
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 :سالم اهللا و صلواته عليهامام رضا 
 ان بسم هللا الرحمن الرحیم اقرب الی اسم هللا االعظم من سواد العین الی بیاضها

 بسم اهللا الرحمن الرحيم، به اسم اعظم خداوند 
 ١عيون اخبار الرضا ج  اش است. چشم به سفيديتر از سياهي  نزديك

کد  ۱۸ دور سوم جلد ۲
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 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومسروش طراحي دوره 

 ٢٢جلسه: 
 
 * نرخ شتاب, حجم تبديل و رابطه آنها 

كنيم و بعد از آن سراغ  مي برادر حجت االسالم حسيني: در اين بحث مسأله نرخ شتاب را بيشتر تشريح
آئيم و رابطه اش را با نرخ شتاب ذكر كرد. و سپس به نتيجه  مي حجم تبديل و غرضي كه از حجم تبديل داريم

 پردازيم. مي گيري از اين جلسه
 * نرخ شتاب و تعريف آن

در سه فرضي كه درباره حركت يك اتومبيل بطرف تهران داشتيم, چه آن فرضي كه  يك سرعتي داريم كه
كرد و چه در آن جائي كه به يك نسبت  مي به يك نسبت مرتباً همراه با گذشت زمان سرعت هم افزايش پيدا

بطرف كرد. چه در آن جائي كه نسبتش هم در تغيير بود ولي  مي كرد بلكه كاهش پيدا نمي سرعت افزايش پيدا
كيلو متر سرعت افزوده ميشد. نرخ شتاب صفر بود. آن جائي  ١٠افزايش بود يعني در آن جائي كه هر ده دقيقه 

كرديم اضافه ميشد ولي بالعكس به يك نسبت نبود بلكه آن نسبت مرتبًا  مي كه اضافه ميشد و سرعت را نگاه
ر ده دقيقه دوم پانزده كيلو متر بود. يعني ميكرد و د_كم ميشد. مثالً در ده دقيقه اول ده كيلو متر حركت

گوئيم مرتباً در حال  مي دقيقه دوم از نظر ميزان افزايش سرعت كه به آن (نسبتي كه افزوده ميشود) شتاب
گفتيم شتاب  مي كيلو متر هم افزوده ميشد ١٠كاهش بود. نه فقط صفر و مساوي آن آنجائي كه هر ده دقيقه 

 سرعت ندارد. البته سرعت داراي تغييرات است ولي نسبت افزايش آن با هم فرق آن صفر است و نسبت افزايش
كند و صفر است. گاهي است كه نسبت مرتباً افزايش پيدا ميكند يعني سرعت در افزايش است و هم نسبت  نمي

ده دقيقه بين افزوده ها را كه نسبت بهم مالحظه كنيم افزايش پيدا ميكند. در ده دقيقه اول ده كيلومتر در 
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دوم بيست و پنج كيلو متر, ده دقيقه سوم بجاي بيست و پنج لياسي و پنج كيلو متر, پنجاه كيلومتر يعني مرتباً 

 اضافه ميشود.
باشد و چه بطرف افزايش يا نسبت  مي نرخ شتاب عبارت است از نسبت تغييرات سرعت چه بطرف كاهش

م (يك سرعت داشتيم كه گاه تغيير سرعت به يك نسبت گوئي مي حاكم بر تغييرات تغيير سرعت را نرخ شتاب
مساوي است و گاه تغيير سرعت به يك نسبت مساوي نيست نسبتشان بهم در تغييراست) يعني در تغييرات 

گيريم؟ چرا به اين سومي اهميت  مي گوئيم حال چرا اين نرخ شتاب را اصل مي نسبت سرعت را نرخ شتاب
گيريم  مي هر چيز برابر با تغييرات خود اوست, يعني اين خودكار را كه دست دهيم؟ گفته ايم زمان مي زيادي

يك گردشي دارد ساكن نيست (در بحث گفته ايم جريان خاصيتها اصل هستند. جريان و حركت اصل است) 
اين داراي حركت است ولي حركتش مرتباً تغيير ميكند. حال اگر شما بخواهيد بگوئيد كه اين چيست؟ و آن را 

توانيد آن را توصيف  نمي توانيد آن را توصيف كنيد به تغييرات سرعت هم نمي وصيف كنيد به سرعت تنهات
كنيد, بلكه آنرا به نسبت حاكم بر تغييرات سرعتش ميتوانيد توصيف كنيد. نسبتي كه حاكم بر تغييرات سرعت 

مرتبه مشخص ميشود. چرا؟  است نسبتي است كه پوسيده شدن اين را نشان ميدهد. هويت اين هم در همان
گذاريد. براي هر شئي  مي چون خاصيتهاي مختلف اين برابر با همان مرحله است كه شما اسم آن را پوسيدگي

سرعتي وجود دارد, سرعت آن هم يك تغييراتي ميكند و بعد يك نسبتي سرعت آن حاكم است و مشخص 
ست, يعني همينطور كه قيمت و نرخ كاال و ارزش ميكند در ساعت دوم يا دهم چقدر از كارائي اين كم شده ا

نظام مخلوقات دارد. _آيد اين هم به هر حال يك حجم مخصوص در مي در اقتصاد در نظر شما روي كارائي آن
گذارد بين مجموعه دروني اين خودكار يا  مي گذارند و آثاري هم اين بر ديگران مي يك آثاري ديگران بر اين
گتفيم كه به بيان ديگر  مي ار يك نسبت وجود دارد كه اين نسبت را كيفيت اصطكاكمجموعه بروني اين خودك

توان گفت كه  مي ميگوئيم, وحدت تركيبي اين جداي از ظرايط نبوده, جداي از درونش هم نيست. بعنوان مثال
ان يك ميدان داراي جريان بين مجموعه دروني و مجموعه بروني اين وحدت تركيبي وجود دارد. آن ميد

متكيف به يك كيفي است. چه چيز آن متكيف به كيف است؟ حركتش؟ يا تغييرات حركت آن؟ باالتر از اينها 
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كند. چيستي و كار آئي اين و  مي يعني نسبتي كه حاكم بر تغييرات حركتش است. آن نسبت نرخ اين را معين

آنچه كه در فيزيك براي اين در  كنيد از قبيل سختي, سستي, انعكاس نور و هر مي هر چه را منسوب به اين
 رابطه اش با چيزهاي ديگر بخواهيد تعريف كنيد در كجا ميشخص ميشود؟ در كجا كم و زياد ميشود؟ بعبارتي

گوئيم كه كيفيت رابطه بين مجموعه دروني و  مي خواهيم بگوئيم آن ميداني كه به آن وحدت تركيبي مي
گفتيم زمان مجموعه غير از  مي عني زمان دارد (هميشه هممجموعه بروني است, خود داراي حركتي است. ي

زمان اجزاء است) طبيعتاً آن ميدان هم حركت دارد و هم تغيير حركت دارد و هم مجبور است كه به يك 
نسبت خاصي حركت كند و تحت يك نسبت خاصي قرار دارد فراموش نكنيم كه آن نسبت است كه اين را 

 رخ اين است كه جايگاه اين شئي را نسبت به غايت مشخص ميكند.كند يعني ن مي منسوب به غايت
البته در اينجا معلوم ميشود نرخ شتاب هر چيز با خودش است. همينطور كه ميگوئيد خصوصيات هر تعيني 

كنيد و ميگوئيد نرخ  مي جداي از تعينهاي ديگر است در اينجا كمي عبارت را باالتر و دقيق تر و عميق تر
كند. يعني نسبت تبديلي و ترتيبي اين را مشخص  مي جريان جاذبه غايي را در اين مشخص شتاب, وضعيت

ميكند. ديگر منظور شما از تعين هم تعين خاصي كه يك شئي را بريده و جداي از ديگر چيزها معين ميكند 
و لحظات بعد  نيست. با اين بيان اينجا تعين يك جريان مالحظه ميشود هيچگاه خودكار بريده از لحظات قبل

نداريم. تبديل اين خيلي واضح و روشن است در جريان ما اين را خيلي خوب متوجه ميشويم هر چند براي 
كسي كه اين را خيلي ابتدائي نگاه كند ميگويد اين همان خوكار يكساعت قبل است. ولي براي كسي كه كمي 

چيك از اين كارآئي ها را ندارد نه جوهرش و سال پوسيده ميشود و هي ٣٠٠يا  ٢٠٠دقت كند كه از اين بعد از 
ماند. مركب اين در ارتباط با نور و چيزهاي ديگر تجزيه ميشود و اصالً رنگش چيز ديگري  نمي نه خودش باقي

بينيد رنگ آن تغيير كرد. جوهر درون خودكار هم  مي ميشود. چيزي را كه با خودكار نوشته باشيد بعد از مدتها
كند كه اين يك بحث ديگري است. اين شئي حتمًا  نمي نهايت اينست كه با آن سرعت تغييركند ولي  مي تغيير
كند. جريان تبديل مشخص است, جريان ترتيب يعني جايگاه اين را در مجموعه بصورت جاري ديدن  مي تغيير

كنيد. اين و منسوب به نظام مخلوقات ديدن تا بعد نسبت آن را بتوانيد نسبت آن را به نظام خلقت مشخص 
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حتماً جايي است كه شما آن را بصورت يك جريان و يك جريان تبديل و مجموعه اش يعني جريان جاذبه غائي 
ببينيد و تعين آن را هم تعين جريانها مالحظه كنيد نه تعيني بريده از قبل و بعد و اطراف آن. اصالً براي تعين 

توانيد آن را متعين فيكس نشان  نمي گوئيد. ديگر مي آن, حداقلي را كه بخواهيد بيان كنيد اصول كلي تعين
آيد كه درباره يك شئي اصول كلي تعين يعني چه؟ اينها نميخواهند خود اين را  مي بدهيد. حال ابتدائاً بنظر

كنيم كه براي جريان  مي خواهند يك كلياتي را بگويند كه اين شئي و غيرش را بگيرد. عرض مي معرفي كنند و
با جاري بودن است حتي براي انتزاع و تجريد و جدا كردن و عكس برداشتن شئي هم وجود  تعين متناسب

جريان را قائل هستيم و جريان رشد ادراك حتماً هست, و جريان رشد ادراك ناظر به جريان رشد مفاهيم است 
 كنند. مي و جريان رشد مفاهيم را در جايگاه خودش در منطق صوري بحث

 * حجم تبديل
ت درباره حجم تبديل است پس از بحث پيرامون نرخ شتاب حجم تبديل روشن تر بيان ميشود. پس صحب

شما يك حجم داريد و يك حجم مخصوص داريد كه اين براي همه ارتكازي و روشن و بديهي است. يك وقت 
از اين  گوئيم يك مكعب ده سانت در ده سانت در ده سانت مي دهيم و مي را به يك نفراي  هست كه ما تخته

دهيم. از نظر حجم در هندسه مسطحه  مي ببر و منظم و صاف تحويل ما بده. عين همان را از سرب هم سفارش
كه بخواهيم اينها را مالحظه كنيم با هم فرقي ندارد و به يك اندازه است, ولي حجم مخصوص آنها خيلي با هم 

ا وزن يعني چه؟ وزن حتماً با ساير اشياء ارتباط فرق دارد, حجم در ارتباط با وزني را حجم مخصوص ميگوئيد ام
گفتن اينكه اين شئي از آن يكي سبك تر و از ديگري سنگين تر است را بصورت فرضي و آيا  دارد. بعبارتي

گوئيم با اينكه ممكن است كه ديگري عكس ادعاي ما در اين مورد بحث كند يعني مدعي باشد كه  مي ذهني
 شما لغت و كلمه را عوض كرده ايد؟آيا  گوئيم مي عب سربي است در اين صورتمكعب چوبي سنگين تر از مك

رود و شئي سبك هم  مي ايستد و به قعر آب نمي گويد خير. غرض من از سنگيني چيزي است كه روي آب مي
نكه توانيد اعتبار بفرمائيد كه سرب در آب فرو نرود؟ اي مي شماآيا  گويم مي آنست كه بر سطح آب قرار بگيرد

دهم. پس بنابراين بايد رابطه  مي اعتبار و اوضافي شما نيست. اينها بهم نسبتي دارند. نه اينكه من نسبتي به آنها



 ·····························································································  ١١ 
داشته باشند. وزن بدون ارتباط ممتنع است. بگوئيد در ارتباط با حركت است؟ من فعالً كاري ندارم. بگوئيد در 

گويم بايد يك ارتباطي بين اشياء باشد  مي بخواهيد بكنيد من ارتباط با جاذبه است يا هر گونه فرضي را كه شما
تا كلمه وزن صادق باشد و اختالف وزن تصور داشته باشد اگر با لمره بين اشياء رابطه نباشد و اشياء جدا از هم 
و بريده فرض شوند ديگر وزني نخواهند داشت شما بفرمائيد كه در فالن سقوط اينگونه و سعود آنگونه است, 

كند. ميتوانيد اختالف وزن را كن كنيد  نمي كنم كه اصالً سعود و سقوط در بي وزني محض معنا پيدا مي عرض
بريم. مطلقاً نيست كردن وزن يعني برابر بودن سقوط و  مي ولكن نميتوانيد بگوئيد كه ما وزن را مطلق از بين

 سعود و غيره يعني هيچ چيز به هيچ چيز نسبت نداشته باشد.
كند كه اين مجموعه  مي جم در رابطه با وزن يعني حجم در رابطه با مجموعه. يعني مجموعه الزاماما ح

كوچك چه وزني را داشته باشد. نسبت بين اين مجموعه كوچك و مجموعه بزرگ شامل وزن اين شئي را 
كنيم. كوهها,  مي فهكند. بعد از اين مقدمه اين مطالب را به آنچه در باره نرخ شتاب عرض كرديم اضا مي متعين

آبها, درختها, معادن و نفت و خالصه همه دارند تبديل ميشوند جهان در حال جريان است و ترتيب اينها مرتبًا 
 دهيم. مي متناسب عوض ميشود. توالي و ترتيب را دوباره شرح

ل باشند دو چيز تدريجي و پشت سر هم توالي ناميده ميشود. دو چيزي كه در يك مجموعه تحت زمان شام
بيند كه يك زمان شامل بزرگ دارد, (كلمه هم زماني غلط  مي ترتيب ناميده ميشود. آنچه را كه در نظام جهان

است تحت زمان شامل است) زمان شامل, زمان مجموعه است. زمان نظام مخلوقات است. آنچه را كه شما 
كنيد يك نسبتهائي  مي ا آنچه را مالحظهكنيد يعني زمان رابطه عمومي حاكم بر همه است. در اينج مي مالحظه

زمان شامل _بهم دارند و زمانهايشان هم يك ترتيبي دارند. زمان بعضي سريعتر, زمان بعضي كندتر و تحت
كه ميتوانيم بكنيم در عين اينكه هر چيز برابر زمان اي  است. نسبتي را كه ميتوانيم بهم بدهيم و مقايسه

وعه شامل است چرا؟ چون تغييرات زمان شامل حتماً بر تغييرات زمان خودش است فقط از طريق زمان مجم
گذارد, در عين اينكه مقوم هويت خودش همين زمانهاي مشمول است. ولي زمان جديدي است  مي مشمول اثر

زمان ديگري است. زمان شامل با زمان اجزاء فرق دارد. ولي قوام بر زمان اجزاء دارد. حاال يك دايره بكشيد كه 
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ر آن اشياء مختلف در جاهاي مختلف قرار دارند و با حروف هم زمانهاي مختلفي براي آنها مشخص كنيد. اينها د

مرتباً در حال تبديل هستند حتماً جايگاههاي آنها هم مرتباً در حال تغيير است هر چند كه خود كل مجموعه 
كنيم كه مرتباً جاي آنها مختلف ميشود و  مي هم مرتبًا عوض ميشود. پس جريانهائي را در اين مجموعه مالحظه

 عوض ميشود حجمشان, فشردگي آنها, خاصيت آنها, كارآئي آنها و نسبتشان هم به غايت, متناسب تغيير
 كند در اين باره كل نظام مخلوق بود. مي كند كل مجموعه هم تغيير مي

 * حجم تبديل در يك مجموعه اقتصادي
در يك مجموعه اقتصادي حجم تبديل قابل مالحظه آيا  كنيم. مي صحبتحال درباره يك مجموعه اقتصادي 

از طريق حجم ميتوانيم كمي كنيم؟ كميت مگر چيست؟ كميت نسبت ترتيبي و كيفيت نسبت آيا  است؟ و
تبديلي است. در نسبت ترتيبي است كه كلمه كم و اندازه را ميتواند بكار ببريد. حتي آنجا كه آنرا تجريدي 

بريد باز ترتيب و نسبت بين آنهاست. باز  مي كنيد و به كم منفصل مي كنيد و از كم متصل خارج مي محض كه
دهد نسبتي شامل و  مي قرار ١٠٠گوئيد چون كه صد آمد نود هم پيش ماست. يعني نسبت را كه براي  مي هم

 شويم). نمي داراي پتانسيل باالتري است (فعالً در نسبت اعداد وارد
بوط به ترتيب است و هر گونه كيفي مربوط به تبديل است. شما اگر بتوانيد حجم تبديل را هر گونه كمي مر

در امور اقتصادي بدست آوريد بايد جريان ترتيب را بتوانيد به نسبت بدست آوريد. نسبت بين تبديل و ترتيب 
 هم بايد قدرت شناسائي وضعيت را نتيجه دهد.

 * مثال
و يك محصول ديگر بنام پنبه اي  اريم يك محصول ديگر بنام نخ پنبهداي  حال يك محصولي بنام پارچه

چند تن؟ اي  داريم كه هر سه قابل وزن كردن است, ميشود گفت پارچه چند تن؟ و پنبه چند تن؟ نخ و نخ پنبه
چند تن؟ (االن ذهن شما منصرف به كيفيت نشود فقط در حجم تبديل باشد). نگوئيد پارچه اي  نخ و نخ پنبه

كه اي  وب و نا مرغوب, نخي كه تابيده شده باشد چنين است و نخي كه تابيده نشده باشد چنان است. پنبهمرغ
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بين اينها هم ميتوانيم آيا  خواهيم ببينيم مي نوعش از نوع فالن باشد. االن در آن دسته بندي نيستيم و فقط

 كشف رابطه و كشف نسبت كنيم؟
ر دهيد كه در اين مرتباً به يك نسبت خاص پنبه كم ميشود. در هر گاه شما يك دوره را مورد توجه قرا

سطح كل نه در سطح منطقه الف يا ب, بلكه در سطح جهاني اگر بخواهيم صحبت كنيم و بگوئيم حجم پنبه 
توانيد ادعا كنيد حجم پارچه نخيدر حال افزايش است. يعني اگر بخواهيم بر اساس تن  نمي كم ميشود. ديگر
بگوئيم حجم توليد پنبه ساالنه يك ميليارد تن كم ميشود, و بعد بگوئيم حجم پارچه پنبه هم حساب كنيم و 

ساالنه يك ميليارد تن افزايش پيدا ميكند. چنين چيزي نميشود. يك نسبتي بين آنها هست. اين مطلب را در 
نها از بين رفته اند و ديگري داشته ايم آاي  يك نسبت خاصي شما ميتوانيد بپذيريد و بگوئيد محصوالت پنبه

كنيد بالعكس اگر بگوئيد مصارف محصوالت  مي همه پارچه شده اند ولي شما مرتباً اين صعود را مالحظه
(كه يك قلم آن پارچه است و فرضاً يك قلم آن هم فتيله چراغ و يك قلم هم نخي است كه در سيم اي  پنبه

ند و مرتباً توليد پنبه كاهش پيدا ميكند. اينهم نميشود حال برند) مرتباً افزايش پيدا ميك مي بعنوان عايق بكار
كنم شما جريان مطلوبيت  مي چرا؟ شما ميگوئيد براي اينكه مطلوبيت ايجاب ميكند كه پنبه بكارند. بنده عرض

كنند تامين كنند تا به مواد مصرفي  مي كنيد كه اگر چيزي مطلوب باشد مواد اوليه اش را هم سعي مي را نگاه
سد. هم كاالي اوليه اش و هم كاالي واسطه و هم مصرفي آن را ميتوانيد در سه مقطع مالحظه كرده و ببينيد بر

كه وضعيت نسبت تغيير اينها با هم چگونه است؟ هرگاه شما بين اين سه را بصورت يك كانال مالحظه كنيد و 
كنيد كه مقدار  مي را مالحظه ٦٣تا  ٥٣گيرد. ده سال از  مي آمار را ٦٣لو در يك زمان باشد. يعني در سال 

توليد يا خريد پنبه و مجموعاً دارائي ما نسبت به پنبه چقدر بوده است؟ اعم از اينكه آن را وارد يا توليد كرده 
باشيم. مقدار تخصيصي به پنبه چقدر بوده است؟ اعم از اينكه آن را وارد يا توليد كرده باشيم. مقدار تخصيصي 

چقدر است؟ مقدار تخصيصي به اي  بوده است؟ مقدار تخصيصي به مصرف محصوالت پنبه به يك پنبه چقدر
چقدر است؟ اين سه تخصيص را شما در عين حالي اي  پارچه چقدر است؟ مقدار تخصيصي به محصوالت پنبه

نيد. ك مي بينيد. در عين حال كه هر سه را در يك دوره مالحظه مي كه جدا از هم هستند يك جريان بين آنها
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كنيد. يك جريان حجم تبديلي است كه با حجم تخصيص شما نسبت  مي در حقيقت شما سه جريان را مالحظه

و يكي هم نسبت به محصوالت مصرفي است. در اي  به پنبه مشخص ميشود, يكي نسبت به محصوالت واسطه
بينيد. يك فشار بين  مي بينيد در عين حال اينها را هم منسوب بهم مي عين حالي كه در يك دهه سه جريان

كنيد. اين فشار چه فشاري است؟ ربطي هم به ساير كاالها دارد؟ مگر ميشود يك  مي اين حجم تبديلها مالحظه
و چه در بخش اي  جريان را از مجموعه جدا كرد؟ جايگاه حجم تبديل چه در بخض مصرفي و چه در واسطه

شود. تدريجاً به نسبت بين سخناني كه قبالً درباره تغيير و كاالي اوليه بايد در مجموعه نظام اقتصادي مالحظه 
 گوئيم نزديك ميشويم. مي گفتيم با آن چيزي كه نسبت به نظام اقتصادي مي نسبيت

كرديم كه اختالف پتانسيل و ربط بين آن وجود دارد. در اينجا هم بايد بگوئيم كه اختالف  مي قبالً عرض
 تقسيم بنديها ميتواند خيلي كلي باشد. عناويني را هم كه براي آن قرارپتانسيل و ربط بين آن وجود دارد. 

دهيم اگر مالحظه كرده باشد چندين بار عنوان را عوض كردم و در هر عوض شدني وضعيت صحبت كردن  مي
عوض شد. اول گفتيم توليد پنبه و بعد تخصيص پنبه, تخصيص پنبه اعم از آنچه كه در صادرات و واردات شما 

كند  مي اشته باشد يا در توليد شما جا داشته باشد. نسبتي را كه به پنبه تخصيص داده شده بود را مشخصجا د
كنيم و ميگوئيم مصرف محصوالت پنبه. شما ميتوانيد  مي يك وقت ميگوئيم پارچه يك وقت عبارت را عوض

با چه آيا  عة نظام را بايد مشخص كند كهعناوين را مرتباً تغيير دهيد عنوانها را باال ببريد تا بتوانيد زمان مجمو
كند يا معاذ ال.. سعه براي دستگاه كفر  مي تبديلي تناسب دارد؟ تبديلي كه مرتباً سعه براي بندگي خدا ايجاد

ايجاد ميكند؟ اگر شما مالحظه كرديد كه جريان كميتهاي شما متناسب با احكام نيست بايد در دسته بندي 
از كجا هست كه حجم تبديلها تناسبها را از آن طرفي كرده است؟ اينها كه تا برابر  بالفاصله مالحظه كنيد كه

هم نشوند تبديل واقع نميشود. برابري در رابطه, يعني زمان نظام برابر با تغييرات خودش است. نميشود شما 
سير بطرف بندگي  كنيد متناسب با مي درآن برابري نبيند. نهايت برابري كه در جريان حجم تبديل آن مالحظه

نيست ميگوئيد بيمار است وضعيت بحراني است پس تعريف شما از بحران با خطي كه براي استراژي حركت 
كل مجموعه اتان معين كرده ايد تناسب پيدا ميكند. (انشاء ال.. در جلسه آينده امور جزئي تري را درباره 
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در امكانات تخصيصي بر هر سه اينها دارد سياست, اقتصاد _تطبيق حجم تبديل به تناسبي كه روي فرهنگ

 عرض خواهيم كرد كه انشاء ال.. وارد بحث جديد ميشويم)
 * پرسش و پاسخ

 برادر اميري مقدم: اگر ممكن است مجدداً تعريف حجم تبديل را بفرمائيد؟
نده برادر حجت االسالم حسيني: حجم تبديل بصورت عام يك تعريف دارد كه نسبت جريان ترتيب معين كن

حجم تبديل است. خود حجم تبديل بصورت يك جريان است حجم تبديل جريان جايگاه شئي در نظام 
نويسيد نرخ شتاب برابر با تغييرات خود  مي مخلوقات است. اگر مترادف عين حجم تبديل را بخواهيد بنويسيد

رض سال مثالً فالن نويسيم حجم تبديل يعني در ع مي شئي معرف خود شئي است به بيان حجم كه ميرسيم
كنيد حجم در رابطه با  مي مقدار تن تبديل به زغال سنگ يا نفت شد. حجمي را كه در اين جريان مالحظه

مجموعه و در رابطه با زمان است. فرق آن هم با حجم مخصوص اينستكه آن وضعيت ترتيبي را متذكر ميشود 
ف با نسبت آن به زمانيش نيست. گاهي فقط حجم كند و لي متراد مي يعني نسبت آن را به ساير اشياء مشخص

كنيد تركيب آن معنائي را كه ميدهد  مي كنيد گاهي كلمه تبديل را هم به آن اضافه مي را در ترتيب مالحظه
 وضع اين جريان را در مجموعه نظام مخلوقات نشان ميدهد.

كان چيست؟ با توجه به اينكه هر دو برادر اميري مقدم: رابطه نسبت حاكم بر تغييرات نرخ شتاب با زمان و م
 دهد. مي جايگاه شئي نسبت به غايت را نتيجه

هد نرخ شتاب وضعيت زماني را  مي برادر حجت االسالم حسيني: حجم تبديل وضعيت مكاني آن را نشان
ه كرديم براي اينكه مقدم مي دهد. ما اول نرخ شتاب را كه وضعيت زماني بود و ملموس بود را عرض مي نشان

شود كه وضعيت مكاني را هم عرض كنيم. البته قابل تذكر هم هست كه هر دو هم دو بعد تحقق يك ربط 
هستند يعني جريان جاذبه غائي هر دو را شامل است و شمول آن نه شمول دوئيتي كه از هم جدا باشند, 

از حجم و وزن توانيد حجم مخصوص را  نمي شمول دو بعد يك ربط و يك چيز است. چگونه است كه شما
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داشتن جدا كنيد؟ نميشود كسي چنين كاري را بكند. ميشود صحبت از حجم يا وزن بصورت انتزاعي كرد. ولي 

 نميشود حجم مخصوص را قسمت كرد و گفت ميخواهيم حجم مخصوص آهن جدا از وزن مخصوص آهن شود.
در يك قسمت ديگر هم فرموديد گوئيم  مي برادر افكاري: فرموديد كه تغييرات تغيير سرعت را نرخ شتاب

آيا  دهد. مي نسبت حاكم بر تغييرات سرعت نسبتي است كه تغيير اشياء را يا پوسيده شدن شئي را نشان
گيرد و نكته ديگر اينكه چرا ثابت فرض  مي مقصود اينستكه در تغيير هميشه ايين تغيير بصورت تزايدي صورت

 ابت باشد.نميشود نه اينكه تغيير نكند. تغييران آن ث
گوئيد  مي برادرحجت االسالم حسيني: اگر گفتيد تغييراتش ثابت باشد معنايش اينستكه در مجموعه شما

شئي در لحظه اول و اين در لحظه آيا  پوسد ولي به يك نسبتي كه شتاب آن صفر است اين مي اين شئي دارد و
 دوم يكي است يا دوتا؟

 برادر افكاري: دوتاست.
 م حسيني: پس پوسيده شدن هاي آنها چرا مساوي است؟برادر حجت االسال

 برادر افكاري: خوب به هر صورت تر شده است.
دوره صد سال اول بگذاريد كه _برادر حجت االسالم حسيني: براي اينكه يك خودكار چند دوره بگذاريد, يك

صد وشصت سال خصوصيات رنگ آن اينگونه است و سدة دومي بگذاريد كه از هشتاد سال شروع شده تا 
گوئيد اين شئي  مي رنگش عوض شده و فرضاً نارنجي شده است يك رنگ تاريخي كم رنگ و... در سده سوم

گوئيم پوسيده است است يك هويت ديگر دارد اگر پوسيده اين شئي و  مي پوسيده شده است خود اين را كه
د جايگاه و فشارشان هم يك اندازه اين يكي باشد و يك اندازه باشد بايد سختي و سستي آنها هم يكي باش

 باشد. نسبت بين اين و ساير اشياء اگر با نسبت صد سال بعد آن مساوي شد...
 به اين معنا مساوي ميشود؟آيا  برادر افكاري:

 گوئيم كه در اين مثال يك جور پوسيده ميشود. مي برادر حجت االسالم حسيني:
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يز ديگر است با تغييرات سرعت متناسب با اين وضعش اگر گفتيد اين يك چيز ديگر است اين هم يك چ

كنيم يك دوره طوالني فرض كنيد كه اين شئي  مي باشد, به عبارت ديگر ما اين را دوره هاي طوالني تر بررسي
يك وقت درخت شده يك وقت نفت شده و يك وقت خودكار شده است, حال اگر بگوئيد اختالف سرعتهايي كه 

ت و چوب و خودكار به يك اندازه و با يك معادله باشد. ولي باز وزن مخصوص آنها يكي مرتباً تبديل ميشود نف
ديده ميشود شود. جايگاهش بايد اينجا باشد. ميگوئيد اين يكي زمان متناسب با خودش دارد او هم يك زمان 

اين مخصوص به خودش دارد سبكي و سنگيني زمان و سرعت همه چيزش متناسب با خودش است. پس بنابر
 قاعدتاً تغييرات سرعتش مرتباً در تغيير است آنوقت در عين حال تغييراتش, ديگر شما تعين شخصيه

 بينيد. نسبت تقريب ميتوانيد داشته باشيد. نمي
برادر پيروزمند: نرخ شتاب را فرموديد كه بيانگر زماني شئي است در توضيحات اول هم فرموديد كه نرخ 

است. و چيز سومي هم كه فرموديد اين بود كه جايگاه شئي حاصل برخورد زمان و شتاب بيانگر جايگاه شئي 
مكان آن است. اين سه تا را كه با هم جمع كنيم نتيجه اين ميشود كه اگر نرخ شتاب بخواهد زمان شئي را 

 بيان كند نميتواند جايگاه شئي را بيان كند.
 ان و مكان است؟برادر حجت االسالم حسيني: مگر جايگاه آن بوسيله زم

نرخ شتاب مالحظه جايگاه از رابطه زماني است. حجم مخصوص مالحظه جايگاه از رابطه مكاني است. حجم 
ميشود وزن و حجم را از آيا  تبديل مالحظه ربط حجم و زمان است بنابراين جايگاه را نميشود از هم جدا كرد.

 هم جدا كرد؟
 برادر پيروزمند: نه.

 سيني: زمان و جايگاه را هم نميشود از هم جدا كرد.برادر حجت االسالم ح
برادر پيروزمند: بنا به اينكه نميشود زمان و مكان را جدا كرد, جايگاه زماني و مكاني را هم نميشود از هم 

 جدا كرد.
 برادر حجت االسالم حسيني: احسنت.
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 دهيد يك نرخ شتاب؟ مي برادر پيروزمند: پس چرا يك حجم تبديل قرار

حجت االسالم حسيني: براي روشن شدن مطلب مجبور هستيم ابتداي كار از اين آغاز كنيم كه هر  برادر
چيزي داراي امتداد و داراي طول است تا بعد سراغ حجم بيائيم و بگوئيم هر چيزي نسبتي با چيزهاي ديگر 

 دارد. حال اگر وزن را در نظر بگيريم وزن نسبت بين اين دو است حجم مخصوص ميشود.
 توان بدست آورد. مي برادر پيروزمند: پس نرخ شتاب يا حجم تبديل به تنهائي

برادر حجت االسالم حسيني: شما ميتوانيد حجم تبديل تنها ذكر كنيد. ولي براي حجم تبديل ابتدائاً بايد 
چه چيز را ذكر كنيد؟ چون حجم تبديل هميشه از نظر كمي تبديل پشت سرش است و معنايش اينست كه 

اي نرخ شتاب است. كلمه تبديل يعني عوض شدن. عوض شدن همين نرخ شتاب است كلمه حجم را هم كه دار
ميگوئيد معنايش اينستكه نسبت تبديلش را بايد ذكر كنيد. مثالً اين تخصيص كم پيدا كرده يا زياد پيدا كرده 

 است؟ نسبت ترتيبي و نسبت تبديلي در حجم تبديل هر دو حذف ميشود.
 كنيد؟ مي وزمند: پس چرا يكي را منحصر به زمان و يكي را منحصر به مكانبرادر پير

برادر حجت االسالم حسيني: ما مجبوريم زمان را از راه مكان اندازه بگيريم. يعني مجبوريم نسبت تغييراتش 
 را بنويسيم.

 برادر اميري مقدم: يعني نگاه كردن به يك چيز از دو بعد است؟
ني: از بعد مكاني مجبوريم تغييرات زماني را كنترل كنيم اگر راه ديگري به ذهن برادر حجت االسالم حسي

كنيم. ولي راهي كه بخواهيم با آن كنترل كنيم پتانسيل اقتصادي هر چيز گاهي  مي حضرتعالي برسد استفاده
 كنم كه روي چه حسابي ببينيم كه قيمت درست است يا مي روي قيمت ميرود و گاهي براي خودم حساب

نيست؟ اگر بخواهيم ببينيم قيمت درست است يا درست نيست؟ بايد ربط بين قيمت را با محصول بتوانيم 
ببينيم كه درست است يا درست نيست. نفس قيمت نميتواند مطلوب واقع شود. در بحثهاي اوليه كه در برنامه 

 بايد كيف و كم را مالحظه كرد.ريزي داشتيم تاكيد بر اين بود كه نفس رشد كمي نميتواند مالك باشد بلكه 
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برادر صدوق: در آخر بحث پس از اينكه تعريف حجم تبديل و نرخ شتاب تمام شد حضرتعالي رب آن با 
مسأله قرب و احكام را هم اشاره فرموديد و جايگاهش در بحث روشن نشد كه ما از طريق همان نسبيت كلي 

در اي  پذيريم يا د راينجا هم جايگاه ويژه مي ديلها راكه در دستگاه خودمان داريم صحت و سقم اين حجم تب
 رابطه با احكام و مسأله قرب وجود دارد؟

برادر حجت االسالم حسيني: جريان احكام وعدم جريان آن, ضيق بودن يا سعه داشتن آن اين را بايد 
جريان احكام باشد.  متناسب با جريان حجم تبديل شمرد و اين حجم تبديل بايد در مسيري باشد كه موافق با

اگر ما بخواهيم براي انگيزه اجتماعي يك مجموعه بسازيم بايد در جريان حجم تبديل براي آن درست كنيم 
ببينيم حجم تبديل فشار باطني را كه نسبت به محصوالت انساني دارد كيفيت تبديل محور آن حتماً انساني 

 ميشود نسبتهايشان بهم را محاسبه كرد پس آماري كه است آنوقت بايد آنجا حساسيتي كه در يك, جامعه پيدا
اين مصرف ها با چه تبديلي آيا  كنيد دنبال اين هستيم كه ببينيم مي گيرند الگوي مصرفي را كه سئوال مي

سازد؟ يك آدم معتدل الهي چه نحوه  مي دستگاه الهيآيا  سازگار است و با چه دستگاهي ميخواند؟ يعني
يك آدم ال ابالي چه نحوه حسياستهائي را دارد؟ به عبارت ديگر كيفيت نسبت به سعه و حسايستهائي را دارد؟ 

كنند است چه در توصيفي آن كه حكم براي پيدايش  مي قرب, دهمان جريان احكام و رشدي را كه احكام ذكر
كنند  مي ركنند چه تكليفي آن كه راهي براي رسيدن به اين مكارم ذك مي مكارم اخالق و محاسن اخالق ذكر

هر دوي اينها در دستگاه شما بعنوان معيار تلقي ميشود. بعد كه با حجم تبديل شما ابزاري پيدا كرديد و 
توانستيد عينيت را كنترل كنيد بعد بگوئيد وضع بد است. وضع روحي مردم بد است. مناسباتي هم كه با اين 

و اختيارشان با اسالم متضاد است برويد گاهي  % انگيزه١٠٠وضع روحي بد است. يعني شما در ميان مردمي كه 
است كه در بعضي جاها يك قسمتي از رفتار مسلمين الهي است و يك قسمتي هم از رفتارشان مادي است 

بينيم كه مادي محض هست در اينجا خيلي خوب معلوم ميشود كه اين نسبتها نميتواند نسبتهاي  مي گاهي
 ملي و همة اينها زير سئوال ميرود. صحيحي باشد حجم تبديل و رشد ناخالص
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كه من كردم اين بود كه پس از اينكه ما در حجم تبديل و نرخ شتاب جريانهائي را اي  برادر صدوق: استفاده

بينيم بايد جايگاه اين نسبتها در دستگاه نسبيت ما روشن باشد يعني بتوانيم تشخيص دهيم كه صحيح  مي كه
 است يا نيست؟

 م حسيني: صحيح بودن نسبت...برادر حجت االسال
 برادر صدوق: يعني باالخره ما يك معيار كمي ميخواهيم

برادر حجت االسالم حسيني: شما در صحتي كه ميخواهيد در امر اينكه يك طرفش را ادراكات حسي يا 
جربه بايد بر گوئيد قابل تحت كنترل قرار دادن است. نميتوانيد اصل تجربه را مطلقاً از آن جدا كنيد ت مي تجربي

اساس اسالم باشد. براي موفق شدن اين اخالق باشد. دستگاهش سازگار با اين احكام باشد. دسته بنديها هم 
بايد سازگار و قابل كنترل باشد و بشود كه حساسيت روي اختيار هم داشته باشد. اختيار سوء را با اختيار خير 

ي اينها حساس هستيد ولي بعد حتماً كار شما به نمونه در يك سطح قرار ندهد كه قابل تميز نباشد. شما رو
كشد فقط بصورت تئوري نميتوانيد مطلب را تمام  مي برداري و تجربه و محاسبه و مالحظه وضعيت عيني هم

گوئيد هم در دستگاه كفر يك اسم  مي توانيد تمام كنيد. معادله هاي برابري را كه نمي كنيد يعني بصورت نظري
گاه ايمان. نهايت در آن دستگاه برابر است با فساد محض. اگر جائي فساد محض باشد و عمل است هم در دست

 خيري درآن واقع نشود آن هم يك خط است صالح مطلق باشد يعني ائمه نور و ائمه نار درد و محور هستند.
 
 
 
 

 تغييرات سرعت برابر است با شتاب.
شتاب تغييرات تغيير سرعت است, شئي داراي حركت نسبت حاكم بر تغييرات سرعت نرخ شتاب است, نرخ 

كند و لذا اگر سئوال از چيستي شئي شود در توصيف آن به سرعت و يا  مي است و حركتش مرتباً تغيير
 توان اكتفا كرد بلكه آنرا به نسبت حاكم بر تغييراتش ميتوان توصيف كرد. نمي تغييرات سرعت
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كند با اين بيان در  مي بت تبديلي و ترتيبي شئي را مشخصنرخ شتاب وضعيت جرياني يا به عبارتي نس
 نگرش به يك تعين يك جريان مالحظه ميشود.

 حجم تبديل: حجم تبديل يعني جريان جايگاه شئي در نظام مخلوقات
 حجم مخصوص: نسبت حجم به وزن شئي است.

جريان است) و ترتيب آنها آنچه كه در اين جهان وجود دارد و در حال تبديل شدن است (بعبارتي در حال 
مرتباً عوض ميشود و لذا كل جهان داراي زماني مخصوص بخود است كه آن زمان شامل نظام مخلوقات است. 
زمانهائي كه تحت اين زمان وجود دارند با يكديگر نسبتهائي و ترتيبي دارند زمان بعضي سريع تر و زمان بعضي 

 كندتر است.
نسبت تبديلي بعبارتي هر گونه كمي مربوط به ترتيب است و هر گونه كميت نسبت ترتيبي است و كيفيت 

كه قدرت شناسائي وضعيت بد را  كيفي مربوط به تبديل است. در اقتصاد اين نسبت بين تبديل و ترتيب است
 بدست ميدهد.

پنبه و پنبه در يك دوره خاص هرگز نميتوان با كم شدن اي  با در نظر گرفتن محصوالت پنبه اي, نخ پنبه
را كرد, حال هر گاه بين اين سه قلم كاال سه كانال فرض شود سه جريان را اي  ادعاي زياد شدن محصوالت پنبه

كنيم يك جريان حجم تبديلي است كه با حجم تخصيص نسبت به پنبه مشخص ميشود  مي بين آنها مالحظه
 و سومي نسبت به محصوالت مصرفي است.اي  دومي نسبت به محصوالت واسطه

با چه تبديلي تناسب آيا  حجم ترتيب در شامل ترين وضعش زمان منجموعه نظام را مشخص مينمايد كه
 كند. مي كند يا معاذ ال.. سعه براي دستگاه كفر ايجاد مي دارد. تبديلي كه مرتبًا سعه براي بندگي خدا ايجاد

 





 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومسروش طراحي دوره 

 ٢٣جلسه: 
 پرسش و پاسخ پيرامون نرخ شتاب و حجم تبديل

 
 * مقدمه      

برادر اميري مقدم: در اين جلسه ابتدائاً سر فصل مطالب مطرح شده در جلسات قبل را بطور خالصه بيان 
كنيم كه به سئواالت تبييني برادران پيرامون مطالب چند جلسه قبل  مي خواهيم نمود و سپس از استاد تقاضا

 پاسخ بفرمايند.
سر فصل مطالب از ابتداي دوم از تعاريف نسبت, نسبي و نسبيت شروع شد و بعد از آن استاد پيرامون نرخ 

سد بيشتر ر مي شتاب مطالبي را بيان فرمودند و در آخرين جلسه حجم تبديل را مطرح كردند كه به نظر
 برادران پيرامون همين حجم تبديل باشد.

اين نرخ شتاب است كه وضعيت مكاني و زماني شئي را معين ميكند, در اينصورت حجم تبديل چه آيا  *
 نقشي دارد؟

برادر پيروزمند: در تعريف نرخ شتاب كه جلسه گذشته بحث شد از طرفي فرموديد كه نرخ شتاب وضعيت 
ند و در جاي ديگر چنين بيان فرموديد كه نرخ شتاب هم وضعيت زماني شئي را معين زماني شئي را بيان ميك

ميكند و هم وضعيت مكاني آنرا, و در تعابير ديگر از فرمايشات حضرتعالي اينگونه برداشت كردم كه نرخ شتاب 
ه بنظر ميرسد نمايد, ك مي چيستي و كارائي, نسبت ترتيبي و تبديلي, و جايگاه شئي نسبت به غايت را معين

باشد. چرا كه اگر زمان تنها مورد نظر بايد فقط نسبت  نمي انجام هيچ يك از اين موارد تنها توسط زمان ميسور
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تبديلي بايستي قابل مالحظه باشد, و كارائي زماني در اين جا مفهوم روشني ندارد, لذا آنچه كه مبهم است اين 

 نمايد يا تنها وضعيت زماني آنرا؟ مي ئي را توامًا معيننرخ شتاب وضعيت زماني و مكاني شآيا  است كه
كند و تعيين  مي اما در مورد حجم تبديل اشاره فرموديد كه حجم تبديل يا وضعيت مكان شئي را معين

 گفتيد كه حجم تبدل وضعيت مكاني را معين مي گرفتيد و مي كننده كميت است كه آنرا با حجم تخصيص برابر
شد كه از ديد  مي حجم در رابطه با مجموعه ميفرموديد اما در تعابير ديگر اينگونه استنباطنمايد و سخن از  مي

باشد در صورت امكان اين مطلب را روشن  مي شما حجم تبديل بيانگر وضعيت زماني و وضعيت مكاني هر دو
كه از تعاريف شما بفرمائيد و اما مطلب ديگري كه در سومين قسمت از سئواالت بنظر بنده رسيد ابهامي است 

در مورد كيفيت و كميت براي من ايجاد شده, قبالَ فرموده بوديد كه كميت نسبت تركيبي را بيان كرده و 
كيفيت بيانگر نسبت تبديلي است, اگر ممكن است در مورد چگونگي رابطه بين نسبت ترتيبي و كميت توضيح 

با اين مطلب كه اين شئي در اين مقطع از مكان با بفرمائيد, بعبارتي اگر يك شئي داراي دو كيلو وزن باشد 
اشياء ديگر داراي چه نوع رابطه است اين دو با هم چه ارتباطي دارند؟ و يا كيفيت يك شئي با تبديالت آن چه 

 ميتواند داشته باشد؟اي  رابطه
 * پاسخ

كنم و بعد از  مي فرض را عرضبرادر حجت االسالم حسيني: اعوذ باا.. من الشيطان الرجيم... بنده ابتدائاً يك 
شوم. امروز در فيزيك گفته ميشود همراه با تغيير سرعت ملكوتي يك شئي سختي و سستي  مي آن وارد بحث

آن نيز تغيير خواهد كرد, بدين معني كه هر گونه تغييري كه حركت دروني اين خودكار بنمايد به نسبت 
شود سرعت آن و  مي د, يا بعبارتي اگر جايگاه شئي عوضگيريد مختلف خواهد ش مي خواصي را كه از اين شئي

خواص آن نيز عوض خواهد شد, بعنوان مثال اگر حرارت اين خودكار را ثابت نگه داشته و به جائي منتقل كنيم 
يابد و كارآئي آن هم فرق خواهد كرد, يعني تنها با تغيير  مي كه فشار وارد بر آن كم باشد الزاماً سرعت آن تغيير

ار يا حرارت, مقاومت و خصلت نقطه كشش و نقطه ذوب و انجماد شئي تغيير خواهد كرد, يعني انتقال شئي فش
از شرائطي به شرائط ديگر مستقيماً بر سرعت دروني آن اثر خواهد گذاشت البته اين يك فرض است, اگر چنين 
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ب را طرح كرد, اگر درجه حرارت را فرضي در فيزيك مطرح گرديد ال اقل بصورت مثالي ابتدائي ميتوان اين مطل

كم كنيم در اين شرائط اشيائي كه مذاب هستند مانند جيوه به اجسام سخت تبديل ميشوند و اشيائي كه 
سخت باشند شكننده خواهند شد, در اينجا سرما و گرما علت نيستند بلكه شرائطي هستند كه وضعيت سرعت 

ين مطالب در فيزيك تجربي تا چه اندازه حقيقت داشته باشند و يا تا اآيا  شئي را تغيير داده اند, حال به اينكه
چه اندازه دور از حقيقت باشند كاري نداريم, اما از اين مطلب بعنوان يك فرض ذهني براي تقريب كه ميتوان 

 استفاده نمود.
عت آن زماني از تغييرات ملكولي بدنه هواپيما در فالن شرائط صحبت ميكند در حقيقت صحبت از سر

ميكنند, در مورد بدنه فالن زير دريائي هم همينگونه صحبت ميكنند, اين مطلب در مورد محور انتقال نيرو در 
يك اتومبيل خاص كه پتانسيل حاصل از تراكم و احتراق در آن توسط همين محور براي عمل حمل و نقل 

بر آيا  تعويض دنده ها در اين اتومبيلگيريد نيز صدق ميكند, تغيير و  مي منتقل شده و مورد استفاده قرار
شكنندگي آيا  كنند؟ نمي سرعت اين اتومبيل بر چرخها و محورها اثري ايجادآيا  سرعت آن اثر گذار نيست؟ و

اصطكاك و حرارت و... در وضعيت ملكوتي آيا  در سرعت چهل با شكنندگي در سرعت صد و چهل يكي است,
دهند بايستي  مي ژ چرخ دنده ها كه يا نرو را ادغام كرده و يا گسترشآن بدون تأثير است؟ در اتومبيل آليا

گيرد باشند يعني زماني  مي طوري انتخاب شوند كه متناسب با قرار گرفتن در شرائط مختلفي كه اتومبيل قرار
ري كه نمائيد فشا مي كنيد و طور را كم مي كه اتومبيل با دنده يك شروع به حركت ميكند و شما نيرو را فشرده

بر چرخها وارد ميشود طبيعتاً با زماني كه از دنده سبك استفاده نموده و طول را گسترده و فشار به نحو ديگري 
بر محورها و چرخها وارد ميشود متفاوت خواهد بود, در اينصورت آلياژ و فلزي كه براي ساختن اين چرخ دنده 

ف حركت از ماگزيمم تا مينيمم حركت متناسب ها و محورها انتخاب ميشوند بايستي با وضعيت هاي مختل
باشند, نوع آلياز و فلز چرخي كه از طرفي از زميين به آن فشار وارد شده و از طرف ديگر توسط پيستون به آن 

انتخاب شود كه قدرت تحمل اين دو نيرو را داشته باشد, لذا مالحظه مقاومت اي  نيرو وارد ميشود بايد بگونه
دهد, يعني بايد مقاومت ملكولي  نمي ت كه به شما اجازه استفاده از اين نوع آلياژ را ميدهد ياملكولي اين فلز اس
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اين فلز در سرعتهاي مختلف و فشارهاي متفاوت محاسبه شود تا كارآئي يا عدم كارآئي آن براي تامين منظور 

 ما مشخص گردد.
 * بحث زمان بحث وضعيت و كيفيت حركت است

گردد.  مي زان سختي و سستي اشياء در ارتباط با وضعيت حركت ملكولي آنها ممكنبنابراين صحبت از مي
براي شناسائي زمان پيدا شد اين معادله اي  حال كه چنين مطلبي طرح گرديد ميتوان ادعا كرد كه, اگر معادله

است. است كه براي وضعيت سختي و سستي و سنگيني و سبكي اجسام پيدا شده اي  دقيقاً همان معادله
 اوصاف كيفي تابعي از وضعيت و كيفيت حركت ميشوند. و بحث زمان بحث وضعيت و كيفيت حركت است.

 باشد نمي * جايگاه شئي بدون رابطه با حركت شئي
باالتر از اين كه مكان هم ابتدائاً در نظر اول, خود تابع زمان است, يعني ميگوئيد شئي اگر سبك باشد اينجا 

 گيرد و اگر پوسيده باشد روي آب قرار مي سنگين باشد آنجا, اگر پوسيده باشد روي آب قرارگيرد و اگر  مي قرار
گيرد, اين مطلب را در رتبه اول ميگوئيد و يكمقدار كه دقيق تر  مي گيرد و اگر پوسيده نباشد زير آب قرار مي

ر ميگوئيد كه حجم با كنيد, يعني حجم رابطه با وزن دارد, با دقت بيشت مي بشويد صحبت از حجم مخصوص
وزن و با حركت در ارتباط است, يعني جايگاه شئي نميتواند بدون رابطه با حركت شئي باشد, بعبارتي جايگاه 
شئي در تبديل هائي كه واقع ميشود عوض خواهد شد, جاي بنزين در حالت ميعان با جاي آن زماني كه 

اه دارد. و يا آب در حالتهاي مختلف انجماد و ميعان و بصورت گاز يا بصورت كربن درآيد متفاوت است. دو جايگ
 بخار داراي جايگاههاي متفاوت است.

اگر حالت تشعشع براي آب فرض كنيد بازهم جايگاه ديگري خواهد داشت هر چند ممكن است گفته شود 
 در شكل تشعشع اين ديگر آب است, عرض ميشود كه ذرات آب تبديل به اين تشعشع شده است, هر چند

هويت تجريدي آن كه در اذهان است نيست شده است, اما هويت تبديلي آن باقي است, در حقيقت چيزي 
نيست نشده كه بجاي آن چيز دومي هست شده باشد و بين اين دو انفصال مطلق بوده باشد, همانگونه كه آب 
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هم در حال تشعشع به حركت به بخار تبديل شده بود, حاال در اين مرحله هم اكسيژن آن به شعله و اين شعله 

 درآمده و تبديل به موج نوري گرديده است.
بينيم تبديل حجم  مي در جريان تبديل هر يك از مراحل را كه مالحظه كنيم در آنها سرعتهاي مختلف را

گيرد, جايگاه مخصوص شئي سبكي و سنگيني آن در سرعتهاي  مي شئي بوسيله سرعتهاي مختلف صورت
آب زماني كه به بخار تبديل ميشود ديگر مثل مايع سنگين نيست و همچنين آنجا كه مختلف عوض ميشود, 

اكسيژن آن تبديل به سوخت ميشود ديگر آنچه كه در حال تشعشع است از بخار سبكتر خواهد بود, وضعيت 
ه حركتي شئي كه عوض شود اين دگرگونيها در آن مالحظه خواهد شد وزن آن و... تغيير خواهد كرد, وزن ك

چيزي جز ربط ترتيبي اشياء نيست, حجم مخصوص هم چيزي ربط مخصوص هر شئي نيست اينها با تغيير 
* سانت از ٢*٢*٢وضعيت حركت تغيير خواهند بود, همانگونه كه قبالً ضمن مثال گفته شد, اگر ده مكعب 

... باشند به صرف اينكه جنسهاي مختلف داشته باشيم مثالً يكي از فوالد, ديگري از پالستيك, سومي از چوب و
اندازه غير مخصوص اينها با هم مساوي است هرگز نميتوان حكم كرد كه حجم مخصوص اينها هم با برابر است, 

مدار  ٤حجم ملكولي اينها هم يكي است و داراي يك سرعت هستند, اگر مالحظه ميشود كه يكي داراي 
 ر سرعت و حركتي است كه درآنها وجود دارد.مدار و بيشتر يا كمتر هستند اين بخاطر تغيي ٥ديگري 

اين گونه تحليل از حركت را ما تناه مدعي نيستيم و حداقل بصورت يك فرض ابتدائي تمثيلي قابل مالحظه 
باشد بدين خاطر است كه ممكن است در دستگاه  مي است, تأكيد بر اين مطلب كه اين بصورت يك فرض

كه اي  بخورد, اما اين بصورت مثال كه ميتواند واقع شود و تا اندازه فكري شما استنباطاتي كه هست كالً بهم
 نمايد, بهمين اندازه كافي است. مي مطلب را تقريب به ذهن

گاهي است كه سرعت و نسبت اشياء بهم را اصل قرار ميدهيد و گاهي است كه صحبت از سرعت و نسبت 
باهتي به حرف صحيح نداشته باشد, وقتي كه مغير اشياء به غايت ميشود, اينگونه نيست كه حرف غلط هيچ ش

درست مالحظه نشد و خصلت به خود ماده برگردانده شد آنجاست كه غلط و اشتباه است و تمام نتيجه گيريها 
ريزد, اما اينگونه نيست كه غلط شبيه راست هم نباشد, اگر باطل و غلط شبيه حق و  مي و استنباطها را بهم
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نميتوان شبهه گفت, شبهه شدنش به همين خاطر است, وقتي كه شبيه است در موضع درست نباشد كه به آن 

 تشبيه ميشود از آن استفاده نمود.
دهند بنابراين صحبت اين  مي * نسبيتي كه مسلمين ذگر ميكنند دقيقاً ضد نسبيتي است كه ماديون ارائه
كه اين مطلب در جهت غائي,  است كه يك بحث در اين باره كه علت حركت و علت كيفيت چيست داريم

جاذبه غائي و امر ثابت قابل بررسي است يعني آنجاست كه نسبت اشياء به جلت عظمته از طريق غايت به 
گيرد, كه اين درباره اصل حركت و دقيقاً  مي صفت فعل و از طريق تناسب صفت فعل به فاعل مورد توجه قرار

 گيرند, ذات ماده را مستقل باالذات مي كه حركت را ذاتي مادهضد نسبيتي است كه ماديون ذكر ميكنند و آنجا 
گيرند, يعني خود ماده قائم به خودش است, سخن ما اين است كه هستي و قيد ذات جاذبة غائي حركت  مي

است ولي حركت به معناي تعلق به غايت يعني هيچ چيز در عالم خلقت لغو و عبث مالحظه نميشود. همه چيز 
ارد, كه اين از نظر ما علت حركت است, علت هستي و علت حركت از يكديگر منفك نيستند و تعلق به غايت د

باشند, بصورت تفويض هم ماده را خلق نكرده اند كه براي خودش حركت كند, بلكه براي جهت  نمي دو چيز هم
كيف  غائي و يك غايت خاص حركت ميكند, طبيعي است كه نسبيت ما بر اين اساس تفسير ميشود, علت

 حركت نسبت اينها بهم است.
 * نرخ شتاب نسبت شئي در مجموعه بطرف غايت است

حال اگر با اين ديد سراغ نرخ شتاب بيائيم نرخ شتاب ميشود نرخ حركت و نرخ زمان شئي, يعني نرخ شتاب 
ان ميشود نسبت شئي در مجموعه بطرف غايت, كه در اينصورت هم زمان و هم مكان شئي معين شده است, زم

سرعت آ ن را معين ميكند سرعت كه معين شده مكان و نسبت ترتيبي شئي هم معين ميشود, مكان كه 
چيزي جز ترتيبي نيست, البته يادمان نرود كه زمان و مكان بالمره از هم قابل تفكيك نيستند و تفكيك اينها 

دكار كه از حجم آن جدا شدني تنها در جائي امكان پذير است كه برخورد انتزاعي داشته باشيم وزن اين خو
نيست, هيچ وزني برابر وزن اين شئي و هيچ حجمي برابر حجم اين شئي غير از وزن و حجم خودش وجود 

زماني آيا  ندارد, البته اين ادعا در دستگاه تجريدي و انتزاعي بسيار بي ربط بنظر ميرسد, و اشكال ميكنند كه
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مقدار وزن آن معلوم نميشود؟, بله طبيعتاً در دستگاه انتزاعي كه وارد  كنيم مي كه با ترازو فرضاَ لوبيا را وزن

گيرند,  نمي ميشويم حتماً وزن اشياء در ترازو با هم برابرند, اما در دستگاه نسبيت معادل را به معناي برابر بكار
يك كيفيت داريم و يعني دو چيز هيچگاه با يكديگر قابل انطباق نيستند, دو در خارج هرگز وجود ندارد هميشه 

 كند, وزنش هم برابر خودش و حجم و سرعتش هم برابر با خودش مي كيفيت هر چيزي فقط با خودش برابري
 كنيم. مي باشد. براي روشن شدن اين مطلب مثالي را عرض مي

اگر يك بسته پنبه بزرگ را در يكطرف ترازو قرار داده و يكطرف آن يك سنگي سربي هم در طرف ديگر آن 
ذاريم و هر دو برابر بشوند, در مرحله ديگر پنبه را پرس و فشرده كنيم مسلماً وضعيت فرق پيدا خواهد كرد بگ

يعني ديگر اين پنبه فعلي آن اصطكاك سابق با هوا را ندارد و ديگر داراي همان نسبت جذب سابق با قدرت 
نيم. اينكه شما ميگوئيد در عينيت ك مي جاذبه را نخواهد داشت از اينجا كه بگذريم, در مرحله ديگر فرض

در توزين اشياء بين دو كفه ترازو وجود دارد هيچ اثري نميتواند اي  ميتواند محقق باشد بدين معناست كه فاصله
بر آنها داشته باشد, چگونه است كه اگر شئي را باالي كوه قرار دهيد با قرار دادن آن كامالَ فرق دارد يعني اثر 

ن دو موضع بر اين شئي متفاوت است, همان مطلب در مورد فاصله اين دو كفه ترازو هم نيروي جاذبه در اي
صدق ميكند و همان قوس جاذبه اينجا هست چرا كه ما خط مستقيم كه در عينيت نداريم بين اين دو كفه هم 

وا ببريم حتماش اين تأثير مشاهده ميشود, همانطور كه اگر يك ستون جيوه يا هر شئي ديگر را در خط است
گرما يك اثر خاصي بر آن خواهد گذاشت و اگر در قطب قرار دهيم سرما بر آن اثر گذار است, يعني در دو نقطه 
و دو موضع اين شئي يك وضعيت ثابت را ندارد در اين مرتبه نازل هم همينگونه است, هر چند در اينجا فرق 

كه نيست, اين مكان تحت روابطي متعين شده كه محسوس نيست, البته تنها گرما و سرما و بلندي و كوتاهي 
آن مكان كه كفه ديگر ترازو است نيز تحت روابط خاص ديگري متعين شده است كه با اين  _خاص خودش

يكي كامالً متافوت است, برابر شدن در اصطكاك در رابطه غير از برابري حقيقي است, همانگونه كه در يكطرف 
كيلو كاال است. اين يك كيلو در بازوي گشتاور  ٣٠يشود و در طرف يگر آن قپان وزنه يك كيلوئي گذاشته م

كيلو داده ميشود همين وضعيت در  ٣٠شوند, به طرف ديگر لقب  مي ضرب ميشود و اين دو طرف با هم برابر
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ديگري ايستد, اما در اينجا يك شكل از رابطه وجود دارد و در ترازو شكل  مي ترازو هم وجود دارد دو كفه برابر

از رابطه, دو مكان كه نميتواند يك مكان باشد در يك كفه ترازو كه كاال هست در همان كفه كه نميتواند وزنه 
گردد, حتماَ حجم, دما, وزن و... كل اينها در  مي قرار داشته باشد, برابري در اينجا تحت يك رابطه خاص عنوان

ما وجود دارد و در اين شرائط چنين تغييرات حساس دو مكان متفاوت ميشود, البته در مقياسهائي كه نزد 
گردد, اما نفي اين مطلب غير ممكن است, اگر در مقياس بزرگ مطالعه شود اين حساسيتهاي  نمي مالحظه

 جزئي را هم نميتوان بزرگتر ديد و بررسي كرد.
نظر ميرسد با طرح *نرخ شتاب كارائي, چيستي, جايگاه حجم و نهايتاً حجم تبديل شئي را معين ميكند. ب

اين مطالب نتيجه گرفتيم كه, كارائي, چيستي, جايگاه, حجم و... كالً اين اوصاف از اوصافي هستند كه از 
حركت قابل تفكيك نبوده و متقابالً حركت از اين اوصاف جدا نشني است, يعني اگر حركت را به معناي 

انيم, نرخ شتاب كارائي, چيستي, جايگاه, حجم و تغييرات شئي و زمان بگيريم و نرخ شتاب را نرخ زماني بد
نمايد, بالعكس اين مطلب هم همينگونه است كالً ما به همين دليل سراغ  مي نهايتاً حجم تبديل شئي را معين

رويم كه بتوانيم زمان شئي را عوض كرده و زمان دلخواه درست كنيم. حال دلخواه ما چيست؟ جريان  مي تبديل
ال.. مطلوب ما و هدف ما اين است, البته تمامي اين مطالب پيرامون موضوع بحث بود نه در  احكام الهي, انشاء

 متن خود بحث.
 منظور از نرخ شتاب همان معادله زمان است؟آيا  برادر پيروزمند:

گيريم حتي در  مي برادر حجت االسالم حسيني: نرخ شتاب معدله زمان هر چيز است كلمه نرخ كه بكار
در حقيقت يك كاال را نسبت به ساير كاالهاي ديگر و فشاري كه از نظر اقتصادي نسبت به كاالهاي  مورد كاالها

كنند  مي كنند, (البته قيمت و نرخ را در رابطه با رشد و گسترش بگونه ديگري معنا مي مختلف ديگر دارد را ذكر
عريف ميشود. البته نرخ شتاب كه در آينده عرض خواهيم كرد) كارائي هاي مختلف يك شئي در نرخ شتاب ت

 همان نرخ تغييرات حاكم بر نسبت تغييرات است.
 در نرخ شتاب مكان و زمان شئي هر دو لحاظ ميشوند؟آيا  برادر پيروزمند:
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برادر حجت االسالم حسيني: از نرخ شتاب ميتوان به مكان آمد و از مكان به نرخ شتاب رفت, يعني وقتي كه 

كنيم و اين دو منفك از هم نيستند, جامع هر دو اينها  مي كنيم نهايتاً به زمان نگاه مي حجم تبديل را مالحظه
 حركت و تغيير است, مكان و زمان شئي در حال تغيير هر دو عوض ميشود,. 

اين بدين معناست كه زمان را داريم و يا معنايش آيا  برادر پيروزمند: وقتي كه ميگوئيم نرخ شتاب را داريم
 ماني را كه براي به دست آوردن آن مكان بدست آورده ايم داريم؟اين است كه ز

برادر حجت االسالم حسيني: هر گاه در چيزي نرخ شتاب را بدست داشته باشيم ميتوانيم حجم تبديل و 
مكان آنرا بدست بياوريم, هر گاه زمان چيزي در دست ما نباشد و حجم تبديل چيزي را داشته باشيم ميتوانيم 

بدست بياوريم, اينها دو بعد يك چيز هستند و از يكديگر تفكيك نميشوند, آن معلوم ما اين را تحويل  زمان آنرا
دهد, اگر هر يك از ايندو براي ما مجهول باشند كاري كه در منطق براي  مي ميدهد و اين معلوم ما آن را بدست

مجهول ميرسند, معلومات آتي از معلوم شدن آن مجهول ميشود, اين است كه از معلومات حركت كرده و به 
آيند, حال چرا نسبت اينها بهم مساوي است؟ به اين دليل كه اينها دو وصف يك چيز  مي معلومات فعلي بدست

 هستند.
 برادر پيروزمند: بنابراين زماني كه نرخ شتاب را داريم و هنوز حجم تبديل را بوسيله آن بدست نياورده ايم,

رائي و چيستي و... را بيان كنيم با توجه به اينكه فرموديد زمان و مكان و بعد آن توان بوسيله آن كا ميآيا 
 است؟

برادر حجت االسالم حسيني: هر گاه كارائي و چيستي و رنگ و... اينها را گفتيد در حقيقت حجم شئي را 
 كنيد. مي يانبيان كرده ايد. يعني هر گاه صحبت از رنگ سبز و يا زرد يك شئي كرديد يعني حجم آن را ب

 برادر پيروزمند: يعني مكان آن شئي؟
 برادر حجت االسالم حسيني: بله, چون اصالً رنگ سبز را در يك جاهائي نميتوان پيدا كرد.

برادر پيروزمند: منظور من اين است كه بنابراين بوسيله نرخ شتاب نميتوان كارائي و چيستي و اينها را بيان 
 كرد.
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ي: نرخ شتاب برابر است با وجود كارائي نه صرفاً گفتن و اطالع شما, يعني شما از برادر حجت االسالم حسين

كنيد بايستي بتوانيد به زمان  مي كنيد و بايد به اين طرف ختم كنيد و بالعكس از مكان آغاز مي نرخ شتاب آغاز
ه پنبه توليد شده گوئيد تناج پنبه يعني مقدار تني ك مي ختم كنيد. حجم تبديل مبدأ شروع شماست, فرضاً

مصرف شده اين مقدار را تن را اي  توليد شده, مقدار تني كه محصوالت پنبهاي  مقدار تني كه كاالهاي واسطه
كنيد,  مي كه ميگوئيد اندازه هاي كمي را دست شما ميدهد, و از اين طر نسبتهائي را كه بين اين كميات برقرار

اينها را بايد زيادتر كرد و يا آيا  بنمائيد كه خوب و يا بد است, يعنيدر آخر ميتوانيد بيان وضعيت بين اينها را 
 كمتر.

من از فرمايشات شما درست استفاده كرده ام كه بايد ابتدا حجم تبديل را بدست آورد آيا  برادر پيروزمند:
مان و (مكان شئي) و نرخ شتاب را هم بعنوان زمان شئي بدست آورد و سپس مجموع اين دو با هم مجموع ز

 مكان شئي خواهد شد كه كيفيت تعينش را تحويل ميدهد؟
كنيد و به زمان ميرسيد بدين معناست كهم خوبي  مي برادر حجت االسالم حسيني: از حجم تبديل كه آغاز

 وضعيت زمان را به مكان يعني نسبت زمان را به مطلوب خود ميتوانيد بيان كنيد.
پاسخ نتيجه گرفتم اگر نرخ شتاب بدست بيايد در حقيقت وضعيت برادر نياز: اينطوركه از اين پرسش و 

 همينطور است؟آيا  مكاني شئي هم معين شده است
برادر حجت االسالم حسيني: جز از طريق اندازه به نرخ شتاب نميتوان رسيد اگر رسيديد اين يك حرف 

 ديگر است.
 رساند؟ نمي شمولت زمان به مكان را آيا برادر نياز: اينكه شئي چه سرعتي داشته باشد تا كجا باشد

 * چگونگي حركت از وضع موجود به وضع مطلوب
برادر حجت االسالم حسيني: براي مطالعه وضعيت بايستي از حجم تبديل شروع كرد اما براي ترسيم مدل 

وضعيت كنيد تا به حجم برسيد. از اندازه گرفتن به خوبي و بدي و نقص و كمال  مي مطلوب خود از زمان آغاز
ميرسيد, حاال ميخواهيم مطلب را عالج كنيم, بايستي يك چيز فرضي درست كرده كه اين چيز فرضي بايستي 
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به معناي فلسفي ما درباره تغييرات متكي باشد, يعني اقتصاد ايران يك وضعيت موجودي دارد, براي شناسائي 

موجود را ترسيم كرديم و از مطالعه اين وضع موجود بايستي از حجم تبديل شروع كنيم, حال نقشه وضعيت 
آن فهميديم كه كدام قسمت آن خوب و كدام قسمت بد است و ضعف و نقصان آن پي برديم, يك وضعيت 
 مطلوب را هم در نظر گرفته و ميگوئيم يا بد داراي اين خصوصيات باشد حال براي ساختن اين وضعيت دوم چه

كنيم, يعني  مي كه نسبت به حركت داريم آغازاي  راه فلسفه كنيم مگر نه اينطور است كه اينكار را از مي
 ميگوئيم بايستي نسبت اينها بهم اينگونه باشد و تغييرات اينگونه انجام بگيرد.

كنيم, (البته بر اساس فلسفه كه زمان را براي ما  مي بنابراين: ابتدائاَ زمان فرضي يا زمان مطلوب درست
گيريم). حال يك وضعيت مطلوب داريم و يك وضعيت موجود,  مي جداگانه در نظرتوصيف ميكند, كه آنها را 

بعداً وضعيت فرضي نسبت تغييراتي كه بايد از اين وضعيت موجود, بعداَ وضعيت فرضي نسبت تغييراتي كه بايد 
 كنيم, سپس تغييراتي را كه ميخواهيم مي از اين وضعيت شروع شود تا به وضعيت مطلوب برسد را درست

ريال را از اين قسمت برداشته و به  ٥٠كنيم مثالً براي تخصيص  مي بدهيم و در همين حجمها هست را شروع
 كنيم چرا؟ براي اينكه سرعت ما عوض شود. مي آن قسمت اضافه

 * حجم تبديل
نگريم و گاهي است كه كيفيتها را بصورت يك سري  مي گاهي است كه كيفيتها را بصورت يك عكس وايستا

 گيريم اين دو با هم فرق دارند. مي نگريم مثالً فيلم از جريان يك رودخانه مي م و در حال حركتفيل
نگريد ميتوان گفت كه مثالً عسل شيرين است, سركه ترش است, سنگ سخت  مي در آنجا كه در حال ايستا

ير ابتدا در كيفيت واقع است يخ سرد است, يعني كيفيتها را اصل گرفته و خواص را تابع آنها, در اين فرض تغي
يابد اما يكوقت است كه خير ميگوئيد, جريان خاصيتها است كه كيفيتها را  مي ميشود و سپس خاصيت تغيير

توانيم اصل بگيريم, بگوئيد كيفيت جاري همينكه گفته شد كيفيت  نمي نمايد, ميگوئيد كيفيت را مي تعيين
ريان قرار گرفت خود كيفيت حذف شده و تبديل به جاري يعني خواص جاري, يعني كيفيت اگر در حال ج

خواص جاري ميشود چون هويت كيفيت اين است كه با غير خود متغاير باشد, جريان خواص را كه بگوئيد 
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آيا  دهد آنجاست كه ميتوانيد بگوئيد خصوصيت براي جريان, مي يعني جريان خواص است كه كيفيات را تحويل

ولي خصوصيت نسبت به جريان با خصوصيت نسبت به كيفيت كامالً با هم فرق جريانها خصوصيت دارد يا نه؟ 
دارند, خصوصيت نسبت به كيفيت كه ميگوئيم هويت كيفيت نسبت به كيفيت كامالً با هم فرق دارند, 

 خصوصيت به خاص بودنش نيست, يكي از اوصاف ربط داراي كيفيت بودن است.
گيريم, آنجا كه كيف را عالمت جدا بودن  مي ري بودن را اصلهويت آن به جريان است, جريان خواص و جا

گيريم اين غير از اين است كه كيفيت را اصل بگيريم و جريان را تابع آن, حاال اگر  مي شئي از چيزهاي ديگر
جريان اصل گرفته شود, يعني بگوئيم انفصال مطلق ممتنع است و وجود ربط يقيني است يعني جريان را 

آنوقت اين مثل كاالهاي مختلفي است كه به جاي اين كاالها مرتباً عوض ميشود, يعني سربها در مالحظه كنيم 
دهند, آهنها و سنگها و... همينطور, كيفيتهاي جديد از  مي طول تاريخ كه عوض ميشوند در حقيقت تغيير مكان

به غايت ممتنع است كه  جريانها پيدا ميشود, نسبت بين اشياء مرتباً عوض ميشود اما نسبت بين هستي ها
 عوض ميشود, هر كيفيتي اين نسبت را حفظ ميكند.

بنابراين اگر اين مجموعه مداد كه در دست من است را مالحظه كنيد جاي مدادها كه عوض ميشود 
خصوصيت آنها هم عوض ميشود, جريان است كه نسبت به تعويض خاصيتها اصل است يعني جايگاه تابعي 

, هر نسبتي كه جريان نسبت به غايت داشته باشد, جايگاهها هم متناسب با آن نسبت است از وضعيت جريان
خواهند داشت, وقتي كه صحبت از حجم تبديل ميشود, بدين معناست كه عالم را رويهم نگاه كنيم كه يكمقدار 

ماند كه  مي كانالاز اشياء به نفت تبديل ميشود و يكمقدار از نفتها به اشياء ديگر و... يعني عالم بصورت يك 
اشياء دارند به چيزهاي ديگر تبديل ميشوند, و هر وضعيتي از آن هم تناسب با يك نسبتهائي دارد كه آن 

باشند, همانگونه كه حتماً جريان تبديل در اين عالم با جريان تبديل در  مي نسبتها الزمه تغيير و طي مراتب
كه عمر بن خطاب عليه العنه همانطور كه در اين عالم قدرت عالم برزخ مسلماً فرق دارد, يعني اينگونه نيست 

جسارت به حضرت امير را داشت در آن عالم هم امكان ارتكاب چنين خطاي فاحشي و انجام چنين عمل 
شايعي را داشته باشد, اين مسأله تنها مربوط به جامعه نميشود كالً وضعيت جريان تبديل تابعي از وضعيت 
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احل (فلسفه تاريخ) طبيعي است كه مرحله بسيار بزرگي بتوانيم درست كنيم, يعني مراحل و در وضعيت مر

مرحله آزمايش يا تعيين غير اختياري و بعد مرحله آمادگي يا تعيين غير اختياري, و بعد مرحله اتحاد و غايت 
كنيم يك  مي نديكه اين از ابتداي عالم ذرع تا آخر عالم برزخ را در برمي گيرد حال همين قسمت را تقسيم ب

كند, يك مرحله مرحله قبل از تشريف آوردن حضرت محمد (صلي ال..  مي مراحل متناسب با خودش را پيدا
كه دفاع براي مسلمين واجب ميشود, بنابراين فلسفه تاريخ اي  عليه و آله و سلم) و مرحله بعد از آن تا مرحله

حجم تبديل شما كه نمايانگر وضعيت ترتيبي است  شما حتماً هم داراي علت و هم داراي مرحله است آنگاه
بايستي در هر مرحله متناسب با آن مرحله باشد, اولين چيزي كه در حجم تبديل مالحظه ميشود اين است كه 

 چون جاذبه غائي هست وچون حركت هم هست كيفيت هست.
نسبت دارند, گاهي مواد در  بينيد اينها بهم مي مرحله دوم اين است كه چون شما تبديلها را بصورت جريان

يك مراحلي از دوره ها الزم نيست, اين موادي كه در عالم دنيا مطرح است بالمره نميتواند در جاي ديگر مطرح 
باشد يعني در عالم برزخ هم بصورت تصوير كمال و رشد مطرح باشد چون آنجا ديگر عالم اختيار نيست, آنجا 

 همانجا وجود دارد. يك نحوه تعين ديگري متناسب با شرائط
كلمه حجم تبديل در اقتصاد به معناي اين است كه فشار اجتماعي در تبديل شدن كاالها به يكديگر بايد با 

كنيد كه قيمت اين را چه  مي غرض و منظور شما متناسب باشد, بنابراين مطلوبيت سير را معين نميكند. سئوال
قدر است؟ مطلوبيت را معين ميكند. قانون و رابطه بين چيز معين ميكند ميگويند مطلوبيت. قيمت گندم چ

انسانها را هم مطلوبيت معين ميكند, اينها غايت و جهتي نميتواند ارائه دهد سازگاري با لذات نفس مطلوبيت او 
 بخواهد كه منيٶكند, نميتواند محدوديتهائي را فرض كند, شما هم براي حركت فشار الزم داريد م مي را معين

بسيجي كه ميخواهد شهادت بطلبد ديگر معنا ندارد كه مطلوبيت نهائي معين كند. اگر به كينز  برود هجبه به
بگوئيد رفتار اقتصادي يك بسيجي با دستگاه مطلوبيت نميتواند هماهنگ باشد ميگويد رفتارش يك رفتار 

تارش دنبال يك جاذبه مادي منطقي و نرمال نيست. يعني در دستگاه او درست نميتواند باشد. در دستگاه او رف
گيريد بعد ميگوئيد محدوديت اجتماعي صحيح كدام است؟ ميگوئيد بايد گسترش  مي است شما اختيار را اصل
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گويم: چقدر از اين كاال توليد كنيم؟ ميگوئيد مقداري كه براي بندگي خدا الزم  مي زمينه تقرب را موجب شود.

 گوئيد: تناسبش با رفتار ميخواند. مي را معين كنيد؟باشد. ميگويم: چگونه ميتوانيد نسبت آن 
 * توضيح پيرامون اصالت ربط (خارج از بحث)

منظور شما از اصالت ربط اين است كه ديگر جزئي وجود آيا  برادر الهي: در مورد اصالت ربط توضيح بفرمائيد
 ندارد.

شما در يك نظام ديگري نگاه  برادر حجت االسالم حسيني: جزء نداريم, گفتن جزء منوط به اينست كه
 كنيد.

 بينيم... جزء است مي برادر الهي: هر چه نگاه كنيم
برادر حجت االسالم حسيني: ميتواند كيفيت داشته باشد ربط ها با هم مختلف است جريان اختالف اين ربط 

 ها و نسبت است.
ميشود. ارتباط به ارتباط ربط پيدا برادر الهي: اين نگاه به كجا وارد ميشود؟ اين ارتباطات به چيز اعمال 

 ميكند؟
برادر حجت االسالم حسيني: حضرتعالي در بحث صبح تشريف داشتيد؟ كه ربط اصوالً اگر در يك دستگاه 
اصل نباشد. آنگاه دو چيز ميشود ولي اگر ربط اصل باشد به ارتباط دو چيز ميگوئيد دو ربط, دو كيفيت شامل و 

ربط ها, ربطهاي شامل هستند و بعضي ربط هاي مشمول هستند. (يعني مشمول درست ميشود. بعضي از 
زمانهاي مختلف. شمولشان هم شمول زماني است كه وضعيت) مكاني شان را ترتيب عوض و مختلف ميكند. به 
عبارت ديگر هيچ چيز را نميشود عبث خلق كنند يعني هر ممكني را كه ببينيد خلق شده براي غايتي خلق 

 اندازد. مي براي غايت, آن را از حالت سكون درمي آورد و به حركت شده است كلمه
 برادر الهي: آن چيز كه به حركت در آمده است, چيست؟

برادر حجت االسالم حسيني: اول هستي ممكن را داريد, يك هستي انتزاعي, يك انتزاعي را كه از هستي 
كنيم, در حقيقت هنوز  مي م در برابر سكون مالحظهكنيد و بعد انتزاعي را كه از حركت داري مي داريد, مالحظه
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كنيم و ميگوئيم  مي گذاريد بصورت انتزاعي و تجريد از همه هويات مالحظه نمي روي چيز مشخص عيني دست

كند) مگر اينكه براي غايتي باشد. اين را كه حضرتعالي  نمي هستي ممكن الوجود ايجاب نميشود (وجود پيدا
ست كه يك هستي بي هويتي در خارج داريم. بلكه از هستي هاي داراي هويت است فرموديد معنايش اين ني

كنيد. هستي بي هويتي كه دركار نداريم بعد در مقدمات ذهني بعدي ميگوئيد همينكه  مي كه شما اين انتزاع را
جه از گفتيد براي غايت, معنايش اينست كه از وضعيت مفروض به وضعيت مطلوب, كه غايت است, برود.يك در

گفتيم هيچ هستي نداريم اال... به اينجا آمد كه معلوم ميشود براي هستي دو جه و دو كيف  مي كهاي  آن مرحله
گيرد كه در اينجا هم  مي است. يك كيف مبدأ و يك كيف مقصد كه حركت بين اين مبدأ و مقصد انجام

يعني جاذبه قيد ذات هستي ممكنات  تجريدي است. دوباره ميگوئيم بنابراين هر هستي متعلق به غايت است.
كنيم  نمي است (هر هستي را كه بكار ببريم هستي ممكنات قيد آن است يعني هستي به ما هو هستي را بحث

 كنيم درباره ممكنات است. مي بحثي را كه
از هستي واجب جلت عظمته ادراكي كه از آن توصيف كنيم نيست. تنها ميتوانيم صفات مخلوق را از آن 

حركت واقع اي  فرمائيد از اين هستي مبدأ تا آن مقصد نميتواند در هيچ وهله مي كنيم) حاال وقتي كه سلب
گفتيم هستي يا ممكن است يا  مي نشود ميگوئيد هويت اين, هويت ممكن يك لقب دومي پيدا ميكند تا حاال

گويم: براي اينكه  مي گويند: چرا؟ممتنع يا واجب. حاال ميگوئيم هستي ممكن برابر با كلمه جاذبه غايي است. مي
گويم: بسيار خوب حاال كه حضرتعالي  مي نميشود ممكن منهاي غايت درست شود. براي جهتي خلق شده است.

جاذبه غائي را پيدا كرديد جاذبه غائي كه نميتواند حركت نداشته باشد پس حركت زمان قيد ذات آن ميشود 
گويند حركت  مي ن معتقدند حركت بعد شئي است, فرق دارد آنجاولي خيلي با آن جائي كه در نسبيت ماديو

گويند كه حركتش تناسب با عدل, صفت فعل  نمي گويند بطرف غايت خاصي است. نمي بعد شئي است ولي
الهي, دارد در مورد حركت ميگوئيد كه بدون تغيير حركت ممتنع است. تغيير كيفيات در اين پيدا ميشود تا به 

 ود. تغيير هم بدون تركيب نميشود.آن حركت گفته ش
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تركيب بدون اينكه نسبتهاي مختلفي باشند و نسبت وحدتي شامل بر آنها باشد نميشود. پس قدم, قدم كه 

كنند وقتي كه ميگوئيم تعين, ديگر تعين  مي بينيم كه تا مرحله تعين يك اختالفهائي پيدا مي رويم مي جلو
گوئيم ماده الموادي داريم بلكه ميگوئيم جاذبه غائي داريم. صفت هيچ  نمي گوئيم. هرگز نمي كيفيت و جزء را

كنيم.  مي از ماده, صفت سكوني نيست رابطه هم نسبتش به غايت است كه زمانش را با غايت معيناي  مرتبه
 كند. مي ترتيب آن هم قرب و بعدش را مشخص

كه عين فرمايشاتي كه در نزد بزرگان  يك مطلب را هم اضافه كنم كه ظاهراً يك چيز از صحبتها واضح است
متعارف است, نيست. اگر عين فرمايشات آنها نباشد صحيح است كه انس به ذهن زياد پيدا نشده باشد يك 

كنم. يعني ميخواهم اين را عرض  مي مقدار دقت و تمركز هم ميخواهد در عين حال از فرمايشات شما استفاده
كنند ما هم قطعاً التفاتمان از آقايان خيلي كمتر بود.  نمي ت به مطلب پيداكنم كه اگر گاهي آقايان سريع التفا

چون خيلي وقت زيادتري با توفيق من ال.. وهمكاري و زحمت شما آقايان با ما بوده است كم كم به عنايت 
خداوند متعال جلت عظمته و لطف معصوم, فرصت توجه به يك مطلب پيدا شده است. اينجوري نيست كه عدم 

 التفات منشأ اين شود كه جرا اين التفات نيست و چرا آن التفات است.
 برادر الهي: وقتي كه ما ميگوئيم ماده خالي از حركت نيست...

گوئيم هستي. فرق آن در اينجاست كه در آن دستگاه كه  نمي برادر حجت االسالم حسيني: نه. ديگر ماده
 گيرد در اصل هستي موضوع قرار مي موضوع حركت قراربينيد كه  مي را در عينيتاي  صحبت كنيم ماده

در منطق صوري آيا  گيرد. ميگوئيد هستي منهاي حركت نداريم. حركت بعد هستي ممكن الوجود است. مي
ميتوان فرض كرد كه ماده المواد در خارج هست. (اين قبل از بحث حركت است) و بگوئيم حجم ندارد. داراي 

كنيد و ميگوئيد هر چه  مي اليتجزاء بحث_اينكه در بحث جزءآيا  و سه بعد ندارد. ابعاد و جهات سه گانه نيست
كنيم با تحليل عقلي قابل نصف شدن است چون طرف دارد. بين طرفين شئي قابل قسمت  مي را كه مالحظه

ن گانه را منهاي هستي ممكن نميتواند مالحظه بفرمائيد ولي حركت منهاي ممك_است. حجم, يعني ابعاد سه
فرمائيد. حاال اگر در يك دستگاه ذهني وارد شويد كه بگوئيد ماده المواد را همانگونه بدون بعد  مي را مالحظه
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را اصل قرار دهيد  "ربط"ميتوانيد مالحظه كنيد بدون حركت هم نميتواند مالحظه كنيد آنوقت مجبور هستيد 

 نه بعد را.
بنظر ميرسد كه در دستگاه اجتماعي وقتي ميتواند صادق فرمائيد  مي برادر حسيني: صحبتهائي كه جنابعالي

 اين چيز درستي است؟آيا  باشد كه در آنجا برآيند اختيار كل را يا ثابت گرفت يا تحت قانون (قانونمند) گرفت
 برادر حجت االسالم حسيني: اختيار تحت امر ثابت كه باشد كافي است.

 يند اختيار كل...برادر حسيني: اختيار تحت امر ثابت باشد؟ برآ
برادر حجت االسالم حسيني: تحت امر ثابت كه باشد كافي است نميخواهد كه حتماً خودش ثابت باشد. 

 يعني اختيار هم در امر ثابت جايگاه پيدا ميكند.
توانيم بگوئيم قانونمند باشد كه اين قانون بر كل آن گذر  مي برادر حسيني: يعني اگر تحت امر ثابت هم باشد

 يعني اگر بفرمائيد كه تحت امر ثابت هم هست به اين معنا اختيار كل قانونمند است. كند.
 برادر حجت االسالم حسيني: آثار اختيار همان وحدت تركيبي است كه وحدت تركيبي هم قانونمند است.

 





 االبا هللا العلي العظيم الحول والقوه
 ومسروش طراحي دوره 

 ٢٤جلسه: 
 موضوع: پرسش و پاسخ پيرامون كل نگري و كلي نگري 

 ١٤/٢/٦٥تاريخ: 
 

 *پرسش و پاسخ پيرامون كل نگري و كلي نگري
برادر اميري مقدم: چنانچه خدمت برادران عرض شد از اين جلسه تا چند جلسه قرار است سئواالت مباحث 

 طراحي(از اول كل نگري تا آخرين مبحثي كه در جلسه گذشته فرمودند) پاسخ داده شود.روش 
برادر پيروزمند: در اولين مباحث اين دوره صحبت از اثبات وجود ك در عينيت و امكان ادراك آن بود كه در 

نچه ما درك اين مرحله ميتوان گفت امكان ادراك از كل وجود ندارد چون كل مدام در حال تغيير است و آ
كرده ايم ادراكي كلي است از يك موضوع كلي گر چه اين ادراك از مالحظه كل حاصل شده است به اين 
معناي كه ما در مالحظه كل گرچه نظريه كل داريم ولي از آنجا كه كل مدام در حال تغيير است ما وقتي 

آن را حذف كنيم و به  ميخواهيم به شناسائي يك كل بپردازيم مجبور هستيم يك سري خصال شخصي
شناسائي آن بپردازيم، چون با حفظ جميع تعينات شخصي آن محال و ممتنع است كه قابل مالحظه باشد 
چون هر آن خصلت شخصي آن در حال عوض شدن است. بنابراين در مالحظه آن مجبور هستيم يك مقدار از 

يك مقدار از خصلتهاي شخصي كلي در  خصال شخصي آن را حذف كنيم و آن را بشناسيم و وقتي تصور كنيم
خارج حذف شده تا چنين تصويري را بكنيم كه يك مقدار از خصلتهاي شخصي آن حذف شده تبديل به يك 

كنيم و لكن آنچه  مي موضوع كل ميشود و با كل هاي ديگري مشترك پيدا ميكند بنابراين گرچه ما نظر به كل
نظريه كل است اما چون در نظريه كل مجبور بوديم يك مقدار از براي ما ادراك حاصل ميشود ادراكي كلي از 
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خصال شخصي آن را حذف كنيم ادراك ما ادراكي كلي ميشود و حتي اگر دقيق تر بخواهيم نگاه كنيم اين كل 
در خارج كه به جميع جهات تعينات شخصيه اش در خارج موجود است اگر در شناسائي اين بپذيريم كه بايد 

خصال شخصي آن حذف شود تا بشود از آن ادراك پيدا كرد(چون هر آن خصلت شخصي آن يك مقداز از 
كند) با پذيرش اين ميگوئيم يك كل در خارج تصور كنيد كه يك مقدار از خصلتهاي شخصي آن  مي تغيير

 حذف شده است اين في الواقع يك كلي است و تبديل به يك مفهوم كلي ميشود.
كنيم في الواقع ادراك از  مي گوئيم ادراك از كل پيدا مي امحتا هست كهمي خواهم عرض كنم كه ما مس

كلي پيدا كرده ايم چونكه يك سري از خصلتهاي شخصي اين حذف شده و بعد ما از آن ادراك پيدا كرده ايم 
در نتيجه ادراكي از يك موضوع كلي داشته ايم و آنچه كه من در يكي از كتب منطق صوري مالحظه كردم 

گيرند و  نمي بنظرم آمد كه گفته بودند كل از آنجا كه مدام در معرض تغيير است موضوع هيچ علمي قرارهمين 
 دهند... مي دهند بلكه كلي را مورد توجه قرار نمي كنند كل را مورد بحث قرار مي در علو موجود هم كه بحث

شخصي آن امكان ندارد، زيرا  كنم كه: ادراك از كل(با حفظ جميع تعينات مي بنابراين بطور خالصه عرض
كل، مدام در حال تغييراست پس هميشه ادراك ما ادراكي است كلي از يك موضوع كلي هر چند اين ادراك از 

 مالحظه كل حاصل شده است.
 *چگونگي وقوع عمل تجريد در منطق انتزاعي

است بصورتهاي مختلف برادر حجت االسالم حسيني: از يك نكته كه در سئوال برادر عزيزمان است، ممكن 
تا آخر مباحث هم در ذهن بيايد. لذا اگر برادران يك مقدار عنايت كنند تا معلوم شود توضيح مختصري كه 

 عرض ميشود به اشكال ميخورد يا نه؟
اشكال اينست كه براي مالحظه يك كل در خارج مثل خودكار كه يك مركب و يك مجموعه و يك كل 

كنيم و به  مي ت مشترك اين را با ساير خودكارها از جمله خودكار بيك، جدااست، در منطق تجريدي يك خصل
گوئيم كه اين صنفي از خودكار بيك را به ما نشان ميدهد كه ميتوان با آن نوشت و داراي  مي آن خودكار بيك
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شماريم. يادمان نرود كه در منطق صوري يا در  مي اين خصوصيات است و ده خصوصيت براي خودكار بيك

 كنيم. خودكار بيك داراي مشخصاتي است: مي عمل تجريد كردن خصلتها را دانه، دانه جدا
 نويسد و نوشتن آن هم داراي اين خصوصيات است مي اين خودكار -خصوصيت صنف -١
 از خصوصيت صنف باالتر ميرويم و نوع را ميگوئيم نوع خودكار چگونه قلمي است؟ يك پا باالتر -٢
كنيم اين سير را ميتوانيم در تجريد و تجريد از تجريد داشته باشيم،  مي ه جنس قلم صحبتدربار -٣گذاريم  مي

 كنيم. مي يعني اول كه ميگوئيم خودكار بيك، خصلتهائي را از اين شئي كه مورد نظر است تجريد
يني كه توانيد مالحظه كنيد آنرا از اين ع مي كنيم؟ شما تصوري كه از اين شئي مي خصلت را چگونه تجريد

كنيد. آن تصور موضوع كار شما ميشود. چيزي كه از عينيت مجرد شده است و بصورت  مي در خارج است جدا
كنيم،  مي يك مفهوم جزئي ذهني درآمده مثال خصال خودكاري را كه در اين ساعت در دست من است را جدا

د ساختن است) خودكار بيك كه در كنيم(تجريد مجر مي كنيم(انتزاع يعني كندن) جدا مي مرتبا آن را منتزع
دست من است ديگر مورد نظر نيست آنوقت خصلت مشترك بين اين خودكار بيك و آن خودكار بيك و آن 

 خودكار بيك. در اينجا ديگر مفهومي پيدا ميشود كه فرض صدق آن بر كثيرين ممتنع نيست.
ينيت جدا ميفرمائيد و موضوع نظر قرار پس از همان اول شروع به مجرد ساختن ميشود. اول ادراكي را از ع

خصوصيت هم هست كه اينها خصوصيات شخصيه يك خودكار است كه در دست  ٢٠تا  ١٠ميدهيد كه داراي 
كنيد آنوقت فرض صدق آن بر كثيرين ممكن ميشود.  مي من است. بعد از آن بعضي از خصوصيات آنرا جدا
كنيد بعد از آن قدم به قدم خصوصيتي را كه اين را  مي ذفديگر خودكار بيكي كه در دست من است را از آن ح

كنيد آن را ناظر بر  مي كند و دايره شمول و باصطالح قدرت اطالق اين را محدود ميكند، جدا مي محدود
قلمهاي ديگر ميكنيد. كلي ها هم نسبت بهم فرق دارند بعضي از كلي ها شامل هستند بعضي از كلي ها تحت 

 گيرند. اين عملي است كه در تجريد يا انتزاع انجام ميدهيد. مي قرارشمول كلي شاملتر 
 *درمنطق مجموعه نگر هم عمل تجريد و انتزاع واقع ميشود.
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در آنجا آيا  معناي مالحظه كل و آن چيزي را كه در منطق كل نگر نه كلي نگري ميگوئيمآيا  حال ببينيم

توانستيد بگوئيد مقدار حجم اين  مي انتزاع كنيد ضرورتا از آغاز كهكنيد؟ در آنجا هم شما مجبوريد  نمي انتزاع
خودكار چقدر است؟ وزن آن چقدر است؟ مقاومتش چقدر است؟ نقطه ذوب آن چقدر است؟ يك الگو و 

كنيد روي يك  مي كنيد. سئواالتي را كه طرح مي دستگاهي داريد ابزاري داريد كه بوسيله آن سئوال طرح
د و وقتي از مصداق عيني جدا ميشود ديگر در آن خصوصيت خاصي نيست. وقتي ميگويند آي مي مصداق عيني

است كه اين خودكار و هر چيز ديگري كه حجمش اينقدر باشد را اي  حجم آن اينقدر است. حجم اينقدر كلمه
ارها را شامل ميشود. وزنش هم اينقدر است بر چيزي كه وزنش اينقدر باشد چه اين خودكار و چه ساير خودك

 شامل ميشود.
كنند چرا به يكي كل نگر و به ديرگي كلي نگري گفته  مي *اگر هر و منطق كار خود را از تجريد آغاز

 ميشود؟
كنند ولي چگونه شده است كه به يكي از آنها لقب كل نگري  مي آيد كه در ابتدا هردو ازتجريد آغاز مي بنظر

ميتوان يك كل را در ذهن داشت كه آيا  ن مطلب تمام شود آنوقتو به ديگري لقب كلي نگري داده اند؟ اگر اي
جز بر يكي صدق نكند و بصورت مالحظه و تصور انتزاعي يك جزئي نباشد؟ چون منطق كل نگر و انتزاعي هم 
كه تصور جزئي را ميتواند بكند و قبول دارد كه ميشود يك جزئي را تصور كرد، زيد و عمرو قابل تصور است. و 

ن بصورت يك كل نيز درمنطق صوري قابل تصور است و به آن هم خطال ميكند و ميگويد اين كل كه ضع ايرا
كنم كه داراي دست، پا، چشم است، داراي اجزاء است ولي  مي داراي اجزاء است. يعني زيدي را كه من تصور

ري هم مدعي مالحظه نميتوان ازاين به يك مجهولي رسيد يا از مجهولي آن را كسب كرد. بنابراين منطق صو
كلي و هم مدعي مالحظه كل است و هم معتقد به مالحظه جزئي و هم جزء است. پس اين دو منطق چه فرقي 

 با هم دارند؟
*در منطق مجموعه نگر مالحظه نسبت بين امور و اصالت ربط است كه فرق آن را با منطق انتزاعي مشخص 

 ميكند.
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آيند را بايد مالحظه كنيم يعني ربط آنها بهم  مي از عينيت بدستگاهي است كه نسبت بين سئواالتي را كه 

گوئيم  مي بايستي مالحظه شود. اگر كلمه ربط اصل قرار بگيرد فرق كل با كلي روشن ميشود. يعني چه؟ مثال
حجم مخصوص سرب، درست است كه يك خصلت از سرب را ميگويم ولي خصلت معينه سرب از آن را 

ديگرنميشود با حجم مخصوص آهن با حجم مخصوص چوب، با حجم مخصوص چيز ميگويم. اين خصلت را 
ديگري جمع كرد و بعد گفت اين حجم مخصوص فلز است، البته شما ميتوانيد در يك مجموعه باالتري در يك 
كل باالتري برويد و من باب مثل حجم مخصوص كرده زمين را كه داراي سرب و آهن است را مورد مطالعه قرار 

توانيد چنين چيزي را مالحظه كنيد نه اينكه مالحظه آن  مي ، در كهكشان و جاذبه و در جاي خودشدهيد
گفتيد فرضا آهن، سرب، مس،  مي امتناع دارد ولي اين به شكل سيري كه شما در آنجا درست كرديد يعني

 ريد.گفتيد فلز در اينجا به اين شكل اصال با آن برخورد ندا مي آلومينيوم..... و آنگاه
 *در منطق صوري صحبت از الزمه ذات ميشود و منطق مجموعه نگر از مغير اصلي سخن ميگويد.

كنيد و نسبت بين هر خصلتي براي شما در درجه اول قرار ندارد،  نمي باالتر از اين، از هر خصلتي سئوال
رند باصطالح گي مي يعني همينكه نسبت بين خصلتها طرح شد آنوقت يك خصلتهائي را خصلتهاي اساسي

گوئيد يك چيزهائي الزمه ذات  مي گوئيم اينها جزء مقوم و اركان هستند (البته در منطق صوري) مي خودمان
 گوئيم يعني اگر نباشد معلوم است كه آن ذات ديگر وجود ندارد، مثال مي گوئيد الزم ذات يعني چه؟ مي هستند.

درجه انحناء  ٣٦٠اين الزمه ذات نباشد مثل دايره كه اگر گوئيد الزمه ذات انسانيت نطق و فهم است. و اگر  مي
 نداشته باشد ديگردايره نيست اين هم انسان نيست يعني وصفي است كه به آن وصف ذات ميگويند.

در منطق مجموعه نگر ميگوئيد يك مغير اصلي دارد. درمنطق صوري ميگوئيد الزمه ذات است منهاي اين 
كنيد و ميگوئيد اين مغير اصلي  مي آئيد يك مغير اصلي را ذكر مي اينطرف كهذات اين كلي قابل لحاظ نيست، 

است منهخاي اين مغير اصلي آن كل عرض شده است. صحبت از رشد نكس و اين حرفها نيست اگر مغيرا صلي 
را نداشته باشد آن دستگاه نيست بلكه يك دستگاه ديگري است. يعني يك شاخصه اين طرف معين ميكنيد كه 

شناساند. آنجا ذات و  مي شناسانيد يك شاخصه هم اين طرف به ما نشان ميدهيد كه كل را به ما مي ت رابه ماذا
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كنيد و ديگر به  مي ماهيتي است كه بر جميع مصاديق اطالع دارد. اينجا مغير اصلي را در حاالت مختلف ذكر

رگاه مغير اصلي عوض شد ديگر بالمره گوئيد. در حاالت رشد و نكس بايد مغير اصلي باشد ه نمي آن مصاديق
زنيم پس بنابراين تفاوتهائي بين مالحظه كلي و انتزاعي وجود  مي آن كل نيست و درباره يك كل ديگري حرف

كند و بين مالحظه كل كه در منطق مجموعه نگري(منطق مجموعه اي) مالحظه  مي دارند كه بر كثيرين صدق
ن چيزهائي كه مجرد ساخته است. يعني اول كار تجريد ميكند. مفاهيم نمايد، نسبت بين آ مي ربط و نسبت را

گيريد سئوالي جدا شده و منتزع  مي نيست، يعني اول كه سئوال را از عينيتاي  كلي دارد مفاهيم آن مجموعه
شده از خارج است ولي بعد با مصالحي كه كنار هم جمع آورده يك مجموعه ميسازد. كه حاال حركت اين 

 كنيد. مي را نگاهمجموعه 
*در منطق مجموعه نگر ما بدنبال پيدا كردن علت تغيير وضعيت هستيم كه اين كار از عهده تجريدي خارج 

 است.
زنم. اگر يك موجود زنده در جاده مشغول حركت باشد و شما يك دوربين و عدسي داشته  مي يك مثال

تنظعيم كنيد كه تصوير اي  ميتوانيد انعكاس نور را بگونهباشيد يك اتاق تاريك داشته باشيد و بر آن نور بتابانيد 
متحرك آن آقائي كه آنجا راه ميرود را اينجا ببينيد درست كردن تصوير متحرك از يك شئي متحرك آن آقائي 
كه آنجا راه ميرود را اينجا ببينيد درست كردن تصوير متحرك از يك شئي متحرك خيلي فرق دارد تا اينكه از 

آن عكس بگيريم و كنار هم بگذاريم و يك تصوير ثابت درست شود و آن را متحرك كنيم، شما  قطعه قطعه
ميخواهيد دردستگاه ذهن خودتان قادر باشيد كه تحرك اين را در رشد و نكس ها پيدا كنيد تا بتوانيد مطالعه 

ينم بتوانم بگويم وضعيت ب مي و علت يابي نمائيد، يعني تغيير وضعيت علت يابي شود يعني وضعيت اولي را كه
 آيد چيست؟  مي بعدي كه براي آن پيش

آيد خيلي فاصله  نمي اگر كه تغييري در آن واقع شود چه ميشود؟ اين با قسمت تجريدي كه اين كار از آن
 دارد.
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ساخته ميشود كه يك اي  زماني كه بين مفاهيم مجرد شده نسبت برقرار شد نمونهاي  *در منطق مجموعه

 يبي بيشتر نميتواند داشته باشد.مصداق تقر
كنيم و آن سئواالت قبل از اينكه نسبت بينشان مالحظه  مي آئيم سئواالتمان را از عينيت مي پس ابتدا كار ما

شود سئواالتي هستند كه فرض اينكه هزاران نوع نظير آن سئواالتي وجود داشته باشد هست. ولي در اينجا 
ساخته ميشود كه اي  مفاهيمي كه مجرد شده اند وقتي برقرار شد نمونه نسبت بينشان برقرار شده نسبت بين

ديگر يك مصداق تقريبي بيشتر نميتواند داشته باشد. شما يك عكس درست كرده ايد دست و پاي اين را آورده 
 ايد بهم متصل كرده ايد و بعد گفته ايد نسبت حركت دست به پا اينگونه است. و نسبتها را ذكر كرده ايددر

منطق خودتان وقتي كه صحبت از نسبت كرديد اين موضوع تمام شده است كه تعين شئي تحت ربطي 
 است(اين فراموش نشود) يعني دو تعيين همانند نداريم.

 حتي تعيني كه در ذهن من هست با تعين آن چيزي كه در خارج است همانندي نيست.
 كه در او منقش گردد صور اشياء چنانچه در آينه.است دراكه اي  گوئيد كه بدان انسان را قوه نمي اينجا

تطابق من وجه هم براي تصوير قابل نيستند. در منطق صوري بايد تطابق من وجه را اي  در منطق مجموعه
توانيد بگوئيد حكمي را كه من  نمي تمام كنيد و اال انتزاع بي ربط ميشود. اگر تطابق من وجه نداشته باشيد

درباره متغير خارجي صادق است چون تطابق من وجه دارد ميتوانيد بگوئيد كه حكمي را دهم  مي درباره متغير
كه درباره تغيير در امر مفهومي دادم اين حكم عام و مستوعب جميع افراد است و اطالق دارد. و اين تغيير 

 خارجي من حيث آنه تغيير مصداقي از اين است.
از عينيت را درست كردم حاال اين نمونه اي  گوئيد من نمونه سادهزنيد بلكه مي نمي در اينجا شما اين حرف را

خواهيد چكار كنيد؟ ميخواهيد تغييري كه در خارج در يك مصداق عيني  مي را كه درست كرديداي  ساده
با اقتصاد افغانستان  ٦٥خارجي كه دو تا هم ندارد واقع ميشود را مالحظه كنيد. مثال: اقتصاد ايران در سال 

رد. آنجا طبيعتا منابع طبيعي اش نميتواند عين ايران باشد. انسانهاي آنجا طبيعتا نميتوانند عين فرق دا
انسانهاي اينجا باشند. كليه روابط سياسي و شرايط آن را كه دست بگذاريد خاص شخص خودش است. اين 



٤٨ ·································································································································································  
وقوع دارد، با ويژگيها و ايران كه نه در قبل آن قابليت وقوع دارد و نه در بعد آن قابليت  ٦٥اقتصاد سال 

 را شما ميخواهيد رشد يا نكس اقتصادي آن را علت يابي كنيد، چگونه علت يابي ،خصوصيت شخصيه اش
سازم ولي يك نمونه متحرك. نسبت  مي فرضي، ذهني از ايناي  گوئيد يك مدل كوچك، يك نمونه مي كنيد؟ مي

ارند و ميتوانيم بگويم آن شئي در خارج دارد يك تغييرهاي اين و نسبت تغييرهاي خارج يك نسبت تقريبي د
توانم بگويم اين دو عكس كه گرفته شد اول به اين شكل بود و بعد به شكل دوم در  مي تغييراتي ميكند. من

كند كه اشكال از اين طرف باشد، بعد در خارج بيايم بگويم آنجا اشكال  مي آمده است نسبتهاي اين دو حكم
م ساده سازي هست آنجا هم ساده سازي هست ولي در تمنطق مجموعه نگري نسبت بين دارد. پس در اينجا ه

دهند. ادعائي كه منطق  نمي دهند.آنجا اصل را بر نسبت قرار مي كنند و اصل را بر نسبت قرار مي امور را مالحظه
ين معلول مجموعه نگري دارد اينست كه ميگويد من ميتوانم از اين وضعيت آسيب شناسي كنم و بگويم ا

چيست؟ و بگويم علت چيست؟ ميتوانم از معلومات فعلي مجهوالت آتي را كسب كنم. و بگويم االن در چه 
كه تميز بتواند اي  وضعي هستيم وفردا چه ميشود؟ پس فردا چگونه ميشود؟ د رمنطق صوري ميگويد تا اندازه

شناسي. و بگوئي اين مصداق كدام كلي كار كند و امر نظري نباشد بديهي باشد مسلما مصداق را ميتواني ب
گويند عناوين روشن نيستند واال مصداق تطبيق  مي است. ميگويم بعضي جاها هست كه مصاديق روشن نيست

گويم:  مي گويم شبهاتي كه مربوط به مصداق است بازگشت به شبهاتي ميكند كه در حكم هست. مي ميشود.
واني رفته است كه عنوان روشني نيست كلي ان قدر روشن گويد: حكم روي عن مي چرا شبهه در حكم است؟

 برد و مي نيست كه صدقش بر مصاديق واضح باشد. يعني آنجا دقيقا اشكال را روي عنوان كلي كه داريد
گويد ما اين بانك يا بيمه را  مي گويد هر جا كه مصداق را نشناختيد بايد كلي را روشن تر كنيد. مثال مي

 گوئيد ما نشناختيم كه اين مفسده و اين مصلحت چيست؟ مي كنيد و مي هاي كلي را ذكرنشناختيم، يك عنوان
گويد نزاع را از مصداق نگيريد. ربط بين مصداق و كلي واضح است. نزاع را از اين بگيريد كه نتوانستيد  مي

شناسائي كنيد. توانيد  مي درست درك كنيد كه كلي شما چيست؟ اگر خصوصيات كلي را دقيقتر بكنيد آنگاه
 كنيم شناختن مصاديق از راه واضح تر شدن خصوصيات كلي نيست. مي اما ما عرض
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گويم اين كه ال  مي كنيد كلي را روشن تر كنيد مي كنيد اينست كه سعي مي مي گوئيد شما هم كاري را كه

حجم تبديل  ،يصدق علي كثرين. وقتي كه من اين را درست كردم اين نسبتها، حجم مخصوص، وزن مخصوص
 تواند دو تا باشد. نمي يعني نسبتهاي بين اينها اينست اينكه

 *در منطق مجموعه نگر روشني مطابق و مطابق كه دوئيت در آن شرط باشد وجود ندارد.
پس ادراك از كل بوسيله دو مرحله امكان پذير است ابتدائا مجرد ساختن و سپس نسبت بين آنچه كه 

 تن و مالحظه كردن و درست كردن نمونه. يعني اصل نسبت وقتي كه مالتحظهمجرد شده است باز مجرد ساخ
كنيم چقدر و حجم توليد اين چيز است؟ چقدر حجم توليد آن چيز است؟ اينها از عينيت كه گرفته ميشود  مي

 دهد كه ميتوان در مي انتزاعي است ولي نستهاي آنها بهم امكان درست كردن نمونه يا مجموعه يا يك كل را
آن به علت يابي پرداخت، با داشتن آن به علت يابي تغييرات پرداخت و اين عمل در منطقي كه ميخواهد با 
تطابق كار كند، نيست. در اينجا دو شئي مطابق و مطابق ولو من جهت واخده نداريم هر چه داريم با نسبت 

ل است كه وجود داشته باشد. است. در منطق مجموعه نگر مطابق و مطابق كه دوئيت در آن شرط باشد محا
يعني فرض ندارد. ولو من جهت چون كارش يك كاري ديگري است. همينكه ميگوئيد زمان هر چيز برابر با 
تغييرات خودش است معنايش اينست كه دوئيت دارد، دو زمان دارد. دو زمان دارد يعني همه خصوصيات آن 

رست كرديد گفتن اين و ان در اين جهت شريك هستند مربوط به خودش است. ديگر بعد از اينكه نمونه را د
 آيد. نمي درست نيست. از شركت و اشتراك و مشترك

 *از ديد منطق مجموعه نگر همه اشيا بهم نسبت دارند.
گويد نسبت تقريب  مي گويد احكام اين نمونه بر خارج صادق است نمي لذا وقتي نمونه هم ميسازيد هيچوقت

داند. دروغ و  نمي رابطه مالحظه ميكند. نسبت داشتن هم هيچ چيز را خارج از نسبت دارد يعني باز آن را در
تواند بهم نسبت نداشته باشد. حتي در  نمي گويد مي گويد بايد نسبت بين آنها را بهم پيدا كنيد. مي راست را هم

با تصور دومي كه از كنيد  مي گويد كه مطلب اولي را كه تصور مي امور ذهني هم منطق مجموعه نگر همين را
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همان چيز براي شما حاصل ميشود يك نسبتي با هم دارند و يك چيز نيستند. آنوقت اين بحث كه يقين 

 چگونه حاصل ميشود يك بحث ديگر است.
برادر پيروزمند: مطلبي كه در تفاوت منطق مجموعه نگر ومنطق صوري فرموديد در اينكه ما گرچه ابتدائا 

 كنيم و ثانيا اينكه متغير مي كنيم نسبت بين امور را مالحظه مي د مجموعه نگريكنيم ولي بع مي تجريد
 پذيريم. مي كنيم و از شما مي بينيم. اين تفاوت را ما لحاظ مي

 نه؟اي  حاال ميشود كل ار مالحظه كردآيا  برادر حجت اال سالم حسيني:
ت مطلب هنوز به قوت خودش باقي است. خواهم اين را عرض كنم كه در عين اين تفاو مي برادر پيروزمند:

كه ادراكي كه ما از كل كه در جهان خارج است ميخواهيم پيدا كنيم ادراك ما ادراكي كلي ميشود يا به عبارتي 
فرمائيد به نسبتي كه مجبور بوده خصلت شخصي را در مالحظه آن عينيت خاص حذف كنيم  مي آن مدلي كه

 امل بر آن عينيت موجود و عينيتهاي ديگر است.تبديل به يك مدل كلي شده است كه ش
آيد. ساده اش كرده  نمي برادر حجت االسالم حسيني: وقتي ربط اصل قرار بگيرد. دو دانه از اين تحت اين در

١ كند. مثال گفته ايم نسبت بين پنبه و توليد آهن مي ايم ولي همينكه يك پارامتر ريز تغيير كند نسبتها تغيير
٦ 

١ است نسبت بين آهن و چوب هم
تواند دو تا داشته باشد همه حرف منطق كل  نمي است اين نسبتها در دنيا ٤

گويد اول اينكه محال است هيچكدام از اين نسبتها را در كشورهاي دنيا پيدا كنيد. و دوم  مي نگر همين است.
 توانيد پيدا كنيد. نمي اينكه اين نسبت در ايران براي دو زمان

بنابراين فرض اينكه بگوئيد اين مدل عام است او ميگويد قواعد عامي اينجا دارد حرف درستي است  پس
قواعدي داريم كه هر گاه بخواهيم عينيتي را مالحظه نمائيم نسبت پوشاك با ابزار كه ببينيم حجم آن يا وزن 

ايران و هم بر اقتصاد افغانستان  آن چقدر است. ميگويد اين قاعده عام و كلي است. كل نيست. و هم بر اقتصاد
هم شامل ميشود و هم اينكه وقتي ميخواهند سال گذشته يا سال آينده را هم بسنجند شامل ميشود. پس اين 

آوريد صدق برد  مي قواعد عام است حاال اين قواعد را بكار گرفتيم. خود اين قواعد هيچگاه پاسخي را كه بدست
يير در آن چيزهائي كه ما آن را به حساب نياورده ايم از مجموعه ما خارج كند يعني كمترين تغ نمي و وضعيت
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است آنها كه تغيير كند چيزهاي بزرگي كه به حساب آورده ايم تغيير ميكند مجموعه حكم بر اين تغيير ميكند 

-٣-٥گويد خصوصيات اساسي، پارامترهاي اساسي، جدا از پارامترهاي فرعي هستند نميگويد شما  نمي مجموعه
هزار پارامتر را نياورده ايد حاال آنها  ٢٠هزار پارامتر ديگر كه بوده، آن  ٢٠پارامتر آورده ايد پس از بين  ١٠

تغييراتي كه ميكنند دردستگاه شما منعكس نيست ميگويد نسب تقريب شما ضعيف تر هست ولي هر گونه 
در حقيقت پارامترهاي اساسي شما به  تغييري در آنها واقع شود در پارامترهاي اساسي شما منعكس ميشود

 افتد. مي شما يك دوربين را ميدهد براي مالحظه وضعيتي كه در همه چيزها اتفاق
برادر پيروزمند: اگر از ابتدا شروع كنيم شما اين را قبول داريد كه در مالحظه كل ما مجبور هستيم يك 

ائي آن بپردازيم به شناسائي يك موضوع سري خصوصيتهاي شخصي را حذف كنيم و وقتي ميخواهيم به شناس
كه يك مقدار از خصوصيات شخصي آن حذف شده ميپردازيم و قبول داريد كه به هر نسبت كه خصلت 

 شخصي آن موضوع كل حذف شود تبديل به كلي ميشود؟
ه. برادر حجت االسالم حسيني: اگر دردستگاه منطق صوري باشد كه نخواهد نسبتهاي آن را بهم ببينند. بل

تا اين براي چه سيري باشد اگر نخواهند نسبتهاي آن را ببينند اين كلي ميشود و در همه جا صدق ميكند اگر 
آيد كه وجهي  مي آيد. دقيقا بنظر من مي گفتيد اين را ميخواهيم در نسبت ببينيم يك مرتبه از ضعيت كلي در

نكه ميگوئيد هزار من گندم اين عام است كند و غفلت ايجاد ميكن همين جاست كه همي مي كه بر ذهن مشتبه
ولي اگر گفتيد هزار من گندمي كه نسبت توليدش با توليد آهن اينقدر است، اين ديگر هزار من گندم قبلي 

 نيست.
برادر نجفي: يعني چيزي وجود ندارد كه افرادش در خارج متعدد باشد حتي اگر يك فرد هم داشته باشد 

 كند. مي صدق كلي بر آن
دهيد المفهوم ان امتنع فرض صدقه علي كثيرين  مي حجت االسالم حسيني: اگر اين تعريفي را كه برادر

 فرمائيد مفهوم اگر بر كثيرين صدق نكند. مي فجرئي و اال فكلي شما
 كنم كه حتما لزوم ندارد افرادي باشند. مي برادر نجفي: نه عرض
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ديق ذهني باشد كافي است خوب عنايت بفرمائيد گوئيد افراد ذهني، مصا مي برادر حجت االسالم حسيني:

كند شما ميگوئيد ما يك مفهوم كلي در  مي گويم مثل شمس كه مفهوم كلي است كه صدق برخورشيد مي چه
كنم اين بياني را كه  مي كنيد. عرض مي اينجا داريم كه فقط يك مصداق دارد و جريان آن مصداق را مالحظه

گر نسبت به هر جزئي كه بخواهيم بد هم قبول داريد يعني ميخواهم بگويم كنيد ا مي حضرتعالي درباره كل
 فجزئي را به من بدهيد.

 برادر نجفي: جزئي در مصداق خارجي است.
 برادر حجت االسالم حسيني: عرض من هم اينست كه مصداق خارجي را ميخواهيد با اين بشناسيد.

 اريم يا نه؟ما مفهوم جزئي دآيا  گوئيد مدل اين وضعيت است. مي
 برادر نجفي: مفهوم جزئي يك موقع است كه جزئي جزئي اضافي است نه جزئي حقيقي.

برادر حجت االسالم حسيني: ميخواهم ببينم المفهوم ان المتنع فرض صدقه علي كثيرين فجزئي و اال فكلي. 
 يك مفهوم جزئي را نشان بدهيد.

 برادر نجفي: جزئي اضافي نه جزئي حقيقي.
ما جزئي اضافي داريم؟ جزئي اضافي كه مثل مفهوم زيد است. پس مفهوم آيا  االسالم حسيني: برادر حجت

 زيد هم كلي است كه ميگوئيد. كما اينكته در جزئي اضافي يكون كاسبا و يكون مكتسبا؟
 برادر نجفي: خير

 استاد حسيني: اما در اينجا يكونوا كاسبا يا خير؟
 اطالع ندارمبرادر نجفي: در مورد منطق شما من 

 يكونوا كاسبا يا نه؟اي  برادر حجت االسالم حسيني: نه در دستگاه منطق مجموعه
 برادر نجفي: من اطالع ندارم

 كنيم. مي برادر حجت االسالم حسيني: ميتوانيم علي فرض مطلبي را بنائا عرض
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چيزي تمام شد كه  علي فرض اينكه بگوئيم هرگاه يك مدلي بدست آورديم ميتوانيم بگوئيم كه اگر چنين

 كند يا نه؟ مي كنيد، فرق مي كه در جزئي اضافياي  اين با آن مالحظهآيا  ميشود وضع آينده را ترسيم كرد
 برادر نجفي: فرق ميكند.

 برادر حجت االسالم حسيني: ما هم چيزي اضافه بر اين نگفتيم.
 روي جزئي بود.سئوال: اين مدلي را كه فرموديد كلي بود. آقاي پيروزمند بحثشان 

برادر حجت االسالم حسيني: ما به عنوان كلي يا جزئي كار نداريم. شما بگوئيد اسم جزئي اضافي كلي است 
ميشود از مجهول به معلوم رسيد. بسيار خوب. ما همه دردمان اينست آيا  من ميگويم در دستگاه منطق صوري

دستگاه منطق صوري ميشود كنترل كرد؟ بسيار خوب ميشود تغيير وضعيت را كنترل كرد يا نه؟ اگر با آيا  كه
آنوقت سر يك دو راهي قرار داريد كه نتيجه دو طرف آن واحد است. آنچه كه مطلوب ما هست اينست كه 
نسبت تعيين وضعيت آينده، علت يابي آن نسبت به عين خارجي و براي تصميم گيري نسبت به عين خارجي 

ما ميخواهيم اينست كه بتوانيم وضعيت االن را بشناسيم. وضعيت آينده را  قدرت داشته باشيم يعني آنچه را كه
معين كنيم كه چگونه تغيير ميكند بعد بگوئيم االن چكار كنيم تا چطور شود. يك معلوم فعلي داريم يك 

دانيم آينده چه ميشود اين را ميخواهيم ميگوئد اين مطلب يكي از دو چيز است و  نمي مجهول داريم كه
 كنيم مي آيد. بسيار خوب بدست ايد. اينجا جدال با شما صحبت مي وئيد اين با منطق صوري بدستميگ
گوئيم پس تا كنون كه بدست نيامده است. ضعف آقايان حكماء و حوزه است اگر اينجور باشد باز نقض نظام  مي

 هم بايد حل كنيم.ادراك شما را ميرساند. همه ء آن به انگيزه نميتواند برگردد. قضيه انديشه را 
 تواند كلي را بگويد. مي براي نجفي: منظور اين بود كه منطق صوري نميتواند كل ار تحويل ما بدهدونه

 برادر حجت اال سالم حسيني: نسبت بين كليات را چطور؟ 
 برادر نجفي:فقط مالزمه را تمام ميكند.

 *منطق مجموعه نگري مدعي است كه الجزئي يكون و كاسباً مكتسبا.
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برادر حجت اال سالم حسيني: مالزمه نسبت بين كليات را ميتواند تحويل دهد يا نه؟ اگر مفروض شما الف 

اين را ميتواند بدهد يعني شكل و صورتي را كه بين نسبت بين كليات است را به آيا  ب است. "الف"است الزمه 
را، نسبت بين كليات را كه نشان  اينكارآيا  ما تحويل ميدهد، عرض ما اين است كه براي شناختن وضعيت

سال  ٥سال ديگر يا  ٥ميدهد نسبت بين جزئيات را هم نشان ميدهد يا نه؟ يعني يك جزئي داريم كه وضعيت 
ميتوانيم علت يابي كنيم و از جزئي االن بگوئيم اين به علت آيا  قبل است و يك جزئي داريم كه االن است.

 آن را منطقا اثبات كنيم. اينكه فالن طور شده است چنين شده، و
منطقا ميشود از يك جزئي به جزئي آيا  صحبت اين است كه يك جزئي اول دريم يك جزئي هم دوم داريم

گويد از يك جزئي به يك جزئي ديگر  مي ديگر رفت يا نه؟ دقيقا سئوال ما همين است. منطق مجموعه نگري
 ٥يعني ميگويد عين خارجي، معلول عين خارجي  ميشود رفت. ميگويد ه مكتسب ميتواند باشد و هم كاسب.

سال قبل است معين كرد چرا  ٥سال قبل است و ميتوان از مالحظه عين موجود و مالحظه آثاري كه از عين 
سال  ٥كنيم بگوئيم عين خارجي  مي كهاي  اينجا آمده است و نيز ميتوان گفت از عين خارجي االن مطالعه

 صوري ميتواند اينكار را بكند.؟منطق آيا  ديگر چه خواهد شد.
 برادر نجفي: خير

برادر حجت اال سالم حسيني: پس منطق صوري در نسبت بين كليات كه مفاهيم فلسفي كلي است ميتواند 
حركت كند، يعني اگر كلي شماهستي يا امكان يا وجوب يا ضرورت بود و برايش تعريف داديد نسبت بين 

بين جزئي هاي اضافي را براي مالحظه جزئي هاي عيني خارجي نميتواند  تعارف را ميتواند ببيند ولي نسبت
 ببينيد.



 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومسروش طراحي دوره 

 ٢٥جلسه: 
 مقايسه دو منطق كل نگري و كلي   نگر

 
 *مقدمه

طراحي كه پرسش و پاسخ دوره دوم اين بحثها بوده حضرتعالي در هفته برادر نياز: در ادامه جلسات روش 
گذشته در بيان تفاوتهاي منطق مجموعه نگري و كلي و نگري در پاسخ آقاي پيروزمند كه در مورد ادراك از 
كلي و كل و صحبت كرده بودند چند مورد تفاوتهائي را بيان فرموديد. براي اثبات ضرورت وجود منطق مجموعه 

ري در عينيت از وروديهاي مختلفي استفاده كرديد. يكي اينكه درون خود منطق صوري وارد شديد، مفاهيم نگ
كه در آنجا وجود دارد از قبيل تعريف كل و كلي و جزء وجزئي و ادعاي منطق صوري در اين مورد كه الجزئي 

و وارد به اين نطلب شديد كه در عينيت اليكونوا كاسبا و ال مكتسبا و كلي يكونوا كاسباً و مكتسبا را فرموديد 
خارج از مفاهيم ذهني ما با مسائل عيني و جزء در خارج يا مجموعه يا كل سرور كار داريم كه براي شناختن 
كل چون در شناسائي آن خطا وارد ميشود ضرورت وجود يك روشي براي صحيح شناختن و درست شناختن 

بحثهاي گذشته اشاره فرموديد اثبات ضرورت وجود منطق مجموعه اين كل حس ميشود. يكي از مواردي كه در 
دانيد پيرامون اين مطلب و استفاده هائي كه از طرح اين  مي نگري از طريق برهان عليت بود. كه اگر صالح

 فرمائيد، توضيح بفرمائيد. مي مطلب در بيان ضرورت وجود منطق
 حبتي ندارد؟كسي بصورت اشكال صآيا  برادر حجت اال سالم حسيني:

فقط طرح اين اشكال بود كه اگر برهان عليت خواست اثبات وجود كل را در عينيت بكند براي  :برادر نياز
كنيد؟ و اگر ضرورت دارد كه ابتدائا وجود كل در عينيت اثبات  مي اثبات وجود منطق كل نگري چگونه استفاده
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يرد و بعد از طرح اثبات وجود كل و ابات شود پس بايد برهان عليت در صدر مباحث روش طراحي قرار گ

 ضرورت وجود منطق آن، آنوقت دو منطق را با هم مقايسه كنيم. اگر ممكن است جايگاه آنرا مشخص كنيد.
 *عمل انتزاع در هر دو منطق واقع ميشود.

 ه؟خورد يا ن مي برهان عليت بدرد منطق مجموعه نگرآيا  برادر حجت اال سالم حسيني: يك بحث هست كه
با مالحظه ارتكازاتي كه آيا  پاي منطق مجموعه نگر در برهان عليت بند است يا نه؟ يك بحث ديگر است كهآيا 

در جامعه است اگر بخواهيم شيوه ارائه مطلب را مالحظه كنيم و منطق مجموعه نگر را بكار بگيريم چگونه بايد 
ر قسمت اول است در جلسه گذشته سئوالي كه منطق مجموعه نگر را ارائه كنيم؟ متفرع بر وجود بحث دوم د

كنيد، ولو بعض از  مي مطرح شده بود اين بود كه شما در انتزاع خصوصيات شخصي يك شئي خارجي را حذف
كنيد. تا  مي خصوصيات آن را، ولو يك خصوصيت از آن راحذف كنيد، بهر حال خصوصياتي از آن را حذف

فرمائيد.مفهومي انتزاع شده، كنده شده از يك عين خارجي. در بتوانيد آن را بصورت يك مفهوم مالحظه ب
كنيد. نه اينكه همه خصوصيات را كه در عينيت واقع است را در  مي منطق مجموعه نگر كه شما همين كار را

 ،مفهوم ذهني مالحظه كرده باشيد بطوريكه هيچكدام از آنها رها نشده باشد. شما وقتي بعضي را از آن كنيد
كنيد بحث در باره ان شئي خارجي در حقيقت نيست بحثي تجريدي است كه  مي ي را كه دوباره آنديگر بحث

 مقدمات آن از ان چيزي كه كنده شده شروع ميشود.
 راسعي آنها بين نسبت ولي نياوريم عينيت از را خصلت ٥ -٣ – ٢عرض كرديم: در ساده سازي ممكن است 

 كوچك مجموعه يك آنوقت كرديم مالحظه آنهارا بين نسبت اگر و كنيم برقرار و كنيم مالحظه كه كنيم مي
ن نسبتها اي خارج در هستيم مدعي و ايم ساخته است خارج در كه چيزي آن ازاي  نمونه ايم كرده درست ذهني

بين اين خصلتها واوصاف در اين مصداق خاص بر قرار است. مثال وقتي ميگوئيم نسبت بين وزن اين با حجم 
 كنيم. گاهي نسبتها را كه مالحظه مي برقرار است معنايش اينست كه يك نمونه كوچك از اين درستاين 
١ گوئيم وزن اين مي كنيم مي

١ يا  ٥
دهيم و  مي سنجيم يك وزن براي آن قرار مي يا با يك مقياس خاصي آنها را  ٦

سانتيمتر مكعب  ٥م حجم آن گوئيم وزن آن ده گرم است. يك حجم براي آن قرار ميدهيم ميگوئي مي مثال



 ·····························································································  ٥٧ 
است. يك وقت هست كه نسبت بين اينها فقط ميگوئيم اين باب حجم است و ربطي به آن ندارد. اال اينكه 

گرم با هم ربط ندارد. ولي گرم ربطي به حجم ندارد يك  ١٠اعدادي كه گفتيم پنج سانتيمتر مكعب و آن هم 
كه به هر نسبتي در وضعيت اين خودكار تغيير حاصل  دانيم بطوري مي وقت هست كه گرم و حجم را مربوط

شود. وزن وحجم آن از اين تغيير متاثر ميشود. يعني چه؟ يعني اگر جنس اين خودكار از سرب باشد با اينكه 
 اگر چوب باشد حتما نسبت بين اينها مختلف ميشود. هر چند حجم آن ثابت است. از نظر ظاهري حجم را ثابت

مخصوص ثابت نيست. حجم مولكولي ثابت نيست. نميشود حجم مولكولي را ثابت فرض  گيريم ولكن حجم مي
كنيد و بعد هم بگوئيد كه اين مثال همان قد و اندازه را دارد ولي وزنش بيشتر است اينكه حجم با وزن رابطه 

طق مجموعه داشته باشد در هويتي كه در خارج دارد. نسبتي داشته باشد مثال سرعت و تغيير آن. گفتيم من
است. چه نسبتي بين حجم و وزن حاكم است؟ وزن و حجم  ،نسبت ،كند مالحظه ربط مي نگري كاري كه

چگونه متاثر ميشوند؟ ابتدا اينست كه اگر اين را با چيزي ببرم نصف ميشود. هم حجم آن نصف ميشود و هم 
وزن آن دارد؟ حجم مخصوص  وزن آن. گاهي است كه ميگوئيم حجم مخصوص اين چگونه است؟ و چه ربطي با

كند و پوسيده ميشود حجم مخصوص آن  مي را كه بياوريد معنايش اينست كه وضعيت جنس اين كه تغيير
 كند. مي كند. وزن مخصوص آن هم تغيير مي تغيير

 *از نظر منطق مجموعه نگري جزئي كاسب و متكسب است.
كند.  مي نمونه، از آنچه كه در عينيت است درستپس بنابر اين عرض كرديم در منطق مجموعه نگر مدل، 

سازد داراي يك نسبت تقيبي بامجموعه عيني است. هر  مي ذهني كهاي  كند مجموعه مي كه درستاي  نمونه
گاه بتواند يك ابزاري را براي مالحظه اين نسبتها بهم درست كند فقط در يك شئي نيست، اگر اين را بصورت 

ظه نسبتي كه بين وضعيت اول با وضعيت ثاني است يعني مالحظه نسبتي كه حاكم بينيد. مالح مي يك جريان
اگر توانست مالحظه اين نسبت را بكند آنگاه يكونوا كاسباً. چه  )بر جريان است(بر جريان تبيل شدن اين به آن

چه كانالي چيزي؟ اين شئي جزئي كه در خارج است. اين جزئي عيني نه آن جزئي اضافي (يكونوا كاسباً) ا ز
آئيد اول كار اين و  مي يكونوا كاسباً؟ شما يك قانون پيدا كرديد. يك رابطه حاكم بر جريان تغيير پيدا كرديد.
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كنيد يعني نمونه كوچك ذهني آن را ميسازيد روي كاغذ هم ميتواند آن را به يك نحوه  مي زن راترسيم

آن خط با آن خط ديگر نسبتي قرينه است. با كشيد و ميگوئيد نسبت اين خط به  مي مشخص كنيد. چهار خط
 يك نسبت تقريبي با آن شيئي كه در آنجا است.

با اين قندان كه در اينجا هست. خوب من چهار خط كشيدم كه نسبتهاي هندسي آن به يك نحوه نبت به 
طريق ساختمان اين تبعيت ميكرد. نسبت بين اين شئي و اين شئي هم كه بخواهد تبديل شود باز از يك 

كنم بهاينكه اين وضع تغييراتش اين را به آن  مي كنم و بعد حكم مي نسبت حاكمي كه بر اينها هست مالحظه
برد. اگر بخواهيد تغييراتش آن را به يك طرف ديگر ببرد يك موضع گيري جديد بكند فرضا بايد اين  مي طرف

 بينيم به اينجا حركت مي ان را مشاهده كنيمكند. حاال اگر  مي را بر داريد و آنجا بگذاريد وضعيت آن تغيير
خواستيد تبديل آن را  مي كند. برداشتن سر قندان چگونه ممكن است؟ اين را بايد با همان قانوني كه مي

مالحظه كنيد، مالحظه كنيد كه چگونه تغيير مسير آن ممكن است. يعني تبديل مسير هم از همان قانوني كه 
كه در آن جلسه عرض شد خالصه اش را امروز خدمتتان عرض كردم. اي  به نحوهحاكم است تبعيت ميكند. اين 

 هر چند بيان ديگري داشت.
*مالحظه نسبت بين كليات غير از مالحظه نسبت بين اوصاف يك شئي خارجي است پس بنابر اين كال 

اوصاف در اين منطقي كه معي در انتزاع كردن وجدا نمودن دارد اگر هم مالحظه نسبت ميكند نسبت بين 
كه ميسازد، كه نسبت تقريب آنبا عينيت باشد، نيست.ميگويد كدام وصف شاملتر و كدام وصف كلي تر اي  نمونه

كند. اين وصف با چه اوصافي مشترك است؟ همانجور كه در اول كار  مي است؟ در همان باب انتزاع به ان نگاه
كه متنزع از خارج است، چگونه  ،مفهومي كه در ذهن آوردهيك درجه اين را انتزاع كرده است بعد دوباره از اين 

كند؟ مثال شكلي از اين قندان ار من در ذهن آورده ام(تصور نموده ام)  مي خصوصيت شخصيه آن را حذف
فهمم خارجيت ندارد. پس كنده شده است. بعضي از  مي اوصافي از اين را كنده ام. آنچه كه از اين قندان

آيد و بته  مي آيم از آن قندان و قندان ديگر دارد بدست مي ا ندارد و در ذهن من است.خصوصيات خارجي اين ر
 كنم و خصوصيت ظرفيت ان را مالحظه مي گويم. دوباره از آن قندانها خصوصيت سنخيه را جدا مي آن قندان
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. خوب بگويم "كيفيت"خصوصيت ظرفيت را هم ممكن است باز حذف كنم و به آن  "طرف"كنم و ميگويم مي

اين كلي هاي تجريد شده يك نسبتي بهم پيدا م يكنند بعضي بر بعضي ديگر شامل ميشود. نسبتي كه بين 
كليات است نسبتي كه بين اوصاف يكشئي خارجي است خيل فرق دارد. نسبت بين اوصاف مالحظه كردن از 

كند، البته گذر از  مي قبيل مالحظه وزن وحجم مخصوص است كه كامال با آن نحوه تجريد كردن فرق پيدا
كليات حتما در منطق مجموعه نگر هم هست. احكامي را كه نسبت به روش و معادله حاكم بر تغيير و در غير 
آن صادر ميكنيد، در آن خصوصيت شخصيه نيفتاده است ولكن ابزاري است كه بوسيله آن از وضعيت جزئي 

كند كه  مي ندارد، نسبت به معلومتان كسب مجهولعيني خارجي كه تعدد نيست و يكي بيشتر در خارج وجود 
 گيريد و ميگوئيد چگونه به آنجا ميرسد. مي آن هم يكي بيشتر نيست. يك وضع خاصي را در نظر

 فرمائيد در ابتداي كار؛ كار منطق مجموعه نگري با منطق تجريدي يك جور مي برادر پيروزمند: شما
ائي را ميكند از يك كل خارجي اوصاف مختلفش رادر نظر ميگيرد كند و خصلته مي نمايد. وقتي كه انتزاع مي

كند، آنوقت اين اوصافي كه ابتدائا  مي اي نسبت بين اين اوصاف را بر اساس مدلش برقرار مي ولكن وقتي بعد
ميشود. كه ناظر بر يك كل خارجي است و نسبت تقريب فقط با يك اي  انتزاعي بود تبديل به يك مجموعه

خارجي بيشتر ندارد و اين با وقتي كه تجريد كنيم و تجريد ما مراتب مختلف داشته باشد(طبق  مصداق عيني
دهيم) و شامل و تحت شمول داشته باشد فرق ميكند. عرض ما اينست كه اين  مي آنچه در منطق صوري انجام

هنوز آن مطلبي كه  كنيد مي تفاوت مورد لحاظ است ولكن بعد از اينكه شما بين اوصاف تجريدي نسبت برقرار
ابتدا بود كه ما قادر به شناسائي خصوصيات شخصي نبوديم برقرار است. چنانچه اين نكته در فرمايشات خودتان 

فرمائيد اين مدل ذهني كه ما ساخته ايم با عينت نسبت تقريب دارد و  مي هم منعكس است يعني اينكه
دارد كه ما به چه اندازه توانسته باشيم خصلت شخص  مطابقت حقيقي ندارد. و اين نسبت تقريب بستگي به اين

آن را مالحظه كرده باشيم. بنابر اين هر چه ابزار مالحظه و مجاسبه ما ضعيف تر باشد اين نسبت تقريب دور تر 
ميشود. يعني چه؟ يعني اينكه خصلتهاي شخصي از آن كل مالحظه نشده است. در عين حاليكه بين خصال 

ايم. در عين حاليكه آنچيزي كه در ذهن ماست مثل چيزي كه در منطق صوري عمل نسبتي برقرار كرده 
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از خصال تجريدي است كه بين انها نسبتي بر قرار است كه اين نسبتي كه بين اي  ميشود نيست. بكله مجموعه

ست كه آيد اين مي قندان بر قرار است بين اجزا ميگروفون نيست ولكن آنچه كه سريعا در محاسبات عادي بشر
قندان با نسبتي از آن كه قابل مالحظه است يكي  ١٠٠كند اين  مي قندان توليد ١٠٠اگر يك كارخانه روزي 

كنند كه كارخانه چنين  مي كه از اين قندان و نسبتهاي بيناين قندان محاسبهاي  است. يعني آن مجموعه
 لتي داشته باشد مجموعه آن را با همچيزي را توليد كند آنقدر دقيق نيست كه بگويند هر كدام بايد چه خص

كند كه بر اساس همان مدل ذهني است كه كارشناس آن  مي گويند و مدام اين كارخانه قندان توليد مي
گويند اين موارد را با اين نسبت با هم مخلوط كنيد و  مي كارخانه داده است. آن مدلي كه ذهن كارشناس است

دهد قندان باشد و بر اساس همان مدلي كه داده است همه اينها بر اساس  مي در قالب بريزيد تا آنچه كه تحويل
آن ساخته ميشود بنابر اين ما با مالحظه اينكه مجموعه را هم در نظر بگيريم و نسبتي بين خصال تجريدي بر 

كلي قرار كنيم بنا به همان دليل كه هنوز قادر نيستيم خصلت شخصي را مالحظه كنيم نسبت تقريب ما از آن 
گيرد و هر چقدر بيشتر فاصله گيرد  مي آن مدل ذهني ما از كلي كه در عينيت است فاصله ،كه در عينيت است

توانستم نسبتهاي بر قرار شده بيايند قندان را مالحظه  مي پوشاند يعني اينكه اگر بنده مي مجموعه شاملتري را
اور اينست اين نسبت را نداشت ولكن يك نسبتي شود و آن قندان هم كه مج نمي كنم طبعاً شامل بر آن قندان

 هست.......
 *در منطق مجموعه نگري صحبت از نسبت تقريب است نه تطابق نظري
يعني آيا  ،گوئيد نسبت تقريب مي برادر حجت اال سالم حسيني: نسبت به خطايش يا شمول ان؟ وقتي

نتوانستم آن كار را انجام دهم يعني فقط گوئيد من  مي گوئيد خطا بيشتر شد؟ وقتي مي شمول بيشتر شد يا
من شده است. يعني  ٥٠يك كار واقع ميوشد ولي من قول داده بودم از هر هكتار صد من گندم در ايد ولي 

 وقتي نسبت تقريب پائين آيد درصد خطا باال ميرود ولي فقط يكي هم ميشود.
 برادر پيروزمند: اگر نسبت تقريب به معني حذف يك.......
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گويم اگر اينگونه  مي كنم و مي ر حجت اال سالم حسيني: نه نسبت تقريب يعني آن تصديق آخري كهبراد

اينجام دهيد آنگونه ميوشد اين قول مطابق با مطابق نظريش محال است كه در آيد. يعني محال است ادراك 
سانت است اين  ٥ن خوكار گوئيد اي مي شما از آن مجموعه تطابق داشته باشد و مطابق مطابق برابر باشد. شما

 ٥گوئيد اين  مي گيريد و مي گذاريد اندازه مي آوريد و مي سانت است كوليس ٥يك نسبت تقريبي دارد كه اين 
 گويم: ابزار شما تا چقدر را نشان مي چرا؟:گويند مي گويم بفرمائيد با يك نسبت تقريب. مي سانت است من

١ گوئيد تا زير يك ميلي مترتا مي دهد؟ مي
١ گويم پس تا مي دهد. مي ميلي متر را نشان ١٠

ميلي متر نسبت  ١٠
 تقريب دارد، خطا پذيري دارد.

آيد. اگر تصديق  نمي سانت. معنايش اينست كه تصديق شما مطابق اين در ٥معنايش اين نيست كه اين 
ست. اين را نسبت سانت يك چيز باشد و يان هم يك چيز باشد و آنها را كنار هم بگذاريم يكي ني ٥شما از 
١دهد( مي گوئيم. حاال اگر ابزار شماميكرو متر شه تا يك ميكرون را نشان مي تقريب

 ٥ميلي متر) ميگويند  ١٠٠
گويم نفرمائيد است بفرمائيد با يك مقدار تقريبي اينقدر  مي سانت و اينقدر ميلي متر و اينقدر ميكرون است.

ئيم كه يك نسبت تقريب دارد. نه اينكه بر متعدد آن شامل گو مي است. هر گونه تصديق نسبت به خارج را
ميشود. حاال درمنطق مجموعه نگري اگر تكنيك مجموعه نگري شما باال رود. دقيقاً عين اينكه يك كوليس را 
زمين بگذاريد و ميكرومتر را بياوريد شما توانستيد كار ذهني بكنيد و نحوه مدل سازي خودتان را عوض كنيد 

ل سازي ما تا حاال اينگونه بود در مدل سازي بايد قوانين تغيير را اينگونه شناخت و اگر اين قول بگوئيد مد
دومي شما نزديكتر باشد مثل اينست كه ابزارتان را عوض كنيد(كوليس را كنار بگذاريد و ميكرومتر را بياوريد 

١ تر چيزي است كه اشياء را تاكروم مي سنجد مي است كه مقدار طول را د رحد ميلي متراي  كوليس وسيله
١٠٠ 

گويد اگر موفق شويد  مي كنيد نسبت تقريب باال ميرود. ابزار شما مي سنجد. ابزار را كه عوض مي ميلي متر
دهد. اگر موفق نشويد و اطالع كلي بدهيد و باز هم  مي اينگونه نمونه برداري كنيد اين در صد را به شما تحويل

د. مهم اينست كه ابزار شمابتواند محور مغير و تابع را از هم بشناسد. اگر نشناسد محور مغير را ياد داشت كني
نميتواند چنين كاري را بكند. ابزار شما اگر توانست محور مغير را بشناسد يك چنين هنري را خواهد داشت. به 
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شما باال ميرود درصدي هم كه اطالعش از كنترل كردن محور مغير و تابع شما باال رود نسبت تقريب عيني 

آيد بايد توجه كنيد اينست كه كاسب و مكتسب شدن يعني چه؟يعني اصال جاي  مي قسمت مهمي را كه بنظر
تطابق نظري در اينجا نيست. اصال منطق در عينيت نميتواند نطابق نظري داشته باشد نه اينكه براي انسان 

با خودشان راداشته باشند واين غير از اينست كه كند نسبت بين اشيا زمان برابر  مي ندارد. قانون عليت حكم
 منطقي و نسبتي در كار نباشد. و نسبتي نباشد كه اينجا را به انجا برساند.
آيد فالن كاال راكه بخواهيد توليد  مي برادر پيروزمند: آن كارشناسي كه بر اساس يك مدل و مجموعه نگري

وصاف يا خصال بر قرار شود تا چنين كاالئي تحويل داده شود كنيد بايد اين نسبتها بين اين نسبتها بين اين ا
گويد خطا در عملش وجود دارد؟  مي كند. مي اينكه او بر اساس يك مدل شاملي هزاران نوع از ايك كاال را توليد

 مطلوب او همين است.
سائي جريان *مدلي كه بر اساس انتزاع و تجريد ساخته ميشود مدلي استاتيك است اما مدلي كه براي شنا

 در عينيت بكار گرفته ميشود مدلي متحرك است.
برادر حجت اال سالم حسيني: پس معلوم ميشود معناي مدل را نتوانسته امير سانم معنايش اين نيست كه 

 تا بسازند. ١٠٠سازد كه از روي آن  مي براي طرحياي  يك نمونه
يد يك طرح براي قندان بريزه يك طرح براي گو مي آيد و مي كنيد. يك نفر مي گاهي شما مدل ذهني درست

 كنم كه نمونه آن را از نظر مهندسي كنترل مي ساختمان بريز.يك طرح براي ميز بريز. من يك نقشه درست
قندان نسبت به مقاومت  ،گويم دهانه مي گويم مقاومت ستونها نسبت به سقف خوب است.اينجا هم مي كنم و مي

ف ميشود و مقاومت مقدار پالستيكي كه در اين مصرف ميشود و مقاومتي كه مقدار پالستيكي كه در اين مصر
كنم اين جور مدل دادن  مي دارد خوب است. الزم نيست از اين ضخيم تر يا ظريف تر بگيريم مهندسي فني

اورد و ميخواهيد مطالعه وضعيت كنيد  مي است كه بيايند در عينيت بسازند. يك وقت هست كه از عينيت در
 اهيد موجود عيني در خارج را بشناسيد. اولي با دومي زمين تا آسمان فاصله دارد.ميخو

 در اولي نسبت بين اوصاف نيست؟آيا  برادر پيروزمند:
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برادر حجت اال سالم حسيني:در اولي مساءله جريان و تغيير و تغيير وضعيت نيست بلكه آن يك كارساده 

 كند. يعني فردا صبح مي . دنيا را استاتيك فرض كرده و كارمهندسي است و در آن به هيچ چيز توجه ندارد
هزار تومان خرجش شده است تا يك ميليون قندان  ٥٠٠گويند آقا اين قالبي را كه شما ساختيد  مي آيند و مي

 آيد و يك قندانهاي چيني يك يا مايع نوشيدني آورده اند كه هيچكس قندان نمي بزند پول قالب آن در
 گويد من مامور كنترل چنين چيزي كه نبودم. مي ايند مي ارش بسته شده است. سراغ مهندسخرد و باز نمي
گويند: داريم ورشكست ميشويم. پس اين همه پول گرفتي و محاسبه كرديد كه مقاومت پالستيك چقدر  مي

ن چه است مقاومت المينويوم چقدر است مقاومت آلمينويم چقدر است، چيني چقدر مقاومت دارد؟ قشنگي آ
گويد: اين يك حرف ديگري يك جاي ديگري دارد. كنترل تغيير كه به عهده من نبوده است.  مي ميشود؟ و.......

نمونه ساختن از عينيت يعني مطالعه وضع نمودن غير از نمونه ساختن بصورت طراحي براي درست كردن يك 
جريان است كه ميخواهيد ببينيد به كاال است. در نمونه سازي از عينيت يك چيزي مستقل از شما در حال 

كه در اي  دهد؟ مثال رودخانه مي را كه وارد كنيد؟ چه عكس العملي از خود نشاناي  اينجريان چه نحوه ضربه
حال جريان است ميگوئيد ما اگر يك سنگ در فالن قسمت بياندازيم اين ضربه هائي كه وارد ميشود موجها 

ميشود. اگر سنگ به فالن قسمت وارد آيد اينجوري ميشود. يك  دارد و اينجوري مي يك شتاب خاصي بر
فرمائيد مطالعه وضعيت اين جريان يعني مصداق عيني خارجي را كه  مي جرياني هست نه اينكه شما ايجاد

 ميگيريد نسبت بين انها را كه ميخواهيم مالحظه كنيم براي مالحظه وضعيت جريان است.
 ي، منطق شناخت است نه منطق ساخت.برادر پيروزمند: پس منطق كل نگر

برادر حجت اال سالم حسيني: اگر شما توانستيد وضعيت جريان را بشناسيد آنوقت جريان مطلوب را 
 كنيد نسبت تقريب در اينجا در مي كنيد بعد نسبت بين جريان موجود با جريان مطلوب را مالحظه مي مشخص

ر وضع خارجي جريانش را تغيير دهيد. پس منطق مجموعه آيد كه بتوانيد به آن نسبتي كه ميخواهيد د مي
 بيند. او چون انتزاع نمي شناسد منطق صوري اصال اين را بصورت جريان مي نگري يك جريان را در خارج

آيد  نمي كند نميتواند جريان ببيند. تازه جريان را هم كه ببيند از رود خانه هم عكس بر ميدارد. هيچوقت مي
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بين آن است را در تغييراتش مالحظه كند يعني رود جاري است يا زمان را بصورت تجريدي نسبتهائي را كه 

كند و  مي خواهد جريان را به خصوصياتش مالحظه كند.خصوصياتي كه تغيير مي كند ولي در اينجا مي مالحظه
اني مطلوب نسبتهائي كه بين آن است را ميخواهد مالحظه كند. در مرحله دوم ميخواهد معين كند چه جري

است بعد نسبت بين آن جريان مطلوب با اين جريان را ميخواهد مشاهده كند. وضعيت جريان را از وضع 
 موجود به وضع مطلوب با يك نسبت تقريب و درصدي منتقل كند.

برادر نياز: هفته گذشته اشاره كرديد كه آن نمونه ساده ذهني فرضي كه د رمنطق مجموعه نگري از آن 
فرقش با منطق صوري اينست كه اين نمونه متغير است. بفرمائيد اين تغييري كه در اين نمونه  صحبت ميشود

 كنيد چه نوع تغييري است؟ مي ذهني فرضي از ان صحبت
 كند مدلي متغير است. مي *مدل و نمونه در مجموعه نگري چون نسبتهاي متغيير را مالحظه

يم گفتيم اگر يك دستگاهي اينجا بگذارند تا انساني كه راه برادر حجت اال سالم حسيني: در مثالي هم كه زد
ميرود را نشان دهد اين در عين حالي كه عكس است در حال راه رفتن است يعني متحرك است. ميخواهيم 

دهي راه رفتنش چگونه عوض ميوشد  مي ببينيم اين نمونه چگونه است؟ تا بعد بگوئيم تغييراتي كه ما در آن
كند. اگر در خاطرتان  مي غييراتي را كه در عينيت بدهيم جريان عينيت هم اينجوري تغييربعد بگوئيم آن ت

 كنيد مي كنم. صبح سئوال شد اين تقسيمات را كه برسه مي باشد صبح يك سئوالي شد من آن سئوال را تكرار
باره ممكنات محدوده كاربردش تا كجاست؟ عرض كرديم همينجور كه اگر از يك فيلسوف سئوال كنند ردآيا 

گويد: بله چون ممكن  مي بگويند ممكنات كه همه مخلوق خداي متعال هستند جبرئيل هم همينطور است؟
گويد قول من تخصيص بردار نيست حكمي را كه دارم جوانب آن را عقل مالحظه كرد و  مي است مخلوق است.

آيا  كند از او سئوال كنيد مي نخورد. هر ممكني مخلوق است. حاال اينكه بيا نمي حكم كرد ديگر تخصيص
گويم مخلوق است.  مي گويد: همينكه گفتيد ممكن است من مي كنيد؟ مي جبرئيل را ديده ايد كه اين حكم را

كنيد اگر به آن دست يافتيد معنايش  مي گويد ممكن پس مخلوق. قانوني كه شما پيدا مي از او سئوال كنيد
وم اين قانون است. براي عين بگوئيد، بگوئيد يك عين كوچكي داريم اينست كه تصديق شما در باره تغيير محك
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تغييرات اين هم تقسيم به سه ميشود؟ ميگويم: بله. آيا  كه مدادي است كه نصف آن هم نوشته شده است.

گويم: تقسيم بر سه ميشود. بگوئيد اگر كاخانه مادري مثل يا  مي بگوئيد تغييرات كارخانه مداد سازي چطور؟
گويم تقسيم بر  مي گويم آنجا هم تقسيم بر سه ميشود. بگوئيد اقتصاد ايران مي شگاه بزرگ داشته باشيمپاالي
 :گويم مي گويم تقسيم بر سه ميشود. بگوئيد كل رفتار جامعه بشري مي شود بگوئيد اقتصاد جهاني مي سه

 موجوداتي كه تا حاال نديده ام وگويم اگر از من در مورد  مي گوئيد چرا اينجوري است. مي تقسيم برسه ميشود
 كند. اگر عقل و روح هم تغيير مي توانم ببينيم سئوال كنيد درباره تغيير همين حكم را نمي شناسم و نمي
گويم اين قانون تغييري را  مي گوئي؟ مي گويد چگونه آنها را مي كنند همين معادله سه بر آنها حاكم است. مي

كن مخلوق است (كل ممكن مخلوق) اين تخصيص بردار نيست. قانون من كه من پيدا كردم مثل قانون الم
نويسد. پس  مي درباره اصل تغيير است. بعد از مطلب سئواالت خودش را بر اساس قانون تغيير است كه در آنجا

گويد  مي كند و مي نويسد. احكامي هم كه صادر مي اين مدل، مدلي در حال تغيير است چون نسبتهاي تغيير را
گويد اين نسبتهاي تغيير را كه طي اين قانون با  مي ين را اينجور كه كنيد آنجور ميشود بر اساس اينست كها

آن اين سلوك را كنيد اين نتيجه را ميدهد. پس جان مايه و جوهره كار آن قانوني است كه ميخواهد تغيير را 
گوئيد در  مي در باره اصل آن، اصل كهكند(نه  مي كه در باره كيف حركت بحثاي  تبيين كند. يعني فلسفه

كنيد)  مي فلسفه تجريدي بحث ميشود. يك وقت درباره كيفيت حركت، تعين حركت كيفيت جرايان صحبت
 ناظر بر اين مطلب است.

گشت كه معموال مهندس فني كه  مي برادر افكاري: يك مقدار سئواالت برادرمان پيروزمند به اين بر
كند و بعد  مي آيد نسبت بين يك سري مواد و يك سري خصلتها را طراحي مي ندميخواهد يك چيزي راطرح ك

سازند. يعني در حقيقت طرحي كه ريخته است يك كل ساخته است يعني نسبت  مي ميليونها نمونه از روي آن
يك كند يعني يك كلي است كه شامل بر  مي بين اجزا را بيان كرده است. ولي اين كل بر ميليونها نمونه صدق

براي شناخت آن به اي  گوئيم هر جامعه مي نمونه نيست بلكه شامل بر ميليونها ست. يا در برنامه ريزي وقتي
سال گذشته  ٢٠كنيم. حاال اين جامعه چه جامعه ايران باشد جامعه  مي سياست يا اقصاد آن را تقسيم ،فرهنگ
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كند. يعني در حقيقت ما يك  نمي ستان باشد فرقيسال اينده ايران باشد يا جامعه افغانستان يا جامعه پاك ٢٠يا 

 گوئيم فرهنگ، سياست و اقتصاد و همين گونه زير مجموعه هاي آن را مي كل ساخته ايم چون اجزا دارد. و
 كند پس ميشود به آن كلي گفت چون اجزا دارد.  مي گوئيم و بر كثيرين هم صدق مي

دم شما اين نمونه اقتصادي را كه براي اقتصاد ايران برادر حجت اال سالم حسيني: من اين را متوجه نش
 در جاي ديگر هم ميتوانيد بكار ببريد؟آيا  كنيد مي درست

 برادر افكاري: يعني وقتي كه ما ميگوئيم هر جامعه اي........
را وقتي اي  برادر حجت اال سالم حسيني: وقتي در فلسفه تغيير ان هستيد يك احكام كلي داريد هر جامعه

گوئيد بعد به  مي چنين و چنان است اينها رااي  خواهيد بشناسيد سياست و اقتصاد و فرهنگ دارد، هر جامعهمي
 گوئيد سئوال كنيد....... مي آنجا ميرسيد كه ميگوئيد ميخواهيم در جامعه ايران آن را پياده كنيم

 ...........برادر افكاري: قبل از اينكه وارد يك كيفيت خاص در عينيت شويم.
برادر حجت اال سالم حسيني: ميخواهم بگويم تا قبل از اينكه وارد شويد عملي نسبت به عينيت نفرموده ايد. 

 فلسفه تغيير حتمًا كلي است. 
 بر كثيرين صادق است؟آيا  برادر افكاري:

كليات برادر حجت اال سالم حسيني: نه فلسفه كلي شما بحث در كليات دارد. يعني فلسفه منطق عمل بحث 
كند. در نفس استداللهايش هم منطق تجربي را  مي كند مطالعه كليات را مي است نسبتهاي خاصي را مطالعه

 توانند مطلقا متحد باشند و نمي گوئيد دوشئي متوالي مي بريد. وقتي كه مي برد. منطق تجريدي را بكار نمي بكار
. اين غير از آنوقتي است كه آخر كار به يك كنيد مي توانند مطلقا منفصل باشند. قضيه منطقي درست نمي

گوئيد بنابه اين استداللهائي كه در اينجا آمده است تعداد ظرفها، پوشاكها وزنش و  مي چيزي ميرسيد كه بعد
گوئيد نسبت به ساختمانها چه نسبتي دارد. بعد در ايران  مي مقدارش چقدر است؟ جمع بندي م يكنيد و بعد

و فرش است در افغانستان يك تعداد و در جاي ديگر يك تعداد ديگر است ايران در يك تعداد خاص از ظروف 
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دوش سالش هم دو نسبت دارد. اگر بتوانيم محاسبه كنيم بايد در دو روزش هم دو نسبت باشد. يعني نه اينكه 

 نسبت واحد پيدا كند. 
اين دو تا مصداق از اين  ،استكانبهر صورت اين استكان و آن آيا  برادر افكاري: سئوال من اينست كه

 عينيتي هستند از آن طرحي كه آقاي مهندس داده است يا نه؟
كنند كه شما در شكل ساكنمي بينيد اوال نه طرح  مي برادر حجت اال سالم حسيني: طرحي را كه درست

نظري دارد. آن اين استكان مال آن بنده خداست و نه استكان. براي اينكه آن طرحي كه او داده است تطابق 
طرحي نه مطابقت با اين و نه مطابقت با آن دارد. اين دو استكان هم با هم هيچگونه تطابقي ندارند يعني اين 
يك زمان براي خودش دارد و آن هم يك زمان براي خودش دارد. اين يك اندازه براي خودش دارد آن هم يك 

ريد يا روي ترازو ببريد قطعا براي اين دو، دو وزن نشان اندازه براي خودش دارد. االن اين را زير مكرومتر بب
 نويسد و مي دهد.اختالفاتش را هم مي ميدهد. اين را زير قوس الكتريكي ببريد حتما دو دستگاه را نشان

گويم به نسبت  مي گويند حجم اينها اينقدر با هم اختالف دارد وزنشان اينقدر را اختالف دارد. تازه من مي
تواند بسنجد. هر چيز زمان خودش را دارد. دو مصداق نميتواند بسازد اوال آن نسبتي  مي ين دستگاهتقريبي كه ا

كه نه يك ذره كم اي  را كه كلي در منطق با مصداق دارد نسبت تطابق نظري است. نسبت مطابقت نظري بگونه
ت و گفت اين يك كلي و نه يك ذره اضافه باشد در خارج نداريم پس نميشود طرح مهندس را در دست گرف

 است.
گويم اگر بحث صدق آن را در بحث نظري  مي بگويم: كلي يعني چه؟ بگويند، فرض صدقه علي كثيرين. من

بفرمائيد و بگوئيد اين بر يك ميليون استكان نظري كه مصداق اين واقع شود، درست است بله مطاب قت دارد. 
كنم. عيبي ندارد. مثل صدق انسان برا افراد آدمي. ولي  يم اگر بگوئيد از استكانها خصوصيت شخصي ار تجريد

بشرط اينكه خصوصيت شخصي ان را حذف كرده باشد. اگر حذف خصوصيات شخصيه را بكنيد فقط ظرفيت يا 
كند يك نسخ از  مي خصوصيت را مالحظه كنيد، بهر حال اگر اين را بصورت كلي مالحظه كنيد ان صدق

 گيرند به يك نسبت خاص اينقدر است. مي ه مقدار حجمي را كهگيرد ك مي استكانها را در بر
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 آيد. مي برادر عنايت مختاري: فرموديد هر چه دقت ما در منطق مجموعه نگري باال رود در صد خطا پائين

 برادر حجت االسالم حسيني: اگر قدرت دقت ابزارمان باال رود در صد خطا كم ميشود.
 پذيريم. مي همان منطق باشد. بهر حال يك مقدار درصد خطا را برادر عنايت مختاري: كه ابزارمان

 برادر حجت االسالم حسيني: حتما بايد باشد.
 برادر عنايت مختاري: اگر اين مقدار درصد خطا را پذيرفتيم دليل بر آنست كه ما مصداق حقيقي را

 توانيم بشناسيم. نمي
ي اثبات ميشود كه هر چيزي زمان برابر خودش برادر حجت االسالم حسيني: در فلسفه منطق مجموعه نگر

 را دارد و نبايد هم بشناسيم.
برادر عنايت مختاري: اما اگر اينگونه باشد ما ميتوانيم مصداقهاي متعددي براي اين كيفيت معين كنيم. پس 

 ما االن شناخت از كلي داشتيم نه شناخت از كل.
آيد به اين معنا نيست كه نسبت  مي ريب آن پائينبرادر حجت االسالم حسيني: اينكه ميگوين نسبت تق

گنجد هم  مي هم اين كاغذ در اين دستاي  شمول آن باال ميرود. شما ميگوئيد چون دستت را اينجوري گرفته
گنجد وقتي گفتيد نسبت تقريب باال يا پائين ميرود  مي كاغذ يك مقدار بزرگتر يا كوچكتر باشد در آناي  اگر

ئره شمول نسبت به آنها باال و پائين ميرود. من به اين قسمت كار داشتم كه نزديك به معنايش اينستكه دا
تصديقي است كه گفته بودم.(پيش بيني كه كرده بودم) به عبارت ديگر نارسائي منطق در شمول آن است نه 

ت قدرت كه داده اساي  اينكه رسائي آن در شمولش باشد. يعني آن منطقي كه در مجموعه نگري در نظريه
بيشتر شامل آيا  شمولش بيشتر باشد يعني درصد خطاي آن بيشتر است. معنايش اينست كه ابزارش بدتر است.

 بودن آن در منطق كلي نگري چطور است؟
 برادر عنايت مختاري: درصد خطايش بيشتر است.

شد بهتر است برادر حجت االسالم حسيني: نه. در منطق كل نگري هر گاه سخن شنا در صد شمولش بيشتر 
 خواهم بگويم ضد اين در جائي كه منطق شما منطق كليات باشد. مي يا هر گاه كه كمتر شد؟ من
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 برادر مختاري: ما اگر بخواهيم براي حركت اين شئي آينده نگري كنيم براي آينده اش دو جا در نظر

 كند. مي گيريم يعني باز شمول پيدا مي
 قعيت چند جا واقع ميشود؟در واآيا  برادر حجت االسالم حسيني:

توانيم دو جا براي آن در نظر  مي برادر مختاري: درواقعيت يك جا ولي ما بوسيله منطق مجموعه نگري
 بگيريم.

 اين ضعف منطق شما را ميرساند يا حسن آنرا؟آيا  برادر حجت االسالم حسيني:
 برادر مختاري: ضعف منطق است

تجريدي داشتيد و شمول آن بيشتر بود در منطق تجريدي حسن برادر حجت االسالم حسيني: اگر منقط 
 آن بود يا ضعف آن؟

 شوم. نمي برادر مختاري: من متوجه
خواستيم منطق صوري را بنگريم نه منطق مجموعه نگري را كه بحث  مي برادر حجت االسالم حسيني: اگر

 تر؟قدرت شمول بيشتر حسن آن بود يا قدرت شمول كمآيا  آن از كليات است،
 برادر مختاري: قدرت شمول كمتر بهتر است چون يك جا را به ما نشان ميدهد 

برادر حجت االسالم حسيني: نه. يك منطقي بنام منطق مجموعه نگر داريم هر چه كمتر شمول پيدا كند 
نسبت به تعيين مصداق، بهتر است. در منطق كلي نگر چگونه است؟ به عبارت ديرگ عرض ما اينستكه در 

ق مجموعه نگر نسبت تقريب هر چه كمتر باشد معنايش اينستكه قدرت منطقي شما كمتر است. قدرت منط
منطقي شما به نسبت تقريب پائين تر شناخته ميشود. يعني به شمول كمتر به تعيين نزديكتر ولي يادمان باشد 

بر مصاديق متعددي  كند. شما اگر بگوئيد منطق مجموعه نگري هم يك كل ميسازد كه نمي كه تطابق پيدا
كند. تغييرات جريان را هم ميگوئيم  مي كند. فرض شما اينستكه منطق مجموعه نگري مالحظه جريان مي صدق

 هميشه محدود و يكي است بيشتر نيست.
 صدقي را هم ميگوئيد صدق نسبت به خارج ميگوئيد نه صدق نسيت به فرض ذهني.
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 بينيد. نمي كنيد؟ يعني جريان را يم معناي اين آن نيست كه تغيير را از آن حذف

 هرگاه جريان فقط يك بار در آن يك وضعيت اتفاق افتد نه دوبار، وضعيت الف در جريان فقط يكبار اتفاق
كنم كه ميتواند  مي گوئيد من جوري مالحظه مي كنيد و مي افتد. آنموقعي كه الف را در خارج مالحظه مي

تا الف در خارج  ٢٠كه الف شما مالحظه نكرده ايد چون بنا نيست  اتفاق افتد. معنايش اينست "الف "بيست
 افتد. مي اتفاق افتد. يك بار الف اتفاق

 



 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومسروش طراحي دوره 

 ٢٦جلسه: 
 موضوع:پرسش و پاسخ پيرامون برهان 

 ٢١/٢/٦٥تاريخ: 
 

 پرسشها
 برهان عليت همان علت تامه است در اينصورت چگونه اثبات وجود مجموعه را ميكند؟آيا  -١
 بحثي مستقل در اثبات منطق مجموعه نگر است؟آيا  جايگاه بحث عليت كجاست. -٢
بين به اشتباه افتادن و مقدماتش و اختيار سوء و شخص مختار، و افعال ناروا و فاعل عليت حاكم آيا  -٣

 ت.اس
 پاسخها

 ٦* بحث در اصل وجود عليت است نه ساختار عليت. صحفه 
 ٧* بحث ساختاري را كه ميكنيد، اين بحث در امور ذهني است نه در امور عيني صحفه 

* بحث عليت در موضع اثبات ضرورت منطق كل نگر دقيقتر از بحث عدم كفايت منطق صوري در كل 
 ٨نگري است. صحفه 

 ٩عليت بر هر دو منطق حاكم است؟ صحفهآيا  اين هستيم كه ببينيم* در اين بحث بدنبال 
 ١٠كنيم كه هر دو بحث دو شاخه بك تنه هستند. صحفه  مي * در اين بحث عنوان

 ١٦كند. صحفه  مي * هستي و حقانيت هستي كه به حضرت حق بازگشت
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 پرسش و پاسخ پيرامون برهان عليت
از بحث عليت گفته شود تا دوستان در جريان قرار بگيرند و بعد چند ي ا برادر نياز:اگر اجازه بفرمائيد خالصه

 سئوال طرح شود.
ظاهرا در مباحث قبل فرموديد كليه استداللهاي منطق صوري به برهان عليت بازگشت ميكند وقواي از اين 

در مباحث شود. يا به تعبيري كار عليت همان كار هماهنگي  نمي برهان چيز ديگري در منطق صوري مالحظه
 ،كند و هماهنگي مي خودمان است. كه فرق عليت با هماهنگي اين است كه عليت تنها آهنگ داشتن را تمام

باشد را تمام ميكند يعني يك تعريف ديگر هم براي آن داديد كه عبارت بود از وجود اي  كه مجموعه ،آهنگي
ي بدون علت نيست) با توجه به بحث عليت ربط ضروري بين خصلتها و آثار و آثار با منشاء آنها.(هيچ وقوع

 فرموديد سه مورد اثبات ميشود كه عبارت از:
 اثبات وجود مجموعه در عينيت با استفاده از بحث عليت. -١
 دوئيت منطق مجموعه نگري با منطق صوري. -٢
 اثبات ضرورت وجود منطقي براي مجموعه نگري. -٣

رديم كه عليت حتما در خارج است تا بعد به اين منطق ها هيچ بحث نكآيا  برادر حجت اال سالم حسيني:
 برسد؟

برادر نياز: از قسمت اول تحت عنوان چگونگي ضرورت وجود مجموعه در عينيت، وجود ربط ضروري را 
فرموديد، كه در دو قسمت بود. فرموديد ربط ضروري در افعال ساده و موضع گيريهاي وجود دارد مثالي هم در 

گيرد تا يك نتيجه واقع شود) يكي هم در  مي افعالي كه صورت(ه مثال درست كردن چاي بود.مورد آن زديد ك
توانيم بگوئيم  نمي مورد موضع گيريهاي پيچيده كه فرموديد همه امور كه رسيدن آنها به نتيجه بديهي نيست

نامه و طرحي كه مديران و افعال و تنظيمات پيچيده يا همه به خطا ميروند يا همه بديهي هستند. اگر از هزار بر
 را كهاي  شود كه سالبه كليه اي مي دهند يكي هم صحيح واقع شود اين موجبه جزئيه مي مدبران جامعه

كشند، از همين مطلب نتيجه گرفتيد و  مي نشيند) را نمي هيچ فعلي كه داراي تاءمل باشد به ثمر(گويد مي
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بريد كه اوال حتما بين  مي شما به اين مطلب پيفرموديد حتي اگر يك عمل صحيح در عينيت واقع شود 

كه در عينيت واقع شده است يك ربط ضروري وجود دارد. ثانيا اين ربط داراي اي  مقدمات آن عمل و نتيجه
) ١قانون است. همينكه قانون آن كشف شود يعني در حقيقت توانسته ايم منطق آن را بدست آوريم. پس (

) اينكه همينكه ربط ضروري وجود داشت يعني آن ربط ٢يت وجود دارد و (اينكه حتما ربط ضروري در عين
) ٣شود قانون آن را كشف كرد و همان را بعنوان منطق آن معرفي كرد و ( مي (عمل) داراي قانون است. و

همينكه به خطا و صواب داشتن وقوع ها در عينيت رسيديم، ضرورت وجود منطقي براي مجموعه نگري تمام 
 ميشود.

ال سه سئوال تبييني مطرح ميشود كه حضرتعالي در مورد برهان ميگوئيد همان برهاني است كه در ح
كند، اگر  مي برهان صوري اقوامي از آن برهان نيست و تمام استد اللها در منطق صوري به عليت بازگشت
ر ممكن است منظور همان علت تامه باشد در منطق صوري، موضوع بحث آن يك علت و يك معلول است. اگ

توضيح بفرمائيد كه چگونه اثبات وجود مجموعه را ميكند؟ چون موضوع بحث آن يك علت و يك معلول 
 است(بحث علت و معلول است).

مساءله دوم رابطه بحث قبل بابحث فعلي است. بحث قبل در مورد كل و كلي و تفاوتهاي آنها خصوصاً در 
بحث عليت جايگاه مستقلي دارد و آيا  ازي بيشتر صحبت شد.پرسش و پاسخ هاي اخير در مورد مدل و مدل س

 گردد؟ مي يا اينكه در رابطه با بحثهاي قبل مطرح
خواهد سئوال دوم چه  مي براد رحجت اال سالم حسيني: اينكه فرموديد بحث عليت و هر علتي يك معلول

 بود؟
يت، ناتواني منطق صوري در كل نگري برادر نياز: دومين مساءله رابطه بحث قبل كه اثبات وجود كل د رعين

ومساءله مدل سازي بود كه در تجلسات قبل راجع به آن صحبت كرديد ربطش با بحث عليتي كه امروز بعنوان 
شود چيست؟ يا جايگاه بحث عليت در مباحث روش طرحي چيست؟آيا بعنوان يك بحث  مي مهره بعدي مطرح
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ميشود يا حتما در ربط با بحثهاي قبل است و حتما بايد از مستقل در اثبات وجود منطق كل نگري استفاده 

 اين طريق به مباحث وارد شويم تا به بحثهاي بعدي برسيم؟ 
فرمائيد همينكه يك عمل صحيح در عينيت واقع شود نشان دهنده اينستكه  مي در آنجا كه :سئوال سوم

توانيم منطق مجموعه نگري  مي ئه اين قانونربط ضروري وجود دارد و اين عمل داراي قانون است و از طريق ارا
را ارائه دهيم بين اختيار سو شخص فاسد، اختيار غلط و فاعل يا بين به اشتباه افتاده و مقدماتش حتما ربط 

توانيم هر ربطي كه واقع شد بگوئيم ربط صحيحي است؟ شايد از اين طريق  مي باز همآيا  وجود دارد. در اينجا
اينجا هم ربط ضروري وجود دارد يا نه؟ اگر ربط ضروري وجود دارد آيا  خواهيد بفرمائيد.بحث مالك صحبت را ب

 شود. نمي و ما آن را كشف كرده ايم كه اين ديگر قانون و منطق آن
كند  مي برادر حجت اال سالم حسيني: عرض شد كه در منطق صوري كليه دالئل او اثباتها به عليت بازگشت

و نيستي برابر نيستند. خود مالحظه اصل هستي يا مالحظه اصل نيستي بازگشت به  يعني شما ميگوئيد هستي
است كه قابل و توصيف نيست. ولي نسبت بين اين دو چطور اي  كند و بداهت آن هم در مرحله مي بداهت
يتواند گوئيد اگر اين را قبول نكنيد و بگوئيد يك چيز هم م مي گوئيد اجتماع آنها ممتنع است و بعد مي است؟

كند.  مي هست باشد و هم نيست باشد اولين حكمي كه نسبت به هست وسلب هست داديد بازگشت به عليت
وجود و عدم و هستي يكي و  ،وجود و عدم يكي نيست وجود علت اثر است، عدم علت اثر نيست اليساوي

 سلب را برابر ايجاب مساوي نيست. عدم از مالحظه سلب نسبت به وجود مالحظه ميشود وقتي نسبت به وجود
گوئيد يكي نيست پس جمع آن هم ممتنع است ولو اين رابطه تفصيلش قابل مالحظه  مي گذاريد و بعد مي

گوئيد به حكم عليت است كه  مي صرف وجود و عدم قابل جمع نيستند. خود همين هم بديهي باشد. ،نباشد
گردانيد دنبال اين هستيد كه اگر  مي اين حكم برگوئيد؟ كليه قضاياي ديگري كه به  مي بديهي است چرا اين را

اين فرض باشد و مفروض ما الف باشد از لوازم الف است. آنگاه وقتي من اصل الف را پذيرا شدم ولي لوازم الف را 
 شود نميتواند سلب شي عن نفسه باشد. چرا؟ چون عليت اين ربط را تمام نمي گوئيد اين مي منكر شدم.

 كند. مي
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عرض كنم روابطي كه در منطق صوري وجود دارد نميتواند محكوم عليت نباشد. وجود ربط بين مي خواهم 

گوئيد اگر اين  مي كه باي شما پيدا ميشود تصديقي كه براي شما پيدا ميشوداي  الزم و ملزوم است، مالحظه
 زمه است. حاالنباشد اين علت نيست. با فرض علت بودن آن مغاير است. شما گفته ايد اين علت، اين ال

سالبه جزئيه  ،گويم نقيض موجبه جزئيه مي شود وقتي كه مي گوئيد اين نيست.آنگاه فرض اول شما شكسته مي
كنيد كه اگر بخواهد نقيض باشد بايد امكان وجود موجبه  مي نيست اين يك حكم منطقي است شما اثبات

باشد. اين معني سلب كلي است. و بالعكس بهر جزئيه را بردارد يعني يك مورد هم نگذارد كه موجبه جزئي 
گويد به اين دليل، معنايش اينست كه به  مي حال وقتي پاي استدالل به ميدان گاهش عليت باشد. همينكه

 گوئيد به اين دليل تكيه كرده است. مي چيزي كه
را ميشود بدست اي  هر نتيجهاي  شود هر چيزي را نتيجه گرفت. از هر مقدمه مي اگر ما بگوئيم از هر چيزي

شود بدست آورد. معنايش اينست عليت را بايد كنار بگذاريد. يعني  نمي هم هيچ چيز رااي  آورد و از هيچ مقدمه
مثمربه هيچ ثمري نيست. و ازر هر اي  نباشد. يا بالعكس هيچ مقدمهاي  علت براي اثبات نتيجهاي  هيچ مقدمه

كند. پس بنابر اين برهان  مي ان بدست آورد. اين دو يكديگر را نقضتو مي را بصورت واحداي  هر ثمرهاي  مقدمه
 عليت يعني تكيه گاهي كه استدالل بر آن قرار گرفته است پايه همه استداللها است. 

 *بحث در اصل وجود عليت است نه در ساختار عليت: 
ت يا بيشتر. اصال موضع كالم خيزد يا از دو عل مي اين غير از بحث درباره اينستكه از يك علت يك معلول بر

گردد و اصل عليت  مي دو تاست. ما كاري در اين بحث كه عرض كرديم كل مباحث منطق صوري به عليت باز
شود حكم بدون عليت  نمي هم ميگويند در احكام بديهي است همانگونه كه هستي در تعاريف بديهي است. زيرا

شود براي آن دليل  نمي ر احكام هم عليت بديهي است وباشد. همانجور كه در تعاريف هستي بديهي است د
آورد. اگر هر دليل را كه بخواهيد براي اثبات اينكه عليتي در كار است بياوريد مبتني بر عليت است. حكم زير 
 همين عليت است. اگر چنين چيزي هست آنوقت صحبت از اينكه بخواهيم ببينيم از يك علت چند معلول در

كنيم نه  مي كنيد نيست. در اصل وجود عليت و درك از عليت بحث مي ش اين بحثي كه عرضآيد اصال بحث مي
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نسبت علت به معلول چيست؟ حاال اگر بخواهيد به بيان ديگري ذكر كنيم در ساختار آن كه آيا  در باره اينكه

نظر عقل.  بحث نداريم د راوصاف آن بحث نداريم در وجودش بحث داريم. هستي عليت يعني هستي حكم در
اگر هستي عليت رها شود در منطق صوري هيچ حكمي نخواهيم داشت و هيچ استداللي نداريم. هستي در 

گويند اينها  مي تواند بر قرار شود مگر اينكه عليت در كار باشد نمي تعاريف و عليت در احكام. نسبت حكميه
گويند  مي ) عليت.٢) هستي و (١بگوئيم (بطور هم عرض در نظر عقل بديهي است نه اينكه در طول هستند. كه 

اينها اموري هستند كه در نظر عقل حاضر است. به عبارت ديگر تا عقل اين ابزارها را نداشته باشد قدرت درك 
 ندارد. قدرت تميز نسبت به هستي همانگونه است كه قدرت نسبت به عليت.

 در امورد عيني:*بحث ساختاري را كه ميكنيد، اين بحث د رامور ذهني است نه 
آيد؟ يعني وقتي كه گفتيم در منطق  نمي اين بحث با مجموعه نگري مخالف درآيا  بحث دوم اين بود كه

شود از چند علت يك معلول در آيد يعني مجموعه از  نمي صوري ثابت شد از يك معلول يك علت در ميآيد و
دا شده است و اين مخالف با بحث عليت كند كه چند چيز با هم جمع شده اند و يك خاصيت پي مي اين بحث

گوئيم وحدت  مي باشد. چند رقم ميشود به اين بحث جواب داد. يكي اينكه خوب پس معلوم ميوشد وقتي
گيرند خوب آن خاصيت مال وحدتي است كه در مركب پيدا شده  مي تركيبي پيدا ميكنند تا يك رابطه جديد

 آن وحدت تركيبي يك چيز است و با يك چيز ديگر گرفته با آن ربطي كه مجموعه ديگر گرفته است. حاال
است. يك نحوه ميشود به آن برخورد كرد و از پايگاه منطق صوري به آن جواب داد كه جواب نقضي باشد. 

گوئيد در امور ذهني است و ساختار در امور عيني  مي جواب حلي آن اينست كه اصال ساختاري را كه شما
كند در نسبتهاي ذهني اين فرمايش  مي راف به تركيب و تغيير خالف اين قول را اثباتنيست، در امور عين اعت

گوئيد اين قند مركب است. معناي مركب بودن اينست كه  مي تمام است نه در نسبتهاي عيني. در نسبت عيني
ون مركب گوئيد ميكروف مي قبول داريد كه اجزائي دارد در عين حال ارتباطي در عين حال خاصيتي دارند.

 است.
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توانيد  نمي كنيد ربط تركيب را مي معنايش اينست كه بوجود اجزاء و وجود تركيب و وجود خاصيت اعتراف

 شود وحدت تركيبي داشته باشد. نمي حذف كنيد و باز هم آن را مركب بدانيد
 *بحث عليت در موضع اثبات ضرورت منطق كل نگر دقيق تر از بحث عدم كفايت منطق صوري در كل

  .نگري است.
كنيم  مي سومين سئوال كه فرموديد درباره اينست كه جاي اين بحث در بحث روش طراحي چيست؟ عرض

اي  كنيم گاهي است كه قدم دوم را روي ريشه مي كه گاهي هست كه ما در يك مرتبه نازل يك مطلي را اثبات
ن را نكار كند. بحث درباره هستي عليت شود يك نفر كه منطق صوري را قبول داشته باشد اي نمي گذاريم كه مي

كند به اينكه در عينيت مجموعه و ادراك از مجموعه هست طبيعتا اين  مي داريم. ميگوئيم هستي عليت حكم
سپاريم كه منسوب به تبارك و تعالي جلت  مي ادق از بحث قبل است از همين عليت هم هست كه آن را به اين

ي نميتواند به خودش برگردد. چون هر چيزي را كه مالحظه كنيد اگ عظمه ميشود. يعني حقانيت هيچ چيز
تواند در حقانيتش به خودش تمام شود. حقانيت به جلت عظمه تمام ميشود  نمي رگفتيد واجب بالغير است

 كند. مي تناسب به حضرتش است كه باطل بودن و نا حق بودن را تمام
 عليت بر هر دو منطق حاكم است.آيا  *در اين بحث بدنبال اين هستيم كه ببينيم

آنوقت اگر بنا شد چنين چيزي باشد كه اين را بايد آخر كار ذكر كنيم، اولين قدمش اينست كه در بحث 
واقعا عليتي كه بر منطق صوري حاكم است در اينجا هم عليت حاكم است؟يعني آيا  آئيم ببينيم مي عليت

باطل باشد. درست و فلط اين زماني است كه در فلسفه تواند در هستي جداي از حق و  نمي درست و صحيح
در بحث فلسفه ارزش). پس ( ارزش شما هستي را به درستي ربط بدهيد. اگر ربط داشته باشد مطلب تمام است

خواهيم وضعيت را  مي كنيد منطق صوري كاري به مالحظه ربط ندارد و ما مي آئيد اثبات مي شما يك مرحله
گوئيد هم منطق صوري و هم  مي حظه ربط كار داريم. يك كم از اين دقيق تر ميشويدمالحظه كنيم پس به مال

گوئيد هم منطق  مي گردد و آن عليت است. كمي دقيق تر كه بشويد مي منطق مجموعه نگري به يك اصل باز
 گردد. و مالك صحت باز مي صوري و هم منطق مجموعه نگري و هم هر گونه هستي به تبارك و تعالي باز
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شود  نمي گشت به اوست.مالك عدم بطالن بازگشت به اوست. اين مرتبه سوم از دقت است كه ديگر از آن باالتر

 رفت.
 *در اين بحث عنوان ميكنيم كه هر دو منطق دو شاخه يك تنه هستند.

 خواستيم اثبات كنيم كه دو تاست در اينجا هم مي كه فقطاي  در اين حد وسط، يعني نه در آن شكل ساده
خواهيم يك مقدار از آن مرحله دقيق تر مالحظه كنيم يعني جامعي بين منطق  مي منطق الزم است، در اينجا

آيد و از اين  نمي كل نگر و منطق صوري بدست آوريم.فقط نگوئيم اينها دو تا هستند و از منطق صوري اين كار
 منطق كار ميآيد. بگوئيم هر دو دو شاخه از يك تنه هستند.

آوريد، در عينحالي كه عليت بديهي  مي گوئيم داليلي كه شما در عليت مي ا كه بخواهيم عرض كنيم،در اينج
 گوئيد همانطور كه براي هستي مي كنيد براي آن وصفهاي جديدي مي است ولي در مراحلي كه آن را مالحظه

قدم منشاء  ،حدوث ،گوئيد درست است كه اصل ادراك از هستي بديهي است ولي بهر حال ضرورتا امكان مي
گويد بديهي است خيلي  مي اين ميشود كه نظر يك فيلسوف نسبت به هستي در آخر كار با تعريفي كه اول كار

 كه داريد، طبيعتا وقتي جوانب رااي  فاصله پيدا كند، ادراك اوليه از عليت هم بديهي است ولي ادراك ثانويه
بگذاريد. حاال آن مالحظاتي كه درباره عليت داريد اعم از توانيد روي عليت حساب  مي بينيد خيلي بيشتر مي

گوئيد تصادف به معني بدون علت بودن ممتنع است.اتفاق افتادن بدون علت ممتنع  مي منطق صوري است.
گوئيم  مي آوريم و مي گوئيد پاي عليت در همه جا هست. عرض ما اينستكه ما اين حرف را در عينيت مي است.

دهيم چاي درست ميشود. يك  مي كنيم و مقدماتي را در مراحلي انجام مي پشت سر هم ما يك كارهائي را
ريزيم و قسمت باالي  مي بندد. آب را در ظرف مي يخاي  شود نمي دهيم چاي درست مي مقدمات ديگري انجام

چاي درست كنيم باالي يخچال بگذاريم. بگوئيد  نمي زند.هيچوقت آب را در قوري مي گذاريم آب يخ مي يخچال
كردن چه ربطي به اين دارد كه آب در ظرف بريزيم؟ چه ربطي دارد كه آن را روي سرچراغ بگذاريم و چاي 
خشك در آن بريزيم؟ چاي نوشيدني، يك مايع است و ربطي به چاي خشك ندارد. شما اين سلسه را در 

دهد. افرادي ار  مي گ انجامبينيد. در چيزهاي كلي، كارهاي مختلفي را يك لشكر هماهن مي چيزهاي جزئي
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اندازد بعد  مي گذارد و يك مجموعه حركت راه مي گذارد و افراد ديگري را براي كارهاي ديگر مي براي ديده باني

گوئيد  مي ثمر اتفاقي پيدا شد؟آيا  به ثمره ميرسد. اگر ربط بين اينها در عينيت قطع باشد. ثمر مال چيست؟
گويم يكبار هم كه به ثمر برسد براي استدالل كافي است. آن ده تا كه  مي رسد. من نمي گاهي هم به ثمر

نرسيده بايد ديد ربط عليت آن در كجا قطع بوده است. اثبات يك دفعه آن براي اثبات عليت در عينيت كافي 
اين  خواهيم نمي است. نه اينكه همه دفعات آن بايد به ثمر برسد تا عليت اثبات شود ما كه از راه استقرا كه

مطلب را استدالل كنيم. يك دفعه آن كه تمام شود و در نز عقل قابل انكار نباشد بديهي باشد كافي است. حتي 
كند امكان وجود عليت به اينكه امتناع آن  مي باالتر از اين مطلب فرض وقوع يك دفعه اش امكان آن را تمام
دهد  مي دهيد و بعد ثمر مي رهائي را كه انجامشكسته شود تمام است. حاال اولي از اين مطلب كه نه فقط كا

خواهيم چنين كاري را انجام دهيم و آن  مي بلكه تصور از مطلب هم داريم بلكه تطبيق هم داريم بلكه ميگوئيم
 گيرد وجود قانون داشتن، شناخت ممكن بودن را تحت عليت تمام ميكند. مي كار هم انجام

 دهد و گاهي نتيجه مي كه بريزيم گاهي نتيجهاي  اره فرموديد، برنامهبرادر نجابت: همين مساءله اخير كه اش
دهد بعد فرموديد اگر يك دفعه هم نتيجه داد دليل بوجود عليت در عينيت است ضمنا فرموديد صتفه يا  نمي

 تصادف طبيعتا اشتباه هم به همين ترتيب.......
گفتيم تصادف بدون عليت غير ممكن است برادر حجت اال سالم حسيني: اشتباه غير از تصادف است ما 

 باشد.
 برادر نجابت: در اشتباه، هم يك عملي محقق ميشود و حتما هم علت دارد يعني وقتي كه ما برنامه ريزي

افتد اين  مي دهد هم علتي بر آن حاكم است. بنابر اين وقتي كه صحت يك واقعه اتفاق نمي كنيم و نتيجه مي
گردد، را تمام كند بلكه عليت اعم از به نتيجه  مي اينكه صحت برناممه به عليت بركافي نيست تا موفقيت ما و 

توانيم از استدالل استفاده كنيم و بگوئيم  نمي رسيدن يا به نتيجه نرسيدن است. آنوقت اگر اينطور بود آنگاه ما
براي عدم نتيجه گيري شود علتي  نمي از برنامه ما حاصلاي  عليت در عينيت وجود دارد. وقتي هم كه نتيجه

 هست.
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 كند. عليت كه وجود دارد. مي برادر حجت اال سالم حسيني: اين خودش قول به عليت را تمام

كند قبال هم تمام بود.وجود  مي كنم كه عليت اثبات نظيريش را تمام مي برادر نجابت: اثابت اين را عرض
 عليت را فرموديد كه انكارش مثل انكار هستي و نيستي است. 

برادر حجت اال سالم حسيني: يعني دنبال علت اشتباه هم كه ميرويم معنايش اينست كه تحت عليت اين 
 گيرد. مي كار انجام

كند همانطور  مي كند در بحث نظري آن تمام نمي برادر نجابت: عرض من اينست كه عليت را در عينيت تمام
گيريم علتي دارد. جاي ديگر هم علتي دارد دقيقا مثل  نمي گوئيم همانجا هم كه نتيجه مي دهد ما مي كه نتيجه

 كنم اين استدالل كه مي مالحظه كه فرموديد وجود لوازمي دارد. لوازم وجود(هر وجودي كه باشد) من عرض
 بحث بر انگيز است كه خيلي ها عليت را ،كند. چون اين هم يك بحث نمي گوئيم د رعينيت كفايت مي

گوئيم در عينيت  مي پذيرند. البته در مرحله نظري. بعد گرفتاري پيش ميآيد كه مي پذيرند خيلي ها هم نمي
 وجود دارد.

 دارد بجاي اينكه در سماور بريزد در جايخي مي كند آب بر مي برادر حجت اال سالم حسيني:آدم اشتباه
 شود؟ نمي شود با ثمره مطلوب حاصل نمي حاصلاي  ريزد. اين ثمرده مي

 شود. نمي مطلوب حاصلبرادر نجابت: ثمره 
 ميرسد تخلف ناپذير است.اي  برادر حجت اال سالم حسيني: پس اصل اينكه مقدمات به نتيجه

 كنم. مي من هم همين را عرض :برادر نجابت
) در عينيت ١برادر حجت اال سالم حسيني: اين عليت در عينيت است حاال دنبال دو قسمت مطلب هستيم(

خواهد اگر علت وجود نداشته باشد ثمر بدون  مي لوب و چه غير مطلوب علتعليت وجود دارد. ثمره چه مط
كنيم اينست كه عليت هست. از  مي علت مثل اينكه آثار وجود را از عدم بخواهيم. پس در عينيت اول كاري كه

 ا انجاماين مطلب بايد قدم بعدي را سئوال كرد. اينكه در عينيت عليت است اين غير قابل ترديد است كارهائي ر
كنيد ثمرات  مي شود ثمر نداشته باشد. آن ثمر بدون كارهاي ديگري نمي دهيم ثمراتي بالضروره دارد. مي
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اثبات عليت آيا  دهد. تفاوت در اينكه دو نحوه كار دو نحوه ثمر دارد باز اثبات عليت در عينيت است. مي ديگري

دهد. آن را  مي دهد دو نحوه ثمر نمي ر كردم يك ثمرتنها است؟ نه اثبات قانونمند بودنش هم هست. دو نحوه كا
در بخچال گذاشتيم تبديل به يخ ميشود. آب را در سماور ريختم جوشيد. اين قانومند بودنش را اثبات ميكند. 
 اصل آن راوجود ثمر تمام ميكند. دوئيت در آثار اينكه عليت به گونه هاي مختلف در عينيت است را اثبات

هاي مختلف در عينيت عمل ميكند. ثمرات متعددي دارد روابط متعددي دارد. روابط متعددي كند به گونه  مي
گوئيم ربط بين شناخت و ما و عليت. اگر ما يكبا  مي دارد يعني قانون هاي متعددي دارد. حاال در مرحله سوم

داده است وجود پيش بيني كه كرديم موافق با خارج شد معنايش اينست كه يك ربط عيني كه اين ثمر را 
گفتيم وقتي كه آب در سماور بريزيد بخار ميشود. ثمره يعني بخار ربط. عيني با آب ريختن و  مي دارد. چگونه

 جوشيدن دارد با فرضا در درجه دماي فالن، با شرايط آب با مجموعه چه و وحدت تركيبي فالن. چگونه در آنجا
كنم خود اتفاق صحت به عنوان يك ثمر معلول  مي عرض فرموديد كه اين مجموعه اين ثمر را دارد بنده مي

گوئيم اشتباره معلول علت است. اينجور  مي علت است. اينجور نيست كه اشتباه معلول علت است. البته حتما ما
نيست كه اشتباه معلول علت نباشد. در قسمت دوم قانونمند بودن علت را عرض كرديم. دوئيت در عمل. درئيت 

گويد اگر اين نحوه عمل كنيد عليت در عينيت شما را به  مي گيرد و مي سر نحوه برخورد ما قراردر عمل باالي 
رساند.  مي كشاند. اگر آن نحوه عمل كنيد عليت در عينيت شما را به ثمر ناسازگار با خواست مي ثمري صحيح

صحيحي دارد معلول علت  افتد عليت برقرار است وقتي ثمره مي پس بين پيش بيني من و اتفاقي كه در خارج
است وقتي ثمره باطلي هم دارد معلول علت است. معناي منطق داشتن هم همين است در منطق نظر هم 

گيرد آثارش راهم دارد. حكم اوليه امتناع اجتماع نقيضين  مي همينجور است اينجور نيست كه مغالطه انجام
رسيد. اگر اين راه را رفتيد برهان است و به  نمي نتيجهكند كه اگر اين مقدمه را رفتيد مغالطه است به  مي حكم

شود پس منطق هم ندارد پس عليت نيست. در عين  نمي رسيد. وجود صحيح و غلط در ذهن كه علت مي نتيجه
رساند.  مي رسد عليت شما را مي هم همينطور است اگر اين مقدمه را رفتيد راهش دوئيت دارد حتما به ان طرف

 رسيد. مي رفتيد طبيعتا به آن طرفاگر اين راه را 



٨٢ ·································································································································································  
 نمايد. مي *هستي و حقانيت هستي به حضرت حق باز گشت

گوئيد (و من يغفر الذنب اال هو) ذنب عليت براي عذاب دارد. خاصيت طبيعي آن ضرورت رفتن  مي اينكه و
دا تصرف در به عذاب است. مغفرت حاكميت بر اصل هستي است اين جزاز ناحيه خداوند متعال و كساني كه خ

ا..... السيئات  "يبدل"هستي را به دست آنها سپرده است ممكن نيست فرض داشته باشد. ديگر كيف به اينكه 
خواستي  مي كند. اين يك رتبه ديگري است شما مي گرداند. گناه را ثوابش مي خداوند به حسنه بر "بالحسنات

عي هم درست شده است سير قهري آن اين كه خمر درست شود خمر كه درست نشده است كه هيچ، چيز ناف
شود ولي يك چيز كه فاصله  مي بود كه خمر شود.در خمر و خل فاصله نزديك است و گاهي خمر تبديل به خل

 گويند براي چه خار مي آن خيلي زياد است و مگوئيد اصال اين خاصيت ربط ندارد. شما خاركاشته باشيد.
گوئيد اال بايد بوته هاي خار را از كوه بياورم و  مي ن چيز ديگري نيستكاري؟ جز منشاء ازار خودت و ديگرا مي

بكارم اگر اذيت نكند يك حرف است و يك حرف هم اين است كه بتديل به يك چيز نافعي مثل گل هم بشود 
و معطر باشد. هويت آن كال قلب شود. معنايش اينست كه نه فقط روابطش بلكه هستي اش بايد به دست 

گردد. نه به خودش. خودش كه  مي كنيم هستي و حقانيتش به او باز مي د. آنچه كه ما از روابط ذكرديگري باش
چيزي ندارد كه بايستد. در يك جاهائي ادارك از حاالت قلبي و تصورات نظري(درك اعم است همان حكمي كه 

ت قلبي و حتي نسبت عليت در عين دارد درك هم واصل فهم هم حاكم بر همه اينهاست انسان نسبت به حاال
تواند درك  مي به سرور و الم خستگي و نشاط وترس و جرئيت درك دارد. معلوم ميشود درك حاكم است كه

 داشت باشد. اگر درك نبود آن مرتبه فنا ميشود.
 است كه درك از آن ممتنع است. درون رابطه قراراي  اصال مرتبه فنا (در بحثهاي مجموعه نگري) مرتبه

شود آن را وصف كرد چيزي كه درك از آن ممتنع شد وصف  نمي قتي درك از آن ممتنع شد ديرگگيرد. و مي
توانيم از  مي شنويم كه فقط درك بال جمال مي شدني نيست اال بال جمال در دواها وقتي كلماتي را از معصوم

اين مرتبه نيستم  كند چونمن اهل مي تواند. در يك رتبه خيال نمي آن داشته باشيم بالمرهدرك بالتفصيل
نميتوانم درك داشته تباشم ولي بعضي از عبارات است كه يك پا باالتر از درك است و فقط ميوشد آن را 
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اي  گيرد. كلمه مي تصديق اجمالي كرد قابليت وصف شدن به وصف تفصيلي نيست چون انسان درون رابطه قرار

الهي واجعلني من ناديته فاجا بك وال حظه فضعق "بينيم مي كه در زيارت مباركه شعبانيه منسوب به معصومين
گويد تو او رامالحظه كني خدا  مي و نظر به اثار رحمت و اين امور باشد. "الحظتك"شود  نمي گفته "لجاللك

تواند از فعل تبارك و تعالي ادراك داشته باشد در رابطه قرار  نمي كه انسان را مالحظه كند كه انسان
ين چيزي نيست كه از طرف بتواند فعلي انجام گيرد، در برابر فعله جلت عظمه، اين ا"فضعق لجالك "ميگيرد

درون رابطه قرار گرفتن است ميشود باالجمال فهم از مطلب را اينجور نزديك به ذهن كنيم و بگوئيم آن يك 
يرد. قبل و لحظه يا يك ساعت يا يك شبانه روز يا هر چه كه در اين مرحله هر كس يا موجود ممكني قرار بگ

بعدش را ميتواند نسبت به خودش التفات داشته باشد حافظه ياراي حفظ و فهم ياراي فهم دارد آن مقدارش 
تواند احاطه داشته باشد. ادارك بدون حاكميت بر رابطه ممتنع  نمي كانه قطع شده است چون به ادراك ديگر

حال اگر تحير به همان تحيري كه براي من و  است. هر گاه درون رابطه قرار گرفت ديگر دركي در كار نيست.
شما قابل وصف است تحيري كه نفس آن قابليت وصف نداشته باشد يعني درك در تمام مراتب حل شده باشد 
و عارف نتواند آن را توصيف كند و فيلسوف بالمره نتواند آن را توصيف كند فقط وصف باالجمال بكند. اين نحوه 

ه همين مطلبي باشد كه عرض شد درون رابطه قرار گرفتن باشد طبيعتا ديگر حركات تحير قاعدتا بايد شبيه ب
گويند اتوماتيك است  مي هست يعني چگونه ،د رتمام مراتب در مرتبه كمال بندگي و سجود شايد بشود گفت

تي در مثل ماشيني كه اختيار نداشته باشد و در دست شما كيف يشاء آن را منقلب كنيد. و بچرخانيد اگر هس
از آن باقي نماند كه اي  تمام مراتب در مرتبه سجود قرار گرفت هستي ه فردي هر ممكني، حتي اينكه مرتبه

فهميم كه اين سجده است. در سجده هستيم بچه  مي رويم مي كانه ساجد را مالحظه كند، يك وقت ما سجده
از هستي شما نتواند مالحظه اي  كه هيچ ذرهدهد. بدن در حال سجده است اما! يك مقدرا باالتر تا آنجا  مي صدا

كند و همان مرتبه هم ساجد باشد. آنوقت ديگر درك ممتنع ميشود چون استقالل ممتنع شده است. آنوقت 
نظير اين مراتب را از نظر تصوري انسان در مفاهمه اش ميتواند اشاره اجمالي به اينگونه بكند ولي تمام اينها 

دانم چيست داريم و يك  نمي دانيم چيست. يك نمي زمه امر اجمالي كه خودش رابسته به الزمه است ولي ال
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گيرد  مي نميشود فهميد چيست داريم ممتنع است بفهميم چه هست بايد آن را اضافه كنيم كسي را كه برق

گوئيد برق او را لرزاند اين قابل درك است آدم احساس درد بكند داد  مي خشك ميشود يك وقتي هست كه
 احاطه پيدا كرد كه خشك شد. حين هيچ شدن كهاي  ند و دنبال نجات باشد. اگر گفتيد برق بر او به نحوهبز

تواند التفات به كمك گرفتن و داد زدن داشته باشد. اينها مال  نمي تواند التفات به خود داشته باشد. و نمي
 مراتب خيلي قبل تر آن است.

 



 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومسروش طراحي دوره 

 ٢٧جلسه: 
 پرسش و پاسخ پيرامون برهان عليت و دو منطق صوري و كل نگري

 
برادر نياز: به دنبال بحث برهان عليت سه مطلب سه مطلب اثبات شد يكي اثبات وجود مجموعه در عينيت 

نطق صوري و سوم ضرورت وجود منطق مجموعه نگري و اثبات و ديگري دوئيت منطق مجموعه نگري با م
 وجود آن بود.

 نمايم. مي در اين جلسه پيرامون اين مطالب سئواالت مربوطه را طرح
فرمائيد منطق صوري نيازمند منطق مجموعه نگر است و منطق مجموعه نگر  مي در اين مباحث مطرح -١

آيا  تطبيق به مصداق نياز به ابزار حجيت داشته باشد هم نيازمند منطق صوري است. اگر چنين باشد كه
تاكنون عمل تطبيق به مصداق بوده است. كه آن منطق غير از منطق مجموعه نگري است؟ بعنوان توضيح بايد 
گفت كه جناب آقاي حسيني ميفرمايند منطق صوري نيازمند منطق مجموعه نگر است ومنطق مجموعه نگر 

 تطبيق به مصداق تا حاال صورتآيا  كنيم كه مي . بعنوان يك سئوال عرضهم نيازمند منطق صوري است
گرفته است  مي شده است و يا اينكه اين عمل صورت نمي گرفته است؟ حكم كلي بر مصداق خارجيش بار نمي

 كنيم. مي منطقي داشته است يا نه؟ كه ما صحبت از منطق مجموعه نگرآيا  اگر چنين بوده
عليت اثبات آيا  شود. و نمي برهان عليت عاملي براي حذف اختيار يا اشتباه انسانشامل دانستن آيا  -٢

 نمايد؟ نمي قانونمند بودن رفتار انسان را
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در جلسه قبل فرموديد تفاوت منطق مجموعه نگر با منطق كلي نگر اينستكه در منطق كل نگر مالحظة  -٣

در منطق كل نگر بين مفاهيم كلي نظري آيا  ينستكهبين نسبتها ميشود. مالحظه نسبت تأثير ميشود. سئوال ا
 شود؟ نمي مالحظه نسبت

فرمائيد اگر مجموعه باشد و قابل درك نباشد يعني منطق ندارد.  مي در بحث پنجم از مباحث دور دوم -٤
براي درك هر يك از آنها منطقي خاص الزم آيا  صحبت سر اينكه اگر صد هزار مجموعه در جهان خارج باشد

شباهتي از نظر كلي بودن منطق مجموعه نگري بين اين منطق و منطق صوري آيا  ؟ اگر چنين نباشداست
 نيست؟

 گرفته است. نمي آيا تاكنون كه منطق مجموعه نگر نبوده است عمل تطبيق به مصداق صورت
گر برادر حجت االسالم حسيني: در مورد سئوال اول كه فرموديد منطق صوري نيازمند منطق مجموعه ن
آيا  است و منطق مجموعه نگر هم نيازمند منطق صوري و اگر در تطبيق به مصداق منطق براي حجيت بخواهد

گرفته است؟ اين حرف درست مثل اينستكه بفرمائيد  مي گرفته؟ يا تطبيق انجام نمي تاكنون هيچ تطبيق انجام
آورد و  مي متوسط مردم پائين آنوقتي كه منطق صوري نبود بشر چه ميكرد؟ منطق درصد اشتباه را براي

ميتوانند با اين ابزار اشتباهات را كنترل كنند همانوقت هم كه منطق نبوده است كساني هم كه قدرت فهم 
دادند چرا اينجور است. گاهي انسان هاي حديد الذهن كه قدرت  نمي توانستند ولو تشخيص مي بيشتري داشتند

جامعة يك ميليون نفري صد نفر در يك قدرت ذهني بوده اند كه  توجه و تنبه اشان زياد است فرضاً در يك
توانسته آنها را بپيچاند. ارسطور آمده رابطه هائي كه اين صد نفر بوسيله قدرت  نمي مغالطه هاي مغالطه گران

كردند را تدوين كرده است بعد عمليات آن صد نفر عموميت پيدا كرده است يعني مثال هر  مي فهم مالحظه
 آيد ولي باز هم فرد را معصوم مي منطق را خوب بخواند و آن را بكار گيرد نسبت اشتباهش پائين كس كه

شود و طبيعتاً براي افراد بر حسب شدت و ضعف  نمي كند، يعني باز استفاده از منطق هم براي همه مساوي نمي
جاي بحث آن در اينجا نيست، كه بخرج بدهند يا انتقالي كه پيدا كنند يا ساير اموري كه اي  دقت و حوصله

خوردند  نمي قرض كنيد از اين يك ميليون نفر كه قبالً صد نفرشان از مغالطه سوفيسطيها و مغالطه گران فريب
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توانند منطق را بخوانند و بكار ببرند.  مي بعد كه منطق درست شود بجاي صد نفر، صد هزار يا دويست هزار نفر

كند، و نياز به اين نيست كه  مي كند وضعيت ارتكازات جامعه را عوض مي اين نسبتي را كه در جامعه عوض
همة يك ميليون نفر بفهمند و بخوانند و وقت و تمركزشان را روي منطق بگذارند. مردم مشغول زندگي 

 گذارد آثارش اينستكه همه در راحتي قرار مي خودشان هستند ولي اين تأثيري را كه روي ارتكازات و جمع
آيد و بحثي را ميآورد و يك مبدعي ميآيد و يك بدعتي را  مي فرضاً وقتي كه يك منكري به ميدان گيرند. مي

ميآورد يك عالم فاضل جلو اين مبدع رامي گيرد اين معنايش اين نيست كه همة مردم هم خوب شبهه را 
هه كننده و مبدع كه متوجه ميشوند اين شباي  فهميده اند و هم جواب آن را خوب متوجه شده اند. يك عده

گيرد. آثارش اين ميشود كه  نمي چه گفت پاسخ دندان شكن اين عالم چه بود ديگر ابداع مبدع در جامعه جان
شودو در ادراكات جمع  نمي افتد جايگزين نمي شكند وقتي كه شكست از اذهان عمومي دور ميشود و جا مي اين
شود. وقتي كه پذيرفته نشد مضرات آن،  نمي سفي پذيرفتهگيرد در نظام ارتكازات بعنوان يك مطلب فل نمي قرار

شبهه براي جامعه بسيار كم ميشود. حال اين بايد اين فرد شبهه كننده برود و بگردد چند نفر آدم را پيدا كند 
كه متوسط اطالع يا ذهنشان در سطح پائيني باشد و به آنها كارگر شود و يك طيف مختصري را براي خودشان 

ولي اينها يك طيف منزوي ميشوند. االن چنين نيست كه اديان باطل وجود نداشته باشد وجود درست كند 
دارند اما قدرت حاكم شدن بر جامعه را ندارند. مثالً در روش اجتهاد شيعه چنين نيست كه اخباريون در شكل 

دد االن چنين نيست كه گر مي بسيار تند غير صحيح كه پيداست كه اشكال به وضعيت اختيار و انگيزه آنها بر
گيرد كه بتواند حوزه ها را در خول حل كنند.  نمي كنيد ولي جان مي وجود نداشته باشند، افراد كمي را پيدا

كند. حاال اگر نخواهيم منتجه بگويم و  مي اصل آن كاري كه بايد انجام گيرد اينستكه منتجه جامعه چگونه عمل
نتوانند فكرشان را در جامعه بكشانند يعني جو غالب دست شبهه نباشد. چون پائين تر صحبت كنيم اينكه اينها 

هر وقت جو غالب دست شبهه باشد كار علماء سخت است. كار متكلمين سخت است چون اينها سنگر دفاعي 
يك اعتقاد هستند وقتي گفته ميشود يك روحاني مانند ديوار افراد مدينه است اين مطلبي است يعني اگر يك 

كشند معنويت و روح و باطن و جوهره يك ملت را بوسيله اخالق و تزيكه و  مي از افرادي كه زحمتاي  هدست
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كنند اين عده بايد باشند يك عده ديگر هم بايد باشند كه حكم حصن را داشته باشند.  مي نظير اين امور حفظ

گذارند جامعه  نمي ارند و آنهاشود. يك عده حكم حصن را د نمي مطلب به تنهائي با هيچيك از اينها تمام
متالشي شود و بطرف كفر بيايد هر وقت ديديد جو خالف احكام خدا رواج پيدا كرد يا جو شبهه رواج پيدا كرد 
معنايش اينستكه قدرت علمائي كه مسئول اين جهت هستند تضعيف شده است. و نتوانسته اند آن كاري را كه 

كه ديديد وضعيت روحي مردم خراب شد آن عده موفق نشده اند كار  بايد انجام بدهند، انجام بدهند. وقتي
 خودشان را انجام بدهند.

بهر حال قبل از ارسطو اينگونه نبود كه چون منطق نبود بگوئيم هيچكس استدالل صحيح بلد نباشد و 
اد گرفتن هيچكس نتواند حرف صحيح را اثبات كند يا بگوئيم همه ميتوانستند علم منطق هم بديهي است و ي
كند.  مي هم براي هيچكس الزم ندارد. دو طرف اين حرف غلط است، منطق درصد اشتباه را در جامعه كم

منطق مجموعه نگر هم بايد چنين كاري را بكند يعني االن كه منطق مجموعه نگر نيست عملياتي كه انجام 
بوسيله آن رابطه حق را اندازه بگيرد.  كه بتوانداي  ميگيرد متكي به قوه فهم منهاي فرمول و معادله و رابطه

گذاريد و  مي گيرد كه يك حرف صحيح است يا باطل است. مثل خط كش كه مي انسان بوسيله منطق اندازه
 كنند اله قانونيه تعصم مراعاتها عن الخطاء في الفكر اين همانطور است. مي كشيد تعبير مي خط

م عملياتي انجام ميگيرد ولي براساس تخمين است و پس االن كه منطقي براي تطبيق به مصداق نداري
 متكي به افراد خاصي است. 

كنم كه وقتي منطق مجموعه نگر نباشد امام خميني كه موضع گيري ميكند آمريكا،  مي بهر حال عرض
يري افتند. ولكن هزاران هزار فقيه، فيلسوف و عارف داريم كه از موضع گ مي . به دست و پا.روس، اروپا، چين و.
كند  مي افتد اينكه ما بخواهيم بگوئيم عين اين كاري را كه در جهت گيريهاي كلي امام نمي آنها آمريكا به تزلزل

شود. بايد به تعداد مشاغل و  نمي خواهيم در مراتب پائين تر آن جاري كنيم، طبيعتاً بدون ابزار جاري مي را
ن كل اينها زمانيكه از موضع گيري فردي كه خارج شد و مناصب افراد مانند داشته باشيم كه تازه هماهنگ كرد

به موضع گيري جمعي و سازماني رسيد مساله است. مثال وزير آب و برق موضع گيريش مرتبه متنازل موضع 
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گيري امام باشد. وزير تجارت هم موضع گيريش متنازل موضع گيري امام باشد اين كه يك كار ساده نيست. 

گوئيد اين وزير الگوي نازل كاري را كه امام در  مي ت اينها به واليت فقيه متصل است.گوئيد عمليا مي يك وقت
گويد محال است من چنين كاري را  مي سطح جهاني ميكند در امر آب ميكند اگر اين را به وزير نيرو بگوئيد

من كه كاري به  كنم ولي بگوئيد مي گويد از رهنمودهاي امام و حضرت آيه ا... منتظري استفاده مي بكنم.
كنيد مثل وقتي كه آقا مهر ميكند باشد شما تغيير كه  مي خواهم وقتي كه امضاء مي استفاده اينجوري ندارم

كنم.  مي ميدهيد در بخشها به مدير كل آب هم كه برسيد در قم بگويد من هم مرتبه متنازل كار امام را در قم
گ كردن اين وزير با وزير ديگر تصميم گيري فردي چنين چيزي به سادگي امكان پذير نيست تازه هماهن

شود. يعني تازه  نمي نيست كه تصميم گيري فردي نيست و تصميم گيري جمعي است كه بدون داشتن ابزار
گيريد. پس بنابراين  مي شود و بهر حال يك نحوه رابطه را شما در توزيع نيرو بكار نمي نظام مديريت منهاي ابزار

از فقهاء ولو بزرگ در مرتبه فقه احترام اي  بينيد كه عده مي در زمان حيات خودش و هم در قبلاگر واقعاً انسان 
دارند آدم احياناً زمان حياتشان مقلد آنها بوده است در موضع گيري اجتماعي دچار اشتباه شده است فقيه و 

شده اند يا در امور جزئي دانشمند و صاحب رساله و منشاء تقليد عامه هم بوده اند ولكن دچار يك غفلتي 
دهند و نسبت  مي اختيارشان را دست افراد خاصي ميداده اند. نوع اين آقاياني كه اختيارشان را بدست اطرافيان

به امام ميتواند قسم بخورد كه در امور كلي اختيارشان دست اطرافيان نيست اين دقيقاً بخاطر اينستكه منطقي 
كند به شهادت عدلين عمل ميكند. شهادت عدلين محترم است ولي  مي اعتقادندارد كه اين مطلب را تمام كند. 

براي كار ديگري آمده است. در اين مورد جاي بكار بردنش نيست. نه فقط فقهاء هم اينجور ميشوند در اين امر 
كنند. به ذهن انسان ميآيد كه آن  مي عرفاء هم عين همين هستند متكلمين هم عين همين هستند اعتماد

نحوه كمكي را كه ميشود همة روحانيت به امام بكنند، همه متكلمين به امام بكنند و همة عرفاء به امام كمك 
دهند. اين به اين خاطر نيست كه آدم مغرض و بدي باشند. چهار تا  نمي كنند همه آن نحوه كمك را انجام

فالن قانون فالن جور عمل شده و  گزارش به من ميرسد گزارش ها هم راست است آدم عادل هم آمده گفته كه
كنم االن اسالم  مي كنم خيال نمي يا در آنجا فالن ظلم شده است من هم مجموعه نگر نيستم با منطقي حساب
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در معرض فنا هست. حاال اگر بنا بود زمان طاغوت به من گزارش برسد يك ميليون از اين گزارشها ميرسيد و 

 گر نبودم در آنوقت هم هيچوقت روي تغيير حالت عمومي برايم سئوالبدتر از آن هم ميرسيد چون مجموعه ن
 گفتم مرام مختار هستند. مي شد. و نمي

 رگ رگ است اين آب شيرين يا آب شور
 بر خاليق ميرود تا نفخ صور

خواهد.  مي اينكه آدم بخواهد از جامعه نمونه برداري كند و مترصد حفاظت از جامعه باشد مجموعه نگري
خوريم. تاكنون عمل تطبيق انجام نگرفته است و علمهاي تطبق غلط تشتت هاي  مي نداريم و چوبش را همولي 

خاصي را ايجاد كرده است كه اگر تفضل خدا حركت اين امر نبود تا حاال بر مسلمين در تبعيتشان نسبت به 
هبي را كه ميشود ادراك كرد گذشت. و االن هم بسياري از موا مي رسول خدا از نظر عيني و عملي بسيار سخت

ادراك نشده است. حاال بالعكس آن طرف بيايم كفار منطق مجموعه نگري براي كار باطل خودشان دارند. اين 
همه انسجامي را كه از نظر نحوه عملكرد و منشاء فشار و سيطره نسبت به مسلمين پيدا كرده اند يعني به 

ه چنين منطقي را دارند و اال آنها كه مجسمه غرض فاسد هستند. اسالم و مسلمين تهاجم كرده اند مال اينستك
خواهيد در كفار  مي آنها كه اصالً تنازع نبايد بگذارد حتي دو كلمه با هم حرف بزنند. يعني اگر رياست طلبي را

گويد در بين  مي تا حدي كه مجمل است و احاطه بر آن ممتنع است وجود دارد. اگر يك وقت كسي به اشتباه
يعه و علماء اين رذائل اخالق است اين اشتباه است. چون گاهي روي درست نشدن ارتباط بين مسلمين در ش

گويند حدي كه بين علماء است در ديگران نيست، حد مربوط به علماء سوء  مي مرتبه عمل صحبت ميشود و
سخ گفتند و شهادت دادند است حد مال گورويچ و ماركس است اينهائي كه به نبي اكرم (ص) در ادني مرتبه پا

و ايمان آوردند به همان نسبت از رذائل نفس دور هستند. محال است كسي در دستگاه نبي اكرم بيايد و از 
اولين قدمي كه ميآيد اولين قدم پاكي باطنش شروع نشود. به زيان گفتند در يك مرتبه پاك ميشوند به قلب 

كه گفتند در همان مرتبه پاك ميشوند. اينجور نيست اي  رتبهگفتند در يك مرتبه ديگري پاك ميشوند در هر م
كه بين اينها حد بيشتر از حدي كه بين كفار است وجود داشته باشند. انسجام عمل كفار بدليل منطقشان است 
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عدم انسجام ما بدليل اينستكه ابزاري نداريم. عقل را هم خدا داده است كه آن را بكار ببندند و منطقش را پيدا 

گردد. صحيح نيست كه كسي بگويد وحي است.  نمي نند مالك حجيت عقل است مالك حجيت به وحي برك
حال ميشود بصورت تقريب به ذهن احتمال داد كه اينها چون زير سايه نبي اكرم (ص) بودند مشكالت 

ر كنند، و به تنازعشان كمتر بود لذا ميشد به حيات خودشان آهسته آهسته ادامه دهند و كجدار و مريض رفتا
همين دليل احساس ضرورت عقالني براي دنبال منطق رفتن برايشان پيدا نشد. كفار چون در خبائث بودند و 
تنازع ذاتي روش آنها بود و درگيري با هم ذاتي مبناي آنها بود. به مشكالت شديد برخوردند از جمله مشكالت 

اين شد كه فكر را براي هماهنگ عمل كردن بكار  جنگ بين الملل بود. و بعدها ارتباطات و نيازها منشاء
 بياندازند. شدت اين تنازعات به تنظيم يكسري روابط در كارهاي اجتماعي آنها انجاميد.

كنيم عمل تطبيق به مصداق دچار تشتت براساس تخمين با تكيه به قدرت فهم آن هم فهم  مي پس عرض
وجود مبارك امام باشد الحمد ا... رب العالمين توانسته  در سطوح مختلف، در سطوح عاليه كه مثل قدرت ذهني

به نتيجه برسد. در سطوح ديگر من الاقل از فرد يا افرادي كه در جاهاي مختلف باشند اطالع نداريم كه موضع 
توان گفت كه پانصد نفر هم رتبه امام در جامعه وجود دارد چنين چيزي  نمي گيري آنها در حد ايشان باشد.

توانستند جبر را حل كنند امروز پانصد هزار نفر هم  مي براي حل معادالت جبر اگر يك روز نوابغ نيست ولي
 بيشتر هستند كه ميتوانند جبر را حل كنند.
هزار نفر است؟ چون راهش را پيدا كرده اند باز دست بگذارم  ٥٠٠چرا يك وقت يك خيام بود ولي حاال 

گوئيد نگفتم كه كشف كنند صحبت ما  مي كنيد و مي دوباره شما ترديدكه بتوانند كشف كنند اي  بگويم فالسفه
توانند به مطالب  مي اينستكه فهم مقدم بر منطق است ولي اگر منطق نباشد فقط فهم در سطوح عاليه است كه

ه مانند و وقتي كه باز ماندند اگر خداي نخواست مي برسد. و متوسط جامعه و نوع جامعه از اين حركت فكري باز
 شود. نمي شبهه و اشتباه و تهاجم كفار باشد جلو آن گرفته

 آيا شامل دانستن برهان عليت به معناي حذف قوه اختيار نيست.
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 شامل دانستن برهان عليت عاملي براي حذف اختيار است يا نه؟ عرضآيا  اما سئوال دوم كه فرموديد

ظه كنيد وجود خود قوه اختيار قبل از اعمال كنم اگر عليت را در عينيت مالحظه كنيد و در نظام مالح مي
اختيار، اعمال اختيار يك حرف است و قدرت اختيار يك حرف ديگر است. يا ضروري ميشود و الزم ميشود يا 

بينيم آب جزء الزم است. يعني اگر آب نباشد تركيبات متناسب با حركتي  مي نه؟ اگر همانجور كه در نظام عالم
گوئيد اين تغييرات در اين مرحله كه  مي كشيد و مي رد (براي مراحل خاص، شما روند راگي نمي كه گفتيم انجام

كنم اگر مطلقاً الزم  مي ميرسد بايد آب وجود داشته باشد. و اينجوري هم تبديل به آب ميشود. بنده عرض
يش اينستكه عليت نباشد بايد در اين باره بحث كنيم كه اختيار چيست؟ ولكن اگر لزوم اختيار اثبات شد معنا

حكم كرده به اينكه قوه اختيار وجود داشته باشد. ما به اين رسيديم كه عالم مخلوق است و براي جهت خاصي 
خلق شده است آن جهت، براي نفع رساندن به خالق نيست و در جهت نفع مخلوق است نفع به مخلوق ممتنع 

شود، الاقل علم به حال و  نمي منهاي مطلق علماست اال علم برايش حاصل شود چون انبساط، لذت، ابتنهاج 
علم به نفس الزم است. اگر گفتند الزمة علم حاكميت بر رابطه است نه تابعيت نسبت به رابطه به هر دليلي كه 

گويد اختيار الزم است. منطق صوري  مي تمام كرديد؟ منطق صورياي  شما اختيار را تمام كرديد به چه وسيله
يت نسبتي را كه بين كليات مالحظه كرده به اين نتيجه رسيده است كه ضروري است يعني چه؟ يعني عل

گوئيد اگر فعل من معلل به علت نباشد عليت به بن بست رسيده است  ميآيا  اختيار باشد. حاال شما در عمل
رت يعني قانون عليت خودش را نقض كرده است؟ نه در عمل عليت حكم ميكند كه علت عمل من توانائي قد

گذارم اين هم قوه اختيار از  مي اختيار و حاكميت بر رابطه باشد. اين دو قلم را يكي اينطرف و يكي از آن طرف
 گويم يك راه است. چگونه مي دارم و مي اين راه آمديم بجاي اينكه بگويم اگر اختيار نبود اول كار اين را بر

 گفتيد ماهيتش اقتضاي چنين چيزي را مي را دارد؟ گفتيد اين چرا اين خاصيت مي گفتيد علت اينست؟ بعد مي
كه بگوئيد چرا دايره گرد است؟  نمي گوئيد مي گويم چرا ترش و شيريني شيرين است؟ مي كند. به شما مي

گوئي علتش اينست حاال اگر من اين را برداشتم و خود  مي چگونه در اينجا به ذات و ماهيتش بر ميگرداني و
گذاشتم و گفتم ايشان قوه حاكميت بر رابطه است يكي از اين دو تا را انتخاب كرده است. قوه اختيار را اينجا 
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خوب علت اينكه چرا يكي را انتخاب كرده چيست؟ چون خصلت ذاتي اين را حاكميت بر رابطه قرار دادي يعني 

تواني بگوئي  نمي اينجا توانستي بگوئي الزمه ذاتي اين است ولي حاال مي اختيار داشتن. چگونه وقتي كه اين بود
الزمه ذاتيش است كه مختار است؟ اينجا هم الزمه ذاتش است. ذاتش كجا ثابت شده است؟ در جاي ديگر 

 شود. و مسأله وجود اشتباه باقي نمي كنيم كه بالمره جبري پيدا مي برهان عليت ثابت كرده بود. پس عرض
گردد و قصور  مي در اينجا محرز است و به سوء اختيار بر ماند كه از قصور يا تقصير ميشود مسأله تقصير آن مي

گوئيم امكان موضع گيري كه  مي قصوري را كهآيا  گردد. كه در آن هم شاملي هست. كه مي آن به نبود علم بر
توان گفت نارسائي  مي آن موضع گيري منشاء اين شود كه برخورد به اين مورد خاص نكند بوده يا نه؟ بهر حال

است كه بايد و بيش از مرتبه احاطه است. معناي اي  به دليل وقوع جزميتي است و بيشتر از مرتبه در آگاهي
بيش از مرتبه احاطه اينست كه ايشان قبل از اينكه زير پايش سفت باشد پا گذاشته باشد. چرا اينكار را كرده؟ 

گيرد نه  نمي خفيه آن مورد سئوال قراربعلت سوء اختيار كه آن هم به اختيار بر ميگردد نهايت اينكه در مراتب 
گيرد. مورد سئوال قرار نگرفتن چه عرضي باشد و چه  نمي اينكه قابليت سئوال ندارد بلكه مورد سئوال قرار

پذيريد. كه  مي ميشود كه شما بهر حال غير يقيني بودن نسبت ادراك با عينيت رااي  شرعي باشد روي مرتبه
شود. جاي اشتباه كجاست؟ بايد در علم و  نمي  بصورت اجمالي جبر پيدابحث آن در جاي ديگر است. فعال

 آگاهي بررسي شود.
 آيا فقط در منطق مجموعه نگري مالحظه نسبت ميشود يا در منطق صوري هم اين چنين است؟

 شود. نمي پس رفتار انسان هم قانونمند
ري از مالحظه نسبتهاست. خيلي فرق تفاوت منطق مجموعه نگر با منطق صوآيا  سئوال ديگر اين بوده كه

كنيم اين صفت در اين شيء  مي كنيم و صفتي را كه مالحظه مي است بگوئيم كه چيزي را كه از خارج تجريد
چه نسبتي را با آن صفت در اين شيء دارد؟ نسبت بين خود صفتها را با هم از موضع انتزاع مشاهده كنيم اين 

كنم از نظر اينكه اينها نسبت بهم وجه مشتركشان  مي صفتها را مالحظه آيم مي خيلي فاصله است. يك وقت من
گويم اين انتزاع كلي تر است. مفهوم ظرف، قدرت شمولش بيشتر از  مي چقدر است؟ يا چقدر نيست؟ بعد
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كنم. نسبت بين كليات گاهي از اين قبيل است گاهي است  مي مفهوم قندان است. نسبت بين اين دو را مالحظه

لتي را من از اين عين خارجي گرفته ام از قندان خصلتهاي مختلفي گرفته ام مثل شفاف بودن، شفاف كه خص
برد (در نظر ساده و ابتدائي) بعد  مي بودن يك خصلت مشتركي است كه ابتدائاً من را بطرف منطق تجريدي

ظرف بهم دارند؟ اما چه  گويم و بعد نسبتي را كه در عينيت در اين مي مقاومت و بعد نطقه ذوب و غيره را
نسبتي در اين موضوع دارند غير از اينستكه خود آن اوصاف را بگوئيم كه كدام بر كدام شاملتر است. شفاف 

درجه ذوب شود بيشتر  ١٥٠گيريم. بگوئيم چيزي كه در  مي درجه ١٥٠شاملتر است يا شكننده؟ درجه ذوب را 
درجه) احياناً شايد اشيائي را هم پيدا كنيم كه  ١٥٠وند (در است يا شفاف؟ بعد بگوئيم كل اينها كه ذوب ميش

درجه ذوب شوند و در عين حال شفاف نباشند. آن نسبتي را كه بين كليات نسبت به شمول و  ١٥٠آنها هم در 
گوئيد اين چه جور واقع ميشود اين غير از اين نسبتي  مي كنيد و نسب اربعي را كه مي عدم شمول مالحظه

موضع ببينيد كه چه نسبتي بهم دارند. يعني هر گاه كه وضع اين تغيير كند (شفافيت آن) چه است كه در 
تأثيري بر نقطه ذوبش دارد؟ يا هر گاه نقطه كشش اين تغيير كند چه تأثيري بر شفافيت آن دارد؟ نسبت اينها 

ها را در خارج مالحظه در موضع غير از نسبت در كليات است. و منطق صوري اصالً متكفل نيست كه نسبت اين
كشيم چه نسبتي بين  مي گوئيم شما دو نمونه را كه بر داريد مغير و تابعي را كه نمي كند. يعني هيچوقت

اينهاست؟ اصالً بهم كاري ندارد. االن هم بگوئيم كه كشش و شفاف بودن ممكن است منطق صوري بگويد چه 
بهم ندارند. اگر بگويد رنگ اين چه نسبتي به سفتي اين ربطي دارد اينها دو مقوله و دو خصلت هستند. ربطي 

گويد رنگ نه علت سفتي ميشود و نه علت سستي ميشود. ولي در منطق مجموعه نگري رنگ دخيل  مي دارد؟
سستي و سختي شيء است. يعني اين بايد يك وضعيت خاصي از نظر مولكولي داشته باشد تا در انعكاس نور 

 سنگ يا آهن يك وضعيت خاصي داشته باشد تا آن را به رنگهاي مختلف ببينيد. آن را قرمز ببينيد. بايد
 آيا به تعداد مجموعه هاي خارجي بايد منطق داشت.

. سئوال ديگري كه فرموديد كه اگر مجموعه باشد و قابل درك نباشد منطق ندارد. و بنابراين اگر در خارج ١
كنيم نه منطق  مي كدام يك منطق خاصي الزم داريم؟ عرضبراي درك هر آيا  صد هزار مجموعه داشته باشيم
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سازيد.  مي گويد چگونه مدل بسازيد؟ نمونه بسازيد؟ بعد براي هر چيزي يك نمونه خاص همان چيز مي به شما

كنيد. يك مدلي شما ساخته ايد براي اينكه  مي و تغييرات آن را در آن چيزي كه ساخته شده است اندازه گيري
ببينيد يا فضا را ببينيد تا وضعيت جامعه را ببينيد براي منطق مجموعه نگر و مجموعه عيني قابل گردش اتم را 

مالحظه است با اختالفات عظيمي كه بين آنها اشاره كردم فضا كجا صحبت از خورشيد و يك علم ديگر مثل 
ا. كه ابتدائاً بنظر ميآيد كه كند يا علم درباره چوب و جامعه كج مي شيمي و كيميا كه صحبت از اتم و ذرات ريز

توانم مالحظه كنم يعني براي جامعه يك نمونه  مي گويد عينيت را مي نامربوط هستند ولي منطق مجموعه نگر
سازم پس ابزاري براي ساختن وسيله مطالعه هر يك از مجموعه ها به شما ميدهد. منطق مجموعه  مي عيني

را مطالعه كرد. معناي اين اي  بوسيله آن نمونه ميتوان هر مجموعهكه اي  نگر ابزاري است براي ساختن نمونه
را همانند هم ميسازد وقتي بخواهد تغييرات مولكول چوب را ببنند همان جور اي  حرف اين نيست كه هر نمونه

نگاه ميكند كه تغييرات مولكول آب را بخواهد ببيند. اصول كلي آن در شناختن حركت و تغيير يكي است. ولي 
گذارد. و حتماً با نسبتهاي عيني كه مربوط به آهنمي گذارد فرق دارد پس  مي سبتهاي عيني تخته را آنجان

بنابراين انگار دو دستگاه داريم يكي را مخصوص چوب ساخته ايم و يكي را مخصوص جامعه ميسازيم. يكي 
 شما نمونه برداري كه كنيم. مي كنيم بزرگ مي مخصوص جامعه ايران يكي مخصوص جامعه قم آن را كوچك

خواهيد تحت محاسبه قرار دهيد نمونه ميسازيد و خود آن نمونه ابزار  مي كهاي  كنيد متناسب با آن مجموعه مي
آن اصول شامل است؟ حتماً. شمول آن مثل منطق صوري آيا  براي شناختن است. اصول كلي داريد؟ حتماً

دهد كه منطق  مي از عينيتاي  ي را براي ساختن نمونهاست؟ بله. ولكن فرقش با منطق صوري اينستكه اصول
دهد. دنبال اين است كه وضعيت را مطالعه كند و وضعيت آينده را ترسيم كند و  نمي صوري چنين چيزي را

نسبت بين آنها را مشخص كند و بگويد چه كارهائي بكنيد تا مثالً مولكولهاي چوب محكم تر درآيد. اگر چنين 
علم كشاورزي باشد. بايد روي همه اينها تعريف بدهد و موضع آنها را مشخص كند و دقت  چيزي مورد مطالعه

 كند تا آن چوبي را كه من ميخواهم براي كجا، چي، چگونه بوجود آيد و چگونه قرار بگيرد و الي آخر.
 اخالق
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امور مهم  بهر حال پيدايش منطق مجموعه نگر به خدمت گرفتنش در راه اسالم و مسلمين شايد يكي از

كنيد بعد از دعاي به وجود مبارك حضرت بقيه ا... عجل ا...  مي باشد كه در ماه مبارك رمضان هم حال دعا پيدا
تعالي فرجه و مالحظه اينكه خداوند مهلت ابليس را كم كند و انشاء ا... حكومت اسالم را انشاء ا... بر سراسر 

ي و كليه والت حضرت چه ايشان كه بحمد ا... و الي در جهت جهان برساند. و دعاي به وجود مبارك امام خمين
فقه و فقاهت هستند و هم در جهت عرفان و هم در جهت اعالء كلمه حق، واليتشان امر مهمي است يعني به 
ذهن هر كسي هم در هر جاي عالم چيزي برسد قطعاً آنچه در راه حق باشد از افاضات حضرت ولي عصر باذن 

آنچه كه در راه باطل است هم حتماً از طريق شيطان ميرسد. اينجور نيست كه خبري باشد و  ا... تعالي است و
مطلب از طرف ائمه نور و نار نباشد. بهر حال هر چه كه برسد از دستگاه خدا بيرون نيست دستگاه خدا هم يك 

و در عوت قسمتش شيطنت و كفر است ابليس سرپرستي آن را ميكند يك دسته هم كه بطرف خودش است 
كنيد به اين مطلب توجه داشته  مي به خودش است و به ائمه طاهرين. بعد از اين مراتب در دعاهائي كه شبها
آورند كه اين سعي ميكند ديگران  مي باشيد. چرا فرق بين عالم و عابد گذاشته ميشود؟ همة چيزها را روي اين

(ص) است كه در بعضي از روايات سئوال ميشود از را حفظ كند از ديگران باالتر توجه به محمد و آل محمد 
. .كند به شمردن نماز، روزه، و. مي كند مثالً يا موسي چكار كردي؟ شروع مي انبياء الهي كه حضرت حق سئوال

گويد خدايا چكار  مي اين براي گذشتن از آتش و اين براي چه و اين براي چه. تا وقتي كه ايشان بيچاره ميشود.
را سير كردي؟ عطشاني را سيراب كردي؟ عرياني را پوشاندي؟ و بعد درباره اي  گرسنهآيا  گويند مي كنم

كند و  مي اينستكه هر كس گريه كند بر حضرت ابا عبدا... خداوند تبارك و تعالي همة اين ثوابها را به او عنايت
ي است كه در اين عالم عالم كند نه در مرحله پائين. اين عالم آنقدر عالم پست مي در مرحلة اتمش هم عنايت

هست كه صحبت ميشود كه به محمد و آل محمد (ص) رحم كنيد. در همة عوالم محتاج آنها هستيم در اين 
هست كه ابليس قدرت تهاجم بر اينها را دارد. و اال در صورت اي  عالم هم محتاج هستيم. يك صورت ظاهريه

قدم اينها هم برسد و غلطي بكند. اين را من خالصه عرض  تواند به گرد نعل كوچكترين نمي واقعي محال است.
 كنم باالترين عروج و خير و بندگي در ياري نبي اكرم (ص) و اهل بيت طاهرين حاصل ميشود اگر كسي
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خواهد به شرط مزد كمك كند. اگر چنين باشد بشتاب الي بيعت ا... بياري اينها شتافتن بيعت با خداست.  مي

كنيد دنبال اين نباشيد يعني اگر كسي در كربال  مي تعالي همه شما چنين باشد كه ياري كهاگر كه انشاء ا... 
حضرت ابا عبدا... را در آن خصوصيات ظاهريه مالحظه كند و بعد هم بگويد من بخاطر اينكه خداوند تبارك و 

هيچيك از شما كنم. اميدوارم كه  مي تعالي مزد دنيائي يا آخرتي به من بدهد كمك حسين بن علي (ع)
اينجوري نباشيد وقتي كه ميرويد براي اين برويد كه مگر كسي هم هست كه وقتي آقاي خودش را ببيند 
بخواهد دنبال حساب و كتاب و اجر و مزد دنيوي و اخروي باشد تا او را ياري كند. از نظر ظاهري كه كفار 

اشد بايد در مقابل آنهائي كه تعريف ربا كرده و تهاجم آوردند به رسول خدا (ص) شما همتان اگر دفع از ايشان ب
كنند بايستيد اين هم يك بدبختي از روزگرا است كه وقتي كه يك مردك نفهم  مي به ارزشهاي الهي حمله

نويسد مسلمين پشت سر هم بفكر  مي كند كتاب مي ديوانه كافر زنديق مثل مدركي كه ادعاي امام زمان بودن
شود و با ابزار ابليسي در  مي كه كتابهائي درباره رد احكام دين و حمله به آنها چاپ افتند. ولي وقتي مي عالجش

گويند اينها  مي آورند و مي شو نه تنها بفكر مقابله نيستند بلكه با عظمت نام آنها را را مي دانشگاهها تدريس
معرفت خودش را نصيب او منتجه فكر متفكران است، متأسفانه مسلم در برابر مردكي كه خداوند يك كلمه از 

شود آنهم در چه چيز خاضع ميشود؟ در عملش كه حمله كردن به رسول خدا هست. در  مي نساخته خاضع
عملش كه حمله كردن به اسالم است و اين خيلي جاي تأمل دارد مگر جامعه شناسي يا اقتصاد يا روانشناسي 

ات ابليس چيز ديگري دارند آنوقت با تجليل جز حمله به اسالم و دين است. مگر جز متاع ابليس و ملهم
گويد ربا اساس است در اين مطلب او را  مي مالحظه ميشود و مسلمين در اينكه كينز به اسالم جسارت كرده و

گويند اين را براي كساني كه بدون رود رواسي التفات به مطلب پيدا نكرده باشند. التفات  مي بارك ا... و به به
 يك افرادي همانوقت زمان حضرت ابا عبداهللا هم بودند كه بهر حال التفات نداشتند. من آورد. مي مسئوليت

گويم از كوفه التفات نداشتند از يمن و ديگر بالد مسلمين افراد التفات نداشتند كه چنين جنگي بين فرزند  نمي
ي كه اطالع داشته باشند پيامبر، فرزند صديقه طاهره و يزيد ملعون واقع شده است. اين وضعش خيلي با كسان

بر اينكه يك چنين نزاعي واقع شده است. بهر ميزان و هر قدر كه برادرها بر اين مطلب التفات پيدا كنند و 
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متوجه شوند اين كلمات باطل هجوم بر اسالم و كلمات حق است، يادم به يك حديث آمد كه مدتها قبل در 

را كه سر پائين آورده و تسليم به واليت ولي اي  كند بنده كند كه عقاب مي كافي ديده بودم كه خداوند حيا
» و لو كان في نفسها برتاً تقيه«هر چند در اعمال نشده » و لو كان في نفساً فاجرتاًء شقيه«عادل شده است 

كلمه بر وتقي و فاجر و شقي را به حسب آنچه در خاطرم بود آوردم. اگر كسي وضعش خيلي خوب و همواره و 
وزه اش درجه يك ولي كمك ولي عادل نكند اين فاجر و شقي است، بهر حال شما برادران در دعاهاي نماز و ر

خواهيد انشاءا... در اين ماه كه ماه دعاست و خدا هم قبول اجابت فرموده و قول به قبول  مي شب توفيقاتي را كه
گيريد نبي اكرم (ص) را ياري شود شما تصميم ب نمي و احسان فرموده است. يك چيز را يقين داشته باشيد

كنيد و خدا شما را ياري نكنيد. ولي در عين حال در اين ماه قولهائي را كه داده اند خيلي زياد است. بخواهيد 
شود عنايت كند و همه  مي كه خداوند همة اسباب توفيقاتي را كه موجب انجام وظيفه در خدمت اين آقايان

خودش به بهترين نحو برطرف كند و شما را در بندگي خودش استوار اسبابي را كه موجب بازداشتن ميشود 
 بدارد. در عرض انجام وظيفه در خدمتگذاري به نبي رحمتش انشاء ا....



 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومسروش طراحي دوره 

 ٢٨جلسه: 
 خصوصيت نوعيهموضوع: خصوصيت شخصيه و 

 ٦٥/  ٢/  ٢٨تاريخ: 
 

 خصوصيت شخصيه و خصوصيت نوعيه
كه از طرح اين عنوان گرفته شد عبارت اي  برادر نياز: در ادامه طرح برهان عليت در مباحث قبل سه نتيجه

 بودند از:
ل يكي اثبات وجود مجموعه در عبنيت يعني عليت وجود مجموعه را اثبات كند و دوم بيان دوئيت منطق ك

 نگر و كلي نگر و سوم ضرورت وجود منطقي براي مجموعه نگري.
شود آن را ادراك كرد صحبت شد و بعد اشاره فرموديد  مي در ادامه مباحث درباره اينكه كه كل وجود دارد و

واقع شود كه تاكيد آن بر ما به االشتراك باشد و يك اي  كه براي شناسائي كل الزم نيست حتماً تجريد به نحوه
 ئوال كه در اينجا بذهن ميرسد اين است كه مگر امكان دارد كه تجريد با تكيه برما به االفتراق صورت بگيرد؟س

توان يك شئي را با خصوصيت شخصيه اش مالحظه كرد و  مي در مورد ديگري اشاره فرموده بوديد كه
وعيه به اين دليل كه معناي نمونه سازي هم همين است و همچنين در اين باره كه خصوصيات شخصيه و ن

حركت امر ممتدي است از هم جدا نيستند مطالبي را بيان كرده بوديد اگر اجازه بفرمائيد بحث خصوصيت 
 نوعيه و شخصيه و تفاوت بين آنها را بعنوان موضوع كلي بحث اين جلسه قرار دهيم.
 يست.اتصال مطلق و انفصال مطلق از جهت مكان و زمان براي شئي مركب قابل لحاظ ن
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آيا  خصوصيت شخصيه و نوعيه جداي از هم هستند؟آيا  برادر حجت االسالم حسيني: صحبت اينستكه

شود خصوصيتهاي  مي هر چه كه متعين و مشخصآيا  شود و بلكه نمي خصوصيت نوعيه در خارج محقق
 شخصيه است؟

و  )هستند و يا اشخاص مربوطاگر ابتدائاً گفته شود كه در خارج چيزي جز اشخاص نيستند (يا اشخاص جدا 
هم در جريان  ،توان مدعي اين مطلب شد. اگر مدعي جدائي مي اما اگر ابتدائاً بگوئيم جدا هستند تا چه حد

ترتيب و هم در جريان تبديل بشويم يعني معتقد باشيم كه نه مكاناً ارتباط دارند و نه زماناً ارتباط دارند و 
 كند. مي ه شئي تغييرمعناي اين حرف اين است كه وقتي ك

شود حاالت مختلف آن زماناً ارتباط ندارند و مكاناً هم هيچ ربطي بين آنها  مي و تبديل به شئي ديگري
شود كه اصالً كل در عالم وجود نداشتد باشد كه در اينصورت مكان هم قابل  مي نيست. نتيجه چنين حرفي اين

 مالحظه نخواهد بود.
شكند زيرا انفصال مطلق از جهت مكان و زمان  مي كه فرض شود اين حرف راي ا قاعدتاً عليت در هر مرتبه

 شود. مي براي شئي مركب و متغير قابل لحاظ نيست و در نفس تركيب ارتباط مكاني مالحظه
و در تغيير ارتباط زماني و نهايتاً وجود تغاير كه جداي از تغاير در آثار نيست يا به عبارت دقيقتر جداي از 

گوئيد جريان اثرها  مي جريان اثرها نيست در تفكيك و تجزيه مطلق محال است كه قابل لحاظ باشد چونتغاير 
 گوئيد اختالف اين جريان خاصيتها به جريان نسبتهاست. مي كند بعد هم مي است كه و كيفيتها را مشخص

كه هر شخصي را ي ا پس كالً اين حرف كه از هم منفصل باشند يعني تاكيد بر خصوصيت شخصيه به نحوه
منقطع و بريده از قبل و بعد جوانب مختلف آن بدانيم امكان ندارد و كه يك قسمت آن در بحث انفصال و 
اتصال مطلق گفته شده است و در آن جائي كه گفته ايم شئي اصل است يا جريان خواص اصل است، اين 

 مطلب تمام شده است. 
 كند. مي ا متعينجريان اوصاف و جريان خواص است كه اشياء ر
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اگر بنا شد متصل باشند يعني ارتباط داشته باشند و ارتباط هم بصورت جريان تمام شد و گفتيم جريان 

كه قبالً يك بحث مستقل درباره جريان خواص داشته «كند  مي اوصاف و جريان خواص است كه اشياء را متعين
شود گفت كه يك شئي همان  مي قت تا چه زمانيجريان خواص يا جريان اوصاف اگر علت تعين بشوند آنو» ايم

 شئي قبلي است.
شود برابري يقيني را در جريان فرض كرد يا اينكه فرض برابري يقيني با نپذيرفتن جريان  ميآيا  و يا اصالً

تواند برد و مقطع از يك جريان صدق  نمي مالزمه دارد. اگر اين خود كار يك جريان باشد آنگاه عنوان خود كار
 د و چون اگر اسم اين شئي فعلي خودكار است.كن

اين با دومي متغاير است ولي اگر اسم خودكار را بر يك جرياني گذاشتيد و اختالف هم اختالف جريان ها با 
هم باشد يك جريان و جريان خودكار است كيفيتي دارد و متكيف است و يك جريان و جريان ميكروفون است 

 آن هم كيفيتي دارد.
 ب همان خصوصيت نوعيه است.نرخ شتا

گفته بوديم زمان اينها هم برابر با نرخ شتابشان است نه خود شتاب يعني گفته بوديم يك كيفيت تغييراتي 
دارد و يك تغيير تغييرات دارد. يك حركتي دارد، اين يك رتبه يك تغيير حركت دارد كه شتاب است، و يك 

 نسبت تغييرات سرعت دارد.
 شود. اگر چنين چيزي باشد يك كيفيت متغير مي ه برابر با زمان خود اين شئيكه نرخ شتاب است ك

توانم آنرا مالحظه و ادراك كنم بلكه وجود  نمي تواند جدا و منفصل فرض شود و مالحظه شود. نه اينكه من نمي
 تواند داشته باشد. نمي عيني آن برابري يقيني

توانيد  نمي شود كه در عينيت نيست و آنوقت مي شود معلوم مي برابري يقيني كه در بحث تطابق نظري گفته
بگوئيد كه اسم خودكار يا كارآئي كه مورد نظرتان است كارآئي شخصيه آن است و شما كارآئي يك جريان مورد 

 نظرتان است.
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اختالف كيفيت هم اختالف كيفيت جريانها هست. آنوقت در اينجا طبيعتاً خصلتهاي تعيني را اگر برداريد 

شود ديگر متعلق كلمه كيفيت  مي مجبوريد خصلتهاي كلي تعين را بگذاريد وقتي كه صحبت از كيفيت جريان
 شئي نيست.

متعلق كلمه كيف واحد نيست بلكه وحدت يك مجموعه است و امتداد است كه در آن كارآئي هاي مختلف 
كنيم معنايش اينستكه تغييرات آن  مي زمانهاي مختلف وجود دارد. وقتي كه صحبت از نرخ شتاب و نرخ تغيير

 شوند.  مي پذيريم. خوب در تغييراتش كه يك عده از اوصاف عوض مي و تغيير تغييرات آن را
دهيم. كارآئي خاص منسوب به  مي نسبتي كه حاكم بر تغيير تغيراتش است را مالك براي يك عنوان قرار

تواند چيزي جز خصوصيت نوعيه باشد نرخ  مي نسبتي است كه حاكم بر تغييرات تغيير است و مگر آن نسبت
 شتاب خصوصيت نوعيه است نه خصوصيت شخصيه.

رساند؟ (رجوع  مي دانيد. نسبت حاكم خودش چه چيز را مي نرخ شتاب را نسبت حاكم بر تغييرات تغيير
ك نسبت شود به بحث نرخ شتاب) در آنجا شما تغييرات را مورد بحث قرار داديد نسبتي كه حاكم است و لوي

باشد ولي نسبتي است كه در عين اينكه يكي است يكي به معناي واحد نيست و وحدت حاكم بر تغييرات تغيير 
تواند باشد نوع را كه در منطق نظري و منطق صوري و منطق ارسطوئي قدر  نمي است و نوع هم چيز ديگري

ي كه كليه اعضائش در آن واحد وجود گوئيد رابطه شامل رابطه شامل زمان مي گوئيد در اينجا هم مي مشترك
 ندارند.

يعني به معناي يك كل نيست و اگر به معناي يك كل باشد بايد اجزاء آن با هم باشند وقتي در زمان آن را 
كنيد معناي ديگري جز اين ندارد كه قدرت پذيرش نسبت به اشياء مختلف الحقيقه از جهت  مي مالحظه

 وحدتشان دارند.
 گويم؟ مي قهچرا مختلف الحقي

گوئيد عين همان است كه تغيير  نمي خصوصيات تغيير الزمه اش اينستكه يك چيزهائي را نداشته باشد. شما
 خواستيم. نمي كرد و آن كه بدست اوردن نسبت سرعت ميشد و ديگر تغييرات سرعت را كه
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 حركت اين خودكار و گوئيد مي مي گوئيد نرخ پوسيدن اين و نسبتي كه حاكم بر پوسيدن اين خودكار است

 گوئيد. حتماً مختلف الحقيقه بايد باشند تا شما سراغ نسبت حاكم بر تغييرات تغيير برويد. نمي
شود مختلف است اين با آن فاصله  مي اگر چنين است اين بيان از نوع با بياني كه در نوع در منطق صوري

توانيد يك قدم از خودكار  مي التفات كرديد دارد. چرا؟ چون همينكه شما به وحدت حاكم بر تغييرات تغيير
 باالتر بگذاريد.

كنيد كره ارض را بعنوان يك كل كه داراي زمان است بعنوان يك جريان  مي وقتي درباره كره ارض صحبت
 كنيد جريانها درون هم قرار دارند. مي تغيير خواص مالحظه

ك جريان هم شاملتر است و نسبتهائي همانجور كه يك جريان خودكار است يك جريان هم ساختمان و ي
گوئيد معنايش اينستكه  مي كنيد و مكان را جريان ترتيب مي كه حاكم بر آن است. وقتي كه شما مكان را ذكر

توانيد مالحظه كنيد آنوقت وقتي زمان  مي بعضي از مراتب ترتيب نسبت به بعضي شامل باشند. زمان كل را هم
عيت نسبت حاكم بر تغييرات تغيير آن با اين خيلي فرق دارد هزاران جريان كنيد قطعاً وض مي كل را مالحظه

 آيد. مي كوچك
و از بين ميرود كه باز وحدت نوعيه حاكم بر جريان تغييرات تغيير كره ارض سرجاي خودش است. يعني 

 آيند مي چيزها اين از خيلي حاليكه در است تغييرش –نرخ شتاب منظومه شمسي كه نسبت حاكم بر تغييرات 
 كند. نمي روند تغيير مي و از بين

 خيلي ها قبل از ما اينجا آمده اند و رفته اند. ما هم ميرويم آن هم سرجاي خودش است و كار خودش را
 كند. خيلي از اين اختالفات مهمتري واقع شده است شهرهائي از بين رفته و شهرهايي ساخته شده اند. مي

 دانيم شاملترين به حسب آن چيزي كه در دسته بندي مي شامل )بربطي كه در جريان مكاني (ترتي
 توانيم خدمتتان عرض كنيم آن چيزي است كه هويتش با هويت جاذبه غايي وحدت داشته باشد. مي
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توانيد  نمي از جاذبه غايي را كه بخواهيد انعكاس جذبش در آن وجود داشته باشد ديگراي  يعني هر مرتبه

شاملترين وقت فاصله بگذاريد. يعني زمان رابطه حاكم بر كل برابر با زمان جاذبه غائي  بين جاذبه غائي و بين
 است. 

طبيعتاً به اصطالح  )كنيم كه شاملترين ربط (ربط حاكم بر زمان مي گرديم و عرض مي حاال به بحث بر
 دهد. مي كند و عينيت نوع االنواع را نشان مي منطقي نوع االنواع را درست

خواهيم بگوئيم عين آن تقسيمات است  نمي يمات ما عين تقسيمات آنها در كليات خمس نيستالبته تقس
گوئيم يك نوع شاملتر و يك نوع  مي چون اينجا نسبتهائي كه بهم دارند نسبت جريان ترتيب است. يعني اگر

 نازلتر است بايد در جريان ترتيب يكي را جزء يكي ديگر و تحت شمول حساب كنيم.
 الشتراك و ما به االختالف از هم جدا نيستند*ما به ا

 خالصه اينكه ما به االختالف و ما به االشتراك اين خود كار در مراحل پوسيده شدنش از هم جدا نيست.
نمي شود ما به االختالف اين را با ما به االشتراكش بريده و منقطع فرض كنيد و بگوئيد ما به االشتراكش 

 الختالف آن عيني است. در منطق مجموعه نگر اينجور نيست.انتزاعي صرف است. ما به ا
 تواند ربط برقرار كند نمي اگر چنين چيزي بگوئيم ما به االشتراك بين وضعيت موجود و وضعيت آتي ندارد و

 تواند جهت حركت را تغيير دهد. نمي
اثبات كرديد نه نسبت بر همين اساس هم هر دسته بندي را كه منطقاً اثبات كرديد نسبت به كل تغييرات 

 دهيد؟ مي آيد چرا تقسيم به سه را به همه چيز نسبت مي به يكي و كه گاهي بنظر
ريشه اش در همين حرفهاست. اگر ما به االشتراكي نسبت به امر تغيير پيدا كرديد يعني اختالف پتانسيل و 

 .كنيد استثناء بردار باشد مي تواند قانوني را كه پيدا نمي ربط بين آن و
شود و اگر ربط هم در  مي شود و نظام نيست. ربط كالً منفصل مي اگر استثناء بردار باشد نظام دنيا متالشي

يك جا منفصل شد معناي بقاي ربط در يك جاي ديگر ممتنع است. اگر نظام نبودن و حركت نبودن را 
 پذيرفتيد ربط نبودن و حركت داشتن و اينها يك صحبت ديگر است.
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 يون چوبين بود.پاي استدالل

شود. بله كل اشياء و روابطشان و كل هويت آنها به يده  مي از اين راه كه نگاه كنيد ارتباط اشياء بهم تمام
 كند. نمي جلت عظمته است كه هيچ چيز برابر او وجوب پيدا
 ليلكنيد و د مي گردد. حتي استداللي كه به آن تمسك مي و بقول معروف قرص بودن همه اشياء به او بر

تواند واجب  نمي رساند سرش هم اينستكه استدالل كه نمي كنيد استدالل شما را به خدا مي آوريد و بيان مي
كنيد. رابهط بين واجبها كه نيست كه  مي باشد استدالل رابطه بين ممكنات است رابطه منطقي آنها را مالحظه

 رابطه واجب باشد.
شوند نه به اشياء است كه او  مي به اوست كه اشيائ شناختهرابطه بين ممكنات وجوبش وجوب بالغير است. 

 شود تكيه كرد. نمي گردد. به چيزي كه سست باشد كه مي شود. استحكام هر چيزي به او بر مي شناخته
 شود دست گرفت و به آنطرف نگاه كرد. نمي

يم. پس آن چيزي . چيزي هم عرض حضرت حق جلت عظمته نداريم بوسيله او تكيه كنيم و ببين.معاذاله.
 بودن قرص به بلكه و نيست قرص –كنيد برابرش و اين استدالل  مي دارد و ادراكي كه پيدا مي كه شما را نگه

 .باشد قرص اينكه نه شويد مي دلخوش آن
كند تو آنها را درست كردي. تو آنها  مي آنچه كه داللت بر تو» و انت دللتي«يك عرفتك به تو تو را شناختم 

البته آدم وقتي كه اي  كردي. اينجور نيست كه چيزي واضح تر از قدرت حضرت حق باشد در يك مرتبه را ايجاد
 گويند بگو خدا يكي است و دو تا نيست. مي در اول كار است

گويند خدا اصالً احد است و واحد  مي آيد و ولي بعد مي كنند كه اگر دو خدا باشد فساد پيش مي اثبات هم
كند شما را به جائي ببرد من پايم را سفت بگذارم و  نمي اصالً استدالل از اين طرف حركت گويند مي نيست بعد

 باال روم.
گذارم و باال ميروم. به آن  مي اگر خودش سفت نباشد تخيل است كه من بگويم سفت است و پا روي آن

 دستگيري و عنايتي كه او كرده است باال ميروم.
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توانم باال بروم نه بودنش و نه باال رفتنش  مي با پاي عقل يا با پاي اسباب و عللواال نه اينكه با پاي خودم يا 

هيچكدامش وجوبي ندارد هر دوي آنها ممكن است حضرت اوست كه واجب است و به او است كه همه چيز 
 هستي پيدا كرده است.

 پرسش و پاسخ
شكاالت ادبياتي باقي مانده است. برادر نجابت: سئوالي كه داشتم يك مقدار خيلي زيادي حل شد ولي ا

كه فرموديد كه ما به االشتراك و ما به االختالف بين مراحل مختلف پوسيدن زماني و خودكار اي  آخرين جمله
 وجود ندارد.

فرموديد اين يك جريان است و طبعاً جريان را بشكل يك كل كه نگاه كنيم اجزاء آن از آن جدا نيست كه 
 از اين خودكار است.اي  از اين خودكار و خصلت شخصيهاي  هاين اشاره به خصلت نوعي

 شود. مي برادر حجت االسالم حسيني: يعني بيان خصلت نوعيه و شخصيه از بيان صوري عوض
 و است نظر مد بودن خودكار –برادر نجابت: و همين نكته بود كه خصلت نوعيه به معناي متعارف و صوري 

 . آنوقت اگر اين را در نظر بگيريم...خصيه اين خودكار بودنش خصلت بعد
برادر حجت االسالم حسيني: بنا شد كلمه اين را نداشته باشيم. اگر كلمه اين نداشته باشيم يك چيزهاي 

 مختلفي هستند كه وحدتي كه دارند وحدت يك كل نيست. 
طق صوري تواند تدريجي الحصول باشد. يعني يك كل را در من نمي چون تدريجي الحصول است كل كه

 فرض كنيد كه بعضي از افرادش باشد و بعضي نباشند.
كند و  مي آنهائي كه نيستند ديگر جزء اين كل نيستند يعني اين براي هر مقطع زماني يك كل مالحظه

كند كه در اين كل يك  مي گوئيم براي هر جريان ترتيبي يك كل مالحظه مي بقول ما بجاي مقطع زماني
 گوئيد اين يك كل مستقل است. مي ائي نيستچيزهائي هست و يك چيزه

كل شماره الف و در كل دوم يك چيزهاي ديگري است و بعضي از آن چيزها نيست ولي بعضي از اعضاء 
 گويد اين هم يك كل مشترك ديگر است يا يك كل مستقل ديگر است. مي مشترك هم دارد.
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چيزهائي را ندارد. اين هم يك مقدار از  گوئيد يعني چه؟ اين يك مي اگر من گفتم اين دو يك كل است.

 چيزها را ندارد. اين جز در بحث جريان قابل مالحظه نيست.
برادر نجابت: عرض من اينستكه فرمايشات شما در مورد خودكار حال به هر عبارتي كه بگوئيم خصلت نوعيه 

 د نظر بيايد.يا شخصيه و صادق است اگر تلقي عادي عرض را بياوريم كه خود كارهاي متعدد م
كه در منطق صوري يك خصلت نوعي يعني خودكار بودن دارند. هر كدام هم خصلت شخصيه خاص 
خودشان را داشته باشند. چون در اين قسمت اشاره كردم و شما هم فرموده بوديد كه توجه به امتداد حركت 

 داريم...
دكار كه بگوئيد تصور اوليه مطلب فرمائيد كه درباره يك خو مي برادر حجت االسالم حسيني: حضرتعالي

 كنيد؟ مي را چه» آن «خيلي سريع است ولي اگر گفتيد آن خودكار و اين خودكار و آن خودكار و 
 آيد كه با تكيه بر امتداد بر حركت همة اين خودكارها بايد يكي شوند. مي برادر نجابت: باز اشكال پيش

در نسبيت. گاهي نفس آن نسبت بايد يكي شود (نسبت برادر حجت االسالم حسيني: نستب حاكم بر آنها 
حاكم بر جريان) گاهي است كه وقتي گفتيد جريان اوصاف يا جريان خواص نسبتي كه حاكم بر نسبت 

 رويد. مي اينهاست يعني يك پله باالتر
برادر نجابت: آنوقت شما مجبوريد آن نسبت را مشترك فرض كنيد و چون مرتبط با نسبت دروني است 

 الحظه تغييرات تغيير با...م
 برادر حجت االسالم حسيني: يعني تغييرات خودكار من بايد در تغييرات خودكار شما مؤثر باشد.

 برادر نجابت: نه مؤثر نبايد باشد بايد نسبتش يكي باشد.
ا كه برادر حجت االسالم حسيني: نه. اگر گفتم نسبت تغييرات حاكم بر تغييرات تغيير هر كدام از اينها ر

 دست بگذارم زمان مستقل خودش را دارد.
 بين دو خود كار را مالحظه بفرمائيد. :برادر نجابت
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زمان » اين«گذارم  مي خودكار» اين«برادر حجت االسالم حسيني: گاهي استكه من دست روي زمان 

 مستقل دارد. يعني نسبتي حاكم بر تغييرات تغييرش است.
 ن با زمان خودكاري كه در دست جناب آقاي نجابت است يكي است؟زمان ايآيا  گويم مي گاهي است كه

گويم: نه شما يك كارآئي را به  مي گوئيد: نه دوتاست. زمان حاكم بر گچ و سنگ و الي آخر چطور؟ بعد من مي
گوئيد: نه دروغ  مي اين در عينيت دروغ است؟آيا  دهيد. مي همة اينها در مرتبه ذهن بنام خودكار بودن نسبت

 ست.ني
 مي گويم: اگر دروغ نيست بايد يك نسبتي داشته باشد.

گوئيد مرتبط است. اثبات كرديد كه در  مي برادر نجابت: آنوقت آن نسبت با آنچه كه به آن خاصيت شخصي
 هر خود كار نسبتي كه حاكم بر تغيير...

در يك رده و يك صف  برادر حجت االسالم حسيني: اين در جريان ترتيب است. در جريان ترتيب همه اينها
كنيم و گاهي در مكان و هر دو را هم در نسبيت  مي گيرند. گاهي ما ربط شامل را در زمان مالحظه مي قرار

 كنيد. مي مالحظه
 كنيد حجم مخصوص و وزن مخصوص و تغييرات آن در يك طيف قرار مي ربط شاملي كه در زمان مالحظه

 گيرند. مي
دهيد.  مي و اشتعال و نسبت تأثير و كارآئي و نسبت تاثير زمان اينها قرار يعني شما يك سرعتي را براي ذوب

كنيد گاهي زمان آنرا در نسبت ترتيب يعني نسبت مكاني را هم  مي گاهي است كه زمان شخص اين را مالحظه
 دانيد. مي نسبت

حظه كردن است آيد كه گير مطلب در جريان ترتيب و جريان تبديل و نسبت بين آنها را مال مي بنظر من
يعني مكان و زمان و نسبت حاكم بر آنها و نسبيت (تا آنجائي كه بنده به آن التفات كردم) التفات به هر دو و 

 كند. نمي نسبت بين آنها
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 خواست بكند مجبور بود رابطه اش با هستي را بيان كند بر خالف اينكه اينجائي كه ما عرض مي اگر

شود. حاال شما  مي سبت بين آنهاست. آنوقت شكل اين معنا كالً يك نحوه ديگركنيم رابطه مكان و زمان و ن مي
كنيد آن را در جريان ترتيب  مي همان ربط شاملي را كه در زمان حاكم بر اشيائ مختلف الحقيقه مالحظه

 مالحظه كنيد يعني در مكان مالحظه كنيد.
د با مرتبه مكاني خودكار حضر تعالي و بينيد خودكار در مرتبه مكاني نه مكان شخصي و متح مي آنگاه

شود التفات كرد كه توجه منطق صوري تنها به مكان است و التفات به زمان  مي ديگران است. از همينجا هم
 كند همگي در جريان ترتيب است و در جريان تبديل نيست. مي ندارد چون تقسيم بندي كه

آيد خود مقدمه هم نوشته شود چون  نمي بياوريم بنظر گر چه اگر بخواهيم همة اينها را در مقدمه اين بحث
 خورد و از يك جائي بايد قيچي كرد. مي مرتباً با بحثهاي ديگر گره

برادر نجابت: سئوال من دقيقاً همين فرمايشي بود كه فرموديد. اگر ارتباط بين نسبت حاكم بر تغييرات 
 شود. مي مكاني محالزماني و مكاني با هم مالحظه شود يعني همزماني و هم 

 كنيم. مي برادر حجت االسالم حسيني: آنوقت ربط شامل و ربط مشمول پيدا
 برادر نجابت: چون حضرتعالي ما به االختالف و ما به االشتراك را در مورد يك خودكار را با هم مرتبط

به االختالفي دارد كه  دانيد حاال من باز عبادتش را در منطق صوري بگويم. اين هم ما به االشتراك و ما مي
 مرتبط است آنوقت ما به االشتراكها قرار شد در يك جائي به نوعي يكي شوند.

 برادر حجت االسالم حسيني: تحت يك قانون عمل كنند نفرمائيد يكي شوند.
گوئيم اين  مي تحت يك ربط شامل عمل كنند. كه اين معناي يكي بودن را كه ما به آن التفات داريم ندارد.

زمان دارد آن هم يك زمان دارد. اين يكي دست من است و آن يكي دست شماست. من اين يكي را در  يك
كند چه خواسته كه بگوئيم  مي بريد. واضح هم هست كه فرق پيدا مي برم شما آن يكي را در قطب مي خط استوا

 زمان هر شئي برابر با تغييرات خودش است.



١١٠  ······························································································································································  
بگذاريد زمانش دوتاست. دوئيت زمان و وحدت نسبت حاكم بر آنها معنايش اينستكه اگر چسبيده بهم هم 

دهد كه شما به هر دو خودكار بگوئيد. نسبت كارآئي و تأثيرشان در زمان كل و نسبتي كه  مي هست كه امكان
گوئيم جريان ترتيبي هست كه نسبتهائي هم با هم عالوه بر اينكه هر چيز در نسبتي كه به همه  مي دارند يا

 دارد.اي  گوئيم هر چيز جايش مرتبه مي شود مي و خودش دارد متعين اشياء
شود. دقيقاً آنچه را درباره كل خودكار  مي ماند و شامل و مشمول پيدا نمي باقياي  آنوقت با اين حرف مرتبه

ربط گوئيد قطعاً مولكولهاي هر ذره از جوهره اين و مولكولهاي دور اين مختلف هستند.  مي و جوهر داخل اين
 كنيد مي شاملي را كه شما برقرار

خواهم عرض كنم نسبيت را به آن شكل بررسي  مي كنيد و مي توانيد زماني را كه برايش ذكر مي آنوقت
تواند بر امر زمان دار احاطه پيدا كند  نمي كردن معنايش بردن نسبيت در منطق صوري است. منطق صوري

 چون التفاتش فقط به نسبتهاي تركيبي است. 
كنند نه اينكه مثل  مي در هر شئي دارند. و با هم تغييراي  برادر نجابت: جريان ترتيب و تبديل حتماً رابطه

 تابع و متغير باشند.
جريان ترتيب و تبديل همان چيزي كه ما به االشتراك و ما به االختالف اشاره شد و جريانهاي ترتيب و 

 تبديل هم رابطه طولي دارند.
م حسيني: آنوقت ربط شامل و شاملترين ربطي را كه گفتيم همين ربط است كه ربط برادر حجت االسال

 حاكم بر زمان و مكان است كه اشاره به عقل و غيره كرديم.
گوئيم اين يك جريان ترتيب  مي كنيم و مي برادر نجابت: ربط حاكم بر زمان و مكان يك شئي اين را هم پيدا

 و يك جريان تبديل دارد؟
االسالم حسيني: ممكن است من پيدا نكنم آن مرتبه عقل است. العارف بحقايق االشياء كماهي  برادر حجت

 داند. مي همه چيز را
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 برادر نجابت: اشكالي كه در ذهن من بود به اين ترتيب است كه درست همان اشكالي است در مسأله حركت

 فرمائيد. مي
توانيم قواعد كلي آن را بدهيم. اگر قواعد كلي  مي يبيبرادر حجت االسالم حسيني: ما حتماً با يك نسبت تقر

 توانيم بكنيم. نمي آن را ندهيم هيچگونه جريان ترتيبي را تبديل
شود هم ريشه اش در همين است كه شمار زمان و مكان و  مي معناي نسبت منطقي كه معتقد هستيم سه

 خواهم يعني چه؟ نمي را خواهم بگوئيد مكان نمي توانيد بگوئيد نمي ربط بين آنها را كه
شود آن را دو تا يا چهار تا  نمي خواهم يعني چه؟ بگوئيد اينها بهم نسبتي ندارند اين هم نمي بگوئيد زمان را

گوئيم زمان و مكان و نسبت بين آنها. مگر اينكه يك چيز ديگري را كسي پيدا كند و بتواند آن را  مي بكنيم؟ ما
گوئيم نه ما كل مكان را يكي گرفتيم.  مي برسد كه ابعاد سه گانه مكان را اثبات كند و اال اگر كسي بنظرش

 شود؟ مي گويند بعد چهارم زمان هم يكي است. چگونه مي چون گاهي
 فرموديد كه هم اتصال مطلق محال و هم انفصال مطلق محال است من حاال مي برادر نجابت: در حركت طرح

 نيم نوعي...خواهم انفصال را بگويم كه اگر نتوا مي
 برادر حجت االسالم حسيني: اگر شما اتصال مطلق بگوئيد آنگاه حركت محال است.

 برادر نجابت: اگر انفصال مطلق هم باشد حركت محال است.
برادر حجت االسالم حسيني: همينكه گفتيد اتصال مطلق محال است انفصال مطلق محال است. ربط بين 

در ارتكازات خاصي قابل ادراك نيست. در ارتكازات اصالت ربط به خوبي قابل گويم  مي آنها هم قابل ادراك است
 مالحظه است.





 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومسروش طراحي دوره 

 ٢٩جلسه: 
 بط)موضوع:تبيين اصالت ربط (تعريف اصل و ر

 ٦٥/  ٢/  ٣١تاريخ: 
 

 مقدمه
برادر نجابت: بدنبال مباحث دوره دوم بعد از اثبات اينكه مجموعه در خارج هست و براي شناخت آن نياز به 

 كند. نمي منطق داريم. به اين مطلب رسيديم كه منطقهاي موجود من جمله منطق صوري براي اين امر كفايت
شناسائي مجموعه بكار بگيريم و بعد از آن مباحث و كلياتي پيرامون توانيم همان منطق را جهت  نمي يعني

خصوصيات منطق كل نگر عنوان شد و طبعاً خصوصياتي كه در اين قسمت به آن اشاره شده است. هماهنگ با 
 ايراداتي است كه بر منطق صوري يا هر منطق ديگري وارد است.

 ان فرموده ايد كه عبارتند از سه شاخصه كلي را بعنوان خصوصيات منطق كل نگر عنو
 .كند مي گشت باز ربط اصالت به نگر كل منطق – ١
 كه اينست منطق اين خصوصيات از يعني. است حاكم عيني مجموعه بر زمان مالحظه يا تغيير اصل – ٢
مالحظه خواهيم  مي عني كلي را كهي است حاكم عيني مجموعه بر زمان يا تغيير اصل و گيرد مي نظر در را زمان

 كنيم داراي زمان است.
 .اضافي و انتزاعي نه است حقيقي تقسيمات نگري مجموعه منطق در – ٣

اين سه خصوصيت به نوعي در انتقادي كه بر منطق هاي ديگر و من جمله منطق صوري وارد آمد منعكس 
 ائيد.است. اما در بحثي كه خدمت دوستان داشتيم بنا شد هر سه اصل را مشروح تر توضيح بفرم
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اولين سئوال اينست كه اصالت ربط يعني چه؟ اين سئوال از دو نقطه نظر مورد سئوال بوده است يكي در 

همان اصل و فرع يا تابع و متغيري كه متعارف است و آيا  گوئيم يك چيز اصل است مي كلمه اصل بودن و اينكه
 شناسند مدنظر است يا چيز ديگري است؟ مي افراد

 سئوال اينستكه اصل چيست؟ يعني از اين كلمه افراد يك تلقي دارند. به يك چيزپس قسمت اول اين 
 گوئيم اين چيز مهمتر است. مي گوئيم اصل و به تعبير ساده تر مي

متغير است و همه چيز تابع آن است اين استنباط عادي و متعارف آن است و ربط هم نوعاً ارتباط بين دو 
 ذهن ميرسد كه نه تلقي از اصل با اصل متعارف شبيه باشد و نه تلقي از ربط. شئي يا دو موضوع يا دو امر و به

كند را تبيين  مي حضرتعالي ابتدائاً اصل و ربط و سپس اينكه چگونه منطق كل نگر به اصالت ربط بازگشت
 بفرمائيد.

 تعريف اصل
چيزي است كه اگر شود اصل نسبت به آن موضوع  مي برادر حجت االسالم حسيني: هر موضوعي كه مطرح

گردد كه در آن چيز خصلت يا  مي نباشد و آن موضوع هم نباشد. يعني بود و نبود يك موضوع به چيزي باز
 موضوعي اصل است.

توان دايره بدون  نمي درجه است. ٣٦٠فرمائيد در مفهوم دايره در هندسه مسطحه اصل وجود انحناء مي مثالً
آنرا جهت تقريب به ذهن در منطق صوري بياوريم يعني از ارتكازات موجود انحناء پيدا كرد. اگر بخواهيم مثال 

 ذهن تركيب بوجود آوريم.
گويند ذات  مي گويند يك ذات داريم و يك صفت ذات و بعد مي كنيم كه آقايان چگونه مي در گام اول عرض

 بدون آن صفت ذات معنايش اينستكه آن ذات موصوف به اين صفت نباشد.
نع است كه صفت ذات از ذات تخلف كند اگر تخلف كرد يعني آن ذات بود و فرضاً اين صفت مي گويند ممت

 نبود ديگر اين صفت ذاتي آن ذات نيست.
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بنابراين مقصود از بكارگيري كلمه اصل در هر مورد و موضوعي اين است كه بينند آن چيزي كه اين كلمه 

 متعلق و مربوط به او و موضوع آن است چيست؟
گوئيد آنچه كه در اسناد حكم به تبارك و تعالي اصل است داشتن سند به يك نحو است. حتي  مي گاهي
گوئيد فحص و ياس و نرسيدن و معنايش اينست كه تعلقش به يك شرطي است اين تعلق مشعربه  مي آنجا كه

 عليت است.
 جايگزين وحي بفرمائيد؟ توانيد ادراكات بشررا نمي به عبارت ديگر شما در نسبت دادن حكم به خداي متعال

توانيد اعالم استغناي از وحي كنيد و بگوئيد كه من بوسيله ادراكات باطني يا ادراكات عقلي يا ادراكات  نمي
 توانم حكمي را به خداي متعال نسبت بدهم و بگويم خدا اينگونه گفته است. مي حسي

خواهد بوسيله آن  مي د در سندي كهبنابراين در سنديت اسناد (خود سند) لفظ سند را كه مالحظه كني
 كنيد و مي حكم نسبت به خدا داده شود در اين سند وحي اصل است نه ادراكات بشري. زماني استدالل

 گوئيد اصل در حجيت و ادراكات بشري عقل است. مي گوئيد ولي در فهميدن مطلب از سند اصل عقل است مي
كنيد. تا وقتي كه تمام شود و  مي ي را در جاي خودش تمامو نهايتاً هماهنگي ادراكات باطني و عقلي و حس

 شود نسبت به يك موضوع خاص مشخص عيني تمام كرد. مي بگوئيد يك حكم را
 لذا معناي اصل بستگي به اين دارد كه شما آنرا در كجا بكار ببريد و موضوع مورد نظر شما چه باشد؟

 ي اصالت ربط)تعريف اصالت ربط در منطق مجموعه نگري (بيان فلسف
در منطق يك نسبتها و ارتباطات و احكام و تعاريفي است  )كمي كه دقيق تر شويم گفته ايم (اصل در منطق

 دهد. مي كند و آماده تحويل شما مي تا يك فرمول را تمام
شويد كه در اين تعريف  مي در يك معادله منطقي هم تعريف و هم نسبت حكميه وجود دارد. شما يا مدعي

كنند و  نمي گوئيد در آن اصل بودن ربط را مالحظه مي كنند يا مي نسبت حكميه اصالت ربط را مالحظه و اين
شود خوب ممكن است سئوال بيش آيد كه در كليه احكام منطقي از جمله منطق  مي در اينجا كمي دقت بيشتر
 شود. مي صوري كه نسبت مالحظه
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گويند اصل در آن ربط نيست؟ در  مي ست و در آنجاشود كه در اين منطق ربط اصل ا مي پس چرا گفته

 گوئيد در اين منطق اصل ربط است معنايش اينستكه تعاريف اوليه بايد بازگشت به ربط نمايد. مي اينجا كه
كنيم كه گاهي است  مي معنايش اينستكه بازگشت هر تعيني بايد به ربط باشد. براي توضيح مطلب عرض

اين حرف بدين معني است كه در تعلق اشياء آيا  اصل ربط است» تعين اشياء«ء گوئيم در چگونگي اشيا مي كه
 به يكديگر ربط اصل است؟

گوئيد  مي شود يكي اشياء و ديگر تعلق آنها به يكديگر و در حاليكه شما مي اما در اينجا كه دو چيز مالحظه
 اصل يك چيز است كه آنهم ربط است.

 به اوست نه اصل در كيفيت آنها.اصل در هستي و بودن ممكنات تعلق 
شود تا وقتي كه اشياء  مي كنيم كه چگونه در بحث جزء ال يتجزاء گفته مي در پاسخ با طرح يك مثال عرض

طرفين دارند وسط آن طرفين قابل فرض است و همينكه شكستن آن عقالً ممتنع نباشد يعني دليلي بر امتناع 
 نياوريد عقًال فرض تجزيه دارد.

توانيد موضوعتان را در  نمي ئيد عقالً فرض تجزيه داشتن همينگونه قابل ادامه است. بعبارتي چگونهگو مي و
 عالم تحقق منهاي ابعاد فرض كنيد؟

 دانيم. مي حتمًا در بحث ماده سه بعد و شش وجه را الزم
منهاي سه بعد  دانيم اصالً مالحظه كردن موضوع در عالم تحقق را مي طول و عرض و ارتفاع را الزمه تحقق

دانيم اگر ما گفتيم زمان داشتن عين همين است يعني مالحظه سه بعد منهاي زمان ممكن  نمي قابل فرض
 نيست.

هستي اين شئي مورد نظر و مورد توجه چيست؟ اگر آيا  اين يك رتبه از حرف است رتبه دومش اينستكه
شود نه اصل در كيفيت. اصل در  مي تعلق گفتيد هستي آن تعلق به جلت عظمت است. اينجا اصل در هستي آن

 بودن ممكنات تعلق به اوست نه اصل در كيفيت ممكنات.
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اگر فرموديد اصل در كيفيت تعلق به اوست آنگاه به تفاوت اين دو قول با هم توجه داشته باشيد و كيفيت 

ت آنها هم عدل است و شود اما اگر اصل ذات ممكنات را متعلق به دانستيد خود خلق مي آنها موصوف به عدل
 تناسب به دارد.

 از هستي ممكن الوجود رااي  خوب حاال اگر گفتيد جاذبه غائي يا جاذبه جهت غائي يعني هيچ مرتبه
 شود فرض كرد مگر اينكه لغو خلق نشده است. بنابراين: نمي
از حضرتش شود فرض كرد كه واجب و مستقل  نمي از ممكن الوجود رااي  همرتب هيچ و است ممكن – ١
 باشد.
 حق حضرت ناحيه از ظلماً يا لغواً مخلوق آن خلقت كه كرد فرض شود نمي را مخلوقات ازاي  مرتبه هيچ – ٢
 .شود مي فرض غائي جهت به متعلق شود فرض كهاي  مرتبه هر در اشياء هستي. باشد شده خلق

و تعلق به تبارك و تعالي در گوئيد جاذبه  مي وقتي متعلق به جهت غائي فرض شد آنگاه ديگر وقتي كه
 هستي اصل است اين دقيقاً وجود را به معناي عين ربط بيان كرد نست.

كنم. چگونه آقايان در تحليل عقلي حركت و موضوع حركت و حركت و  مي را عرضاي  همين جا يك نكته
 .گويند موضوع حركت با حركت منفسك از هم نيست مي كنند و بعد مي مبداء و مقصد آن بحث

 گويند ماده منهاي زمان ممكن نيست. مي و آقايان ديگري هم در بحث نسبيت
شما اگر گفتيد هستي ممكن منهاي جاذبه و منهاي تعلق ممكن نيست و امتناع دارد. يعني اصل در هستي 

خواهد و به خالف ربطي كه در تعلق شئي بيكديگر ذكر  نمي ممكن ربط است ربط در اينجا ديگر دو طرف
 خواهد. مي كه طرفينكرديد 

و به خالف ربطي را كه در مالحظه منطق صوري ابتدائاً به ذهن ميرسد كه طرفين و ربط بين آن دو طرف 
 الزم دارد.

خواهد هستي اين تعلق به دارد. بله  نمي اگر گفتيد هويت آن ربط است معنايش اينستكه هيچ طرف ديگري
 شود. مي يت كه ميرسد تقسيم به سهالبته تعلق به در مرتبه تعين و در مرتبه كيف
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ولي در مرتبه اصل و ذات آن كه نگاه كنيم فقط يك چيز بيشتر نيست ربط و تعلق است. در مرتبه نازله كه 

 شود. مي ميرسد اين را كه توجه كنيد درست ضد آن چيزي كه از كلمه تعلق فهميده
در اينجا بايد سراپايش فنا فرض شود. تعلق به گوئيد كافر متعلق به غير خداي متعال است.  مي درباره كافر

شود كه وجوب باالذات داشته  نمي از مرتبه ممكن مالحظهاي  گوئيد بنابراين بيان كه هيچ مرتبه مي فرض بشود
 باشد.

پس در تمام مراتبش وجوبش بالغير است و در تمام مراتبش غايت داشتن و جهت غائي و براي آن قطعي 
شود فرض كرد از هستي  نمي از هستي يك شئي رااي  گوئيد پس هيچ مرتبه مي ائين تراست. بعد در مرتبه پ

 عالمي كه داراي تغيير و تغاير است در هر جائي كه باشد.
شود فرض كرد كه در آنجا ممكن  نمي عالم روح باشد يا عالم جسم باشد يا هر جا كه فكر كنيد و هيچ جا را

 لماً و لغواً خلق شده باشد.باشد ولي غايتي نداشته باشد و و ظ
دارد معنايش » براي«شود باشد كه حركت نباشد. اگر براي غايت است همينكه  نمي مي گوئيد هيچ جا

 اينستكه خودش مطلوب با الذات نيست وضعيتش هم مطلوب باالذات نيست.
ر است. در شود و افاضه محقق كننده سي مي سير و جريان آن مطلوب است و يعني افاضه در سير ممكن

شود (جريان تعلق به) البته در هستي حضرت حق جلت عظمته تغيير ممتنع  مي هستي ممكنات جريان اصل
 است كيفيت ممتنع است.

شود جرياني كه  مي گفتن كلمه گزافي است. در هستي ممكنات جريان اصل» در هستي «اصالً در آنجا 
 نفس آن تعلق به جلت عظمته است.

تواند مبداء مقصد و مسافت نداشته  مي اين جريانآيا  گوئيم مي ظه شد بالفاصلهاگر چنين چيزي مالح
 گوئيد: نه پس در كيفيت اولين قدم صحبت از تعين و ديگر خصوصيات است.  مي باشد؟

 مراتب مختلف اصالت ربط
 توان برخورد كرد. مي پس بنابراين به اصل بودن ربط در منطق مجموعه نگر در چند مرتبه
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 تحت اشياء تعين مالحظه و تصور شكل ترين ابتدائي از. است رابط تحت اشياء تعين بگوئيم اينكه ييك – ١
 .دهند مي نتايجي گذارند مي هم روي آثاري و كنند مي برخورد بهم كه هستند اشيائي اينستكه رابطه

كه آن منتجه حاصل دهند كه ما در اينجا دو شئي داراي اثر داريم و يك منتجه داريم  مي يا منتجه هائي
 شود. نمي برخورد اين دو شئي است كه آن منتجه قابل مالحظه است كه اين منتجه متعين

توانيم صحبت كنيم و بگوئيم اشياء  مي اال تحت رابطه درباره خود هستي شئي هم عين همين منتجه را
 خودشان كيفيتهائي از منتجه ها هستند تا اينجا را كه بيان كنيم.

 اري و نسبت بين آثار داريم و در حقيقت يعني اشياء و نسبت بين اشياء اول كار مالحظههويتي و آث
كنيم اينستكه ترازو يا قپاني را در نظر بگيريم يك شئي را اين  مي شود. در اين مرحله نوعاً مثالي را كه ذكر مي

 طرف و يك شئي را آن طرف بگذاريم.
ا چه عكس العملي و چه حركتي پيدا شود. اين در مرتبه اول گذاريد ت مي بعد در كجاي اين قپان وزن را

 خوب است اينگونه بيان شود.
 و نداريم ثابت شئي ما بگيريد اصل را خاصيتها جريان و نگيرد اصل را اشياء گوئيم مي دوم رتبه در – ٢
 دهد. مي در حال تغيير است بعد بگوئيد جريان خاصيتها هست كه اشياء را تحويل شئي

 هم يك مرتبه از تعين در رابطه است.اين 
 اختالفشان و دارند نسبت بهم آثار جريان اين گوئيد مي كنيم مي مالحظه دقيقتر مقدار يك سوم مرتبه – ٣

 ستند.ني بهم ارتباط بي آثار جريان و است نسبت اختالف در
گوئيد اين اوصاف را كه  مي گوئيد اگر از سختي و سستي سخن مي بنابراين اگر سرخي و سفيدي و سبزي

بينيد چيزي  مي كنيد و اين جريانهائي كه موجود هستند يك اختالف نسبتي بهم دارند اوصافي را كه مي ذكر
 جز اختالف جريانها نيست.

 دهد. مي يعني وصف چيزي جز اختالف نسبت و اختالف ربط نيست. كه اشياء را تحويل
 داراست؟ زمان اشياء هستي چرا گوئيد مي و كنيد مي بيشتري دقت ديگر مرله يك – ٤
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 چرا جريان داريم؟ (اينجا بحث درباره اصل در تعين كيفيات نيست) اصل در هستي ممكنات را ربط

 شود. مي گيريد (مرتبه دوم طبيعتاً اصل در تعينشان هم ربط است) كه اين مرتبه مرتبه ادق آن مي
 مروري بر آنچه گذشت

منطق مجموعه نگري رابطه است يعني ذاتي منطق مجموعه نگر رابطه  پس اصل يعني صفت ذات. اصل در
 است. آنجائي كه مطلب را بصورت اين فرض كند كه آنرا موضوعي قبل از رابطه قرار دهد.

 در آنجا ديگر منطق مجموعه نگر نيست و اال در سير اجمال به تبيين. اال اينكه براي تفحص عقالني كه
 دهد طبيعتاً اول مجبور است كه مالحظه شئي و ربط بين آن را بكند. مي مكند و كاري را كه انجا مي

تا جلوتر بيايد. يعني براي سير كردن تا رسيدن بطرف مفهوم منطق مجموعه و الزم است كه از مقدماتي 
 زبگذارد و از مقدماتش گذشتن آنست كه از آنچه كه مرتكز بالفعل است براي شناسائي مرتكز مرتبه تبييني آغا

 كند. مي
ترين بحث منطق مجموعه نگري بود. آنوقت از موضع اين مطلب كه عرض كنيم ديگر اي  اين بحث ريشه

 شود. مي منطق صوري هويت مستقله ندارد منطق صوري در اينجا حل
شود كه تصديق چيزي جز ربط شامل نسبت به مقدمتين نيست اينجور نيست كه  مي يعني بعداً صحبت

 اي تطابقي داشته باشد و جريان زمان را از آن حذف كنيم.تصور و تصديق معن
جريان زمان همانجور كه بر رشد اطالعات حاكم است بر كليه هويتهاي ذهني هم حاكم است يعني همه 

 هويتها سير از اجمال به تبيين دارند.
شود.  مي چگوهپايگاه يقين و جزميت كجاست؟ و آن با اصالت ربط آيا  يك نكته مهم ديگر هم هست كه

 شود. مي آيد كه در اينجا خيلي محكم تر استوار مي ابتدائاً بنظر
شود  مي شود يعني اينكه در تغيير نياز به ثبات است و اثبات مي يعني وجود جهت ثابت كه در امر ثابت تمام

 كه تغيير بدون ثبات ممتنع است.
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بت مرتباً جزميت روبه رشد ميرود و جزميت كند به جهت ثا مي آنوقت نسبت تقريبي كه هر چه بيشتر پيدا

 شود كه انشاء اهللا در بحث شناخت شناسي طرح خواهد شد. مي صحيح و باطل پيدا
 پرسش و پاسخ

برادر نجابت: مساله اصل را كه فرموديد خيلي مبهم بود فرموديد اصل چيزي است كه اگر آن اصل نباشد آن 
 ه. درجه در داير ٣٦٠موضوع نباشد مثل انحناء 

 فرمائيد. مي درجه است. و بعد ذات و صفت ذات را مطرح ٣٦٠يعني در مالحظه دايره اصل انحناء 
دارد كه آن اي  ربط هم عمده اشكال را اشاره فرموديد اشكالي كه در اولين برخورد بنظر ميرسد ربط الزمه

 شود. مي هم دو طرف داشتن است و سئوال هم از همينجا پيدا
گوئيم ربط بين دو شئي است خود شئي را همين ديدن بنظر ميرسد كه به يك دور يا  مي كه ربطي را كه

آيد تلقي اينگونه ربط دو طرف و يك ارتباط بين طرفين داشته باشد. يعني  مي شود كه الزم مي تسلسل منتهي
 مسأله تعلق را اشاره فرموديد...

كه تسلسل اينكه ربط و بين طرفينش را در برادر حجت االسالم حسيني: يك نكته را عرض كنم و آن اينست
 مرتبه نازله اش هم ربط شامل و مشمول و در جريان ترتيب است.

 چون اين اشكال مربوط به مكان است نه زمان و اين تفكيك زمان از مكان هم هست كه اين اشكال را
» اصل در ذات«شود گفت  نمي آورد و اگر مالحظه شود و اصل در ذات همه اشياء جريان مالحظه شود ديگر مي

 شود گفت چيزي جز ربط و چيزي جز جريان است. نمي و ذاتاً
 برادر نجابت: اين حرف شايد در تعين كيفيات هم شايد ساده تر باشد.

فرمائيد يعني نسبت اشيائ بهم فرضاً اين  مي برادر حجت االسالم حسيني: مسأله در مكان است كه
 كند. مي ميكروفون را درست

 نجابت: در هستي يا معادله آن كه وجود است...برادر 
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برادر حجت االسالم حسيني: اگر در وجود ممكن اصل را تعلق به جلت عظمته بگيريد آنوقت خيلي راحت 

شود و بعد  مي گوئيم نظام حل مي مسأله حركت و كيفيت و تعين و تاريخ و فلسفه تاريخ و نظام داشتن دنيا كه
 شود گفت نظام احسن. نمي شود و اال مي شود گفت نظام احسن پيدا مي اينكه تناسب به است كه

 اخالق
كنيم و زبانمان خوب و  مي كنيم در مقام احتماالت نظري است كه صحبت مي البته اينهائي را كه ما عرض

 چرخد. مي خوب
راكات قلبي و آن هم استفاده از شما برادران كرده ايم واال در مقام اينكه اگر همين ادراك هماهنگ با اد

 مؤثر ندانيم.اي  حسي بود آنوقت بايد هيچگونه چيزي را در هيچ رتبه
از فنا اي  جز به جلت عظمته و معنايش اين است كه شبانه روز كمال حضور را داشته باشد يا حداقل مرتبه

 را داشته باشد.
آيد و از خداوند متعال  مي بنا به آن بحثي كه آنروز نسبت به فنا عرض شد. ولي بهر حال شب قدر هم

 بخواهيم كه با ياري معصومين انشاء اهللا تعالي ما را موفق بدارد.
كه در خانه معصومين نوكري كنيم و خودمان را در نوكري مورد نظر قرار ندهيم. همة اينها مفاهيم است و 

 شود. مي ترمفاهيم غير از ورود در قضيه است بالمره انسان در مفهوم كه ميرسد از خوبان هم خوب
تواند حركت كند و حتي خيالهاي صحيح هم بكند نه اينكه  مي چون دست خيال و تو هم باز است هر جا

 خيالهاي باطل كند.
 در خيالهاي باطل هم همينطور دستش باز است خداوند تبارك و تعالي بشر را اينجور خلق كرده است.

كند دنبال اينستكه وضع نفسش  مي به خودش كه پيدااگر عنايت بر اين مطلب بفرمائيد كه گاهي آدم توجه 
داند و دنبال اينستكه از آنها بخواهد كه  مي كند آنها را اولياء نعمت مي را تغيير دهد وقتي هم توجه به ائمه پيدا

 وضع من تغيير كند و خوب شود.
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م كه شايد مثل من است و رتبه مهم و قابل ارزشي هم هست اهميت هم دارد. رواياتي هاي  اين يك رتبه

عرف نفسه باشد شايد چنين معنائي از آن التفات شود انسان فقر خودش را بفهمد خوب اين يك حالت 
 شود. مي پرستش برايش پيدا

شناسد. آنها را كه شناخت ناراحت است  مي يك مرتبه ديگر است كه ورودي آن از اين راه نيست. اول آنها را
 شود. نمي كه چرا ادب نسبت به آنها رعايت

اللهم عرفّني نفسك فانّك ان لم تعرفني نفسك لم «دنبال اين نيست كه براي خودش ترقي حاصل شود. 
 شايد گاهي بشود.» اَعرف رسولَك اللّهم عرفني رسولك فانك ان لم تعرفني رسولك لَم اَعرِف حجتك

بيند بلكه براي عالم  مي ي خودش حقآنرا اينگونه معنا كرد كه آدمي كه خدا را شناخت نه فقط عجز را برا
 بيند.  مي حق

شود. در مراتب تهذيبي كه انسان  مي كنند شديداً نارحت مي به گردنكشي ديگران آنهم در اين رتبه كه انكار
شود بيشتر توجه به تهذيب  مي شود از آقاياني كه نوعاً بحث اخالق مي دهد و متوجه مي ابتدائاً مورد توجه قرار

 ه شده است.نفس مالحظ
زند و فهرست بعضي از اين كتابها بدست  مي نسبتش هم نوعاً زياد است و كتابهاي اخالقي را كه انسان ورق

 كند و حاال ممكن است. مي افتد و نگاهي مي افتد و بدست آدم مي نا اهل هم
توانيم بگوئيم  مي كه انسان بگويد توجه به نظام كم است يا ممكن است بگوئيم توجه به مجموعه كم است.

 كه اصالً سير ورودشان در اصالح و تهذيب درست است.
بايد آن را محور قرار آيا  كه خدمت به خلق يك فصل است. نسبت به معصومين هم يك فصل است ولي

 دهند و تزكيه جزء فروع آن باشد؟ يا بالعكس؟
يك مقدار باالتر از اين عرض  يعني اصل در عبادت و بندگي خدا طرفداري از خدا و معصومين قرار بگيرد.

 كند. مي خواهد گاهي براي خود آنها دعا مي خواند و مزد مي كنم كه گاهي آدم زيات معصومين را
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زند. نفس در مرتبه حرف  مي كند و آدم هم حرف مي كند و جور مي خواهد. بهر حال نفس تصويب مي و فرج

 كند. مي ياري دهد مي زدن اال در جائي كه ببيند آن حرف كاري انجام
رسد. هر چه  نمي ولي در مرحله تحقق در واقع نفس دست خود آدم نيست و زور انسان هم به نفس خودش

 آيد. مي زور آزمائي هم كند او از در ديگر
 گويد به به ببين چقدر خوب بحث توحيد را مي آيد اگر من بحث توحيد بگويم نفس مي از در خود عمل

 شود. مي ي جناب عجب سر و كله اش پيداگوئ مي گويي بحث اخالق مي
كند و ممكن  نمي گويد نه مطالب كه قابل است. او كه مرا رها مي اگر من هم بگويم قابل نيست ولي عجب

 نيست 
نفس يك جائي رها كند و بگويد ديگر اينجا نيايم تا در عالم تكليف هستيد ابليس و وسوسه ابليس است 

ين عنايت و بزرگواري و آقائي و احسان كنند و آنها را هم خدا محسن خلق وجود دارد مگر اينكه خود معصوم
 كرده است.

و خدا را شكر كه خدا آنها را محسن خلق كرده اين خيلي شكر دارد كه آدم يك آقاياني داشته باشد كه 
 محسن باشند.

. يك اسمائ رحمتي را قرار فرمايند اولياء نعمي را قرار داده باشد مي عالوه بر احساني كه خداوند مستقيماً
داده باشد. آدم از اين آقايان انشاء اهللا تعالي توفيق پيدا كند و در اين شبها بخواهد و تقاضا كند كه ما خداي 

 نخواسته وقتي كه شما مورد حمله هستيد.
حرف بي تفاوت بباشيم. حواسمان جمع باشد نه به معناي اينكه براي گرفتاريهاي ظاهري و باطني خودمان 

 بزنيم.
البته بشر هستيم ضعيف هستيم گرفتاريهاي ظاهري و باطني هم داريم. از نمك آش و پوست پياز را نياز 

رويد زشت است كه انسان يكي يكي حوائجش را  مي داريم. يك وقت صحبت شد كسي گفت نزد سلطان كه
 گويند معقول است. مي بشمارد و
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مايحتاج عموم حل شود ولي حاال همه چيز را بشمارد هم خواهم كه  مي كه بگويد من يك چيزهائي را

 خواهيم. مي مايحتاج عمرش را بخواهد و هم اينكه بگويد ما يك مقدار پوست پياز
مي گويند پوست پياز را بايد از آشپز سلطان گرفت ولي نه و اگر انسان كمال فقرش را بخواهد ابزار كند بايد 

 همه چيزش را از آنها بخواهد.
كند و در حاجتها يك حاجتهائي هست كه دل آدم  مي اعظم حوائج او و آن چيزي كه دل آدم را از جا نهايت

 كند يك حاجتهائي هم هست كه كنارش خيلي چيزها مطرح است. مي را از جا
ولي حوائح معنوي ما هميشه در كنار اينها واقع شده است. اگر يك وقت يك دين مطالبي داشته باشيم يك 

 سبتي در معرض خطري دنيائي قرار گرفته باشيم.جا به منا
دهد كه اينجوري نباشيم وقتي يك بمباران  مي شود انشاء اهللا كه خداوند اينجور قرار مي دلمان از جا كنده

شود. يك چيزهائي  مي در جائي واقع شود كه زير پاي ما هم زمين بلرزد مثالً در زلزله ها نوعاً چنين حالي پيدا
 كند. مي جا دل آدم را از

 خوب يك حاجتهائي است كه در كنار مطلبي كه دلش از جا كنده شده و است ميباشد و چيزهايي مختلفي
كند واقعاً انشاء اهللا رحمان خواستن طرفداري از معصومين  مي خواهد. دعا كنيم آن چيزي كه دلمان را از جا مي

 و بي تفاوت نبودن نسبت به آنها باشد.
روگرداندن است كه من خودم مواظب اي  معصومين و نسبت به حق آنها در يك مرتبهبي تفاوت نسبت به 

كنم نه  مي فهمم عرض مي باشم شايد من بتوانم اين مطلب را عرض كنم بر حسب آنچه از نظر مفاهيم ذهني
 اينكه نسبت به خدا و رسول بدهم.

از آنست كه آدم همش زيارت خود بقيه فهم كه اهم حاجات شما حاجات بقيه اهللا باشد غير  مي من اينجوري
 كنم. مي اهللا باشد يك چيز كوچكي كه عرض

 شود ما درك كنيم. نمي شدتي كه براي قلب شريف اين وجود مبارك است را كه
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شدت در بندگي خدا و صبر در بندگي خدا و فشارهائي كه بر وجود مبارك ايشان آمده است. و تخلفائي كه 

 غيبت گرفته تا االن.شود از زمان  مي واقع
توانيم آن را درك كنيم يك هزارم از  نمي خوانند ما كه مي اين خيلي است. يك ذره مصيبت امام حسين را

بيند كانه در  مي آيد كه بعينه مي شويم خوب اين آقا وقتي كه بخاطر مباركش مي كنيم بي تاب مي آن را درك
 آنجا حاضر است.

 بيند. مي بيند طرفداري از كلمه باطل و تضيع حقوق اينها را تا االن مي لوازم او را هم تا الي يوم هذا
هيچ شدت و ابتالء سختي منهاي بر اجداد ايشان كه آنها هم ناظر هستند ولي نسبت به انبياء سلف حساب 

 سال در اين فشار و در اين اندازه فشار بوده اند؟اي  كنيم كدامشان هزار و خورده
ي نبيينا صلواه اهللا) خيلي صدمه كشيدند و خداوند هم سالم برايشان قرار داده است جناب نوخ (عليه و عل

 خواهم بگويم وضعيت اجتماعي و آنچه در اين زمان مالحظه مي هم در كتاب خودش و هم در زيارتها و ولي من
 كنيد. مي

كند.  مي كز و متشكلكند فشار و سختي ها را متمر مي كند و ارتباطاتي كه درست مي روابطي را كه درست
 كند. مي جريان عالم را يك جور ديگر

كند و اين وجود مبارك همينجوري در مشكل باشد؟ يا فرضاً اهواء  مي كوره مصايب را يك جور ديگري داغ
 ناس اينجوري طغيان كند.

احكام كه به حقايق عالم اين رقم حمله كنند اگر يك وقت انسان احتمال دهد كه يك مرتبه از تجسد اين 
 نور و روابط نور است يك مرتبه اش به اين ميرسد.
 شود نسبت احكام با آورنده احكام باشد. مي كه مثل آنچه را كه در روابط يك پيكر مالحظه

اين احكام مورد حمله شديد بشر قرار گرفته يعني ابليس بوسيله بشر چه كارها كه در اين باب نكرده است و 
 سر جهان گسترده كرده و درست است.چه جور ذكر باطل را در سرا
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تواند بكند ولي از اينجا كه رفتيم ديگر اين حرفها  مي كه در اين مرتبه در اين جهان اين غلط ها را ابليس

 آيد بهر حال آن فرجي را كه خدا براي محمد (ص) و آل محمد (ص) قرار داده است. نمي نيست و كاري از او بر
ابليس و ايادي او و اين را دو صف ببينيد يك صف شيطان را ببيند و يك  در باره حركت اين جهل مجسم و
 صف نبي اكرم (ص) رئيس آن است.

قرار اي  قرار دارد؟ صف نبي اكرم در مرتبهاي  در چه مرتبه ٩آنوقت ببينيد كه در زمان ما صف نبي اكرم (ص
 ر مرتبه شخص و فرد است.خواهيم ياري نبي اكرم د مي گرفته كه هر چند وقتي كه تهذيب فردي را

ولي در مرتبه جمع نوعاً كسي ملتف نيست ولي هم در مرتبه جمع و هم مرتبه فرد را چگونه ميدان جوالن 
 خودش قرار داده است؟ در مرتبه فرد هم اگر اقامه حق نباشد به همان نسبت شيطان جلو آمده است.

 به حسب بعضي از نقل ها كه منسوب است.» السكوت اخُ الرضا و ان لم يكن مع ناكانَ عدونا«اينكه 
 كند از مراتب تهذيب هم به نسبتي دور مي اين سكوت در امر اجتماع معنايش اينستكه آن كسي كه سكوت

 افتد. مي
البته حرف زدن هر كس يك گونه است ممكن است حرف زدن يك عارف به اين باشد كه كسي كه به 

 كنند. مي ب كند و در روح كساني كه كنار او تلمذآيد يك كالم طرفداري از انقال مي منزلش
 اثرش شديد باشد.

دارد عالم عالم مختلفي است وبايد در نظام اختالف باشد. ولي انشاء اهللا در اي  هر كس يك نحوه وظيفه
 شبهاي قدر بخواهيد كه خداوند ولي اش را ياري كند.

 خدا نبي اش را ياري كند به آن رحمتي كه مخصوص ياري نبي اش قرار داده است. 
خداوند تبارك و تعالي در يك رتبه به اينها واليت تكويني داده است اين شكي ندارد كه هر چه خير عالم 

 باشد. 
ود گفت هر چه ش مي كه شما قرار گرفته ايد مواظب آن رتبه باشيد. واالاي  آورند و لكن در رتبه مي پيش

 آيد. مي خير من هم هست بوسيله خود آنها پيش
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شود هم گفت من بايد در رتبه خودم دنبال اين باشم  مي شود كه اينجور صحبت كند مي مؤمناً كان او فاسقاً

 كه خداوند تفضل كند و از شر ابليس و نفس مرا پناه دهد.
 در رتبه خودمان ضايع شدن حق ائمه ما را از جا بكند.

 دا يا در شب قدر اينگونه قرار بده كه قلب ما براي چيزي كنده نشود اال براي بندگي تو و ياري اوليائ تو.خ
خدايا قلب ما براي امور دنيائي از جا كنده نشود. خدا يا كبر حاجت ما را دنياي ما قرار نده. حتماً توجه به 

گرفتن همين است. وجود مبارك اين آقايان در  حاجات اوليائ امر و اين دين آدم است. براي حاجات دين قرار
دين موضوعيت دارد اينجور نيست كه بگوئيم اين طريق نشد يك طريق ديگر. نه فقط و فقط طريق محمد و 

 آل محمد (ص).
 
 



 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومسروش طراحي دوره 

 ٣٠جلسه: 
٦٥/  ٣/  ٦ 

 مروري بر بحث اصالت ربط 
 

 مقدمه 
 برادر نياز: بحث در مورد خصوصيات (عام و شامل) منطق كل نگر بود كه سه شاخصه داشت.

اولين مطلبي كه مورد بررسي قرار داده شد اين بود كه در منطق مجموعه نگري ربط اصل است در جلسه 
پرداختيد. و فرموديد اصل چيزي است كه بود و نبود موضوع به آن گذشته حضرتعالي ابتدائاً به تعريف اصل 

 كند در منطق هم فرموديد اصل همان صفت ذات است. مي بازگشت
برادر حجت االسالم حسيني: مطلبي كه فراموش كردم بگويم اين بود كه اصل در لغت به معناي ريشه و 

 بنيان است.
كنم و مطلب  مي مجموعه نگر سئوالي بنظر ميرسد كه عرض برادر نياز: در همين بحث اصالت ربط در منطق

 شود. مي اين بود كه در منطق كل نگر بدليل مالحظه نسبتها ربط اصل
شود حال به چه  مي بحثي هم قبالً داشتيم كه در منطق صوري هم بين مفاهيم كلي نظري مالحظه نسبتها

پس از طرح سئوال در ادامه مطالب اصالت ربط نيست و در اين منطق چنين است؟ » ربط«دليل در آنجا اصل 
» وجوب«است و فرض » ممكن «اي  را در چند مرحله بيان فرموديد رتبه اول اينكه هستي مخلوق در هر مرتبه

بود كه بيان فرموديد. مهره دوم اين بود كه هيچ مرتبه از اي  براي آن نيست. اين اولين مهرهاي  در هيچ مرتبه
 اطل آفريده نشده است. و براي هدف و جهتي خلق شده.هستي مخلوق لغو و ب
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 در مرحله سوم فرموديد بين ممكن و غايت جاذبه و رابطه وجود دارد.

در مرحله چهارم فرموديد هستي چيزي جز تعلق به غايت نيست كه نتيجه اين بود كه تمام اين مراتب 
 ست تعلق به است.معرفي كردن بود. هستي همان ربط ا» ربط«يعني وجود را بعنوان 

 :تعلق به خداوند تبارك و تعالي است. بعد در مورد تعين در رابطه فرموديد يك شكل بسيار ابتدائي دارد كه
باشد. در مرحله بعد هم فرموديد جريان آثار  مي مرتبه اول آن همان شكل بسيار ابتدائي تعين اشياء در رابطه

فرموديد مالحظه جريان آثار و خصلتها  مي م و دقيق تراست كه در تعين كيفيتها اصل است در مرحله سو
 نسبت مهم است كه در تعين كيفيات اصل است.

 و در مرحله چهارم اين مطلب گفته شد كه چون اصل هستي ممكنات تعلق به تبارك و تعالي دارد پس
 توان كل وجود را ربط دانست. مي

ط به معني هستي و تعلق آن به فعله است اين در آمد اين بود كه اگر اصالت رب مي يك اشكال كه به ذهن
 كنيم. مي حقيقت يك چيز است يعني ما اينجا يك ربط يك طرفه را مالحظه

 مي فرمائيد ديگر در اينجا بحث تعلق شئي به شئي ديگر و ربط بين اين دو نيست.
فرمائيد اصالت  مي بحث ربط دو طرفه نيست ربطي يك طرفه بين مخلوقات و خالق است يعني در حقيقت

 رابطه يعني ربط بين فعل خالق و خالق. 
 اين برداشت صحيح است؟آيا  گردند. مي يعني هستي ممكنات كه افعال حضرت حق باشند به خودش بر

فعل حضرت حق ايجاد كردن است يا اينكه موجودات فعل حضرت حق آيا  برادر حجت االسالم حسيني:
 هستند؟

ايجاد كردن است. موجودات آثار اين ايجاد هستند پس ما نفهميديم كه يك برادر نياز: فعل حضرت حق 
 گردد يا اينكه دو طرف ندارد؟ نمي طرفه يعني چه؟ يعني از مخلوق به خالق بر

گيرند يعني  مي فرمائيد موضوع قرار مي برادر حجت االسالم حسيني: در منطق صوري كلياتي را كه انتزاع
بتهائي كه بين آنها بر قرار است. اينجور نيست كه نسبتها براي موضوعات اصل گيرند براي نس مي اصل قرار
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 رسيد آنها را منسوب به او مي كنيد وقتي كه به آثار مي باشند در منطق صوري زماني كه بحث ماهيت را

 كنيد. مي
عني اگر آن دانيد ماهيت آب بسيط است غير از وجود عيني خارجي آب است ي مي آنجا اوالً ماهيت را بسيط

را بشكنيد ديگر آب نيست. يك ذره آن را كم يا زياد كنيد ديگر ماهيت آب نيست كل ماهيتها هم همينطور 
كنيد كه كدام  مي دهيد و بعد نسبت بين اينها را مالحظه مي است پس شما در آنجا يك موضوعاتي را اصل قرار

 شود. مي ها براي مرحله دوم برقرارماهيت شامل و كدام مشمول است؟ نسبتهاي تجريدي كه بين آن
 فرمائيد مرحله دوم ديگر نسبتهائي كه بين آنها است را مالحظه مي اول خود ما به االشتراكها را تجريد

 فرمائيد. مي
شود؟  مي دهد كه ماهيت چگونه معين مي اين مطلب در منطق كل نگر بر عكس است. اصل را بر اين قرار

گوئيد چه ماهيتي  مي باشد تا چه خاصيتي را دارا باشد؟ يك وقت هست كهاي  تحت رابطه تحت چه رابطه
 . چه خاصيتي را داشته باشد؟.است.

 است تا چه ماهيتي داشته باشد؟اي  گوئيد در چه رابطه مي يك وقت
پس خيال نكنيد مسأله نسبت در اينجا و آنجا هر دو يكي است. شما يك مرتبه هم باالتر وارد شويد و 

 صالً ما موضوع متعيني در كار نداريم.بگوئيد ا
گوئيد جريان خاصيتها و معنايش اينستكه شما موضوع متعيني نداريد جريان  مي در قدم دوم وقتي

 دهد. مي خاصيتهاست كه اشياء را تحويل
گوئيد  مي گوئيد. مي كنيد. در قدم بعدي شما يك چيز ديگر مي بعد خود اشياء را هم بصورت يك جريان نگاه

 گوئيد نسبت جريانها بهم است. مي اي جريان خاصيتها هم خصلتي را كهبر
 شود.  مي يعني در رنگها و سفيدي و سبزي و سرخي و سياهي گفته
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كه اين جريانها خودشان نسبتي بهم دارند كه اين اوصاف همان نسبتهاست و چيز ديگري نيست. از اينجا 

داشتن نيست صحبت از اينستكه هستي و هويت و حقيقت  گوئي اصالً صحبت از طرفين مي آئي و مي باالتر
 جز تعلق چيز ديگري نيست. ،ممكن

 يعني دو طرف ندارد. رابطه به معناي ابتدائي كه ربط بين دو چيز است نيست.
گوئيد صرف الوجود (وجود محض). اينجا هم بايد صرف  مي همينجور كه نسبت به حضرت حق جلت عظمته

 احتياج.تعلق بگوئيد يعني صرف 
يعني اگر براي اين هويتي مستقل قائل شديد كه موضوع براي تعريف قرار گيرد معنايش اينستنه در هر 

 حدي كه موضوع قائل شويد به همان نسبت از تعلق آن را بيرون آورده ايد.
در شود.  مي گوئيم موضوع حركت و حركت يكي مي شود. اين عين همان است كه مي در ارتكاز اين دير وارد

گويد بايد يك چيزي باشد كه حركت كند. اينكه هر دو يكي  مي اول كار انسان بر حسب انس ذهني كه دارد
 كنيم خودش عين تعلق است. مي شود و خودش عين حركت است اينجا هم عرض
 برادر حائري: آنهم يك نوع ديگر از تعلق است.

ك نوع ديگر تعلق است بفرمائيد تعريف در برادر حجت االسالم حسيني: عيبي ندارد بفرمائيد. آن هم ي
 شود. مي دستگاهي كه به حدود اوليه تعريف شما بر گردد آنجا مشكل

شود مطلب را  مي گوئيم در مراتب اجمالي آن مي گوئيم نبايد بشود مي شود. نمي اين در هر دستگاهي تعريف
 دارد تعريف شود.تقريب كرد در مراتب تفصيلي آن بايد در دستگاهي كه خود يك فلسفه 

آيد  نمي گوئيم صرف تعلق كه بگيريد در آن تناقض بوجود مي يعني با صطالح درون متناقض نباشد و تازه ما
 توانيم تناقض را نشان دهيم. مي آيد جاهاي مختلفش هم مي ولي اگر يك چيزي گرفتيد در آن تناقض در

شود. اما اگر بگيريد دستگاه  نمي اختيار و عليت پيدااگر عليت را با هماهنگي يكي بگيريد ديگر تناقض بين 
گويد يا عليت حق است يا تناقض اين بدين دليل است كه  مي دهد و مي منطقي شما تناقض خود را نشان

 خواهد. نمي تفسير شما از عليت با هماهنگي
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جموعه نگري سنجيد در م مي كنيم كه نسبت بين كليات را كه شما مي بعبارت ديگر در خود متن عرض

 گوئيد اين هفت نسبت به آن صفت يك چندم است. نمي هيچوقت
گوئيد  مي خواهيد بسازيد مي خواهيد بسازيد نمونه عينيت كه مي (در اين شئي عيني خارجي) مدل كه

است هم قيد اين اتاق و هم قيد تعداد  ١/  ٢نسبت ميزهايي كه در اين اتاق است با صندنيهائي كه اينجاست 
 گويند. مي ١/  ٢نگاه دارد آ

پايه شامل بر ميز و صندلي  ٤گوئيد مفهوم  مي خواهيد در منطق درست كنيد مي ولي نسبتي را كه شما
 گوئيد نسبت شامل و مشمول يعني يك چندم است و هيچوقت هم نمي است هر دو چهار پايه دارند. هيچوقت

 كنيم. مي گوئيد كه درباره يك اتاق كه صحبت نمي
شود. پس بنابراين ربطي را كه بين كليات  مي ه بين اينها برقرار است پس در نتيجه چه حاصلو نسبتي ك

 داريم سنخ آن ابتدائاً دو قسمت. 
سنخي كه در اينجا دارد توجه به اين دارد كه در اين عين خارجي چه نسبت عيني برقرار است؟ و كاري 

اين كار دارد كه بين اينها چه نسبت يعني در خارج  شامل است يا مشمول؟ بهآيا  ندارد كه نسبت تجربدي آن
 وجود دارد نه در باب آن چيزي را كه در عالم انتزاع تجريد كرديم.

گويد اين دو  مي نمي آيد چهار پايه را نسبت به صندلي و ميز بسنجد و اين خصلت را تجريد كند بلكه
م اينكه اصل براي تعين يعني آثاري كه از ميز و دو )چيزي كه در اين اتاق است چه نسبتي بهم دارند (اين يكي

 آيد تابعي از نسبتي است كه ميز و صندلي بيكديگر دارند. مي صندلي بدست
كند يعني تعين نسبت دوم يعني تعين آثار دوم را نسبت دادن با نسبتي كه بين  مي اين خيلي فرق پيدا

 كند و فاصله دارد. مي د دارد و نسبت برقرارگوئيد ربط بين آنها وجو مي كنيد و مي كليات شما مالحظه
 بينيد نه اينكه ربط را اصل بدانيد. مي در مراحل ديگر خود موضوع را در ربط منحل

غير از ربط شئي ديگري آيا  پذيريم ولي سئواالتي است. مي برادر حائري: خوب فعالً معناي اجمالي ربط را
 (البته به معناي اجمالي آن)هم وجود دارد يا هر چه هست فقط ربط است؟ 



١٣٤  ······························································································································································  
 برادر حجت االسالم حسيني: جز ربط هيچ چيزي نداريم منهاي ذات واجب الوجود كه موضوع بحث ما قرار

گوئيم و غير از او هر چيزي كه در آن تغيير فرض  مي گوئيم هستي ممكنات را مي گيرد و هر وقت هستي را نمي
 دارد ربط است.

 د چيزي كه در آن تغيير فرض شود وجود داشته باشد ولي ممكن نباشد.برادر حائري: بله امكان دار
دانيم و هم در آن بسيط زماني ميشناسيم.  مي برادر حجت االسالم حسيني: نه چون امر ثابت را هم ممكن

 گويند حدوثش ذاتي است و قدمش زماني است جمع بين حدوث و قدم مي گوئيد. مي مثل حدوث ذاتي كه آنجا
 گوئيم بساطت. مي كنيم و مي اينجا هم ما بين دو چيز جمعكنند  مي

نهايت بساطت زماني نه بساطت ذاتي. ذاتاً بسيط نيست لذا مخلوق است و لكن بساطت آن بساطت زماني 
خواهد خلق كند اينجور  مي است. زماناً بسيط است. ما يك امر ثابتي را الزم داريم خداوند متعال اشيائ را كه

 نيست.
كند و بعد بر  مي خواهد بكند. و اينگونه نيست كه طريق آن را خلق نكند. طريقش را خلق مي ند چهكه ندا

 شوم. نمي خواهيد بگذاريد من ديگر آنها را وارد مي كند. حاال اسم آن را عالم امر مي آن طريق است كه خلق
 آن طريق ثابت است؟آيا  برادر حائري:

شود شما روي اين تابلو اگر از  نمي دهد كه الزمة آن جبر مي قرار برادر حجت االسالم حسيني: يك طريقي
 توانيد بكشيد ولي در عين حال از اين بستر خارج نيست. مي سمت چپ به راست بخواهيد هزاران خط بكشيد

شود  نمي شود كه آن بستر جهت كلي عالم را بطرف غايت در بردارد و يعني مي ابتداي كار يك بستر تعيين
ريزم تا آن غايت محقق  مي مخلوقات باشد كه از غايت تخلف كند و بگويد من دستگاه خدا را بهم چيزي از

 نشود.
برادر حائري: پس هر چيزي كه غير از امر ثابت وجود دارد و قابل تغيير است ربط است و غير ربط وجود 

 ندارد، برادر حجت االسالم حسيني: درست است.
 ربط است. برادر حائري: اين معناي اصالت
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گويد هر چه هست وجود است. عده ديگري  مي برادر حجت االسالم حسيني: احسنت. مثل اصالت وجود كه

 گوئيم هر چه هست ربط است. مي گويند هر چه هست ماهيت است. اينجا ما مي هم
ضد  گويد هر چه هست مي برادر حائري: مقابل اصالت ربط كسي كه بگويد اصالت ربط را قبول ندارم يعني

 ربط است.
 برادر حجت االسالم حسيني: يعني اصالت ماهيت را پذيرفته چون اصالت ماهيت دقيقاً ضد ربط است.

گويد ضد ربط و هر دو هم  مي گويد ربط و يكي مي برادر حائري: ابتدا در اين دو مفهوم اجمالي افتاده. يكي
 مجمل است حاال ربط چيست؟

ختصري در بحث معلوم شد كه اگر ماهيت اصل باشد آثار منسوب برادر حجت االسالم حسيني: يك فرق م
ماهيت است. اگر هستي ممكنات هم اصل باشد آثار منسوب به هستي است بدون توجه به تعلق. اگر ربط اصل 

 طلبد. مي از تعلق كيفيت و آثار متناسب با خودش رااي  باشد آثار منسوب به تعلق است هر مرتبه
 ق غير از خود ربط است؟تعلآيا  برادر حائري:

 برادر حجت االسالم حسيني: همان ربط است.
 برادر حائري: يعني هر چه كه هست چه ربط و چه ضد ربط آثار مرتبط به اوست.

 برادر حجت االسالم حسيني: بله
 برادر حائري: باالخره هر چه كه هست همان است. آثار هم مال خودش است ولي آن چيست؟

حسيني: يك مرتبه از معناي تعلق يعني منسوب بودن حقيقي ذات اشيائ حداقل برادر حجت االسالم 
 بينيد يك... مي اينستكه قابل مالحظه است. يك جريانش را شما

بينيم دو طرف دارد. برادر حجت االسالم حسيني:  مي برادر حائري: قرار شد غير از اين باشد. اين را كه ما
 كند. مي دخانه خودش حركتبينيم اين رو مي يك رودخانه آبي را

گوئيم جريان رودخانه از كوه به دشت است. يك رودخانه را ف  مي نه اينكه حركتي واسطه است. يك وقت
 ريزد. مي آيد و به خليج فارس مي رض كنيد كه از يك چشمه هائي پيدا شود از كوهي مثل و دجله و فرات
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اي فالن است و اين يك معنا از جريان است. يك معنا گوئيم اين رودخانه بين كوههاي فالن و دري مي آنوقت

 اين است كه باران آمده است و آب و مبنع و بساطي در كار نبوده ابتدائاً مجبور هستيم.
معني ايجاد را در لسان نازلش مثل باران مثال بزنيم ابر آمده و به كوه باريده است حاال هم از كوه به دشت 

 گوئيم از كوه به دريا بلكه اين دفعه همينگونه كه آب حركت نمي ي ايندفعهيا بطرف دريا آب جاري است ول
 شود و جزء كوه نيست و منبع آن متصل به كوه نيست. مي كند از كوه خارج مي

باراني آمده است اما كوه خشك است. غير از باراني كه مسيرش از كوه به دريا بوده است ولي خود نفس آن 
 آيد. مي شود و بيرون مي ا دنبال كنيم به يك جاهائي ميرسيم كه مرتباً از آنجاها خاليرودخانه را كه آن مسير ر

 بينيم.  مي يعني ما سير تدريجي خارج شدن از اين بستر و داخل شدن در مراحل دوم را
بينيم؟ در باراني كه متصل به منبع و چشمه نباشد حال اگر كسي آمد و گفت هستي عالم يعني  مي در چه

 مرتباً سيل و رودخانه و بسترش و در حال حركت هستند.
كنند از اينجاست و بين اينجا با آنجا  مي كند و بگويد حركت كه نمي كنند ديگر مبداء معين مي همه حركت

 شود مالحظاتي داشت. مي گويد بين حاالت مختلف اين سير مي رابطه است.
شود دنباله اش از آن  مي و همان گونه كه ابتدائش وارد قم مي شود اگر باراني باشد كه به كوهي باريده باشد

خواهم عرض كنم  مي آيد. مي رود از دشت اولي هم پائين تر مي كوه قطع شده است. دنباله اش كه از قم بيرون
 شود. مي كند حالت رابط بودن آن تضعيف مي در اينجا آن چيزي كه جريان

دهيد يك  مي به اينكه يك وقت است كه آثار را نسبت به ماهيتها حاال اگر بعد از اين مثال توجه بفرمائيد
گوئيد تعلق  مي دهيد آن هم روي نفس خود تعلق. مي كه متناسب به تعلق استاي  وقت است آثار را به مرحله

 جلوه هاي مختلفي دارند.
 د موجهاي تندي برنه اينكه جريان آن رودي كه حركت كرده و دنباله و منبع در كوه ندارد به يك جا ميرس

 دارد شيب زمين زياد است. مي
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 در رودخانه ها در جاهائي شيب زياد است شتاب باال ميرود آنوقت اگر سنگي جلو باشد باصطالح شترك

 كند. مي كند و به آن طرف ميرسد آرام حركت مي بندد. بعد از اينجا عبور مي
آن است به مرحله بعد كه ميرسد ديگر  حاال اين آبي كه دائمي نيست شترك مال يك مرحله خاصي از

 شتركي وجود ندارد. آن نحوه تموج مربوط به يك مرحله آن بود آن مرحله شتاب مربوط به يك مرحله آن بود.
آن مرحله از شدت جريان مربوط به يك مرحله آن بود. يك مرحله ديگر هم اصالً شدت جريان نيست. اگر 

گوئيم تعلق در كيفيات مختلف خود تعلق و بعضي داراي اين  مي يك چنين چيزي را مالحظه كنيم آنوقت
 شتاب است و بعضي داراي اين شتاب نيست.

كند با بعضي از تغييراتي كه در آن عالم  مي شود. آنوقت اين خيلي هم فاصله پيدا مي و همه اش وصف تعلق
لوه اطالق. و در اين مطلب دقت قابل شود نه ج مي گيرند. خير عالم جلوه تعلق و افتغار مي را جلوه هستي مطلق

 است.اي  مالحظه
كثرت جلوه فقر است يا جلوه آيا  آيد يكي از چيزهائي كه خيلي قابل مالحظه است اينستكه مي بنظر من

 كند با مطالبي كه گاهي به گوش آدم مي غنا؟ در اين باب يكي از چيزهائي است كه از نظر عرفاني فرق پيدا
 خورد. مي

شود. آنوقت هم همين  مي شود و كيفيات مختلف احتياج و جلوات مختلف احتياج مي االحتياجعالم صرف 
 آورد. مي است كه معرفت و التفات به همين عالم در كمال رتبه اش و كمال تعلق به و كمال ابتهاج را

تواند داشت  مي كند به دليل داشتن قدرت اختيار و ادراك بر حالش مي يعني انسان موجودي است كه ادراك
 شود. مي آنوقت نفس خود درك اگر در حال تعلق ديد كمال ابتهاج برايش پيدا

 برادر حائري: اگر خود درك در حال احتياج نبود بلكه خود اختياج بود.
آورد  مي برادر حجت االسالم حسيني: احسنت يعني التفات به آنچه حقيقت آن است افتغار حقيقي را برايش

 كند. مي رايش تمامو تعلق حقيقي را ب



١٣٨  ······························································································································································  
اينجا چه اشكالي دارد؟ و لوازم بعيده آيا  تعلق علمي تعلق بهجت است. فعالً در اين محلي كه هستيم ببينيم

 گوئيد قند علت شيريني است يك وقت مي كنيم. يك وقت مي آن را كنار بگذاريم. فعالً بحث در ما نحن فيه
 گوئيد شيريني علت قند است. مي

گوئيم كدام علت  نمي ب بايد دو چيز باشد. شيريني و قند بايد باشد. اگر دو تا نباشد كهبرادر حائري: خو
 كدام است.

گويد اصل ماهيت است شيريني و قند دو تاست. براي  مي برادر حجت االسالم حسيني: براي آن كسي كه
 بيند. مي يبيند بلكه آن را منحل در شيرين نمي گويد شيريني اصل است ديگر قند مي آن كسي كه

 برادر حائري: اصالً اگر چيزي را هم ببيند خيال است. هر چه هست شيريني است.
 تواند ببيند. نمي برادر حجت االسالم حسيني: نه. خيال را هم

كند چيزي را ديده است. پس اين شد كه اگر چنانچه ربطي باشد بهجت متصل  مي برادر حائري: يعني فكر
 ئي باشد...شود و اگر نه شي مي به ربط

 برادر حجت االسالم حسيني: آنوقت هم شئي داريم هم ربط داريم. هم شئي و هم اثر داريم.
 برادر حائري: شئي كه همان ربط است.

گويم در آنجائي كه شما ربط را حذف كنيد و اصالت ربط را كنار  مي برادر حجت االسالم حسيني: نه.
 بگذاريد...

شود. اگر چنانچه اصالت ربط را بگيريم  مي شود. شئي محتاج مي شئي و اثرششود.  مي برادر حائري: دو تا
 خورد. مي بهجت مستقيماً به ربط

 گوئيم هيچ چيز جز احتياج نيست. مي برادر حجت االسالم حسيني: در اول
برادر حائري: و بهجت هم آثار آن احتياج ديگر است. و اگر بگوئيم شيئي است و احتياجي است آنوقت 

 شود. مي ت اثر احتياج شئيبهج
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برادر حجت االسالم حسيني: آنوقت اگر شما بگوئيد شيئي و احتياجي است يادمان نرود كه شئي را در يك 

 مرتبه مستقل دانستيد. وقتي چنين شد آنوقت براي رابطه آن را با اثر هم بادي يك فكري كنيد.
شود رفت. اين ماهيت مستقل است با آثار  مين لذا بايد تفكيك كنيد و بگوئيد از يك شئي به شئي ديگر

شود  نمي خودش. آن ماهيت هم مستقل است با آثار خودش. اگر اينجور شد از يك وضعيت و به وضعيت دوم
 رفت. 

 برادر حائري: شئي مستقل است يعني چه؟
هم شود. وضعيت آينده و آثارش  مي برادر حجت االسالم حسيني: يعني وضعيت االن و آثارش مستقل

 شود. مي مستقل
 برادر حائري: مستقل بشود يعني چه؟

برادر حجت االسالم حسيني: يعني قند در آثارش مستقل از آب است. عين همين را كه در هم عرضها و 
گوئيد خوب  مي گوئيد فالن طور شد. مي گوئيد. مي گوئيد عين همين را هم در جريان تبديل مي جريان ترتيب

 د و مربوط به خودش است.ربطي به جاي ديگر ندار
 برادر حائري: اگر بگوئيم بهم ارتباط دارد.

اين ارتباط اصل است يا نيست؟ اگر اصل باشد كم كم در عرائض بنده آيا  برادر حجت االسالم حسيني:
آوريد اگر اين ارتباط فرع باشد يعني االن روي ميز قند داريم در لوله هم كه شيرها بسته است آب  مي تشريف

يم در منطق اصالت ربط اين دو تا مربوط كه بهم هستند پيشكش و ربط آنها بهم است كه اين كيفيت دار
 دهد. مي جريان را نشان

اين قند در شيريني خود محتاج به تري آبي است كه در آيا  گويد مي يعني اين خيلي فاصله دارد با كسي كه
 لوله آب است؟

 م.خواهم روشن كن مي برادر حائري: همين را
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شود كه انسان  مي آيد؟ يعني مي برادر حجت االسالم حسيني: اگر امروز آب قطع شد اين قند از شيريني در

 آن را وسيله مزاح قرار دهد.
 آيد. اگر گفتيد اصل ربط است...  مي برادر حائري: اين نقض آن طرف در

 اب ربط مدعاي كسي كهگويم نه در باب شئي. در ب مي برادر حجت االسالم حسيني: من در باب ربط
 شود. مي گويد ربط اصل است اينستكه اگر آب درون لوله قطع شد مزه قند عرض مي

 زند. مي برادر حائري: من تصور كردم اين طرف اين حرف را
گويد اگر آب قطع شود قند سر جاي خودش است و لوله  مي برادر حجت االسالم حسيني: نه اين طرف كه

 جاي خودش است. باران بيايد قند شيرين است آفتابي هم باشد قند شيرين است. هم پر آب شود باز هم سر
 گذارند. اينكه همه اشياء روي هم اثر مي گذارد. اينكه همه اشياء روي هم اثر مي برادر حائري: البد يك اثري

 كنيم. نمي گذارند را انكار مي
كنيم ملتزم به آن  مي مبنائي را انتخابآيا  مابرادر حجت االسالم حسيني: اگر انكار نكنيد اين حرفي است ا

دهد  نمي هستيد يا نه؟ اگر اصل ماهيت است بايد ملتليم به اين باشيد كه ربط ماهيت را تحت الشعاع قرار
 ماهيت بسيط است.

شود آبي پيدا كرد  نمي ملتزم به الزمه او باشيد ماهيت بسيط است. آب خاصيت ما هويش بارد بالطبع است
 شود پيدا كرد. نمي . كه.د به طبع نباشد. نارو حارء بالطبع. آتش داغ است آتش.كه بار

چه اشكالي دارد كه اصالت ربط را نگوئيد و بگوئيم شئي است و احتياج. ولي شئي ها هم روي  :برادر حائري
 گذارند. اشكال اين كجاست؟ مي هم اثر

 برادر حجت االسالم حسيني: تعين اشياء به چيست؟
 بيكديگر. :حائريبرادر 

 سازد. نمي برادر حجت االسالم حسيني: خوب اين كه با اصالت شئي
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خواهيد در اصالت ربط بگوئيد هر چه  مي برادر حائري: شئي است و احتياج است اين دوتاست. يعني شما

 گويم اگر گفتيم شيئي نداريم و ربط است پس تغييرش چه مي هست و نيست ربط است شئي نداريم. من
 اين منافات دارد؟آيا  گوئيم دو تا داريم شئي است و احتياج مي شود؟ حاال مي

 كدام نسبت به كدام اصل است؟آيا  برادر حجت االسالم حسيني:
 برادر حائري: اينجا اصل معنا ندارد.

 هر دو اصل هستند؟آيا  برادر حجت االسالم حسيني:
ي و بعد گفتيم اصالت ربط يعني ربط است و شئي برادر حائري: ما اصل را معنا كرديم و گفتيم اصالت شئ

نيست. معناي اصل اينستكه ربط تنهاست اينجا بگوئيم كدام اصل است اصل معنا ندارد. اصل يعني ربط 
 تنهاست ولي اينجا تنها نيست.

 برادر حجت االسالم حسيني: شما اصالت ربط و ربط تنهاست را كنار بگذاريد سراغ اين قسمت از بحث
كنيد كه ما هم شيئي داريم هم ربط  مي آئيم بياني كه مي م اين قسمت كه روشن شد سراغ آن قسمتآئي مي

 داريم نسبت بين ايندو با هم چه نسبتي است؟
 كدامشان اصل و كدامشان فرع هستند؟

 دانم و هر دو را يكي ميدانم.  نمي برادر حائري: من اينجا ديگر معناي اصل و فرع را
 االسالم حسيني: سبحان اهللا..برادر حجت 
 هر دو اصل هستند اين دو تا الزمه وجود هستند... :برادر حائري

 كند و اثر عوض مي شود يا شئي تغيير مي كند شئي عوض مي اثر تغييرآيا  برادر حجت االسالم حسيني:
 شود. مي

قبيل بعد است از قبيل عمق شود. اين دو الزمه هم هستند. از  مي برادر حائري: هر كدامش تغيير كند عوض
 شود اينها را از شئي گرفت. حاال بگوئيم طول اصل است يا عرض؟ اين ميآيا  و طول و عرض شئي است.

 شود. هر دو مساوي هستند. نمي
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 برادر حجت االسالم حسيني: براي چه مساوي هستند؟

 برادر حائري: براي وجود معناي وجود همين است.
شود  مي : احسنت حاال وجود را براي ماهيت و آثار ماهيت اصل گرفته ايد. حاالبرادر حجت االسالم حسيني

خواهيد باب مفاهمه را ببنديد تا بشود  مي صحبت كرد. اگر بگوئيد من اصل را منكر هستم معنايش اينستكه
 صبحت كرد.

 برادر حائري: ما كه او اول اصل را پذيرفتيم.
م كه اصل صفت ذات است حاال شيئيت صفت ذات هستي شئي برادر حجت االسالم حسيني: ما عرض كردي

 است و آثار تابع شيئيت است. چه شيئي است تا بگويم چه اثري را دارد؟ اگر آب است بارد بالطبع است.
 بارد آثار آن است؟آيا  :برادر

 برادر حجت االسالم حسيني: بله.
 خودش نيست؟ چرا؟آيا  :برادر حائري

 كنيم و صف يك ذات را مي شناسيم. به وصف ذكر مي ي: صفت را به وصفبرادر حجت االسالم حسين
 گوئيد؟ مي

 گويم بارد داراي آب است. اين وصف آن است.  مي برادر حائري: من
كه بين آب و ساير اشياء است برودت نحوه اثر و اي  برادر حجت االسالم حسيني: اگر گفتيد بارد يعني رابطه

 ب عيبي ندارد ما در اين مطلب موافق هستيم.نحوه ربطي است پس در بودن آ
 برادر حائري: اينها همه اختالف در تعبير است در واقع نيست.

شود. عجيب است كه حضرتعالي  مي برادر حجت االسالم حسيني: آثار عملي آن كه بعداً خيلي زياد پيدا
 اشيائ را كه در مدل ساختنكنيم و نسبت بين  مي بفرمائيد اختالف در تعابير است. از اينجا كه شروع

 دانيم. مي گيريم آن نسبتها را در پيدايش وضعيت دوم اصل مي
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كند. من مثالش را به كار  مي كند زمان تغيير مي گوئيم نسبتها را تغيير دهيد وضعيت دوم تغيير مي يعني

 كنم آنوقت شايد مطلب روشن شود. مي عيني و كاربرد عيني تنزيل
گوئيد قند كم شده است برويد و در كاشتن چغندر قند سرمايه گذاري كنيد.  مي كنم كه يك وقت مي عرض

 كند. مي در ابزاري كه آن را تبديل به قند
گوئيد  مي گويند يك ميليون تن قند كم داريم. يك ميليارد تن كم داريم شما مي چقدر قند كم شده است؟

 آيد. مي اينقدر قند از چقدر چغندر بدست
گويند اينقدر  مي خواهد؟ مي پرسيد اينقدر چغندر چقدر زمين مي كنند و مي چغندر ذكر يك رقمي هم براي

 زمين.
مي گوئيد خوق تخصيص بدهيد از زمينهاي كشاورزي خطه هاي فالن جا و فالن جا را به چغندر قند 

كنيد و نسبت اختصاص دهيد. ولي پيامد اينكه وقتي قند را به حد و فور برسانيد و اينجوري فيزيكي برخورد 
 شود؟ مي آن را با ساير اشيائ نسنجيد بعد چطور

شد گفت چاري را با مويز بخوريد يا با خرما  مي شد زندگي كرد مي گويند نان كم شد. بي قند مي بعد
 بخوريد.
شود كه همه مردم بجاي نان قند بخورند. تازه قند هم كه بخواهيد بخورند شما براي وقتي كه  نمي ولي

 خوردند محاسبه كرده بويد كه اينقدر قند كم بود. مي ي قندبصورت عاد
شود جاي بعض ديگر از غذاها مصرف شود. چون  مي حاال با طرحي كه ريخته ايد چون اين قند مجبور

شود. قند به وفور نرسيد كه نرسيد چيزهاي ديگر هم  مي غذاهاي ديگر كم شده است. روي اين قند هم كمبود
 صالت شئي است.كم شده اين برخورد ا

 گويد فعالً مي بيند و مي كند. آنوقت مقدورات و نسبتهاي بين آنها را هم مي اگر نسبت بين اشيائ را مالحظه
 شود قند را آنجور كرد بايد از مصارف قند به نسبت كم كنيم. نمي
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يم زمينها را گوئيد اگر بخواه مي گويند: چرا؟ مي يك كاري كنيد كه مردم در زندگي كمتر قند مصرف كنند

شود و هم كمبود  مي براي كشت چغندر اختصاص بدهيم ما شرايطي كه ما داريم درست نيست هم كمبود نان
 قند. 

 يعني وقتي نان نبود مردم مجبور هستند يك مقدار از مواد غذايشان را از قند تأمين كنند.
شئي و آثار را تابع آن قرار دادن شوند. صحبت يك نكته است كه مالحظه اصل قرار دادن  مي آنوقت مريض

 خيلي فرق دراد تا آثار را اصل قرار دهيم و شئي را تابع آن بدانيم.
تا براي اصل تعريف نداشته باشيم محور براي برنامه ريزي نخواهيم داشت. برنامه ريزي اصلي را نيازمند 

 است كه براساس آن اصل بتواند كار كند.
 خواهد. همان چيزي را كه در برنامه ريزي مي گويد تغيير اصل مي دبرنامه ريزي در فلسفه كه ميرس

خواهد در فلسفه تغيير كه ميرسيد بايد تغيير يك اصل و  مي خواهد محور مي گوئيد برنامه ريزي اصل مي
 داشته باشد.اي  ريشه

ن نه شئي را گوئيد م مي يعني بايد يك چيزي داشته باشيد كه بوسيله آن بشود تغيير را هدايت كرد. شما
 دانم. مي دانم و نه آثار را اصل مي اصل

گوئيد من قائل به اصل هستم... اگر شما قائل  مي گويم عيبي ندارد يك چيز سومي را معين كنيد. مي من
 شديد كه يك مبنا نداريد معنايش اينستكه قدرت تعيين يك هدف را نداريد.

دهم  مي بگوئيد نسبت بين اثر و شئي را من اصل قرارتوانيد  مي ممكن است بشود ممكن است نشود. شما
 خواهيد. مي اين يك چيز و يك مبنا

خواهم. اگر يك هدف را خواستيد يك هدف از وحدت  مي خواهيد بگوئيد يك هدف را مي چون آخرش
شود. پس يك نسبتي  مي تركيبي دو شئي هم كه بشود آن وحدت اصل است اصل در شئي و ربطش آن وحدت

 ر شئي و اثرش شد و آن نسبت اصل شد كه اين همان ربط است.حاكم ب
 دهد. مي برادر حائري: اصل در اينجا چه معني
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 اصل در تغيير داريم؟ يعني حاكم بر تغيير داريم يا نه؟آيا  برادر حجت االسالم حسيني:

 برادر حائري: قوانين.
 برادر حجت االسالم حسيني: اصل در قوانين چيست؟

 گردد. مي گويند به خود قانون بر مي بعضيبرادر حائري: 
 شود. مي برادر حجت االسالم حسيني: يعني تعلق به تبارك و تعالي

 برادر حائري: تعلق و وحدت...
گوئيم بين شما و خدا تعلق است. خود  نمي برادر حجت االسالم حسيني: خود شما چيزي جز تعلق نيستيد.

 شما صرف تعلق هستيد.
 ودم حاكم بر خودم هستم؟برادر حائري: پس خ

 برادر حجت االسالم حسيني: نه. آن كه متعلق به او هستيد حاكم بر شماست يعني هر تعلقي...
 برادر حائري: يعني غير از من و خدا كسي ديگري كه نيست؟

 برادر حجت االسالم حسيني: خدا حاكم بر شماست. هر شئي متعلقي نسبت به متعلقش تابع است.
 پس ما تابع خدا هستيم.برادر حائري: 

 برادر حجت االسالم حسيني: پس اصالت ربط تمام است.





 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومسروش طراحي دوره 

 ٣١جلسه: 
 موضوع:زمان ذاتي منطق مجموعه نگر 

 االسالم حسينياستاد: حجت 
 ٦٥/ ٣/  ١٤ :تاريخ

 
 مقدمه

 پاسخ ها
 ٣*در مرتبه نازل اصالت ربط است كه منطق مجموعه نگر قدرت مالحظه ربط بين كيفيات را دارد. صفحه 

* از اين موضع كه همه چيز غايت دارند و در حال جريان اليه هستند و منطق مجموعه نگر هم در حال 
 ٩جريان و تغيير است. صفحه 

 ١١غييري كه از اوصاف خاص منطق مجموعه نگر است غير از تغيير به معناي عام است. صفحه *ت
تواند اشياء را جداي از زمان لحاظ كرده و حكم بدهد.  نمي *منطق مجموعه نگر بر خالف منطق صوري

 ١٢صفحه 
 ١٤*زمان ذاتي كيف منطق مجموعه نگر است نه ذاتي اصل آن. صفحه 

 عه نگرزمان ذاتي منطق مجمو
 مقدمه
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به بعد به پرسش و پاسخ مباحث  ٢٤و روش طراحي دوره دوم هستيم كه از جلسه  ٣١برادر نياز: در جلسه 

گذشته به آنها پرداخته ايم. جلسه قبل در مورد اولين خصوصيت منطق كل نگريا مجموعه نگر گفته شد كه 
 كند. مي منطق كل نگر به اصالت ربط بازگشت

ه نگري ربط اصل است. امروز در مورد دومين خصوصيت كه تحت عنوان (ذاتي بودن يعني در منطق مجموع
 كنيم. مي زمان در منطق مجموعه نگر) بحث

كنيم كه از طريق ارائه اين مطلب به بحث وارد شديد كه مجموعه مركب عيني  مي بطور خالصه عرض
 خارجي جداي از تركيب نيست و تركيب هم جداي از تغيير نيست.

مجموعه عيني داراي زمان است. مسلماً در ابزاري هم كه اين مجموعه مركب خارجي با آن شناخته يعني 
شود بايد زمان را لحاظ كرد. حتماً بايد زمان بعنوان يك اصل موضوعه در آن لحاظ شود و مورد نظر قرار گرفته 

 شود.
ت و تقسيمات من جهت سومين ويژگي هم اين است كه مقسم و تقسيمات در منطق مجموعه حقيقي اس

 نيست و تقسيمات حقيقي وجود دارد.
 كند؟ نمي تمام را واحد مطلب يك نگري كل منطق دوم و اول خصوصيتآيا  –اشكال اول 

كند و از طرف هم وجود دارد  مي در مورد خصوصيت اول كه فرموديد منطق كل نگر بازگشت به اصالت ربط
 دارد؟همانگونه كه در مركب عيني خارجي وجود 

اين مطلب است كه همانگونه كه مركب عيني آيا  مقصود از اينكه زمان ذاتي منطق مجموعه نگري است
خواهد به شناسائي اين  مي كند همان تغيير و حركت و همان زمان در اين منطقي هم كه مي خارجي تغيير

 مجموعه عيني خارجي بپردازد وجود دارد؟
توان براي شناسائي مجموعه عيني خارجي كه در حال  مي عا كنيم كهتوانيم اد نمي اگر چنين باشد آنوقت

 تغيير است احكام ثابتي وضع كنيم.



 ····························································································  ١٤٩ 
 كند يا در اصول آن زمان لحاظ مي چرا كه در آن زمان لحاظ شده و در حال تغيير است و مرتباً تغيير

رد اما به تعبيري ديگر است شود كه در اينصورت ذاتي منطق است يعني چه؟ و يا خير زمان در آن وجود دا نمي
 كه آن را توضيح بفرمائيد؟

 پاسخ: در مرتبه نازل اصالت ربط است كه منطق مجموعه نگر قدرت مالحظه ربط بين كيفيات را دارد.
برادر حجت االسالم حسيني: قسمت اول فرق اصالت رابطه با ذاتي بودن زمان براي منطق مجموعه نگري و 

 چيست؟حقيقي بودن مقسم تقسيمات 
عرض ما اينستكه براي اصالت رابطه مراتب مختلفي را عرض كرديم در مرتبه عالي آن بود كه گفتيم عين 

 ربط است و عين تعلق است و جريانش هم معني همان هستي در تعلق است. 
 تواند هستي ساكن باشد. چون تعلق منهاي علقه نمي يعني هستي متعلق هستي كه تعلق به غير دارد

ند فرض شود و تحقق علقه منهاي جريان امكان پذير نيست اين مسأله در مرتبه عاليه بود يعني يك توا نمي
دانيد.  مي وقت هست كه نظير اصل دانستن وجود يا اصل دانستن ماهيت و تعلق اشياء به جلت عظمته را اصل

تواند ديگر چيزي را  نمي شود زمان را جداي از اين مطلب فرض كرد. كسي كه بود است بعد نمي بگوئيد ديگر
 قسيم وجود قرار دهد يعني در كنار مطرح است. 

 مي شود تحت وجود مطرح باشد يعني زمان هم كيا نه چيزي مستقل در كنار وجود.
شود در منطق مجموعه نگر خصوص بطه و دوم ذاتي بودن زمان و سوم حقيقي بودن  مي بنابراين اگر گفته

 رابطه در مرتبه الي نظر نكنيم. مقسم و تقسيمات. اين به اصالت
چند مرتبه براي يك مرتبه اش اين بود كه تعين اشياء تحت ربط است. دوم اينكه جريان خاصيتها اصل 
است و سوم اينكه در تعين كيفيات نسبت جريان آثار بهم اصل است و در اين مراتب كه هنوز قبل از رسيدن 

گوئيد منطق  مي در مرتبه مالحظه خصلت منطق است وبه اصالت ربط به معناي فلسفي آن است يعني 
 كند. مي مجموعه را نگاه
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كنيد كه خود كيفيات چيزي جز ربط نيستند.  نمي كند و تا اين مرحله ادعا مي رابطه كيفيتها بهم را مالحظه

 گيرد. مي در اين مرحله اصالت رابطه يعني رابطه و نسبت كيفيات بهم اصل قرار
گوئيد چرا زمان دارد ولي جريان تبديل  مي زمان ندارد؟آيا  ستيد اگر كسي سئوال كنددر اين مرتبه كه ه

گويد پس بنابراين  نمي غير از جريان ترتيب است و همانجور كه وقتي اصل در اشياء زمان داشتن است كسي
 ديگر مكاني در كار نيست.
گيرد. در اصالت رابطه هم نيز وقتي كه شما  مي گيرد و يك بعد آن هم مكان قرار مي يك بعد آن زمان قرار

 كنيد. مي مالحظهاي  دانيد يعني يك تعين و يك رابطه مي رابطه بين كيفيتها را در تعين آنها اصل
توانيد نسبت مكاني آنها هم و و وضع مجموعه را مالحظه كنيد. يعني جريان  مي در اين مرتبه كه هستيد

 م نسبت دارند و نظام ميسازند.ترتيب يعني وضعيت مجموعه، اينها به
سازند از هم جدا نيستند. تناسب و ترتيبي دارند يكي رتبه اش شامل است يكي رتبه اش  مي مجموعه

 مشمول است. اين تناسب است كه با اصل بودن زمان بعنوان اصل دوم سازگار است.
االتر گذاشتيد و در آن چيزي كه يعني مثل اينستكه بگوئيد هم مكان دارد و هم زمان دارد ولي اگر پا را ب

تواند جواب دهد ديگر آن  مي اصل در خود زمان و مكان است و نظر كرديد كه علت پيدايش مكان و زمان را
است كه علت پيدايش اي  نيست كه هم عرض و هم رديف با مكان يا با زمان قرار گيرد. آن در رتبهاي  مرتبه

 زمان و مكان است.
ازل اصالت رابطه منطق مجموعه نگر حتماً قدرت مالحظه ربط بين كيفيات را داراست بنابراين در مرتبه ن

 يعني اگر چنين قدرتي را در اين مرحله نداشته باشد كه ديگر منطق مجموعه نگر نيست.
كند نه باالتر و در چنين منطقي  مي گوئيد ربط را در حد مجموعه تمام مي را كه آنجااي  پس اصالت رابهط

گوئيم مقسم و  مي حال بايد اصل دومي را بنام اصل بودن زمان تمام كنيم كما اينكه بعدش همدر عين 
 تقسيمات حقيقي است يعني مكان حقيقي است؟ 
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يعني ربطي را كه شما در باال ذكر كرديد كه تعلق اشيائ بيكديگر و تعلق كيفيتها بيكديگر و ربط آنها اصل 

 قرار گرفت. 
 ه تقسيماتي نداشته باشد. صرف ربط هم نيست من جهت ارتباط برقراراين ربط هم چنين نيست ك

 كنيم. تقسيمات هم باز بيان دوم همان حقيقي بودن ربط است. نمي
نهايت اگر اصالت رابطه را در موضع فلسفي و علت كيفيت بلكه بنا به بياني كه قبالً كرديم علت غايي هستي 

ساس در بهجت و ابتهاج دانستيم اگر اينگونه شد آنوقت ديگر اصل موجودات شد يعني تعلق به جلت عظمته را ا
 در هستي آن تعلق است.

يعني اگر آن را در موضع فلسفي بيان كنيم همين يكي را بيشتر نداريم. بيان كردن در موضع فلسفي هم 
م نظري كه از شود كه شامل شود. اگر در موضع فلسفي اصالت ربط را مالحظه كنيد آنگاه كليه مفاهي مي باعث

شود و معنا ندارد كه مستثني داشته  مي ادراكات نظري يا ادراكات قلبي يا ادراكات حسي باشد همه را شامل
 باشد.

توانيد بگوئيد  نمي اگر اصل را تعلق گرفتيد آنوقت هر جا تغيير و تغاير است و وجود دارد و شما در منطقتان
نجا نباشند بهر حال رشد ادراك شما و جريان رشد ادراك شما خواهيم كه ايشان آ مي ما يك اصول ثابتي را
 گيرد. مي تحت اين پوشش قرار

توان گفت حتماً چنين است و راه به واقع چيست؟ اينها  مي پايگاه يقيين چيست؟ چگونهآيا  نهايت اينستكه
 كنيم.  مي سئواالت دقيقي است كه اگر محل سئوال قرار گيرد آن را عرض

گيريد؟ اگر به معنائي بگيريد كه در  مي كنيم كه اصالت رابطه را به چه معنا مي اول عرض در پاسخ اشكال
 منطق الزم است و نه كافي.

در حدي كه ضرورت دارد در مباحث منطقي عرض شود يعني جزء شاخصه هايي است كه كيفيت اين 
 منطق از كيفيت ديگر منطقها شناسايي شود.
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كنيم ولي اگر آن را تا آنجا  مي بودن ربط در چگونگي كيفيتها را عرض خوب اگر در اين حد است كه اصل

 برديد كه بيش از مرحله لزوم منطق باشد و خود اصالت رابطه را ببينيد كه چه هست؟
گيرد. اگر  مي گيرد. مفاهيم كلي ديگر را هم مي خود اين قلمرو و ميدانش تا كجاست؟ منطق نظري را هم

 توانيد چيزي را از تحت آن خارج كنيد. نمي ا گرفت شماادراك را و رشد ادراك ر
كما اينكه در بحث اصل بودن هستي و وجود ممكن يا اصل بودن ماهيت عين همين مطلب هم در آنجا 

شود در  مي تواند در كنار زمان قرا گيرد. مي صادق است. پس اگر در مرتبه نازل اصالت رابطه را مالحظه كنيد
 حقيقي بودن هم قرار گيرد.كنار مقسم تقسيمات 

تواند طرح شود. نه بعنوان بعد هر كيفيت.  مي بعنوان شاخصه هاي منطق و كيفيت منطق و ابعاد منطق هم
توانيد بگوئيد كه يك چيزي  نمي در اصالت رابطه در شكل فلسفي آن مستثني از كيفيات ندارد و يعني شما

 نيست. داراي تغيير و تغاير است و متعلق به جلت عظمته
هر چه داراي حركت و تغيير است همينطور است. هر چه داراي تغاير هم هست از اشياء متغاير است هم و 

 چنين است.
 گردد؟ مي اصل بودن جريان به بحث فلسفي اصالت رابطه برآيا  برادر نياز: پس

 توانيم آن را ذكر كنيم؟ مي يا اينكه ما در بحث كيفيتها هم
حسيني: اگر بخواهيد آن را در منطق ذكر كنيد بايد آن را در حاشيه ذكر كنيد. اين برادر حجت االسالم 

 جزء اصول نيست كه جزء الزمه شناختن منطق مجموعه نگريا شد.
اصل بودن تعلق به تبارك و تعالي يعني عين ربط بودن همه اشياء و معناي عين ربط بودن هم عين جريان 

 است كه مرحله منطقي است.اي  لهو عين تعلق بودن است. اين يك مرح
بريد يا  مي حضرتعالي در مرتبه فلسفي اصالت رابطه اصل بودن جريان را بكارآيا  روشن شود كه :برادر نياز

 خير؟
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برادر حجت االسالم حسيني: شما جريان را در بحث ذاتي بودن زمان بايد يك تكه از آن را بياوريد. و يك 

 جريان ذاتي مجموعه عيني است يا نه؟آيا  هآوريد ك مي تكه آن را در آنجا
 ولي اگر بعنوان اثبات اصالت ربط بخواهيد آن را عنوان كنيد ديگر زير بناي كل منطقهاست.

در اصالت ربط چنين نيست كه بگوئيد پس منطق صوري ديگر فالن مفهومش ديگر مفهومي ثابت است و 
ق نيست و بگوئيد فالن مفهوم ذهني كه داراي تغيير و خواهيم ثبوت آن را حفظ كنيم جزء امور متعل مي چون

 حركت نيست.
بينيم همه اينها  مي فالن قاعده علمي ديگر داراي تغيير و حركت نيست در مرحله اصالت ربط كه آن را

 متعلق هستند.
پاسخ به اشكال دوم: از اين موضع كه همه چيز غايت دارند و در حال جريان اليه هستند منطق مجموعه 

 نگرهم در حال جريان و تغيير است.
گوئيد اصل در منطق زمان داشتن است يا  مي منطق نيز داراي زمان است؟ يعني وقيآيا  اما در مرحله دوم

 كند؟ يا نه؟ مي ذاتي منطق زمان داشتن است يعني منطق هم مثل ساير اشياء تغيير
بحث در اصالت رابطه است كه شامل بر اين مطلب يك تفكيكي الزم دارد كه بايد به آن توجه كرد. يك 

 كليه مفاهيم ثابت است كه طبيعتاً بر منطق مجموعه نگر نيز جاري است يعني چيزي مستثناي از آن پيدا
 كنيد. نمي

همه چيز متعلق هستند همه چيز در حال جريان اليه هستند و همه غايت دارند (اين يك مرحله است) از 
 گر هم مثل منطق صوري و مثل ساير و مفاهيم در حال جريان تغيير است.اين موضع حتماً منطق مجموعه ن

كند و اين مساله و مساله بسيار مهمي است كه اطالق در  مي رشد ادراك عدم اطالق مفاهيم را ايجاب
 شود؟ مي مفاهيم چگونه
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 عريفشود گفت فالن مفهوم مطلقاً همين است؟ تحول اسمي و بنا به ت مي اين يك رتبه است چگونه

كنيد؟ اگر ادراكي از حقيقت بيان كنيد جزء علمي است كه  مي گوئيد يا ادراك ا زحقيقت و واقعيت را بيان مي
 شود؟ نمي ال ختالف فيه اوصاف آن كم و زياد

گوئيد هستي ديگر قابل تعريف نيست وحد اوليه  مي مثل تعريفي كه يك فرد در ابتدا كار از هستي دارد كه
يك فيلسوف از هستي دارد و در ضرورت و امتناع و امكان حرف زده است يكي است و بعد  است با تعريفي كه

 همه اطالعاتي كه درباره وجود پيدا كرده است.
بيند و هستي را منحل  مي قيد توضيحي نسبت به مفهوم وجود شده است. در آنجائي كه همه اشياء را بالغير

 كند. مي برد و ظهور تعبير نمي تبارك و تعالي و ظل را هم بكاربيند در اراده و ايجاد فعله  مي وفاني
اين يكي آيا  فهمد. مي فهمد و مي فهمد يك كسي كه بديهي مي با تغييري كه از وجود داريم كه يك طفل

 است؟
براي عوام و عموم موجودات و اعدام خاصه محسوس هستند يعني اينكه اين قندان اين دستمال نيست 

كند هستي فلسفي را در  مي كند نه هستي فلسفي كه او بيان مي اينكه نبستي فلسفي كه او بيانبديهي است نه 
 توانيم آن را تصور كنيم. نمي يك مراحل عرفاني كه ما هم

توانيم تصور  نمي فرمايند حتماً ما مي بيان» صلوات اهللا عليهم اجمعين«را كه معصومين اي  مرحله
ممكن است چندين معنا براي آن بكنيم بگوئيم » لغيرات من الظهور ما ليس لكا«كنم)  مي كنيم(حتماً را قيد

 براي ديگري هم قدرتي هست كه تحت قدرت تر نباشد؟آيا  كه
معناي جمله واقعاً آيا  براي ديگري هم استقاللي هست كه آن استقالل ظهور او باشد؟ وليآيا  بگوئيم
 ». الغيرات من الظهور ما ليس كك»چيست؟ 
شود يا خيلي از معاني  مي معناي اين چهآيا  سب متني كه منسوب به معصوم شده است در مفاتيج وبر ح

 دانيم كه در علم آنها اختالف نيست يعني در آن رشد نيست. مي عالي عرفاني كه ما
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 كند كه هر روز بايد معرفتم تغييراي  اول و آخر و وسط ندارد. حقايق معارف در نزد آنها هست، خوب با بنده

خواهيم عرض كنيم كه به مفاهيم ثابتي نداريم (يقين نسبت تقريبي  مي مطلب يك جور است؟ پس بنابراينآيا 
 كند. مي است كه نسبت به جريان هستي افزايش پيدا

شود جزميت و جزميت صحيح است يقين و يقين صحيح  مي يعني ادراك ما به هر نسبت كه هماهنگ تر
به واقع شده ايم. پايگاه يقين به نزديك شدن به واقع قرار دارد). پس بنابراين است. به همان نسبت نزديك 

كنيم كه تغيير در منطق به دو معنا قابل توجه است معناي اول تغييري كه عموميت بر منطق  مي عرض
انيد تو نمي مجموعه نگر و منطق صوري و كليه مفاهيم ذهني دارد و كليه كيفيتهاي عيني يعني شما كيفيتي را

 در تغاير مالحظه كنيد و بعد در آنجا تغيير را مالحظه نكنيد.
 تغييري كه از اوصاف خاص منطق مجموعه نگر است غير از تغيير به معناي علم است. 

تغييري كه از اوصاف خاص منطق مجموعه نگر است (در مقابل منطق صوري) توجه به تغيير داشتن است )٢
 اتي و محاسبه زمان نمودن است اين غير از تغيير به معناي عام است.جزء اصول موضوعه آن روش محاسب

 گوئيد وزن شئي ضربدر چه و چه اگر شما چنين نكنيد مي معناي اين حرف اينستكه همانجور كه شما
 شود حركت و شتاب و غيره را بدست آورد. نمي

منهاي زمان مالحظه كنيد ممكن نيست گوئيم اگر شما زمان را از نظر دور بداريد و بخواهيد  مي اينجا هم ما
 و يعني مفاهيم تجريدي و جدا شده از زمان و تغيير نيستند.

هم نسبت مفاهيم بهم راجع به يك موضع عيني خارجي است و لذا صحبت از نسبت بين كليات شامل و 
در تغييرات مشمول نيست چند در صد اين است و چند درصد آن است و هم توجه داريد كه نسبت تأثير آنها 

 شوند؟ مي چگونه است؟ و در تغييرات چگونه عرض
 كند؟ مي االن چه نسبتي دارند؟ بعد چگونه تغييري بكند چه نسبتي پيدا
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يا چه نسبتي پيدا كند چه تغييري خواهد كرد؟ جزء منطق مجموعه نگر تغيير را حتماً در رابطه ها ملحوظ 

را ثابت ندانستن و كيفيتها را مجرد از حركت و زمان ندانستن است. داشتن و رابطه ها را ثابت ندانستن كيفيتها 
 ضربدر زمان نمودن و توجه به زمان داشتن جزء اين منطق است.

 تواند اشيائ راجداي از زمان لحاظ كرده و حكم بدهد. نمي منطق مجموعه نگر بر خالف منطق صوري
د از تغيير كند و حكم بدهد بلكه هر گونه مجرد كند تواند اشيا را جدا از زمان مالحظه كند و تجري نمي اين

بعد بايد در رابطه با زمان آن را ببيند و اين فرقش با منطق صوري اينستكه مفاهيم مجرد شده از زمان را در 
 توانيد مورد توجه قرار دهيد حكم روي آن صادر كنيد. مي منطق صوري

 نيد.انسان را مورد توجه قرار دهيد حكم روي آن صادر ك
حيوان را مورد توجه قرار دهيد حكم روي آن صادر كنيد اعم از اينكه احكام شما احكام تعريفي باشد درباره 
معرفي كردن يك مطلب يا احكامي باشد كه به چيزي نسبت دهد و صحبت از تعاريف نباشد و صحبت از احكام 

 گيرد. مي هي تصديق مرحله دوم قرارآيد و لكن گا مي تصديقي باشد البته تصديق در معارف و تعاريف هم
 كند يك وقت هست كه معناي مربع را تعريف مي گاهي مرحله اول است و مرحله اول خود شئي را تعريف

دهد. مساحي مربع  مي كند و تعريفش را حد اوليه اش آمده است و گاهي است كه احكامي را به مربع نسبت مي
 شود. مي يا دايره يا مثلث اينگونه

خواهد بدهد چه حكمش حكم تعريفي باشد چه حكمش در مرتبه دوم  مي را كه منطق مجموعه نگرحكمي 
تواند زمان را ناديده  نمي و تصديقي باشد و بخواهد نسبتي را بدهد در هر دو مرتبه محتاج توجه به زمان است و
خواهيد ببيند چگونه  يم بگيرد و زمان جزء آن است چون مجموعه عيني بدون زمان نداريد مجموعه عيني را

 بدون زمان حرف بزند و بگويد هرگاه اينجور شد.
شود هرگاه اينگونه شد كه ندارد. اين گونه خاص جز در زمان و مكان خاص دومي ندارد  مي اقتصاد اينجوري

 با كليه خصوصيات يكي است اين همان وضعيت خارجي است. 
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ط مستقيم در عينيت وجود ندارد در كليه محاسبات گوئيد خ مي كهاي  زنم در محاسبه مي باز يك مثال

گوئيد اين  مي مجبور هستيد كه يك كاري كنيد كه حركت و جاذبه را راه بدهيد اگر كسي جاذبه را لحاظ نكرد
 در هندسه مسطحه چنين چيزي هست؟آيا  غلط است ولي

گوئيد قاعده ضربدر نصف  مي گوئيد مجذور شعاع ضربدر پي يا مي آنجا كه اينگونه نيست يعني در جايي كه
 كنيد. مي گوئيد و اثبات هم مي گوئيد مجذور يك ضلع مربع يا الي آخر قضاياي هندسي را كه مي ارتفاع يا

آوريد تعاريف را هم  مي كنيد و استدالل بر تصديقها مي و در فضاي ذهني و فرضي و رياضي آن را مالحظه
كند در آنجا صحبتي از  مي ولهي و احكام به احكام اوليه متصلكنيد كه تعاريف را به تعاريف ا مي استدالل

جاذبه و حركت نيست و حكم شما هم صحيح است نسبت به همان موضوعات ذهني كه داريد حكم شما 
 صحيح است.

 خواهم صادر كنم مي حاال اگر بگوئيد من حكمي را كه در باره موضوعات ذهني دارم درباره موضوعات عيني
 لط است. چرا؟گويد نه غ مي

هم از اي  مي گوئيد در اصول موضوعه اش بايد در پيش فرض اوليه باضافه امتداد و سلب امتداد يك مسأله
 جاذبه حركت بيايد.

در خارج منهاي جاذبه نداريم آنوقت هر چيزي را بخواهيد حاصل آن را بدست آوريد بايد دو عمل روي آن 
 ركتش را هم بتواند مشخص كند همين جاست كه خطها منحنيانجام دهيد عملي كه آن جاذبه و شتاب و ح

 شود. مي
گويد خط  مي گيرد؟ آن ريشه در كليه قضاياي منطقي كه مي اگر همين جا نبود ريشه انحناء خط كجا قرار

جزء خصوصيات ذاتي روش اي  مستقيم نيست وجود دارد. همينگونه كه صحيح است بگوئيم مثالً چنين ريشه
 داند. مي نيوتني است كه جاذبه را هم اصلمحاسباتي 

 توانيم بگوئيم كه زمان داشتن جزء خصوصيات منطق مجموعه نگر است. مي عيناً همين را
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شود توجه به زمان در يك قضيه نكرد و حكمي را صادر كرد. وضعيتي را منهاي زمان شناخت  نمي يعني

 مان باشد.برنامه ريزي براي مراحلي بكنيم بدون توجه به مسأله ز
 كند. مي برادر نياز: في الجمه اينكه زمان ذاتي منطق است يعني اين منطق زمان و الحاظ

 برادر حجت االسالم حسيني: يعني جزء اصول اوليه اش لحاظ زمان است.
 برادر نياز: پس مراد از ذاتي همين است.

 زمان ذاتي كيف منطق مجموعه نگر است نه ذاتي اصل آن.
 الم حسيني: بله. پس زمان ذاتي كيف شد نه ذاتي اصل آن.برادر حجت االس

 اگر ذاتي اصل شود عموميت دارد و فقط منطق مجموعه نگر نيست. يك ذاتي چگونگي يك چيز را مالحظه
 كنيد. مي گوئيد ذاتي اين گونه بودن اينست يك وقت روي علت چگونگي ها صحبت مي كنيد و مي

گوئيد اصل آن  مي كنيد و مي اصالت رابطه در آنجائي كه شما ذكر كنيد مي بعد علت اصل هستي را صحبت
توانند چيزي داشته باشند آنجا ديگر اعم از منطق مجموعه نگر و  نمي معني تعلقي است. اشياء جز معني تعلقي

 صوري و همه اينهاست.
داشتن يعني منطق كند يعني اينگونه منطق  مي پس ذاتي بودن و ذاتي اينكه اين را با منطق ديگر مختلف

 مجموعه داشتن نه منطق صوري داشتن.



 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومسروش طراحي دوره 

 ٣٢جلسه: 
 نگري حقيقي است. : مقسم و تقسيمات در منطق مجموعهموضوع
 ٦٥/  ٣/  ١٨تاريخ: 

 
 مقدمه

مقسم «ودوم مباحث دوره دوم در باب شاخصه سوم منطق مجموعه نگري تحت عنوان برادر نياز: جلسه سي 
باشد در بحثهاي گذشته اين مطلب را تحت اين سه  مي »و تقسيمات در منطق مجموعه نگري حقيقي است

 عنوان بيان فرموديد:
 .نيست فرضي نگري مجموعه منطق در تقسيمات – ١
 .كنند مالحظه را توالي هم و ترتيب هم بايد يعني. باشد مكان و زمان بر شامل بايد حتماً – ٢
 .باشد ترين ساده و ترين ساري بايد – ٣

گيرد و فرضي  مي در قسمت اول در مورد منطق انتزاعي فرموديد: در اين منطق تقسيمات من جهت صورت
 و ذهني است و موضوعات مختلف هر چند هم در مراتب مختلف از تعين قرار داشته باشند. 

توانند در اين منطق از جهتي در يك دسته قرار  مي يا در مراتب مختلف از هستي و كيفيت و تغييرات باشند
. و سپس فرموديد در منطق مجموعه نگري تقسيمات انتزاعي .گيرند. بطور مثال از جهت حجم و طول و عرض.

تركيبي يك مركب عيني  خواهد وضعيت مي و اضافي نيست بلكه حقيقي است چرا كه منطق مجموعه نگري
 خارجي را مورد مالحظه قرار دهد.

 در منطق انتزاعي تقسيمات حقيقي نيست؟آيا  سئوال:
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فرمائيد در منطق مجموعه نگري  مي در قسمت اول يك سئوال مطرح است كه عبارت است از اينكه و

شن بفرمائيد و كه حقيقي تقسيمات حقيقي است نه انتزاعي و اضافي و اگر ممكن است منظور از حقيقي را رو
 به چه معناست؟

 پاسخ:
برادر حجت االسالم حسيني: سئوال اينستكه چگونه است كه در منطق مجموعه نگر به تقسيمات حقيقي 

 شود؟ مگر در منطق انتزاعي تقسيمات حقيقي نيست؟ مي گفته
اً حقيقت ندارد كه اينها واقعآيا  كنيم از گل و شفق و خون شهيد مي مگر وقتي كه ما رنگ سرخ را انتزاع

 سرخ رنگ هستند؟
وجه مشترك واقعاً آيا  واقعاً اينها سبز رنگ نيستند؟آيا  گيريم مي وقتي زمرد و برگ درخت را در دست

 وجود ندارد و همه وجه اختالف است؟
شترك احكامي كه براساس وجه مآيا  تواند اساس تقسيمات قرار بگيرد و نميآيا  اگر وجه مشترك وجود دارد

 شود حقيقي نيست؟ مي صادر
آيا همانطور كه آن وجه مشتركها من جهت است احكامش هم احكام من جهت است؟ از اين جهت كه اين 
قندان اين صفت را دارد اين حكم بر آن صادق است و از آن جهت كه صفت ديگري را دارد حكم ديگري آن 

 صادق است؟
است؟ مگر صدق من جهت آن چه اشكالي دارد كه بگوئيم اين آيا احكام منطق صوري و احكام غير حقيقي 

 از اين جهت خاص تحت اين حكم است؟ و از آن جهت تحت آن حكم است؟ و بهر حال غرض از اينكه
 گوئيم تقسيمات حقيقي است با اينكه بگوئيم تقسيمات حقيقي نيست و چيست؟ مي

خواهد تمام كند  مي تعين شئي خارجي راآيا  كند؟خواهد تمام  مي حال ببينيم منطق كل نگر چه چيزي را
 شود به اين نسبت داد. مي و بگويد اين وضعيت خاص را
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توان آن وضعيت را نسبت داد. يعني و حكمي  نمي وضعيت خاصي را كه متعدد هم نيست و به چيز ديگري

 يست.آيد حكمي كلي ناظر به مصاديق متعدد ن مي كه از منطق مجموعه نگر نهايتاً بدست
كنيم كه  مي شود در عالم فرض براي آن متعدد فرض كرد؟ عرض ميآيا  و يك مصداق دارد اگر بپرسيد

منطق صوري وظيفه اش و بر عهده اش نيست كه بخواهد توجه به فرضهاي ذهني مطلب كند و عالوه بر اينكه 
 داند اين يك مساله مهم است. مي فرضها را فرض غير قابل تحقق

ارتباط با زمان و مكان خاص مالحظه كنيد تعدد براي آن ممكن نيست فرضي هم كه دارد  اگر شئي را در
 فرض غير ممكن التحقق است و تحقق آن ممتنع است.

تواند  نمي همين خودكاري هم كه دست من است در ارتباط با زمان و مكان داراي وضعيت خاص است كه
 رابري يقيني با ذهنيتي كه شما از آن داريد داشته باشد.تواند ب نمي داشته باشد. باالتر اينكه اين» دو«

را روي » اين«از اين هم باالتر اگر اين بصورت يك جريان است اساساً تعين آن. تعيني نيست كه بشود كلمه 
 آن آورد.

 توانيد مي يعني اگر اين خودكار را بصورت جريان ببينيد كليات آن با كليات ديگر چيزها متفاوت است. يعني
جريان تفاوتها را بگوئيد يك چيزي كه قابل اشاره باشد و جدا و بريده از قبل و بعدش باشد و نداريد. به تغيير 

 توانيد وضعيت را ثابت ببيند و چه در جهت مشترك وجه در جهت مختلف. نمي نظر دارد بنابراين
گوئيد چيز ديگري  مي در جهت مشترك هم جز يك حكم كه عبارت از جهت كل باشد كه آن را جهت غائي

توانيم  مي نداريم كه بشود روي آن دست گذاشت و گفت اين يكي تعين زماني اين شئي يا آن شئي است.
 بگوئيم زمان آن مساوي با حركت بطرف غايت است.

خوب حاال به خود بحث بگرديم و وارد بحثهاي فلسفي آن نشويم و بعنوان شاخصه منطق بگوئيم غرض 
 چيست؟
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 يم غرض را با ساده ترين بيان عرض كنيم و اينستكه شما به باغچه هاي اين مدرسه ميرسيد واگر بخواه

دانيد بدون هيچ محاسبه  مي خواهيد گلكاري كنيد يك تقسيماتي را كه بالفاصله براي اينجا وضع مطلوب مي
 شود فوري انجام داد. مي نسبت به قبل و بعد و حاال

كنيم يا اگر  مي كنيم آن را گل شمعداني مي  آن باغچه را گل اطلسيهر چه كه االن به ذهن برسد. مثالً
 كنيم. مي بخواهيم سبزيجات بكاريم يكي را شاهي و يكي را ريحان و ديگري را تربچه و تره و غيره

كنيد و در تقسيم  مي كنيد و نه بعد را مالحظه مي كنيد نه قبل را مالحظه نمي هيچ چيز ديگر را مالحظه
 بالمره مطلبي رعايت نشده است اال اينكه نهايتاً آنچه در اول كار به ذهن شما رسيده است. كردن شما

خواهيم سبزي آشپزخانه تامين شود. يعني يك هدف خاص را  مي گويند ما مي اگر يك دقيقه تأمل بفرمائيد
است و مصرف شويد گويند و جا دارد كه شما مالحظه كنيد و بگوئيد مصرف تره و جعفري چقدر  مي براي شما

 چقدر است؟
كند. عين  مي و يك نسبتهاي اجمالي بين اينها رعايت كنيد ولي باز تقسيمات به همين جا خا تمه پيدا

 كنيد در امور ديگر هم عين همين است. مي همين مطلبي را كه در درست كردن سبزيها مالحظه
 ده – دو –يت در اينجاست چيست؟ و يك گوئيد كارهائي كه در عين مي يعني به يك اداره هم كه ميرسيد

 چه سپرد واحد يك به را آنها شود مي و هستند سنخ هم كه كارهائي. كنيد مي مشخص را كار يابيست –
 كارهائي است؟

 تواند چاي درست كند آب هم مي سنخ آنها دقيقاً تجريدي است و سنخ حقيقي نيست. مثالً آدمي كه
تواند تكثير كند  مي تواند پاك كند. آدمي كه مي جارو كند شيشه ها را همتواند  مي تواند ببرد آدمي كه مي

 دهيد. اين دقيقاً مثل وضع سبزي كاشتن مي كنيد و نظام مي ماشين تايپ هم در اطاق كار وي باشد. تقسيماتي
 شود. مي
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گوئيد مقسم و تا ربط بين رشد و وضعيت را نشناسيم نه وضعيت را شناخته ايم و نه رشد را ولي اگر شما ب

دهد كه آن منتجه به  مي تقسيمات خاصيت قهري و طبيعي دارد يعني نسبت تقسيمات روي هم يك منتجه
 دهد. مي كار شما جهت

برد. شما اگر  مي خواهيد برويد؟ منتجه شما را به يك جاي ديگر مي گويم كدام طرف مي بالفاصله من
دهد نداشته باشيد  مي رااي  اينكه نسبت بين آنها چه منتجهخصوصيات شرايط اينجا را هم ببينيد ولي توجه به 

 كنيد كه حتماً به آنجا برسيد. نمي در همان كاشتن سبزي به اين التفات
 در كار است.اي  خواهيم بگوئيم چه شما التفات داشته باشيد و چه التفات نداشته باشيد منتجه مي ما

دهد چه شما بخواهيد و  مي مجموعه خاصيت تكويني خودش رانسبت و رابطه بين اجزاء تشكيل دهنده يك 
 چه نخواهيد.

 توانيد شناسائي كنيد كه در اين مجموعه شما چه چيزي در چه بخشهائي قرار دارد؟ حاال من مي شما
اين مجموعه آيا  خواهم يك مقدار دقيقتر مالحظه كنم براي دقيقتر مالحظه كردن من كافي است كه بگويم مي

پرور رفته اند و باغچه ها را كاشته اند براي شناختن منتجه آن خوب است كه من بروم و بگويم در  كه آقاي
 بينم كه اينگونه است و آن گونه است. مي عينيت

گونه هاي مختلفي را ببينيم. اين دسته بندي كه نوعاً متعارف است و از اين قسم است. در عينيت اين دسته 
نتجه هم از آن حاصل شده و اين ثمره را هم داده است پس يك تناسبي بين اين ها وجود دارد. مثالً اين م

 ثمره و اين تقسيماتي كه ايشان كار كرده اند وجود دارد و يا نه.
 و بايد از اينجا بيشتر دقت كرد آن اينت كه نسبتي كه تقسيمات بهم دارند وضعيت رشد را مشخص

كنيم و تقسيماتي  مي را بشناسيد. چرا آثاري كه دارد را شناسائيتوانيد وضعيت رشد  نمي كنند. شما راحت مي
شود كه تا ربط بين رشد و وضعيت را نشناسيد نه  مي توانيم رشد را بشناسيم؟ عرض نمي كنيم چرا مي هم

 وضعيت را شناخته ايد و نه رشد را.
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 جريان بر حاكم اتتقسيم –دسته بندي و شناسائي وضعيت زماني درست خواهد بود كه بتوانيم جواب 

 .باشيم داشته را وضعيت چگونگي جرائي جواب كه آمد خواهد بدست زماني جواب اين و باشيم داشته را تغيير
نفس چرائي تقسيم بردار است. نفس آن را » چرا«دهد؟ اگر گفتيد  مي يعني چرا اين تقسيمات اين نتيجه را

دهد. و آن در  مي و پيدايش يك اثر مركب را نتيجه و علت تركيب» چرائي « كه تقسيم بردار بدانيد يعني 
 شناختن برنامه اساس است.

 را اثر است تقسيم تا چهار – تا سه تا دو –بسيار ساده بر خورد كردن است كه در عينيت بگوئيم اين يكي 
 .نشناسد را اينها بين ربط كيفيت و اينست بينم مي ما كه هم

تغيير را نخواهيد شناخت. شما بدون شناختن كيفيت ارتباط آن  آن كيفيت ربط وا اگر نشناسيد كيفيت
توانيد تعريف كنيد و نه وضعيت مطلوب را معين كنيد و نه  مي ملوب و آن منتجه و آن اثر با اينها نه وضعيت را

 ربط انتقال آن را بشناسيد.
خواهيد  مي حاكم بر جريان راولي اگر خواستيد چرايي آن را بشناسيد معناي چرائي دقيقاً اينستكه قوانين 

خواهيد ببينيد چه چيز جوهره نسبيت  مي خواهيد بشناسيد. يعني مي بشناسيد. تقسيمات حاكم بر جريان را
 است.

كند  مي كشد بيشتر به سبزيها توجه مي تواند نسبيت را نشناسد و سبزي كاري كند يك روز عشقش مي آدم
 باز شد. بيند كه از كار و زندگيش مي و يك روز هم

كشد دنبال باغداري  مي سبزي كاري هم كار خوبي نبود و فرضاً باغداري كار خوبي است. ايندفعه عشقش
برود و اين كه اين درخت ها چه درختي است و چگونه نگهداري شود و اينكه در اين آب و هوا كدامش بهتر 

 كند. مي پرورش پيدا
بريم  مي ديم كه ميوه هاي سياه درخت را هم كه به بازارگويد ما فهمي مي و دنبال اين كار ميرود. فردا

 كند كه دنبال چرخ كارخانه برود. و از قضا چرخي را هم كه انتخاب مي وضعش جور نيست و صحبت اين را
 افتد. مي كند چرخي است كه خيلي زود از رونق مي
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كند آن منتجه  مي تعريف خواهد و آن چيزي را كه رشد مي چون قدرت مالحظه نسبت بين آن هدفي را كه

تواند جواب بدهد. تا  نمي شود را مي شود و جرا اينجور مي راحتي در آنموقع كه هدفش هم در سبزيكاري تأمين
 تواند جواب دهد.  نمي نتواند چرائي آن را جواب دهد تقسيمات حاكم بر جريان تغيير را
شناسائي از وضعيتش درست است و نه دسته  و تا تقسيمات حاكم بر جريان تغيير را نتواند جواب دهد نه

 بنديهايش درست است.
آيد كه (البته اين را بايد در  مي باشد. به ذهن برادران ٣كنيم تقسيم بايد بر  مي نوعاً وقتي كه ما عرض

قسمت دوم و سوم در مساله ساري بودن و ساده بودن صحبت كنيم) اگر گفتيم بلند گو بايد خود اين 
گويند  مي نيست واي  ش كن و آمپلي فاير را حتماً بايد به سه دسته تقسيم كنيم و چارهميكروفون و پخ

ميكروفون يكي و پخش كن هم يكي و آمپلي فاير هم يكي است اگر كسي هم بگويد اين تقسيم بندي تناسب 
 شود. ٣ه گوئيم خوب بايد تقسيم ب مي ندارد و آمپلي فاير با ميكروفون از نظر دستگاه تناسب ندارند و

نداريم اگر بخواهيم خود ميكروفون را هم بنا به اين مطلب تقسيم كنيم بايد اگر سيم پيچي اي  و چاره
داشته باشد (در صورتيكه مغناطيسي باشد) بايد آن را يكي حساب كنيم و آهنرباي آن را هم يكي حساب كنيم 

 و شوكي را هم كه آن طرف دارد يكي حساب كنيم.
 شود يا اضافه نمي بينيم مي وع كنيم اين را تقسيم كنيم. بعد به يك جاهائي ميرسد كهبهر حال بايد شر

آيد. اگر يك چيز ساده را فرض كنيد مثل خودكار و سر خود كار و تنه خودكار و نوك خودكار  مي آيد يا كم مي
 تا چيز است. ٤بينيم  مي شود جدا كرد ولي وقتي به بدنه خودكار ميرسيم مي را

گوئيم يكي اضافه آمد و يكي را بايد در دو  مي ه است و يك مايع خاص و يك ته خودكار است كهيك لول
 تاي ديگر وارد كنيم.

 توان وضعيت را كنترل نمود. مي با داشتن قانون تغيير
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علت اين نحوه برخورد ما در اينجا اينستكه اصالً به مساله تغيير توجه نداريم. توجه به آن چيزي كه حاكم 

گوئيم درباره  مي جريان تغيير است نداريم. آن مطلب كه داشتيم غير از اين بود. مقسم و تقسيماتي را كهبر 
 جريان اثر است.

توانيم كارمان را ولو بصورت اجمالي تنظيم كنيم.  نمي و اگر اصولي كه حاكم بر جريان آثار است را نشناسيم
شود تغيير  نمي وضعيت را كنترل كنيد و اگر نداشته باشد كه توانيد تغيير مي قانون تغيير را داشتيد«اگر علت 

 وضعيت را كنترل كرد. همه صحبتها براي تغيير وضعيت است.
تواند جدا باشد پس بنابراين نحوه برخوردي  نمي پيدايش مجموعه تحت قوانين تغيير است و خود از تغيير

كند يك نحوه  مي كند و دسته بندي سه مي و جدا بيند با هم مغايرند مي آيد و تك تك چيزهايي را كه مي كه
 برخورد استاتيك است يك نحو ه برخوردي است كه نبايد در منطق مجموعه اينگونه كار كرد.

شود. آنگاه اگر انسان بگويد  مي اگر جريان آثار را بخواهيد حاكم ببينيد و بعد بگوئيد آنها هستند كه علت
 كار الزم داريم.خودكار الزم نداريم يا بگوئيم خود

به صرف اينكه آيا  شود گفت كه الزم نداريم؟ مي آيد بايد آن را بررسي كرد. چرا مي كلمه الزم در جايي كه
كنم از  مي واقعاً اين به هدف ما نسبتي ندارد؟ اينجا به گمانآيا  االن تخمين ميزنيم الزم نداريم و كافي است؟

ود. همانطوري كه اصالت رابطه را در شكل بسيار باالي فلسفي به جاهايي است كه بايد بسيار روي آن دقيق ب
 آن اشاره شد و عين همان را هم بايد در مساله قوانيني كه حاكم بر تغيير است بايد نگاه كرد.

شود مجموعه از تغيير جدا باشد؟ يا پيدايش آن تحت  مي شود؟ مگر مي يعني تغاير تحت چه امري پيدا
 قوانين تغيير است.قوانين مجموعه و تحت 

شود تقسيمات در منطق مجموعه نگري حقيقي است و يعني در اين دستگاه تقسيمات  مي اينكه گفته
 هماهنگي با جريان بطرف غايت است.

 شود زمان را از مكان جدا كرد. نمي جريان ترتيب از جريان تبديل جدا شدني نيست و
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قط توجه به اينگونه بودن آن دارم اين دقيقاً بي توجه بودن اينكه شما بگوئيد اين باغچه اينگونه است و من ف

 به جريان ترتيب منهاي جريان تبديل است. معناي اين بريده يك سطح مقطع است.
كنيد بايد تقسيماتي باشد كه بتواند  مي ولي اگر اينها را بخواهيد مربوط بهم ببينيد آنوقت تقسيماتي را كه

 د وضعيت را از نظر تبديل و تغيير بشناسد.آي مي احكامي را كه از آن بدست
وضعيت آينده را هم از نظر رابطه اش با اين معين كند و اين تقسيمات يا تقسيمات اولي با تقسيمات 

 انتزاعي كامالً فرق دارد. اين تقسيمات حاكم بر پيدايش جريان ترتيب و وضعيت مكاني مجموعه است.
باشد. حقيقي است يعني تقسيماتي و هماهنگ با جريان بطرف غايت  تواند انتزاعي نمي اين تقسيمات ابداً

 است.
آييد اگر شناخت شناسي را هم مورد بررسي قرار دهيد بايد همين تقسيمات را بكنيد.  مي از اين باب كه

تها جايگاه انتزاع را هم بايد در اين تمام كنيد. دقيقاً اين همان به معناي اصالت ربط در مرتبه شناسايي كيفي
 است.

بر اين اساس بايد كلمه عدل روي مجموعه بيايد (وضع كل شئي في موضعه) وضع هر چيزي سرجاي 
خودش و براي شئي عالوه براي شيئيت آنجا را شناختن و جايگاه براي آن شناختن و خصوصاً اگر جايگاه را در 

 ودش و فوق و تحت خودش مالحظهروند خلقت (سير خلقت) مالحظه كنيد رابطه اش نه تنها با قبل و بعد و خ
 شود. مي شود بلكه رابطه اش با كل اشيائ هم مالحظه مي

و هر شئي كه خلق شده باشد يا خلق بشود. اگر اينجور نشود تقسيماتي كه حاكم بر چنين جريان تغييري 
 است موضوعاً موضوعش با آنجائي كه منطق انتزاع دارد و جدا است.

كند.  مي جهت كه انتزاع كرده است. كلي است نهايت درباره هستي صحبتاو احكامش من جهت است. من 
 البته اين جهت و جهت شامل است و نسبت به همه كيفيتها شامل است و حكمي كه از اين جهت صادر

 شود. مي كند طبيعتاً شامل بر همه احكام هم مي



١٦٨  ······························································································································································  
براي يقين و صحت آن و نسبت  بريد. بعد مي ولي شما در اصالت رابطه خود اين صدور حكم را تحت شرط

 كنيد. چرا؟ مي زنيد يعني آن را منحل مي تغيير آن هم حرف
حكم داده بوديد؟ آيا  چون حكمي كه حضرتعالي داديد چه نحوه حكمي است وقتي كه شما هم نبوديد

و راه  اذعان شما هم بود؟ اذعان شما كه حاالست؟ پيدايش اذعان شماآيا  اذعان لنسبه اين نسبت بودن ولي
 شود گفت كه قديم است. نمي بردن ادراك شما به حقايق كه حادث است و

توانيد بگوئيد. راه بردن شخص جناب آقاي نياز به يك حقيقت پس از وجود آقاي نياز  نمي قديم زمان هم
ه ممكن است. قبلش كه فرض ندارد كه ايشان به حقيقت راه برده باشند اگر زمان حدوث براي آن قابل مالحظ

گيرد (البته يادمان نرود كه بعنوان پاورقي عرض كنم بحث  مي است آنوقت بايد گفت اين در يك جريان قرار
 شود). مي شود و بلكه تكميل هم نمي اختيار و حاكميت آن بر رابطه نقض

 ادراك از واقعيت هستي و شئي غير از ادراك از چرائي چگونگي شئي است.
غرض از تقسيمات مجموعه و كدام تقسيمات مجموعه است؟ مجموعه  پس بايد در آغاز معلوم شود كه

دهيم مجموعه  مي بينيم و اين جريانها همانطور كه مجموعه ترتيبي آن را مورد توجه قرار مي جريانهائي را
است كه زمان دار است؟ نظام اي  دهيم در عين حال مكان مجموعه مي عرضي و مكاني آن را مورد لحاظ قرار

 تواند تابع قوانين زمان نباشد؟ مي تقسيماتي كه داردآيا  است كه زمان دار است؟ي ا مجموعه
كنيم كه  مي يا تابع قوانين زمان است؟ نسبتهاي ترتيبي كه دارد تابع قوانين زمان است. بنابراين بيان عرض

ته باشد نتيجه تقسيمات در منطق مجموعه نگري بايد هماهنگ با عينيت باشد و بهر نسبتي كه هماهنگي داش
 شود. مي و آثار پيدا

خورد ممكن است احكام  نمي شود بدرد جريان مي اگر آن را من جهت بگيريم احكام انتزامي كه صادر
انتزاعي حاكم بر هستي شئي باشد. (ممكن است و ممكن الوجود و بحث درباره ممكن الوجود باشد) ولي اين 

 خورد. مي بحث در زمان تجريد بدر
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واقعيت هستي شئي غير از ادراك از چرائي چگونگي شئي است چرائي چگونگي يك بحث ديگري ادراك از 

 گيرد بحث از چرائي هستي است نه چرائي چگونگي. مي است بحثي كه در منطق صوري مورد توجه قرار
جريان آن كه بتواند اي  چرا اينگونه است؟ حتماً بايد تقسيمات آن با شئي خارجي رابطه داشته باشد به نحوه

 را كنترل كند بر خالف اينكه چرائي هستي اعم از حركت است.
ولي چرائي اينگونه حركت كردن بحثي است كه بايد هماهنگ با خود حركت باشد. در چرائي هستي درباره 

 كهاي  اصل هستي حركت و اصل هستي مورد توجه است كه اعم از اصل هستي حركت است و در مرحله
 صل هستي حركت است.گوئيم اعم از ا مي

كند  مي تواند التفات به حركت نكند. و حكم را عام تر صادر كند. بر خالف اينكه چرا اينگونه حركت مي يعني
گوئيم تقسيمات منطق  مي يك حكم ديگري است كه حتماً بايد به حركت توجه داشته باشد از اين جهت

بطرف غايت باشد و لذا تقسيماتش حقيقي است  مجموعه نگر حقيقي است كه بايد تقسيمات منسوب به جريان
 و هماهنگ با عينيت خارجي است و خالصه هماهنگ با حركت هستي است.

حركت هستي بطرف غايت بايد در اين تقسيمات بيايد بنابراين چنين تقسيماتي موضوعاً موضوعش جاهاي 
 ديگر نيست.

بت به شئي عيني خارجي حكم داد در اينجا شود درست كرد و بعد نس نمي اينجا ديگر فضاي موهومي ذهني
از آنچه كه در خارج است شود ولو نمونه ساده باشد. اي  كنيد تبديل به نمونه مي بايد فضائي كه در ذهن درست

از اين شئي درست كند دستش از نظر ساختن اي  ديگر دست باز نيست در بابي كه فرضي باشد و نخواهد نمونه
 طرحها آزاد است.

دهيم كه اثر رنگ سفيد در قند شيريني  مي كنيم و مبناي فرض را اين قرار مي يك دستگاه فرض مي گويد
 باشد.

خواهم يعني بايد  مي از ايناي  گوئيد يك نمونه مي برد اين غير از اين باب هست كه شما مي و فرض را جلو
 تغييرات اين را در آن بخوانم.
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كنيم در خارج كاربرد ندارد و  مي موهومي ذهني و فرضي درستخواهم بگويم آنهائي كه در فضاي  نمي من

 اما كيفيت كار بردش با كيفيت مجموعه بسيار فاصله دارد.
تواند علت  مي توانيد براي شئي بيان كنيد و بالمره مي كيفيت كاربردش آنقدر فاصله دارد كه هر علتي را

 شود اينست. مي علت اينكه سبز يا زردكند كه  مي نباشد. نزديك به علتش هم نباشد. تجريدي حكم
دفعه  ٢٠يا  ١٠گوئيد  مي ريزيد بي اثر است. البته يك وقت است كه مي آنوقت داروئي را كه پاي درخت

فالن چيز را پاي درخت ريخته ام و حاصلش خوب شده است. اين به تجربه غير از اينستكه انسان بتواند علت 
توانيد داشته  نمي معلول را اگر نتوانيد بيان كنيد قدرت تغيير وضعيت مطلب را بيان كند. رابطه بين علت و

 كنيد براي درختهاي ديگر ضرر دارد يا نه؟ مي باشيم. اال بصورت جزئي. يعني اگر بگويند كاري كه
كند چنين  مي دانيد اصالً صرف نمي دهد براي خوردن نافع است يا مضر است؟ مي كهاي  نمي دانيد. ميوه

 دانيد. اين نسخه قابل تعميم براي يك كشور است يا نه؟ نمي بكنيد يا نه؟كاري را 
دانيد. برخالف اينكه اگر قانون تغيير را  نمي نمي دانيد. كل اينكه بخواهيم اين ميوه را نگه داريم ارزش دارد؟
 بدانيد بايد با يك نسبت تقريبي بشود ربط بين اينها را بدست آورد.

 . مقسم و تقسيمات در امر جريان هم و نسبتي كه بين اشياء است.كنم مي توضيح را خالصه
شود يعني يك چيز ممكن  مي اگر كسي دقت كند در نسبيت گفتيم كيفيت و اوصاف اشياء در نسبيت معين

است خودش باشد خاصيتش كم بشود يا زياد شود و نسبت تأثيرات عوض شود وقتي نسبت تأثيرها عوش شود 
بينيد يا بيشتر هست امر  مي بينيد ولي نسبت تأثير آن فرضاً يا كمتر از چهار باغچه مي ولو شما چهار باغچه

 بسيار مهمي است.
شود و  مي اگر از اين باب ببينيد البته قانون هم بر مسأله تغييراتي كه از صداي من در اين ميكروفون حاصل

بر خورد كنيم و بگوئيم ميكروفون يك  آنجا ميرود حتماً تغييراتش حاكم است ولي به آنگونه كه بخواهيم
 دستگاه و پخش كن يك دستگاه اصالً مطلب آن جوري نيست.
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كنيد كه تقسيمات آنگاه حقيقي است كه سير و  مي مطلب را از باب تغييرات مالحظه كنيد آنوقت مالحظه

 جريان را بطرف مقصد حقيقي نشان دهد و هماهنگ با چنين سيري باشد.
اده: سئوالي كه من داشتم اين بود كه اگر ما بخواهيم در عينيت چيزي را مطالعه كنيم برادر ذوالفقار ز

توانيم  مي بحث تقسيمات در خود منطق مجموعه نگري راآيا  شود ولي مي درست است كه تقسيمات حقيقي
 بگوئيم كه خود اين يك كلي است يا تجريدي است؟

 دانيم. اقتصاد فالن كشور را مي نيم تقسيمات را حقيقيخواهيم اقتصاد ايران را مطالعه ك مي بعد وقتي
 بحث آن در خود منطق تجريدي نيست؟آيا  كنيم ولي مي خواهيم مطالعه كنيم تقسيمات حقيقي مي

برادر حجت االسالم حسيني: اين بايد با فلسفه تغيير راه داشته باشد اگر فلسفه تغيير حقيقي است اين 
 لسفه تغيير شما يك امر تخيلي است تقسيمات هم تخيلي است.تقسيمات هم حقيقي است. اگر ف

 فلسفه تغييرات كلي نيست؟ و ما دنبال مصاديق آن نيستيم؟آيا  :برادر ذوالفقار زاده
برادر حجت االسالم حسيني: فلسفه تغيير پايگاهش هماهنگي است. هماهنگي مالك صحت در ادراك است. 

گيرد نه اينكه تجريدي است. يعني  مي عنايش اينستكه تجريد را در برتواند تجريدي باشد. م نمي آنوقت ديگر
 توان منحصبر در تجريد كرد. نمي ادراك را

شود به نسبت بين آنها آنوقت  مي ادراكات قلبي و نظري و حسي در هماهنگي هر سه ادراك راه به واقع برده
 وجوه ديگر است با آنجائي كه شما جداادراك تجريد نيست. تجريد اگر به معناي جدا كردن يك وجه از 

 يابيد. مي كنيد و يك مطلب را همانگونه كه واقعيت دارد به آن راه دارد نمي
كند و احكامي كه  مي موقعي هست كه در هماهنگي ادراكات نظام هستي و نظام ادراكات من ارتباط پيدا

دهيد اگر احكام شما  مي احكامي كه شمادهم احكامي هماهنگ با هستي است نه اينكه احكام من است.  مي من
 گوئيد. نمي باشد اين نقص را دارد ولي اگر حكم نسبت به هستي در مرتبه هماهنگي است ديگر اين را

هماهنگي بعدي از هستي آيا  كنيم مي برادر ذوالفقار زاده: يعني در خود هستي كه هماهنگي را مالحظه
 است يا همه هستي است؟
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 حسيني: همه دستي ممكنات است. برادر حجت االسالم

 توانيم مقابل هستي بنويسيم هماهنگي. ميآيا  برادر ذوالفقار زاده: يعني
 گوئيد هماهنگي ممكنات. مي برادر حجت االسالم حسيني: احسنت. هستي ممكنات بعد هم

 ي است؟گيرد يا در داخل خود تقسيم بند مي خود هماهنگي علت تغيير قرارآيا  برادر ذوالفقارزاده:
 برادر حجت االسالم حسيني: هماهنگي عينيت دارد وجدا نيست.

 گيرد؟ مي برادر ذوالفقار زاده: در كجاي تقسيم بندي قرار
برادر حجت االسالم حسيني: عين هماهنگي هستي است. نه اينكه هماهنگي يك چيز ديگر است كنار آن و 

 حكمي ناظر بر همه آنها باشد.
 توانيم بگوئيم كه منتجه هماهنگي است؟ مي نتجه رام :برادر ذوالفقار زاده

برادر حجت االسالم حسيني: منتجه هماهنگي است. همه اشياء هماهنگ و در حال عدل هستند. يعني در 
 خلقت ظلم راه ندارد. هماهنگي وجود دارد. هماهنگي صفت فعل تبارك و تعالي است.

گوئيد. عدل  مي د معنايش اينستكه حقيقت فعل راگوئيد عالم تناسب به خير مطلق دار مي شما همينكه
كند. آنوقت ادراك از هماهنگ كردن بنده و شما در  مي در هماهنگي معنا پيدا» وضع كل شئي في موضعه«

 مرحله دوم است.
خواهم كاري را هماهنگ كنم. اينكار ضعيفي  مي گوئيد من مي ادراك از هماهنگي چند مرحله دارد يك وقت

گوئيد خود هماهنگي چطور است؟ خود هماهنگي صفت  مي ي آن هم ضعيف است يك وقتاست و هماهنگ
 فعل او است.

 شود؟ مي برادر ذوالفقار زاده: يعني حداقل خود هماهنگي خارج از هستي ما
برادر حجت االسالم حسيني: يعني چيز بي ربط وجود ندارد. چيزي لغو و بي جا وجود ندارد. از ناحيه خداي 

 شود جائي ظلم پيدا كنيد و بگوئيد اگر اينرا خلق نكرده بود بهتر بود اين را كه خلق كرد ظلم شد. نمي متعال
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توانيد هماهنگي عمومي را  نمي كنيد وقتي منسوب به جلت عظمته است. شما مي در ارتباط با كل كه نگاه
 تواند مزاحم اين امر شود. نمي مشاهده كنيد اختيار ما هم

توانيم به خودمان ضرر بزنيم واال احكام  مي تواند بشود. ما فقط نمي اختيار به تبارك و تعالياختيار ما مزاحم 
 كند. مي هماهنگ جلو ميرود و بطرف منتجه و غايتي كه هست ميرود و منحل

شوند بطرف منتجه و يا مستقيم يا غير مستقيم و غير مستقيم آن مربوط به  مي همه افعال منحل
 زنند. مي غير مستقيم آن به مربوط اختيارات سوء است كه ضرر به خودشان ناهماهنگي ها است.

تواند نظام خدا را بهم بريزد. نظمي را كه خدا  نمي زند. كسي نمي ضرر به دستگاه خدا كه نظامش بهم بريزد
واسته قرار داده و هدفي را كه قرار داده است بهجتي كه هست اينجور نيست كه يكي بتواند بگويد اول خدا خ

 يك جور ديگر دنيا را بسازد و جلو برود و يك جور ديگر از كار در آمده است.
 
 





 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومسروش طراحي دوره 

 ٣٣جلسه: 
 "عمل  احكام منطق"موضوع: صغير اصلي در مجموعه 

 ٢١/٣/٦٥ :تاريخ
 

 *مقدمه 
كنيم موضوع بحث  مي برادر نياز: جلسه سي و سوم مباحث روش طراحي را با پي گيري بحث گذشته آغاز

 قبل تقسيم در منطق كل نگري بود. 
 كنم و سپس چند سئوال كوتاه است كه طرح ميشود.  مي چند مورد را بعنوان مرور عرض

اين بود كه دسته بندي تك تك موضوعات يك دسته بندي استاتيكء عمده بحث جلسه گذشته پيرامون 
 است

 و در حقيقت همان دسته بندي است كه در منطق صوري لحاظ ميشود.
 و موضوع بحث تقسيم درمنطق صوري است،

و با دسته بندي در منطق مجموعه نگري تفاوت دارد و فرموديد جايگاه بحث ما، در مقسم و تقسيمات در 
باشد، است كه مدعي هستيم  مي مجموعه نگري درباره جريان آثار و اصولي كه حاكم برجريان آثارمنطق 

شناسائي اين اصول براي تنظيم كار حتي دراجمالي ترين مرحله آن ضرورت دارد،چرا كه در صورت داشتن 
 علت قانون تغيير است كه قدرت كنترل تغيير وضعيت پيدا ميشود

در منطق مجموعه نگر به اين دليل حقيقي است كه بايد منسوب به جريان بطرف  در ادامه فرموديد تقسيم
 غايت باشد و تقسيماتش هماهنگ با عينيت خارجي و حركت هستي در بيايد. 
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هر دسته بندي كه هماهنگ با جريان بطرف غايت باشد آن دسته بندي يا تقسيم حقيقي است يكء سئوال 

 د.هم از مباحث قبل است كه طرح ميشو
 كند؟ مي آيا مغير اصلي با تغيير مطلوب فرد تغيير-١*س
فرمائيتد براي پيشگوئي نسبت به يكء وضعيت و دستيابي به وضعيت مطلوب مغير اصلي مجموعه  مي اينكه

مراد از طرح اين مطلب اين است كه با آيا  گردد نمي بايد شناخته شود و تعيين مغير اصلي به پسند و ذوق باز
 كند؟  مي مغير اصلي تغيير ،ما تغيير مطلوب

 و خود ذاتاً حقيقي ندارد؟
توضيح اينكه در بحثهاي گذشته فرموده بوديد كه اينگونه نيست كه هر جزء از مجموعه را كه خواستيم 

 دست بگذاريم و بگوئيم اين مغير اصلي است.
را بدست آوريم سئوال در بايد اين مغير اصلي را بشناسيم تا قدرت تغيير وضعيت داشته باشيم و مطلوب 

اين مغير اصلي در ربط با مطلوب شما مشخص ميشود كه مغير اصلي آيا  اينجاست كه اگر مطلوب فرق كند
 كند و يكء مغير اصلي ديگر ميشود؟ يا يكء مغير اصلي در مجموعه بيشتر نيست؟  مي تغيير

ء توضيح مختصر را در مورد بحث (قبل از اينكه وارد بحث امروز شويم يك :برادر حجت االسالم حسيني
 به آنچه كه قبالً در هفته هاي اقتصاد به نحو اجمالي طرح شداي  كنم و اشاره مي مقسم و تقسيمات آن عرض

اگر جريان آثار درهويت  )به مطلب شده باشداي  تا اگر بخواهيد از آنجا هم مطلبي را اضافه كنيد اشاره
 فياتي مطلوب ما هست؟كيفيتها اصل باشد آنوقت واقعًا چه كي

دهد يعني  مي بايد بگوئيم آن كيفيتي ك ديگر اسمش قند يا قندان نيست جرياني كه مطلوب ما را نتيجه
 اين كامالً جدا ميشود. ،ديگر از شكل كيفيتي كه اين يك جزء است قندان يا قند، در مقابل ميكروفون

ارد آن صفت هم در ارتباط با هدف ما هست. صفتي درارتباط با ما د ،مي گوئيم اين قندان يكء خاصيتي
 بريد آن را در نظر داريد.  مي مثالً بهجت و لذت خاص مادي كه از قند
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يعني اصل درخواست شما، اين شئي و اين كيفيت و اين جريان كيفيت نيست جريان موصله به هدف است، 

اينها در آن موضوعيت ندارد، لذا من  جرياني كه شما را به هدف ميرساند مورد نظر شماست. و شئي و كيفيت و
 اگر ساعتم را بعنوان يكء سيستم يا مجموعه در آورم و عرض كنم ساعت خوب چه ساعتي است؟ 

اگر در خاطرتان باشد قبالً مثال زديم كه ساعت را اگر به كسي كه ساعت ساز است يعني تعمير كار ساعت 
 است، تكنسين ساعت است،

براي ما خواهد گفت كه اين چه چرخي است، اين دقيقه شما  ،داند بدهيم مي راكاربرد قطعات ساعت فنري 
 راست، اين ثانيه شمار است. اين چرخ پاند ول است اين چرخ فنر است.

كند ميگويد چرخ فنر جايش در ساعت  نمي شمارد و اشتباه هم مي يكي يكي اينها را به نحو كاربردي
كند و نيروئي كه بايد منتقل شود چگونه  مي ديگري اصطكاك پيدا كجاست، دنده ها ي چرخ فنر به چه چرخ

 چرخاند. مي منتقل ميشود. شايد كلمه نيرون را هم بكار نبرد. ميگويد اين چرخ دوم را
كرديم كه اگر بگوئيم ضخامت اين  مي چرخاند. درآنجا عرض مي چرخاند يا چرخ چهارم را مي چرخ سوم را

 پاسخ به اين ديگر از عهده ساعت ساز برنمي آيد،چرخ چقد ر بايد باشد ديگر 
آيد كه بگويد متناسب با تخليه نيرو ئي كه در اينفنر است اين چرخ چه  مي از عهده مهندسي فني ساعت بر

 ضخامتي بايد داشته باشد تا بتواند مقاومت كند.
م چگونه باشد، چه اندازه ضخامت محورها را هم خواهد گفت. مقاومت وضعيت مولكولي اينها نسبت به

 اصطكاكي پيدا ميشود كه بتواند اين كار را انجام دهد. اين هم يك مرتبه از آن است. 
گفتيم ولي آن كسي كه مختوع يا كاشف ساعت است ممكن است اصالً  مي زديم و مي يك مثال ديگر هم

 دهد. مي ت وقت را نشانوقتي ساعت برايش مطرح ميشود هيچكدام از اين چرخ و غيره را نداند و بگويد ساع
 از چه طريق؟ از طريق تخليه تدريجي انرژي انباشته شده در فنر ساعت.

 طبق اين تئوري ميتوان با يك باطري هم كه يكء مقدار انرژي درآن انبار شده است
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 آوريد مي حاال نهايت نداز طريق كوكء كردن، نه از طريق انباره كردن، اين يكء انباره طبيعي ديگر بوجود

آوريد كه داراي يكء پتانسيل فشاري هست، داراي يكء انباره هست كه آن  مي يكء اختالف پتانسيلي بوجود
 اندازيد خوب حاال عنايت كنيد كه مختوع ديگر به فكر چرخ ساعت نيست. مي را به جريان

 خواهيم، يكء عقربه هم جدا ميخواهيم نيست.  مي باالتر به فكر اين كه يكء شيشه جدا
اين فكراست كه در خود اين شيشه چكار كنيم كه عالئم خاصي را كه براي تنظيم وقت ميخواهيد از  اوبه

 طريق جريان واضح شود. شما ساعتهاي كامپيوتري را كه مالحظه كنيد ديگر چرخ ندارد، عقربه هم ندارد.
اين انرژي يا در تخليه اي  گذاريد كه دردستگا ه ساعت نحوه مي بلكه يكء باطري كوچكي پشت ساعت

 درست كرده ايد كه ساعت نشان داده شود. ،انتقال از اين قطب به آن قطب يا هر چيز ديگري
آيد، و در رسيدن به مطلوب جريان  مي *مطلوب ما از جريان خواصي كه متناسب با مطلوب باشد بدست

 خاصي كه ما را به آن مطلوب برساند اصل است.
اين يكء نكته است كه چه مقدار از اجزائي را كه در اينجا در كنار هم  همة اينها را كه تكرار كردم براي

 گذاشته ايد
و نظام ساخته ايد چه مقدار آن درجريان خواص مطلوب شما هست؟ به عبارت ديگر آن جرياني كه ميتواند 

 را كه شما ميخواهيد درا ختيار شما قرار دهد آن جريان كدام جريان است.اي  نتيجه
 ن فكر بود كه اينجا چند چرخ دارد بايد آن جريان را شناخته شود.نبايد به اي

چرا؟ چون وضعيت مطلوب حاصل همين جريان است و در آن اينكه چند چرخ، فنر يا قوه داشته باشيم 
موضوعيت ندارد، چگونگي رنگ آن موضوعيت ندارد. شما يكء هدفي داريد و هدف بنا شد بوسيله جريان 

 خواص بدست آيد
ت كيفيتها تابعي از هويت جريان خواص باشد يا منحل در جريان خواص باشد. پس مطلوب شما از و هوي

 آيد. مي جريان خواصي كه متناسب با آن مطلوب باشد بدست
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و در رسيدن به مطلوب جريان خاصي كه شما را به مطلوب ميرساند اصل است نه چيز ديگري. اگر چنين 

 كند مي افزايش پيدا شد هرگاه كه كارآئي باال ميرود و
 كند و شناسائي از مطلوب را ممكن مي در حقيقت وضعيت دستيابي شما به جرياني كه مطلوب را درست

سازد باال رفته است هم مطلوب رابهتر شناخته ايد و هم جرياني كه شما را به آن مطلوب ميرساند شناخته  مي
 ايد.

 ساختن يكء نمونه ساده *تفاوت ساده سازي و نمونه ساده ساختن و چگونگي 
كنيم يعني بين حاال بين ساده سازي  مي حاال بين ساده سازي و نمونه ساده از عينيت ساختن يكء مقايسه

 كنيم مي و نمونه ساده از عينيت ساختن يكء مقايسه
كه به كمكء آن بتوان جريان خواص بطرف مطلوب را اي  يعني بين كلي سازي و درست كردن نمونه

كنيد و ميگوئيد  مي كنيم، گاهي عناوين اقتصادي را بصورت ساده سازي دسته بندي اي مي د مقايسهمالحظه كر
 گذاريم. مي كليه نيروهاي انساني كه ما در اختيار داريم و اسم آن را نيروي كار

حصوالتي ناميم و م مي ناميم. ابزارهايي را كه داريم مثالً سرمايه مي كليه قدرت خريد هايي را كه داريم پول
 ناميم. عين همين كار را هم در قوانين ميتوانيد انجام دهيد، مي را كه داريم كاال

قوانين را هم دسته بندي كلي كنيد آن را ساده كنيد و نامهاي مختلفي بر آنها بگذاريد مثالً قوانيني كه 
قوانيني كه امورمدني را در بردارد، براي سازمانها و نهاده ا هست، قوانيني كه امور حقوقي را در اختيار دارد، 

 قوانيني كه چنين و چنان است.
 كند، حاال فرض كنيم كه شما به هشت تقسيم هم برسيد نمي ولي ساده سازي به تنهائي مشكلي را حل

گرچه ميتوانيد آنقدر ساده سازي كنيد تا دو و يكء هم شود و كليه قوانين را در بر بگيرد ولي ساده سازي 
از جريان عينيت تحويل دهد هم بنا شده كه مجموعه باشد و هم اي  كه براي شما يكء نمونه كاري نيست

 اينكه شرط مجموعه زمان داشتن باشد يعني بصورت جريان مالحظه شود.



١٨٠  ······························································································································································  
اگر توانستيد اختالف فشار درشكل مكاني و زماني و ربط بين آنها را مالحظه كنيد و جريا ن را ببينيد كه 

 را ا ز وضعيت موجود بسازيد.اي  گيرد آنوقت ميتوانيد يكء نمونه ساده مي چگونه انجام
 شود.  مي *در نمونه ساده ساختن برخالف ساده سازي جريان آثاري كه در جهت مطلوب باشد مالحظه

 نمونه ساده با ساده كردن انتزاعي دوتاست.
جريان خواص و جريان تأثيرها را  ،نمونه ساده يعني نسبتهاي بين اشياء را ديدن، نسبت تأثيرها را ديدن

 توانم محاسبه كنم، مي ديدن جريان اين تأثيرها را نسبت به مخلوق خودم هم
گوئيد يعني جدا در يكء فصل ديگري  مي گوئيد ساعت قلم، ساعت كه مي ولي اگر ساده سازي انتزاعي باشد

 است.
 گوئيد در يكء فصل ديگر است و غيره. مي قلم هم كه

ن در دسته بندي من ديگر روي اسمش مقيد نيستم حاال با استاتيكء يا ايستا بگوئيد يا پس بنا براي
تجريدي يا انتزاعي يا مالحظه قدرت مشتركء و مالحظه كليات، در اينجا مالحظه نسبت بين اينها درعينيت 

 گيرد. نمي رگيرد و نسبت تأثيرها و جرياني را كه مطلوب شما را نتيجه بدهد مورد توجه قرا نمي انجام
ولي آن نمونه سازي بايد طوري باشد كه بتواند حركت را مالحظه كنيد جريان را مالحظه كنيد. كدام 

 جريان؟
جريني كه در آثار وجود دارد هر جرياني كه درآثار وجود دارد؟ نه جريان آثاري كه درجهت مطلوب شما 

 است. 
 هم براي بحث مغير اصلي شد. اي  از همين جا مقدمه

 غيرا صلي از موضع حقيقت مستقل از كفرو ايمان يكي بيشتر نيست*م
مغير اصلي از نظر تكويني دو تا سه تا، چهار تا نداريم بلكه يكي است در دستگاه كفر باشد يا در دستگاه 

 ايمان باشد.
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جهان داراي حقيقي است كه يكء مؤمن به  ،اما از چه موضعي؟ از موضع حقيقت مستقل از كفر وايما ن

گوئيد جهان بر باطل نيست. جهان برحق است: بر حق استوار است، جريان  مي برد مي نسبتي راه به آن حقيقت
 بطرف غايتي است. چون غايت تناسب با حق دارد.

 االن هم جريان تناسب با فعله تباركء و تعالي دارد. پس چه چيزي را ميخواهيم عرض كنيم؟
شود اال تحت قوانين  نمي وجود دارد كه در آن تغيير واقع ميخواهم عرض كنم كه يكء وضعيت تكويني

 يكء مطلوب داريم  ،تغيير
كه مطلوب ما گاهي صحيح است گاهي فاسد است اگر صحيح بود هماهنگ با حركت و هماهنگ مستقيم با 
 جريان هستي است (حركت ما با نظام هستي هماهنگي مستقيم دارد) يكء حركت باطل و غلط داريم ميگوئيم

 آنجا هماهنگي ندارد.
هماهنگي غير مستقيم است. ميگوئيد هماهنگي غير مستقيم يعني چه؟ ميگوئيم يعني در حركت قبلي 

آيا  منحل ميشود. يعني درحركتي كه هماهنگ با نظام هستي است منحل ميشود ميگوئيد اينكه منحل ميشود
 كند آن را بداند؟ مي الزم است كسي كه كاربد

د و چه نداند منحل ميشود كسي كه اتخذت اله هوي كسي كه لذات مادي را اله خودش مي گويم چه بدان
 گيرد و آن سير منحل شدن در دستگاه متالهين است. مي قرار داده حتماً يكء سري دارد كه آن سير انجام

و  "كند.  نمي كند البته به كاميابي هم دست پيدا مي كند كه به يكء كاميابي هايي دست پيدا مي كافر تصور
خيال نكنيد كسي كه بطف شهوات ميرود، خوشي را ميتواند درك  "من اعرض عن ذكري فان له معيشتاً صَنكا

 تواند پيد اكند. نمي كند هميشه درهوس خوشي است نه اينكه خوشي را دركء كند، وصول به خوشي
شنيده باشد و پيغامش داده يكء افسري كه از سرهنگ ارشدش در دستگاه طاغوت امروز يكء عصبانيتي 

 گيريم اگر به لذيذترين و بهترين غذاها هم او را دعوت كنند، مي باشند كه تا دو روز ديگر درجه ترا
 فهمد به فكر درجهم است. نمي مزه غذا را كه
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كنيد سياستمداران و رياست  مي داند چه كند. شما خيال نمي بنا است در جه از روي دوش او كنده شود.

 از اين عالم متمتع ميشوند؟آيا  شرق و غرب غرق در اين مطلب نيستند و طلبان
هرگز چنين نيست چون آنها اضطراب دارند در حيني كه مشغول به اين شهوت هستند اضطرابشان نسبت 

 كند. مي دهد مرتبًا تحركء افزايش پيدا مي به شهوات ديگري مرتباً او را آزار
حركي كه بطرف يقيين و آرامش شديد تر و شوق و ابتهاج شديدتر تحركء اعم ازاضطراب و لذت است ت

است در يكء آدمي كه به ظاهر جسم آرام هم هست ممكن است در يكء عارف پيدا شود آن حركت فرق 
 بسيار دارد، با حركتي كه براي يكء شخصي كه در شهوات غرق است پيدا ميشود.

يون پخش ميشود كه مسئولين دستگاه الحادي در آن كه از اينها در تلويزاي  گاهي يكء مجلس مذاكره
 ،هستند

آيد  مي آيد كه اصالً شكل ظاهري اينها شكل شيطان است. به ذهنش مي كند بنظرش مي گاهي آدم نگاه كه
 كه اگر كسي بخواهد ابليس را ببيند بايد در چهره و نگاههاي اينها ببيند اين آرامش و سكون واقعي نيست كه

 توانند تدريجي و آرا م بيان كنند خيلي وضعشان با وضع يكء عارف فرق دارد. مي را بينيد مطلب مي
آرامشي بسيار تصنعي وربايي است كه روي اينكه خود را آرام نگه  ،اصالً قابل قياس نيست اين آرامش آنها

 كشند مي دارند زحمت
ترسند از اينكه مبادا دست و  مي يعني خيال كنيد اينها در همان حالي كه با آنها مصاحبه ميشود آنقدر

پايشان را گم كنند مبادا نتوانند درست مصاحبه را انجام دهند و مشاوين اينها مقادير زيادي هم كاغذ و بساط 
 و تشكيالت هم مهيا كرده اند.

كنيد اگر بخواهد با رئيس جمهور آمريكا  مي خواهد صحبت كند شما خيال مي ولي وقتي امام خميني
 ا مصاحبه كند او هم همينطور است؟صحبت كند ي
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حضرت نايب االمام امام خميني كه ميخواهد صحبت كند كسي نميخواهد براي ايشان كاغذ بنويسد. آنها 
يكء دستگاه مفصلي براي تنظيم كردن صحبت مثالًرئيس جمهور آمريكا دارند كه چند كلمه و چند جمله 

 بگويد و در جمله هايش چه بگويد.
مشاوره ميشود تازه بعد از اين مرحله در نحوه گفتنش مشاوره ميشود و بعد از اينها در  روي اين مطالب
بيند كه او غرق در تصنع است. همه اش هم اضطراب دارند كه اين كاري كه صورت  مي نحوه گفتنش، آدم
 گرفت چگونه شد؟

كد و وارد صحبت  مي بر خداتوكل  ،كند خودش را متوكالً علي ال.. تباركء و تعالي مي ولي امام كه صحبت
ميشود و تأملي هم اگر بكند و كلياتي را ببيند نه اينكه هم واحدش باشد اصالً براي حكومت مضوعيت قائل 

 نيست.
اين مطلب مهم است. تمام توجه او اينست كه آنچه وظيفه دارم گفته باشم بعدش هم با رجاء به خداوند 

 . خيلي هم آزاد بلند ميشود.تباركء و تعالي از جاي خودش بلند ميشود
بعدش هم اضطرابي ندارد كه حاال چه شد؟ راحت است. خود اين معنايي كه ايشان در هنگام ورود به ايران 
وقتي از او پرسيدند چه احساسي داريد؟ ايشان فرمودند هيچ اين حرف امام براي مزاح نبود واقعاً هيچ 

 ود و هم در فرانسه و هم ايران مهمان خدا هست.احساساتي نداشت. هم عراق كه بود مهمان خدا ب
هم قبلش در قم كه بود مهمان خدا بود و هم حاال كه در جماران است و هم بعد از ظهور حضرت بقيته 

 وقتي هم كه بخواهد از اين دنيا برود آنجا هم خودش ر امهمان خدا )ظهور علني ايشان انشاء ال.. در عالم(ال...
ست كه ايشان نسبت به اين عالم اضطراب داشته باشد. اگر خوف و شوقي داشته باشد داند. اينجوري ني مي

 نسبت به يكء مطلب ديگري است. اميدي هم داشته باشد نسبت به اولياء ديگري است. 
  تكويني است امري مغير چون شود، عوض هم مغير شد عوض هدف اگر كه نيست اينگونه •

دستگاه كفر، آنها نه تنها خوشي ندارند بلكه مغير اصلي را اشتباهي بهر حال غرض اين نكته است كه در 
 بگيرند يا نگيرند.
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مغيريكء چيز بيشتر نيست. در دستگاه ماده ممكن است بگويند اقتصاد زير بناست در حاليكه اقتصاد در 

 مثالً فكر و اختيار زير بناست.(انسان شناسي اسال م زير بنا نيست
آيد) ديگر اينجور نيست كه كافر چون اختيار  مي آيد و انگيزه هم باالي سر فكر مي هاختيار باالي سر انگيز

كرده اقتصاد زير بنا هست حتماً زير بنا اقتصاد شود. بله آثاركسي را كه اقتصاد را زير بنا قرار داده است 
 دررفتارش كه در يكء مدت كوتاهي در دستش است ظاهر ميشود.

چيزي جز ماده نيست تمام قوائي را كه خدا به او داده است را در برابر ماد ه به كند هيچ  مي يعني چون فكر
كند يعني دلش  مي گذارد و سجده مي كشناد. اين مسأ له اينطور نيست كه اشياء ر اجلو خودش مي سجده

 دربرابر اينها تسليم و نرم ميشود.
لذا  ،ش و سجده، ندارشدن برابر مادهكند. كمال خضوع شيفته شدن، رسيدن به پرست مي كمال خضوع پيدا

 شما نميتوانيد به آنها بفهمانيد اال آنهائي كه به اين رتبه از سجود نرسيده باشند. 
دهند شما فرضاً  مي من اين مطلب را عرض كنم كه آنها در دستگاه اقتصاديشان مغير اصلي را اقتصاد قرار

 ميگوئيد مغيراصلي فرهنگ است.
يقت فرهنگ باشد هم براي مسلمين مغير اصلي فرهنگ است هم براي كفار چه اگر مغير اصلي در حق

كند  مي مسلمان آن را بشناسد چه نشناسد چه كافر بشناسد چه آن را نشناسد. در جرياني كه در نظام ايجاد
 مغير اصلي فرضاً فرهنگ قرار دارد.

تخاب كرده باشند اختيار سوئي را نموده اگر فرهنگ آنها فرهنگ باطلي شد بر اساس اينكه اختيار سوئي ر اان
ميرسند ولي باز هم مغير آنها اي  باشند و جهت گيري بدي را كرده باشند طبيعي است كه به مقاصد فاسد وهله

 فرهنگ است. 
اينجوري نيست كه اگر هدف عوض شود مغير عوض شود مغير امري تكويني است جريان تغييرات امري 

 كافر مستقل از مسلم و كافر مغير است. مغير بايد درقوانين تغيير شناخته شود.  تكويني است مستقل از ما و
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اينطور كه از حضورتان استفاد ه كرديم مغير اصلي كه فرموديد اگر در هردو دستگاه فرهنگ باشد  :برادر نياز

 الاقل از نظر ظاهري دو آثار ظاهري دارد.
دارد ولو آنها مغير اصلي ر ااقتصاد بدانند فرهنگ مغير در دنياي كفر آن اثر خاصي را در خدمت خودشان 

 آنها نتيجه خودشان را در دستگاه خودشان خواهند گفت؟ آيا  اصلي است
در فرهنگي كه ماده پرستي اصل است اين فرهنگ كه اسمش ر ا فرهنگ غلط  :برادر حجت االسالم حسيني

كند، خود فرهنگ كه مغير است  مي است طبيعتاً فرقگذاريم، آثارش مسلماً غير از فرهنگ حقيقي  مي و كفر
 چه وضعيتي را دارد. وضعيت صحيحي را دارد؟ وضعيت باطلي را دارد؟ وضعيت درستي را دارد؟

وضعيت غلطي را دارد؟ چه وضعيتي را دارد؟ ميگوئيم مغير در دستگاه هر دو فرهنگ است ولي اگر 
 هماهنگ با حركت جهان ميشود.فرهنگش هماهنگ با حركت جهان شد نتيجه اش هم 

اگر فرهنگش هماهنگيش غير مستقيم بود نتيجه اش اين ميشود كه نتيجه اش هم هماهنگي غير مستقيم 
 دارد يعني ميتوانيم كلمه باطل را روي آن بگذاريم.

 كند جريان رشد همراه اين نيست.  نمي نمايد آنگونه نخواهد شد تا آخر كار رشد مي يعني آنچه
ياز سئوال ديگري هم از جلسات قبل بود كه اگر اجازه فرمائيد طرح كنيم و ازهفته آينده خصوصيات برادر ن

 احكام منطق عمل هم كلي است يا جزئي؟ آيا  كلي منطق كل نگري اسالمي را خدمتتان باشيم. سئوال اينستكه
 *آيا احكام منطق عمل كلي است يا جزئي؟ 

را كه بخواهيم اي  ه منطق عمل را ميسازد يعني ميگوئيم هر جامعهبرادر حجت االسالم حسيني: احكامي ك
 اين بايد كلي باشد. "روش نمونه سازي اين است  "را كه بخواهيد بسازيد اي  مطالعه كنيم هر نمونه

ولكن احكامي كه ميخواهد از اين قوانين بدست آيد او حتماً بايد مصداقش، مصداق عيني و يكي هم بيشتر 
 در كه بتواند ظاهراً تعداد بيشتري را بپوشاند معنايش اينستكه نسبت تقريبش واقعاً كمتر است نباشد. هر ق
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آن احكامي كه بعداً ميخواهيم نتيجه عيني از آن بگيريم و ميگوئيم العالم  :برادر حجت االسالم حسيني

يم و بگوئيم عالم متغير متغير كل متغير حادث، العالم حادث اين كلي است. پس ميخواهيم از آن نتيجه بگير
 است. 

 حكم شما العالم متغير.  :برادر حجت االسالم حسيني
 هر عالمي نه فقط اين عالم.  :برادر حائري

 و كل متغير حادث هر متغيري است يا فقط همين متغير است.  :برادر حجت االسالم حسيني
هر متغيري است كه اين يكي هم متغير است. آنجا هم حكم كلي است در نسبت اربع هم حكم  :برادر حائري

 اصلي آن كلي است. 
حكم اصلي آن ميگويد نسبت بين جريان فرهنگ جريان سياست و جريان  :برادر حجت االسالم حسيني

 حاكم است. اقتصاد را ببين تا بتواني وضعيت منتجه را مالحظه كني كه چه نسبتي بين اينها 
يعني اگر نسبت الف بود چنين است و اگر نسبت ب بو دچنين است. حاال بايد ببينيم نسبت  :برادر حائري

 الف است يا نسبت ب. 
گوئيم جامعه انتزاعي را  مي وقتي ميگوئيم جريان فرهنگ يا جريان سياست. :برادر حجت االسالم حسيني

 ن است؟ مثالً اگر نسبت ها اين بود رشد مساوي باج است. مالحظه كن و حكم بده كه اگر چنين بو د چني
منطق كل نگري اينجوري آيا  اگر نسبتها اين بود جريان رشد مساوي دال ميشود. حاال من سئوالي دارم

 كند يا ميگويد بايد برويم سئوال كنيم از عينيت، مي حكم
م روبروي آن بنويسيم و فرض كنيم سه اين نمونه و آن نمونه را بياوريد و بنويسيد يكء نمونه ديگري ه

را كه بنا هست بياوريد آورديد آنوقت نسبتهاي بين اين سه نمونه و سه عددي كه از عينيت بدست اي  نمونه
 آورديد با هم بسنجيد. 

 گويد اگر اين بود آن است اگر آن هم بود آن است برو بنويس و نگاه كن. مي هر دوي آنها :برادر حائري
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كداميكء است. همين كه منطق صوري هم ميگويد اگر نگاه كن مشاهده كن اگر عينيت عالم  بياور ببين

متغير باشد متغير است اگر متغير بود اينجور ميشود در انطباق هم همينطور است. ميگويد كلي است بعد هم 
 نگاه كن.  ،ميگويد برو بياور و نمونه سازي كن

 كل متغير حادث يكء حكم منطقي است درست است؟  خود اينكه كه :برادر حجت االسالم حسيني
 برادر حائري: بله. 

گردد؟ چرا  مي به خارج برآيا  گردد؟ مي زير بناي كل متغير حادث به چه بر :برادر حجت االسالم حسيني
 كند. مي كل متغير حادث؟ بخواهد حكم عقلي باشد در آن ترديد

 بگويد المتغير ليس حادث، كل متغير قديم. چر ا نميشود گفت كل متغير قديم؟ 
 گردد. بايد آن را به بديهي برگرداند.  مي اين به بداهت بر :برادر حائري

گردد آن بداهت عقلي است و شمول آن كلي است؟ يا  مي بداهتي كه برآيا  برادر حجت االسالم حسيني:
 تجربي است؟ بديهي است كه عيني و حسي و 

در منطق هر دو هست. اجتماع نقيضين از بداهتهاي عقلي است بعضي از بداهتها تجربي و  :برادر حائري
 حسي است. 

 حسي است؟ آيا  گيرد مي برادر حجت االسالم حسيني: بداهتي كه در مقدمات برهان قرار
 شناسيد.  مي حس هم هست. بداهت را :برادر حائري

 آييد؟  مي كند لقب برهان كجا مي لقب برهان كه بيايد فرق پيدا :ينيبرادر حجت االسالم حس
گويد اگر آن بود پس آن خواهد  مي بحث منطق صوري اين نيست كه امر را ثابت كند بلكه :برادر درخشان

 شد.
 كند. مي نميخواهد موضوع بحث را در اثبات آن ببرد بلكه بصورت شريطه بيان

نتيجه خواهد شد. اثبات الف مساوي ب است موضوع منطق نيست مبناي  اگر الف مساوي ب باشد پس اين
 . .بحث يكء قضيه شرطيه است. اگر.
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 برادر نجابت: در منطق بحث از مالزمه است اينجا هم همينطور است. 

 درمورد شاخصه هاي منطق كه فرموديد از همان ابتدا بحث كل نگري مطرح شد 
آقايان بحث داشتيم روشن بود، اما بعضي از نوشته ها سعي بر اين البته بعضي از خصوصيات آن كه خدمت 

 داشته كه اين دو را روبروي هم قرار دهد كه بگوئيم در منطق صوري احكام كلي است و كلي نگري است
بعد روبروي آن بخواهيم بحث ديگري بگذاريم اين منطق ميشود كه كل نگر است و كلي نگر نيست اما 

 احكام كلي كه منطق عمل ميسازد حتماً الزم است كه كلي باشد. همانطور كه فرموديد
كند كه تقريباً يكي از مشخصات حقيقي اين  مي يكء پارمتر در شاخصه دوم فرموديد كه زمان را لحاظ

ارتفاع اين × عرض ×گذارد به اين معنا ك ما وقتي حجم اتاق را ميگوئيم طول  مي منطق است كه با آنجا فرق
 باشد.  ميتواند كلي

فرمائيد نه، جداي از بعد بعنوان يكء پارامتر چهارم،  مي كنيم و به همان تعبيري كه مي وقتي زمان را لحاظ
 كنيم يكء مصداق دارد چون زمان يكي است طبعاً طول هم يكي است  مي بلكه طول را در زمان مالحظه

عرض در واقعيت زما ن و ارتفاع در  ،زماندهيم كه حجم مساوي است با طول در  مي بعد وقتي اين فرمول را
زمان در واقع يكء مصداق خواهد داشت و اين لحاظ كردن زمان خاصيت عينيتها است كه تغيير در آن است و 
بعضي از امور مثل كل بزرگتر ازجزء است در اين مرتبه تغيير را در آن راه نيست و زمان در آن راهي ندارد. 

 تنع است چون خاصيت موضوع چيز ديگري است.اجتماع و ارتفاع نقيضين مم
دهيم كلي است و ميشود واقعاً گفت كه  مي اما اينكه كلي نيست فرمولي كه فرموديد در منطق عمل هم

كنيم همانطور كه حضرتعالي فرموديد كل متغير حادث  مي كنيم اصالً مواد را رها مي آنجا ما مالزمه را مالحظه
 گويند مي آنها

كنيم  مي كنيم براي اينكه راه حل پيدا شود ميگوئيم اين را به امور بديهي واگذار نمي ره اينما صحبت دربا
دانيم مگر اينكه شما در  مي رود يعني ميخواهيم در آن صحبت نكنيم بديهي مي وقتي ميگوئيم به امور بديهي

 بديهي بحثي داشته باشيد.
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تطابق با واقع هم كار نداريم ميگوئيم اگر اينطور باشد  ما مواد آن را كار نداريم به صحت و سقم هم به معني

اين كبري اين هم صغري الزمه وجوديش اينستكه اين نتيجه وجود پيدا كند حاال كاري به اين نداريم كه 
 درواقع باشد يا نباشد.

ريباً همينطور بينيد به اين كار نداريد در بعد علمي هم تق مي بنابراين شما در اينجا موادي را كه در اين كل
ريزيم بايد آمار باشد  مي فرمائيد و درست هم همين است كه موادي را كه در آن مي است اال اينكه حضرتعالي

 كه اين آمار حتماً بايد از عينيت مورد نظر ما گرفته شده باشد.
 ضوعيآمار يعني سئوال طرح كنيم. بنابراين يكء شباهتي بين دو قضيه است كه اختالف در اختالف مو

 پوشاند نه در اختالف روشن. مي آيد كه منطق آنرا مي
دهد در مثالهائي كه  مي يعني اگر همراه منطق صوري آمديم و گفتيم به مواد كار نداريم گاهي روي كل نظر

فرمائيد در آن اختالف است بعضي  مي چند تا در كتابهاي منطقي پيدا كرديم حضرتعالي برهان را كه عنوان
 گوينند بقينيات و آنچه يقين آور است.  مي دهند و مي جربيات را در مقدمه قياس بعنوان برهان قرارمجريا ت و ت

دانند در تقسيم بندي  نمي گذارند اينستكه يقين را در مواد از مبنا مي فرقي كه :برادر حجت االسالم حسيني
بحث است و يكء بحث هم اين است  فرمائيد يكء مي شمارند يقينيات را ك مي كنند مواد اقيسه را كه مي كه

كه منطقي به كدام يقين ميتواند يقين برهاني بگويد؟ واال كفار هم ممكن است يقين داشته باشند يقين را اعم 
 دانند. مي از صحيح و درست منطقي

دانند كه بشود گفت نقيض آن باطل است و نسبت به نقيضش منع داشته  مي درست منطقي را آن امري
گويند همه جا خطا راه دارد جزء  مي گويند كه بداهت عقلي باشد چون مي نسبت به نقيض را وقتيباشد منع 

 در بداهت عقلي. 
 و بداهت عقلي خودش كلي است، بداهت عقلي يك امر جزئي و شخصي نيست. 

 پس شكل اول گاهي برهان است و گاهي برهان نيست.  :برادر حائري
 .كنيم وقتي ماده خراب باشد.. مي لطه هم از شكل اول استفادهدر مغا :برادر حجت االسالم حسيني



١٩٠  ······························································································································································  
 برادر نجابت: مغالطه منطقي نيست. 

 شكل اول از مسائل منطقي هست يا نه؟ :برادر حائري
 نه. به شكل اول در همه جا برهان گفته نميشود  :برارد حجت االسالم حسيني

 باالخره منطق صوري است چه برهان باشد چه مغالطه باشد.  :برادر حائري
كنيد گاهي مغالطه درصورت قضيه است گاهي در  مي برادر حجت االسالم حسيني: يعني شما مغالطه كه

 مواد آن است. 
 برادر حائري: احسنتم ما ميگوئيم منطق صورت قضيه است. 

بالمره ميتوان اين دو منطق آيا  قابل تأمل است كه برادر حجت االسالم حسيني: اين مسأله درجلسه آيند ه
بايد يكي از اينها در ديگري حل شود؟ يا مكمل آيا  كنار هم پذيرفت؟ يا يكديگر را نقض ميكنند؟اي  را به نحوه

تصديق حكمي نسبت آيا  كنند؟ بعبارت ديگر دربحث تصور و تصديق مي هم هستند؟ يا مؤيد هستند؟ يا نقض
 است؟به تصور اوليه 

جديد است كه نسبت به يكء رابطه ديگر شامل است؟ و زمان آن با زمان تصور فرق اي  يا تصديق رابطه
 دارد؟

مفاهيم نظري هم داراي زمانهاي مختلف هستند و زمان تصديق آيا  يعني اين مساله قابل توجهي استكه
 لوازمش است؟زمان شامل است؟ و به اين دليل وقتي آدم غفلت داشته باشد ميگويد جزء 

آيا  نميشود اين بحث را تحت رابطه ماده و صورت در خود منطق صوري بحث كرد؟ يعنيآيا  برادر نجابت:
 ميشود ماده را مسكوت گذاشت و فقط به صورت پرداخت يا بالعكس. 

اگر منطق صوري را درمنطق مجموعه نگر حل كنيد براي رشد منطق پاسخ  :برادر حجت االسالم حسيني
 داريد.

 پذيريد يا نه؟  مي شما رشد خود منطق راآيا  اين سئوالي است كه



 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومسروش طراحي دوره 

 ٣٤جلسه: 
 شوند. مي منطق صوري و منطق مجموعه نگر هر دو در يك مبناي اعم حل :موضوع

 ٢٨/٣/٦٥ :تاريخ
 

 مقدمه 
توان دو منطق مجموعه نگري و كلي نگري را در  مي بالمرهآيا  در جلسه گذشته اين سئوال كه :برادر نياز

مكمل يا آيا  اين دو منطق متضادند يا يكي از اين دو در ديگري حل ميشود و باالخرهآيا  كنار هم پذيرفت،
 مؤيد يكديگرند طرح گرديد.

كنم در مورد قسمت اول يعني در كنار  مي ال بنظر رسيده خدمتتان عرضامروز آنچه را كه پيرامون اين سئو
 ،هم پذيرفتن دو منطق

اگر بپذيريم كه اين دو منطق در كنار هم هستند، اگر اين دو منطق هدف مشترك و واحدي داشته باشند 
اما اين دو منطق دو كه بتوانند الزم و ملزوم يكديگر واقع شوند شايد بتوانيم بگوئيم كه اين دو مكمل هستند 

 كارآئي مختلف دارند دو وظيفه مختلف به عهده آنهاست.
يكي كلي نگر و ديگري كل نگر است يا باصطالحي جزء نگر است و در صورتيكه بتوانيم اثبات كنيم كه كلي 

آيا  اين در جواب اين سئوال بود كه( نگري الزمه كل نگري است شايد بتوانيم بگوئيم اين دو مكمل هم هستند
 هر دو در كنار هم هستند)

اگر بگوئيم يكي از دو منطق بايستي در ديگري حل شود اينجا بنظر ميرسد كه ابتدائاً اثبات ضرورت وجود 
 منطق كل نگر هم بوسيله منطق صوري ميشود.
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يعني انيكه بگوئيم يكي در ديگري حل ميشود اگر به اين معنا باشد كه يكي از ديگري استخراج ميشود 

آيد توسط مقدمه چيني بوسيله منطق صوري و رسيدن به اين مطلب كه منطق كل نگر ي ضرورت  مي ستبد
 دارد ميتوانيم بگوئيم كه منطق مجموعه نگري بوسيله منطق صوري ضرورتش تمام ميشود و شناخته ميشود. 

يم اين دو منطق دانيم كه به اين معنا هست يا نه؟ سوم اگر بگوئ نمي ضرورت وجودش اثبات ميشود حاال
 كنيم كه متفاوت بودن دامنه عملكرد اين دو منطق دليل بر وجود تضاد بين ايندو منطق مي متضادند. عرض

 تواند باشد.  نمي
دهد پس اين دو منطق  مي نمي توانيم بگوئيم چون آن منطق وظيفه ديگري بعهده دارد و كار ديگري انجام

 مؤيد اصول يكديگرند؟آيا  در اين مطلب آخر كهكنند حاال  مي متضادند و يكديگر را نقض
 پذيرد.  مي چيزي كه بنظر رسيده اين است كه منطق صوري ربط را

 داند و حركت را قبول دارد.  مي چون هستي را ممكن و ممكن را مخلوق
همينكه حركت را قبول كرد يعني غايت داري هستي را پذيرفت در نتيجه حركت داري هستي را پذيرفته 

 ي حركت را پذيرفت يعني تغيير را پذيرفتهوقت
همينكه تغيير را پذيرفت يعني مركب بودن ممكنات را پذيرفته همينكه مركب بودن را پذيرفت يعني ربط 

 ربط را بعنوان اصل هم قبول دارد يا نه؟آيا  پذيرد اما اينكه مي بين اجزاء را پذيرفته است پس ربط را
توان  نمي پذيرد. پس مي پذيرد ولي خود ربط را نمي اصالت ربط راكنيم كه خير منطق صوري  مي عرض

 را پذيرفته است. )گفت كه منطق صوري يكي از اصول منطق مجموعه نگر (اصالت ربط
پذيرد يعني از اينطرف هم اين اصل را بگوئيم  مي آنوقت اگر بخواهيم بگوئيم كه منطق تجربي هم انتزاع را

انتزاعي هم توسط منطق مجموعه نگر ميشود چرا كه امر ثابت را در تغيير قبول دارد، كه يكي از اصول منطق 
از آن طرف هم ميگوئيم كه بحث احكام كه ميشود مفاهيم كلي نظري يا احكام تجريدي منطق صوري را قابل 

 داند. نمي عملكرد در عين
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برگردند و قبول كنيم كه هر دو يكء  يكء مطلب ديگر اينكه اگر مبناي اين دو يكي باشد هر دو به يك مبنا

 مبنا دارند. 
 چرا در احكام و در بيان و در اعالمها يكي معتقد است كه الجزئي ال يكونو ا كاسباً و ال مكتسبا و يكي

گويد كه الجزئي يكونوا كاسبا و يكونوا مكتسبا؟ پس ما در اين هم به نتيجه نرسيديم يعني سئوالي كه  مي
 رد روي آن فكر كرديم و مطالبي كه عرض كردم نتيجه گرفته شد. فرموديد در چند مو

همين دوره  ٢٤حاال راهنمائي بفرمائيد كه روي كدام قسمت تكيه داريد؟ ضمناً بيان تفاوتها را در جلسه 
 فرموده ايد. 

 خواهيد مشتركات را موضوع بحث قرار دهيد در خدمت شما هستيم.  مي اگر
 

 *تفاو تهاي كه عليت در منطق با عليت در منطق مجموعه نگر دارد. 
دو منطق در كنار يكديگرند؟ يا آيا  عرض را كه درباره دو منطق داريم كه :برادر حجت االسالم حسيني

 مكمل هم هستند؟ و يكي در ديگري حل ميشود؟
نطق مجموعه نگري است كه منطق صوري بايد در منطق مجموعه نگري حل شود يا مآيا  اگر حل ميشود

در منطق صوري حل ميشود؟ يا هر دودر يك مبناي اعمي حل ميشوند؟ كه آن مبناي اعم هم منطق صوري و 
 دهد.  مي هم منطق مجموعه نگري را در خودش جا

گردانند يعني  مي آنچه كه قابل ترديد نيست اينستكه در منطق صوري مالك صحت را به تطابق نظري باز
 هم نسبتاي  دهند به آن موضوع بگونه مي دهند بعد آثار و لوازمي را نسبت مي يزي را مفروض قراروقتي يك چ

 گويند اگر اين اينگونه نباشد آن مفروض نميتواند چنين فرض شود.  مي دهند كه مي
كه انجامد و اين عمل را هم  مي يعني انكار ثمرات و استنتاجات به انكا ر فرض و به انكار موضوع مفروض

كنند، و لذا با نسبت  نمي دهند هيچگاه نسبت بين الزمه و مفروض را از راه تناسب و هماهنگي حل مي انجام
 گويند اين حكم در اين نسبت چنين است. نمي تقريب هيچوقت
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 كنند. اينها فرقهائي است كه عليت در آنجا با عليت در اينجا دارد. مي نسبت را يقيني

دهد و بهمين دليل نميتوان در اين منطق زمان را  مي ه حكم را صد درصد*عليت در منطق صوري هميش
 لحاظ كرد 

ماند. حتي حكم به امتناع اجتماع تقيضين،  نمي اگر عليت را از منطق صوري برداريد چيزي از منطق باقي
 تابعي از اصل عليت است. 

است در تعريفتان  ،ر از نيستييعني در همان امتناع و اجتماع تفيضين هم كه اولين اصل است هستي غي
 شود نسبت بين دو تعريف است.  نمي هستي و نيستي با هم جمع

كنيد با هماهنگي  مي كنيد تابع عليت است عليتي را كه آنجا مالحظه مي نسبتي كه بين دو تعريف بر قرار
 يكء ما به االشتراكء و يكء ما به االختالف دارد.

دهد در آنجا تطابق حتمي  مي دهد چون صد در صد مي صد در صدعليت در منطق صوري هميشه حكم را 
 است و د ر آن منطق معيار صحت است.

 توان زمان را مالحظه كرد. نمي همين هم علت ميشود كه بگوئيم در آنجا
 توان زمان را مالحظه كرد. نمي هم علت ميشود كه بگوئيم در آنجا

 
 نيازمنديم  )ادراكي( *ما به هرد و منطق در عمليات استنباطي

اگر علي فرض اينكه بگوئيم بيان منطق مجموعه نگر از عليت، بيان هماهنگي است و بخواهيم عليت منطق 
اگر منطق صوري را براي بار آيا  چيزي را از دست داده ايم؟ يعني مثالًآيا  صوري را در هماهنگي حل كنيم،

منطقي قرار دارند اگر در فلسفه اصالت ربط حل شوند  كنيم تعاريفي را كه نسبت به قضاياي مي دوم كه بنا
كنند؟ (البته قبول داريم دو منطق الزم است، قبول داريم يك جا احكامي را كه ميخواهيم نسبت به  مي تغيير

 كند.  مي استنتاجات تجريدي خاصي است كه من جهت مالحظه امور
 يك جا هم مجبور است من جهت مالحظه نكند.
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هست يك جا بايد در ما به االشتراك يا تجريد بحث كند يكجا هم بايد روي ما به االختالف همين شيئي كه 

 و تغيير و تغاير و مطالعه وضعيت و جهت گيري و اين امور بحث كند.
هر دوي اينها را در عمليا ت استنباطي يا ادراكي الزم داريم) اگر در فلسفه اثبات شد كه اصل ربط است 

 كنيد؟ مي با منطق صوري اثباتآيا  كنيد؟ مي يد چگونه اثباتممكن است سئوال كن
 ميگوئيم: خير، هم با منطق صوري و هم با منطق مجموعه نگري و هم منطق ارتكازي. 

 دستيابي به واقعيت و حقيقت در دستگاه منطق صوري امكان دارد؟آيا  *
كند، شما در منطق صوري نهايت در  مي گوئيم هماهنگي امكان راه بردن به واقع را تمام مي به عبارت ديگر

فرمائيد يا اينكه دركي  مي اين واقع است كه شما نظرتان راآيا  شناخت شناسي مجبور هستيد بحث كنيد كه
 است كه شما از واقع داريد؟ و ادراك شما به واقع راه ندارد. 

توانيد  مي را )حقيقتمعلوم نيست واقع چيست. هنر منطق صوي اينستكه اثبات كند كه شما واقعيت (
 بشناسيد سئوال اينستكه منطق صوري چه نحوه ميتواند تمام كند ميتوان واقعيت را شناخت؟.

 * منطق صوري و شناخت شناسي
يعني به عبارت ديگر اگر با منطق صوري سراغ شناخت شناسي بيائيم يكي از دو راه را بر مبناي منطق 

ه بگويد در اين رشد واقع نميشود. راه به واقع كه برده شد ديگر راهي صوري ميتواند پيشنهاد كند يا راههائي ك
 است كه در آن رشد نيست. 

شناخت هم وظيفه روح مجرد و عقل مجرد است تغييير هم آنجا نيست در اين شناخت هم تغيير نيست اين 
 قبول داريد يا نه؟رشد در ادراكء را آيا  كنيم مي يك نحوه ديگر است يك نحوه هم هست كه همانجا سئوال

شناسم نگوئيد  مي گويم پس بفرمائيد با يكء نسبت تقريبي مي مي گوئيد رشد در ادراكء را قبول دارم
 كماهي شناختم.

* اگر توانستيم بپذيريم كه هماهنگي باهستي موجب پيدايش يقيني است كه تداوم دارد، پايگاه محكمي 
 براي شناخت شناسي يافته ايم 
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يقين حالتي نفساني است كه اعتباري هم ندارد بنا آيا  ئوال ميشود كه پايگاه يقين كجاست؟آنوقت دقيقاً س

 براين اين ارزش كالً زير سئوال ميرود؟
يا نه يقين به جايي بند است؟ اگر شما توانستيد پاي يقين را جائي بند كنيد و بگوئيد هماهنگي با هستي 

كند آنوقت توانسته ايد در اول كار  مي بت تقريب آن افزايش پيداموجب يقيني است كه تداوم دارد و مرتباً نس
 پاي شناخت شناسي را جائي بند كنيد.

 *رشد در ادراكء به معناي پذيرفتن تغيير براي جهت نيست
 در اولين قسمت از اين تزلزلي كه در آن پيد ا ميشود (وقتي ميگوئيد رشد در ادراكء مورد قبول است)

و بعد يقينهائي كه ( ل را با اعالم اينكه فرض تغيير براي جهت ممتنع است برطرف نمائيدمي توانيد اين تزلز
 تواند بگويد جهان خيال است.  نمي رو به افزايش است وقتي كه هماهنگي آنها مالحظه شود) يعني انسان

يعني يقين هائي را كه نسبت به وجود خارج دارد و يقين هائي را كه نسبت به حاالت خودش دارد و يقين 
 هايي ! نسبت به ادراكات نظري دارد. 

 كند. مي هماهنگ بودن اين ادراكات راه به واقع را و يقيني را كه ميشود به آن تكيه كرد را تمام
پس اين در ارتكاز آقايا ن نباشد كه  .ام حقائق به منطق صوري*احترام منطق صوري به حقايق است نه احتر

 ريزد.  مي اگر كسي در منطق صوري دست ببرد همه چيز فرو
 اگر كه اين ايستادن روي منطق صوري به حفظ حدود الهي تنه بزند. اينكه ديگر درست نيست.

اول كار مفروق عنه باشد كه  ،اگر به تحقق احكام الهي در جامعه تنه بزند اينكه صحيح نيست اين مطلب
 احترام حقايق به منطق صوري نيست بلكه احترام منطق صوري به حقايق است. 

يكء تباركء و تعالي اشياء  "بكء عرفتك"اين مطلبي را كه در چند جلسه قبل عرض كردم و گفتم كه 
 شناخته ميشوند. 

آيد، معنايش اينستكه آنكه  مي ن خيلي بد دراگر خدا به اشيا شناخته شود به روابط خدا شناخته شود كه اي
 واجب با لذات است به واجب بالغير شناخته شود.
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اگر رابطه اينها را با خدا قطع كنيد ديگر پاي اينها روي چيزي بند نيست هويتي ندارند اينها ممكن الوجود 

 هستند.
تبه ضرورت و وجوب نرسد اگر ممكن به مر "الممكن مالم يوحب لم يوجد"بهرحال مرتبه وجوب هم كه 

 كند. نمي وجود پيدا
 به معني ضرورت حقيقيه را كه نيست. معنا وجوب حقيقي را كه ندارد.

ممكنات مراتب نازله وسيله ميشوند، براي اينكه يكء سري از اوهام و وساوس كنار پرود. ولكن اين مطلب 
 دانست. شود اينها را از حضرت حق جلت عظمته سفت تر نمي يادمان باشد كه

و اينها را عروه الوثقي دانست و گفت كه اين عروه شديدتر از اتكاء به تباركء و تعالي است. هويت هستي و 
 گردد؟  مي داللت به چه بر

 گردد. مي * حقانيت منطق صوري به جلت عظمته باز
بليط امكان خوابيد ه زير  ،اصالً اين مسأله بسيار مهم است كه داللت به ما انه و داللت از آثار هستي ممكن

 است. 
تكيه اش به واجب است داللت، هدايتي را كه شئي براي شخص با شعور دارد شعور دار و آن خاصيتي را كه 

 نيستند كه وثوق به آنها بيشتر از ايما ن باهللا باشد. اي  اين اشياء در هدايت با شعور دارند هيچكدام عروه
 بيني خداي متعال است مي گويد محاسبه كن مي در مراتب نازله انسان در برابر اوهام

گوئيد آن چيزي كه حادث است بايد به آن چيزي  مي گوئيد كل متغيراً حادث العالم حادث بعد هم مي مثالً
.، اين استداللها و هدايتها و صحبتهائي كه هست اينها براي كنار زدن .كه قديم است برگردد واال حدوشش.

 اوهام و تخيالت است. 
 باب تخيالت كه بگيريد اينها نسبت به آنها سفت تر هستند ولي اينها كه ايمان آور نيست. در 

 زنند كه ما قابل اتكاء نيستيم.  مي اگر انسان كفر نورزد و رو برنگرداند متوجه ميشود كه همـة عالم داد
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عالم را مالحظه كند عالم داللت دارد. خيلي فرق است كه كسي در جهت نفي داللت  ،بله البته درجهت نفي

 تا در جهت اثبات. 
و بگويد به اين ريسمان ميشود چنگ زد و خداي متعال را شناخت بعد تازه شناسائي هر يكء از اينها به 

موضوعات به ميزاني كه بازگشت به  ،ميزاني كه بازگشت به حق و باطل كند شناسائي هر يكء از كيفيتها، اشياء
 كند. مي به تباركء و تعالي بازگشت ،حقانيت همه اشياءبينيد كه  مي حق وباطل كند

 گردد. هيچ چيز از خودش هيچگونه حقانيتي منهاي عنايت فيض او ندارد.  مي به حق تعالي باز
كنيم كه حقانيت منطق صوري چه در استدالل چه در واسطه شدن در استنتاج و  مي بعد ازاين رتبه عرض
(يعني چه بخواهيم قضاياي منطقي آن را بگوئيم اين نسبت حق است  "من حيث هو"چه در حقانيت خودش 

 گردد.  مي به اين مطلب) اين حقانيتش به جلت عظمته بر
راه بازگشت آن هم بايد اين آثار و نسبتها تناسب به يكء جهتي داشته باشند و آن جهت به غايت و غايت ال 

 ته. محاله به صفت فعل و صفت فعل هم به صفت فاعل جلت عظم
گيرد نه ابزار شناختي كه ساخته دست شده است اگر چنين چيزي را  مي * در شناخت امور وحي مقدم قرار

 توانيد بگذاريد. نمي شما مالحظه بفرمائيد هيچوقت منطق صوري را كنار وحي بر نبي اكرم
 گيرد.  مي رارتوانيد آنجا بگذاريد و در شناخت امور حتماً وحي مقدم ق نمي ابزار شناخت خودتان را

كند. عقل به  مي گردد؟ حجيت به عقل است ولي عقل اعالم افتقار مي حاال سئوال اينستكه حجيت به كجا بر
كند محترم است عقل به اعترافش نسبت به حق محترم است اگر اعتراف نكرد  مي اينكه اعالم افتقار و احتياج

 كه شيطنت است عقل نيست. 
توان به او عقل بگوئيم بلكه بايد  نمي محترم است. هر جا عقل معترف نشدعقل چون معترف به حق ميشود 

 به او شيطنت بگوئيم. 
 بنابراين سنديت عقل به اين است كه بگويد من در نسبت دادن احكام به تباركء و تعالي سند نيستم. 
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گويد من بين خود  مي يعني اين جزء اعترافات عقل ميشود كه بگويد من سند نيستم، يعني در آنجاهائي كه

و خدا حجت هستم كه اين كلمه چنين داللتي را دارد در آنجاها حتماً هم حجيت و هم حقانيتش به جلت 
 عظمته برمي گردد.

اين غير از بازگشت تعبدي است. اين به معناي متعبد شدن به حجيت نيست بلكه معناي حقيقت هستي 
 دهد.  مي اش را

 آيد.  نمي فرمائيد حجيت از وحي مي م بگوئيم حجيت را از وحي بگير كهفرق است بين آنجائي كه ميخواهي
 فهمي. * مي نميشود گفتت متعبد شو به اينك اين مطلب را چنين

 *پاورقي 
كنيم كه در آنجا ميگوئيم داللت به ادله اربعه بر ميگردد عقل و اجماع  مي را در پاورقي عرضاي  يكء نكته(

 كي بيشتر نيست. سند وحي است. سندي كه دنباله پاورقي و حديث و كتاب. اما سنديت ي
 گيرد يكي بيشتر نيست. مي نسبت داده ميشود، واسطه در نسبت قرار

گردد. حجيت غير از  مي حجيت هم يكي بيشتر نيست وآن هم عقل است. يعني حجيت وحي به عقل بر
 حقانيت است. 

 بشر نيست. اين كالم وحي است. كالم  ،اين كالم بين من و خدا حجت است كه اين كالم
 اين چيزي را كه من مشاهده كردم معجزه است. خرق عادت است. 

 گردد. مي حجيت به خرق بر
ما يكء اسناد داريم اسناد يعني حكم، بايد و نبايد، يكء استناد داريم كه آن روشي است كه اين حكم را از 

 آورند.  مي اين سند در
 چرا؟روش عقلي است منطق عقلي است 
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دانم كه خدا چنين  مي چون مالكء در حجيت عقل است، سند وحي است، يعني عقل نميتواند بگويد من

دستوري را داده است نميتواند رجماً بالغيب اعالم اطالع كند. هرگونه حكمي را هم كه به آن مستقل عقلي 
 كند. مي ميگويند به نحو تعليق به وحي بازگشت

چنين نسبت داده  ،وقتي ميگوئيم فحمي و ياس كنيد بگرديد وقتي پيدا نكرديدحتي در برائت عقليه. يعني 
 ميشود چنين حكم داده ميشود.

كنم اين بگرديد را كه ميگوئيد معنايش معلق به گشتن ميشود معنايش يعني چه؟ معناي تعليق  مي عرض
ميگوئيم اساس همه حجيتها اينستكه سند در نسبت دادن قوله تباركء و تعالي است. حاال اين عقلي را كه 

تواند باطل  نمي گردد. حجتء ولي حق ان باطل اما حجت كه مي است. خود حجيت عقل حقانيتش به كجا بر
 دانيد يا واجب؟  مي آوريد؟ و هستي را ممكن نمي گردد؟ مگر حقانيتش را به هستي مي باشد حقانيت به كجا بر

 اين بايد بازگشت به تباركء و تعالي كند. 
 كنيم كه حقانيت نميتواند بازگشت به خود اشياء دنباله پاورقي  مي نابراين عرضب

مستقل عنه تباركء و تعالي كند مستقل منه تباركئ و تعالي. مستقل از او چيزي نميتواند حقانيت داشته 
 باشد. 

كند و  مي هماهنگياين بازگشت به  "گويد  مي اگر اينجور نباشد باطل است را كه"معناي حقانيت اينستكه 
 نهايت هماهنگي تناسب وجود به تباركء و تعالي است نه درمرتبه اول ولي در مرتبه آخر بله. 

كنيم كه اگر از اين باب بخواهيم مطلب را مالحظه كنيم انيجور نيست كه اگر ديديم  مي بنابراين عرض
فات پيدا كرد اگر گفته جزئي ال يكونو ا منطق صوري نتوانست در يكء ميدان كار را جلو ببرد و با احكامش منا

گذاريد به مسلمين  مي كاسباً و ال يكونو ا مكتسبا در مقابل كفار هم با همين محاسباتي كه اسمش را جزئي
 هجوم آورد اند. 

 خداي نخواسته به كلمه اسالم هجوم آورده اند. 
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ايستيم ولو حرف خد ا  مي رفمانچسبيم بگوئيم چون ما يكء حرفي دريكء زماني زده ايم سر ح نمي سفت

 از بين برود.
 اين چه صحبتي است؟ شما يكء جور فهميديد. 

فهم ما كه مطلق نيست فهم ما كه نسبت به اشياء كما هي كه نميتواند واقع شود حتماً در ادراكء و تعاريف 
 ستي. و احكام تغيير واقع ميشود حتي در بديهيات، بداهت در ارتكاز يكء فيلسوف نسبت به ه

 گويم.  مي كه همه شريكء هستند من به آن بديهياي  هر كاري هم بخواهد بكند و بگويد آن مرتبه
توانيد درآن تفكيكء  نمي آيد و مي آورند مرتكز خاطر شريفتان جلو مي مي گويم شما اسم كلمه هستي را كه

 گوئيد كه ما به او همه اشياء را مي دانيد و مي و بگوئيد هستتي بديهي آن است و لذا برهان صديقين را برهان
 )شناسيم وقتي هستي ميگوئيد در نظر شما يك حرف ديگر دارد.پايان (پاورقي مي

 
 توان بدست آورد. نمي * يقين را بوسيله تطابق نظري

كند كه يقين را  مي رشد در ادراكء اين مطلب را اثباتآيا  بنابراين صحبت دقيقاً درباره اين ميشود كه
 تطابق نظري نميشود بدست آورد. بوسيله 

 سازد.  نمي و مسأله تطابق نظري با رشد درادراكء
* مبنائي بنام فلسفه اصالت ربط هم بر منطق صوري و هم بر منطق كل نگر حاكم شده و منطق صوري را 

 كند.  مي از هويت فعلي اش خارج
بر منطق صوري و هم بر منطق كل اگر چنين چيزي باشد آنوقت يكء مبنائي بنام فلسفه اصالت ربط هم 

 آورد.  مي آورد و آن را در يكء مرتبه ديگر مي نگري حاكم ميشود و منطق صوري را از هويت فعليش در
 ديگر تعاريفش عوض ميشود.
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تعاريفش كه عوض شود معنايش اينستكه احكام انتزاعي داريم ولي نه براساس امتناع اجتماع نقيضين و آن 

زنيد در صورت  مي بخواهيم تمام كنيم. حاال ممكن است گفته شود همه حرفهائي را كه شمامباحث تعاريف را 
 خلل وارد شدن به امتناع اجتماع نقيضين نقض ميشود.

 فرمائيد فهم مقيد به اين ابزار نيست. مي كنيم در يكء مرتبه از ارتكاز همينطور است كه مي عرض
گر ارتكاز را فرض كنيم كه در مواردي متعددي به سه ارزش در امور اين ابزار مقيد به فهم است. و بنابراين ا

 وجودي و در استنباطها بر گردد. *
 *پاورقي 

 در بحث حركت گفتيم كه اتصال و انفصال مطلق نميشود. طرفين مطلب را نفي كردن در *پرسش ها 
است ولي ادراكات  براي شناختاي  برادر درخشان: در آن قسمتي كه فرمودند كه منطق صوري وسيله

شود چرا كه ادراكء به رشد ادراكات به  نمي انساني هم در رشد است و لذا يقين به معني واقعي كلمه حاصل
 معني نداشتن يقين در هر مرحله است. 

 البته بنا به تعريفي كه آنها از يقين دارند. چون هم  :برادر حجت االسالم حسيني
 دنباله پاورقي 
گيريم ربط اصل است. بين سكون و حركت هم كه  مي د و بعد گفتيم پس نتيجهگنج نمي منطق صوري

 طرفين نقيض هستند همين حرف را زديم. 
 ثبات امر ثابت و تغيير جاذبه هايي را خواهيم گفت ك طرفين يكي حركت است يكي سكون. 

ر بنايي آمديم و از دو كشد يعين معنايش اينستكه اگر در موارد زي مي نسبت بين آنها به بن بست و تناقض
گوئيم اصل است تصديق  نمي ارزش به سه ارزش گام گذاشتيم وقتي هم ميخواهيم بگوئيم تصديق هيچوقت

گوئيم نتيجه  نمي گوئيم تصديق نسبت به مقدمتين ربط شامل است و هيچوقت هم مي اذعان لنسبه است
 گوئيم نسبت تقريب است يا هماهنگ است. مي تطابق است بلكه

 )يان پاورقي(پا
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 يقين صد در صد داريم و هم يقين به جهت داريم يقين به جهت پيد ميشود. 

گويند و از اينجا استفاده فرمودند در اينكه چون رشد در  مي اين را مدافعان منطق صوري :برادر درخشان
 ادراكات است پس بايد خود منطق هم رشد كند كه ما به دركء از واقعيات مرتب نزديكتر شويم. 

معيار صحت براي اينكه ما به واقعيات نزديكتر شويم بنابراين نميتواند به خود منطق بر گردد. اين تعبيري 
 ت حاج آقا كردم. بود كه من از فرمايشا

بعد فرمودند كه اين بيان به معناي نفي منطق صوري هم نيست بلكه به معناي بيان نقض در منطق صوري 
است و اين نقض بكمكء ساير بر خوردهائي كه نسبت به منطق ميشود كامل ميشود و در نهايت كمال در 

 منطق به كمكء هماهنگي ادراكات باهستي تمام ميشود،
يكء معيار جامع و وسيعتر كه شامل بر مباحث منطقي است مطرح شد و آن هماهنگي پس در واقع 

ادراكات ما از موضوعات مختلف با مفهومي بنام هستي است صحت منطق ها و كارآئي منطق ها همه در ارتباط 
 با اين مطلب تمام ميشود

شناخت آيا  تي را شناخت.*اگر هماهنگي با هستي معيار صحت است براي شناختن اين معيغار بايد هس
 هستي مستلزم داشتن منطقي ديگري نيست؟ (در اينصورت براي اين منطق هم معيار صحت الزم است)

اولين سئوالي كه به ذهن ميرسد اينستكه اگر ما ميخواهيم صحت منطق ها را به امر شاملي بنام هماهنگي 
 ستي را بشناسيم ادراكات ما از مفهومي بنام هستي تمام كنيم اول بايد اين ه

و اين هستي خود ش يكء موضوع شناخت ميشود و تئوري شناختي ك براي دركء از اين موضوع مطرح 
رويم هستي را بشناسيم حاال اگر صحت  نمي ميشود خودش مستلزم يكء منطقي است ما بدون منطق كه

ناخت هستي به كمكء چه قضاياي منطقي در نهايت در مفهوم هماهنگي در ادراكات با هستي تمام ميشود ش
 به كمك منطقي است؟ آيا  تمام ميشود؟

يا منطقهائي است يا تلفيقي از منطق ها ست؟ اگر بله كه يكء تناقض به ذهن ميرسد و آن اين است كه 
 معيار صحت منطق خود ش تحت شمول منطق ميرود كه اين نميشود. 
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كه اين حرف شايد منطقي نباشد بحثي كه اين آيد  مي شناسيم كه بنظر مي اگر بگوئيم كه نه بدون منطق

جلسه ميشود درباره نقايص منطق صوري و تحليل دررفع اين نقايص به كمكء حل كردن منطق صوري در 
منطق ها ي وسيعتري است پس ما بايد در اين قسمت صحبت كنيم نه اينكه در مباحث منطق صوري و 

چگونه ب كمكء منطق صوري تئوري شناخت هستي شناسي قضاياي آن برويم و اينكه آنها چگونه هستي را، 
 كنيم ما چكار به آن بحثها داريم؟ مي را مطرح

 هر منطقي را كه بياوريد به اين اشكال برخورد خواهيد كرد.  :برادرحائري
كند دست به اين اشكال  مي فرمائيد چون هر منطقي برخورد به اين اشكال مي برادر درخشان: بنابراين

 نگذاريم؟ 
نه. فقط بدانيم كه يكء حلي دارد اگر ما به حل آن نرسيديم ولي يكء حلي هست. اين وارد  :برادر حائري

 نيست.
پذيريد، تقارن اين  مي كنيد، استقالل عقل را هم در فهم نيازش به وحي مي *استقالل وحي را با عقل ثابت

 كنيد؟ مي دو استقالل را چگونه تبيين
خواهيم ببينيم اين حل هست؟ اگر هست، چيست؟ از اينجا حاج آقا وارد  مي بسيار خوب :برادر درخشان

شدند دربحث اينكه پس بايد صحت منطق ها در نهايت به اين برگردد كه موضوع را آنچنان شناختيم كه 
 هماهنگ با وحي است يا خير؟

يشود پارامتر اول بنام هستي مطرح شد حاال پارامتر پس در اينجا يكء پارامتر دومي بنام وحي مطرح م
 دومي بنام وحي مطرح ميشود و عقل هم ارزشش به اين بود كه اظهار عجز كرد و اظهار نياز به وحي كرد.

كند قطعاً اين استنتاج عقلي بدون كمكء  مي خوب اگر ما قائل به اين هستيم كه عقل اظهار نياز به وحي
 د عقل به كمكء وحي نياز خودش را به وحي اعالم كند دور حاصل ميشود. شو نمي وحي حاصل ميشود
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پس بايد عقل باالستقالل از وحي توانسته باشد عجز خودش را اعالم كند و نياز خودش را به وحي اعالم كند 
پس حتماً منطقي در اين استنتاج عقلي بوده است و آن منطق چق بوده اگر حق نبوده پس اصول كار ما در 

 ينكه ما عقل را وارد مباحث خودمان كنيم باطل نيست ا
كند كه به نحوي به منطقي باال ستقالل از اتكاء آن منطق به وحي اصالت  مي پس همين قضيه ما را متوجه

 فرمائيد غلط يا صحيح.  مي داده ايم
م ميكند داللت در هر حال اين جمله كه عقل عجز و نياز خودش را نسبت به وحي باالستقالل از وحي اعال

 كند كه منطقي وجود دارد كه اين قضيه را براي ما تمام كرده. پس اين در ارتباط با بحث دوم بود. مي بر اين
 *آيا تعاريف منطق صوري با حل شدن د ر اصالت ربط كامل ميشوند يا نقص ميشوند؟ 

ين منطق صوري به كمكئ ساير به تبع آن حاج آريال نكته سومي را مطرح فرمودند و آن اين بود كه بنابرا
كند هماهنگ با وحي هر جا تعارض واقع شد اين منطق صوري نيست كه  مي منطق ها شناسائي موضوعات را

حاكم بر داللتهائي كه در كتاب و سنت است، ميشود بلكه آنها هستند كه حاكم ميشوند و آن منطق بايد 
بيان و تبيين اموراين هم به جاي خود معتبر است خودش را حل كند و كاملتر كند و آماده تر كند براي 

كه در اين قسمت به ذهن ميرسد اينستكه تحول و تكامل معاني و تعاريف و قضاياي منطقي نكته حقي اي  نكته
است يعني يكء موقع ما صحبت از تحول يكء منطق داريم يكء موقع صحبت از يكء تغيير مبنايي و كلي در 

 يك منطق است. 
 هماهنگ با منطق صوري پيش ميرود؟آيا  منطق مجموعه نگري مثالً اين

گويد منطق صوري در من حل ميشود و از بين ميرود بحث  مي در آنصورت اركان منطق صوري جلو ميرود و
منطق ديالكتيكء ماترباليستي ميگويد من تكامل يافته منطق صوري هستم اما به قسمت از بين رفتن منطق 

 در من حل است. صوري يعني منطق صوري 
 گيرد. مي در حاليكه بكمك آن مفهوم ديالكتيكء اين نتيجه را
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دراين است كه اين منطق ربط و منطق مجموعه نگر ي به موازات و يكء جنبه تكاملي آيا  در اينجا بحث ما

يكء منطق صوري است؟ اگر چنين باشد آن جمله آخر حاج آقا كه فرمودند تعاريف منقلب ميشود بايد در اين 
 نيست. ولي آن دو نكته اول هنو ز محل سئوال است. اي  تأمل بيشتري شود اگر نه هماهنگ است مسأله

 *پاسخها
 گذاريم. مي كنم ولي جواب را براي جلسه آينده مي من سئوال ايشان را تقرير :برادر حجت االسالم حسيني

فهميدم ايشان مسأله شناخت  در قسمت اول صحبت آنجوري كه من از فرمايشات جناب آقاي در خشان
كنند و ابزار شناخت و استنتاج منطق است يعني دقيقاً آ ن سئوالي را كه حقير بصورت  مي شناسي را مطرح

 كنند.  مي يك دفع دخل مقدر اشاره به آن كردم را مطرح
 مي گويند هماهنگي با هستي معيار صحت است بنا به مفروضي كه حقير عرض كردم تا هستي شناخته

 توان هماهنگي با هستي ر اشناخت و هر گاه بخواهيم هستي را بشناسيم  نمي نشود
دهد براي شناختن هستي منطقي را الزم داريم پس  مي ) هستي شناسي كاري است كه فلسفه انجام١(

كشيد. كليه تعاريف را كه بدهيد از راه شناخت وابزار  مي دهيد به بن بست مي بنابراين بدينگونه تعاريفي را كه
 شناخت ميتوانيم به بن بست بكشيم. 

) شرط صحت منطق را هماهنگي با وحي قرار داديد در حاليكه استقالل وحي را همانگونه كه از عقل ٢(
م با هم سازگار كنيد استقالل عقل را هم در فهميدن افتقار و احتياجش به وحي بايد بپذيريد اين ه مي ثابت

 نيست.
تعاريف كامل ميشوند يا نقص ميشوند؟ ك اگر نقض شوند به كمكء آيا  قسمت ديگر و آخري اينكه

 ديالكتيك است. 
كنيم ك تعاريف هماهنگ ميشوند نه معني نقض دارد و نه معني كمال منطق صوري را دارد و  مي ما عرض

 كه لزومًا خودش است كه تبيين مجدد ميشود؟لزوماً بگوئيد اسكلتهاي آن حفظ شود چنين نيست بل
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گويد  مي كند و اين خيلي فرق دارد با حرف ديالكتيك كه نقض را مي خير رشد در ادراكء هم اين را حكم

 ما جهت اصلي درهماهنگي داريم و اين امر بسيار مهمي است كه ديالكتيك نميتواند جهت اصلي داشته باش. 
كند. يعني هيچ هويتي را نميتواند منهاي تضاد برايش تعريف دهد حتي ديالكتيك بايد جهت را هم نقض 

 جهت را و لذا آنها بايد در كلمه تكامل در مانده شوند.
اشكال دوم هم اين است كه اظهار احتياج به وحي مستقل از وحي ميدان در احكام جزئي نيست وميدان در 

 احكام عمل هم نيست.
كليفيه گفته ميشود اين احكام و احكام توصيفي كه از ناحيه شرع آمده احكام كلي عمل كه به آن احكام ت

 توانم حرف بزنم. نمي كند كه من در اينها مي است و وحي اعالم
توانم حرف بزنم. خود اينها  نمي گويد من نسبت به اينها مي اين دسته از احكام خودشان، همانجور كه عقل

 هنگي در آنها در مجموعه نظام فكري شرط باشد.رامي پذيرد در اينكه معيار باشند تا هما
تواند بدليل استقاللش حكم متناقض  نمي يعني در مجموعه هماهنگي و به عبارت ديگر عرض كنم عقل

بدهد هم بگويد احتياج دارم هم بگويد احتياج ندارم و هم اعالم كند كه من بايد عالمت صحت حركتم تبعيت 
 نسبت به وحي شد صحبت من سر جاي خودش باقي است از وحي است و هم بگويد هر چيزي 

ندارم اما در قسمت باال اشاره كوچكي كنم درباره شناخت شناسي كه اي  اگر چه من نتجه بدهم كه وظيفه
 آيد.  مي فرمودند اين بحث روي شناخت و ابزار شناخت

ف دهد گاهي است كه كنيم كه يقين گاهي است كه درباره اطالع و انگيزه هم ميتواند تعري مي عرض
نميتواند تعريف دهد اگر بگوئيد نميتواند تعريف دهد كليه سخنان ديگر مطلقاً كذب ميشود و به دليل اينكه 

 كذب مطلق آن ممتنع است 
كند انسان در  مي كند در اعالمش اين ربط را مالحظه مي چون اشراف آن به يعض آنچه را كه خودش دركء

را نفي كند و نفي كل را كه ممتنع كند يعني نفي مطلق ممتنع است اين اعالم تواند كل آن  نمي اطالعاتش
 اثبات هماهنگي است.  ،امتناع





 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومسروش طراحي دوره 

 ٣٥جلسه: 
 يقينرابطه رشد ادراك با 

 
 مقدمه

دو منطق مجموعه نگري و آيا  مباحث روش طراحي سئوالي طرح شده بود كه ٣٣برادر نياز: در جلسه 
كنند يا مؤيد هم  مي يكديگر را نقضآيا  مكمل هم هستند؟آيا  منطق صوري را ميشود در كنار هم پذيرفت؟

 هستند؟
 فلسفي اصالت ربط كه يك مبناي اعمحاج آقا پاسخ فرمودند كه اين دو منطق در مبناي  ٣٤در جلسه 

كند،  مي باشد حل ميشوند، كه با حل شدن منطق صوري در اين مبناي فلسفي احكام و تعاريفش هم تغيير مي
تطابق نظري كه مالك صحت در منطق صوري است، ديگر اينجا نميتواند پذيرفته شود. چرا كه در اينجا با 

يشود، از طرفي با طرح عدم اتصال و انفصال مطلق اصل عدم ارتفاع قبول رشد ادراك مسأله تطابق نظري نفي م
و اجتماع نقيضين خدشه بردار ميشود كه تبيين اين دو مطلب مورد تقاضاي دوستان جلسه بود. البته الزم به 

 گويند كه به منطق انتزاعي نيازي نداريم و منطق نمي فرمايند. و نمي تذكر است كه وجود منطق انتزاع را نفي
فرمايند هم منطق عمل و هم منطق صوري را الزم داريم نهايت نه با اين اسكلت فعلي  مي عمل كافي است بلكه

كند و اين احكام تبيين هم نميشود بلكه خودش  نمي و نه با اين احكام و تعاريفي كه فعالً داراست اينها را حفظ
 كند. مي با فلسفه اصالت ربط هماهنگ
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دراك و رسيدن به يقين و دستيابي به واقع بود كه فرمودند الزم دسترسي به واقع مطلب ديگر تعريف رشد ا

هماهنگ بودن ادراكات عيني و قلبي و نظري است. در پايان جلسه گذشته جناب آقاي درخشان سه سئوال را 
 دند:مطرح فرمودند كه قرار شد بررسي و پاسخشان را به اين جلسه موكول كنيم، سئواالت از اين قرار بو

سئوال اول: اگر هماهنگي با هستي معيار صحت است تا هستي شناخته نشود هماهنگي با هستي را چگونه 
ميخواهيد تعريف كنيد؟ اگر بخواهيد هستي را بشناسيد منطقي نياز داريد اگر منطق الزم شد منطق شما تحت 

ين سئوال اول بود كه در واقع شمول معيار صحت خواهد شد. اگر بگوئيد منطق الزم نداريم كه نميشود. ا
 اشكال ايشان در شناخت شناسي بود.

 سئوال دوم: شرط صحت منطق را هماهنگي با وحي قرار داديد. در حاليكه استقالل وحي را با عقل ثابت
كنيد از طرفي استقالل عقل را هم در فهم احتياجش به وحي بايد بپذيريم تقارن اين دو استقالل را چگونه  مي

 كنيد؟ مي تبيين
 تعاريف منطق صوري كامل ميشوند يا نقض ميشوند؟آيا  سئوال سوم:

حضرتعالي اجماالً هر سه سئوال را پاسخ فرموديد فعالً در خدمت برادر حائري هستيم تا اشكال خود را 
 مطرح كنند.

ي تناقض با برادر حائري: من يك سئوال داشتم كه در مورد رشد بود و آن اين بود كه چگونه براي رشد فكر
يقين برايش تصور ميشود؟ و يقين يا رشد را چگونه معنا ميكنيد كه اين دو داراي تناقض ميشوند؟ تا اندازه كه 
ما اطالع داريم اينها نقيض نيستند و با هم جمع ميشوند رشد فكري با يقين جمع ميشود. براي انسان هميشه 

ه معلومات قديم او باطل و خالف حقيقت باشد. يك معلومات جديدي حاصل ميشود و معنايش اين نيست ك
خوب البته خيلي وقتها هم هست كه بطالن يقين هم آشكار شده و مشخص ميشود كه جهل مركب بوده است. 

 اگر بخواهيم رشد را مناقض يقين بدانيم اين چگونه ميشود؟
 آيا تعاريف منطق صوري تغيير پذيرند؟
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تعاريف ميتوانند تغيير كنند (تعاريفي كه در آيا  ين است كهبرادر حجت االسالم حسيني: يكي صحبت ا

 منطق صوري درباره آنها صحبت شده است) يا نه؟ و خصوصاً اين اصل امتناع اجتماع نقيضين چگونه است؟
كه براي نقيضين ذكر ميكنند نقيض كل شئي رفعه، نقيض هر چيزي اي  يك مواردي كه براساس قاعده

ابراين طرف مقابل يك چيزهايي را عدم عام و نقيض دانستن. مثل اتصال و انفصال اسلب همان چيز است و بن
كه اتصال يا هست يا نيست. ما در بحثي كه داشتيم تمام شد كه نميشود گفت كه وضعيت موجود نه وضعيت 

نحو مطلق هم توانيد تمام كنيد كه به  مي توانيد به نحو مطلق تمام كنيد و نمي بعد مطلقاً متصل است. اتصال را
 منفصل باشد.

 توانيم تمام كنيم يا حقيقتش اينگونه نيست نه متصل و نه منفصل است. نمي ماآيا  برادر حائري:
برادر حجت االسالم حسيني: اين تعاريف در همان توانستن و نتوانستن تمام ميشود. امتناع و ضرورتي را كه 

كالً داريم توانستن منطقي است، بعد رابطه شناخت و بحث ميشود در همين توانستن منطقي است بحثي را كه 
 حقيقت را اذان بفرمائيد كه در مرتبه بعد عرض كنم.

كنيم كه در اصالت رابطه اين مطلب تمام شد كه نه انفصال مطلق و نه اتصال مطلق  مي در اينجا عرض
حركت است يا نقيض  سكون ضدآيا  صحيح است بلكه ربط تمام ميشود. نظير اين مطلب را هم داريم كه

با رفع حركت ميتوان سكون را مالحظه كرد و با رفع سكون ميتوان حركت را مالحظه كرد؟ يا آيا  حركت است؟
هر دو وجودي هستند؟ كه بعدها ميگوئيم رابطه بين شئي متغير و امر ثابتي كه حافظ جهت است و اين بحث 

تغيير مستلزم به جهت ثابت نشد، اگر جهت هم هم سر جاي خودش مورد دقت قرار گرفته كه نميشود در 
متغير باشد اصل تغيير ممتنع ميشود يعني در اعتراف به تغيير وجوب جهت ثابت تمام است، كه آن جهت ثابت 
را بنام امر ثابت كه ممكن الوجود است ولكن از نظر زماني بسيط است. بسيط زماني است نه بسيط ذاتي. بسيط 

سازد ولي بسيط زماني اگر وجود امر ثابت الزمه حركت ممكنات شد كه  نمي با ممكن ذاتي بايد قديم باشد و
بدون او حركت و غايت تحققاً ممتنع باشد ميشود به بسيط زماني ملتزم بود. آنوقت بسيط زماني ضرورتاً به 

ئي كه بسيط همين دليلي كه شما ميگوئيد زماناً بسيط است معنايش اين است كه ساكن است. رابطه اش با شي
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توانيد مطلب را حل كنيد اال براساس  نمي كند، باز در آنجا شما مي زماني نيست و زمان بعد آن است و تغيير

اصالت ربط. در اين دستگاه از جوهره هاي اساسي ربط بين ما به االشتراك و ما به اختالف يا ما به االفتراق كه 
ارائه دهد، جز براساس اصالت ربط ممتنع است، و معناي اين كه بايد ضرورتاً بين زمان و مكان را شامل شود و 

بين زمان و مكان نميتوان چيزي را جز اصالت ربط قرار داد كليه اموري كه در رشد مطرح ميشود و كليه اموري 
گيرد. زمان  مي كنيم را شامل ميشود. يعني همه جريان ترتيب و همه جريان تبديل را فرا مي كه در تغاير مطرح
گيرد. و ربط در اين كه جوهره حقيقي اشياء است ظهور پيدا ميكند. حاال كه جوهره  مي و مكان شما را فرا

كنيم صحبت از رشد قلبي و رشد در ابواب  مي صحبت از رشد نظري كهآيا  حقيقي شد ميخواهيم ببينيم
همه اينها براساس اصالت ربط آوريم اينها چگونه ميشود؟  مي كنيم و هكذا صحبت از يقين و فكر كه مي مختلف

تبيين ميشود يعني اگر دستگاه شما در هر جايي حرفهاي متناقض بزند در آنجا دستگاه خراب شده است. 
آنجايي كه ميخواهد در تعريف نقض يا در تعريف يقين صحبت كند كليه تعاريفش بايد با هم بخوانده ابتدائاً در 

كنيم تا ببينيم حالت جزميت  مي االت كه رشد يقين باشد صحبترشد اطالعات يا ارتكازا و بعد در رشد ح
خاص چگونه پيدا ميشود؟ و چگونه استمرار پيدا ميكند؟ و چگونه استمرار آن با شدت بيشتر هم ميتواند باشد 

گويند است، كه آن  مي و نقض هم نباشد و چقدر فاصله زيادي بين اين سخن و حرفي را كه ديالكتيسين ها
اصالت ربط است وجه برهاني آن كه ميتواند هماهنگ كند و نسبت به انگيزه و آگاهي اي  ه مغالطهحرف در وج

 آن تضاد ميشود.اي  جواب بدهد اصالت ربط است نه اصالت تضاد و وجه مغالطه
 چگونگي رشد اطالعات

يي كه در ذهن اطالعات نظري گاهي است كه انسان ميگويد مرتكزاتي كه درباره اموري پيدا كردم يا چيزها
گويند همينكه مميز  مي من جا گرفته اند (چون ابتدائاً اينكه ميگوئيم انسان تميز ميدهد اين از چه سني است؟

فهمد. ميگويم آن سن را ساعت بزنيد تا من از نيم دقيقه قبل آن سئوال كنم) ارتكاز  مي باشد بديهيات نظري را
سوف با ارتكاز يك فردي عادي نسبت به كلمه هستي مختلف اگر ميگوئيد بسيار خوب حتماً ارتكاز يك فيل

است نسبت به كلمه يقين مختلف است معنايش اين است كه اطالعات جديد نسبت به بديهيات در توصيف 



 ····························································································  ٢١٣ 
بديهيات تصرف كرده است. اطالعات يك فيلسوف در ضرورت و امتناع و امكان تصرف كرده و روشن تر شده 

، هستي غير از نيستي است. ولي در يك مرحله ميرسد كه ميگويد اصالً نيستي است. بداهتي كه برايش داشته
 كنيد نه عدم را. مي جز در تحليل عقلي در جاي ديگري نميتوان آن را پيدا كرد. شما اعدام خاص را پيدا

درباره هستي هم تعاريف و صحبتي را كه دارد اينستكه به حقايق اشياء و حقيقت هستي ميرسد. يك عارف 
صحبت ميكند آنهم صحبتي كه اصالً از فهم متوسط متوسط مردم باالتر است. و ربطي به متوسط مردم ندارد. 

زنيد؟ ميگويد درباره هستي ميگوئيد: نه اينطور نيست. ميگويد: چطور  مي كنيد درباره چه حرف مي سئوال
 كند. مي بيني آدم در آن بداهت را مالحظه نمي نيست مگر

كه در جلسه قبل عوض كردم كه استداللها يك حقيقت و يك حقانيت دارند كه حقيقتشان را اي  اين كلمه
هم بازگشت به حقانيت آن ميكند هر استداللي كه بياوريد خود استدالل من حيث انه و ممكن قابل مالحظه 

يت ذهني يا است اين استدالل اينگونه نيست كه مستغني عن ا... تبارك و تعالي باشد. نحوه ربطي بين و كيف
كند كه چنين  مي را كه شما ميگوئيد عليت حكماي  عيني يا ارتكاز وجود دارد اين نحوه ربط و اين نحوه رابطه

باشد اصل امتناع اجتماع نقيضين حكم ميكند كه چنين باشد استدالل را خوب ميكند. بعد من ميگويم بهر 
ل است؟ ميگوئيد ممكن ولي داللتش كه داللت اين وجود محتاج الي الغير است يا در ذاتش مستقآيا  حال

گويم بسيار خوب معنايش اينستكه شما حقانيتش را داريد  مي ضروريه است. داللتش كه داللت قطعيه است.
تواند به تبارك و تعالي برنگردد. حقيقتشان ممكن است، حقانيتشان، حق  نمي كنيد حقانيت اشياء كه مي بيان

گويند در  مي افاضه او و بدون نسبت دادن به او كه نميشود نباشد بعد از اين كالم بودنشان، ضرورتشان كه بدون
اثبات خداوند تبارك و تعالي به چه چيز ميخواهيد تمسك كنيد كه محكمتر از واجب الوجود باشد؟ ميگويم 

التر ميگوئيد يك گويم براي پله پائين ترينها ميتواني استدالل كنيد براي پله با مي چه چيز محكم تري داريم؟
عرفتك به تو تو را شناختم. بلكه همه اشياء به او شناخته شده است. هيچ شيئي ئي شي ئيتش و ظهورش و 
وجودش پيدا نشده است اال به جلت عظمته. اين مرتبه از بداهت كه براي يك نفر پيدا شود ممكن است براي 

از عرفا قطعاً در مرتبه وجود مبارك معصومين  ما صرف مفهومش در مالحظات عقلي پيدا شود ولي براي بعضي
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صلوات ا... عليهم اجمعين حتماً بداهت اين مطلب بوده است. كلمه بداهت هم بي جا است كه گفته شود. عارف 
 به حقيقت اشياء كماهي هستند (همانگونه كه هست) حاال سئوالي كه دارم اين است كه بديهي و حالتي را كه

حس و هم شعور آن و هم حاالت قلبي آن هماهنگ هستند و آن ربط علي واضحي را كه  يابد هم مي بيند و مي
اين با آن بديهي كه براي متوسط مردم است فرق آيا  كنند مي يابند و مالحظه مي شما ميگوئيد در بديهيات نظر

 را به اين معنا ندارد؟ با آن بديهي كه براي نازلتر از متوسط مردم است فرق ندارد؟ تا جايي كه عدم وجود
 تواند تميز دهد؟ نمي

 رشد در اطالع توصيف جديد و ادراك جديد را تحويل ميدهد
رشد در اطالع توصيف جديد و ادراك جديد را تحويل ميدهد يعني مدرك شخصي كه در پله پائين تر است 

ببيند. شما شب اول ماه از بيند اين نميتواند  مي با مدرك شخص كه در پله باالتر است فرق دارد. آنچه را كه او
بيند.  مي بيند. او كه پائين تر است فقط شعاع نوع آن را مي نردبان باال برويد كسي كه در پله اول است ماه را

بيند. تعريفي كه اولي نسبت به وجود ميدهد با تعريفي كه آخري نسبت به وجود  مي پائين تري كم تر و كم تر
ت كه چون نقض ميشود يعني باطل ميشود. معنايش يعني وضوح جديد ميدهد فرق دارد. معنايش اين نيس

پيدا ميكند. مغايرتش همينقدر كه مالحظه شود و در عين حال مغايرت هم جهتي آن، اينجا هم جهتي يا نقض 
نشدن جهت باز هم براساس همان اصالت ربط است. نقض نشدن جهت تمام ميكند كه مطلب براساس تقضاد 

است و هم كاملتر ميشود. چيز ديگري است جديد است. مطلب ديگري و وضوح ديگري  نيست. هم متغاير
است. االن ديگر اينجوري نيست كه دو چيز را قائل باشد آنچه را كه قبالً اطالع داشت باضافه چيز دوم است. 

اال آمده است بينداز پله پائين به پله ب مي چيز دوئيت در بداهت در وهله واحد ممكن نيست االن يك چيز را
بينم باضافه وضف زائدي كه غير از او و عارض بر اوست تمام صحبت  مي اينجوري نيست كه بگويد آن را

بيند دوباره وحدت تركيبي پيدا كرده است. منتجه واحد پيدا كرده يا  مي اينستكه آنچه را كه در مرحله دوم
عريفي دارد. تعريف اول، حاال همان تعريف است كنيم. ت مي بينيد؟ نسبت به هستي صحبت مي اينكه دو چيز را

كه داراي يك قيد زائد بر آن ذات شده است؟ يا يك طبيعت مقيده ثاني پيدا كرده است؟ يا شما ميگوئيد همان 
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است باضافه يك قيد شده است. يعني االن قيد هم بر آن زائد است. يك وقت هست كه ميگوئيد طبيعتاً مقيد 

شكند؟ اگر اطالع اولي  مي در رشد ادراكآيا  گر است. نهايت يك چيز ديگر كه ميشوداست كه اين يك چيز دي
 شكند. اطالع دوم وضوح پيدا ميكند و آن هم جهتي حفظ ميشود. نمي صحيح است اطالع دوم

 دانيد ميگوئيد قيد اضافه ميشود. مي برادر حائري: اگر وضوح را هم قيد
دارم االن تصويري كه با تابش نور به چهره مبارك  مي ينكم را بربرادر حجت االسالم حسيني: مثالً من ع

 بينم ولي چشم و ابرو را تميز مي حضرتعالي است و انعكاس آن در عدسي چشم بنده، بنده چهره جنابعالي را
زنم آن تصوير اولي را داشته باشم و يك تصوير ديگر هم از چشم  مي دهم. اينجور نيست كه حاال كه عينك نمي

بينم من يك  نمي ابرو داشته باشم و اينها را كنار هم بگذارم طبيعت مقيده را كه يك قيد زائد داشته باشد راو 
 بينم، كه ذاتاً مقيد است. مي چيز را

 برادر حائري: اين يك چيز از اولي است.
 برادر حجت االسالم حسيني: بين اينكه همان است به اضافه يك قيد غفلت نشود.

ديدم حاال چشم  نمي من ميگويم همان است باضافه قيد. ميگويم همان صورت را ديدم چشم را برادر حائري:
 بينم. مي را هم

دانستند كه مصرف  اي مي برادر حجت االسالم حسيني: اجازه بفرمائيد يك سئوال كنم. نفت را قبالً يك ماده
 گويند براي آن زخم بد است. مي ندارد اال براي بعضي زخمها. حاال

 رادر حائري: پس آن علم نيست باطل است.ب
 باطل شد؟آيا  برادر حجت االسالم حسيني:

 برادر حائري: يعني دو علم معلوم شد جهل مركب نيست اصالً غلط است اين تكامل نيست. دو چيز هستند.
 گويند چكش خوراگي مي گويند نميشود ظرف كرد. حاال هم نمي برادر حجت االسالم حسيني: مس را حاال

گفتند مقرون به  مي گويند مقرون به صرفه نيست كه ظرف شود. آنوقت مي دارد ميشود آن را ظرف كرد ولي
 صرفه است كه ظرف شود.
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 برادر حائري: اين علم است. اين دومي كه از آن استفاده ميشود اولي سر جايش است.

 اي چيست؟برادر حجت االسالم حسيني: استفاده از مس قديم براي ظرف بود. حاال بر
 برادر حائري: مثالً براي برق است.

 گفتند حاال هم مي گفتند مس فايده دارد. فايده چكش خوراگي را مي برادر حجت االسالم حسيني: آنوقت
گويند فايده دارد فايده عبور جريان الكتريسيه را ميگويند االن ميگويند چكش خوراگي يك خصلت جدايي  مي

كنند همه اوصاف آن را با هم برايش تصوير  مي دانند؟ يعني نگاه به مس مي است يا همه را وصف يك چيز
 ميكنند.

دانستند حاال خصلتهاي ديگر را هم فهميدند. آن خصلت بيشتر  مي برادر حائري: آنوقت يك خصلتش را
آن بدردشان ميخورد ديگر از خصلت قبلي استفاده نكردند. ولي اين معنايش نيست كه آن را ديگر ندارد. 

 خصلت اولي را دارد و جايش است.
برادر حجت االسالم حسيني: حاال اگر كسي بگويد در شرايطي فعلي ضرر دارد كه مس را براي طرف مصرف 

 كنيم چه ميشود؟
كنيم ولي  نمي كنيم. ميتوانيم استفاده كنيم و نمي برادر حائري: معنايش اينستكه از آن خصلت استفاده

 اده نكنند.توانستند استف نمي آنوقت
 گويند االن مفيد نيست. مي برادر حجت االسالم حسيني:

برادر حائري: آن فايده را كه دارد، ضررش در اينستكه اگر استفاده قبلي را از آن بكنيم، اين فايده را از دست 
 خواهيم داد.

 ست كنيم.برادر حجت االسالم حسيني: اگر كسي بگويد االن مفيد است كه از مالمين و سيليس ظرف در
 برادر حائري: آنوقت مالمين نبود. يك چيز بهتري نداشتيم مجبور بوديم از مس استفاده كنيم. نه اينكه االن

شود از مس استفاده كرد. مثل اينستكه كه آب گل آلود داشته باشيم و آب صاف نداشته باشيم بعد كه آب  نمي
 كند ميگويد آب گل آلود ضرر دارد. مي صاف پيدا
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 جت االسالم حسيني: ميخواهم ببينم كلمه فايده چه تلقي داريد؟برادر ح

 برادر حائري: فايده چيز نسبي است.
خواستيم شما بيائيد آمديد خوب  مي برادر حجت االسالم حسيني: فايده چيز نسبي است اما همانجائي كه

نيد به اضافه يك قيد جديد تا بي مي اندازيد فايده اول را مي حاال فايده چيز نسبي است در مرحله دوم كه نظر
 فايده دوم را؟ يا فايده دوم موضوع جديدي است؟
 برادر حائري: دو موضوع است. دو فايده است.

گوئيد در  مي فرمائيد االن ديگر فايده نيست. آن را نسبي فرموديد. مي برادر حجت االسالم حسيني: شما
 اينجا ديگر فايده نيست.

 كردم فايده است. مي ه نبوده من خيالبرادر حائري: آنوقت هم فايد
 برادر حجت االسالم حسيني: نسبي فرموديد؟

 كردم. حاال بهتر مي دانستم اين استفاده را نمي برادر حائري: نسبي به اين معنا كه من قبالً راه بهتري را
 توانم استفاده كنم. مي

ر حد خودش آن فايده است اين فايده هم برادر نجابت: آن فايده هم االن است. به تناسب استفاده از آن. د
 بينيم هم خاصيت جريان الكتريسيته آن را. مي هست. االن هم چكش خوراگي آن را

برادر حجت االسالم حسيني: همة حرف ما اين است. االن اطالع ما روي چكش خوراگي روي كشش و تنش 
عريفي در وضع ميدان اين داريم. االن گردد. اين وضعيت مولكولي را هم يك ت مي و وضعيت مولكولي اين بر

 ادراكي را كه از چكش خوراكي داريد آن ادراك قبلي است؟
برادر نجابت: اين دو موضوع است. يك وقت ميگوئيد اطالع ما از مسأله چكش خوراگي رشد پيدا ميكند. يا 

لعه مس است. يك كنيد. دو خاصيت به مس عارض ميشود موضوع مورد مطا مي حضرتعالي دو خاصيت را نگاه
وقت است كه موضوع مورد مطالعه رشد ادراك در آن حاصل ميشود چكش خوراگي است. چكش خوراگي هم 
در خودش رشد حاصل ميشود اما اگر آن اولي يقين بوده و صحيح بوده و شما نخواهيد از اشتباهات تاريخي 
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گفتند چكش خوراگي  مي ني آنوقتاستفاده كنيد هنوز همان همت ولي يك چيزي به آن اضافه شده است يع

 گويند اگر الكترونهايش اين نسبت را با پروتونهايش داشته باشند اين مي يعني چكش بزنيد مقاومت كند االن
شكند. همان قضيه قبلي تبيين شده است در مثالي كه فرموديد دو خاصيت عارض بر مس بود كه موضوع  نمي

 گفتم مس يعني چكش بخورد. مي ك مرتبه تبيين شده بود ومورد مطالعه ما مس است. مس در نزد من ي
برادر حجت االسالم حسيني: ادراك از چكش خواري يا ادراك از فايده، هر كدام اضافه از اينها را كه انتخاب 
كنيم اين ادراكات در مرحله دوم همان است كه قبالً بود به اضافه يك قيدي كه دو چيز ما االن داريم ميشود 

را به تنهائي مالحظه كرد ميشود آن شش و موضوع را جدا مالحظه كرد يا اينكه االن يك طبيعت آن قيد 
داريم يعني چيزي داريم كه ذاتاً داراي قيد است. ذاتاً داراي قيد باشد غير از آن است كه شما بگوئيد اي  مقيده

ه اطالع جديد وقتي در ارتكاز وارد ما يك طبيعتي داريم يك قيد اضافه بر آن ذات داريم. سئوال من در اينستك
كليه ادراكا متأثر ميشود؟ يعني ارتكازات قبل متأثر ميشود و منشاء رشد همه شان ميشود؟ يعني آيا  ميشود

اينجور نيست كه يك اطالع جديد من پيدا كرده باشد در نسبيت مفاهيم وارد شده در حقيقت زمان كليه 
ربط جديد شده است. ولي هم جهتي حفظ شده است اين غيراز  تعاريف ما عوض شده است. نحوه ربطشان،

نقض شدن است و ميخواهم عرض كنم كه اينكه ما عارف به حقيقت اشياء كماهي نباشيم حتي در مساله 
امتناع اجتماع نقيضين ضرري ندارد. يعني ادراك نبي اكرم (ص) قطعاً از هستي يك چيز ديگر است غير از 

توانم به  مي مي هم دارد. ايشان عارف به حقيقت هستي ممكنات هستند من كيادراك من است غيريت حت
آنجا برسم تازه يك عارف و فيلسوف هم ادراكش از هستي غيريت دارد. نه اينكه همان ادراك متوسط مردم به 

يم و ما نسبيت (نه نسبي) اطالعات دارآيا  اضافه يك قيد يا دو قيد يا ده قيد است. هم عرض بنده اينستكه
 جريان رشد اطالعات داريم؟ يا جريان رشد اطالع نداريم؟

 اين چه تعارضي با يقين دارد؟آيا  برادر نجابت:
 نمايد. مي كند و نه تنها با آن تعارضي ندارد بلكه آنرا محكم تر مي جريان رشد اطالعات يقين را معناي جديد
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 كند. تعارض كه ندارد هيچ محكمتر مي دگويم يقين را معناي جدي مي برادر حجت االسالم حسيني: من

كند و هم آهنگ تر ميشود يعني به نسبتي كه حاالت (نه  مي كند هر يقين صحيحي در هم جهتي رشد مي
ارتكازات و اطالعات) هماهنگ با هستي باشد و هماهنگي آن هماهنگي كاذب مثل هماهنگي كفار نباشد و 

شد. يعني با اطالع سازگار باشد به نسبتي كه هماهنگ تر هماهنگي صادق باشد يعني هماهنگي مستقيم با
باشد به همان نسبت يقين شديدتر است. پس نسبت بين حالت و زمان خاص رواني يا قلبي با جريان هستي 

 است كه ميتواند نسبت يقين را معين كند.
 تمام كند. برادر حائري: يقين هيچ ربطي به متيقن ندارد فقط بايد هماهنگي ان با جريان هستي

برادر حجت االسالم حسيني: اينكه راه يقين به حقيقت چيست؟ يك بحث است راه يقين به حقيقت عالم از 
كنيد جوابي را كه من به آقاي درخشان دادم. آقاي درخشان گفتند معيار  مي طريق نقضش كه بيائيد بالفاصله

نشناسيم كه نميشود هماهنگ با آن صحت ادراكات ما چيزي جز هماهنگي با هستي نيست. تا هستي را 
حركت كرد شناسائي هستي هم منطق ميخواهد. پس بنابراين معيار صحت منطق ميخواهد براي منطق هم كه 
معيار صحت ميخواهيم. پس بنابراين اين باطل شد. حضرتعالي جواب داديد و گفتيد اگر شما بحث شناخت را 

ت ربط وارد است بر منطق صوري هم وارد است. ايشان فرمودند به ميدان بكشيد اين بحث همانجور كه بر اصال
كند اگر گفتيد كه اين هم به منطق صوري وارد است هم به منطق اصالت ربط. حقير در  نمي اشكال را برطرف

توانيد مطلق اطالع را نفي كنيد و هر نسبتي از اطالع را بپذيريد. بالفاصله اين حرف  نمي پاسخ عرض كردم شما
فض ميشود شما گفتيد اگر روي خود شناخت شناسي اشكال كرديد اشكال را روي شناخت برديد و شما ن

كني كه به واقع راهي داري هر چقدر هم دلت  مي گويد راهي به واقع دارم اين را تو خيال مي گفتيد اينكه
ر كار يك ميخواهد استدالل كن. هر چقدر هم ميخواهي صحبت كن چه در عالم حضوري چه غيره، من آخ

گويم كه اين ادراكات و حاالت حضرتعالي است. محسوسات حضرتعالي است. جوابي عرض كردم از آن  مي كالم
طرف نقض آن تشريف بياوريد بگوئيد كه هيچ راهي به واقع نداريم. خود اين حرف علم و اعالم اطالع است. تا 

قدرت خودش را بشناسد تا اين را قبول نداشته قبول نكرده باشيد كه شناخت راه به واقع دارد يا قدرت دارد 
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 توانيد همين حرف را هم بزنيد. اين اعالمي كه بكنيد و بگوئيد شناخت يعني قدرت فهم نمي باشيد اصالً

تواند بفهمد محدودة قلمروش را ميخواهد بگوئيد معنايش فهميدن فهم است يعني واقعيت فهم را درباره  نمي
يد كه مستنبط من است بنابراين مطلق يقين شناخت ممتنع است براي طرفين گوئ نمي كنيد مي اش قضاوت

هم ممتنع است. يعني ميخواهم عرض كنم از قضايايي است كه با اقرارش نتيجه مساوي دارد اگر در خاطرتان 
باشد در اوايل بحثهاي نظري هم گفتيم كه سنجش في الجمله غير قابل انكار است يعني شناخت في الجمله 

 ر قابل انكار است. حاال در اينجا دنباله همان مطلب است.غي
برادر حائري: پس شناخت في الجمله از واقع غير قابل انكار است و صحيح است و هست بحث اينجاست كه 

 شناختهاي بيشتري است يا همان شناخت تغيير كرده است؟آيا  في الجمله از واقع هر چه تبيين بيشتر شود
آيا  حسيني: رشد در اطالع اگر گفتيد خود قوه فهم رشد پيدا كرده خود قوه شناخت برادر حجت االسالم

 كند يا نه؟ مي رشد پيدا
 گيريم كه اطالع جديد بدست آمده است. مي برادر حائري: به اين معنا

 برادر حجت االسالم حسيني: نسبت اطالعات جديد با اطالعات قبلي بي ربط است؟
 كنم. دو اطالع است. مي من اطالع از ميكروفون دارم بعد اطالع از استكان پيدابرادر حائري: نه از قبيل 

زنيد در خاطر  مي برادر حجت االسالم حسيني: معناي بي ربط بودن اينجوري است كه شما مثالي كه
 گوئيد مي وضعيت زمان اين عوض ميشود يا نه؟ اگرآيا  گذارم مي شريفتان چگونه است؟ استكاني كه من اينجا

دارم اين  مي گذارم بعد بر مي زمان اين عوض ميشود عيبي ندارد ما هم همراه هستيم يعني من اين را اينجا
 كند؟ يا فرقي ندارد؟ مي گذارم دو زمان پيدا مي طرف

گوئيد يا مطلق را ميخواهيد بگيريد؟ يقين در حالت نفسي ميشود  مي برادر حائري: در حالت نفس اطالع را
حالت نفس در كنارش من يقين دارم كه زيد مرده است است بعد عمر و هم مرده است. اين دو بگوئيد كه اين 

 گذرند ولي دو اطالع هستند. مي حالت نفساني من روي هم اثرهايي
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 برادر حجت االسالم حسيني: عرض من اينستكه يك اطالع كه در مجموعه اطالعاتي وارد ميشود متأثر

 د.كند و تأثير تبييني هم دار مي
يقين زيد به هم آيا  گوئيد مي برادر حائري: از قبيل اينكه من يقين دارم زيد مرده عمر و هم مرده. اين را

 كنيم. مي عوض شد؟ نه آن هم مطلبي است نميشود گفت عوض شده است تا ين اندازه را قبول
ك تأثيري روي هم برادر حجت االسالم حسيني: عرض من اينستكه شما اگر تأثر را قبول كرديد گفتيد ي

دارند و از هم متأثر ميشوند اگر مجموعه را تغيير داد مجموعه دوم منتجه جديد دارد و همه زمانهاي درونيش 
كند حتمًا  مي فرق دارد و قدرت فهم داراي جريان است. شما براي روح رشد قائل هستيد يا نه؟ رشدي كه پيدا

كنيد از سنخ  مي كنيد تغييري را كه برايش ذكر مي كه ذكر كنيد تغييراتي را مي جريان است اوصافي كه ذكر
گوئيد ممكن عن واجب  مي ماده نيست از يك سنخ ديگر است قبول است ولي همانگونه كه در دستگاه منطقي

كنيم كه رشد دارد تغيير  مي گوئيد ممكن روح ممكن است. همينجور هم در اينجا كه ميرسيم عرض مي بعد
خارج و واقع مرتباً نسبت تقريبش نزديك ميشود وقتي هم جهتي حفظ ميشود كه نسبت  دارد و رابطه اش با

تقريب حفظ شود هم جهتي وقتي از بين ميرود كه نسبت تقريب از بين برود اگر اطالع اطالعي بود كه دومي 
تكه نسبت كه آمد معلوم شد قبالً اصالً بر او مشتبه شده بوده است و اطالع نبوده است اين معنايش اينس

كند يعني ذاتاً عوض  مي تقريبش نسبت به اولي افزايش پيدا كرده است ولي اگر چيزي است كه اولي تغيير
مبناي يقين اساس يقين به آيا  ميشود ولي هم جهت با قبل است اين فرق بين هم جهتي قابل تأمل است كه

في با يقين قبلي نيست. سريعتر در گردد و لذا نسبت تقريب بيشتر هماهنگي محكمتر منا مي هم جهتي بر
همين جهت حركت كند اين منافي با جهت قبلي نيست. زمان آن عوض شده باشد منافي با جهت قبلي نيست 
فرق بين جهت و اينكه بخواهيد خودش را حفظ كنيد خيلي فاصله است گاهي است كه ميگوئيد جهت ثابت در 

به واقع به نسبتي است كه هم جهت هستيد. راه به كدام واقع؟ فقط يقين است راه به واقع داريم يا نه؟ راه شما 
اثبات راه به واقع آيا  علم حضوري و امر باطني است كه ما ميتوانيم اين نكته اخير هم شايان توجه است كه

يتهاي گردد و اين اعم از واقع مي گردد؟ ابداً راه به واقع به نسبتي هم جهتي بر مي منحصراً به حاالت حضوري بر
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كنيم كه هماهنگي عمومي اينها هم هست  مي عيني، واقعيتهاي قلبي و واقعيتهاي نظري است يعني عرض

يعني هماهنگي حركات نظري و عيني است كه ميتواند نسبت تقريب را افزايش دهد. هماهنگ هم ميتواند 
منشائهاي ادراك را يك منشاء  افزايش دهد يعني نفي در آن وقع نشود و اال اگر يكي از اينها را اصل گرفتيد

كرديد و هماهنگي و عليت را در هر سه منشاء ادراك نياورديد يك وقت عليت را در سه منشاء ادراك مياوريد 
دهد. چون در عينيت ديگر عليت منطقي نداريد ضرورت منطقي نداريد ضرورت عيني  مي اين معناي هماهنگي

قبول داريد هماهنگي را قبول كرده ايد آنوقت نقض هم نميشود داريد اگر عليت را در هر سه منشاء ادراك 
اطالعات شما مرتباً همگي در جهت است. اگر فقط يكي از منشأهاي ادراك را قبول كرديد عليت را در يكي از 
مناشئها پذيرفتيد، در منشائهاي ديگر عليت را نپذيرفتيد در آنجاها حتماً براي شما اطالع حاصل ميشود چه 

يد چه نپذيريد. بصورت نسبي قبول شما را در يكي از منشائهاي ادراك كه قبالً قبول كرديد نقض ميكند. بپذير
بنا بوده اين را كه اينجا گذاشتيد هماهنگيش را با دو تاي ديگر مالحظه كنيد. هماهنگيش را مالحظه نكرديد 

يقي داريد بنام اين كه الجزئي اليكونوا طبيعتاً تصديقهايي كه داريد رفته رفته به بن بست عيني ميخورد. تصد
كاسباً و ال يكونوا مكتسبا تا چه اندازه ميشود روي اين تصديق ايستاد؟ يكبار گفتيم چيزهايي را كه معين 

 ميكنند تخميني است برهاني نيست ولي نسبت تقريب در عالم مطلبي است.
 است. االن معلوم شد هماهنگ نيست. كردم هماهنگ مي برادر حائري: هماهنگيش مطرح است. قبالً فكر

برادر حجت االسالم حسيني: در تصديقهاي شما نسبت به عين تصرف ميشود بعد آن كل مجموعه تعريفي 
 گرفتيد ميشود هم جهت نساخت، رشد را در آن مي كه داريد در آن تصرف ميشود. بعد اشيائي را كه آنجا ثابت

 خواهيد رشد را نپذيريد آن وقت يك اشكال ديگري پيدا ميشود.پذيريد من ميخواهم عرض كنم اگر شما ب مي
 پذيريم. مي برادر حائري: رشد را به آن اعتنا

اي  برادر حجت االسالم حسيني: ما يك چيزي اينجا داريم اين نسبت به چيز دومي كه اينجا داريم رابطه
 سبت واقعي و حقيقي يعني اضافهندارد يك چيز دومي وارد شده بسيار خوب نسبتي كه بين اين دون است، ن

آيد و ربطي  مي توانيد بكنيد بنابه مبنائي كه بگوئيم يقين قبلي خودش ثابت ميشود. اين قيد هم اين كنار مي
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كند. آنوقت معنايش اينستكه رشد در اطالع كه پيدا ميشود ايشان هم سر جاي خودش باشد در  نمي هم پيدا

 حاليكه تعاريف اينجوري نيست.
 حائري: نسبت اطالعات كثرت اطالعات ميشود. برادر

برادر حجت االسالم حسيني: كثرتهاي غير مرتبط. اگر كثرتهاي غير مرتبط باشد شما نقض آن را در رشد 
علوم عيناً ميتوانيد مالحظه كنيد. تعاريف كالً يك مرتبه كثرتهايي كه جدا جدا آمده و بعد يك مرتبه تعريف را 

 كرده اند بعد يك مرتبه تعريف را نسبت به فالن علم عوض كرده اند. نسبت به علم اصول عوض
گفتند استفاده  مي برادر حائري: يعني اطالعاتشان را نقض كرده؟ معناي عوض كردن چيست؟ البته آنوقت

 كنند. مي كنند االن جور ديگر استفاده مي اينجوري از آن
 اينستكه خود آن را حفظ نكرده اند. برادر حجت االسالم حسيني: نه تعريف عوض شدن معنايش

 برادر نجابت: يقيني را كه در دستگاه اصالت ربط.
برادر حجت االسالم حسيني: اول رشد ادراك و بديهي بعد رشد ادراك و بديهي و يقيني. يقين حاالت نفس 

نسبت وجود است. يقين نسبتي است كه بين حالت يافت دروني با هستي است به هر نسبتي تقريبي كه اين 
داشته باشد يقيني است. يعني به عبارت ديگر منهاي منطق يقين نميتوانيد چيزي را پيدا كنيد يعني كافر، 
ملحد از حداقل يقين برخوردار است نه يقين باهللا، حداقل جزميت ضرورت حركت است نميشود سلب شود كما 

اده است خودش هم مرتب خود را دور اينكه حداقل شناخت چنين است نهايت بعيد از حق است و دور افت
ميكند. قوه اختيار قوه عجيبي است يعني حاكميت بر رابطه را كه عرض كردم اين معنا كه مرتباً دورتر شود و 
شناختن مرتب نازلتر شود و مرتب اوضاع را وارونه ببيند. مرتب خودش را از چيزي دورتر كند. اين مسأله تا به 

 د و به شهود ميرسد. به مدارج باال ميرسد آنوقت جريان رشد را كه دارد شمانسبتهاي تقريب ايمان ميرس
توانيد بگوئيد من حاالتم عوض شد و بگوئيد در وضع يقين هم هيچ فرقي پيدا نشد صحبت يقين رابطه  نمي

مستقيم با هم جهتي دارد. آنوقت هم جهتي كفار غير مستقيم ميشود بعد حتماً زمينه براي خيرات ميشود 
نهايت نه براي خود آن فرد كه اختيار سوء كرده است. يعني عمر بن خطاب عليه لعنه منشاء اين شده كه ظهور 
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بندگي حضرت علي بن ابيطالب (ع) در اطاعت از خدا حتي در حاالتي كه به مثل صديقه طاهره (س) جسارت 

ت نه اينكه خيال كنيد مثل ما ميشود نمايان تر شود. اين بر وجود حضرت علي بن ابيطالب سنگين بوده اس
 شناخته است و جاللت عظمت او را نزد خداي متعال مي بوده است. ايشان بيش از همه صديقه طاهره را

دانسته است و همچنين صديقه طاهر نسبت به وجود علي بن ابيطالب (ع) چنين بوده اينها اطالعاتشان  مي
حالت طاعتي را كه پيدا كرده شمر نتوانسته به اينها ضرر ظهوري كه پيدا كرده جناب حضرت ابا عبدا... (ص) 

آئيم حق اينها ضايع شده است. در دستگاه خدا كه به اينها ظلم نشده  مي برساند قطعاً در دستگاه پائين تر كه
است در دستگاه خدا به اينها امدادهايي شده كه جبرئيل هم برابر آن متحير است. در دستگاه خد كه بيائيم 

بيند اينها هستند تنها كساني  مي در منتجه كه نگاه كنيم كه حل هستند از موضع منتجه كه نگاه كنيديعني 
كه به منتجه نزديك ميشوند و نزديكترين بردار به غايت خلقت هستند معناي اين حرف اين نيست كه الزمه 

كرد باز زمينه  مي د وخدا را بندگيكر نمي اش اين است كه حتماً عمر بيايد اين غلط را بكند اگر عمر اينكار را
 زند. نمي معاونت همه ممكنات ميشد ولي اختيار سوء ضرر كه به دستگاه خدا يا علي بن ابيطالب كه

تواند واقعيت عيني اشياء و حاالت را مالحظه  مي كند كه نه فقط مي اصالت رابطه پايگاهي براي يقين درست
رود پس بر گرديم و عوض كنيم كه يقين اگر به معناي  مي مر ثابت پيشكند بلكه از تغيير هم عبور كرده و تا ا

هماهنگي و هم جهتي با مصلحت و جهت خلقت باشد ممتنع است جهت تغيير كند. چيزي كه يقيني است 
ثبات ميخواهد چيزي كه با امر ثابت تمام شده است و ضرورت تغيير براي آن تمام شده است يعني امر ثابت از 

ي نيست كه متزلزل باشد تغيير ممتنع است اال به امر ثابت. يعني جهت داري جهان قرص تر از آن چيزهاي
تغيير جهان نيست كمتر از تغيير جهان هم نيست ممتنع است بشود تغيير را فرض كرد مگر اينكه جهت داري 

فرض كرد. آنگاه  را فرض كرد يعني مگر پايگاه يقين را بشود فرص كرد مگر پايگاه صحت اطالعات را بشود
گذارد و به واقعيت عيني اين  مي اصالت رابطه پايگاهي براي يقين درست ميكند كه نه فقط از ادراك پا بيرون

 كند بلكه از آنجا پا باالتر مي شئي و آن شئي، اين مالحظه و آن مالحظه اين حالت و آن حالت را مالحظه
حاكم بر تغيير ميرود و اين امر بسيار مهمي است كه ما نه فقط  گذارد يعني از تغيير رد ميشود و تا امر ثابت مي
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واقعيت هستي را ميتوانيم پايگاه يقين بدانيم آنچه كه حاكم بر همه حركتهاست يعني آنچه كه در واقعيت 

 گردد همه تغايرها و تغييرها بازگشتشان به وجود امر ثابت است. اين در برهان تمام شد. مي مستقل از ما بر
 تي كه در هم جهتي است اسمش يقين است.نسب

 برادر حائري: پس جهل مركب هم يقين است.
برادر حجت االسالم حسيني: بفرمائيد كه از مطلق يقين عاري است؟ من ميگويم خير و اال محال است 

رشد دارد؟ نسبتش با جهت چيست؟ آنوقت آيا  يقين چگونه تعريف ميشود؟آيا  حركت بياورد. بفرمائيد كه
 هت حاكم بر همه اشيائي است كه تغيير ميكند حاكم بر خود يقين و رشد يقين هم هست.ج

 
 





 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومسروش طراحي دوره 

 ٣٦جلسه: 
 ٩/٤/٦٥ :تاريخ

 آيا نفس روش اسالمي و الحادي دارد؟ 
 *مقدمه 
 دوره دوم روش طراحي مباحث پرسش و پاسخ در خدمتتان هستيم.  ٣٦در جلسه  :برادر نياز

پس از بحث در مورد خصوصيات عام و شامل منطق كل نگري اعم از اسالمي و غير اسالمي كه ويژگيهايش 
 وتش با روش طراحي الحادي بحث خواهد شد،ذكر شد. امروز در مورد روش طراحي اسالمي و تفا

در بدو ورود بنظر ميرسد كه طرح اين مطلب كه روش طراحي الحادي و روش طراحي اسالمي داريم يكء 
 كند.  مي مقدار قابل تأمل است كه جاي چند سئوال را باز

در دستگاه كنيم كه روش عقلي است و ما حصل كار فكري عقالء است مگر عقل  مي يكي اينكه عرض _ا
 كفر و در دستگاه مسلمين مختلف است؟

اين اختالف صرف اختالف در تعريف عقل است؟ و يا اينكه اين امر به يكء حقيقي آيا  اگر مختلف است
 بازگشت ميكند؟ 

اگر چنين باشد و اثبات شود كه عقل در دستگاه مسلمين با عقل در دستگاه كفار تفاوتش به حقيقتي 
 يشود اين نتيجه را گرفت كه اختيار اثر گذار درنحوه اندنيشيدن است؟مآيا  بازگشت ميكند

 ديگراي  انديشيم و تفكر ميكنيم و اگر اختيار تقوي را بكنيم به گونه مي ارگ اختيار هوي را بكنيم يكء گونه
 انديشيم؟  مي

 علي فرض اينكه مختلف بودن عقل اثبات شود 
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در چگونگي انديشيدن اثر دارد آنوقت خود اين مطلب هم عقلي و حتي اثبات شود كه اختيار هوي يا تقوي 
 اثبات ميشود؟ در اينصورت يكء نتيجه ميشود

 كنيم. يا جائي كه تقوي را اختيار مي گرفت كه ما يكء عقل مشتركي داريم. بين آنجائي كه هوي را اختيار
 گوئيم عقل صحيح كدام است؟  مي كنيم. بعد هم مي

 گيرد. مي حدانيت حق تعالي و حقانيت اسالم بوسيله عقل واستدالالت عقلي صورت مطلب ديگر اثبات و -٢
آيا اين استداللها براي اثبات حقانيت خداوند و روشن كردن اسالم است؟ قبل از اثبات شود اسالمي وجود 

 دارد؟ و بعد از اين علي فرض اينكه بپذيريم مطالب باال تمام شده و استدالل شده است
گرديم  مي باز به اين برآيا  بگوئيم روش اسالمي است انتساب روش به اسالم چگونه ممكن است؟ و بخواهيم

 كه منطق استناد را بكار بگيريم و اثبات كنيم
منطق  ،خود منطق ها منطق صوريآيا  كه روش طراحي اسالمي هم داريم؟ تازه مگر بحث روش نبود؟ يعني

 استناد هم اسالمي و غير اسالمي دارد؟ 
 فعالً در سئوال اول خدمتتان هستيم

كه اگر روش عقلي است و ما حصل كار فكري عقالً و متفكرين است مگر عقل در دستگاه كفار با دستگاه 
 اين تفاوت به حقيقتي بازگشت ميكند يا صرف تفاوت در تعريف است؟ آيا  مسلمين تفاوت دارد؟ اگر تفاوت دارد

 عرائض اسالمي و غير اسالي دارند يا نفس روش؟ آيا  *
وارد قسمت جديد مباحث شديم يعني يكء سري از امور بود كه بحثش تما م  :برادر حجت االسالم حسيني

 صحبت ميكنيم.  )منطق طراحي ،روش طراحي( شد حاال درباره روش
شان غير از مقاصدي كه دارند آياروش طراحي اسالمي و غير اسالمي دارد؟ يعني كفار براي تنظيم امور 

 روشهائي دارند كه در عمل هم اين روشها با موفقيت نسبي انجام گرفته است
براي حمل اي  يعني يكء د رصدي ازتوفيق و تقريب را براي آنها نتيجه داده است. فرض بفرمائيد وسيله

 رضي كه داشته اندونقل خواسته اند بسازند. راه آهن و ترن و لوكومو تيو را بسازند. قصد و غ
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و عبارت از حمل ونقل بوده است در خارج واقع شده است. حاال با يكء نسبت تقريب واقع شده است يا صد 

 ،در صد بهر حال واقع شده است. خواسته اند حركت را سريع كنند و مطلوبشان اين بود
وب اين با يكء نسبت تقريبي براي پرواز داشته باشند خاي  كه قدرت طيران و پروازي داشته باشند. وسيله

 محقق شده است حاال اين نسبت تقريب كم يا زياد باشد
 نسبت به بعضي مراحل حتماً خيلي زياد است چون يكء وقت هست كه آدم پرواز پرند ههاي طبيعي را

 بيند سرعتش قابل قياس با سرعت هوا پيما نيست. مي
 گان سرعتشان برابر جت است گويند بعضي از اين حيوانات و پرند مي كساني هم كه

گويند واال اگر  مي كنند و مي گيرند يا يكء نحوه ضرب مي به نسبت بزرگي جت اين را يا ضريب تصاعدي
 نداريماي  فقط سرعت بگيريد و كاري به بزرگي و كو چكي نداشته باشيد پرنده

قصد داشتند مثل پرندگان بپرند كه با سرعت هواپيما قدر پرواز داشته باشد پس بنا براين اگر يكء روز هم 
حاال از يكء جهت اگر مطلوب را ثابت بگيريم قدرت عملكرد شان افزايش هم داشته است. عالوه بر اينكه صد 

 در صد بود يكء چيزي هم بيشتر بوده است. 
 خواهند معايش خود را تنظيم كنند اجناس آنها به دست مصرف كننده برسد مواد شان دست مي مثالً اينها

 توليد كننده و كارخانه برسد و در هم قفل نشود. درو احدهاي بسيار بزرگ. 
گيرد كه در روز فرضاً هزاران كاال درمقياس ظرفيتهاي  مي مديريتي كه در واحدهاي بسيار بزرگ انجام

توليد و مصرف دارند فرض كنيد مصرف كنيد مصرف نفت  )واقعاً در مقياسهاي ميليون تني( هزاران هزار تن
 كند.  مي آنها روزي يكء ميليون سه ميليون يا بيشتر مصرف

از آن طرف هم توليداتي دارد. هماهنگ شدن اين امور كه به موقع مواد خام و مايحتاج برسد كارگر و 
 خورد ساخته شود. مي متخصص و افرادي كه بدرد اينها

اگر ما اينها را بصورت يكء  خواهند وارد شود و رشد كند و حاصل شود يعني مي يعني روي ظرفيتي كه
 جريانهاي عظيم ببينيم جريانها با يكء نسبت تقريبي هماهنگ هستند
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از همه باالتر نسبت به آينده قدرت پيش بيني داشته باشند. نسبت به معالجه مشكالتشان قدر ت استنباط 

 داشته باشند چرا گران شد؟ چرا ارزان شد؟ در آينده چه ميشود؟
 اي، دانيد شركتهاي بزرگ مثل بريتيش اويل يا شركتهاي ژاپتي يا مي ساله باشد. حتما٥ًه ولو در يكء برنام

ام مثل دولت برنامه ريزي دارند تا چه رسد به اينكه دولتهاي اينها هم در تحت روابط بين المللي بهرحال  ،بي
 كنند مي كارهائي

ه ها را آنگونه پرورش دهد ملتها را كنند مهر مي اگر كسي دقت كند شايد كلمه توحيد را در خطر سعي
 خواهند با يكء نسبت تقريبهائي هم اينها موفق شده اند.  مي آنگونه پرورش دهد كه اينها

 حاال اين كه روش طراحي اسالمي و غير اسالمي دارد غرض چيست؟
 غرض اينست كه مقاصد اسالمي و غير اسالمي دارد؟ خوب اين حرف را قبول داريم كسي هم مخالف

 مقصد كفار مطالع مادي است. ،نيست
 خواهند مسلمين دنيا را براي آخرت مي مقصد مسلمين آن مطالع نيست. آنها دنيا را براي خود دنيا

 خواهند. حاال چه عيبي دارد ما از روشهاي آنها استفاده كنيم و ما هم موفق شويم. مي
ي كه توانسته اند كفر را به يكء صولت حداقل با يكء نسبت تقريب و همين اندازه كه اينها در عينيت

ظاهري برسانند ما حداقل همين قدر قدرت پيدا كنيم كه اسالم را گسترش دهيم. اين روشهاي اينها روشي 
 كند مي است كه يكء رابطه هستي را بيان

مقاله غير چرا ما خودمان را از روش اينها محروم كنيم. مثالً اگر كسي بگويد با اين قلم خود كار ميشود 
 اسالمي نوشت ما هم آن را دست نگيريم و بگوئيم اگر آن را دست بگيريم غلط است

ولو از مسلم بخريم يا ولو طرز درست كردن آن راياد بگيريم و يكء ريال هم از پول ما دست كفار نرسد. 
مول و روش را يا د مواردي هست كه خدا خلق كرده و در دنيا تكويناً خواصي قرار داده است ما برويم آن فر

 اين خالف است؟آيا  بگيريم قلم خودكار بسازيم و يا آن بحثهاي خوب بنويسيم.
 گوئيم مي دهيم براي اينست كه واقعاً معلوم باشد كه نسبت به چه چيز مي اين را كه مقدمه شرح(
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هيم عرض كنيم خوا مي خطرتها جم براسالم است و روي آن هم دقت داشته باشيم. آنچه را كه در اين بحث

غيراز آن چيزي كه مقصد آنها هست و غير از مواردي كه در يكء  ،اينستكه بله روش آنها غير از مطلوب و مواد
 ريزند تا وقتي كه آن نتيجه حاصل شود. مي روش

توانيد از روشي كه كفار براي نشر فساد  نمي مي خواهيم بگوئيم نفس روش اسالمي و الحادي دارد و شما
 كنند مي استفاده

در نشر هدايت استفاده كنيد تا مرحله خود قلم خودكا ر تا قوانيني كه تجربي و محصول همان روشها هست 
 هم خود روش و هم محصوالتي كه از آن حاصل ميشود. 

 * عمل طراحي تنظيم نسبت تأثيرها براي رسيدن به مقصود است. 
روش اسالمي و غير اسالمي دارد؟ ادراكء ما نوعًا حاال ببينيم چگونه ممكن است اين حرف را گفت كه اين 

 گردد مي از روش و عقلي بودن روش بيشتر درمنطق صوري بر
 و بنظرمان هم ميآيد كه در منطق صوري يا رياضيات محض كا فر محاسبه كند يا مسلم محاسبه كند فرقي

 است پهلوي كفار هم همينطور است. ٢×٢=٤نزد مسلم  ٢×٢=٤كند  نمي
آئيم ولي ابتدائي كه شروع از روش  مي چنين بنظر ميآيد. نهايتش اينستكه سراغ اين بخش هم ابتدائاً
 . "روش طراحي "كنيم روش قيد به طرح خوده است  مي طراحي

كنيم كه طراحي كارش اينستكه نسبت تأثيرها را  مي آيا روش طراحي يكء خصوصيت ديگري دارد؟ عرض
 اصل شود. كه مقصود حاي  تنظيم كند به گونه

از نسبت تأثيرها اي  عمل طراحي تنظيم نسبت تأثيرات براي رسيدن به مقصود است. يعني بايد مجموعه
از نسبت تأثيرها بسازد. اينها اي  بسازد بايستي نظامي از نسبت تأثيرها بسازد مدلي از نسبت تأثيرها بسازد نمونه

 كالً در اينجا كه بكار ميرود به يكء معناست.
عني نسبتي كه بين اوصاف يكء كيفيت د رحال حركت است را مشخص كند ولو در ساده ترين وجه نمونه ي

 را كه ساخته است.اي  آن باشد ولو نمونه
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براساس اين نمونه بتواند مطالعه وضعيت را كند. پس اوالً استنباط است استنباطي از نمونه عيني است 

 يعني چه؟ ،گوئيد استنباطي است مي هاستنباطي از رابطه نسبت تأثيرها ست. حال اينك
كه شخص در نمونه سازيش بكار برده نسبتهائي را بين آنها بوسيله اي  يعني براساس پيش فرض هاي اوليه

 سازد.  مي كند برقرار مي سئواالتي كه از خارج
ب مطل ١٠بعد سئواالتي كه ميشود بر اساس اين  )پيش فرض ١٠،٣،٢،١( پس اول پيش فرض هائي داريم

پيش فرض دارد براساس اين پيش فرض ها از عينيت سئوال ميشو د بعد نسبتهاي  ٥تنظيم ميشود. اگر 
 مطلوبي بين اينها هست

كه هر گاه با آن نسبتهاي مطلوب نسبت سئواالتي كه از عينيت كرده برابر نشد مثالً بايد نسبتي كه بين 
١  اولي و چهارمي است فرضاً

باشد حاال از آن عنوان اول چهارمي در عينيت جامعه سئوال كرده و آنجا   ٥
١سئوالش را نوشته  

١در نيامده و     ٥
 شده است   ٤
١يا اينكه بالعكس به جاي اينكه  

١د  يدر آ   ٥
١ يا در آمده    ٦

براساس اين اختالف وضعيت بحران و درآمده،    ٨
 كند.  مي بيانرونق و غيره را  ،ركور ،مطلوب بودن وضع

 * روش طراحي كفار قدرت عمل كرد عيني دارد. 
براي اينكه ببينيد وضع چگونه است يكء مدل جدا دارد كه در مدل يكء پيش فرضهائي است و يكء 
نسبتهائي بين آن است كه از آنها مجموعه ميسازيم. اين مدل مطلوب فرضي است كه مستند به يكء تئوري 

 است. 
مقدار مصرف با مقدار پس انداز نسبتش چقدر است؟ در سئوالي كه از  )در مدل كينز( كند مي حاال سئوال

 دهد. مي كند لقب پس انداز مي عينيت ميكند چيزهاي خاصي را سئوال
آورد از نظر كمي مقايسه  مي و چيزهاي خاصي را سئوال ميكند و لقب مصرف ميدهد. آنوقت بعد آن را باال

 آن نسبت ميخواند يا نه؟آيا  ور است؟ روي آن مدل نگاه ميكند ببيندميكند ببيند نسبتهايشان چط
 پس يكء استنباطي كار بردي است استنباطي داراي يكء نسبت از قدرت عملكرد است.
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گوئيد اين در قضيه فرقي ندارد بهرحال در عينيت شده است. باصطالح خودشان اين فرمول در  مي شما

ف فرض نبوده چون فرض مستنند به استنباط از عينيت برنامه مقابله با عينيت به اثبات رسيده است ا ز صر
 كنند؟ مي آسيب را شروع ميكند. وضعيت را براي چه مالحظه

كنند؟ براي اينكه برنامه ريزي كنند تا اين آُسيب را  مي براي اينكه آسيب شناسي كنند. چرا آُسيب شناسي
ر اتوانستند معين كنند كه آن مشكل را اي  بكار بردنش برنامهگوئيد اين مدل بهرحال پس از  مي برطرف كنند.

 حل كند.
هر چند حلش هم براي مرتبه دوم با همين دستگاه خوانده شده است. غير از اين حد اعالئي كه شما بتوانيد 

 حل شده است يا بدتر شده است؟ آيا  بگوئيد اينكه ،بگوئيد
توانيم از نظر منطقي به شما بگوئيم و آن  مي چيز را در اينجادوباره با همين مدل خوانده ايد ولي ما يكء 

خواست وضع را مطالعه كند مطالعه كرد بعد  مي اين بود. كه پيشگوئي مدل شما در عينيت مؤثر افتاده است.
 برنامه براي رفع مشكل داد.

 ردآن چيزي كه در اين مدل بنام مشكل طرح ميشد. پس از عمل به برنامه دوباره سئوال ك
در مرتبه دوم بنابر پيش فرضهاي خود مدل نسبت تأثير دارد يعني عينيت را تغيير داد آنچه كم مسلم است 

 اين است كه عينيت بوسيله اين روش تغيير نموده است.
 و در جهت مطلوب قرار گرفته است يعني اين روش قدر ت تأثير عيني داشته است.

 اين استنباط ابتدائاً باطل است و فاسد است چرا؟  شود گفت نمي بنابراين ظاهر مطلب اينستكه
بايست قدرت داشته باشد تغيير بدهد و ابزازري براي تغيير عينيت باشد.  نمي چون اگر صرف خيال بون

 خواهد براساس مباني خودش تغيير دهد. مي وضعيت موجود را به آن طرفي كه
شود گفت باطل  نمي عيني دارد. پس بنابرايناين سخن در تأئيد اينكه روش طراحي كفار قدرت عملكرد 

 است. 
 حال ببينيم 
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باطل "گوئيم كه  نمي تواند اسالمي و غير اسالمي داشته باشد؟ ما اين را هيچگاه مي اين روش طراحي چگونه

 گوئيم نمي يعني قدرت عملكرد ندارد. درمغالطه هم "است
به آيا  صحيح ندارد نه اينكه اصالً اثر نداشته باشدگوئيم باطل است معنايش اينستكه قدرت نتيجه  مي وقتي

 اندازد كسي را به غلط افتاده است؟ بله. واال مغالطه قدرت تأثير دارد. مي توهم
براي كسي كه در دستش معيار و مالكء تميز برها ن از غير برهان يا منطقاً يا تفرصاً نداشته باشد مثل 

 قدرت انتقال و محاسبه و مالحظه داشته باشدكسي كه يا يكء حدت ذهني داشته باشد كه 
يا منطق علم آن را خوانده باشد. روش ر اديگران تدوين كرده باشند و او به كار گيرد. يا قدرت فهم باالئي 

 داشته باشد يا كساني كه قدرت فهم باالئي دارند
اقد منطق و فاقد قدرت روش فهميدن خطا از صواب را بدستش داده باشند يا مالحظه كند. واال كسي كه ف

 افتد. مي افتد به تو هم مي فهمي باشد كه بتواند نسبت بين امور را مالحظه كند حتماً به اشتباه
غلط و اشتباه دروغ و كذب آن است كه آثار عيني به معناي اينكه به نتيجه برسد نداشته آيا  سئوال اينستكه

 يير در جامعه است.گوئيد قدر ت عملكرد دارد و ابزار تغ مي باشد. شما
كنيم كه اگر اختيار محدود به امور ذهني شود غلط در خارج وقوع نباشد ميدان رشد وسقوط فقط  مي عرض

ميدان امور باطني و قلبي باشد، حق با شماست ولي اگر عالم اختيار در جاي خودش ثابت شد بايد در خارج هم 
 اين مطلب قابل جريان باشد.

 ب واقع ميشود در جلسات آينده مفصل تر، بيشتر در قسمتهاي مختلفش عرضچگونه اين مطلآيا  حاال
 كنيم. مي كنيم ولكن در اينجا به همان قسمت اوليه اش بحث را شروع مي

 كنيم.  مي اسالمي و غير اسالمي داشتن روش را با طرح دو فرض تمام
 تواند مستقل از قواني حركت و تحركء و تحريكء باشد. نمي روش

 تحركء و تحريكء اسالمي و غير اسالمي دارند.  -قوانين حركت -٢
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مجموعه سازي، روش طراحي را بدست آوردن، كشف چه چيزي و بدست آوردن چه چيزي  ،مدل سازي

 هست؟ 
كند وضعيت اول يكء كيفيتي از  مي آيا بدست آوردن قوانيني است كه نسبت بين كيفيات هستي را بيان

 يكء كيفيتي از هستي است هستي است و وضعيت دوم
آيا  آورد؟ خوب اين كشف يكء قاعده است. مي آيا روش طراحي قانوني است كه نسبت بين اين دو را بدست

 كشف قاعده چه ربطي به ربط بين دو كيفيت هستي دارد كه اسالمي و غير اسالمي باشد؟
و كافر در عينيت وجود دارند. حاال كنيد آن دو كيفيت مستقل از مسلم  مي شما ربط بين دو كيفيت را بيان

 نسبتي هم كه بين آنها هست بايد مستقل از مسلم و كافر باشد.
است. يا چه التزامي قلبي دارد؟ يا نه؟ اي  ربطي نبايد به اين داشته باشد كه اين با چه نيتي يا با چه عقيده

 بطهائي وجود دارد.عرض شد كه استنباط كار بردي است. استنباط كاربردي معنايش اينستكه ر
 گوئيد ادراكء شما با يكء نسبت تقريبي نزديك به آن ربط اگرنباشيد مي ادراكهائي از آن ربطها داريم

تواند براي شما ابزار براي تغيير وضعيت شود. شما با استفاده از اين روش وضعيت را تغيير داديد. معنايش  نمي
 شود ربطش را قطع كنيد نمي اينستكه

يچ نسبتي با خارج ندارد و صرفاً خيال است. در عمل محقق شدن غير از اينستكه در عينيت و بگوئيد ه
 دانيم.  مي تحقق به همان طرفي باشد كه ما آن را قابل ادامه

 عقل درد ستگاه مسلمين و غير مسلمين تفاوت دارد يا نه؟ را شروعآيا  همين جا بحثي را كه فرمودند
 دانيم و آن را شيطنت نمي ر تعريف آن چيزي را كه در معاويه است را عقلكنيم نه فقط تعريف عقل، د مي
 گوئيم.  مي

آيا واقعاً نحوه حركت اين قوه هم در بخش محاسبه اش نه مطلوباتش در بخش حسابگري و سنجش باز فرق 
 دارد؟ شيطنت حتماً در مطلوب و مقصد، مقاصد شيطاني و مقاصد الهي فرق ميكند.
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 ،در بخش تميز محاسباتي و سنجشي هم فرق دارد؟ يا نه؟ در سنجش الهيآيا  . وليدر اين شكي نيست

 كند؟ مي عقل مگر چكار ،اسالمي
در بخش روش محاسبه آيا  عقل مسلم تسليم به حقايق است و حالت انكار، هجوم ومقابله با حقايق را ندارد

 باشد اش چه اثري را دارد؟ ثمرة سنجشي كه باطل باشد و مقصدش هم باطل
بدليل اين هم كلمه بطالن را روي آن بياوريم كه براي مقاصد فاسد بكار ميرود ثمره اش باطل باشد حرفي 
نيست ولي خود اصل سنجش آن نه به لحاظ ثمره اش به لحاظ مالحظه نسبت نفس اين مالحظه هم باطل 

 است؟ 
و غير اسالمي دارد ولي اگر  اگر اثبات شود كه نفس اين مالحظه نسبت باطل است حتماً روش اسالمي

درمالحظه نسبت مستقل از اينكه اين نسبت بين چه چيزي است مالحظه كنيم بگوئيم عقل خود اين مالحظه 
 نسبتش صحيح است. 

دهد. خدا وند به بندگانش قوه تميز داده است كفار هم قوه تميز دارند. كمي هم ابتدائاً  مي بهر حال تميز
هوالء در بخش سنجش هم خدا اينها را كمكء بخواهيم تأمل نكنيم يمد كند مي هوالء و يمد 

 آنها هيچوقت ،دهند. بهرحال حيواناتي كه در دنياست غير از انسان مي كند تميز كه مي و هم آنها را كمكء
 توانند چنين تدبيرات و تنظيمات و كارهائي كنند نمي

ض ما اينستكه خود اين بحث دارد. آن چه را بحث كنند قوه تميزش كه ديگر تمام است. عر مي كه انسانها
 گذارد؟ مي تسليم شدن نسبت به حقايق چه اثري در نفس روشآيا  داريم درباره نفس تميز است. بفهميم

اگر فرض براين شد كه شناسائي قوانين حركت، قوانين تحرك، قوانين تحريكء يقيني شد كه اسالمي و غير 
فرض استقالل آن آيا  داده ميشود ميتواند مستقل از اين سه دسته از قوانين باشد نسبتهائي كهآيا  اسالمي دارد.
 اصالً هست؟

يا اين بحث روش طراحي نسبت به عينيت است؟ اگر شما قوانين حركت و تحريكء و تحركء اسالمي و 
 توانيد روش طراحي كفار را براي مقاصد اسالمي بكار بريد. نمي غير اسالمي داشته باشديد
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كنم كه اگر قواني حركت، قوانين تحركء و تحريكء اسالمي و غير اسالمي داشته  مي ممتنع ميشود. عرض

باشد و روش مستقل از اين سه دسته از قوانين فرض نداشته باشد آنوقت حتماً اسالمي و غير اسالمي پيدا 
 ميكند. 

داشته باشد و روش هم در نفس خود فرض اول اين بوده كه اين سه دسته از قوانين اسالمي و غير اسالمي 
 خوانيم.  مي روش مستقل از اين قوانين نباشد نه اينكه خيال كنيم بوسيله روش اين قوانين را

 دردستيابي به روش طراحي بگوئيم مجبور هستيم از اين قوانين بر اساس اين اصول حركت كنيم
موضوعات درايم اصول موضوعه اوليه، حدود كنيم موضوعات و نسبتي كه بين  مي يعني نسبتي را كه بر قرار

تعريف نشده اوليه اگر مستقل از اين سه دسته از قوانين در نفس منطق سازي نه در بكار گيري منطق، در 
 ،نفس تحقيق براي تدوين قوانين منطق

گر اگر گفتيد اين سه تا ا ،در نفس شناسائي روش طراحي نه در بكار گرفتن روش طراحي، آن فرع دوم است
 توانيد پيدا كنيد. نمي در دست نداشته باشيد اصل روش طراحي را

دانم كداميكء از اينها اصل در روش طراحي و كدام فرع است، كدام  نمي من االن در قسمت اول صحبت
گوئيم در فرضي كه براي تحقيق و روش طراحي ما نيازمند به اين سه دسته  مي مواد و كدام نسبت است. فعالً

 ن باشيم و مستقل از آن نشود كار كرد،از قواني
فرض دوم هم اين باشد كه اين سه اسالمي و غير اسالمي دارد، آنوقت واضح ميشود كه بايد روش هم 

 اسالمي و غير اسالمي داشته باشد. استنباطهايي كه بوسيله روش حاصل ميشود قدم بعد است.
روش اسالمي و غير اسالمي داشته باشد بعد بكار  بكارگيري روش طراحي قدم بعد است. طبيعتاً اگر بنا شد

 گرفتن و استنتاج آن هم بايد اسالمي و غير اسالمي داشته باشد. 
گوئيد روش طراحي مستقل  مي فرمائيد خاص روش طراحي اسالمي است؟ يا مي برادر نياز: فرض اولي را كه

اين اعم از روش طراحي كفار و روش آيا  تواند وجود داشته باشد؟ نمي از قوانين حركت و تحريكء و تحركء
 طراحي مسلمين است؟
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يعني اگر بخواهيم در دستگاه مسلمين روش طراحي بسازيم و روش الگو سازي داشته باشيم طبعاً بايد 

 اينجور باشد كه از اين سه قانون مستقل نباشد و متكي به اين سه قانون باشد؟ 
گوئيم عام است فرض ما دراينجا قيد خصوصيت اسالمي و  مي برادر حجت االسالم حسيني: نه آنچه را كه

 غير اسالمي ندارد. به نحو يكء قضيه حقيقي مستقل از مسلمين و غير مسلمين است. 
از حقايق عالم كه اين استنباط حاكم بر آن استنباط است هر كس به چيزي در اينجا ملتزم شد لوازمش را 

 چگونه و كجا اثبات ميشود يكء حرف ديگر است. بايد آنجا داشته باشد. حاال خود اين 
بصورت يكء امر حقيقي مستقل از انسان كه انسان قدرت دركء از حقيقت را دارد، حقيقت كه خيالي 

 نيست، اگر چنين چيزي بگوئيم كه يكء حقيقت اينجوري است.
 اگر چنين چيزي گفته شود مطلب كامالً حل ميشود. 

د ولكن براي اين بود كه مشتبه نشود كه وسط كار خيال كنيم قصدمان بحث امروز بيشتر در مقدمه بو
 اينجوري نيست

يا قصدما ن آنجوري است نه اگر كسي بخواهد صحبت كند و در قسمتهاي مختلفي كه گفته ميشود اشكال 
بزرگ هم كند بداند استفاده از محصوالت جزيي آنها گرفته تا استفاده از ابزار تغيير جامعه اشان يكء ادعاي 

 شود مي محسوب
 كه بگوئيم همة اينها مثل خودكار به كلمه كفر كمكء ميكند و به كلمه حق هجوم ميآورد. 

 سازد بلكه قانون اين چنين است. مي نه اينكه خريد و فروش آن كمپاني آن كه اين را
ز آن رشد نخواهد و آنوقت بايد اين خودكار را مسلم مثل شر خمر از آن استفاده اضطراري استفاده كند، ا

 دنبال اين هم باشد كه بداند اسالميش چگونه ميشود.
كنم. نه اينكه اين را  مي اگر به فرض محال چنين چيزي هم تمام شد. استداللش هم تمام شد باز من تأكيد

 چون كفار ساخته اند
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ر است وقتي من كارخانه و خريد من يكء ريال به نفع آنها ميشود امتياز اين در دستگاه بين المللي مال كفا

 برد. از اين جهت نيست مي خرم او سود مي اش را براي توليدش
بلكه نفس خود اين كيفيت اگر چنين شد آنوقت اين وضعيت زندگي مسلمين در محصوالتي كه كفار 
ساخته اند يعني تكنولوژي كفر بايد گفتن مهندسيش يكء مهندسي است كه سازگار با تكنولوژي اسالمي 

. اين در محصول و هكذا در روش اداره و روش مديريت هم چنين است. به عبارت ديگر تمدن كفار نيست
 حاصل روشي است كه سازگار با پرستش اهواء است.

 و تمدن اسالمي رشد دارد. سرعتش هم پدر جد اينهاست قدرتش هم طوري است كه اينها به گردش
 كنيم  مي اينهاست. در بحثي كه عرضرسند ولي از صدر تاذيل مستقل از دستگاه  نمي

گوئيم يكء چنين تهاجمي به اين  مي كنيم و اگر اشكالي هم نباشد كه ما مي اگر اشكاالتي است استفاده
 از آ ن را كه اثبات كنيداي  سختي تا اين مرحله است هر مرحله

ندگي الهي يعني كه اين مرحله نيست خيلي تفاوت كار است و راحت تر ميشود انسان زندگي كند و ز
بندگي خدا را كند راحت تر ميشود. شما بگوئيد در بخش محصوالتش ديگر نيائيد يا در بخش چه نيائيد يا 

 تقسيم كنيد محصوالتي كه من داشته باشم محصوالتي كه من نداشته باشم
كفار هستيم نه دهد ما ضد علم  نمي و ادله ما هو و غير ذلكء را بياوريم. اين حرف معناي ضد علم بودن را

 ضد علم.
 دهيم.  نمي برادر پيروزمند: اشكالي كه به بيان شما هست اينستكه به آن كه ديگر اطالق علم

 احسنت، ما ضد جهل هستيم. اين حرف صحيحي است.  :برادر حجت االسالم حسيني
برادر پيروزمند: فرموديد كه در مقدمه هستيم و توصيف اشكال را فرموديد و عمالً به جواب اشكال 

 نپرداختيد 
شما قسمت قوانين آيا  اال دو فرضي كه گفتيد بعد بايد به آن پرداخت ولي سئوالي كه هست اينستكه

 سمت تشكيل شده است؟تحريكء و تحركء را كه فرموديد منظورتان اينستكه روش از اين سه ق ،حركت
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دانيد يا اينكه مثالً قوانين حركت بعنوان استنباط از عينست يا  مي يعني اين سه قسمت را حل در روش

 توصيف هستي، منتجه بكار گيري روش طراحي ميشود و يا قوانين تحركء بعنوان مباني ارزش حاكم ميشود؟
ت جوهره منطق ميشود؟ يعني خود اصل گيرد و قوانين تحركء كه روش تنظيم اس مي موضع روش قرار

 روش طراحي قوانين تحركء ميشود و قوانين حركت خاص بكارگيري اين روش ميشود؟
يعني قوانين حركت توصيفي از عينيت است كه اين استنباط از عيني و عينيت بوسيله اين روش صورت 

استوار است كه نظام ارزشي آن  گرفته و اين روش يكء مباني واصولي داشته است براساس يكء نظام ارزشي
 قوانين تحركء ميشود

. در نتيجه اصل روش قوانين تحريكء ميشود و اگر بخواهد بحث در اين شود كه روش اسالمي و غير 
 اسالمي دارد

خوانيم بدانيم كداميك از  مي بايد بحث در اين بشود كه قوانين تحركء اسالمي و غير اسالمي دارد؟ لذا ما
 د شماست.دو توصيف مرا

و بعد در جلسات آينده استفاده كنيم كه خالصه روش قوانين تحريكء ميشود و قوانيني حركت استنباط و 
 توصيف از هستي است كه بوسيله اين روش صورت گرفته است توصيفي هم كه مقدمتاً خودتان فرموديد

سازند  مي و جوهره روش رادهند حاكم بر روش ميشوند  مي و قوانين تحركء اينكه نظام ارزشي را تشكيل
 كه بعد بر آن اساس ساخته ميشود؟

گوئيم سه  مي نويسيم روش و مي كنيم و جلوش مي خالصه اين چه شكلي دارد؟ يا اينكه نه يكء آكوالد باز
 قسمت است قوانين حركت، تحركء و تحريكء است. 

 كنيم  نمي بياناالن خصوصيت خاصي را نسبت به اين سه بخش  :برادر حجت االسالم حسيني
تواند باشد يعني اگر بخواهيم فلسفه روش  نمي بصورت كلي بحث ما اينستكه روش مستقل از اين سه

بنويسيم روش استداللي يعني منطق استداللي اگر بخواهيم بنويسيم وپايگاه تمامي استداللها را بخواهيم عرض 
 كنيم،
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بخواهيم  ،خواهد يكء روش را بسازد مي هائي كهايد خود استدالل مي كه بوسيله روش بدستاي  نه فلسفه

 گوئيم مستقل از اين سه نيست. مي درباره آن دقت كنيم ابتداي كار
 گيرد و هر كدام چه نسبتي به روش دارد، ابتدائاً بصورت خاصي روي آن دست مي كدامش قرارآيا  حاال

 گذاريم. در نزد كسي كه قائل به اصالت حس باشد نمي
گيرد يعني اگر در دستگاه كفار برويد اصل قوانين حركت نباشدو از  مي براي روش اصل قرار قوانين تحريكء

قوانين تحريكء آغاز كنند تا تئوري حركت را كشف كنند صحت اگر منحصر به حس باشد تئوري ها ي موافق 
 حست تمام باشد.

ا يكء هماهنگي ديگري ر ا سير از قوانين حركت به تحرك و تحريكء نيست بلكه بالعكس ميشود. اگر شم
 جاي ديگر تمام كرديد سير يكء نحوه ديگر ميشود

فعالً ما بصورت كلي صحبت ميكنيم كه اگر مستقل بودن روش از اين سه دسته قوانين ممتنع باشد يعني 
 قولي باشد كه هم مسلم بر آن موافق باشد و هم كفار اينجا غير قابل انكر باشد

 ع است يكء حرف ديگر است.ولي دو قدم بعد ما به نزا
اين قسمت از صحبت اگر بين مسلم و كافر تمام باشد بدون اينكه بخواهيم به كفر يا مسلمين نسبت دهيم 

 خواهد با چه دستگاهي آن را محاسبه كند؟ مي نگوئيم اين موضوع مستقل از اينكه چه كسي
ت كه روش طراحي از اين سه دسته اين موضوع از اين موضوع جدا نيس اي، با چه منطق و با چه فلسفه

 قوانين جدا نيست
توان  نمي توان روش را بدست آورد و تدوين نمود و به اين سه دست قوانين كاري نداشت يعني نمي يعني

 مستقل از اين سه دسته قوانين به بررسي و تدوين روش طراحي پرداخت:
 دارند سر جاي خودش بحث ميشود. بعد بايد بگوئيم پس بنابراين اينها چه نحوه حكومتي بر روش

آيا نسبتهاي اوليه روش بايد از اينها تغذيه كند؟ مالحظه نسبت بايد از اينها پيروي كند؟ ما فعالً كاري 
 نداريم.
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توانند مستقل  نمي اگر اين فرض محال در يكء جائي تمام شد كه اين روش طراحي از اين سه دسته قوانين

 باشد. اگرنتواند باشد،
ين سه از قوانين هم حتماً اسالمي و غير اسالمي داشته باشد يعني تعاريف آنها، نسبتهاي حكميه اشان ) ا٢(

 بين مسلمين و كفار فرق داشته باشد. تعريفشان شرح االسمي فرق نداشته باشد
به كنيد در شناخت و معارف اسالمي، در ادراكي كه تسليم به حقايق عالم باشد نسبت  مي معرفت را كه نگاه

كه اي  اين سه دسته يكء استنباط را برهاني ميداند كه نقيض و شكننده است نسبت به آن نسبتهاي حكميه
 كفار درباره اين سه دسته از قوانين دارند. 

شود هر دو راست  نمي اگر تمام باشد كه اين دو مقابل هم هستند و تنها يكي از آن دو ميشود راست باشد و
 كه روش طراحي اسالمي و غير اسالمي پيدا ميشود. باشد. آنوقت طبيعي است 

 
 
 
 



 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومسروش طراحي دوره 

 ٣٧جلسه: 
 شود؟  مي يا منطق صوري به كمك عقل تسليم به حقايق ساختهآ :موضوع

 كند؟  نمي رشديا اين منطق با توجه به رشد ادراكات آ
 ١٤/٤/٦٥ :تاريخ

 
 مقدمه 

آيا  روش طراحي را در خدمتتان هستيم بحث گذشته پيرامون اين مطلب بود كه ٣٧در جلسه  :برادر نياز
روش طراحي اسالمي و غير اسالمي دارد يا نه؟ كه با طرح اشكاالتي از قبيل اينكه اگر اسالمي و غير اسالمي 

كفار و دستگاه مسلمين متفاوت باشد و پيامدهايش خدمتتان سواالتي طرح  داشته باشد بايد عقل در دستگاه
شد حضرتعالي وارد خود بحث طراحي شديد و با طرح اين مطلب كه دو فرض را مطرح كرديد يكي اينكه اثبات 

رك و قوانين تح،فرموديد كه روش و منطق اوال از سه زير بنا و پارامتر تشكيل شده كه عبارتند از قوانين حركت
توان منطق عمل داشت ثانيا اگر اثبات كنيم كه اين سه اسالمي  نمي قوانين تحريك و باالستقالل از اينها

هستند اثبات كرده ايم كه روش طراحي هم اسالمي و غير اسالمي دارد يعني اگر اثبات كنيم كه قوانين حركت 
ر دستگاه كفار متفاوت است اثبات كرده ايم و قوانين تحرك و قوانين تحريك در دستگاه مسلمين با همين ها د

كه روش و منطق طراحي مسلمين غير از منطق طراحي كفار است حال اين اشكال مطرح است كه اگر با 
تواند كار ائي داشته باشد و اگر اين سه قانون اسالمي و غير اسالمي  نمي استفاده از دو فرضي كه شما فرموديد

منطق عقلي آيا  رسد به پاسخ اين سوال كه مي غير اسالمي دارد باز به نظر داشته باشد منطق هم اسالمي و
اسالمي و غير اسالمي دارد نرسيده ايم چرا ك جواب اين سوال را اگر اينگونه بفرمائيد كه عقلي تسليم حقائق 
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امل بر هر تواند مسلمين را در عمل ياري كند و روش طراحي اسالمي را تحويل انها دهد و اين اصل ش مي است

خواستيم منطق صوري هم بسازيم باز  مي در موقعي كهآيا  ايد كه مي منطقي شود باز اين سوال در ذهن پيش
گرفتيم تا به منطق صوري برسيم؟ يا اينكه خير اين مختص روش طراحي  مي عقل تسليم حقايق را بايد بكار

طق لطمه وارد كرده ايم. اين يك مورد بود. اسالمي است كه اگر اين چنين بگوئيم به اصل عقلي بودن صرف من
رسيم كه عقل تسليم به وحي و  مي پس اگر بپذيريم كه طبق دو فرض شما بخواهيم عمل كنيم به اين نتيجه

اين خاص منطق عمل آيا  تواند براي مسلمين روش طراحي اسالمي ارائه دهد. مي عقل تسليم به حقايق
در منطق آيا  يم بسازيم بايد به كمك عقل تسليم به حقليق باشد؟مسلمين است يا هر منطقي را كه بخواه

قوانين تحريك آيا  رسيم ! مورد دوم اين است كه مي شويم و بعد به حقايق مي صوري هم اول تسليم حقايق
 همان قوانين تنظيم است اگر چنين باشد كه منطق عمل اسالمي الزمه اش وجود اين سه قانون است به نظر

توانيم به  مي حي چيزي جز همان قوانين تنظيم و تحريك نيست و با يكي از اين سه اصول همرسد طرا مي
 روش طراحي اسالمي برسيم پس طرح دو مورد ديگر به چه دليل است؟ 

گوئيم علي فرض اينكه وار بحث اينكه عقل هم اسالمي و غير اسالمي دارد يا منطق اسالمي و  مي مورد سوم
رسيم كه  مي شود. نشويم و به بحث عقل كار نداشته باشيم به اين مبحث مي ختهغير اسالمي چگونه سا

فرمودند براي ساختن روش طراحي اسالمي بايد اين سه پارامتر حتما وجود داشته باشد چون ابزاري براي 
ساخت منطق عمل اسالمي هستند. يكي از قوانين حركت دوم قوانين تحرك و سوم قوانين تحريك در قوانين 

كشيم روش طراحي همان قوانين تنظيم هستند مراد ما از روش طراحي  مي تحريك ما تعريف تنظيم را بيرون
هم اين بود كه قوانين تنظيم را در دستگاه مسلمين بدست اوريم پس بدون استفاده از قوانين حركت و تحرك 

را كه اي  چنين نتيجهآيا  رسيد.توان به روش طراحي اسالمي  مي و با داشتن قوانين تحريك هم به تنهايي
 گرفته ايم صحيح است؟ 

در جلسه قبل مدعي شده بوديم اگر منطق و روش طراحي مبتني بر اين  :برادر حجت االسالم حسيني
قوانين باشد و اينها هم اسالمي و غير اسالمي داشته باشد حتما روش طراحي هم به الزمه كالم و التزام به 
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شويم چون جلسه سواالتي پيرامون اينگونه بر خورد  نمي فعال وارد اين بحث،سالمي داردلوازمش اسالمي و غير ا

تسليم به حقايق شدن منطق صوري را آيا  كردن به مطلب كرده است. سوال هم دو دسته است يكي اينك
 دست شود بعد از ان به كشف منطق مي در منطق صوري انسان اول تسليم به حقايقآيا  بوجود اورده يا نه؟

سازد تا حقايق را به وسيله ان بشناسد عين همين سوال را هم اقاي پيروزمند فرمودند  مي زند؟ يا اول منطق مي
شود و اصال  مي خواهد منطقي بسازد كه به ان حقايق دست پيدا كند و دور حاصل مي كه عقل تسليم به حقايق

 ؟ چرا منطق بسازد خودش كه تسليم به حقليق را تميز داده است
روش طراحي يك چيز ديگري است هرگاه بگوئيم روش طراحي بايد تسليم به اين قوانين سه گانه باشد نه 

 اينها بايد تسليم به حقايق باشند يعني واسطه ؟به حقايق و كاري به اين ندارد كه حقايق هستند يا نيستند
خواهد ببيند اين  مي روش طراحيخواهد حق بودن اين قندان را پيدا كند؟  نمي روش طراحيآيا  د.خور مي

 خواهد بكند اول مي خواهد ببيند. اينكار را كه نمي با بعبد باهللا سازگار است يا نه؟ چيز ديگري راآيا  قندان
مصداق امكانات سازگار با عمل به احكام است يا نه؟ بلكه اين را بايد بوسيله منطق آيا  شناسد كه اين قتدان نمي

خواهد مثل دوربين اين را بشناسد. پس اول اين را به  مي هم منطق است بوسيله اينبشناسد. اسم اين قلم 
شناسد  مي شناسد ولي اين باالئي ها يعني انهائي كه حاكم برخودش هستند نمي عنوان يكي از حقايق هستي

خواهي  مي اگرگويد  مي كنند كه مي هستند و اصولي تماماي  اينها مربوط به حقايق عالم هستند و اينها فلسفه
يعني كنترل اين از  ،مدل سازي كني اينگونه مدل سازي كن. خود عمل مدل سازي روش شناخت اين است

گيرد ولي قواعدي كه براي نمونه سازي كردن حاكم است با خود اين قوانين نيست  مي طريق نمونه سازي انجام
تاي ان باشد اول كار ما صحبتي نداريم و فعال از كه اين را بشناسد ان قواعد علي فرض اينكه يكي يا دوتا يا سه 

گوئيم از اين سه خارج نيست اگر هر كدام از اينها يا همه اينها هم كه باشد براي ما  مي ان جهت ساكت هستيم
حقيقت  ،مساوي است و اسالمي و غير اسالمي دارد. پس بنابراين اين فقدان به عنوان يك شيء حقيقي خارجي

توانيم بفهميم؟ وقتي كه با اين منطق ان را مطالعه كنيم و  مي دانيم. كي نمي المي ان رااسالمي و غير اس
 اين كيفيت امكانات بندگي خدا سازگار است يا نه؟ آيا  ببينيم
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شناسيم ولي منطق را از يك اصول و پيش فرض  نمي توان شناخت. قبل از منطق مي اين را بوسيله منطق

ان اصول و پيش فرضها اسالمي و غير اسالمي دارد. اگر گفتيم قوانين تحرك  دانيم مي گيريم كه مي هايي
حتما اسالمي و غير اسالمي دارد. اگر  )ارزش( دانيم كه قوانين فقه يعني قوانين كيفي مي قوانين فقه است.

دارد. فعال خورد كه اسالمي و غير اسالمي  مي گفتيم قوانين تحريك نحوه تنظيم حتما به يك معارف توصيفي
كه قرار شود پيرامون اين سه دسته قوانين اي  دنبال اينكه ان سه را اثبات كنيم نيستيم اال اينكه در جلسه

 پردازيم.  مي صحبت كنيم به ان
 را قائل هستيد كه هر عقلي به ان )روش جمع بندي و دسته بندي( خود اين منطقآيا  :برادر پيروز مند

 رسد؟  مي
 علي المبنا يا بدون مبنا. هر عقلي علي المبنا بيايد تسليم به اين سه شود :االسالم حسينيبرادر حجت 

 تواند برسد.  نمي تواند به ان برسد و اگر تسليم نشود مي
 خواهد به ساختن منطق تجربي بپردازد نيز يك چيزي حاكم است.  مي پس بر عقلي كه :برادر پيروزمند

 توانند. بنا ئا عليه حركت كنند نمي تواند بر ذهن كفار حاكم شود انها نمي ناي :برادر حجت االسالم حسيني
توانند بگويند بنا به اينكه اين عالم مخلوق باشد اين قوانين مخلوق باشد ادراك اسالمي و غير اسالمي دارد  نمي

شناسي است كه ما  شود از موضع اختيار سو به اختيار غير سو ء بپردازند اين يك نكته مهم در شناخت نمي و
ذهني و  ،توانند هماهنگ باشند در دستگاه كفار حركتهاي قلبي نمي كنيم كه دستگاه كفار هيچوقت مي عرض
تواند هماهنگ در ايد و وقتي كه اختيار  نمي تواند هماهنگ در ايد. تفسير انها درباره اختيار و انسان نمي عيني

 است در ان شكست است وقتياي  غير منسجم و غير مجموعهسو ء كرده اند حركت انها در اين امور حركت 
تواند  نمي خواهد ذهنش حركت كند مي كهاي  خواهد بنا ئا عليه تحليل كند كه اسالم حق باشد در هر لحظه مي

 تحليل كند. 
 اين حكمي كهآيا  خواهيم در باره روش طراحي صحبت كنيم و سوال اين باشد كه مي اگر نگوييم خاصا

 د عقل تسليم به منطق در هر سه منطق است؟ اين سوال جنابعالي بود منطق صوري هم همين راگوئي مي
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گوئيد  مي دهيد؟ مي گفت اگر درباره هرسه منطق يعني منطق امور نظري و ارتكازي و عيني باشد چه جواب مي

هم ممكن است  عقل براي ساختن منطق صوري در زمان ارسطو هم تسليم به حقايق شد؟ اگر شده باشد كفار
منطق صوري را خصوصا در رياضيات محض بكار گيرند. در ساختن يك دستگاه نظري كه صرفا با روش قياسي 

گويد اين نسبتها در فضاي  مي كند هيچكاري حتي به وقوع ان ندارد مي نفي و اثبات نسبتهاي نظري را تمام
يگر صادق نيست. پس بنابراين من اشكال موهومي رياضي در فضاي فرضي رياضي صادق است و اين نسبتهاي د

پس از انكه پيدا شد  :اصل پيدايش منطق صوري با تسليم شدن به حقايق است يا نه؟ ثانياآيا  كنم مي را تقريب
كساني از كفار كه ان را بكار گرفتند و التفات به اعتقاد و التزام به حقايق هم نداشتند و نتيجه هم داده است 

 كنيد؟  مي انها را چه
 منطق صوري به كمك عقلي كه تسليم حقايق اوليه بوده ساخته شده است 

 كنيم كه بدست اوردن منطق صوري را حتما با تسليم شدن به حقايق بوده است مي در قسمت اول عرض
كنيم عيبي ندارد كه مرتبه  مي عقل منطق را ساخته يا كشف كرده كه حقايقي را بشناسد. عرض ،گوئيد خير مي
ل ادم به حقايق تسليم شود تا اموري را اغاز كند بعد با انچه كه بدست اورده حقايق مرتبه ثاني را بشناسد. او

يعني ادراك از اجمال به تبيين سير كند. مرتبه اول مالحظه كردن حقايقي كه دست اول است و تسليم شدن 
است اين است كه همين منطق را در به انها براي ساختن منطق صوري بوده و مرحله دوم كه مرتبه تبييني 

فلسفه بكار گيرد. تا اينكه به حقايقي در مرتبه ثاني دست پيدا كند. اشكال سوال اينستكه كلمه حقايق اول با 
يابد با  مي گيرد اگر به دو معنا بگيرد حقايقي را كه انسان در فلسفه به ان دست مي حقايق ثاني يك معنا

ليم شدنش براي منطق ساختن الزم دارد اگر به دو معنا بگيريد نسبت به دو حقايقي كه ابتدا كار براي تس
 كنيد دو مرتبه از يك مطلب اما موضوعش دو تا ست.  نمي موضوع بگيريد و نسبت به يك موضوع نگيريد ضرري

 
 را انكار كنند.  )هماهنگي و سنجش في الجمله ،تغاير و تغيير( توانند اصول فلسفه منطق نمي كفار
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م اينكه اگر كسي بگويد اصال منطق براي رسيدن به حقايق است قبل از منطق انسان تميزي نسبت به دو

خواهد منطق بسازد معنا ندارد كه بگوئيد تسليم به حقيقت باشد چون  مي ندارد عقلاي  حقايق در هيچ مرتبه
 ليم به حقايق شويد. عرضدهيد كه كفار بروند و منطق ديگري بسازند و انها هم بگويند شما تس مي امكان

ان اصول غير از ،كنيم كه تميز نسبت به يك اصولي غير قابل انكار است و ان موضع حاكم بر منطق است مي
تواند بكار گيرد كه قبال هم اين را عرض كرديم تغاير و تغيير و  نمي اصول خود منطق است ان اصول را كافر

ور كه در بحث فلسفه منطق به ان اشاره شده است و اگر هماهنگي و سنجش في الجمله و از اين قبيل ام
كنيم كه اين مطالب مطالبي نيست كه اوال كفار  مي بخواهيد مفصل ان را مال حظه كنيد در انجا هست. عرض

بتوانند ان را انكار كنند در هر منطقي كه بخواهند حرف بزنند ديالكتيك يا هر چه ديگر باشد. درباره معرفت 
توانند منكر اين اصول بشون و اينگونه هم نيست كه ان اصول حرف  نمي واهند صحبت كنندشناسي هم بخ

ان در بحث هماهنگي كه همان معناي عليت در يك معناي عام ( مسلمين و كفار را در مرتبه واحد تائيد كنند.
ش را دارد و در تري از انچه كه متعارف است. هماهنگي نظام هستي را بكار گرفتن است كه بحث ان جاي خود

 . )گروه نظري تا حدودي بحث شده است
 

 تعريف را معرفت و انگيزه بدون حاكميت بر رابطه ممتنع است.
هماهنگ بودن يا هماهنگ  ،شود درك از هماهنگي مي پس يك مطلب ديگرهم در اخر عرض كنيم سوال
گردد. نهايت  مي ه خود فهم بركنيم كه حجيت فهم ب مي نبودن از كجا يقين پيدا كنيم كه صحيح است؟ عرض

اوريم و بعد از روش به  مي كنيم زيرا خود فهم را اول كار در روش نمي اول كار از خود شناخت شناسي اغاز
 رويم ولي اگر اول كار بخواهيم فهم را براي خود نفس فهم بكار ببريم مبتال به اين مي طرف شناختن خود فهم

ر مورد فهم صحبت كنيد ديگران هم در ميدان خودشان در باره فهم شويم كه شما در ميدان خودتان د مي
صحبت كنند ولي اگر از موضع هماهنگي صحبت كرديد و از موضع روش صحبت كرديد نهايتا روي ان دو 

گوئيد تعريف معرفت و انگيزه بدون حاكميت بر رابطه ممتنع  مي ائيد كه مي اصلي كه درباره تعريف فهم است
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ز تعريف هر دوي اينها در هماهنگي عاجز هستند ونمي توانند اين دو را تمام كنند و هر كدام از است. و كفار ا

شود يعني نا  مي اينها را هم كه به عجز برسند هماهنگي اين دو را نتوانند تمام كنند برهانشان متناقض
 عارفشان زير همين سوالشود و كليه مفاهيم و م مي تواند اثبات كند. تشت وارد ان نمي شود و مي هماهنگ

 . )بحث علم و انگيزه قبال زياد شده است( رود. مي
 

 كند.  مي منطق صوري مطلق نيست و ادراك از حدود اوليه بر اساس رشد ادراكات تفاوت
كنم كه منطق صوري هم حتما در تسليم شدن به حقايق بدست امده ولي باز  مي به صورت خالصه عرض
 كه مطلق است ادراك از حقايق تسليم بودن ادراك متناسب با يك مرحله را الزماين همبه اين معنا نيست 

كند اينجوري نيست كه شناخت و معرفت در باب منطق صوري متوقف شده باشد  مي اورد نه اينكه مطلق مي
د تعاريفي را كه نسبت به هستي داريم تعاريفي كه نسبت به نيستي و سلب و ايجاب داريم ادراك از اين حدو

تفاوت متكامل و علت ثبات ان هم در چند  ،كند ولي نه تفاوت متناقض مي اوليه بر اساس رشد ادراكات تفاوت
جلسه قبل عرض كرديم كه نسبت تقريبي كه بين انهاست و هماهنگي ان با حركت نظام هستي. انچه كه 

ن يا در بعد و يا در قرب شود ربط كيفيت ادراك با حركت نظام هستي است كه اي مي منشاء جزميت و يقين
گوئيم ديگر نا سازگار شد. وارد ددر انكار و بعد  مي است يا سازگار است يا ناسازگار است از يك مرحله خاصي

شود. جزء اين بخش است كه در  مي گوئيم از اينجا ديگر هماهنگي اغاز مي شد از يك مرحله خاصي هم
كدام يقين آيا  نهاي مطلق جزميت حركت ممتنع است وليخاطرتان هست كه گفته ايم منهاي مطلق يقين و م

هماهنگ و سازگار است و سازگار تر است؟ ان هايي كه هماهنگي در ان ظهور نموده باشد به هر نسبت كه 
ظهور شديد تر باشد اين نزديك تر است تا انجائي كه علم معصومين سالم اهللا عليه كه به حقايق اشياء برابر با 

توانيد بگوئيد كه نزديك با روند هستي است بلكه بايد بگوئيد كه روند  نمي ت كه ديگر انجاخود اشيا ء اس
كنند كه هست و خداوند تبارك  مي هستي و علم انها جداي از هم نيست ايشان حقايق اشياء را همانگونه درك
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باشد و در ان اختالف  نمي لو تعالي اشراف بر حقيقت اين عالم را به انها عنايت كرد و علم انها تدريجي الحصو

 نيست علم انها اشراف دارد و محال است در ان اختالف باشد. 
 

 كند؟ مي ايا همزمان با رشد ادراك منطق هم رشد
 كند از كجا بفهمد كه اين يقين هماهنگ است؟  مي وقتي شخص يقين پيدا :برادر نجفي

گاهي نسبت به هماهنگي در اين سه حضورتان عرض كرده ايم كه شخص  :برادر حجت االسالم حسيني
نفس تميز را كه شما در منطق به ،كند مي مرتبه ادراك با هم غفلت دارد گاهي هست كه هماهنگي را مال حظه

گردد گاهي  مي كسي نميدهيد يعني منطق الت فهميدن است نه اينكه خود فهم است حجيت به خود فهم بر
اين سه منطق با هم متناقض هستند يا نه؟ و نقض آيا  اهد بداند كهخو مي پردازد و مي است كه انسان به تعريف

آيا  پردازدكه نمي كنند گاهي است كه انسان به اين تعريف مي نبيند يعني كليه تعاريفش همديگر را تأييد
 دارند تعاريفي را كه كفار .كنند يا نه مي تأييدآيا  پردازد كه مي كنند يا نه؟ گاهي است كه مي يكديگر را تأييد

شكنند وقتي تعريف شكست و گفتيد  مي رسند مي توانند يكديگر را تأييد كنند به تعريف علم و انگيزه كه نمي
شود و اختيار به معني حاكميت بر رابطه الزم ندارد معنايش اين  مي علم كيفيتي است كه تحت قانون حاصل

رود و  مي تن اينكه علم اينست اين حرف زير سوالاست كه علم را شكسته ايد و احاطه بر رابطه ندارد. انوقت گف
توانيد بشناسيد همينكه فهميديد كه تعريف شما درباره علم غلط  نمي همينكه بر شما معلوم شد كه علم را

كند و هكذا در باب انگيزه اگر گفتيد انگيزه تحت اختيار  مي است اين غلط بودن در كليه معارف ديگر سرايت
 ست حكم ان هم همينطور است. نيست و بحث قانون ا

 تسليم به حقايق باشد تا آيا  اين تسليم به حقايقي كه فرموديد :برادر نجفي
برادر حجت االسالم حسيني: يعني هماهنگي تعاريفش را با هم در مرتبه نازله الاقل احراز كند. فهم 

 هماهنگي تعاريفش را نسبت به هم حد اقل در مرتبه كليات احراز كند. 
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گوئيم تسليم به حقايق بشود اين تسليم به حقايق بودن اگر به  مي در ساختن منطق وقتي كه ما :برادر نجفي

اين معنا باشد كه خوب ادراك هم كه تدريجي الحصول است و اين ادراكش يك منطقي را ساخته است پس 
ه احكام منطق صوري ثابت كنيد ك مي خود منطق هم بايد همانطور كه ادراكش رشد پيدا كند. اما مال حظه

 ...است مثل شكل اول قياس.
ما همين فرمايش حضرتعالي را قبول نداريم اشكال بر همين قسمت است.  :برادر حجت االسالم حسيني

 ادراك از منطق صوري حتما فرق كرده است چگونه فرق نكرده است؟ 
النتاجهم هست. اصال كل مقدماتي كليت كبري و موجبه بودن صغري شكل اول است و بديهي ا :برادر نجفي

گوئيد براي همين است و چه يك منطقي اين مطالب را بگويد چه فرد عادي  مي هم كه در منطق صوري
گيرند چون  مي كند و در هر حال نتيجه خودشان را نمي بخواهد ان را بكار گيرد. ظاهر قضيه اين است كه فرقي

ليم شدن به حقايق منطق صوري را درست كنم و بعد در اين فقط تمام كردن مالزمه است يعني بنده با تس
 ........وارد شوم كه بخواهم.

آيا  كنم. به هر حال منطق صوري يك وقتي پيدا شده است. مي برادر حجت االسالم حسيني: من يك سوال
 اين مورد نياز جامعه بوده است يا نه؟ 

 مورد نياز بوده است.  :برادر نجفي
اين تدوين ان مورد آيا  توجه بفرمائيداز يك موقع منطق صوري تدوين شده :م حسينيبرادر حجت االسال
 نياز بوده است يا نه؟ 

خب باالخره يك نفر ديده است كه مردم نياز به منطق دارد براي اينكه با هم حرف بزنند و استدالل كنند 
 بايستي منطق را تدوين كرد. 

اگر بديهي باشد مورد آيا  مشعر به اين است كه مورد نياز بوده است.برادر حجت االسالم حسيني: تدوين ان 
 نياز است؟ 

 نه  :برادر نجفي
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پس بنابراين منطق صوري اگر شما بفرمائيد كه قضيه اش بديهي است اين  :برادر حجت االسالم حسيني

 ديگر مورد نياز نيست كه بيايد ان را درست كند و انرا كشف كند. 
كليت  ،گويد كليت كبري مي گردد. شكل اول وقتي مي كنيم پايه ان به بديهي بر مي رضما ع :برادر نجفي

 يعني بايد كبري كلي باشد تا بديهي االنتاج شود. ،كبري كه هنوز تغيير نكرده
 دانيد بين علماي منطقي در مسائل منطقي نهايتا اختالف است؟ : ميبرادر حجت االسالم حسيني

 است. بله اختالف  :برادر نجفي
دانيد موادش با هم فرقي ندارد مثل فلسفه نيست كه يكي از اين مطلب  ميآيا  :برادر حجت االسالم حسيني

كنند پايه اوليه منطق صوري كلمه  مي اغاز كند و ديگري از يك مطلب ديگر. هر دو از هستي و نيستي شروع
يد تعريف از هستي و نيستي بديهي گوئ مي هستي و نيستي است كه نيستي سلب و نقيض هستي است. شما كه

گوئيد قياس شكل اول است و بديهي است و مورد اختالف  مي توان ان را تعريف كرد روش هم نمي است. زيرا
 هم نيست پس هم ماده را داريد هم صورت داريد اختالف در قضاياي منطقي براي چيست؟ 

 اختالف در يك مباحث جزئي است.  :برادر نجفي
جزئي باشد و لو يك مورد باشد يعني اگر يك مورد هم باشد موجبع جزئيه  :االسالم حسينيبرادر حجت 

كنم اگر ما يك مورد اختالف پيدا  مي نقيض سالبه كليه است و سالبه جزئيه نقيض موجبه كليه است. من سوال
ر گرقتند كند يا نه؟ ماده يك روش هم يك كساني هم بكا مي كرديم سلب اطالق فرمايش حضرتعالي را

 كنند.  مي ادمهايي نبودند كه ضعيف باشند كه بگوئيم اشتباه
 در ان تعريف اوليه اختالف كردند.  :برادر نجفي

شود اختالف كرد. اگر بگوئيد  نمي گوئيد بديهي است و مي در تعريف هستي كه :برادر حجت االسالم حسيني
فرمائيد كه هستي و نيستي تعاريفش بديهي  مي ولائيد. شما با اين حرف را قب مي اختالف است روي پايه ما

است قياس شكل اول كه صورت استدالل هم باشد بديهي است علما منطقي بنا به اين حكم كه ماده و صورت 
هستند نتايج بايد مطلقا بدون اختالف شود. هر گاه اين اطالق با يك قضيه كوچك بشكند شما بايد يا تعريفتان 
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كنيد؟ اگر بخواهيد بفرمائيد كه تعاريف فرق  مي سبت بين تعريفتان كه قياس است چكارمورد اشكال باشد يا ن

رود اگر بخواهيد  مي كحرده معنايش اين است كه تعاريف درباره هستي بديهي نيست. حد اوليه شما زير سوال
هم ماده هم شكل و ،گويم شكل اول هم كه بديهي است مي بگوئيد تعاريف فرق نكرده و بديهي است بنده

بديهي هستند نتايج بايد مطلق باشد. نتايج نبايد اختالف داشته باشد. چون نتايج در جزئي ترين امر دور افتاده 
خواهد بعدش رياضيات بسازد كه مسائل خودش قطعا نزديك تر به خودش است تا مسائل  مي منطق و...منطق

دش قطعا به خودش نزديك تر است تا مسائل خواهد بيايد فيسفه بسازد كه مسائل خو مي رياضي. منطق بعد
خواهند مواد ديگري را بياورند و با اين روش جمع كنند ولي خود منطق رشدش بر  مي فلسفي چرا؟ چون انها

 است كه خود قياس شكل اول هم تابع ان است يعني شما برهان عليت را برداريد ببينيد چهاي  اساس ماده
 شود.  مي

را بر داريم ممكن است قياس قياس شكل اول بر داشته شود ولي بديهي اوليه كه اگر عليت  :برادر نجفي
امتناع و اجتماع نقيض باشد سر جاي خودش است. يعني فرمايش حضرتعالي اين بود كه اگر برهان عليت را بر 

 رود ولي ان نيست ان بديهي اولي است. تابع بر هان عليت نيست.  مي داريم ان هم زير سوال
حجت االسالم حسيني: بديهي اولي سر جاي خودش روي هم كه سر جاي خودش است اختالف در برادر 

 كنيد؟  مي منطق صوري را چكار
 اختالف فقط در مواد است و در چيز ديگري نيست. اگر بديهي نباشد در ان اختالف است.  :برادر نجفي

 
 لق بودن منطق را خواهد شكست. است كه مطاي  وجود يك مورد اختالف جزئي بين علماي منطق موجبه

سوال اينجاست كه مواد منطق صوري كه ماده اوليه ان امتناع و اجتماع نقيض  :برادر حجت االسالم حسيني
 گويند نه اجتماع و امتناع نقيض يعني دو تعريف ماده مي يعني هستي و نيستي است. ماده را هستي و نيستي

 ائيم روي اين دو تعريف اولي دست مي سازد ما مي وعي ما راشود اولين بسبت حكميه اولين حكم موض مي
 گوئيد ابتدا چنين چيزي مي گوئيم تعريف از هستي و تعريف از نيستي مورد اختالف است. مي گذاريم و مي
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شود اگر  مي شود اگر بپذذير كه مورد اختالف است كه امتناع و اجتماع نقيضين حكم درباره تعاريف مختلف نمي

كه مورد اختالف است و بگوئيد كه اين دو تا بديهي است چرا؟ براي اينكه با هر چيز كه بخواهيد نپذيريد 
هستي را تعريف كنيد نيازمند به اين هستيد كه خود هستي را در مقدمه بياوريد. پس درك از هستي قابل 

 باشد تعريف دو كه ماده اين گويم مي است بديهي دركي بگوئيد هست؟ دركي چگونه بگويم –تعريف نيست 
ر نسبت بين تعاريف اگ كه هم روش نيست اختالفي ان در و است بديهي كه فرمائيد مي منطق اوليه حدود

وئيد اختالفي در ان نيست و بديهي  مي خورد نسبت بين تعاريف هم كه نمي شود. و به درد نمي نداشته باشيد
 تالف در مسائل منطق صوري در مورد چيست؟ گوئيم پس اخ مي كنيم و مي است. با هم از همين جا حركت

 از همين ابتدا شروع شده از همين تعريف شروع شده است.  :برادر نجفي
پس تعريف شما بديهي نيست اگر تعريف بديهي نيست حكم شما حكم نظري  :برادر حجت االسالم حسيني

 ديهي است نظري است. توانيد بگوئيد بديهي است پس امتناع نقيضين كه گفتيد حكمي ب نمي است و
 
 



 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومسروش طراحي دوره 

 ٣٨جلسه: 
 موضوع: قوانين حركت اسالمي و غير اسالمي (صحيح و فاسد) دارند

 ١٦/٤/٦٥تاريخ:
 

 مقدمه
عنوان اين كه قوانين حركت، تحرك و تحريك سه مباحث روش طراحي را تحت  ٣٨برادر نياز: جلسه 

تواند ساخته شود و حتماً اينها اسالمي و غير اسالمي  نمي پارامتري هستند كه روش طراحي باالستقالل از اينها
 دارند خدمتتان هستيم.

حجت االسالم حسيني: فرض اول اين است كه روش طراحي مستقل از قوانين حركت، قوانين تحرك و 
تحريك و يا يكي از اين ها يا دو تاي از اينها يا سه تاي از اينها نيست و فرض دوم هم اين است كه قوانين 

بگوئيم اين سه دسته قانون اسالمي و غير اسالمي دارد كه هر گاه اين دو فرض تمام شود يعني مستغني نبودن 
دسته قانون ثابت شود آن گاه روش طراحي از اين سه دسته قانون و اسالمي و غير اسالمي داشتن اين سه 

خواهيم عرض كنيم كه غرض از بكار گيري  مي روش طراحي طبيعتاً اسالمي و غير اسالمي خواهد داشت اكنون
شود اين قوانين حركت اسالمي و غير اسالمي داشته  مي لغت قوانين حركت چيست؟ و دوم اين كه چگونه

 ود ببينيم اين تصور تا چه اندازه قابل اثبات يا نفي است؟ باشد؟ يعني تصور قضيه را بكنيم اگر قابل تصور ب
 بحث ما درباره كيفيت حركت و قوانين آن است نه اصل حركت

 غرض از قوانين حركت طبيعتاً اين نيست كه پيرامون اصل حركت به صورت تجريدي سخن بگوئيم زيرا
 داخت.توان اصل حركت را موضوع سخن قرار داد و به بحث درباره آن پر مي
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حركت يعني چه؟ مثالً خروج از قوه به فعل است. درباره اين كه اگر معناي حركت خروج آيا  درباره اين كه

چه چيزهائي در آن شرط است و چه چيزهايي شرط نيست. اينها بحث هائي دركليات آيا  از قوه به فعل باشد
 ت.است كه آن كليات مجرد از اين گونه حركت يا آن گونه حركت شده اس

 گوئيم. مي نسبت عيني بين كيفيتهاي مختلف حركت را قانون
شود كه در هستي  مي پس بنابراين درباره اصل حركت اگر موضوع سخن قرار گرفت اين بحث تجريدي

شود. ولي اگر در قوانين حركت يعني اين كه چه رابطه هائي در هستي حركت  مي شناسي نوعاً به آن پرداخته
ومشد كيف حركت مانند يك كيفيت از كيفيات هستي نسبتي با  مي از كيفيت حركت وجود دارد؟ يعني بحث

گوئيم. پس در حقيقت  مي كيفيتهاي ديگر حركت دارد كه نسبت بين كيفيتهاي حركت را قوانين حركت
موضوع قوانين حركت چگونگي حركت است (كيفيت حركت است) قوانين نسبت عيني بين كيفتهاست. حاالت 

كنيم موضوع بحث هر چند حركت است ولي نه اين كه از باب اصل حركت  مي م روشن شدمالحظهكه محل كال
به صورت تجريدي بخواهيم چيستي آن را بيان كنيم ماهيت آن را بيان كنيم. بلكه بحث پيرامون چگونگي 

ره اصل حركت است. نسبتي كه بين كيفيتهاي مختلف حركت وجود دارد اين بحث غير از بحثي است كه دربا
توان در حكمت دنبال آن گشت در فلسفه  نمي گوئيم مي حركت است بنابراين آن چه راكه در اينجا از آن سخن

كند ولي به  مي هستي شناسي و در آنجا كه بحث درباره موضوعات چه از باب هستي و چه از باب چيستي بيان
ونگي است. چگونگي هاي حركت پردازد بحث ما در آنجا نيست بحث ما موضوعش خود چگ نمي چگونگي

 چگونگي نسبت بين كيفيتهاي مختلف بحث ما ست.
 بحث درباره چگونگي حركت از فلسفه هستي شناسي (ممكن يا واجب بودن هستي) جدا نيست.

تواند اسالمي و غير اسالمي داشته  مي اين غرض از كلمه قوانين حركت بود اما اين قوانين حركت را چرا
كنيم بحث درباره چگونگي حركت متفرغ  مي وئيم كه نهايتاً اسالمي و غير اسالمي دارد؟ عرضگ مي باشد. و چرا

شود  نمي بر بحث درباره اصل هستي و سپس درباره اصل حركت و سپس درباره چگونگي حركت است. يعني
هستي "يا  "هستي ممكن است "چگونگي حركت بحث بشود و تفاوتي نكند كه انسان معتقد به اين باشد كه 
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 شود بحث درباره چگونگي حركت و قوانيني كه نسبت بين كيفتهاي مختلف حركت را بيان نمي "واجب است

كنند بشود ولي اصل حركت اصل وجود حركت و هستي حركت بالمره درباره اش تاثيري نداشته باشد حاال  مي
 كنم. مي اين روشن تر عرض

 ثر گذار است.پيش فرضها در شناسائي نسبت بين چگونگي حركت ا
اگر كسي قائل باشد كه ماده مخلوق است و بنابراين مخلوق بودن حركت را معتقد باشد و در اين باب بگويد 
كه حتماً مخلوق غايتي دارد براي رسيدن به غايت حركت ضروري است جهت حركت به طرف غايت است با 

ذاتي وي است بنابر اين جهت خاصي  كسي كه بگويد هستي مخلوق نيست بنابراين غايتي ندارد و حركت هم
به طرف غايتي خاصي كه بخواهيد. آن غايت را متناسب با كمال مطلق بدانيد چنين چيزي نيست. اين دو 

 گذارد. چگونه؟  مي پيش فرض در شناسائي قوانين حركت يعني نسبت بين چگونگي هاي حركت تاثير
گي حركت و هم در استنباط از چگونگي اثر گذار تئوري (فرضيه) هم در برنامه ريزي براي شناختن چگون

 است.
خواهيد نسبت بين  نمي كنيم كه شناختن قوانين حركت يك شناخت ساده نيست چرا؟ شما مي عرض

خواهيد نسبتي را بدهيد و بگوئيد نسبت بين اين  مي كيفيتهاي موجود آن هم در مرتبه نازله را بشناسيد. بلكه
خواهم  مي ركت كردن اين است. اين نيازمند به يك ا ستنباط است همين جاگونه حركت كردن و آن گونه ح

فرضيه هم در برنامه ريزي شناختن چگونگي حركت و هم در استنباط از چگونگي حركت  "تئوري"عرض كنم 
 موثر است. 

يعني شناختن براي خود شناختن قوانين حركت نيازمنديم كه نسبتي را بين يك پيش فرضهائي درباره 
ركت و كيفيتهاي آن قابل مطالعه و مالحظه بدانيم اگر بگوئيم ممتنع است بشود، و پيش فرضي در اختيار ح

داشته باشيم و بگوئيم ممتنع است كه پيش فرض داشته باشيم درباره اين كه پيدايش حركت براي چيست؟ 
شود  نمي چنين صورتي كنيد. در مي علت تغييراتش چيست در اين صورت قدرت استنباط را از خودتان سلب

 استنباط كرد. 
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 شناختن نسبت بين چگونگي هاي حركت يك شناخت بديهي نيست.

شود بر اساس تئوري  مي استنباط از مباحث حركت يك استنباط ساده نيست حوادثي پديده هائي مشاهده
د؛ عالونه بر تواند باش نمي امكان استنباط است. شناختن نسبت بين چگونگي هاي حركت يك شناختن بديهي

تواند باشد. يعني بايد اگر بخواهد كنترل  نمي هماي  تواند باشد يك شناختن غير مجموعه نمي اين كه بديهي
شود؟ همه صحبت  مي كندحتماً نمونه مفروض براي حركت داشته باشد و بخواهد ببيند نسبتها در آنجا چه

نيايد صرفاً بگوئيم نيازمند به تئوري براي  از مجموعه هم پيشاي  درباره اين است كه هر گاه حتي كلمه
 كنيد چه در استنباطي را كه بعداً باز به وسيله تئوري مي استنباط هستيم(چه در تئوري پيش فرضي را كه

 كنيد) كسي غفلت نكند كه تئوري تا قبل از آزمايش است بعد از آزمايش عملكرد و قدرت عمل است عرض مي
فرمائيد.  مي كنيد و نسبت تاثير بيان مي نيست قدرت عمل را كنترلاي  ساده كنيم قدرت عمل هم يك چيز مي

 شود نسبت تاثير تقريبي است كه مبتني بر استنباط تئوريك بدست مي نسبت تاثير به وسيله تئوري خوانده
 آيد. مي

از پشت آيد يك چيزي باشد كه واقعاً اگر يك بقال را  مي اين گونه نيست كه نسبت تاثيري كه به دست
كنند و طرح و آزمايش صرفاً همان ادراكي را  مي ترازو برداريد و در آزمايشگاه ببريد كه روي قوانين حركت كار

كند. قضيه اين  مي بكند كه در يك جمع بندي نهائي از تجاربي كه در پيرامون حركت است يك فيلسوف
ست. چگونگي نسبت تاثير و جهت گيري جوري نيست قضيه يك استنباط كارشناسي درباره خود نسبت تاثير ا

 اصالً منحصر در اين است يا نيست.آيا  و اين كه
تواند  نمي قوانين حركت (تغيير) جداي از جهت حركت نيست و استنباط از اين قوانين هم جدا از جهت

 باشد.
 تواند پيش فرض نداشته باشد و قدرت استنباط داشته باشد. نمي و به عبارت ديگر پروفسور

نداشته باشد استنباط كند. استنباط او مبتني بر ابزارش اي  عني شما اگر او را خلع سالح كنيد هيچ اسلحهي
نسبت به حركت است و سپس استنتاج آن. اول كار يك اي  است. تئوري او ابزار او براي برنامه ريزي مطالعه
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شد. معناي اين حرف اين نيست تئوري ممكن است در باب حركت بدهد و هنوز هم به آزمايش دست نزده با

در باب حركت دارد بعد يك نسبتهاي تخميني اي  كه بالمره آزمايش نكرده باشد چون يك اصول موضوعه اوليه
شود و احياناً خالف استنباطهائي كه ديگران  مي بين آنچه را كه مشاهده شده و گزارش شده در ذهنش منعقد

شود قدرت شمول، قدرت كارآئي و قدرت  مي يك فرضيه جديد بيان كردند چون خالف استنباط ديگران است
گذاريد تا به آن تئوري عيني بگوئيد واال اصل تئوري و فرضيه بودن آن معنايش اين  مي تصحيح را هم شرط

از مشاهداتي كه با اصول مفروضه ذهنيش گزارش شده اول كار تا چنين اي  است كه تخمينها نسبت به پاره
 تواند يك تئوري ارائه دهد. بعد اين تئوري در آزمايش هم كه نتيجه اش را ذكر نمي اشدچيزي را نداشته ب

خواند بنابراين توصيف از نسبت تاثير توصيفي كارشناسي است نه  مي كنند باز با همين ابزار نسبت تاثيرش مي
بعد از اين كه  توصيفي ساده. توصيفي فني است نه بديهي. توصيفات مبتني بر اصول تئوريك است. تئوري

تجربه هم موفقيت آن را امضا كند در خواندن تجربه موثر است. اين جوري نيست كه بالمره تاثيري در خواندن 
تجربه نداشته باشد و يك توصيف ساده باشد. اگر چنين چيزي شد چگونه پيش فرض درباره اصل هستي، 

 شود؟  مي غايت هستي، علت حركت هستي
بريم هستي ممكن الوجود، هستي عالم ماده، حركتي كه در اين عالم  مي بكارهستي كه ما در اين جا 

 توانيد آن را واجب بدانيد چگونه نمي آوريد و مي كنيد اين حركتي كه صفت ممكن را روي آن مي مشاهده
شود كه اگر پيش فرض فلسفي مخلوق بودن و جهت خاص داشتن باشد با اين كه جهت خاص نباشد يك  مي

اط ممكن شود؟ به عبارت ديگر قوانين تغيير كه قوانين حركت است جداي از جهت حركت نيست و رقم استن
 تواند باشد. نمي استنباط كردن اين قوانين و استنباط داشتن اين قوانين جداي از جهت

 اگر قدرت تاثير عيني اصل گرفته شد يعني از نظر فلسفي اصالت ماده پذيرفته شده است.
بينم بايد گفت  مي گويد من آثارش را مي كنم و به آنكه مي من كاربردي توتجه به علوم گويد مي به آنكه

دانم و  مي گوئيد نسبت به غايت ساكت هستم بفرمائيد كه در وجود حركت ماده را اصل مي بنابراين اين كه
ئي را واجب دانم كسي كه خاصيت اين ش مي هستي را براي حركت اصل گرفته ام و وجوب را براي ماده اصل
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دانست و گفت من به طرف غايت خاص بودن را كار ندارم و حتماً هم اين خاصيت را دارد يعني ممكن بودن را 
در نظر نگيرد چون اگر ممكن گفت معنايش اين است كه داشتن آن مربوط به يك جهتي است مربوط به يك 

ارم اصل در آزمايشات من قدرت تاثير غايتي است ولي اگر گفت كه من فقط قدرت تاثير عيني آن كار را د
عيني ماده است. اگر اين ا صل قرار گرفت مثل اين است كه از نظر فلسفي بگويد در نظر من اصل ماده وجوب 

 و وجود برايش است. 
 افتد. مي گيرد از موضوعيت نمي ارزش نزد كسي كه دنيا را در ابتال
گويد ماده  مي قائل به مخلوق بودن ماده نيست و كنيم كه كسي كه مي براي اين كه روشن تر شود عرض

شناسد چنين كسي اگر بخواهد قوانين حركت را بشناسد  مي واجب است حركت را هم ذاتي و واجب براي ماده
دهد چنين فرضي معنا ندارد كه بگوئيد غايتش را ببين چگونه  مي مگر جز اين است قدرت عملكرد را اصل قرار

قوانين تغيير كيفيت مناسبات آيا  حركت قوانين حركت چه تناسبي با اين روند دارد؟است جهت حركت روند 
گوئيم مناسب ا ست؟ اين مساله بسيار  مي توانند عوض شوند يا نه؟ به كدام جهت هست؟ چرا مي خودشان هم

ر گاه قابل دقت است و با كمي دقت هم مطالب واضح است يعني اين جوري نيست كه ابهامي در آن باشد. ه
شما گفتيد آثار ماده در توصيف اصل است معناي اين حرف اين ا ست كه شما از اول دنيا را دار ابتال نگرفته 

گويد ممكن است حركتهاي فاسدي مشاهده شود ممكن است حركتهاي  مي گيرد مي ايد. آن كسي كه دار ابتال
افتد و برايش همين  مي اصالً از موضوعيتگيرد  نمي صحيحي مشاهده شود.ارزش نزد كسي كه دنيا را دارابتال

شود. اگر اين قسمت را مورد توجه قرار دهيد آن  مي شوند ارزش مبتني بر همين حركات مي حركات ارزش زا
كنيم كه استنباطهائي كه در نسبت تاثير داريم. درنسبيت غير اسالمي معناندارد كه شما  مي وقت مالحظه

رشد است؟ در ماده همه سازگار با رشد است و يا دوباره همه آنها كلمه رشد بگوئيد كه كدام حركت سازگار با 
شود. كه البته اين دومي صحيح است و موضوعاً موضوعيت ندارد. يعني چه؟ ذاتي ماده  مي بي معنا و بي مورد
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 انساني است درباره آن گفتناي  كند يعني چه هماهنگ با رشد باشد رشد مسائله مي حركت است حركت هم

 ١آيد معنا ندارد. مي اين كه تغييرات متناسب با مراحل رشدي است كه براي بشر پيش
 تناسب به تبارك و تعالي مبنا و اساس ارزش است.

شود كه حقيقت اشيا  مي شود كه يا در فلسفه واقع به صورت يك امر قطعي تمام مي حال يك سئوال مطرح
گويد تناسب نسبت، ربط، حقيقت  مي ناي زمينه يا به هر معني كهلغو نيستند و تناسبي با غايت دارند يا به مع

حركت يا يك نسبتي با غايت دارد يا اين كه درباره آن بايد بگوئيم كه لغو و ظلم است به هر حال در فلسفه 
 دانند همانجور كه ماده را مخلوق مي الهي آنچه كه مسلم و غير قابل ترديد است اين است كه حركت را مخلوق

تواند بگويد  نمي داند مي داند وجوبش را وجوب بالغير مي دانند يعني محتاج به واجب الوجود نمي دانند واجب مي
گويد وقتي كه نگفت واجب است لذاته بذاته  نمي ذاتاً مستقل است لذا ته بذاته در باب حركت چنين چيزي را

 كنم خدا براي چه؟ مي بال فاصله سئوال شود هيمن كه گفتند لذاته بذاته نيست مي ارزش همين جا وارد آن
اي  كنيد و حركت و حول و قوه نمي را در سماوات و ارضيين پيدااي  ارزش را خلق كرده است؟ شما ذره

(شدت: قوه، حول تغيير) شدتي و حركتي پيدا نيم كنيد كه بتوانيد به آن نسبت دهيد و بگوئيد لذاته بذات 
توانيد  نمي ل منه تبارك و تعالي است و خودش براي خودش است اگرمستقل عنه تبارك و تعالي است مستق

 گويم براي چه؟  مي هيچ حركتي را پيدا كنيد كه مستقل باشد مجبور هستيد بگوئيد مخلوق است من فوراً
 ارزش مستقل از درك از ارزش است و پايگاهش به اطالق برمي گردد.

                                         
 شود. مي شود و نحوه برخورد مي قيامت است درباره زمين آسمان اوضاع همه اينها صحبتبه آياتي كه درباره  ١

 گويد فالن دوره يا چند هزارسال ديگر ياچند ميليون سال ديگر اوضاع افالم به هم مي اين كه بگوئيم فيزيك اتمي هم
شود و الزمه اش اين است. اگر چنين  مي پيداگويد يوم دين  نمي خورد مي گويد اوضاع بهم مي خورد ولي فيزيك اتمي كه مي

گوئيم  مي داند ما به هر حال عالم آخرت را نمي داند مربوط به يك سير و روند نمي چيزي بگويد كه آن را مربوط به رشد
ا پيدا شود. كنيم. در آن دستگاه كه معنا ندارد اين حرفه مي داربقاست. عالم دنيا دارابتالست و بالغت دنيا و پست آن را معرفي

شود نسبت به خداي متعال گناه كرد. طغيان  مي شود حتي مي شود قوانيني كه در اينجا پيدا مي مناسباتي كه در اين جا پيدا
شود اين كه حركت نسبت به جهت حركت مالحظه شود و جهت حركت با غايت مالحظه  نمي كرد در آنجا چنين چيزي پيدا

 شود در دستگاه مادي وارد شود. نمي ش فرض فلسفه اسالميشود در نسبيت غير الهي و بدون پي



٢٦٢  ······························································································································································  
تواند جدا  نمي نفس ايجاد كردنش همراه آن است و شود ارزش در مي ارزش در نفس خلق كردن آن مطرح

گوئيد فعل انسان چون داراي اختيار است ارزش درباره اش موضوعيت دارد ولي فعله تبارك و  مي شود. شما
 تعالي كه بايد تناسب به جلت عظمته داشته باشد آنجا ارزش نيست؟ هيهات همه ارزشها به او بر

او تناسب با او و نسبت با او ندارد يا موضوعاً قابل نسبت نيست؟ گفتن اين شود گفت فعل ت مي گردد.چگونه مي
كه موضوعاً خارج از دايره مفهوم ارزش است مثل اين است كه بگوئيم موضوعاً خارج از نسبت به اوست خصوصاً 

مته در اگر در مبناي ارزش در فلسفه ارزش تناسب به تبارك و تعالي اساس ارزش شد. اگر تناسب به جلت عظ
فلسفه ارزش نباشد فلسفه ارزش استقرار بر مطلق ندارد در صورت نسبي شدن آن فرض ارزش يابي در معناي 
حقيقي آن برابر است يعني حق و باطلي ندارد يعني ارزش اگر هيچ حقيقتي هم نداشته باشد ديگر ارزش 

ي كه اعتباري محض بدون هيچ شود گفت ارزش حقيقت ندارد باز هم بگوئيم ارزش است؟ ارزش ميآيا  است؟
كه بگوئيم نسبي محض است و در نسبت خودش هم نسبت اطالقي ندارد. اي  گونه حقيقتي فرض كنيم بگونه

بينم براي همين موضوع نسبت  مي گوئيم براي مريض ارزش اين است كه شرب خمر كند ولي من مي يك وقت
نسبت به موضوعي آيا  گوئيم مي بريم و مي ترديدبه همين مريض در طاعت الهي جلت عظمته او را زير چكش 

شود سلب و ايجاب آورد يا خير  مي گوئيد نه ندارد يا نسبت به خود موضوع مي گوئيد داراي ارزش است؟ مي كه
مرضي است شرب خمر برايش واجب و ترك آن حرام است. روي ادله تزاحم كه گفته شد. االن وقتي گفتيد 

 همين شخص و همين مورد و همين نسبت با حفظ همه خصوصياتي كه ذكرترك آن حرام است نسبت به 
شرط به هر  ٨شرطي كه الزم است يا با حفظ بيشتر از  ٨كنند در بحث تناقص، نسبت به همين با حفظ  مي

 مطلق است يا نه؟ آيا  حال با حفظ موضوع
اين ربط آيا  گويم مي ن نبايد بكند.مي گوئيد از ديدن اين آقا و اين مكتب بايد اين كار را بكند از ديدن آ

گويم من  مي گوئيد حقيقت دارد، ادراك از حقيقت موضوع مشكل است. مي بين اين دو حقيقي هم دارد يا نه؟
تواند مردد باشد.  نمي گويم اين رابطه هستي دارد و هستي مي كاري به ادراك حقيقت كه ندارم. في نفسها
است. اين نسبت اگر نسبت متناسب است داراي ارزش است اگر  هستي در هر نسبتي كه هست باشد هست
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نسبت متناسب نباشد داراي ارزش نيست. اين مستقل است، ارزش مستقل از ادراك از ارزش است. اگر بگوئيم 

پايگاهش به اطالق برمي آيا  ارزش مستقل از ادراك از ارزش در يك مورد است بالفاصله صحيح است كه بگوئيم
 ست كه نسبت به يك فعل آدمي وقتي تناسب به اطالق دارد لغت ارزش را بكار گرفتن صحيحگردد چطور ا

گوئيد تناسب هست و  مي گوئيد تناسب ندارد و قضيه قطع است؟ يا مي دانيد ولي براي فعله جلت عظمته مي
 ارزش نيست؟

ت كه كيف هستي است حاال در صورتي كه بگوئيم موضوعاً خلقت و افاضه وجود و هستي به ممكنات و حرك
تواند تحقق پيدا كند با  مي شود شئي بدون خصوصياتش مورد افاضه قرار گيرد شئي با تعينش است كه نمي و

كند پس در اين رتبه همه  مي تواند محقق شود با كيف تحققش است كه نسبت به او پيدا مي كيفش است كه
 الي دارد.شوند ارزش هم تناسب و تبارك و تع مي اشياء داراي ارزش

كنم كه  مي شود اين است كه پس بي ارز ش در اين جا وجود دارد يا نه؟ عرض مي آنچه كه در اين جا محرز
تواند وجود داشته باشد در مرتبه خلق و ايجاد بي ارزش مساوي با اين است كه خدا بر باطل ايجاد  نمي ابداً

گوئيد ارزش  مي ند. ايجاد بر باطل تناسب با او ندارد.ك نمي بفرمايد سبحانه و تعالي عن ذلك خدا ايجاد بر باطل
شود ابداً چنين چيزي نيست فرض عقالني  مي و بي ارزشي هر گاه كه يك طرف آن ممنوع شد ديگر مساوي

گوئيد خداي متعال صفتش صفت مخلوقات  مي آيد اگر شما مي مالحظه نقيض آن هست و بعد نسبت سلبي آن
است اين حتماً بايد خدا داراي صفت مخلوقات باشد تا بشود اين جوري حرف  نيست. منزه از صفت مخلوقات

 گوئيد اين تنزيه نيست در جايي كه صرفاً تناسب با اطالق گفته مي زد؟ يا تنزيه صحيح است؟ يا اين كه
ركت توانم فعل را خلق را مالحظه كنم ببينم ح نمي شود اتفاقاً اساس تنزيه، اساس ارزش همين است كه من مي

در اصل هستي تناسب به اشيا و انسان دارد يا اين كه ابداً تناسب در اصل ايجاد اينها داشته باشد؟ در اصل 
ايجاد شدن بايد به جلت عظمته تناسب داشته باشد. به واجب تعالي تناسب داشته باشد اگر ما بگوئيم ممتنع 

شود بيان كرد  مي ود صفات سلبيه را كهش مي الوجود شريك الباري ممتنع اين كه خدا ظالم باشد ممتنع
شود و اگر نشود صفت عدل براي فعل او ممتنع است كه آورده  نمي خصوصاً نسبت به فعل چگونه نسبت به فعل
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شود جز عدل از او سر نزند ظلم از او سر نزند و محال باشد در عين  مي شود عدل صفت ارزشي است بنابراين
 و بگوئيم ظلم ممتنع است و تناسب به ندارد. حال بگوئيم هماهنگ است عدل است

 الزمه خلق موجود مختار اين است كه دست وي در اختيار صحيح و يا اختيار فاسد باز باشد.
حال كه حركت ممكنات بر اساس عدل استوار است سماوات و ارض بر حق جريان دارد بر حق استوار است 

 كنيم آن وقت مي به غير او حاال يك مرتبه نازلتر صحبتبر باطل استوار نيست تناسب به دارد نه تناسب 
توانيد  نمي گوئيم اگر بنا شود اختيار خلق شود. (بحث اين كه چرا اختيار خلق شود بحث ديگري است) مي

بگوئيد خلقت موجود مختار تناسب به ندارد؟ (موجود مختار سو اختيار نموده است در دايره اختيارش) فعل از 
شود و نبايد اختيار را از او سلب  مي لقت حتماً متناسب به جلت عظمته است مخلوق كه خلقجهت ايجاد و خ

كنند كه نتواند كار متناسب با خودش انجام دهد. اگر گفتيد بايد موجود حاكم بر رابطه خلق شود بايد اين 
بر فعلش درباره سو  حكومتش حكومت نافذه باشد واال ديگر حاكميتي در كار نيست و آنچه را درباره حكومتش

اختيار يعني حركت قوه اختيار در جهت سو از ادني مرتبه اش كه نيت باشد تا اعلي مرتبه اش كه بتواند تصرف 
در حركات عالم هستي كند و كيفيت و تناسباتي را در حركت برقرار كند كه متناسب را در حركت برقرار كند 

ا عالم تكوين پذيرا باشد. يعني بايد ناهماهنگي را در يك نسبتي كه متناسب با اهوايش باشد. بايد همه اينها ر
تواند بزند؟ اينها  نمي بپذيرد هر چند قابل دوام نباشد هر چند ناهماهنگ ضرر به دستگاه خدا نتواند بزند چگونه

رد شود نظر جلسه بر اين قرار بگي مي شود موضوعاً خارج از موضوع بحث جلسه است. مي در بحث اختيار طرح
شود  مي كه پيرامون اختيار و اختيار ناهماهنگ بحث كنيم. چه ضرورت چه تحقيق و چه تاثير آن. هر سه را

) اختيار ٣) اختيار است (٢) جهان مخلوق است (١بحث كرد ولي در فرضي كه در فلسفه الهي تمام شده كه (
تناسب با سطوح اختيار در كيفيتهاي موثر است اگر اين جوري باشد حتماً آدم بايد بتواند نحوه حركتهائي م

 مختلف هستي ايجاد كند. 
شود از پايگاه فلسفه الهي در تئوري شناسائي چگونگي حركت ها  مي آنوقت در اينجا قطعاً موضوع ارزش وارد

از حركتها، حركتشان هماهنگ اي  از حركت ها نسبتشان ناهماهنگ است عدهاي  و نسبت آنها به هم چون عده
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اينها حتماً نسبت هست بايد باشد ما اين را مورد دقت قرار دهيم كه قوانين حركت بر اين پايه است. بين 

 ٢ضرورتاً چنين خاصيتي را دارد.
 گيرند قوانين ماده صحيح و فاسد ندارد. مي در نظر آنانكه آثار ماده را اصل

ار داده اند معنايش اين است كنم كه اگر بعضي آمدند به چگونگي ها پرداخته اند و آن را اصل قر مي عرض
كه اصل قرار دادن آثار ماده در موضع پيش فرضهاي فلسفي اصل را ولو به صورت فرضي قرار دادن بر اين است 

توانيم بر آن احاطه پيدا كنيم مفروض نباشد. لذا هيچوقت هم خودشان  مي كه چيزي جز ماده و قوانيني كه ما
گويند صحيح  مي بينند نمي اين نسبتي هم به قوانين حركت صحيح داردآيا  را محتاج بر اين كه بخواهند ببينند

 دانند وسيله براي خوشگذراني مي و فاسدي كه ندارد. چون اصل صحيح و فاسد را در اصل انسان هم بي ربط
ا گذارم شم مي گويد من به عقايد احترام مي دانند. يعني خيال نكنيد آنها به ارزش معتقد هستند كسي كه مي

داريد محترم است عقيده او هم محترم است خدا شناسي محترم است ديگران هم كه انسان اي  يك عقيده
گذارم معناي اين حرف اين است كه اصل باب احترام  مي توانم بگويم آنها بد هستند به آنها احترام نمي هستند

 اين كمال استكبار است. خواهم خوش باشم. چرا؟ چون دوست دارم مي گويد مي را زير سئوال برده و

                                         
بعدها در باب احكام خواهيم گفت كه احكام مگر در مورد چيست؟ احكام نسبتي است كه بين دو كيفيت حركت برقرار  ٢

نع است يعني شراب، خمر يك كيفيت و يك جريان حركت است آدم بيمار يا سالم هم يك جريان ديگر نسبت بين اين كه م
باشد يا مي گوئيد و جوب باشد اين هم يك چيز ديگر است. درباره احكام مي گوئيم احكام لغو صادر نشده است احكام ارزشي 
الهي تابع مقتضيات است اقتضاي تكويني وجود دارد. اقتضاي تكويني يعني كيفيت حركت، تكوين يعني بودن و نبودن اقتضاي 

دن اشيا است اشيائي كه داراي حركت هستند نسبتشان هم به هم عدم شرب يك دسته تكويني كه مي گوئيد اقتضاي كه در بو
از كيفيتها راجور كند شرب ي دسته از كيفيتهاي را جور كند شما كه مي گوئيد اقتضا دارد اقتضا ندارد اقتضاي آن بر منع است 

ود و اباجه اقتضائي مطرح شود يعني نشود اقتضايش بر وجوب است با بخشي كه عرض شد اباحه الاقتضائي ممكن است كنار ر
شئي نسبت به شئي ديگر بي تفاوت فرض شود بي نسبت فرض شود. يا اين كه دربيان دوم بايد گفت كه ارزشهاي الهي هم 
خالصه پشت بند حقيقي ندارد. احكامي گزاف و جزاف است. در يك مرحله بگويم مصلحت طريق است بگويم آخرش بايد يك 

اگر هيچ نسبتي نباشد طريقت هم نمي تواند در آن مصلحت فرض شود يك نحوه نسبت و سختي بايد داشته باشد  نسبتي باشد.
تا بگويند مصلحت طريقيت دارد. اگر بگوئيد هيچ چيز پشت آن نيست كه باطل است. يعني انكار بحث ارزش مي شود. اگر هم 

 جدا و بريده از فلسفه ارزش و فلسفه شناسائي هستي نيست.نسبت حقيقي بين كيفيات حركت است بنابراين قوانين حركت 
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پس بنا بر اين قوانين حركت جداي از پيش فرضهاي فلسفي در فلسفه هستي و فلسفه ارزش نيستند و 

 شود آنچه كه درباره قوانين كيفيتهاي حركت گفته مي بنابراين آنچه را كه درباره قوانين تغيير سخن گفته
شود در دستگاه مادي معنا ندارد صحيح و  مي فتهشود نسبت بين كيفيات گ مي شود چگونگي تبديل گفته مي

شود در انسان هم كه  مي فاسد داشته باشد چون در حقيقت پاي ارزش جايي بند نيست موضوعاً از قضيه خارج
كنند تناسب با اين ابزار و با  مي كنند موضوعاً وسيله است. يعني درحقيقت ارزشي را كه ذكر مي آن را مطرح

وه خوردن، اين نحوه دارد نه اين كه ارزشمند است تناسب با اين نحوه توزيع درآمد، تناسب اين توليد و اين نح
كنيم معناي ارزشي كه براي آن نيست. معنايش اين  مي با اين نحوه توليد اين است اين مناسب با اين كه ذكر

وجداني در كار نيست گويند قضيه  مي است ارتقا وجدان بشوي را هم كه قصه اش رااي  است كه ارزش وسيله
دانند نهايت شدتي را كه به اصطالح  مي كنيد. يعني ارتقا بشر شدت تحرك را وجدان مي به معني كه شما بيان

گويند با اجتماع است و شدت بايد شدت اجتماعي  مي كنند محال است شدت فردي باشد چون مي مالحظه
منضبط ترين عمل كند كه شما در اخالق رد پائين آن شود يعني حريص تريني كه  مي باشد آنوقت ارتقا وجدان

نشاند. در اقتصاد مصرفي كينز حرص است و حرص شدت به  مي را جا دهيد او در صدر اخالق حميده آن را
 داند.  مي نشاند و حتي ضد آن را خمود مي دنياست در اخالق حميده آن را

 پرسش و پاسخ
شود كه  مي كنيد و نتيجه اثبات آن دو فرض اين مي را اثبات برادر پيروزمند: ابتدا فرموديد كه دو فرض

روش اسالمي و غير اسالمي دارد. و ما منتظر بوديم كه ابتداعاً به به فرض اول بپردازيد كه منطق طراحي بدون 
آن سه قوانين نيست و مستغني از آنها نيست ولي كنن عمالً به فرض دوم بپرداختيد و فرض اين كه قوانين 

  حركت
كنم فرض اول را قرار دهيد كه اين سه دسته از قوانين  مي برادر حجت االسالم حسيني: عيبي ندارد من فكر

اسالمي و غير اسالمي دارد يا ندارد؟ فرض دوم هم اين كه اين سه دسته چه هستند؟ به فرض كه شناختيم و 
 صحبت كنيم.اسالمي هم دارند اصالً ربطي به روش طراحي ندارند و درباره آن فرض 
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برادر پيروزمند: در اثبات اين كه قوانين چيست و ا سالمي و غير اسالمي دارد يا نه؟ به اين پرداختيد كه 
استنباط از قوانين حركت اسالمي و غير اسالمي دارد. و تاثير استنباط را هم به وسيله تاثير ادراكات فلسفي به 

 .. .وسيله تئوري در استنباط.
م حسيني: اين يك بخش از صحبت بود و بعد هم در آخر كار به اينجا رسيد كه نسبت برادر حجت االسال

 بين قوانين يعني نسبت بين كيفيتها بعضي نسبتها صحيح است يعني هماهنگ است و بعضي ناصحيح.
 گيريد؟ مي برادر پيروزمند: اسالمي وغير اسالمي داشتن قوانين حركت را برابر

مستقل از خود انسان نيست. حركتهاي خارجي بعضي داراي ارزش است بعضي برادر حجت االسالم حسيني: 
تواند و چرا همه از نظر خلقت داراي  مي داراي ارزش نيست و ضد ارزش است معناي اين كه چرا ضد ارزش

 ارزش هم هست بعضي از نظر استدامه داراي ارزش و بعضي داراي ضد ارزش هستند....
 كند؟  مي اين بحث مراد است استنباط را هم داخل برادر پيروزمند: آنچه كه در

رود قسمت آخر درباره اين كه ارزش  مي برادر حجت االسالم حسيني: نه در اين قسمت استنباط ديگر كنار
حق است و مستقل از انسان است. نسبت بين دو كيفيت نسبت بين مشروع و نسبت بين مكلف حق وجود يك 

درك داشته باشم يا شما بخواهيد درك داشته باشيد است كه بخواهيم  نسبت قبل از اين كه من بخواهم
 زنيم. خود اين يك نسبتي دارد. مي بگوئيم هر كدام در يك منطق يا در چند منطق حرف

برادر ذوالفقارزاده: در قسمت اول كه فرموديد قوانين حركت اسالمي و غير اسالمي فرق دارند اين سئوال را 
 يز قوانين حركت اسالمي با غير اسالمي چيست؟ و وجه اشتراك آنها چيست؟هم داشتم كه وجه تما

برادر حجت االسالم حسيني: قوانين غير اسالمي در اواخر سخن عرض شد قوانيني هستند كه نسبت بين 
دهد و قوانين اسالمي آن  مي دهد يعني منحل شدن در جريان رشد رانشان مي كيفيتها ناهماهنگي را نشان

فرمائيد يك دسته از  مي دهد. يعني اين كه مي دهد. استدامه را نشان مي گرفتن در رشد را نشان اصل قرار
شود. يك دسته از اعمال  مي اعمال در قيامت هستند كه حقيقت اين همينطور است نه اين كه آنجا ظلماً واقع

شود. اين از  مي حد مالحظهگوييد مثل كره شتري كه رشد كند در آنجا مثل كوه ا مي هم هستند كه در روايت
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دهد  مي گويد قوماً بورا به آن يكي وعده مي گويد شجره طيبه و شجره خبيثه به اين يكي مي باب تمثيل است يا

 دهد و سنريد المحسنين بيشتر و زود هم مي گويد خداوند تبارك و تعالي عمل اين ها را هم اضاف مي و
با جهت اساس مطلب اين است كه در اين بحث خاصاً ما بر  دهند هماهنگي به جهت غائي و ناهماهنگي مي

شود  نمي وجود اختيار و به منزه بودن فعله تبارك و تعالي از لغويت و مبدا ارزش بودن فعل ايشان تكيه كرديم.
آدم بگويد كه صفت عدل هم صفت فعل خدا نيست ارزش در باب صفت خداي متعال ايجاد كردن موضوعيت 

 ندارد.
 



 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومسروش طراحي دوره 

 ٣٩جلسه: 
 موضوع: قوانين تحرك، قوانين تحريك

 ٦٥/ ٢١/٤تاريخ: 
 

مباحث روش طراحي در خدمتتان هستيم. جلسه قبل پيرامون اسالمي و غير اسالمي  ٣٩برادر نياز: جلسه 
قوانين حركت مطالبي را خدمتتان استفاده كرديم. امروز قبل از اين كه وارد به دو مبحث آخر اين بحث بودن 

شويم كه قوانين تحرك و قوانين تحريك و اسالمي و غير اسالمي بودن آنهاست. اگر ممكن است مبحث 
 ت؟بفرمائيد. در مورد مفهوم قانون توضيح بدهيد تا روشن شود كه منظور از قانون چيس

 قبالً قانون را نسبت عيني بين كيفيات مختلف حركت تعريف فردموده بوديد لطفاً اين معنا را تبيين فرمائيد.
 نسبت و نسبيت _تعريف قانون 

برادر حجت االسالم حسيني: قبالً عرض شده بود قانون يعني نسبت عيني موجود بين كيفيتهاي حركت در 
ز قسمتهايش واضح نباشد ظاهراً در كلماتي كه گفتم ممكن است هستي. حاال ممكن است اين مطلب بعضي ا

كلمه نسبت قابليت حمل به چند معنا داشته باشد واال ظاهرش اين است كه دركلمات عيني يا هستي يا 
كيفيتها و يا حركت ظاهراً چيزي نباشد كه تعريف بخواهد شايد اجمال مطلب به اجمال كلمه نسبت را كه به 

 كنيم تا آن وقت انشاءا... معلوم شود كه غرض ما چيست. مي دد و لذا از كلمه نسبت آغازكار برديم برگر
نسبت گاهي هست كه ذهني است. نسبت كوچك و بزرگ اضافي و ذهني بين دو كيفيتي كه جداي از هم 

ورد نظر كنيم. اين گونه نيست در اين بحث م مي باشند و فرض به صورت جداگانه شوند ما يك نسبتي را برقرار
ما نيست. زيرا چنانچه چنين نسبتي كه صرفاً ذهني است اساساً اثبات يا نفي شود اساس اثبات ادراك يك 
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شود. يعني هر گاه بخواهيم حكمي را بدهيم مجبور هستيم در مقدمات  مي مطلب در مرحله حكم ذهني

ه ما يك عام و يك خاصي داريم نسبتهائي از نسبتي كه نسبتها به يك ديگر دارند دخالت دهيم يعني وقتي ك
كند و بخواهيم حكمي را بدهيم اين نسبتها در آن دخيل هستند اين جور نيست كه  مي اين دو نسبتي پيدا

درباره حكم احكام نظري نستهاي نظري كمه هست بي تفاوت باشد ولي اين دسته مورد نظر ما نبود ما 
كت، بين جريانهاي كيفيت، كيفيت جريانها نسبتي برقرار غرضمان از قانون اين بوده است كه بين كيفتهاي حر

كنيد. در متكيف بودن، در جريان داشتن، در تغاير داشتن آنها  مي است نه اين كه شما آن نسبتها را برقرار
 شود نظام و مجموعه فرضي شود و اجرا مجموعه به يك ديگر داراي نسبتي نباشند نمي داراي نسبت هستند.

ترتيب و جريان تبديلي فرض شود ولي نسبتها قطع باشد. نستهائي در عينيت وجود دارد كه شود جريان  نمي
دانيم. يعني اگر اين بحثي راكه درباره نسبت و نسبيت  مي كيفيتها را بر اساس اين اختالف نسبتها مخلتف

ر كيفيت اوصاف عرض شده و بعد در اصل بودن جريان آثار سخن گفته شده است آخر كار كه گفتيم كيفيت آثا
كنيم در عينيت در آنجا به  مي كيفشان منسوب به نسبت است را برادران دقت كنند معناي نسبتي را كه عرض

صورت مبسوط گفته شده است يعني بحثي را كه در جلسه بيستم اين دوره درباره نسبيت عرض كرديم نسبت 
 را در شكلهاي مختلف آنجا ذكر كرديم.

شود يعني خصلت را منسوب بودن به نسبت تعريف  مي يم و گفتيم اين نسبيتآخرين آن را تصديق كرد
شود كه كيفيت  مي كرديم و گفتيم جريان خصلتها منسوب به نسبت هاست. نسبت كيفيت هاي مختلف ربط

كند. و به عبارت ديگر اوصاف، اوصاف نسبت هستند و مخل در نسبت  مي هاي مختلف خصوصيت را متعين
كنيم نسبت بين كيفيت ها به معناي اين نيست كه كيفيت ها  مي ن قانون را وقتي عرضهستند. بنابراي

خودشان رابطه نيستند خودشان يك چيز مستقلي هستند و بعد نسبت بين آنها را بگوئيم همه اينها در بحث 
د هر شو مي شناختهاي  بگونهاي  نسبيت در رابطه منتقل شده است. كيفيت هاي مختلف رابطه، هر رابطه

از رابطه ديگري قابل تميز است و وصف وصف ربط است نه وصف وصف كيفيت باشد. كيف، كيف ربط اي  رابطه
 است. نه اين كه رابطه بين دو كيفيت است نه آخر صحبت نسبيت حضورتان عرض شد. در عين حال عرض
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ها را متغاير ندانيد يا اگر متغاير توانيد رابطه  نمي كنيم پس بنابراين جريان روابط را اگر مالحظه بفرمائيد مي

دانستيد به هم مربوط ندانيد يا ربطي كه بين دو رابطه وجود دارد نامش را قانون نگذاريد. بنابراين جاي سئوال 
گويم بله مراتب مختلف قانون است. جريان  مي كند كه هم اولي قانون است و هم دومي و هم سومي مي پيدا

كنيد كه واقعًا  مي گيريد و آزمايش مي ين هم مترتب هستند وقتي كه شرايط را صفرخواهد بگويد قوان مي ترتيب
تواند تحت آن عمل كند يعني  مي شود. ولي يك قانون شامل داريد كه هزار قانون جزئي نمي شرايط صفر

ه تغييرات زماني آن مختلف است يعني اينجوري نيست كه زمان شامل يا زمان تحت شمول دقيقاً يك انداز
تغييرات و زمانش متناسب با خودش است. تا اينجاي صحبت درباره شناختن خود قانون اي  باشد نه هر رابطه

بود كه قانون روابط هستي شد كه هستي هم منهاي روابط نسبيت قانون همان جريان روابط هستي است. آن 
اين است كه آب را به عنوان يك شود معنايش  مي وقت طبيعتاً شما وقتي بخواهيد ببينيد كه آب چگونه بخار

 شناسيد ربط حاكم بر هر دو را هم به عنوان يك رابطه شامل مي شناسيد بخار را به عنوان يك رابطه مي رابطه
 شناسيد. مي

 ادراك از رابطه (قانون) غير از خود قانون است.
ر بحث تعين خدمتتان عرض ادراك از قوانين البته غير از قوانين است. ادراك نسبت تقريبي است. (آن را د

شود و هيچ ربطي ربط بالمطابقه  مي كرديم) ربطي است كه به يك نسبت تقريبي با جريان عينيت مربوط
تواند داشته باشد هر ربطي يك زمان برابر با خودش را دارد. ولي اصول كلي  نمي نيست. يعني برابري يقيني

 تواند قرار گيرد. مي داشته باشد. تحت رابطه شامل تريتواند  مي تواند داشته باشد. اوصاف كلي مي مشترك
 نسبت بين اوصاف از طريق حواس قابل مالحظه نيست در اين جا ابزار استبانط تئوري است. 

گفته شد كه قوانين حركت اسالمي و غير اسالمي دارد مهم در بحث قوانين حركت هم اين بود كه استباط 
نيست كه قابل مالحظه باشد. رابطه هائي كه قابل اي  ني حتي رابطهاز نسبت است استباط از ربط است يع

توانيد  مي مالحظه هستند آنها را يك دسته بايد قرار دهيد كه با حواس قدرت مالحظه كرد نشان داريد با حس
توانيد مالحظه كنيد آن چيزي كه علت  نمي آنها را مالحظه كنيد ولكن ربط هائي كه بين اينها هست را
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شناسيد. آثارشان هم هستي است روابطي هست  مي ش اين اوصاف است قابل مالحظه نيست آن را به آثارپيداي

نيست كه شما بر آن مرتبه نيز شامل شويد. حواس قدرت شمول نسبت به برخي از اي  ولي روابطشان در مرتبه
ضي از روابط در سطحي است روابط را دارد نه نسبت به كل روابط بعضي از روابط برايش قابل ديدن است و بع

كه هر چند چشم را مسلح هم بكنيد آن را نتوانيد ببينيد. در آن سطح و در آن فاز نيست. مثالً نسبتي كه بين 
اوصاف قرار دارد نسبت قابل روئت آنچه قابل رويت است ممكن اوصاف باشد. نسبت بين اوصاف با يك ابزاري 

 شود.  مي استنباط
وري و مطالعه وضعيت اول و هم در مطالعه وضعيت دوم و هم در مالحظه نسبت هم در مرحله ساختن تئ

 شود. مي بين اين دو وضعيت كار كارشناسي واقع
خواهد نسبت بين اوصاف را مالحظه كند بايد مدل بسازد نسبت فرضي درست كند و  مي منطقي كه

توانيد  نمي ي ربطي به اين استنباط نداردتوانيد بگوئيد تئور نمي تغييرات را از طريق نسبت قرضي كنترل كند.
 حتي بگوئيد تئوري ربطي به خواندن نسبت عملكرد ندارد. وقتي هم بخواهيد عملكردش را كنترل كنيد

خواهيد با همين مدل آن را كنترل كنيد تصميمي اول كار گرفته ايد كه وضعيتي را مطالعه كنيد اوصاف  مي
اين را با يك مدل مطالعه كرده ايد وضعيت را اول كار كه خواستيد  اين قلم چه نسبتي به هم دارند. خوب

توصيف كنيد توصيف شما منوط به نمونه مفروض است يك تصميمي بر اساس مدل گرفته ايد كه يك چيزي 
خواهيد كنترل كنيد ببينيد  مي دانسته يك چيزي را مفروض كرده يك چيزي را مغير. بعد هم كه مي را مغير

يا نه؟ دوباره با همان مدل آمده ايد و وضعيت دوم را مطالعه كرده ايد. و نسبت بين وضعيت اول درست درآمد 
و دوم را مالحظه كرده ايد پس هم ابتداي امر كار كارشناس است و هم در برنامه ريزي كار كارشناس است و 

ناس است اين گونه نيست هم كار دوم شما و هم كار سوم شما مطالعه وضعيت و خواندن ثاني است. كار كارش
تواند  نمي كه بگوئيد يك جائي از توصيف توصيف ساده شا. هر سه مرحله استنباط است اگر اين استنباط است

برابري يقيني داشته باشد يك توصيف ساده نيست و اگر توصيف ساده نباشد حتماً اگر مدل عوض شود تئوري 
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نيد اسم آن را استنباطهاي كاربردي بگذاريد نه توصيف توا مي شود مي آن عوض شود، توصيفات شما هم عوض

 از عينيت اين در مرحله ادراك از رابطه ها بود. 
 تعريف از هستي و حركت بدون ارتباط با غايت بي معناست.

 خواهد توصيف كند مستقل از كسي كه مي يك مرحله هم مربوط به خود رابطه هاست از بيننده و كسي كه
باشد و آن اين بود كه همان موقعي كه شما فرموديد عالم  مي رد يا كارآئي را بيان كندخواهد به كار گي مي

 توانيد معنا كنيد مي كنيد در ارتباط با غايت مي مخلوق است ضرورتاً بايد هر چيزي را كه در عالم مالحضه
هر چه منسوب به شود گفت انسان لغو نيست اما لغو بودن نسبت به ساير هستي ها اصالً مطرح نيست.  نمي

فعل تبارك و تعالي باشد فرض لغو بودن و فرض ظلم بودن و فرضي خالف حكنت بودن به صورت فرض محال 
شود آن فرض را نفي كرد و گفت خدا منزه است از اين كه چنين فرضي  مي شود كرد. بعد هم مي درباره اش

بايد منسوب به غايت از اين موضع  نسبت به چنين كيفتي يا چنين حركتي باشد بنابراين هر حركتي را
گيرد كه بدون ارتباط به غايت معنا ندارد و در  مي انجاماي  مالحظه كرد تعريف شما از هستي و حركت به نحوه

اينجا در جلسه قبل عرض شد كه اگر بنا شد فرض تحقق هر كيفيت حركتي بدون ارتباط به غايت بي معنا 
مالحظه نسبتش به غايت امر غايت خارج است معنايش اين است كه  باشد و آن وقت گفتن اين كه موضوعاً

گوئيد بايد در ارتباط با غايت باشد  مي خواهد. چون هر چه كه مخلوق باشد را كه نمي بگوئيم موضوعاً خدا
معنايش اين است كه فعل تبارك و تعالي موضوعاً داراي ارزش نيست و فرض ارزش درباره اش نيست. اين ضد 

 شود.  مي است كه در فلسفه ارزش براي معنا و ريشه ارزش گفته آن چيزي
 كنند.  مي اگر دنيا دار ابتال و اختيار گرفته شد آنگاه قوانين حركت هم صحيح و فاسد پيدا

به دنبال اين عرض كرديم كه پس بايد شما حركت را داراي نسبت به غايت بدانيد در كل مسير هم در 
گوئيد اينجا دار اختيار است. دار  مي رسد مي و هم قبل از آن. به عالم دنيا هم كهقيامت و هم در دنيا برزخ 

ابتالست اگر گفتيد دار ابتالست آنوقت هر چيزي را كه درباره حركت اصل اختيار گفتيد نسبت به تعداد رابطه 
 هستي اختياري كه شود درباره نمي هائي كه در هستي و در عينيت اين جهان است بايد بتوانيد بگوئيد. يعني
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توانيم فرض كنيم. مگر دو حركت  مي رسد بگوئيد دو كيفيت دارد حركت كفر و حركت ايمان. دو اختيار مي

شود يك موجبه جزئيه در اينجا قائل شويد بعد به  نمي نيست مگر اختيار كفر و اختيار ايمان دو حركت نيست.
يست كه حركت داراي ارزش باشد يا نه. بعد از تشريح صورت ساليه كليه بگوئيد موضوعاً درباره هستي طرح ن

شود كه زمينه اختيار هم با وجود دو دسته از قوانين يك دسته قوانين الهي يك  مي اين قسمت معنايش اين
دسته قوانين الحادي كه هر دو اصل در هستي منسوب به خداي متعال و داراي ارزش در مرتبه اصل خلق 

كنيد يك دسته حل  مي ي در مرتبه درون مجموعه نسبتشان را كه با هم مالحظهشدن هستند وجود دارند ول
شدني است. ضد ارزش به معنا اين كه مناسبت با تداوم با هستي ندارد مناسبت ندارد كه درعالم رشد كند. 

كه از  تواند مرتباً براي خودش بسازد مي بلكه مرتباً تناسب با زوال و دور شدن از رحمت دارد و شرايطي هم
رحمت دور شود اين را هم در يك جلسه گفته ايم معناي عذاب داخلي و خارجي هم همين است انسان وقتي 

تواند در محيطي باشد جز در محيط عذاب و نه به معناي اين كه در محيط عذاب خوش  نمي از رحمت دور شد
م باشد و خودش هم مرتباً است معنايش اين است كه محيط بايد محيط زجر باشد. محيطش بايد محيط ال

درالم غرق باشد اليموت فيها و ال يحيي نه مرگش فرا رسد كه نيست و هيچ شود و نجات يابد و نه زندگي پيدا 
 كند تا منحل شود.

 شوند.  مي اگر قوانين حركت شامل قوانين سو وقوانين صواب شد آنگاه قوانين ديگر قابل تفسير
است كه اگر درباره اش بدي و خوبي، قوانين سوو قوانين صواب داشتن  اي قوانين حركت اصلي ترين دايره

شود آخرين قسمتي را هم كه در بحث گذشته عرض كرديم اين  مي صدق كرد. آنوقت قوانين ديگر قابل تفسير
بود كه اگر كسي بگويد در قوانين هستي جداي از انسان معناي ارزشي ندارد از موضوع ارزش خارج است 

كند هم با ارزشي  مي هم با مبناي ارزش مخالف است يعني تناسب افعال را به تبارك و تعالي نفي گفتيم اين
كه در ارتباط با انسان هم باشد مغاير است زيرا ارزشي كه درباره انسان است. مگر انسان به عنوان يك كيفيت 

است و انسان  "هست"كه گويند شراب نخور نسبت بين يك كيفيت  مي از هستي مطرح نيست مرگ زماني كه
 كنند؟ اگر بگوئيد پشت سر او امري كه خدا نمي است و نسبتي كه بين اين دو هست را بيان "هست "كه يك 
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كند هيچگونه مصلحتي وجود ندارد معنايش اين است كه ارزش بي معناست. خداي تعالي ظلماً و جزافاً و  مي

اگر بگوئيد مصلحت سلوكي و طريقي است يعني از  "كبيرا و سبحانه و تعالي عن ذلك علواً"لغواً خلق فرموده 
 اين راه رفتن اطاعت خدا كردن است، باز معنايش اين است كه اين راه يك سختي دارد در مصلحت سلوكي هم

شود گفت كه هيچگونه مصلحتي وجود ندارد، اگر گفتيد مصلحت وجود دارد و صالح در هستي است  نمي
كند. آن هم معنايش  مي و صالح هويت حقيقي عيني مستقل از ادراك و اراده پيدا معنايش اين است كه اقتضا

بخشد.  مي گويند شخص نداند و اراده نكند معنايش اين است كه كار بد واقع شده خدا مي است كه آنجائي كه
سوزد و اگر  مي كند واال مقتضاي طبيعي آن اين است كه اگر يك نفر غفلتاً دستش در آتش برود مي خدا جبران

كند. بايد رشدش نسبت به عالم اعلي تكس پيدا كند ولي خداوند قدرت دارد و خودش  مي هم غفلتاً شرب خمر
به اشيا اين خواص را داده و خودش اين حركت را ايجاد كرده و خودش كيفيات را ايجاد كرده است و من باب 

بخشد اما اين نه بدين  مي زم را رعايت نكرده اوتفضل است كه در آنجائي كه اين فرد علم ندارد و احتياط ال
 معناست كه اقتضا ذاتاً از بين رفته باشد.

كنم كه قوانين تحركت دومين دسته از قوانين بود گفته بوديم كه  مي حاال بحث را در قسمت قوانين تحريك
باشد بعد هم  مي در صورتيكه سه دسته از قوانين صحبت شود كه عبارت از قوانين حركت و تحرك و تحريك

تواند مطالعه كند حتماً اين سه اوالً اسالمي و غير اسالمي داشته باشد و ثانيًا  نمي ثابت شود مدل مجرد از اينها
مدل منهاي اين سه تا (حاال همه يا بعض يا يكي از اينها كار نداريم) نتواند مطالعه كند آن وقت اسالمي و غير 

ش موضوع شناسي يا روش برنامه ريزي و روش مطالعه عينيت نتواند از اين كند. روش اگر رو مي اسالمي پيدا
سه تا مجرد فرض شود يا از بعضش مجرد فرض شود آن وقت اين سه هم اسالمي و غير اسالمي داشته باشند 
طبيعتاً روش هم اسالمي وغير اسالمي دارد قسمت اولش قوانين حركت كه عرض شد اسالمي و غير اسالمي 

 بيان آن هم به اجمال تكرار شد. دارد و 
 قوانين تحرك يا احكام كلي عمل
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قوانين تحرك يعني چگونه حركت كردن و چگونه موضع گيري كردن و نظام ارزشي حاكم بر رفتار انسان، 

شود آن را توصيف كرد و  مي قوانين حاكم بر كيفيت روابط انساني است كه برصفهاي مختلف از مواضع مختلف
باشند. احكام كلي عمل يعني مبتالبه ما هر چند در  مي شود گفت احكام كلي عمل مي ن عبارتبه ساده تري

شود كه چه بايد بكنيم ولي تركيبي كه اين مجموعه  مي گيرد و وضعش در مجموعه مشخص مي مجموعه شكل
روابط عيني كه شده فقط تركيبي از عينيت است؟ يا تركيب از آيا  شود از چه چيزهائي است. مي براي آن پيدا

 گيرد كه حاكم بر موضوعات است.  مي تازه تحت عناوين كلي قرار
 تعريف مبتالبه

من يك مثالي براي اين مطلب در دوره قبل عرض كردم و گفتم يك سلسله رشته سيم فرض بفرمائيد كه 
اند قطار هم در نشيب و هر رشته يك مقدار از جريان پتانسيل برق را داراست اين را باالي سر يك قطار كشيده 

فرازهاي مختلف مقدار برقي را كه براي حركت الزم دارد مختلف است در يك جائي سر باالئي است بايد مقدار 
برق وارد زياد باشد در يك مجا سرازيري است بايد مقدار برق وارد كم باشد در يك جا مسطح است بايد مقدار 

كه اي  كند به گونه مي سازيد از قوانين حاكم استفاده مي كه شماي ا برق معمولي باشد. اگر گفتيم اين مجموعه
آيد  مي كند يك جا مي دستگاه كنترل و تنظيم و جريان برق و ارتباط اين سيمهاي برق را با اين قطار تنظيم

گويد  مي سوزد يك جا مي هزار كيلو وات برق كافي است واال بيشتر ١٠٠گويد  مي دستگاه واسطه شما و قطار
كند به حسب ميزان لزوم ارتباطش به رشته  مي هزار كيلو وات بايد باشد. طبيعي است مقداري كه كنترل ١٥٠

گوئيم اين حكم مورد  مي كند آنجائي كه ارتباط به هر رشته پيدا كرد به او مبتالبه مي هاي برق هم فرض پيدا
 است. ابتال است اين قوانين كه حاكم بر رفتار است بر موضع گيري حاكم 

 احكام كلي عملي فقه قوانين حاكم بر جريان رشد است.
اين قوانين كلي قوانين حاكم بر جريان رشد است رفتار ما هميشه بايد داراي رشد باشد نه حاكم بر رشد. آن 
قوانين حاكم بر رشد است. احكام كلي عملي فقه قوانين حاكم بر جريان رشد است كه در شرايط مختلف رشد 

گويد اين  مي كند و مي دهد كه چه بايد كرد؟ وضعيت مبتال به و نسبت را كه با رشد دارد مشخص يم را نشان
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رسد و از همين جهت است كه در عين حالي كه جريان وجود دارد. نفس آن  مي گونه كه عمل كنيد به رشد

ر اصل مرحله پيدا كند. قوانين الزم نيست تغيير پيدا كند مگر اين كه كالً مگر اين كه جريان رشد اختالف د
رويد. اصالً مرحله اش عوض شده است يا از مراحلي كه جريان رشد اصالً در  مي مثالً از عالم دنيا به عالم آخرت

اين مرتبه و مرحله نبوده هر چند امم ديگر همه اهل توحيد بودند شما پيامبري از پيامبران خداي متعال را 
ي جز توحيد كرده باشد ولي ممكن است احكامي نسخ شده باشد يعني محال است پيدا كنيد كه دعوت به چيز

مربوط به آن مرحله نيست ولي از مرحله بعثت حضرت ختمي مرتبت ص تا آخر كه تشريف آوردن حضرت ولي 
 عصر و آمدن وجود مبارك ائمه ديگر همه در اين مرحله و تحت رسالت و نبوت نبي اكرم قرار دارد. 

 = اسالمي و غير اسالمي دارد.قوانين تحرك ضرورتاً
بنابراين دراين مرحله احكامي كه بر جريان رشد حاكم است فقط همين احكام ارزشي است اينها مقتضاي 
نفس االمري رشد را، مصالح رشد را متناسب با همه حركتهائي كه امكان دارد براي رشد واقع شود در زمانهاي 

شود گفت اين قوانين اسالمي و غير اسالمي ندارد  نمي ده اندمختلفي كه درون اين مرحله است معين فرمو
شود گفت اسالمي وغير اسالمي ندارد. اين دسته ضرورتاً اسالمي و غير اسالمي دارد  نمي تفسير از رشد را كه

اگر يك كسي بگويد در مورد رشد هم اسالمي و غير اسالمي را كار نداريم يعني تعريفمان از ارزش اسالمي و 
گفتيم توصيف اسالمي و غير  مي گفت توصيف اسالمي و غير اسالمي نداريم و ما مي اسالمي ندارد. اگر اوليغير 

شود.  مي گويد ارزش اسالمي و غير اسالمي ندارد در اين صورت اصالً بحث ختم مي اسالمي دارد وي راحت
كفر باز بايد در اينجا عرض كنيم كه معنايش اين است كه اعتقاد به خدا در عمل هيچ اثري ندارد يا اعتقاد به 

قوانين ارزشي قوانين حاكم بر جريان رشد بايد و نبايدهاي كلي ضرورتاً با اقتضاي كه در كيفيتهاي مختلف 
نسبت به رسيدن به غايت است حتماً نسبت عيني دارد يعني اينجوري نيست كه يك دستوراتي آمده باشد و 

ه باشد نسبت به هستي و جريان هستي هيچگونه ربطي نداشته باشد نسبت به عينيت هيچ گونه ربطي نداشت
يعني قاعدتاً بايد كيفيت ربط هر نحوه جرياني از رشد را با غايت در نظام ارزشي و احكام كليه كه حاكم بر عمل 
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است مشخص شده باشد بر احكام حاكم بر جريان رشد هم مشخص شده باشد. بنابراين قوانين تحرك هم 

 با اين بيان اسالمي و غير اسالمي دارد. طبيعتاً 
 قوانين تحريك (تنظيم حركت) 

شود كه اصل حركت مربوط به ما نيست نظم حركت و  مي و اما قوانين تحريك، تحريك به آنجائي اطالق
شود پتانسيل حركت مربوط به ما نيست كيف حركت منسوب به ماست  مي كيف حركت است كه به ما مربوط

تواني ايجاد سكون كني؟ عالم را  مي گويد من قوانين حركت را به دست دارم. يعني چه؟ مگرغلط است كسي ب
زير و رو كنيد؟ غير از آنهائي كه اختيار تكويني در عالم داشته باشند كه بتوانند چيزي را هست يا نيستي را 

نا ندارد كه اسم قوانين حركت هست كنند باذن ا... تبارك و تعالي غير از آنها كه حاكم بر اصل بودن باشند مع
به كسي نسبت داده شود. ما در افعال خودمان هم معناي اين كه حاكميت بر اصل حركت داشته باشيم نداريم 

شود يعني شئي متحركي هست يا كيف  مي بر كيف حركت حاكميت داريم اما اگر كيف حركت شد تحريك
شود تحريك، تحريك ساكن نيست، و تحريك  مي كنيم و تحريك مي جديدي، تنظيم جديدي براي او ايجاد

متحرك هم كه قطعاً خالف است ولي اگر گفتيد تحريك به معناي تنظيم متحرك است كه پيدايش كيف 
جديد حركت است در اين مرتبه شما قدرت داريد البته يادمان نرود كه شما اين قدرت را در اين دنيا داريد 

طه تكويني براي شما درست كرده اند و سخرلكم تحت تسخير شما قرار يعني آنجائي كه وجود اختيار است سل
 داده اند مسخر شما قرار داده اند آنچه كه تحت تسخير قرار دارد تحت تحريك شما از طريق تنظيم است. 

 تحريك تنظيم حركت است نه ايجاد حركت يا سكون
كه داراي حركت است او را به حركت اي  توانيم كنيم و نه شئ مي پس ما نه ايجاد سكون در شي متحرك

درآوردن ممكن است تنها تحريكي كه ممكن است به صورت تنظيم شئ متحرك است در اين تنظيم كيفيات 
شوند بر اساس تنظيم يا تحريكاتي است كه شما ايجاد  مي شوند. اين كيفياتي كه پيدا مي مختلف حركت پيدا

ر روابط انساني باشد وت جامعه هاي بزرگ را بتواند كيف حركت كرده ايد اين تحريكات هيچ فرقي ندارد كه د
كيف رفتار انساني را عوض كند و يا فرق ندارد كه در باب اشياء خارجي تحت تسخير انسان باشد كه آدم كيف 
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حركتي يك ملكول را عوض كند و يك آلياژ جديد به دست آورد يا كيف حركتي يك ميدان انرژي را عوض 

بيند.  مي ت جريان و خصلت جديد را درست كند در كليه مراتبي كه انسان خودش را فاعلكند و يك كيفي
فاعل باالستقالل نيست. در نسبت خاصي مختار است و در آن نسبت فاعل است در مرتبه خاصي فاعل است در 

بي آن مرتبه همه تواند فاعل باشد و راي آن مرتبه بالمره فاعليت منسوب به او نيست و را  نمي مرتبه خاصي هم
حركتها منسوب به افاضه اوست در آن مرتبه هر چند افاضه استمرار و جريان دارد ولي كالً نمد هوالء و نمد 
هوالء تا زماني كه حضرت حق جلت عظمه بايست و نبايستي را قرار داده و داراي اختياري قرار داده خوب 

هم موثر واقع شود و بعدش كيفيات جديد از حركت را  فرمايد با آنجا هم حتي در آن كه تحريكاتش مي امداد
آنجا هم رتبه از تركيب آثار هم بدون اذن "ال موثر في الوجود اال ا..."نتيجه بدهد آن هم بازار خود اين نيست. 

چيزي نتواند تركيب يا تجزيه شود يا كيفيت  "من ذالذي يشفع عنده اال باذنه"تبارك و تعالي محال است. 
ا شود يك مرتبه تحريكي فقط در دست بشر است. تنظيمي در دست است. اگر اسم مناسب تري را جديدي پيد

آمد كه  مي دانند كه بهتر از تحريك باشد و به معني تنظيم بشر باشد بيان كنند به نظر من مي دوستان صحيح
يت در يك محدوده خاصي دهد آنجائي كه فاعل مي را از ريشه و ماده حركت نشاناي  تحريك مرتبه بسيار نازله

است پس از حركت داشتن است نه اين كه قبل از حركت داشتن است تحريك ساكن غرض نيست. به حركت 
باشد تحريك در مرتبه تنظيم شئي متحرك است البته به ذهن  نمي درآوردن شيئي كه داراي حركت نيست.

كه آدميزاد قدرت تحريك ساكن را ندارد  آيد كه لزوم به اين نام هم در آن اضعار به اين مطلب هست مي من
يعني ايجاد حركت به او بستگي ندارد يعني تصرف در معني تحريك است يا به عبارت ديگر معني صحيح 
تحريك را بيان كردن به هر حال شما تعاريفي را كه داريد به دست آمده از دستگاه ذهني خاصي است از 

 د وضع اينها معلوم شود كه وضعش چگونه است در باب حركت كهكه داريد به هر حال باياي  تعاريف اوليه
شود در بحث حركت  نمي آئيد اگر گفتيد حركت منسوب به است بايد معلوم شود كه تحريك چكاره است. مي

در توصيف صحبت كنيد و بگوئيد هيچ حركتي وجود ندارد فاعل هر فعلي نهايتاً حضرت حق جلت عظمه است 
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ي ها به اوست بعدش در واژه ها هم تحريك به معني تحريك ثابت داشته باشد و او حق است و همه هست

 شود.  نمي منسوب به ما باشد. چنين چيزي
 تحريك همان برنامه ريزي است

حاال اين قسمت سوم كه قسمت تحريك باشد برنامه ريزي عملي تحريكي است مطالعه در اين است كه 
ست آيد؟ اگر برنامه ريزي را از اين موضع بيان نكنيد آن وقت معناي چگونه تحريك كنند؟ تا چه كيفيتي به د
آيا  توانيد بيان كنيد. دسته سوم كه اين دسته از قوانين هستند نمي برنامه را با رشد و تبديل و ضعيت را هم

 شود. مي اسالمي و غير اسالمي دارند يا نه؟ در جلسه آينده عرض
 
 

 پرسش و پاسخ
تواند جداي از عينيت باشد روشن است اگر ممكن است با  نمي فرموديد قوانين تحريكبرادر صدوق: اين كه 

فرمائيد نسبت ال اقتضا نيستند ولي در هستي هم مراتبي هست. يك  مي چند واسطه هم آن را بيان بفرمائيد؟
هم قوانين رسد از اين طرف  مي بحث از خود عينيت است يكي قوانين شامل بر اينها هستند تا به امر ثابت

 تحرك را قوانين حاكم بر رشد گرفتيد نه خود رشد...
كنيد نسبتهاي كه بين كيفيتها  مي كه شما تنظيماي  برادر حجت االسالم حسيني: بله قوانين رشد آن برنامه

 آورد براي وضع خاصي  مي در جريان رشد است را به وجود
 دهيم. يعني خود رشد را نسبت مي عينيت نسبتبرادر صدوق: در صورتي كه ما در عينيت رشد را به خود 

 خواستم بگويم قوانين تحرك با عينيت چند واسط دارد؟ مي شود. مي دهيم يعني با يك واسطه مربوط مي
برادر حجت االسالم حسيني: از يك جهت قوانين حاكم بر جريان رشد هميشه ربطي بين حركت و امر ثابت 

 كنم وقتي گفتيم جاذبه غائي ربط بين زمان و مكان را مشخص خواهم عرض مي يا جهت ثابت است يعني
كند به صورت تكويني آن وقت اين ربط بين زمان و مكان اگر اختياري فاصله نشود به وسيله همان جزم  مي
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كند يك  مي گيرد اگر اختياري فاصله شد آن وقت شما هميشه يك بايدي داريد كه كار جاذبه را مي انجام

دهد يعني جهت ايجاب و سلبي جاذبه را در  مي د كه نبايد سلبي است كه باز توجه به همان جزمنبايدي را داري
كند در حقيقيت قوانين حاكم بر جريان رشد جاي جاذبه غائي رانسبت به نفس  مي شكل داراي اختيارش بيان

شود كه جاذبه غائي  مي نهگيرد كه اگر اختيار اين قوانين را اختيار كند آن وقت حركت انسان آن گو مي اختيار
تواند از مسير ادراك نگذرد در مرتبه انتخاب اول اختيار به جهت  نمي برد. چون اختيار مي آن را به طرف غايت

تواند مجموعه سازي كند مجموعه  مي خورد و بعد به انتخاب كيفتيهاي منتخب طبيعتاً هميشه با نسبت تقريب
 است يا احرازي است كه مكلفاي  بر رشد. قوانين رشد قوانين برنامه سازي يعني قوانين رشد نه قوانين حاكم

كند قوانين محرز عند المكلف قوانين رشد است. قوانين شرع كه منوط به احراز نيست نسبت به مبتالبه،  مي
بلكه بر اساس اقتضاي تكوين خودش است آنها قوانين حاكم بر جريان رشد است يعني اگر كسي تبعيت حقيقه 

فعل بي  "اليشاء اال ما يشاء ا... "س"ت به قوانين رشد پيدا كرد زمانش در آن ادامه دارد. درباره معصومين نسب
زند و الغير معنايش اين است كه زمانش در زمان  نمي زند ترك اولي از آنها سر نمي جا هم هيچوقت از آنها سر

يني است يعني مجموعه سازي و ارتباط آنها تناسبات رشد است يعني جريان حاكم بر رشد رابطه اش رابطه يق
 كنيم يا مي با قوانين رشد ارتباط تقريبي نيست ارتباط حقيقي است ولي ما وقتي كه مطالعه وضعيت

 كنيم.  مي خواهيم برنامه ريزي كنيم و عمل كنيم در هرسه مرحله ضعف پيدا مي
 آن فرموديد به تفسير ما از اختيار بربرادر پرور: در مورد قوانين حركت اسالمي و غير اسالمي بودن 

 گردد.  مي
شود دنيا را دار اختيار نديد هر تفسيري كه  نمي برادر حجت االسالم حسيني: اگر عالم را محدود دانستيم

نسبت به اختيار در حركت به طرف شي صحيح يا باطل پيدا كرديد دو گونه حركت در هستي واقع شده است 
شود كه اين دو يك كيفيت داشته باشد و باز هم بگوئيد  نمي ر خوب و اختيار بدگوئيد اختيا مي يعني شما

توانيد دو كيف  نمي اينها دو كيفيت حركت است يا نه؟ شماآيا  اختيار خوب و اختيار بد نيت خوب و نيت بد.
باشد  حركت را در هستي فرض نكنيد بعد دو صفت متضاد يامتناقص را نسبت دهيد بايد يك حركت واقع شده
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يعني دو كيفي حركت در هستي را در مرحله قلب گذاشتيد هرگاه توانستيد دو كيفيت از هستي را يكي خوب 
 و يكي بد بگوئيد عيبي ندارد براي كليه حركتهائي كه در جهان وجود دارد دو بخش قائل شويد. شما يك وقت

ضوعاً موضوعي نيست كه روي آن گوئيد حركتهائي كه در هستي است از خوب و بد دور است. يعني مو مي
گويم اين دو نيست را كه فرموديد دو كيف از حركت هست يا نه؟ چه گونه خوبي يا  مي خوب و بد بيايد من
 دهيد؟ مي بدي را به آن نسبت

 برادر ذوالفقارزاده: مثالي را كه درباره حركت اسالمي و غير اسالمي اشاره فرموديد آن را به انسان ربط
شود گفت رابطه طبيعت با انسان يا رابطه انسان با انسان يا  مي البته قوانين تحرك هم به عبارتي دهيد كه مي

آيا  كند. البته در آنجا در قوانين تحرك مسائله انسان موضوعيت ندارد. مي رابطه بين انسان و خدا را مطرح
ته باشد؟ بعد مثالي كه درباره آب و تواند اسالمي و غير اسالمي داش مي قانون، قوانين حركت را منهاي انسان

فرمائيد آب يك كيفيتي دارد بخار آب يك كيفيتي دارد نسبتي كه بين اينها وجود دارد قانون  مي بخار فرموديد
 اين تبديل آب به بخار آب با چه نسبتي اسالمي و با چه نسبتي غير اسالميآيا  توانيم مطرح كنيم مي تبديل را

 شود؟ مي
االسالم حسيني: اگر دو شيوه داشته باشد يك شيوه آن اسالمي و يك شيوه آن غير اسالمي، آن برادر حجت 

 هم كه اسالمي است غير اسالمي نيست. اي  كه غير اسالمي است اسالمي نيست آن شيوهاي  شيوه
ينجا چرا فرموديد روشن نيست كه در ا مي برادر ذوالفقارزاده: قوانين حركت را كه پارامتر انسان را داخل

 كنيد؟ در حالي كه پارامتر انسان در قوانين تحرك بايد مطرح شود؟ مي پارامتر انسان را مطرح
 خود انسان يكي از موجودات است يا وجودي در خارج ندارد؟آيا  برادر حجت االسالم حسيني:

 برادر ذوالفقار زاده: اگر اختيار انسان نباشد...
آدم يكي از هستي هاست يا نه؟ اين آيا  نه، خود انسان. مثل ليوانبرادر حجت االسالم حسيني: اختيار 

 رسيم. اختيار هست يا نيست؟ مي هستي مجموعه يك سري روابط است تا به خود اختيار
 شود. مي اين خارج از قانون :برادر ذوالفقار زاده
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غير سوء هم نداريم. خوب و برادر حجت االسالم حسيني: كيف اختيار هم قانوني ندارد؟ اختيار سوء و اختيار 

 بد هم ندارد.
 فرمائيد، ذات اختيار راكه استفاده كرديم. خوب و بد ندارد. مي برادر ذوالفقار زاده: پس گستره اختيار را

گوئيد اختيار كرد. اين پرسش بت را اختيار كرد. پرستش  مي برادر حجت االسالم حسيني: جريان اختيا ر
گوئيد اين  مي دو كيف از هستي دو حركت هست يا نه؟ يكيآيا  انسان مختار است.خداي متعال را اختيار كرد، 

گوئيد در باب هستي است بايد خذف  مي اين دو فعل دارند يا نه؟ اگرآيا  فعل بد و آن فعل حركت خوب است.
 شود تا معناي آن عوض شود. اينجا هم نبايد كه بگوئيد ارزش دارد يا ندارد.

 ه: اگر هستي آنها از طرف خدا باشد خداوند همه هستي را خوب آفريده است. برادر ذوالفقار زاد
فرمايد. بعضي را داراي رشد  مي برادر حجت االسالم حسيني: نخير بعضي را ذاهق يعني از بين رونده خلق

ال كند براي بعضي رشد مح مي فرمايد بعضي تناسباتشان درآينده با هستي استمرار دارد مرتباً رشد مي خلق
 است. 

 شوند؟ مي برادر ذوالفقار زاده: ولي هماني كه محال است بايد ديد عدل بر آن سوار
برادر حجت االسالم حسيني: حين بودنش حتماً عدل هست ولي عدل درباره اش اين است كه ذاهق باشد. 

 ا غايت را روي آنگذارند. نام عدم تناسب ب مي آنكه عدل درباره اش اين است كه ذاهق باشد نام بد را ري آن
گذارند نه به لحاظ االنس بلكه به لحاظ سيرش و جريانش است. دو جريان ببينيد اشيا فيكس ثابت نيستند  مي

شود يكي جريانش  مي جاري هستند هويت معين و جداي از جريان كه ندارند هويت آنها به جريان شناخته
است يكي جريانش جريان گسترش يابي است  اي جريان منحلي است جريانش جريان ذهوق و از بين رونده

 رشد كننده است. 
تواند  نمي توانيم بگوئيم تا هستي پيدا كرد كه اين ميآيا  فرمائيد مي برادر ذوالفقارزاده: اين جريان ذهوقي كه

 بحث باشد. 
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كه  اي برادر حجت االسالم حسيني: اولين قدمي كه گذاشته گام انحالل در طرف مقابل است اولين وهله

شود بدي منحل در طرف مقابلش است. بدي يك لحظه استقرار ندارد يعني تناسب آن با غايت  مي بدي پيدا
 تناسب انحالل در ضدش است. تناسب انحالل در ضد غير از تناسب در رشد است. خيلي فاصله دارد. 

توانيم  مي ولي آن وجود راشود  مي كند از اول انحالل در خير مي برادر ذوالفقار زاده: پس وجودي كه پيدا
 بگوئيم كه...

شود ديگر خودش نيست. به ميزان انحاللش تناسب با  مي برادر حجت االسالم حسيني: وقتي منحل در خير
 شود.  مي وجود ندارد و مرتب از آن كم

 برادر ذوالفقار زاده: مرتبه هستي كه پيدا كرده است؟
توانيد  مي جريان در انحالل است يا نه؟ يعني شماآيا  ردهبرادر حجت االسالم حسيني: جرياني كه پيدا ك

 بگوئيد هستي آن هستي باالصاله نيست هستي تبعي است. 
 والسالم عليكم و رحمه ا... 

 



 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومسروش طراحي دوره 

 ٤٠جلسه: 
 قوانين تنطيم

 
 مقدمه

قوانين تحريك اسالمي و غير اسالمي دارند يا ندارند آيا  روش طراحي در اين باره كه ٤٠جلسه  :برادر نياز
خدمتتان هستيم. ضمن اينكه قبال پيرامون وجه تسميه قوانين تحريك فرموديد كه ادني مرتبه تنظيم يا بكار 

توانيم ايجاد حركت بگذاريم و نه ايجاد  مي ا نهدهد تحريك است چون اسم اين ر مي گيري فعلي كه انسان انجام
بلكه تنظيم متحرك است. و فرموديد در تحريك فقط نظم حركت و كيف حركت مربوط به ،سكون در متحرك

براي پيدايش كيفيت جديد است  )ماست نه اصل حركت و پتانسيل حركت كه قوانين تحريك (تنظيم متحرك
انساني و چه در ار تكازات چه در اشيائي كه تحت تسخير و سلطه  كه مطلوب انسان است چه در اصول حركت

 انسان باشند و بر نامه ريزي را هم فرموديد عملي تحريكي است. 
 

 رابطه عمل تنظيم و هدف تنظيم قطع نشدني است. 
خواهيم مورد توجه قرار  مي برادر حجت االسالم حسيني: اين قسمت اخر يعني قوانين تحريك و تنظيم را

) ١قوانين جداي از ارزش هستند يا خير؟ انچه كه در دو بحث گذشته محرز است (آيا  هيم و بعد ببينيم كهد
تواند با جهت حركت بي ارتباط  نمي ) قوانين ارزشي نيز٢قوانين حركت بدون ربط با قوانين ارزشي نيست. (

حضرت حق جلت عظمته داشته باشد يعني بايد حتما ربط حقيقي و واقعي احكام با كون و خلقت تكويني 
تواند  نمي شود خلق شده باشد بودن حركت و بودن اشياء نمي باشد. در اولي معنا اينستكه كون بدون غايت
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در  )ربطي به غايت نداشته باشد. ونمي شود اين ارتباط قطع شود. اين در قسمت قوانين اول بود (قوانين حركت

رابطه ارزش با بودن قطع باشد يعني شما بگوئيد هيچ حقيقتي  شود نمي كنيم كه مي دومي بطور خالصه عرض
 وجود ندارد. سومين قسمت اين است كه تنظيم و تحريك بدون فاعل )بودن( پشت سر ارزش از نظر كون

 خواهد مي تحريك تحريك كننده،خواهد مي تواند باشند رابطه ان حتما با فاعلش است يعني تنظيم كننده نمي
بدون اينكه كسي ان را تحريك كند اتفاق افتد. يعني اوال اراده فاعلي الزم دارد. ثانيا اراده شود تنظيم  نمي

فاعلي اگر از روي شعور باشد بدون انگيزه و بدون مطلوب منتنع است يعني حتما تنظيم كننده غايتي را در 
رفش تنظيم كننده است و گيرد و تنظيم او براي دستيابي به غايتي هست. پس بنابراين تنظيم يك ط مي نظر

طرف ديگرش هم انچه كه از تنظيم مورد طلب است. يعني غايت نقطه منتهي اليه تنظيم است. براي چه 
گويند با شعور است. براي دست يافتن به فالن هدف  مي كنيم ديوانه است يا با شعور است؟ مي تنظيم سوال

يت اول و وضعيت مطلوب وضعيت ثالث است كند. پس تنظيم هميشه يك وضعيت ربطي بين وضع مي تنظيم
خواهد از با شعور مالحظه كرد كه نسبت به غايت و مطلوب ربطش  مي توان تنظيم را كه اراده فاعلي نمي دارد.

قطع شده باشد. مطلوب قرار گرفتن خود عمل تنظيم در امر تنظيم از باشعور ممكن نيست انكه از تنظيم بازي 
خواهد تنظيم بدون هدف ممكن نيست. از  مي هد ارضاء همان لهو و لعب و بازي راخوا مي كردن با نظم را هم

كند. با  مي قبيل اينستكه بگوئيد فعل از شخص مختار با اراده ممكن است انهم در فعلي كه وصفش اراده را ذكر
اي رسيدن دهم؟ بر مي شود. براي چه نظم نمي ايد و چنين چيزي مي صطالح اقايون سلب شيء عن نفسه الزم

توان گفت اين نظم واسطه بين وضعيت موجود و وضعيت الي نباشد و باز بگوئيد نظم بدهيد.  نمي به هدف الف
گويد در فالن برنامه  مي گويند خواستم چنين شود ولي نشد. مي اگر نظم بدهد اتفاق بيفتد و نظمش خطا باشد

گويد  مي دقيقا معناي عدم توفيق همين است كهدهد يعني چه؟  مي موفق نشدم اين كلمه عدم توفيق را نسبت
تواند  نمي از نظم فالن غرض را داشتم ولي اين رابطه بين وضعيت من و فالن غرض نشد. پس نظم با مطلوب

 رابطه اش قطع شود. كه اين مطلب در معني تنظيم و تحريك اشاره شد. 
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  ايا ثمره هويتي مستقل دارد يا اينكه تحت تأثير انگيزه است؟

اوريم اينها هم با مطلوب كفر و ايمان  مي قوانين علمي كه در فيزيك و شيمي هم بدستآيا  حاال ببينيم
شود؟ عالوه بر  مي رابطه دارد. چه ربطي دارد؟ انها هم بنا باشد جزء قوانين تحريك و تنظيم باشند. قضيه چه

يا ان چيزي را كه پياده كرده ايم دخالت  تواند در ثمره مي انگيزهآيا  اين يك شبهه در حاشيه مطلب است كه
تواند در راه اين انگيزه  مي كند؟ يا اينكه ثمره استقالل در هويت خودش دارد د يك كيفيتي از هستي است كه

گيريم ديگري از اين  مي تواند سر راه انگيزه ديگري هم واقع شود. ما انگور را براي سركه بكار مي ما واقع شود
كند،ظاهر مطلب هم اينستكه ان چيزي كه  مي اي سركه ان را تهيه كرده اين شراب درستانگوري كه ما بر

 ايد داراي هر دو جهت بتواند باشد.  مي بوسيله نظم در هستي بوجود
 

 ايا انگيزه هم اسالم و غير اسالمي دارد؟
كند و ثانيا نظم باطل  مي اگر ما توانستيم اثبات كنيم كه انگيزه و اراده و تصميم اوال نظم با طلي را ايجاد

شود كه بنابراين ترديدي نيست كه انگيزه كفار  مي كند سومين قسمت تمام مي محصول باطلي را هم ايجاد
كنند براي فساد است.  مي ناشي از فرهنگ خودشان و در جهت رشد فساد است لذا حتما نظمي را كه ايجاد

اسالمي و غير اسالمي داشته باشد. اگر بنا شد رابطه انگيزه محصول ان نظم هم فاسد خواهد بود. نتيجتا انگيزه 
شود قطع باشد يعني بگوئيم محصول عيني انگيزه مستقل از  مي با محصول حركتي كه براساس يك انگيزه پيدا

انسان است ان يك كيفيتي در جهان هستي است كه هم ميشود استفاده بد از ان نمود و هم استفاده 
گيزه را ارضاء كند كه انگيزه فاسدي است و هم ميشود انگيزه احيانا صحيحي را ارضاء كند يعني هم اين ان،خوب

كنند  مي از تاكستاني كه در زمان طاغوت براي شراب درست كردن ايجاد كرده بودند مسلمين اب انگور درست
ولي انچه كه  كنند. انها به چه قصدي درست كرده بودند؟ براي شراب مي كنند سركه درست مي شيره درست

ان چيزي انساني نيست بلكه چيزي طبيعي است. انگور كه يك شي ء انساني ،بوسيله حركت انها درست شد
نيست مستقل از انسان است مستقل از فكرو اراده انسان است يكي از كيفيات موجود طبيعي است. اين كيفيتي 
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و يا راه به راه صحيح بكار گرفته  )د (راه بدتواند براي شراب بكار گرفته شو مي كه در دل طبيعت وجود دارد

شود پس محصول انگيزه به دليل استقالل ش از انگيزه ميتواند در راه صحيح يا فاسد قرار گيرد و بنابراين علم 
 كه روابط هستي است و محصول انگيزه هست لزوما اگر با انگيزه باطل هم بطرفش بروند باطل نيست. 

 تصوري از جهت دار بودن انگيزه 
 گوئيم شبهه ضعيف؟ ابتدائا سير را به صورت مقدمه عرض مي اين شبهه ضعيفي كه در اينجا وجود دارد. چرا

كنم. ابتدائا كاري به اثبات مطلب  مي شود مطلب را عرض مي كنيم در اين سير صرفا از جرياني كه واقع مي
خواهيم تصديق كنيم و نسبت  مي ور نمودن مطلب است تا وقتي كه مابراي صرف قابل تصاي  ندارم فقط مقدمه

حكميه بدهيم بتوانيم با هم يك چيز را تصور كنيم نه اينكه يك چيز به ذهن من بيايد پشت سرش هم يك 
تصديقي بيايد و يك چيزي بيايد و يك چيزي هم در ذهن اقايون جاي ديگر باشد كه ببينيم اين حالت تصديق 

 شود؟  مي شود بعد هم تعجب كنند كه چرا اذعان للنسبه براي ما پيدا نمي شود اذعان للنسبه واقع نمي پيدا
 گذرد؟  مي كند چه مي بر دستگاه روابط روابط انساني كه متمركز عمل

كند يعني  مي دهم از دستگاه روابط انساني كه متمركز عمل مي ببينيد من يك تصور حضورتان مباركتان
كند ربا يك امر طبيعي  مي دهد. وقتي اصل سرمايه شد در نظام اجتماعي ربا را قبول مي ايه قراراصل را بر سرم

شود سود اور نباشد. اگر سود اور نباشد از بد گونه بكار گرفتن بوده است اگر  نمي ميشود چون پول و زمان
 اقتصادي به پول شود حتما سود اور خواهد بود.  ،منطقي ،برخورد عاقالنه

 . باشد رشد بدون تواند نمي كه است اقتصادي پتانسيل پول –الف 
تواند رشد نداشته باشد. اين رشد بر اساس يك سازمان بنام  نمي پول يعني يك پتانسيل اقتصادي بوده و

گوئيد زراعت را  مي شود تا بهتر عمل كند. چگونه شما مي متمركز و سازماني به ان بر خورد ،بانك كنترل
يك زراعتي ديم يك زراعتي ابي و يك زراعتي مكانيزه است كه ديگر كنترل در قسمتهاي  مكانيزه كنيد؟

گوئيد پول را سازماني كنيد اعتبارات را سازماني كنيد. نگوئيد كه هر كس پول خواست  مي مختلفش است. شما
پولهاي ربوي براي دهد. پولهاي ربوي براي مصرف بگيريد.  مي در خانه فالن شخص برود كه ربا ..معاذا باهللا
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توليد بگيريد. يك سازماني داشته باشد يك نسبتي بين مصرف و توليد داشته باشد. يك نسبتي بين 

مصرف داشته باشد. اينجا من يك چند كلمه مختصرا بگوئيم. در نظام پولي اگر به اقتصاد دان ،توزيع،توليد
هزار تومان در عرض يكسال قرض داده است  ٥٠بگويند بانك قرض الحسنه جاويد تهران به ده هزار نفر نفري 

 شود. جا دارد كارشناسان بانك مركزي بگويند اين خيانت كرده است سوال مي ميليون ٥٠٠تومان ٥٠ده هزار تا 
كنيم چرا خيانت كرده؟ بندگي كرده وظيفه را انجام داده است. اين ده هزار نفر در اين شهر ده ميليوني  مي

گويد اين اعتبارات بايد در يك جا جمع شود بعد معلوم شود چه مقداري از ان بايد  مي وتهران گرفتار بودند ا
داديم كارخانه  مي ميليون را تخصيص به توليد ٣٠٠ميليون ما  ٥٠٠تخصيص به توليد پيدا كند؟ فرضا از اين 

كه الزم داشتند قاطي كنند ها تعطيل نشوند ارز نداشتند بانك نتوانسته به انها ارز بدهد مواد اوليه در حدي را 
و جنس بسازند. اين پالستيك يا ان را بسازند نبوده ارز نبود چون ارز نبود دولت نتوانست ارز تهيه كند وام به 
انها نداند اين شخصيتهاي حقوقي به نام كارخانه ها كاري به اين نداريم كه مال فرد هستند يا مال دولت است 

شود ده  مي اين چرخ بايد بچرخد اگر نچرخد چندين هزار بيكار وارد جامعهشود  مي يا بدست چه كسي اداره
شود. ان هم به علت اين است كه نتوانسته ايم به كار خانه ها ارز بدهيم قطعات يدكي  مي هزار بيكار وارد جامعه

ميليون  ٣٠٠داديد  مي خواست شما اگر اين پول را به ما مي خواستند. قيمتش چيزي نبود ولي ارز مي حساس
 ماند ان را هم مي ميليون باقي ٢٠٠داديم  مي داديم يعني فقط به كارخانه ها قرض مي ان را به اعتبارات توليدي

كند مراكز توزيع چه دولتي چه خصوصي بايد قدرت خريد داشته باشد تا  نمي گفتيم شبكه توزيع خوب كار مي
 داديم. به نمايندگي ها انهائي كه مي يص به شبكه توزيعميليون تومان ان را هم تخص١٥٠بتواند بچرخاند. فرضا 

داديم حاال اين  مي ميليون ان را به قرضهاي مصرفي ٥٠خواهند جنس بگيرند و مستقيم به محل برسانند  مي
رسد اختالل در شبكه  نمي بيند ارز به ان مي كار را نكرديد تاوان ان را بكشيد تاوان ان چيست؟ كارخانه لطمه

هزار تايي كه امسال محتاج داشتيد سال اينده محتاج خواهيد داشت اين  ١٠شود و دو برابر  مي پيدا توزيع هم
نوشتند گفتند كه بانكهاي قرض الحسنه  مي حرفي است كه كارشناسان بانك وقتي كه زير ساخت اقتصادي را

ه اند به نظرشان بايد دروغ اخالل به نظام اعتبارات است يك حرف ضد كارشناسي نيست يا بايد انچه كه خواند
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است يا اگر راست است طبيعتش بايد همينطور باشد. ما در پي قبول يا رد اين حرف نيستيم در پي اينكه اين 
قانون هم يك قانون تجربي است نيستيم. دنبال يك چيز هستيم و ان روابط خاصي است كه بانك دارد و به ان 

پول ( دهند يعني قدرت خريد هاي بدست امده در كشور مي ارات توليديگوئيد. اينها ذاعتب مي سازمان اعتبارات
شود و با  مي كنند يك مقدار از ان مصرف مي بر اساس كار تو ليدي مردم يك كشور را جلب )قدرت خريد است

كند جلب كند حاال به هر نسبتي كه باشد. چرا؟ براي سازماندهي كه در نظر دارد. در  مي قي مانده ان را سعي
ميليون توماني بگيرند قرض  ٢٠٠واحدهاي كوچك است كه بدون دقت ميشود قرض داد اگر بخواهند قرض 

 شود بدون اينكه ببينيد پروژه و طرح چيست قرض بدهند. با اين پول نمي ميلياردي بگيرند ١٠ميليوني و  ٣٠٠
خواهم قطعه اوليه يا  مي گيرمخواهم ب مي خواهيد چكار كنيد؟ بايد شما بگوئيد من اين پول درشتي را كه مي

خواهم  مي گوئيد مي گوئيد و نمي رد كه اين حرف را مي فالن مواد اوليه را براي كارخانه بياورم ولي يك جائي
را وارد كنم تا اين حد گسترش را گاهي در مقياس هاي كو چك اي  خواهم كارخانه مي كارخانه را توسعه بدهم

تن شود. يك  ٣٠٠٠تن توليد سيمان در روز بيش از  ٢٠٠ست كه كارخانه كنيم. معناي گسترش ان ا مي نگاه
 خواهم فرمول كشف كنم سرمايه گذاري تحقيقاتي كنم. مي معنا هم اين است كه خير

 
 

 مراحل مختلف سرمايه گذاري در نظام سرمايه داري 
سازمان اعتبارات پول بدهيد كه ايد بگويد صندوق بين المللي پول بانكهائي كه داريد  نمي كه ام -بي–اي 

خواهد سرمايه گذاري تحقيقاتي كند در  مي هزار تن بكنيم او ٣تن سيمان در روز را مثال  ٢٠٠كارخانه 
تحقيقات چه چيزي برايش مهم است؟ براي اولين مسائلي را كه درباره نظام توزيع اعتبارات عرض كردم در 

صحبت او اين است كه در رشته جامعه شناسي بايد  .يستداخل يك كشور كوچك اصال به اين شكل مطرح ن
معني مصرف و بازار ان جامعه را بشناسيم روحيات مردم خصوصيات مردم را شناسائي كنيم. معناي نقطه 

است؟ كار اي  كار ساده ،افريقا و ديگري را بشناسيم. مگر اين كار ،مطلوب را در موضعگيري نسبت به بازار ايران
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برد. حاال اقتصاد دانان فالن شركت بزرگ مثال مورگان يا راكفلر تشخيص دادند كه  مي اد هم كاربرد زي مي فني

تواند قرار گيرد از نظر  مي فعال در وضعيت مصرفي مردم كره زمين در بازارهائي كه تحت الشعاع اين شركت
 همه راآيا  ست شود.عيني بايد اين رده از محصوالت درست شود. چگونه؟ بايد اينقدر ظرفيت سيمان در

گويند نقطه اپتيم ان  مي گويند نه ان هم بايد مطالعه شود عين شعر سازي كه مي خواهيد يكجا توليد كنيد؟ مي
را پيدا كنيد كه بيمارستان را كجا بسازند؟ اداره را كجا بسازند؟ نظميه و شهرباني را كجا بسازند؟ عين همين 

ميليون تن  ٢٠٠در كجاها بايد سيمان توليد كنيد. حاال كه بنا شده است گويد ببينيد  مي حرف را هم انجا دارد
كنند. در چه ظرفيتي توليد شود؟  مي سيمان توليد شود در كجاها بايد توليد شود؟ نقطه هائي را براي ان معين

هزار تن در روز است بعضي جاها  ١٠هزار تن  ٥گويند بعضي جاهاست كه ظرفيت يك كار خانه  مي مثال
شود  مي تن در روز ات. بعد سوال اخري فيلسوف اقتصادي فقط گفته نقطه اپتيم بين مصرف و توليد پيدا٢٠٠

كنند  مي دهند. كه انها در اقتصاد فيلسوف نيستند انها تطبيقي مطالعه مي كمي كردن ان را يك عده ديگر انجام
ك ليست اوردند گفتند ماكزيمم كارخانه كنند. ي مي كه كجاها؟ چقدر؟ چه بازاري؟ چه خصوصيتي؟ اين را پيدا

تن در روز است فرضا  ٢٠٠بينيم ان  مي هزار تن در روز است و ١٠هائي را كه براي توليد سيمان الزم داريم 
خواهيم. مطالعه ميكنند اينجوري نيست كه  . ميتني و.. ٣٠٠خواهيم  مي تني ٢٠٠تا هست ما  ١٠تعدادش هم 

باال  ٢٠٠گويند اگر از  مي تن ان را اضافه كنند نه روي يك جاهائي است كه ١٠تن  ١٠به طور دلخواه بگويند 
برويد روي هزار برويد  ٩٠٠-٨٠٠-٧٠٠كند كه روي  نمي صرف ٥٠٠بروي. بعد  ٣٠٠كند روي  نمي امدي صرف
نت زند. چگونه در اين قس نمي برويد. ان را بايد مطالعه كند همينجوري كه حرف ١٨٠٠روي  ١٠٠٠يا از روي 

كند روي  مي كرد در اينجا روي مديريت ان مطالعه مي كند؟ در انجام ي امد روي بازار مطالعه مي مطالعه
سوخت و مصرف و همه چيزش حساب ميكند. خرجش چگونه مقرون به صرفه است؟ از اين سطح كه به سطح 

كنند اسم ان را  مي كه معينرسد. اين ظرفيتها را  مي هزار تن در روز ١٠دوم امد چگونه باشد. به كارخانه 
گذارند. نه مهندس فني نه مهندسي مكانيك بلكه مهندسي تكنولوژي. در چه ظزفيتي  مي مهندسي تكنولوژي

تكنيك را در عينيت الزم داريم. اين كار اقتصاد دان هم نيست. در ان سطح فلسفه اش كار كسي است كه هم 
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اقتصاد داشته باشد. بسيار خوب مهندس تكنولوژي ظرفيتها را  اشنائي به تكنولوژي داشته باشد هم اششنائي به

معين كرد ظرفيتهاي مطلوب را معين كرد. نقطه هاي مطلوب در مناطق قبال معين شده بود. ظرفيتهاي 
مطلوب هم االن معين شد. نقطه هاي مطلوب در مناطق معلوم شده بود بر اساس ان گفته بودند چه نقطه هائي 

خواهيم؟ حاال ان را دست  مي رفهائي را داريم؟ و پشت سر ان گفتند چه ظرفيتهائي راچه مص ؟را داريم
وقتي براي طراح  ،طراح كارخانه ،دهند يعني چه؟ يعني مهندسي مكانيزم ساختار مي مهندسيي مكانيك

مكانيك مهندس مكانيك غير از مهندس ( ايد مي ايد. وقتي براي مهندس مكانيك برنامه مي كارخانه سفارش
هزار تن در روز باشد ايشان  ١٠گويند كه توليد سيمان بايد  مي وقتي به او )است يعني مكانيك چگونه باشد

بايد مقاومت مصالح را بسنجد و مثال بگويد دهنه كوره سيمان بايد اينقدر قطرش باشد اين قطر اينقدر در دماي 
ايند يكبار يك لوله  نمي اومت كند يا نه؟تواند مق مي فالن با وجود فالن وزن فالن در كشش و تنش

بزرگيبسازند و بعد سنگ در ان بريزند و شروع شود مچاله شدن بعد بگويند ايندفعه نشد نه بايد روي ان 
گويد ما در ظرفيت  مي كند مي مطالعه كنند وقتي امدند كشش و تنش و تشكيالت ان را مال حظه كردند نگاه

 گويد كشش و تنش مصالح مقاومت مصالح به ما اجازه مي گويند چرا؟ مي كنيمتوانيم توليد  نمي هزار تن ١٠
توانيم.  نمي دهد ما مصالحي را كه از فلزات داريم اينها هستند مقاومت هايشان اين نسبت ها را دارد و ما نمي

به ما بدهيد  توانيد يك الياژ جديدي از نظر وضعيت مولكولي ميآيا  فرستند ميگويند مي سراغ مهندس متالوژي
 ..توانم باالتر ايم. نمي گويد از اينجا مي تواند و گاهي مي كه ما بتوانيم اين دهنده را بگيريم؟ او گاهي

هزار تني كنار  ٥حاال به ان كسي كه گفته بايد ظرفيت سيمان ده هزار تن شود به او بگو اقا دوتا كارخانه 
 كار را كرد ولي دو دستگاه مديريت و دوتا سوختشود اين مي هم بزنيدمي گويد اين نقطه مطلوب است

 ١٠خواهد. در سوئس و فالن جا قدرت تجارتي بندري و فالن هم داريم بازارش هست مصرفش هم هست  مي
شود  مي هزار تن كرديم اينقدر در صد هر روز گرانتر تمام ٥خواهيم توليد كنيم اگر ان را دو تا  مي هزار تن

ست. اين غير از اين است كه بخواهيد براي يك دهات كوچك كار خانه سيمان بزنيد هزار تن ا ١٠نقطه مطلوب 
گويد نقطه مطلوب ما در اينجا  مي تن بزنيد ٢٠٠ولي نتوانيد سيمان را تو زيع كنيد و مجبور شويد كار خانه 
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ديم ولي نشد از گويد نتوانسته ايم. روي مطالعه مولكولي هم كار كر مي هزار تن است. مهندسي متالوژي هم ١٠

روند يعني مطالعات اتمي. چرا؟ براي اينكه ببينيد كيفيت اتم را چگونه كه  مي اينجا براي مطالعه زير مو لكول
توانند چنين فلزي را بدست اوردند كه بتواند مقاوم باشد. حاال اينجا سراغ اتم و فيزيك اتمي  مي تغيير دهند

 نشيند با چشم مسلح نگاه مي د پشت دستگاه ازمايش مهندس متالوژياي مي كند؟ او هم مي امده اند. اتم چكار
شود اينجا بايد مطالعه روي نسبت  مي شود ابزارش تئوري و مدلش مي كند يا نه؟ انجا ديگر ابزارش عوض مي

اوصاف بهم كند. مطالعه اتم كه صحبت از اين نيست كه شما عينك بزنيد و ميكروسكوپ بزنيد و مطالعه كنيد 
شود ولي نه ذهن مجرد از عين.  مي اوصاف بهم ابزارش از ابزار عيني تبديل به يك ابزار محاسباتي ذهني نسبت

خواهد كنترل كند. اينجا حتما نيازمند به ابزار است ولي اكتفا به ابزار دقيق ازمايشگاهي كردن  مي اوصاف را
 ر ازمايشگاهي كار كند. اينجا ابزار محاسباتيتوانست با ابزا مي بسيار خطاست تا انجا كه مربوط به مولكول بود

خواهد  مي خواهد كه بتواند بين اوصاف نسبتي را كه وجود دارد مال حظه كند. به عبارت ديگر نسبت تأثير مي
 سه عامل در اينجا داريد نسبتي كه بين ان عوامل دارد ،دو عامل،نسبت تاثير معنايش اينستكه شما يك عامل

 رسد اثر اين را منسوب به نبت مي دهد. سهمي كه به اين نمي ام حق تأ ثير مطلقخواهد به هيچ كد مي
 بر اساس تئوري هم نمونهعيني .كنيد / در باب حركت تئوري داريد مي سازد چه مي دانيد. حاال مدل مي
تا  دهيد. مي سازيد. بر اساس نمونه عيني هم سفارش براي مطالعه و محاسبه و جمع بندي نسبتهاي عيني مي

شود وضعيت را  مي بتوانيد چيزي را كنترل كنيد و كيف حركتش را تا بعد بتوانيد بگوئيد تغير چگونه حاصل
شود وضعيت موجود چگونه تبديل  مي كنترل كنيد و كيف حر كتش را تا بعد بتوانيد بگوئيد تغير چگونه حاصل

ده است براي توليد ان كارخانه با ظرفيت شود ان فلز مطلوبي را كه سفارشش از جامعه ام مي به وضعيت مطلوب
 كنيد؟  مي هزار تن چكار ١٠

 
از نظر يك فيلسوف الهي حركتهائي به طرف صالح هستند حركتهائي به طرف فساد كه با اختيار هر يك 

 ابزار متناسب انها پيدا خواهد شد. 
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كنيم كم كم همينجا نتايج  مي تا حاال كه در باب تصورش صحبتي از اسالمي و غير اسالمي نيست؟ عرض

خواهيد يك فيلسوف الهي را پيدا كنيد او فيلسوف الهي در باب  مي كنيم كه شما مي شود. عرض مي ظاهر
داند و براي رفتن به طرف غايت  مي داند حركت را كيف هستي مي كند عالم را مخلوق خدا مي حركت مطالعه

فه تاريخي خاصي است مرحله اخرت مرحله ديگري است انوقت براي اين حركت در مراحل مختلف قائل به فلس
مرحله دنيا مرحله ديگري است. دنيا چيست؟ دار ابتال ء و ازمايش در اينجا اين فيلسوف الهي به بحث حركت 

گويد اگر در عالم  مي توانند بطرف فساد باشند و حركت هائي بطرف صالح. مي گويد حركتهائي مي كه ميرسد
د تحقيق پيدا كند. اگر اختيار سوء بخواهد پيدا شود بايد يك ابزاري متناسب باآن قدرت خارج اختيار بخواهن

انتخاب سوء و جريان سوء در خارج وجود داشته باشد و انتخاب صحيح هم همين طور است. جزء پيش 
بودن در فرضهايش است كه قوانيني كه با قوانين ارزشي كه از طرف وحي امده نسازد انها در عين حال قانون 

گويد دروغ مغالطه ضالل در اصل  مي عين حال نسبت داشتن ولي قوانيني هستند ذهوق و گمرا هكننده و باطل
هستي كه هستند اثرش هم معلوم است. اينجور كه نيست اثر نداشته باشند ولي اثر سوء دارند اثرشان قابل 

گويد بايد  مي ما در سنجيدن چيست؟ گويداين دسته قوانين بايد اينجوري باشند. معيار مي رشد نيست.
خواهند از  مي تناسباتي را در عينيت كشف كنيم كه هماهنگ با جريان احكام باشد. با اين تئوري سواالتي را كه

عينيت بكند فقط نسبيت بين كيفها نيست نسبت بين كيفها و جهتها و مطلوب هاست. حركت را مستقل از 
ئم ان هم احكام كلي الهي است و ابزار متناسب با ان هم توانسته بسازد داند. عال نمي جهت در كل مسير خلقت

بسازد. چه سواالتي را بكنم كه هماهنگي ان را با چه كيفيتهائي مشخص كنم؟ حاال كه اين سوال امده كه اين 
انساني گويد براي اينكه روابط  مي را كشف كنيد كه تناسب با چنين مقاومتي داشته باشد هر چه ازمايش كنيد

كند. اين سفارش تناسب با ان دستگاه اجتماعي ندارد. يك قسمت كوچك ديگر در  نمي در اسالم متمركز عمل
كنيم تا بعد سراغ بقيه بيائيم. اگر قوانين و نظام ارزشي را مثل يك كارخانه فرض و  مي باب تصورش عرض

ه كه دو كارخانه كه دو محصول براي دو رشد و تصور بفرمائيد و دو كار خانه فرض و تصور بفرمائيد و دو كار خان
 دو مطلوب ساخته شده است و محصول ان كارخانه مستقل از انسان است ولي چگونه استقاللي؟ يا توسعه
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 دهد و زمينه رشد براي تقوي ميشود يا زمينه رشدبراي هوي ميشود چرا؟ چرا زمينه مشترك براي هر دو مي

ان ميشود؟ مگر نقطه مشترك در رشد دارند. كه زمينه و تناسبات ت عيني  شود؟ چرا زمينه يا براي رشد نمي
گير د؟ معناي رشد با  مي ان مشترك باشد؟ مگر رشد رابطه اش با هستي قطع است؟ مگر رشد تخيلي انجام

توانند  مي حقيقت عيني رابطاش قطع بودن همان است؟ مگر رشد يك جريان در هستي نيست؟ چگونه
و رشد با هم باشند؟ مگر نسبت بين انسان و عينيت نيست كه مبناي ارزش را بر اساس  مشترك در توسعه

حركت به طرف حضرت حق جلت عظمته ميسازد. اگر كسي قائل به مقتضاي نفس االمري براي اشياء و 
ا و گزافا ربطشان به انسان نباشد. يعني قائل باشد كه ارزش پايگاه تكويني ندارد. يعني قائل باشد كه ارزش جزاف

تواند چنين حرفي را بزند. اگر التفات به لوازم حرفش داشته باشد؟ اگر  مي است. و بر باطل استوار است انوقت
هماهنگ با جريان روابط انسان با عينيت است يعني به عبارت ديگر توسعه ،جريان رشد و توسعه عينيت

ت در جهت طغيان داريم جريان توسعه هم هست امكانات در جهت بندگي الهي در عالم داريد. و توسعه امكانا
شود با جريان رشد رابطهاش قطع باشد. و تعريف كه ارزش داريد با  نمي وتوسعه بريده بريده نيست. اين جريان

 ان فطع باشد. يعني حتما رشد عينيت متكيف به كيف است. اين باب تصور تنها بود. 
 

 تصديق جهت دار بودن انگيزه 
از عينيت باشد كه اي  كنيم كه هر گاه توصيف ساده اوحانه مي كنيم و عرض مي باب تصديق را از اينجا شروع

كنم توصيف كند. هر گاه  مي بيني؟ او همنجور كه من توصيف مي بشود يك بقال را هم اورد و گفت اينجا چه
گويد اب  مي بگوئيد توصيف ربطي به ارزش و انگيزه ندارد. هركس را بياوريدتوانيد  مي يك اينجوري باشد انوقت

تر است. اگر تو صيف كمي فني تر شد زير ميكروسكوپ اوردند بنده را باالي سر ان ببرند كه ببينم يك چيزي 
اين  گويم مي گويند اب است مي گويم اينجا چه خبر است؟ مي گيرد. مي كند وحشت مرا مي هائي در اب حركت

 كردند. اين چيست؟ به من يك ابزار دقيق تري مي حرف دروغ است. من انجا ديدم كه چيزهائي حركت
توانم  نمي دهند كه فرضا حركتها را در يك مرحله دقيق تري كنترل كند اصال مبهوت ميشوم و تا مدتي مي
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تا ثير معني ربط و جمع و  حرف بزنم. ولي حاال ما يك سوال باالتري در اينجا كرده ايم عرض كرديم نسبت

دهد. و مگر مجموعه بدون مشخص كردن محورهاي سوال و تقسيم و مقسم ان ممكن است؟  مي مجموعه را
استنباط كارشناسي از حركت اتم محال است از ابزارش كه تئوري ان باشد و مدلش باشد جدا شود و يك 

تواند با ان تو صيف ساده ربط داشته  نمي يناستنباط است. استنباط درباره نسبت بين دو وصف دو خصلت. ا
باشد كه قابل مشاهده و رويت است. نسبت بين دو وصف منهاي تئوريها و مدل منهاي اصالت ربط منهاي به 

شود  نمي تواند نسبت را ببيند. نمي معني مجموعه را دخالت دادن محال است بوسيله ابزار بشود ابزار كهاي  نحوه
تواند بدهد. اگر شما با كامپيوتر كنترل كرديد و  مي د. ابزار فيزيكي فقط گزارش و مشاهدهبا ابزار نسبت را دي

نسبت بدست اوريد معنايش اين است كه كارتهاي تنظيمي قبلي شما مدل نسبت را داده است. نسبت بين دو 
يد است. وصف منوط به محورهاي كه براي سوال طرح كرديد و اصول فرضي كه در نسبتها يتان فرض كرد

 يعني قطعاكسي كه بايك مدل كه سه محور را اصل قرار داده فرض كنيد بحثي را كه ما خدمت برادران
شود. نسبتي كه بين انها  مي است و چنين و چنان قطعا سواالت يك جور ديگر ٣كنيم كه مقسم تقسيمات  مي

شخص تئوريسين براي مدل  برقرار ميشود بر اساس فرضيه ما يك جور ديگر ميشود. يعني اصول مفروضه
واگر نسبت بين مدلها  .كند مي سازي اگر تغيير كند مدل او و محور هايش تغيير ميكند. نسبتهاي بين ان تغيير

 كند. و اگرنسبت بين مدلها تغيير كرد قدرت مطالعه و استباطش فرق مي تغيير ميكند. نسبتهاي بين ان تغيير
گيرد ومن همينجا يك لغزشگاه  مي كارشناس از طريق مدل انجامكند استنباط  مي كند استنباطش فرق مي

كشند خيلي  مي كشند. فرمول پول هست منحني ان هم مي بينم گاهي وقتي منحني اقتصادي مي بسيار بزرگ
گويند اقا جون اين كه اسالمي و غير اسالمي ندارد كار كارشناسي است. عجب اينجا همينجائي است  مي راحت

 ،وصف عينيت در مورد چگونگي رفتار ،حاصل ميشود. نسبت بين مصرف و توليد را وصف كردنكه غفلت شديد 
چگونگي است با اين ابزار استنباط شد ه است. خوب نسبت تأثير و عملكرد عيني دارد خوب داشته باشد. 

زي تحقياتي شد. گيرد يعني برنامه ري مي خواندن نسبت تأثير عيني ؛ خواندن وضعيت موجود با اين ابزار انجام
دهدبر اساس  مي كنيد استنباطي به شما مي مدل مبناي برنامه ريزي براي تحقيقات شد. شما وضعيت را سوال
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ريزيد مدل در ان نقش دارد. پيش فرضهايتان در ان نقش دارد بعد  مي مدلي كه داريد. بعد برنامه براي عملكرد

 خواهيد قدرت عملكرد كارتان را هم كه مي هم كه خوانيد قدرت كارتان را مي قدرت عملكرد كارتان را
خوانيد يعني مطالعه برنامه ريزي  مي خوانيد باز به صورت توصيفي كه ساده هم نيست. نسبت تاثير هارا كه مي

عمل در چه حد بوده؟ به چه ميزان بوده؟ در چه جهت بوده؟ هر سه آيا  دوم نتيجه گيري و شناختن اينكه
گيرد و هر سه استنباطي كارشناسي است. هيچكدام از اينها توصيفي ساده نيست. خيلي  مي ماينها با ابزار انجا

فرق دارد علل و معاليل جزئي باشد و همه اش بازگشت به توصيف هاي ساده اوصاف كند و فرضيه هايي كه 
باشد عرق درباره طبيعت اشياء و خاصيت اشياءو خصلت داشته باشيم مستقل از خاصيت هاي عيني ان اشياء

بيدمشك چه خاصيتي دارد؟ مقطر نسترن چه خاصيتي دارد؟ مقطر گالب چه خاصيتي دارد؟ به صورت تك 
نفري تجربه كنند و استقرائي حكمي در طب به دست اورند و به عنوان يك حكم تجربي بيان كنند اين حكم 

توان با كاري كه  نمي فاوت دارد اين رااستقرائي كه به وسيله تجربه پيدا شده كه براي بيمار يرقان دار بسيار ت
كند بعد  مي گيرد يكي دانست. او اصال استقراءنمي كند. او يك برنامه ريزي تحقيقاتي مي در مدل و تئوري انجام

دهد بعد اثارش در جاهاي  مي ها هزار مطلب١٠٠ازمايش كرد بعد نظر درباره  ١٠٠٠يا  ١٠٠از اين كه فرضا 
كند به اصطالح  مي كند ودر اولي كه استقرائي عمل مي نسبت بين اوصاف را تحقيق شود اصال مي مختلف ظاهر

توانيد نسبت تاثير مستقل را از مدل و  نمي فرضيه تئوري و فلسفه اش از تجربه اش مستقل است. در دومي
ساده  نسبت بين اوصاف بخوانيد. مدل و تئوري و پيش فرض تئوري نسبت به استنباطي كه داريد كه استنباط

هزار تن ١٠طرح شده بود. نقطه اپتيمم را _شود. سوالي براي ابزار در شكل متمركزش مي نيست كامال مربوط
سيمان ذكر كرده بودند سفارش از جامعه براي ان امده بود يك نسبت تاثير متناسب طرح كردند و جواب دادند 

توانيد بگوييد كه نظام پولي ما درباره پول  يم كه با جامعه اسالمي كه نقطه اپتيمم ان را االن به صورت قطع
توانيد بگوييد  مي گويد. شما نمي داند جمع كردن پول ها را اينجوري نمي كند. ربا را اصل نمي اين جوري فكر

صره جوئي آيا  كند؟ مي كند؟ و چه مطلوبيتهايي را مشخص مي كه روابط انساني شما چه نحوه جامعه را درست
گويد نرخ شتاب توليد بايد افزايش پيدا كند و نقطه مطلوب  مي برد. يهني مي را روي ظرفيتتوليد _در مقياس 
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گويد روي ظرفيت توليد بايد مشخص شود؟ نقطه اپتيمم شما بر چه اساس  مي بر اساس ان مشخص شود يا

نكه ادم گيرد؟ كار،گاهي از دوجهت صدمه دارد يكي اي مي شود؟ تحرك اقتصاد شما چگونه انجام مي معين
دارد.  مي بخواهد بگويد همه علم باطل است مثل اين است كه بگوييم همه دنيا پوچ است. انسان را وهم بر

واقعش اين است كه حاال از بحث خودمان بگذريم اگر شما را از اينجا بر دارند ودر يكي نمايندگي هاي مثل 
 ٥٠دارد و توشيبا عمارت نمايشگاهش در ژاپن  تا از قبيل كارخانه توشيبا ٧٠گويند اين شركت  مي ميتسوپيشي

بينيد يك مقدار از اثاث خانه  مي رويد مي طبقه است حاال شما فرض كنيد كه به انجا رفته ايد در طبقه اول كه
بينيد انگار اينها كه  مي رويد مي شما مشابه اش اين جا هست غير از رفتن و خريدن و از مغازه اوردن. انجا كه

رويد سر  مي بينيد سر نخ لباسها هم اين جاهست باالتر مي ست پس سر نخ اينجاست طبقه باال همدر خانه ماه
گذرد. ادم وقتي بگويد همه باطل  مي بينيد كه انگار حيات در توليدات اينجا مي نخ عينك هم انجاست. مرتب

به جبهه رفت و شهيد گويد پس بايد از زندگي دست شست و رفت طرف قبرستان يا  مي گيرد مي وحشت او را
 ٢گفت در ماه  مي شد. چكار كنيم؟ وقتي وحشت ادم را ميگيرد تازه اين يك جزءكار است (يك نفر امده بود

كه اعتبار اي  مجله٥٠٠مجله ان مطالب نو و جديد دارد و در  ٥٠٠شود كه حداقل  مي هزار مجله رياضي پخش
شد. يك نفر بگويد هر ماه  مي هزار صفحه٢٠ديم كه دارد و مقاله هايش نو و جديد است حساب ورقش را كر

شود يعني در روز را حساب كنيد كه روزي چقدر مطلب نو در  مي هزار صفحه در رياضي مطالب نو وارد٢٠
دارد بعد اگر دو تا طلبه يك جا نشستند و  مي بيند رعب را بر مي ؟ يك ماشين عظيمي را انسان)رياضي است

 زنند يا اصال مي شود اين ها يا عقل ندارند كه اينجوري حرف مي وييد معلومگ مي گفتند علم جهت دارد
 زنند موضوع حرف چيست؟ اگر بفهمند موضوع حرف چيست،اينجوري حرف مي فهمند درباره چه حرف نمي
فرمايند در انقالب  مي ايد كه حضور مبارك امام كه مي زنند. من وقتي اين ملب را ميبينم به خاطرم نمي

 است يعني همه مردم دنيا يك چيز ديگر"و كان ابراهيم امه واحده "كنند مصداق مي ي كه صحبتفرهنگ
مثل لوط اي  گويند. حضرت ابراهيم هم وقتي ندا داد عده مي گويند ايشان محكم ايستاده و يك چيز ديگر مي

لي كم بود. چيزي نشد اسحاق و اسماعيل و غيره پيدا شدند ولي تا حضرت ابراهيم در،حيات بود تعدادشان خي
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تا اخر كار. حاال بعد خدا رشد داد يك حرف ديگر است ولي برابر عده مردم دنيا چيزي نبود. ان وقت هم مردم 

كند يعني امكانات راسعه وضيق  مي پرستيدند اين وقت تركيبي وضعيت روحي و ارتكار در عالم كار مي بت
ابراهيم و تعداد اندكي مثل پسرش كمك او براي ساختن گفتند  مي دهد وقتي همه دنيا يك چيز مي عجيبي

خانه كعبه بودند و عده قليلي هم طرفدار او بودند. حاال واقعش اين است كه وليكن قلت نفر نبايد نظر نسبت به 
مطلب را ضعيف كند. اگر ما مطلب برايمان تمام شد و اعتقاد به حقيقتي كه در ان ترديد هم نداريم وجود 

حاال البته در وضع فعلي اگر يك راهي پيدا شود مستمع زيادتر است وخيلي زياد هم هست همه  داشته باشد
پذيرند يعني روابط انساني بين كفار  نمي مردم جهان به يك نحو از تمدن فعلي رنجيده شده اند و تمدن فعلي را

كنولوژي متناسب با ان طلبد و ت مي كه بر اساس اهواءشكل گرفته بود يك تكنولوژي متناسب با خودش را
طلبد كفر دوام ندارد اين را يقين  مي روابط يك تمدن جديد يك جريان رشد جديد را متناسب با خودش را

داشته باشيد كفر يك طرفش شهوات است يك طرفش ظلم است يعني ممتنع است كه كفر با عدل سازگار 
ت ظلمي با هندازه انكار حضرت حق جلت باشد جوهرا ذاتا در كفر ظلم عظيم خوابيده است و... هيچ عظم

دهد ديگر به چيزي پا بند نيست چرا ظلم را  مي عظمه نخواهد بود و كسي كه كفر ورزيد هر ظلمي راحت انجام
نكند؟ بنابراين نظام كفر الزمه جوهريش ظلم است و ظلم الزمه ذاتيش اين است كه از هم بپاشد دوام وثبات و 

البد باشد. بنابراين تمدن كفر خودش پوشيده است چيزي از ان باقي نمانده فقط تواند علي ا نمي رشد ندارد
ريزد. به ياري خداوند متعال و ال حول وال قوه اال با اهللا العلي  مي دوستان يك يا علي مدد بگويند فرو_..انشاءاهللا.

از خودشان اي  يچ حول و قوهالعظيم و عنايات حضرت بقيه اهللا (عج)را استمداد بطلبيد و بدانيد كه كفار هم ه
ندارند كه بتوانند روي پاي خودشان بايستند اگر عده هم كم و را طوالني است نترسيد شيطان كارش همين 

ترساند. قدرت مال خداست. شما محكم دقت كنيد و  مي است شيطان نسبت به كار حق و صحيح از همين
كرم باشيد يقين داشته باشيد كساني كه در مطلب را مشخص كنيد و مهيا شويد كه در طرفداري نبي ا

كند چون جبرئيل در كمك رسول خدا هست محال است  مي طرفداري نبي اكرم هستند جبرئيل به انها كمك
. والسالم.    جبرئيل رسول خدا را كمك نكند



 
 
 
 
 
 
 



 الحول والقوه االبا هللا العلي العظيم
 ومسروش طراحي دوره 

 ٤١جلسه: 
 يا بين دو كيفيت يك نسبت و يك ربط وجود دارد يا خير؟آ
 

بين دو كيفيت دو آيا  برادر حجت االسالم حسيني:يوالي كه در اين جلسه مطرح شده است اين است كه
 دارد؟  رابطه وجود دارد يا يك رابطه اگر دو رابطه وجود دارد ديگر اسالمي و غير اسالمي ان چه معنا

امكان دارد بين دو كيفيت دو رابطه وجود داشته باشد؟ و اين بحث را مكررا در مباحث آيا  ابتدائا ببينيم
شود حاال همين  مي هفته هاي قبل اشاره كرده ايم كه خطا پذيري و تحمل خطابين عينيت و ادراك چگونه

 دهيم.  مي مطلب را يك مقدار تو ضيح
تواند باشد. اگر بيش از  نمي پذيريد رابطه بين دو كيفيت در عالم هستي جز يكي مي يك وقت هست كه شما

را به دنبال دارد. اي  دهد يعني معلوم نيست كه كيفيت چه نتيجه مي قانونيت خودش را از دست،يك شد قانون
ي ان،خود اين دهد اگر بنا شد كه هم بتواند(الف)را بدهد و هم(ب) را گاه مي رااي  جمع بين دو كيفيت منتجه

برد. هر گاه رابطه بين دو كيفيت از يك خارج شد وبه تعداد رسيد قانونيت قانون مورد  مي مضوعيت را زير سوال
توان گفت اب داراي رطوبت است زيرا قانون عليت دارد كه بين اب و اثرش  نمي گيرد. يعني ديگر مي سوال قرار

اب فقط رطوبت داشته باشد. اگر تونست تخلف كند معنايش اين كه رطوبت باشد اگر بخواهد بر قرار باشد بايد 
است كه گاهي اب تر كند و كاهي نر نكند اين اصل اشكال است. ظاهر اصل اشكال بسيار قوي است در حدي 
كه هر گاه ان را نفي كنيد نفس قانون را نفي كرده ايد. اين يك طرف قضيه است. اگر ان را هم اثبات كنيد 

ست كه نفي كرده ايد. اين جور نيست كه فقط يك طرفش مورد اشكال باشد. يك طرف ديگر هم معنايش اين ا
تمام است در ابب رابطه انسان و جهان. اين را چه مجموعه نگر وچه جزء نگر چه در دستگاه منطبق تجريد 
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تحمل تعدد را داشته  تواند رابطه انسان با جهان مي پذيريد كه بشر ميشود اشتباه و خطا كند مي وچه در غير ان

شود؟ جبر بر  مي اين را مجبور هستيند بپذيرند زيرا هر گاه رابطه انسان با جهان تعدد پذير نباشد چه ،باشد
شودذ. وجود اگاهي و حاكميت بر رابطه اثبات تعدد  مي شود و معني احاطه از اگاهي گرفته مي اگاهي حاكم
اگاهي تحت قانون قرار نگيرد حاكم بر رابطه باشد نه تابع رابطه  نمايد يعني انسان در مسأله مي پذير بودن را

زيرا اگر نفس اگاهي نه اگاهي بر قانون بلكه خود اگاهي و پيدايش اگاهي اگر تحت قانون قرار گرفت احاطه بر 
شود كه در هستي وجود دارد اگر مثل ساير روابط  مي شودو مثل ساير روابطي مي موضوع مورد اگاهي ممتنع

كنيد يعني علم و ادراك  مي توان قضاوت كرد. يعني خود اين قضاوتي را كه شما نمي د درباره خود اگاهي نيزش
برد. اگر چنين شد برابر با نفي ان است. ان وقت هر گونه اعالمي را كه شما بكنيد نيازمند  مي مطلقا زير سوال

مخدوش ميشود حتي اينگونه رابطه ما با جهان  از اطالق در علم و اگاهي هستيد كه با اين سوالاي  به مرتبه
 چنين است،جهان چنين است. حتي ترديد كردن،ترديد اگر نفس ترديد وارد شد نتيجه اطالق است. پس

 توانيم ترديد كنيم. نمي
گرديم انسان نسبت به شناختن اين ليوان ديد و اگاهيش تحمل خطا دارد نسبت اگاهي  مي به خودمطلب بر

ليوان صد در صد نيست هماهنگي صد در صد ندارد رابطه اشياء با هم صد در صد نيست يعني دو من به اين 
تواند يك زمان برابر داشته باشد زمان اين  نمي زمان برابر نسبت به دو شيء وجود ندارد اين قلم و اين ليوان

بر كل انها صد در صد است ليوان فقط برابر با زمان خودش است ولي نسبت بين اينها يعني رابطه بين حاكم 
 يعني حاكم بر كل انها هم برابر با خود ان رابطه است. 

ربط بين من و اين ليوان هم از قبيل رابطه اين پارچ و ليوان به اينگونه است كه آيا  سوال اينجاست كه
وء اختيار %باشد. اگر من س٩٠% يا ٨٠% يا ٧٠شود  مي هماهنگي ان صد در صد باشد؟ يا اصل هماهنگي ان هم

يعني اگر سو ء اختيار كردم و به ان اندازه كه بايد حواس من به اين ،با اين ليوان "ديد من  "كردم هماهنگي 
شود شناسائي من  مي حواسم طرف ميكروفون رفت وقتي حواس من به طرف ميكروفون جلب،ليوان باشد نبود

اوردم نسبت تأ  مي %به حساب٨٠حال كه بايد %به حساب اوردم در ٧٠شود. اين را  نمي نسبت به اين متمركز
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%نظر من ١٠%است ٨٠دادم  مي بايست به ليوان مي %بود نسبت تأثيري را كه٧٠ثيري را كه به ليوان دادم 

 %تحمل خطاست. انسان١٠توانم بنويسم شناخت داراي  مي نسبت به واقعيت تحمل خطا پيدا كرد يعني
 %نسبت تاثير دارد وقتي كه٧٠ن را بشناسد در حالي كه بيش از تواند نظرش را دقيق كند و اين ليوا مي
 %نست تاثير دارد همينكه٧٠شناسد از زاويه شناخت او و بر اساس شناخت او اعالم شود كه بيشتر از  مي
%قرار داديد نسبت ٨٠%نسبت تقريب انچه را كه شما گفتيد با تا ثيري را كه براي ليوان در نقطه ٧٥گويد  مي

% دورتر است ٨٠%است نسبت تقريب ان به ٧٠گوئيد نسبت تاثير ليوان  مي يشتر است. ان موقعي كهتاثيرش ب
%؟ طبيعتا ميگوئيد نسبت ٧٥گوئيد  مي نسبت تاثيري را كه ليوان در واقع مستقل از ديد من دارد يا وقتي كه

كمتر معنايش اين است تقريب ان به عينيت بيشتر است. همينكه گفتيد نسبت تقريب بيشتر و نسبت تقريب 
 با عينيت است كه تعدد پذير است. اين قسمت اول بحث بود.اي  كه شناخت تعدد پذير است. شناخت رابطه

شناخت خودش كيفيتي از آيا  حاال اگر شناخت به عنوان يكي از كيفيات هستي مورد مطالعه قرار گيرد
 هستي است يا كيفيتي از نيستي است؟ 

%كال قوه شناخت ٧٠%يا شناخت ٧٥درباره تعدد پذير بودن است نه اينكه شناخت فراموش نكنيم كه بحث 
%را بر ٧٥تواند تعدد پذير باشد يعني ميتواند رابطه  مي قدرت تميز يا عينيت داراي رابطه است و در رابطه اش

گويم  مي من %اشتباه است٧٠گوئيد  مي %را بر قرار كند. يعني همان را كه شما٧٠تواند رابطه  مي قرار كند
عيني است اشتباه كه ديگر اشتباه كردن ان شخص نيست. اگر من يك فردي را كه اشتباه كرده است اي  رابطه

آيا  مورد مطالعه قرار دهم و فردي را كه اشتباه كمتري را دارد مورد مطالعه قرار دهم به عنوان شخص سوم
توانم به عنوان فرد  مي ا عينيت دارد يا نه؟ يعني مناسم كه دو گونه رابطه باي  توانم بگويم شناسائي قوه مي

تواند  مي سوم بگويم كه شناسائي رابطه اش منحصر و در جبر نيست يعني بگويم رابطه اگاهي نسبت به جهان
 كنم.  مي متعدد باشد. پس پاسخ اشكال را در دو قسمت عرض

قط تحمل خطا و اشتباه محال است بلكه يا رابطه اگاهي با جهان فقط يكي بيشتر نيست در اين صورت نه ف
كند نه اينكه علم دارد علم در اين  مي پيدايش اگاهي هم محال است. چون انسان تحت قانون است و اعالم علم
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معنا عمومي است و مال همه اشيا ء است. ادميزاد چه علمي دارد؟ اگر بگوئيد انسان بوسيله قوه اختيار 

ناسائي ربطش نسبت به جهان تعدد پذير است ميشود اشتباه كند و ميشود حاكميت بر رابطه دارد و قدرت ش
نظر صحيح داشته باشد. صحيح و فساد را در شناسائي يك كيفيت از  .نظر با نسبت تقريب بيشتري بدهد

هستي و عينيت در جامعه دارد يا ندارد؟ نميتوانيد بگوئيد خود قوه شناسائي لقب هستي را ميشود از ان سلب 
شود گفت شناسائي وجود ندارد. زيرا اعالم اينكه شناسائي وجود ندارد برابر است با اقرار به اينكه  نمي كرد

شناسادي وجود دارد و خودش اعالم اينكه شناخت و معرفت است. اگر بگوئيم شناسائي وجود دارد يعني پشت 
لقب اولو نسبت اولي را كه پيدا ،اختتواند باشد و قوه شن مي سرش بپذيريم كه شناسائي موجود داراي دو رابطه

خصلت ذاتي شناسائي آيا  توانيد به ان بدهيد مي كرد ربطش با اصل هستي است. حاال كه هست خصلتي را كه
 فرمائيد خطا پذير و تعدد پذير است مي است تعدد پذير است خطا پذير است؟ يا خطا براي ان ممتنع است؟

 يك كيفيتي را در عالم پيدا كرديد كه،چيزي را در عالم پيدا كرديد گوئيم به عنوان يك كيفيت هستي يك مي
تواند رابطه صحيح  مي تواند دو رابطه داشته باشد مي تواند دو رابطه داشته باشد. با اينكه يك چيز است مي

 كهتوانيد بگوئيد رابطه فاسد است. در كجا؟ در جائي  مي تواند رابطه فاسد داشته باشد. مي داشته باشد و
توانيد رابطه صحيحي داشته باشد. در كجا؟ در جائي  مي گوئيد اشتباه كرده راه غلط را رفته است و اال خر. مي
 گوئيد نسبت تقريب ان باالست و نظير ان.  مي كه

اين مقدمه دوم و اما مقدمه سوم هرگاه شما يك موجبه جزئيه برابر يك سالبه كليه اورديد و سلب منطقي 
شود. يعني  مي توانيد ادعا كنيد ان منع را مگر با دليل و ما زمينه براي اثباتمان باز نمي شما شكست ديگر

همينكه گفتيد يك كيفيت از درون جهان هستي پيدا كرديد به نام قوه شناسائي كه داراي دو رابطه است و بال 
شود  مي مود كال شكستهتوان بين دو كيفيت هستي بيش از دو رابطه را فرض ن نمي فاصله اين سلب كلي كه

شود كيفيتهاي ديگر چطور؟ كيفيتهاي ديگر تحمل تعدد را  مي همينكه اين سلب كلي شكسته شد ديگر سوال
 دارد يا ندارد؟ چگونه دارد؟ بعد يك سوال ديگري كه اول كار مطرح كرديم كه اگر تعدد شد اصل قانون به خطر

پردازيم فعال شما يك كيفيتي  مي ه بعد به ان در پايان صحبتافتد ان سوال را دوستان مطرح نكرده بودند ك مي
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تواند با جهان  مي در عالم پيدا كرديد اسم ان كيفيت قوه شناسائي است كه اين قوه شناسائي دو گونه رابطه

تواند بيش از يك رابطه وجود  نمي كرديد كه بين دو كيفيت مي برقرار كند بنابراين اين قانون كلي را كه ادعا
داشته باشد و اال قانون كال بي جا ميشود عليت كال بي جا ميشود عجالتا در امر شناخت كه يك نقيض جزئي 

سالبه ،پيدا كرد يعني يك موجبه جزئي پيدا شد كه به ان هم ملزم شديم و پس از التزام به اين موجبه جزئيه
تواند بيش از يك رابطه وجود  نمي يتبين دو كيف( كليه ما شكست. اطالق قاطعي را كه با سلب توام داشتيم

توانيم بگوئيم بعضي از دو  مي توانيم بگوئيم هر دو كيفيتي بلكه نمي يعني حاال )داشته باشد اين شكسته شد
خواهيم  مي كيفيتها. زيرا ما يك كيفيت پيدا كرديم كه اين سلب كلي بران صادق نيست (حاال با اجازه اين را

گوئيم چرا اگاهي اينگونه است؟ شما اگاهي رااز دو قسمت شروع به استدالل  مي مدر مقدمه سو )سريان بدهيم
كرديد يكي اينكه يا بايد از سر اگاهي بگذريم بعد انچه را هم كه درباره قانون اعالم اگاهي كرديم رها كنيم 

م علم معناي حاكميت بر يعني يك اطالقي را كه درباره قانون پذيرفتيم با خود اعالم علم نا سازگار بود زيرا اعال
 گفتيم.  مي داد قانون معني محكوميت نسبت به ربط. انچه را درباره قانون مي ربط را
 ٣ راين دو تعريف با هم در جنگ استبناب

توانست دو  مي اگر كسي بگويد اگاهي بوسيله حاكميت بر رابطه حاصل ميشود يعني يك امري انساني كه
بطه بين كيفيتهاي ديگر هستي كه داراي اختيار نيستند تنها داراي يك ربط رابطه در عينيت داشته باشد را

كنيم و در پاسخ مطلب حل ميشود قوه اختيار كه تنها  مي است. پس بنابراين اشكال را در مقدمه سوم طرح
                                         

نويسيم  دهيد بگوئيد اين تعريف براي خودش كاري هم به ان تعريفي كه ان طرف مي توانيد تعاريفي را كه مي كه نمي ٣
ماست. اگر در ان دهيد مجبور است به هم ارتباط داشته باشد. مستقل از دلخواه ش ندارد تعريفهائي را كه در جاهاي مختلف مي

افتد يعني در حقيقت  بين لوازم بعيده تعاريف شما نقيض شد ريشه انچه را كه براي مطالبتان معين كرده ايد ان به خطر مي
كند و در لوازم بعيده بارز ميشود پس تعاريف بايد با هم بخواند تعريفي را  نارسايي وضعف ادراك نسبت به ان ريشه ظهور پيدا مي

دهيد با تعريفي كه براي  دهيد بخواند اگر تعريفي را كه براي قانون مي دهيد بايد با تعريفي كه براي ادراك مي ون ميكه براي قان
شكند و تشتت  دهيد همديگر را شكست دستگاه ذهني شما نظام فكري شما درون متناقض است و همديگر را مي ادراك مي
 ستي را بكنيد.توانيد در امور نتيجه گيري در كند نمي ايجاد مي
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اين انسان يا موجود مختار ان قوه را دارد قوه حاكميت بر رابطه است يعني قوه حاكميت بر قانون است بنابر

علمي كه بوسيله تكيه بر چنين قوهاي پيدا ميشود تعدد پذير است ولي كسي درباره ليوان نگفت كه امري 
است انساني مثل علم كه داراي اختيار باشد و مبتني بر قوه اختيار دو گونه رابطه داشته باشد. پس اصل اشكال 

قوه اختيار تعدد داشته باشد (قوه حاكميت بر تواند بوسيله  مي اين شد كه انچه كه رابطه انسان با جهان است
 رااي  تواند اگاهي را به طرفي ببرد كه به اشتباه بيفتد. رابطه مي ان هم در قسمت اگاهي يعني اختيار )رابطه

برقرار كند كه قوه اگاهي به اشتباه افتد. اين ربط بين انسان با خارج هم نيست ربطي است دروني كه يك 
كند غير از اين است كه اين اقا در اختيارش دچار  مي شده است حركاتي هم كه در جهان انسان دچار اشتباه

حركات يك حركاتي در هستي هستند كه مستقل از خواستن اين شخص داراي اشتباه خاصيي را  .شده است
مه دارد درعالم ذهن كند كه هنوز بام ادا مي رسد اشتباه مي شود انسان به لبه بام نمي دارند. در لوازم اشتباه واقع

دارد. اين گام برداشتن اثري را كه دارد افتادن و سقوط از پشت بام  مي به تصور اينكه هنوز بام ادامه دارد گام بر
شكند. اين دو رابطه با هستي نيست  مي افتد و سرش مي است اين اثر وضعيت طبيعي و قانوني خودش را دارد

شما بگوئيد اگاهي ميداني است كه ميشود يك ديد غلط داشته فقط در مرحله اگاهي است كه ممكن است 
باشد يك ديد صحيح ربط بين اشياء حتي ربط بين انسان به عنوان يك شيء نه به عنوان انچه كه در ذهنيت 
وي وجود دارد با جهان خارج ربطي نيست كه تعدد پذير باشد بنابراين با وارد شدن اين سوال در اينجا ميشود 

نيست كه عام باشد. محدوده ان مشخص است ميدانش ميدان اگاهي انسان اي  موجبه جزئيه،جزئيهكه موجبه 
است. در اين ميدان ممكن است انسان اشتباه برود و ممكن است صحيح برود. يعني چه؟ يعني روابطي كه بين 

بطه تعدد پذير است ما گردد (نه نظام خارجي)نظام ذهني بين كيفيتهاي دروني را مي نظام فكري انسان بر قرار
يك نظام يك مجموعه در داخل ذهن خود داريم اين روابطي كه در انجا هستند تعدد پذير هستند. با اين بيان 
هم مفهوم علم را زير سيطره اختيار پذيرفته ايم كه به معني حاكميت بر رابطه باشد و هم درعين حال رابطه 

انها رابطه ذهني و ربطشان ربط بين كيفيتهاي  )انها مختار نيستندبين كيفيتهاي ديگر هستي را (بوسيله اينكه 
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توانيم بگوئيم رابطه بين كيفيتهاي هستي هر گاه ذهني باشد تعدد پذير است.  مي ذهني نيست. پس بنابراين

 هر گاه عيني باشد تعدد پذير نيست. اين تو ضيح مقدمه سوم بود.
بگوئيد كيفيتهاي ذهني نسبت بينشان با هم ديگر تعدد  توانيد مي اشكالي هم هست كه علت اينكه شما

پذير است چيست؟ قانون عليت در انجا حاكم نيست؟ يعني انچه را كه در باب قانون گفتيد كه اگر بين دو 
كيفيت بيش از يك رابطه باشد ديگر قانونيت قانون متزلزل ميشود بين كيفيتهاي ذهني يا عليت حاكم نيست 

دارد كه منطق و وسيله تصحيح امور ذهني ممتنع ميشود و اصوال باال بردن نسبت تقريب و و قانون هم وجود ن
رفع اشتباه و شناسائي ان ممتنع ميشود چون همان مطلبي را كه در امر قانون در عينيت گفتيد ما عين همين 

يگوئيم ربط بين م "مجموعه كيفيتهاي ذهني  "كنيم كه باالي ان نوشته ايد  مي را در مجموعه هاي منعكس
شود و اثر هم  نمي مجموعه كيفيتهاي ذهني متزلزل ميشود و بنابراين انجا هم هيچ چيز روي هيچ چيز بند

شود كه اين  مي رود وممتنع مي ممتنع است. عليت را كه برداشتيد اثر ممتنع است. علم و اگاهي زير سوال
اعالم علم است و با خود قبول كردن اين خصلت براي خالف است و اين را نميتوانيد بگوئيد. گفتن اين مطلب 

گرديم سراغ اينكه مجموعه ذهني خصوصيتي ندارد  مي كيفيتههاي ذهني ناسازگار و نا هماهنگ است پس باز
تواند دو نحوه ربط بر قرار كند هر  مي خصوصيت از جانب اختيار است اختيار قوه حاكميت بر رابطه است. اختيار

 ار كند هر جهتي را كه اختيار كند ان جهت قانونمند است. لوازمش را به صورت قطعي تمامربطي را كه برقر
دهيد استنتاج حتما  مي كند. يعني اگر جهتي را اختيار كرد در اگاهي كه به ان جهت نام مغالطه را مي

ركت برهان ناهماهنگ به نسبت مقدمات و مقدمات است. اگر جهت برهان را انتخاب كرد جبرا استنتاج و ح
كند ساز گار است و ناسازگار نيست. بنابراين نگوئيد دو جهت تحت قوه  مي نسبتي را كه بين مقدمات بر قرار

اختيار وجود دارد كه اگر اين جهت را سير كند يقينا به لوازم ان ميرسد و اگر جهت مخالف ان هم هست رابطه 
شود هر يك از ان سمت گيري ها لوازم و  مي شخصبين كيفيتهاي ذهني بر اياي دو محور و دو سمت گيري م

شود قانون فرقي ندارد كه در ذهن نسبت بين كيفيتها باشد يا در عين. اگر به  مي قوانين خودش را دارد و جاري
گوئيد وقتي در يك جهت قرار  مي معناي اين ميگوئيد كه فقط يك جهت داشته باشد نه يك جهت نيست اگر
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ها يكي بيشتر نيست درست است پس بنابراين نسبت بين كيفيتها ي ذهني در هر گرفتيم نسبت بين كيفيت

 يك از دو جهت تنها يك نسبت است.
صدق قانون هم سر جاي خودش است ولي در دو جهت حتما بايد دوتا باشد چون شما از كيفيات دو نظام 

 فيت ربط دو گونه قانون را حتمادهيد دو كي مي دهيد در دو منتجه قرار مي ساخته ايد وقتي در دوجهت قرار
 خواهد تعدد پذير است از نظر مجموعه ساختن از نظر رابطه متعدد قرار دادن از نظر دو جهت قرار دادن.  مي

 پرسش و پاسخ 
 اين دو جهت با هم همعرض هستند؟ آيا  :برادر حائري

تيد اختيار يعني حاكميت بر توانند داشته باشند همينكه گف نمي برادر حجت االسالم حسيني: نه هم عرض
 رابطه. 

اندازد و قبل از اختيار هيچ  مي يعني هيچ نسبتي ندارد فقط اختيار است كه ان را در اين جهت :برادر حائري
 نسبتي ندارد. 

شود شمااگر بخواهيد اختيار  نمي اگر داشته باشد كه اختيار به معني حاكميت :برادر حجت االسالم حسيني
 كند؟  مي ي كه كرديم همة حرف اين است كه تعاريف شما با هم چهرا با ان تعريف

 گوئيم به اشياء ديگر نسبتي دارد اين چگونه است؟  مي برادر حائري؟ اينكه
) ٢) اختيار (١معنايش اين است كه در مجموعه باالتر كه سه تا چيز داريم ( :برادر حجت االسالم حسيني

كه ميرسيم بله يعني اختيار جزء مجموعه شود ان وقت حتما دو  ) جهت دوم. در مجموعه دوم٣جهت اول (
 توانيد ارتباط داشته باشند.  مي توانيد بياوريد اينها از طريق اختيار است كه مي جهتش را

 باالخره بشر قبل از اينكه اختيار كند قوه اختيار را كه دارد.  :برادر حائري
 ز اعمال اختيار خاصيت اختيار را ندارد. قوه اختيار قبل ا :برادر حجت االسالم حسيني

قوه اختيار را دارد قبل از يك قوه اختيار يك جهت اول و يك جهت دوم است. هنوز هم اختيار  :برادر حائري
 نكرده است اينها چه نسبتي با هم دارند؟ 
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تيار بر قرار كنيم اگر ربطش از طريق قوه اخ مي هنوز اختيار نكرده ما عرض :برادر حجت االسالم حسيني
 نشود هيچ نسبتي با هم ندارند. 

 برادر حائري: پس قبول كرديد كه بعضي از اشياء هستند كه نسبي ندارند.
نه. ولي اگر سوال اين است كه قوه اختيار باشد و هيچ اختيار نكند. اين امر  :برادر حجت االسالم حسيني

 ممتنع است. مثل اينكه اب باشد و هيچ را تر نكند. 
كنم. در مجموعه باالتر هم اشاره كرديم  مي كه هماهنگي اينها چگونه تمام ميشود بعد خدمتتان عرضاين

 رساند.  مي ظاهرا اين مطلب را تتا حدودي
 دنباله بحث

تواند دو جهت داشته باشد در كيفيتهاي ذهني يعني دو مجموعه از  مي حال اگر گفتيد قوه اختيار است كه
گوئيم پس بنابراين تعدد  مي دستگاه و با دو سمت گيري با دو نحوه رابطه برقرار كردن بسازداين كيفيتها با دو 

آيا  گوئيد بله. پس مي اگر رابطه ها را عوض كنيم بوسيله قوه اختيار منتجه ها عوض ميشوند؟آيا  رابطه يعني
ين رابطه ها و نسبتها هم ان در حاكم بر نسبت بآيا  گوئيم بله. ميگوئيد مي اصل رابطه ها هستند نه كيفيتها؟

 كنيم كه عين همين را ما با يك قيد ميدانش را گسترده تر مي گوئيد بله. عرض مي اين مجموعه اختيار است
توانيد رابطه اش عوض شود. يعني  مي گوئيم در ميدان قلمرو اختيار هر كيفيتي كه قرار گير د مي كنيم و مي

وه مجموعه پيدا كنند هر گاه نسبت بين روابط را عوض كنند هويت تاثير توانند دو نح مي روابط تحت اختيار
انها عوض ميشود پس اين دو جهت داشتن از كلمه ذهن با يك واسطه كوچك از ذهن بيرون امد قلمرو 

مي گوئيد قلمرو اختيار فقط در ذهن است ما حرفي نداريم اگر كسي گفت اين دنيا دنياي ازمايش است ،اختيار
ايد و اگر گفت اين عالم با عالم اختيار تناسب دارد و هماهنگ است جريان  مي اختيار تا بيرون از ذهن و قلمرو

گويم بنابراين بيان  مي خوا ص، جريان كيفيتها جريان نسبيتها جريان قوانين با اختيار تناسب دارد بال فاصله
ت گيري دو مجموعه در قلمرو اختيار بايد دو جهت دودسته قوانيني دو دسته كيفيت دو دسته روابط دو جه

باشد حال حكومت اختيار تا كجاست؟ فقط صور ذهنيه است؟ تا همانجا حكومت اختيار از صور ذهنيه نازلتر 
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امد و وارد عمل عضالت ما هم شد؟ تا همانجا حكومت اختيار از قلمرو عضالت بين اشياء هم امد و توانست 

كند كيفيتي را بسازد؟ ان جا هم همينجور پس اين محدود به مساله ذهن  كاري را انجام دهد و ربطي را برقرار
نميشود. در عين حال اين بحث بسيار مهم و قابل تاملي است با اين بياني كه عرض كرديم نسبت بين 

ت كيفيتهاي عيني تا انجائي كه در قلمرو علم انسان قرار نگيرد و انسان خيال كند عالم بر ان است و اال اگر قدر
بسازد بصورت اي  تواند يك چنين مجموعه مي عملكرد و قدرت تاثير و نسبت تاثير و نسبت تقريب است انسان

الف و يك مجموعه ديگر بصورت ب بسازد مجموعه الف داراي يك روابط و كيفيت رابطه هائي باشد و يك 
ان بر دو اساس باشد. با منتجه متناسب داشته باشد مجموعه ب يك كيفيت ديگر داشته باشد و جهت گيري 

پذيريد و تعدد باشد و لقب عيني هم بگيرد قاعدتا مطلبش بيان  مي اين بيان اينكه در عينيت چگونه تعدد را
شود؟ ربط بين اينها بوسيله قوه اختيار است و نظير  مي شد و مجموعه خير دارد در دل تكوين چگونه بر قرار

انچه را كه در اينجا به عنوان اشكال خود بحث مورد سوال بود بحثهاي تخصصي خود مطلب هم ميشود ،اينها
اين تعريفي را كه براي قوانين داديد يك نسبيت بين اشياء است يا متعدد است؟ تعدد پذيري آيا  اين است كه

 از ذهن به عينيت نزول اجالل كرد. 
 والسالم عليكم و رحمه اهللا و بر كاته
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