعيت مكاني) و تغاير نسبت بين آنها بصورت جريان مالحظه 
ذبه غائي است. ترتيب و تبديل دو بعد تحقق يك رابطه ميشود كه نسبت بين اين دو (ترتيب و تبديل) همان جا

هستند. در توالي از بين رفتن اول همراه با پيدايش دوم شرط است و در ترتيب نسبت كيفيتهاي متغاير بهم 
شرط است. جريان جاذبه غائي شامل بر هر دو است جاذبه غائي حين جريان بدون كيفيت محال است 

است كه تحقق جرياني از آن است يعني وقوع عيني يك رابطه با تعلق به  كيفيتش كيفيت تحقق امر ثابت
 تبارك و تعالي شامل بر بعد مكان و زمان است.

 
 




