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 دوره دوم _بحث الگو 

 ٢٦/٩/٦٨ _١جلسه 
 گزارش جلسات واحد

 
 »پرسش و پاسخ:

 س: آيا متناسب با درجه ايمان بدون واسطه مدل حاكم بر تغيير ميتوان امور متغير را شناخت؟
 ج: استبصار كافر به نور ايمان بسيار بعيد است.

 نور ايمان نور تبعيت از وحي و شدت ايمان تسليم به وحي است. _
 پرستش عقل است. بيند نحوه مي لوازمي را كه عقل ( براي شناخت تكليف ) _
مدل ثابت و عالئمي كه وحي داده است عينكي است كه با آن ميتوان خدا را در مراتب مختلف قلب، ذهن  _

 و عين پرستيد.
دانش عالئم و مدل ثابت وحي از قبيل علم به يك فن نيست تا مسلم و كافر هر دو بتوانند فرا بگيرند و  _

 عمل كنند
 كافر و مومن و انگيزه هاي ايشان با مصنوعشان ممزوج ميگردد و دو نحوه لذت و الم دارند  _
 اگر در راه پرستش حق گام بزنيم قهراً ادراكات ما از وحي بر ديگر ادراكاتمان حكومت خواهد كرد _

 س: مالك تشخيص شدت ايمان چيست؟
 تام بر ميگردد.ج: شدت به صدق، و صدق به وحدت تركيبي و كثرت تركيبي 

هر رتبه اي از تناسبات ايمان حاكم بر تناسبات مادون آن است لذا با منطق صوري ميتوان با كفار احتجاج 
 كرد.

 دانستند. مي امام خميني قدس سره الشريف ايمان به اصول دين را فطري
 علم و ادراك متناسب با شدت ايمان است ولي دوام شدت ايمان به قيوميت حقتعالي است 
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 خطر تبديل شدن شدت ايمان به شدت كفر هميشه هست.

 مفاهمه متناسب با رتبه ايمان است لكن مفاهمه نسبت به مادون براي هدايت و رشد ضروري است.
 شود لذا حرف حق را درك نميكند دشمني باحق گاه به حدي ميرسد كه قلب مهر و طبع مي

 معناي لوازم خطاب مناسبات خطاب است نه مقدمات يا مصاديق آن
 س: غرض از مدل ثابت چيست؟ آيا نفس مدل شناسايي هم جزء مدل ثابت است؟

 ج: هم مدل ثابت و هم مدل متغير در كتاب هست لكن براي ما دانستن همان مدل ثابت كافي است.
 بت به امور ما كمالي براي ايشان است نه قيد و جبري براي ما علم معصومين (ع) نس

 تحليل از ثابت بودن يا متغير بودن مدل بسته به ميزان اشراف ما نسبت به زمان و مكان فرق پيدا ميكند.
 س: با توجه به ميزان اشراف ما نسبت به زمان و مكان محدوده مدل ثابت تا كجاست؟

 ميزاني باشد به همان ميزان بايد بر ساير ادراكات ما حكومت كند.  ج: ادراكات ما از كتاب به هر
 را متكفل شده است؟ "مدل ثابت، مدلهاي متغير و تطبيق به مصداق "س: مدل ثابت چه مقدار از مجموعه 

 ج: وحي اوصاف، احكام و ارزشهاي ثابت را معرفي نموده است.
 انيم چيست؟د مي س: علت اينكه محدوده مدل نقلي را اين مقدار

 ج: ما مشرف بر زمان و مكان نيستيم لذا نميتوانيم مرز و مدل را معين كنيم.
 ما مشرف به مدلها و تغييراتي كه خود ايجاد ميكنيم هستيم و مدلها را بايد بر مبناي مدل ثابت نقلي بسازيم.

سب با وحي بسازد س: آيا درست است كه بگوئيم هر چه وحي فرموده باشد ثابت است و هر چه عقل متنا
 ميرا است؟ آيا اين مطلبي را حل ميكند؟

 ج: مدل شناسايي ما با شناساييي نبي اكرم (ص) فرق دارد و متناسب با ميزان تبعيت و ادراك ما از كتاب
 باشد. مي

 رويم؟ مي س: آيا بعد از ادراك از وحي مستقيماً به سراغ عينيت
 حظه تناسبات ج: سه چيز بيشتر نداريم : وحي، عينيت، مال



 
 بسمه تعالي

 ٢٦/٩/٦٨ _١جلسه  _دوره دوم  _بحث الگو 
كنيم تا بعد از  مي برادر معلمي: بسم ال.. الرحمن الرحيم، ابتداء گزارش جلسات واحد را خدمتتان عرض

 نظرات جنابعالي در ارتباط با آنها استفاده كنيم.
با توجه به اينكه در دور اول كه در رابطه با الگو بحث داشتيم، مباحثي خاص مطرح شده و تا حدودي نسبت 
به تبيين آنها پيش رفته بوديم و با طرح واليت آن مباحث قطع گرديد اما در اواخر بحث واليت مطالبي 

آيا ربط بين ايندو بحث چيست و از درباره الگو ارائه شد، اولين مطلبي كه مورد دقت قرار گرفت اين است كه 
كجا ميتوان شروع نمود، بعبارت ديگر آيا اختالف و اشتراك ما بين دو بحثي كه در رابطه با الگو تا كنون 
داشته ايم چه بوده و از چه نقطه اي ميتوان دور دوم بحث الگو را آغاز نمود، براي روشن شدن اين امر 

 سئواالت مختلفي پيش آمد كه مثًال 
آيا كل برنامه ريزي ( و نه مدل ) ميتواند نقلي باشد يا نه؟ آيا ميتوان مدل را نقلي و ساير امور را عقلي  -١

آيا ربط بين اخالق، احكام و تكنولوژي كه در مباحث الگو  _٢دانست يا اينكه آنها را هم بايد نقلي دانست؟ 
كه حالت فرمولي داشت و اخالق و  ٣و  ٢، ١بعنوان شاملترين خصال جامعه مطرح ميشد ( يا جهت سازهاي 

احكام و تكنولوژي مصداق آنها در جامعه بودند و لو اينكه اين مصاديق براي جامعه اثبات نشده بود ولي 
بعنوان سه مصداق مثالي روي آنها تكيه داشتيم ) با احكام توصيفي، تكليفي و ارزشي كه در مباحث واليت را 

 ت؟ جمع به مدل مطرح گرديد چيس
 آيا ربط جهت سازها، زمان سازها و مكان سازها با احكام تكليفي، توصيفي و ارزشي چيست؟ _٣
آيا ما بين احكام ميتوان تقدم و تأخر و يا شامل و مشمول قائل شد و آيا اين تقدم و تأخر امري است  _٤

احكام به تبع شرايط تغيير  ثابت يا به تبع شرايط زماني و مكاني عوض ميشود؟ ( يعني آيا اولويت بندي بين
 آيا اصوالً شرايط در مدل و برنامه ريزي موثر است يا نه؟ _٥ميكند يا نه؟) 
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بفرض كه كل برنامه ريزي يا قسمتي از مدل  _٦جايگاه شرايط در مدل و نيز در برنامه ريزي كدام است؟ 

شده است ( يعني اينطور نيست نقلي باشد با توجه به اينكه آن قسمت نقلي در دست ما نيست و استنباط ن
كه احكام الهي بصورت يك مجموعه در اختيار ما باشد ) آيا تكليف االن ما چيست؟ راه رسيدن بان نقلي 
كدام است؟ اگر راه آن هم مشخص شود چون مدتي طول ميكشد تا به آن دست پيدا كنيم، آيا وضع فعلي و 

 _٧تا به آن مدلي كه ميخواهيم بدس اوريم نزديكتر باشد؟ برنامه ريزي فعليمان را چگونه بايد تنظيم كنيم 
 آيا ميتوان گفت كه خود مدل مراتبي دارد كه بعضي از مراتب

آن نقلي و بعضي از مراتب و قسمتهاي آن عقلي است؟ مثال آيا ميتوان گفت كه مدل در شاملترين رده ها ( 
آيا مدل وحي كه حاكم بر تمام  _٨قلي است؟ مدل كلي ) كالً نقلي است و مدلهاي جزئي ترين و روزمره ع

شرايط مختلف است ( كل و يا قسمتي از آن ) اوصافي براي كيفيات است يا اينكه در مورد كيفيات عيني نيز 
نظر دارد؟ اگر نظر دارد همه جا نظر دارد يا اينكه بعضي جاها نظر دارد و بعضي جاها نظر ندارد و در هر حال 

بعنوان مثال در مباحث قبلي الگو، اخالق، احكام و تكنولوژي يا اقتصاد، فرهنگ و  ربط آنها چگونه است؟
سياست هر كدام بعنوان يك كيفيت عيني كه وجود خارجي دشته باشند مطرح نبودند بلكه وصفي از 
 كيفيات بودند كه بايد مالحظه ميكرديم كه هر كيفيت بچه ميزان داراي اني اوصاف ميباشد. حال سئوال اين
است كه وقتي مدل ميخواهد طوري باشد كه به همه شرايط زماني و مكاني صادق باشد آيا بعنوان يك وصفي 

ات بايد وجود داشته باشد است و وحي تنها معرفي كننده چنين اوصافي است ( و ما بايد كيفي كه در همه
كند  مي اين اوصاف را معرفي كيفيات داراي اين اوصاف را در عينيت بشناسيم) يا اينكه عالوه بر اين وحي

يك كيفيات خاصي را هم معين كرده و در مورد خود كيفيات هم نظر دارد ( كه علي الظاهر به نظر ميرسد 
 كه در بعضي جاها وحي در مورد خود كيفيات هم مطالبي را فرموده است )

لب ديگري مثل جهت ساز، آيا بحث زمان و مكان و جهت ( كه قبالً در الگو داشتيم و بر اساس آن مطا _٩
زمان ساز و مكان ساز را بر اساس آن بدست آورديم ) با توجه به اينكه االن مدل را نقلي ميدانيم، نفي ميشود 
و يا اثبات ميگردد؟ بعبارت ديگر آيا مبحث زمان مكان و جهت بگونه اي است كه امكان نقض آن از طريق 
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چيست؟ آيا ربط كمي ربط كيفي، تعادل كمي و تعادل كيفي آيا جايگاه كم و كيف در مدل  _١٠نقل هست؟ 

در مدل به چه صورتي است؟ در مدل كم به چه معنايي است؟ آيا كم بعنوان ضريبي براي كيفيات است يا 
اينكه كم بيان نسبت تاثير كيفيات است يا اينكه بعنوان بودجه و هزينه اي است كه بايد صرف شود؟ اگر هر 

 يتوان در مدل داشت، جايگاه هر يك كجاي مدل است؟سه معناي فوق را م
بعد از طرح اين سئواالت، چنين نتيجه گرفته شد كه در بحث جديد بهتر است كه ما بحث واليت را دنبال 
كنيم و در صدد جمع دو بحث نباشيم بلكه با تعقيب مفهوم مدل در بحث واليت، هر جا كه به تناسب به 

از آن استفاده نمائيم. بنابراين با توجه به اينكه در بحث واليت نسبت به نقلي  مطالبي از مبحث قبلي رسيديم
بودن مدل مطالبي عنوان گرديده است، ما هم بحث را از همين موضع شروع كرديم كه آيا مدل عقلي است 

 يا نقلي و در اين ارتباط چهار احتمال مطرح گرديد:
در كتاب و سنت هست و در مدل نيز همه چيز ميآيد، يعني احتمال اول اين بود كه بگوئيم همه چيز  _الف

پوشاند، يعني تطبيق به مصداق و تعيين امور  مي مدل از امور كلي گرفته تا مصاديق كامالً جزئي همه را
 مصداقي با حفظ جميع خصوصيات شخصيه هم، داخل مدل قرار ميگيرد.

تدريجي الحصول است و يكي از ويژگيهاي اختيار حداقل اينست كه اين تصور از مدل براي انساني كه علمش 
ميباشد، نميتواند امر صحيحي باشد چرا كه هم ناقض شناخت ميشود و هم ناقض اختيار، به اين معنا كه اگر 
قرار باشد كه همه آنچه را در عينيت اتفاق افتاده و وقوع دارد و نيز آنچه كه واقع خواهد شد در يك نقشه اي 

در قدم اول مثل اينست كه نقشه اي را به يك نفر داده باشند و به او بگويند در هر قدمي  وجود داشته باشد،
كه بر ميداري، به چه موضعي ميرسي و بعد در آن موضع چه امري را هم انجام ميدهي، مثالً مثل آدرسي 

پيچي و  مي تمينماند كه به كسي بدهيم و به او بگوئيم بعد از اينجا به يك چهار راه ميرسي بطرف راس
سپس صد متر طي كرده و به يك سه راه ميرسي و. .. تا به مقصد برسي، در اينجا وقتي ميگوئيم تطبيق به 
مصداق به عهده وحي است، مواقفي را كه بعنوان آدرس به اين فرد داده ايم بايد بوسيله وحي برايش معين 

راهي است كه دستور حركت به سمت آن را شود و نيز به وسيله وحي بايد مشخص گردد كه اين همان چهار 
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داده ايم يعني تطبيق به مصداق نيز بايد به عهده وحي باشد و مسلم است كه در اينصورت در قدم اول 
شناخت و تعيين مصداق از انسان سلب ميشود و در قدم دوم وقتي غير از اين نحوه حركت هيچ فرضي در 

نجام ميدهد هم باشد، در حقيقت راه ديگري در برابر انسان كار نباشد و مدل حاوي كارهايي كه انسان ا
نيست تا آنرا طي كند و اين يعني جبر و بعبارتي نفي اختيار، بعبارت ديگر از آن جهت كه همه چيز از طريق 

كند و از آن  نمي وحي معين شده و به انسان تحويل ميگردد شناخت و تعيين مصداق ديگر موضوعيت پيدا
ينده اي را هم كه انسان بايد داشته باشد معين شده است عمالً غير از حركت فوق عملي جهت كه حركت آ

 افتد. مي كند ديگر مسأله دقت، كاوش، انتخاب و سر انجام اختيار از موضوعيت نمي وقوع پيدا
صومين البته در اينجا بايد به اين نكته هم توجه داشت كه اين مطلب با مطلبي كه پيرامون علم و اختيار مع

(ع) مطرح ميوشد و اينكه آيا علم به زمان و مكان و كليه حركات چگونه با اختيار معصومين(ع) سازگار است 
و يا اينكه آيا علم خدا به همه سرنوشت انساني نافي اختيار انسان نيست؟ و سئواالتي از اين قبيل، مطالبي 

نمود و حداقل اينست كه علم در رتبه است كه با عمل تدريجي الحصول كه ما داريم نميتوان تعقيب 
 معصومين (ع) و نيز علم خداوند با علم تدريجي الحصول از دو سنخ جداگانه هستند.

احتمال دوم اين بود كه بگوئيم بعضي از قسمتهاي مدل زاوحي معين ميكند و بعضي از قسمتهاي آن  _ب
رتبه بوده و تفاوتي ماهوي نداشته بعهده عقل است بگونه اي كه قسمت عقلي و قسمت نقلي هر دو هم 

 باشند.
اين احتمال نيز به نظر ميرسد كه منتهي به اصالت عقل ميشود و حداقل اينست كه نقل را تحت تأثير قرار 
داده و زير سئوال ميبرد. چرا كه وقتي اموري عقلي و اموري نقلي شد از دو حال خارج نيست يا ايندو دسته 

ه قطعاً اين حالت با توجه به مباحثي كه در واليت داشتيم نميتواند درست باشد. يا كالً ارتباطي بهم ندارند ك
ايندو با هم رابطه دارند كه در اينصورت چنانچه امور نقلي و امور عقلي همعرض هم باشند از دو حالت بيرون 

قسمت عقلي را نيست، اگر تشخيص تناسبات عقلي با امور نقلي بعهده نقل باشد، بدان معناست كه نقل آن 
هم معين كرده است ( و احتمال چهارم يا سوم پيش ميآيد كه بعداً مطرح ميشود ) و اگر تشخيص اين 
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تناسبات بعهده عقل باشد ( و هيچ امر شاملي هم بر آن نباشد و تسلطي نيز بر آن نباشد ) باعث ميشود كه 

 الت عقل و تبعيت نقل از آن است نقل به تبع هماهنگي كه عقل تشخيص ميدهد در آيد كه حاصل آن اص
احتمال سوم اين بود كه بگوئيم از وحي يك مدل كلي بدست ميآيد كه هر چيزي كه در عينيت اتفاق  _ج

ميافتد، مصداقي از مدل است، در اينجا هم دو حالت ميتواند مطرح شود: يكي اينكه بگوئيم مدل كلي وحي، 
يشود و ديگر اينكه بگوئيم مدل براي همه كيفيات تكرار نميشود عيناً در مورد همه كيفيات و شرايط تكرار م

بلكه مدل هر كيفيتي در آن مدل كلي كه وحي ميفرمايد وجود دارد و اينگونه نيست كه مدل در مورد هر 
كفيتي از باال به پائين تكرار شود كه مدل در مدل تكرار گردد بلكه هر شيئي در آن مدل جايگاه خاصي دارد 

ييرات و تركيبات آن در مدل كلي يافت ميشود. خالصه اين احتمال اينست كه هر كيفيتي مصداقي و مدل تغ
 از كل مدل يا مصداقي از قسمتي از مدل باشد و چيز ديگري غير از اين در عينيت اتفاق نيفتد.

و يا بعضي احتمال چهارم اينست كه بگوئيم مدل كلي است و بعضي از اموري كه در عينيت اتفاق ميافتد  _د
از كيفيات عيني مصداق مدل هستند و بعضي ديگر به تبع آن امروي كه مصداق مدلند، تعيين ميشوند. يعني 
آن مدل كلي كه وحي فرموده در هر شرايط زماني و مكاني وقوع دارد ولي يك اموري هم هست كه وحي در 

 العمل داده روشن ميشود. مورد آن ها صحبت نكرده و به تبع آن اموري كه وحي در موردش دستور
 _١اين احتمال هم به چند حالت ميتواند مطرح شود كه بايد ديد كدام حالت از آن ميتواند قابل قبول باشد 

يك حالت اينست كه بگوئيم كليات و يا هدفي را وحي معين فرموده است و براي انجام آن و پيدا شدن آن 
زء و يا مقدمه آن الزم است كه واقع شوند، مثالً اگر وحي كلي و يا هدف، امورات ديگري است كه بعنوان ج

معين كرده باشد كه ما بايد از فالن زمين خاص گذر كنيم، وقتي به آنجا ميرسيم چنانچه اين زمين معمولي 
باشد براي گذر از آن ميتوان از يك ماشين معمولي ( با چهار چرخ و شاسي متناسب با آن) استفاده نمود، اما 

ني باشد كه هنوز زير سازي نشده و شبيه زمينهاي كشاورزي باشد ماشين قبلي نميتواند از آن عبور اگر زمي
كند و تشخيص ميدهيم كه الزمه گذر از اين زمين اينست كه وسيله اي كه ميخواهد از آن بگذرد داراي 

تري از زمين قرار گيرد الستيكهاي بزرگتري با عاجهاي بزرگتر و عميقتر باشد، و به تبع اطاقش در سطح باال
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تا در گل گير نكند و راحت بتوان از اين زمين گذشت، و چنانچه زمين فوق بگونه اي باشد كه شنزار و يا 

 "لجنزار باشد، ديگر تراكتور هم براي عبور از آن مناسب نيست و بايد از وسيله اي استفاده كرد كه داراي 
اطاق بوسيله نقليه ما به چه شكلي باشد ( گر چه بدست ما  باشد، به اين ترتيب اينكه الستيك و يا "شني

ساخته ميشود ولي ) ميتني بر دستور العملي كلي است ( بعنوان زمين در مثال فوق ) مطرح ميگردد، يعني 
 در شرايط مختلف طرحهاي مختلفي ميدهيم كه متناسب با آن باشد.

ست كه كيفيتي را بصورت يك مصداق جزئي خاص در ضمن بايد توجه نمود كه اين تبعيت نيز بگونه اي ني
تحويل دهد بلكه مدل وسيله اي كه درست ميكنيم ( و فرضاً براي گذر از زمين معمولي يا لجنزار است) 

 قابليت تكرار دارد يعني داراي مدلي است كه ميتوان آنرا بدست آورد و محقق كرد.
كرده باشد و براي اينكه اين مشخصات به همان  حالت ديگر اينست كه بگوئيم وحي مشخصاتي را تعيين _٢

صورتي كه وحي مطرح كرده در عينيت تحقق يابد، الزم است كه اموري همعرض آنها قرار داده شود تا آن 
چيزي را كه وحي ميخواهد همان خصوصيات را داشته باشد، مثالً اگر وحي فرموده باشد كه شما با همين 

مالحظه ميشود كه فرضاً با اين مداد يا خودكار نميتوان روي تابلو سياه يا  مداد و خودكار معمولي بنويسيدف
نوشتند ) نوشت لذا الزم است كه در كنار آن كاغذي قرار بگيرد تا  مي روي لوحهاي قديمي ( كه روي آن چيز

 مداد يا خودكار بتواند بر روي آن نقش بيندازد.
رد كيفياتي صحبت ميكند، آنگاه كه ما ميخواهيم آن حالت ديگر اينست كه بگوئيم وقتي وحي در مو _٣

كيفيات را عينيت بخشيم، عينيت هم خودش يك خصلتهاي خاصي دارد ( چه بگوئيم وحي اوصافي را معين 
ميكند و ما يك صاحب وصفي را در عينيت پيدا كنيم و چه بگوئيم وحي اجزائي را معين ميكند و ما كلي را 

وقتي ما ( صاحب وصف يا كل ) مورد نظر وحي را پيدا كرديم، عالوه بر آن  در عينيت پيدا كنيم ) يعني
خصالي كه از طرف وحي و برنامه ريزي مشخص شده، يك اوصافي هم خودش دارد كه غير قابل اجتناب 
است و مجبوريم كه اين امر را بپذيريم يعني با تعيين تعدادي از اوصاف آن، چند وصف ديگر هم دارد كه بما 

 ل ميكند و در اين حالت ميتوان اينطور گفت كه وحي موارد خاصي و يا ابعاد خاصي و يا خصال خاصي تحمي
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از كيفيت را مطرح مينمايد ولي موارد، ابعاد و يا خصال خاصي از آن هم هست كه وحي مستقيم چيزي 

يباشد يعني بر درباره آن نگفته است و اينكه اين خصال چه باشند منوط به شرايطي كه در آن هستيم م
 اساس شرايط و نيز آن خصال نقلي معين ميگردد 

بعد از طرح اين سه حالت نسبت به احتمال چهارم، سئوالي مطرح ميگرديد كه آيا در اينجا عقل حاكم بر 
وحي نميشود؟ كه در جواب گفته ميشد وقتي حيطه كاري عقل به تبع آنچه ويح ميگويد شكل ميگيرد، اين 

 يت عقل نيست.ديگر بمعني حاكم
حال بايد ديد كه از اين چهار احتمالي كه مطرح شد، كداميك ميتواند صحيح باشد. احتمال اول و دوم كه 
چنانچه گذشت نميتوانند درست باشند. ميماند احتمال سوم وچهارمي كه بايد بررسي كردند كه آيا همه امور 

و بالزمه تعيين ميشوند؟ براي مقايسه اين دو مصاديق مدل وحي اند يا اينكه بعضي از امور مصداق نبوده 
احتمال نيز مباحثي مطرح گرديد و مقدماتي روشن شده كه اوًال، تناسبات مدل حداقل در يك رتبه بايد 
مستند به وحي باشد ( در شاملترين رتبه ) و ثانياً مرتبه تطبيق به مصداق نيز نميتواند نقلي صرف باشد و 

ارد. حاال عمده بحث در اينست كه آيا مرزي كه ما بين امور نقلي و عقلي است عقل در اين موضع مدخليت د
 تواند عقلي باشد؟ نمي شوند, مي كجاست و چرا آن اموري كه بعنوان تناسبات عقلي مطرح

اولين بحثي كه در اين باره ممكن است پيش آيد اينست كه آيا خود اينكه اموري را نقلي و يا اموري را عقلي 
تواند موضوعيت داشته باشد؟  مي بچه دليل درست است؟ آيا عقل بدون نقل و يا نقل بدون عقل عمالًبدانيم 

توانيم اموري را بعنوان نقلي صرف و يا اموري را بعنوان عقلي صرف داشته  نمي اگر نه پس ما در هيچ رتبه اي
نه اينكه اموري عقلي باشند و  باشيم بلكه در همه جا عقل توام با وحي و بعبارتي عقل تابع وحي داريم و

 اموري نقلي تا ما بدنبال يافتن مرز عقل و نقل باشيم.
مطرح كنيم چرا كه دست يابي بآن از انسان  "حقيقت نقل"توانيم چيزي را بعنوان  نمي بعبارت ديگر ما هرگز

كه از كانال عقل  كنيم, چيزي است مي قلمداد "نقلي"آيد و آنچه را هم  نمي داراي علم تدريجي الحصول بر
شوند, از آنجا كه  مي قلمداد "عقلي"تواند نقلي محض باشد كما اينكه آن اموري كه  نمي گذرد و مي انسان
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تواند و نبايد مستقل از نقل باشد در تشخيص و بكارگيري اين عقل, آنرا طبق يك ضوابط و يا  نمي عقل

تواند عقلي محض باشد, لذا آيا چنين  نمي شود و لذاگويد بايد بكار گرفته  مي پارامترها و مشخصاتي كه نقل
 بدانيم؟ "عقلي نقلي  "تقسيم بندي امر غلطي نيست و نبايد در همه جا مطلب را 

در پاسخ به اين مطلب اينطور گفته شد كه اگر چه مطلب فوق صحيح است اما آنچه را كه ما بعنوان نقلي و 
كند  مي يعني ما به قسمتي كه عقل از كتاب و سنت استنباطكنيم با تعريف خاصي است.  مي يا عقلي مطرح

گوئيم و به قسمتي كه  مي "نقلي"رود و به اين اعتبار عقلي است) امور  مي (هرچند كه عقل هم در آن بكار
گيريم ولي آنچه حاصل عقل است استنباط از كتاب و سنت نيست,  مي عقل را بر اساس ضوابط شرعي بكار

 كند و يا اموري را بالزمه آنها تعيين مي اديق اموراتي را كه در كتاب و سنت است را پيدا(بلكه فرضاً يا مص
گوئيم. بنابراين تقسيم بندي فوق از اين زاويه داراي اشكال نبوده و قابليت تعقيب  مي "عقلي"كند) امور  مي

 را دارد.
 و عقلي است كجاست و چگونه تعيين گرديم كه آيا مرزي كه ما بين امور نقلي مي بنابراين به اصل بحث بر

شود؟ آيا عقل قدرت تشخيص تناسبات را دارد يا نه؟ اگر دارد بچه ميزان؟ چنانچه اين مطلب روشن شود,  مي
 شود. مي مرز فوق خود بخود روشن

توان اينطور گفت كه عقل مطلقاً قدرت تشخيص تناسبات را ندارد (چرا كه  مي حاال با توجه به مباحث قبل نه
تواند انجام دهد و اين نيز بايد نقلي باشد كه لوازم آن بررسي  نمي در اينصورت تطبيق به مصداق را هم

توان اينطور گفت كه عقل مطلقاً قدرت تشخيص تناسبات را دارد (چرا كه در اينصورت وحي  مي گرديد) و نه
ا در نظر گرفتن ضوابطي قدرت شود كه عقل در بعضي از موارد و يا ب مي افتد) پس معلوم مي از موضوعيت

توان عقالً پيدا نمود يا بايد وحي آن را  مي تشخيص تناسبات را دارد. حال بحث در اينست كه آيا اين مرز را
معين كند (كه فرضاً تا اين رده موضوعات را بايد نقل بگويد و بعد از آن بايد عقل بگويد)؟ و بچه دليل از اين 

تواند بگويد و يا بر عكس چرا عقل از اين جا به باال  نمي ويد و از اين به بعد را وحيمرز به باال را بايد وحي بگ
آيد؟ در جايي كه عقل توانايي تشخيص تناسبات را دارد, چه  مي تواند ولي از عهده ما بعد از آن بر نمي را
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اين دو مرز در چيست  تواند فاقد آن است؟ اختالف مبنائي ما قبل و ما بعد نمي ويژگي است كه آنچه را عقل

 كه به علت آن بايد نقلي و يا عقلي باشد؟
شد همين بود كه كسي كه مدل را ساخته است و مسئله را طرح كرده  مي يك صحبت در اين قسمت گفته

است اگر شموليتي بر مدل و بر كسي كه بايد مدل را بكار گيرد داشته باشد قدرت اينرا هم دارد كه ببيند با 
تواند و آن  نمي تواند اموراتش را حل كند يا مي دهد آيا او مي و مشخصاتي كه به آن مجري اين معلومات

شده بوسيله آن  مي شده آن مجهوالت را بدست بياورند يا آن معلوماتي كه مي اصولي را كه بوسيله آن
د چيزهايي كن نمي كند يعني چيزهاي ديگر را كه معرفي مي مجهوالت را بدست آورند آن اصول را معرفي

تواند  نمي آيند حال چرا آن امورات باالتري را عقل مي هستند كه به تبع آن اموراتي كه معين شده اند بدست
بدست بياورد؟ براي اينكه آن كسي كه حاكم بر عقل بوده است تشخيص داده است كه اگر اين فرمول را 

دهد  مي د و بعد وقتي كه آن مطلب را همتواند آن مطلب را حل كن نمي شود يعني مي ندهد عقل دچار شبهه
معلوم است كه براي انساني كه با اين توان عقل و عيني و روحي هست بر طبق آنها قادر به پياده كرده آن 

دهيم بايد از نقل آمده باشد كه  مي شود نتيجه گرفت كه حدي را كه قرار مي مدل هست. پس از اين بحث
تواند بگويد يا نقل در مورد  نمي موضوعيت ندارد كه چرا باالترش را عقلاين حد از كجاست و اين سئوال هم 

تواند ديگر هم كه در همينجا قابليت طرح دارد اينكه بگوئيم چون ادراك بشر تدريجي  نمي پائينترش
تواند استنباط كند  نمي همه آنچيزي را كه در كتاب و سنت است"الحصول است, هميشه از كتاب و سنت 

ماند و وقتي يك مجهوالتي در كتاب و سنت برايش  مي مجهوالتي در كتاب و سنت برايش باقيهميشه يك 
ماند در عينيت حتي اگر بپذيريم كه كتاب و سنت صورت كتيبه همين عينيت است مجهوالتي كه  مي باقي

 وراتي راشود كه در عينيت هم يك مجهوالتي براي بشر پيدا شود يعني يك ام مي در آنجا وجود دارد باعث
 تواند تشخيص دهد كه اين مصداق كداميك از تعاريف يا ارزشها يا تكاليفي كه در وحي وجود دارد نمي
تواند عالم مطلق باشد در عينيت هر  نمي باشد و چون اين يك امري است جبري, يعني هيچوقت بشر مي

ت در اين مورد چه گفته توانيم تشخيص دهيم كه كتاب و سن نمي وقت به يك مطالبي رسيديم كه ديديم
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رسد كه كتاب و سنت در اين مورد ساكت است آن امور را به تبع ساير اموري كه كتاب و  مي است و بنظرمان

توان گفت كه مدل سازي و نمونه سازي كردن  مي كنيم... بنابراين مي سنت در موردش توضيح فرموده تعيين
گفتيم  مي و از آن اجتنابي نيست و در صحبت ديگر براي بشر داراي ادراك تدريجي الحصول ضروري بوده
فرمايد مدليست كه همه چيز بايد مصداقي از آن  مي غير از اين مطلب آيا همان چيزي را كه وحي معرفي

كند  مي باشد؟ (چه ما آنرا بفهميم يا به مرور به آن متوجه شويم) يا اينكه آن چيزي را كه وحي معرفي
مصداق آن باشد بلكه اگر آن مطلب در همه زمانها و مكانها جاري باشد بعضي از ضرورتي ندارد كه همه چيز 

رسيم كه حد و  مي چيزها را ممكن است بتوان به تبع آن مدل خود بشر پيدا كند, و از اين مباحث به نتيجه
ار باشد و كند و باز با اين تعريفي كه ما از مدل داشتيم كه مدل بايد امري قابل تكر مي مرز را وحي معين

متاثر از زمان و مكان واقع نشده و حاكم بر زمان و مكان باشد و زمان و مكان وسيله آن توصيف يا ساخته 
گوئيم مدل در زمان و مكانهاي مختلفي وجود دارد هر چند بعضي از كيفيات  مي شوند, روشن شد كه وقتي

 ديل به يك موضوع خاص ديگريكنند و از آن موضوع خاص قبلي خارج شده و تب مي وقتي تغييراتي
شوند ممكن است بتوان گفت مدلش وقتي كه بصورت اين موضوع بود با مدلش وقتي به صورت بعدي در  مي

دانيم كه ما بين ايندو مدل يا شامل بر ايندو مدل هم بايد  مي آمده تفاوت داشته و آنها داراي دو مدلند ولي
مدل شامل ( يا بر اساس آن) ساخته شود واال اگر مدلي شامل يك مدل ديگر باشد تا ايندو مدل بوسيله آن 

بر كليه زمانها و مكانها نباشد قدرت رفتن از اين زمان يا مكان به زمان و مكان ديگر مطابق برنامه از انسان 
شود پس حتماً بايد مدلي وجود داشته باشد كه زمان و مكا را تعريف كند بنابراين آن مدلي كه از  مي سلب
آيد در نهائي ترين رتبه اش حتماً بايد شامل بر هر زمان و مكان باشد يعني در هر زمان و مكان كه  مي وحي

برويم موضوعات را بتواند تعريف كند. بعد به اين مطلب رسيديم كه بعضي از مدلها در همه زمانها و مكانها 
سياست, اقتصاد در هر جامعه اي  حضور ندارند به عنوان مثال بحث اخالق و احكام و تكنولوژي يا فرهنگ

توان مثالً يك چنين چيزي را  مي شود جامعه اي را فرض كرد كه داراي اين ابعاد نباشد پس نمي وجود دارد
از وحي بدست آورد و گفت جامعه در هر تغييراتي داراي اين مشخصات است بعد اگر ما بين اين مشخصات 
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كنيم  مي يم در جامعه هم هر همان ربط ها را برقرار كرده و ادعابر اساس وحي يك ربط خاصي را بر قرار بدان

 كه جامعه را مطابق آن مدل ساخته ايم ولي يك مدلهائي وجود دارند كه هيشگي نيستند بعضي وقتها بوجود
روند يا اگر اين مدلها را مدلهاي ميرا  مي آيند (در يك شرائط زماني و مكاني) و در يك شرايط ديگ از بين مي

مدل شامل بر زمان و مكان را مدل ثابت نام گذاري كنيم صحبت در اين است كه آيا هر دو مدل ثابت و  و
فرمايد يا اينكه بيان مدلهاي ميرا كار وحي نيست و وحي فقط در مورد همان امور  مي ميرا را وحي معين

ا توجه به شرائط خاص كند كه در هر شرايطي كه باشيم وجود دارد و مدلهاي ميرا هم ب مي ثابت صحبت
شوند بنابراين آن سئوال به قوت خود باقي است كه آيا  مي زماني و مكاني به تبع آنها (امور ثابت) درست

كند كه همه چيز مصاديق آن باشند يعني مدلي است كه در هر شرائط زماني و  مي وحي فقط مدلي را معرفي
كند ولي اموراتي ديگر هم هستند كه در  مي معرفي مكاني موضوعيت دارد يا اينكه وحي يك چنين مدلي را

شوند كه در اين  مي شوند كه مصداق آن مدل نيستند بلكه به تبع آن درست مي شرائط زماني و مكاني پيدا
مورد هنوز مقداري جاي بحث است, يك شباهتهائي هم بين اين مدلها بود كه روي آنها هم صحبت شد كه 

ديوهاي المپي قديم يك مدلي داشت االن كه راديوهاي ترانزيستوري آمده است مدلهاي ميرا فرضاً مانند را
سازيم و بعد هم ممكن  مي آن مدلها كارائي نداشته و از بين رفته است و ما االن روي يك مدل ديگري راديو

 است بدليل كشف كيفيت ها و قانونمنديهاي جديد راديو هم به يك كيفيت ديگر به بازار بيايد اسم يك
چنين مدلهائي مدلهاي ميرا بود كه در يك شرائط زماني و مكاني كارائي داشته و بعد از بين رفته و جاي آن 

شود, در مورد آن چيزهائي را هم كه وحي فرموده يك چنين چيزي است مثالً  مي يك مدلهاي ديگري عرضه
و در هر شرائط زماني و مكاني وحي در مورد نماز مسافر مدلي را ارائه داده است و آن مدل براي هميشه 

گوئيد  مي كند همينگونه هم كه شما مي قابليت وقوع ندارد, يعني اگر در حضر باشد مدل نماز خواندنش فرق
گيريم دليل بر اين است كه آن مدل كارائي ندارد بلكه دليل بر اينستكه  نمي ما االن مدل راديو المپي را بكار

ر شرائط زماني و مكاني ديگري وارد شده ايم, و االن هم اگر در جزيره اي يك چيز باالتري پيدا شده يعني د
توان آن چيزها را رو بهم سوار كرد و راديو  مي برويم كه وسائل الكترونيكي نباشد و همان وسائل قبلي باشد



٢٠  ······························································································································································  
ضي از المپي درست كرد و استفاد كرد بنابراين از اين بعد تفاوتي ما بين ايندو مدل نيست كه بگوئيم بع

مدلها ميرا هستند, و اصوالً هماهنگونه كه در آنجا گفته شد شرائط زماني و مكاني در خود آن مدلها هم 
آيد كه اگر گفتيم مدل  مي فرمايد وجود دارد) و بعد اين صحبت پيش مي هستند (در آن چيزهائي كه وحي

تبع شرائط زماني و مكاني خود وحي حاكم بر شرائط زماني و مكاني است اين شرائط زماني و مكاني به 
موضوع است يعني فرضاً اگر وحي در مورد زندگي ساالنه يك مسلمان دستور العمل فرموده باشد بدين معنا 

شود يعني اگر  مي نيست كه اين مدل براي زندگي ماهانه يا هفتگي روزانه و ساعات او نيز كارائي دارد و تكرار
فته اينگونه نيست كه در ماه هم قسمتي از آنرا روزه بگيرد بلكه مدلهاي در سال, يك ماه از آن را روزه ميگر

آنها دو تا است پس وقتي كه زمان و مكان را با اندازه اي عوض كنيم كه آن موضوعي كه قابل تكرار بوده 
شود كه آنهم خود قابل تكرار است دليل ندارد كه همان مدل قبلي در مورد آن  مي است تبديل به موضوعي

تواند مدل ديگري داشته باشد, اينها مطالبي بود كه بحث شد و فعالً روي احتمال  مي ادق باشد بلكه آنص
سوم و چهارم هنوز به يك نتيجه مشخصي نرسيده ايم, و احتمالي هم كه در جلسه ديروز بحث شد نظر 

ر از آن به عهده وحي و پائين گوئيم (باالت مي بعضي از دوستان اين بود كه همانگونه كه ما آن حد و مرز را كه
تر از آن به عهده عقل) به عهده وحي است خود اين مرز را هم كه در مورد مدلهاي ميرا يا تناسبات جزئي تر 
هم آيا وحي صحبتي دارد يا نه, اينرا هم بايد از وحي بگيريم, در صورتيكه وحي در آن موارد جزئي هم 

 ق وحي است و اگر ديديم در آن مورد وحي صحبت نكردهصحبت كرده بود بگوئيم پس همه چيز مصادي
شد  مي گوئيم عقل مجاز است كه در اين موارد صحبت كند و يك صحبت ديگر هم در همين زمينه مطرح مي

كه همان دو مطلبي را كه تمام كرديم دال بر اين است كه يكي از آن احتماالت صحيح است كه اگر گفتيم 
گيرد آن شاملترين رده حكومت در بقيه رده ها (چه از  مي ر شاملترين رده قرارآنچيزي را كه وحي فرموده د

شود يعني چيزي كه از وحي گفته شده  مي كند, آن قسمت شامل مدل اصلي ما مي مدل چه از عينيت) پيدا
 تواند تشخيص بدهد نمي و عقل فقط آنرا استنباط كرده بقيه امورات, اموراتي هستند كه آن امور را عقل

تواند حكومت بر  نمي بخاطر اينكه آنها اموراتي هستند كه حاكم بر شرائط زماني و مكاني هستند و عقل چون
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تواند آن مدل را بسازد ولي امورات پائين تر كه داخل در شرائط زمان و  نمي شرائط زمان و مكان داشته باشد

ائي نمايند بنابراين يك دسته از احكام و تواند آنها را مبتني بر آن امر شاملتر شناس مي مكان هستند عقل
 توصيفات و ارزشهائي را كه وحي فرموده كه اساسي تر و كلي تر هستند در قسمت باالتر قرار گرفته و مدل

تواند  مي شوند بقيه آن اموراتي را كه وحي فرموده در قسمت پائين تر قرار گرفته و در اين قسمت ها عقل مي
 و مبتني بر آن امر شاملتر بدست بياورد يا تغييراتي را در آنها ايجاد كند يعني عقلتناسباتي را همعرض آنها 

تواند بگونه اي طراحي كند كه بعضي از احكام عوض شده و موضوعيت پيدا نكنند يا در آنها تغييراتي  مي
 پيداايجاد كند مثالً بگويد آنچيزي كه حالل بود در اين شرائط حرام است پس يك مدل سازي خاصي 

شود اين عوض شدنها دليل بر اين است كه عقل قدرت  مي كند كه بعضي از احكام و توصيفات وحي عوض مي
گوئي مآنها تابع شرائط  مي دخالت در امور و تشخيص اين امور را داشت ولي در يك رده اموراتي هست كه

تواند برود و آنها  نمي عقل در آنجا آيند, آن احكام حاكم بر شرائط زمان و مكان است و نمي زماني و مكاني در
 هم امورات ثابتي هستند كه در هر شرائط زماني و مكاني وجود دارند و حكومت دارند و در آنها تغييري را

تواند دخالت كرده و از آنها مجموعه سازي و نظام سازي  مي توان داد ولي در امورات رده پائينتر عقل نمي
افتد و بر اساس آن امور ثابت شامل, اينها مطالبي بود  مي ي كه در شرائط اتفاقكرده البته با توجه بر آن چيز

 كه در جلسه وارد بحث شد اگر در اين امور صحبتي هست بفرمائيد.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: اعوذ... من همين احتمال اخيري را كه فرموديدي مطالب مختصري در 

كنم در باب اينكه مدل حاكم بر زمان و مكان در باب فهم مدلهاي  مي رسد كه عرض مي تقويت آن بذهنم
متغير در زمان و مكان اصل باشد (براي عقول انسانها) اگر فرض شود ما مستبصر به مرتبه ايمان هستيم و 
 عقل چيزي جز استبصار به رتبه ايمان نيست و به نوري كه متناسب باكان مرتبه از ايمان هست فهم روابط

آنوقت يقيني است كه مرتبه ايمان ما مطلق نيست و مرتبه ايمان ما اشرف برزمان و مكان ندارد و شود,  مي
اين استبصار هم استبصاري نيست كه به همه زمان و مكان باشد, حاال الاقل اين مطلب اينست كه معصومين 

نسبت به اين مرتبه  (ع) كه علم آنها حضوري است نه تدريجي آنها نسبت به اين عالم اشراف تام دارند,
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علمشان عن ال... تبارك و تعالي مطلق است حاال اينكه در مرتبه خودشان چه باشد از موضوع كالم ما خارج 
است حاال اگر ما مستبصر به نور ايمان شديم نه تطبيق به مصداق صحيح است بنا به تعريفي كه از كلي و 

شود چرا؟ چون وقتي  مي از ادراك از مقدمات و عقل شود و نه مقدمات عقليه بنا به تعريفي كه مي مصداق
توانيم مصاديق  مي گوئيم معنايش اينستكه ال اقل در رتبه مصداق علم ما كامل است كه مي تطبيق به مصداق

را مشخص كنيم در اين عالم بگوئيم مثالً ما نسبت به دنيا در مرتبه شهوديم ولو اينكه آخرت در نزد ما غيب 
توانيم انجام دهيم  مي توانيم بسازيم و خواصش را بفهميم و اشراف داريم و سنجش مي نيا راباشد, مجموعه د

و اين سنجش مان را مستقل از ايمان فرض كنيم واال اگر گفتيم همين سنجش مستقل نيست معنايش 
اين عالم  اينستكه سنجش چيزي جز استبصار به مرتبه ايمان نيست و بنابراين مراتب تبعيت ما در فهم ما از

گذارد (در  مي گذارد اگر خواستيم اثر بگذاريم يعني مراتب تبعيت ما از وحي است كه در اين عالم اثر مي اثر
شناختن روابط و آثار اين عالم) و از معني كلي و مصداقي كه عقل بتواند بر اساس بديهيات خودش تمام كند 

گوئيد در همه جا تدريجي  مي كنيد مي اها شما نفيشود, يعني مطلق بودن ادراك عقل را در همه ج مي خارج
تواند حركت كند هكذا اگر بگوئيم كلي و مصداق نيست بلكه  نمي است و در همه جا هم خودش به تنهائي

معنايش شناختن يك تكليف از ما انزل ال.. و از كتاب سنت است, و عقل در شناختن مقدمات عقليه اش 
ين است كه ما در شناختن مقدمات مستقليم اينكه چه چيز متناسب است كند معناي اين مطلب ا مي دخالت

و چه چيز متناسب نيست مستقليم و در خود اين مطلب وحي دخالتي ندارد بنابراين فرض سومي را كه 
توانيم بفهميم اين فرض قابليت طرح  مي فرموديد كه ما مبتني بر آن چه كه از يك مدل ثابت حاكم بر رشد

رود و جاي آن تناسبات مرتبه رشد, يا  مي و ديگر كلمه تعيين به مصداق و يا مقدمات هم كنار كند مي پيدا
آيد كه استبصار به مرتبه ايمان مناسبات  مي مناسبات آن رتبه از ادراك يا مناسبات آن رتبه از استبصار

ايمان در آن مرتبه گوئيد استبصار به مرتبه  مي كند طبيعي است وقتي مي خودش را در همه مراتب مشخص
اي كه هست در همه مراتب وحي در فهم آن دخالت دارد نهايت اينكه دخالتها مختلف است در يك جا 

فهمد و در يك جا هم  مي دخالتها, دخالتهائي نسبت به اموري است كه انسان امور حاكم بر زمان و مكان را
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نفس تغيير است و يك مدل هم مدلهاي حاكمهاي بر تغييرات تدريجي را, يعني يك مدل حكم بر اصل و 

تغيير است آنوقت صحيح هم هست كه بگوئيم همه اش در وحي موجود است نهايت در رتبه مافوق ما و در 
كنيم اين نحوه عقلي را كه به اصطالح در رتبه  مي رتبه ما متناسب با ادراكمان تناسباتي را ما از آن ادراك

كنيد اين رتبه را اگر تناسبات رضا و  مي ب مختلف رشد مالحظهرضا و مراتب مختلف رضا به حسب مرات
شود گفت اين تناسباتي كه بنده يا مولي عليه  مي كند؟ آيا مي رضوان در جميع مراتب بگوئيم چه مانعي پيدا

 نسبت به موال دارد همه آن مرتبه اعلي كه در كتاب هست مرتبه نازله اي را كه متناسب با رتبه خودش
درك كند لزومي ندارد كه عيناً خود اين مطلب درست است شيي را به شخصه آنرا در كتبا ببينيد تواند  مي

بنيد  مي بيند بلكه اين شيي را رد رتبه خودش مي هماهنگونه مدل ثاب و حاكم بر زمان و مكان را در آنجا
توان آنرا  مي خطاب گذاشتشود الزمه  مي بنيد اسم مبتني بر آن امور ثابت ديدن را مي يعني مبتني بر آنها

الزمه مرتبه ايمان و فهم از خطاب قرار داد ما بدنبال اين نيستيم كه اسم آنرا چه بگذاريم فعالً اين احتمال 
مورد نظر است كه بگوئيم احتمال سوم جامع هر دو است اگر هر دو را اصالح كنيم يعني استقالل عقل را از 

چشد ولي اگر  مي د از عالم چيز ديگري را ديده و چيز ديگري راتبعيت برداريم و بگوئيم اگر مستقل ش
شود آنكه به دنبال اينستكه  مي ممحض در رضوان الهي بود ممحض در كسب رضا بود خودش شخص راضي

آيد كه معني رضا اين باشد كه  مي كند, گاهي به ذهن مي رضاي موال را در جيمع مراتب كسب كند تامل هم
ندهيم و ببينيم كه هر چه پيش آيد, در حاليكه خدا نخواسته است شما هيچ كاري نكنيد هيچ كاري را انجام 

خداوند راضي به اين كار نيست كه شما هيچ كاري نكنيد, خداوند خواسته است كه شما برخيزيد و نماز 
فعاليت قلبي و بخوانيد بايد برخيزيد و نماز بخوانيد او خواسته كه تامل كنيد بايد تامل كنيد او خواسته كه 

ذهني و عيني داشته باشيد بايد داشته باشيد و هم اينها هم پرستش است و هيچ كدام هم تعطيل بر دار 
نيست همه اش پرستش خداي متعال است كيف پرستش را هم بوسيله راهنمائي كه از ناحيه وحي آمده 

ها فرموده است,. .. لوازم وحي يعني باندازه اي كه شما بتوانيد تناسباتش را مالحظه كنيد در تمام زمينه 
لوازم استبصار كسيكه عبد است به مرتبه ايمانش يعني راهي را كه بايد برود البته اين استبصار به كتاب در 
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يك رتبه اش استبصار نسبت به امور حاكم بر تغيير است در يك رتبه هم نسبت به امور متغير است, اگر در 

 توضيح دهيم.بينيد تا  مي اين مطلب اشكالي
برادر سيف: آيا استبصار ما نسبت به امر حاكم بر تغيير وسيله اي براي استبصار و شناخت ما در امور متغير 

شناسيم يا اينكه رتبه متناسب با مرحله ايماني جداي از  مي شناسيم وحي را مي است و نسبتي كه آن را
توانيم  مي كند هم مي را به معناي اعم توصيفكانال مالحظه مدل حاكم بر تغيير يا رابطه اي كه تغيير 

 مالحظه عينيت كرده و تغيير بدهيم؟
حجت االسالم و المسلمين حسيني: فردا اگر كافر نسبت به وحي يا نسبت به حضرت حق سبحانه و تعالي 
باشد كه استبصارش در كمال بعد نسبت به نور فطرت و نور ايمان است و در كمال حضاضت است و خودش 

كند ولي اگ بهر ميزاني كه تسليم و راضي باشد, بهمان نسبت تسليم  مي بيند و نظر به عالم مي مستقل را
شود و نظر به كتاب ميكند و اين معناي پرستشي  مي نسبت بوحي است و نور ايمان همان نور تبعيت از وحي

تش خداي متعال است يعني است كه نسبت به قوه درك يا نور ايمان در مرتبه عقل دارد كه اين همان پرس
بگويد و يا با فكر در عظمت خداي متعال و  "سبحان ربي االعلي و بحمده"فرقي ندارد كه انسان به زبان 

تسبيح و تقديس ايشان متناسب با آنجائي كه بايد چنين فكري بكند فكر كند يا به فكر, دوري بجويد از 
شود بنمايد,  مي دوري از هوي و از وساوسي كه برايش پيدا محرمات ال.. يا به فكر نظر به اين كلمات نمايد و

اساساً اينكه آيا همه اين مراتب مراتب پرستش است يا نه؟ علي فرض اينكه پذيرفتيم همه اين مراتب, مراتب 
 پرستش است. 

 شود. محل كالم شما و آقاي مي .... با عينك اين كتاب است كه پرستش در مرتبه قلب و ذهن و عين واقع
 معلمي مرتبه عين آن با عينك همين كتاب است, كه بر مبناي آن مدل ثابت يا عالئمي را كه داده اند واقع

شود معناي آن عالئم اين كالم نيست كه براي كافر هم عالمت باشد, از قبيل فنون نيست كه بگوئيد فن  مي
) كه فن درست ٥٨زد (سال  مي درست كردن حلواي گل نسترن براي همه يكي است يك نفر همين مثال را

شود و مسلم  مي كردن حلواي گل زرد دستور العملي دارد كه اگر اينرا كافر درست كند هيمن حلواي گل زرد
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 گفت اقتصاد اسالمي مثل دستور العمل حلواي گل زرد است. كافر هم مي شود. و مي هم درست كند هيمن

ديم نه اينطور نيست اين يك جزئش آدميزاد است كه كر مي تواند اين را تحقق كند. ما به ايشان عرض مي
انگيزه حرتي آدم مومن يك چيز ست و تحركش يك چيز است و مناسبات همان انگيزه است كه در خارج 

آيد كه مزه آن در دهان دو تاي آنها يكي نيست  مي شود يكي باشد حتي به نظر من نمي شود, و اصالً مي واقع
كسي بشود به كس ديگر مزه آن را نشان بدهد من معتقدم كه لذتي كه  نهايت اين يك چيزي نيست كه

چشد دو طعم است از يك چيز واحد  مي كند با طعمي كه مومن موحد مي كافر بصورت روحي از دنيا احساس
گيرد اي شيي با يك آدم ديگر يك مجموعه ديگر  مي شود, در دو مجموعه هم قرار مي دو تا خاصيت صادر

گيري دارد و نحوه رابطه ديگري دارد و در آنجا هم يك جزء است در يك مجموعه ديگر و با  دارد و منتجه
يك آدم ديگر و نحوه رابطه ديگر و منتجه ديگر, كه عقالً نبايد هم يك جور باشد حاال اگر ما گفتيم كه مومن 

بق به مصداق نيست بلكه از تواند با عينك وحي به عالم نظر نكند, اين از قبيل تط نمي مستبصر به نور ايمان
قبيل مالحظه مناسبات است همان نكته اي را كه فرمودند نكته لطيفي است كه بگوئيم بر مبناي آن مطلب 

 كند. مي بيند و كار مي بيند, روابط را مي بيند بر مبناي آن امور ثابت حاكم بر تغيير اينها را مي اين مطالب را
ك شخص ايمان, مالحظه تناسبات رفتارهاي عيني و ذهني و قلبي با برادر سيف: پس مالً صحت ايمان, مال

 تناسبات حاكم بر وحي فرموده باشد.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني ادراكاتي را كه از وحي داريم قهراً بر ادراكات ديگرمان حكومت 

 شود. مي شود و نحوه فهمان عوض مي دارد در اين راه بوديم آن حاكم
يف: آيا براي تشخيص شدت ايمان, بايد به مالحظه تناسبات عقلي رفتار ذهني و قلبي و عيني با برادر س

 تناسباتي كه وحي فرموده است بپردازيم؟
گردد, صدق به وحدت تركيبي تام و كثرت تركيبي  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: شدت به صدق بر

 گردد. مي تام بر
 خواهيم احتجاج صورت بگيرد يا تشخيص نستب به غير صورت بگيرد؟ يم برادر سيف: براي آنجائي كه
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حجت االسالم و المسلمين حسيني: وقتي كه شما گفتيد بر عالم اين امر حاكم است هر رتبه اي حتماً نسبت 

 تواند احتجاج كند, رتبه منطق صوري حاكم بر كفار است و احتجاج مي به مادون خودش حاكم است و
گويد اين نكته براي هشت  مي كه كي عارف هم يك نكته اي را مثالً در يك جلسه ده نفريكند كما اين مي

زند ولي يك  مي نفر آنها غير مستدل است چون ادراكمي از آن ندارند, براي يك نفر از آنها باصطالح سوسو
حديث, امام (رحمه چسد و بلوغ ادراك و دستگيري در اين رتبه را دارد, در اين كتاب چهل  مي نفر از آنها
فرمايند ايمان به اصول دين فطري است و عقلي نيست بعد ايمان به معاد را بصورت فطري  مي ال... عليه)

كنند و يك مقداري از اين لطيف تر را براي كساني كه ايمانشان قوي نباشد, يعي مرتبه ادراكشان  مي ثابت
ال در عالم امكان هستيم و همه در حال لغزش و پائينتر است (نمي توان گفت ما قويتر هستيم چون بهرح

 اينطور نيست كه اگر كسي در يك رتبه باالتري باشد احتمال سقوطش غير ممكن باشد.
توان گفت, يعني با اين مقدمه ادراك الزمه ايمان است اگر ادراك  مي برادر سيف: با اين مقدمه كه حتماً

 نباشد يعني ايمان نيست. 
 توان گفت و آن اينست كه نمي لمين حسيني: يعني ايمان نيست ولي يك چيز ديگر راحجت االسالم و المس

ماند چون اين قيوميتش بدست خودش نيست با پاي خودش نيست  مي توان گفت كه تا آخر اينطور باقي نمي
كند به اشد مرتبه سقوط و مبتالي به  مي كند آنجايي كه اي معجب شود سقوط پيدا مي كه داراي حركت

شود, آنوقت همان مطلب را كه بصورت لطيف گفتند وقتي وارونه بفهمد و وارونه شود  مي يماري ترديدب
توانند آن شبهه اقوي را  نمي شود به يك شبهه اقوايي و شيطنت اقوايي كه آنرا هم نفوس متوسطه مي تبديل

خواهم  مي كنم مي رضشود مالحظه فرموديد چه ع مي شود و حيوانيت قوي تر مي بكنند, شبهه قوي تري
بگويم شدت دليل بر بقاي اين شدت تا آخر نيست, تبديل شدن به غلظت هم ديوار به ديوار اين شدت است. 

 شود كه مي مستبصر به نور ايمان است ولكن اگر در يك لحظه سقوط كند, از شيطانهاي بسيار خطرناك
كه هست يك شخص سومي اگر بخواهد نظر تواند يك جمع را فاسد كند, ولكن حاال در همين رتبه اي  مي

گوئيد  مي كند, همينطوري كه شما در امور عقالني مي تواند بگويد اين در رتبه باالتري مطلب را درك مي دهد
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آورد, ولكن همين فيلسوف اگر با همين قدرتش فاسد شود  مي اين فيلسوف اقواي از فيلسوف ديگر برهان

كنيم اصوالًٌ مفاهمه متناسب با رتبه است, مفاهمه  مي رديم. عرضزند, برگ مي پيداست كه ضرر بيشتري
اينطور نيست كه هر چيز را هر كس در هر حالي بتواند ملتفت شود بايد حتماً نسبت به مادون اين مفاهمه 
انجام گيرد قابليت هدايت و رشد باشد آن سراني را كه شيطنتشان شديد است خبيث هستند آنها هم گاهي 

توانند ادراك كنند اين جمله اي كه جناب مبارك حبيب روز  نمي گيرند كه واقعاٌ مي ي قراردر يك پست
عاشورا به اينها گفت, وقتي حضرت احتياج فرمودند يكي از آن معلون ها گفت ما چيزي نفهميديم حبيب 

شان طبع گفت همين يك كالم را تو در همه عمرت راست گفتي, حبيب شهادت صحيحي داده بود, اينها قلب
توانستند ادراك كنند, احتياج براي ضعافي كه در لشكر بودند بود, آنهايي كه ليظ بودند  نمي شده بود ديگر

طبع شده بودند آنهائي كه عامداً بر عليه رسول خدا (ص) مردم را مجهز كرده بودند و قصدشان دعواي با 
بودند خطاب به احتجاج براي لشكر بود و پيامبر اكرم بود و دعواي با خدا بود آنها مورد خطاب حضرت ن

ضغائي كه در آنجا بودند در بين آنها افرادي بودند كه غلظتشان به آنجائي رسيده بود كه قلبشان طبع شده 
مصداقي دارد يا نه؟ اگر مصداقي دارد, سران  "طبع ال.. علي قلوبهم و سمعهم و ابصارهم..."بود خالصه اينكه 

توان در  مي گ با حضرت سيد الشهدا (ص) ركن بودند اظهر مصاديقش نبودند؟ آيالشكر و آنهائي كه در جن
ترسيدند و جرئت نداشتند كه  مي اين هم شك كرد, بله آن لشكري كه همراه اينها آمده بودند و از اينها هم

بودند, بهرحال شد , بعضي از آنها طبعاًً و بعضي خوفاً و... آمده  مي به اينطرف بيايند براي آنها اتمام حجت
 برگرديم به بحث.

گيرد و معناي  مي اگر استبصار به نور ايمان بشود آنوقت تبعيت از كتاب طبيعي است كه براي فهم اساس قرار
 شود. مي شود و نه به معناي مصاديق مي شود مناسبات اين خطاب, نه به معناي مقدمات مي لوازم هم

 تان از مدل ثابت چيست و چه مجموعه اي را جزو اين مدل ثابتبرادر پيروزمند: اگر توضيح بيشتري كه غرض
آوريد بعد شايد مرز بين عقل و نقل كه مورد سئوال بوده است مشخص تر شود. مثالً نفس مدل شناسائي  مي
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آوريد يا جزو قمست دوم يعني مدلهاي متغيري كه بايد بر  مي با اين بياني كه فرموديد اينرا جزو مدل ثابت

 مشخص شود.اساس آن 
حجت االسالم و المسلمين حسيني: بنا به اين بيان عيبي پيدا نكرد كه همه چيز در كتاب باشد چه ثابت چه 
متغير, ولكن ادراك ما از كتاب الزم نيست كه همه را بفهمد, ما همان مدل ثابت را كه بفهميم كافي است از 

 ندارد كه امام معصوم بداند كه من كي بدنياجمله چيزهايي كه در كتاب است تغييرات خود ما است عيبي 
فهمم چه حالي دارم و شما را هم همينطور  نمي فهمم و چه چيزي را مي ميرم, چه چيزي مي آيم و كي مي

بداند عيبي ندارد حتي پيش از اينكه متولد شويد عيبي ندارد كه خداي متعال قبل از خلق خلق تما 
كند و. ..  مي داند كه اين شخص باالختيار است اينطور مي خورد مين خصوصيات خلق را بداند به جائي ضرر

 داند كه شما اينطور اختيار مي اينها موجب جبر نيست علمي كه خدا دارد علت اينكه شما اينطور بكنيد نشده
گوئيد مدل تغيير يعني  مي كنيد كمالي است براي اونه قيد است براي شما, پس بنابراين بيان يك دقت مي

تناسبات مرحله ايماني خودمان را در حاال بشناسيم و اين چيز را درست كنيم. بنا به تبعيت از كتاب, بنا به 
اينكه كتاب را اصل قرار دهيم و بر آن اصل تالش كنيم تا در عينيت چنين چيزي درست شود, يك وقت 

گتر از من خود من هستم كه گويم بريا بزر مي گويم بريا من اين متغير است يك وقت است كه مي است كه
كنم براي او عيبي ندارد كه من جزو متغيرها باشم و بيايم و بروم بريا من اين مصنوعي كه ساختم  مي تغيير

اين مدلهايي كه ساخته ام مثالًٌ راديو المپي, ميرا است براي مافوق من خود من و حرف من و فكر من و همه 
بي ندارد, مثالٌ اگر كسي اشراف بر تاريخ علم داشته باشد قبل از پيدا اينها جزو چيزهاي زوال پذير باشد, عي

كند و زمينه  مي آيد و بعد هم اثر عيني اش را مي شدن علم داند فالن فرضيه متناسب با فالن مرحله از رشد
عني آيد ي مي كند و ميرود و فرضيه ديگري متناسب با مرحله رشد بعد مي را براي رشد مرتبه دوم را فراهم

 شوند ضرري ندارد. مي مدلهاي فكري اينها هم جزو مدلهاي متغير و ميرا
برادر پيروزمند: بهتر است معيار تقسيم بندي را عوض نكنيم, يعني اگر بر آن مبنا عمل كنيم كه همه چيز 
در وحي است و ثابت است, و هر چيز هم سر جاي خودش است و همه چيز هم متغير است و... آن مبناء يك 
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كنيد مرز بين عقل و نقل را, آن حرف  مي مبناي ديگري است غير از اين چيزي كه االن بر اساسش تحليل

سر جاي خودش درست است اما آن صحبتي نيست كه تكليف ما و كار برنامه ريزي را نسبت به ما مشخص 
وم است كه آن تواند باشد اين تقسيم بندي د نمي كند, آنچيزي را كه بيشتر جوابگوي مشكل فعلي ما

گوئيم  مي گوئيم مدل ثابت و در كنار آن هم مي تسامجي هم كه در آن است متوجه هستيم كه وقتي داريم
گوئيم علي  مي كنيم منتها مي مدل متغير, داريم نسبت به عقل و ادراك خودمان اجباراً چنين دسته بندي

ه بندي بكنيم, االن درايم بر اين مبناي فرض اين جهت كه ما با توجه به اين نكته مجبور شديم چنين دست
فرموديد كه اين مقدمه هم در آن مورد لحاظ است  مي كنيم حال با همين توضيحي كه مي ثاني تقسيم بندي

شود و در آن موضع همه چيز متغيرند و همه چيز ثابتند, و سر جاي خودشان هستند از آن  نمي كه اشتباه
اهيم بدانيم تكليف كار خود ما چيست ما بعنوان اينهائي كه دور هم خو مي موضعي كه نخواهيم نظر بدهيم

جمع شديم تكليفما ندر اين قضيه و در دنبال كردن بحث چيست, اين تنوع بر همين مطلب است كه اين 
فرموديد, فضا و ظرفيتش معلوم باشد كه ما بفهميم چه چيزي باالخره ثابت  مي ثابت و متغيري را كه معنا

 يز متغير.است و چه چ
حجت االسالم و المسلمين حسيني: بفرمائيد در اينجا حاكم و محكوم, يا اصل و فرع ديگر اينطور باشد 

 فهميم هميشه اصل است و آنچه را كه براي جاري كردن در خارج واقع مي آنوقت آنچه را كه ما از خطاب
شود, كارهايي را  مي ن دوازده تا اصلشود هميشه فرع است مثالً در خطاب فهميديم دوازده تا شاخصه, اي مي

توانيم انجام دهيم متناسب با تناسبات اين دوازده تا بايد انجام دهيم فردا  مي كه ما نسبت به اين دوازه تا
فهميديم كه دوازده تا نبود چهارده تا بود, خوب بايد اركان ثابت مدلمان چهارده تا باشد, پس فردا يك رشد 

 كند. مي ادراكات از كتاب بر ساير ادراكات حكومت پيدا ديگري حاصل شد... يعني
برادر پيروزمند: يعني ما اين حرف را پذيرفته ايم(حتي قبل از اينكه بخواهيم مشخصاً وارد بحث مدل شويم) 
 به اينكه وحي مطالبي را فرموده و كامل است و بايد تابع آن هم بود و هر جا هم كه وحي نظر داشت ديگر

روي نظر وحي نظري بدهيم و هر جا هم كه نظر نداده است و ما مجبور به عمل بوديم بايد فكر توانيم  نمي
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كنيم و مناسبات آن را مشخص كنيم و علم كنيم منتها آن چيزي كه منشا سئواالت و بحث هاي چند روزه 

بايد يك دانيم كه وحي  مي شده است اين بوده است كه ما اين وسط دنبال امر برنامه ريزي هستيم و
مناسباتي از امر برنامه ريزي را بيان كند حاال سئوال ما اين نيست كه اگر وحي چيزي را گفت تبعيت كنيم 
يا نه؟ بلكه سئوال اينست كه چيزي را كه وحي گفته است چه بخشي از مجموعه امر برنامه ريزي را متكفل 

ر دسته بندي هايتان مشعر به آن بوديد, است يعني با توجه به آن دسته بندي كه آقاي معلمي و شما هم د
كه اگر فرضاً اين چنين دسته بندي درست باشد كه ما يك مدل ثابت و حاكم و قابل تكرار در همه زمان و 

خواهيم بگوئيم وحي  مي مكانها داريم و يك چيزهائي هم ميرا و متغير و يك تطبيق به مصداق داريم حال
يا به عبارت بهتر (باز براي اينكه اشتباه نشود با اينكه در وحي همه  چه مقدار از اين را متكفل شده است

رسد چقدر از اين مجموعه را متكفل  مي تغييرات و حتي تغييرات ما را هم گفته) آنچه كه از وحي به ما
 است؟

حجت االسالم و المسلمين حسيني: اوصاف ثابتي است, احكام ثابتي است ارزشهاي ثابتي است و مطلوب 
 ثابتي است. هاي

فرمائيد كه مثالً مجموعه مدلهاي ميرا را وحي  مي برادر پيروزمند: خوب اين مطالب ثابت چرا و به چه دليل
 حتماً نظر نداده است.

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: نظر داده است ما كه نگفتيم نظر نداده است.
 ان اينكه در حقيقت آن همه چيز است.كنيم نه به عنو مي برادر پيروزمند: بر اين مبنائي كه عرض

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: بله بعد از تنازل.
توانيد بدست آوردي  نمي برادر پيروزمند: ممكن است كسي هم بگويد بعد از تنازل اين مجموعه را هم شما

د نه بخشي از همان را هم يك بخشي از آن را داريم, يا كسي بيايد خط را مقداري پائينتر بكشد و بگوي
 مجموعه مدلهاي ميرا هم در آن هست اين خط را هر طور كه بكشيم بايد يك دليلي براي آن داشته باشيم.
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حجت االسالم و المسلمين حسيني: دليلي را كه براي پائين و باال, يك مطلب ديگري است كه من اينطور از 

 و پائين حكومت بر تغيير غير از عامل تغيير كنم حال اصالح بفرمائيد. دليل براي باال مي فرمايش شما درك
تواند  نمي خواهد و اين ذاتاً در حد عقل تدريجي مي بودن است, حكومت بر تغيير, اشراف بر زمان و مكان

تواند  نمي كند چرا پائينتر را مي خواهد تدريجي واقع شود, تدريجي هم عمل مي باشد ولكن عامل تغيير بودن,
اشراف ندارد پس حاكم نيست و اگر حاكم نيست پس بايد تابع باشد ولكن در رتبه مالحظه كند, يا عقل 

 عامل بودن بر عمل خودش بالضروره اشراف دارد و عامل است و نسبت به عمل تغييرش چون مشرف است
شود كه اين عامل بايد طبق آن دستور ثابت عمل كند اين معنايش اينست كه  مي فهمد نتيجه اين مطلب مي

رود اين بايد خودش  مي شود و بدست خود اين هم از بين مي اي ميرائي كه بدست خود اين حاصلمدله
 بسازد, نهايت به لوازم, يعني متناسب با آن مدل اصلي حاكم, متناسب با مدلي كه تبعيت از او پذيرفته است.

كنيم  مي ان بودن معنيبرادر پيروزمند: يك وقت است كه ثابت و متغير بودن را نسبت به مطلوب نظر خودم
گوئيم ثابت آن است كه وحي گفته باشد و ميرا آن است كه عقل متناسب با آن تناسبات ثابت بسازد  مي و

 گويم چه مقدار از آن را وحي مي گوئيم نه, ما كاري نداريم چه مقدار از آن را من مي يك وقت است كه
آيد كه فرد چنين مجموعه اي را بايد در  مي ائين بنظرمانگويد ما در مجموعه امر برنامه ريزي از باال تا پ مي

 اختيار داشته باشد تا بتواند برنامه ريز شود.
گوئيد اين تغييرات هر چه  مي گوئيد داريم كه مي حجت االسالم حسيني: نه, يك قوانين حاكم بر تغييري را

كند,  مي گوئيد خوب اين تغيير مي كه واقع شد تحت اين قانون بايد انجام گيرد, و يك قوانين تغييري داريد
 رود, طبيعتاً يك قانون ديگري بعد از آن مي كند و مي متغير است قوانين شيي متغيري را كه دارد تغيير

گوئيد خوب اين بايد ميرا باشد و بايد هم كار و مصنوع شما باشد چون شما  مي آيد, اگر آن قوانين رشد را مي
فرمائيد كه  مي داشته باشيد يا نه؟ همين جاهاي شماست اگر قوانيني را همعامل هستيد, شما بايد جائي 

من "حكم بر جريان رشد باشد نه, براي شما اشرافي هم در آن حد نيست, در كتاب هست ولكن اختصاص به 
 دارد براي من نيست. "خوطب به
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 آن داشتيد جزو كدام مجموعهبرادر پيروزمند: حال نفس مدل شناسائي را كه در بيان خودتان هم اشاره به 

 آوريد؟ مي
كنيم مدل شناسائي من است نه مدل  مي حجت االسالم و المسلمسين حسيني: مدل شناسائي را كه ذكر

گيرد بر اساس يك تعبيري مثالً استبصار به رتبه ايمان بگوئيم  مي شناسائي نبي اكرم (ص) كه اين اصل قرار
 استبصار بدون عنايت ممتنع است) يا بگوئيم يك ادراكي از كتاب پيدابا عنايت معصومين (كه حتماًً اين 

كنيد اين ادراك از چيزي است كه بايد تابع آن باشيد, ادراك از تبعيت است, ادراك از رضا است بعد  مي
كنيد ولكن عينيت متناسب با رتبه شماست و هراه شما كه ادراك  مي متناسب با آن ادراكي از عينيت پيدا

خورد كنار بگذاريد, يعني متناسب با  نمي گوئيد ديگر بدرد مي كنيد و مي شود آنها را هم عوض مي وشما ع
گوئيد آن مصنوعي كه  مي گوئيد آن ديگر فايده اي ندارد و مي ادراك سابق شما بود يعني در رتبه دوم

ري دارم اين پيداست كه خورد, من االن يك ادراك ديگ نمي متناسب با ادراك سابق من بود االن به درد من
 مدل مصنوع شما است و اين مدل بايد برود.

 كنيم و چيزي ديگر وسط واقع مي برادر پيروزمند: يعني بعد از ادراك از وحي مستقيماً نظر به عينيت
 شود. نمي

شود, فقط همان نفس مدل هست يعني  نمي حجت االسالم و المسلمين حسيني: قاعدتاً چيزي وسط واقع
نيست كه سه چيز داشته باشيم و باز بگوئيم بگرديم يك چيز ديگر هم پيدا كنيد يك عينيتي هست اينطور 

و يك وحي است و يك مالحظه مناسباتي است, شما رشد كرديد, البته بعد از رشد شما مناسبات عوض شد, 
گوئيد  مي خورد بعد ينم گوئيد آن چيزهائي را كه سابقاً ساختيد بدرد مي تبعيت باالتري داريد, خوب بعد هم

سازيد  مي خورد, شما راديو المپي را كه جزء امور تدريجي است نمي آن نحوه شناختي هم كه داشتيم بدرد
خورد خوب  نمي گوئيد راديو المپي ديگر بدردمان مي بعد هم در كتان كه باال رفت و ترانزيستور را شناختيد

 خورد. نمي رقم داشتيم حاال ديگر آن بدردمان عيبي هم ندارد كه بگوئيد منطق روش محاسبه فالن
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برادر پيروزمند: همين برايمان مبهم است كه اين وسط منطق و روش محاسبه اي هم اين وسط كه عقل 

 ماند و موضوعيت دارد؟ مي بخواهد انجام دهد (با شرط تبعيت) باقي
گوئيد, بدون طريق واقع  مي را كهحجت االسالم و المسلمين حسيني: بله, يعني اينطوري نيست كه استبصار 

 شود. نمي شود استبصار نسبت به خارج اشراقي واقع
 والسالم عليكم و رحمه ال... و بركاته 
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 بسمه تعالي

 ٢٩/٩/٦٨  -٢جلسه 
ئي كه در جلسه واحد داشتمي پيرامون همان مطلبي بود كه حضرتعالي در برادر معلمي: اعوذ. .. عمده بحثها

جلسه قبل فرموده و اينگونه تقسيم كرديد كه قوانين حاكم بر حركت را بايد نقل بفرمايد چون عقل قدرت 
حاكميت بر زمان و مكان را ندارد و قوانين حركت كه لزوماً محكوم قوانين حاكم بر حركت بوده يا به تبع و 
به تناسب آنها پيدا ميشود بر عهده عقل است هر چند در اين قسمت اشكاالتي به نظر دوستان ميرسيد و 
بعضي هم مطرح ميشود ولي عمده بحه در اين زمينه بود كه اين تقسيم بندي و مطالبي كه مطرح شد 

ين تقسيم بندي مطالبي بوده كه در مقدمات پذيرفته شده قبلي لحاظ شده و مورد نظر بوده است و با ا
توضيحات آن سئوال اصلي حل نشد بلكه آن مطالبي كه در مقدمات بود به بيان ديگري توضيح داده شد و 
واضح گرديد از جمله آن مطالب يكي اين بوده است كه عقل مستقل يا چيزي كه مطلقاً عقلي صرف باشد 

شت كه تقسيم بندي عقلي و سه قبل من هم اين توضيحات وجود داجلپذيرفته نيست كه در توضيحات 
نقلي به اين لحاظ است كه نقلي را به امور استنباط شده توسط عقل از كتاب و سنت و عقلي را به امرواتي 

يابد  مي كند ميگوئيم حال يا اينكه مصاديق كتاب و سنت يا لوازم آن را نمي كه عقل از كتاب و سنت استنباط
ي ميكند هر كدام از اينها كه باشد به مجرد اينكه موضوع دقت يا بر اساس كتاب و سنت عينيت را شناسائ

عقل كتاب و سنت نباشد به اين مطلب، مطالب عقلي گفته و به كل آنچه كه از كتاب و سنت استنباط ميكند 
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نقلي ميگوئيم و بحثهايي مطرح شده در جلسه ( چه در مباحث الگو چه در واليت) اينستكه امور عقلي صرف 

رفته شده نيست و نميگوئيم توصيف و يا تكليف و يا ارزش عقلي صرف يا عرفي صرف است بلكه براي ما پذي
ميگوئيم هر جا كه عقل ميخواهد كارائي داشته باشد بايد قانون حركت و شاخصه هي حركتش را به يك 

اين  ت صحبت بود كه آيا اين تناسبات ازبانحوه اي به نقل منسوب كند و در همين منسوب شدن و تناس
سنخ است كه ما بر اساس كتاب و سنت مصاديق را تشخيص ميدهيم يا هم مصاديق و هم لوازم مصاديق 
مورد تشخيص است و در مصاديق هم باز يك مطالبي فرموديد كه بنظر ميرسد با توجه به بحث مطرح شده 

كه در منطق صوري مورد  در قبل اينها هم پذيرفته شده است و آنهم بدين ترتيب بود كه مصاديق به آن معنا
بحث قرار ميگيرد در اين بحث مورد نظر نبود به اين علت كه (قبالً بحث شده ) اگر ما بخواهيم دو مجموعه 
داشته باشيم كه هر دو آنها دو دسته باشند كه نظام نباشند مثالً مجموعه عينيات و مجموعه احكام، نه احكام 

آنوقت در تطبيق به مصداق اين اشكال پيدا ميشود كه گفته شود  و نه عينيت را بصورت نظام مالحظه نكنيم
يك موضوع ممكن است مصداق چند حكم واقع شود يا در زمان و مكان واحد چند حكم با هم اجرا شود و 
مشكل اين باشد كه از اين چند حكم كدام حكم بايد جاري شود و بعد به اين بحث برسي كه منطقي الزم 

پذيرفتيم كه بدون داشتن يك سيستم نميشود  مي يق احكام را تعيين كند، يعنياست كه بتواند مصاد
گفتيم احكام جداي از يكديگر هستند و به سازمان و نظام عينيت هم  مي سيستم سازي كرد گر چه قبالً

نميتوانيم دست پيدا كنيم و خودش اساساً بايد مبتني بر يك سازماني نظم داده شده و شناسائي شود 
گفتيم نياز به منطق عمل داريم كه آن منطق عمل همان نظام و سازمان بود، حاال وقتيكه به اين  مي اينبنابر

نتيجه رسيديم كه اين نظام و سازمان را در خود احكام پيدا كنيم ( احكام يعني مجموعه معارفي كه از كتاب 
) اگر خود اين احكام نظام و سازمان و سنت بيرون ميآيد اعم از تكليفي و ارزشي و توصيفي يا هر چيز ديگر 

داشته باشند ميتوانند منطق واقع شوند بعد ما نظام عيني را مبتني بر آنها ساخته ودسته بندي و شناسائي 
كنيم بنابراين تطبيق به مصداق به اين معنا نيست كه يك موضوع مصداق چند حكم واقع شوند چونكه در 

هر چيزي جاي خاصي مبتني بر آن مدل پيدا ميكند و ديگر قدرت آنجا يك نظام خاصي است در عينيت هم 
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تغييرات متفاوت جائي ندارد بنابراين تطبيق به مصداق را به همين معنا مورد لحاظ قرار داده بوديم و آن 
توضيحات هم همين مطالب بود حاال اگر از اين دو مطلب بگذريم به اين معنا ميرسيم كه قوانين حركتي در 

ار عقل و قوانين حاكم بر حركت در محدوده نقل مطرح شده و ميدانيم كه عقل بايد تابع نقل يا محدوده ك
محكوم نقل يا مبتني بر شاخصه هيا نقلي حركت كند اين محكوميت يا تناسب يا هماهنگي يا تبعيت به چه 

م كار عقل محقق كردن يابد؟ آيا بدني معناستكه بگوئي مي معناست؟ آيا بدين معناستكه فقط مصاديق آنها را
صورت عمليه يا عينيه احكام است يعني بگوئيم آن احكام يا مدل صورت مدلي يا كتبيه عينيت است و 
عينيت نيز صورت عمليه و عينيه آنست يا اينكه عقل غير از اينكه صورت عينيت آن مدل را درست ميكند و 

قرآن را در عينيت جاري كند يا عينيت تجلي بدنبال اينستكه عينيت را صورت عينيه قرآن قرار بدهد يا 
كند كه ( اين صحبتها همه در مورد انسان  مي همان احكام و معارف قرآن باشد به يك مطالبي برخورد

تدريجي الحصول است نه انسان معصوم ) كتاب و سنت در موردش توضيحي نفرموده است و بايد اينها را 
ي كه مطرح شد بدين نتيجه رسيديم كه ايندو احتمال از يك جهت با بالزمه تعيين كند، بعد از بحث اشكاالت

همديگر مشترك است و آنهم اينستكه اگر ما حتي احتمال سوم را هم بپذيريم و بگوئيم كار عقل فقط اين 
است كه صورت عمليه و عينيت احكام را پيدا كند و مدل احكام را در عينيت محقق كرده و بسازد به علت 

صول بودن ادراك انسان در ادراك از كتاب و سنت اجماالتي وجود خواهد داشت و در عينيت در تدريجي الح
مطالبي كه ميخواهد پياده كند به مطالبي ميرسد كه نميداند از لحاظ شرع حكم اين مورد يا سه مورد ديگر 

ن مطلب ميرسيم چيست يا كدام احتمال از لحاظ شارع مقدس ترجيح دارد يا تفاوتش در چيست وقتيكه باي
مجبور ميشويم چند گونه تقسيم نمائيم، يكي اينستكه بگوئيم هميشه بشر به يك اموراتي برخورد ميكند كه 
هر چند آن امورات با هم تفاوت دارند تفاوتش در آن مورد نظر اهميتي برخورد ميكند كه هر چند آن امورات 

رد مثالً اگر ما دو استكان داشته باشيم كه از يك با هم تفاوت دارند تفاوتش در آن مورد نظر اهميتي ندا
بينيم  مي جنس يا از يك كارخانه باشند درست است كه چاي خوردن در هر كدام با ديگري تفاوت دارد ولي

اين چنين تفاوتها در مرود آن كار الزم به بيان نيست پس هميشه در عمل به يك چنين چيزهائي برخورد 
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بينيم كه اين تفاوتها در آن كارهائي را كه انجام ميدهيم مؤثر نيستند يا  مي يمميكنيم كه وقتي مالحظه كن

اند تا احتياج به دقت داشته باشند، چنين اموراتي كه حتماً مبتال به ماست ميشود  اينكه چندان مؤثر نبوده
هر دو مباح است  گفت شارع وقتي بين اين دو مورد فرقي نگذاشته است ما آزاديم كه اين يا آنرا عمل كنيم (

) ولي به يك اموراتي هم به علت همان اجماالتي كه در شناخت همان احكام بوده است و علم به اجماالت 
هم در تطبيق به مصداق پيدا ميوشد وقتي گفته ميشود عينيت را مبتني بر احكام شناخته و سازمان دهيم 

ماند و  مي ء كما هي يك مطالبي در اجمالباز به علت ادراك تدريجي الحصول و به علت عدم شناخت اشيا
يك تغايراتي را نميتوانيم تشخيص بدهيم يا اگر هم تشخيص بدهيم در تشخيص تأثيراتش ناتوانيم بنابراين 
غير از اين مورد كه بگوئيم در كار ما مؤثر نيست يا مؤثر است ولي كم اثر و قابل دقت نيست بهكي مطالبي 

را هم ميبينيم ولي نميتوانيم تشخيص نظر وحي را در اين مورد بفهميم كه در  ميرسيم كه مؤثر بوده و اثرش
اينجا باز ميتوان گفت دو فرض است يك فرض اينست گفته شود عقل بدون در نظر گرفتن شرع هر چه را 
خود تشخيص داد كه صحيح است اورا به جلو ببرد كه اين فرض از لحاظ ما با آن مطالبي كه قبالً داشتيم 

ماند كه بگوئيم چون نتوانستيم از وحي چيزي بدست بياوريم عقل  مي بل قبول نيست پس آن فرض باقيقا
خود دقت ميكند ولي دقتش مبتني بر آن كلمات و مطالبي باشد كه از وحي رسيده باشد كه به قوت خود 

بينيم كه در عمل  مي راينباقي بوده و در آنها تغييري ايجاد نشود يعني اينرا به الزمه آنها تعيين كند بناب
احتمال سوم و احتمال چهارم مشتركند كه حتماً بايد در عمل بعضي از چيزها را به الزمه آن تعيين كنيم 
ولي تفاوت ايندو احتمال هم در اين است كه احتمال چهارم آن موضوعي را كه به الزمه اي تعيين ميكند 

 ٤و مكاني مختلف را پيدا ميكند ولي در احتمال حكم فرمول پيدا ميكند كه قابليت تطابق به شرائط زماني 
آنچيزي كه به تبع احكام تعيين ميشود چون در عينيت با حفظ خصوصيت شخصيه اش قابليت فرمولي 
شدن نداشته و مربوط به آن شرائط زماني و مكاني خاص است كه اگر به شرائط زماني و مكاني ديگر برويم 

ص بدهيم چون درحكم عمل خاصي است ( و از اين بعد هم با يكديگر دو مرتبه بايد اين تناسبات را تشخي
اينكه گفته شود اين دو  _١فرق دارد ) بنابراين گفته شده كه در گروه ما دو كار ميتوانيم انجام بدهيم 
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احتمال از اين حالظ مشتركند زيرا در عمل به الزمه اي پيدا خواهد شد حاال چه در حكم فرمول باشد چه 

ه سراغ قدم بعدي برويم، اگر اين مدل از وحي بدست ميآيد ( حال براي همه چيز يا فقط براي بعضي نباشد ب
چيزها ) ما بايد چه كاري انجام بدهيم الزم به تذكر است كه فقها تا حاال چنين كاري را انجام نداده اند حاال 

صورتي ممكن است االن كه ما بايد چه بكنيم؟ يك بحث اينستكه بگوئيم بدست آوردن آن مدل به چه 
نيست آيا بايد فقط به فقيه تماس بگيريم يا طريق ديگري نيز براي ما ممكن است؟ يك صحبت ديگر هم 

ماند اينستكه براي ساختن آن مدل چه اينكه فقيهي را پيدا كنيم كه براي يافتن احكام توصيفي و  مي باقي
عد اين سه مجموعه احكام را هم با هم مرتبط كرده ارزشي با همان روش اصولبين مشغول استنباط شود و ب

كشد در اين مدت بايد چه كار انجام  مي و بآن نظم بدهد يا بصورتي ديگر بهرحال اين مطلب سالها طول
دهيم يعني مدل سازي را چگونه انجام دهيم ( در اينصورت كه مدل اصلي را در دست نداريم ) كه منتهاي 

يكتر به نقل و معارف باشد؟ بايد چه مشخصاتي داتشه باشد و چه گامهائي طي سعي ما بر اين باشد كه نزد
شود تا اين مطلب بدست آيد؟ يك صحبت دگيري هم كه ميتوانيم االن وارد آن بحث شويم اينستكه بگوئيم 
در اين موضع بحثي تعيين كنيم كه احتمال سوم يا چهارم درست است تا بعد بتوانيم تشخيص بدهيم كه آيا 

رمول هم ميتواند به الزمه آن تعيين شود يا نه؟ كه اينهم از بعد ديگر روشن است مثل وضعيت فعلي كه ما ف
االن داريم ( كه مدل، از احكام هنوز بدست نيامده است ) ميتوان گفت تعيين الزمه براي فرمول هم 

هر كاري كه عقل الزم ببيند  موضوعيت دارد چون در اين سئوال هم احتماالت قبل وارد است يا اينكه بگوئيم
ميتواند انجام دهد ( چون چيزي در دست نيست) و هيچ مسئوليتي ندارد يا اينكه بايد گفت عقل سعي خود 
را انجام بدهد آنچيزهائي را كه از كتاب و سنت قطعي شده رعايت نمايد و بقيه موضوعات را هم كه نظر 

اير چيزها را بنمايد پس اينهم خود تبديل به يك فرمولي داند حداقل مالحظه لوازم س نمي كتاب و سنت را
ميشود كه در يك دورانهائي براي ما كارائي دارد، حال اگر بخواهيم به طريق دوم عمل كنيم كه بحث كنيم 
كه مدل سوم يا چهارم كدامش درست است بايد روي آن بحث برگرديم كه تعيين بالزمه در كجا موضوعيت 

تعيين بالزمه با  _٢تعيين بالزمه با توجه به سيستم شاملتر  _١طريق بيان شده بود دراد كه در آنجا سه 
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فرض  ٣تعيين بالزمه با توجه به ضرورت عيني يا جبر عينيت، بعد ببينيم كه آيا اين  _٣توجه به همعرضها 

ود آن فروض صحيحي است؟ آيا منجر به حاكميت عقل بر نقل نميشود كه هر كدام منجر به چنين چيزي ش
فرض رد ميشود يا آيا منجر به اين نميشود كه در توضيح بالزمه به جائي برسيم كه اين مطلب را نقل 
مشخص فرموده بوده و ما آنرا در رتبه دوم پيدا كرده ايم نه اينكه عقل تشخيص تناسبات را ميدهد كه اين 

ير كنيم كه ايندو احتمال در تعيين مطلب نيز به احتمال سوم باز ميگردد، اگر بخواهيم روي احتمال اول س
بالزمه هر دو مشتركند حال بايد ديد قدم بعدي در بحث چيست و وقتي مدل نداشته باشيم از كجا بايد 

 شروع كنيم چند گونه ميتوان اينرا مطرح كرد؟ 
قق باشد اينكه گفته شود آن قوانين حاكم بر حركت بايد قانوني باشد كه در هر شرائط زماني و مكاين مح _١

و شرائط زماني و مكاني نه تنها در آن حكم اثر نگذارند بلكه شرائط باعث بي موضوع شدن آن حكم نگردند 
يعني موضوعش هم از شرائط زماني و مكاني خارج بشود تا بتوانيم بگوئيم حاكم بر حركت است يعني همه 

حاكم بر همه حركات باشد و در هر  پوشاند در اين مورد كه دقت كنيم ميبينيم آن چيزي كه مي حركات را
شرائط بي موضوع نشده و تغيير نكند آن اصولي است كه مانند پرستش، كه در برخورد با هيچ موضوعي براي 

بينيم كه پرستش امري نيست كه در مجموعه احكام استنباط  مي كند، بعد با دقت بيشتر مي انسان تغيير
جديد بايد او را داخل در فطريات بدانيم يا اينكه به صحبت شده از كتاب و سنت باشد يا اين صحبتهاي 

بعضي منطقيون و يا صحبتهاي قبل گفت كه اينها جزء امورات و بديهيات عقليه است يا توسط تحليل عقلي 
آيد و بعد سراغ كتاب و سنت ميرويم كه با اين فرمول كاري نداريم حداقل اينكه اينها اموراتي  مي بدست

زم هم نيست كه در كتاب و سنت بدنبال اثبات آنها بگرديم گر چه در كتاب و سنت نيز به آنها فطري اند و ال
فهمند، اگر چنين چيزي حاكم بر شرائط زمان و مكاني باشد  مي توجه شده است، همه خدا پرستند و اينرا

ن يك مطلب يا بعد گفته ميشود اين مطلب محور تنظيمات يا امورات حاكم بر جريان حركت است؟ آيا همي
بينيم آن اصول در  مي مبنا است يا اينكه اين مبنا يك لوازم و اصولي دارد كه اگر آن اصول را مشخص كنيم

همه شرائط زماني و مكاني هستند يعني قوانين حركت را وقتي ميخواهيم تشخيص داده و تعيين كنيم اين 
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م نبايد خارج از پرستش خداي متعال باشد يك رود همانگونه كه هر چه تعيين كني نمي اصول از آنها بيرون

امورات ديگري هم هست كه بايد از جمله همين امورات فطري باشند مثل اينكه در آنجا تغييراتي است، 
گذاريم يعني اين مطلب ناظر بر تغييرات است، سكون كه  مي يعني وقتي اسم اينرا قانون حاكم بر حركت

ركت بدون جهت و مقصود نميشود كه در نهائي ترين امر خودش وجود نداشته و هميشه حركت است و ح
گفته شود معاد امري فطري است و در مطالب جزئي تر و تحت شمول آنهم گفته شود هر حركتي يك مقصد 
و يك جهتي دارد و از اين سنخ اموري را پيدا كنيم و بگوئيم اينها اموراتي فطري هستند كه ناظر بر هر 

ي و مكاني هستند بعد يكدسته از امورات را پيدا كنيم ( كه فطري و مورد تأييد احكام حركتي و شرائط زمان
است ) و با توجه به احكام و معارفي كه فطري نيستند شروع به مدل سازي كنيم كه شايد به احتمالي كه 

مدل اكنون  قبالً در آن جلو رفته بوديم نزديك شويم يك صحبت دگير ميشود بيان كرد كه اگر ما گفتيم كل
در دسترس ما نيست بايد اجمالي از مدل را در ذهن بياوريم و ببينيم چه چيزهائي از مدل را اول اگر از 
احكام بدست بياوريم كه آن خودش يك مدل باشد بقيه كارهايمان مبتني بر آن مدل به عنوان مصاديق و 

مله فطريات پرستش است و پرستش لوازم ان مدل بسازيم مثل بحثي كه سابق داشتيم كه گفته شد از ج
براي انسان مطرح است و در انسان مهمترين عاملي كه از اين حركات متعددش وجود دارد بحث اخالقياتش 
است ( تعالي روح ) حال آن بحث اخالقيات و تعالي روح را از كتاب و سنت به صورت يك سيستم بدست 

اخالقيات را به ما بدهد بقيه چيزها را كه ميخواهيم نظر  آوريم تا جايگاه اخالقيات مختلف انسان و سير رشد
كنيم هر چند كه در مدل اصلي بايد خودش  مي بدهيم ( احكام و تكنولوژي ) مبتني بر اخالقيات درست

مشخص كند كه چه حكمي متناسب با چه احكامي هست ولي ما چون آن را نداريم اول مجموعه اخالق را 
م سعي ما بر اين است كه از عقل خودمان چيزي اضافه نكنيم ( تا حد ممكن) و بدست ميآوريم و در آنجا ه

از روحي هم اگر چيز بيشتري نداشته باشيم ميتوانيم بگوئيم كه اين كار ما را يك قدم به اجراي احكام 
نزديكتر كرده است يا اگر در بعضي جاها هم مدل بدست نيامده است و در جزئيات هم بعضي چيزها را 

وده باشند كه گسترش فالن اخالق در جامعه بدليل عدم اجراي فالن حكم است و يك تناسبات اجمالي فرم
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فرموده باشند البته آنها را بكار ميگيريم ولي چون بصورت مدلي نيست مجبوريم شكل آنها را ما درست كنيم 

 هنوز چند سال طول يا امورات ديگري كه فرضاً در مدل باشد تا به بحث كميات برسد كه در آنجا هم
كنيم و مبتني بر چيزهائي را كه  مي كشد تا آن تناسبات كمي احكام بدست بيايد ما يك دقتهاي اجمالي مي

دانيم اينها را ما بالزمه آن  مي كنيم هر چند كه مي داريم يك چيزهائي را تشخيص داده و تناسباتي را برقرار
آمد طبعاً اولويت با آنها است و اين مطالب امور غير قابل  سنجيده ايم و هر وقت از وحي چنين چيزي بيرون

توان گفت كه ما اينگونه تشخيص داديم هر وقت كميتي را وحي يا تناسبات  مي تغييري نيست بنا به ضرورت
كيفي در هر رتبه اي از وحي بدست آيد آن چيزهائي را كه خودمان درست كرديم را كنار گذاشته و از آنها 

شود كه حداقل يك تناسباتي را در يك بخشي از مدل يك نفر  مي كنيم بنابراين فرض دوم چنين مي استفاده
فقيه براي ما بدست بياورد و بعد بقيه را مبتني بر مالزمه آن بسازيم و يا در آن قسمت كه اگر محور 

(فقيهي يا  تقسيمات, تقسيمات اخالقي بود و آن محور و شاخصه را هم كسي نبود برايمان استنباط كند
آشناي به معارف) خودمان در صدد فهميدن آن مطالب باشيم خالصه, متوجه هستيم در هر پله اي كه ما 

 كنيم در چه پله اي است, اگر شامل بر آن پيدا شد آن پله را مبتني بر آن پله باالتري سازمان مي تنزل
 شود در موردش صحبت كرد.  مي دهيم اين احتماالتي بود كه مي

 االسالم حسيني: صحبتي در اين موارد نيست و همه مورد قبول است. حجت 
رسد براي انجام چنين كاري الزم باشد ببينيم چه مقداري از مدل را در دست داريم  مي برادر سيف: بنظر

 (احكام اخالقي يا تكليفي يا ارزشي) و اگر چنين چيزي الزم باشد چه مقدار اطالع از آنها داريم و يا چه كاري
براي حصول اطالع بيشتر از آنها الزم است آيا حقيقت معنا اينستكه فقهائي كه آشناي به مسائل هستند و 
اشراف به اين هستند كه چه مقدار از اين مسائل استنباط شده بيايند و اين كار را ادامه بدهند؟ يا اينكه 

نيم كه به اين قسمت اطالع حاصل كنيم بدليل اينكه االن حضور ندارند و موفق به اين امر نيستند ما سعي ك
 و كار را ادامه بدهيم.
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فرمايند هستم, آقايان بجز در  مي حجت االسالم حسيني: تا آن حدودي كه من آشناي به مباحثي كه آقايان

 موارد بسيار محدودي نوعاً تمثيلي تعيين تزاحم بين امور را (يعني نسبت بين امور را) بيشتر بر عهده خود
بينند يعني قرار كار فقاهت اين نيست كه مسائل را طبقه بندي كند يعني كسي كه مسلط به جواهر هم  نمي

باشد اگر طبقه بندي از او بخواهيد و بخواهد طبقه بندي تحويل بدهد بايد يك كار مجددي انجام بدهد, 
 كنند و همانطور كه مي كار اينكه هر كدام از احكام بصورت تك دانه اي استدالالً منسوب به شرع است اين را

دانيد اين در رساله هاي فارسي هم هست ولي اين مسئله كه تناسب اينها را طبقه بندي كنند, نهاين اين  مي
دسته بندي كه واقع شده در اين ابوابي كه در كتب فقهي متداول هست, مثل طهارت و صاله و صوم و باب 

م بين اينها نه هر چند در بعضي از اينها عرض كرديم كه هاي ديگري كه هست البته تقدم و تأخر و تزاح
مثالً ذكر شده كه دماء بر اعراض مقدم است يا اعراض بر اموال مقدم است يا در بعضي از مثالها هست كه 
اسالم بود ماء مقدم است, وقتي بيضه اسالم در خطر باشد, چنين چيزهايي هست ولي اينكه دسته بندي را 

ام تكليفي نسبت به هم و طبقه بندي آنها تحويل داده شود نيست البته در احكام اخالقي در همه ابواب احك
كنند ولكن اينكه رابطه اين قسم با قسم ديگر چيست  مي گيرند تا آخر مراتبش را ذكر مي هم يك قسم را

كرد ولي نه به  شود البته تا حدودي شايد در اخالق و عرفان اينرا بيشتر بتوان مالحظه مي خيلي كم مالحظه
مالحظه استنباط, و قواعد اصولي را بكار بردن و يا با دقت كاري را انجام دادن, بلكه خود آن عارفي هم كه 

 كند دسته بندي در اخالق بيشتر از فقه است اينطور كه يادم نمي كند بيان را به نحوه ارسال مسلم مي كار
بندي در اخالق مبتني بر دسته بندي يوناني است,  آيد يك وقتي آقاي سروش مدعي اين بود كه دسته مي

خواستند بگويند كه هم منطق عمل و  مي مثل آن چيزي كه در دسته بندي منطق قرار دارد, شايد اينطور
خواست بگويد كه  مي همه منطق نظر را يونانيها در سابق دسته بندي عقلي كرده اند و شايد ايشان اينطور

توانم نسبت دهم, ولكن اين  نمي هم از آنها دسته بندي اقتباس شده البته شايد معراج السعاده و اينها را
مسلم است كه در اخالق اين مطلب بصورت اجتهادي كه روزه ماه رمضان استاد اخالق بتواند نسبت دهد 

ن نيست, خاصاً در نحوه استدالل كتب اخالقي هم جمع كل اخبار مربوط به موضوع و رواياتش و بعد وارد شد
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در بحث داللت الفاظ, و با يك قدرت فقاهتي نظر دادن و نسبت دادن, اين در اخالق نيست, در معارف هم 
كه ركن مهم كار است آنجا هم نيست پس بنابراين در اخالق و معارف عمل اجتهادي نشده است البته بعضي 

كم عمل نيست تا جاي آن شود چون ح نمي ها قائل هستند كه در اين كار عمل اجتهادي با عمل اصول هم
شود كه اگر گفتيد براي تغيير عينيت شناسايي از آن را الزم  مي قواعد باشد ولي با يك كمي دقت معلوم

 داريم و تغييرش هم به طرف مقصدي هست و ارزش آن را هم الزم داريم و تكليفش را هم الزم داريم معلوم
حاظ عمل, يعني تا توصيف نداشته باشيم عملمان عمل شود كه نظر فقاهتي درباره آنها الزم است به ل مي

ناقصي است آنوقت اگر از اين باب نگاه كنيد در آن دو تاي ديگر هم آقايان فقها بايد اجتهادي عمل كنند, تا 
كنند طبقه بندي اجتهادي به اين  مي عمل اجتهادي در آنها هم تمام نشود طبيعتاً طبقه بندي اي هم كه

هر چند كه اگر حاال تنازل هم بكنيم و بگوئيم همينرا كه داريد طبقه بندي كنيد, همين معناي ثاني نيست 
هم االن در فقه موجود نيست ممكن است حاال يك فقيهي بصورت ذوقي نسبت چند حكم را به هم بيان كند 

باشد اين نيست مگر  ولي اينكه دقيقاً در تزاحم بين اينها كار كرده باشد و فتوا در مورد تزاحم بين اينها داده
گويند يعني چه؟! يا اگر  مي در موارد معدودي, در نظر آقايان اينكه بگوئيد مثالً نماز يا روزه تزاحم پيدا كند

روزه يا حج و يا زكات تزاحم پيدا كند يا با خمس تزاحم پيدا كند يا معامالت ديگر مثال تزاحم اجاره با بيع, 
ين تزاحم ها يعني چه؟ مواردي كه اجتهاد شده باشد و حكم تزاحمي آن هم گويند ا مي تزاحم مضاربه با بيع,

توانند كه اگر كار  مي بدست آمده باشد دست خود آقايان فقها هم نيست البته نياز به قوه استنباط دارند و
 كنند و استنباط كنند به آن برسند. 

و تنظيم نظام و واليت و اينها اصل باشد رسيد اينكه ادراك اين مطلب كه نظام  مي يك نكته ديگر كه بنظر
يعني (همان مسئله زمان و مكان را مالحظه كردن كه امام روي آن اصرار زياد داشتند) بر اين اساس تزاحم 

كند كه نسبت هر حكم با كليه احكام  مي برد و هم را بصورت يك مجموعه درست مي را در همه ابواب فقه
خواهد هر چند قدرت ذهنيش را آقايان داشته باشند اما  مي ديگري را مشخص شود اين طبيعتاً يك اجتهاد

 چيزي نيست كه االن آماده داشته باشند تا تحويل بدهند. 
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كنيم يك فرض اينكه تا رجوع كرديم به ايشان, يك جلد كتاب بياورند و بگويند  مي بنابراين ما چند دسته

آماده باشد, يك فرض اينست كه اين آماده نباشد اگر  اين كتاب, كتاب دسته بندي احكام است يعني آماده
شود بايد شما اقدام كنيد آن فرض  مي آماده نباشد چه كنيم. در فرضي كه نباشد كه تكليف متوجه خودتان

 توانند چيزي را تحويل دهند.  مي را هم يك اقدامي بكنيد كه اگر آقايان
بر همه اينها برسي آن ضروري است و آن اينستكه  رسد كه يك فرض ديگري هم مقدم مي برادر سيف: بنظر

تضارب بين احكام و مالحظه مناسباتشان به نفسه از كتاب و سنت ممكن است كه بفرض بيائيم بگوئيم 
همين احكام را بصورت التزامي و جداجد استنباط شده, بدون اينكه بخواهيم آنها در ظرف هاي مختلف 

 ه مالحظه تناسبات را بكنيم چنين چيزي آيا اصالً ممكن است؟زماني و مكاني تعريف كنيم, به عين
كند حال  مي حجت االسالم حسيني: در حد تزاحم هاي كلي كه حتماً بايد بشود تزاحم يعني فرض مسئله را

 ولو چنين مزاحمتي پيدا نشود يا پيدا بشود. 
 برادر سيف: ضرائب مختلف مزاحمت الي ال نهايه ممكن است. 

حسيني: بررسي ضرائب مختلف آن, كه اين شكل تزاحم و آن شكل تزاحم اين ممكن است  حجت االسالم
 يك كار مسلماً مفصلي خواهد شد. 

خواهم بگويم هر چه زمان جلو برود و هر چه فرض زمان و مكان را بتوانيم بكنيم  مي برادر سيف: يعني من
توانيم بگوئيم كه كار ما متوقف بر  مي شد ماخواهد اگر اينطور  مي جاي طرح سئوال و جواب هاي مختلفي را

اينستكه همه مسائل و ضرب ها را انجام دهيم و بعد بيائيم و شروع به مدل سازي بنمائيم علي القاعده اين 
شود, كه اگر ما بخواهيم مزاحم در اين شرائط و در آن  مي فرض موكول به يك امر محال يا نيمه محال

فرض دارد كه تعدادي از آن ممكن است حاال به ذهن ما خطور نكند و به ذهن  شرائط و... و همه تعدادي كه
آيندگان خطور كند, و بعد در هر كدام از احكام كه مثالً صد ظرف زماني برايشان فرض كنيم و اينها را 

يرم خواهم همين را نتيجه بگ مي شود و مي شود و بيشتر از اين هم مي بخواهيم در هم ضرب كنيم بسيار زياد
خواهيم در تناسبات احكام نتيجه بگيريم يك كلياتي است كه از ضرب همين احكام التزامي و  مي آنچه را ما
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مالحظه تزاحم هايشان در يك مرتبه كل بايد بدست بياوريم و بعد بقيه تزاحمات را به تبع آنها كشف كنيم و 

تناسبات با ظرف هاي مختلف زماني و  مالحظه"آيندگان كشف كنند؟ يا اينكه منظور از مالحظه تناسبات 
 است كه حد و احصاء آن مشكل است. "مكاني

خواهيم بگوئيم كه بدنبال اين هستيم كه ديد امام معصوم را نسبت  نمي حجت االسالم حسيني: بله يعني ما
كه فرمائيد  مي به يك حكم پيدا كنيم. و نسبت هر حكم را كماهي با همه احكام بشناسيم آن فرض را كه

 ضرائب آن ال يتناهي ميشود خوب اين مخصوص خوب آنهاست در مرحله استنباط هم طبيعتاً اينطوري
 شود الاقل قسمتهاي اصلي از احكام را (مثالً تزاحم حج يا زكات و...) بسنجيد. نمي

 برادر سيف: در چه شرايطي و در كجا؟ 
ه روند تاريخ همه با هم نزد شما حاضر حجت االسالم حسيني: همين, اگر شما بخواهيد همه شرايط و هم

 شود.
گويند  مي گويند حج رفتن را با زكات دادن كدام ترجيح دارد مي برادر سيف: هم اش نه ولي مثالً همين را كه

روي اگر حج نروي چه تالي فاسد هايي دارد  نمي آيا بدون شرايط ميشود آن را طرح كرد. يعني مثالً چرا حج
خواهد حكم  مي شود بدون ذكر اين عواقب و طرح جايگاه موضوع كه مي عواقبي دارد,و اگر زكات ندهي چه 

 روي آن بيايد, حكم كرد كه اينجا ترجيح دارد و اينجا اولويت ندارد. 
حجت ا السالم حسيني: اگر روي بحث موجود فقها باشد, (يك وقت هست شما از اين مطلب, مطلب را منجر 

رويد آنهم يك بحثي است در سر جاي  مي كه زمان و مكان را در اصل استنباطكنيد  مي به يك قاعده اصولي
خودش كه االن در اينجا جاي بحثش نيست) يك وقت هست كه با همين اصول موجود و در همين شكلي 

كنند اگر در همين شكل باشد, آقايان ماهيت عناويني كه متعلق احكام هست آنها را  مي كه آقايان بحث
گويند صاله به ما انه صاله به عنوان است كه حاكي است از يك چيزهايي كه  مي نمايند يعني مي مجرد فرض

گويد مثالً داراي شرايط و مقدمات و يك مقارنات و يك حركات و سكنات هست حال يك چنين  مي شارع
اهيت و اين بينند اين م مي برند و خودش را فيكس مي ماهيتي را كه به فرمايش حضرتعالي آن را از عينيت
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گويند حاال اين تزاحم شد با يك عنوان ديگر كه آنهم از  مي عنواني كه نسبت تعلق به اين ماهيت است بعد

گويند اگر اين با آن تزاحم پيدا كند حفظ  مي همه چيز بريده است و آن هم حفظ نقش محترمه است, بعد
نفس مقدم است اين نحوه تزاحم را آقايان فقها در پاره اي از موارد ذكر كرده اند و در پاره اي از موارد ذكر 
نكرده اند همين نحوه را اگر در همه احكام ذكر شود خودش كلي فرق دارد و بقول معروف گوي هفت سناره 

 فرق معامله است. 
 سيف: حال همين مقدار را ما بايد براي مدل سازيم بدانيم يا نه. برادر

خواهم عرض كنم همين مقدارش هم در كار نيست يعني همين مقدار را هم  مي حجت االسالم حسيني: حال
 آقايان فقها كار نكرده اند كه الاقل تزاحم بين خود احكام را هم به همين شكل تجريدي آن تحويل بدهند. 

 : همين مقدار را كه انجام داده اند الزم است كه ما بدانيم. برادر سيف
حجت االسالم حسيني: حال اين مقداري را كه كرده اند تا يك حدودي از آن را بله, در بين احكام تكليفي 

گويند كه در وقتي كه خطر متوجه بيضه اسالم است  مي آن هم در تحرير هست و هم ترجمه شده وقتي
نسبت به اعراض مسلمين, نسبت به اموال  "اذا خيف"گوئيد  مي شود ولي وقتي نمي مديگر هيچ چيز مقد

گوئيد دماء مقدم است بر اعراض,  مي شود بعد مي مومنين يا خطر متوجه به دماء مسلمين شود, اموري مقدم
چكي را توانيد بدست آوريد حال يك نكته كو مي اعراض مقدم است اموال و... اينها چيزهائي است كه راحت

كنم كه خوب است در پاورقي ذكر شود و آن هم اينست كه همين تقدم اعراض بر امول را شما به  مي عرض
توانيد بگوئيد زني است در وسط بيابان قرار گرفته و دزد سر  مي توانيد مطرح كنيد يكي اينكه مي چند شكل

وب بر او واجب است كه مالش را بدهد يك كنم. خ مي گويد مال را بده يا به تو تجاوز مي راه او را گرفته و
 كند كه در جامعه هتك نواميس شود, مي گوئيد فالن فرمول اقتصادي در صورتي خوب كار مي آئيد مي وقت
كند,  مي گويند نحوه لباس هائي كه وارد شود مردم را به شهوات تحريك مي شود مي گوئيم چگونه هتك مي

كند, در يخچال را باز كنند و يك زني بيايد تبليغ آن را بكند  مي حريكايد به شهوات ت مي نحوه فيلمهائي كه
توانيد اگر فقط آن حكم را در فرض خاص  مي اين هم عرض آن است و آن طرفش هم مال است خوب شما
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خواهيم, مال را بايد طور ديگري حفظ  نمي توانيد در اينجا بگوئيد كه نه, ما چنين مالي را مي در بيابان ندانيد

خواهيم ولي نه به اين شكل نه به اين  مي كنيد كه اعراض در حفظ بمانند و در عفت بمانند, رشد مال را
فرمول و نه به اين طرح, ميشود از قاعده مقدم بودن حفظ اعراض بر اموال فهميد اين مطلب را كه پس در 

صحت الگوي توليدش، و به برد به فرض  مي بخش تبليغات كه مربوط به اموال هست و قدرت مالي را باال
دانيم، يك چيز  نمي فرض صحت الگوي توزيعي و به فرض صحت الگوي مصرفش اين نحوه تبليغ را مناسب

ديگر را بعد ميتوان گفت كه بگوئيد اين كه ميگويد چنين اخالقي سازگار با دستگاه من است در مدل او 
اي تزاحم با عرض از روي خود مدل مالحظه جستجو كنيد ببينيد الگوي توليدش چه نقصي دارد، اين معن

مطالبتان ببريد يعني از همين سه قاعده كلي ميشود آنرا جريان داد و آن مطالب را بدست آورد، و بدست 
 آوردن تعدادش را هم از آقايان فقها مشكل نيست البته يك طبقه بندي در احكام توصيفي و ارزشي باقي

ي صورت گرفته و نه طبقه بندي هر چند طبقه بندي در اخالقيات تا حدود ماند كه در آنها نه كار اجتهاد مي
مختصري مشاهده ميشود ولي در معارف كه اصوالً جز در يك قسمتهائي از عرفان ندارد، و طبقه بندي به آن 

 گونه نيست كه بيايند بگويند چه موضوعي رتبتاً بر چه موضوعي مقدم است از نظر وصف.
يكنم، اگر قبل از اينكه مشخص شود كدام احتمال را ادامه دهيم كه مثال كدام احتمال از برادر اميري: فكر م

سوم و چهارم درست يا اينكه به خود اينها بررسي كنيم، يك سئوال شايد مقدم باشد و آن اينكه اگر ما فرض 
اينجا تمام است  بگيريم كه احتمال چهارم درست است و اثبات شده اين همان مفهوم مدلي كه ما ميخواهيم

يعني شيوه بدست آوردن مدل را بدست آورده ايم تا دنبالش برويم يا نه در اينجا هم به فرض كه احتمال 
چهارم درست باشد، ما در آن قسمتي كه ميخواهيم اموري را به الزمه احكام بدست آوريم در خود آنجا هم 

باحث قبلي كه از مدل داشتيم گره بزند مثالً يك سري باز نياز به يك نحوه فرمولي داريم كه مثالً ما را به م
چيزها در مدل داريم مثالً اينكه يك وضعيت فعلي داريم يك وضعيت آينده داريم و يك كيفيت انتقال، يا 
ربط مدلبه اين مفهومي كه بدست آورده ايم با زمان و مكان و جهت با اين مفهولي كه از مدل داريم اين براي 

دانيم كه حتماً بايد به  مي ا نه ما در احتمال چهارم كيفيت ارتباط عينيت واحكام الهي راما تمام است؟ ي
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آيد يا نه،  مي الزمه باشد اين به الزمه حتماً امري بديهي است كه تا ما آن را مالحظه كرديم فوراً بدست

يم و يك كيفيت انتقالي خودش نياز به فرمولي دارد كه بايد يك وضعيتي را ببينيم و يك تعيين اهدافي بكن
را بدست بياوريم كه مثل همان بحثي كه قبال در الگو داشتيم ميشود كه بگوئيم براي تعيين وضعيت چگونه 
ميشود يا استفاده از مسئله تبعيت يا بالزمه استفاده كرد يا اينكه نه، اصالً وقتي كه ما احتمال چهارم را اينجا 

يشود يعني مسئله تعيين هدف يا تغيين وضعيت و كيفيت انتقال و عنوان كنيم ديگر آن بحث ها منتفي م
اينها موضوعاً منتفي است و خودش به يك حالت بديهي حل ميشود، و بحث مدل در اينجا تمام شده است و 

 آيد. مي مفهوم اجرا پيش
و جلو يك بحثي ديگري هم هست كه من متوجه نشدم كه اگر فرضاً احتمال چهارم را تمام شده بگيريم 

بيائيم اين مطلب در قسمت قبلي حل شده است يا اينكه الزمه خود اين، اينست كه همان بحث را ادامه 
 دهيم كه احتمال چهارم يا سوم كدام درست است.

كنم و آن اينكه اصول فعلي  مي حجت االسالم حسيني: ابتدا يك نكته را در تكميل قسمت قبلي عرض
يا عقالئي يعني متخذ از وحي به اين معنائي كه آنجا مطرح دشه است موجود براي فقاهت يا عقلي است 

يعني علم اصول موجود يا عقلي است ( يا به اصول عقليه تمسك ميكند) يا به اصول عقالئي تمسك ميكنند 
آنچه كه در تبادر و صحت سلب و اصول لفظيه ميگويند اصول عقالئيه است در موضوع الفاظ است و آنچه را 

اب اجتماع امر و نهي و ساير مباحث ميگويند بازگشت آن به اصول عقليه است بنابراين ساختن مدل كه در ب
يا روش مالحظه عينيت اگر بخواهيم هماهنگ با فقه موجود عمل كنيم بايد حتماً مدلي را بسازيم بعد بيائيم 

اوين پس از داشتن يك بگوئيم حاال موادش اينست كه اين مقدم و آن موخر است يعني در طبقه بندي عن
روش، براي اينكه بگوئيم چگونه تغيير پيدا كند بايد بگوئيم حاال اين را مقدم بگذاريد و آنرا مؤخر بگذاريد 
يك چنين چيزي به ذهن ميرسد بنابراين كاري را كه شما ميكنيد در همين پله اي از آن كه مثالً بعضي از 

اين متناظر با جايگاهي را كه در اصول نسبت به بدست  مباحث را مثل مباحث قبلي مدل عقلي ميگيريد
آوردن احكام هست و نظير آن در اجرا هم اينطور است، تفاوت آن هم با روش كارشناسي خيلي است و 
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باصطالح مانند عرض مجاز و فروش منقول را كه ميگويند حاال اينهم واقعاً خيلي فرق دارد با آن روشي كه در 

االن خيلي پائين تر از آن چيزي است كه بايد براي آن سعي شود انشاءاهللا از همين جا  جامعه است، كه البته
فرمائيد روشن ميشود كه اگر ما هستيم و اين كارهاي فعلي را كه بايد  مي آيد آنجه را حضرتعالي مي بذهن

يت داشته باشيم، انجام دهيم حتماً بايد يك چنين مدلي را براي مسئله لوازم و لوازم خطاب در جريان عين
ولي اگر رتبه باالتر رفت و قرار شد علم اصول يك كار ديگري را در مقياس باالتري انجام دهد و آنرا هم از 
لوازم خود خطاب در بياورد خوب آنوقت كار شما در نهايت بدست آوردن و درست كردن مدل كميات و 

ود از لوازم خود خطاب بدست آورد يعني آخر ضرائب فن كمي ميشود كه شايد آنرا هم در يك پله باالتر بش
آخر كار چيزي نيست جز تبعيت از وحي در عينيت بفرمايش و تعبير آقاي معلمي، فعاليت براي تحقق عيني 

 مطلوب آخري ما است.« كتاب، آنهم بصورت تدريجي، ولكن آ
گيرد  مي اين تبعيت صورتبرادر اميري: عرض من همين بود كه الزم است ما براي اينكه اطمينان كنيم كه 

در يك رتبه اي به فرض كه احكام الهي را داشته باشيم يك شعارهايي و اوصافي هست كه كمك ميكند 
 اموري را به تبع آن مشخص كنيم.

حجت االسالم حسيني: ميشود آنرا هم دو دسته كرد اگر هيچ تقدم و تأخري از وحي نرسيده بود هيچ باال و 
 كرديد؟ بود شما براي تبعيت از وحي چه مي پائيني از وحي نرسيده
 كرديم تا آنجا كه امكان دارد بوسيله تبعيت از آنچه داريم عمل كنيم  برادر اميري: سعي مي

 كرديد؟  حجت االسالم حسيني: نه، اگر حتي يك قاعده از تزاحم احكام را نداشتيم چه مي
ورزيدند اين يك  مي آن اهتمام بر پياده كردن آنها ساختيد و بر اساس مي آمديد و مدل تغيير مي شما بهرحال

رتبه از كار است كه به همين رتبه هم نبايد توقف پيدا كند يك رتبه باالتر هم اين است كه بگوئيم بحمد ا... 
و پنج ياده تا از موضوعات اصلي تقدم و تأخرشان روشن و معين شده است اين رتبه اش انشاءا... تعالي باالتر 

 ود منطق آنهم انشاءا... درست ميشود.است و خ
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برادر اميري: پس ميفرمائيد ما در يك جا مجبوريم براي وضعيت فعلي و وضعيت آينده و كيفيت انتقال يك 

 فرمول ديگر درست كنيم و آنرا بعنوان مدل مطرح كنيم؟
صول عقليه و اصول حجت االسالم حسيني: بله االن كار عقلي خودمان را مانند كار اصولين كه مبتني بر ا

دهيم منتهي با يك فرقهايي كه مثالً امور متيقني مانند اصل بودن پرستش را مورد  مي عقالييه است انجام
 دهيم كه رعايت همين امور متيقن كار كم ارزشي نيست. مي لحاظ قرار

نند مهم نيست اينكه شما در تقسيم بندي نيروهاي انساني بفرماييد براي من تنها اينكه ضبط صوت درست ك
بلكه اينكه كارگرهاي متدين يا متأله بركارگران مشرك يا التقاطي مقدم باشند مهم است يا اينكه كارگرهاي 
كافر را مؤخر ميداريد و يهوديها را در فالن رتبه قرار ميدهيد مهم است طبيعي است كه بعد هم در تنظيم 

مثالً متخصص باشد صاحب تصديق دكترا باشد ولو نويسيد كه  نمي قانون استخدامي نظام واليت شما هرگز
يهودي هم باشد رئيس يك قسمت حساس از امور كارشناسي بانك مركزي بشود چرا كه همان فرد است كه 

ان جائكم  "فرستد با توجه به اينكه فرموده است  مي چيند و به مقامات باالتر مي دارد عددها و نقطه ها را
ق اولي اگر كافري خبري را آورد پذيرفتن آن اصالً درست نيست خوب اين فرد به طري "فاسق بنبا فتبينوا 

 دهد و بواسطه آن مسئولين دچار وحشت ميشوند و آنها در يك موضعي قرار مي كافر احياناً چيزهائي را
 گيرند كه نبايد قرار بگيرند شما اول كار در معيار و روابط استخداميتان گفتيد كليه پست هاي كليدي مي

مربوط به امور كمي و كيفي واليت نبايد دست غير مسلمين باشد، همانطور كه زماني نسبت به پستهاي 
 آموزش و پرورش چنين حساسيتي بود.

آيد ما قبل از شروع به بحث چند هفته اخيرمان مشخص بود كه در مقام  مي برادر پيروزمند: بسم ال.. به نظر
كنيم مجبوريم با همان مقدار از وحي كه در دسترس داريم عمل كنيم عمل وقتي ميخواهيم از احكام تبعيت 

چه جايگاهي براي احكام در مدل و  "حقيقت امر "پس اين بحثي كه واقع شد براي اين بود كه بفهميم در 
 آيد با اين بحث جواب اين مسئله براي ال اقل ما روشن نشد هر چند مي برنامه ريزي قائل هستيم و به نظر

يم بهر حال با آنچه داريم بايد كار مدلسازي را جلو ببريم از جمله چيزهايي كه مهم بود روشن شود دان مي
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اين بود كه از بحثي كه در شناخت شناسي كرديم و گفتيم معرفت مستقل عقلي نداريم آيا منظورمان اين 

و همان تناسباتي كه در بوده كه مدل شناسايي به معنايي كه عقل بخواهد آنرا تنظيم كند بالمره نداريم 
گيرد يا اينكه ميخواهيم بگوئيم نه ما آن مدل شناسايي كه  مي احكام هست جايگزين مدل شناسايي قرار

مبنايش بديهيات عقليه باشد را احتياج نداريم بلكه بايد مدل شناسايي بر اساس اينچنين مبناي غير عقلي و 
 مدل شناسايي را ديگر الزم نداريم، به همان...با يك چنين عقلي ساخته شده باشد، نه اينكه ما 

  "بر مبناي تبعيت از وحي "حجت االسالم حسيني: نفرمائيد مبناي غير عقلي مثالً بفرمائيد 
برادر پيروزمند: بله تبعيت از وحي، پس اين جهت هم در صحبتها مشخص نشد و وقتي مشخص نشود باز 

فرمائيد اگر نظرمان به همين مرتبه نازله  مي ود همانطور كهوقتي ميخواهيم بحث را شروع كنيم گر چه ميش
 توانستيم اصالً اين بحثها را نكنيم و بگوئيم خوب همانكاري را كه مي اي كه مشغول آن هستيم بكنيم

كرديم ادامه دهيم و بيش از آن هم ميسر نيست ولي بهرحال بايد تصور درستي از اينكه چگونه بايد عمل  مي
شيم و اين امر در كار فعلي ما و مجموعه نظام فكريمان براي ادامه بحث مؤثر است و اين امر كرد داشته با

 معلوم نشده است.
حجت االسالم حسيني: آيا در غايت و نهايتش منظورتان است؟ (ج: بله) براي عقل چيزي نيست جز تبعيت 

ماند يعني شما مثالً در  نمي يمحض، تبعيت محض در آخر كار جايي براي اين تحركي كه شما ميگوئيد باق
بريد؟ نماز ميخوانيد  مي نماز خواندن براي محاسبه اينكه چند تا ركوع يا سجود برويد چقدر عقل را بكار

 خداوند "و ال... يعلم ما تصنعون  "گذارد البته  مي ديگر، اين اگر در غايتش باشد و نماز هم اثر خود را
ديگري باشد، دل جاي ديگري باشد و تنها بايد اين باشد كه بتوانيد نماز كنيم فكر جاي  مي داند كه ما چه مي

گردد اين البته در منتهاي كار  مي بهتري بخوانيد و همانطور كه گفته اند همه اش به تبعيت عقل از نقل بر
 است يعني آخر و منتهاي كار تا علوم تجربي هم جريان پيدا ميكند.

 تيم كه بايد جريان پيدا كند و همه اش بايد متناسب باشد. گف مي برادر پيروزمند: قبالً هم
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گوئيد به معنايي كه براي تعيين تناسبات جايي براي تقالي  مي حجت االسالم حسيني: نه، اين جرياني را كه

 ماند. نمي عقل بماند در آخرش
 كنيم. مي برادر پيروزمند: پس همه را از خود شرع و بصورت استنباطي معلوم

 سالم حسيني: آخرش استنباطي است.حجت اال
 كنيم يا بايد از آقايان فقها استفتا كنيم؟ مي برادر سليمي: اولش با همينهايي كه داريم شروع

كنيم اولش  نمي حجت االسالم حسيني: نه، اولش عقلي است اولش تازه رجوع به همين اخالق و رساله هم
آوريم و بعد بوسيله اين روش  مي د، روشي را بدستكنيم مثل كاري كه اصوليين ميكنن مي عقلي محض عمل

 كنيم اين اول اولش. مي از آنچه از رساله، اخالق و از توصيف در دست داريم كار
 برادر اناركي: اين كار را كه دولت هم ميكند.

 حجت االسالم حسيني: نه، يك كمي فرق دارد.
 برادر اناركي: آن ابتدايي تر است.

آن تجربي محض عمل ميكند و يك كمي از اول هم آنطرف تر است. زيرا اگر بنابراين حجت االسالم حسيني: 
بگذاريم كه به معناي عرفاني همه عالم حتي كفار دارند خداوند متعال را پرستش ميكنند ممكن است بگوئيم 

 نسبت به خداوند متعال است بگوئيد اول اولش آنطوري است.
 كنيم. برادر اناركي:. ... ما از كجا شروع

حجت االسالم حسيني: ولي ابتداي كار شما در حدي است كه ال اقل در ادراكات شما هدف از اين عالم خود 
گيريد و اين  مي اين عالم نيست هدف پرستش خداوند متعال است و يك متيقنهايي از اصول اعتقادات را بكار

كنيم نيروهاي انساني و  مي د تقسيممسئله در مدلهاي موجود به كار گرفته نميشود شما همينكه ميگوئي
امكانات و ارتباطات را يا مثالً احكام، اخالق و تكنولوژي را، و ميگوئيد، اين اخالق كفار است، اين اخالق 

كنم سال گذشته بود كه وقتي آقاي اميري مقدم  مي مسلمين است، همين تأثير زيادي در مدل دارند، فكر
ي عناوين در همان امور جزئي نيروهاي انساني به شكل خاصي تقسيم مالحظه كردند كه در كار دسته بند
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سازد، اين اولين مدلي  نمي بندي شده است، گفتند اينگونه مدلي را هيچ كارشناسي ( از كارشناسان موجود)

 بينم كه شما در طبقه بنديتان آمده ايد و انسان را به انواع مختلفي از اين بعد تقسيم مي است كه من
 د و در مقابل آنهم ميخواهيد امكانات را به تناسبات تقسيم كنيد.كني مي

برادر پيروزمند: ميخواهيد بفرمائيد مثالً هم منطق شناسايي هم منطق اصول هم منطق و هر منطق ديگري 
 كه الزم شود و غير منطق هم بايد استنباطي شود.

 د.حجت االسالم حسيني: در آخر آخر خود وضع استنباط هم عوض ميشو
 برادر پيروزمند: بنابراين با اين مطلب بايد بحث را مختومه اعالم كنيم و بدنبال ادامه بحث الگو برويم.

خوانيم مكه كه رسيديم هر جا كه در خانه  مي حجت االسالم حسيني: اينجا كه هستيم رو به طرف مكه نماز
 د لكن همه به طرف كعبه هستند.استن مي كعبه بايستيم رو به طرف كعبه است، صفهاي جماعت دايره اي

 برادر سليمي: بدينترتيب بايد فقاهت دنبال كارشناسي راه بيفتد؟ يعني.... 
حجت االسالم حسيني: نه، فقاهت بدنبال اصول اعتقادات متيقن ميرود نه فقاهت بدنبال كارشناسي تجربي، 

است لكن در رتبه موجود جامعه  نه اينكه اصول اعتقادات مادي حاكم بر فقاهت بشود، فرمايش شما درست
اصول اعتقادات و سفسطه مادي در عمل حاكم جريان احكام فقاهت است، اما در يك رتبه كه باالتر بياييد، 

 اصول اعتقاداتي كه متيقن متألهين و خاصه
 كنيد، خوب اينهم رتبه بااليي است، يعني كارشناس را اول كار مسلمانش مي شيعه هست اينرا دنباله روي

كنيم تا بعد آخر كار كارشناسي را به مرتبه عدالت نيز برسانيم، كارشناسي موجود با عدالت خيلي فاصله  مي
 دارد.

 برادر سليمي: اگر بخواهيم متعبدش بكنيم....
حجت االسالم حسيني: االن نميشود يك مرتبه نميشود متعبد شود، ابتدا بايد مسلمان شود و كلمه طيبه 

 تا بعدها تدريجاً به رتبه عدالت نزديك شود.شهادتين را بگويد 
 والسالم عليكم و رحمه ال... و بركاته



 
 
 
 
 

 بسمه تعالي
 

 بحث الگو

 ٧/١/٦٩ -٣جلسه 
 

برادر معلمي: قرار شد پيرامون آن قسمتهائي از مدل كه اجمال داشت بحث كنيم يكي از اين قسمتها بحث 
درباره آن چند مطلب مطرح است اول اينكه كميت چيست و با توجه به مطالب قبل كه در  كميت بود كه

بحث تعين در رابطه صحبتي از كم و كيف مطرح نبوده و همه چيز به رابطه تعريف ميشده است، حاال كميت 
يا بر اساس  كند، آيا يك اصل موضوعه جديد الزم دارد مي به چه چيز تعريف ميشود يا از كجا موضوعيت پيدا

كند كميتي كه بعنوان  مي همان مطالب قبل تعريف ميشود؟ در بحث مدل نيز چند تا كميت موضوعيت پيدا
داريم  ٣، ٢، ١و مكان ساز  ٣، ٢، ١، زمان ساز ٣، ٢، ١ضرائبي است كه در جدول وضعيت درباره جهت ساز 

وضعيت تحويل دهند حتي اگر بگوئيم ضرائب گيرد تا يك تعادلي را در  مي اينها در كنارشان يك ضرائبي قرار
همه آنها يك باشد و نسبت يك به يك با يكديگر داشته باشند باز خود اين يكنوع ضريب است كه بايد بحث 

اعدادي هستند و با چه وسائلي ميتوان آن اعداد را پيدا كرد؟ يك كم هم در جدول  چهكرد كه آن ضريب ها 
گوئيم سرعت تغييرات يك چيز بيشتر از يك چيز ديگر است فرضاً زمانساز  مي مراحل وجود دارد كه وقتي

كنند، ميزان نسبت سرعت  مي يك سريع تر از زمان ساز دو و زمان سازد و سريع تر از زمان ساز سه تغيير
توانيم در آنجا قرار دهيم يا ممكن نيست؟ يك مطلب  مي اينها به يكديگر چگونه است آيا يك عدد خاصي را
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 گوئيم كيفيتهائي از لحاظ ارزشي پشت سر يكديگر قرار مي گر در بحث جدول جهت مطرح است كه وقتيدي

گيرند كه هر كدام نسبت به كيفيت قبلي خودشان با ارزش تر و نسبت به ما قبل خودشان كم ارزش  مي
ورد نياز است چون هستند، ميزان با ارزش تر بودن يا كم ارزش تر بودن چه اندازه است، اين مطلب حتماً م

 ارزش موضوع جديد يعني كيف جديد را به ما نشان ميدهد و قوتي در اين جدول مراحل و جدول وضعيت
صل شده است يعني اگر فرضاً قرار است صبر به رضا حاآيد اگر روشن نباشد در آن كم به چه ميزان رشد  مي

نتوانيم اين را حساب كرده و يك عدد برايش تبديل شود اين رضا چه مقدار رشد يافته تر از صبر است، اگر 
خواهيم بگوئيم فالن حكم با اين متعادل است و فالن  مي پيدا كنيم در آن اموري هم كه بصورت تعادلي

روش با آن متعادل است و هم چنين نسبتهائي كه در آنجا پيدا ميشود پيدا كردن همسانهاي آنها ممكن 
 حاصل شده است، بنابراين در اينجا هم يك كميت الزم است. نيست و نميتوان گفت در كل چقدر رشد

گوئيم كه بعضي از اين كميتها شايد در برنامه ريزي الزم نشود يا بگوئيم همه  مي البته بصورت يك احتمال
آيد مثالً اگر كميت را در جدول وضعيت يا در جدول جهت داشته باشيم بقيه  مي اينها از يك فرمول بدست

گوئيم يك  مي اساس حساب ميشود و اينكه عقلي يا نقلي است فعالً به اينها كار ندارمي و فقطاش بر همين 
چنين چيزهائي درباره كميت هست يك كميتي هم كه بنظر ميرسد خيلي نزديك و شبيه به كميتي است 

كه  شنشيند يعني درست مثل آنهائي مي كه در جدول جهت است آن كميتي است كه ظاهراً به جاي كيفيت
كنيم و براي هر كاال يا هر كار و تخصصي به يك  مي ما در زندگي فعلي خودمان همه چيزها را به ريال تبديل

ميزان ارزش قائل هستيم فرضاً يك دكتر چه اندازه ارزش دارد يا يك مهندس چه اندازه ارزش دارد يا يك 
ارزد يا مثالً يك  مي الت روحي چقدرارزد يا يك فرمول چقدر قيمت دارد يا يك ح مي تكنيسين چه اندازه

كنيم كه ارزش همه آنها را  مي ارزد همه اينها را به يك مطلب واحد تبديل مي كبريت يا يك ميكروفن چقدر
رسد اين كميتي است كه از لحاظ خاص جاي كيفيت نشسته است، البته  مي نسبت بهم نشان ميدهد. بنظر

يتي از يك كيفيت به يك كميت از كيفيت ديگر تبديل شده بينيم يك كم مي وقتي پيرامونش دقت كنيم
است يعني مثال گفتيم يك ضبط صوت برابر با پنج هزار تومان است يعني پنج هزار تومان جاي يك ضبط 
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رسد در برنامه ريزي به اين مطلب احتياج است كه كيفيت ها را به يك كم از  مي صوت نشسته است و بنظر

م يعني ارزش هر چيز بر اساس يك محور واحد تعيين شود، كه شايد اين به يك مطلب واحد تبديل كني
 بحث جهت خيلي نزديك شود يا از آنجا انشعاب يابد.

بحث ديگري كه درباره كميت مطرح است كميت بعنوان عالمت است كه در بعضي جاها از كميت بعنوان 
، البته  ١٠٠٢، رنگ شماره ١٠٠١شماره  رنگ ١٠٠٠گويند رنگ شماره  مي يك عالمت استفاده ميشود مثالً

تبديل كنيم رنگ زرد به  ١٠٠٢را به  ١٠٠٠نه به اين ترتيب كه يعني يك چيزي در اين رنگ باشد كه اگر 
رنگ نارنجي تبديل شود مثالً يك طول موج يا چيزي داشته باشد كه چنين باشد، نه بعضي وقتها كميت 

 ا در در اين بحث زياد به آن احتياج نداشته باشيم.بعنوان عالمت بكار ميرود كه ممكن است م
يك كميت ديگر درباره ضريب يا تعداد كيفيت هاي عيني است. در جدول يك اوصافي وجود دارد كه بايد در 
جدول وضعيت، مراحل و جهت يك ضرائبي داشته باشد كه ما با آنها كار كنيم كه در ديد اوليه بنظر ميرسد 

قابل محاسبه باشد چون اگر در اينجا قابل محاسبه نبود بهمان اندازه كه ندانستن نميشود فرمول آن غير 
كند چون باالخره  مي كيفيت در برنامه ريزي اشكال ايجاد ميكند ندانستن كميت هم همان اشكالها را وارد

ارد كه فرضاً رسد بحث كيفيت هاي عيني يك تفاوتهائي با آنجا د مي انسان نميداند بايد چكار كند، ولي بنظر
الزم نيست ما از قبل يك فرمولي را بدانيم و بخواهيم آنرا حاكم كنيم در حاليكه اگر آن كميت هاي عيني 
كه ما بين اوصاف جدول هست را بخواهيم در شرائط مختلف در عينيت محقق كنيم از كيفيت هاي مختلفي 

آن خصلت هائي كه در جدول هست پيدا كه در عينيت وجود دارد به يك نسبت خاصي بايد تركيب كنيم تا 
شود و در آنجا ديگر بستگي دارد كه خود آن كيفيتها ذاتاً داراي چه خصلتي باشند فرضاً اگر ما بخواهيم 
شيريني را از چغندر بگيريم يا شيريني را از ني شكر بگيريم يا از عسل بگيريم فرق دارد، يا مثالً اگر بخواهيم 

وط كنيم تا سوهان درست شود يا اينكه حلوا درست شود يا نان شيرين درست آرد و شكر و روغن را مخل
 ١واحد شكر و  ٢واحد آرد،  ٣شود كه تركيبات همه اينها نزديك به يكديگر است، الزم نباشد بگوئيم بايد 

از واحد روغن باشد (فرضاً اگر فرمول سه ، دو، يك اثبات شده باشد) بلكه ميگوئيم چيزي را كه ميخواهيم 
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آيد و اين خودش يك فرمول ميشود كه هر وقت خواستند  مي تركيب فالن مقدار آرد، شكر و روغن بدست

سوهان يا حلوا درست كنند از اين فرمول استفاده ميكنند، در اينجا اينطور نيست كه از قبل يك عددي 
م مخلوط ميشوند به مشخص شده باشد و بعد بگوئيم در عينيت هم حتماً بايد عدد كيفيت هائي كه با ه

اينصورت باشد و بهر حال اين مطلب قابل بحث است ولي ميتوان گفت كه غير از بحثهائي كه در جدول 
هست يك كميت هم ما بين كيفيت هاي عيني هست كه ممكن است از آنها منشعب شود البته حتماً با 

درباره اينها هم بكار رود يا اينكه به تبع  يكديگر ارتباط دارند و اين ربط يا اينطور است كه عيناً همان فرمول
آيد همانطور كه در بحث كيفيت هم بوده  مي آن فرمول كمي كه در باال هست اين تركيبات پائين بدست

كنيم كه از چه كيفيتهائي به چه  نمي است كه وقتي از يك اوصافي به يك اوصاف ديگر ميرويم تعيين
گوئيم و هم كيفيتي كه اين وصف ها را براي ما تأمين كند كيفيتهائي ميرويم بلكه يك وصفهائي مي

كيفيتهاي عيني مطلوب ما هستند و ممكن است در بحث كميت هم همينطور گفته شود. اينها توضيحاتي 
 پيرامون كميت بود كه ما در برنامه ريزي با آنها سرو كار داريم.

اين چند نوع كمي كه بيان شد آيا حتمًا در بحث با دوستان مطلب به چند قسمت تقسيم شد، اول اينكه 
الزم است يا نه، مثالً در جدول وضعيت يا جدول مراحل يا جدول جهت ميتوان بدون داشتن كميت برنامه 
ريزي را ادامه داد بعبارت ديگر خاصيت كميت در هر يك از اين جدولها چيست كه اين اشكالها كه بنظر 

ضي قسمتها بحث كميت الزم نباشد مثل جدول جهت، اين اشكالها بعضي از دوستان ميرسيد كه شايد در بع
ديگر رفع شده است. در يك قسمت ديگر به اين بحث پرداخته شده كه آيا كميت هائي كه در آنجا هست 
كميت هائي است كه بايد بوسيله يك فرمول ثابت بدست بايد، البته اينكه آن فرمول عقلي باشد يا نقلي باشد 

ست، يا اينكه اصالك فرمول نميخواهد و ميشود يك كميت هائي همينطور واقع شود، در يك بحث ديگر ا
قسمت سوم هم بايد اين بحث طرح ميشده كه آيا اين كميت ها را بايد از عقل گرفت يا از نقل، يا حداقلي را 

نزديك ترين  كه ميتوان از نقل گرفت چيست و اگر نميتوان همه آنها را از نقل گرفت چگونه عمل كنيم كه
 احتمال به وحي باشد و تناسبش با امورات ديگر چگونه رعايت شود.
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حجت االسالم و المسلمين حسيني: شايد بهتر باشد از اولين قسمت زرد نگذريم و از آنجا بقيه قسمتها را 

يم تمام كنيم و آن اين است كه پايه اصلي كميت و پايه اصلي كيفيت چيست يعني در نهايت دقتي كه بكن
كه چگونه ميشود؟ چند فرض براي اين مطرح است، فرض اول اينكه بگوئيم اصالً كميت برخاسته از نظر به 

بيند كثرت و تعدد براي ذهنش ضروري ميشود  مي كثرت است، انسان چون امور مختلف و متغايري را
وجه حاالت و  همينكه ميگوئيد يكساني محض نيست در هر سه وجه چه وجه عينيت چه وجه ذهنيت و چه

زند، بعد بگوئيم ذهن هم قدرت تجريد دارد و ميتواند  مي اوصاف روح اين كثرت است كه يكساني را كنار
كثرت را از كثرتهاي مختلف انتزاع كند و درباره آن نظر واحدي بدهد و بگويد تعدد كه اين تعدد عبارت 

ذل تعدد را هم دارد ميگوئيم واحد و كند و قدرت ح مي اخري اختالف و كثرت است و چون نظر به تعدد
 متعدد يعني از سلب تعدد، واحد را مالحظه ميكند و اال بر پايه ديدن كثرت است كه معناي تعدد پيش

آيد يعني وقتي از  مي آيد. بعد بين اين تعدد و نفي آن كه به واحد و نفي آن ميرسد مفهوم كميت بدست مي
شود. البته اگر نبود محض در نظر گرفته شود كه از بحث عدد خارج تعدد تجريد آخر را نفي كرديم واحد مي

است و بحث فلسفه و نيستي است ولي اگر بودي كه واحد نبوده و متعدد باشد در نظر گرفته شود و بين 
سلب و ايجاب هم يك مالحظه اي كنيم و اعداد و نسبتهاي آنها را بهمديگر ببينيم اول آن جمع پذيري و 

ضرب پذيري و تقسيم است. بنظر ميرسد اصالت شيي ميشود اصالت كثرت و كليه  كاهش پذيري و
اشكالهائي كه در بحث اصالت رابطه بر اصالت شيي بيان شد به اين بيان وارد است. يك ديد ديگر هم اين 

ست است كه بگوئيم تعدد و عدد بر پايه همان اصالت ربط معنا شود كه بگوئيم در عدد يك ما به االشتراك ا
و يك ما به االفتراق، و هر عددي كه داريم عدد بسيط نيست و معناي احديت ندارد حتي يك، يكي كه دو 
پذير است يكي است كه با ساير اعداد جمع پذير است بنابراين با ساير اعداد نسبت دارد، و در اين فرض عدد 

هم همانطور است. در اين قسمت مثل حروف است همانطور كه ميگوئيد الف، ب، ج و. .. بگوئيم اين عدد 
بگوئيم وحدت تركيبي اعداد حقيقي اشياء در جهت خاص و مقصد خاص است كه اين شماره نه فقط عالمت 
است بلكه معرف كنه آن است، در يك مراتب معرف كنه بعنوان اصولي بودن است و در يك مراتبي همه 
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به ساير اعداد نسبت دارد و ارتباط آن در ادراك ما  ٣٦بعنوان فرع بودن است، يعني مثالً وقتي ميگوئيد عدد 

گفتيم نسبت آن به اسير اشياء در تاريخ تا  مي گذاشتيم و مي را جاي قلم ٣٦تا مبهم ارتباط است و اگر 
هم ميگوئيد. براي مثال  ٣٦مقصد غائي و جهت نهائي چيست، همان چيزي را كه درباره قلم ميگوئيد درباره 

گذاشته و آينده و حال موقعيت آن را نيز ميتوان گفت در اين احتمالي كه عدد در نسبيت  تعداد رابطه آن به
 ٣٦عام نداريم بلكه يك  ٣٦خاص مورد نظر ما نيست يعني ديگر  ٣٦يك  ٣٦منحل است معناي هر عدد 

دانه از آن و نه دو تا  ٣٥عوض ميشود و نه با  ٣٧داريم كه در تاريخ و در جدول جائي دارد و نه هيچگاه با 
كند  مي فرق ٣٦قلم داريم رتبه اش با رتبه خود  ٣٦هست، بر اين اساس وقتي ميگوئيم  ٣٦داريم و فقط يك 

با كليه اعداد است فقط يك جا  ٣٦كه بيان كننده رابطه  ٣٦فرق ميكند، اين  ٣٦تومان داريم يا رتبه  ٣٦
 ٣٦ميتوان در جاهاي مختلف بكار برد و گفت  را كه ٣٦دارد و دو جا ندارد و هيچگونه عموميتي ندارد، آن 

كاال... بايد جداگانه مورد بررسي قرار گيرد و بايد اعداد حقيقي قائل شويم و آن اعداد  ٣٦قلم و  ٣٦تومان 
حقيقي را توصيف كنيم كه چكار هست و وضع آنها با كيفيت چه ربطي دارد و بعد ببينيم اين عددي كه 

ختلف بكار برد داراي چه جائي است آيا ميتوان اينطور بيان كرد كه وقتي ميتوان آنرا براي چيزهاي م
است و اگر براي قلم هر يك واحدي را قبول كنيم يعني  ٣٦قلم، معنايش ضرب شدن قلم در  ٣٦ميگوئيم 

ضرب شده است بعد دقيقتر  ٥در  ٣٦قلم در واقع  ٣٦مثالً عدد حقيقي قلم برابر با پنج باشد وقتي ميگوئيم 
ميشود كه ديگر نظيري  ٣٦وئيم قلم در فرهنگستان در تاريخ فالن باز درد و عدد ديگر ضرب ميشود و يك بگ

در تاريخ گذشته و آينده نخواهد داشت، شما هم اشاره فرموديد كه ربط اعدادي كه در عينيت هست و ربط 
تا اينجا توضيح فرمايش اعداد كه در جدول هست با جهت سازها و در نهايت ربطشان با منابريده نيست، 

 خودتان بود.
كنيم عدد نسبتي است كه اگر عدد حقيقي شيي باشد هم ما به االشتراك را  مي حاال بصورت دقيقتر عوض

معرفي ميكند و هم ما به االختالف را و در يك مرتبه بعيد نيست كه بگوئيم عين كيفيتها هستند همانطور 
يابد يك عدد حقيقي شيي هم در ارتباط با كليه  مي وصاف تعينكه ميگوئيد يك وصف در رابطه با ساير ا
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اعداد حقيقي معين ميشود. باز در يك فرض ديگر ميتوان گفت نسبت يك عدد با ساير اعداد مثل نسبت يك 
وصف با ساير اوصاف است و يك عدد در رابطه متعين ميشود همانطور كه يك وصف در رابطه متعين ميشود، 

كه عدد تعلقي شيي به غايت و عدد وحدت تركيبي شيي در كل نظام آفرينش است حتماً عدد به اين معنا 
آيد اگر تعريف از كم و كيفي به وحدت برسند و در يك وحدت تركيبي  مي براي ما هم مفيد است و بنظر

يا معنا شوند كه قدر و اندازه هر موضوعي اعم از آنكه وصف باشديا شيي يا كيفيت ذهني يا حالت ذهني 
حالت روحي باشد قدر و اندازه نسبيت و وضعيتش را نسبت به كل بصورت ظور يك عدد مشخص ميكند و 
عدد به جهتي كه نسبت به واحد دارد نسبت به وحدت تركيبي دارد و بدليل نسبتش به كثرت نسبت به ما 

د قدر و منزلت االختالف و كثرت تركيبي دارد و ميگوئيم عدد اسم حقيقي شيي است و همينكه ميگوئي
گذاريد گاهي اين نام را در رابطه با  مي حقيقي شيي يعني عدد شيي، گاهي يك عنوان و نام براي شيي

كنيد قدر و اندازه، منزلت، مرتبه، نسبيتش عددي  مي قدرش كه كنه حقيقي او در جهان آفرينش هست نگاه
طريق ابجد به عدد تبديل كرد، البته بعضي از دهيم كه كليه امور را ميتوان از  مي است و بهمين دليل احتمال

آيند و عدد عين  مي چيزها را راحت ميتوان تبديل كرد براي مثال اسم شما عباس است علماء علم حروف
گويند عدد شما اين  مي گيرند بعد مي باءالف و سين را معين ميكنند آنگاه اسم پدر و مادر شما را نيز عدد

ارند و ميگويند ايشان چنين كارهائي را انجام خواهد داد، البته اين شكل كامل است، آنوقت يك قواعد كلي د
رابطه بين حروف و اعداد نيست چون اگر شكل كامل آن باشد بايد قدر و منزلت فاعليت جنابعالي را در نظام 

واند بگويد كجا واليت يعني ظرفيت شما را چه خوب كار كنيد چه معاذ ا.... بد كار كنيد بتواند معين كند و بت
ميدان اختيار شما و فاعليت تركيبي شماست و كجا ميدان تحت سرپرستي قرار گرفتن شماست و تحت 
تصرف ولي باالتر چه ميداني عرصه فعاليت شماست و بايد به يك گونه اي نه اينكه بگويد حتماً شما اين كار 

ر چند از يك مقداري از افعال شما ساكت را خواهيد كرد بلكه بگويد چه وسعت ظرفيت هائي پيدا ميكنيد ه
 باشد كه آيا فعلتان بطرف خير است يا معاذ ا... بطرف شر است بايد بتواند يك چنين چيزي را تحويل دهد.
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بصورت ساده و خالصه ميتوان گفت نسبتي را كه عدد ميتواند تحويل دهد در اين بيان بايد گوياتر از كيفيت 

عين كند و اوصاف و اسماء در صورتي معرفي شده اند اندازه حقيقي شان معرفي باشد و بايد قدر و اندازه م
شود يعني كيفيت چيزي نيست جز بحث در حد و فصل و مرز يك شيي مرز يك شيي بدون اندازه يك شيي 

گويند فصل حقيقي  مي بينيد عده ايت از علماء مي نسبت به غايت مشخص نميشود، لذا در مباحث فلسفي
داند ما عرض ميكنيم اين عين اين است كه بگوئيد عدد حقيقي  نمي هيچكس غير از خداوند متعالاشياء را 

داند. عبارت اخري قدر، اندازه، اندازه اي كه معني حقيقي  نمي هيچ شيي را كس غير از خداوند و معصومين
عدد پيدا ميشود و با بدهد و معرف جايگاه باشد و معرف مقدار تملق و نسبيت تعلق و پرستش باشد بوسيله 

عدد خوانده ميشود و با عدد بيان ميشود، آيا فقط بيان ميشود يا با عدد محقق ميشود و صورت مثالي و 
اسمي معرف حقيقي و كنه شيي يا باالتر از معرف، صورت تحققيه شيي قدر و اندازه و عدد شيي است و 

ا عوض كنم حلوا به سوهان تبديل ميشود، اگر همانطور كه ميگوئيد اگر مقدار تركيب آرد و شكر و روغن ر
قدر و اندازه شيي را تغيير دهد جايگاهش را تغيير داده ايد و معناي عدد در آفرينش معناي قدر و اندازه 
شيي است كه طبيعتاً به حقيقتش دست ما نميرسد ولي به يك نسبتهاي عددي براي كارمان نياز داريم 

محقق نميشود مگر اينكه خواسته يا ناخواسته وقوع عددي بدست شما  يعني واليت و تصرف در عالم عين
انجام گيرد، يكوقت ميگوئيد فالن عارف با يك نفر صحبت ميكند و حال او را منقلب ميكند، من ميگويم 
يعني يك تصرفاتي در قد و اندازه اين با واليت او باذن ا... واقع شده و عددي محقق شده هر چند اين عارف 

زش كنه كار خود و كنه استماع اين عارف نباشد ولي روز قيامت اينرا حساب ميكنند و اندازه و ميزان و به ار
 كم و زياد دارد.

در مثال پائين تر شما در درست كردن حلوا ميگوئيد اين تصرف بدون معيار و عيار و اندازه براي ايجاد مقصد 
امور مختلف بدون تحقق عدد ممكن است  ممكن نيست چگونه ميگوئيد تصرف در جامعه و تصرف در

كيفيتها عناوين و اسماء اعداد هستند ولي اعدادي كه قدر و منزلت را معين ميكنند يعني كيفيت اسمي 
است نسبت به قدر و منزلتي كه آن قدر همان عدد است، اين مطلب با فلسفه وحدت تركيبي و اصالت ربط 
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ايه فلسفي كه توصيف از تغيير و كيفيت ميشود تعريف از قدر و خيلي سازگار است و جايگاه عدد بر همان پ

منزلت هم ميشود شايد هم بتوان در يك مراحلي استفاده از رابطه ابجد و عدد و حروف كرد و مثالً گفت عدد 
صبر چند تاست عدد شكر چند تاست و يك تناسبي بدست آورد يعني شكر يك وصف است اما كجا از كي و 

له اي، اين قدر و اندازه اي دارد، شكر عددي است كه مثالً انسان در حاالت حضرت ابا نسبت به چه مسئ
بيند اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك علي مصابهم چه اندازه طرف در قضيه  مي عبدا... (ع) زيارت عاشورا

را حتماً  حضرت سيد الشهداء واقعاً مصيبت زده باشد كي هست و اندازه شكرش چقدر است كنه اين شكر
داند و خداي متعال را شكر كرده اند اما مصيبتي كه بر حضرت سيد  مي حضرت بقيه ا.. (عج) دراين زيارت

الشهداء واقع شده مصيبتي كه ما اعظمها و اعظم رزيتها في االسالم و في جميع السموات و االرض ادارك از 
لي براي ما قابل قياس با آنها نيست، شكر اين براي ايشان برابر با همان چيزي است كه واقع شده است و

ايشان هم در اين مجموعه ضرب ميشود و يك عدد خاص و قدر و منزلت خاصي در بين آنها و خدا در جهتي 
گيرد كه آن هم براي ما روشن نيست پس شكر ضربدر مصيبت شد و ضربدر مقدار كيفيت و  مي كه دارند قرار

ردن و متناسب با ظرفيت او شد يعني همانطور كه در مثال كميت و وضع شخص مصيبت زده در شكر ك
قلم در فرهنگستان كه در اين عدد  ٣٦را در عدد آن ضرب كنيد و بعد ميگوئيد  ٣٦قلم،  ٣٦گفتيم  مي ساده

كنيد بعد بگوئيد با اين قلمها  مي كنيد و در اين عدد هم ضرب مي هم ضرب ميشود سال آنرا هم مشخص
 د و در اين اعداد هم ضرب ميشود و اگر همه روابطش را معين كنيد يك عدد بدستنويسن مي موضوعات را

آيد كه ديگر بيشتر و كمتر ندارد، آنجا هم اگر شكر را در همه خصوصياتي كه آن كيفيت را نشان ميدهد  مي
يان ضرب شود عدد آنرا مشخص ميكنيد، بنابراين پايگاه عدد براساس فلسفه ما كه بر اساس اصالت ربط ب

شده و دنبالش اصالت تعلق و اصالت واليت ذكر شده، قدر و منزلت رتبه والئي در نظام ربوبيت الهييه يكي 
بيشتر نيست و جا دارد و مبين حقيقت يا محقق حقيقت است برابر با حقيقت شيي است و همه خصوصيات 

ست. بر اين اساس پايگاه عدد همان شيي را دارا هست و به مقداري هم هست كه عندا... و عند اوليائه معلوم ا
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پايگاه وحدت تركيبي و همان پايگاه تعلق و ربط و همان پايگاه نظام واليت و تولي است و عناوين اسماء 

 همين قدر و منزلتها هستند.
آوريم با ابجد محاسبه كرد ولي بشرط اينكه نوع  مي اما اينكه بگوئيم در جدول جهت ساز درمدل خودمان

 ميگوئيد متناسب با وضعيتان برايش تعريف دهيد و آنگاه عدد خاص خودش پيدا ميشود. صبري را كه
قسمت دوم اينكه آيا رابطه عدد و حرف يك رابطه حقيقي است يا نه؟ ظاهر مطلب اين است كه اگر صرف 

مين كاري را كه و الي آخر يعني عين ه ١٢، ١١، ١٠،. ...، ٣، ٢، ١عالمت بود ميشد الف، با، تاو.... بعد بگويند 
روي ابجد كرده اند روي آنها هم انجام دهند ما اينكار را نكرده اند بلكه آمده اند يك تركيب خاص ديگري 
درست كرده اند و اين اعداد را زير آنها قرار داده اند، ميتوان ادعا كرد چون در تاريخ چنين بوده همينگونه 

ت بلكه بالعكس آن صحيح است كه بگوئيم اگر فيثاغورثي كرده اند اما اين صحبت خيلي گزاف و بي ربط اس
ها آمدند اعداد دهي را انتخاب كردند آنها حقيقي اعداد دهي را نفهميده اند و براساس فلسفه اصالت شيي 
برايش استدالل كرده اند و آنهم شأني از يك تا ده را معرفي كرده اند نه حقيقتش را، حاال اگر از كي تا نه 

حرف ربط دارد و ربطش هم ربط حقيقي است  ٢٧صفر هم مغير يا عدد آن قرار گرفت اين با  نوشته شد و
نحوه استفاده از عدد براساس فلسفه است و اين صحبت خوبي است كه كسي بگويد از اعداد يك تا ده در 

برداري فلسفه ارسطوئي اينطور استفاده ميكنند و نحوه استفاده ديگرش اين است كه يك طور ديگر بهره 
كنند كه بنابه ادراكات مختلفي كه از عدد هست از اين اعداد استفاده هاي مختلف شود، البته اين ادراكات با 
همديگر يك نسبتي دارند و بدون ربط با هم نيستند ولي اگر يك مطلب پايه روايتي پيدا كرد قطعاً معناي 

مطلبي بيان شده هر چند بشر سوء استفاده كرده تقييدي ندارد بلكه معلوم است كه قبالً بوسيله انبياء يك 
باشد و براساس يك فلسفه ديگر برخورد كرد باشد مثل پرستش كه جناب آدم(ع) موحد است و اهل دعا و 
نماز است اما شيطان فرزندان او را فريب داد و بت درست كرده اند، خيلي فرق ميكند كه كسي بگويد 

واهي بوده و بشر مطلق سازي كرده و چيزهائي تراشيده است و پرستش ناشي از خوف و ترس را منيت خ
اولين موحد هم ابراهيم بوده است كه گفته خداوند يكي است و يك خدائي از ايشان آمده است، تا اينكه 
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برعكس اين را بگوئيد كه هم توحيد فطري بوده و هم بشر از ابتدا خداپرست بوده و شيطان سر راه او آمده و 

ي سوئي از پرستش كرد و او را بطرف بت پرستي و شرك آورد، ظاهراً آنچه از معصومين عليهم استفاده ها
السالم بدست ما ميرسد معدن آن خودشان هستند باذن ا... و اين خيرات متناسب با مراتب زماني مكاني از 

وء استفاده كرده اند و ناحيه آنها به انبياء ديگر هم رسيده است و بعد به مردم رسيده و شياطين هم از آن س
يك جاهائي هم متدينين خواسته اند استفاده كنند به مقدار سعه ظرفشان از عدد براي آن فلسفه گفته اند 
 همانطور كه ما هم به اندازه سعه ظرف و تفضالتي كه ميشود متناسب با جايگاهي كه داريم يك استنباطي

چ نحو نميتوان چنين تصور كرد كه اين ادراكات پس از كنيم و اين به معناي كنه امور كماهي نيست.بهي مي
اينكه بشر مبتالي به يك اموري شد پيدا شده و از آنجا در لسان وحي آمده است وحي هيچگاه مترجم 
صحبتهاي مردم نبوده است بلكه مترجم والبت ربوبي بر عالم بوده و هست، لذا بنظر ميرسد هرچند هركسي 

ورد ميكند ولكن فلسفه اصالت تعلق يا اصالت واليت كه نظام واليت ربوبي است با يك فلسفه اي با عدد برخ
مشخص كننده اين نحو استنباط است كه جايگاه عدد را در ارتباط با سرپرستي ذكر ميكند و بدون عدد 
سرپرستي و تصرف در عينيت مكن نيست يعني تحقق شيي بدون عدد نيست و اصال تحقق عدد است، 

اه در وحدت تركيبي و اصالت ربط و تعلق تقريب ميشود تا بعد ببينيم چنين عددي را چه مقدار بنابراين پايگ
كنيم مثل ادراك از كيفيت كه ادراك از كيفيت هم كماهي حاصل نميشود و نظامي كه طبقه بندي  مي درك

اك ما از عدد هم گيرد و همينطور ادر مي موضوعات و تعاريف را بكند به يك نسبتي در جهت بندگي خدا قرار
گيرد، پس بحث فعال درباره اين است كه عدد چيست و رابطه اش با  مي وسيله بندگي خداي متعال قرار

 فلسفه ما چيست؟
كنم اگر ما خصوصيت شخصيه را چنان  مي برادر معلمي: نسبت به آنچه فرموديد مطالبي است كه عرض

وجه اختالف را چنان جاري در وجه اشتراك بدانيم مخلوط با خصوصيت شيي بگيريم يا به عبارت ديگر اگر 
آنوقت هر   كه كيفيت نسبت به ساير كيفيت ها قابل مقايسه نباشد يعني گرفتن وجه اشتراك محال شود،

خواستيم بگوئيم  مي كيفيتي خودش خودش ميشود و ديگر سنجش غير ممكن بود يعني اگر هر كيفيتي را
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توانستيم  نمي اني و مكاني دارد با آن ديگري متفاوت است همين را هماين بدليل اينكه يك تغيير كوچك زم

بگوئيم يعني ابتدا بنظر ميرسد بايد براي هر يك از اين دو عدد خود كار يك اسمي بگذاريم چن همينكه دوتا 
شدند دو چيز هستند و خصوصيات شخصيه هر يك با ديگري فرق ميكند، ابتدا بنظر ميرسد در نامگذاري 

مشكل ميشويم و نميتوانيم به كسي بگوئيم چه چيزي ميخواهيم چون به تعداد كيفيتها بايد اسم دچار 
آيد بايد يك اسم خاص داشته باشد و  مي بگذاريم، براي مثال در دكان نانوائي هر دانه نان كه از تنور بيرون

ز بين ميرود، بعد عين اگر فقط بگوئيد نان ميخواهيم بي معناست يعني خصلت اشتراكي يا خصلت نوعيه ا
همين مطلب در مورد عدد مطرح است كه اگر كيفيت را به نحوه اي در كم منحل كرديم كه هر كيفيتي 
داراري يك عدد خاص شد دوباره انفصال مطلق را نتيجه ميدهد، همانطور كه در آنجا وقتي خصلت تغاير و 

گوئيم اين  مي دهيم يعني مي حت تاثير قراروجه اختالف را در داخل در كيفيت قرار ميدهيم اشتراك را ت
سيگار با آن سيگار يك اشتراكهائي دارد بعد ميگوئيم آن اشتراكها در كنار اختالفها هستند يا از هم جدا 
هستند كه مجبوريم بگوئيم در كنار همديگر هستند سئوال شود آن اشتراكها كه در كنار اختالفها هستند با 

ند يا نه، كه مجبوريم بگوئيم تأثير و تأثر دارند و نتيجه گرفته شود كه پس اصًال همديگر تأثير و تأثر دار
 اشتراكي نيست و همه اش اختالف است و هيچ امر مشتركي درد و كيفيت پيدا نميشود.

آنوقت در ابتدا بنظر ميرسد بيان و نامگذاري محال ميشود و در نهايت اصالً شناسائي محال ميشود و در 
گر هر چيزي بخواهد خودش، خودش باشد بدون اشتراك با ديگران تعين محال ميشود و قسمت بعد ا

نميتواند به ساير كيفيتها ربطي داشته باشد و همينكه خواست ربط داشته باشد يعني آن ربط يا يك ربط 
 موهومي است كه اصالً چيزي نيست يا ربطي است كه حقيقت دارد و وقتي حقيقت داشت يعني در كنار دو
اختالف محقق شده يعني يك دوئيتي را به يكديگر متصل كرده و همنشين با يك دوئيت بوده است، خالصه 

زديم درباره كميت نيز ميتوان بيان كرد و اگر كيفيت ها را به  مي عين همان حرفهائي را كه درباره كيفيت
ار داديم كه آن كم ها نيز نحوه اي در كميت منحل كرديم يعني كيفيت را برداشيتم و در جاي آن كم قر

كميت مشابه ندارند و اختالف در اعداد را هم در كنار اشتراك تعريف كنيم دوباره انفصال مطلق ميشود و 
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چيزي نميتوان پيدا كرد و باز عين همان مطلبي كه در وجه اشتراك و وجه اختالف كيفيت بود در كميت 

اختالف بدون اشتراك و اشتراك بدون اختالف اصالً  گفتيم مي آيد كه بهمان ترتيبي كه در آنجا مي هم
قابليت تحقق و تعيين را ندارد، در اينجا هم همينطور است يعني درست است كه در نهايت ما مجبوريم 
كيفيتها را اگر از يك محور واحد و با يك مقياس واحد بسنجيم هر كيفيت يك عدد مخصوص به خودش 

مديگر اختالف و اشتراك نداشته باشند اصالً عدد بي معنا ميشود، هر يك از ميشود ولي باز آن عددها اگر با ه
آنها نسبت به اينكه در آن جهت هستند با همديگر يك اختالفي پيدا ميكنند ولي گفتن همين اختالف بدون 

 ارزد و آن مي اشتراك محال بود يعني بدون اينكه يك چيزي داشته باشيم نميتوانيم بگوئيم اين سه ريال
يكي دو ريال ارزش دارد با گفتن اين دو و سه معلوم ميشود اگر يك اشتراكي در آنها نبود نميشد چنين 
چيزي را گفت كه قبالً هم درباره عدد همين بحث مطرح بود كه اصال جمعبندي بدون اشتراك و بدون 

ه دو نبود و يك بود و اختالف محال است وقتي ميگوئيم دو اگر اين دو تا همديگر هيچ اختالفي نداشتند ك
اگر هم با همديگر هيچ اشتراكي نداشتند باز نميشد بگوئيد دو ، دو تا چي وقتي ميگوئيد دو حتماً يك 

 گيرد. مي اشتراكي كنار آن قرار
بنابراين در تعريف از كميت همان بحثي را كه در كيفيت داشتيم كه وجه اختالف و وجه اشتراك بدون 

دانيم كه كم بدون كيف و كيف بدون كم هم وجود  مي عدد هم همينطور است البته يكديگر پيدا نميشوند در
ندارد كه بگوئيم كيفيت تبديل به كميت ميشود يا كميت تبديل به كيفيت ميشود چنين نيست بلكه هميشه 

 كيفيت و كميت همراه با يكديگر هستند چون هميشه اختالف و اشتراك همراه همديگر هستند.
و المسلمين حسيني: درباره اينكه ميگوئيد كيفيت بدون كميت و كميت بدون كيفيت نيست  حجت االسالم

چند تعبير مطرح است، يكي اينكه بر همان پايه اي كه كيفيت تعريف شده و بصورت اصالت شيي اي بيان 
ف هم نشده و اصالت شرائطي هم معين نشده و بر پايه اصالت ربط معين شده ميتوان گفت عين همين تعري

 براي عدد صادق است و چون بر آن صادق است پس پايگاه عدد در فلسفه مخفي شده است.
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يك بحث ديگر اينكه بگوئيم كيفيت را از يك مقوله ديگري بگيريم كه غير از مقوله كم باشد كه باز خود اينرا 

بگوئيم نه اعداد نوعي را دو گونه ميتوان مطرح كرد، يكي مقوله اي كه حقيقتاً منفصلند و يكي مقوله اي كه 
كه ميگوئيد در يك ما به االشتراكهائي مانند جنس و منطق صوري وجود دارد همينگونه هم وقتي يك عدد 
را ميگوئيم مراتبي دارد تا به وحدت برسد اين خودش خودش است و به حقيقته قابل شناسائي نيست و در 

تميز و شناشائي ما و در ظرف ما يك آثاري دارد كه يك جايگاه يك قدر و منزلت دارد و لكن اين به نسبت 
مثالً اثر مفهوم خود كار روي ما ممكن است امتداد زماني شان تا زمان خاصي باشد و بتواند مصاديق مختلفي 
را در برگيرد و تعلق ما نسبت به اين شيي و اين شيي نسبت به ما يعني منزلت خود كار نزد ما متناسب با 

آنوقت ازاين باب يك عدد ديگري است هر چند آن عدد به يكميزان با عدد حقيقي ربط ظرف ادراك ماست 
دارد و ميتواند در آن جهت واقع شود ولي عين عدد حقيقي شيي نزد خداي متعال نيست يعني عين 
جايگاهي در تاريخ براي ما هيچگاه روشن نميشود ولي جايگاهش نسبت به آن جهت واليت و در نظام واليتي 

اين قلم تحت تصرف ماست و در آنجا يك كارائي دارد و در آن هم باز يك ما به االشتراك و ما به  كه
االختالفي هست و براي ما معرفي ميشود كه يك اسم كيفي دارد و يك اسم كمي و اگر ما بر اسم كمي اش 

صرف را همه دارند، گوئيم يك نحوه واليت و قدرت ت مي مشرف شويم قدرت تصرف واليتي در آن داريم، بعد
خرند  مي خرند يك قسمتش را كاغذ مي كنند يك قسمت پولشان را قلم نمي همه پولشان را صرف خريد قلم
خرند يعني اينكه در ظرفيتي كه تصرف واليتي داريم بر قدرش مقداري  مي و يك قسمت ديگرش را لباس

نسبتهايش دقيقتر و اصولي تر و اهدافش هم با يك احاطه داريم ولكن اين وقتي واليت اجتماعي ميشود بايد 
نسبت تأثير كلي تري بيان شود، ولي حقيقت اين در نزد كسي كه همه عالم اعم از گذشته و آينده اش در 
نزد او حاضر است، اگر معناي شناسائي را به معناي عالم مشيت بگيريم و شاء الهي ، عيبي ندارد كه در آنجا 

نه است و هر صحبتي را كه در آنجا درباره كيفيت بيان كرديد عيناً درباره كميت هم بگوئيد هر چيز يك دا
 بگوئيد.
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پس ميتوان گفت كميتها عين حقيقت كيفيات منزلتشان نزد خداي متعال است ولكن به ما كه ميرسد و 

دارد، يعني هم ايم يك فرق هائي  متناسب با منزلت تصرفي كه ما داريم و جائي كه در نظام واليت واقع شده
اسماء كيفي اش يك اسماء ساده تري است و هم اسماء كمي، حاال آيا ميتوان گفت در اينجا اسم و مسمي 
فرق حقيقي دارند؟ آيا اين قضيه كيفيت و كميت از قبيل اسم و مسمي است؟ مسماي تصرفي ما عددي 

، استنباط اسمي ما يعني عناوين است و اسم تصرفيما و استنباطي كه ما در تصرف داريم حتماً عددي است
تصرفي ما عناوين كيفي است يا نه يعني نگوئيم كيفيت و كميت و ربط بينش است بلكه بگوئيم ما يك برنامه 
داريم كه برنامه كيفي است و يك برنامه كمي هم داريم و اين برنامه كمي ما اسم تصرفي ماست كه در خارج 

است كه اشاره ميكند و معرفي ميكند يعني يك شاء داريم و يك  يابد و برنامه كيفي ما اسمي مي تحقق
تصرف، تصرف ما عددي واقع ميشود ولي شاء ما كيفي واقع ميشود. مثل اينكه من اسم پسرم را محمد 
ميگذارم ديگري اسم پسرش را حسن ميگذارد، برنامه شما يك اسم دارد كه اهداف كيفي است يك مسما 

گوئيد اين كار براي من پنج  مي دهيد و مي است شما پنج تومان در برابر اين كار دارد تصرف ما عددي و كمي
گوئيد پنج هزار تومان به يك باغبان  مي كنيم نه خود كيفيتش. شما مي تومان ارزد، اثر اين كار را كه نگاه

باغباني، در قدم گوئيم تصرف واقع نشده است اال با پنج هزار تومان عمل  مي دادم تا گل بكارد در قدم اول
دقيق ترش اين است كه نسبت تأثير و وصف خاصي مطلوب من بوده است كه با تنظيم كم و كيف همراه 
است. دقيقتر نگاه كنيد قدر و منزلت اين وصف نزد من برابر با آن هزينه اي است كه من داده ام، اينجا 

آنوقت عدد كيفيتي از تعلق است كه بگوئيد قدرت خريد تعلق خاطر من آنجا هم بگوئيد تعلق خاطر من 
محقق شده است و آن اثر چه زيبائي باشد يا چيز ديگر روي تعلق من اثر داشته و من به آن تعلقي داشته ام 

دهد. آن باغبان به تعلق  مي اين تعلق با آن تعلق قلبي كه قدرت خريد من بوده است يك چيز را تحويل
ام. پس تصرف واقع نميشود مگر با يك كميت. حاال آيا اين  خودش رسيده من هم به تعلق خودم رسيده

كميت، كم همراه با كيف است يا اينكه در رتبه اول كم است و در رتبه ثاني مقدار تعلق است البته بصورت 
كند. حاال آيا در عدد  مي كنيم بلكه خود عدد كم و كيف را معلوم نمي اصالت شيي اي اين را از كيف جدا
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كيف را به نفس خودش تقييد كرد و گفت قدر و اندازه با خصوصيات خاصي كه واقع ميشود  ميتوان كم و

برابر با مسمي است يعني آن اثري كه براي من دارد آيا اين اثر به معناي منزلت و قدر خاصي است از تعلق 
ت براي اين شخص، تا صحيح باشد كه بگوئيم عدد در يك منزلت جامع كم و كيف است و كيفيت اسم اس

 مسمي؟
كنيم و  مي گوئيم كميت و كيفيت همراه يكديگر هستند و يك دوئيت بين آنها برقرار مي برادر معلمي: يكوقت

وقتي دوئيت برقرار شد ما بين آنها ربط هم الزم ميشود و آنگاه بايد بتوانيم اين دوئيت و ربط را به چيزهائي 
جام نداده ايم و همانجا كه اختالف و اشتراك را بيان كرديم كه قبال گفتيم برگردانيم ولي ما اين كار را ان

كميت و كيفيت بيان ديگري از همان اختالف و اشتراك است و همانطور كه الزم نبود بين اختالف و اشتراك 
امر ديگري را نشان دهيم در اينجا هم الزم نيست بين كيفيت و كميت، امر ديگري را نشان دهيم و اين 

ديديم و از يك بعد مشترك، بعد از آن  مي . يعني وقتي دو كيفيت را از يك بعد مختلفهمان مطلب است
ميتوانستيم بگوئيم دو خودكار، يعني ابتدا بين مداد و خودكار اشتراك بگيريم بعد دوباره يك اشتراك ديگري 

ك بعد مختلف ميديديم و از را در نظر بگيريم بعد بگوئيم مثالً دو تا وسيله نوشتن، در همينجا كه اينها را از ي
توانسته ايم كميت و كفيت را برقرار كنيم كه پس از آن گفتيم وقتي  مي يك بعد مشترك، همانجا بوده كه

كميت در كنار يك كيفيت قرار گرفت از يك بعد بيان كننده وجود اختالفي است كه در اين وحدت تركيبي 
ني حذف شده اند و اختالفشان مورد لحاظ نبوده است كه درست كرده ايم مورد لحاظ قرار نگرفته اند يع

گفتيم وسيله نوشتن ديگر توجه نداشته ايم كه يكي از آنها خودكار است و يكي مداد است و آن  مي وقتي
وجه اختالف رفته است. بنابراين ميتوان گفت كميت بيان كننده وجود اختالفي است كه در اين تعريف مورد 

در عينيت وجود دارد يا اينكه بگوئيم كميت بيان كننده وجود اشتراكي است كه در لحاظ قرار نگرفته ولي 
 اين وحدت تركيبي تكرار شده است كه ايندو حرف است.

با اين تعبير ديگر احتياج به مطالب جديدي نيست و با همان مطالب قبلي سازگار است و الزم نيست يك 
و بگوئيم تاكنون بحث از كيفيت بوده حاال يك بحثهاي  اصل موضوعه ديگر از يك جايگاه ديگري بياوريم
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ديگري هم در مورد كميت داريم و بايد يك اصل موضوعه جديدي اضافه شود كه حاال ربط بين خود كم و 
كيف چيست، يك مقدار ديگر از مطالبي را كه ميفرمائيد درباره اين است كه هر يك از اين كيفيات عيني 

اندازه و قدر خاصي است كه اينها با همديگر هيچ فرقي ندارد و حول يك محور  داراي يك ارزش و منزلت و
واحد معناي همه اينها يكي است. بنظر ميرسد اين همان مطلبي است كه در بحث جدول جهت به آن 
احتياج داريم و وقتي ميخواهيم بگوئيم در برنامه ريزي بايد رشد محقق شود بايد بگوئيم يك كيفيت را 

م تبديل به يك كيفيت ديگر كنيم و تا بين ايندو كيفيت را نتوانيم ارزش گذاري كنيم نميتوانيم ميخواهي
بگوئيم رشد حاصل شده است ميگوئيم دومي با ارزش تر و رشد يافته تر از اولي است همينكه يك صفت 

ر جهت واحدي بوده عالي برقرار ميشود يعني بين هر دو يك اشتراك گرفته ايم و يك اختالف، مثالً هر دو د
ارزيده است،  مي اند ولي اين عدد باالتري بوده است مثالً اين هشتصد تومان ارزش داشته ولي آن هزار تومان

كه در اينجا يكوقت ميگوئيم فقط همين كافي است كه ما بدانيم آن يكي رشد يافته تر از اين است و دانستن 
فته تر است. براي مثال اگر رضا باالتر از صبر باشد عددش الزم نيست كه روشن كنيم چه ميزان رشد يا

هرگاه بتوانيم انسانهاي صبور را به انسانهاي راضي تبديل كنيم جامعه رشد كرده است اما با دقت بيشتر 
آوريم اگر ندانيم ميزان نسبت  مي مشخص ميشود كه چنين چيزي ممكن نيست چون وقتي در يك مجموعه

از صبر است نه ميتوانيم تعادلي را در جدول وضعيت پيدا كنيم ونه ميتوانيم همان  تأثير رضا چه ميزان باالتر
چيزي را كه در مثال بيل و تراكتور بيان شد پيدا كنيم. بيل و تراكتور هر دو براي شخم زدن زمين بكار 

 ديل كنيمميرود و ارزش شخم زدن تراكتور باالتر از بيل است اما وقتي ميخواهيم بيل را به تراكتور تب
 دانيم كه آيا مثالً يك ميليون بيل باالتر از يك دانه تراكتور است يا هزار بيل، يعني وقتي يك به يك نمي
كند چند تا بيل برابر با يك تراكتور است بعضي اوقات وقتي اين كميت در كنار كيفيت  نمي سنجيم معلوم مي

ت در آن كميت كه ضرب شود از آن كيفيت گيرد چون ارزش اين كيفيت يك ارزش خاصي اس مي خاص قرار
كنند از كارائي يك تراكتور بيشتر  مي باالتر ميرود، براي مثال ممكن است كارائي هزار كارگر كه با بيل كار

توماني از  ٢٠باشد در نتيجه اگر هزار بيل بدهيم يك تراكتور بگيريم رشد نكرده ايم، يا اينكه ارزش اسكناس 
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توماني تعويض كنند  ٢٠توماني را با يك اسكناس  ١٠تر است ولي اگر صد اسكناس توماني بيش ١٠اسكناس 

توماني تبديل كنيم رشد كرده  ٢٠توماني را به صد اسكناس  ١٠رشد حاصل نشده است اگر صد اسكناس 
م ايم، پس بايد معلوم شود ميزان رشد اين كيفيت با ارزش تر چه اندازه است تا بتوانيم در تعادل حساب كني

گفتند شايد در جدول جهت عدد  مي گيرد. بعضي از دوستان مي كه چند تا از اين در كنار چند تا از آن قرار
الزم نباشد و فقط در جدول وضعيت و مراحل الزم است اما معلوم شد كه در آنجا الزم است و اين همان 

 نشيند. مي جائي است كه در ابتدا بنظر ميرسد كميت سر جاي كيفيت
السالم و المسلمين حسيني: در همينجا اگر بگوئيد تصرف در خارج ممكن نيست اال باعالم اسماء و تا حجت ا

سازيد اسم تصرف شماست  مي در ذهن نمونه سازي نكنيد تصرف در خارج ممكن نيست و آن نمونه اي كه
نامه نميتوانيم كار ممكن است اسم حقيقت كار نباشد ولي در ظرفيت واليتي شما يعني شما ميگوئيد بدون بر

كنيم و يك برنامه ساده يا پيچيده الزم دارم حتي براي برداشتن اين شيي و انتقال دادن آن به اينجا كه بايد 
به اين فشار بياورم و اينرا بلند كنم و در اينجا بگذارم براي حاصل شدن يك قصد و غرض هر چند كه آن 

در خارج تصرف كند مگر به اسماء هم مورد تصرف خودش قصد و غرض يك مثال باشد، پس انسان نميتواند 
است و همينكه ميتواند تصور خاصي را بكند آن تصور در يك رتبه در حالت و نيت اين وجود دارد و بعد آنرا 

سازد و يك ادراك جديد با تعريف كاربردي جديد  مي ريزد و بيشتر در آن تصرف ميكند و يك مثال مي بهم
ميدهد، اسم در مرتبه شاء و مشيت و خواست، شكل كيفي دارد ولي همين اسم اگر درخارج كاري انجام 

بخواهد در خارج محقق شود ربطش با عينيت كمي است بعد اين كم كه در خارج واقع شده از مراحل اسم ما 
نشيند، خالصه اينكه اسم تصرفي در  مي قبل خودش بريده نيست، بنابراين در جدول جهت جاي كيفيت ها

رج عددي است كه رابطه بين برنامه كيفي شما و اسم شاء و مقصد با اسم تصرف شماست بعبارت ديگر خا
عدد خودش كيفيتي است و داراي خصوصيتي است كه كيفيت حركت و كيفيت تعلقي را كنترل ميكند و 

 واسطه بين اوصاف و مطلوب و برنامه و شاء شما با خارج است.
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ز منزلت كيفيت ميشود اما حقيقتش برابر ميشود يعني در يك چارت بزرگ بر اين اساس منزلت عدد غير ا

كه كم و كيف باشند عدد در عالم واليت جايگاهي دارد همانطور كه كيفيت جايگاهي دارد يعني از موضع 
شامل كه نگاه كنيم هر دو حضور دارند ولي هر كدام در رتبه خودشان، البته بدليل داشتن وحدت تركيبي 

ريده نيستند و از اين باب عين هم نيستند اما در تصرف عين هم ميشوند، در منزلت تحقق كه هيچيك ب
ميرسد عين هم ميشوند، در منزلت برنامه ميگوئيد برنامه هاي كمي و كيفي و كم واسطه است بين اجرا و 

 تحقق.
گردانيد يا هر دو را  مي نا بربنابراين به وحدت تركيبي و ربط بين ما به االختالف و ما به االشتراك به يك مع

كنيد يعني تركيب شما تأليفي است يا تركيبي است كه از ابتدا قيد اصل ميزند، بعبارت  مي با هم تركيب
گذاريد كه هيچگاه نه دو  مي ديگر شما قائل به وحدت تركيبي هستيد يا وحدت تأليفي؟ يعني اصل بر اين

 ركب اصل است؟حقيقي در عالم وجود دارد نه يك حقيقي، و ت
برادر معلمي: بنظر ما وحدت تركيبي بيان كننده اين است كه هم وحدت است و هم تركيبي، يعني اختالف و 

 اشتراك با همديگر هستند.
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: خود اين اختالف و اشتراك را دو چيز قابل تعريف و جداگانه فرض

ت ميگوئيد از تركيب وحدت و كثرت است كه وحدت تركيبي حاصل كنيد يا هر دو را نفي ميكنيد؟ يكوق مي
 ميشود، يكوقت ميگوئيد از طرد وحدت و كثرت.

 برادر معلمي: وحدت تركيبي هم وحدت دارد و هم تركيب است.
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: در تعريف خود وحدت و كثرت هر دو را منفصل از هم قابل تعريف

 بينيد؟ مي
 مي: نه منفصل و نه اينكه هيچ چيز اين به هيچ چيز آن برگردد.برادر معل

حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر اينها را منفصل قابل تعريف ندانستيد يعني هر دو را نفي ميكنيد، 
يك وحدت بالذات و يك كثرت است و هيچكدام با يكديگر قاطي نشده است بلكه نسبت به ممكنات هم 
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د ميكنند و هم كثرت بالذات را، وقتي ميگوئيد وحدت بدون كثرت و كثرت بدون وحدت وحدت بالذات را طر

در عالم ممكنات نيست معنايش اين است كه شما معنائي را اصل قرار داده ايد كه وحدت استقاللي و كثرت 
بازگرداند استقاللي از آن قابليت سلب دارد يعني خود حد اوليه تان وحدت تركيبي است و نميتوان تركب را 

به اينكه در آن هم وحدتي است و هم كثرتي چون وحدت باالستقالل و كثرت باالستقالل نفي شد، يعني حد 
ما تركب است و ديگر نميتوان گفت ما به االشتراك تنها و ما به االختالف تنها، بلكه بايد گفت در سيري كه 

باالستقاللي و كثرت باالستقاللي را نفي رويم اصوالً آن چيزي كه هست مرتب دو جهت وحدت  مي جلو
ميكنيم و ذهن بين اين دو نفي به يك اثباتي ميرسد كه وقتي به دو نفي عنايت ميكنيد امكان توجه به 
 چيزي حاصل ميشود كه قبالً امكان توجه به آن نبود و اينها مبين هم ميشوند و يك ارتكاز جديد پيدا

د چون شما روي يك خط خاص طرفين را نفي ميكنيد، وحدت و شود نه اينكه مجمل كننده هم بشون مي
 كثرت تمام ميشود.

دانيم كه وجه اختالف بدون وجه اشتراك يا وجه اشتراك بدون وجه اختالف اصالً وجود  مي برادر معلمي:
ندارد، ولي اينكه اختالف و اشتراك به يك مطلب برگردد دوباره بيان يك اشتراك نهائي بين اختالف و 

 تراك را ميدهد و اين اشكال دارد.اش
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه، اگر بگوئيم به وجه اختالف و وجه اشتراك بدون لحاظ استقاللي نظر

كنيم معرف يك امر سومي است و آن امر سوم بايد باشد كه آن امر نه اختالف است و نه اشتراك و دو  مي
دهد كه نتوانيد ايجاب درست كنيد، درباره اختالف و اشتراك دو  مين همه جا بايد بيايد، يعني معناي سلبي

نحوه ميتوان صحبت كرد يكي اينكه بگوئيم ما به االختالف تنها و ما به االشتراك تنها نه اما تأليف اينها دو تا 
بردار نيستند  آري، وجود دارد. يك نحو ديگر اينك بگوئيم ما به االشتراك و ما به االختالف نه اما اينها تأليف

بلكه موضوع سومي است كه آن موضوع سوم خودش همه جا جاري است كه نه از قبيل اين است و نه از 
كنيد و ميگوئيد نميشود و جريان دارد  مي قبيل آن، موضوع سوم را شما از قبيل مطالب فصلي قبلي تعريف

غ را نميشد درست كرد، يعني تعريفي وقتي ميگوئيد به يك حد اشتراك نهائي برمي گردد و اال راست و درو
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را كه براي چيزي ميدهيد يك مقدار از جزميت الزم عمل را براي اين تعريف قائل ميشويد، اگر بگوئيد نه 
 درست است نه غلط من ميگويم بهر حال در يك مينيمم هم براي عمل جزميت الزم است آن بخش را شما

ا ابداع كرد كه فلسفه نفي باشد و حتي منجر به نفي عمل شود پذيريد؟ ميتوان فلسفه اي ر مي شكنيد يا مي
سازد تلقي ما از فرمايش شما اين است كه به  مي اما نفي دو امر و اثبات امر ديگر كه اين اثبات عمل را ممكن

فلسفه ترديد و نفي نزديك ميشود، چند رقم ميتوان گفت ما به االشتراك نه و ما به االختالف هم نه، شما 
م رقم را قبول داريد كه در مقام عمل منجر به فلسفه نفي نشود، البته سير شما بطرف ساختن الگو بر كدا

اساس اينهاست و لكن چگونه بايد برخورد كنيد آيا صحبتها در مراتب مختلف هماهنگي دارد يا بگوئيم از 
 جهتي هماهنگ است و از جهتي هماهنگ نيست؟

شتراك را جدا كند دچار اين مطلب ميشود، اما اگر كسي نه اختالف مطلق برادر معلمي: اگر كسي اختالف و ا
گويد هميشه هر دوئيتي داراي اشتراك و اختالف هست البته عمل  مي را قبول ميكند و نه اشتراك مطلق را و

مطلق است و اين هم مطلق خواهد شد نه اينكه سلب را نتيجه دهد، يعني اينطور نيست كه بگوئيم اين 
ر و مداد نه با هم اختالف دارند و نه اشتراك بلكه ما ميگوئيم اختالف دارند اشتراك هم دارند، بعد خودكا

داديم كه اختالف مطلق اينها قابل  مي سئوال ميشد آيا اين اختالف و اشتراك از يكديگر جدا هستند؟ جواب
در هر يك از اينها وجود تحقق نيست و اشتراك مطلق شان هم قابل تحقق نيست، اين اختالف و اشتراك 

دارند و با همديگر يك تركيب هستند كه هر چه جلو رويم اين اختالف و اشتراك ادامه دارد و به يك جا 
 نميرسيم كه اختالف مطلق باشد و اشتراك نباشد يا اشتراك مطلق باشد و اختالف نباشد.

دهيد  مي و بر پايه يك امر سوم تعريفكنيد  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: حاال وقتي اينها را نفي
 آن امر سوم مطلق است يعني به يك ما به االشتراك برگشته نهايت نه از قسم ما به االشتراكي....

 برادر معلمي: آن ما به االشتراكي است كه درون خودش اختالف وجود دارد.
 مبناي تركب. حجت االسالم و المسلمين حسيني: گاهي ميگوئيد ما به االشتراكي است بر

 برادر معلمي: تركب يعني درون آن اختالف است، تركب يعني تركيب و در تركيب دوئيت.
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حجت االسالم و المسلمين حسيني: ميخواهيم بگوئيم نه يك بودن يك و نه دو بودن دو هيچكدام از همديگر 

م نه يك بالذات داريم و نه منفصل حقيقي نيستند يعني يك باالستقالل نداريم و دو با باالستقالل هم نداري
 دو بالذات داريم چيزي كه داريم يك امر تركبي است كه يك باز مجموعه تركبي است.

برادر معلمي: وقتي ميگوئيد چيزي كه داريم يك امر تركبي است يعني هم يك امر است و هم تركب است 
گردد، اين امر سوم همان تركب  مي يعني تعدد در آن است همان چيزي را كه ميگوئيم به يك امر سومي بر

است و تركب بعنوان يك امر مركب و يك وحدت تركيبي كه در خود لفظ اين وحدت تركيبي اين مطلب 
ايم همه اش همين است بعضي جاها  است كه همان كتابي را هم كه در فلسفه اصول روش تنظيم نوشته

ه ايم يك سلبهاي ديگري كرده ايم و يك خواسته ايم رابطه را تعريف كنيم آنوقت در تعريف رابطه رفت
چيزهائي گفته ايم دوباره وجه اختالف و اشتراك را از نظر اصالت شيي و وجه اشتراك را از نظر اصالت رابطه 
گفته ايم كه اتصال مطلق و انفصال مطلق نيست بلكه رابطه است، همه اينها را بيان كرده ايم مثالً تعين 

شرائط و تعين براساس اصالت رابطه، خالصه وقتي خواسته ايم رابطه را توضيح براساس اصالت شيي و اصالت 
دهيم رفته ايم چيزهاي ديگر را توضيح داده ايم كه علتش اين است كه ذهنما با اصالت شيي مأنوس است در 

آن نتيجه نميتوانيم اين مطلب را توضيح دهيم و مجبوريم اين سلبها را در موضوعات مختلف بچرخانيم تا 
مطلب قبلي كه پايه فكري بوده با مصاديقي كه از يك چيز ديگر نشان ميدهيم كنار رود، يعني وقتي 

گويند باالخره بهمديگر چسبيده هستند يا از همديگر جدا هستند كه  مي ميگوئيم اين چيز با آن رابطه دارند
سبيده اند و هم از يكديگر جدا ما بايد بگوئيم نه بهمديگر چسبيده اند و نه جدا هستند و هم بهمديگر چ

هستند يعني يك چيز ديگر است كه اين چيز نه آن چسبندگي مورد نظر شماست نه آن جدائي و انفصال كه 
در نظر شماست چون اين طرفين ها هم آن چيزي كه شما ميگوئيد نيست، هم طرفينها يك چيز ديگري 

 هستند و هم اين اتصال و انفصال چيز ديگري است.
السالم و المسلمين حسيني: اين معناي امر تركبي ميدهد ولي تركب ديگر امري است كه مشترك حجت ا

 بوده و در همه جا جاري است.
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برادر معلمي: بايد وحدت تركيبي بگوئيم نه تركب، چون تركب فقط اختالف را نشان ميدهد ولي وقتي 

ه است يعني در داخل هر شيي هم ميگوئيم وحدت تركيبي، مثل اينكه بگوئيم هر شيي خودش يك رابط
اتصال و انفصال همراه همديگر است و انفصال مطلق و اتصال مطلق در جهان اصالً وجود ندارد، ه اينكه بين 
 اين شيي و آن شيي وجود ندارد بلكه در خود همين شيي هم وجود ندارد يعني در همين شيي هم كه خيال

ين پايه فكري بايد كنار رود و يك پايه فكري ديگر جاي آن كنيم يكپارچه است، وجود ندارد، حاال ا مي
بنشيند و عين همين مطلب در بحث اختالف و اشتراك مطرح ميشود و آخرين بحث آن كتاب هم بحث وجه 

 اختالف و وجه اشتراك است.
 در اينجا هم وقتي گفته ميشود وحدت تركيب يعني همان رابطه و بنظر من وحدت تركيبي با رابطه هيچ

فرقي ندارد يعني هر رابطه اي خودش يك وحدت تركيبي است و هر وحدت تركيبي خودش يك رابطه است 
كه گفتن رابطه يعني اينكه طرفين دارد و ربط ما بين طرفين، يعني اتصاالتي همراه با انفصال و انفصاالتي 

تراك مطلق وجود ندارد و وقتي همراه با اتصال و اتصال و انفصال مطلق وجود ندارد همانطور كه اختالف و اش
ميگوئيم وحدت تركيبي يعني يك وجود كه اين وجود هم واحد است و هم متعدد و اين تعدد هم در داخل 
خودش است و به آن وحدت تركيبي ميگوئيم يعني درونش اجزائي هست نسبت به بيرونش هم همينطور 

لق نميشود، اين يك پايه فكري است كه بر است يعني چيزي است كه ميتواند دو پيدا كند يعني خودش مط
 اساس آن بايد به دنيا با يك ديد ديگر نگاه كرد.

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: حاال بر اين اساس آيا ميتوان گفت عدد اسم تصرف اين است يا نه؟
آن كيف شأ فرموديد انسان يك شأ و يك خواسته اي دارد كه براساس  مي برادر معلمي: درباره اسم تصرف

ناميد و بعد آن نمونه يا اسم يك چيز ديگر است و  مي ابتدا يك نمونه سازي ميكند كه آن نمونه سازي را اسم
 نمونه ذهني خودش يك كيفيتي است....

حجت االسالم و المسلمين حسيني: شما بدون تعريف كاربردي نميتوانيد برنامه بنويسيد حاال اگر بپذيريم كه 
است معنايش اين است كه اين كيفيتهاي ذهني ما خاص ما و در جهت مقصد ماست، تعاريف جهت دار 
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 آنوقت نسبت به مقصد و سير آيا اينها عنواني نيستند كه حاكي از معنون شان هستند؟ ما خود اين را اسم

صورات دانيم يعني اسم تصرفي و اسم واليتي شما در رتبه باالتر اسم شاء شما و برنامه تان است. اين ت مي
ابتدائي ما بيهوده پيدا نميشوند بلكه جهت دار بوده و تابع نظام حسياسيتهايمان هستند و يك جايگاه خاصي 
دارند بعد يك تبدل يعني يك تصرف مجددي در آرايش اينها ميكنيد بعد يك تمثل يا نمونه سازي يا تعريف 

هيد ديگر آن تصور ساده اوليه نيست، اين براي بار دوم حاصل ميشود كه در اين بار كه تمثل را تحويل ميد
مورد تصرف شما قرار گرفته و در مرتبه سوم اينجا آمده است و يك تعادلي هم متناسب با محوري كه شما 

سازد و ممكن است همين  مي دهيد اين تعريف با جهت مطلوب شما مي ميخواهيد دارد، بعد تعريفي را كه
 كه اين تعريف در جهت طلب خاصي است نام كيفيتي در اين تعريفبا جهت مطلوب ديگري نسازد، حاال

 مقصد ميشود.
 كنيم. مي برادر معلمي: نه، ميشود خصلت كيفيتي در اين مقصد كه البته براي هر خصلتي يك اسم معين

حجت االسالم و المسلمين حسيني: تعريف شما قبل از اينكه بخواهيد اسم خاصي را معين كنيد، معناي 
گذاريد ولي خود آن  مي گذاريد كه تعريفتان را معين كنيد، اسم مجدد مي دارد، يعني گاهي اسممعرف بودن 

 تعريفي را كه داريد معرف كيفيت خاصي متناسب با مقصد است.
 برادر معلمي: كيفيت خاصي است.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه معرف كيفيت خاصي است. دليلش هم اين است كه تحقق خارجي 
 يدا نكرده است، اين معرف شاء شماست يعني كيفيتي متناسب با طلب شما كه هنوز محقق نشده است.پ

 برادر معلمي: در يك عالم ديگري محقق شده است.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: همينكه ميگوئيد در يك عالم ديگر، يعني اگر رابطه شاء نسبت به تحقق 

ن ميرود، اگر هم بگوئيد رابطه اش هست يعني مثالً بگوئيد اين معرف را قطع كنيد معناي اسمي اش از بي
 عمل من است اسم عمل شما ميشود.

 برادر معلمي: نه، ميتوان گفت اين نمونه عمل من است.
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گذاريم. نهايت نمونه  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: اسم نمونه اي و تمثلي را خود ما هم روي آن

اسم حقيقي هم اين است كه نمونه ذهني شيي و نمونه كتبي آن باشد، يعني اگر اسم  اي كه ميگوئيم معناي
كسي را حسن يعني نيكو گذاشتند و اين شخص از نظر قيافه زشت و از نظر عمل بد باشد ميگويد اسم بي 

گويند چراغ چون بين اسم و مسمي تناسب  مي گويند زلفي به كور مي مسمائي است، براي مثال به كچل
ست، تناسب حقيقي تأليفي نسبت به مسمي كه عمل شماست حتماً اسم است يعني شأ تا زمانيكه صرف و ه

كند در اينجا معناي  نمي گويد پرستش من به اينطرف است و چيز ديگري را اضافه مي جه را نشان ميدهد و
د كه مثالً به جهت قبله و تأليفي و اسمي ندارد، اما همينكه اولين درجه تبيين امد و جهت را روشن تر كردي

براي جهت تعريف داريد و آنرا از اجمال محض خارج كرديد حتماً معناي معرفي كردن مسماي خودش را 
ميدهد، تعاريف كاربردي اگر معرف كاربردي خودشان را نشان ميدهند اسم معرف كاربردي خودشان هستند 

ء حقيقي اشياء در يك رتبه به معناي شأ حضرت و آنوقت خود همين مطلب كه با اسم ميتوان كار كرد اسما
حق است و عين همان هم تحقق خارجي اش است كه نه علم و نه تحقق از يكديگر تخلف ندارند، اين يك 
مرتبه از صحبت است و از اين باب كه بيائيم كليه آنچه را كه درباره تعاريف كاربردي ميگوئيم نحوه اي از 

كنيم نحوه اي از بندگي خدا در عين متناسب با همان است  مي بعد از عمل بندگي خدا در رتبه ذهن است و
و آنوقت هيچ كالمي براي هيچكس حاصل نميشود كه حقيقي باشد ولي نسبتي به حقيقت دارد، كلمات 
حقيقي همان كلمات معصومين ميشود و استنباط از آنها هم متناسب با ظرف ماست و اگر تحقق آن كلمات 

قع شود يعني تحقق همين دعاء ها اعظم مراتب كمال است. بنابراين دعاء ها و زيارات از اعظم در روح ما وا
برهانها هستند و هيچ برهاني به پايه آنها نميرسد وحقائقي هستند كه تمسك به آنها افضل است نهايت اينكه 

و مناجات است آنوقت شما در رتبه تحت واليت خودتان تصرف ميكنيد و لسانتان لسان نازل آيه و روايت 
عقل براي خدمت گذاري در خانه وحي ادراكاتي دارد كه متناسب با ظرفيت تصرفي اش بوسيله همانها در 
خارج تصرف ميكند، پس شاء حضرت حق با تصرفات ايشان برابر است و معناي اسمي هم كه در آنجا دارد با 

 مسمايش منطبق حقيقي است.
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خارج تصرف كند مگر اينكه به تمثل برسد و از طريق ذهن بگذرد و شكل  تعلقات روحي ما هم نميتواند در

برنامه به خودش بگيزد و لو اينكه يك كودك يا يك سلطان بزرگ باشد، برنامه اسم كاربرد است مثل شما كه 
گذاريد ولي يكوقت اسم عمل و فعل و تصرف است و اين اسماء تصرفي و تعاريف  مي اسم شيي يا شخصي را

دهيد و در رتبه معرف بايد عددي شود  مي دي شماست، معرفتان همان فعل و حركاتي است كه انجامكاربر
يعني تعاريف كاربردي شكل شاء شما نسبت به مقصدتان را معين ميكند و تنازل پيدا ميكند و اين تنازل 

تا قدرت تحقق عددي اش بايد در نظام فكري يا فلسفي تان، كم و كيفيات بايد دقيقاً بر يك پايه تعريف شود 
را داشته باشيد و بهر ميزان كه نتوانيد اين قسمت را رعايت كنيد در عمل تعاريف كاربردي تان دچار مشكل 
ميشود، بعبارت ديگر هر گاه تعاريف كاربردي شكل عددي پيدا كند شكل تصرف خارجي است يعني اين 

صرف ميگوئيم، قبل از آن صحيح است بگوئيم اسم ميشود اسم تصرف و ديگر به آن اسم نميگوئيم بلكه اسم ت
فعل، فرضاً من ميخواهم حلوا درست كنم و حتماً يك تعريفي از حلوا دارم و يك مقصدي دارم، يعني يك 

كنيد و بعد متناسب با آن از  مي بريد و يك چيزي است كه ابتدا به آن مقصدتان توجه مي التذاذي از حلوا
كنم و يكوقت ميگوئيد تعريفي از  مي كنيد يكوقت ميگوئيد انتخاب مي انتخاببين چيزهاي مختلف حلوا را 

گيرد، يعني  مي حلوا دارم كه ميتوانم آنجا قرار دهم هر گاه گفتيد تعريف كاربردي دارم براي اين مقصد قرار
ت، تعريف كيفيتي از عمل در راه مقصد است بهر حال در تنظيم گاهي اسم شيي است و گاهي اسم عمل اس

معرف اسم عمل و حركت اگر كيفيتي از حركت باشد ديگر تصرف بدون اين اسم واقع نميشود كه آن اسم 
 عمل هم بايد يك رتبه بخورد تا اسم تصرف بشود و اسم تصرفش هم بايد عددي باشد.

 و السالم عليكم و رحمه ا.... و بركاته



 
 بسمه تعالي
 بحث الگو

 
 

 ٩/١/٦٩-٤جلسه: 
برادر معلمي: بحث جلسه گذشته پيرامون كميت بود و اينكه در جدول چند تا به كم احتياج داريم و آيا اينها 

توان براي آنها فرمولهائي پيدا كرد و آيا آن فرمولها عقلي است  مي بهم ارتباط دارند يا نه و در نهايت نيز آيا
شود و رابطه اش با كيفيت چيست و اينكه كم و  مي ميت از كجا پيدايا نقلي؟ در جلسه قبل درباره اينكه ك

 كيف ازهم جدا نيستند و دوئيت به آن صورت ندارند صحبت شد و حاال بايد بفرمائيد در اين جدولها آيا
 توان يك قانون براي كميت پيدا كرد يا اينكه قانون ندارد؟ مي

كه مبناي كم و اسم تصرف و اسم مقصد و اسم تعلقي و حجت االسالم و المسلمين حسيني: بحث درباره اين
اسم تصرفي يا به بيان ديگر اسم مطلوبي كه دارد يعني برنامه و اسم تصرف كه بصورت كمي باشد مورد دقت 

 قرار گرفته است؟
خواهد در  مي برادر معلمي: اين مطالب چند قسمت دارد، يك قسمت اين است كه هر چيزي را كه انسان

 شود.  مي شود و يك مدل ذهني از آن درست مي ازد، قبل از آن يكبار آن چيز در عالم ذهن واقععينيت بس
حجت االسالم و المسلمين حسيني: مثل يك عكس كه از ظاهر و درون انسان گرفته شود كه داراي مراتب 

شكر و روغن مورد مختلفي است، حاال در همه مراتب اعم از مرتبه فاعليت كه مثال يكوقت خاصيت بين آرد و 
نظر است اما خود اينكه آرد چه خاصيتي داشته باشد دست ما نيست و اگر هم فرضا يك آرد مصنوعي 

رسيم كه اسم آن اتم يا انرژي يا هر چه كه باشد خاصيت آن ديگر بوسيله ما  مي درست كنند باز به يك جائي
اي يك خاصيتي هستند و ما يك خاصيت كنيم بين چيزهائي كه دار مي تنظيم نشده و در حقيقت ما صنعت
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كنيم يعني خودشان يك وحدت تركيبي دارند و ما متناسب با مقصدمان و در حيطه  مي ديگري از آنها حاصل

كنيم. حاال آيا همان وحدت تركيبي اول كه  مي فاعليت خودمان يك وحدت تركيبي جديد به نسبتي ايجاد
علي كه آنرا درست كرده آيا بدون شاء انجام گرفته است يا اينكه در مثال ما آرد و شكر و روغن است براي فا

توان گفت جميع  مي ن ايجاد نشده است يعني شاء و براي و هدف دارد، آياايبدون هدف و تناسب با هدف 
 مراتبش همينطور است يا نه؟

وري از آن داشته باشد برادر معلمي: اگر انسان بخواهد از روي شعور يك فعلي را انجام دهد قبال بايد يك تص
و قبل از تصور و نمونه ذهني هم بايد گفت دنبال يك چيز خاصي بوده كه اين نمونه ذهني را ساخته است 

 رسد اين بحث مربوط به قبل بوده است. مي ولي بنظر
حجت االسالم و المسلمين حسيني: حاال همينجا صحيح است كه بگوئيم هر هدف و مقصدي يك قدر و 

شود، در  مي رسد كمي ميشود و قدر و منزلت مي دارد و در مرتبه هر فاعل وقتي به تصرف تحققيمنزلتي 
حقيقت عدد چيزي نيست جز وحدت تركيبي قدر و منزلت ها براي رسيدن به يك قدر و منزلت ثاني در 

 مقام تصرف يعني عدد اسم تصرفي است همانطور كه برنامه اسم شاء و مقصدي است.
آيد و بعد  مي انسان يك خواسته هائي دارد و اين خواسته ها در مرتبه ذهن بصورت يك مدل در برادر معلمي:

گيرد از  مي بينيم هر فعلي كه در عينيت صورت مي رسد اگر همه اينها را با هم مالحظه كنيم مي به عينيت
يك  يك بعد خودش يك وحدت تركيبي است كه درونش يك تركيباتي وجود دارد و خودش هم عضو

تركيباتي هست يعني ما بين تركيبات يك جايگاه خاصي دارد و اگر يك محور واحد در نظر بگيريم نسبت به 
كند و عين همين مطلب در دنياي ذهن و مثال است كه باز هر  مي آن واحد يك ارزش و منزلت خاصي پيدا

خودش هم عضو يك  مثالي خودش ما بين مثالها يك تركيب خاصي است كه درونش يك اجزائي است و
كند. باز عين همين درباره شاء يا  مي مجموعه است، بنابراين يك قدر و منزلت حقيقي در بين مثالها پيدا

خواسته انسان است كه هر خواسته اي هم يك تركيبي ايست كه درونش اجزائي هستند و خودش هم عضو 
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كند كه نسبت به يك محور  مي خاص پيدا يك تركيباتي است و هر خواسته اي ما بين خواسته ها يك جايگاه

 واحد داراي يك ارزش و منزلت خاصي است.
بنابراين اين سه منزلتي كه وجود دارد از اين لحاظ با يكديگر تفاوتي ندارند و هر كدام يك وحدت تركيبي 

تنهائي كنند و خودشان به  مي هستند و در مجموعه هم سنخ خودشان نسبت به محور واحد يك جايگاه پيدا
يك ارزشي دارند و اين يك قسمت از بحث كميت است. يك قسمت ديگر بحث كميت هم اين است كه غير 

گوئيم خودش به تنهائي نسبت به بقيه  مي از اينكه خودش به تنهائي يك عدد و يك منزلت است، زماني كه
د تبديل كنيم تا يكي از آنها آن چيزها يك ارزش و منزلت دارد بايد اين چيز را با بقيه چيزها به يك امر واح

امر واحد را بيشتر دارا باشد و بگوئيم اين ارزشمند تر است، اگر كامال مختلف شدند تا آنجا كه ديگر تابع يك 
مقياس و يك محور واحد نشدند قابل تشخيص نخواهند بود. و وقتي چنين شد غير از بحث كميت كه سر 

كند وقتي تعداد براي آن مطلب  مي يرد تعداد موضوعيت پيداگ مي جاي ارزش و وجود خود كيفيت قرار
تواند موضوعيت داشته باشد در نتيجه يك عدد  مي شاملتر موضوعيت پيدا كرد براي خود همين موضوع هم

شود كه اين عدد در رتبه اول بيانگر ارزش نيست بلكه به معناي تعداد يك چيز است كه البته  مي ديگري پيدا
شود  مي به ارزش دارد و نسبتش از آن بريده و جدا نيست. پس اينجا هم يك عدد ديگر پيداقابليت تبديل 
گوئيم پنج عدد ميكروفن  مي گوئيم ضبط صوت ارزشمند تر از ميكروفن است يك وقت مي يعني يكوقت

زار داريم و دو عدد ضبط صوت آنوقت ارزش اين بيشتر است يعني اگر قيمت آن هزار تومان باشد اين سه ه
گوئيم بايد همراه هر ضبط صوت دو ميكروفن باشد تا بتواند خوب كار انجام  مي تومان است. اما يك وقت

 كند و بحث تغييرات نيز همينطور است يعني وقتي مي دهد، اينجا بحث كم از يك بعد ديگر موضوعيت پيدا
ي است چون وحدت تركيبي خواهيم بگوئيم هر يك از اين كيفيت ها كه داراي يك كميت و ارزش خاص مي

كند و با اختالف در تغييرات  مي هستند و ثابت نيستند در حال تغييرند و تغييرات آنها نيز با يكديگر فرق
كنند كه باز آن نسبت تغيير هر چند از اين نسبت بريده نيست ولي عين  مي يك نسبتي با يكديگر پيدا

در بحث تركيب اين سه هزار تومان و آن يكي هزار تومان همديگر هم نيستند يعني دليلي ندارد همانطور كه 
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بود بگوئيم بايد سه تااز اين و يكي هم از آن باشد. همينطور هم دليلي ندارد كه بگوئيم آنكه ارزشمندتر است 
دوامش بيشتر است يا آنكه كم ارزشتر است دوامش بيشتر است، ممكن است سرعت تغيير آنچه ارزشمندتر 

تا جاي خود را به يك ارزشمندتري بدهد مثال اگر بگوئيم اخالق، احكام و تكنولوژي سه  است بيشتر باشد
كنند ممكن است در يك كجا بگوئيم بايد سرعت تغييرات  مي عاملي هستند كه ارزشهاي جامعه را معرفي

تغييرات اخالقي ها بيشتر باشد و در بحث واليت و اطالعات و مقدورات كه زمان ساز هستند بگوئيم بايد 
توان گفت تغييرات مقدورات بايد بيشتر باشد يعني سرعت تغيير  مي واليت بيشتر باشد و از يك طرف هم

آنچه كم ارزش تر است بيشتر باشد كه اينها احتياج به دقت دارد و دليلي ندارد كه عين همان فرمول در 
 اينجا هم جاري است.

خواهد يك كاري انجام دهد ابتدا يك خواسته دارد،  مي پس بحث چند قسمت دارد، يكي اينكه انسان وقتي
سازد و در اين صحبتي نيست هم چنين در هر كدام  مي سازد بعد يك نمونه عيني مي سپس يك نمونه ذهني

از اين دستگاهها كه بيائيم يعني خواسته ها، نمونه هاي ذهني و نمونه هاي عيني هر كيفي در آن نظام يك 
كند، يك مطلب ديگر هست كه اگر ادعا باشد جاي دقت دارد و آن هم اين است كه  مي جايگاه ارزشي پيدا

چون اول خواسته، بعد فكر و بعد عمل هست ما به خواسته يا به فكر، اسم بگوئيم و بعد اسم را هم بر اساس 
 حروف ابجد حساب كنيم و بگوئيم ارزش هر چيز برابر با عدد ابجد آن است.

ين حسيني: اين مطلب قابل دقت است و نبايد زود از آن رد شد بعد هم ببينيم اين حجت االسالم و المسلم
 كنيم ربطي خواهد داشت يا نه. مي چند مطلبي كه فرموديد آيا با چيزي كه مطرح

برادر معلمي: اين قسمت آخر كه بگوئيم هر چيزي يك اسمي دارد درست است ولي آيا اسمش اسم عددي و 
 يك بحث اين است كه آيا اگر هر چيزي اسمي داشت ارزش آن به اسمش است؟ همين اعداد است، يعني

حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني ايا اسم معروف ارزش هم هست؟ و باالتر اينكه به چند حرف است 
معرف تمام نماي مسمي باشد  -٢اسم بايد معرف مسمي باشد  -١چون معناي اين صحبت اين است كه 

گوئيد اسم  مي ش و كيفيت ارتباطش و منزلتش و همه چيزهاي ديگرش باشد، يكوقتيعني معرف ارز
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اسم نسبت به حقيقت  -١گوئيد  مي قراردادي است يعني هيچگونه ربطي به حقيقت شيي ندارد يكوقت

 شود. مي طبق مسائل ابجد و امثال آن بيان -٣اسم معرف تمام حقيقت است  -٢معرف است 
گذاريم بعد آن اسم يك  مي پسنديم و يك اسم برايش مي مطلب و يك كيفيت رابرادر معلمي: گاهي يك 

اسم پسنديده در دستگاه فكري ما هست و خواهد بود، براي مثال شهر مكه يك جاي با ارزش است و اسم 
كند با اينكه بگوئيم انسان ابتدا يك  مي آن هم بدليل ارزش آن مكان داراي يك ارزش خاص است و اين فرق

خواسته و اسم آنرا مكه گذاشته و بعد اين مكه بعنوان قبله قرار گرفته است و حاال بنظر ما مكه  مي يچيز
ارزش مندترين شهر در همه جهان است اما با حروف ابجد عدد مكه بيشتر از عدد نيويورك نيست عدد مكه 

ت و اين يك بحث است يعني عدد نيويورك بيشتر است، پس اينطور نيس ٣٠٢است و عدد نيويورك  ٦٥
است كه ارزش اسماء را با حروف ابجد حساب كرد. يك بحث ديگر اين است كه وقتي يك چيزي با ارزش 
بود اسم آن هم با ارزش است يا هر اسمي با ارزش باشد متعلق به آن اسم هم با ارزش است و اين فرقي 

شود مگر اينكه آن اسم قبال يك  مي ندارد، اگر يك شيي با ارزش باشد هر اسمي برايش بگذارند با ارزش
معناي بد داشته و حاال براي يك شيي خوب بگذاريم، مثال اسم كچل را قبال يك تعريفي كرده بوديم حاال 
 اگر بخواهيم براي انسان مودار بكار ببريم ناهماهنگ است ولكن اگر از روز اول بر عكس گفته بودند فرق

كه خود كتاب كه بصورت كلمات است آن كلمات داراي يك كرد، بنابراين يك بحث هم اين است  مي
ارزشهائي هستند كه آن غير از اسم گذاري انسان بر روي كيفيتها و اشياء است و يك بحث ديگري است و ما 
فعال كاري به آن نداريم، ممكن است در آن از يك كلمات خاصي استفاده شده باشد كه يك خصلتهاي 

 فش هم در هر زباني كلمات و اسامي هست كه بر چند شيي كامال مجزا صدقخاصي داشته باشند و اين طر
كند در فارسي لغت شير يا سير چنين است و در عربي نيز لفظ عين چنين است يعني هر چيزي بصورت  مي

 مجرد نامي غير قابل تفهيم است مگر اينكه در يك مجموعه روشن شود.
است كه وحي در قالب كلمات آمده است و آن كلمات  پس يك بحث از حروف ابجد است و يك بحث اين

داخل بقيه كلمه ها يك ارزشهاي خاصي داشته اند يا بعبارت ديگر وحي آنها را در يك جايگاه خاصي قرار 
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كنند، يك بحث ديگر هم  مي داده است و يك نظم خاص ميان آنها برقرار كرده كه ارزشهاي خاصي هم پيدا

بنظر ما هر شيي اي يك اسمي دارد كه اگر آن شيي با ارزش باشد اسم آن هم  رابطه كلمه با شيي است كه
كند نه نظام اسماء الهي كه آن يك بحث ديگر است و  مي با ارزش خواهد بود و در نظام اسماء كه انسان وضع

را دوست دهد اگر چيزي  مي شايد الزم شود بين آنها ربط برقرار شود، انسان كه براي اين كيفيتها اسم قرار
گذارد يا اگر اسمي را قرار دهد چون خود شيي مطلوب  مي داشته باشد اسمائي را كه دوست دارد روي آنها

 است آن اسم هم مطلوب خواهد بود، مثال يك مسلمان اسم فرزندانش را محمد علي حسن و حسين
را كورش بگذارد ولي توانست مثال اسم فرزندش  مي رسد قراردادي است و مي گذارد از يك طرف بنظر مي

گذارد يعني اين اسم در دستگاه ارزشي او داراي  نمي چون اسم پادشاهان را دوست ندارد روي فرزندانش
گذارد اما اين غير از  مي جايگاه منفي بوده است و در نتيجه اسم ديگري كه بنظرش خوب است روي فرزندش

د هم كه يك پسر به او داده اند اسم پسرش را خواسته بع مي اين است كه مثال بگوئيم اين از اول محمد
رسد اينها  مي محمد گذاشته است واين اسم هم مخصوص اين است و كس ديگري اين اسم را ندارد كه بنظر

 احتياج به بحث دارد و ظاهرا ربط مستقيم به بحث ما ندارد.
كنيم تا به خود  مي بتحجت االسالم و المسلمين حسيني: در باب اسم به مناسبت بحث عدد مقداري صح

عدد برسيم، اگر اسم اسم فعل شد آيا مطلقا اسم فعل است يا اينكه تركيبي از اسم فعل و اسم شيي است 
يعني وقتي شما براي رسيدن به يك مقصد برنامه اي داريد يك موضوعاتي در برنامه تان مطرح است كه در 

ولي متناسب با مقصد شما يك نظام دارد كه گيرد  مي آن موضوعات اسم شيي يا اسم وصف موضوع قرار
تناسبات آن نظام حتما اسم فعل شماست، براي مثال آرد و شكر و روغن كه سه موضوع داراي وصف هستند 

گوئيد اينقدر كيل از آرد، اينقدر كيل از روغن و اينقدر كيل از  مي كه فعال به وصف آنها كاري نداريم، ولي
دهد و  مي است مثل يك تصوير كه يك مجموعه اي را در يك مراحلي نشانشكر اين تناسبات اسم فعل شم

شود اگر يك تعريف  مي كند. اگر بگوئيم هر چيز كه در تمثل واقع مي يك مقصدي را براي شما حاصل
االسم مانباء من "گوئيد  مي كاربردي است معرف كارهائي در جهت مقصد شماست حاكي است همانطور كه
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دهد و عنوان آن چيزي است كه معنون  مي يزي است كه شما را از مسماي خودش خبراسم آن چ "المسمي

تواند اسم فرزندش را حسن يا حسين يا مرتضي بگذارد يا پناه بر خدا از  مي كند، انسان مي خودش را معرفي
 نتخاباسماء شيطاين مثل عمر و ابوبكر بگذارد، يك زماني بود كه اصال اسم شيطان را بعنوان فاميلي ا

نوشتند ولي اگر يك عكس از آن شخص بگيرند عكس اين خاصيت را  مي كردند و در شناسنامه ها هم مي
باشد اگر ممكن بود عكسي گرفت كه تصوير  مي ندارد بلكه عكس تصويري از طرف است كه معرف صاحبش

گفتيد اين  مي داخل و خارج و جايگاه و همه خصوصياتش را معين كند و صورت حقيقه اش را نشان دهد
 عكس هرگز بر شخص ديگري صادق نيست و فقط بر اين صادق است.

حاال در هر منزلتي كه برنامه بتواند معني صورت و تفسير و عكس از عمل براي مقصد مشخص كند ديگر از 
دهد، بعبارت  مي قبيل اسمائي نيست كه اعتباري باشد بلكه از اسماء حاكي است و محكي خودش را نشان

ر آئينه تمام نماي فعل است اگر آن عكس يك عكس تمام نما باشد، يك وقت برنامه در كليات است و ديگ
 گوئيد چون نقشه كامل اين را در يك صفحه مي نقشه كامل يك ساختمان در يك كتاب طرح شده و

و  توان منعكس كرد در يك جا تصوير در و پنجره و نماي بيروني است در يك صفحه نقشه ستونها نمي
ارتباط آنهاست، در يك صفحه نقشه مصالح اين است و خالصه يك برنامه كامل مدون را تقسيم كرده اند و 

توان گفت صورت حقيقيه اين است، حاال ممكن  مي در صورتهاي مختلفي بيان كرده اند اينجا حاكي است و
د بتوان گفت كلماتي كه است كسي بگويد اسم كتبي اينطور هست يا نه كه اين يك بحث ديگري است، شاي

شود شبيه اين نحوه صورتي است كه در آنها هيچگونه اختالفي  مي از حكيم علي االطالق و معصومين صادر
كنند  مي مشاهده نخواهيد كرد و اگر عارف به آنها شويد اين يك نقشه تمام نما است كه از معصومين سئوال

فهمند يعني  مي مايند بله هست، خوب اين را اهلشفر مي آيا نقشه اين پشتي نيز در كتاب هست؟ حضرت
خود معصومين كه اين كتاب تصوير تمام نماي خلقت حضرت حق است و بر غير اهلش منكشف نيست، اما 
كار خود ما در مثل برنامه از چه قبيل است؟ برنامه براي رسيدن به يك مقاصد خاصي است كه صورت فعل 

ن ذكر كرده ايم يعني يك برنامه كامل آن است كه صورت كامل فعل را را در حد توان خودمان تا آخر در آ



٨٨  ······························································································································································  
توان اين را مانند آن نقشه ساختمان بخش بخش كرد و گفت نقشه در حد رهبري فقط  مي داشته باشد، البته

بايد شالوده ها را بيان كند و در حد رياست جمهور نقشه ديوارها را بدهد و بگويد متناسب با اين شالوده ها 
اين ديوارها الزم است و وزارتخانه متناسب با آنها سقفها را بيان كنند تا برسد به آن مديريتي كه در يك 
شهرستان است بگويد متناسب با اين ساختمان، اين است كه در و پنجره ها اين طور باشد در هر صورت 

بگوئيم در امر برنامه كليه تعاريف برنامه كامل حاكي از فعل و معرف آن است و اگر يك قدم باالتر بگذاريم و 
كند يعني بهينه گزيني شما و  مي كاربردي هستند، تعاريف شما در برنامه خودتان با تعاريف ديگران فرق

چيزهائي كه آنها را اصل دانسته ايد يك تناسباتي دارند و يك تعريفي از آنها داريد، حاال اگر تعاريف كاربردي 
گويند آهن، اين داراي  مي كند، يعني وقتي به صورت ساده مي ا را هم عوضروي اشياء هم آمد وضعيت آنه

كنيد و  مي كند نگاه مي يك معناي عرفي است ولي يكوقت آهن را با فرمول خاصي كه سختي مصالح را بياني
 گيريد بلكه براي آن نمي كنيد، اينجا ديگر آهن را به معناي آن لفظ ساده مي جايش را در نقشه تان معين

گوئيد آهن داراي سه حرف است و كاربردش در مصالح ساختماني اين اندازه است و  مي تعريف داريد و
خالصه يك تعريف كاربردي درباره اش داريد از گچ و سيمان هم يك تعاريف كاربردي داريد و بدين ترتيب 

كنند  مي كاربردي پيداتوان گفت اشياء در برنامه تعاريف  مي شود آن وقت مي مجموعه تركيب مواد عوض
دهيد مگر اينكه  نمي يعني بعد از اينكه خواستيد تناسبات برقرار كنيد هيچ چيز را بدون دليل در يك جا قرار

 نسبت به مقصدتان يك تعريف خاص از آن داشته باشيد.
 مگوئيم برنامه از قبيل تصوير و اسماء حقيقي است و اسم فعل است و در قدم دو مي پس در قدم اول

گوئيم بايد براي مواد تعريف كاربردي داشته باشيم مگر اينكه برنامه ما يك برنامه ساده و سطحي باشد كه  مي
تواند اكتفا كند و بگويد من نام آهن  نمي به يك ارتكازات خاصي اكتفا كند و اال اگر برنامه بخواهد دقيق باشد

گويد از نظر ذوقي من سقف چوبي را خيلي دوست را دوست دارم يا نام چوب را دوست دارم يا حتي اينكه ب
گويند در اينجا بايد مقصد را مالحظه كنيد و بعد حول آن مقصد  مي دارم يا سقف آهني را دوست دارم،

تعريفتان را بيان كنيد و تناسبات آنرا ببينيد و از آن استفاده كنيد، مثال ممكن است نماي چوبي درست 
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 كنيد چون در ايران آفتاب سوزان تابستان و بارانهاي زمستان آن را از بين كنيد يا نه نماي چوبي را رها

توانيد نماي بيروني را از چوب درست كنيد.  مي برد در حالي كه ممكن است در يك منطقه ديگر بگوئيد مي
كنند من حدود سي سال قبل چند تا از اين ظرفها خريدم كه بعدا براي  مي در شمال ظرفهاي چوبي درست

وغاتي به شيراز ببرم ولي اصال ممكن نشد چون در هواي خشك قم همه اين ظرفها خشك شد و ترك س
خورد و ديگر قابل استفاده نبود چون هم رنگ آن عوض شد و هم شكل آنها البته ممكن است از اين ظرفها 

 براي محيط هاي خشك نيز درست كنند.
داشته باشيد و بعد برنامه ارائه كنيد، اگر تعريف كاربردي از  توانيد درباره مواد و روابط نظر نمي بهر حال شما

مواد و تناسبات نسبت به مقصد داشتيد بايد برنامه تان اسم فعل تان باشد ولي اين اسم فعل كه صورتي از 
خواهيد بيان  مي فعل است بدون كميت وقوع خارجي نخواهد داشت يعني آن تناسبات وقتي اولويت آنها را

ثال كشاورزي بر صنعت اولويت دارد معناي اولويت دادن ظهورش در تصرف خارجي يك ظهور كنيد كه م
كمي است و در مقام تصرف تناسبات آن برنامه بايد صورت كمي پيدا كند، البته وحدت تركيبي كم و كيف 

و اسم گوئيم اسم فعل است و عدد هم اسم فعل تصرفي است اسم فعل در مرحله شاء  مي يكي است ولي فعال
 دهد، حاال اگر بگوئيم به آن اسم است كه تصرف مي فعل در مرحله تصرف، به نحويكه صورت كار را نشان

خواهيد متكيف شدن مقصد اگر سير داشته باشد مثال حلوا  مي كنيد و به آن اسم است كه مقصدتان را مي
يفيت پيدا كند و با آن مقصد داراي يك مزه خاص است كه اگر رسيدن به آن سير داشته باشد حتما بايد ك

 خواهد صورت پيدا كند و وقتي مي خواهد پيدا كند مي وحدت تركيبي پيدا كند و اين وحدت تركيبي كه
 شود كه با آن اسم تصرف مي خواهد صورت پيدا كند همان كيفيت و كميت گذاري شده و همان اسمي مي
؟ اگر اسم از مطلقا حذف كنيد معنايش اين است شود مي كنيد، حاال اگر اين را مطلقا حذف كنيد چطور مي

گوئيد انسان داراي مقصدي است و فعل از  مي كه كيفيت را حذف كنيد يا كيف سير را حذف كنيد، اينكه
 روي شعور بدون شاء نيست شاء هم بدون تكيف نيست و تحقق آن با تكيف است همين كلمه اي را كه

گويم دوست  مي شخصيه قابل تحقق نيست يعني باالجمال منفرمائيد شاء بدون تكيف به خصوصيات  مي
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خواهم بروم ولي در  مي دارم به مشهد بروم اين دوست داشتن عام است و معلوم نيست با چه وسيله اي

دانم سازگار نيست، در تحقق نياز به تكيف و تعين و وحدت تركيبي خاص دارد.  نمي مرحله تحقق اين با
ه مشهد است، سير انتقالي به مشهد بدون تمثل و اسم و بدون كيف و تعين ممكن مقصد را معين كرده ايد ك

نيست و همين كه بايد كيفيتي نسبت به سير مورد توجه باشد، كيف طريق و مسير نسبت به مقصد است و 
شود. اينطور نيست كه بگوئيم فعل بدون  مي اگر كيف، راه شد آنوقت تعين اين قبل از صدور فعل ضروري

توان به آن  مي گوئيد با تعين مي كند، با حفظ اينكه نمي يابد فعل با حفظ اجمال صدور پيدا مي ن صدورتعي
گويم اسم اعتباري است چه ضرورتي  مي رسيد عين اين است كه خداوند يك فرزند به شما عطا كرده من

كنيم و در جامعه بايد ارتباط خواهيم او را صدا  مي گوئيد اسم الزم است مي دارد براي او اسم بگذاريد؟ شما
داشته باشد بدون اسم ارتباط برقرار كردن با او مشكل است و اصال ضروري يك سري از ارتباطات اسم است، 

گويم باالتر از اين ضرورت، ضروري است كه تعين خارجي تصرف قبال داراي يك تمثل باشد و اين  مي من
شد البته تطابق حقيقي ندارد ولي هر قدر بتواند برنامه تان را تمثل هم بايد متناظر و نزديك به يك به يك با

 با فعلتان نزديك تر كنيد و با عينيت و شرائط نزديك تر كنيد به تحقق نزديك تر شده ايد.
توان بعضي از  مي حاال آيا معناي اسمي كه براي يك سري از روابط اعتباري است فقط اسم عالمت است؟ بله

ه صرفا جنبه عالمتي داشته باشد ولي عالمت هم خودش يك نحوه نشان دهنده است، اسماء را پيدا كرد ك
توان كار كرد. بهتر است اسم نسبت به  نمي گذاريد يك نحوه نشانه اي است كه بدون آن مي عالمت هم كه

ر مسمي نزديك باشد و هر چه نزديك تر باشد بهتر است اگر اسم شيي برابر با حقيقت شيي بشود خيلي بهت
كنيد تصوير و صورت حقيقي فعل شما باشد خيلي بهتر است تا  مي است يعني اگر همانطور كه برنامه درست

شود با ايشان  مي پسنديده خدا بر نبي اكرم گذاشته "ص"اينكه صورت اجمالي باشد، وقتي هم نام محمد 
گويم چون ايشان  مي "حمدوسمي في السموات با"تطابق حقيقي دارد و مورد پسند خداست، اگر هم بگوئيد 

كند و هيچ حمدي را  مي كند، در بين مالئكه از همه بيشتر خدا را حمد مي در چند مرتبه از وجود چند كار
هيچ يك از مخلوقات مانند ايشان براي خدا نكرده است درآنجا احمد است، يك جا محمود است يك جا 
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گذاريم جنبه  مي البته ما وقتي براي فرزندمان اسم محمد است، متناسب با مراتب شعاعي داراي نامهائي است

آيد و مثل درست  نمي عالمتي آن بيشتر از جنبه حقيقي بودنش غلبه دارد، حقيقت فرزند با نقشه ما بدنيا
خواست فرزندشان را در همه ابعاد درجه يك  مي كردن حلوا و سوهان نيست كه اگر اينطور بود همه دلشان

خوش فكر و بيان و هم خوش قلب باشد و همه كماالت را دارا باشد ولكن در نظام  كنند هم خوش سيما، هم
عالم اينها تحت واليت اين نيستند لذا اسم فعل نيست بلكه اسم فعل يك فاعل ديگر در رتبه باالتري است و 

حمد و آل محمد كنيد كه خدايا فرزند مرا صالح قرار داده كه پيرو م مي كنيد و دعا مي شما نسبت به او تقاضا
باشد. بعبارت ديگر يك چيزهائي است كه فعل شما در آنها بيشتر تاثير دارد يعني در رتبه واليتي شما هست 

كنند يكي از علماي  مي و يك چيزهائي در رتبه واليتي شما نيست و در رتبه واليتي باالتر از شماست. نقل
شود،  مي دهد و اين فرزند فقيه مي خداوند به تو فرزند اسالم فرزند نداشت امام زمان (عج) به او خبر داد كه

كنيد  مي گذاريد و يك عالمتي معين مي كردند و يك اسم فعلي ديگري دارد، شما هم يك اسم مي آنها تصرف
ولي اينكه اسم واقعي اين چيست؟ اگر شما از معصومين تبعيت كنيد مستحق است كه مثال اسم نبي اكرم را 

اتي باشد و يك تناسباتي هم پيدا كند، مثال در وقت حمل يك دعائي بخوانند و نام محمد بگذاريد و يك برك
 را بگذارند و يك آثاري هم در مرتبه خودش دارد.

كنيم اگر انسان در قعر دريا هم باشد ممكن است بتواند با يك دستگاه حساس نور  مي در توضيح عرض
ور و درخشندگي مانند نور خورشيد بر روي زمين است در توان گفت آن ن نمي خورشيد را مشاهده كند ولي

هر جائي و در هر ظرفي يك مرتبه اي است و در همان مرتبه هم يك تاثيراتي دارد و اين نام محمد را 
 داشتن يك ارتباطي با پيامير داشته باشد اگر اسم فعل و افعال را مربوط به مراتب مختلف واليت بدانيم

برند و يا در يك جاهائي ربط آن اسم ضعيف است و  مي ا يك اسمهائي را بيجا بكارتوان گفت بعضي جاه مي
دهد يا  مي در يك جاهائي هم ربطش شديد است، اما رابطه اسم با تعلق چگونه است؟ آيا فقط هدف را نشان
ارد، گذ مي اينكه ميزان شدتي كه نسبت بهدف هست در اولويت ها متناسب با تعاريف شما از اشياء تاثير
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يعني الگوي تخصيص متناسب با تعاريف تعلقي شما الگوي تخصيص تعلق است، اينجا رابطه كميت با تعلق و 

 شود. مي با اين اسم بيشتر روشن
بنابراين تعريف كاربردي است و هم اسم است و هم اسم فعل است و نسبت به موضوعات يك تعريف 

دهد و  مي جهت خاصي است و وزن و بهائي كه به اشياءكاربردي نسبت به مقصد داريد و تعلق شما به آن 
كند،  مي كند اينها همه اش به كمي شدن نزديك مي الگوي تخصيصي كه تناسبات اين شيي را مشخص

گوئيد به  مي كنم استخراج آهن چگونه بدست آمده مي گوئيد الگوي تخصيص آهن من سئوال مي همينكه
م پس بهاي آهن بهاي كميابي يا چيز ديگر نيست بلكه بهاي گوي مي تخصيص نيروي كار و امور ديگر،

سازند  مي تخصيص تعلق است. اگر تعلق ها نسبت به آهن كم شود براي مثال اگر مدل ساختمانهائي كه
عوض شود و براي مثال همان طاقهاي ضربي (گنبدي) كه در قم رسم بود دوباره رائج شود و درها هم 

 شود و ديگر استخراج مي اين نورگيرهاي بزرگ هم نباشد آهن زيادبصورت درب چوبي سابق شود و 
كنند. اگر هم الگو را يك طور ديگر كنند ممكن است اينقدر كمبود آهن شود كه قيمت آن بسيار زياد  نمي

شود مثال ديوارها و در بها را هم آهني بسازند، االن اين پل حافظ تهران را كه مشاهده كنيد صفحه و 
شد، چه اندازه  مي ز آهن است خوب اگر بنا بود ساختمانها هم آهن شود قيمت آهن مانند زعفرانستونهايش ا

خواهي مصرف كني تا بتوان گفت اين مقدار كم است يا زياد و چقدر مصرف هم در الگوي تعلقي  مي از آن
آن هم  شود كه مي شود، بهرحال صحبت من اين است كه كميت در الگوي تخصيص تعلق مشخص مي معين

گوئيد  مي كنيد و مي گوئيد الگوي تخصيص پول و واحد برايش درست مي يك نحوه اسم است همان طور كه
توان بصورت ريالي مالحظه كرد كه صحيح است بگوئيم تومان و ريال معناي تعلقي و معناي  مي كميت را

گر بگوئيم اسم فعل در مرحله دهيد، حاال ا مي كمي كردن عالقه را دارد، در يك برنامه هم همين را نشان
كند آنگاه چه اسم فعلي كه در مرتبه تصرف عدد باشد و چه  مي شود و كميت تعلقي هم پيدا مي تصرف كمي

دهد و صورت حقيقيه  نمي اسم شاء كه بصورت برنامه باشد و چه هر دو آيا صورت حقيقيه يك شيي را نشان
جريان تعلق بدانيم كلمه بعدش اين است كه اين صورت  فعل و جريان تعلق نيست؟ حاال اگر اين را صورت
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تعلقها كه كمي و كيفي شده اند و بصورت يك تصوير و اسم در آمده اند و آئينه تمام نما و عكس و تصوير 
فعل تا مقصد هستند آيا واقعا اسمائي كه در عرف داريم رابطه اش بريده محض است يا آنها هم به يك مقصد 

كنند مثال ما هم به شهر نيويورك بگوئيم نيويورك،  مي ست و مسلمين هم از آن استفادهتعلقي درست شده ا
ممكن است ما يك اسم بدي روي اين شهر بگذاريم اين شهر در دستگاه آنها يك ارزش خاصي دارد كه 

ن گذاريم يا ممك مي صحيح است به آن نيويورك بگويند ولي در ادبيات تعلقي ما يك اسم ديگري براي آن
شود يعني فرض كنيد عدد مكه  مي است بيشتر بودن يا كمتر بودن عدد به رتبه و منزلت شيي نيز مربوط

گوئيد معناي شير روشن نيست اال اينكه قبل و بعد آن را بدانيم اين يك  مي است همان طور كه ٦٥برابر 
خورد و آن يكي شيري  مي شيري است اندر باديه و آن دگر شيري است اندر باديه اين يكي شيري است آدم

 خورد، اگر مكه را در منزلت خاصي كه دارد نام ببريم شايد خيلي فرق كند. مي است آدم
چه نحوه  "علم االدم االسماء كلها ثم عرضهم علي المالئكه"بهرحال اينكه اسم حقيقي اشياء چيست و اين 

 دانيم ولي نمي ي است اسماء ائمه است؟اسمائي است آيا همه اسماء تصرف است بعضي از آنها ست اسماء اله
 دانيم اسمهاي حقيقي كه معناي اسم فعلي و مشخص كردن مسمي را بدهد و معرف تمام نما باشد مي
توان اسم را بعنوان عالمت ناميد ولي اين درجه بسيار ضعيفي است كه براي اسم بكار ببريم، اگر اسم تمام  مي

اسم اصال عالمتي باشد كه اصال خصوصيت را در بر نداشته باشد  نما باشد عالمت يك خصوصيت نيست، اگر
گذارد  مي و مطلقا بريده باشد كه اصوال اسم نيست، حتي اگر كسي بصورت قرار دادي اسم فرزندش را خسرو

كند، حاال اگر همين خصوصيت را هم  مي يك نحوه ارتباط بين خود و فرزندش را بوسيله كلمه خسرو برقرار
كند و نام  مي د و هيچ نحوه ارتباطي برقرار نكند كه ديگر اسم او نيست، اگر بپرسند خسرو برقرارنداشته باش

نامد اگر اسم خواست صورت تصويري پيدا كند و تمام نما باشد و تصوير هم همچون آئينه تمام نما  مي خسرو
گر كامل باشد، كم و كيف شود اسم فعل هم ا مي همه خصوصيات و ارتباطات سير را معرفي كند كه اسم فعل

توان خالصه كرد مثال گفت برنامه  مي را كامال دارا باشد كه حاكي و معرفي بهتر از آن نخواهيم داشت، بله آنرا
خواهيم عرض كنيم اسم يك چنين رابطه حقيقي اي دارد، هم با عدد و  مي پنج ساله، برنامه توسعه، ولكن
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گر ما يك چنين چيزي را در مورد اسمائي از اوصاف از وحي بدهيم باشد، حال ا مي هم با تعلق، و كيف تعلق

شود؟ يعني آيا مثال واژههايي كه الهي است مثل صبر و رضا  مي شود با عدد محاسبه كرد؟ يا نمي آيا آن را هم
شود با ابجد حساب كرد يا نه قابل دقت است، اينكه كاربردي براي اين مطلب در جدول هست يا نيست  مي را
توان گفت كه هيچ جائي تاملي ندارد، خاصه اينكه اگر بگوئيم همان  نمي توان جاي تاملي قرار داد، مي اقلال

 داريد كه اي ايماني و وجودي ظرفيت همان با –پسنديد كه اسم چيزي را به چيزي بگذاريد  مي موقعي كه
بقول حضرتعالي) بين ما و  است تعلقي است بين اسم گذارنده و بين شيي (و تعلق نحو يك كردن پسند –

اسمي كه قبال روي چيز ديگري بوده و ارتكازي ما شده است تعلقي پيدا شده است، يعني نحوه ارتباط خود 
دهيد و يا معاذاهللا با سالطين جور، لذا اين  مي با فرزندتان را از قبيل نحوه ارتباط خودتان با ائمه طاهرين قرار

 سرجاي خودش مطرح هست. معنا كه االسماء تنزل من السماء
كنيم، ببينيم آيا اصوال به اين بپردازيم يا از  مي اگر تا اينجاي بحث مطلبي داشته باشيد از حضورتان استفاده

توان بصورت كلي اشاره كرد كه اين كه انواع و اقسام  مي توان از آن گذشت و هم مي آن رد شويم؟ البته هم
كنيم، در روابط مختلف  مي مختلف، در روابط مختلف كه كميت را معناكميت مورد نظر ما است از ابعاد 

كنيم، در روابط مختلف خوب تعلق  مي خوب تعلق هم ابعاد مختلفي دارد، در مراتب مختلف كه كميت را معنا
 هم ابعاد مختلفي دارد، در مراتب مختلف واليت هم مطرح است، گاه در رتبه باالتر است، گاه در رتبه پائينتر

 است و گاه در رتبه خود آدم است. 
خواهد باشد تا معلوم شود استدالل  مي برادر معلمي: تمركز بحث بايد در مورد آن مطلب اصلي كه استدالل

باشد و پذيرفته شده  مي آن صحبت چيست، در حاليكه مطالب ديگري هست كه شايد روي آنها صحبتي
ديگري كه هست اينكه اگر يك مجموعه از كيفيات باشد لذا الزم نيست روي آنها صحبت شود، صحبت 

 داشته باشيم طبعا آثار اينها با همديگر متفاوت است، در يك محور خاص آيا آن كيفيتها يك جايگاه پيدا
كنند؟ جواب منفي است زيربا هم مختلفند به همين جهت هم ارزشهاي مختلفي خواهند داشت، اگر كه  مي

 سماء بدانيم بگوئيم دراين دنيا يك دسته از كيفيتها هم اسم ها هستند.ما يك دسته از كيفيتها راهم ا
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 حجت االسالم و المسلمين حسيني: اسم شيي يا اسم فعل؟

برادر معلمي: هر چيز، همه اسماء روي همديگر هم اسم شيي و هم اسم فعل هم هر اسم ديگري كه مطرح 
 باشد.

صي را قرار داد آيا نسبت به يك جهت خاص آيا همه در مجموعه اسماء هم هر گاه انسان يك اسمهاي خا
آنها داراي يك منزلت خواهند بود؟ جواب منفي است. اين هم غير از اين بحث است كه ربط بين اسم و 
كيفيت چيست، يك وقت صحبت در مورد اين است كه چون هر كيفيتي آثار خاصي دارد يا انسان آثار 

كشد بنابراين آن شيي در دستگاه آن  مي انسان از شيي اثر خاصي را خاصي را از شيي خاصي انتظار دارد يا
كند و بنابراين يك چيز خاصي خواهد شد و اين در واقع همان بحث جهت  مي فرد يك جايگاه خاصي پيدا

كنيم و ديگري از آن به نحو ديگري  مي شود، يعني از همين شيي ما يك نحوه بهره برداري مي دار بودن علوم
كشد، همين كه شيي داراي دو مصرف شد يعني دو چيز است (حجت االسالم و  مي كند و بهره مي استفاده

توان گفت هم اين مشروب است و هم آن مشروب است،  مي المسلمين حسيني: با دو تعلق مالحظه شده) آيا
يتد در دو داند، مثل اينكه اين كيف مي دانيم و او مشروب را چيز ديگري مي منتهي ما مشروب را چيزي

بنابراين چون  "اين بحثها كه همان بحث جهت دار بودن علوم است"دستگاه دو چيز شده است نه يك چيز 
 شود اين يك صحبت. مي داراي دو اثر است در دو دستگاه فكري داراي دو تعريف هم

گاه اگر اسماء يك صحبت ديگري كه هست اينكه مجموعه كيفيتها را كنار بگذاريم و بگوئيم مجموعه اسماء آن
كنند چون با هم  مي اسماء خاصي بودند، آنها هم از موضع يك محور واحد هر يك جايگاه خاصي پيدا

كنند، بر اين مطلب هم صحبتي نيست يك  مي مختلفند و هر يك ربط هاي خاصي نسبت به ساير اسماء پيدا
نكه با كسي صحبت كند مجبور است صحبت ديگر اين است كه اگر انسان بخواهد در دنيا زندگي كند براي اي

 شود، عالوه بر اين نمي روي كيفيات اسم بگذارد، در رتبه اول مكالمه و مفاهمه بدون اسم گذاري ممكن
توان گفت شايد بدون اسم گذاري فكر كردن براي خود فرد هم غير ممكن شود، در يك حدي انسان  مي

 كند. تواند فكر  مي بدون آنكه روي چيزهايي اسم بگذارد
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تواند بگويد كيفيت و تناسبات كيفي بدون اسم گذاري و  نمي حجت االسالم و المسلمين حسيني: ولي باز
 بدون نمونه سازي باز تناسبات كيفي تمثيلي.

برادر معلمي: نه مطالب بهتر است مخلوط نشود بحث نمونه سازي مطلب ديگري است مطالب را از هم جدا 
نيست از آنها كه مورد اشكال است جدا نمائيم در اينكه كيفيات آثار مختلف  كنيم آنها را كه مورد اشكال

دارند، كيفيات نسبت به يك و محور خاص و واحد اگر منظم شوند جايگاه متفاوتي دارند و هر گاه بر محور و 
 شود، بنابراين آثار كيفيات در مجموعه هاي مي مبناي ديگري سنجيده شوند جايگاه هاي آنها هم عوض

توان گفت اگر به جامع مشترك آنها توجه  مي شوند، در حالي كه مي كند، بنابراين دو چيز مي مختلف فرق
توان گفت اين همان چيز است. اما يك بحث هم اين است كه اگر اسماء هم مختلف شدند مثل ساير  مي شود

ه است به اين معني كيفيات همين مطلب در موردشان جاري است؟ يك بحث ديگر بحث عدم امكان مفاهم
تواند  نمي كه اگر انسان بر اشياء افعال خود ديگران، حاالت و خياالت خود و ديگران اسم نگذارد با ديگران

صحبت كند، در يك مراتبي هم شايد اگر نتواند فكر هم بكند،هر چند در يك رتبه هاي بدون اسم گذاري 
اثر خاص كيفيات بگذارد آن اثر خاص را در خاطر  هم بتوان كار كرد و زندگي نمود، بدون آنكه اسم روي

 بسپارد.
مطلب اتفاقي ديگر اين است كه انسان هر گاه بخواهد فعلي را از روي شعور و اراده انجام دهد قبال بايد نقشه 

كند حتما هدف و  مي تواند آن كار را انجام دهد، زيرا انسان براي كاري كه نمي آن كار را كشيده باشد واال
كند،  مي ي دارد آن هدفش در بين اهداف جايگاه خاصي دارد و براي رسيدن به آن تنظيماتي درستغرض

 كشاند، مي كند، آن مدل فرضا مدل و نمونه ذهني است، بعد هم همان را به تحقق مي يك مدل درست
مطلب هم  شود، البته اين مي توان فرضا گفت اول در قلب، و سپس در ذهن است و بعدا در عينيت عمل مي

در صورتي اتفاقي است كه روي قلب، ذهن، عين كسي اشكالي نداشته باشد اما اينكه انسان اول بايد چيزي را 
آورد همان اسم است، و  مي در ذهن خود بياورد و بعد عمل كند غير از اين است كه بگوئيم آنچه را به ذهن
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كند و  مي است بنابراين وقتي كه دارد فكر در عين چيز ديگري است! اينكه اين دو با هم متفاوتند درست

 كند، حال چه آن اسم را داشته باشد و چه نداشته باشد. مي مدلي را در ذهن خود درست
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: همه آن مدل آيا معناي معرف دارد؟ آن مدل. ..

خواهد  مي بوجود آورد و يا هست وخواهد آنرا  مي برادر معلمي: آن مدل چيزي است كه يا در عينيت نيست و
 دوباره يكي مانند آن بسازد، اين با اسم فرق دارد، يعني چرا آن، اسم است؟

 كند صاحب صورتي را. مي خواهيم بگوئيم كه صورتي است كه معرفي مي حجت االسالم و المسلمين حسيني:
كننده خود ساختمان است، حاال آيا فرمائيد كه نقشه ساختمان معرفي  مي برادر معلمي: مثل همان مثالي كه

 به نقشه ساختمان اسم بگوئيم؟ به عكسها هم اسم بگوئيم؟
حجت االسالم و المسلمين حسيني: حاال صحبت سر همين است كه بگوئيم يا نگوئيم، اين بستگي به اين 

 دارد كه تعريف ما از نفس اسم چه باشد.
 چه نگوئيم، فرضا همه آن را اسم گذاشتيم از آن بعدبرادر معلمي: عيب ندارد چه آن را اسم بگوئيم و 

 گوئيم به همه نقشه ها اسم مي گوئيم، يعني به همه عكسها اسم مي دانيم كه به چه چيزي داريم اسم مي
گوئيم  مي گوئيم و به همه نقشه هاي ذهني، يا روي كاغذ و يا در دل كامپيوتر و يا هر جاي ديگر اسم مي

عيبي ندارد كه هر چيزي هم اسمي پيدا كند، و اين از همان بحث قبلي نتيجه شده  (درست است) بعد از آن
كه وقتي اشياء با يكديگر مختلف شدند، هر گاه انسان بخواهد بر كيفيتها اسم بگذارد، عالمت هم كه بخواهد 

معلوم نيست راجع بگذارد بايد براي اشياء مختلف اسامي و عالئم مختلفي بگذارد واال هر گاه يك اسم را ببرد 
شود هر  نمي كند اگر هم بر شيي واحد اسامي مختلفي گذاريم نيز درست نيست و مي به كدام موضوع صحبت

چند در عينيت چنين چيزي در بعضي موارد محدود وجود دارد لكن بصورت ممكن نيست، مثال گاه به چهار 
شناسيم، بنابراين هر  مي را با چهار اسمگذاريم و گاه يك كيفيت  مي كيفيت مختلف يك اسم واحد مثل شير

 چند چنين امري مطلقا غير ممكن نيست لكن بصورت مطلق هم ممكن نيست، زيرا عالمت را از عالمت بودن
 اندازد. مي
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رسيم كه هر گاه پذيرفتيم براي هر چيز اسمي قرار  مي بعد از روشن شدن و پذيرفتن بحث فوق به اين مطلب

دتان هم باقي باشيم، هر گاه بين دو كيفيت تناسبي و تشابهي وجود داشت، هر گاه دهيم و بر اين قرار خو
دهيم، يعني همان  مي خواستيم براي اين دو اسم انتخاب كنيم اسمهاي نزديك به هم و مشابه به هم قرار

ه كنيم در اسم آنها نيز رعايت شود، اين هم يك بحثي است، كه اين چ مي تشابه حقيقي و عيني را سعي
شود بر اينكه اسم معرف كيفيت صاحب اسم باشد، اين چه دليلي است كه  مي كند، چه دليلي مي عيبي پيدا

توان طرح كرد و گفت هر فاعلي. .. حتي  مي اول اسم است بعد كيفيت البته اين بحث را از جاي ديگر نيز
باالخره به يك شكلي از آن  بحث فاعل را هم نكنيم و بگوئيم هر ذي اثري داراي آثاري است كه آن آثار

شود ناشي از آن  مي نشاءت گرفته است، اگر داراي اثر و ذي اثر خصلتهايي داشت آنچه از آن كيفيت ناشي
خصلتها هستند، بنابراين اگر ما روي آن خصلتها اسمهايي را قرار داديم بعد از آن همه آن شيي هايي كه از 

ست، حال فرضا اگر براي ذات حق باشد اسمائي براي حضرت حق آيد تجلي آن اسامي ا مي آن خصلتها بيرون
كند، مخلوقات خداوند  مي گوئيم چون خداوند متعال ذي اثر است كيفيتهايي را خلق مي جلت عظمته باشد،

هم جلوه اي از عدل هستند، اگر خداوند عالم است هه كيفيتها جلوه اي از علم او هستند، عين همين را در 
 گوئيم شكر شيرين است همه آنچيزهايي كه از شكر درست مي توانيم بگوئيم، مثال اگر مي زمورد اشياء ني

كنيم جلوه اي از شيريني را در خود دارند، بنابراين تا اينجا را هم فرضا بپذريريم كه فاعل و حتي پائينتر  مي
يزهايي كه به تبع آن از فاعل، ذي اثر هم اگر داراي خصلت خاصي بود، نه اسم خاصي، مفعولهاي آن و چ

آيند، باصطالح از آن خصلت و صفت ناشي شده و به همين جهت تجلي و آثار آن خصلت و  مي بوجود
 منسوب به آن خصلت است، حال اگر آن خصلت اسم خاصي داشت براي اينهائي هم كه پي آمدن آن هستند

اي عقل است افعال او هم افعال توان همان اسامي را گذاشت بعد از آن هم گفت فرضا اگر انسان دار مي
عاقالنه و معقول است. يعني از اين طرف هم مطلب قابل طرح است كه بگوئيم هر انساني داراي خصلتهائي 
است، چه مسلمان و چه كافر چه ضعيف و چه قوي، اين خصلتها هم چه بصورت قراردادي و چه غير 

كند و هر گاه كافر باشد به نحوه اي  مي يك نحو عملقراردادي اسمهائي دارند، آنگاه هر گاه مسلماني باشد 



 ·····························································································  ٩٩ 
گردد، افعال او تجلي همان خصلتهايش هستند، از روي  مي ديگر، بنابراين خصلتهاي او در افعال او جاري

توان گفت ملحد است يا مسلم است. حاال اگر ما به چنين كسي مسلمان گفته باشيم و كارهاي او  مي كارش
گوئيم،  مي ود، اگر به يك چيزي ملحد گفته باشيم به كارهاي او هم كارهاي الحاديش مي هم كارهاي اسالمي

توان نتيجه گرفت كه لفظ ملحد در برابر مسلمان قبل از آنكه  نمي اين هم باز عيبي ندارد لكن از اين صحبت
چيزهاي  اسالمي مطرح شود وجود داشت. و چنين اوصافي وجود داشت و چون اين اوصاف خوب يا بد بودند،

خوب و بدي هم به تبع اين اسمها پيدا شدند! بلكه بر اساس آنچه عرض شد هر چيزي يك فاعلي دارد، چون 
گردد) حال اگر  مي فاعل داراي خصلتهاي معيني است، خصلتهاي فاعل در فعل فاعل وجود دارد (منعكس

د افعال او نقشي از خلقت او فاعل انسان باشد افعالش رنگي از خصلت خودش را دارد، خالق جهان هم باش
دارد، اينها هم مقدمه بود براي اينكه بگوئيم اگر خصلت ها را اسم گذاري نموديم، چون معلولهاي آن خصلت 
رنگي از خصلت وعلت خود دارند لذا بايد بين اسم اين معلول ها و اين جلوه ها و اسم آن خصلت ها و علتها 

 تناسبي باشد و تناسبي را رعايت كنيم.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: آنچه حضرتعالي بيان فرموديد مسئله سبقت صفت ذاتي بر فعل است، 
آنگاه دو سه اشكال بر آن وارد است. اول ايكه تمايالت مقدم بر فاعليت و اختيار است، يعني هر فاعل 

 كند. مي متناسب با تعلقات ذاتي خود عمل
تازه در اين صورت يكي از صفات ذاتي انسان نيز اختيار داشتن خواهد برادر معلمي: نه اسم ذات نياورديم، 
كند و...  نمي كند يا مي كنيم، فعال كار به اينكه بگوئيم امر ذاتي تغيير مي بود، آن را نيز در سر جاي خود بحث

 نداريم.
عل است گوئيد و صف ذاتي آن ترشح شا شعاع همان ذات فا مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر

 آورد. مي اشكاالتي را پديد
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برادر معلمي: از آنطرف بايد بگوئيم، اگر اين طرف مطلب اشكال داشته باشد حرف ما غلط خواهد بود، آيا 
ممكن است فاعل كاري كند كه مفعولش اثري از فاعل نداشته باشد اگر اين حرف اشكال دارد اشكال اين را 

 موثر تناسبي وجود دارد،. ..پذيريد كه بين اثر و مي بگويند، اگر
گوئيد بايد تناسب با فاعليت فاعل داشته باشد، حتما درست است  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: گاه

 گوئيد تناسب با ذاتش نداشته باشد، اگر صحبت از تناسب با اوصاف خودش مي و اين فرق دارد با وقتي
ناسب با فاعليت مورد نظر باشد، حتما چنين است و لزوما كنيد اين به معني تناسب با ذات است. اگر ت مي

 تناسب با فاعليت دارد 
 برادر معلمي: آيا فاعليتش هم با خودش تناسبي دارد؟

حجت االسالم و المسلمين حسيني:ظاهرا فاعليت تناسب با خود فاعليت دارد و نه با خودش. (به خود شيي 
شود، تناسب با  نمي دهد، تناسب با خود مي مت حتي بر خود راتناسب ندارد؟) نه، فاعليت قاعدتا معني حكو

 شود و نه خود، فاعليت روي خود هم موثر است. مي شود، نقطه ختم فاعليت مي فاعليت
 برادر معلمي: فاعليت كي؟

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: فاعليت آدم روي خود آدم هم موثر است.
كنيد كه از جاي ديگري پذيرفته ايد اين چون اختيار  مي صي صحبتبرادر معلمي: شما االن روي موضوع خا

 .مسئله يك اين گيريد، نمي يا گيريد مي او ذاتي را اختيار نيست هم معلوم كه –دارد 
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: خير اين اختيار حكومت بر ذات خود شيي دارد 

كلي باشد كه به چيزهايي هم كه مختار نيستند سازگار برادر معلمي: مطلب ديگر اينكه بحث بايد به نحوي 
 باشد، و خود اختيار يك چيز از چيزهاي مختلف باشد.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: آنها باز هم تحت سلطه يك اختيار باالتر هستند، تحت نظام واليت و 
 دور نكند و سر جاي خود به آن نظام اختيارات هستند، در نظام فاعليت قرار دارند، حال اين بحثها ما را
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پردازيم، آنچه بايد گفت اينكه تفاوت اين مبنا با آن مبنا همين است كه به فرمايش حضرتعالي شاء، سايه  مي

 و ظل اوصاف شد، اسم لزومي ندارد باشد.
 گويم اگر شاء رابطه اش قطع شد. مي گويم، مي گويم، بر عكس اين را نمي برادر معلمي: بنده اين را

 شود. مي شود و در آنجا قطع مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: رابطه اش تا فاعل برقرار
دهد را ندارد، اگر چنين چيزي  مي برادر معلمي: اگر معلوم شد كه فاعل فعل، خود اين صفت فعلي كه انجام

 پيدا شد. ..
صاف دارد نظام اوصاف و نظام خواهيم بگوئيم فاعليت حكومت بر او مي حجت االسالم و المسلمين حسيني:

 حساسيتها.
ماند كه آيا فاعليت و اوصاف همراه با يكديگر هستند و يا تقدم و تاخر  مي برادر معلمي: باز اين بحث باقي

شود فاعليت اول و اوليه با چه صفتي  مي نسبت به هم دارند. اگر تقدم و تاخر نسبت به هم داشتند سئوال
 است.

ين حسيني: بله، دقيقا نكته همين است كه اگر به اصطالح شما بنابر اصالت شيي حجت االسالم و المسلم
مطرح كرديم طرح اين سئوال صحيح است و لي اين سئوال مثل اين است كه كثرت را اصل قرار دهيد و بعد 

شود؟! شما اگر كثرت را اصل قرار دهيد، الزمه خاصي دارد كه بر  مي بپرسيد چگونه وحدت تركيبي حاصل
توان جواب داد، مگر آنكه ريشه آن را رد كنيد، اصالت شيي را رد كنيد و بگوئيد  نمي اساس آن اين سئوال را

توان جواب داد (بله) حاال در  نمي كنم و اال اگر آنرا مسكوت بگذاريد اين الزمه را مي خود اصالت شيي را نفي
ليت يا نظام واليت در كثرتها و در وحدت آيد. اينكه آيا نظام فاع مي اينجا هم يك چنين چيزي به ذهن

تركيبي اصل است يا تركب فاعلي وحدت تركيبي فاعلي اصل است، اين بحث ديگري است. حاال اگر بخواهيم 
وارد آن بحث نشويم. اگر چنين ملحوظ شد كه اوصاف تحت نظام واليت قرار گرفتند و واليت حاكم بر 

باشد)، آنگاه  مي رت تصرف تولي را داد (كه بحثي سر جاي خوددرست شدن اوصاف باشد و تركيب تعلق و قد
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كند و بعد از نظام  مي كند بايد دقت كرد و گفت اول نظام اوصاف يا نظام حساسيتها را درست مي وضع فرق

 حسياسيتها. ..
توانيم اين قسمت از بحث را هم مسكوت بگذاريم، به هر حال اگر اوصاف  مي برادر معلمي: در اين بحث

 باشند، اوصاف باالخره اسمائي دارند، هر خصلتي يك اسمي دارد 
گذارد  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: هر خصلتي يك كيفيتي دارد كه آن كيفيت بر تمثل اثر

 شود. مي واسمي بر آن گذاشته
اگر باشد، باز  گذارد، تولي هم اگر باشد، فاعليت هم مي برادر معلمي: بدين ترتيب ما يا ديگري اسمي بر آن

چون فاعليتها مختلف است، اسمهاي مختلفي گذاشته ايم فعال بحث ما روي اين قسمت است و كاري نداريم 
به اينكه خصلت اول است يا فاعليت اول است، بحث ما اين است كه چيزي اول است كه بعد اسمي دارد يا 

 شود. مي اسمي اول است كه بعد چيزي پيدا
 مين حسيني: اگر فاعليت اول باشد، شاء بايد اول باشد.حجت االسالم و المسل

 ها خود دوباره اسم ندارند؟ "شاء"برادر معلمي: آنگاه 
تواند اسم باشد، تا معني اسم در دستگاه شما چه باشد،  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: هر شاء خود

 است. .. اگر اسم عنوان مسمي باشد و اسم معرف مسمي باشد و مسمي معرف آن
برادر معلمي: آيا حتما بايد اول اسم باشد بعد مسمي يا اول چيزي بايد باشد تا بعدا اسمي براي آن قرار 

 دهند؟
خلق ا.. االشياء "گوئيد اول شاء است و بعد. .. اول  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه، همين كه

 فهميم. .. مي بنا به اين تعريفي كه ما از شاءاين معنايش همين است  "بالمشيه و خلق المشيه بنفسها
برادر معلمي: اين صحبت ما تمام شده كه بين مجموعه اشياء و مجموعه اسماء بايد تناسبي باشد اگر تناسب 

 نباشد اين معرف آن نيست و آن هم معرف اين نيست.
 شود. مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: آنگاه اول شاء است و بعد متمثلشان. ..
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 برادر معلمي: شاءها خودشان كيفيت هستند.

خواهيم بگوئيم كيفيت صورت دارد و معني اسمي دارد،  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه، اصال
حقيقت اسمي غير از خود شاء چيز ديگري نيست نه اينكه اسم تلفظي و تكلمي و محاوره اي اصل شود، اين 

 ن اسماء كه صور هستند، آن صورتها اصل اند. اسم اصطالحي اصل نيست، معناي آ
كنيم،  مي برادر معلمي: پس ما اسم يك چيز ديگري را اسم گذاشته ايم و بي خود داريم پيرامون آن بحث

گذاريم، به اين ضبط صوت، به  مي گوئيم همين اسامي معمولي است كه بر هر چيزي مي آنچه ما به آن اسم
 گوئيم. بعد صحبت سر اين بود كه وقتي عدد مكه را حساب مي آنجا نيويورك و...آن كتاب، به آنجا مكه و به 

 مجموعا عددش بايد بيشتر از عدد نيويورك بشود؟ "ه"، اينقدر، و اينقدر "م"گويند اينقدر  مي كنند و مي
ور حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه، قدم اول صور ذهنيه است، بعد از آن صور لفظيه است كه در ص

گوئيد. .. آيا معاني و  مي لفظيه بايد صحبت كنيم كه بين صور لفظيه مثل صورتهاي ذهني كه به آن معاني
حروف چه ربطي با هم دارند؟ آن بحث ديگري است كه معاني حروف چه هستند، ولي صور ذهنيه، سابق بر 

صور ذهنيه است، در يك رتبه صور عينيه هستند، يعني همان صور شاء هستند كه نسبت به كار ما اسم آنها 
. و در مرتبه باالتر هم شاء و خود نفس مشيت حضرت حق "صورت علمي"ديگر كه باالتر است بايد بگوئيم 

كنم مثال بدي هم نباشد، عكس فرضا حضرت  مي جلت عظمته، اين صور كه مثال آن را به عكس زدم، و فكر
ا هم نشنيده باشد نشان بدهند وقتي روزي عكس امام امام خميني قدس سره را به كسي كه ولو اسم ايشان ر

گويد من اين عكس را كجاها ديدم؟ عكس مثل صورت نازله فرد است،  مي را در كنار مرقد ايشان ببيند
صورت فعل است. منتهي نه صورت فعل ما، صورت فعل موالي ما، صورت فعل ما برنامه است. برنامه صورت 

 فعل است. 
ين قسمت كه صحبتي نبود، يعني گفتيم اين علي فرض علي فرض است كه انسان اول برادر معلمي: روي ا

شود، اين علي  مي آيد و از ذهنش هم وارد عمل مي خواهد، بعد اين خواسته اش در ذهن او مي يك چيزي را
 فرض گذارده شد.
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رت ذهنيه حجت االسالم و المسلمين حسيني: سئوال همين جاست كه آيا اين مطلب تمام شده كه صو

 حاكي از صورت فعليه است.
برادر معلمي: بحث اينگونه شد كه اگر اعمال انسان مبتني بر خواسته هايش باشد با اين اگرها، آن نتيجه هم 

 شود. مي گرفته
 كنيد؟ مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: چرا اگر در آن وارد

دهد كه از روي آگاهي و  مي كارهايي را انجام برادر معلمي: اين اگر بخاطر اين است كه در عينيت انسان
 توجه نيست، آن از اين بحث خارج است.

 خواهد. نمي حجت االسالم و المسلمين حسيني: آنهائي كه از روي شعور و توجه نباشد كه ديگر برنامه
 فرمائيد. مي خواهد، لكن شما يك مطلب كلي نمي برادر معلمي: بسيار خوب برنامه

دهد، و اگر انجام  مي المسلمين حسيني: آيا انسان كاري را جز از راه شعور و آگاهي هم انجامحجت االسالم و 
 دهد انسان است؟

دهد، حين عبور از اينجا دستش به اين  نمي برادر معلمي: بله انسان بسياري از كارها را از روي فكر انجام
نبوده است؟ فكر نكرده بود وقتي از اينجا شكند، آيا اين كار او كه يك انسان است  مي خورد و مي استكان

 افتد. مي خورد و مي كند يا برمي خيزد دستش به اين مي عبور
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: فعلهاي خطاي، اشتباهي.

برادر معلمي: نه معلوم هم نيست حتما بتوان اسم خطا روي آن گذاشت، اسم صحيح آن همان فعل ال عن 
ينجور نيست كه اتفاق خطايي بيفتد گاهي هم ممكن است پاي انسان به زنجيري شعور است، حتما هم ا

 خواست. مي بگيرد و گنجي باز بشود، اين فعل هم ال عن شعور است. عمدي اگر بود قبال فكر
 خواهد فعل بدون تصميم را كه مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني فعل از روي تصميم قبال فكر

دانيد، ولي از طرف  مي زء فعل انسان نداشت، به آن قضاء، قدر، تصادف و يا خواست خدا و...توان اصال ج مي
توان قبول كرد كه فعلي بدون هيچ فاعليتي واقع شود. ممكن است اين فعل  مي ديگر اين را هم به راحتي
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باشد حتما صورت  منسوب به اين نباشد لكن هر فعلي كه به او منسوب شد و به اراده و تصميم و خواست اين

 ذهنيه دارد.
برادر معلمي: نه، تعريف را عوض نكنيد، هر فعلي از روي آگاهي انجام دهد فعل او هست لكن اينطور نيست 

شكند اين فعل  مي خورد و مي كه هر فعلي بي توجه انجام شد فعل او نباشد، وقتي غفلتا دست ما به استكان
 كيست؟!

 گوئيد. نمي اين را تصادفيحجت االسالم و المسلمين حسيني: 
 گيريد؟ از ما مي برادر معلمي: تصادفا بوده ولي فعل اين بوده است، پس فعل كيست؟ خسارت را از چه كسي

 گيرند.  مي پذيرند كه عمال نكرديم؟ لكن خسارت را از ما مي
  نكرده نسبتگيرند، واال فعل را به كسي كه عمال مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: خسارت اهمال را

 دانند. مي شوند، عده اي هم آن را خواست خدا مي دهند. يك عده قائل به تصادف و شانس نمي
 برادر معلمي: پس قتل غير عمد را يا بايد به خدا نسبت داد و يا به شانس.

را توان بخاطر اهمال و سهل انگاري فرد  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: يا اهمال در كار بوده كه
گوئيد كه اين اهمال هم نبوده در اين صورت مجبوريد بگوئيد اين تقدير الهي  مي مواخذه كرد، يك وقت

 است.
 خواهد. مي برادر معلمي: خالصه اگر فعلي از روي شعور باشد قبل از آن فكر

اشته حجت االسالم و المسلمين حسيني: بله، اينطرف مطلب تمام است كه هر جا فاعليت به تمامه حضور د
 باشد فعل از روي شعور خواهد بود.

شود بنابراين براي اين دسته از  مي برادر معلمي: و اگر كاري از روي فكر و شعور بود براي غرض خاصي انجام
 توان گفت اول غرض است، پس از آن فكر و سپس فعل است. مي كارها

 خارجي هستند.توان گفت صور ذهنيه اسم تصرف  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني:
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 خواهد بعد روي آن فكر مي برادر معلمي: هنوز بحث از اسم در ميان نيست. معلوم شد بشر اول چيزي را

 كند. مي كند و سپس فكر خود را پياده مي
 كند. مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: فكر كه كرد يك صورت پيدا

 م است.سازد آيا اسم آن صورت اس مي برادر معلمي: يك صورت، را
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: آن صورت تمام نماي فعل است.

 برادر معلمي: آن صورت مدل و ماكت همان فعل است.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر رابطه اسم با مسمي رابطه ماكت شيي با شيي باشد صحيح است كه 

 آنرا جزء اسماء بدانيم، رابطه اسم حقيقي شيي با مسمي. ..
كنيم؟ در اينجا دوباره داريم  مي برادر معلمي: آيا اسم حقيقي شيي همان است كه ما در برنامه از آن استفاده

خواهد، سپس راجع به آن  مي شويم. فعال صحبت سر اين است كه انسان اول چيزي را مي وارد بحث ديگري
بحث از اسم حقيقي يا غير حقيقي  كند،حال به كداميك از اينها اسم بگوئيم؟ مي كند و سپس اقدام مي فكر

 شود؟ مي كجا طرح
 كند. مي گوئيم كيفيت خواستش صورت پيدا مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: ما

رود (صورت پيدا كرد) در آن عالم يك شكل ديگري  مي برادر معلمي: خواستش از يك عالمي به عالم ديگر
 كند همان اول هم صورت داشت. مي پيدا

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: ولي صورتش صورت تعيني خاص متناسب با عينيت شد. 
 برادر معلمي: صورت اولي صوت شائي بود، صورت دوم صورت نظري و صورت سوم صورت عيني بود.

صورت قلبي صورت مطلوب و مقصود شخص "يا  "صورت خواست اوليه"حجت االسالم و المسلمين حسيني: 
 او صورت نظري حركت اوست. "ت حركت آن، صورت نظرياست و نه صور

گوئيد صورت نظري حركت، آنجا هم بگويد صورت خواستي  مي برادر معلمي: صورت نظري اوست، اگر اينجا
 حركت.
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 حجت االسالم و المسلمين حسيني: بله درست است، صورت مقصد حركت، صورت مسير حركت.

باره صورت نظري مقصدي شود. اگر بحث حركت آمد حركت به برادر معلمي: اگر بحث حركت آمد، آنهم دو
 خورد. مي شاء هم

 دهد كسي كه به جايي مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: به شاء كه خورد مقصد و غرض را نشان
 شود. مي "صورت رفتن به مقصد"شود، دومي آن  مي شود، اين صورت مقصد مي خواهد برود اين مقصد او مي

: خير، رفتن نيست بلكه باز صورت نظري مقصد است، بعد براي رسيدن به اين مقصد از راه برادر معلمي
 آيد و يك مدل ديگري مي خاصي خواهد رفت كه آن باز نياز به شاء ديگري دارد، آن شاء دو مرتبه در نظر

 ه به مقصدكند گاه در حال رفتن به سمت مقصد است و گا مي شود، بعد وقتي هم شروع به حركت و عمل مي
رسد، همانطوري كه در عمل هم راه رفتن هست و هم رسيدن به مقصد، در نظر و شاء هم هم رفتن به  مي

 سمت مقصد مطرح است و هم رسيدن به مقصد.
كند) و تعينش تعين ربطي  مي كند (فرق مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: ولي تعيني كه در نظر پيدا

ر برزخي يا ربطي و يا. .. بگيريم آن صورت قبلي خاص براي رسيدن به عمل از نسبت به خارج است. يعني اگ
رسيم، آيا صحيح است كه آن را معرف نسبت به  مي اينجا بايد عبور كند، حاال وقتي كه به صورت نظري

 خارج بدانيم و يا صورت قلبيه معرف آن است؟
 برادر معلمي: صورت قلبيه هم معرف است.

 آيد تعريف تبييني مي سلمين حسيني: آيا تعريف آن تعريف اجمالي نيست وقتي در نظرحجت االسالم و الم
 شود؟ نمي

 برادر معلمي: خير، آن صورت شاءي است آن صورت نظري و آن هم صورت عيني است.
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: هيچ تفصيل و اجمالي هم ندارد.

 شود كه در شاء نبوده و يا در عينيت چيزي پيدا مي ظر چيزي پيدابرادر معلمي: نه، مگر آنكه بپذيريد كه در ن
 باشد. نمي شود كه در نظر مي
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 شود با اوصافي كه در شاء داشته فرق پيدا مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: كثرتي را كه در نظر پيدا

 كند. مي
ي اين مدل آن شد هيچ يك از برادر معلمي: مدل همان است، شاء مدل فكر، و نظر هم مدل عين است. وقت

 خورد. مي توانند سبقت گيرند زيرا در آن صورت اولويتها به هم نمي ديگري
حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا سبقت زماني ندارند؟ (چرا دارند زيرا همين كه گفتيم اول، دوم و 

ه فعل است كدام است؟ سوم يعني سبقت زماني دارند) حال كه سبقت زماني دارند آنچه كه نزديكتر ب
(صورت نظري) حال اگر بگوئيم معرف عمل نظر است كه قريب به عمل است و معرف نظر هم شاء است كه 

 قريب به نظر است. يعني بگوئيم قلب اسم نسبت به ذهن است و نظر هم اسم نسبت به خارج است.
 برادر معلمي: چرا به اين اسم بگوئيم؟

گوئيم ذهن بوسيله قلب  مي كنم، يك وقت است كه مي حسيني: االن عرضحجت االسالم و المسلمين 
فرمايند قلب نشان دهنده ذهن  مي كند خارج را يعني خودتان مي گوئيم نمايان مي نمايان شده است، و زماني

االسم ما انبا "گوئيد اگر چيزي چيزي را نشان داد.  مي است، پس صحيح است كه به آن اسم گفته شود،
 چيزي چيزي را معرفي كرد. "للمسمي

 شوند. مي برادر معلمي: با اين تعريف خيلي چيزهايي هم كه اسم نيستند اسم قلمداد
اسم آن است كه مسمي را نشان "گوئيم  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: عيبي ندارد ما فعال چنين

 ."دهد
غير از اين حرف است يعني چه اسم را  "داسم آن است كه مسمي را نشان ده"برادر معلمي: اين كه: 

كنيد كه غير از  مي اعتباري بدانيم و چه حقيقي اين حرف در مورد آن صادق است. لكن شما از جايي شروع
فرمائيد اگر اثر يك چيز در چيز ديگري افتاد، اگر اثر شاء در نظر افتاد، (البته تذكر  مي اين حرف است، يعني

 شود، يعني هر شاءي به نظر مي شود بلكه بوسيله اختيار واقع نمي ي هم واقعهم بدهيم كه اين امر جبر
 تواند مانع رسيدن شاء به نظر شود و يا بگوئيم با قدرت و پتانسيل و فشاري كه اختيار مي رسد و اختيار نمي
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آيا به اين  شود، مي شود، بدين ترتيب نظر عكس و اثر همان شاء مي آورد شاء از شاء بودن به نظر تبديل مي

 اثري كه از يك عالم وارد عالم ديگر شده است اسم بگوئيم!!
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: حال يا بايد پائيني را اسم و نشانه باالئي بدانيم و يا بر عكس. 

 برادر معلمي: چه ضرورت و دليلي داريم كه اسم اسم را بياوريم؟
 ل يكي از اين دو نشانگر ديگري هستند.حجت االسالم و المسلمين حسيني: به هر حا

برادر معلمي: آيا هر چه كه نشانگر چيز ديگري بود آن را اسم بدانيم و به آن اسم بگوئيم. در اينجا هر يك از 
توان به آن رسيد و هم از روي آن به اين، مثال از وضع  مي اينها نشان دهنده ديگري هستند، هم از روي اين

 شود فهميد كه مسلمان است يا كافر است، از روي فعل فرد مي زندگي يك نفري زندگي و لوازم خانه و
توانيم بگوئيم كه لوازم زندگي او چگونه بايد  مي توان فهميد كه شاء او چيست. هر گاه شاء او را هم بدانيم مي

 باشد.
فرموديد تا  كنم. مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: براي دقيقتر شدن مطلب سئوال ديگري را عرض

 تواند بكند، آيا صورت ذهني يا صورت نظري ابزار تصرف درخارج نمي شاء از ذهن نگذرد تصرف در خارج
 كند؟ نمي كند يا مي شود؟ آيا صاحب شاء بوسيله ابزار ذهني تصرف در عينيت نمي شود يا مي

 كند مي برادر معلمي: بله براي پياده كردن اغراض خود از فكر و نظر خود استفاده
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: پس ابزار بودن ذهن و نظر را پذيرفتيد.

 برادر معلمي: در بين شاء و عمل فكر رابط است.
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: رابط است يعني ابزار است.

 ست، مثال آيادهد نظر مرحله دوم ا مي برادر معلمي: رابط است يعني رابط است، ابزار يك معناهاي ديگر نيز
توان گفت ديروز ابزار امروز است چون قبل از امروز واقع شده است؟! مگر آنكه در تعريف ابزار تصرف كنيم  مي

 تا شامل چيزهاي ديگري بشود.
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني وسيله است، واسطه است، ابزار است، رابطه است.
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 برادر معلمي: قبال بايد واقع شده باشد.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: حال اگر ابزار باشد، صحيح است بگوئيم يك مشيت داريم و يك ابزاري 
 گوئيد. .. مي شود كار كند، االن كه شما نمي داريم شاء بدون ابزار، بدون اسماء!!

 برادر معلمي: باالخره رابطه اسم و ابزار معلوم نشد!
 گوئيد بدون اسم مي سمي هم معني ابزاري است، چرا شماحجت االسالم و المسلمين حسيني: معني ا

 شود كار كرد. نمي فهميم كه اگر اسم گذاري نباشد مي شود كار كرد؟ اين را زود نمي
رود و از يك جايي  مي برادر معلمي: خوب اين يك سير استداللي ديگري است، آن سير استداللي قبلي كنار

 كنيم. مي ديگري شروع
المسلمين حسيني: خير، به هم مربوطند، مجبور هستيم از ابعاد مختلف به يك چيز نظر حجت االسالم و 

 بكنيم.
گوئيم خير زيرا اشياء با يكديگر  مي توان كار كرد؟ مي پرسند آيا بدون اسم گذاري روي اشياء مي برادر معلمي:

تيم آن عالم را بسازيم بايد مختلفند چون يك عالم ديگري نظير اين عالم به نام ذهن وجود دارد وقتي خواس
تناسبات رعايت شود، يعني اختالف بين اشياء در آنجا هم حفظ شود، اگر در آنجا يكي شدند و اينجا متعدد 

 شود. نمي تواند صورت بگيرد و مفاهمه و مكالمه ميسر نمي بودند انتقال از اين عالم به آن عالم
 توانيد؟ نمي نجا نبريدحجت االسالم و المسلمين حسيني: اختالف را به آ

 برادر معلمي: زيرا در اينجا با هم مختلفند، فعال بحث اسم هم نيست، بحث نظر و عمل است.
گوئيد اشياء مختلف هستند، شما مجبوريد  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: بحث مسميات است

 درعالم ذهن براي اشياء يك اسمهايي بگذاريد.
 ، عالم ذهن هم نيست، (پس اسمش چيست؟) عالم اسماء است.برادر معلمي: اسم آن عالم

توانيد كار  نمي حجت االسالم و المسلمين حسيني: بعد اسماء مختلفي بايد بگذاريد تا بتوانيد كار كنيد واال
 كنيد.
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برادر معلمي: زيرا ما با اشياء مختلفي سرو كار داريم كه هر يك خصلت خاصي دارند ما هم هميشه به هر 

خواهيم،  نمي خصلتي نياز نداريم چه از خودمان بخواهيم و چه از ديگري چيزي را طلب كنيم، همه چيز را
خواهيم آن چيز خاص بايد در نزد ما معلوم باشد و يا اگر از  مي خواهيم و چيز خاصي را نمي چون همه چيز را

 عالمتهايي كه براي اشياء قرار خواهيم بايد بتوانيم آن را مشخص كنيم، معرفي كنيم اگر مي كسي چيزي
 دهيم با خود اشياء رابطه همساني و متناسب نداشته باشند چنين امري ممكن نيست. مي

 گوئيد رابطه متناظر داشته باشند. .. مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: احسنت، همين كه
گر در عينيت اشياء مختلف بودند، برادر معلمي: خير، با همان تعاريفي كه مرتبه قبل هم عرض كردم، يعني ا

 آنجا هم بايد اسامي مختلف داشته باشند، اگر اشياء مشابه بودند آنجا هم بايد اسمشان مشابه باشد.
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: چرا چنين است؟

ر برادر معلمي: اين بخاطر اختالف و اشتراكهاي خاصي است كه بين اشياء خارجي وجود دارد و ما هم د
زندگيمان به آثار مختلفي از كيفيتها نياز داريم كه بعضي با هم مختلف و بعضي شبيه به هم هستند، اگر 

كنيم كه عالم عالئم است، بين آن عالئم بايد همان اختالف و اشتراكي كه در خارج بين  مي عالمي را درست
 شود. مي اشياء است مشخص باشد با اين تعبير است كه اسم عالمت

 شود. مي شود و عالمت هم وسيله براي عرض مي السالم و المسلمين حسيني: اسم عالمتحجت ا
برادر معلمي: خير، وسيله براي غرض نيست، وسيله براي انتقال غرض است آن هم نه براي انتقال خود غرض 

زم باشد از بلكه انتقال مفهوم و تفهيم غرض به ديگري، نه اينكه اگر خود آن غرض بخواهد به عمل برسدي ال
 كانال اسم بگذرد.

 كنيد؟ اسماء را عالمت قرار مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: خود اين كار عالمتگذاري براي چه
كنيد كه به  مي دهيد تا بتوانيد مفاهمه كنيد و غرضتان را برسانيد ولي در نهايت همه اينها را براي اين مي

 شود. مي رسيدن به مطلوب مطلوبتان برسيد، يعني اسم وسيله اي براي
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 شود كه در زندگي اجتماعي بدون آن مي برادر معلمي: اسم ابزار وسيله اي است كه در اين راه از آن استفاده

 توان مفاهمه كرد. نمي
گوئيم محصوالت اجتماعي مورد نظر ما است، به محصول  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: بسيار خوب

 توان رسيد. نمي بدون اسماء اجتماعي اجتماعي و غرض اجتماعي
شود لكن اين دليل آن نيست كه اسم نسبت به شيي اول باشد يا شيي  نمي برادر معلمي: بله، بدون اسم

توان گفت اول اشياء بودند و بعد ما اسم روي آنها گذاشته ايم و اسمها  مي نسبت به اسم يعني از يك طرف
گذاريم متناسب  مي گر عالمتها هم البته بايد با آنچه عالمت را براي آنهم صرفا عالمت بوده اند و از طرف دي

 باشند، عالمت بودن با نفي تناسب منافات دارد.
كنيد به معني آن است كه اسم موضوع  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: همين كه نفي تناسب را نفي

 گوئيد. .. مي است گوئيد چون به من فاعل منسوب مي و اسم فعل داريم، اسم فعل
شود چون انسان داراي افعالي است آن افعال  مي برادر معلمي: موضوع اسم فعل هنوز در بين نيست، بعد گفته

 خواهند چون آن افعال هم كيفيت هستند اشيائي هم كه درعالم هستند آن اشياء هم اسم مي هم اسم
 خواهند. مي

م در اينجا در حد ماليمي پذيرفته شد اسم واسطه يا ابزار حجت االسالم و المسلمين حسيني: ابزار بودن اس
كنيم) حال كه پذيرفته  مي تفاهم براي اغراض اجتماعي است، اين مقدار از مطلب تمام است (اين را يادداشت

 كند. مي هم با معاني ارتباط پيداحروف  شد كه اسم ابزار تفاهم اجتماعي براي مقاصد اجتماعي است آنگاه
مي: چرا؟ چه ربطي دارند؟ بله الزم است كه اشياء و اسماء تناسب داشته باشند آن هم نه به اين برادر معل

 معني كه اگر شيي شيئي خوبي است اسم آن هم خوب باشد.
گويم چون اسم ابزار تفاهم  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: من كاري به آن قسمتها ندارم تنها

د، مقاصد اجتماعي يك مفاهيم، يك ادراكات و يك ذهنيتهايي دارد كه اجتماعي براي مقاصد اجتماعي ش
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صحيح است گفته شود كه بين آن مقاصد و مفاهيم و صورتهاي ذهنيه اجتماعي با اين افعال اجتماعي 

 تناسب وجود دارد.
مها هم برادر معلمي: خير اين طور نشد، اين طور شد كه چون اشياء با يكديگر اختالف و اشتراك دارند، اس

بايد با يكديگر اختالف و اشتراك داشته باشند يعني شيي واحد نبايد داراي دو اسم و اسم واحد نبايد حاكي 
 توان استفاده كرد. مي از دو شيي باشد، همين مقدار از آن
گوئيد اسمها بايد تناسب داشته باشند، با چه چيز بايد تناسب داشته  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني:

 اشند؟ (همين كه االن عرض كردم) اينكه اشياء مختلفند قبول داريم.ب
شود يك اسم معرف دو شيي باشد، اگر  نمي برادر معلمي: اگر اشياء مختلفند اسمها هم بايد مختلف بشوند،

هم اشياء هم واحدند و با يكديگر اشتراك دارند، اسمها هم به همان مقدار بايد مشترك باشند و يك اسم 
آن باشد. مثال اگر اين از آهن است و آن هم از آهن است نبايد دو اسم براي يك جنس قرار داد، معني براي 

تناسب همين است (حجت االسالم و المسلمين حسيني: فقط همين) ممكن است چيز ديگري هم باشد ولي 
لمسلمين حسيني: ما در كار مفاهمه اجتماعي به همين مقدار از تناسب احتياج داريم (حجت االسالم و ا

يعني تناسب حروف. ..) ما تا به حال كه حروف نداشتيم فقط بحث اسم بود (حجت االسالم و المسلمين 
گوئيم  مي شود؟) اين يك بحث دومي است، فعال بحث اسم و شيي است كه مي حسيني: آيا اسم بدون حروف

الف و اشتراك اشياء و اسماء رعايت هر گاه خواستيد روي چيزي اسم بگذاريد اين تناسب را بر مبناي اخت
گويند هر اسمي مركب از حروفي  مي كنيد، يعني بر اشياء واحد اسمهاي واحد بگذاريد بعد در قسمت بعد

است لذا هر اسمي كه وحدتي است، از حروف مختلفي درست شده است، وقتي اسماء مختلف باشند 
 حروفشان هم قاعدتا مختلف است.

كنم: حضرتعالي فرموديد يك اوصاف ذاتي داريم  مي ين حسيني: سئوال ديگري عرضحجت االسالم و المسلم
شود و عينيت هم تجلي  مي كنند عكس و تجلي آنها در صورت ذهني پيدا مي كه آنها صورت ذهني را درست

 گردد. مي و صورت ذهني
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 برادر معلمي: يك خواستي داريم، يك فكري داريم و يك عملي.

لمين حسيني: اين سه هم با يكديگر متناسبند و به يك معني هم متنازلند، آيا حجت االسالم و المس
 افتد و در آن نازل مي پذيريد كه عكس همان اولي در دومي مي پذيريد؟ (بله) يعني مي تنازلشان را هم

 شود. مي
 يح است.فهميم به چه معني صح نمي برادر معلمي: بله، رتبه دوم بگوئيم، باز در اينجا كلمه نازل را

حجت االسالم و المسلمين حسيني: رتبه بعدي، رتبه دوم و رتبه سوم كه عينيت است همگي نسبت به 
 مقصد چگونه هستند؟

برادر معلمي: مقصد در هر سه رتبه متناسب با شكل آن رتبه وجود دارد، يك وقت مقصد در حالت شاء است، 
آيا مقصدي كه در عين وجود دارد، قبال در ذهن يك وقت مقصد در فكر است و يك وقت هم در عين است، 

 و قبل از آن هم در شاء وجود داشته است.
توانيم بگوئيم  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: حال به مقصد خود كه نگاه كنيم آيا از موضع مقصد

 كيفيات متناسب با مقصد در خارج تحقق يافت؟
فياتي هم كه متناسب با مقصد هستند وجود دارند، حتي برادر معلمي: مقصد در خارج محقق شده است كي

گفتن اين هم كه كيفيات متناسب با مقصد هستند هم غلط است، بايد گفت مقصد هست، يعني خود مقصد 
خواهيم به فالن جا برويم  مي مركب بوده است كه اين مركب وجود دارد، يك وقت صحبت شما اين است كه

هيم از طريق آن به مقصد برسيم خود بايد مورد خواست واقع شود، يعني خوا مي راه رسيدن به مقصدي كه
 كنيم. مي كنم و هم در مورد راه رسيدن به مقصد فكر مي هم در مورد و چيستي مقصد فكر

تواند مقصود و  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا موضوعيت يافتن راه به دليل مقصد نيست؟ آيا راه
باشد؟ يا مطلوب ثاني است؟ (مطلوب ثاني است) اگر مطلوب ثاني است آيا اين به معناي آن مطلوب بالذات 

 كنيد؟ مي نيست كه از موضع مقصد به راه نظر
 برادر معلمي: بله لكن در هر سه قسمت شاء، فكر و عمل.
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اسبات مقصد توان نظر به مسير كرد و تن مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: عيبي ندارد، از موضع مقصد

 را معين كرد.
برادر معلمي: البته باز يك بحثي سر جاي خود مطرح است، كه آيا اول مقصد است بعد راه يا راه و مقصد با 

 شوند. مي هم پيدا
شوند يا  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: عيبي ندارد لكن آيا در مقام تحقق هم راه و مقصد با هم پيدا

 ت، اگر گفتيد مقصود ثاني هست، حتما بايد تقدم و تاخر در آن باشد واال مقصود اولتقدم و تاخر در آن هس
 شود. نمي شود و اصال ديگر راه مي

برادر معلمي: خوب، اين اصالت شيئي است كه نقطه و خط درست كنيم، اگر كيفيت را داراي امتداد دانستيم 
توانيم بگوئيم هدف اول و هدف دوم، كه هدف  مي شود، تنها مي مقصد آن هم امتداد دارد و راه و هدفش يكي

اول راه اول را نيز در درون خود دارد و هدف دوم نيز راه دوم را در درون خود دارد. اين بحثها هم سر جاي 
 شود.  مي خودش طرح

فرمائيد مقصد اول، دوم و سوم يعني چه نسبت مقصد اول  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: اينكه
 ه مقصد ثاني چيست؟نسبت ب

 برادر معلمي: تقدم و تاخر دارند.
شود گفت كه موضوعي موضوع بالواسطه است و  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: بسيار خوب. آيا

گوئيد من براي رسيدن به تهران پنج مرحله را بايد طي  مي شود اين را گفت يا نه؟ مثال مي بالذات نيست؟ آيا
 كنم.

ين نحو تعيين مقصد تعيين مقصد بر اساس اصالت شيئي است، احيانا اگر چنين كاري را در برادر معلمي: ا
توانيم تحقق  مي كنيم عيبي ندارد، بر اساس آن مي دانيم داريم چه مي برنامه ريزي هم بكنيم با فرض اينكه

 شود. مي مقصد را بعد از تحقق راه بدانيم در شاء و فكر هم راه قبل از مقصد
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سالم و المسلمين حسيني: اگر گفتيم راه و مقصد در تحقق وحدت دارند آيا بين مقاصد هم نسبت حجت اال

 كنيد  نمي كنيد؟ فرضا بين صد مقصد متوالي نسبت برقرار مي برقرار
توانيم داشته باشيم كه هر مرحله يك  مي توانيم داشته باشيم بلكه صد مرحله نمي برادر معلمي: صد مقصد

 .جزء مقصد هستند
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: مراحل اجزاء مقصد هستند كه تا همه اجزاء موجود نباشند مقصد حاصل

 شود. نمي شود، مثال تا مجموعه هد، و بلندگو و ترانس و. .. نباشند ضبط صوتي پيدا نمي
) نه اينكه تدريجا برادر معلمي: اين يك مثال مكاني است، (در زماني هم بايد اجزاء تدريجا بيايند و بروند

مقصد رشد باشد مثال مقصد افعال ما رشد  اگر بيايند و بروند، بلكه اصال خود اين چيز خودش هست مثال
باشد، هر چند ما هميشه در حال رشد هستيم و رشدي داريم همه مراحل رشد هم در ما نيست، در اين 

توان مراتب رشد را درجه بندي  مي البتهشود،  مي صورت رشد و راه رشد معني ندارد رشد و راه رشد يكي
كرد و گفت ديروز در مرحله صد درجه از رشد بوديم و امروز در مرحله دويست از رشد هستيم، اين كار ما 
 تكه تكه كردن يك امر واحد است كه عيبي هم ندارد و بعضي جاها هم اين كار الزم است ولي در اينجا

توانيم روي اين قسمت تامل كنيم كه اگر ما يك مقصدي  مي ه باشيم.توانيم كاري به اين بحث هم نداشت مي
شود، و راه آن يعني زمان. چنين چيزي  مي را تعيين كنيم كه زمان بعد آن نباشد راه آن به تبع آن درست

 عيبي ندارد.
مقدماتي  فرمائيد راه و مقصد در رتبه نهايي متحد هستند اما در رتبه مي حجت االسالم و المسلمين حسيني:

 كنم تا به تهران برسم چيست؟ مي چگونه است؟ مثال وقتي قصد رفتن به تهران را داريم راهي را كه طي
گوئيم در اينجا مقصد حقيقي خود تهران نيست، يعني يك غرض و هدفي داريد كه تهران  مي برادر معلمي: ما

گيرد  مي نيد همه مراتب در آن جاك مي رفتن در آن يك جايي دارد و از قم هم كه به سمت تهران حركت
 يعني اين گونه هدف تعين كردن و تعريف كردن هدف به اين شكل درست نيست.
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باشد. چگونه  مي گوئيد مقصدي دارم كه همه اينها در آن مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: بسيار خوب،

 دهيد. مي اين را توضيح
شد است منتهي درست است كه در هر مرحله نسبت به برادر معلمي: عرض كردم فرضا انسان در حال ر

باشد يعني  مي مرحله بعد رشد كمتري دارد ولي همه اين مراتب نسبت به آن مقصدي كه ما داريم رشد
هيچگاه نبايد از هدف خارج شويم، يعني همه آنها رشد باشد، هم شهيد شدن و انتقال از اين عالم رشد است 

است و هم از برزخ به آخرت رفتن رشد است، همه مسير بايد در امتداد هم  و هم ورود به عالم برزخ رشد
 گوئيم.  مي باشند و هدف هيچگاه نبايد دو تا بشود اين را هدف

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: بله، يعني مقصد و هدف جاري در همه اجزاء است.
 شود. مي برادر معلمي: البته بحث ما مرتب عوض

شويم، مقصد به نحوي هم در اجزاء جاري است كه  مي المسلمين حسيني: نه داريم نزديكحجت االسالم و 
 از نظر شما وسيله بردار هم نيست.

برادر معلمي: يعني همه وسيله ها جلوه اي از همان هدف است، يعني بوسيله همان هدف وسايل تعريف و 
ي جلوه اي از مقصد است.) صورت تعيين شده اند (حجت االسالم و المسلمين حسيني: پس صورت ذهن

 ذهني پرده دوم شاء است.
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: صورت كتبي چطور يعني صورت اجتماعي و محاوره اي چطور؟

 برادر معلمي: بفرمائيد صورت عيني: صورت عيني است كه مرتبه سوم آن است.
شود  نمي يله ابزار كلمات و حروف جاريحجت االسالم و المسلمين حسيني: صورت عيني در جامعه جز بوس

 يعني بين معاني كه صورت ذهني هستند و بين خارج.
 گذاريد؟ مي برادر معلمي: چرا معاني را صورت ذهني بدانيم؟ يعني چرا اسم چيزي را كه در ذهن است معاني

 توانيد اسم آن را اصال اسم بگذاريد و بحث تمام بشود. مي
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سيني: ما كه عرض كرديم ولي شما قبول نكرديد: از نظر ما عيني ندارد، ما فواد حجت االسالم و المسلمين ح

را ماكت و صورت ذهن دانستيم، يك ماكت ذهني، يك ماكت خارجي و يك ماكت هم دراين وسط بنام 
 باشد. مي كنيد و پل بين اين دو مي اجتماعي درست كرديد كه با آن تفاهم

 فكر داريم، فكر ما هم در مورد عمل است.برادر معلمي: يك شاء داريم، يك 
كنيد،  مي كنيد و در خارج هم عمل مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: در فكر خود نمونه و مدل درست

 خواهيد بكنيد. مي عمل اجتماعي
 برادر معلمي: براي عمل خودم احتياج به تفاهم اجتماعي نداريم. يعني چهار پله كه نيست.

لمسلمين حسيني: حال اگر براي فعل اجتماعي بود، فعل اجتماعي فكر اجتماعي و غرض حجت االسالم و ا
 گيرد؟ مي شود) آيا تفاهم بوسيله حروف صورت مي اجتماعي، (باز هم سه پله

 نمايند. مي برادر معلمي: از يك عالمتهايي استفاده
پيدا كند تا تناسبي با فعل خارجي حجت االسالم و المسلمين حسيني: عالمتها بايد يك نحو تركيبي به هم 

 و با ماكت ذهني داشته باشد.
 برادر معلمي: تناسب به همان تعريفي كه گفتيم. يعني عين همين كار را ما در نقشه كشي هم داريم.

خواهيم بگوئيم تركيب عالمات خود جداي از خود عالمات  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني
 موضوعيت دارد.

گوئيم اگر بخواهيم تناسبات تركيبي عالمات را مطابق  مي كنم، مي معلمي: من هم تركيب را عرض برادر
 شود. مي عينيت رعايت كنيم همان تركيب عينيت

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: احسنت، تركيب عالمات غير از خود عالمت است. 
 باشد ولي بقيه. .. تواند اعتباري هم مي برادر معلمي: بله، عالمات اول و دوم

 تواند باشد. نمي حجت االسالم و المسلمين حسيني: خير اعتباري
 تواند اعتباري باشد و به يك معني هم اعتباري نيست. مي برادر معلمي: به يك معني
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 تواند باشد. مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: تركيب عالمات چگونه اعتباري

يي كه گفتيم، يعني اگر در شيي در خارج داشتيم ما هم بايد دو اسم براي برادر معلمي: تركيب به همان معنا
كنند، آنگاه نسبت آن  مي گذاريم) همين كه دو اسم گذاشتيم با يكديگر نسبت پيدا مي آن بگذاريم، (دو اسم

 دو اسم با هم چيست؟
 ت از نظام ماكت شماحجت االسالم و المسلمين حسيني: صحبت من اين است كه نظام بكارگيري عالئم تبعي

كند، (خوب) يعني صحيح است كه بگوئيم صورت ماكت شما صورت تركيبي عالئم است توجه كنيد  مي
 ببينيد آيا غلط است كه بگوئيم: صورت تركيبي عالئم براي نشان دادن ماكت ذهني.

 گوئيد؟ نمي گوئيد و عيني مي برادر معلمي: چرا ذهني
آن ماكت ذهني است كه بايد در عينيت محقق شود، اول روي يك كار حجت االسالم و المسلمين حسيني: 

گوئيم صورت  مي خواهد با كار اجتماعي پياده شود، در اينجا مي اجتماعي فكري شده و چيزي درست شده و
صورت تركيب عالئم يا نظام "نويسيم:  مي كند. پس در اينجا مي تركيب عالئم از صورت ماكت ذهني تبعيت

. حاال ممكن است بگوئيم "كند مي كند، كه آن هم به نوبه خود از نظام اغراض تبعيت مي بعيتصورت ذهني ت
تواند آن چيز  نمي كلمات خود عالئم هستند وليكن مقاالت ديگر عالئم نيستند، در مقاالت چيزي هست كه
توان برداشت و  مي اعتباري باشد، حال اگر يك چنين چيزي را كسي تمام كند، آنگاه يك قدم ديگر قاعدتا

توان گفت خود كلمه  مي شود لكن در رتبه دوم مي گفت اين در مقايسه كلمه با مقاله است كه چنين گفته
هم از سنخ مقاله است، معني رسا بودن يا نارسا بودن به تبع مقاصد خاصي است كه در نظر است، بال نسبت 

هوات جنسي و اصوال نظام كفر خيلي رسا باشد و بال نسبت ممكن است زباني را بتوان پيدا كرد كه براي ش
ولي براي ادبيات الهي بهترين زبان زبان عربي است. حاال اگر اين نكته را توانستيم بگوئيم يعني مسئله اسم 

گوئيم اين اسم، مقاله حتما معرف يك قول نسبت به  مي فعل تا حد مقاله واضح گرديده است، حاال چرا ما
 نويسيد و مي خواهيد چيزي را به ديگري بفهمانيد، مقاله اي بنام اسالم دين برتر مي يك چيزي است، مثال

دهيد تا معني و مقصود شما مقابل روي آن  مي خواهيد مطلبي را برسانيد، يك نحوه ترتيب در آن قرار مي
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و  ظرف قرار گيرد. معني اسم را اگر به شكلي كه ما عرض كرديم معني كنيد يعني معني عالمتي نباشد

رسد معناي اسمي  مي پوشاند، به نظر مي معني مرآتي باشد تصويري و نشان دهنده و آيه باشد، آنگاه مقاله را
را اگر به معناي مرآتي بگيريم وقتي تام خواهد بود كه عالئم شما هم از همين قبيل باشد، يعني يك مقاله 

صي دنبال شده است، اگر مقاصد را به اي داريم كه از تركيب عالئم قراردادي آن به نحو خاص مقصد خا
فرمايش حضرتعالي در خود كلمه هم جاري كنيم آنگاه معنايش اين است كه كلمات در يك رتبه حكم همان 

 كنند. مي مقاله را دارند و اسماء هم همان حكم را پيدا
كه حضرتعالي برادر معلمي: همه اين فرمايشات روي يك مطلب استوار است و آن هم مسئله تناسبات است 

دهد،  نمي شود، ولي تناسبات اين معني را مي از تناسبات معناي ديگري در نظر داريد كه منجر به اين نتايج
علتش هم چنانكه عرض شد اين است كه آن تناسباتي كه در اينجا الزم است و آن اعتباري و عدم اعتباري 

هم مختلفند داريم، اين اشياء مختلف با يكديگر در هر دو جا به اين معني است كه ما يك سري اشياء كه با 
اشتراكاتي دارند، با هر زباني كه ما بخواهيم براي اين اشياء اسم بگذاريم تنها بايد رعايت همين مطلب را 
بكنيم، بنابراين همان ربطي كه بين اين اشياء برقرار است ما هم بايد بين اسماء برقرار نمائيم، هر گاه چنين 

آن زبان و عالئم گويا و نمايشگر اين اشياء خواهند بود و هر گاه نتوانيم چنين بكنيم به همان  كرديم آنگاه
گيرد. بنابراين ذات كلمه يا ذات  نمي اندازه اينجا هم مجهول خواهد بود، يعني به همان نسبت تفاهم صورت

ي عالمتي است (فضاي كند؟ يكي به وسيله يا فضايي كه اين فضا مي تناسبات به چه چيزي بستگي پيدا
عالمتي را قبول دارم) مثال يك زباني به نام زبان تلگراف داريم كه خود زبان خاصي است، در تلگراف هر كلمه 
و هر حرفي را يك كيفيت قرار داده ايم و به جاي هر كيفيت عالمتي قرار داده ايم، و چون در فضاي تلگراف 

 را ارائه كرد قطع و وصل صدا است و به آن خط و نقطه همتوان بوسيله آن عالئم  مي تنها چيزي را كه
گويند، بنابراين به جاي هر حرفي يك يا چند خط و يا نقطه كنار هم قرار داده ايم، مثال سه نقطه و يك  مي

خط به معني الف است و دو نقطه يك خط يعني ب، خط نقطه، خط نقطه، خط نقطه بدين ترتيب فرستنده 
كنند، كه البته براي نقطه و خط هم صداي خاصي را عالمت قرار  مي با يكديگر مفاهمه تلگراف و گيرنده آن
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دهند و از روي تركيب خط و نقطه حروف را و از جمع  مي داده اند بنابراين از روي صدا خط نقطه را تشخيص

دهيم  مي گردد، عين همين كار را در كامپيوتر هم انجام مي و تركيب حروف كلمات و سپس جمالت معلوم
كه آن هم زباني مخصوص به خود دارد، در آنجا هم جريان برق يا هست يا نيست، كه اصطالحا به آن هست 

گويند يعني دو حالت بيشتر ندارد هميشه يك چراغ يا روشن است و يا  مي "نرو"و  "برو"و نيست و يا 
ر آنجا تنها صفر و نقطه داريم، يعني خاموش يا برق جريان دارد و يا ندارد و حالت سومي ندارد، بنابراين د

مبناي عدد تنها يك او صفر است، دو عدد بيشتر نداريم، بنابراين همه آن مفاهيم و اسمائي كه هست به صفر 
نمائيم، يعني به جاي ميكروفون ضبط صوت، راديو، انسان، فكر كردن و.. هر چيز ديگري  مي و يك تبديل

شود همانطور كه در تلگراف خط و نقطه هاي مختلفي  مي مختلف زده چند تا يك و چند تا صفر به شكلهاي
گوياي آن بودند، مثال سه صفر و چهار يك فرضا معرف ضبط صوت است، ولي چون اين را عالمت ضبط 

خورد و  مي تواند باشد اگر يكي شد تناسب به هم نمي صوت قرار داده اند ديگر عالمت راديو همين عالمت
 مين معني است كه كيفيات مختلف عالئم مختلف داشته باشند.تناسب داشتن به ه

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: سئوال من اين است كه آيا عالوه بر اختالف تناسبات ديگر هم دارند؟
برادر معلمي: همين كه اختالف و اشتراكي كه در كيفيات است در عالئم هم باشد همين به معني رعايت 

 تناسب است.
سالم و المسلمين حسيني: اين دو قدم است، گام اول را شما با حوصله برمي داريد ولي گام دوم را حجت اال

توان و بايد دو عالمت مختلف براي دو  مي شوم، قدم اول اين است كه نمي سريع برمي داريد كه بنده متوجه
گويند بله، صرف  مي يا نه؟كيفيت قرار داد، اما بعد از اختالف آيا تناسبات ديگري هم قابل مشاهده هست 

كنند، يعني اگر نظامي در اشياء  مي اينكه مختلف نباشند (خوب عنايت كنيد) اشياء متعددي را به ما معرفي
گويم اين به معناي آن است كه شما تصويري از نظام را با يك عالمت كتبي  مي باشد آن نظام در آنجا هست،

كه نفي كننده خود نظام نيست، اگر اين اشياء نظامي نداشته دهيد اين  مي خاصي درست كرده ايد و نشان
تواند تصرفي در آن بكند و نظام جديدي را ارائه دهد، از  نمي باشند آن عالئم هم نظامي ندارند. و كسي هم
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شود، مثال اگر همه  نمي چيزهاي مختلفي كه مشخص نباشد هر عالمت معرف چيست، نتيجه اي حاصل

ي تعليم دهند ولي معنا براي آنها ذكر نكنند. .. مثال بنده يا كسي كه زبان تلگراف يا جدول اعداد را به كس
تواند رابطه اين  نمي بيند وليكن باز چون مي كامپيوتر را بلد نيست هر چند چشم هم دارد و اختالفات را

ظام معاني است، آنچه تواند بكند، اصل ن نمي اختالفات را با اختالف معاني و نظام معاني درك كند، كاري هم
توانيد چنين و چنان  مي گوئيم شما در يك مقاله مي هم مورد نظر است همان نظام معاني است و اين هم كه

آوريد، يك وحدت تركيبي جديدي را در يك مقاله درست كرده ايد،  مي كنيد يعني نظام معاني جديدي را
د و اگر فارسي بلد نباشد براي او سودي ندارد، باالتر از بر مي مشروط به اينكه كسي زبان شما را بلد باشد بهره

اين در ضبط صوت هم كه فارسي صحبت كنيد و براي كسي كه فارسي بلد نيست بگذاريد هر چند اختالف 
 كند  نمي فهمد لكن معاني را درك مي كلمات فارسي را

 كند چطور شده كه درك كرده؟ مي برادر معلمي: موقعي كه درك
 م و المسلمين حسيني: درك كردن به معني آن است كه نظامي ارائه شده است.حجت االسال

 شود آن نظام ندارد. نمي برادر معلمي: مگر وقتي درك
حجت االسالم و المسلمين حسيني: گاهي رابطه بين نظام مثلي يا ذهني يا تمثلي شما هست و گاهي نيست 

شما يك ادراكي از چيزهايي داريد بعد عالمتي روي  شناسيد) نمي شناسيد گاهي مي (گاهي شما آن نظام را
 شود  نمي كنم قاطع مي آن ادراكها گذاشته ايد، اين با آنچه بنده عرض

برادر معلمي: يعني ما يك ادراكي از امور داريم و يك عالئمي را براي ادراكهاي خود گذاشته ايم، هر وقت از 
داريم و اينجا هم عالمتي نيست (حجت االسالم و المسلمين آن امور ادراكي نداشته باشيم آنجا هم ادراكي ن

 حسيني: احسنت، مادامي عالمت داريد كه ادراكاتي داشته باشيد) يعني بدانيم اين عالمت چه چيزي است.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: حاال اگر يك تركيب جديد در آن بوجود آورديد و مقاله شد، مقاله يك 

 فهماند يا چيز غير جديد را؟ فرق بين مقاله و كلمات بريده از هم چيست؟ مي چيز جديد را
 برادر معلمي: در مقاله ربط خاصي برقرار كرده ايم.
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حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا نحوه ربط بين كلمات خود عالمت جديد و خاصي هست يا نيست؟ 

 شود. مي صورت ذهني شود) خودش هم عالمتي نسبت به يك مي (بله خودش هم عالمتي
 شود. مي برادر معلمي: باز اين عالمتي است كه نسبت به چيزهاي قبلي تعريف

شود كه تعاريف را اوال كاربردي  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: حال پايگاه اسم اشياء مربوط به اين
 يا نه، يعني شما اسم فعلهاي خود رابدانيم يا ندانيم، روي اينكه آنها اسم افعال مرتبه باالتر از واليت هستند 

توانيد معين كنيد نه اسم فعلهاي ديگران، در مورد اسم فعلهاي ديگران مجبوريد تبعيت نمائيد، اگر بشر  مي
روزي بتواند كه همه چيزها را تحت تصرف قرار دهد، كه چنين امري ممكن نيست آنگاه همه اسماء اسم 

رسد كه مجبور است چيزهايي را با هم  مي اتم و موج هم به جايي هاي تصرف خود او خواهند بود، بهرحال
 تركيب كند كه خود نسبت به آنها فاعليت نداشته است.

 برادر معلمي: آنگاه آن چيزها اسم دارند؟
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: بله دارند ولي مال فاعل باالتراند.

 ر است هم اسم دارد؟برادر معلمي: آيا براي اين فردي كه فاعل پائينت
حجت االسالم و المسلمين حسيني: براي اين فرد كه فاعل پائينتر است يك نحوه ادراك و يك نحوه تعلق به 

 آن چيز وجود دارد؟
 برادر معلمي: آنگاه اسم ندارند؟

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: اسم همان نحوه تعلق او به آن است.
 كه خود در آن فعاليت دارد اسم دارد؟برادر معلمي: آيا به اندازه اي 

خواهد از آن كار بكشد، به اندازه اي كه براي او بار  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: به اندازه اي كه
تعلقي دارد مثال ممكن است نعوذا با... يك كافر تربت سيد الشهداء عليه السالم را خاك معمولي بداند و براي 

 گذاريد و آن را شفاي هر دردي مي بوسيد و روي چشم مي ، در حالي كه شما آن راآنهم قيمتي قائل نباشد
دانيد كه واقعا خيلي است حاال اگر شما كيفيت تركيب مقاله را در مفاهمه  مي دانيد، امان از هر خوفي مي



١٢٤  ···························································································································································  
رت تركيبي گوئيد واال صو مي دهيد در رتبه تنازل است كه چنين مي اجتماعي نسبت به فعل فاعل رابطه قرار

ادراكات شما با هم كه مثل و تمثل و نمونه سازي شما و ماكت شما است همان اصل نسبت به اين است، به 
عبارت ديگر اول شما معاني را مالحظه كرده ايد و يك تركيبي براي آن در نظر داريد، بعد آن تركيب را در 

ن بيان همانطور كه اسم شيي داريم اسم مجموعه قالب تركيب اين عالئم ريخته ايد و ارائه داده ايد، بنابراي
 هم داريم، مقاله ما اسم يك مجموعه است.

برادر معلمي: عيبي ندارد، يعني ارتباطات هم اسم دارند، يعني اگر بين اشياء ارتباطاتي بود، اينجا هم بين اين 
ء همان نظامي است كه بين اسم هاي آن كيفيتها اسم آن ارتباطات باشد به معني آن است كه نظام اين اسما

 آن كيفيات است و بر اساس آن ساخته شده است.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني اين مقاله خود به صورت يك عالمت براي يك مجموعه در آمده 

 است.
 شود. مي برادر معلمي: بله، يعني خود عالمت يك چيز ديگر كه يك مجموعه است

ني: آنگاه اين عالمت ديگر از قبيل عالئم اعتباري نيست ولو از تركيب يك حجت االسالم و المسلمين حسي
 عالئم اعتباري پيدا شده باشد.

برادر معلمي: عرض كردم اعتباري بودن به چه اندازه (به اندازه اي كه فاعليت شما در آن موثر است) از يك 
 ماء يا واتر بگويم اعتباري نيست؟گويم اگر به اين آب بخواهم آب يا  مي گوئيد اعتباري نيست مي طرف

گويم اگر در مجموعه كه آمد هر گاه اينجا چنين  مي گوئيم چرا اين قسمت از آن اعتباري است لكن مي
تواني قرارداد كني، اگر بخواهي ناظر بر اين مجموعه  نمي قراردادي كردي در جاي ديگر هر گونه خواستي

 از طرف ديگر اعتباري نيست.باشد، بنابراين از يك طرف اعتباري است و 
حجت االسالم و المسلمين حسيني: آنجايي كه مطلب و كلمات حقيقي باشند كه اصال اعتباري نيست يعني 

 برابر با شاء و اسم حقيقي هست؛ يعني صحيح نيست كه گفته شود دعاي ابوحمزه اعتباري است.



 ····························································································  ١٢٥ 
رساند بله  مي مفاهيمي را كه در عينيت برادر معلمي: نه، چه چيز آن اعتباري است و چه چيز آن نيست،

 اعتباري نيست.
گوئيد با زبان قوم و زبان  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: كلمات آن را هم اگر كلمات. .. يك وقت

گوئيد مثال اين قرآن از آسمان نازل شده است، آنجا عدد حرفهايي كه بكار  مي عربي صحبت كرده اند و زماني
 نها، اسم آنها، همه و همه صورت حقيقي را دارد.رفته، تركيب آ

 والسالم عليكم و رحمه ا.. و بركاته
 





 
 
 
 

 بسمه تعالي
 بحث الگو

 
 

 ١١/١/٦٩-٥جلسه 
به چند صورت ممكن  برادر معلمي: بحث جلسه گذشته در مورد اين بود كه كميت در مدلي كه ما داريم

است با آن سر و كار داشته باشيم و لذا بحث منتقل شد به اينكه آيا رابطه بين اسم و كيفيت چگونه است و 
بعد نتايجي كه از آن بحثها گرفته شد اين است كه انسان خواسته هائي دارد كه آن خواسته ها خودش يك 

شود كه فضاي ذهن است كه تبديل  مي فضاي ديگريفضائي است بعد آن خواسته ها و شاء از آن فضا وارد 
 رسد و تبديل به يك مدل عيني يا كيف عيني مي شود و بعد آن كيف به عينيت مي به مدل و كيف ديگري

شود كه يك نحو تقدم و تاخر ما بين اين سه تا برقرار است، اگر انسان اعمالش عن شعور و دنبال مطلب  مي
ش كه عن شعور نيست يا دنبال مطلب خاصي نيست اينجا كار نداريم) وقتي خاصي باشد (به آن اعمال ديگر

شود اسم آن مدل را اسم گذاشت  مي كند آيا مي يك مدلي در ذهنش هست و همان مدل را درعينيت محقق
يا اسم فضاي ذهني را فضاي اسماء گذاشت. مطلب ديگر اين بود هر كيفيتي به جهت اينكه در دستگاه 

شود جايگاهش مبتني است بر خصلت و اثري كه دارد كه در اين  مي يك محور خاصي منظمخاصي نسبت به 
 بحث در پي اثبات آن نيستيم چون قبال اثبات شده مگر اينكه بخواهيم از آن استفاده كنيم.

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: چه قسمت ديگري؟
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يك محور خاصي كه قرار بگيرد در بين كيفيتي برادر معلمي: اينكه هر كيفتي در يك دستگاه خاصي و روي 

شود كه  مي كند يا به خصلت خاصي شناخته مي كند يعني خصلت خاصي از آن بروز مي جايگاه خاصي پيدا
همان بحث جهتدار بودن علوم است. بنابراين وقتي هر كيفيتي خصلت خاصي داشته باشد نسبت به محور و 

مكن است تعريفش هم در دستگاه بيايد و ممكن است اگر محور كند م مي مقصد خاص، تعريف خاصي پيدا
عوض شود تعريف كيفيت هم عوض شود چون در محور ديگري يا به تبع امرخاص ديگري كيفيت چيز 

 ديگري است و آثار ديگري دارد بنابراين در حقيقت بايد بگوئيم دو كيف هم هستند.
كند. حول يك مفاهيم  مي ه يك مقاله كلماتي را استفادهحجت االسالم و المسلمين حسيني: عين اينكه دربار

كردند مگر آنكه عين  نمي سازد كه اگر اين مقاله نبود اذهان چنين استفاده اي را مي خاصي مجموعه اي
 همين سئوال كه طرف با يك همچو ديد و مقصدي نگاه كند.

مثل بقيه كيفيتهاست يعني در عين اينكه  برادر معلمي: اگر كلمات را هم كيفيتهائي بدانيم آنهم باز وضعشان
در خود كيفيتهاي مختلف جايگاه خاصي دارند در فضائي هم كه خود كلمات هستند يعني در مجموعه 

كند بنابراين يك خصلت خاصي دارد ولي اينها تا اينجا هيچ  مي كلمات هم هر كلمه اي جايگاه خاصي پيدا
ش كيفيت را به ارزش كلمه بدانيم آنهم به ارزش اسمش بدانيم آنهم كند كه االن ما بايد ارز نمي كدام اثبات

 دهد. مي اسمي كه انسان برايش قرار
نويسيد با  مي خواهم همين را عرض كنم كه حضرتعالي مقاله اي مي حجت االسالم و المسلمين حسيني:

آوريد در آنجا  مي رد راعنوان اسالم دين برتر با يك مقصدي كلماتي كه در بين مردم يك نحو كاربردري دا
كنيم فردي از كمونيستها هم همين كلمات  مي يك نحو كاربرد ديگري در يك وحدت تركيبي ديگري درست

گوئيد از كلمه هم عين  مي را در وحدت تركيبي ديگر آورده بود و يك مقصد كفر آميزي را درست كرد حاال
 كنيد مجموعه اش را كلمه باطل يا كلمه حق يم توان استفاده كرد در اين استفاده اي كه شما مي شيي

شود در جهت حق استفاده كرد مقصد شما از اين تنظيم خداست او هم  مي گوئيد خوب شما انجام داديد مي
 كند. مي كند آنهم با يك مقصد فاسدي تنظيم مي همينطور است كه به اسم طغيان بر خدا حركت را شروع
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هستند يا فرضا قرار داد مردم هستند ديگر قرار داد مردم نيستند در  آنوقت اين كلمات كه گفتيم اعتباري

خواهيد تصرف كنيد در اذهان مردم يا آن  مي آيد در وحدت تركيبي كه شما درست كرديد و مي مقاله اي كه
خواهد بهره بگيرد از اين كلمات  مي خواهد به اضالل برساند، شما در هدايت و او در گمراهي مي كسي كه

خواهد از آن وجه تركيبش برخورد بكند، اينجا ديگر اسمي نيست كه مردم قرار داده باشند و اسماء  مي يعني
دهد شما در راه هدايت تعلق داريد و او هم در مقصد باطل خودش. احسان طبري  مي تعلق شما را تشكيل
نويسيد از همين  مي مقاله كرد شما هم كه مي نوشت از همين كلمات فارسي استفاده مي وقتي مقاله كفر آميز

كنيد، منتها در وحدت تركيبي برد و محور دو خاصيت داشت و دو اثر هم بر مستمع  مي كلمات استفاده
بينيم كه مقاله شما اسمي  مي شد يعني از اين باب كه نگاه كنيم مي داشت يعني مسما يعني مفهوم دو چيز

كه اين نشانه، عالمت اين سخن اين كلمه اين تعلق  خواهيد برسانيد مي است نسبت به مقصد و مفهومي كه
دهد، او تعلقش براي اضالل و شما براي هدايت، ولو كلمه است ولو امري است عيني خارجي  مي شما را نشان

كند، يك حركت مكانيكي مثل حرف زدن يا يك قلم و كاغذ و  مي ولي يك نحوه حركتي در عالم امواج ايجاد
كند  مي كنيد او يك تصرف مي را نوشتن. اين تصرفي را كه شما دو تا درخارج اشياء خارجي و يك چيزي
كنيد الهي و رحماني انشاءا... اينها دو تا چه وضعي دارند و اصال اسم كه عالمت  مي شيطاني و شما يك تصرف

ه شما مورد است اينها دو تا، اينجا عالمت هستند مشعر هستند به دو تا مقصد دو تا معلوم و دو تامعنائي ك
 نظرتان است يا نه.

شود كه نه به اين صورت  مي برادر معلمي: با اين صحبتهائي كه هست بنابراين كلمات هم مانند ساير كيفيتها
هست كه خودشان داراي خصلتي باشند كه تابع اختيار قرار نگيرند و مثال در هر جا همان را نشان دهند و نه 

 ه باشند و كال تابع اختيار باشند.به اين صورت هستند كه هيچي نداشت
حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني نه به آن معناي اعتباري محض محض است و نه به آن معنائي كه 
فاعليت مطلقه اش را داشته باشد ظاهرا درهم جا هم همينطور است فاعليت تركيبي يعني شما يك سهم و 

نجره ها را خلق كرده است (علم البيان) فطرت سخن گفتن را بر نسبت تاثيري داريد، ولي باالتر از شما كه ح
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بشر قرار داده است والي آخر. مثال عالئم كامپيوتر دو تا چيز دارد، خدا حنجره را اينطوري قرار نداده است كه 
نتواند اين همه حركات و حروف و الفاظ و مخرجهاي صوت را داشته باشد حال اگر دو تا حالت بيشتر نداشت 

نوقت سئوال دوم اين بود كه با اين وجود بشر علم صحبت كردن را داشت يا خير؟ اگر همان را هم نداشت آ
توانست انجام دهد و اگر توان درست كردن مجموع ها،  نمي بصورت فطري كه با همان دو تا هم هيچ كاري

ام دست خداوند نيست، نه علم كيفيتها و تصرفاتي به او داده شده بود (كه داده شده است)، آيا اينها هيچكد
مخرجها و نه اينكه چنين قدرت تصرفي داشته باشد؟ دست خداوند است، مثل اين است كه در اينكه مختار 
و فاعل است و قدرت تصميم گيري دارد، در نفس خود اين اختيار ندارد كه مثال آدم نباشد يا اختيار نداشته 

 استباشد اين منزلتي است كه خدا به بشر داده 
شوند كه نه مطلقا هيچ باشند نه مطلقا يك امر ثابتي  مي برادر معلمي: بنابراين كلمات هم مثل ساير كيفيتها

باشند كه تغيير ناپذير باشند اين مال مجموعه كلماتي است كه فعال بشر با آن سر و كار دارد بنابراين مطلب 
گيرد  مي ر ثابتي يا چه امر متغييري در آن قرارسازد چه ام مي به اين برمي گردد كه آن كسي كه كيفيت را

يعني آن طيفي را قرار دهد كه آن كيفيت بتواند در آن تغيير كند و هنوز همان كيفيت باشد اين چه طيفي 
است؟ يعني مثل همان كيفيتهائي كه فرضا وقتي آب درجه حرارتش از يك مقداري تا مقداري ديگر باالتر از 

 شود. يعني آن خصلت آب بودنش را از دست مي تغيير كند به آن همان آب گفتهصفر يا پائينتر از صد 
دهد آن كسي كه خالقش بوده اين را طوري قرار داده كه تحمل همنشيني با اين همه حرارتهاي مختلف  نمي

را داشته باشد و در اصلش تغييري داده نشود در مورد كلمات هم همينطوري است كه هر كلمه اي غير از 
شود به جائي كشاند برد و  نمي رساند يك تحمل تغييراتي را هم دارد. هر كلمه اي را مي نكه معنائي رااي

معني ديگري از آن مراد داشته بلكه بستگي دارد به آن كساني كه براي اولين بار كلمه اي را ساخته اند يا 
شود كه حد خاصي دارد بنابراين  مي كشف كردند آن كلمه در ارتباط با ساير كلمات مفاهيمي از آن استنباط

دهد بعد  مي دهد يعني اسم را براي كيفيتهاي كي قرار مي بحث برمي گردد به اينكه كلمه را اول كار كي قرار
آيد اين يك بحث است كه شايد خيلي به آن كار نداري كه حاال  مي شود كه از آن اسم چه بيرون مي معلوم
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دهد مجبور است  مي سازد و بعد اسمي روي آن قرار مي ك وسائلي راشود كه وقتي بشر خودش ي مي معلوم

سازد مجبور است كه اسم آن را ضبط صوت  مي كه اين اسم را قرار دهد يعني فرضا وقتي كه يك صبط صوت
 كند اسمش را مي گوئيم بله مجبور است چون يك دستگاهي كه صوت را ضبط مي بگذارد؟ از يك طرف

توان اسمش را پخش صوت  نمي كند مي صوير يا دستگاهي كه صوت را ضبطتوان گذاشت ضبط ت نمي
آيد. .. حاال بعضي وقتها چيزهائي  مي كند يعني وقتي تركيب مي گذاشت چون پخش شود با ضبط شود فرق

هست كه مثال اسم آن مركب از اسمهاي ديگري نيست مثال منير چيزي نيست كه مثل ضبط صوت دوتا 
 ه باشيم و با هم تركيب كرده باشيم و چيزهائي را بدست آورده باشيم.لفظ را از قبل داشت

شويم كه شايد در اصل خود بحث ما اثري نداشته باشد و مهم نباشد كه  مي با اين بحث ها از بحث اصلي دور
از كالم طرف باشد، حاال فرض كنيم به هر صورت كه ممكن باشد مثال فرض كنيم كه بشر مجبور است اسم 

روي كيفيتها بگذارد، بر فرض اگر مجبور هم باشد اسم خاصي روي كيفيتها بگذارد مبتني بر عقل خاصي 
گذارد بدون اينكه از خود  مي توان گفت كه بشر اسم چيزي را ضبط صوت نمي كند مي خودش اين كار را

كند به اينكه ما  مي اختياري داشته باشد و بدون اينكه اطالعات و فهم و شعورش دخالتي كند حاال برخورد
توانيم پيدا كنيم يك فرض اينكه اسم حقيقي هر شيي نزد خداست و اسم حقيقي هر شيي  مي دو تا فرض

شود هر چيزي ساختيم از روي كتاب وسنت نگاه كنيم ببينيم اسمش را چه  مي هم دركتاب و سنت است و
تونيم اينكار  نمي وان ما نيست وبگذاريم خوب است كه اين روشن كه حداقل اگر چنين چيزي هم شود در ت

شود فرض ديگري كه ما به عقل خودمان مبتني بر اطالعات  مي رود مي انجام دهيم پس اين فرض كنار
 گذاريم كه آن اسم معرف آن كيفيت است. مي گذشته اسمي را براي هر كيفيتي

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: اسم ما كيف تعلق خود شيي نيست.
گوئيم اين كه  مي گذاريم مي گوئيم ما اسمي براي كيفيتي مي كنيم مي مي: حاال هم همين را عرضبرادر معل

كيف تعلق خود شيي است و اگر از بعد ديگر نگاه كنيم خود شيي هم كيف تعلق است اسمش را كيف تعلق 
 است و شاء آن هم كيف تعلق است همه چيز آن هم تعلق است.
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 ني: تعلقي كه فاعليت شما در آن موثرباشد، يك نحون تصرف شماست.حجت االسالم و المسلمين حسي

 گوئيم حقيقي نيست نسبت به عالم ولي حقيقي هست نسبت به تعلق و فعاليت و فاعليت شما. مي
شود بگوئيم كه هر  مي برادر معلمي: بله يعني هر شيي يك نحو خواست كسي است كه آن را ساخته اين را

 ه كه چيزي را ساخته است (البته چيزهائي كه انسان از روي شعور ساخته است).گشت مي كسي دنبال چيزي
حجت االسالم و المسلمين حسيني: از روي شعور باشد و به ميزاني كه به فاعليت برگردد را به قول 

 حضرتعالي) جلوه اي از فاعليت يا تصويري از فاعليت است.
م بگوئيم كلمه هم گذاشته و آن را طوري قرار داده حاال فرض برادر معلمي: بله بنابراين از اين بعد بخواهي

 دهند مبتني بر آن چيزي است كه انسان مي كنيم كه اين هم باشد يعني اسمهائي هم كه براي اشياء قرار
فهمد و ربط خاصي با خود شيي داشته باشد يعني اگر آن شيي چيز بدرد بخوري است اسم آن هم اسم  مي

 چيز به درد نخوري است اسمش هم اسم نامطوب باشد حاال از اينها چه استفاده ايمطلوب باشد و اگر 
 توان در بحث كرد تا برسيم به بحث عدد. مي

حجت االسالم و المسلمين حسيني: آن چيزي كه مقصد ما بود از اين بحث اين بوده كه يك اسمي را يا 
ا يكدسته هستند و آن دسته اي كه قدر و منزلت و كيفياتي را ثمره فاعليت عالم بدانيم و در رتبه شاء اينه

كند آنها اسماء كمي باشند پس كم چيزي نيست جز كيفيت تعين اندازه همان تعلقات آدم  مي اندازه را معين
تواند در هيچ  نمي يعني ما قصدمان اين بود كه بگوئيم كميت چيست كميت اسم تصرف است كه اسم تصرف

خواهيم بگوئيم  مي اقع شود بدون اينكه قدر و منزلت و اندازه اش مشخص شودرابطه اي براي هيچ فاعلي و
كه هر اسم كيفي يك اسم كمي دارد كه آن اسم، اسم تصرف و اندازه گيري است در يك نظام فاعليت، البته 

گوئيم يك كيل شكر يك كيل آرد و يك كيل روغن معنايش اين است كه قبل از شما يك فاعليتي  مي وقتي
ام گرفته و به روغن خصلتي را و به آرد كيفيتي را و به شكر هم كيفيتي را داده است و شما در تصرف انج

جديدتان به چيز ديگري بنام حلوا يا چيز ديگري بنام سوهان رسيده ايدكه هر كدام از اينها نسبت به آن 
خواهيد اعمال  مي ه فاعليتهدفشان يك قدر و منزلتي دارند براي خواسته شما در مدل هم شما به نسبتي ك
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كنيد پس بنابراين بين اينكه شما يم  مي بفرمائيد از اين قدر و منزلتي كه اينها نسبت به آن دارند استفاده

شود گفت كه همه چيز دارد مطلقا، اينها  نمي شود گفت مطلقا هيچ چيز ندارد و نمي گوئيد كه هر كيفيتي را
 شود كه آن اسم تصرف شماست. شما مي ي دارند كه تناسب كمينسبت به هر قصدي كه بگيريد يك تناسب

برمي گردد به همان  "خاصه مطلب"خواهيد تصرف كنيد در شيي براي رسيدن به آنجا. پس پايگاه عدد  مي
بحثها با اين فاصله كه عدد قدر و منزلت در تصرف است برنامه و شاء قبل از عدد بشود به صورت كلياتي كه 

يكن اسم مال رتبه باالتري مال رتبه اي كه هنوز به تصرف نرسيده كيفيت شاء را هست اسم هست ول
خواهيد از اعمال آن را در آورده است يا به فرمايش حضرتعالي اگر اجمال  مي مشخص كرده كه شما چه چيز

ه براي كند غير از اوصافي است ك مي هم نگوئيم متكيف به كيف ذهني يا نظري شده تمييز در آنجا راحت كار
نقل و انتقال و كاركرد با او سخت باشد و واسطه در تصرف هم هست اينجا ديگر مرتبه تصرف است، ولي حاال 

شود يك حيث آن اين است كه  مي چنين چيزي را اگر كسي بگويد رابطه دقيق بين كميت و كيفيت برقرار
 ف تصرف را براي مقصد شما معينآيد تكلي مي گوئيد در يك جهت و بعد ديگر در منزلت تصرف عدد مي شما
شود گفت براي هر فاعلي در هر جا درنظم آفريده شود  مي كند آن وقت اگر چنين چيزي هم گفته شد آيا مي

يك ربطي به حروف پيدا شد و يك ربطي به عدد پيدا شد حاال هر فاعلي بخواهد تصرف كند در نظام فاعلي 
توجه به كيفيت و شاء داديم توجه به قدر و منزلت داده ايم در مقام  گوئيم هر جا هم مي از پائين گرفته تا باال

تحقق بايد به كيفيت قدر و منزلت داد يعني در حقيقت قدر و منزلت آخرين پله تحقق است اگر قدر و منزل 
داد يعني در حقيقت قدر و منزلت آخرين پله تحقق است اگر قدر و منزلت نباشد اگر مقداري و كمي نباشد 

شود به تشخيص خاصي كه در  نمي شود و اگر حروف هم نباشد معني كيفيت شاء مشخص نمي لت تحققمنز
عالم حاال يا برزخي يا نظري يا ذهني هر كدام كه باشد ولي همين را هم كه بگوئيم بايد در رتبه قبل بگوئيم 

ربط بين حروف و اعداد گشت حتما حروف و اعداد جايگاه خاصي در نظام آفرينش دارند. . آنوقت بايد دنبال 
خورد كارائي دارد حاال آيا اين حروف و ابجدي  مي بعنوان يك سر نخ اصلي معناي ابجد و معناي حروف بدرد

توانيم از يك برنامه  مي كه بدرد خورد حاال فرض به اينكه تا اين جايش محفوظ و درست باشد ما چگونه
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توانيم اسماء مختلف را مرتبا خالصه  مي ا فرموديد آيابزرگ در بيائيم همين مسئله خالصه كردن كه شم

اسم در مقاله يا در برنامه داريم اينها را خالصه كنيم به دو حروف دو تا را هم دوباره خالصه  ٢٠كنيم فرضا 
توانيم از ابجد استفاده كنيم يعني  مي كنيم و خالصه را هم دوباره خالصه كنيم باز در اين خالصه گيريها

ست قابل پرداختن به آن هست به عبارت اخري براي دست بردن به عدد يكي از اين دو كار را مطلبي ا
مجبوريم انجام دهيم و يا يكي از اين دو كار يك موضوع تئوريك هميشه داريم و يك موضوع عمل داريم يا 

ن سه كيل آرد بايد بيائيم از عمل سير كنيم ببينيم و بگوئيم ما تجربه كرديم دو كيل شكر يك كيل روغ
آمد؟ يعني تجربه كنيم؟ ببينيم چه  مي شود يعني قبال ندانيم كه چه بدست مي بريزيم چه بدست آمد و چه

بدست آمد ايندفعه اينطوري شد و آندفعه آنطوري شد فرض كنيد كه سيم مسي داريم عايق دورش است و 
ديم با يك باطري يك همچو تغييري شد ميله آهني شروع كنيم بگوئيم آقا ما صد دور پيچيديم و آزمايش كر

دو هزار دور پيچيديم اينجوري ديديم پنجاه دور پيچيديم اينطوري ديدم يا بايد با متد و روش حسي كار 
كنيم تا بتوانيم يك عددهائي را بين يك كيفيتهاي بكار ببريم و بعد از اين بشود حد اوليه ما براي بكارگيري 

ن عدد و كيفيت از نظر تئوريك بيان كنيم بصورت فلسفي و بر آن اساس بيائيم عدد. يا بايد بيائيم ربطي بي
آيد يا  نمي عدد و كيفيت را كنار هم بنويسيم و يا بايد بيائيم نقلي بپذيريم چيزي را. سه راه كه بيشتر به نظر

ديگري هم به ذهن بايد فلسفه اي داشته باشيم يا بايد از نقل بپذيريم يا بايد از تجربه بپذيريم آيا راه 
 آيد بين عدد و كيفيت؟ مي حضرتعالي

رسد كه اصال كاري به بحث ربط بين حروف و  مي برادر معلمي: اين مطلب كه االن اينجا نتيجه گرفتيم بنظر
اعداد نداشت يك مطلبي بود كه از اولش تمام شده بود مطلب اين است كه اگر ما يك محور واحد يا يك 

كند بنابراين يك  مي باشيم بقيه انتخابها نسبت به آن انتخاب يك جايگاه خاصي پيداانتخاب شامل داشته 
كند يعني اگر كه فرض كنيم كه انتخاب كرديم خداپرستي را هم چيزهائي كه  مي ارزش و منزلت خاصي پيدا

ن در اين عالم هست يعني هر كيفيتي كه هست در راه خداپرستي يك جاي خاصي دارند بنابراين يكيشا
 شوند و يكي شان بي ارزشتر مي براي خداپرستي مفيدترند و يكي شان مضرترند لذا يكي شان با ارزش تر
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خواستيم نتيجه بگيريم تا اينجاي مطلب اصال هيچ ربطي به  مي شوند اين مطلبي بود كه از قسمت اول مي

شود  مي ابق نتيجه گرفتهتواند نداشته باشد يعني يك چيز كلي است كه نسبت به بحثهاي س مي بحث حروف
ريزد بستگي دارد كه مقصدش كجا هست و  مي بنابراين در فرضا برنامه اي هم كه هر فردي براي خودش

 كند. مي كند و يك ارزش خاصي هم پيدا مي هدفش كجاست و چه هست هر شيئي يك خصلت خاصي پيدا
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: يك كارائي خاص.

كند كه با توجه به بحثهائي هم كه قبال كرديم بهتر اين است كه  مي ه يك كارائي خاصي پيدابرادر معلمي: بل
 به جاي اينكه بگوئيم مقصد واحد بگوئيم نسبت به جهت واحد كه زمان همراهش شود آنوقت كيفيت جهتدار

كند يعني به  مي شود نه مقصد دار جهتدار يك تفاوتهائي دارد بنابراين هر كيفيتي يك ارزش خاصي پيدا مي
كند حاال وقتي  مي ميزاني كه در جهت آن هدف يا در آن جهت نقش به عهده اش گذاشته شده نقشي را ايفا

خواستيم بگوئيم اين كيفيت در اين جهت مهمتر است يا آن كيفيت مهمتر است مجبوريم كه آثار كيفيتها را 
اسي قرار دهيم يعني فقط جهت واحد در آن جهت واحد با يك چيزي بسنجيم يعني يك كيلي يك مقي

خواهد فرض كنيم كه اگر همه  مي خواهد قبال يك مقياس هم مي كند يك چيزي هم نمي مطلب را مشخص
 چيزهائي كه روي اين ميز هست بگويند كه از جهت وزنشان اينها را ارزش گذاري كنيد.

 را وزن كرد.شد همه  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: با يك سنگ يك كيلوئي
برادر معلمي: بله يعني نسبت در يك جهتي كه حاال نسبت به كششي كه نسبت به زمين دارند قرار است 

خواهد كه نسبت به آن مقياس بايد بتوانيم بگوئيم كه اين  مي اينها را ميزان كنيم يكي هم اينكه يك مقياس
 كيفيت نسبت به آن كيفيت چقدر ارزشمند تر است.

 و المسلمين حسيني: يا سنگينتر است يا سبكتر است.حجت االسالم 
شود از جهتهاي مختلفي منظمشان كرد يك وقت  مي برادر معلمي: مثال افرادي كه در يك كالس هستند را

بر اساس طول قدشان يك وقت بر اساس وزنشان يك وقت بر اساس معدلشان يك وقت بر اساس نمره 
 رياضيشان. ..
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حسيني: اگر مبتني بر اساس ديدن تخته سياه است بايد بر اساس قدشان تنظيم  حجت االسالم و المسلمين

 شود اگر براي پاداش دادن يا تشويق كردن است نمره اصل است 
شود  مي كنيم بر چه اساس عوض مي برادر معلمي: يك وقت بر اساس حروف الفبا هست هر وقت كه معين

 گيرد جايشان عوض مي ي ما بين دو شيي ديگر قرارشود هر شي مي اين نظم بين اين مجموعه هم عوض
خورد غير از اين بايد يك مطلب ديگر هم داشته باشيم يعني  نمي شود ولي اين طرحها براي كا ربه درد مي

خواهد كه بعد بگوئيم در اين جهت  مي غير از اينكه بگوئيم بر چه اساسي منظمشان كنيم آنهم يك مقياسي
كه اين نفر اول شد آن نفر دوم و آن سوم تفاوت دوم يا اول يا سوم چقدر است مثال  واحدي كه ما قرار داديم

اگر بر اساس طول قد است يا اگر بر اساس نمره فالن است يا اگر بر اساس حروف فالن است اين اولي با 
كه  دومي چقدر ارزشش بيشتر است كه آن جلسه هم بحث شد كه اگر بگوئيم مثال فعال ما واحدهاي پولي

داريم يك ريالي هست و دو ريالي و مثال پنج ريالي و يك توماني بعد بگوئيم كه مثال از يك ريالي به دو 
رويم به پنج ريالي من شود كيفيت شماره سه اين  مي بعد ٢شود كيفيت شماره  مي رويم مي ريالي كه

تا اينجاهاي بحث هيچ تفاوتهايشان چقدر است يك چنين چيزي پس يك مقياس ديگري الزم دارد خوب 
ربطي به بحث حروف و كلمه و اين چيزها ندارد يعني خود كلمه ها هم اگر كيفيتي باشند داخل همين 

آيند بنابراين خود كلمات هم يك نقش خاصي دارند يعني خود حرف هم بر اين مبنا كه فرض  مي دسته ها
دارد و بعد خود كلمه ها هم نسبت به كنيم خداشناسي يا خداپرستي يك جايگاه خاصي و يك ارزش خاصي 

كند مثل هر كيفيت يا هر شيي  مي كنند هر لغتي يك ارزش خاصي پيدا مي همديگر يك ارزش خاصي پيدا
آيد  مي كند بنابراين اگر بخواهيم بگوئيم كه از اين صحبت بحث عدد دو مي عيني كه يك كيفيت خاصي پيدا

گفتيم هر كيفيتي را وقتي  مي آيد يعني همانطوري كه مي د دركرديد بحث عد مي نه از همان بحثي كه شما
شود بعد كه بخواهيم بگوئيم كه اين در اين جهت مهمتر است  مي روي جهت واحدي برويم جايشان عوضشان

 دهيم. مي با ارزشتر است اين مهمتر يا با ارزشتر بودن و يا مفيدتر بودن را مبناي كم قرار
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شود بايد بگوئيم مجبوريم كمي كنيم و  مي توانيم بگوئيم كم از اينجا پيدا نمي د البتهشو مي و كم از اينجا پيدا

گيريم، يك  مي كنيم؟ اگر اين حرف درست باشد كه بگوئيم مقياس مي وقتي مجبوريم كمي كنيم يعني چكار
و كيفيت دوم سنجيم كيفيت اول را ببينيم چند برابر مقياس است  مي گيريم بعد مي چيزي را بعنوان مقياس

چند برابر مقياس است باز هم در اينجا تعريف از كم نداده ايم ولي ما كم را بكار گرفته ايم بعد كه تعريف از 
كنيم كه اگر ما مقياس گرفتيم بعد آمديم گفتيم اين سه برابر  مي كم در همان قسمت اولي كه حاال فرض

و يعني چه؟ اينجا را ما بايد تعريفي بكنيم كه بعد مقياس است آن در برابر مقياس است بگويند اين سه و د
گوئيم اين سه است اين دو است مثال همان تعريفهائي كه قبال داشتيم اگر  مي عدد معنا پيدا كند كه وقتي

آنها درست باشد يك چيزي مثل آنها بايد بگوئيم. بگوئيم كه يعني سه مقياس يا سه برابر مقياس يعني اينكه 
آن وجه اشتراكي كه مقياس است در آن سه بار تكرار شده يعني سه تا اختالف در آن وجود  مثال اين كيفيت

داشته كه اين حذف شد يا مثال سه بار اين اشتراك وجود دارد همراه اختالفاتي كه حاال به آنها كاري 
لش هم نداشتيم يك چنين تعريفي را هر وقت ما داديم بحث كم را معرفي كرديم حتي در بحث قسمت قب

معرفي نكرديم كه كم چيست و اگر چنين كاري را انجام داديم تا اينجا هيچ ربطي به بحث حروف و اعداد و 
گوئيم كه اگر ما كيفيتها را  مي فرمائيد كه حاال اين را چكار كنيم مي اينها ندارد بعد آن قسمت آخر كه

 يري كه ما از آنها انتظار داريم يا از آنهابتوانيم نسبت به نسبت تاثيري كه دارند و يا نسبت به نسبت تاث
خواهيم يعني تحت شمول را منحل كنيم در شامل تا برسيم به كيفيتهائي كه آن كيفيتها شامل  مي

كيفيتهائي باشند كه بگوئيم شاملتر از اين كيفيتهائي نيست و بعد آن كيفيتهاي شامل را هم به نحوه اي 
كنيم  مي شود كه حاال شامل و مشمول را چه طوري انتخاب مي انتخاب كنيم چون بعدش اين بحث پيدا

چون در همان شامل و مشمول هم عينا همين صحبتها هست كه تا يك حدودي قدرت اختيار پيدا شود كه 
 شود شامل و مشمول را چطوري انتخاب مي ما بتوانيم يك چيزي را شامل بر يك چيز ديگر بدانيم سئوال

گيريم كه مكتب معرفي  مي ا نسبت به مكتب خودمان شاملترين امور را اموراتيگوئيم كه م مي كنيد؟ مي
كرده باشد نسبت به برنامه خودمان كه روي اعتقادات آمديم نه اينكه حاال يك بحث عقلي خاص را نتيجه 
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 دهيم كه وحي آنها را مي گوئيم كه آن اموراتي را شاملترين امور قرار مي دهد كه بگويد اين چيست بعد

دهيم كه وحي در مورد آن صحبت كرده باشد و  مي شاملتر قرار داده باشد و بعد باز آن اموراتي شاخص قرار
با ارزشتر و بي ارزشتر را معرفي كرده باشد و گفته باشد تفاوت اينها با همديگر به چه صورت است كدامش 

رشد يافتگي را هم وحي معرفي كرده  رشد يافته تر از كدام و كدام آن غير رشد يافته تر و حتي اين ميزان
باشد اگر چنين چيزي را فرض كنيم پيدا كرديم يك نحو با ارزش گذاري را از وحي بدست آورديم يعني يك 
نحو تناسباتي را هم يعني اعدادي را هم از ما بين اينها بدست آورديم وقتي نسبت ما بين آن شاملها را 

هم از وحي چيزي بدستمان نيامد خود آن عددهائي كه در شامل بدست آورده باشيم اگر در تحت شمول آن
توانيم  نمي كنند كه ما بيش از آن خطا مي هستند براي ما يك راهنما هستند، يعني يك حد خاصي را معرفي

داشته باشيم چون آن عدد كلش يك عددي است كه بايد ثابت باشد يعني ما يك چيزهائي را به تبع آن عدد 
مانند كه قبال به ما بگويند كه شما بايد در اينجا حلوا درست كنيد حلوايتان هم  مي مثل اينكنيم  مي درست

كنيد مثال سه برابرش سوهان درست  مي نسبتش با سوهان بايد اينطوري باشد كه هر چه كه حلوا درست
براي اينكه آنجا يك  شود سه تا حلوا مي كنيم بعد اگر به ما نگفته باشند كه چقدر ا ز آرد شكر روغن بياوريم

 شود. مي مطلب خاصي است ما در اينجا يك ميزان اشتباه كمي برايمان پيدا
 شد. مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: ميدان عملمان محدود

 شود نه اينكه بگوئيم ميدان بلكه بايد بگوئيم قدرت خطا پذيري مان كم مي برادر معلمي: ميدان محدود
توانيم اين كارها  مي شويم چون يك شاخصي را پيدا كرديم بعد با آن شاخص مي باهشود كمتر دچار اشت مي

 را انجام دهيم.
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: حاال من سئوالي اينجا از حضورتان بكنم بنابر بيانات حضرتعالي آيا

اختالف را هم درخودش  شود در اينجا گفته عدد ما به القياس ما به االشتراكي هست كه در عين حاليكه مي
دهند هر چند آنها  مي دارد ولي نسبت به كيفيت كه سنجيده شود كيفيتهاي مختلف ما به االختالفي را نشان
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گوئيم آنها وجه  مي خودشان يك وجه اشتراكي دارند ولي در يك مجموعه اي كه هم عدد هست هم كلمات

 شود؟ مي م ديگر يك برنامه عيني درستاختالفها هستند اينها وجه اشتراكها در يك تركيب با ه
كنيم  مي برادر معلمي: يك وقت بايد وارد بحث كلمه و عدد شويم يك وقت هم هست كه بصورت كلي بحث

شود و يك  مي گوئيم كيفيت ها اختالف و اشتراكاتي دارند بعد بگوئيم عدد از كجا پيدا مي در مورد كيفيت كه
هست و بعدش هم نوشته حلوا كه االن  ٧كيلو حلوا اينجا يك  ٧تيم وقت هست كه در برنامه مان مثال نوش

گوئيم از آن لغت منظورمان فالن كيفيت است  مي روي كاغذ و روي تابلو نوشته كه آن شيريني را ندارد! ما
حاال چه اين را اختيارا گذاشته باشيم و چه اعتبارا گذاشته باشيم چه نسبت به حلوا داشته باشد يا نه، يك 

گوئيم از آن چيزي كه در عينيت هست كه ما از آن يك تصوري در ذهنمان هست كه  مي حث دومي است،ب
آوريم وگرنه  مي دهيم يا به خاطر مي آن تصور را حاال به اين شكل خاص مثال بوسيله نوشتن لغت حلوا نشان

كيلو  ٧گوئيم  يم آيد وقتي مي از خود همين لغت هم فورا يك خصلت خاص يك مفهوم خاص به ذهن ما
 حلوا.

نسبت به مقياس  ٧گيريد؟ كه  نمي آن معني وجه اشتراكي ٧حجت االسالم و المسلمين حسيني: شما از 
 كيلو سوهان يا هر چيز ديگر. ٥نسبت به فرضا  ٧مشترك است با 

عداد شود ت مي شود كميتي كه اينجا قرار داد مي صحبت كنيم ٥برادر معلمي: بله اگر بخواهيم روي همان 
گوئيم  مي وجه اختالفهائي است كه حذف شده يعني ترتيب اعدا تركيبي كه ما درست كرديم يعني وقتي ما

تا يك كيلوها با هم  ٧تا يك كيلو يك كيلو حلوا داشته باشيم كه  ٧توانستيم بگوئيم  مي كيلو حلوا، ما ٧
 ديگر اختالفاتي داشتند بعد كه ما اينها را روي همديگر ريختيم.

 ت االسالم و المسلمين حسيني: اختالفاتشان را حذف كنيم نسبت به مقصد؟ يا اينكه نسبت به جهت؟حج
برادر معلمي: اختالفاتشان را نسبت به آن جهتي كه مورد نظر ماست يا قابل محاسبه نبوده يا قابل اغماض 

بور است چنين كاري را بوده كه ما مجبور شديم اينكار را انجام دهيم كه حتما انسان در زندگيش هم مج
 آورد. مي توانيم بگوئيم كه اين يك مطلبي است كه در آن خطا نمي بكند
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كنيم كه براي حذف وجه  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: خوب عدد را از همين باب نگاه

 دهيم مي اختالفهاست يعني به عبارت ديگر براي خالصه يك چيز نسبت به جهت خاص طوري او را تخصيص
 كند. مي كه خودش يك تركيب كيفي پيدا

 برادر معلمي: ما كه روي اين قبال صحبت كرديم چند نوع عدد گفتيم هست.
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: آن عددي كه تخصيص داديم.

برادر معلمي:ممكن است چند نوع عدد برگردد به يك چيزي يك وقت هست كه بحث را برمي گردانيم به 
نزلت كه ما اسمش را گذاشته بوديم عددي كه در جدول جهت است و آن عددي است كه بحث ارزش و م

خواستيم بياوريم  مي شود. يعني در همان جهت خاصي كه ما مي نشيند و خود كيفيت مي جاي خود كيفيت
گرفتيم  مي اين كيفيت در آن جهت يك منزلت خاصي داشته يك جايگاه خاصي داشته كه اگر ما يك مقياس

پذيرفته و گرنه اگربخواهيم خودش را به خودش بگوئيم  مي ت به يك چيز ديگر اين يك عدد به خودشنسب
 شود. مي كه ديگر بي معنا

گوئيم عدد چه كاره  مي گويم كه نسبت به كيفيت هر وقت مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: من هم
گوئيم آب  مي دهيم مثال وقتي مي خودشدهيم يا نسبتش را به غير  مي است، هميشه نسبتش را به خودش

 شود مالحظه كرد و بعد گفت آب چيست؟ يا آب را با خود آب مي چيست؟ آب را در رابطه با چيزهاي ديگر
 شود مالحظه كرد و گفت آب چيست؟ مي

برادر معلمي: تغييراتي كه هست يعني آب را خودش نسبت به چيزهاي ديگر در يك جهت واحد اگر هر سه 
 شود. نمي نباشدتاش 

حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر آب نسبت به چيزهاي ديگر در جهت واحد، عدد نسبت به حروف در 
 شود. مي جهت واحد جايشان چه

خواهيم بگوئيم در اين تكه هائي كه آمديم چه  مي برادر معلمي: ما اصال تا اينجا بحث حروف نداشتيم يعني
ث حروف؟ صحبت در مورد اين بود كه هر كيفيتي خودش يك نسبت تاثير احتياج هست كه برويم سراغ بح
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خاصي دارد، اينكه هر كيفيتي نسبت تاثير خاصي دارد خودش كه اسمش حروف نيست، بعد در آن جهت 

توانيم تبديل  مي خاص اين كيفيت خاص يك ميزان نسبت تاثير خاصي دارد حاال اين نسبت تاثير خاص را ما
در كنار يك كيفيت ديگري يعني اين يك واحد از اين كيفيت را تبديل بكنيم به چند  كنيم به يك عددي

واحد از كيفيت ديگر چون كيفيت ديگر يك كيفيتي است كه مقياسي است براي سنجش در آن جهتي كه 
 گوئيم اين ميكروفون را صد تومان يعني يك عدد ميكروفون صد تومان كه خوب تومان مي خواهيم مثال مي ما

خودش يك كيفيتي است صد هم يك عددي كه كنار دستش قرار گرفته اين يك ميكروفون هم يك عددي 
گوئيم صد تومان داراي  مي است و ميكروفون بودنش هم يك كيفيتي كه اينجا قرار گرفته در آن جهت مثال

خودش چيزي  ارزش است يعني نسبت تاثير اين كيفيت در آن جهت واحدي كه مورد نظر بوده نسبت تاثير
كه دارد. نسبت تاثير خودش نه اينكه يعني خودش به تنهائي بلكه يعني خودش روي ساير كيفيتها در آن 

شود اگر در اين جهت  مي جهت كه مشخص است اگر كيفيتهاي ديگر اصل قرار بگيرند نسبت اين كم و زياد
 گوئيم از اينجا مثال عدد پيدا يم شود بعد مي هم نبود يك چيز ديگري بود با توجه به همه اينها خاص

شود فعال در اين قسمت از بحثش احتياج به اينكه وارد بحث حروف و كلمه و اينها شويم ندارد مگر اينكه  مي
كند بعد بگوئيم كه حاال اگر خواستيد نسبت تاثير هر كيفيتي را  مي در قسمت بعدش بگوئيم احتياج پيدا

ي اگر بخواهيد بفهميد كه هر كيفيتي در فالن جهت خاص در فالن بدست آوريد اين از چه راهي است يعن
آوريم كه ممكن است براي اينكار  مي مجموعه خاص نسبت تاثيرش چقدر است اين را از چه راهي بدست

حروف يا عدد يا كلمه استفاده بشود بعد در قسمت اول كه بحث فلسفه كم بود اگر بخواهيم خيلي خالصه 
نكه بگوئيم هر كيفيتي در يك مجموعه خاصي كه قرار دارد نسبت به يك جهت خاصي اش بكنيم غير از اي

خواهند  مي نسبت تاثير خاصي دارد يعني نسبت تاثير خاصي به عهده اش گذاشته شده يا كارائي خاصي از او
در آن آن كارائي خاص نسبت به كارائي هاي ديگر يك نسبت تاثيري دارد يك اختالف و اشتراكاتي دارد لذا 

گوئيم اين يك  مي شويم به بحث كميت كه بعد كه مي جهت واحد يك مقدار خاص ارزش دارد اينجا نزديك
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سنجيم كه نهايتا از بحث كميت سر در آورديم در  مي ارزشي دارد آن يك ارزشي دارد اين را چطوري با هم

 اين تكه اش كه احتياجي به بحث حروف و كلمه و اسم ندارد.
و المسلمين حسيني: در قسمت بعدي اگر احتياج پيدا كنيم پايه اش در قسمت قبلي مان حجت االسالم 

 بوده است.
كنيم كه بعد  مي گويند به چه سئوالي برخورد مي برادر معلمي: بستگي دارد كه آن را چگونه تمام كنيم يعني

ر اول آن جلسه عرض كردم بخواهيم برويم به سراغ اين اگر به اين سئوال برخورديم يعني همان سيري كه د
كه مثال ما يك وقت بحث كنيم كه آيا در اين سه جدولي كه ما داريم به عدد احتياج دارد يا ندارد بعد 
بگوئيم كه آن عددها عددهاي ثابتي هستند يا ثابتي نيستند يعني فرموليند يا اينكه متناسب با شرائط 

 شوند. مي مختلف عوض
حسيني: يعني عوض اگر هم شوند خود عوض شدنشان تابع فرمول هست يا حجت االسالم و المسلمين 

 نيست؟
برادر معلمي: بله كه اگر باشد يعني دوباره فرمول عوض شده و آن فرمول باالتري فرمول اصلي بوده بعد اگر 

در  آيد آن نهائي ترين فرمولي كه كميت مي به همچنين فرمولي رسيديم بگوئيم كه اين فرمول از كجا بدست
 كنار يك كيف خاصي قرار داده شده بعد بگوئيم كه اگر آن فرمول نقلي باشد.

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: يا بايد عقلي باشد يا بايد نقلي باشد.
گويند عقلي  مي شود دو تا يا عقلي است يا نقلي است بعد كه مي شود نمي برادر حسيني: نه اين سه تا چيز

 آورد. مي ز چه راهي بدستشد بايد بگويند عقل ا
 آيد. مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: يا از راه تئوريك يا از راه تجربه بدست

برادر معلمي: بله منظور اينكه اگر آمديم در اين يكي از خطهاي خاص بعد ممكن است كه فرض كنيم اگر 
كند فقط يك  نمي و اينها پيدا آورد اين اصال احتياجي به بحث كلمه مي گفتيم عقل از راه تجربه بدست

جاست كه ممكن است احتياج به كلمه پيدا كند آنهم اينجا هست كه بگوئيم كه عدد هر كيفيتي يا ارزش هر 
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شود كه قبلش هم بگوئيم كه اسم هر كيفيتي هم مثل خودش مخلوق است  مي كيفيتي از روي اسمش معلوم

نكرده كه بگوئيم ممكن است اسم يك جائي را بي  تناسبشان هم يك تناسبي است كه بشر در آن دخالت
 مسما گذاشته باشد.

گوئيم بشر دخالت كرده يعني  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: حاال همين سئوال است كه آيا وقتي
 مخلوق نيست؟

كم  تواند اينها را مي كند يعني مي برادر معلمي: نه بشر دخالت كرده مخلوق هست ولي بشر يك وقت دخالت
 و زيادش كند.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: شما هر چه هم كه بشر درست كند ولو چيز بدي باشد نسبت به 
 پرستش خدا ولي بهر حال برمي گردد به خلقت.

 برادر معلمي: خوب اين كه همه چيز همينطور است.
 عد عامي همانطور كهحجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر همه چيز شد معنايش اين است كه يك قوا

گوئيد اگر اين فرمولها عوض شد يك فرمولي هست كه حاكم برهمه فرمولهاست كه آن ديگر نبايد عوض  مي
شود تحت  مي گوئيد فرمولها عوض مي توان گفت هر چيز يك فرمولي دارد بعد فرموديد كه اگر مي شود لذا

آيد از ملكوتي  مي كند ولو كه مي بشر هم تصرفخواهيم بگوئيم كه اگر  مي شود، حاال ما مي يك قائده عوض
 سازد ولي خود اين تحت يك قاعده اي انجام مي آورم اين حروف را مثال كلمات باطل شيطاني مي بودن در

شود درست است تصرفي كه بشر روي حروف داشته رحماني بوده يك حروفي كه رحماني بوده و اسمايي  مي
ند لذا اين يك بهره برداري بدي كرده و بوسيله يك بهره برداري بد يك توانسته بك مي بوده كه هدايت بشر

 نتايج فاسدي از اين گرفته است و به يك چيزهاي غلطي تبديل شده يك كلمه كفر شده اينكه بايد اثبات
كرده به خدا بر عكس دعوت كرده به دنيا و  مي كرده مبداء و معاد را و دعوت مي كرده مانع را اثبات مي

ك شهوات را نسبت به ماندن درعالم و خالصه استفاده فاسدي كرده ولي يك فرمول ديگر شامل برخورد تحري
اين تغيير هست كه ما اگر بخواهيم در آن منزلت صحبت كنيم كه اگر مثال ابجد هست اين ابجد فرمول 
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مثال اسم نيويورك  شود پيدا كرد كه مي حاكم بر فرمولهاي تغيير استفاده هست يعني فرمول اصلي است لذا

كنم از قبيل اسمي باشد كه مثال شما در يك  مي خيلي موثر باشد در فاسد كردن انسان من باب مثال عرض
جاي مهمي فرضا داريد كه در آنجا خيلي اثر هدايتي دارد حاال اين متناظر بايد عددهايشان مثال بزرگ و 

براي نيويورك تمام كرد كه از روي همين عدد شود يك وصفي و خصلتي را  مي كوچك باشد يا از روي عدد
 گوئيم مكه مي شود تمام كرد؟ اگر كسي بتواند اين كار را بكند كه مثال مي يك وصفي و خصلتي را براي مكه

شود در اينجا  مي شود قبله مسلمين و محل طواف و مطاف و سعي و مسعي و وقوف و الي آخر كه حج مي
 شود. مي د كه يك فسقهايي يك ظلمهايي يك چيزهايي واقعشو مي ولي در آنجا هم يك مفسقي

شويم بعد هم كلمه را به يك صورت خاص حساب كنيم از  مي برادر معلمي: دوباره از آنجا كه وارد بحث كلمه
همين روشن نميشود كه چرا مبجوريم اينكار را بكنيم براي اينكه باز هر كيفيتي دوباره برگردد به اينكه 

تواند انجام دهد يعني يك چيزهايي را در  مي تياراتي دارد و تا يك حدودي يك كارهائي راخوب بشر يك اخ
 آنها يك تغييراتي بدهد حاال اين نسبت به كلمات باشد اگر در آنجا هم اختياري داشته باشد اين كارها را

فكري باشد كيفهاي تواند بكند نسبت به فرضا ساير كيفيات هم باشد مثال شيي هاي عيني باشد كيفهاي  مي
تواند چيزهايي بسازد فرضا حروف الفبا را در  مي قلبي باشد اينجا هم يك چنين قدرتهايي دارد و باز آنها هم

 تواند بچسباند و به همديگر بگويد مثال ال اله و يا حروف را مي اختيارش قرار داده اند حروف الفبا را
كند و يك وقت با اينها كلمه يا جمله يا  مي اينها كفر درست گويد ال اله اال ا... يك وقت با مي چسباند مي

تواند بكند اين يك چيز كلي شد مثل  مي كند اين كه چنين كارهايي را مي مقاله يا هر چيز توحيدي درست
تواند بيايد با سنگ و آجر و سيمان كه در اختيارش گذاشته اند مسجد درست كند و  مي همين كه يكي هم

تواند كاباره يا قمارخانه درست كند اين عين همديگر شد هيچ فرقي پيدا نكرد  مي و چيزها يا با اين سنگ
تواند اين كارها را بكند خوب  مي دراين تكه هايش هم كه اصال صحبت نيست كه آيا بشر در اين كلمه ها

است كه آنجا  توانست بگويد معلوم نمي توانست كسي بلد نبود فحش بدهد كفر كسي نمي معلوم است كه اگر
تواند، در آنجا راحتتر از عينيت شايد بشر بتواند هر چه دلش خواست بگويد بنظر راحتتر است البته  مي هم
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آنجا هم مطلق نيست ولي بنظر راحتتر از عينيت است كه هر چه دلش خواست بگويد يعني تصرف در 

ت كه حاال اگر ما براي هر كيفيتي هم خياالت شايد راحتتر از تصرف در عينيتها باشد ولي صحبت در اين اس
يك اسم قرار داديم يعني اينكه بخواهيم بگوئيم اين در دستگاه الهي عددش چند است بر اساس حاال يك 

آوريم اين ربط دارد به اينكه عدد را اسمش را پيدا كنيم و اسمش را هم روي  مي مقياس كه از هر جا بدست
م برايش يك عددهايي قرار دهيم كار نداريم كه عددهايش چطوري است حروف الفبا ببريم بعد حروف الفبا ه

كند كه بايد  مي خواهد يعني به اين مطلب بستگي پيدا مي و ضرب و جمعش چطوري است اين خيلي چيز
ربطي كه بين كلمه و شيي هست يك ربطي باشد كه خود اين ربط به دست بشر هيچ چيزش نباشد چون به 

 آمد يعني اگر بشر بتواند كم و زياش كند آنوقت عددي كه از كلمه ها بدست محض اينكه يك مقدارش
آوريم تناسب ندارد با آن شيئي از لحاظ عددي از آن لحاظهاي ديگر تناسب دارد به همان معناهايي كه  مي

جلسه هاي گذشته صحبت شد ولي به اين معنا كه بعد بخواهيم بگوئيم از روي عددي كه كلمه اش را پيدا 
كنيم  مي دهيم تنظيم مي بكند او هم به يك ترتيب يك وقت هست كه باز كلمه را سر جاي محتوايش قرار

همانطور كه حاال يادم نيست عرض كردم كه يك وقت بگوئيم كه نگاه كنيد ببينيد كه خدا هر مخلوقي را كه 
ت و عالي هستند اسمها داشته يك اسمي هم براي اين مخلوق قرار داده و بعدش همانطور كه مخلوقات پس

هم پست و عالي است پس نگاه كنيم ببينيم كه هر كيفيتي را خدا چه ناميده به چه اسمي ناميده تازه اگر 
شود كه آن اسم را اگر مثال حروفش را يكجور با همديگر جمع كنيم چيزش  نمي اينكار بشود باز دليل بر اين

ل را داشته باشيم به همان ترتيب هم آنورش هست كه ماند كه اگر اين استدال مي بدست بيايد مثل اين
بگوئيم هر چيزي از رنگها و وزنها درست شده مثال عدد رنگ و وزنش را با هم جمع بكنيم بشود ارزشش به 

 تواند او هم بگويد چرا به اين صورت است. مي شود بگويد چرا به اين صورت است مي همين جهت كه اين
حسيني: مثال و رضوان ا.. اكبر يا ان ا.. يحب الصابرين مفهومي دارند اينها دو تا حجت االسالم و المسلمين 

مفهومشان خوب پيداست كه رضوان باالتر از صبر است يعني رضوان مقامش باالتر است و حاال عددش هم 
 بايد قاعدتا به يك معنا اين مطلب را اثبات كند.
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 رموده اند اين باالتر از اين است كه عددي هم كه ما بدستبرادر معلمي: اين باز عيب ندارد چون خودشان ف

فهميم كه اين اشتباه است فرضا همان مثا ل مكه و نيويورك را به همين  مي آوريم اگر كوچكتر از آن شد مي
فهميم كه اين  مي شود مي بينيم كه عدد آن بزرگتر از اين مي كنيم از توي اعداد ابجد مي صورت ساده حساب

لط است نبايد اينطوري بشود يك كار ديگري بايد بشود، يا عددهاي ديگري بايد طوري شود كه محاسبه غ
 شود ولي فرض كنيم كه حاال عددش هم بيشتر شد. مي عددي كمتر از اين شود اين هم

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: مثال مكه را بگوئيم بيت ا.. الحرام، بيت ا.. الحرام معلوم نيست كه. ..
بعد مال نيويورك را كه  ١٠٠٠شود وقتي بيشتر شد مثال شد  مي رادر معلمي: مثال بله بيت ا.. الحرام بيشترب

شود بر اينكه آن مهمتر است؟ يعني حاال چون آن بيشتر از  مي گوئيم اين دليل مي بعد ١٠حساب كرديم شد 
 است (منهاي يك) -١و اين ميليون است  ١٠٠اين شد معلوم است كه درست بوده شايد آن عدد اصليش 

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين صد ميليون منهاي يك است و آن صد ميليون باالي يك است.
شود كه بگوئيم چون آن عددش باالتر در آمد پس حتما درست است، درست است كه  نمي برادر معلمي: اين

اين است كه چقدر اين چقدر بودن صحبت  آن با ارزشتر از اين است ولي اين با ارزشتري اصال صحبت سر
خواهد كه به چه  مي شود بگوئيم كه درست است پس آن محاسبه دليل نمي بود همينكه از اين بيشتر شد

كنم اين مبتني بر چند تا مقدمه است كه بايد اثبات شود يك  مي آيد همينطور كه عرض مي دليلي اينجور در
گويند كه اسم گذاري دست  مي چيزهايي كه بعضي علماي جفرمقدمه اش اين است كه شايد مثل همان 
گذارد فالن (نه اينكه دست بشر نيست كه باالخره انسان از  مي بشر نيست يك كسي كه اسم بچه اش را

خواهيم  مي آورد آن باز دست بشر است چون مي درون تعلقاتش و افكارش و آمال و شاءش يك اسم در
خواهيم بگوئيم درش موثر بوده حاال چون قبال اسالم  مي درش موثر بوده شاء بشر بگوئيم افكار بشر باز اختيار

را قبول كرده بوده و پسنديده بوده و شيعه شده بوده و به ائمه عالقمه مند بوده اسم بچه اش هم از بين اسم 
مي را كه اينطوري خواهيم نيست) بايد بگوئيم كه نه اصال اس مي كند اين باز آن چيزي كه ما مي ائمه انتخاب

دهد جبري مطلق مطلق است هيچ ربطي هم به آمال و افكارش ندارد كه آن نسبت برقرار شود بعد  مي قرار
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شود كه بگوئيم حاال كه اين لفظ را  مي هم كه نسبت برقرار شد كه يعني ادعاي اول اثبات شد ادعاي دوم اين

اني پيدا كردن ارزش كيفيت به پيدا كردن ارزش خدا گذاشته بود بر اين محتوي بدون هيچگونه تصرف انس
خواهد چرا پيدا كردن ارزش كيفيت به پيدا كردن مثال ارزش  مي اسمش است كه باز هم اين يك دليل ديگر

رنگش نيست يا به پيدا كردن ارزش وزنش نيست يا به پيدا كردن ارزش خيلي چيزهاي ديگرش نيست چرا 
گوئيم كه اگر تازه از اسمش در آمد اينكه اسم را اينطوري كه ما بسنجيم  مي آيد ولي بعد مي از اين يكي در

خواهيم آن اسمها را  مي ارزشش (ارزش اسم، حاال اگر فرض كنيم كه ارزش كيفيت به ارزش اسم است) حاال
با هم مقايسه كنيم بگوئيم مثال ميكروفون چقدر مثال ارزشش هست و ضبط صوت چقدر است با خود 

شود اين فرمول چرا؟ چرا  مي ي نداشته باشيم و فقط دو تا اسم اينكه ميكروفون عددش اينقدركيفيتش كار
خواهد يعني سه چهار تا  مي آوريم كه اين هم باز خودش يك دليل ديگري مي از اين فرمول اين را بدست

ر عددش را حساب مقدمه الزم دارد تا برسد به اينجا كه بعدش ما بتوانيم بگوئيم بله اسم هر چيزي را اگ
شود عدد خود كيفيت، خود اين آقايان هم كه جفري هستند چنين ادعايي ندارند كه ارزش كيفيت  مي كنيم

دانند اينها از يك حروفي  نمي كنند عدد ارزشي مي به ارزش عددهايش است ولي اين عددها را كه محاسبه
 گردند. مي دنبال يك حروف ديگر

 حسيني: كه آن حروف معرف ارزش است.حجت االسالم و المسلمين 
 گويند يك سئواالتي است جوايش را مي برادر معلمي: نه آن ارزش نيست اصال كاري به ارزش ندارد اينها

 خواهند اين ربطبين اين دو تاست. مي
 شود يا نه؟ مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر سئوالمان ارزشي باشد ارزشي جواب داده

اگر بحث ارزشي باشد آنهم ارزش است و اگر غير ارزش باشد او هم غير ارزش است كار اصال به  برادر معلمي:
خواهند حاال از لحاظ ارزشي باشد  مي اصل مطلب نداره اصلش اين است كه اين يك سئوالي است جوايش را

 آورند يا مي را بدست خواهند كه از اين راه مي يا از لحاظ هر چيز ديگري باشد يعني ربط بين دو تا جمله را
 كنند. مي شود كه از اين راه استفاده مي خواهند ببينند آينده چطور مي
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 شود. مي خواهيد آينده را ببينيد چطور مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: شما هم

 يمخواهيم ببينيم آينده را چطور بساز مي شود ما مي خواهيم ببينيم آينده چطور نمي برادر معلمي: نه ما
 خواهيم بگوئيم آينده چطور خواهد شد كه با همديگر خيلي فرق دارد. مي

حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه حاال چطور خواهد شد را اگر بررسي كنيم هر چيز پيامد يك چيز 
 توانند جواب دهند يا نه. مي است پيامد يك عمل است پيامد يك عمل را هم آنها

ولي ظاهرا اينها پيامد يك عمل به آن صورت نيست كه بگوئيم اگر اينطور كنيد  برادر معلمي: من وارد نيستم
كنيم پيامد يك عملي كه در مثال برنامه ريزي غربي است نه اينها  مي شود مثل بحثي كه فرض مي اينجور

 كنند. نمي چنين كاري
ذ لطف بفرمائيد. فرموديد حجت االسالم و المسلمين حسيني: چند نا نكته فرموديد حاال اگر يك مقدار كاغ

 چند تا مقدمه الزم دارد مقدمه اول چه بود؟
برادر معلمي: مقدمه اول اين است كه بگوئيم ربط ما بين لفظ يا اسم و كيفيت يك ربط جبري است به اين 

تواند بكند يعني سوء  نمي شود و بشر هيچ گونه دخل و تصرفي در آن مي معنا كه اسامي كيفيتها جبرا معين
شود مقدمه دوم اين است كه بگوئيم ارزش كيفيت از روي  نمي ختيار يا حس اختيار بشر در اين وادي واردا

آيد و ساير چيزهايي كه دارد در اين موثر نيست مقدمه سوم هم اينكه بگوئيم بدست  مي ارزش اسمش بدست
مورد ارزش كيفيتها داشتيم  آوردن ارزش اسماء از اين طريق خاص است كه البته عين همان سئواالتي كه در

كند يعني نقلي است يا عقلي  مي شود يعني بگوئيم ارزش هر اسمي را خدا معين مي دوباره در اينجا وارد
آيد يعني فرمولي كه براي بدست آوردن ارزش كيفيت هست اين عقلي است  مي است يا از راه تجربه بدست

آيد يعني همين  مي گوئيم چرا از اين راه اين ارزش بدست يم يا نقلي است يا تجربي يا چيز ديگر. يعني وقتي
كه رسيديم به همان سئوال اولي كه ارزش هر كيفيت چگونه است عقلي است يا نقلي است يا از راه تجربه 

آيد يك دور زديم دوباره رسيديم به اينكه اين ارزش بايد از راه اسم بدست بيايد خوب حاال اسمش  مي بدست
 آيد. مي فهميم داراي چه ارزشي است اين عقلي است يا نقلي يا از طريق ديگري بدسترا بخواهيم ب
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 حجت االسالم و المسلمين حسيني: فرموديد چهارم اين است كه علماي اين علم چنين ادعايي را ندارد.

كرديم يك برادر معلمي: البته بنده هم وارد نيستم به كار آن علما ولي ظاهرا اين چند تا چيز كه ما نگاه 
 كنند دنبال بدست آوردن ارزش نيستند. مي كارهاي ديگري را

حجت االسالم و المسلمين حسيني: حاال اگر در همين مقدمات يك عنايتي بفرمائيد يك فرضهايي داريم 
فرض اول اين است كه لزومي ندارد ربط اسم و كيفيت جبري محض باشد لزومي ندارد خواص اشياء جبري 

سازيد مثال ترانزيستور  مي كنيد يعني مركبهاي جديدي مي واقع اشياء جديدي را درست محض باشد پس در
قبال نبوده فرضا ضبط صوت قبال نبوده اين با تركب فاعلي سازگار است يعني ربط بين اسم و كيفيت هم 

ار هم كه به گردد و همين مقد مي گوئيد به تركب فاعلي باز مي مانند ساير كيفيتهاست اين را در مقدمه اول
گردد كافيست عيبي ندارد كه ربط بين كيفيتها اسم باشد و سوء اختيار و حسن اختيار  مي تركب فاعلي باز

 هم سر جاي خودش باشد.
برادر معلمي: خوب وقتي سوء و حسن اختيار آمد يعني ممكن است اسمي را بي مسما براي كيفيت گذاشته 

 باشند؟
 خوب عيبي ندارد.حجت االسالم و المسلمين حسيني: 

گويند كيفيت اين  مي برادر معلمي: وقتي اسمي را بي مسما گذاشته باشند اگر عدد آنرا حساب كرديم اين كه
 ارزش را دارد، صحيح نيست.

كند نه اينكه لزوما بايد جبري  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه آن وقت نحوه استفاده از عدد فرق
 باشد.

ي اختيار آمد يعني تناسب ندارد وقتي هم اختيار آمد يعني اسم اين كيفيت را يك كسي برادر معلمي: وقت
 بتواند چيز ديگر قرار دهد.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: معنايش اين است كه وقتي اسمش را چيز ديگر قرار دادند اين يك 
 كارائي ديگري دارد يعني يك تعلق ديگري است.
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شود دو چيز يعني اينطوري نيست اينجا اگرشد دو چيز كه دو اسم داشت كه يك  مي برادر معلمي: نه اين

گوئيم كه يك چيز نيست بله دو تا چيز دو تا  مي چيز نيست بله دو تا چيز دو تا ارزش دارد ولي ما داريم
 گوئيم كه يك چيز يك اسم بايد داشته باشد. مي ارزش دارد ولي ما داريم

 خواهيم بگوئيم كه يك چيز در هر جائي يك اسم دارد. مي سيني: نه ماحجت االسالم و المسلمين ح
برادر معلمي: آن عيبي ندارد اين كه يك چيز در هر جائي اسم خاص دراد جبرا اگر اين شد اين حرف 
درستي است ولي اگر يك چيز با حفظ همه خصوصيات شخصي اش نسبت به جهتهاي واحد در يك 

م برايش گذاشت اگر چنين چيزي نشود يعني جبرا و حتما يك اسم بايد قرار مجموعه واحد بشود دو نحو اس
شود گفت  نمي داده شود در اين دستگاه اگر كه بشود دو تا اسم قرار دهيم يعني بعد از روي ارزش اسم

 ارزشش چقدر است.
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: بايد به اضافه آن ارزش يك دستگاه ساخت.

نه اصال كاري به آن دستگاه نداشت دوباره وارد آن دو دستگاهش نكنيد من عرضم اين است كه برادر معلمي: 
جائي كه اين اسم با حفظ دستگاه و جهت واحد و هم ارزها و درونش حتما بايد يك اسم خاصي براي اين 

 قرار داد.
 شود اسماء حقيقي. مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: كه

 شود اسماء حقيقي كه اين دست بشر نيست. مي برادر معلمي: كه
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: حاال اسماء غير حقيقي هم عيبي ندارد كه. . 

بينم و يكي ديگر  مي برادر معلمي: ولي اگر شد امساء غير حقيقي نه اينكه يعني من اين شيي را جاي ديگري
يك شيي نيست همين شيي در همين دستگاه بيند اين كه يعني دو شيي است اين كه  مي در جاي ديگر

روي همين محور اگر من بتوانم اين اسم را قرار دهم و يكي ديگر بتواند يك اسم ديگر قرار دهد هر وقت 
 شود گفت آن ارزشش چقدر است. نمي اينجوري شد بعد از روي آن كلمه ها
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كنيد اين اشكالتان  مي اشكال حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين همان نحوه استفاده است كه شما

 درست است بايد ضربدر دستگاهي بشود.
 برادر معلمي: نه ضربدر دستگاهش.

 خواهيم بگوئيم كه هيچ اسمي را هيچ كس بدون دستگاه قرار مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني
برد. (... جبرا) آنكه  مي دهد هر اسمي را در يك دستگاهي در يك نظام فكري در يك نظام واليتي بكار نمي

 كند كه اينجوري صحبت كند يعني مطلق دستش باز نيست. مي حتما تركب فاعلي ايجاب
 برادر معلمي: نه مطلق دستش بايد بسته باشد نه مطلق دستش باز.

كنيم كه مطلق  نمي خواهم همين را بگويم آنطرفش را اثبات مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: من هم
 يد بسته باشد.دستش با

 برادر معلمي: خوب اگر مطلق دستش باز شد آنوقت بعدش...
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه مطلق باز و نه مطلق بسته.

تواند آن را ببرد در يك دستگاه ديگر اما نه به اين معني كه  مي برادر معلمي: به همان اندازه اي كه باز است
همين خصلت و در همين چيز اگر توانست دو تا اسم قرار دهد از روي  بشود يك شيي ديگر اين شيي را در

 شود. نمي محاسبه اسم محاسبه ارزشي
 پذيرد بعدش مي پذيريم ولي مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: همين بودنش در يك دستگاه ديگر را

 شود. مي شود يك چيز ديگر عيبي ندارد اين جبرا گذاشته مي گويد اين مي
گويد  مي كند مي معلمي: نه ببينيد ما دو تا فرق را قرار بدهيم: يك وقت هست كه مثال يكي نگاه اين برادر

 اين ميكروفون است بعد لغت ميكروفون را هم در دستگاه نظام ادراكات انسان يك جايگاه خاصي دارد.
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: در ادراكات الهيه جايگاهي دارد كه. ...

 گويد اين ميكروفون نيست مثال مي كند مي معلمي: حاال هر چي يك دستگاه ديگر: يك كمي نگاه اين برادر
گويد چماق هم در اين دستگاه يك جاي ديگر  مي كند بعد مي گويد چماق است يك كسي اينجور نگاه مي
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توي سر كسي  دارد بعدش ممكن است كه خاصيت چماق را هم داشته باشد كه بشود برداريد آن را و بزند

شود در آن حرف زد  مي گوئيد ميكروفون است مي گويند خيلي خوب آن كه مي سنگيني چيزي داشته باشد
گوئيد چماق است دنبال يك خصلت ديگر از اين  مي پس اين شيي را بعنوان اين خصلتش شناخته او هم كه

گوئيم يك شيي شده دو شيي يك  مي ديده دنبال او بوده. اينجا ما مي ويژگي بوده يك خصلت ديگري از اين
شيي نيست ولي اينكه اگر آمدند و اين را بعنوان خصلت انتقال صوتش ديدند حتما بايد آسمش را ميكروفون 

گذارد اگر اين غير ممكن باشد پس يعني جبرا هر وقت هر كي هر  مي بگذارند يك كسي اسمش را چيز ديگر
 دهد اين يعني رابطه جبري. مي اسم خاصي را برايش قرار چيزي را در دستگاهي با اثر خاصي ديد جبرا

خواهم بگويم در مورد همه اشياء اثبات شود منحصر به  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين جبر را
شود  مي گوئيد دستگاهي را هم حفظ كند تغيير دستگاه باز چنين مي كلمه ندانيم اين نحو جبر را كه شما

ز هست در هيچ چيز نيست كه نباشد اگر كيفيت هيچ خصلتي نداشته باشد تا ما بگوئيم اين جبر در همه چي
 اختيار است.

برادر معلمي: بحث اين است كه اگر اختيار در اين دخالت داشته باشد در اين اسم گذاري براي اينكه براي 
نكه براي دو شيي شود دو تا اسم گذاشت نه اي مي يك شيي واحد نه براي دو شيي براي يك شيي واحد

مختلف دو اسم گذاشت يعني كسي شيي را در اين دستگاه ببيند و يك شيي را در آن دستگاه ديگر ببيند 
 اين يعني دو تا شيي. 

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: معناي جبري يعني اينكه بگوئيد آب هم همينطور خاصيت آب.
 شود مي بندد و اگر بگذارندش روي آتش بخار مي د يخبرادر معلمي: بله اگر آب را هم در يخچال بگذاري

 رود باال اينجا جبري است. مي
گوئيد حتي كيفيت حركات آدم هم در  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: مثل ساير كيفيتهاست درست

 زند در گوش كسي در گوش مظلومي يا در گوش ظالمي در اينكه توگوشي زدن درد مي گويد مي آنجا كه
 آورد جبر است. مي
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گوئيم كه هر كس يك شيي را در خصلت خاصي ديد جبرا اسمي خاص  مي برادر معلمي: بعد اين را هم اينجا

 گذارد. مي روي آن
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: عين همان.

كند آن بحث خصلت شيي است يعني هر شيئي خودش يك چيز خاصي  مي برادر معلمي: اين با آن فرق
 است.

 االسالم و المسلمين حسيني: همان خصلت كيفيت.حجت 
كنيد  مي برادر معلمي: نه اين خصلت كيفيت نيست اين دو چيز است دو كيفيت را شما داريد با هم مقايسه

خواهيد بفرمائيد كه اين كيفيت با اين كيفيت حتما بشر اين را اينجوري ربط  مي اين يك چيز نيست شما
 سوزاند يعني اگر دست گذاشتند توي آتش مي گوئيم كه آتش مي ولي آنجاخواهد داد اين اشكال دارد، 

 سوزد اين ديگر ربطي به كار و حرف بشر ندارد. مي
حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني حكومت قانون يا واليت مافوق بر كليه اقشار بشر حتي در اسم 

 است.گذاري صادق است در حكومت واليت مافوق نسبت به مادون جاري 
گذارد مثال  مي برادر معلمي: اين فرق دارد تا اين يعني اينكه هر كسي مسلمان شد حتما اسم بچه اش را

 حسين.
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: حتما هر كسي درجه ايمان او در درجه مثال الف بود اسم بچه اش را

 گذارد مثال دانيال. نمي
 گذارد محمد هم نمي د يك جاي ديگر اسم بچه اش را حسينبرادر معلمي: نه دانيال نه دوباره رفتي

 گذارد همان حسن. مي گذارد حتما نمي
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: حاال اين متناسب با وضعيت تعلقي اين به اسماء باالتري است. 
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تها را بسنجيم به كنيم حاال دوباره بايد بيائيم براي اينكه ارزش كيفي مي برادر معلمي: خوب پس يك پله نقل

 تعداد نفرات آدم (آدمهائي كه توي دنيا هستند) تعلقاتشان را اندازه بگيريم بعد ببينيم اينكه اين چيز را دارد
 گويد ارزش اين كيفيت در دستگاه اين آقا چقدر است. مي

كنيم  يم كنيم و وسيع مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: خوب حاال اين را در شكل خودش را كه كمي
 مثل اين است كه بگوئيم توي برنامه ريزي بايد تك تك آدمها را برايشان سئوال كنيم و بگوئيم كه شما

 خواهيد بخاري و بقالي بكنيد از روي اين. .. مي
 كند نه كار كسي ديگر را. مي برادر معلمي: نه آنجا آني كه دست خود اوست آن را تنظيم

خواهيم تصميم  مي نجا هم كار را براي همان كارهاي كلي بزرگ كهحجت االسالم و المسلمين حسيني: آ
 بگيريم. ..

اين يك بحث است كه ممكن است التزام به آن به يكي از دو صورت كه بگوئيم جبر محض بشود و يكي كه 
شود و تركب هم گيرم كه شما برگردانديد به يك نحو جبر و آميخته با  مي بگوئيم تركب فاعلي ساير اشياء

 گوئيم اگر در هيچ كيفيتي نبود اينجا هم نيست. مي گوئيد اختيار نيست، مي ك نحو اختيار حاالي
 كند. مي برادر معلمي: اين فرق

حجت االسالم و المسلمين حسيني: حاال اين صحبت و علي فرض تا تسليمش صحبت دوم اين است كه 
 در يك رتبه معين كند مثل شيي ارزش يك كيفيت به اسم آن كيفيت است اگر اسم كيفيت تعلقي را

 شود شيي كه يك مرتبه از كيفيت تعلقي را دارد. مي
برادر معلمي: رنگ هم همينطور حجم هم همينطور وزن و سفتي و سختي هم همينطور چرا ارزش كيفيت 

 به رنگش نيست كه به اسمش است.
 برد. مي د بكارحجت االسالم و المسلمين حسيني: اسم كيفيت تعلقي است كه آدميزاد دار

گويد خاكستري و  مي برد رنگ اين را مي برادر معلمي: خوب رنگ هم كيفيت تعلقي است كه آدميزاد بكار
 گويد آبي رنگ آن را سفيد.  مي رنگ آن را
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كند و  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: باز در اينجا اينكه اين را خاكستري (به قول حضرتعالي) رنگ

 كند به كيفيت تعلقي برمي گردد ولي نازلتر از اسم. مي آن را آبي رنگ
 برادر معلمي: چرا نازلتر؟

 گوئيد خاكستري. مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: خودتان
گوئيد خصلت خاص خودش چون ما  مي گويم نه آن يك خصلت خاصي دارد شما مي برادر معلمي: من دارم

از كلمه استفاده كنيم اين غير از اين است خوب ما مجبوريم كنيم مجبور هستيم  مي داريم با هم صحبت
 صحبت كنيم.

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: خوب آنهم مجبور بوديد صحبت كنيد كه اين تصرف را كرديد.
 برادر معلمي: نه چه اجباري دارد كه صحبت كنيم يكي توي جنگل تنها نشسته هر كاري دلش خواست

 به او هم صادق است؟كند اين قانون شما  مي
 تواند بكند. نمي حجت االسالم و المسلمين حسيني: عمل اجتماعي كه

 تواند انتقال دهد  نمي تواند بكند منظورش را به ديگران مي برادر معلمي: عمل اجتماعي هم
 نشيند و عمل اجتماعي مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين عمل اجتماعي است؟ تنها در كوه

 .كند مي
آورد  مي زند يك چيزهائي در اجتماع بوجود مي كند اجتماع را به هم مي برادر معلمي: در شهر يك كارهائي

اگر خواست با يك عده اي يك كار واحدي بكند مجبور است حرف بزند اينكه مجبور است حرف بزند سر 
گنگ هستند با يك جاي خودش است و درست است تازه حتما هم مجبور نيست كه حرف بزند آنهائي كه 

 برند. مي برند يا عالمتهاي ديگر بكار نمي زند اسم اصال به كار مي زبان ديگري حرف
حجت االسالم و المسلمين حسيني: كه جانشين اسم است كه آنها هم اسم در دستگاه خودشان است زباني 

 است در دستگاه خودشان.
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تيب بجاي اصالت تعلق و اصالت رابطه بايد بگوئيم شود اسم، به اين تر مي برادر معلمي: آنوقت همه چيزها

زنند بدون اينكه لبشان را حركت دهند و صوت بكار گيرند با دست  مي اصالت اسماء يعني وقتي دو نفر حرف
دانيد اسم يا قديمي تر كه مثال  مي كنند اين را هم شما اسم مي و سر و اشاره يك مفاهيمي به هم منتقل

 كردند. مي يها و يك چيزهائي به همديگر حاليخطا نبوده با يك نقاش
رسد كه مسئله سومش هم كه ارزش اسماء بوسيله  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: آنوقت به نظر

ابجد است آنكه بايد باشد طبيعتا اصل چهارمش هم كه علماي جفري چنين ادعايي ندارند درست است و 
 زندگي فردي داشتند برايشان هم مهم بود كه آينده فرد چگونه علماي جفركاري به حكومت نداشتند كار به

 شود اگر خواستيد كار داشته باشيد به زندگي واليت اجتماعي خوب يك كار ديگر است. مي
فرمائيد نقلي است تمام شود هر چهارتايش تمام شده چون همان كه  مي برادر معلمي: اگر همان سوميش كه

ء به ابجدشان است آن چيزهاي ديگرش تمام است يعني وقتي چنين چيزي بخواهند بگويند كه ارزش اسما
فرموده باشيد يعني آن دو تا مقدمه طي شده كه به اينجا رسيده و مقدمه چهارم هم بيخود است اگر چنين 
چيزي از چنين راهي بدست آمد كه حرف تمام است و احتياجي به بحث ندارد ولي اگر ما بخواهيم بحث 

گويد يا نه كه چنين چيزي نقلي است يا عقلي است و اين چيزها آيا از  مي ه وحي چنين چيزيعقلي كنيم ك
 آيد آن جاي اين بحثها نيست. مي اين راه بدست

توانيم بگيريم  مي توانيم بگيريم يعني يكي از فرضها كه مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: حاال مفروض
 جد از وحي است.و حركت كنيم اگر مفروض گرفتيم كه اب

گوئيم ارزش هر چيز از روي حرف ابجد است به همين تعبيري كه گفته اند  مي برادر معلمي: آنوقت هم
گوئيم مسئولش آن ناقل حديث است كه حتما اشتباه  مي كنيم بعد هر چقدر هم كم و زياد شد مي حساب
 كرده.

بگوئيم اين را ضربدر دستگاهش بايد بكنيم و حجت االسالم و المسلمين حسيني: چرا اينجوري بگوئيم، يعني 
 عقل و بكارگيريش...
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برادر معلمي: ضربدر دستگاهش كه بكنيم آن را هم بايد وحي فرموده باشد كه اگر نفرموده باشد ضربدر 

 دستگاهش كنيد و اينجوري هم ضرب كنيد كه ما اجازه نداريم اينكار را بكنيم.
 سر نخ علم را معصومين براي ما گفتند ما بايد بگوئيم كلمه را تبديل حجت االسالم و المسلمين حسيني: چرا

 كنيم مگر به آن مقداري كه از وحي آمده است. نمي
برادر معلمي: با آن مقدماتي كه ما طي كرديم تا رسيديم به اينجا همه اش بحث شد به همين كه وحي 

عدش دوباره عقلي اش كنيم يعني با يك شود كه ب نمي چيزي را بگويد وقتي وحي چيزي را فرموده باشد
 چيزي ديگر ضربش بكنيم كه آن مطلب اشكال پيدا كند.

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني در استنباط از وحي در بكارگيري فرمان وحي...
 برادر معلمي: آن بكارگيري فرمان وحي است.

يعني اگر ما بخواهيم دقتهائي كه اصولي حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين استنباط هست يا نيست؟ 
 ها در علم اصول بكار بردند و عقل را بكار گرفتند در ابجد بكار بگيريم براي فهم برنامه ريزي.

برادر معلمي: اين دفتها را بكار بگيريم كه يعني آن حديث و روايتهائي كه گفته اند حاال ما يا فقيهي كه وارد 
عدد را گفته اند اينجور حساب كنيد مال فالن موارد بوده و آن مال فالن موارد  بكار باشد بگويد كه اينجا كه

اين يك صحبت است يك صحبت ديگر اين است كه آن مواردها را فرمودند بعد ما بگوئيم كه اين مواردها 
ئيم آن ماند كه مثال بگو مي بايد ضربدر دستگاه فكري من بشود يعني همه را از خودمان در بياوريم مثل اين

 احكام بايد ضربدر دستگاه فكري من بشود اين يك بحث ديگر است.
كند در علم اصول بعد همان را  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: قوائد اصولي عقلي بحث را تمام

 دهد. مي كند در فهم كلمات و فتوا مي استفاده
 ين قانون نه اينكه مشابه اين قانون.برادر معلمي: اين عينا در مورد جفر هم همين هست يعني عينا هم
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دهيد  نمي حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه، چرا فقط اين قانون؟ چرا مشابه آن نه؟ يعني چرا تعميمش

به اينكه يك استنباط كلي داريم نسبت به امر جفر مثل احكام كلي و يك استنباط ثاني داريم كه در نحوه 
 بكارگيري آن باشد.

صحبت در مورد نحوه بكارگيريش نبود صحبت درمورد اين بود كه ارزش كيفيت كه به اسمش برادر معلمي: 
 است.

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: به شرط نحوه بكارگيري.
 شود. نمي برادر معلمي: نه

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: ما صحبتمان همين است كه مثال...
شرايط زماني و مكاني مختلف بدست بياوريم اين حرف پسنديده اي است برادر معلمي: قوانين علم جفر را در 

خواهيم بيائيم محاسبه كنيم  مي ولي يك وقت صحبت اين است كه اين اسم را كه يك كسي گذاشته حاال ما
بر طبق همان قوانين كه حاال شدند مثل قوانين رياضي مستنبط از وحي ضربدر دستگاه فكري آن كسي هم 

 را گذاشته بكنيم.كه اين اسم 
 گوئيم در زمان و مكان چه حكمي مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني بايد ببينيم كه آيا اين كه

 كند و نسبت به مومن اينجوري. مي كند بگوئيم كه اين نسبت به كافر اين طور حكم مي
 برادر معلمي: اگر خودشان چنين چيزي گفته باشند.

تواند هم نباشد عين  مي حسيني: الزم است كه اين منصوص باشد يا مستنبطحجت االسالم و المسلمين 
 قوانين اصول.

 كنيم كه مستنبط باشد. مي برادر معلمي: حاال فرض
حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر مستنبط باشد آنجا بايد يا يك اصولي را متناسب با اين مطلب عقال 

كرديم به آن براي همين بود حاال  مي كه دو شب گذشته اشارهآيد اصولي را  مي تمام كنيم كه به ذهن
نتوانستيم يا توانستيم غرض را برسانيم آن يك حرف ديگر است حرف ثاني، اين كه ما بگوئيم كه اسم است و 
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گوئيم كه رنگ اين خاكستري، رنگ آن.  مي اسم منصرف است و اصل در متكيف شدن متعلقات است، بعدش

گوئيد كه مثال اگر اين رنگش را  مي و بعد برنامه است بعد متناسب با برنامه شما .. اول تعلقات است
خاكستري بزنيم فرض كنيم ميزان فروشش در فالن بالد بيشتر است بعد هم بگوئيم كه متناسب با فرضا 

اي بالد فرستند و بر مي فرستند سياه سياه مي بهتر است آن را رنگ سياه كنيم، ماشينهائي كه براي آن بالد
كنند متناسب با نوع شرايط مكاني و زماني يك چنين چيزي  مي فرستند يك جور ديگر رنگ مي ديگري كه

هم ممكن است بشود گفت به قول معروف هذا كل اين يك احتمال بود كه پيرامون آن صحبت شد درباره 
ت نكنيم و وارد احتمال بعد كم و فلسفه اش كيف و رابطه اش و اينها. ممكن است از اين بگذريم و رويش دق

تواند در اين باب باشد شايد اين احتمال موافق با احتمال همان  مي شويم كه بعد ببينيم كه چند تا احتمال
چيزي را كه فرموديد باشد كه اگر ما بخواهيم يك فلسفه اي متناسب با نقل براي استنباط و كار خودمان 

ك راه ديگر اين است كه ما اصال صحبت از نقل و يك چنين چيزي انجام دهيم شايد مثال اين يك راه باشد ي
را نكنيم باز بخواهيم بيائيم سراغ كم، كم را در اينجا اگر عقلي صرف دانستيم اگر بخواهيم از اصالت حس كم 

رسد همان اشكاالت فلسفي كه بر فلسفه اصالت حس داشتيم اينجا جاري است  مي را بدست بياوريم به نظر
 دومي است اگر شما بخواهيد. اين بحث

برادر معلمي: نه اين چون تمام شده است احتياج به بحث ندارد كه اگر كم از حس در بيايد غلط است كه اگر 
 از لحاظ عقلي هم در بيايد غلط است اين روشن است.

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: درباره عدد هم صحبت كرديد؟
 عدد صحبت كرديم كه اگر عددش بخواهد.برادر معلمي: بله هم در مورد 

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: كه اگر بخواهد از حس در آيد...
 برادر معلمي: بحث نكرديم كه حس و عقل بحث كرديم كه اگر نقلي نباشد.
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه حسي محض را اول خردش بكنيم.
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ي آن ماده نقض به هر دوتاش وارد است و آن هم اين است كه اگر گوئيم يعن مي برادر معلمي: نه آنكه ما

دهيم يك عددهايي باشد كه از يك راه ديگر غير از نقل آمده باشد تمام امور  مي عددي كه ما در آنجا قرار
 شود. مي گيريم همه اش بازيچه آن مطلب مي نقلي هم كه در جدول بكار

 س كه واضح است تقريب شما.حجت االسالم و المسلمين حسيني: درباره ح
 برادر معلمي: درباره عقلش هم هست.

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: در مورد عقلش يك كمي احتياج به تامل دارد.
 برادر معلمي: ما بيشتر در مورد عقلش بحث كرديم.

ز حس بگيريم حجت االسالم و المسلمين حسيني: درباره حسش به معناي اينكه همين عدد را اگر بخواهيم ا
 شاملترين عددها يعني فرمول عدد به عبارت ديگراگر فرمول رياضي را بخواهيم حسي بگيريم بنظر اينجوري

شود يعني فرق  مي برند مبتالي به همان مي آيد كه عين منطق اصالت حسي كه در روش تجربي به كار مي
يم در رشد اخالق و در مقاصد الهي هر ندارد كه ما رياضيات را حسي بيان كنيم يا علوم را حسي بيان كن

شود گفت بكارگيري متد حسي در محاسبات اين بر فلسفه  نمي كدام از اين دو تا را حسي كنيم، دو تا هم
شود يعني متد  مي اصالت حسي و نفي ارزشهاي الهي استوار است ممكن است بگوئيم از فروع متد حسي

 بر ال نسبتا دقيقي است كه آيا رياضيات حسي مقدم استحسي اعم از تركيبات حسي است البته اين سئو
روش حسي؟ يا روش حسي مقدم است بر رياضيات حسي كدامشان است در علوم دانشگاهي رياضيات را به 

كنند ممكن است بگوئيم كه محاسبات حسي بشر است كه اصل منطق حس و ساير  مي عنوان علم پايه ذكر
نه منطق حس مقدم است ممكن هم هست بگوئيم كه تركيبي از قسمتهاست ممكن هم هست بگوئيم كه 

اين دو تا كه هر دوتايش بر يك پايه يعني فلسفه حسي استوار است اين هم يك فرضش است، اما عقلي اش 
 دانيد؟ تا در مورد آن عقلي اش هم از حضورتان استفاده كنيم. مي را چرا مردود

مان عقلي و نقلي كرديم يعني گفتيم اگر عددهاي اوليه را عقال برادر معلمي: ما دفعه قبل كه بحث كرديم ه
 قرار دهيم.
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 حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه قبل از عدد اگر متد و روش اگر عقلي باشد چطور است؟

پيچد در هم ديگر يعني ما يك فرمول در آنجا  مي برادر معلمي: يعني در هم اين بحثها اين چيزها را مرتب
به اصطالح فرمول مدل بوده بعد گفتيم در اين چند جا عدد بايد پيدا كنيم بعد آن شاملترين  داشتيم كه

شود جايگاه كيفيتها را آن عددها  مي عددها را اگر از عقل بياوريم قرار دهيم چون آن عددها ضربدر كيفيتها
م در شاملترين رده عقلي گوئي مي كند حال ما اصل كيفيتها را اگر از نقل آورده باشيم همين كه مي معين

 گيرند. مي دهد آنها هم بازيچه آن عدد قرار مي مطلب را قرار
فرمائيد چرا نفرمائيد كه اگر  نمي فرمائيد چرا عكسش را مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: چرا اينجوري

 همين جا كيفيتها را از نقل گرفتيم با جايگاهشان گرفتيم.
هم آورديم؟ يعني اگر بنحو اجمال عددش را آورده باشيم كه يعني پس  برادر معلمي: يعني عددش را

 شاملترين مطلب آن عددهاست بنحو اجمال كه ديگر اسمش عقلي نيست.
 گوئيم رضا باالتر است از صبر است. مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: مثال وقتي

 ز صبر است ولي نگفتيم كه. ..برادر معلمي: خوب اين عددش را آورده ايم گفتيم رضا باالتر ا
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: چند تا صبر مساوي است با يك رضا.

برادر معلمي: وقتي ما اين را نگفته باشيم بعدش اين يك جاي مطلب هست اين طرف هم بايد بگوئيم كه آن 
 صبر تبديل به رضاانسانهائي كه چند تا خصلت داشته اند يك خصلتشان خصلت اخالقي بوده كه بايد 

شده و يك فصلش هم خصلت حكمي اش بوده و يك خصلتش هم خصلت مثال روشي اش بوده اين چند  مي
خواهيم بگوئيم اين سرعت تغييرات اينها چقدر باشد آن سرعتها را هم بايد از عقل  مي تا را هم كه وقتي

كنيم كه نسبت ارزش اخالق  مي هم معينآورده باشيم طبق همين قانون وقتي آنها را آورده باشيم يعني باز 
به احكام يا احكام به تكنولوژي چقدر است اين را هم ما بايد تعيين كنيم بعد امورات نسبت تغييراتش كه 

كنيم يا  مي يعني اين را با چه سرعتي عوض كنيم و آن را با چه سرعتي عوض كنيم آن را هم باز ما تعيين
كنيم بعد تناسبات  مي مقدورات سرعت تغييرات اينها چقدر است را هم ما تعييندر بحث واليت و اطالعات و 
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دهيد به  مي گوئيم كه اگر فرضا به تكنولوژي اينقدر پول مي كنيم يعني مي ما بين اينها را هم باز ما تعيين

جا چند تا مطلب  اخالق اينقدر پول بدهيد و به احكام اينقدر پول بدهيد وقتي اين فرمولها را پيدا كرديم اين
گوئيم وجود دارد  مي هست يعني ما كه با يك عدد سر و كار نداريم چند جور عدد در اين چند تا جدول كه

گوئيم شاملترين رده عقلي باشد يعني توي اي رده ها بايد عقلي باشد ديگر ميزان  مي اين عددها وقتي كه
 اينكه صبر چقدر باالتر از رضا باشد اين. ..

 گوئيم رضا باالتر از صبر است. مي گوئيم، نمي م و المسلمين حسيني: نه، چقدر آن را هم ماحجت االسال
 كنم. مي دهد اين را من تعيين نمي برادر معلمي: ولي چقدر را

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين رضا باالتر از صبر است عددش معين شده يا نشده.
گوئيم كه سرعت تغييرات مثال  مي يك عدد ديگري هم داريم كهبرادر معلمي: نشده، عددش تعيين نشده 

 اخالق اقتصادي. ..
حجت االسالم و المسلمين حسيني: بله اين در صورتي است كه همين كه بگوئيد عددش تعيين نشده 

 كنيد. مي معنايش اين است كه شما داريد آن را تعيين
 بدهد؟برادر معلمي: اگر نقال نگفته باشد اين را عقل قرار 

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه يك نقل داريم كه رضا باالتر از صبر است اين نقلي است.
 برادر معلمي: ولي چقدرش عقلي است.

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: بله چقدرش عقلي است.
ست يك گوئيم همين يك عدد تنها ني مي برادر معلمي: يك صحبت ديگر هم باز پائينترش هست يعني ما

 فرمول ديگري هم هست.
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: خوب حاال اگر چقدرش را عقلي گرفتيم معناي همان فرمايش اول

 كند؟ مي شود كه يك طيفي اش از نقل آمده و ضريب خطاي ما را كم نمي
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سه تا را بايد كنم كه اين  مي برادر معلمي: نه اين تنها نيست يعني يك چيز ديگري هم هست كه حاال عرض

با همديگر ديد بعد گفت كه اين وقتي در شاملترين مطلب عقلي يا نقلي شود چه پيامدي دارد يك صحبت 
گوئيم اينها  مي ديگر هم اين است كه چند تا چيز را ما معين كرده ايم فرضا واليت اطالعات مقدورات كه بعد

 سرعت تغييراتشان با همديگر يكي نيست.
 مسلمين حسيني: آن شد عقلي: معني همان چقدرش عقلي است حجت االسالم و ال

 آيد صحبت ما همه اش همين است. نمي برادر معلمي: آن هم همراه اين است يعني از اين تنها آنها بدست
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: عقلي مستقل از وحي.

آيد و از يكي  مي هر سه فرمولش كم برادر معلمي: نه صحبت ما اين است كه ما سه فرمول اينجا داشتيم در
آيد هر سه تايش با همديگر است يعني اگر يكي عقلي شد يا نقلي شد در  نمي اش هم آن دوتاي ديگر بدست

 آيد. مي هر سه تايش با همديگر
آيد كه آيا مثال شما سه فرمول الزم  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: نسبت به همين اشكال به ذهن

شود مثال بگوئيم يكي اش عقلي است و  نمي حتما بايد سه تاش يا عقلي باشد يا نقلي؟ آيا ٣و  ٢و  ١داريد 
يكي اش نقلي و يكي اش هم مثال من باب مثال حسي است. كه بگوئيم اين سه تايي روي هم يك تركيبي 

 است.
ست كدامش شامل بر برادر معلمي: خوب باز هم وقتي اينطوري شد سئوال اين است كه اين سه تايي كه ه

بقيه اش است و آن شامل هم با آن تحت شمول ها ربطش چطوري است اگر معلوم شد آن شاملتر عقلي 
 شود ديگر نقلي باشد كه ربط بين آنها هم ديگر عقلي نمي است و ربط بين آن شامل هم با پائينترها كه

چيز هست بنابراين صحبت ما دراين است توانيم بگوئيم كه  نمي شود تجربي ديگر آنجا مي شود يا حداقل مي
 شود عقلي شود بعد اينكه. ... مي اين سه تا مطلب كه شد آن مطلبهايش هم مجبور

شود  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: خوب اين سه تايش را عقلي كرديد برمي گردد به آن هم عقلي
 ديگر...
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شد عدد اينها را  مي كه بحث كرديم معلوم شده كه اگربرادر معلمي: خوب بله اتفاقا همينطور هم بوده بعد 

شد بدست بياوريم يا  مي عقال بدست آوريم همين را كه گفته بودند رضا باالتر از صبر است خود همين را هم
آيد يعني خودمان از روي آن حرفهاي قبلي و اين حرفهائي  مي گوئيم كه اينها از وحي بدست مي اصال اينجور

توانستيم (اگر آن حرفها درست باشد) بگوئيم رضا چقدر ارزش دارد و صبر چقدر  مي زنيم مي كه جاهاي ديگر
 خواهد اين چيز را بگوئيم. .. نمي ارزش دارد

دانيد چرا؟ چون اين فرمايش  مي آيد كه اينگونه باشد نمي حجت االسالم و المسلمين حسيني: به نظرم
 شود مستنبطات اصول در حالي كه آدم مي ر خواستيم همه اشخواند يا اگ نمي حضرتعالي با علم اصول هيچ

 "احل ا... البيع و حرم الربا"داند كه يك مقدارش را هم تقريبا  مي
گوئيم كه رضا باالتر از صبر است و بعد به همين رضا باالتر از  مي برادر معلمي: نه اين عيبي ندارد يك وقت

شود دقت اينكه رضا باالتر از صبر  مي ن بعد دقت دستگاهمانرويم پائي مي كنيم و مي صبر است را محاسبه
گوئيم دقيقتر  مي توانيد دقيقترش كنيد مي كنند كه فرضا اين رضا باالتر از صبر است را مي است بعد سئوال

كردنش كه ديگر كار عقلي نيست بلكه دوباره از راه نقل است كه بگوئيم كه چه ميزان باالتر است؟ اين 
 ميشه نقلي است نه كه شاملترين عقلي است.شاملترين ه

آيد كه در اينجا شاملترين نبايد بگوئيم بايد بگوئيم چون  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: بنظر من
 يك تركيبي است از عقل و نقل.

برادر معلمي: اين تركيب نيست يكبار هم بحث شده كه نقل محض همان است كه پيش خود خداست پيش 
گوئيم يك چيزي نقلي براي يك چيزي كه عقل از كتاب و  مي ما كه در آن دست نداريم هر وقت ائمه است

گوئيم عقلي بنابراين آنجا هم كه  مي فهمد از جاهاي ديگر از راه تجربه از راه محاسبات و. .. به اين نمي سنت
گوئيم نقلي هر چند  مي آنفهمد به  مي فهمد آيا از روي كتاب و سنت مي گوئيم، عقل از روي چه مي آنطور

توانستيم بفهميم اين حرف وحي است ولي براي يك چنين  نمي اين عقل هم درش دارد اگر عقل نبود كه
 گوئيم اين مهمتر از اين است، از يك راه ديگر مطلب به نظر مي اموري اسمش را نقلي گذاشته ايم وقتي
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ن است گفتند كسي گفته اين مهمتر از اين است آيد، آمديم گفتيم اين مهمتر از اي مي رسد كه بدست مي

توانم تشخيص دهم  مي بگوئيم كه اين را فالني گفته بعد بگويند چقدر مهمتر از اين است بگوئيم ديگر من
 توانستي بگويي اين چقدر باالتر از اين است اگر توانستي دقيقش كني. مي خوب شما كه

 نش بايد از جانب وحي باشد.حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين دقيق شد
رود تا اين را بفهمد نه اينكه  مي شود كه در اين فرمول نهائيش از وحي، عقل بكار مي برادر معلمي: پس معلوم

عقل خودش يك فرمولي دارد اگر يك فرمولي داشت كه بتوانيد بگويد ارزش اين چقدر است و ارزش آن 
 آمد. مي است كه هنر نيست اين از توي همان در چقدر است ديگر گفتن اينكه اين باالتر از آن

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: حاال همين را كه از همان در آورند آنهم يك قاعده و قانون و دقت
 خواهد. نمي خواهد يا مي

منهاي تواند برود اينها را در بياورد  مي خواهيم بگوئيم اين كار غلط است اينكه بشر مي برادر معلمي: اصال ما
 از وحي و بگويد وحي...

گيرد كاري هم نيست كه  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه منهاي از وحي در خدمت وحي قرار
 بگوئيم.

برادر معلمي: عقل در خدمت وحي االن هم صحبتش را كرديم وقتي بگوئيم نقلي نه به اين معناست كه خود 
رود ولي صحبت اين است كه اگر  مي كاري بكند عقل بكارخواهد هيچ  نمي كتاب و سنت است و اصال عقل
فرمايد كه اين سنگينتر از اين است اين يعني چقدر  مي گوئيم كه وحي مي بخواهيم مثال بزنيم يك وقت

 خواهد بگويد من خودم يك دستگاهي دارم اين را نمي سنگينتر از اين است بگوئيم اين را ديگر وحي
گويم اين يك كيلو و اين دو كيلو شما اگر چنين دستگاهي  مي آورم مي ي بدستكشم يا حاال حسي يا عقل مي

 توانستي بگوئي كه اين يك كيلوست و آن دو كيلو خوب با همان دستگاهي معلوم مي داشتي كه عقال يا حسا
 شد كه اين سنگينتر از اين است ديگر چه احتياجي داشت كه وحي بگويد آن كه احتياج بود وحي بگويد مي

از يك راه ديگر است كه بگوئيم وقتي كه وحي گفته باشد اين سنگينتر از اين است آن سنگينتر را بگيرد و 
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دو و اين را بگير يك يعني آن عددها به تبع اين پيدا شود غير از اين است كه وحي بگويد اين سنگينتر از 

توانم بكنم منهاي وحي اگر  مي ا منتوانم بكنم تبديلش ر مي اين است بگوئيم اين مجمل است دقيقش را من
 من بتوانم تبديلش كنم و آن اجمال را توانسته بودم بدست بياورم.

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني فلسفه اش را توانسته بودم.
شود عقلي باشد و  نمي برادر معلمي: بله بنابراين ما از اين راهها آمديم كه اين مطلب حتما بايد نقلي باشد

 رسيم مي رست مثل همان در فرمول اصلي كه گفتيم همه اين مدل بايد از نقل بيايد در بحث كميت هم كهد
 گوئيم نهائي ترين فرمول حداقلي است كه بايد از وحي بيايد ديگر اگر آن را هم عقلي گذاشتيم همه اش مي
 شود عقلي. مي

هائي ترين فرمول قاعده بايد از وحي حجت االسالم و المسلمين حسيني: فرموديد حداقل آن است كه ن
گوئيم كه دو تا بحث در اينجا هست يكي اينكه اين نهائي  مي گوئيم ما هم مي بدست آيد ما هم كه همين را

گوئيد،  مي گوئيد بايد از وحي بدست بيايد حاال اگر در اختيار نبود ديگر شما در اينجا چه مي ترين فرمول كه
 ت از وحي ول شد؟ گوئيد كه كار تبعي مي حاال

گوئيم، يعني اگر حداقل چيزي كه از وحي بايد بدست  مي برادر معلمي: يك حداقل است كه آن حداقل را
شود بگوئيم كه ما تابع وحي هستيم مثل اين كه بگوئيم حداقل چيزي كه  نمي آيد، از وحي بدست نيايد ديگر

آيد  مي عبادياتش مثال فقط از وحي بدست اگر آدم عمل كند احكام را عمل كرده است اين مطالب هست،
حاال اگر عباديات هم از وحي بدست نيامد خوب ديگر تابع وحي در اين چيز نيستيم بيخود اسم خودمان را 
گذاشته ايم تابع وحي مگر اينكه وحي فرموده باشد خودش كه مثال اگر از من هيچ چيز بدست شما نرسيد 

شود يعني تابع وحي بودن مثل اينكه وحي فرموده باشد  مي ه همان نهائيشما اينكار را بكنيد كه اين دوبار
 اگر ربط بين عددها اينطوري بدستتان نيامد اينطوري عدد بگذاريد يا مساوي بگيريد چه كار كنيد اين هم

 شود تابع وحي بودن. مي
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رسيم و مثال  مي حداقل حجت االسالم و المسلمين حسيني: پس بنابراين اگر آخر رسيديم به اينجا كه به يك

 فرمول كمي را از وحي پيدا نكرديم چقدرش را يپدا نكرديم.
خواهيم يا بگوئيم  مي ما هستيم و اينكه در شرايط ضعف ادراكي كه االن داريم بگوئيم برنامه و كمك واليت

ظر وحي تمام است گوئيد كه بايد سعي كنيم حتما مقابل كفار بايستيم اين از ن مي نه واليت كفر باشد اينجور
 دهيد؟ مي گوئيد در چه قسمي قرارش مي اين را شما درباره اش چه

گوئيد در برابر كفار بايستيم مثال يك چيز كيفي است و يك چيزهاي كيفي ديگر  مي برادر معلمي: همين كه
چيزهاي ديگر گوئيم يك چيزهايي مهمتر از  مي كند براي ما مي هم در مقابلش داريم كه از همان جاها معلوم

گوئيم نهائي ترين امر همين  مي هستند اين همان حداقل است كه ما پذيرفتيم فعال با اين ضعفي كه داريم
است كه فرضا ارزش نماز كمتر از ارزش حفظ نظام است اين هم خودش يك چيز است بگوئيم اين نهائي 

 همين فرمول است همين كهترين چيزي است كه برايش گذاشته ايم بقيه اش هم به سستي و محكمي 
آيد حاال  مي گوئيم نماز ارزشش كمتر از حفظ نظام است بقيه چيزها هم ارزشهايشان همينطوري بدست مي

اگر ما توانستيم اين را محكمش كنيم بگوئيم مثال نماز ارزشش اينقدر كمتر از فالن است اگر مثال نهائي 
گوئيم زير  مي شود هر وقت نتوانستيم آن را بگوئيم مي ترترين آن را دقيقتر كرديم زير مجموعه اش هم دقيق

مجموعه اش هم دقيق نشده وقتي دقيق نشده يعني ميزان خطا و اشتباه در آن زياد است االن هم از ما وحي 
 گيريم. مي خيلي عددها داريم كه روزمره بكار

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: مثل چه چيزهائي؟
خوانيم در يك حدهاي خاصي اينها هم عدد است ديگر  مي زها همين كه ما مثال نمازبرادر معلمي: خيلي چي

گيريم نسبت به خوردنها در يك حد خاصي خيلي عددها  مي آوريم روزه نمي اين عددها را كه از خودمان در
يم اين گيريم در همان حدي كه از وحي فعال روي اين اطالعات اجمالي كه ما دار مي االن هست كه ما بكار

عددها هست مثال خسم، آن چيزهائي كه خمس دارد با آن چيزهائي كه زكوه دارد ما اين را از وحي داريم 
اگر ما توانستيم برنامه طوري بريزيم كه آن چيزي كه خمس دارد واقعا هم در نظام ما خمس داشته باشد و 
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داريم ولي نتوانستيم بقيه چيزها بدست  آن چيزي كه زكوه دارد زكوه داشته باشد تا االن كه ما يك عددهايي

 بنديم و به يك چيزهايي كه زكوه دارد ما خمس مي آوريم به يك چيزهايي كه خمس دارد ما داريم زكوه
گيريم و يك چيزهايي را به اندازه حد نساب زكوه  مي در صد بيشتر ٢٠بنديم يك چيزهايي را مالياتش را  مي

 مال اين نيست كه نه توانستيم آن عددها را در بياوريم؟ گيريم اين مي از كسي ديگر ماليات
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: بنابراين بحثهاي معرفتي بايد نقال بدست آوريم يا عقال؟

كند  مي برادر معلمي: همه چيز در نهائي ترين امرش بايد نقلي باشد اگر عقلي بود در اين صورت اشكال پيدا
گوئيم اين  مي كه عقال غير قابل انكار است يا عقال بديهي است يا عقال هر چيز ديگراگر هم بخواهيم بگوئيم 

آورد خوب از همين ور  مي آورد آيا از مالحظه عينيت بدست مي بديهي و غير قابل انكار را عقل از كجا بدست
 بدست بياورد؟

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: از كدام طرف؟
تاب و سنت بگويد بديهي در كتاب و سنت اين است نه اينكه بگوئيم بديهي در برادر معلمي: از مالحظه ك

 گويم بديهي است در عينيت كل مثال بزرگتر از جزء است مي كنم مي عينيت اين است يك وقت نگاه عينيت
گويد از مالحظه عينيت يا مثال از مالحظه كيفيات  مي گوئي از كجا بدست آورده اي مي گويند اين كه مي

گوئيم حاالعقل يك ابزاري است كه روي اين ميدان انداخته ايدش و يك چيزي بدست آورده ايد  مي قليع
خوب اين را چيزا ننداخته اند روي اين صفحه بگويد كه بديهي است كه در كتاب و سنت يك چنين چيزي 

 تواند نفي كند. نمي هست و ديگر كسي
 سالم است.حجت االسالم و المسلمين حسيني: از ضروريات ا

برادر معلمي: ضروريات وحي است يا اسالم است غير قابل انكار يعني اينكه ديگر در كتاب و سنت چيزهايي 
گفته اند گفته اند جهنم و بهشت است. اين ديگر احتياج به علم اصول و رجال و درايه و فالن ندارد اين را هر 

 اگر خواست دقيقتر شود. فهمد احتياج به اين چيزها ندارد اما مي كسي نگاه كند
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 الذين االخيار االبرار -الطيبين –حجت االسالم و المسلمين حسيني: اللهم صل علي محمد و آل محمد 

ي است يك وقت واضح نحوه) ص( اكرم نبي از اطاعت و واليت واليتهم و طاعتهم فرضت و حقوقهم اوجبت
 وحي...آيد، خوب تحمل دقت عقلي در  مي به ذهنمان معني دقيق تري

 كند. نمي برادر معلمي: تحمل دقت عقل در وحي به كمك قواعدي كه از وحي بدست آورديم اشكال پيدا
كنم اسماء تصرفند و هيچ اسمي قابل قياس با  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني مثال عرض

است يعني گاهي است اسماء حقيقي نيست و اسماء حقيقي هم به علت اينكه از طريق وحي به بشر رسيده 
گوئيم برهان نحوه حركت ذهن  مي گوئيم برهان مستقل از عبادت است اين يك حرف است گاهي مي كه

 است در طريق بندگي دنيا و بندگي خدا.
بنابراين برهان، حق كه برهان است عبادت حق است و برهانهاي باطل برهان نيستند فغالطه و شبهات 

ان حركتش هم حركت شيطاني است يا حركتش حركت رحماني است كه شيطاني هستند عقل در حال طغي
گوئيم نخير اينها اسم  مي برهان است، اين عبادت ذهني حضرت حق است يك منزلت باالتر از اين بگوئيم كه

تصرفند و برهان صورت نازله تبعيت شما از براهين اولياء شما هستند اسما تصرف آنها اسماء حقيقي است 
 كند و مي قويتر از ادعيه و زيارات نيامده و نخواهد آمد يعني وقتي آدم به دعاي ابو حمزه نگاههيچ برهاني 

گويد آيا اينها مطالب فلسفي و برهاني نيست استغفر ا.. مثل خطابه و منبري صحبت كردن است با يك  مي
در رتبه اي است فيلسوف حرف زدن اينها معناي موعظه حسنه است معناي حكمت و برهان ندارد يك وقت 

شود در عالم  مي اينها هستند و حقيقت تصرف كه واقع "دال الي ا..."گويد نه آقا حقيقت برهان يعني  مي كه
گوئيم در اين اخالقيات تصرفات  مي كنند؟ مي پرسند فيلسوف و عارف چه مي به وسيله اين كلمات است

باال باشد، از يكي از بزرگان سئوال كردند در  فاعلي فالن عارف هم قاطي آن شده باشد ولوعارف علمش خيلي
اخالق اسالمي كه نظرتان درباره ادعيه و فرمايشات عرفا چيست؟ گفت ما اگر ترجمه اي باشد كه هيچ 
دخالت نكرده باشد استنباط آنها به اندازه اي كه توانسته باشند ترجمه كنند خوب است ولي اگر تصرف و 

كنيد كه توانسته ايد حقيقت مطلب را برسانيد، آب گل آلود شد اگر آب استنباطي كرده است شما خيال ن
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خواهي كه كمي هم از تصرف ديگري قاطيش شده باشد آنهم  مي خواهيد اين دعاي ابا حمزه اگر آبي مي پاك

هست بعد ايشان اضافه كرد اين محال است كه عارفي عارفتر از حضرت زين العابدين باشد و حرف بزند از 
گوئيم، پس بنابراين حرفي كه اين زده اگر استنباط شد خواسته زحمت بكشد دست  مي صوم داريمغير مع

پائين دستيها كمك كند ولي به همان اندازه اي كه خواسته كمك كند اگر قاطيش كرد و يك چيزي از 
بگويد خودش گفت از ارزش اين در حقيقتش كم كرده ولي ممكن است به مزاح اين آدم ضعيف احيانا كسي 

سازد طبعش راغب است فرضا اگر خود دعا را به او بدهند مثال مثل آدم بيماري است كه حاضر نيست  مي كه
اين دوا را بخورد ولي اگر بخواهد او هم اصالح شود و به حالت تسليم آمده باشد بهتر است كه همين دعا را 

ن حقايق قرآن و ادراك عارف كه باالتر شود عي مي بخواند حاال غرض اينكه در يك منزلتي كلمات معصومين
از فلسفه است اگر استنباط كرده باشد اين را يك درجه گل آلودش كرده فيلسوف كه پائينتر از عارف است 
ديگر پيداست كه او ديگر خيلي قاطيش كرده حاال اگر از او هم پائينتر مثال كسي مقاله نويس باشد كه او هم 

اشد كه اون را بتواند بياورد او هم يك مقدار قاطيش كرده اين هر چه يك مشت قاطيش بكند هنرمندي ب
كند اين حرف درستي است خوب حاال در مجموع  مي شود از درخشش و روشنائي قرآن بودن كم مي قاطيش

 اين صحبتها اين است كه. ..
دانيم ارزش هر  مي شود گفت كه با صحبتهاي قبلي مقداري تفاوت دارد چون مي برادر معلمي: اين صحبتها

شود كه مقدمات  مي شود كه اگر جهتش عوض شود ارزش آن عوض مي كيفيتي در يك جهت واحدي معين
گوئيم اگر ارزش كيفيتها را طبق اعتقاداتمان بخواهيم بگوئيم و در دستگاه الهي نسبت به  مي قبلي است بعد

كيفيتها در آن دستگاه الهي نسبت به آن آن هدفي كه از خلقت كائنات بوده بسنجيم بايد بگوئيم ارزش اين 
تواند  نمي هدفي كه از خلقت كائنات بوده بسنجيم بايد بگوئيم ارزش اين كيفيتها در آن دستگاه را عقل بشر

شود بعد ما كه بخواهيم زندگي كنيم از  مي تواند بفرمايد اين هم تا اينجا روشن مي بسنجد اين را وحي فقط
گويند وحي كه  مي توانيم بگوئيم بعد مي گوئيم ما هم از روي وحي مي بدست بياوريم توانيم ارزشها را مي كجا

گويند  مي شود بعد مي گويند اين مفاهيم از كانال كلماتي به ما منتقل مي رسد از چه كانالي است مي به ما
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مده ما بايد گوئيم نه يعني مبتني بر آن كلمات كه از وحي آ مي پس ارزش كيفيتها به ارزش كلمات است؟

بتوانيم بگوئيم هر كيفيتي چيست يعني هر كيفيتي را تعريف كنيم حاال ممكن است بگوئيم ما هر كيفيتي را 
كنيم بر آن كلمات چه يك صفحه چه يك جمله و چه يك كلمه باشد باالخره مفاهيمي از  مي وقتي تعريف

ز روي يك آيد يا حديثي يا يك سوره اي يا آن كلمات استفاده شده بنابراين ارزش هر كدام از آن كيفيتها ا
توان بدست  مي توانيم بگوئيم كه ارزش كيفيتي را چطور مي شود بنابراين از اين طريق مي يك كلمه اي معين

كند كه االن ما بگوئيم كه.  مي كند كه االن فرق مي آورد اين مطلب بنظر من اشكال ندارد ولي اين با آن فرق
 گذاريم يا تعريف مي است كه بگوئيم كه مبتني بر دستگاه الهي هر كيفيتي را اسم .. يعني اين مال وقتي

كنيم يعني در  مي كنيم كه همان بحث جهت دار بودن علوم است بعبارت ديگر داريم همان را تكرار مي
شود يعني يك چيز خاصي است كه همان چيز خاص  مي دستگاه الهي هر كيفيتي به يك نحو خاصي تعريف

توان گفت كه هر كيفيتي را مبتني بر دستگاه الهي اسم گذاري كنيد يعني  مي ارزش خاص بنابراين يعني
مبتني بر دستگاه الهي بشناسيد و تعريف كنيد اين يك صحبت است و يك صحبت ديگر اين است كه اين با 

 اسم. كند تا يك كسي بخواهد بگويد هر كس يك اسمي گذاشت روي يك چيزي اين مي آن خيلي فرق
شود گفت هر كسي هر  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا اين قابل معرفي بودنش در دستگاه الهي را

 توانم معرفي كنم بر اساس دستگاه الهي. مي جاي عالم هر كاري بكند من
 توانم معرفي اش كنم. مي برادر معلمي: بر اساس دستگاه الهي من
 توانند نظر بهش بكنند. مي ني در آن پايهحجت االسالم و المسلمين حسيني: يع

 برادر معلمي: نظر به آن اسم يا به آن شيي؟
حجت االسالم و المسلمين حسيني: هم شيي اش هم اسمش هم حركاتش همه چيزش يعني ما كافر را مثل 

حيوان را  توانيم هم خودمان مي اينكه يك جانور را گرفته باشيم در قفس كرده باشيم اين جيغ و داد بكند ما
معرفي كنيم بر اساس اين كلمات الهي هم جيغ و عصبانيت و حاالت و صدايش را فرضا خشونت و هر چيزي 

كنيم در چيز  مي برد ما حل مي توانيم اين را معنا كنيم؟ معنايش اين است اسمي كه او بكار نمي كه دارد
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بايد بتوانيم آمريكا را توصيف كنيم ما  كنيم، ما مي گوئيم كه اين چيست يعني ما توصيفش مي ديگر آن وقت

 كنيم. مي ادبيات آمريكا را هم توصيف
برادر معلمي: دو صحبت است، ما بايد بتوانيم هر چيزي را بر اساس حق توصيف كنيم و هر عملي را بر اساس 
وحي انجام دهيم صحيح ولي صحبت ديگر اين است كه هر چيزي يا هر كسي يك وصف يا اسمي براي 

 گذاشت آن اسم معرف ارزش اوست، چرا چون جبرا اسم خاصي را خواهد گذاشت. چيزي
 گوئيم اين يك اسمي. مي كنيم در دستگاه خودمان مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه حلش

 برادر معلمي: بايد بتوانيم اين كار را انجام دهيم.
 شود در مقابلش كرد.  نمي حجت االسالم و المسلمين حسيني: واال موضعگيري

 كند يعني ما بايد بگوئيم هر چيزي را. .. نمي برادر معلمي: كه او هم باز ربطي با اسمش پيدا
حجت االسالم و المسلمين حسيني: از جمله اسماءش از جمله ادبياتش و موسيقي و حرف زدنشان و همه 

 چيزشان.
 كنيم. مي بكنيم اما آيا هميشه اين كار را برادر معلمي: بله صحيحش اين است كه ما بايد اين كار را

حجت االسالم و المسلمين حسيني: حاال ما در كلي ترين مطلب هم اگر هر حداقلي داشته باشيم بايد بتوانيم 
كند ما مجبور به موضعگيري در مقابلش  مي با همان حداقل برخورد كنيم بايد بگوئيم پرچمدار كفر دارد كار

ياتش كلماتش الگوي تخصيصش همه چيزش را تعريف كنيم و بعد بر اساس هستيم مجبور هستيم ادب
 دستگاه خودمان بگوئيم كجا كه دست بزنيم (به حول ا... وقوه) دستگاه الگوي تخصيص خود آنها كاري را كه

نويسند معنايش اين است كه يك درجه از حقيقت كار آنها دست  مي شود آنها فرمول مي كند به نفع ما مي
شناسند حاال اگر اينجوري شد وقتي بخواهد كمي باشد كمي  نمي كه خود آنها هم اينقدر كارشان راماست 

 هم باز در يك حداقلي از وحي بايد باشد يا نه؟
كنيم كه هر  مي برادر معلمي: بله، اگر يك حداقلي از وحي نباشد همان اشكال وارد است ما اين تعبير را كه

 شود كه بنابراين هر. .. مي كند بنابراين آن ارزش بيان كم مي ش پيداكيفي نسبت به محور خاصي ارز
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 توانيم دست از حركت برداريم در اينصورت... مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: بنابراين ما

 ٤گويند نماز ظهر  مي برادر معلمي: آيا اصال معنايش اين است كه از ابجد اين عددها بدست بيايد؟ مثال وقتي
آيد؟ اصال چكار به ابجد دارد اين يك بحث ديگري ندارد معلوم است  مي است اين آيا از ابجد بدستركعت 

 شود. نمي كه اين ابجد
كنيم مبناي كم يا تجربي است  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: پس ما مبناي كم را رويش كار
ركعت و مغرب سه  ٤عت است و ظهر (فرمول كم منظور است) نه اينكه مصاديق كمي مثل نماز صبح دو رك

ركعت است اين يك حرفي است يك حرف ديگر اين است كه ما نماز دو ركعتي داريم نماز سه ركعتي و 
چهار ركعتي داريم فرضا بعد سه تا چهار ركعتي و يك دو ركعتي و يك سه ركعتي داريم در نماز شب هم 

 كه بتوانيم قاعده عام ساري و جاري هم باشد ماهست اين صحبتي است كه بر سر و بر چشم، ولي فرمولي 
شود، يك قاعده  مي كنيم جز از طريق ابجد از چه طريقي مي خواهيم در كم؟ آن را چه نمي خواهيم يا مي

 شاملي را يافت حضرتعالي بفرمائيد.
ان عوض برادر معلمي: چرا؟ همه صحبت ما اين است كه چرا ابجد يعني اينكه از وحي كه بايد باشد صحبتم

 شد.
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: صحبتي كه از وحي بايد باشد با فرمول ساري هم باشد.

برادر معلمي: بايد ساري هم باشد يعني شاملترين فرمول ديگر آن بايد از وحي بدست بيايد يك صحبت ديگر 
 است ولي چرا آن فرمول ابجد است به چه دليل.

 براي اينكه در اين حروف و عدد نيست بحث اين است كه... حجت االسالم و المسلمين حسيني:
 كنيد؟ مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: كيفيت را شما چه بيان

 گذاريم و مي برادر معلمي: كيفيت، كيفيت است، همانطور كه براي عدد مثال هفت يك عالمت آنجوري
 گوئيم اين يعني هفت... مي

 كيفيت كلمات از حروف نيست؟حجت االسالم و المسلمين حسيني: 
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خواهيم روي كاغذ  مي خواهم بگويم كه ما يك هفت در عينيت داريم و وقتي هم مي برادر معلمي: نه

گوئيم اين يعني هفت يك وقت هم چيزي در عينيت  مي دهيم و مي بنويسمش يك عالمت روي كاغذ قرار
گوئيم اين نون و ميم و الف و ز در كنار  مي گذاريم مي هست مثال اسمش نماز است بعد هم آنجا يك لغتي

كنيم درمورد آن چيزي است كه در عينيت است  مي شود نماز اين چيزي كه تا االن ما داريم مي هم باشد اين
 كه يعني مثال...

رسد به  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: شما يك چيز را قبول داريد كه هم اموري كه از وحي به ما
 است مبتني بر كلمات اين تمام. ..وسيله كلمات 

 برادر معلمي:اين ربطي ندارد به اينكه. ..
خواهيم بگوئيم اين ها هم بايد در نهائي ترين  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين كلمات را وتقي

 يز...تواند داشته باشد در نهائي ترين چ مي شكلش ربطي به عدد داشته باشد يا نه كلمات چه ربطي به عدد
كنند همانطور كه همان كلمات هستند كه  مي برادر معلمي: همان كلمات هستند كه اعداد را هم معرفي

 كنند اين چه اشكال دارد. مي كنند همين كلمات هم كميتها را معلوم مي كيفيتها را هم معلوم
ش چيست؟ اعداد حجت االسالم و المسلمين حسيني: كلمات اعداد شامل چه چيزي را معرفي كردند مصداق

 گويم. مي شامل را
 كند؟ مي گوئيم بايد باشد فرضا نتوانيم بگوئيم چيست آيا اشكال پيدا مي دانيم و ما نمي برادر معلمي:

 شود كار كرد. نمي حجت االسالم و المسلمين حسيني: خوب اگر نتوانيم كه
رويم پيش يك فقيهي يك كسي كه  مي زنم ما فعال نتوانيم بگوئيم كه چيست بعد مي برادر معلمي: مثال

آيد اين يك صحبت اين ولي اين كه نهائي  مي شناسد بگوئيم چنين عددهائي از كجا بدست مي معارف را
 ترين عدد يا مثال شاملترين چيزهايي كه در مورد اعداد وحي فرموده اينها اسمش جفر است.

كلي است مطلب كلي تمام شده اش اين  حجت االسالم و المسلمين حسيني: آن به عنوان مصداق اين مطلب
اينكه بايد يك اعدادي هم معرفي شود به ما به عنوان  -٢كلمات وحي برايمان اصل است.  -١است كه ما 
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آيد آنچه را كه ما شنيديم حاال سئوال است ديگر  نمي مصداقي به ذهن ما -٣ساري ترين و جاري ترين عدد. 

 نه مصداق. خواهيد مي غير از فرمول و قاعده شما
برادر معلمي: اگر در آن شاملترين مطالب كيفي كه داريم عددش را به ما بدهند و بگويند اين عدد هميشگي 
است اين براي ما كافيست مثال فرمولش نباشد فرضا بگويند كه بين احكام و اخالق و تكنولوژي بايد اين 

 اعداد هميشه برقرار باشد.
 كند. نمي چنين چيزي اشكال پيداحجت االسالم و المسلمين حسيني: 

 گويم به عنوان مثال... مي برادر معلمي:
 خواهم عرض كنم كه شما آخرين چيزي را كه از علماء دين مي حجت االسالم و المسلمين حسيني:

آورده باشند به صورت قاعده كلي صورت اعداد شامل را گفته باشند ابجد  مي توانيد پيدا كنيد كه اسم عدد مي
يز ديگري نيست مگر اينكه به گوش ما نخورده باشد به مقداري كه در حوزه ها كم و بيش بوديم اين است چ

گوئيد، مگر اينكه يك تعريفي بدهيد از عدد كلي كه ما يك چيز ديگري را  مي است يك عدد كلي كه
آن است كه  بفهميم، آنوقت حاال مجهول را شما بخواهيم در ساري ترين چيز تعريفش كنيم چيست؟ حداقل

 نهائي ترين قاعده بايد از وحي بدست بيايد، در كيفيت...
گوئيم اين حداقل بايد از وحي بدست  مي برادر معلمي: يعني براي كم چطوري بايد بنويسيم حداقل كيفي كه

 بيايد كميتهاي مربوط به آن حداقلهاي كيفي هم حداقل آن كمي هستند كه بايد از وحي بدست بيايد.
الم و المسلمين حسيني: يعني همين را ادامه دهيم بگوئيم حكما و عرفا و فقها از اين مطلب حجت االس

 ساكتند چه بايد كرد.
 آيد يا نه. مي برادر معلمي: ما خودمان يك دقت اجمالي در كلمات وحي بكنيم ببينيم چنين چيزهايي بدست

 في و عرفاني بايد نگاه كنيم.حجت االسالم و المسلمين حسيني: در چه دسته اي؟ در دسته توصي
 آيد ما اول حداقل كيفش را معلوم كنيم كه چيست. مي برادر معلمي: در آن حداقل كيفيش كه بدست
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دانم آن حداقل كيفي كه دنبالش هستيم بايد برويم دنبال كتب فقها  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني:

 يا كتب فالسفه يا كتب عرفا.
يك فرمولي درست كرديم و در آن فرمول گفتيم يك حداقل مطلبي هست كه بايد از  برادر معلمي: نه يعني

كند كه همان ابتداي بحث  مي وحي قرار بدهيم بعد بايد ببينيم كه به آن حداقل چه كميتهايي برخورد
ي كرد شود برنامه ريز نمي شود بدون اينكه در اينها يك كميتي نباشد مي گفتيم اينجا اين كميتها قرار داده

 بعد ما بايد كميتهاي آنها را بدست بياوريم.
آيد كه نه از كلمات عرفا كميتي ذكر شده نه از كلمات  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: من به ذهنم

خواهيم در اينجا دنبال قاعده بگرديم  مي فالسفه و نه از فقها در يك حداقل شامل ساري يك قاعده باشد ما
هم سئوال كرد اصال بحث درباره قاعده بودن قاعده ادبيات بحث درباره قاعده ادبي  شود مي در عين حال

 شود. مي مطرح نيست اال در همين علم اعداد كه مطرح
 والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته



 
 بحث الگو

 
 

 بسمه تعالي

 ١٢/١١/٦٩ـ  ٦جلسه 
 مطلبي كه ديشب صحبت شد كه آيا آن ضرائب كمي و كميتهاي در جدول را چگونه برادر معلمي: اعوذ باا...

توان بدست آورد؟ آيا از طريق عقل و يا نقل يا تجزيه؟ من بدين مناسبت مختصري را عرض كنم كه روي  مي
اين مطلب نيز صحبت نبايد كنيم چون موضوع بحث م نيست بعد از آن حضور حضرتعالي استفاده كنيم. در 

 ورد بحث عقلي و نقلي و تجربي كه صحبت شد چه در بحث تجربي و چه در بحث نقلي عقل بكار گرفتهم
شود لذا ارتباط ما به وحي از طريق كلماتي است كه اين كلمات را بايد عقل  نمي شود، چون به ما كه وحي مي

شود در مورد امور  مي رفتهببيند و بررسي كرده و از آن نتيجه گيري كند. بنابراين در اينجا عقل بكار گ
تجربي ديشب توضيح فرموديد مطلبي است كه اگر روشن شود براي بقيه بحثها هم مفيد است و آن اين 

كند، صرف عمل عقل  مي شود، و عقل است كه نتيجه گيري مي است كه در امر تجربي هم عقل بكار گرفته
جربي اين ظاهر قضيه است كه كسي ب هم اين است كه در بحث تطلنيست يك مطلب مهمتر از اين م

كنيم و نتايح ما بنابراين نتايج تجربي  مي بگويد ما سراغ عينيت رفته و مشاهدات خود را تجزيه و تركيب
رسد كه چنين  مي است و بخواهد از اين نتيجه بگيرد كه قبل از عمل هيچ گونه فكري وجود ندارد، به نظر

محقق است البته در طول تاريخ زندگي بشر ممكن است كه يك  مطلبي درست نيست و اين ادعاي غير قابل
چيزهائي پيدا شود كه قبالً در مورد آن فكر شده باشد (امور اتفاقي) ولي اين مطلب با آن بحث علمي سازگار 
نيت و اين امور اموري اتفاقي است و روشسن است كه در امور تجربي هم ابتدا انسان بايد سئواالتي از عينيت 

يعت داشته باشد و دنبال حل آن سئواال بگردد و در مورد پاسخ به آن سئواالت هم بايد يك حدسهائي و طب
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تواند جواب بگيرد و در مورد عمل كردن و  نمي داشته باشد زيرا انسان هر سئوالي را كه داشته باشد از عينيت

تنباط هم در يك مجموعه نتيجه گيري و رسيدن به پاسخ صحيح هم مجبور است استنباطيكند كه اين اس
پذيرد، بنابراين در هر كدام از اين سه قسمت عقل كارائي دارد و  مي فكري خاص و نظام فكري خاصي صورت

 توان گفت كه تجربي محض است شايد تجربي محض را در مورد بعضي از امور اتفاقيه صحيح باشد. نمي لذا
 شود كارائي در عينيت است. مي گفتهحجت االسالم و المسلمين حسيني: منظور از تجربه كه 
توان تجربي محض دانست و در اينها عقل بكار  نمي برادر معلمي: منظور اين است كه اين امورات عيني را

ماند كه بگوئيم معيار صحت ما قابليت وقوع داشتن است، اين صحبت نيز  مي شود فقط اين مطلب مي گرفته
ر عقل بايد استفاده شود يعني ابتدا بدنبال پاسخ سؤاالت به گردد قابل خدشه است زيرا كه در اين مطلب ني

بعد حدسهائي در مورد پاسخ سؤاالت داشته باشد بعد صحت آن احتمالي كه جواب مورد نظر است را اتمام 
شود كه آيا اين  مي كند اگر صرفاًاين را به قابليت وقوع داشتن بسنجيم باز در اينجا عقل است كه استفاده

به نيتجه رسيد يا نرسيد يا وقوع يافت يا نيافت كه تشخيص عقل در اين مورد نيز در يك نظام فكري سؤال 
توان گفت چنين چيزي اساسًا  مي خاصي است، بنابراين عالوه بر اين كه تجربه معيار حصت اسالمي نيست

ؤاالت ما با سؤاالت كفار فرق قابليت وقوع ندارد، از آن طرف هم بايد گفت كه از عمل نيز ما ناچاريم، البته س
دارد و احتماالت ما نيز با آنها متفاوت است در نتيجه برداشت و شناخت ما از وقايع عيني هم با برداشت و 
شناخت آنها متفاوت است. بنابراين با توجه به اين مطلب تجربه اين معنا را هم ما قبول داريم و به آن هم 

حث در مورد اين مطلب به اين خاطر است كه بعداً در تحقيق جدول در كنيم و اشكالي هم ندارد. ب مي عمل
 عينيت بعضي امور را منوط به عينيت بايد بنمائيم كه نبايد مسئله اي ايجاب كند.

آيد در بين كفار  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: اعوذ باا... در باب اينكه كميات از تجزيه بدست
روحي و تعلقات روحي هم هست وليكن آنها در باب اين كه اين حق يا باطل درست است كه فكر و وضعيت 

گيرند به اين معنا كه اصل را دنيا و قوانين آن گرفته و آن را  مي است حقانيت را به آثار محسوس مادي
كه  گيرند، وقتي ابتهاج مادي اصل شد رياضياتي مي دانند و لذا در باب اخالق ابتهاج مادي را اصل نمي طريق
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خواهد تا بتوانند با آن  مي شود يعني يك ابزاري مي انتظارات نسبت به اشياء مادي را حل كند قابل محاسبه

گويند  مي ابزار آنهاست تا از شكل علوم انساني كه مثالً» كم«ابزار شدت تحرك مادي عالم و آدم را باال ببرند 
گيرد  مي شود رفتار مادي اصل قرار مي ر پس اندازشود چه قد مي اينكه در بانك ربا اصل است يا چقدر مصرف

گويند اين امر را به يك امر  مي انسان اكونوميك، انسان اقتصادي يا انسان مطلوب در نظر آنها همين است،
ذهني متصل نكنيد كه صحت و سقم آن مربوط به اين عالم نيست و اين فرق دارد با مؤمني كه اين عالم را 

داند، حركات روحي مؤمن، حركات ذهني و عيني اش ـ طريق براي رفتن  مي جاي ديگروسيله براي رفتن به 
به جاي ديگر است، نظري را كه به اين عالم دارد نظر استقاللي نيست نظر وسيله اي است اگر هم بنا باشد 

اي ديگر تواند اصول موضوعه اش را از ج مي كه تجربه كند به لحاظ وسيله بودن عالم تجربه كند بنابراين
دانيم و كافر آن است كه تمام سعي اش را در  مي نسبت به توصيف از انسان بياورد ما انسان را مؤمن و كافر

كند، اين ادارك از عالم تجربه را در پائين  مي حيات دنيا و مؤمن تمام سعي اش را در حيات آخرت صرف
دهد حتي حاكم بر خود فلسفه  مي رتبه قراردهد، و آن ادراك تجربه را در باالترين م مي ترين مرتبه قرار

گويند اين فلسفه را قبول داريم تا مادامي كه موجب ضعف در عمل ما نشود اگر در  مي كند بعد مي هستي
دهند كه بگويند  نمي كنيم چيزي را به عنوان وحي اصل قرار مي يك جا نتوانستيم عمل كنيم فلسفه را عوض

 ين محور حركت كنيم اين قسمت اول.هر طوري كه بشود بايد ما حول ا
كنند كه هر چيزي كه در  مي برادر معلمي: در اين قسمت عرض من اين بود كه اين ادعادي را كه مطرح

دهيم و  مي تجربه نتيجه داد قبول است اين ادعاي كاذبي است درست مانند ماه كه اعتقاداتي را اصل قرار
 دهند. مي ا هم يك چيز ديگري را اصل قرارافكار و تكنولوژي متناسب با آن داريم آنه

 دهند. مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: آنها دنياي محسوس را اصل قرار
 برادر معلمي: آن چيزي را كه در اول قرار داده اند يك امر محسوس نيست.

 محسوس است.حجت االسالم و المسلمين حسيني: آلتذاد مادي، يا اين كه من در اين دنيا باشم اين امري 
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كند همان طور كه  مي برد اول اين لذت را تعريف مي كند لذت مي برادر معلمي: انسان الهي هم از مناجاتي كه

ما ابتدا يك فلسفه اي را قرار بدهيم بعد يك افكار و اعمالي بر اساس آن است آنها هم عين همين مطلب 
 .گويند ما از تجربه شروع ميكنيم دروغ است مي است اين كه

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر آن فلسفه زندگي دنيا باشد. ..
 برادر معلمي: زندگي دنيا را ابتدائاً در قلب پذيرفته است...

دهند و اين پرستش، پرستش  مي توان اين گونه گفت كه آنها ابتدا پرستش دنيا را اصل قرار مي ج: بنابراين
نيست آن وقت دنبال اين پرستش دنيا سيري را داشته اند تا يك امر محسوس است پرستش امر ما محسوس 

پرستند، قلب در ابتدا تعلق به اين امر مادي  مي گويند افزايش كاربرد نسبت به همين امري را كه مي آنجا كه
گويند الزم نيست اين امر را با  مي پيدا كرده است، تعلق به عالم غيب ندارد، از اين باب ريشه اين مطلب كه

گويند معيار صحت اين است كه در عمل نتيجه بدهد  نمي شود هيچ وقت مي ور غير مادي كنترل كنيد پيداام
 مشروط به موافقت با وحي باشد.

 دهند مطلقًا يك امر حسي نيست... مي س: آن التذاد ماي را كه اصل قرار
اش يا از ماكول يا از  برم يا از سكس در شكل حيواني مي گويد من از شراب يا قمار لذت مي ج: وقتي

برم همه اينها تحريكات حيواني مادي است هيچ كدام صحبت از اين  مي تحريكات خاص بدن يا روح لذت
 نيست كه از مناجات شب لذت ببرد حتي درمورد ابتهاجات نفساني هم از عجب و از غرور و تكبر لذت

در اين عالم است. همانگونه كه اخالق دو برد، اين غرور هم يا عجب و تكبر هم نيست به توانائي هاي  مي
طرف دارد يكي اخالق مادي حيواني است معنايش اين است كه تعلقاتش مادي است تعلقاتش از اين عالم 

كند، متعلق دنيا است ولو اين كه تعلق يك تعلق رواني باشد. موضوع تعلق اگر دنيا باشد محسوس  نمي تجاوز
ن و غير ذلك، اگر بخواهيم بگوئيم تعلق مادي هم دنيائي و غير است همين كوه و دشت و زمين و معد

دنيائي دارد يا بايد دنيا را عوض كنيم يا معني حس را، حس نسبت به ين دنيا است و تعلقات مادي تعلقات 
بايد » جزء«باشد ولي در اين دستگاه » ركن«نسبت به همين دنيا است لذا در آن دستگاه روش حسي بايد 
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رسد اساس اختالف  مي كند به نظر مي است كه پايه اش به هماهنگي به ساير پايه ها بازگشستباشد جزئي 

 گردد، حال كمي توضيح دهيم، مي ضريب موجود كارشناسي و مائل كميت با دستگاه الهي به همين جاز باز
دارند يا موجب شود كميات را اين گونه اندازه گير كرد كه گفته شود بعضي از اشياء مادي آثار روحي  مي

شوند، بعضي آثار ذهني و بعضي آثار حسي دارند (اعم از كافر و مسلم) بگوئيم انسان  مي ابتهاجات روحي
بدنبال ابتهاج است يعني گسترش وحدت تركيبي، يا سعه، اين سعه به يك معنا همان لذت بردن است انتقال 

بل از آرامش نسبي دارد هر چند كه باز از يك حالتي بنام اضطراب به حالت دومي كه نسبت به حالت ق
نسبت به حالت بعد اضطراب داشته باشد آن وقت بگوئيم اشياء در اين امر مؤثرند اشيائي كه بالواسطه 

گيرند يك آثاري دارند، الماس ـ طال ـ زمردـ جواهر آالت، يك كاربردي بنام  مي موضوع امر زينتي قرار
ه باشد وليكن يك كاربردهائي قبالً داشته است كه كابردهاي زينتي كاربرهاي صنعتي فعالً ممكن است داشت

بوده است، كاربرد زينتي به چه معناست؟ به اين معناست كه تاثير روحي مستقيم داشته است همه اشياء 
تاثير روحي دارند وليكن تاثير روحي آنها غير مستقيم و تاثير ذهني آنها مستقيم است آنچه در صنايع و ابزار 

رود (تاثير ابزاري) مانند تاثير عمليات ذهن است كه ابزار و واسطه است، براي دست يافتن به يك  مي اربك
رسد  مي محصوالتي طريق است، البته دقيق ترين آنها ابزار آزمايشگاهي است وليكن به آن كاالي مصرفي كه

و التذاد انسان داشته باشد انسان  كه در آخر كار هست بستگي به اين دارد كه اين كاال چه تاثير در ابتهاج
خواهد يك مواردي و  مي طلبد همين فلسفه اي كه. ... بشر التذاذ دائم از التزائد را مي ابتهاج دائم التذائد را

آثاري در ابتهاج دارند، اين ابتهاج كه شئون مختلف دارد ( در عالم) چه آنهائي كه جمال و زيبائي را براي 
گذارد يك وزن و يك حجم و  مي چه آنهائي كه بشر روي چه چيزهائي قيمت سنگين كند و مي انسان ايجاد

گذارند اين امور  مي بينيد آن چيزهائي كه بالواسطه مؤثر در ابتهاج چند قيمتشان را باال مي يك قيمت داريم
د. بعضي امور تواند انسان رده بندي كند بگويد اينها اموري هستند كه آثارشان بر روي روح وجود دار مي را

قدرت است، كاالئي است كه داراي يك خصلتهائي است كه نافع براي قدرت است، ابزار زراعت ابزارجنگ، 
 ابزارصنعت ابزار آزمايشگاهي همه آهني است، منزلت آهن منزلت جمال نيست در آنجائي هم قدرت را بشر
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ني منزلت ذهن است و يك اموري هم خواهد براي دستيابي به يك جمالي است منزلت آن هم در امور عي مي

گيرند، جزء مقدمات هستند، آن  مي هست كه منزلت ابزاري آنها نازلتر است بوسيله آهن مورد تصرف قرار
حساب كنيد قيمت آن چيزهائي را كه نسبت به التذاذات دارد خيلي بيشتراست » تناژ«وقت اگر بخواهيد با 

شود تا قيمت آن چيزهائي كه در امور عيني  مي دش مصرفتا قيمت آن چيزهائي كه در امور ذهني موا
موضوع مصرف دارد موضوع مصرف اگر امور روحي  ٣شود درست است كه هر سه عيني است اما  مي مصرف

باشد؟ قدر و منزلت و ارزشي دارد اگر امور ذهني باشد يك قدر ديگري همين طور در امور عيني قدر پائين 
 تري را داراست.
كه بيائيم براي جوامع مختلف مدلهاي مختلف درست كنيم ببينيد چه نسبتي بين قيمت  مي شود گفت

شود  مي الماس و آهن و خاك و سنگ است بعد بگوئيد چه تناسباتي بين امور قلبي، نظري حسي وجود دارد
ست يك چنين احتمالي را مطرح كرد و در مقابل براي موحدين خاك تربت كربال باالترين ارزشها را دار

گويد اگر دنيا را پر از الماس كنيد در مقابل آن  مي قيمت حقيقي خاك تربت كربال را اگر از مومن سؤال كنيد
گويند انگشتر عقيق يا در يا چيزهائي كه احياناً در نزد كفار خاصيت ابزاري نسبت به اين  مي ارزشي ندارد،

نام پنج تن عليهم السالم نقش داشته باشد در  عالم را اگر نداشته باشد خاصيت جمالي نداره اگر روي عقيق
استجابت دعا موثر است كه اين مطلب براي كفار مسخره است يا اگر روي تربت كربال نماز خوانده شود نماز 

فهمند  نمي اصالً آنها خوفي را» امان من كل خوف«گويد  مي قبول است ولي براي آنها معنائي ندارد، روايت
شود روي اين تعلقها هم محاسباتي كرد بعد هم نسبت بين امور قلبي و نظري و  مي ،شناسند نمي ابزاري هم

حسي را در عينيت محاسبه كرد. يك نكته ديگري را هم در اينجا عرض كنيم. بگوئيم كيفياتي كه وسيله 
ت كه توان گفت ارزش بازار اسالمي، معنايش اين اس مي گيرند يك مرتبه آن رتبه عموم است، مي تصرف قرار

عموم مردم يك تصرفات كمي و تعلقات كمي دارند و يك مرتبه آن وضع طبيعي اش اين است كه واليت در 
آنجا غير مستقيم پا بگذارد يعني اين كه قيمت كاالهاي را بخواهند تعيين كنند در يك شرائطي خوب است 

بت است آنجا نظام تصرف كند ولي وضع طبيعي اين نيست آنجائي كه ميدان تصرف عموم در امر واليت و نيا
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كما اين كه در بعضي جاها نظام هم بايد در كم و هم در كيف تصرف كند كه واليت اجتماعي نام دارد 
همچنين در يك جائي ميدان تصرف واليت تكويني است، حجم و وزن اشياء در ميدان جاذبه عمومي عالم و 

كه امور تكويني اصل هستند اعداد يا وزن و تصرفات ولي تكوين جاي دارد حاالمي شود گفت از آنجا 
 كنند ( در محاسبات) اين غير از اصالت حس است در اينجا هم مي حجمهاي تكويني منزلت حقيقي پيدا

گوئيم كه براي رسيدن به كميات بايد به عينيت مراجعه نمود ولي در مورد نحوه تركيب آنها بايد به  مي
 يك احتمال است. الگوي تخصيص رجوع كرد البته اين هم

گوئيد كميت را از روي خصال مختلف اشياء بدست آورد روشن است كه  مي برادر معلمي: در آن قسمت كه
قبل از اين ما يك تقسيم بندي به نام روح و جسم و ذهن داشته ايم كه اين همان جدول ما است، حاال يك 

ت هم اين است كه شرائط موجود را صحبت اين است كه اين جدول را چگونه كميت گذاري كنيم يك صحب
 چگونه مبتني بر جدول محاسبه كنيم و وضع آن چگونه است؟

اگر ما يك جدول درست كرديم كه مثالً روي هر ميزي كه وارد اداره شود يك مقدار وسائل شخصي يك 
 مقدار وسائل فرهنگستان و يك مقدار وسائيل مربوط به دولت است بعد هم وسائل شخصي را تعريف

گويد روي اين ميز اين قدر از تعداد و يا كيلو و يا ريال وجود  مي كند مي كنيم، حسابگر وقتي محاسبه مي
دارد صحت اول ما اين است كه وضعيت ما چه موقع درحال تعادل است؟ يعني بين اموالي كه الزم داريم. 

ديل به كمي از آن كيفيت واقع در يك كميت هم كه نسبت تاثير است يعني بتوانيم هر كاالئي را كه داريم تب
جدول بنمائيم يعني فرضاً نسبت تأثير روحي الماس را يا ميزان نسبت تاثير نظري آهن يا عيني را پيدا كنيم 
و اين سئوال است كه آيا هر شيي تمام آنچيزهائي را كه در جدول نوشته ايم همه را با هم داراست و ما بايد 

سه را پيدا كرده و بنويسيم يا اين كه بعضي از كاالها را اين دسته و بعضي كميت نسبت تاثير نسبت به هر 
در آن دسته اند البته فعًال كاري به اين مطلب نداريم در هر حال چه اين كه يك شيي همه خصال را دارا شد 

ر هم اين توان فهميد كه اين شيي چه ميزان از آن نسبت تاثير را دارد و يك صحبت ديگ مي يا نباشد از كجا
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است كه آن نسبت تاثير ها با چه ضرائبي متعادلند؟ آيا در آنجا ضرائبي الزم است يا نيست يا اينكه ما در 

 كنيم و هر چه باشد درست است؟ نمي آنجا مطلوبيتي را تعريف
 صرفحجت االسالم و المسلمين حسيني: بله، ما بايد حتماً ابتهاج را مطرح كنيم، بهرحال شما بوسيله الگو ت

 نمائيد. مي
نمائيم؟ (فرضاً اخالق ـ احكام ـ  مي برادرمعلمي: سؤال اين است كه آيا همه امورات را تبديل به ابتهاج

 تكنولوژي) آيا الزم است كه بين اين اوصاف تعادلي برقرار باشد يا الزم نيست؟
افزايش وصف ديگر نتيجه اگر تعادل كمي بين اينها برقرار باشد بعضي اوقات افزايش يكي از اينها بدون 

دهد يعني در يك سيستم اگر بعضي قسمتها بدون بعضي ديگر رشد كند در مجموع رشدي  مي معكوس
حاصل نشده بلكه نكس است بنابراين درون سيستم بايد تعادل وجود داشته باشد. بنابراين ما بايد از قبل يك 

ات در اين نسبت تاثيرها چه باشند عالمت تعادل اعداد كمي نسبت تاثيري عيني داشته باشيم تا بگوئيم كيفي
نسبتهاي تعادلي  ٣و  ٢و  ١است و رشد به معناي ضريب خوردن همين اعداد تعادلي است مثالً اگر اعداد 

 گوئيم بين اوصاف جهت ساز در وضعيت اين نسبتها برقرار بود بمعناي تعادل است كه در موقف رشد مي باشد
شود معناي عدم  ٤و  ٣و ٢و  ١تبديل به  ٣و ٢و  ١كند اما اگر نسبت  مي يب پيدابينيم كه اين نسبت، ضر مي

تعادل ونكس است بنابراين يك قسم از اعداد كمي نسبت تعادلي بين اوصاف وضعيت است بعد هم به عينيت 
 قرار دارد.بينيم آيا عينيت اين تناسب را دارد يا ندارد و اگر دارد در چه درجه اي از تناسب  مي رسيم مي كه

حجت االسالم و المسلمين حسيني: يك بخش از اين مطلب تكويني است، يعني مربوط به رتبه واليت و 
باالتر از ماست، يك بخش از آن در مرتبه تحت تصرف ما است، يك بخش از آن هم مروبط به رتبه تصرفات 

بوط به اولياء نعم است همان است كه بايد از هم جدا شود در آن مرتبه اي كه مر ٣جامعه و افراد آنست. اين 
كنيد كه بايد ديد در عنيت چگونه است؟ (يعني گاهي آن را منسوب به  مي شما گاهي از آن اين گونه تعبير

نمائيد اين مرتبه بالمره شاملتر  مي كنيد) و گاهي هم در مورد ارزش گذاري موكول به خود وحي مي عينيت
صرفات كيفي يعني فطرت ما بدست باالتر ازما گذاشته شده است، يك از شما است، هم تصرفات كمي و هم ت
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آيد همه مردم هم درعين حالي كه به يك معنا ولي  مي ميدان عملكردي هم وجود دارد كه به نظر من

 حكومتند عين خدمتگزاران نظام واليت در شكل مستخدمين آن نيستند.
 كنيم و ليكن تصرفات مستقيم مي ما آنها را هدايت آنهائي كه نيستند هم يك كميت و كيفيتهائي دارد كه

كنيم حاال يك قسمتي در اين وسط بين اين دو و مرحله است كه در دست ما است اين قسمت كه تحت  نمي
 تواند برود. نمي تصرفات ماست طبيعتاً براساس جدول ما بايد بچرخد راه ديگري

 بحث كنيم و به جلو ببريم آن وقت بحث نقل ٣ فعالً كار كوتاه مدت ما اين است كه روي همين ضريب
 ٣توان مجدداً بحث كرد آن وقت  مي ماند كه درجلسات قبل بحث شده ولي در عين حال اگر الزم ديديد مي

 چه درجهت ساز چه در زمانساز و چه در مكان ساز و چه درمكان ساز ٣و  ٢و  ١معنائي را هم كه براي 
ك تناسبي را هم كه اآلن حضرتعالي (در مورد تعادل) بين اين سه دسته نمائيم آنها با حفظ موضوعش ي مي

برقرار باشد ـ هر چيزي كه در كل وجود دارد  ٣و  ٢و  ١كنيد بايد بين خود اين سه تا  مي اوصاف سئوال
متناسب با آن در زمان سن است (با حفظ موضوع زمان) و همان چزي كه در زمان است متناسب با 

كنيم  مي كنيم تعادل را به آن تعريف مي ان در مكان وجود دارد يعني بر همان اساس حركتتعريفمان از مك
گوئيم بين حرورف و اعداد يك رابطه خاصي است حداقل بايد بين كاربرد اينها يك  مي يك وقت است كه

 رابطه اي باشد (تناسبات عقلي)
شد يكي در بحث وضعيت بود و  مي رحبرادر معلمي: همانگونه كه عرض كردم درچند جا مباحث كميت مط

آن اين كه آيا آن اوصافي كه در وضعيت نوشتيم مثالً اخالق ـ احكام ـ تكنولوژي آيا بين آنها ضرائب كمي 
الزم دارد يا نه؟ بعد بايد ببينم كه اين ضرائب كمي چيست؟ آيا بدين منعا است كه اگر خواستيم پول خرج 

 ين سه وصف تقسيم كنيم؟كنيم به اين نسبت پولها را بين ا
حجت االسالم و المسلمين حسيني: عرض ما هم همين است كه ما اآلن در حال ساختن نظام تصرفمان 
هستيم در نظام ما حتماً پايگاه تقسيم الزم داريم البته اينكه در عمل بايد كنترل كرد و نتيجه آن را بررسي 

 طور است.نمود اين حرف ديگري است اما در نظر طبيعتاً همين 
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كنيم  مي (س: لطفاً توضيح دهيد) يعني يك وقت است كه ما بر اساس يك اصوي يك چيزهائي را تعريف

 طبعاً بايد به تعريفمان عمل كنيم اين كميت را بدست آورده يا و هيچگونه هم ترديد نكنيد.
جدول كمي الزم است بعد  برادر معلمي: ما دقيقاً بدنبال همين هستيم يعني اوالً بايد گفت كه در اينجا يك

خواهيم بگوئيم اختالف سرعت وجود دارد و اختالف آنها را حساب كنيم در آنجا  مي در جدول مراحل هم كه
خواهيم ميزان رشد اين كيفيت و كيفيت بعد را حساب كنيم در آنجا  مي هم الزم است در بحث جهت هم كه

 هم كميت الزم است.
يعني حتماً بايد تعاريفي را بپذيريم كه اين تعاريف الزم نيست در ابتدا  حجت االسالم و المسلمين حسيني:

حقانيتش تمام شده باشد يا نباشد، يعني اگر گفتيم بايد عقلي باشد در مرحله اول بايد تمريني عمل كنيم 
اساس كنيم يعني بر  نمي دانيم نمي اگر بخواهيم تمريني عمل كنيم هرگز بعض از آن را موكول به جائي كه

 را بايد در همه اش جاري كنيم. ٣كنيم، يعني تناسبات  مي همان حرفي كه داريم در همه مراتب آن عمل
مرتبه كميت را نبايد نياز داريم بعد از اين هم كميت  ٣برادر معلمي: بله، درست است بنابراين ما در اين 

 را بايد پيدا كنيم. ديگري كه مبين نسبت هاي تعادلي بين اشياء (نه اوصاف درجدول) است
رسيم بايد بگوئيم كه مثالً ميكروفون  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: بله، يعني در عينيت هم كه

ريال ميكروفون  ١٠خواهد بيارزد چون در جدول ما به  مي ريال ارزش دارد حال در دنيا هر چه ١٠براي ما 
 رسيده ام.

گوئيم در  مي ارزد؟ يك وقت هم مي ون نسبت به ضبط صوت چندگوئيم ميكروف مي برادر معلمي: يك وقت كه
 عينيت چند ميكروفون در برابر چند ضبط صوت بايد باشد؟

ارزد نسبت بين تعداد ضبط صوت و  مي گوئيم چند مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: همين كه
 شود. مي ميكروفن هم مشخص

ريال بيارزد از كجا معلوم است كه  ٦٠٠٠ريال و آن ضبط صوت  ٦٠٠٠برادر معلمي: مثالً اگر اين ميكروفون 
 چند ميكروفن در مقابل چند ضبط صوت متعادل است؟
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ارزد معنايش اين  مي گوئيم ميكروفن در نظر من اين مقدار مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: همين كه

ن كه شما ميكروفون كم بياوريد است كه جايگاه توليدي ميكروفون و حجم توليدش ضبط صوت است ،ولو اي
ولي ميگوئيم شما در توصيفتان از پذيرفتن چنين كاري مجبوريد. ممكن است بگوئيد كه ما واحد را روي 

گويم كليه كاالهائي كه در مصارف فالن چيز قرار گيرد، خرد شده آن را  مي آوريم، درجواب نمي ضبط صوت
كند  مي سد اين ارزش گذاري روي اشياء بها دادن دولت را معينر مي دهيم، به نظر مي در رده پايين تر قرار

 دهند.  مي بعد مردم كار ديگري را خود انجام
برادر معلمي: اينكه در مقابل دولت مردم چه تأثيراتي دارند صحبت ما نيست صحبت ما فعالً در مورد كليه 

خواهد چيزي را يا از خارج يا  مي گوئيد دولت مي اشيايي است كه تحت اختيار دولت است يك وقت است كه
گوئيد اين شيئ براي من بايد چه مقدار  مي از توليد خودش يا خريد از مردم تهيه كند، يك وقت است كه

 گوئيم از اين شيي چند عدد بايد داشته باشيم. مي بيارزد يك وقت است كه
ود و قسمت كرد بگوئيد پولي ش مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: عرض من اين است كه اين مطلب را

 كنند) مي شود (كاري به اين نداريم كه مديران چگونه با اين پول برخورد مي كه در سياست گذاري خرج
 دهيم آن ها خودشان در بهنيه گزيني كار ديگري فرضاً مي گوئيم ما اين مقدار پول را به بخش تخصيص مي
شود  مي م اما بخشي ازآن مربوط به آنچه كه اآلن هستنمائي مي كنند يعني ما تصرف در كليات جامعه مي

آورد، مثالً ممكن است اگرما  مي ولكن آن تخصيصي را كه ما گذاشتيم شكل آنچيزي را كه بايد باشد بوجود
اين گونه تخصيص داديم منجر به اين شود كه اصالً در ادارات ضبط صوت نخواهند يا ميز و صندلي نخرند و 

دهيد و به حسب  مي خريم شما تصرفتان را در كليات انجام مي م و كاغذ و تخته سياهجايش بگويند ما قل
شود يعني يك شناخت وضع موجود است يك شناخت از وضع  مي وضع موجود در جزئيات شكلش معين

گوئيد آما بگيريد كه در كشور تناژ كاالهاي مصرفي چقدر است تناژ كاالهاي واسطه اي چقدر  مي تعادل يا
گوئيد اگر فرضاً مردم كاالهاي مصرفي را در سال يك ميليون  مي تناژ كاالهاي ابزاري چقدر است؟ بعد است،

شود كاالهاي ابزاري هم فرضاً  نمي كنند ولي كاالهاي واسطه اي بيش از نيم ميليون تن وارد مي تن مصرف
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كنم و  مي ليت معينگوئيد من كاري به اين مطلب ندارم يك تخصيص هائي را در ك مي هزار تن شما

كارشناسان بدنبال تعيين تقسيمات ديگر آن بروند، يعني يك وضعيتي است اگر شما بخواهيد بگوئيد كه 
كنم به يك مقدار كليات عيني موجود را پذيرفته ايد كه اين مطلب براي  مي اندازه خاص آن را من معين

 شكالي ندارد كه به آن نظر كنيد.تعادل مطلوبتان خوب نيست البته براي سير بطرف مطلوبتان ا
كنيم برنامه  مي برادر معلمي: صحبت اين است كه آن اموراتي كه به دست مردم است ما اين را ابتدا جدا

دهيم كه مستقيماً تحت اختيار ما است بنابراين وقتي ميگوئيم كه جدول  مي ريزي فعالً روي عواملي انجام
گوئيم.  مي درخارج ما به ازاء و مصداق دارند كه به آنها صاحب وصفكنيم و اين اوصاف  مي اوصاف را تنظيم

آن اشياء هم بايد اشيائي باشند كه تحت اختيار ما هستند نه اشيائي كه تحت اختيار مانيستند البته يك 
شود؟  مي بحث هم قبالً داشته ايم كه آن اموراتي كه تحت اختيار ما نيستند اثرش در برنامه ريزي ماچگونه

آنجا ما امورات را دو دسته كرده بوديم يك اموراتي كه نه اطالعي در موردش داريم و نه تابع اختيارماست  در
بنابراين در برنامه ريزي ما جايگاهي ندارد يك اموراتي هم هست كه ما در پيدايش آن دخالت نداريم و تحت 

 ا گرمي هوا در فصول مختلف.برنامه ريزي ما نيست ولي اطالع بر پيدايش آن داريم مثالً سردي ي
بنابراين يك دستته امورات طبيعات ( كه تحت اختيار حضرت حق است) و اتفاقات و حوادث ارضي و زلزله و 

گوئيم حسب معمول كشور پاكستان بايد  مي سيل است يك دسته هم از امورات هم درخارج كشور است مثالً
 كنيم كه تابع اختيارات ما هستند و مي د اموراتي بحثاين گونه عمل كند. بنابراين در قسمت اول درمور

گوئيم  مي توانيم درمورد آنها تصميم بگيريم تا برنامه ريزي در آنجا موضوعيت داشته باشد در اين مورد مي
گوئيم بين اين  مي كنيم و بعد مي يكي اوصافي هستند كه درجدول نوشته شده است و اوصاف را تنظيم

مراحل و جهت داشتيم كه ضرورت است درآنجا كميت داشته باشيم، غير از اين  اوصاف جدول موضعيت و
 گوئيم در اينجا هم مي بحث در عينيت صاحب وصفهائي هستند كه عين آن تناسباتي را كه درآنجا

گوئيم،يعني اگر درآنجا مطلوب ما وجود آن اوصاف با آن تناسبات است عيناً آن اوصاف در كيفيات عيني  مي
شود، يعني در كيفيات عيني مطلوب اين است كه اينها با هم اين تناسبات را داشته باشند اما اين  يم جاري
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رسيم كه  مي كه وضعيت اآلن آن چگونه است اين يك بحث ديگري است مثالً از آن جدول كه اين نتيجه

بين ضبط صوت و  مطلوب اين است كه در برابر هر ضبط صوتي دو عدد ميكروفن باشد كه اين نسبت تعادلي
 ميكروفون است.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: ممكن است گفته شود كه ما در قبال يك ضبط صو سه ميكروفون الزم 
 را در اينجا هم بياوريم. ٣داشته باشيم، يعني همان مبناي 

كنيم الزم  يم وصف را با تناسبات پيدا ٣برادر معلمي: نه، اين تناسبات فرق دارد و در جدول اوصاف ما 
برقرار بود  ٣و  ٢و  ١نيست عين همين تناسبات بين اشياء و اجزاء و عيني برقرار باشد آيا در آنجا نسبت 

 چرخ بيشتر نداشته باشند؟ ٣بدين معنا است كه ماشنيها هم 
 .حجت االسالم و المسلمين حسيني: به حرحال شما بايد بتوانيد آنها را و تحت يك فرمول جامع مطرح كنيد

برادر معلمي: اين مطلب قابل قبول است كه با يك فرمول بايد بتوانيم جمع كنيم اما با اين توضيح يك وقت 
وصف بايد با هم تناسباتي داشته باشند بعد كه وارد  ٣گوئيم اين  مي كنيم و مي وصف را ما معرفي ٣است كه 

اين كه هر كدام چه مقدار از اين  خواهيم پيدا كنيم در آن اشياء مي شويم و صاحب وصف را مي عينيت
توانيم بگوئيم اين كيفيت بايد داراي اين اجزاء و  نمي اوصاف را دارا هستند بستگي به خود آن كيفيت دارد ما

 اين تناسبات باشد.
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا مگر اين كيفيات، كيفيتهاي مصنوعي شما نيستند؟

ن تفاوت كه اين كيفيات تابع مطلق اختيارات ما نيستند و چيزي را هم از خودشان برادر معلمي: بله. اما با اي
 دارا هستند.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: بله. ولي بايد ميل به طرف تصرف شما نمايد اگر تصرف شما در آن اصل 
 باشد بايد آن شيي ميل به تصرف شما كند.

آوريم  مي خواهيم از اين ها بدست مي مجموعه آن وصفي را كه برادر معلمي: اين مطلب درست است كه ما در
ولي اين كه اين اجزاء با چه نسبتي با هم تركيب شوند تا آن وصف تركيبي مورد نظر ما را محلق كنند 
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مقداري از آن بستگي به وضعيت تكويني آنها دارد. بنابراين ممكن است گفته شود كه همان جدول تناسباتي 

كنيم ضرورتي ندارد كه ما بين اشياء هم برقرار باشد بلكه اشياء بايد آن وصفها را  مي اف پيداكه ما بين اوص
شود بلكه شاخصه  نمي دهيم كه اشياء بي فرمول مي شود پاسخ مي نتيجه بدهند، اگر بگويند اشياء بي فرمول

ثالً اگر يك شاخصه ما دارند كه اجزاء بايد بگونه اي با هم تركيب شوند تا آن شاخصه را محقق كنند م
شود بلك  نمي گوئيم اين سرعت حتماً بوسيله چرخ محقق مي باشد ١٠٠٠پيدايش وسيله نقليه اي با سرعت 

با يي مثل هواپيما درست شود بنابراين در تحقق آن اوصاف بايد توجه به ظرفيتهاي اشياء تركيب شونده و 
اف جدول داريم و يكسري اعداد بين اشياء عيني و تركيباتشان داشت، بنابراين يكسري اعداد ما بين اوص

يكسري ارتباطاتي است كه بين آن جدول اوصاف و اشياء عيني و نحوه تركيب اجزاء در جهت تحقق آن 
شاخصه است حاال آن اعداد شاخصه اگر از نقل به ما چيزي در اين باره نرسيده باشد و بايد عقلي باشد اين 

 ت.تناسبات داراي چه فرمولي اس
حجت االسالم و المسلمين حسيني: حتماً الزم است در اينجا اعداد شاطي داشته باشند و اين اعداد شامل 
بايد هم در جهت و هم در زمان و هم مكان صادق باشند، اگر كل جدادول جهت زمان، مكان در يك جدول 

آيد طبعاً قدي  مي كهقابل جمع باشند پس يك فرمول بايد شامل بر همه باشند، البته در هر موضعي 
 شود. مي كند بنابراين آن فرمول اصلي مان در يك چيز ديگري ضرب مي خصوصيت شخصيه پيدا

برادر معلمي: منظور من اين است كه نسبت بين مكان و زمان و جهت به اين معنا نيست كه در مكان بايد 
ن اين فرمول با آن فرمول تومان خرد كرد اصالً سنجيد ٣يك تومان و در زمان دو تمان و در جهت 

(نسبتهاي تركيبي وضعيت) قياس مع الفارق است چون جهت و زمان و مكان هر سه مربوط به يك چيز 
جدول نياز  ٣چيز است كه گفته شود تناسب الزم دارند وقتي بخواهيم محاسه كنيم به اين  ٣است و نه 

 داريم و اال در موضع عمل ما هميشه يك جدول بيشتر نداريم.
نحوه هم در آن  ٣كنيم  مي بعد به آن واقعيت خارجي نظر ٣حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني از 

 كنيم. مي خرج
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برادر معلمي: نه اينگونه نيست در بحث يا در بحث مكان و وضعيت ممكن است چنين صحبتي مطرح شود 

ي در اين مورد مطرح كنيد) اما در بحث جدول جهت ـ زمان ـ وضعيت اين گونه نيست (س: توضيح بيشتر
ما يك جدول وضعيت داشتيم گفتيم هميشه هر وضعيتي را كه ببينيد چه چيزهايي در آن وجود دارد. فرضاً 

گفتيم اين  مي جامعه را كه موضوع شناسائي قرار دهيم جامعه داراي اخالق و احكام و تكنولوژي است بعد
گفتيم اين  مي ي اخالق و احكام و تكنولوژي است بعدجامعه راكه موضوع شناسائي قرار دهيم جامه دارا

كند در بعضي از قسمتهايش سرعتهايش بيشتر از قسمتهاي ديگر جامعه است. بعد از  مي جامعه وقتي تغيير
گفتيم چه در بخش اخالقي و چه احكام و چه تكنولوژي تغييرات اقتصاد سريعتر از تغييرات فرهنگ  مي اين

رسيديم كه جهت ساز  مي اطالعات سريعتر از تغييرات واليت است حاال وقتي به اينيا اطالعات و تغييرات 
اخالق است بنابراين مراتب رشد اخالقي را بايد از جهت داشته باشيم و در مراحل اگر موضع تغيير  ٣شماره 

در اخالق  گفتيم اخالق اقتصادي موجود بايد به كدام اخالق اقتصادي تبديل شود يا مي اقتصادي بوده است
اطالعاتي و يا والئي. ... بنابراين دو جدول مراحل وضعيت در تعيين آينده يكي شد، جدول نيز كه بيانگر 
ارزشهاي و مراتب اوصاف اخالق است در تعيين مرحله آتي وضعيت حضور دارد بنابراين هر سه جدول پس از 

 كمي داريم.عدد  ٣كنند. در مورد كميت نيز  مي برنامه ريزي يا وحدت پيدا
شوند و نسبت بين سه كميت  مي عدد كمي داريم كه مآال درجدول برنامه ريزي يكي ٣در مورد كميت نيز 

 شوند. مي يكي ٣جدول الزم نيست هر  ٣در 
تا  ٣حجت االسالم و المسلمين حسيني: بنابراين بايد يك جدول كميت پيدا كنيم كه قابل ضرب در آن 

جدول را براي ما بگويد يعني اگر حفظ سه بودنش را  ٣كميت تناسبات اين باشد يا اين كه يك جدول 
بخواهيد بنمائيد بايد يك جدول، تناسبات حاكم بر هر سه را پيدا كنيد به هر حال دو راه بيشتر در اينجا به 

ر يك جدول د ٣كند يا اين كه تناسبات اين  مي رسد يا يك جدول تناسبات حاكم بر هر سه را بيان نمي نظر
 گوئيد يك جدولي مانند جدول ضرب موجود را پيدا كرده در هر سه تاي آن ضرب مي جدول است؟ يك وقت
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جدول روي هم تناسباتشان در يك  ٣گوئيد اين  مي كنيم اين يك حرف، يك صحبت ديگر اين است كه مي

 جدول است.
 چيز نيستند بلكه يك چيزند. ٣برادر معلمي: اينها 
 سلمين حسيني: آيا بنابراين يك جدول كمي دارند؟حجت االسالم و الم

كنيم كه البته به  مي برادر معلمي: ممكن است گفته شود يك جدول دارند ولي اين را سر جاي خودش بحث
 رسد نه اين است و نه آن بلكه امر سومي است. مي نظر

داده ايد پايگاه كميت  جدول را چون بر يك پايه فلسفي تعريف ٣حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين 
 گردد. مي شما هم به همانجا باز

جدول با هم مربوطند اما اين كه ربطشان به هم چگونه است بحث ديگري  ٣برادر معلمي: البته كميتهاي 
 است.

رسد اولين بحثي را كه ما بايد در كم مطرح كنيم همين بحث  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: به نظر
 كند. مي جدول نه از هم قطع اند و با هم وحدت دارند حتماً بازگت به تناسبات ٣كه  است و آيا اين

برادر معلمي: يعني درست همانكاري را كه در كيفيت و مدل انجام داديم در مورد كميت نيز بايد انجام 
الزم داريم در هر جدول كميت الزم داريم يا نه، و اگر  ٣بدهيم، سئوال اوليه ما اين بود كه ما ببينيم آيا در

 جدول كم به چه معنا است.
معناي مختلف از كميت  ٣گوئيم كه در هر سه جدو  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: حال ما اين گونه

 جاري است، آيا اين سه معنا بر يك پايه فلسفي است يا نه؟
 شود. مي هستند معلوم برادر معلمي: بر پايه فلسفي بودن ضمن دقت در كميت هائي كه در اين جداول

حجت االسالم و المسلمين حسيني: قبل از اين درجداول دقت كنيم بايد بتوانيم پايگاه فلسفي كميت در 
دستگاه رياضي، يك دستگاه رياضي هندسه ـ مسطحه يك دستگاه رياضي را  ٣جداول را پيدا كنيم مانند 

 يگر حاكم است كه اصل كميت در آن امر تمامبايد بتوانيم بر يك مبنا و فرمول بسنجيم، يعني يك چيز د
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 ٣دستگاه و  ٣گوئيد اين سه دستگاه بريده از يكديگر نيستند (به صورت مطلق) ولو  مي شود. همين كه مي

نحوه محاسبه و كار كمي الزم داشته باشد خود اين مطلب اثبات كنند يك دستگاه شامل است، كه  ٣معنا و 
 دستگاه كمي ماست.

: ما بايد در مورد اين دستگاه كمي بحث كنيم با بهميم ربط بين اين سه كميت چيست تا بعد از برادر معلمي
اين مطلب آن امر شامل درست بشود نه اين كه از اول يك امر مشتركي را درست كنيم بعد بگوئيم آن سه 

 دستگاه بايد اين گونه درست بشود.
 توانيم دستگاه كمي را بسازيم. نمي س: اگر نسبت به اصل كميت نظري نداشته باشيم

ج: يك تعريف كلي نسبت به اصل كميت قبالً ارائه كرده ايم بعد از اين مطلب بايد مالحظه كنيم كه اين 
 شود. مي كميتهائي كه در اينجا هست به چه معنا بكار برده

 ؟حجت االسالم و المسلمين حسيني: به صورت تعريف كلي به چه معنا به كار گرفته شده است
برادر معلمي: بصورت كلي كميت به معناي تعداد وجه اشتراكاتي كه وجود دارد يا تعداد وجه اختالفاتي كه 

 حذف گرديده است و كميت سر جاي آنها نشسته است.
گوئيد كميت يعني تعداد اشتراكات اشكاالتي وارد است آيا منظور شما از اشتراكات همن  مي س: اين كه

اد وحدت معناي تعداد اختالف را م دهد. درست است كه آن مشترك به معناي معناي وحدتي نيست؟ تعد
 حذف اختالفات است.

تا اشتراك است اينگونه نيست بلكه آن اختالف با  ٤ج: اين اشتراكات كه مانند نخود و لوبيا نيست كه بگوئيم 
 ٣گوئيم  مي كيل كنيم اين اشتراك مخلوط بوده و يك چيز بوده است بنابراين اگر اين را با يك مقايس

 اشتراك وجود دارد.
 شود چند تا باشد؟ مي اختالف را حذف كرديد مگر اشتراك ٣اشتراك نيست بلكه شما  ٣س: 

 ج: اشتراك مطلق چون نداريم اشتراكي است كه همراه با يك اختالفالتي است.
 گويد صد تن گندم داريم به چه معناست؟ مي س: وقتي
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يك تن بوده است حاال كه صد تا يك تن ميگوئيم يك تن اولي با يك تن دومي ج: يعني گندم ها يك تن 

فرق دارد، يك اشتراكاتي داشته، يك اختالفاتي ولي اشتراكات به آن اختالف يك چيزاند بنابراين وقتي صد 
كه  گوئيم اين اشتراكات چون با يك اختالفاتي بوده اند و آن اختالفات حذفشده است به اين معناست مي تن

صد تن از آن اشتراك در اينجا وجود دارد كه آن اختالفات را ما در اينجا در نظر نگرفتيم (اختالف اين يك 
 تن با آن يك تن ديگر) بنابراين اشتراك آن قابل تعدد است.

خواهيم ببينيم معرف اشتراك عدد است و معرف اختالف كيفيت است و اين دو نيز با هم وجود  مي س: نه.
 در هيچ جاذبه عدد تنها و نه كيفيت تنها نداريم.دارند 

 ج: نه عدد معرف هم اشتراك است و هم اختالف.
 س: چه فرقي بين عدد و غير عدد وجود دارد؟

 ج: عدد بيان كننده تعداد اختالفاتي است كه حذف شده و تعداد اشتراكاتي كه تكرار شده است.
 تيم. ...؟گف مي برديم و كيفيت نمي س: آيا اگر عدد بكار

كرديم  مي كرديم همه را با هم ذكر مي بايست آن وجوه اختالفي را كه حذف مي برديم نمي ج: اگر عدد بكار
 شود طبعاً اشتراكات مي لذا اختالفات را حذف كنيم و اشتراكات را تكرار كرديم، وقتي اختالفات حذف

ندم نه اين كه اشتراك فقط يكي است اگر گوئيم صد تن گندم يعني صد تا از آن يك تن گ مي ماند، وقتي مي
 شود. مي اشتراك فقط يكي باشد صد بي معنا

شود بر اساس اين تعرف دستگاه كمي بر  مي س: حاال (علي فرض) بر اساس يك تعريف جلو برويم ببينيم چه
وشن شدن آن آن اساس را توصيف كنيد و آيا بر اساس اين دستگاه بايد اختالفات آنها راببينيم يا بر اساس ر

 سه جدول؟
كنيم هر سه آنها بايد با اين تعريف اوليه  مي جدول مطرح ٣ج: بعد از اين آن تعاريفي را كه از كميت در 

تعريف هم بايد با هم يك نحوه تناسباتي داشته باشند يعني آن  ٣هماهنگ باشد و آن را نقض نكند، خود آن 
 اشند و هم با هم هماهنگ باشند.جدول كمي هم بر اساس تعريف اوليه از كميت ب ٣
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 س: بايد دستگاه ما به گونه اي باشد كه بتوان از يك جدول كمي دو جدول ديگر را هم بدست آورد.

 ج: نه هميشه اينگونه نيست بلكه فقط در صورتي ممكن است كه ما رب اين دو جدول را داشته باشيم.
، ١جدو را از هم شناخت؟ مثالً اگر  ٣شود آن  مي نهس: پس ابتدا بايد ببينيم كه بر اساس اين دستگاه چگو

 را بكار ٣و  ٢و  ١مرتبه  ٣كند ولو اين كه در  مي جدول هم نمودي پيدا ٣در همين موضع باشد در آن  ٣، ٢
در اين دستگاه اصلي بايد معنا داشته باشد تا بعد بتوان گفت در اين عدد  ٣و  ٢و  ١برديم. پس بنابراين  مي
 كند. مي گر چه معاني پيداجدو دي ٣در 

برادر معلمي: لذا اگر حد اتوليه در مورد كيفيت همين مطلب باشد بايد بر اين اساس يك فرمول شامل كمي 
جدول با حد اوليه و  ٣نيز داشته باشيد كه بعد آن فرمول معيارماست در صحت هماهنگي فرمولهاي كمي 

 تعريف.
 شود استفاده كرد. نمي نيد واقعاً از حروف ابجد و علم جفرحجت االسالم و المسلمين حسيني: حاال ببي

ستون حروف دارد كه ستون چهار دهم  ١٣برادر معلمي: در آنجا يك مدخل كبير است و يك مدخل صغير و 
 جواب وپاسخ است.

 كند؟تواند پاسخ اين سئوال كه فرمول حاكم بر تركيب و تغيير و ارزش را پيدا  مي س: آيا آن جداول حروفي
 دهند... نمي ج: نه. اساساً چنين سئواالتي را آنجا پاسخ

 س: بايد تعريف اوليه اي كه از مكتب داريم از طريق تناسبات جاري شود.
 كرديم اين بود چون در جدول جهت بايد تناسباتش از وحي برسد. مي برادر معلمي: آنچه را كه ما تصور

 نبايد از وحي بگيريم.حجت االسالم و المسلمين حسيني: بنابر فرض 
 برادر معلمي: بنا شده است كه آن جدول جهت را از وحي بگيريم.

توان فرض كرد كه مثًال يك بار تناسبات را از وحي نگيريم بنا شد كه  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني:
 آن را عقل بسازد.

 دهد؟ مي برادر معلمي: عقل به چه ميزان آن نسبتاه را قرار
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  ٣و  ٢و  ١ات ج: تناسب

 كنيد. مي شود زيرا در آن جدول جهت فرضاً صد مرتبه ذكر نمي س: اين مطلب
 نويسيم: مي بريم يعني سير را اين گونه مي باال ٣و  ٢و  ١ج اين تناسبات 

 ١و  ٢و  ٣و  ٦و  ٩و  ١٨و  ٢٧و  ٥٤و  ٨١و  ٠٠٠
 س: اين مطلب به چه دليل صحيح است؟

 بدهيم.توانيم قرار  مي ج: فرض كه
توان از وحي بدست آورد حاال علي فرض اين كه بتوان  مي برادر معلمي: تصوري كه داشتيم اين بود كه اين را

نسبت بين اوصاف جهتي را هم از وحي بدست آورد يا اگر عقلي است آن را از عقل بدست آورد. صحبت 
 آيد؟ مي ونه بدستبعدي اين بود كه آيا اگر در اينجا عددش را به ما بدهند بعدي ها چگ

توانيم يك فرضية  مي جلو ببريم» فرضي«حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا اگر ما همة اينها را 
 هماهنگ ارائه دهيم؟

برادر معلمي: ما چكار به عدد آن داريم، اول ما بايد ببينيم اينها چه ربطي با هم دارند و سپس را در آنجا 
گيريم كه  مي ن بر چنين قاعده اي استوار است، از اعداد قبلي نتيجهعددي مفروض واقع شد. بگوئيم چو

 ١٠٠اعداد جدول هم بايد اينها باشد، مثالً اگر گفته شود كه ضبط صوت بايد هزار تومان باشد و ميكروفون 
آيا  توان فهميد كه يك ضبط صوت بايد در مقابل چند تا ميكروفون باشد يا نه؟ فرضاً مي تومان آيا از اين امر

توان نتيجه گرفت كه يكي از اين الزم داريم و ده تا از آن بگونه  مي است ١٠به  ١چون نسبت قيمتها آن ها 
اي كه تعداد هر يك ضرب در قيمت آنها مساوي باشد و از همين به عنوان يك فرمول استفاده كنيم يا نه؟ به 

شود در يكي از  مي ر اولي تعدا معينهرحال بايد مشخص كرد كه بين اين سه فرمول هست يا نه؟ چون د
توان ارزش اينها را بدست آورد. حال علي فرض اين كه جدول  مي شود و از آنجا. مي اينها هم ارزش معين

جهت را وحي يا عقل بگويد (كه در اين صورت از همان اول بايد آن را بر اساس مالحظه شرايط بدست آورده 
د برويم) بايد ارزش اينها را هم داشته باشيم و بدانيم از اينجا كه به آنجا باشيم كه بگويد از كجا به كجا باي
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توانيم دو جدول ديگر را معرفي كنيم، بنابراين  نمي ميرويم چقدر رشد كرده ايم چرا كه در غير اين صورت ما

ارزد و  مي بر فرض كه اين جدول جهت را با ويژگيهاي فوق هم معرفي كند و بگويد فرضاً صبر يك تومان
تسليم ده تومان و رضا هزار تومان ( در دستگاه) ملسم بايد احكام و تكنولوژي را هم قيمت بزند بگونه اي كه 

 اخالق اقتصادي در مقابل اخالق اطالعاتي و اخالق اطالعاتي درمقابل اخالق واليتي قرار بگيرد.
، ١چرا شما همين فرمول اصلي را  دانم كه نمي كنم مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: من هر چه فكر

 گذاريد. نمي و ٣، ٢
 نداشته ايم. ٣، و ٢، ١برادر معلمي: ما تا به حال فرمول 

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: در اين صورت فرمول كمي شما چيست؟
 گرديم ولي به چيز معيني نرسيده ايم. مي برادر معلمي: اآلن داريم دنبال همان

شود؟ اگر شما بنابر تعريفتان گفتيد  مي سلمين حسيني: در مرحله شامل چگونه محاسبهحجت االسالم و الم
شود بايد اصل موضوعه اوليه اي را قبل از اين سه جدول ارائه  مي كه اختالفهايي حذف و اشتراكهايي اخذ

 دهيد.
 .گرديم كه ربط اينها بايد چگونه باشد مي برادر معلمي: ما هم اآلن دنبال همين فرمول

گوئيد تعريفمان را پيدا كرديم ولي تعريف تنها بدون فرمول  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: شما
 كافي نيست و بايد يك نسبت حكميه بدهيد كه قبل از اين سه جدول است.

 برادر معلمي: آيا اين فرمول را چگونه و از كجا بايد بدست بياوريم؟ اصل بحث ما همين است.
المسلمين حسيني: پس بحث ما بايد در اختالف و اشتراك باشد، يعني بايد ببينيم كه  حجت االسالم و

 اختالف و اشتراك چه نسبتي با هم دارند.
 توان به فرمول مطلوب رسيد؟ مي برادرمعلمي: از مالحظه اين امر چگونه

عدي اين است حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر نسبت اختالف و اشتراك به هم معلوم شد صحبت ب
كه آيا اختالف و اشتراك در جهت چه نسبتي با هم دارند و سپس ديد كه اختالف و اشتراك در تركيب يا 
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تغيير چه نسبتي با هم دارند؟ بنابراين اول بايد دنبال اين بود كه چه نسبت كمي بين اختالف و اشتراك 

 شود. مي يي متوقفوجود دارد لذا ورودي بحث اگر ورودي دقيقي باشد حتماً در جا
 برادر معلمي: چون اين سه فرمول يك فرمولند، اگر در جايي از آن نسبتي را بدانيم بقيه حل است.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: اينها بعد از اين است كه شما قاعده كم را بدست آوريد يعني قبل از كم 
داريد و با همان منطقي كه اين تعريف را داريد، بحث منطق است و تا اينجا تعريفتان را بر اساس منطقتان 

دهيد و سپس آن قاعده را در جاهاي مختلف برده و مصاديق آن را بدست  مي بايد قاعده اوليه تان را هم
 آوريد.

 گرديم. مي برادر معلمي: ما دنبال همان قاعده
نيست بلكه قاعده اي عام حجت االسالم و المسلمين حسيني: پس آن قاعده جدول جهت، مراحل و وضعيت 

 است.
 برادر معلمي: ما كه از جدول جهت، زمان و مكان عامتر چيزي نداريم.

گوئيد اشتراكهايي وجود  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: قاعده كميت عام تر از آن است، يعني وقتي
توانيد اين حرف را  مي همدارد و اختالفهايي حذف شده است و اين معنايش اين است كه نسبت به كل اينها 

 بزنيد.
 گوئيم زمان بدان معني است كه مكان و جهت را حذف كرده ايم؟ مي برادرمعلمي: آيا وقتي ما

 گوئيد در مشيت اين سه تا حذف مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: يك چيز ديگري داريد كه مثالً
شود. آيا  مي مشيت در اين سه مسأله نازلشود و سپس  مي شود و يك اصل يا فرمول كمي تحويل داده مي

دهند؟ (س: بله) در اين صورت بايد بتوانيد در اولين رتبه با  نمي مگر اين سه يك وحدت تركيبي تحويل
منطقتان يك اصل موضوعه كمي بسازيد، فرضاً اگر منطق اصالت ربط است، اين اصل نبايد مال يكي از اين 

 سه تا باشد.
 وئيم اين سه تا يك چيز هستند والزم نيست كه آن اصل در مورد اين سه تا تكرار شود.گ مي برادر معلمي: ما
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حجت االسالم و المسلمين حسيني: آن اصل بايد با قيد خصوصيت تكرار شود و هر كدام خصوصيات خودش 

 را دارد.
ر شود حجت االسالم برادر معلمي: آن اصل ممكن است در هر سه اينها باشد و نه اين كه در هر سه اينها تكرا

گوئيد روش موجود بر  مي و المسلمين حسيني: شما اشكالتان در يك اصل منطقي است و نه اصل كمي مثالً
آيد.  مي آيد در حالي كه رياضيات جديد بر اساس روش اصالت ربطي بدست مي اساس روش قياسي بدست

اختالف و مطلق بودن ما به االشتراك  گوئيم آن گونه است كه مطلق بودن ما به مي حال اصالت ربط چيست؟
دهد، حال همين تعريف بر اساس منطق است، و  مي كنند و در اين دو نفي تعريف سومي را تحويل مي را نفي

 لذا بر اساس منطقتان بايد بتوانيد اولين اصل رياضيتان را به دست آوريد.
 بدست آوريم؟برادر معلمي: ما هم دنبال همان هستيم آيا اين اصل را از كجا 

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: براي بدست آوردن آن هيچ وقت نبايد در اينها بگرديد.
 گوئيم كميت در اينها بچه معناهايي هست. مي گرديم بلكه صرفاً نمي برادر معلمي: ما هم در اينها

بر آن مبنا تعريف  خواهيد اينها را مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين مطلب بدان معني است كه
 كنيد (س: همين طور است) ولي قبل از اين تعريف بايد چيزي ديگري داشته باشيد تا بتوانيد تعريف كنيد.

 برادر معلمي: ما بدون هيچ چيز ديگري تعريف كرديم.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: مفروض واقع شده است و نه اين كه بدون پشتوانه باشد توضيح داده ايم 

 نه اين كه فرمول درست كرده باشيم، زيرا اگر فرمول درست كرده بوديم كارمان تمام بود. و
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: شما تعريفتان را بدهيد تا من فرمول را در آن نشان دهم.

ل شود و در جدول مراح مي گوئيم كه در جدول وضعيت كميت بعنوان ضرايب واقع مي برادر معلمي: اين طور
باشد، يعني در  مي كميت به عنوان سرعت تغيير است و در جدول جهت كميت به عنوان ميزان ارزش مطرح

 گوئيم اين چند بار بايد تغيير كند و در جدول سوم مي گوئيم اين چند تا وجود دارد، در جدول دوم مي جدول
ه كه ما تاكنون داشته ايم. حاال هم ارزد و يا چقدر بايد بارزد، اين سه مطلبي بود مي گوئيم اين چقدر مي
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گرديم كه آيا تعداد در جدول اول با تعداد دفعات تغيير و مقدار ارزش چه ارتباطي با هم دارند  مي دنبال اين

توانيم به دو تاي ديگر  مي و اين فرمولي است كه مجهول ماست بگونه اي كه اگر يكي از اينها را بدانيم چگونه
 پي ببريم.

 شود كميت در مقابل ضرايب مي م و المسلمين حسيني: آيا در جدول وضعيت وقتي گفتهحجت االسال
 باشد بچه معناست؟ مي

برادر معلمي: يعني اين كه در مقابل تعدادي از ديگران چه تعدادي از اين بايد باشد به عبارت ديگر چه 
جدول دوم بدان معناست كه اين  تعدادي از اين كيفيات با چه تعدادي از كيفيات ديگر در تعادل است، در

كيفيت چه تعداد تغييراتش با چه تعداد تغييراتش ساير كيفيات در تعادل است و در جدول سوم بدان 
معناست كه چه مقدار از ارزش اين كيفيت با چه مقدار از ارزش ساير كيفيات در تعادل است و هر سه اين 

 ٦رنامه ريزي درجايي اين طورمي گوئيم كه مثالً اگر ضبط صوت امور هم در برنامه ريزي وجود دارد زيرا در ب
هزار تومان باشد ميكروفون بايد هزار تومان باشد كه اين مبين بحث ارزش است كه مربوط به جدول سوم 

گوئيم كه اگر يك دستگاه ضبط صوت داشته باشيم به تبع آن بايد دو عدد  مي است. در جاي ديگر اين طور
گوئيم سرعت عوض شدن  مي ه باشيم كه اين نيز مربوط به جدول وضعيت است، گاهي همميكروفون داشت

ميكروفونها دو برابر عوض شدن سرعت ضبط صوت است، يعني دوام ضبط صوت بيشتر از دوام ميكروفون 
 است و اين نيز مربوط به جدول دوم است.

اد وجه اشتراكهايي كه وجود دارد وا حجت االسالم و المسلمين حسيني: تعريف اولتان اين بود كه تعد
گوئيد در مقابل چند تا از ديگران، چند عدد از اين بايد باشد، و  مي ختالفهايي كه حذف شده است، وقتي

گوئيد تغيير و ارزش آنها چه رابطه اي دارند، يك مقدار از اعداد را درباره آنها گفته ايد كه اينها را  مي سپس
مطرح كنيد. يعني آيا بر چه اساسي است كه اين حرفها را زده ايد؟ يعني شما توانيد  نمي بدون يك اصل

كنيد و اين معنايش آن است كه رياضيات و تعادل اصل اوليه حاكم بر  مي صحبت از تعادل در هر سه اينها
 فرمايش شما در سه مطلب فوق است.
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 همان تعادل باشد. برادر معلمي: رياضيات هم در تعادل نقش دارد و نه اين كه رياضيات

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: رياضيات ابزار تنظيم تعادل است.
 برادر معلمي: نه فقط رياضيات، چرا كه قبالً هم كه بحث از كيفيت بود، عين آن در بحث تعادل مطرح

يفي شد. يعني اگر اينجا ضبط صوت باشد. متناسب با آن ميكروفون است نه استكان و اين يك بحث ك مي
خواهد عوض شود، سرعت تغيير  مي گفتيم اگر اقتصاد مي (تعادل كيفي) است و ربطي به رياضي ندارد. بعد

 اقتصاد بايد بيشتر از سرعت تغيير فرهنگ باشد.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: به هر حال براي تعادل در رياضيات معنايش كرده ايد عين تعادل در 

 ر رياضيات معنا شده است.كيفيات معنا شده، تعادل د
 برادر معلمي: معنا نشده بلكه گفته ايم بايد تعادل باشد.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا نسبت تعادل با وجه اشتراك چيست؟ يعني چيزي كه دراين سه 
 تكرار شده، تعادل است.

 برادر معلمي: ما به دنبال تعادل هستيم و اصوالً برنامه ريزي يعني تعيين تعادل 
حجت االسالم و المسلمين حسيني: تعادل با وجه اختالف و وجه اشتراك چه نسبتي دارد؟ يعني شما در 

 حكه مطر» تعادل«آيا اين مطلب با معناي » وجه اشتراكهايي كه وجود دارد«گوئيد  مي تعريفي از كميت
تعداد وجه اشتراكهايي كه وجود دارد و وجه » كند چه ارتباطي دارد؟ به عبارت ديگر اگر حد اوليه مي

» را با كميت«تعادل » توانيم كلمه مي مي باشد آيا چه زماني است كه ما«اختالفهاي ي كه حذف شده 
عام مطرح شده (و بايد هم دهد، كانه در حد اوليه رياضي به طور  مي تركيب كنيم؟ اين معناي رياضي ما را

 خواهيد رياضيات را در مجموعه بياوريد. مي عام باشد) ولي در اينجا
شويم كه چرا ما بايد بگوئيم اختالف و اشتراك چه نسبت كمي بايد با هم  نمي برادر معلمي: در اينجا متوجه

 داشته باشند تا تعادل باشد و چرا چنين چيزي براي ما مباحث بعدي الزم است.
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درسه بحثي كه از كميت فرموديد تكرار شده است را كه » تعادل«حجت االسالم و المسلمين حسيني: اينكه 

 قبول داريد؟
 برادر معلمي: تعادل اصوالً از اول برنامه ريزي مطرح بوده است.

تا  حجت االسالم و المسلمين حسيني: درست ولي در اينجا فرموده ايد چه تعدادي از اين با ديگران باشد
دهد (س: بله) و تعداد  مي تعادل باشد و لذا در اينجا يك برابر داريد و يك تعداد، برايتان معناي تعادل را

 باشد، حال اگر فرمول تعداد متعادل را پيدا كرديد آيا حاكم بر اينها نيست؟ مي متعادل اساس صحبت شما
راهي بدست آوريم و تعداد متعادل در هر يك  گرديم كه اين فرمول را از چه مي برادر معلمي: ما دنبال همين

 از اين سه موضع فرق دارد.
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: اينها سه خصوصيت جداگانه دارند.

 برادر معلمي: اول از همه بايد ديد كه اين سه چه ربطي با هم دارند.
گيريد يعني اگر بتوانيم ربط  مي رحجت االسالم و المسلمين حسيني: اين سه با همديگر تحت اين فرمول قرا

بين تعدد و تعادل را تعريف كنيم يك گام به مطلب نزديك شده ايم، يعني فرمول اصليمان را پيدا كرده ايم 
 و محصول اول مان همين است.

 شوم كه چرا چنين است. نمي برادر معلمي: من متوجه
 شود، شما مي ن است كه اين نتايج گرفتهحجت االسالم و المسلمين حسيني: مبتني بر فرمايشات خودتا

چه تغييراتي با چه تغييراتي بايد «، »چه تعدادي در مقابل چه تعدادي بايد باشد تا متعادل باشد«گوئيد  مي
و اين معنايش اين است » و چه ارزشي نسبت به چه ارزشهاي ديگر بايد متعادل باشد» باشد تا متعادل باشد

باشد. برادر معلمي: خيلي چيزها مطرح شده ولي چرا ربط بين  مي »تعادل« و» تعدد«كه موضوع بحث شما 
 موضوع بحث ماست؟» تعادل«و » تعدد«

حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا شما در عدد ( در تعريف قلبتان) خصوصيت مجموعه نگذاشته ايد 
كميت يعني تعداد وجه اشتراكهايي كه وجود دارد و وجه اختالفهايي كه حذف شده در آن » گوئيد مي وقتي«
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معناي مجموعه اي لحاظ شده است و حداقل اين است كه معناي مجموعه اي در آن كمرنگ است يعني اگر 

ي در معناي چه مبني بر اصالت شيي نيست ولكن در آن نشان داده نشده كه چگونه سازگار مجموعه است، ول
چيست، در اين صورت » تعادل«و » تعدد«دوم كه اگر ما بتوانيم بر اساس دستگاه خودمان بگوئيم كه معناي 

در مقابل ديگر اشياء همين طور در مقابل تغييرات و ارزش » تعداد متعادل«توانيم بگوئيم كه  مي حتماً
صورت بايد عين همين را به هر يك از آن  است در اين ٣و  ٢، ١» تعداد متعادل«چيست فرضاً اگر گفتيم 

مد نظر باشد (در  ٣و  ٢، ١سه موضع انتقال دهيم ولو اين كه در هر يك از اين مواضع معناي خاصي براي 
 جايي در شيي، در جاي ديگر در سرعت و در جاي سوم در ارزش ضرب شود)

 كنيد. نمي را معنا »تعدد«و » تعادل«زنيد، ربط  مي برادر معلمي: بنابراين مثالي كه
گوئيم سئوال اطيمان چنين  مي كنيم و مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: نحوه سئوال را اين گونه بيان

 است.
 كنيد.... مي را مطرح ٣و  ٢، ١برادر معلمي: بعد وقتي در پاسخ 

هميشه تعادلش  حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر فرضاً چنين گفتيم كه بر اساس فلسفه، معني تعدد
 است. .. ٣و  ٢، ١در 

ربط بين تعادل و تعدد چيست و يك وقت است كه در «كنيد كه  مي برادر معلمي: يك وقت است كه سئوال
 »بود، تعادل است ٣و  ٢، ١به عنوان مثال هرگاه تعدد « گوئيد:  مي صدد پاسخ به آن هستيد و

كنيم معنايش اين است كه  مي عنوان مفروض مطرحرا ب ٣و  ٢، ١حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر 
 مبتني بر يك فلسفة فرضي خاص است.

ندارم بلكه كار با نفس جواب دارم، يعني اگر سئوال اين باشد كه  ٣و ٢، ١برادر معلمي: من كاري به خود 
ه ربط ك» هر وقت تعدد فالن طور باشد«و به عنوان پاسخ گفته شود كه » ربط بين تعدد و تعادل چيست«

) تعادل ٣و ٢، ١هر وقت تعدد فالن طور باشد (مثالً » و به عنوان پاسخ گفته شود كه«تعدد و تعادل چيست 
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كند كه ربط تعدد و تعادل  نمي در حقيقت اين پاسخ آن سئوال نيست، چرا كه صرف اين گفته معلوم» است

 چيست.
، صحبت اوله آن است كه بر اساس حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين يك مصداقي از تعادل است

 فلسفه تعدد معنا شود بعد تعادل معنا شود و سپس ربط بين اين دو هم معنا شود حال تعدد را شما
 ».كميت«فرمائيد  مي

 برادر معلمي: كميت يعني وجه اشتراكهايي كه وجود دارد وجه اختالفهايي كه حذف شده است.
عني چه؟ كاربرد كميت براي شما چيست؟ در مالحظة تعادل يا حجت االسالم و المسلمين حسيني: تعادل ي

عدم تعادل كاربرد دارد و لذا رعد بايد لزوماً يك نسبتي براي معرف تعادل بودن باشد تا بتواند از عهده اين 
» برابر«گوئيد  مي امر بر آيد مثالً شما در يك كفة ترازو قند و در دو كفه ديگر يك لنگ دو كليوئي گذاشته و

را بكار ببريد، » توانيد لفظ برابر شد نمي شد، تا در عدد تان معناي برابري و نابرابري مشخص نباشد، در اينجا
معنايش اين است كه كميات نسبت به همديگر بگونه اي » برابرشد«توانيد بگوئيد صاف شد، اگر  مي تنها

كيلو است، قند هم دو كليوست و لذا دو خاص برابرند (مثالً دو با دو برابر است) و در نتيجه اين سنگ دو 
 كفه ترازو برابرند.

 برادر معلمي: اينها چه ربطي به وجه اختالف دارد، وقتي چند چيز را تركيب كنيم يك شي خاصي بوجود
 آيد. مي

حجت االسالم و المسلمين حسيني: چند چيز، يعني چند چيز مختلف و يك چيز ديدن آنها يعني اينكه 
 ف شده است.اختالف آنها حذ

 هست.» وحدت«برادر معلمي: اختالف آنها در آن 
حجت االسالم و المسلمين حسيني: اختالف آنها در نتيجه كه نيست (س: در خود نتيجه هم هست) يعني آيا 

 در نتيجه يك ثمره پيدا كرده ايم يا چند ثمره مختلف؟
 برادر معلمي: يك ثمرة متعدد است و نه يك ثمره بسيط
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يك امر جديد است يا تكرار همان امور قبلي است؟ » يك ثمره«االسالم و المسلمين حسيني: آيا اين حجت 

(س: تكرار آنها نيست) اگر تكرار آنها نيست، پس تبديل آنهاست و اگر تبديل شده اند معنايش اين است كه 
 .بين آن چيزهايي كه قبالً بود و چيزي كه اآلن هست، يك اشتراكهايي وجود دارد

 برادر معلمي: يك رابطه اي بين آنها وجود دارد و نه اين كه يك وجه اشتراك بين آنها وجود دارد.
شود؟ (س: چرا) در  نمي ابطه مالحظه«حجت االسالم و المسلمين حسيني: مگر بحث اختالف و اشتراك در 

 اين صورت در اينجا هم بايد مطرح گردد.
 عيت بعدي با هم اشتراكاتي دارند، درست ولي اختالفاتي هم دارند.برادر معلمي: اين كه وضعيت قبلي با وض

شوند هم بايد چنين باشد و در  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: در اين صورت در مرتبه اي كه تبديل
 دهد. مي مرحله تبديلي اگر گفتيد اختالفها حذف و اشتراكها وجود دارد، معناي همان عدد كمي را

 رسند، وقتي وضعيتي به وضعيت ديگر تبديل مي وضعيت قبل با ربط تركيبي به وضعيت بعديبرادر معلمي: 
 شود اين دو وضعيت يك وجه اشتراكيهايي با هم دارند و يك وجه اختالفهايي.  مي

گوئيد  مي كنيد و گاهي است كه مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: گاهي است كه در همين حد اكتفا
 باز معني وجود اشتراكها و اختالفهاي است.نفس تبديلش هم 

برادر معلمي: ولي اين بدان معنا نيست كه قبل از تركيب يك اختالفهايي داشته اند (چه چيزي با چه چيزي 
 چه اختالفهايي داشته است)؟

 كنيد؟ مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: وقتي شما عدد تعادلي تان را بدست آورديد چه كار
معلمي: در اين صورت فرضاً اگر اين طور به دست آورده باشيم كه در مقابل هر ضبط صوت چهار برادر 

 كنيم. مي ميكروفون بايد بگذاريم، هميشه اين مطلب را رعايت
» تعادل«و » عدد«كند كه بايد بين  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: خود همين مثال به خوبي روشن

توانيد  مي ني اگر تعريف تعادل را توانستيد به صورت عددي مطرح كنيد هميشهربطي وجود داشته باشد. يع
بگوئيد كه چگونه است. يعني اگر شما از آن طرف قضيه هم بيائيد و فرضاً فرمول را پيدا كرده باشيد، 
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ر دهد، به عبارت ديگ مي معنايش اين است كه معرفي عدد و تعادل بر پايه حرف خودمان، عدد در مجموعه را

است. اگر رب آن را با تعادل » كميت عام«كميتي را كه تعريف فرموديد، كميت در مجموعه هنوز نيست بلكه 
 دهد. مي ارائه دهيد، آن وقت است كه معناي مجموعه اي

 دانم كه ربط آن را با تعادل چگونه بايد معرفي كرد. نمي برادر معلمي:
است. اگر اين » تعادل و تعدد«كه سئوال اول از رابطه  آيد مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: به نظر

كنيد، در قدم دوم آورده و آنها را  مي سئوال تمام شود، ما عين اين سئوال را با اضافه كردن اوصافي كه مطرح
 هم جواب دهيم. آيا براي سئوال موضوعيت قائل نيستيد؟

 ربطي با همديگر دارند و لذا سئوال مفهوم نيست. شوم كه تعادل و تعدد چه نمي برادر معلمي: اصوالً متوجه
حجت االسالم و المسلمين حسيني: توضيح سئوال اين است كه هرگاه عددهاي تعادلي را پيدا كرده باشيد و 

گوئيد  مي آن را بكار بگيريد آيا چه چيزي را بكار گرفته ايد؟ در اينجا شما عدد را در يك ميزان خاصي ـ كه
توانيد چنين  نمي ـ بكار گرفته ايد. حال اگر عدد ربطي به تعادل نداشته باشد شما ميزان تعادلي است

 كاربردي از آن بگيريد.
 خواهيم بگوئيم عدد ربطي به تعادل ندارد. نمي برادرمعلمي: ما

حجت االسالم و المسلمين حسيني: هرگاه تعادل عددي قابل تعريف شد معنايش اين است كه عددتان، عدد 
 ي شده است.مجموعه ا

 برادر معلمي: خوب شده باشد، منظورچيست.
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: معنايش اين اس كه سئوال اول ما همين است.

آيا تعدد به تعادل ربط دارد يا «شوم يعني از يك طرف اگر سئوال اينست كه  نمي برادر معلمي: من متوجه
دانيم،  نمي دانيم و هر تعددي را تعادل مي د خاصي را ما تعادلگوئيم بله ربط دارد، چرا كه يك تعد مي »نه؟

 ولي حاال ما به دنبال اين هستيم كه چه تعددي است كه برابر تعادل است؟
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حجت االسالم و المسلمين حسيني: بنابراين سئوال اول اين است كه آيا تعادل چيست كه تعدد خاصي را 

 چه ربطي بين تعدد و تعادل است؟ دانيم و سئوال دوم اين است كه مي تعادل
رساند؟ آيا  مي برادر معلمي: آيا سئوال دوم با آن سئوال اوليه كه داشتيم چه فرقي دارد و چه مفهومي را

 است يا چيز ديگري است؟» دانيم مي چه تعددي را تعادل«سئوال دوم همان 
آيا اين سئوال دوم نسبت به آن چه » مداني مي چه تعداد خاصي را تعادل«يعني سؤال اصلي ما اين است كه 

 موضعي دارد؟
حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر سئوال فوق را خرد كنيم، اوالً بايد معلوم شود كه تعادل چيست كه 

 دانيم ثانياً، چه ربطي بين تعدد و تعادل است تا بتوان گفت تعدد خاصي را تعادل مي تعدد خاصي را تعادل
تعدد «شود كه ما به دنبال فرضاً  مي هرگاه اين دو جواب داده شود از اين دو مقدمه معلوم دانيم؟ آن وقت مي

توان معناي  مي هستيم و در اين دو تعدد تعادلي تعريف شده است و دراين صورت» تعدد تعادلي«مثالً » الفي
و » عدد تعادلي تغييريت» تعدد تعادلي تركيبي«آن را در مراتب پائين تر بيان كرد به گونه اي كه فرضاً 

را تعريف كنيم و اينها نيز منوط به اين است كه معناي سه واژه ديگر هم در » تعدد تعادلي ارزشي«
تغيير و ارزش و به عبارت ديگر ربط » «با تركيب» تعدد تعادلي«رياضياتمان معلوم شده باشد، يعني ربط 

را هم بدست آورده باشيم. بنابراين اگر سر را » تعدد و ارزش«و » تعدد و تغيير«، » تعدد و تركيب» «بين
 كنيم. مي نرويم و مستقيماً سراغ تركيب برويم به مشكل برخورد

 شود. مي برادرمعلمي: ما در آنجا هم به دنبال فرمول بوديم و نه اين كه تركيب چطور
تعادل را معناي عددي حجت االسالم و المسلمين حسيني: در فرمول به دنبال تعادل بوديد، قبل از اين كه 

 كرده باشيم.
 دهد؟ تعادل يعني چه؟ تعادل يعني تناسب، هماهنگي. مي برادر معلمي: تعادل در چه صورتي معناي عددي

 »هماهنگي تعدد چيست؟«حجت االسالم و المسلمين حسيني: حال سئوال اينست است كه 
 برادر معلمي: چه ربطي بين هماهنگي و تعدد هست؟
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 فرقي نيست.» هماهنگي تعدد«و » تعدد هماهنگي«المسلمين حسيني: بين  حجت االسالم و

اين است كه هرگاه تعدد مطلوب را به ما بدهد به آن تعدد » هماهنگي تعدد«برادر معلمي: منظور از 
 گوئيم. مي هماهنگي

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: در اين صورت چه ربطي بين، تعدد و هماهنگي وجود دارد؟
 در معلمي: ربط بين اين دو و شايد علت و معلول باشد.برا

حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني شما بايد براي عدد معنايي بدهيد كه بتوانيد معناي هماهنگي را 
ارائه دهد، به عبارت ديگر ، اگر تعريف اوليه را يك تعريف عامي بدانيم، بايد يك قيد خصوصيت را اضافه 

ديگر از سنخ قبلي  ٤مفروض باشد، عدد  ٣و  ٢، ١د را بر ايمان مبين تر بكند، مثالً هرگاه كنيم تا معناي عد
 شود. مي نيست بلكه اعداد جديد مطرح

برادرمعلمي: ولي اين مطلب كه جواب سئوال ما نيست چرا كه شما اسم يك تعدد خاصي را هماهنگ يا 
شود كه هرگاه اعداد اين طور  مي عدد چيست گفتهگذاريد و وقتي پرسيده شود ربط هماهنگي و ت مي متعادل

دهيم و نه اين  مي ماند كه ما داريم از هماهنگ بودن يك تعريف مي باشد هماهنگند. به عبارت ديگر مثل اين
كه جواب سئوال و ربط بين تعدد و هماهنگي را بيان كرده باشيم و سئوال دوم هم اين است كه آيا خود 

 يم.آور مي همين را از كجا
و در نفس عدديت آنها اثري باشد كه  ٣و  ٢، ١حجت االسالم و المسلمين حسيني: دراين صورت بايد بين 

 كرده ايم بتواند تمام كند. ٣و  ٢، ١دهيم را با تعريفي كه از  مي ارائه ٩را بدهد كه تعريفي كه از  ٩فرضاً عدد 
ست تنها ما گفته ايم كه بعضي از تعدد ها برادر معلمي: بحث در اين صورت كه مطلب فوق جواب سئوال ني

 متعادل نيستند و بعضي هستند.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: به اين دليل جواب نيست كه هنوز نتوانسته ايم ربط را مشخص كنيم و 

 به همين دليل هم براي شما كارائي ندارد، به هر حال آيا خود سئوال براي شما روشن نيست يا جواب آن؟
 در معلمي: اين دو فرقي ندارند، به صورت فلسفي سئوال مفهوم نيست.برا
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حجت االسالم و المسلمين حسيني: اصل سئوال اين است كه هرگاه شما نتوانيد ربط بين عدد و هماهنگي را 

توانيد تعريف كنيد. بنابراين اگر  نمي درست تعريف بكنيد (و نه اين كه نمونه مصداق نشان بدهيد) تعادل را
 الف) است....«ه فرض محال توانستيم اين دو را پيدا كنيم كه مثالً علت هماهنگ شدن عددها، ب

مفهوم است ولي اين غير از سئوال از » علت هماهنگ شدن عدد ها چيست«برادر معلمي: سئوال از اين كه 
 رابطه تعدد و هماهنگي است.

توانيد راهنماي سئوال دوم باشد، چرا  مي هيد،حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر اين سئوال را جواب د
 است. ...» الف«كه بيان علت آن، بيان ربط آن را هم در پي دارد، اگر گفتيد علت هماهنگي عددها مثالًَ 

ـ علت هماهنگي اعداد  ٢ـ عددها در كجا با هم هماهنگند ١برادر معلمي: سه سئوال در اينجا مطرح است: 
 ي چه ربطي دارند؟ـ عدد و هماهنگ ٣چيست؟ 

حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا هر كدام از اين سه سئوال را كه جواب دهيد راهنماي جواب به دو 
 شود يا نه؟ مي سئوال ديگر

برادر معلمي: سوال سوم را اصوالً معلوم نيست كه بتوان به آن پاسخ داد يا نه مگر اين كه اين طور بگوئيم كه 
گوئيم ولي اين كه ذاتاً و منطقاً عدد و هماهنگي چه ربطي با هم دارند  مي عدادي هماهنگفرضاً ما به چنين ا

 مطلب نامفهومي است.
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: به فرض محال، اگر توانستيم به آن جواب بدهيم، آيا پاسخي كه داده

 شود كارائي دارد يا نه؟ مي
خورد. يعني  مي توان فهميد كه چه پاسخي به آن نمي باشد، طبعاًبرادر معلمي: وقتي جايگاه سئوال مشخص ن

 چون خود سئوال مفهوم نيست كارائي داشتن پاسخ آن نيز معلوم نيست.
 گوئيم چه؟ مي گوئيد فالن اعداد را هماهنگ مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: وقتي

 آيد. مي برادر معلمي: در اين وصرت جواب سئوالها از آن در
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گوئيد هماهنگ هستيد؟ آيا اين معنايش اين نيست كه  مي ت االسالم و المسلمين حسيني: چرا شماحج

 ربطش را قبالً معين كرده ايد؟
خواستيم به دست آورده ايم، در  مي دانيم كه مطلبي را كه مي برادر معلمي: ما اينها را به آن دليل هماهنگ
 اين صورت از چه رابطه اي استفاده كرده ايم؟

حجت االسالم و المسلمين حسيني: پس بنابراين در ما به االشتراكهايي كه وجود دارد و ما به االختالفهايي 
كه حذف شده است و در همان تعريف اوليه عدد تسامح شده است و هنوز روشن نيست كه ريشة تعدد 

گوئيد بين صد تن گندم  مي چيست شايد هم بهتر باشد بگوئيم اجمال دارد نه اين كه تسامح شده است وقتي
 ما به االختالفها و اما به اشتراكهايي وجود دارد، آيا عدد را قبالً از جاي ديگر نياورده ايد؟

برادر معلمي: در آنجا ما عدد را از تعريف حذف كرديم و اين طور گفتيم كه اگر بخواهيم هر كيفيت را وجه 
كيفيتي خودش خودش شود، در اينجا عدد اختالف و وجه اشتراك آن را طوري مخلوط كنيم كه هر 

 كند. نمي موضوعيت پيدا
 كند؟ نمي حجت االسالم و المسلمين حسيني: عدد چيست كه موضوعيت پيدا

 و. .. ٤و  ٣و ٢، ١شود و همين چيزي كه عرف مردم به آن  مي برادر معلمي: يعني هر چيزي خودش خودش
 كند. نمي گويند معنا پيدا مي

 گفتن معنايش اين است كه شما يك چيزي را قبالً ٤، ٣، ٢، ١مسلمين حسيني: حجت االسالم و ال
 خواهيد از ارتكازات بگيريد. مي

كنيم زيرا اگر از اول،  مي خواهيم آن را تعريف كنيم، لذا ابتدا تعريف عرفي آن را مطرح مي برادر معلمي: نه،
 دهيم، اگر چيزي را به صورت اجمال مطرح كرديم توانيم ارائه نمي هيچ چيز از آن ندانيم، حرفي نسبت به آن

توانيم بسبت به آن بدهيم. لذا اگر وجه اختالف و اشتراك را  نمي توانيم آن را تبيين كنيم واال چيزي را مي
 كند. نمي طوري مخلوط كرديم كه هر چيزي خودش خودش شد تعدد و دو (به معناي عرفي آن) معنا پيدا

 خواهد. مي حسيني: در دوئيت لحاظ اشتراكحجت االسالم و المسلمين 
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 شود ولي در حقيقت خود يك هم نفي مي رسد از دو به باال منتفي مي برادر معلمي: يعني ابتداست كه به نظر

كند كه از اختالفها  مي و... پس عدد وقتي موضوعيت پيدا ٤و  ٣، ٢، ١گردد ولي اين نفي عدد و تعدد و  مي
 توانيم بگوئيم دو استكان. مي نظر كنيم و در اينجاست كه فرضاً به نفع وجه اشتراك ها صرف

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: حال اگر در در خود اشتراك هم همين امر را تكرار كنيم چه طور
 شود؟ (س: يعني چه؟) يعني اگر دو اشتراك وجود دارد معنايش اين است كه دوئيت راحفظ كرده ايد. مي

دهيم، يعني اين كه اين دو يك اختالفهايي  مي گوئيم دو استكان، بعد براي آن تعريف مي برادر معلمي: وقتي
از يك «دو » دو گذاشته ايم، لذا اين«داشته اند كه در اين تركيب وارد نكرده ايم و سر جاي آن اختالفها 

كدام كوچك،  طرف بيان كنند اختالفي است كه در اين مجموعه مورد لحاظ قرار نگرفته است (كه فرضاً
قرمز،. ... بوده است) و از طرف ديگر بيان كننده تكرار اشتراكات است يعني از استكانيت دو چيز داريم و 

شود كه عدد بدون اشتراك و اشتراك بدون عدد محال است كه موضوعيت داشته باشد كه  مي بنابراين معلوم
 راك بودن اختالف است.اين عبارت اخراي همان عدم وجود اختالف بدون اشتراك و اشت

»والسالم علكيم و رحمه ا... و بركاته«  





 
 بسمه تعالي
 بحث الگو

 
 

 ١٤/١/٦٩- ٧جلسه 
برادر معلمي: بسم اهللا الرحمن الرحيم ، بحث جلسه قبلي در مورد كميت بود و شما فرموديد كه بايد يك 

نطقي داشته باشيم و مبتني بر آن در مورد كم يك تعريفي بدهيم و بعد يك فرمول را بصورت كلي داشته م
باشيم تا بتوانيم در اين چند جايي كه بحث كميت مطرح است ببينيم فرمول آن چيست، منطقي كه داريم 

بر آنها يك تعريفي را همان بحث هاي تعين در رابطه است كه از قبل بحث آن را داشته ايم ، بعد مبتني 
 شود و ما مي عرض كرديم و آن اينكه وقتي در هر كيفيت وجه اختالف در كنار وجه اشتراك مطرح

خواهيم اين را نشان دهيم، كميت در اينجا بيانگر وجه اختالفي است كه در اين وحدت تركيبي حذف  مي
ه تكرار وجه اشتراك يعني چه هم شده است يا كميت بيانگر تكرار وجه اشتراك است و در اين مورد ك

مقداري بحث شد. بعد حضرتعالي فرموديد كه اموري كه كميت در آنها الزم است چيست؟ ما هم گفتيتم در 
 است كه با تعدادي ازكيفيات هم عرض در تعادل قرار كيفياتتعدادي از » كم«جدول (جدول وضعيت) 

بيانگر سرعت تغييرات كيفيت است يا تعداد تبدالت و » كم«گيرد و يا در جدول دوم (جدول مراحل)  مي
 تحوالت كيفيت است در صورتي كه با ساير كيفيت هاي هم عرض در تعادل باشد. و درباره جدول جهت هم

گفتيم كم بيانگر ارزش كيفيت نسبت به آن جهت واحد است در حالي كه با ارزش بقيه كيفيت ها در  مي
فرموديد اين بايد ربط بين تعادل وتعدد را تعريف كنيد تا اين مطلب حل  مي حال تعادل باشد بعد حضرتعالي

 هر در اينكه از اعم( –فرموديد يا بايد يك فرمولي داشته باشيم كه در اين سه جدول تكرار شود  مي شود يا
 ريمقدا) شود كمي فرمول يك به تبديل هم روي آنها سه هر اينكه يا كند پيدا را اي شخصيه خصلت كدام
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 مثال يك توضيحا و كنيم تعريف را تعدد و تعادل بين ربط بايد ما كه فرموديد شما و شد صحبت اينها روي

ادل است، و آن جلسه هم بنده تعب يا تعدد يك و دو و سه تناسب يا تعدد متناس بگوئيم مثال كه فرموديد
جدول (يعني جدول وضعيت كه توانيم بگوئيم كه چون در اينجا در يك  مي عرض كردم كه چنين چيزي را

جدول تركيبي است) تعداد آن كيفيت ها را در كنار هم داريم در يك جدول ديگر تعادل سرعت د اريم و در 
يك جدول ديگر تعادل ارزش داريم اگر ما بتوانيم بگوئيم ما بين تعدد و ارزش و سرعت بصورت كلي چه 

چيزي پيدا نكرده ايم وبايد دقت كنيم كه ما بين  تناسبي است آنوقت اين يك فرمول خواهد شد كه چنين
اين تعدد و ارزش و ما بين اين سرعت و ارزش چه نحوه ربطي است كه اگر چنين چيزي پيدا كنيم يك 
فرمول داشته ايم، و در كنار آن اگر بتوانيم ارزش كيفيت ها مراتب رشد كيفيت ها يعني جدول جهت را از 

را هم از وحي بدست آوريم ٣م ارزش كمي آن كيفيت هاي جهت ساز شماره وحي بدست آوريم و اگر بتواني
فرموديد چنين چيزي  مي با دانستن اين فرمول شايد بقيه چيزها را هم بتوانيم پيدا كنيم وچيزي كه شما

رسد كه بايد بدنبال آن باشيم تا پيدا كنيم  مي شود گفت آن چيزي كه بنظرمان مي باشد كه بعنوان مثال هم
گفتيم سهم عوامل در منتجه مساوي است و مثل آن فرمول  مي نست كه مثل دوره هسته هاي اقتصاد كهاي

شود (نيروي كارگر ضربدر بازوي كارگر مساوي است با  مي گفتيم وقتي كه تعادل روي اهرمها برقرار مي كه
شوند و يك وحدت  مي نيروي مقاوم ضربدر بازوي مقاوم ) بعد اگر فكر كنيم كه وقتي چند چيز تركيب

دهند ارزش كيفيت ضربدر تعداد كيفيت بايد مساوي شود با ارزش يك كيفيت ديگر  مي تركيبي را تحويل
 فرموديد كه ربط تعادل و تعدد چطور مي ضربدر تعداد آن تا تعادل شود كه شايد همان مطلبي كه شما

 ط بين تعداد و ارزش است.شود يك جوابي براي اين هم باشد ولي در اين مثال منظور ما رب مي
مثال اگر بگوئيم ضبط صوت شش هزار تومان و ميكروفون هزار تومان است اگر آن فرمول را بدست آورده 

گوئيم پس در مقابل هر ضبط صوتي بايد شش ميكروفون باشد تا تعداد ضربدر ارزش  مي باشيم ودرست باشد
توان گفت البته من اينجا ربط مستقيم آن را  مي تآنها با هم برابر باشد، عين همين را هم در مورد سرع

گفتم يعني آن چيزي كه ارزشمند تر است بايد تعدادش بيشتر باشد تا در تعادل با هم قرار گيرند، يعني 



 ····························································································  ٢١٥ 
گوئيم عامل  مي كنيم مثال مي تعادل را به تعادل نسبت تاثير منتجه هاي مجموعه هاي يك عامل تعريف

عامل ميكروفون برابر شود حال اگر ميكروفون نسبت تاثيرش كمتر است پس ضبط صوت بايد منتجه اش با 
بايد تعدادش را زياد كنيم تا با اينكه نسبت تاثيرش بيشتر است با هم برابر شود. اين يك فرض است. فرض 
ضد آن را هم شايد بتوان كرد كه آن چيزي كه ارزشمندتر است تعدادش هم بايد نسبت به آن چيزي كه كم 

ش تر است زيادتر باشد چون آن چيزي كه ارزشمندتر است و نسبت تاثير آن بيشتر است اگر تعدادش ارز
دهد كه بايد دقت كنيم كه كدام فرض درست است منظور من  مي زيادتر باشد كل مجموعه را رشد بيشتري

فرموديد تا  مي عاليكردم كه بايد ربط اين سه را پيدا كنيم بعد حضرت مي از اين بحث اين بود كه وقتي عرض
گفتيم  مي تواني چنين كاري كني منظورم اين بود كه ما چنين تصوري داشتيم كه نمي فرمول نداشته باشي
كنيم يعني بگوئيم تعدد با ارزش چه ربطي دارد و اين احتمالها را بررسي كنيم و عين  مي ربط اين سه را پيدا

سي كنيم و بگوئيم آيا هر چيزي كه ارزشمندتر است توانيم برر مي همين را هم در مورد سرعت و ارزش
دوامش بيشتر است يا هر چيزي كه ارزشمندتر است بايد دوامش كمتر باشد يعني بگوئيم چيزي كه 

كند و سرعت تغييراتش كمتر است يا اينكه بگوئيم هر چيز كه ارزشمندتر  مي ارزشمندتر است بيشتر عمر
شود آن چيز ثاني ارزشش از اين بيشتر است و ما هم دنبال  مي است چون وقتي تبديل بر يك چيز ديگر

رشد هستيم پس بايد به دنبال تغيير آن چيز ارزشمندتر باشيم و آن را رشد دهيم پس سرعت تغييرات آن 
 شود فرض ديگر، حال اگر ما چنين چيزهايي را بصورت كلي بدست آورده باشيم بعد مي ارزشمندتر بيشتر

ربط بين تعدد و سرعت و ارزش چيست علي فرض اينكه اين را پيدا كنيم و بعد هم بتوانيم  توانيم بگوئيم مي
اگر كمتر است به چه ميزان » تسليم«نسبت به » صبر«در جدول جهت پيدا كنيم كه نسبت تاثير يا ارزش 

تيم كه مثال كمتر است يعني آن را عدد ي كنيم وقتي اين را عددي كرديم آنوقت اگر آن فرمولها را هم داش
تعداد اينها ضربدر ارزش اين ها بايد با هم برابر باشد اين را در جدولها جاري كنيم و بتوانيم اعداد آنها را پيدا 

 فرموديد باشد. مي كنيم يك چنين چيزي در ذهن ما بود كه شايد هم يك پاسخي بر آن سئوالي كه
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آمد كه اگر از فرمايشتان بيشتر  مي سئوال به ذهنحجت االسالم والمسلمين حسيني: اعوذ باهللا دوباره چند 

متوجه شوم بهتر بتوانم از خدمتتان استفاده كنم، يكي اينكه رياضيات و عدد را فرموديد بيان اشتراكهائي كه 
وجود دارد و يا اختالف هايي كه حذف شده است خود رياضيات بيان است يا وقوع است؟ يعني ما در كاري 

د نيازمند به رياضيات هستيم، به يك بياني نيازمنديم به يك امري كه در تصرف ما گوئي مي كنيم مي كه
خواهيم مثال حلوا  مي دخيل در واقعيت است يعني حتي اگر بياني را هم نخواهيم براي كسي بكنيم خودمان

از اين  درست كنيم. خود من بايد تناسباتي را در بين يك كيفيت هايي بشناسيم و بلد باشيم كه چند كيلي
توانيم  مي جنس و چند كيل از آن جنس طي چه مراحلي مخلوط شود يا اينكه اگر اين مطلب را بلد نباشيم

توان ذكر كرد يك مرتبه اينكه در مفاهمه با غير بخواهيم  مي درست كنيم، غرض از بيان را در سه مرتبه
يكي در مرتبه معرفت و شناختن كه اينجا گيرد،  مي چيزي را بگوئيم مثال بيان اين مطلب به اين گونه انجام

شود اما كمتر، مثال اين مطلب بيان كننده اين است يعني معرف اين است يا اين  مي هم بيان بكار گرفته
شناساند يكي اينكه بگوئيم نه، بيان عين تحقق است و هيچگونه جدايي از تحقق ندارد فرقي  مي مطلب را ما

وصافي است يا بگوئيم اين كيفيت مبين يك روابط و اوصافي است، اين سه ندارد كه بگوئيم كيفيت داراي ا
رسد، حال اگر رياضيات را به اين معنا گفتيد كه در خارج واقعيت دارد حتي  مي معنا در باب بيان به ذهن

مستقل از ذه كسي كه بخواهد كاال كند، يعني اگر كسي بدون التفات هم كاري كند يك نسبيت هايي، يك 
 كند، مثال بچه از روي ناداني استكان را از پنجره به كف حياط پرت مي گوئيد وقوع پيدا مي ه هايي رارابط
گوئيد شكستن اين طي يك قانوني است، عين اين است كه بگوئيد شكستن اين طي يك رابطه  مي كند ، مي

اين اندازه، كيفيت موجود اين  شود. يعني ميزان فشار اين اندازه، اصطكاك اين اندازه، مقاومت مي رياضي واقع
كنيد كه حتي اينكه  نمي شود يعني در آن شرط مي طوري است، و در اين نحوه برخورد به اين كيفيت تبديل
گوئيد واقع شدن رياضي است نه اينكه حكايت از  مي كسي از روي آگاهي اين كار را بخواهد انجام دهد، كانه

رياضي مورد نظر شما باشد آنوقت آيا بيان تعدد يعني حذف واقع رياضي است حال اگر چنين چيزي از 
توان گفت رياضي) اما آيا اين همان رياضي است كه اينجا به آن  مي اختالفها و يا بيان اشتراك ها، (اين را هم
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گوئيم همان ربط بين رياضي و  مي كار داريد، به بيان دوم كه شايد رساتر باشد، ربط بين تعادل و تعدد را كه

يفيت است، چه نحوه رابطه اي دارند آيا عين رياضيات عين خود كيفيت است يا تناسبات كيفيت است يا ك
توانيم بگوئيم  مي شود، بعد كه كشف شد آنوقت مي چيز ديگر، اگر فرمول كشف شود بعد كه كشف شد چه

كه كشف شد يك  گوئيم بعد مي چند كيل شكر و چند كيل آرد و روغن براي درست كردن حلوا الزم است،
دهد و يا تناسباتي را بين كيفيت و انتقال از يك كيفيت به كيفيت ديگر يا تركيب  مي امر واقعي را نشان

دهد و خود اينها  مي شدن آنها و يا ارزش آنها، (كه زحمات زيادي را در اين تقسيم بندي كشيده اند) نشان
انه تعادل را در مرحله كيفي به تقسيم به سه نوع در يك رتبه مرتبه اشان مرتبه فرمولي است يعني شما ك

كيفيت كرده ايد در عين حالي كه همه با هم حين الوقوع متحدند در عين حال كيفيت را توانسته ايد سه بار 
تقسيم كنيد كه هر كدام از آنها را ممكن است سه بار را تقسيم كرده باشيد يا سه بار ضرب كرده باشيد اين 

د گفت كه بيان كيفي تغيير يا تركيب يا ارزش يا تحليل كيفي حركت است كه الزم هم شو مي را تقريبا
توانيم بكنيم كه رابطه كم و كيف را بتوانيم بيان كنيم نه به صرف اينكه  مي هست، تحليل كمي آن را آنوقت

ن، وبعبارت بگوئيم هيچ جا كم تنها نيست يا هيچ جا كيف تنها نيست، اين درست، ولي نحوه قاطي بودنشا
اخري رابطه بين عدد و كيفيت يا كم و كيف، را اگر مورد دقت قرار دهيم و ببينم چه نحوه رابطه فلسفي بين 
تعريف از كيف و تعريف از كم كه بر پايه فلسفه اتان خواهيم داشت، برقرار است كه صحيح است بر اساس آن 

ساده ترين مرتبه اش و كلي ترين شكل آن، لزوما  رابطه بگوئيم چرا اين تعداد با اين كيفيت، حال ولو در
نبايد در اول كار بيائيم بين ضبط و ميكروفون يا آرد و شكر و حلوا را در نظر بگيريم، اول كار در كليترين آن، 

كنيم ببينيم چه نحوه ربطي بين آنهاست، از  مي فرضا تركيب و تغيير و جهت را در كليترين وجه مالحظه
بيائيم و بگوئيم كه قبل از وارد شدن به سه تعادل و سه خصلت از كيفيت يا سه وجه از  آنجا هم باالتر

كيفيت يا به يك معنا سه امتداد در كيفيت كه يكي امتداد تركيبي است و يكي امتداد تغييري و يكي امتداد 
ت متناظري را ذكر ارزشي است ببينيم آيا اصوال ربط بين تعدد و كيفيت از نظر فلسفي چيست تا بتوانيم عل

 كنيم.
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 برادر پيروزمند: منظورتان از ربط تعادل و تعدد همان ربط كميت و كيفيت است.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: در يك معنايش همين است يعني در ربط واقعي خارجيشان نه ربط 
كيفيتي حذف كنم و بگويم  انتزاعي ذهني آنها نه بيان اينكه رياضيات بعنوان بياني از يك چيز دوئيتي را از

گوئيد دو  مي گوئيد چيز، تناسبي به نام دو وجود دارد يعني آنجايي كه مي دو. يك بيان ديگر اين است كه
خواهيد اثبات كنيد كه اگر اينها را كم و زياد  مي استكان شكر سه استكان آرد، و يك استكان روغن آنجا

شما هر گاه من تعداد استكان شكر را كم و زياد كنم فرقي  آيد) مثال بنظر نمي كنيد (كيفيت مطلوب بدست
كند يعني باز هم اشتراك هايي هست كه وجود دارد و اختالفهايي هست كه حذف  نمي در تعريف عدديش

كند يك وقت است كه رياضيات در  مي شده است اگر بيان را به معناي وجود قانون رياضي ذكر كنيد فرق
گوئيد اگر  مي رياضيات در مجموعه تناسبات عيني محقق در مجموعه است، يعنيكنيد،  مي مجموعه را ذكر

 استكان شش استكان كنيد و... ٥گويم مثال شكر آن را بجاي  مي آيد، نمي تناسبات را به هم بزنيد حلوا بدست
است كه شود اين معنايش اين  مي شود، يا فرضا اگر روغنش را اينطور كنيد چيز ديگري مي گوئيد سوهان مي

شود خارج  مي كنيم. رياضيات را مي نيست بلكه رياضيات در مجموعه را صحبت» حاكي«رياضيات به معناي 
و  ٢و  ١شود  مي از مجموعه صحبت كرد در عين حال رياضيات انتزاعي را به شكل مجموعه اي تحليل كرد و

آيد همين  مي ه است كريم آقاو... را به شكل اصالت شيي درست كرد فرضا اين را حسن آقا درست كرد ٣
دهد ولي اين  مي كاري را كه ايشان كرده است كه رياضيات كم منفصل است تعريف مجموعه اي به آن

رياضيات مجموعه نيست درست است كه از موضع مجموعه نگري براي اينها تعريف داده است، تعريف جديد 
 از دو داده است تعريف جديد ازاينها داده است 

ينكه يك رياضياتي را كه بصورت كم منفصل است از موضع مجموعه و منطق مجموعه تعريف كند. ولي نه ا
توضيحا ممكن است شما بتوانيد براي هندسه مسطحه هم تعريف بدهيد ولي غير از هندسه فضائي است غير 

ن است كند ممكن است كه آن را هم تعريف بدهيد، ممك مي از هندسه هاي است كه جاذبه را هم مالحظه
دستگاههاي مختلف هندسي را بتوانيد بر اساس يك تئوري جديد تعريف بدهيد بسيار خوب كارائي هم 



 ····························································································  ٢١٩ 
خواهيم كه در مجموعه  مي خواهيم؟ ما در اينجا يك رياضياتي را مي سرجاي خودش دارد ولي ما در اينجا چه

كند يعني در  مي انتزاعي بحث وقوع دارد و در مجموعه ركن است نه رياضياتي كه از اختالف و اشتراك هاي
دهد اگر  نمي حقيقت تعريف مجموعه اي دادن از رياضيات انتزاعي به ما حد اوليه رياضيات مجموعه اي را

بتوانيم حد اوليه رياضيات مجموعه اي را تعريف بدهيم شايد بتوانيم ربطش را با كيفيت ها همانجا بيان 
كنم شما فرض بفرمائيد ما جاذبه را نتوانسته ايم در هندسه  مي كنيم. با عرض معذرت باز توضيحا مثال عرض

وارد كنيم در عين حال نيازمند به آن هستيم كه زنجيري را آويزان كنيم كه ثقلي دارد حواسمان هم نيست 
ايستد حال بنده بيايم در حالي كه هندسه  نمي كه در حد اوليه آن وارد كنيم كه ثقلي دارد و مستقيم

د هستم و وزن را هم بلد هستم بيايم زنجيررا وزن كنم و اندازه گيري كنم كه در طول هر يك مسطحه را بل
كند آن را ضرب در آن انحنا كنم و نتيجه را تحويل دهم و  مي اندازد و انحنا پيدا مي متر چند سانتيمتر بر

چيز را روي آن بر پا كنيد  خواهيد اين ستون بزرگ را مهار كنيد تا اين مي بعد بگويم اين زنجير را كه شما
شوم ولي اين به معناي وارد كردن جاذبه  مي توانم انجام دهم و موفق مي چند متر زنجير الزم داريد اين كار را

دهد و  مي در حد اوليه محاسبه نيست در اينجا تازه وقتي كه ما تعدد را با كيفيت وصل كنيم يك جور جواب
دهد اگر اول تحليلتان از رياضيات انتزاعي است  مي يك جور ديگر جواباگر قبال در حدش وارد كرده باشيم 

و معني بيان از تعددهايي را كه حذف كرده ايم يك انتزاع جديد باشد، ولو انتزاع مجموعه اي، اينجا يك گونه 
است و يكي هم اينكه بگوئيم حدش بگونه اي است كه در نفس خود اين حد ربطش با كيفيت محقق است، و 

كنيم اگر معناي اين مطلب مشخص شود در تعريفمان نه در  مي دهيم و اين ربط را بيان مي توضيح جديد ما
نسبت ها.... ببينيد ما دنبال اين نيستيم كه شما بگوئيد دو برابر است يا چهار برابر است يا سه برابر است 

سبي را دارند، يعني در حقيقت دنبال اين هستيم كه بگوئيد نسبت هاي رياضي ذاتا با كيفيت ها چه تنا
نسبيت رياضي، تناسب، يا رابطه رياضي چه نحو رابطه اي است و با كيفيت چه نحو رابطه اي دارد آيا يكي 
هستند و در خارج حقيقتا متحدند يا مختلفند؟ اگر بعنوان دو وصف مختلفند هر چند وقوعا متحد باشند 

گيريد چه  مي گيريد و وزن را يك چيز مي جم را يك چيزيمثل حجم و وزن كه هر دو وقوعا متحدند ولي ح
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توانيد مبدا حجم مخصوص را ذكر كنيد كه هم حجم و  مي بينيد؟ آيا مي نحوه ربطي در حد اوليه بين اينها

توانيد علت ذكر كنيد كه هر گاه كه مثال جرم را ضربدر فالن  مي هم وزن هر دو را در بر دارد آنوقت آيا
توان ارائه داد، ما  مي آيد آيا اين چنين چيزي مي ود وزنش يا بالعكس آن حجمش بدستش مي قسمت كنيم

دبنال اين هستيم كه يك تعريفي از رياضي بدهيم كه آن تعريف ما را در بيان علت تعادل در رياضي كمك 
شكل كند اگر علت تعادل در رياضي بوسيله اين تعريف بيان شود معنايش اين است كه رياضيات را به 

تواند به شكل كيفيت در بيايد مجموعه اي از اعداد در يك  مي كيفيت در آورديم رياضيات مثل ساير كيفيات
تواند يك كيفيت رياضي بشود اگر بتوانيم علت متكيف شدن آن به كيفيت را ذكر بكنم و حدي  مي مجموعه

با كيفيت بيان كنيم و در چنين  توانيم رابطه اش را مي را بيان كنيم كه كيفيت به ما تحويل دهد حتما
توانيم رابطه اش با تعادل كيفيت در مرتبه تركيب و تغيير و ارزش را بيا ن كنيم در اينجا يك  مي صورتي

كنم ممكن است گفته شود كه ادراك ما از كيفيت، چه به اوصاف برگردد چه  مي مطلب را در پاورقي ذكر
شود  مي ه هر كدام و به هر نحو كه برگردد اين ادراك با الفاظ بيانوقتي به روابط برمي گردد و چه به اشياء ب

ولي كيفيت يك ادراكي دارد كه غير از نفس كلمات است ممكن است نگوئيم ادراك از تناسبات رياضي هم 
گوئيد سه  مي توانند جداي از يكديگر باشند مثال نمي غير از عالئم رياضي هست ولي ادراكي كه ما داريم

شكر در اينجا شما ادراكي از شكر و ادراكي از استكان و استكانها و بعد سه استكان داريد بعد ادراكي استكان 
خواهيد با آن بكنيد مثال سوهان يا حلوا درست كنيد براي دقيقتر شدن يك قدم به عقب  مي از كاري كه

كنيم يك  مي ، بعد فرضبرگرديم شما اگر بخواهيد رياضي را از يك ماشين در سرعتهاي مختلف حذف كنيد
عالئم مشخصه اي هم درست كرديد وقتي با فشار دادن پدال گاز سرعت را به بيست رسانيد از دنده يك به 

بينيد  مي بريد و وقتي به سرباالئي رسيديد مي سه ٣دنده دومي بريد وقتي سرعت به شصت رسيد به دنده 
گوئيد انتقال نيرو بايد  مي آوريد اينكه شما مي ٢شماره  برد دنده را روي نمي قدرت دنده سه ماشين را به باال

متناسب با وضعيت اصطكاك انقباض و انبساط پيدا كند معني اش اين است كه رياضي در حال وقوع است نه 
شود به شرطي  مي شود. اشكالي در اين نيست كه به نفس وقوع هم بيان بگوئيم اين تعبير هم مي اينكه بيان
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گوئيم در آن دنده ماشين در سربااليي  مي گوئيم همين مطلب باشد آنوقت كه مي از رياضيكه تعريفي كه 

كند كه دنده را از  مي گوئيد تناسب بين اصطكاك موجود و تبديل انرژي ايجاب مي كند در اينجا نمي حركت
ل اختالفهائي كه حذف گوئيد امكان انتقال نيست (به دلي مي سه به دو برگردانيم تا امكان انتقاد باشد، اينكه

توانيم اينطوري بيان كنيم ولي آن چيزي  مي شده و يا اشتراكهايي كه وجود دارد ممكن است بگوئيد كه بعدا
 خواهيد چيست؟ مي كه آنجا

برادر معلمي: چيزي كه باعث شد ما اين تعريف را از كميت بدهيم همين بود كه حضرتعالي هم فرموديد كه 
شد و مبتني بر آن منطق يك تعريف خاصي و حد اوليه هاي خاصي داده شود اين بود ابتدا بايد يك منطق با

كه ما در بحث منطقي در رابطه با تعين در رابطه كه داشتيم در آنجا اصال صحبت از كم و كيف نبوده است 
ي و ربط بلكه وقتي همه چيز رابطه است و همه چيز در تعادل و تعين با هم است، مثال فشار دروني و بيرون

ديديديم در هر رابطه اي چه رابطه در بحث حركت و چه رابطه در  مي و... آن بحث هاي خاصي كه داشتيم و
بحث مكاني بايد يك امر مشتركي و امور مختلفي باشد كه مثال در حركت اگر اينطوري نباشد انفصال مطلق 

آيد  مي ساني محض يا اختالف محض پيشآيد و در مكان هم اگر اينطور نباشد يا يك مي يا اتصال مطلق پيش
 كه آنهم تجلي انفصال و اتصال مطلق در مكان است بعد به اين فكر افتاديم كه وقتي ما عدد را مطرح

فرمائيد مطلب درستي است و در يكي از جلسه ها هم  مي كنيم اين عدد چيست البته اين مطلب كه شما مي
گويم مثال  مي اندازه اي دارد يا اشياء قدر و اندازه ندارند و مابه اين صورت بحث شد كه آيا دو شيي قدر و 

 اينطوري هستند كه اين مثال همان عبارت امشب حضرتعالي است و درست اينكه اگر ما مطلبي را تعريف
گوئيم اينطوري است خوب  مي كنيم يك مطلبي باشد كه انتزاعي باشد و بگوئيم شيي اينطوري نيست ما مي

 ستي نيست و نبايد هم درست در بيايد.اين مبناي در
 توانند باشند  نمي حجت االسالم و المسلمين حسيني: احسنت پس رياضيات ديگر عالئم

برادر معلمي: بنابراين سئواالتي هم كه در رابطه با كميت بود مطرح شده بود كه آيا كميت به معناي تعداد 
است كميت به معناي ارزش و يا كميت به معناي جانشين كيفيت و يا كميت به معناي عالمت است و قرار 
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ول ما جا دارد؟ مطلبي را كه در بود اينها يكي يكي بررسي شود، كه اين كميتها به چه معناست و آيا در جد

بريم معناي بياني نيست  مي رسد حاال اگر در گفتنش لغت بيان به كار مي مورد كميت گفته شده به نظرم
چون كه در بحثي كه قبال شد در بحث تعين در رابطه گفتيم كه هر كيفيتي داراي اختالف و اشتراكي دروني 

شتراك چيزي نيست كه ما آن را بيان كنيم، بلكه در داخل هر و بيروني است پس در هر كيفيت اختالف و ا
كيفيتي ، هم اختالفاتي و هم اشتراكاتي در خودش وجود دارد و تحقق دارد، پس تكيه اول تعريف به مطلبي 
كه هست مطلبي حقيقي و واقعي است بعد عرض كرديم كه اگر ما بخواهيم وقتي يك كيفيتي را نسبت به 

تي نسبت به درون خودش در نظر بگيريم وجه اختالف را چنان با وجه اشتراك مخلوط در ساير كيفيتها يا ح
كنيم اگر در اينجا دو  مي نظر بگيريم و قرار بدهيم كه بين اين كيفيت و ساير كيفيتها اشتراكي نبينيم، فرض

اينكه هر چيزي با گوئيد اشكال دارد براي  مي گوئيم تعريف از اين دو كه شما مي دستگاه تلفن وجود دارد
شود همين كه مكان اينها دوتاست معلوم است كه اينها دو چيز  مي زمان و مكان خاص خودش متعين

توانيد بگوئيد دو تلفن ما هر يك براي خودشان سواي هم هستند گفتيم  نمي هستند يك چيز نيستند و شما
آورد  مي م و اين مطلب انفصال مطلقهر وقت كه به اين مطلب تكيه كنيم يعني به اختالف محض تكيه كردي

شود بعد  نمي رسد دو و سه و چهار يعني اعداد بيش از يك درست مي شود اول كار بنظر نمي درستعد دو و ب
افتد پس حاصل انفصال اين است كه با  مي شود كه يك هم از موضوعيت مي يك دقت ديگر كه بكنيم معلوم

ت نداريم انفصال مطلق چه بود قبال تعريف كرديم كه انفصال شود و رياضيا نمي انفصال مطلق عدد درست
شد اصالت شي.  مي رسيد مي مطلق يعني مالحظه اختالف محض و اشتراك را نديدن، كه به بحث تعين كه

در بحث اتصال مطلق هم كه بگوئيم اين تلفن است و آن هم تلفن است كه تلفن بودن كل هويت اينها را 
ر ندارد كه باز وقتي تكيه به اشتراك محض يا اتصال مطلق باشد چون اين دو تا را با پوشانده فرقي با همديگ

شود، ولي در ديد  مي كند چون همه چيز يكي نمي رسد كه دو و بيشتر معنا پيدا مي كند بنظر مي هم يكي
و رياضيات شود، پس در اصالت شرايط و اتصال مطلق باز عدد  مي شود كه يك هم بي معنا مي دقيق تر معلوم

شود، پس وقتي كه ما در منطقه اي گفتيم كه هم اشتراك است و هم اختالف است در اينجا عدد  مي بي معنا
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 گوئيم دو دستگاه تلفن يا سه تا استكان داريم چكار انجام مي كند به اين ترتيب كه وقتي ما مي معنا پيدا

شتند و دارند حال وقتي كه يك وحدت تركيبي گوئيم در حقيقت اين دو تلفن با هم اختالفي دا مي دهيم مي
آئيم عدد را  مي توانيم اختالف راحذف كنيم يا اشتراك را حذف كنيم، نمي كنيم مي در اين مجموعه درست

گوئيم دو تا تلفن در اين بيان اختالف حذف  مي دهيم يعني وقتي مي جاي اختالفاتي كه حذف شده قرار
عينيت چنين چيزي وجود ندارد بلكه اين دو سر جاي اختالف نشسته  نشده اگر اختالف حذف شود ديگر در

گوئيم دوام مختلف بوده  مي گوئيم بيان كنند تعداد اختالفاتي است كه حذف شده يعني مي است كه بعد
است كه در اين مجموعه ما آنرا لحاظ نكرديم بعبارت ديگر دو تا اشتراك است كه تكرار شده است كه آن 

د كه چرا اشتراك بسيط ما بين اينها نيست يعني هر كدام از اشتراك ها، يك اختالفي با آن فرمودي مي شب
تركيب است اينطور نيست كه بگوئيم يك چيزي است از داخل اين تا داخل آن كه وقتي كه اينجا يا آنجا 

آنطرفش است يكي باشد يعني يك چيز بسيط بشود بلكه يك اشتراك مركب است، اشتراك مركب اينطوف و 
دهيم كه عدد بيان تعداد اختالفاتي است كه  مي گفتيم اين تعريفي كه مي كند بنابراين مي با هم اختالف پيدا

حذف شده يا تعداد اشتراكاتي است كه تكرار شده، يعني در عينيت چنين چيزي وجود دارد نه اينكه ما آنرا 
كنيم يك مطلب انتزاعي نيست يعني در  يم كنيم، پس آن مطلبي را كه در مورد كميت بيان مي انتزاع

عينيت وجود و وقوع دارد چون اختالف و اشتراك در عينيت وجود دارد و ما هم با اين رياضيات همان 
 كنيم. مي اختالف و اشتراك را بيان

كنيم حد اوليه هست ولي اصل مثبت  نمي حجت االسالم و المسلمين حسيني: ولي هنوز حد مثبتي را اثبات
موضوعه نيست شما براي حركتتان نيازمند به اين هستيد كه با منطقتان از حد اوليه اتان كه رتبه  و اصل

اجمال رياضي اتان است چيز ديگري را اضافه كنيد كه نسبت بين آنرا با اين مالحظه كنيد تا بتواند براي 
ريد و تعريفي را كه از كيفيت شما اصل موضوعه رياضي اتان را بدهد. شما اگر ربط بين اين تعريفي را كه دا

داريد نداشته باشيد به عبارت ديگر اگر ربط بين اين تعريفتان و معني تعادل (يعني مجموعه ديدن و متعادل 
 ديدن) را نداشته باشيد قاعده اي نداريد كه با آن بشود حساب كرد.
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گويند كيفيت چيست  مي يخواهد يعني وقت مي شويم كه چرا يك ربط ديگري نمي برادر معلمي: ما متوجه

 گوئيم كيفيت... مي اگر از روي همين پايه و تعريفي كه از كم داديم بخواهيم جواب دهيم
خورد، اگر بگوئيد  نمي حجت االسالم و المسلمين حسيني:اگر اين تعريف عين همان كيفيت باشد بدرد

 تكرار كرده ايد. كيفيت داراي اختالفها و اشتراكهائي است اين مثل اين است كه همان را
برادر معلمي: نه، كم و كيف را يك طور تعريف نكرديم دو تاي آنها را بر اساس اختالف و اشتراك تعريف 
كرديم گفتيم هر چيزي كه اسمش كيفيت است مركب است از اختالفاتي و اشتراكاتي، حال دروني و يا 

گوئيم وقتي در مجموعه  مي يت چيست،گويند كم مي بيروني، هر جا كه باشد اين قابل امتداد است بعد
توانيم تكرار كنيم و  مي كميتها كه آمديم چون هر كم كيفيتي خواهد داشت بين دو تا كم هم همين را

گويند رابطه كم و  مي بگوئيم هر دو كمي هم نسبت به همديگر اختالفي دارند و اشتراكي دارند، ولي وقتي
م وجه اختالف و وجه اشتراك، اگر بخواهيم اختالفات را در دهيم آنجائي كه گفتي مي كيف چيست؟ جواب

 شود يعني... مي يك وحدت تركيبي نسبت به آن اشتراك تعريف كنيم آنجا بيان كمي پيدا
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: تعريف كيفيت را بفرمائيد. تعريف كميت را هم بفرمائيد.

گوئيم هر گاه در وحدت  مي اشتراكات. و در مورد كميت برادر معلمي: كيفيت وحدتي است از اختالفات و
گيرد كه  مي تركيبي، بخواهيم به وجه اشتراك نظر كنيم، وجه اختالف بصورت كمي در كنار آن اشتراك قرار

شود كه در اين وحدت تركيبي گويا حذف شده اند يعني كميت جانشين  مي به اين ترتيب كميت اختالفاتي
به عبارت ديگر كميت بيان تكرار اشتراكات است البته در اين وحدت تركيبي خاص وجه اختالف شده است. 

 و نسبت به جهت خاص و...
حجت االسالم و المسلمين حسيني: صحبت ما اين است كه تعريف كيفيت را فرموديد وحدتي است از 

بخواهيم نظر كنيم، در  اختالفها و اشتراكها كميت را بيان خالصه نفرموديد، گفتيد هر گاه در وحدت تركيبي
 حالي كه كاري به نظر كردن ندارد بايد بگوئيد واقعيت آنجا چيست.

 برادر معلمي: منظورمان همان واقعيت آنجاست.
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شود يعني كميت  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر بخواهيم مقدمات اضافه را كم كنيم چطور

 يعني چه؟ وقوع كميت در خارج يعني چه؟
علمي: يعني تعريف وحدت تركيبي از لحاظ وجه اشتراك، وجه اختالف را بصورت كميت همراه با وجه برادر م

آورد، يعني خالصه اش اين است كه تعريف وجه اختالف از زاويه وجه اشتراك كميت نام دارد  مي اشتراك
 كند. مي ولي اين خالصه است و يك اشكاالتي پيدا

خواهد بگويد شما يك تعريفي  مي كميت غير از كيفيت چه چيزي راحجت االسالم و المسلمين حسيني: 
داده ايد كه كيفيت وحدتي است از اختالف ها و اشتراك ها. كميت اگر امر واقعي است و بيان نيست چه 

 چيزي است.
 برادر معلمي: اگر بخواهيم يك وحدت تركيبي را تعريف كنيم.

كند آيا  مي تعريف كنيم وحدت تركيبي اي كه دارد عمل حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر نخواهيم
 روابط رياضي در آن هست يا نيست.

 برادر معلمي: اين وحدت تركيبي كه وجود دارد درونش اختالفات و اشتراكات وجود دارد.
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: درونش رياضي وجود دارد يا كيفيتي است.

 شتراك وجود دارد، درونش نه كمي به آن صورت مطرح است و نه كيفي.برادر معلمي: درونش اختالف و ا
حجت االسالم و المسلمين حسيني: پس درون وحدت تركيبي اختالف ها و اشتراك هايي وجود دارد حال به 

 گوئيد كميت  مي گوئيد كيفيت و به چه وصفي از آن مي چه وضعي از آن
توان گفت خود اين وحدت  مي توانيم كم و كيف هستند يعني مي برادر معلمي: همه اينها را سر جاي خودش

 شود از اختالفات و اشتراكاتي. مي تركيبي هم كيفيتي است بنا به اين تعريف كيفيت مركب
در وحدت تركيبي اختالفات و اشتراكاتي وجود دارد اين اصل  ١حجت االسالم و المسلمين حسيني: پس 

 ام شده بر اين اساس شما داريد دو چيز را در كيفيت و كميت ذكرمسلمي است كه از فلسفه اصالت ربط تم
كنيد وجه كمي و وجه كيفي ولو هر دو در وحدت  مي كنيد يعني وحدت تركيبي را به دو وجه ذكر مي
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 خواهد كميت و كيفيت ظاهر شود آنها را بعنوان دو وجه ذكر مي تركيبي متحدند، حال شما اول كار كه

 كيفيت و كميت چه رابطه اي با وحدت تركيبي دارند. ٢نويسيم  مي دانيد اينجا نمي هكنيد يا نه دو وج مي
گوئيم كيفيت.  مي گويم يك وقت است كه به خود وحدت تركيبي مي فرمائيد كيفيت چيست مي يك وقت

توان كيفيت  مي توان به آن كيفيت گفت و هم مي يعني خود وحدت تركيبي هم كيفيتي دارد نه اينكه هم
رسيم هر عدد دو معني  مي فت، هر وحدت تركيبي كيفيت دارد درست عين آنجائي كه در بحث رياضياتنگ

 شود به وحدت تركيبي اطالق مي دارد، يك معناي اعم دو اخص، اعم آن است كه حتي به رياضيات اطالق
 شود. دو معني اخص كه مقابل با كميت است. مي شود به همه چيز اطالق مي

 شود... مي وقتي مقابل با كميتبرادر معلمي: 
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: حاال ما نيازمنديم كه بدانيم تعريف مقابل با كميت چيست...

 شود وجه اختالف در آن وحدت تركيبي كه وارد مي شود وجه اشتراك و كميت مي برادر معلمي: كيفيت
 شود. مي

الخص وجه اشتراك است و كميت هم به معني حجت االسالم و المسلمين حسيني: كيفيت به معني ا
گيريم؟ در يك معنا شامل است و در يك  مي االخص وجه اختالف است، براي كميت هم معني االعم و اخص

 مقابل است؟ يا نه...
 شود... مي شود، در معنائي كه شامل مي برادر معلمي: در آن معنا كه مقابل است اينطور

  كميتي هستند.برادر : بگوئيم همه اشياء مثال
 شود كميت نسبت به آن چيزي كه هر چيز نسبت تاثيري از اوست، مثال مي برادر معلمي: بله آنجا همه چيز

شود نهائي ترين امر بعد هر كدام از اين چيزها يك نسبت تاثيري از او هستند  مي گوئيم تقرب الي اهللا مي
 شود، در بحث نهائي. مي جانشين كيفيتپيمانه اي از او هستند آنجائي هست كه كميت انگار 
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حجت االسالم و المسلمين حسيني: پس تعريف كميتي كه ما فعال كارش داريم نماينده وجه اختالف شيي 
است كما اينكه تعريف كميت و كيفيتمان هم نماينده وجه اشتراك شيي است اين دو نكته را بايد توضيح 

 داد.
ه كم و كيف اينطوري نيست كه يك كيفي داريم جداگانه يك كمي برادر حسينيان: اگر اينطور بگوئيم ك

داريم جداگانه بلكه اين دو روي هم مساوي است با همان رابطه يا شيي يا تعيني كه مورد نظرمان هست 
 اسمش را كيفيت گذاشتيم...

يف كرديم خواهيم بگوئيم كه هيچ كمي جداي از كيفيت داريم. همانجايي كه قبال تعر نمي برادر معلمي:
گفتيم كه هيچ وجه اختالفي به صورت مطلق و هيچ وجه اشتراكي بصورت مطلق نداريم يعني گفتيم هر 
چيزي را كه بعنوان وجه اشتراك تعريف كرديد در خودش دوباره اختالفاتي هم وجود دارد دوباره در اينجا 

گوئيم در درون همين  مي تكنيم يعني در گفتن كيفي مي رسيم وقتي كيفيت را اينطوري تعريف مي كه
 كيفيت كميتي وجود دارد و در درون همين كميت. .. 

حجت االسالم و المسلمين حسيني: پس چيزي الزم نداريم براي برنامه چون شما جدول كيفي درست 
 كرديد كمي اش هم درست كرديد...

 برادر معلمي: نه وجه اختالف جداي از وجه اشتراك نيست اين يك صحبت است 
ت االسالم و المسلمين حسيني: هم صحبتمان اين است كه بهترين دليل نقضش خود جستجو كردنش حج

 خواهم درست كنم چه كيلهائي دارد. مي گوئيد حلوا مي است، مثال
برادر معلمي: خوب آن كيلهائي كه داريم كيل خود حلوا نيست كيل در درون خود حلوا است يك كيفيتهاي 

 ري است...ديگر با يك كميتهاي ديگ
حجت االسالم و المسلمين حسيني: آن كيفيتهاي ديگر با يك كميتهاي ديگر عيبي ندارد با اين سئوالي كه 

كنيم شما پاسخ دهيد دقيقتر شود معلوم شود كه يك كمهاي ديگر غير از يك كيفهاي ديگري الزم  مي ما
 داريم...
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اك هميشگي است دليل بر اين نيست كه اگر برادر معلمي: نه اين صحبت وجه اختالف در كنار وجه اشتر

وجه اشتراك داشتيم وجه اختالف را ديگر الزم نداريم اين نقض خودش است وجه اختالف از وجه اشتراك 
 جدا نيست نه اينكه يعني وجه اشتراك را داريم به وجه اختالف هم توجه كنيم اينجوري نيست.

جه نكنيم و داشته باشيم يعني يا قابليت لحاظ هست ولو شود تو مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: مگر
شود يكي  مي فرمائيد اختالف بين كم و كيف در چند رتبه سئوال مي در مرحله ذهني يا قابليت لحاظ دارد

دانيم اين يك رتبه ديگر از كم هست  نمي گوئيم تعداد كيلهاي آرد و شكر را مي اينكه بگوئيم مثال وقتي
ديگر از كيف اين هيچ اشكالي ندارد كه بگوئيم وقتي حلوا درست شد كيلها و كيفيتها نسبت به يك رتبه 

 كنيم... مي متحدا وجود دارند حساب
شود درست مثل همين كم و  مي برادر معلمي: اينجا كم و كيف كه دوباره وجه اختالف و وجه اشتراك گفته

شود كه كيفيت اين چيزها را  مي عد سئوالگوئيم ما حلوا داريم و يك سوهان و يك چيز ب مي كيف گاهي
 فهميديم چقدر است چه كمي از اين چه كمي از آن و چه كمي از آن اينجا اين سئوال باقي است و گاهي

تواند جدا شود كه اين شبهه  مي شود كه كميت از كيفيت مي گويند كه اين كم در كنار كيفيت بعد تصور مي
گويند درباره اين كيفيت اگر گفتيد حلوا غير از اين است كه  مي بعدآيد كه اين اصالت شيي است  مي پيش

كيلو حلوا كه آن را در كميت قرار دهيم در تناسب قرار دهيم قبال با مقدار سوهان در درون  ١٠بگوئيد 
خودش كميت و كيفيتي وجود دارد يعني خود حلوا بعنوان يك چيزي در درونش كميت و كيفيتي قرار دارد 

اهيم آن كميت و كيفيت را از درون تعريف كنيم اين كيفيتش كه كيفيت حلوا نيست، يك كيفيت وقتي بخو
 ديگر با يك كميتهاي ديگري هستند كه اين كيفيتها و كميتها حلوا را دارند از آن لحاظ بخواهيم نگاه كنيم...

خواهيم بگوئيم كه  مي همخواهيم نگاه كنيم ما  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: ما هم از همين لحاظ
 در درون آرد و شكر و روغن يك كم و كيفهائي وجود دارند ولي االن بعنوان يك كيفيتهائي هستند

خواهيد يك كيفيت ديگري به وجود بيايد آن كيفيت هم كه بوجود آمد درونش يك كيفي و كمهائي  مي
 عدد اينجا گذاشته و هم ٣اريم، اين هستند آن هم عيبي ندارد ولي االن ما هم آرد و شكر و روغن را د
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گوئيم حلوا يك چنين  مي دانيم كه، حلوا را هم يك كيلو نمونه اينجا داريم نمي شناسيمشان ولي حلوا را مي

 دانيم چه كمهائي از اينها قاطي شوند تا بشود اين... نمي چيزي است
 ن تناسبات را هم داريم محققا...گوئيد حلوا را داريم محققا يعني آ مي برادر معلمي: همان وقتي كه

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: آن تناسبات را هم داريم ولي بدون اطالع از آن حاال كه اطالع نداريم
خواهيم حلوا درست كنيم آرد و شكر و روغن سه كيفيت را داريم، كميتهائي كه بخواهد با آنها جمع  مي

سئوال كرد كه چه رابطه اي بين كم است و كيف، سخن ما سخن بي توان  مي شوند و حلوا بشود نداريم حاال
 شود. نمي شود از موضوعيت ساقط نمي جائي

 فرمائيد وقتي كيفيت را داريم كميتش راهم داريم ما مي فرمائيد سخن بيجاست. مي برادر معلمي: شما
 گوئيم كه اينطوري نيست. مي

آمديم پله قبلتر عرض كرديم كه تعريف كنيد از كميت حجت االسالم و المسلمين حسيني: يك پله قبل تر 
تعريفي كه بتواد نسبت داشته باشد و معرف باشد نسبت به كيفيت آقاي حسينيان فرمودند كه كيفيت همان 
وجه اشتراك و وجه اختالفها با كميت هم متحدند جدا نيست تا شما بخواهيد بگوئيد لطفا رابطه بينشان را 

خواهيم  مي كنيم كه فرض جدائي اش يك نمونه پيدا كرديم روي اين فرض جدائي مي بگوئيد ما هم عرض
گوئيد يك كميتهاي خاصي از اينها را بايد تركيب شود با اينها تا بدهد حلوا من هم  مي عرض كنيم كه حاال
اينجا بيان شناسيم، اينهم درست ولي ما علت و ربط بين كم و كيف را بتوانيم در  نمي قبول دارم، ما آنها را

كنيم چون اينجا دوئيتش كه روشن است دوئيت بين كم و كيف در خارج االن محققا قابل نشان دادن است 
 خواهيم تبديل به حلوا كنيم مي چون ما سه پيت داريم يك پيت شكر يك پيت روغن يك پيت آرد است

 كه اگر كمشان را داشتيم... دانيم چه كارش كنيم پس كم را نداريم كيفيتها راهم داريم كيفيتهائي نمي
برادر معلمي: درست صحبت در همين است كه آن كمي را كه نداريم چه كمي است و آن كيفي را كه نداريم 

 چه كيفي است.
 گوئيد كيفيت شماره الف را داريم... مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: عيبي ندارد شما
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گوئيم  مي را هم نداريم كيفيتهائي كه "ب"كميت شماره را كه نداريم  "ب"برادر معلمي: كيفيت شماره 

داريم كميت آنها را هم داريم، اگر آن كيفيت آن است كه ما برش اطالع داريم بر كميتش هم اطالع داريم 
 وقتي نداريم آن را هم نداريم...

كه حلوا باشد را  "ب"حجت االسالم و المسلمين حسيني: عيبي ندارد كه ما بگوئيم كه ما بگوئيم كيفيت 
 نداريم كميتش را هم نداريم ولي يك كيفيتهائي را داريم كه اگر كميتهايش را هم داشتيم و تركيب

 آمد پس االن چيزي را داريم كه مي آمد، با كميت خاص بدست مي كرديم يك كيفيت ديگر بدست مي
ت يا درون مجموعه هست كه شود كيفيتي را كه جزء مقدما مي گوئيم اگر كميتهايش را داشتيم و معلوم مي

بايد با كم تركيب شود االن داريم حال كمش را نداريم قبل از تركيب كيفيتهايي را داريم كه به نحو مقدمه 
 را تحويل "ب"گوئيم اگر كميتهايش را هم داشتيم اينها هر دو با هم كيفيت  مي "ب"نسبت به كيفيت 

 دادند كه حلوا باشد.  مي
كيلو  ٢٠كميت مختلف است يكي  ٣ليف روغن و شكر و آردي كه داريم اين خودش برادر حسينيان: پس تك

 كيلو... ٧كيلو يكي  ١٠يكي 
شود كمي را كم و زياد كنيد در آن حرفي  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: شما از بابهاي مختلف

مات همين جا ايستاد ولي شود در مقد مي نيست آنها هر كدامشان يك كمي دارند مختلف هستند... اينها را
 كيلو است هيچ كدامش هم نه كم و نه زياد، دنبال اين ٢٠تا  ٣كند. حاال سه تاش اصال  نمي قصه را حل

 گرديم كه كم متناسب با حلوا را پيدا كنيم اينها هم جزء مقدمات يا عضو مجموعه بزرگتر است. مي
 شود مي ا هم پيدابرادر حسينيان: اگر كامال حلوا را توضح دهيد آن نسبته

 خواهيد بدهيد از كيف و كم... مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: براي توضيحش، توضيح واقعيتي كه
 گوئيم حلوا هيچ اطالعي از آن نداريم. مي گوئيم حلوا وجه اشتراك صفر داريم مي برادر حسينيان: يعني وقتي

م كنارتان گذاشته اند اين را چه طوري درست حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه، يك قوطي آن را ه
 كردند.
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 بردر حسينيان: حاال اگر توضيح دهيم راجع به حلوا...

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: توضيح يعني چه يعني بنشينيم نگاهش كنيم بخوريمش چه؟
 برادر حسينيان: يعني روابطش را توضيح دهيم.

كسي اينجا نيست كه توضيح دهد يك قوطي حلوا را اينجا گذاشته حجت االسالم و المسلمين حسيني: فعال 
 اند.

گوئيم كه كم و كيفش يعني  مي برادر معلمي: همان قوطي حلوا كه آنجا هست، اگر تحقق است كه ما تحققا
فرمائيد كه ما  مي اين مقدار خاصي آرد و شكر روغن قاطي شده تا اين شده و گاهي بحث اطالعش است

 كه اين چه مقدار آرد و چه مقدار شكر و. .. بوده. اطالع نداريم
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: ولي يك اطالع ديگري را داريم.

 گويند همان موقع در تعريف حلوا هم حلوا را مي برادر معلمي: كه همان از آرد و شكر و روغن است
 توانستيم درست بشناسيم اين كم و كيفي كه مال آن است. نمي

كنيم حلوا را با تناول كردن يك مرتبه از شناسائي ازش  مي السالم و المسلمين حسيني: ما عرضحجت ا
 داريم...

گوئيم يك مرتبه از شناسائي از آن داريم عين همان چيزي كه اينجا  مي برادر معلمي: اون عيبي ندارد آنجا
گوئيد تبيين اينطرف هم الزم  مي خواهد مي آيد هر وقت تبين اين طرف مي اجمال بياوريد اجمال آنور هم

 است.
عضو  ٣حجت االسالم و المسلمين حسيني: حاال همين اطالعي را كه داريم كه كيفيتهايي را داريم يعني 

 هستند كه بايد به سه نسبت تركيب شوند تا حلوا بدهد يعني ربط بين كيف و كم را ما بايد تحويل دهيم.
 اينطور باشد؟ نتيجه اين مباحث چيست؟گوئيم نبايد  مي برادر معلمي: مگر ما
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حجت االسالم و المسلمين حسيني: نتيجه اين است كه اگر ماهيتا بتوانيم نسبت كم و كيف را بدهيم (در 

توانيم ارائه دهيم يعني صحبت اين است كه عدد در مجموعه را بايد  مي قدم قبلي) بعد معناي تعادلش را هم
 لحاظ نمود.

اين بود كه كم بدون كيف و كيف بدون كم نداريم و بنده هم عرض كردم كه دليلش برادر معلمي: بحث در 
اين است كه قبال گفته ايم اشتراك بدون اختالف و اختالف بدون اشتراك نداريم و شما فعال داريد يك 

كيف و يا خواهيد بگوئيد كم بدون  مي خواهيد بگيريد؟ آيا مي كنيد. آيا چه نتيجه اي مي نقضهايي به اين وارد
 كنيد؟ مي كيف بدون كم داريم يا اينكه نتيجه ديگري دنبال

توان اطالع بر يك كيفياتي به نحوي داشت و  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: عرض ما اين است كه
 اطالع نسبت به كمهايش را نداشت.

 تواند وجود داشته باشد؟ مي برادر معلمي: يعني آيا كيف بدون كم
توان نظر به خصلت كيفي مقدماتي يا عضوي (ولو نظر باجمال) كرد  مي و المسلمين حسيني: حجت االسالم

شود، يعني اگر ما بالعكس آن را هم داشتيم (يعني كيل هايي را  نمي هر چند نظر بالتفصيل آن نيز بدون كم
١ گفتند از سه تا ماده يكي دو برابر، يكي مي داشتيم ولي اعضاء مجموعه را نداشتيم و

١ و ديگر ٣
بايد قاطي  ٥

شود كه شما اطالعي از اينكه چه  مي شود و مجهول ما كيفيتها بود و اتفاقا گاهي در صنعت اين گونه
چيزهايي را تركيب كرده اند نداريد ولي اطالع از كميتهاي آن را داريد و در مقام ابتالء كه ما بايد بتوانيم آن 

 دهيد (كه مي ه در پله قبل در تعريفي كه براي كم و كيف ارائهرا پيدا كنيم راه پيدا كردنش اين است ك
شود كيفيت) بين اين دو بايد ربطشان مالحظه  مي شود كميت و ما به االشتراك مي گوئيد ما به االختالف مي

 نمود.
تواند وجود  مي برادر معلمي: اين بحث مبتي بر اين است كه كميت بدون كيفيت و كيفيت بدون كميت

 باشد (مثال در عالم ذهن).داشته 
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توان  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: نسبت به يك كيفيت ديگر، يعني نسبت به كيفيت دوم

 كيفيتهايي را شناخت ولي كميت آنها را ندانست.
برادر معلمي: يعني اينكه كيفيتهايي باشند كه كميت نداشته باشند جايگاهي در عالم ذهن است ولي آيا در 

ن هم يك چنين چيزي هست؟ پس از اين بحث اين نتيجه را گرفتيم كه در بحث شناخت ممكن عالم عي
 است كميت بدون كيفيت و بر عكس وجود داشته باشد.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: يك رتبه آن در رتبه شناخت است ولي در رتبه تصرف اصوال وقتي كه 
روغن را مخلوط كرده و به يك امري تبديل كنيد و يك  خواهيد تصرف نموده و اين آرد و شكر و مي شما

خواهيد بكنيد نيازمند به اين هستيد كه از يك  مي وحدت تركيبي ديگري بوجود آوريد در اين تصرفي كه
 كميتهايي مطلع باشيد.

 گردد؟ مي برادر معلمي: يعني كميت بدون كيفيت در يك جايي محقق
 لم ذهن هم كميت و كيفياتي متناسب با خودش دارد.حجت االسالم و المسلمين حسيني: در عا

 نمائيد. مي كنيد و يا آن را قبول مي برادر معلمي: يا شما اين را رد
 زنيد؟ مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين خوف را نسبت به مدل تصرف چگونه

 برادر معلمي: آيا اصل آن چيست؟
 گوئيد كميت و كيفيت در كيفيات ذهني هم متحدند. مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: گاهي است كه

 برادر معلمي: آيا چنين است يا نه؟
توان گفت از جميع  نمي حجت االسالم و المسلمين حسيني: متحدند ولي از يك جهت خاص متحدند و

 جهات متحدند.
شوند و اين حرف  مي برادر معلمي: اگر از جميع جهات متحد شوند كه در اين صورت اختالف و اشتراك يكي

 غلطي است.
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حجت االسالم و المسلمين حسيني: متحد شدن غير از يكي بودن آنهاست. متحد شدن يعني اينكه وحدت 
تركيبي شان را دارند. اگر گفتيد هميشه وحدت تركيبي كيفيت كميت وقوع دارد و نسبت به هيچ رتبه اي 

ر رتبه اطالع منفصل باشند و چه از جهتي متصل و از انفصال ندارند (چه در رتبه تصرف منفصل باشند چه د
جهتي ديگر منفصل باشند) بايد ديد كه االن ما دنبال چه هستيم و اين اعداد مطلوبمان چه هستند؟ بنابراين 

توانند جدا باشند و  مي توانند جدا باشند) دو فرض وجود دارد: يا مي در برابر سئوال شما (كه آيا در عالم ذهن
كنيم نتيجه اش يكي است، اگر بگوئيد اين دو عينا همان  مي ن اين امر نيست ولي در سئوالي كه مايا امكا

كم و كيفي هستند كه ما براي درست كردن حلوا احتياج داريم معنايش اين است كه همينكه كيفيت را پيدا 
توان پي  مي توان گفت كه نمي توان به سئوال دوم پي برد، مي كرديم سئوال مجهولي نداريم و نه اينكه از اين

 شود حلوا، و عرض ما اين است كه شما مي برد به اينكه چند تا كيل از آب، چند تا شكر و چند تا روغن
تواند مجهول باشد اين يكي در همان رتبه اي كه مجهول است مورد سئوال است و  مي گوئيد يكي از آنها مي

ا بگوئيم اينها كم و كيفشان در عالم ذهن متحدا وجود دارند آيا نه اينكه در رتبه اي ديگر جواب دهيد. اگر م
 معنايش اين است كه لزوما مطلع از اين باشيم كه حلوا با چه كم و كيفي از آرد، شكر و روغن درست

 شود؟ مي
توان  نمي برادر معلمي: اينكه كم بدون كيف يا اشتراك بدون اختالف نيست به اين معني نيست كه هيچگاه

كي از آنها نظر كرد و يا همه رتبه ها با هم مساوي باشد، يعني در همين تعريف خاص و عامي هم كه به ي
مطرح شد، انگار كه همان چيزي را كه به كيفيت تعريف كرديم براي بار دوم به كميت تعريف شده است كما 

لي اين مطلب غير از اينكه چيزي كه يكبار بصورت كم تعريف شده براي بار دوم كيفيت تلقي شده است و
 گرديم. مي رتبه اي است كه ما بدنبال كم

 كنيد، بذهن مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: وقتي كه رتبه ديگري، كه رتبه تصرف است را مطرح
تواند مجهول واقع شود و آدم به دنبال آن مجهول بگردد و آنرا  مي آيد كه در رتبه تصرف يكي از اين دو تا مي

شود  نمي تواند تصرف نمايد. واليت و تصرف محقق نمي تا بتواند تصرف نمايد و اگر اين را پيدا نكندپيدا كند 
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مگر اينكه هم اسم كيفي و هم اسم كمي هر دو در اختيار شما باشد، يعني بنابر تقريبي كه اول داشتيم، اسم 

م از اينكه در نظام اجتماعي و كيفي هميشه مولود تصرف والي باالتر است و مولود تصرف ما نيست، حال اع
تصرف شما باالتر از من باشيد و يا سنش بيشتر از من باشد و چيزي را درست كرده باشد و من با كم و زياد 
كردم آن چيز ديگري را درست كنم و يا اينكه ولي باالتر و يا ولي امين من هم نباشد و و من خودم دو روز 

رفي هميشه كمي است، اسم تصرفي تصرف در كيفيات گذشته به قبل چيزي را درست كرده باشم اسم تص
گذاريم و وارد صحبتي  مي شود حاال ما اين حرف را كال كنار مي كميات جديد موجب پيدايش كيفيت جديد

دانيم كه چند كيل از آرد، شكر و روغن براي حلوا درست شدن  نمي گوئيم ما فعال مي شويم و مي كه فرموديد
اين معنايش اين است كه كيفيتهاي مختلفي االن داريم (در اين رتبه از صحبت) كه كميتهاي الزم داريم و 

آن را نداريم. لذا اگر ما بتوانيم نسبت به همين رتبه از كم و كيف راتباط و معناي كم و كيف را از نظر مفهوم 
عه و اصل اوليه چرا كه فلسفي بطوري بيان كنيم كه اين رتبه را هم پاسخگو باشد (ولو بصورت اصل موضو

 باشد، ما مي حد اوليه بيان شده است و در حد اوليه كميت بمعناي ما به االختالف و ما به االشتراك كيف
گوئيم ربط بين ما به االختالف و ما به االشتراك اگر ربطشان را صرفا يانطور بگوئيم كه هميشه با هم  مي

كنيد  مي چرا كه فقط اثبات يك مكانيزم و يك كيفيت بر آنوجود دارند در اينجا تبيين فلسفي نشده است 
ولي اگر بيان فلسفي آن را هم بگوئيد در اين صورت در باب وجه اختالف و وجه اشتراك بايد يك نتيجه اي 

شود. يعني اگر اين را  مي بتوانيم بدست آوريم كه بتوانيم بگوئيم كميت در اين موضع خاص بر آن پايه چه
شود يعني اگر ربط بين تعادل را بخواهيم، اگر قبل از آن ربط  مي م بعدي تعادل كيفيت مطرحبدانيم در قد

آيد كه در آن  مي بين تعدد و كيفيت را بتوانيم بيان كنيم، بعد كيفيت در جهت خاص مثال به نظر ما متعادل
 را داريد ذكر كنيد و آنوقت خاص آن مي ديگر به كيف در كيف و يا به كيف و كم در جهت خاصي نظر

توان پيدا كرد، يعني سئوالي كه ما داريم اين  مي كنيد و يعني عام آن را كه پيدا كرديد، خاص آن را هم مي
كنيم براي نقض  مي است كه ربط بين كيفيت و كميت از نظر فلسفي چيست؟ و عرايضي هم كه بيان

هر گاه سئوال موجب توضيحي شود  حدودي كه بيان شده نيست بلكه براي تكميل و توضيح آن است. يعني
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توانيم بدست آوريم كه چند كيل از مثال  نمي كه مشكل راحل كند خوب است و سئوال اين است كه چرا ما

 آرد، شكر و يا روغن براي حلوا درست كردن الزم است (در بررسي عقلي)؟
اشد اينكه كيفيتي را داشته برادر حسينيان: اگر وجه اشتراك بعمناي كيفيت و كميت بمعناي وجه اختالف ب

 آيد كه از كيفيتي به كميت بايد رسيد.  مي باشيم و بخواهيم كميت هاي آن را پيدا كنيم، به نظر
حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر ربطشان را در يك دستگاه بزرگتر داشته باشيم بايد بتوانيم يك 

 چنين كاري را انجام دهيم.
 ضرتعالي اين است كه كميت به كيفيت برمي گردد و اگر كيفيت را داشته باشيمبرادر حسينيان: آيا نظر ح

 توانيم كميت را بدست آوريم؟ مي
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: عرض ما اين است كه يك دايره داريم و يك مثلث و با متر مربع

انيم ولو اينكه اصال قاعده اي در دست توانيم اينها را مساحي كنيم. اگر ما بتوانيم اين را به ريشه اش برگرد مي
توان مساحي نمود. قواعد متر مربع را گفته اند كه فرضا مجذور  مي ما نيست به متر مدور و به متر مثلث هم

گويم بر اساس متر مدور هم بايد بتوان جواب داد يعني  مي شعاع ضربدر پي مساوي است با متر مربع و من
با متر مثلث دايره را مساحي نمود و با متر مدور هم مثلث را مساحي كرد.  بايد بتوان به مثلث كه رسيديم

گويم خير تبديل كردن به مربع  مي كنيد؟ مي شود كه براي اين مساحي اول آن را به مربع تبديل مي سئوال
 دانم كه تعاريفل چرا مثلث و دايره را نمي مربوط به زماني است كه ريشه كار دست من نباشد يعني چون

دانم كه احكام بين اين تعاريف هم چگونه است مجبورم مثلث  نمي اينگونه مربع تعريف كرده است و چون
رابه مربع تعريف كنم، مدور را هم به مربع تبديل كنم و سپس يك نسبتي بين آنها برقرار نمايم ولي اگر 

 ريشه ها را بدانم لزومي به اينكارها نيست.
د كه يك اختالفي جزئي در حد اوليه مورد نظر وجود دارد، يعني اگر وجه رس مي برادر حسينيان: به نظر

توان گفت كه  نمي اختالف و وجه اشتراك تواما علت تعين خارجي هستند و بناست باهم تبيين شوند ديگر
 آوريم. مي در يك رتبه اي ما فقط وجه اشتراك داريم و از روي وجه اشتراك وجه اختالف را بدست
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كند و معنايش اين است كه  مي و المسلمين حسيني: اين مطلب را بدتر و مشكل را دو تا حجت االسالم

 منطقمان، منطق عمل نيست.
 برادر حسينيان: در هر مرتبه اي از عمل هم چنين است.

خواهيد بگوئيد چند  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: ما االن به پله عمل رسيده ايم و در عمل وقتي
توان پاسخ گفت و طبيعي است كه  نمي گوئيد، اين امر را، اين منطق مي روغن و شكر الزم داريم،كيل آرد، 

 اگر نتوان پاسخ گفت عملي هم در كار نخواهد بود.
 خواهيد بدست آوريد؟ مي برادر حسينيان: آيا اين چند كيل از هر كدام را از كي

خواهيم بدست آوريم، از روي منطقي كه اين  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: از روي فلسفه مان
دهيد، يعني منطقمان يك تعريف از كم و كيف دارد كه مورد قبول است و بايد بر  مي تعاريف را بدست ما

اساس آن نسبت بين اينهارا پيدا كرد، حال اگر بنا باشد كه اين امر قابل بيان نباشد بدان معناست كه منطق 
 شما هم منطق عمل نيست.

 شود. مي شود يك كميت و كيفيتي تواما روشن مي در حسينيان: هر مرتبه اي از مجموعه ما كه روشنبرا
خواهيم بگوئيم كه وقتي آرد و شكر و روغن را داريم آيا چگونه  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني:

كه ما بايد مدل  بفهميم كه از هر كدام نسبت به درست شدن حلوا، چه كيلي الزم داريم بحث سر اين است
 براي عينيت خارجي بدهيم.

 خواهيم. مي برادر حسينيان: ما مدل را براي تركيب باوصاف
حجت االسالم و المسلمين حسيني: پس در اين صورت در اينجا نياز به رياضي نداريم ولي در جايي كه به 

رد نداريم بايد اثبات شود، شود و اگر هم در هيچ جايي به رياضيات برخو مي رسيم سئوال تكرار مي رياضي
 رسيم يا نه؟ مي ولي آيا در خود اوصاف هم به رياضيات

 برادر حسينيان: ولي تركيب اوصاف كه مثل تركيب آرد و شكر و روغن نيست.
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: تركيب آن چگونه است؟
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اوصاف نسبت تاثيري وضعيت يك دهد، يعني  مي برادر حسينيان: تركيبش همان تركيبي است كه وضعيت را

 سهم تاثيري داريد.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا در تخصيص بودجه به آنها چگونه عمل كرد؟ آيا بطور مساوي بايد 

خواهيد به تخصيص بودجه برسيد و در نهايت حلوا درست كنيد، اين امر چگونه  مي داد يا نه؟ آيا آخر كار كه
 است؟ ٣، ٢، ١ن تخصيص چيست؟ آيا شود؟ فرمول اي مي واقع

 را بكار بگيريم؟ ٣، ٢، ١خواهيم تصرف كنيم بايد  مي اين است كه وقتي ٣، ٢، ١برادر حسينيان: آيا معناي 
حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين كه كم در مرحله عينيت چگونه است، در مرحله تخصيص چگونه 

يگري است وسئوال فعلي اين است كه آيا رابطه كم با كيف است و در مراحل مختلف چگونه است، سئوالي د
 چيست؟ و ضرورتا بايد به اين سئوال فلسفي پاسخ بدهيم.

 گرديد چيست؟ مي برادر پيروزمند: آيا تصور شما از كم و كيفي كه بدنبال رابطه شان
االختالف و كيفيت حجت االسالم و المسلمين حسيني: همان فرمايش شما را مد نظر داريم كه كميت ما به 

ما به االشتراك تعريف شده است و سئوال اين است كه از لحاظ فلسفي مراحل رشد چيست؟ تعادل وضعيت 
 توان جواب داد. مي چيست؟ تعادل ارزش چيست؟ و اين سئوالها را مبتني بر حل سئوال اول

يا غير از اين مطلب ديگر را هم گوئيد رابطه هم الزم داريد  مي برادر پيروزمند: آيا با فرض اين دو تعريف
 گوئيد احتياج به رابطه دارد؟ مي راجع به كم و كيف در نظر داريد و

كنيم  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: ابتدا بر اساس همين تعاريف است. يعني در خود موضوع بحث
اساس اين مبناست كه  كنيم، بر مي و بفرض محال هم اگر نظر ديگري داشته باشم االن علي المبنا حركت

شود يعني حد اوليه را مطرح  مي سئوال فوق مطرح شده است و در صورت حل آن مشكالت بعدي هم حل
 كرده ايم و بايد چيز ديگري به آن اضافه شود تا بتوان اصل اوليه را بدست آورد و آنرا مالك و معيار قرار داد.

برادر معلمي: اگر ما بخواهيم ربط وجه اختالف و وجه اشتراك را طور ديگري تعريف كنيم، لذا سئوال اين 
است كه آيا كميت و كيفيت يا وجه اختالف و اشتراك چه رابطه اي با هم دارند و ربط فلسفي آنها كدام 



 ····························································································  ٢٣٩ 
يشه همراه با همند ثانيا، يك است؟ جواب اين است كه اوال، وجه اختالف و اشتراك از هم جدا نيستند و هم

تعاريف عام و خاصي هم از وجه اشتراك اختالف و با كم و كيف داده شده است كه هر وجه اشتراكي خودش 
داراي اشتراكات و اختالفاتي است و بر عكس هر وجه اختالفي خودش داراي اشتراكات و اختالفاتي است 

گوئيم هر  مي ه اختالفهايي وجود دارد اما گاهي است كهيعني اگر اين وجه اشتراك باشد حتما در كنارش وج
گوئيم  مي شود (كه مي وجه اختالفي داراي وجود اشتراكي است يعني ربطي ديگر غير از ربط اولي تعريف

وجه اختالف بدون وجه اشتراك نيست، مثال اگر چه ضبط صوت را بعنوان يك چيز مطرح كرده ايم ولي 
 شود، غير از اين نحوه بيان) يك ربط ديگر هم تعريف مي هم مشاهده وجوه اختالف زيادي در خودش

كنيم يعني هر اشتراكي در درونش اختالف و اشتراكاتي و اختالفاتي است كانه يك ربط جديد دارد  مي
گيرند بگونه اي كه هر اشتراكي در  مي شود كه هر اختالفي نسبت به هر اشتراكي در دو رتبه قرار مي تعريف

آيد كه  مي اختالف است و در يك رتبه اشتراك است. اينها تعاريفي است كه از قبل داريم و به نظر يك رتبه
كند و يك چيز ديگري كم دارد و ما  نمي فرمائيد اين تعاريف براي بدست آمدن مطلب كفايت مي جنابعالي

ر آنجا ما بايد چه بگوئيم هم در اينكه بحث كميت را حل نكرده ايم و بايد حل شود شكي نداريم ولي اينكه د
شويم. و نيز روشن نيست كه مثال اختالف و اشتراك با اين  نمي تا يك چنين اعدادي از آن در آيند را متوجه

تواند  مي تعريف كه حد اوليه است بايد چگونه شوند كه به اصل اوليه تبديل شوند و آن اصل اوليه چگونه
 عددي را تحويل ما بدهد.

لمسلمين حسيني: هميشه كيفيت سابق بر تصرف كمي است و تصرف كمي كيفيت جديد حجت االسالم و ا
دهد، يعني يك نحو تقدم و تاخري در عبور از كيف اول به كيف ثاني قائل هستيم كه واسطه اش را  مي را

دانيم، يعني كيفيتهاي الف و ب را داريم كه عدد واسطه بين اين دوست، يعني كم واسطه بين دو  مي عدد
گوئيد تناسبات، اين معناي كميتي است. البته متوجه اين هستيم كه  مي كيف است، يعني همينكه شما

توان منحل كرد و به زبان  مي گوئيم تناسبات در درون خودش يك كيفيتي است كه آن را مي همين كه
كيفي محض بيان نمود ولي اسم تصرفي شما يعني صورتي كه در ذهن شما بايد حاصل شود تا بر وفق آن 
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بتوانيد تصرف خارجي كنيد و كيف دوم را حاصل كنيد، صورت تناسبات و صورت نسبتهاست، يعني فعلي 

كنيد. حركت هم باذن مولي است  نمي خلق دهيد خالقيت مال شما نيست، شما هيچ جا مي هم كه شما انجام
آئيد  مي كنيد يعني مي كنيد و يك تركيبهايي را درست مي و تازه بعد از اينكه شما را امداد كنند شما صنعت

آيد. يعني اگر عالم  مي يك نسبتهايي از اين چيزهايي كه هست را قاطي كنيد و يك چيزهايي ديگر بوجود
كنيد، بنابراين بيان  مي گاه مثال كمي پيدا كند قدرت تصرفي فعلي پيدا ذهن را عالم مثال بناميم، هر

 شود و خود اين تناسبات را در معناي مكاني زماني و ارزشي تشريح مختصري مي تناسبات هميشه تناسبات
شود،  مي آيد كه شما هميشه يك مقصدي داريد كه تصرفات شما حول آن مقصد واقع مي كنيم: به نظر مي

يك تعلقي، عالقه اي، علقه اي و كششي قلبي به يك جايي داريد، از اشياء هم خاصيت خاصي را پس شما 
 بيند و به نظرش مي بيند، يك نفر انگور را مي مورد نظر داريد و نسبت به يك چيز دو نفر دو خاصيت را از آن

ماه رمضان خير كرد و  توان درست كرد و در مي رسد كه عجب شيره خوبي دارد و با آن چه حلواي خوبي مي
توان از آن درست كرد و  مي گويد عجب شرابي مي افطار داد و ثواب كرد، يك نفر ديگر با ديدن همين انگور

كند و اين را يك  مي توان تهيه نمود، او يك وجه اين را نگاه مي توان در فالن دانسينگ مي چه پارتي خوبي
 دهند و مي . بهايي هم كه هر كدام از اين دو نفر به آنكند و اين ديگري به گونه ديگر مي جور تركيب

ارزد، در رابطه با مقصد همان بيان كمي است، يعني همان تناسباتي كه  مي گويند فالن مقدار براي من مي
قبال عرض شد است كه يك طرفش به اين كيفيات بند است ويك طرفش به تركيبش و رسيدن به آن مقصد 

كند سراغ خرما، سيب يا  نمي يد كه انگور گران است و براي چنين كاري صرفبند است، حال اگر كسي د
رود. كارايي كه مورد نظر شماست كميت را در درون خودش دارد، لذا قيمت كه بعدها  مي امور ديگر

تواند حتي از حجم و طول و وزن شيي بدور باشد. مثال شما محصول  نمي آيد، تناسباتش مي صحبتش پيش
گوئبد  مي خواهيد به بازارهاي دنيا ارسال كنيد ولي باز هم قانع نيستيد و مي ل درست كرده ايد وبراي ده سا

خواهيد به بازارهاي دنيا ارسال كنيد ولي باز هم قانع  مي مثال شما محصول براي ده سال درست كرده ايد و
را كه حجم صادراتي وقتي زياد گوئبد بايد سعي كنيم كه كشورها كارخانه اش را از ما بخرند چ مي نيستيد و
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گيريد اما  مي برد، ولو اينكه هزينه را از مصرف كننده مي رود زيرا صادرات آنها هزينه مي باشد قيمت كاال باال

كند در صورتي كه  مي شود و كار يك مقدار هرز روي پيدا مي قدرت خريد مصرف كننده در برابر ما هم كم
بندم كه آن  مي نيم در فروش پيت و نحوه استفاده و غيره آن صدها قرار داداگر كارخانه را در همانجا داير ك

 آوريم و تنها يك بار همه كارخانه را مي خواستيم را بدون تحمل هزينه حمل و نقل بدست مي سودي كه
شويم. حال صحبت ما هم در اينجا اين است كه اسم تصرف كمي  مي فرستيم و يك هزينه را متحمل مي

ي ولي باالتر از شما هم اسم تصرف كمي است. هر چه هم باالتر برويم، مطلب صادق است و به است و برا
رسيم كه هر چيزي در نزد خدا قدري دارد و شب ليله القدر، شب اندازه و تعيين حد و مرز حدود  مي اينجا

فيات و اوصاف جديد توان گفت كه كيفيتها و اوصاف كيفي از طريق تناسبات كمي به كي مي اشياء است، و لذا
شوند و مبدلشان در حقيقت كم است، البته مبدل در يك رتبه و اال در يك رتبه ديگر هم كمند و  مي تبديل

هم كيفند و در نفس تصرف شما هم يك كيفي هست. حال بفرض كه يك چنين چيزي را اضافه كنيم آيا 
اينطور گفت كه اگر ما اسم تركيبي و رسد كه ممكن است كه  مي كند؟ بذهن ما مي چيزي را از مطلب حل

اسم تبديلي يا تغييري و اسم جهتي را بتوانيم اسماء الهيش را پيدا كنيم و معلوم هم شده باشد كه ابجد جزء 
گوئيم ضبط  مي آوريم كه لزوما الزم نيست وقتي مي قواعد الهي است، تناسبات اصولي و اوليه اي را بدست

ه را پيدا كنيم و يا در تخصيص نفت بگوئيم ن، ف، ت چند عدد را بخود صوت فوري عدد ض، ب، ط، و غير
دهند بلكه شما اسم خاصي را مال مكان و اسم خاصي را مال زمان و اسم خاصي را مال جهت  مي اختصاص

دانيد كه آنگاه متعادل است كه نسبتهاي تعادليش  مي به عدد تبديل كرده و نسبت بين اينها را داريد كه
گوئيد هر گاه يك  مي در آمد ٣٤و اسم جهتش فرضا  ١٦اسم زمان  ٢باشد مثال اگر اسم مكان آن  اينگونه

 ضريب اينگونه اي بين اموري كه مكاني هستند وجود داشته باشد، (در آمارگيري) يك چنين تعادلي رخ
ر ما چيزي در اين آيد اما اگ مي دهد و اال نه. پس اگر اينها درست باشد بصورت تمثيلي به شكل فوق در مي

باره نداشته باشيم و نتوانيم بر مبناي فلسفه مان چيزي را تحويل دهيم طبيعي است كه يا بايد شروع به 
آزمايش كردن كنيم و يا يك حد عقلي براي آن مطرح كنيم تا بتوان نسبت بين كم و كيف را تمام كرد، حال 
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د) كميت كه ما به االختالف است، تناسبات همان شو مي آيا (بر اساس نسبيت خاص و اصالت ربطي كه بيان

كيفيت كه ما به االشتراك است نيست؟ و نيز آيا يك دسته از روابط و يا يك مرحله از آنها را بنام تناسبات 
 خواندن و يك رتبه اش را بنام كيفيات خواندن، خود اين دو نسبتشان چيست؟

رد و اختالف و اشتراك آنها را با هم سنجيد و ديد كه آيا برادر معلمي: بايد دو احتمال را با هم مقايسه ك
دهند اينكه اشكالي كه به اولي وارد بود به اين دومي هم وارد است و در نتيجه  مي جواب سئوال اصلي را

هيچكدام راه حل مشكل نيستند و مهره گمشده را بايد در جاي ديگر جستجو كرد. بين دو احتمال مطالبي 
گردد اول يك خواسته  مي جمله آنها اين است كه انسان عاقل و مختار وقتي دنبال چيزيمشترك است و از 

كند، مطلب ديگر  مي كند و سپس اين فكرها را محقق مي هايي دارد و بعد روي اين خواسته ها يك فكرهايي
تناسباتي  اين است كه فرموديد كه مثال اگر در آن چيزي كه در نظر هست و اسم مثالي است ندانيم كه چه

 دانيم چه بايد بكنيم. نمي دارد و چه كمياتي بايد با هم مخلوط شوند در اسم تصرفي هم
 توانيم بكنيم. نمي حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني اگر نتوانيم نمونه سازي بكنيم تصرف هم

براي بشر شاء و  برادر معلمي: در جلسه دوم هم عرض كرديم كه اگر اين قانون را عموميت دهيم كه اول
خواسته مطرح است و دوم فكر و سوخ عمل است، در اين صورت، اگر مدل ذهني ساخته نشود، مدل عيني 

شود،  نمي شود و اگر مدل شائي و خواسته اي آن درست نشود، مدل ذهني آن هم ساخته نمي آن ساخته
 شود و يك پله تبيين مي هحال اگر بپرسند كه مگر در مدل ذهني نسبت به مدل عيني چيزي بآن اضاف

 شكند، يعني يك چيزي پيدا شده كه ما آن را مي گوئيم اگر يك چيز اضافه تر شود كه آن قانون مي شود؟ مي
خواسته ايم. البته ممكن است يك چيزهايي هم پيدا شود كه خواسته ما نبوده است مثال ما براي حمل و  نمي

كند و اين دود خواسته ما نيست و اين ديگر در اعمال و  مي كنيم ولي ماشين دود مي نقل ماشين درست
سازيم و در عينيت ما  مي خواسته ها و در برنامه ريزي ما نيست بحث اين است كه وقتي ما يك مدل عيني

گذاريم، يك تناسبات و يا كمياتي است و در ادراكات  مي كنيم و اسم آنها را كيف مي بين اجزاء آن ربط برقرار
شود كه در آنجا نيز يك كيفيتهايي وجود دارد و يك  مي هم يك كيفيت و كميت خاص مطرحو نظراتمان 
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كميتي از اين كيفيتها وجود دارد منتهي در اينجا ضريب ذهني خورده اند كه كم و كيف هر دو ذهني 

 شود. مي هستند، عين اين مدل ذهني وعيني، در خواستها و يا شاءها نيز مالحظه
خواهيم بگوئيم كه شما نسبت به بعضي چيزها حساس  مي سلمين حسيني: منتهي ماحجت االسالم و الم

كند، همين عدد در آنجا هم هست ولي بصورت  مي تريد و تناسبات در آنجا به شكل حساسيت ظهور
 حساسيت است.

 برادر معلمي: مربوط به آن محيط خاص است.
خواهد حساسيت  مي ر خارج ظهور ندارد وقتيحجت االسالم و المسلمين حسيني: ولي حساسيت به نفسها د

كمتر يا حساسيت بيشتر و يا اولويت بيشتر مطرح شود، اين كمتر و بيشتر، يعني كم و كيف در شاء ولي 
كيف و كم در شاء متحدا آمده اند و يك چيزهايي واقع شده كه ما اطالع نداريم، ممكن است كسي اينطور 

ي تعلق يافت و آن محور شد، يك تغييراتي در نظام حساسيتها بطور بگويد كه همينكه اختيار به يك چيز
 شود. مي اتوماتيك واقع

 برادر معلمي: اين هم در هر دو احتمال مشترك است.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: حال دوباره اختيار هست و عالم ذهن، آيا صرف توجه به كيفيات در 

ينكه نبايد اتوماتيك واقع شود؟ در اينجا داريم درباره نفس حركت اينجا هم بايد اتوماتيك واقع شود؟ يا ا
 كنيم آيا حركت ذهني هم مثل حركت روحي است؟ اگر گفتيم به بخش حركت ذهني كه مي ذهني صحبت

رسد شما بايد يك قاعده ذهني پيدا كنيد و حركت ذهني وضعش اينطوري است كه با يك حركتهائي يا  مي
حث اصوليمان بود كه يك تكيفي است تبدلي است و تمثلي است هر چند تكيف ما به عبارت ديگر در آن ب

كنيم به يك معنا، معناي  مي صورت نازله يا جلوه اي از مرتبه باالتر است هر چند حركتي هم كه ما روي اين
د نازل حركت روحي است ولي اينجا شكل دستگاه خودش را دارد فضاي جاذبه خودش را دارد اينجا مجبوري

كه يك اصل و قائده فلسفي چون ذهن كارش فلسفه است ذهن تعلقاتش هم شكل فلسفي دارد بايد يك 



٢٤٤  ···························································································································································  
خواهيد مثال بسازيد ولي مثالهايتان همه  مي اصل فلسفي معرفي كنيد بر آن اصل مناسبات را معرفي كنيد

 اش بايد برود در دستگاه فلسفي...
 ..برادر معلمي: خيلي خوب حاال اينها عيب ندارد.

تواند يكبار بيايد مواد ساختماني  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: حاال اگر رفت در دستگاه فلسفي
 بياورد يكبار بيايد اندازه هايش را بگيرد بر اساس يك پايه بايد مواد و اندازه اش را بياورد...

شود يك وقت است  مي عوض كند از اين جهت كه، ببينيد موضع بحثي نمي برادر معلمي: اين هم عيب پيدا
 خواهم اين شاء را نمونه سازي عيني كنم اين خودش يك شاء ديگري است يعني مي گوئيم من مي كه
خواهد تصورش را كامل كنم مثل اينكه ما براي پيدا شدن يك وحدت  مي خواهم آن چيزي را كه دلم مي

كيبي و آن كم و كيفي كه در آن بايد گوئيم بايد چه چيزهائي تركيب بشود حاال آن وحدت تر مي تركيبي
تركيب شوند اينها همه اش ذهني است يا همه اش شائي است يا همه اش عيني است اين مطلب در هر سه 

خواهم، حلوا در خودش  مي شود كه اگر گفتيم حلوا مي تاي اين رتبه ها هست و بعدش هم اين مطلبها پيدا
يد از آرد و روغن وشكر درست شود نسبتش هم بايد اين نسبت كميت و كيفيتائي هست حاال اين كه حلوا با

خاص باشد تا اين حلوا بشود اين يك بحثي در جاي خودش است وقتي كسي گفت بايد حلوا درست كنيد 
آوريم كه چه كيفهائي بايد تركيب شود تا آن شود از اين كيفيتها هم چه  مي حاال ما از چه راهي هم بدست

ركيب شود اينها يك بحثهائي است كه به آن كار نداريم كه يعني امنقل يا از عقل يا از كمهائي بايد در آن ت
گوئيم  مي كنيم مي گيريم به آن هم كار نداريم فعال در مقايسه اين دو احتمال هستيم داريم عرض مي تجربه

عدش ما را خواهم حلوا درست كنم خوب اين حلوا درست كردن ب مي گوئيد من مي يك وقت در بحث عينيت
اندازد كه بگوئيم اين از چه چيزهائي و با چه  مي اندازد يا به تحقيق عقلي مي اندازد يا به تجربه مي به فكر

شود اين يك وقت هست كه خود اين تقدم و تاخر را كه اولش يك وحدت تركيبي است بعدش  مي تركيباتي
 كنيم يعني مي ا كنيم ما بين دو عالم بررسياجزاء آن يعني كيفيتها با كميتها را ما بايد بگرديم و پيد

 گوئيم يكي از آن، وحدت تركيبي در عالم شاء است و تركيباتش در مرحله مثال نظر است يك وقت مي
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خواهم حلوا  مي گوئيم من مي خواهم آن چيزي كه در نظر است را محقق كنم يك وقت مي گوئيم كه من مي

گويئم حلواي  مي يت و كميتهايش هم عيني است يك وقتدرست كنم يعني همين حلواي عيني كه كيف
خواهم نظري كنم. يك وقت اينجوري  مي گوئيم حلواي شائي را مي خواهم عيني كنم ويك وقت مي ذهني را
فرمائيد كه يعني يك چيزهائي را از شاء بعد نظر و بعد عمل كه سه رتبه زماني هستند و تقدم و  مي صحبت

يعني مرتبه اولش شاء است دومش نظر و  ٣، ٢، ١شود كه پذيرفتيم كه  مي صحبتتاخر دارند از اين راه 
خواهيم بگوئيم كه آيا از شاء كه كيفيتي  مي سومش عمل است يك وقتست در مورد خودش است آنوقت ما

دارد، خود هر شائي هم كيفيتي در جاي خودش دارد كه پذيرفتيم در جلسه قبل بحث شد كه هر شائي 
 ير شاءها نسبت به خواسته ها كيفيت خاصي د ارد...نسبت به سا

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: كميت هم بايد باشد...
 برادر معلمي: كميت خاصي هم همراه خودش است...

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني اولويتها، نظام اولويتها...
ا هر چيزي است آنجا هم بايد منظم باشد تعادل برادر معلمي: آنجا اسمش نظام اولويتها نظام حساسيتها ي
شوند آن شاء شامل هم وقتي عوض شود نسبت  مي داشته باشد بر اساس يك شاء شامل همه آن شاءها منظم

شود اينها همه پذيرفته شده اند از بحثهاي قبلي عين همين مطلب در بحث ذهن  مي تاثير و خصلت عوض
گوئيم يا  مي حاال آن چيزهائي كه اسمش ذهني است ما به آن اطالعهم وجود دارد در ذهن هم هر اطالعي 

گوئيم هر اسم مثالي خودش كيفيتي است كه متفاوت است با ساير اسماء مثالي و  مي قبال اسم مثالي:
خودش نسبت تاثيري ارشي جايگاهي يا هر چيزي كه شايسته اين مقام است تعريفش كنيم خاصي دارد كم 

گوئيم هر شائي خاصيت دارد و عين  مي كه بقيه چيزها را ندارند درست مثل آنجا كه شود مي اينجا پيدا
گويد هر كيفيت عيني هر شيي عيني خودش كيفيتي است كه  مي گوئيم كه مي همين را در مورد غيبت

گذاريم  مي كميتي دارد يعني نسبت تاثيري دارد حاال ممكن است اسم اينجا را ما بگذاريم نسبت تاثير در شاء
گذاريم ولي در اينكه در اين سه تا كم هست و كيف هست كه كم و  مي حساسيت و در نظر هم چيز ديگري
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فرمائيد كه (يك  مي كيفش هم از هم جدا نيست اين ظاهرا در دو احتمال مشترك است بعد يك مطلب

بنا بر آن تعريف عام و  تعريف در آن مثال بوده كه گفته شده بود كه) كميت از كيفيت جدا شدني نيست اگر
شود كه هر كيفي در يك رتبه اي كم است هر كيفي در رتبه خودش كم است  مي خاص تعريف كنيم معلوم

و هر كمي هم در يك رتبه اي كيف است شما فرموديد كه آن مثال بايد يك چيزي بهش اضافه شود گفتيم 
خودش بشود يكي از همين چيزها يعني  چطور؟ فرموديد كه واسطه زماني چه مكاني و چه شائي باشد يا

شود هر كدام از اينها  مي شود نظر كه بعدش عمل دوباره كيف مي گيريم بعد كم مي بگوئيم مثال كيف را شاء
فرمائيد كه در يك رتبه اي هست كه كيف هست و كم نيست و در يك  مي را بخواهيم بگيريم يعني انگار

عني در مرتبه واسطه كه هستيد طرفين كه نسبت اگر نخواهيد مرتبه اي هست كه كم هست و كيف نيست ي
مثل تعريف قبل بشود كه بگوئيد هر كيفي سر جاي خودش كم هست و هر كمي هم در جاي خودش كيف 
هست بخواهيم بگوئيم نه كم و كيف يا در ميان هستند حاال يا يك در ميان زماني يا مكاني يا جهتي كار 

 گوئيم... مي مكان و جهت اينجوري كه بفرمائيدنداريم يا ما بين زمان و 
توانيم او را كيفيت كنيم او هم  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: هر چند در تحليل خود كم هم هر جا

شود همين را هم  مي در جاي خودش قبول است كه آن واسطه را هم به يك تحليل ديگري كه نگاه كنيم
 بعنوان كيفيت بهش نظر داد...

ادر معلمي: بله منظورم اين است كه ببينيم كه اين مطلب تا كجا با آن اشتراك دارد و از اين اختالف چه بر
رساند؟ اين كه اشتراك است همين كه انسان بگويد هر كميتي كيفيتي  مي شود يعني ما را به كم مي نتيجه

ي در رتبه قبلي كيف بوده اين دارد و هر كيفيتي كميتي دارد يعني اين بحث عام و خاص كه يعني هر كميت
گويد كه وقتي ما يك  مي رسد كه مثل همين است كه كم واسطه بين دو كيف است اين هم انگار مي بنظر

خواهد هر آرد  مي دهيم اين يك چيز ديگري مي كيفي مثال حلوا و يك كيفييتهائي را آرد و شكر و روغن قرار
شود واسطه يا تناسباتي كه آرد و  مي خواهد كه اسمش مي رشود يك واسطه ديگ نمي و شكر و روغن كه حلوا

كند از اين بعد خوب اين هم همين بحث ما بوده و لي از اين بعد كه فكر  مي شكر و روغن را تبديل به حلوا
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داريم و يك جا آرد و شكر و روغن داريم كه بعد بگوئيم كه اين كم واسطه بين  ٣، ٢، ١كنيم كه مثال يك جا 

گويند كه نه اينطوري نيست يعني اينها همراه همديگر هستند اين نه اينكه يكجا آرد و  مي فيت شددو تا كي
داريم آرد و شكر و روغن ندارد بعد يكجا حلوا  ٢،٣، ١شكر و روغن داريم كميت ندارد و بعد يكجا هم مثال 

هم كه آرد و شكر و روغن هست، آنجا  ٣، ٢، ١داريم همانجا كه حلوا داريم آرد و شكر و روغن با نسبت 
كيلو هم خودش  ٢٠كيلو از آن سه تا  ٢٠كيلو از آن و  ٢٠كيلو از اين  ٢٠هست. اگر گفتيم  ٣، ٢، ١داريم 

باز يك كيفيتي است كه آن كيفيت كميت همراهش است ولي آن كيفيت حلوا نسبت يك چيز ديگر است 
نوز مخلوط و تركيب نكرده باشند يك كيفيت وقتي اينقدر آرد و شكر و روغن بغل هم گذاشته باشند و ه

رسد از اين مطلب كه فرموديد آن چيزي  مي ديگري است آن هم همراه با خودش كميتي دارد بنابراين بنظر
كه ما را گرايش به سمتي كه بعد بتوانيم بگوئيم كه حاال در كنار اين كيفيتها چه كميتي است، عين همين 

كرديم كه در اين  مي گفت و آنهم اين است كه مثال ما يك تقسيم بنديشود  مي مطلب را جور ديگري هم
گفتيم در جدول ما اوصافي داريم در عينيت يك شيي هائي  مي جلسات هم يك مقداري تكرار شده كه مثال

سازند بعد گفتيم كه اگر مثال بحثي در مورد كميت داريم  مي داريم كه صاحب وصف هستند يعني وصفها را
سازد يك  مي گوئيم حاال اينكه چه شيي اين وصف را مي داد يا سرعت يا بعنوان ارزش ما بين اوصافبعنوان تع

شود آن هم يك  مي بحث ديگر است و آيا ما بين اشياء هم همين فرمول هست يا به تبع اين فرمول درست
گويند نه  مي د بعدكرديم كه آيا همه ماشين ها بايد سه چرخ داشته باشن مي بحث ديگر است كه قبال بحث

 آيد كه چقدر چرخ باشد مثل آن مي كنيم فرمول حاكم است و بعد در مي نسبت به آن وصفي كه تعريف
كنيم حاال بعنوان يا شاء يا بعنوان يك مدل ذهني كه در عينيت دنبال  مي ماند كه ما يك چيزي را تعريف مي

 گوئيم آن چيست؟ مي را تحقق عيني ببخشد بعدگرديم كه او را آن مدل را بسازد يا آن شاء  مي يك چيزي
خواستيم اسمش حلوا بود آن حلوا هم تعريف  مي گوئيم حاال يا از راه تجربه كه بگوئيم ما يك چيزي مي

گفتيم كه چيزي كه سفتي و سختي اش اينطوري است شيريني اش اينطوري است  مي گفتند چه؟ مي داشته
آيد گفتيم كه شما برويد اينها را  مي تند كه اين از چه چيزهائي بدستگف مي فالن و فالن و فالن خصلت دارد
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كرديم راهش راه تجربي است گفتيم حاال  مي خواستيم يك جوابي بدهيم كه فكر مي تركيب كنيد، اگر مثال

شما برو اين چيزها را با هم اينقدر تركيب كن تجربتا احتمال بده و با هم قاطي كن هر وقت يك چيزي 
كنيم  مي كردي كه اين خصلت را داشت آنجا يك كم و كيفي پيدا كردن قبال قند و جايي و آب قاطيدرست 

شود اين  مي گوئيم پس اين نسبت معلوم مي بينيم نه آن سفت و سختي را ندارد اما شيريني اش را دارد مي و
ين عبارت خواستيم بگوئيم كم و كيف درست نيست اين قدر اين عمل را انجام بدهد تا آن بشود كه يعني به ا

كه اين نسبتها از راه تجربه بدست مياد يا بگوئيم كه برو اين را از راه دقتهاي ذهني درست كن بگو اگر يك 
چيزي بخواهد شيرين باشد شيريني چه چيزهايي هست بعد بگوئيم كه البد يا قند در آن هست يا شكر يا 

اش در آن هست مثال اگر فالن خصلت را دارد بايد چربي  امثال ذلك يا كيفيتهائي كه شيريني هستند يكي
داشته باشد چربي در چه چيزهايي هست و فالن يا به تحليل ذهني در بياورد يا بگوئيم نه برو از نقل در بياور 

كنند با چه نسبتي كه بنا بر  مي در نقل نگاه كن ببين راهنمائي چيزي ندارد كه بگوئيد حلوا چطوري درست
يم كه بين آن مطلب كه ما يك چيزي را الزم داريم بايد لوازمش در عينيت معلوم شود يا در ذهن يا اين بگوئ

سازند منظورم اين است كه آن تكه آخر  مي در شاء يك چيزهايي ديگر با يك نسبتها و تناسباتي اين چيز را
شد يعني اسم تصرفي يا  فرمايش حضرتعالي كه فرموديد ما برويم در وحي نگاه كنيم و در وحي اگر گفته

اسم مثالي يا اسم شائي را عددش را بتوانيم پيدا كنيم و در وحي اگر گفته شد يعني اسم تصرفي يا اسم 
مثالي يا اسم شائي را عددش را بتوانيم پيدا كنيم از علم ابجد هم استفاده كنيم ولي به اين معنا كه بگوئيم 

گوئيم جواب آن سئوال فقط همين  مي شود آن، يك چيز ديگركه اعداد حروف اسمش را با حلم جمع كنيم ب
تكه بود كه اينكه چرا اين به بقيه ربط دارد هيچ معلوم نبود منظورم اين است اين تعريفها كه ما كرديم حاال 

 چه بگوئيم كم ربط بين دو كيف است چه بگوئيم كم رتبه دوم كيفي است فرقي ندارد.
گوئيم يك تجزيه اي كرديم پس دوكار بنظر من  مي : اين رتبه اي كهحجت االسالم و المسلمين حسيني
كنم يكي، يك تجزيه اي انجام داديم در تحليل عقلي و نظري نسبت  مي انجام گرفته در توضيحي كه عرض

به يك مراتبي هر چند در عينيت براي پيدا شدنش متحدند ولي نظر كرديم گفتيم شيي اول ضربدر تناسبات 
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است با شيي دوم تناسبات را قابل لحاظ جدا ديديم يعني اگر قاطي كردن اينكه همه چيز ما جديد مساوي 

به االختالف و ما به االشتراك است، بحدي برسد كه قانون و قدرت تحليل را از ما سلب كند اين بعد منفي 
سئوال از او منطقمان است يعني منطقتان اگر برسيم به جائي كه خود صورت مسئله را خط بزند هر جا 

 خورد اگر بگوئيد نه ما نمي گوئيم اين خوب است ولكن بدرد عمل مي كردند بگويد اصل سئوال غلط است
خواهيد ببينيد اين مطلب را  مي گويم اگر مي خواهيم ببينيم اين مطلب را مي خواهيم كار ديگري بكنيم مي

بير مختلف كه حضرتعالي تعبير كردند كه گوئيم واسطه هست حاال اين واسطه بودن را به تعا مي اينكه ما
البته آنچه كه مورد نظر ما بود همين مطلب بود كه عدد چيزي نيست جز تناسبات تناسبات هم چيزي 
نيست جز كيفيت رابطه در خودش چيست و كيفيت و كميت وجه اختالف و اشتراك وجود دارد يعني 

بينيم كه در آنجا هم  مي و بعدش كيفيت خودش هم وحدت تركيبي هست در يك مرتبه هم هميشه قبل
كيف هم كم هم تناسبات هم روابط وجود دارد يعني اگر كيفيت را وحدت تركيبي اول بگيريم كه داراي 

شود فعليت جديد كه خود آن تناسبات هم  مي تناسباتي هست براي فعليت خودش در يك تناسبات ديگري
توانيم در يك رتبه عدد را جداي از كيف قابل مطالعه بدانيم  يم وحدت تركيبي دارند نه اينكه ندارند پس ما

 گوئيم در اينجا در مرحله گذري هستيم كه خودش اصيل نيست مي كنيم مي هر چند اينجا كه مطالعه اش
گوئيم يعني وقتي ما تناسبات را پيدا كرديم آنوقت دست  مي گويند در مرحله گذري هستيم يعني چه؟ مي

ال سازي يا وحدت تركيبي ذهني جديد كانه تكيف اوليه يعني تصورات اوليه كه خودشان پيدا كرديم به مث
شود  مي رسند بدل مي آوريمشان به تبدل مي وحدت تركيبي بودند در اين مسيري كه ما با تناسبات جديد

 دهند تمثل جديد را نمونه جديد مدل جديد را، مدل جديد شامل تكيفهاي سابقي كه مي وضعشان حاصل
بوسيله وارد شدن در آن يك تناسباتي جديدي منحل شده اند در يك وحدت تركيبي جديد ديگر نه آن 
كيفيتها به لحاظ خودشان هستند و نه تناسبات بريده است در اين امر جديدي كه داريم هر دو تا با هم 

توان بررسي كرد  مي گوئيم اين تناسبات قابل مطالعه است و قابل تحليل عقلي و نسبت آنها هم مي هستند
شود  مي ٢شود اينكه به تحليل عقلي به تناسبات نظر كرد و  مي خواستيم عرض كنيم يكي مي پس دو چيز را
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خواهد كار كند براي مثال سازي ذهن  مي اينكه تناسبات و كيفيت چرا نسبت فلسفي دارند چرا؟ چون ذهن

چون هر كار و حركتي كه بخواهد بكند حركت مجبور است هم تناسبات و هم كيفيت را تعريف فلسفي كند 
خواهد بكند بايد فلسفي باشد تمثل ثاني هم كه بخواهد بسازد  مي خواهد بكند يعني تبدلي كه مي فلسفي

خواهد بر مبناي فلسفه اش بسازد تعريفي كه از كيفيتهاي قبلي دارد  مي نمونه و الگوئي هم كه بخواهد بسازد
سفه خودش است از وحدت تركيبي قبل تعريف از تبديلش هم بايد بدهد آنوقت كاربردي است و بر مبناي فل

بايد تعريف از تناسبات بدهد نسبت بين اين تعريف و آن تعريفش را هم بايد بتواند بدهد پس اگر ما عقلي 
صرف خواستيم كار كنيم يعني ابجد را حذف كنيد معناي اسم بودن را حذف كنيد عقلي صرف بخواهيم 

 بايد بتوانيم يك اصلي را بدهيم كه بر پايه آن اصل رياضيات را بعنوان تناسبات كيفيت تعريف كنيمبدهيم 
 گوئيم تناسبات همان ما به االختالف است من باب مثال چه در مابه االشتراك وجود دارد؟ مي

 برادر معلمي: در رابطه با كم يك فرقهائي دارد.
گوئيم كميت چيزي نيست جز همان  مي اري با رياضياتش نداريمحجت االسالم و المسلمين حسيني: حاال ك

گويم اگر اين تناسبات شد آيا آن معناي اولي عينا تكرار شده يعني ما به االختالف است يا اينكه  مي تناسبات
 ما به االختالف خاصي بيان شده كه بايد در قدم بعد ببنيم كه نسبت بين تناسبات و كيفيت چيست؟

در رابطه با همان قسمت اولي دو مطلب هست كه روشن بفرمائيد منظورتان كدام قسمتش  برادر معلمي:
گوئيم بنابراين اگر ما  مي فرمائيد كم واسطه بين دو كيف است اين را به صورت عام مي هست يك وقت

تي صحبت كرديم معلوم شد كه ادراكات هم كيفياتي دارند شاءها هم كيفياتي دارند و در عينيت هم كيفي
يك  ٦٩است اين مطلب بايد به همه اينها بخورد يعني بگوئيم فرضا اگر االن ما در جمهوري اسالمي در سال 

برويم كه يك وضعيت ديگري است اين واسطه كم است اگر  ٧٠به سال  ٦٩كيفياتي داريم وقتي بخواهيم از 
العات افزايش پيدا كرده است بگوئيم در اطالعات هم بگوئيم ما االن اين اطالعات را داريم سال ديگر اين اط

رويد واسطه كم است بعد بگوئيم ما االن هم يك خواسته هائي  مي از اين اطالعات به اطالعات بعد هم كه
خواهيم بگويند واسطه اش كم است اين بايد به همه اينها بخورد  مي داريم سال ديگر يك چيزهاي ديگري
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گوئيد شاء، كيف است.  مي كنيد مي ماند كه داريد تعريف مي اينفرمائيد كه مثل  مي يك وقت صحبت ديگري

 عمل هم كيف است و عينيت هم كيف است نظركم است كه ربط بين اين دوتاست در اين مثال كه
فرمائيد كه مثال كميت و كيفيت با  مي فرمائيد بايد بيشتر تبيين بشود يك وقت هم صحبت ديگري هست مي

 تهائي كه االن در موردش در ذهن ما هست ما به تحليل عقلي يك وقتهمديگر هستند با همان صحب
توانيم به كميت كار داشته  مي توانيم روي كيفيت دقت بكنيم به كميت كار نداشته باشيم و يك وقت هم مي

باشيم و به كيفيت كار نداشته باشيم يعني انتزاع عقلي كنيم ولي درعالم واقع خود كميت از كيفيت هيچ 
كنيم خود آن انتزاع اگر تكيفي است كميت و كيفيت  مي ا نيست همان موقعي هم كه ما داريم انتزاعوقت جد

كنيم كم از كيف ولي آن تجزيه در  مي در خودش هست درست است كه ما داريم به خيال خودمان تجزيه
طلب ديگر يك رتبه است ولي خود آن عمل تجزيه كيفيتي است كه كميت را همراه خودش دارد اين يك م

 است يعني آن قانون كلي نشكست.
شكند يعني كميت و كيفيت در خود عالم ذهن هم  نمي حجت االسالم و المسلمين حسيني: قانون كلي

وحدت تركيبي ايت پس تناسبات دراد پس چنين هست آن سر جاي خودش است ولي در نسبت به دو رتبه 
شود. يعني اينجوري نيست كه بگوئيم  مي م فاعلي شماكنيم كم اسم تصرفي فاعلي است يعني اس مي كه نگاه

گوئيد در نظام حساسيتها يك  مي ذهن به معناي كم است رابطه بين قلب و خارج بلكه وقتي اولويت
تناسباتي دارند نظام اولويتها يعني كم و كيف در آنجا حضور دارد با فاعليت قلبي نه از قبيل فاعليت فلسفي 

رسيد به آنجائي  مي دهد مي هست و اختيار هم در آنجا هست كار خودش را هم انجامفاعليت تعلقي در آنجا 
خواهد بر مبناي  مي خواهد انجام بگيرد مي كه فاعليت، فاعليت فلسفي است يعني تكيف و تبدل و تمثلي كه

ست تواند بدون استدالل حركت كند يعني حركتش همان استداللش ا نمي يك استداللي حركت كند و بسازد
اگر در اينجا چنين است در اينجا هم شما در اجزاء هر كدام از كارها كه دقيق شويد حتما كم و كيف با هم 
حضور دارند ولي در رتبه باالتر كه بيائيد واسطه بين كيف اول ذهني تكيفتان و تمثلتان تبدلي است فاعليتي 

 كند... مي معنايش اين است كه تناسبات معيندهيد  مي است كه شما انجام داديد و در اين فاعليتي كه انجام
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 برادر معلمي: همه اينها در ذهن بود؟...

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: بله همه اش در ذهن بود...
 فرمائيد كم واسطه بين دو كيف است معين دو كيف ذهني... مي برادر معلمي: يعني آنجائي كه

ني كيف اول ساده و كيف دوم كيف مركب خاصي كه شما حجت االسالم و المسلمين حسيني: دو كيف ذه
آيد در آدم در مرحله قلب و يك آثاري در مرحله ذهن و  مي خواهيم بگوئيم كه يك آثاري از عالم مي ساختيد

كنيد تعيين  مي آيد در مرحله عالم قلب شما جايشان را عوض مي يك آثاري هم در عينيت اشياء و موجودات
اساس يك محوري ولي خود آن كيفيتها كار ولي باالتر از تو هست فقط چيزي را كه زير و كنيد بر  مي اولويت

رو كرديد تناسبات بود بنا بود بها بدهيد به فرزند و پدر و مادر در يك حدي و بها هم بدهيد به زن و فرزند 
م در يك حدي در يك حدي بها هم بدهيد به اموالتان در يك حدي بها هم بدهيد به قبله و سجودتان ه

محورشان چي بود؟ پرستش خدا. حاال خداي نخواسته يكي از ارحام مريض شدند االن شما وقت نمازت است 
مجبور هستي ول كني يعني سجده نكني واجب است ترك نماز و رسيدن به اين بيماري بچه افتاده توي آب 

ها داديد گفتيد كه من بايد حتما واجب است ترك نماز و نجات بچه بسيار خوب از اينجا آمديد بر عكس ب
 نماز بخوانم گفتند فالني، فالن شخص احتياج به بيمارستان دارد خوب داشته باشد من حاال وقت نمازم است

گويند اين پرستش خدا نيست پرستش نماز است بالعكس آن براي يك چيز ساده كه وقتش فوت شدني  مي
خواهم شما ول كردي آمدي دنبال ماشين  مي اشين كوكيخواهم م مي نبود مثال بچه تان گفت كه جع جغه

 كه كيفيتهايي شد وارد كيفيتها –گيرد  مي كوكي و... نماز قضا شد. حول محور پرستش حساسيتها شكل
 محور آن حول و داديد قرار محور شما را فاعليت اين دهيد قرار محور را چيزي چه اينكه و دارد تعلق

هني فرقش اين است كه رنگ آنها را ذ كيفيتهاي ولو – ذهني كيفيتهاي كرديد درست تناسبات چرخانديد
توانيد دريافت كنيد صورتهاي اوليه ذهني را بدون  مي هم تا حدودي دارد يعني از زاويه آن حساسيتها شما

 تصرف نيست يكبار فيلتر خورده يكبار سوهان خورده يكبار فورم گرفته يكبار تراش خورده بار دوم حاال
 خواهيد تبديلش كنيد و تمثل جديد بسازيد دوباره شما در فاعليت ذهني تناسبات را اين بار هم تغيير مي
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دهد  مي دهيد تا مثال جديد يعني اختيار در جريان تصرفي كه دارد در همه مراتب تناسبات را تغيير مي

شما با اسماء رياضي يك  صحيح است بگوئيم اسم فاعليت شما در هر سه اسماء رياضي است فاعل باالتر
 كيفيتهائي را درست كرده بود در ذهن شما وارد شد در امور شما وارد شد در خارج واقع شد شما كه

خواهيد تصرفش كنيد و چيز ديگري بسازيد ابزار دستتان عوض كردن تناسبات است اين عوض كردن  مي
 تناسبات بنظر ما همان معناي عدديه است.

 خواهيد اين را بفرمائيد كه اختيار انسان حاكم است بر عقل و فكر و عملش... مي برادر معلمي: اگر
 زند... مي كند تناسبات را به هم مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: بله و اين اختيار با كاري كه

 زند... مي برادر معلمي: و كيفيتها را به هم
 شود... مي كرد كيفيتهاي بعدي پيدا حجت االسالم و المسلمين حسيني: تناسبات را كه عوض

كند؟ اين يك بحث ديگر است اينه را از همديگر جدا كنيم تا يكي  مي برادر معلمي: فقط تناسبات را عوض
تواند خودش را عوض  نمي فرمائيد كه بشر تا اختيار نكند نظام حساسيتها مي يكي روشن شود يعني يك وقت

تواند عوض كند به اين كاري نداريم  نمي وض كند عينيت اش را همتواند ع نمي كند اطالعات خودش را هم
خواهد اطالعاتش را عوض كند يعني از اطالعات موجود به  مي يك صحبت ديگر اين است كه بشر وقتي

خواهد عملش را عوض كند يعني از عينيت موجود به عينيت ديگر برود  مي اطالعات بعدي برود، يك وقت
هايش را عوض كند يعني از خواسته هاي موجود برود به خواسته هاي ديگر در  خواهد خواسته مي وقتي

فرمائيد كه اين اطالعات اوليه  مي كنيم حاال يا تغيير ذهني يا عيني يا قلبي بعد مي اينجا يك تغيير مالحظه
دام از نسبت به دومي يا وضعيت اول نسبت به دوم يا خاصيت اول نسبت به دوم اينها دو كيف هستند هر ك

شود يعني كم  نمي توان گفت دو كيف بعد بگوئيم كه از كيف اول به كيف دوم رفتن بدون كم مي اينها را
 گوئيم كم واسطه است يعني چه؟... مي واسطه است

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: در اولي اولويتها واسطه است و تغيير در اولويتها 
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 كرديم: يعني به آن قسمت كار نداريم (به اينكه وقتي دارد فكرش را عوض برادر معلمي: ما اينها را از هم جدا

كند مبتني بر خواسته هايش است) يك وقت عينيت را عوض كند مبتني بر فكرش اينها كه علي السويه  مي
خواهد برود به وضعيت دوم برويد اول كيفيتي دارد و دوم هم  مي شد در اين جا بحث شد از وضعيت اول كه

 گوئيم در شاء يا در نظر يا در عمل مي تي دارد از اول به دوم رفتن بدون تغيير تناسبات ممكن نيستكيفي
فرمائيد اين به بحث شاء و غيره كار ندارد و مدخليتي در اين احتمال ندارد  مي فرمائيد يا در هر سه تايش مي

در عينيت كه بعنوان يك مثال است  گويند كه اين يعني چه يعني اگر ما مي شود بعد مي هر تغييري اينجور
شوند به يك كيفيتي يا اينكه اگر  مي ما تناسبات ما بين اين چيزها را كميتش را فقط عوض كنيم تبديل

 شوند به يك كيفيت جديد يا يك سئوال ديگر اينكه وقتي مي خود آن كيفيتها را هم عوض كنيم تبديل
يا تناسبات را بخواهيم عوض كنيم چطور عوض كنيم خواهيم كميت را عوض كنيم چطوري عوض كنيم  مي

كنيم يعني تناسبات كما و كيفا نه اينكه  مي فرمائيد ما تناسبات را عوض مي آيا به اين معنا نيست كه آنجا كه
گيرد يعني هر وقت كيفيتي است كه همراهش كميتي است اسمش يك  مي كم واسطه بين كيفها قرار

 دهيم مي وضعيت را تبديل كنيم به وضعيت دوم در كم و كيف آن تغيير خواهيم اين مي وضعيت است ما
 گوئيم به وسيله اختيار كه حاكم است بر كميت و كيفيت چون اختيار... مي گويند به چه وسيله؟ مي

گوئيم و من همين جايش را درست  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: ما اعمال فاعليت يا اختياري
ما اين اعمال را اگر مثال خارج بزنيم كه محسوس شود ما بر كيف مسلط نيستيم اال از شويم  نمي متوجه

 طريق كم...
 برادر معلمي: بر كم مسلط نيستيم اال از طريق كيف...

گوئيم كه آرد شكر روغن سه چيز  مي زنيم تا بفهميم ما مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: حاال مثال
 كنيم كه كيفيتي. .. مي كيلهاي خاصي تركيبهست در خارج از طريق 

كنيم. اينجا كه آرد و شكر و روغن وجود دارد يك وقت آرد و شكر و روغن  مي برادر معلمي: نه اينجور عرض
تواند بگويد كه آرد و شكر روغن را تبديل  نمي تجريدي وجود دارد اين در بحث نظريات است بعد آنجا هم
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ن است كه تغيير بايد در معناي آرد و شكر و روغن باشد يعني شما شناختي كه از كردم به حلوا آنجا تغيير اي

آرد و شكر و روغن داريد، در خارج هم يك وقت يك تركيبي وجود دارد يعني يك مقدار آرد شكر روغن 
 گويند حاال وقتي قرار شد كه مي شود حلوا، مي گوئيد اين چطور مي وجود دارد كه جداي از هم هستند شما

شود حلوا،  مي كيلو روغن عدد هم كنارش گذاشتند اين ٢كيلو آرد و  ٣كيلو شكر  ٤گويم  مي كمي بگوئيم
 نسبتهايش است ٣، ٢، ١شود حلوا يا اينكه با همان تركيبات فرضا  مي اينجا تا گذاشتند كنار همديگر

شود حلو كه  نمي ود حلوا؟ش مي كيلو شكر و يك كيلو روغن ٢كيلو آرد را گذاشتيم كنار  ٣گوئيم اگر  مي
يعني اين احتياج دارد به يك ربطي، يعني تعويض ربط كه آن ربط هم كيفيتي است كه كما و كيفا اندازه و 
شكل دارد يك وقت تركيبي درست كرديم كه شكرش زيادي است و آردش مثال كم است و روغنش زيادي 

شود حلوا، يك وقت اين آرد و  مي كنيم مي ريزيم و كمي هم شكر ازش كم مي است يك خرده آرد رويش
گوئيم اگر اينطوري بكنيم يعني مثال آرد را بو بده يا آرد را آب بريز يا  مي شكر و. .. اصال مخلوط نشده با هم

گوئيم اينها يك كار كمي كيفي است  مي اول را روغن را حل كن در آب به هم بزن و... همه اين كارها كه
گيرد سئوال اين است كه آن نيرو  مي ه وضعيت دوم بوسيله يك نيروئي صورتيعني تبديل وضعيت اول ب

گوئيم نه خود كيفيتها نيستند خود كيفيتها هم نقش دارند و فاعل و باالتر  مي چيست؟ خود كيفيتها هستند؟
ثر خواهد كه آن ا مي و... هم سرجايش هست ولي براي خواسته من وقتي بخواهد پيدا شود يك اثري هم از ما

كنم كه مثال دستم را به فعاليت وادار كنم تا از وضعيت اول برود به  مي اختيار اسمش است كه من اختيار
 وضعيت دوم آن چيز خودش باز كم و كيف دارد 

حجت االسالم و المسلمين حسيني: شما اگر شرايط تركيب را مهيا كرديد عيارهاي تركيب را هم اختيار 
 ر كنيد كه نشود؟...توانيد اختيا مي كرديد آيا

شود خودش  نمي شود يا مي برادر معلمي: نه يعني وقتي اين كار را كرديم ديگر تركيب شده نه اينكه بگوئيم
 همان موقع تركيب هستم...
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حجت االسالم و المسلمين حسيني: پس كيفيتها داراي اوصافي هستند كه در يك مراحل خاصي با يك 

 شوند... مي تناسبات خاصي
اگر آرد و شكر و روغن با يك تناسبات خاصي باشند  "مي شوند"نه اينكه ميشوند  "هستند"معلمي: برادر 

 شود همان موقع هستند. مي همان موقع حلوا هستند نه اينكه بعدا حلوا
 كنيد در تناسبات يعني يك وقت مي گوئيم شما اعمال رياضي مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني

گويم هنوز اعمال رياضي نفرموديد تناسبات بين اينها  مي غن را كشيدم و آرد و شكر را هم،گوئيد من رو مي
 هم هنوز برقرار نشده.

 برادر معلمي: تناسبات هميشه در آن هست نه نسبت به آن چيز.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه اينكه بنا شده روي اين نكته ايراد نگيريد كه يعني در موضوع تا يك 
اندازه اش واضح شده كه ما متوجه هستيم از فرمايشات شما كه براي آرد يك تناسباتي قائل هستيم براي 

كنيم  مي شكر يك تناسبات و براي رياضيات يك تناسباتي اينكه تمام شد فعال روي مجهولمان داريم بحث
هنوز حلوا نشده هنوز  آيد كه ختم شدنش معطل كردن بحث باشد. شما اينها را قاطي كرديد ولي مي بنظر

گوئيد درست شد حلوا،  مي تركيب كه نشده اند تناسبات وقوع پيدا نكرده وقوع نسبت رياضي است كه
تناسباتي را جدا كرديد از آرد و شكر و روغن قبول، روي هم ريختيد، قبول ولي كي به وحدت تركيبي 

دهيد افعال رياضي است  مي انجامرسيده و محقق شده رياضي درست است كه از اول اين فعل كمي كه 
گوئيد آن هل ايجاد نسبتها بين  مي داديد حاال آن هلي كه شما مي وليكن آخرين فعلي كه انجام

 كيفيتهاست...
 برادر معلمي: ايجاد نسبتها بين كيفيتها ، نه كه قبال كيفيتش بود و نسبتش نبود اين منظورم است...

 حلوا نبود... حجت االسالم و المسلمين حسيني: براي
خواهيد  مي برادر معلمي: نه براي حلوا كيفش نبود، يا كمش نبود يا نه كيفش بود نه كمش شما كدامش را

 بفرمائيد...
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 حجت االسالم و المسلمين حسيني: براي حلوا نه كيفش بود نه كمش، شما اگر قاطي كنيد اين را در مطلب

قدرت الطفات به عرض من اگر بخواهيد به مطلب عنايت كنيد مانيد يعني يا قدرت بيان نداريم شما هم  مي
خواهيم بگوئيم كه اول كار حلوا داشتيم اول كار آرد و شكر و روغن داشتيم آخر كار هم حلوا داريم  نمي كه ما

اول كار كم و كيفش هيچ كدام نبود براي حلوا سه چيز بودند و هر سه هم سه وحدت تركيبي داشتند ولي 
 شود كه اول جدا كنيد حاال جدا كرديم آيا شد مركب... مي رياضي آنگاه محققاعمال عمل 

 برادر معلمي: اين جدا كردن يك كار كيفي است يا كمي. ..
 كنيد... مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين اعمال رياضي است يعني شما داريد تمام اين كاري كه

 كيفي... برادر معلمي: اعمال رياضي اسمش كمي است يا
حجت االسالم و المسلمين حسيني: اعمال رياضي اگر بگوئيد در درون خودش كميت و كيفيت دارد يك 

 حرفي، بگوئيد تصور رياضي، اعمالش همه اش كميت و كيفيت دارد سر جاي خودش...
است،  فرمائيد كم واسطه بين دو كيف مي گويم، اعمال رياضي كه اينجا مي برادر معلمي: نه من چيز ديگر

 اعمال رياضي يعني كم؟...
حجت االسالم و المسلمين حسيني: من عرضم اين است كه اعمال رياضي اگر بخواهيد بگوئيد اعمال كميت 

كنم كيف دارد ولي اين حركات براي  مي اگر بخواهيد بگوئيد خودش داراي كيفيتي است حركاتي كه من
كنم خود كيفيتها در اختيارم نيستند كيف  مي من كنيم، اين كار كه مي چيست سئوال اين است براي چي

 فعل من است نه كيف شكر و روغن.
 برادر معلمي: اين كيف فعل من هم بايد برود داخل آن تا بشود.

شود براي تغيير نسبت كيف فعل غير از كيفيت  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه كيف شما وسيله
 خواهد تناسبات را عوض كند. مي است كهشيي است كيف فعل شما كيف حركتي 

 برادر معلمي: چرا فقط تناسبات را
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حجت االسالم و المسلمين حسيني: براي اينكه كيف فعل شما مستقيما به شيي ربط ندارد و ربط آن غير 

گوئيد نه  مي كند يك وقت مي مستقيم است، حركت شما يك وقت است كه نفس حركت شما شيي را درست
شود برقي هست اختالف پتانسيلي هست اختالف سطحي هست مانعي  مي زنم برق روشن مي من كليد را

 برداشتند يا مانعي ايجاد كردند.
 برادر معلمي: آن مانع بعد كم است يا كيف است.

شود شما خود مانع  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: مانع كم است (چرا) چون عرض ما اين است كه
يك كميت و كيفيتي دارد آن يك حرف است وليكن اينكه اختالف سطحي بين دو فاز را تحليل كنيد به 

 جريان الكتريسيته هست فشاري هست اين رودخانه آب آمده پشت اين سد هست شما دريچه را باز كرديد.
 برادر معلمي: يعني يك كار كمي كيفي كرديم.

ا كمي و كيفي بگذاريد عيبي ندارد نفس حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين عيبي ندارد كه اسمش ر
كند يعني بنده يك كيفيت خاصي حركت  نمي حركت هم داراي كم و كيف باشد ولي موضوع را كه عوض

 انجام دادم شكي ندارد.
 برادر معلمي: نه فقط فعل من يك كيفيت خاص بود يعني در عينيت هم يك كميت و كيفيت درست شده.

ني: سئوال اينجاست فعل من داراي يك كميت و كيفيتي از نيروست به حجت االسالم و المسلمين حسي
جاي خود ولي اينكه فعل من كه داراي كميت و كيفيت است آمده بود چه كند آمده بود تناسبات مجموعه 

 را عوض كند تا مجموعه سازي بوجود بيايد.
آيد عناصر را عوض كند آيا  نمي نبرادر معلمي: چرا آمده بود تناسبات را عوض كند چرا بعضي وقتها فعل م

شود، ما فقط آرد و شكر و  مي فرمائيد كه تناسبات فقط كمي مي تناسبات از كميت و كيفيت است يا شما
 باشد فعل من را ٣و  ٢و  ١كيلو داريم ولي بايد  ٢و  ٣و  ٤فرمائيد تناسبات يعني ما  مي روغن داريم وقتي

 تناسبات.اين يعني عوض كردن  ٣و ٢و  ١كنيد  مي
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تواند تحويل بدهد به وحدت تركيبي تناسبات  نمي صرفا ٣و  ٢و  ١حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه 

خواهم اينها را به يك وحدت تركيبي  مي دهم مي كند من فعلي كه روي اين انجام نمي تركيبي را كه عوض
 برسانم. كه داراي تناسبات جديدي است.

جديدي داراي تناسبات جديدي است يا همان كيفيتهاي سابق داراي آن است  برادر معلمي: يعني كيفيتهاي
 اگر همان كيفيتهاي سابق است چرا اين قانون عام است سئوال اين است.

 گيرد فعال زمين، مي گوئيد كه تحت تصرف آن قرار مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: يك وقت شما
 يله شخم زدن، بيل وسيله شما در شيار زدن زمين است يك وقتگوئيد به وس مي گويم به چه وسيله اي مي
دهم به نام شيار  مي گوئيد فعلهائي كه انجام مي گوئيد نه، منهاي بيل، شيار زدن تحت تصرف است، گاهي مي

گوئيد  مي كنم كه شما مي دهد هم كميت را ولي واسطه در انجام چيست عرض مي زدن هم كيفيت را تغيير
 كند عرض مي دهد شيي را هم كميت و هم كيفيت آن را عوض مي كم و كيف است تغيير همفعل من داراي 

كنم كه شما براي عوض كردن كيفيت قبل مسلط به آن نيستيد، مگر از طريق تناسبات بشود عوض  مي
 كنيد.

ه ما برادر معلمي: اين تناسبات چيست اگر منظور فقط تناسبات كمي است يعني چكارش كنيم، غير از اينك
چيزي را عوض كنيم مثال چيزي را از اينجا برداريم مثال شخم بزنيم يعني يك كيفيتي را با كميت جديد 
وارد كنيم در تركيبات يا ربط كيفيتها را عوض كنيم يعني ربط كمي و كيفي آنها را عوض كنيم تا تبديل 

فرمائيد فقط بعد كمي پيدا كند و  مي شوند به چيز جديدي غير از اين چطور ممكن است اين تناسبات را كه
 بعد كيفي آن حذف شود نه كه حذف شود يعني مربوط شود به قدم بعدي و يك قدم قبلتر.

 دهيد كه كيف داخلش نيايد. مي برادر پيروزمند: يعني از تغيير تناسبات چه تصوري چه تعريفي
 ٥٠طرف قپان يك كيسه سيمان گوئيد من يك  مي زنم، وقتي مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: مثال

كنم تا بحال تعادل يا افقي بودن برسيم اين  مي كيلو گذاشتم يك طرفش سنگ يك كيلو بعد جايش را عوض
كنيد سيمان كه  مي كنيد آيا كيفيتها را هم عوض مي كنيم تناسبات را داريد چطور عوض مي كاري كه
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كيلو آهن هم وزن خود قپون باشد همان پنج  سيمان است، وزن يك كيلو كه وزن يك كيلو است اگر پنج

 كنيد تا بحالت تعادل در بيايد. مي كيلو است داريد جاي اين را عوض
برادر معلمي: تغيير جا يعني تغيير كميت، اگر اين تغيير جا كه به معناي تغيير مكان است به معناي تغيير 

 كم است.
 درون مجموعه.حجت االسالم و المسلمين حسيني: به معناي تناسبات 

 برادر معلمي: تغيير زماني هم به معناي تناسبات تغيير فالن و فالن است.
 برادر پيروزمند: اين تغيير كيفيت يعني چه؟

شود كيفيت  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: وحدت تركيبي جديد كه داراي منتجه جديد باشد
ا به بيان ما، ممكن است بيان شما چيز ديگري شود كميت بن مي جديد، تناسبات درون اين وحدت تركيبي

 ٢به دنده  ٣رانيد از دنده  مي شود، در مثل اتومبيلي كه مي باشد در مثل قپان واضحتر از مثل حلوا مالحظه
 تخته گازيد. ٢تواند حركت كند قبال تخته گاز بوديد حاال هم دنده  مي كشيد مي ماشين را

 در آن واسطه بود كه حاال نسبت دنده روي چرخ دنده ديگري كاربرادر معلمي: آن موقع كيفيت ديگري 
كرد حاال دو تا چرخ دنده را بيرون كشيديم و دو چرخ دنده ديگر گذاشتيم، در اين تركيب كيف را عوض  مي

كرديم يعني يك كيف ديگري آورديم با يك كميت ديگر دو تا چرخ دنده آورديم قبال يكي دنده اش بزرگتر 
 كتر بود حاال كوچك آمده اينطرف بزرگ رفته آنطرف جايش عوض شده پس تغيير مكاني...بود اين كوچ

 گوئيد جاي آن عوض شده است... مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: همينكه
برادر معلمي: نه اينطور نيست كه جايش عوض شده باشد دو تا چرخ دنده ديگري يعني دنده يك دو چرخ 

 چرخ دنده ديگر است اين اسمش آيا تغيير كم است؟دو  ٢دنده است و دنده 
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: خوب بله

 برادر معلمي: خوب اگر اينطور است همه كيفيتها كم است.
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گوئيد من مثال حتي شكل آرد را،  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: عرض من اين است كه وقتي شما

آوردم، يا آرد گندم و نشاسته را برداشتم آرد برنج آوردم بين كيفيتهائي كه آرد گندم را عوض كردم نشاسته 
 موجود بود آرد برنج جزو كيفيتهاي عالم بود آرد گندم جزو موجوديهاي عالم بود.

برادر معلمي: شما ربطش را عوض كرديد نه كمش را عوض كردن ربط هم خودش كميت و كيفيتي دارد، 
 گوئيد تغيير كم؟ مي به تغيير ربط ربطها را كه عوض كرديد شما

گوئيد  مي كنيد آنوقت به موادش مي برادر پيروزمند: در رابطه با مواد و روابط شما داريد اينها را ازهم جدا
 گوئيد كميت. مي كيفيت به روابطش

گوئيم در يك سطح مجبوريد جدا بكنيد صحبت ما اين است كه  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه
وح مختلف هر كدام از اينها وحدت تركيبي دارد به جاي خودش محفوظ است كميت وحدت تركيبي سط

داريد به جاي خودش كيفيت هم همينطور هر دو متحدند با همديگر همينطور اين غير از اين است كه شما 
 كنيد تا يك چيز ديگر با تناسبات ديگري پيدا شود. مي در فاعليتتان تناسباتي را عوض

فرمائيد اگر اين معينها هست خوب اين مشترك است تناسبات عو ض كردن  مي در معلمي: تناسباتي كهبرا
 كنيم جا عوض كردن يعني عوض كردن مكاني يعني ربطشان را عوض مي يعني اينكه جاي دو چيز را عوض

 شود آنوري نمي گذاريم روشن مي كنيم مثل همان مثال كه در چراغ قوه يا راديو يك باطري را اينوري مي
زديم. اگر تناسبات  مي خواستيم بگوئيم ربط هم چيز است اين مثال را مي شود آنجا كه مي گذاريم روشن مي

 را عوض كردن معني اش اين است خوب اين پذيرفته شده است و اين معني يعني كم و كيف
 ما منتقل به اين درست گذاريد كم و كيف مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: حاال همين كه اسمش را

 گوئيد. مي شويم كه چرا اين كم و كيف است گاهي نمي
شود و گاهي باطري  نمي گذاريم روشن مي آوريم خودكار مي برادر معلمي: گاهي در چراغ قوه باطري را در

گذاريم باطري خالي است روشن نميشود و گاهي  مي شود و گاهي باطري درست نمي گذاريم روشن مي وارونه
 گوئيد و به كدامش كم. مي شود كه اينها با هم چه فرقي دارند به كدامش كيف مي باطري شارژ
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 برادر حسينيان: هم مواد تأ ثير در تغيير دارد و هم روابط تأثير در تغيير دارد.

گوئيد كه مواد را ديگران درست كردند هميشه در رتبه سابق  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: گاهي
گوئيم در  مي آورند يا مي آوريم يا آقا آرد برنج مي رويم آرد برنج مي گويد اينجا نيست مي است و گاهيفعل 

رتبه سابق اين فعل مواد هست نسبت به اين كيفيت جديد در عالم ذهن هم همينطور نسبت به اين جديد، 
 تناسبات هست كه فاعليت است.

 گيريد. مي برادر معلمي: يعني تناسبات را با ربط يكي
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: عين ربط است ديگر.

 برادر معلمي: پس ربط هم كه كم وكيف است.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه ربط هم كم و كيف است عيبي ندارد كه بگوئيم در يك منزلت هم 

آيد كه اين  مي ذهن ماكم و كيف باهم همديگر در ربط وجود دارد در يك منزلت ولي در منزلت ديگر، به 
 اختالف را دارد.

رسد در اين مطلب اشتراك بيش از اين كه رويش بحث كردند وجود ندارد، روشن  مي برادر معلمي: بنظر
گوئيم حلوا درست كن مثال  مي توانيم اين مثالها را بزنيم مثال به يكي مي است كه اين مطلب چيست بله ما

گذاريم كه كيفيتهايش اشتباه بوده به  مي گويد حلوا شد اسم اين را مي كند مي قند و چائي و بنزين قاطي
كيلو آرد و نيم مثقال  ١٠٠آورد مثال  مي گوئيم برو حلوا درست كن مثال آرد و شكر و روغن مي كسي هم
گوئيم اين كيفيتهايش درست است كميتهايش  مي شود نمي كند باز هم حلوا مي سير شكر قاطي ٢روغن و 
گوئيد شما از اين مثال استفاده نكنيد كه بگوئيد يك جا با  مي شود آورد، شما مي ارد اين مثال رااشكال د

شود بگوئيد هميشه آن  مي شود يك جا با تغيير كيف، كيف جديد درست مي تغيير كم كيف جديد درست
لق نيست به دهد تا چيزهاي بعدي درست شود خودش خا مي چيزي كه وجود دارد ما بين آنها يك تغييري

عبارت ديگر انسان خالق نيست اينكه انسان خالق هم نيست قبول، اين هم كه چيزهاي فعلي را بايد يك 
كند يعني تناسبات  نمي كاريش كرد تا بشوند چيزهاي بعدي اين هم درست اين وسط انسان چيزي را خلق
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ست صحبت اين است كه اين كند تا يك چيز جديدي شود اين هم در مي زند و عوض مي موجود را به هم

تناسبات عوض كردن يعني چه؟ باز در اين تكه اش هم مشترك هستيم تناسبات عوض كردن يعني اينكه 
 گذارد و چيزي را پائين تر چيزي را از اين تركيب در مي كند چيزي را باالتر مي جاي چيزها را هم عوض

 كند اينها را از هم جدا مي هيدروژن مخلوطند كاريزند مثال آب داريم اكسيژن و  مي آورد و به آن تركيب مي
 شود و اكسيد فالن مي شود و اكسيژن جذب فالن چيز مي شود جامد مي كند هيدروژن جذب روغن مايع مي
گوئيد اينها اسمش تغيير  مي گوئيم شما مي گوئيد هم اينها جا عوض كرده ما هم همين را مي دهد شما مي

گوئيد اين تغيير تناسبات يعني تغيير كمي نسبت به آن  مي گوئيم شما مي تناسبات است ما هم همين را
 گوئيم اگر به اين معني است عيبي ندارد. مي كيفها ما

 شود به اين بيان. مي برادر پيروزمند: آن وقت تغيير كيفيت چه
ئيم به اين معني گو مي تواند كيفيت را عوض كند اال به اين وسيله نمي برادر معلمي: يعني انسان هيچ وقت

 تواند چيز جديد بسازد مگر اينكه ارتباط چيزهاي قبلي را عوض كند. نمي قبول داريم، انسان
 شود وحدت تركيب عوض مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: روابط كه عوض شد آن منتجها عوض

 شود. مي
 كند. مي برادر معلمي: اين حاال چه مسئله اي را از ما حل

كنيم بين مواد و روابط اين يعني همانطور كه با تغيير  مي پيروزمند: بر مبناي انتزاعي كه داريمبرادر 
 شود. مي شود تغيير داد با تغيير موادش هم مي ارتباطش

گوئيم  مي برادر معلمي: اين مثال در يك ماكت كوچك جا دارد همانطور كه عرض كردم يك وقت به كسي
 گويد چرا حلوا نشد اين در مثال كوچك  مي كند مي و بنزين را قاطي برو حلوا درست كن چائي و آب

 برادر پيروزمند: خوب ما دعوامان سر مثال كوچك است هميشه...
گويند اين كه خالق نيست كه به او بگويند برو حلوا درست كن آرد و شكر و روغن را  مي برادر معلمي: بعد

 اط بين آنها هم بدهد.خلق كنند يعني موادي را خلق كنند بعد ارتب



٢٦٤  ····························································································································································  
حجت االسالم و المسلمين حسيني: بين هيچ كدام از اين چيزهاي ديگر هم، بگويد حلوا درست كن غير از 

 اين چيزهائي كه وجود دارد اگر توانست درست كند.
 برادر معلمي:يعني چيزهائي كه در عالم وجود دارد بحث را بردن از موضعي به موضع ديگر 

تواند تناسبات را تغيير دهد  مي مسلمين حسيني: نه خوب چرا اگر متصرف در كيفيت اگرحجت االسالم و ال
توانيم عوض كنيم، اگر بتواند كيفيت را  مي تواند تغيير دهد، ارتباطات را مي دانيم تناسبات كمي را مي البته

است اگر  مستقال تصرف كند شما بگو برو يك ضبط صوت درست كن غير از اين چيزهائي كه در عالم
 توانست.

 برادر پيروزمند: خوب به اين بيان درست است.
شود اگر گفت درست معنايش  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر گفتيد درست است قدم دوم شروع

اين است كه شما يك ولي داريد در رتبه باالتر كه چيزهائي را درست كرده حاال يا سابق بر شماست يا خود 
خواهد انجام بگيرد اسمش كار است فعل  مي قبل درست كرديد كاري نداريم، يك كاري كه االنشما در زمان 

 زند. مي است فعل االن بين آن چيزهائي است كه وجود دارد يعني فعل االن روابط وضعيت را به هم
 كند. مي زند، ارتباطات را عوض مي برادر معلمي: يعني تناسبات را به هم

مين حسيني: بله اگر كميت را بتوانيد معني ارتباط از آن كنيد و از آن بخواهيم نتيجه حجت االسالم و المسل
بگيريم، توانستيد كميت را به معناي تناسبات مجموعه ذكر كنيد وگرنه نتوانستيد تعريف كميت را طوري 

نيم براي يك ك نمي گوئيد آقا ما چنين چيزي را بيان مي بيان كنيد كه معني تناسبات مجموعه اي را بدهد
 آيد اگر كمي كه مي گوئيد خوب آن مجهول شما چطوري به دست مي كنيم مي موضوع ديگري تعريف

گوئيد نسبتش به كيف مشخص شد يعني روابط و شيي را در عين حال كه منحل درهم هستند در جاي  مي
ط و شيي را نتوانيد دهند اگر اين روابط نسبت بين رواب مي شوند و مجموعه نگري مي ديگر بعد هم منحل

شود يعني براي درست  نمي تعريف دهيد رياضياتي كه در مجموعه و نظام و تصرفتان بخواهد قرار بگيرد



 ····························································································  ٢٦٥ 
كردن مثال يا ماكت ذهني كه بر اساس ماكت ذهني بخواهيم حركت عيني بكنيم نيازمنديم به روابطي 

 كميت است.ذهني كه آن روابط ذهني بنظر ما ابتدائا همان معني رياضيات و 
برادر معلمي: اينكه دوباره عوض شد يعني دوباره رفتيد سراغ اينكه روابط ذهني رياضيات است نسبت به 

 روابط عيني.
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه روابط ذهني را براي ماكت ذهني، روابط عيني براي ماكت عيني.

عينيت به عينيت بعدي تبديل شود تناسب بايد برادر معلمي: االن اصال بحث ماكت هم نبود براي اينكه 
 عوض شود اطالعات براي اينكه به اطالعات دوم تبديل شود بايد تناسبات بين آن عوض شود.

 شود اال به روابط. نمي حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني فاعليت شما در امر اطالعات اعمال
 برادر معلمي: اال اينكه تناسباتش را عوض كنيم.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: بله پايه فلسفي تناسبات عرض ما در بيان نسبت بين تعدد و تعادل اين 
 بود كه پايه فلسفي بين تناسبات و كيفيت اگر بدست آمد رياضيات مجموعه بدست آمده است.

كه رابطه بين كم برادر پيروزمند: قسمت دوم بحث از اينجا شروع شد كه شما در يك مثال بيائيد بيان كنيد 
و كيف را ما متوجه شويم حاصل اين شد كه ما تعريف جديدي از كم و كيف پيدا كرديم، كم شد تناسبات يا 

 ارتباطات كيف هم شد طرف تناسبات يا اشياء.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: نسبت به يك وحدت تركيبي ديگري در حاليكه خودش داراي تناسبات 

چيز است خود رياضياء بهر جاي خودش باز خود كيفيت قبلي داراي كم و كيف و و كم و كيف و همه 
 تناسبات است آن هم سر جاي خود ولي براي فاعليت شما يك چنين چيزي الزم است.

رويم سر سئوال اول كه با توجه به اين يعني در واقع توضيحات  مي برادر پيروزمند: تا اينجا متوجه شديم باز
دهد ولي هنوز چيزي كه در مورد سئوال و ابهام بود كه مانع بحث جلو  مي از كم و كيفحضرتعالي صوري 

برود اين بود كه منظور از رابطه بين كم و كيف چيست ما مجهولمان از اول به قول حضرتعالي اين بود كه 
كه معني رابطه بايد يك نسبتي بين كم و كيف برقرار كنيم تا رياضياتتان كامل شود حاال دنبال اين بوديم 
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بين كم و كيف چيست ببينيد با توجه به اين تعريف جديدي كه از كم و كيف فرموديد اين رابطه چه تصوري 
از آن ممكن است يعني تناسباتي را داريم و طرف تناسباتي و ارتباطي داريم و اشيائي رابطه اين دو يعني 

 چه؟
ي در هر مرتبه اي كه مالحظه شود يك مرتبه حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني در هر مرتبه ا

تناسبات هست و يك مرتبه كيفيات هست، اگر بتوانيم (خوب عنايت كنيد) در عمليات ذهني ذهن بدون 
تواند كار كند بتواند تعريفي دهد از كيفيتهاي ذهني از تعاريفمان نسبت به اوصاف و بتواند  نمي فلسفه

آيد كه آن تناسبات معني كمي است و هر دوي اينها را بر يك پايه  مي تعريفي دهد از تناسبات كه بنظر ما
كرديم دايره و مثلث را  مي گفتيد كه تا حاال به متر مربع تعريف مي بتواند پل بزند بينشان آنوقت همانطور كه

انون حاكم حاال به متر مدور يا متر مثلث تعريف كن بايد بتوانيم تعريف كنيم يعني بايد بتوانيم بگوئيم كه ق
بر تبديل شدن تناسبات به كميتها و كيفيات به تناسب چيست اگر اين قانون را هم پيدا كرديم فرضا شد 

گوئيم تناسباتمان وضعيت فالن كه نسبت به قبلي تناسباتي است براي كيفيت بعدي بر  مي قانون الف آنوقت
شود  مي گوئيم بر اساس اصل الف مي الفاساس اين قانوني كه داريم قابل تعريف است فرض قانون شده اصل 

گوئيم غرضمان اين است كه هر وقت توانستيد بيان كنيد كه تعدد و تعادل چه ربطي  مي اين پيدا كرد بعد
گوئيد اگر عدد ربطش منفصل محض است  مي خواهيد بگوئيد اعداد متعادل اين مجموعه مي دارد با هم چون

ز تعريفش نكرديد اين مقدم است اول بيائيد براي مقدمه كارتان تعريف تعادل است يا بر پايه فلسفه تان هنو
تعادل و تعدد را با هم ديگر بدهد يعني در حقيقت پله قبلترش هم اين است كه تعريف تعدد و كيفيت را 
تعريف كميت و كيفيت را ربط فلسفي اش را بيان كنيد بعد بگوئيد كه كيفيت متعادل عدد چيست بعد 

يفيت متعادل عدد تركيبي، كيفيت متعادل عدد تغييري، كيفيت متعادل عدد جهتي، بعد بگوئيد بگوئيد كه ك
گوئيم كيفيت تعادل تبديل كيفيت از وضعيت اول به وضعيت دوم شما سه  مي سه تاي اينها را جمع كنيم

اشتراك داريد  خواهيد براي سه جدول اين سه كم را بايد بعد از تعريفي كه براي وجه اختالف و وجه مي كم
ربط آن را هم تعريف بدهيد تا بتوانيد برسانيد يعني به وحدت تركيبي رسيدنشان را هم تعريف بدهيد يك 
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 گوئيد توصيف مي گوئيم هر وحدت تركيبي داراي اين است داراي كميت و كيفيت است و گاهي مي وقت
چو پايه اين رقمي حاال در مجموع كنيم وحدت تركيبي را كه هميشه داراي اين دو وجه است به يك هم مي

 شد يا نه؟
 برادر پيروزمند: فهميديم دنبال چي هستيم ولي حاال اگر چيزي خاطرتان هست قدم بعدي را بفرمائيد.

 گردد به اينكه آن ربط (كه فرموديد اصل الف مي فرمائيد اشكال اصلي بر مي برادر حسينيان: اين مطلب كه
 يت است يا كميت.شود) اين اصل الف خودش كيف مي

حجت االسالم و المسلمين حسيني: در مورد اصل الف ايشان چيزي گفتند، گفتند كه وحدت تركيبي هم 
 شامل كيفيت است وهم كميت.

 گشتيم. مي برادر حسينيان: يعني خود آن دوتائي كه دنبالش
 يزي را تعريف كنيم.فرمائيد كه بر پايه وحدت تركيبي بايد چ مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه

برادر حسينيان: يعني وحدت تركيبي كه همان تعين باشد منظور است ايشان گفتند كه وجه اختالف و وجه 
 اشتراك خودشان همان ربط است يعني ربط چهارمي نيست.

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: ربط سوم يا چهارم؟ دو تا كيفيت داريم و دو اختالف...
 فرمائيد يك ربطي هم دارد بين. .. مي تا شما ٣يعني دو تا اختالف داريم و يك اشتراك شد برادر حسينيان: 

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: كميت يكي اش است و كيفيت هم يكي اش...
 برادر حسينيان: وجه اختالف دو تا بود.

 شود چيزچهارم... مي برادر معلمي: دو تا اختالف و يك اشتراك
خواهد كه بگوئيم رابطه بين  مي گويند چيز چهارم نه اينكه يك چيز چهارمي مي ن: خودشانبرادر حسينيا

شود كه خود  مي يك اشتراك داريم و دو اختالف كه اينها رابطه شان چيست؟ اگر اينطور بگوئيم سئوال اين
 اين ربط باز وجه اشتراك و اختالف دارد يا ندارد...
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ين چيز چهارمي كه از دوتاي اينها شده كه اختالف يعني دو اشتراك حجت االسالم و المسلمين حسيني: ا

 هم يعني يك چيز چهارم هم وحدت تركيبي است...
گوئيم از كميت جدا نيست همان  مي شود همان كيفيتي كه مي برادر حسينيان: وحدت تركيبي همان تعين

ضعيت و كيفيت شيي است كه فرمائيد بين كم و كيف است اصل الف همان خود و مي مبين ربط است كه
 مجموع روابط و همه تناسباتش است...

حجت االسالم و المسلمين حسيني: خوب وقتي بخواهيد بر اساس همين منطق تعريف كنيد ربط بين اين 
 دو تعريف بردار هست يا نه؟...

 برادر حسينيان: ربط همان خودش است. ...
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: خودش است خود فلسفي اش است يا خود عيني 

 برادر حسينيان: همان خود عيني اش هست ديگر...
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: خود فلسفي اش را اينجا الزم داريد يا خود عيني اش را؟

 برادر حسينيان: خود فلسفي اش منظورتان خود تجريدي است؟
خواهيد برسيد به يك چيزي كه بتوانيد بر اساس آن چيزي را  مي االسالم و المسلمين حسيني: نه شماحجت 

 بسازيد يا نه؟
خواهيد بين كم و كيف پيدا كنيد اگر اين ربط، ربط انتزاعي باشد  مي برادر حسينيان: يعني آن ربطي را كه

تا عينيت كم و كيف جدا نيست نياز به ربط  كاري به اين دو نداشته باشيد به عينيت يعني تمام كرديم كه
 شاملتري ندارد كه بتوانيم بر اساس آن ربط كم و كيف را توصيف كنيم.

گذاريم كه الزم نيست  مي آئيم. آن وقت فرض مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: حاال، از آن طرف قضيه
 كه بيان كنيم چيزي رابطه بين كميت و كيفيت است...

 خواستيم آنجوري كه آقاي حسينيان عمل كرد نشود. مي زمند: مابرادر پيرو
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كنيم كه ربط بين عدد  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: اجازه بدهيد ما دو قدم از آنطرف بيائيم فرض

 خواهيم... نمي و تعدد و تعادل
 برادر حسينيان: يعني تعدد همان تعادل است. تعدد و تعادل با هم هستند....

السالم و المسلمين حسيني: بله تعدد عين تعادل است وقتي اينطور شد هيچ فرقي ندارد كه بگوئيم حجت ا
تعادل حلوا را نداريم يا بگوئيم تعدد حلوا را نداريم... دو تاش حلوا را نداريم براي درست كردنش بايد چه 

 كنيم؟
 نيم نيازي رابطه كم و كيف نبود...ك مي برادر حسينيان: پذيرفتيم كه براي درست كردنش تناسبات را عوض

خواهد) كدام عددها و چه  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: نيازي به عددي هم نيست... (... عدد
 جوري...

 برادر حسينيان: يعني هر عددي يك كيفي پهلوي آن است هر كيفي هم يك عددي دارد.
 ا بفرمائيد.حجت االسالم و المسلمين حسيني: لطفا حاال عدد عقائد ر

 ، اصال آن يك بحث ديگر است.٤خوب  ١و  ٢و  ٣برادر حسينيان: مثال حاال 
 خواهيم عدد مجموعه اي نمي خواهيم عدد خاص مي گوئيد عدد مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: شما

 ودهيد  مي شود. اين عددي را كه شما مي خواهيم اين عدد مجموعه اي سر و كله اش چطوري پيدا نمي
خواهم عددي براي يك چيز  مي دانم ما به االختالف است ولي من مي گوئيد عدد يعني ما به االختالف مي

 گوئيد برابر است يا ما به االختالفات خاصي... مي خاصي،
برادر حسينيان: سئوال من اين است كه اگر بخواهيم اين عدد را پيدا كنيم راه فلسفي اش اين است كه ما 

 صل تبديل كنيم...آن را به يك ا
گوئيد بنابر مبناي فلسفي ما و سير حركتي مان راه فلسفي  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: شما

 ندارد...
 فرمائيد... مي برادر حسينيان: پس شما اين سئوال را چطور جواب



٢٧٠  ···························································································································································  
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: ما در آن دستگاه فلسفي تان ممكن است حركت نكنيم...

فرمائيد كه يك اصل الف داريم به عنوان رابطه بين كم و كيف اين دستگاه  نمي ادر حسينيان: مگربر
 شماست؟

حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه عرضمان اين است كه اگر شما طوري ما به االختالف و اشتراك را 
گوئيد  مي كه شما وقتي تحويل ما بدهيد كه ثمره اش توقف باشد اين منطق عمل نيست سئوالمان اين است

 شود از آرد صد كيسه آورد يك كيلو آورد مي آيد كه عددي داريم عدد يعني مي ما به ذهن خودمان اينطوري
شود مختلف باشد و به حلوا نخورد مقصد حلوا درست كردن  مي شود نسبتهاي اينها همه مساوي باشد مي

بياوريم اسمش عدد آوردن يعني ما به االختالف آوردن. است انواع اين عددهاي مختلفي را كه بين اين اجزاء 
گوئيم اگر بين خصوصيت كيفيت  مي ما به االختالف حلوا نيامده معنايش اين است كه يك عدد خاص نيامده

و خصوصيت عدد نسبتي يعني عدد وحدت تركيبي يعني ما به االختالف اين ما به االشتراك اگر نشود يك 
 ..مبين فلسفي داشته باشد.

 گوئيد يا؟ ... مي برادر حسينيان: درون خود مجموعه
 نظريه پايه بر دارد؟ وجود مجموعه در –گويم بر پايه نظريه شما  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: من

ما وجود داشته ش دست در االن بايد پس گويم مي دارد وجود كيفش و كم گوئيد مي حلوا گويند مي وقتي شما
گوئيد يك كيفيتهايي را  مي كند، شما مي نداشته باشيد وجود مجهول چه چيزي را اثبات باشد شما مجهول

گويم  مي دارم اينها را هم از لغاتي كه فعال داريد حذف كنيد به حروف بگذاريد الف ب ج د ه ز. .. اينها را دارم
 تعادل بين را نسبتي تان فلسفي مبناي بنابر – كه داريد –گوئيد عددش را ندارم چرا نداريد  مي بسيار خوب

 .داريد را خودش داريد كه را همينها هست، خودش كرد پيدا شود نمي تعددش و
برادر حسينيان: اينها نسبتي بينشان هست در همان مجموعه اي كه االن هست كه اگر بخواهيم مجموعه 

 جديد درست كنيم نسبت جديد بايد درست كنيم.
 توانيد درست كنيد... مي ي: خيلي خوب نسبت جديد را چطوريحجت االسالم و المسلمين حسين
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 كنيم در نسبتهاي قبلي.... مي برادر حسينيان: اگر بخواهيم نسبت جديد درست كنيم تصرف

 كنيد. .. مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: چطور تصرف
 فالن و اهداف... برادر حسينيان: بر اساس همان چيزهائي كه قبال تمام شد بر اساس حساسيتها و

شود، شما هم در اين قسمت با ايشان موافق  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: اينطور كه خيلي خوب
 هستيد.

 برادر معلمي: در بعضي مطالب وجه اشتراك داريم و در بعضي مسائل وجه اختالف 
 كنند... مي توانند جواب دهند كه همانطور كه خودشان تصرف مي برادر سليمي:

حجت االسالم و المسلمين حسيني: خيلي خوب، تصرف كننده، عقايد خالق احكام هم در كم تصرف كنيد 
 داريم مي هم در كيفش تصرف كنيد. صحبت اين است كه چطور تصرف كنند آيا عقائد مثال عين آن را بر

 آن را برداريم (استغفر ا...)... خ شود قائد اخالق هم مي
خواهيم تصرف كنيم تصرف  مي تصرف كه با هم مشترك است كه به هر حال وقتيبرادر حسينيان: در نحوه 

 كنيم... مي در روابط
تواند قصه را  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: نهايت شما روابط را تعريفي كه داريد بر اساس نظرتان

 حل كند....
 ائيد اصل... فرمائيد براي تصرف در روابط بايد بي مي برادر حسينيان: منتها شما

گوئيم كه اگر در عمل رسيديم به جائي كه ديديم فلسفه مان  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: ما
گوئيم آن درست است و دنيا غلط  مي گرديم در حد اوليه اش ترديد كنيم يا مي محال است جواب دهد بر
 و ١٠و ٤ و ٣ و ٢ و ١ كه كرديد معنا ااينج در كه عددي اگر يعني –توان گفت  مي است يكي از اين دو تا را

 حرف اين به. .. تا ١٢ شود مي باشد تا ٨ شود مي باشد تا ٤ باشد شكر استكان دو شود مي عدد اين. .. ٢٠
دمه اي به ص اين باشد مختلف عددهاي شود مي نباشد يا باشد حلوا متعادل عدد شود مي خورد نمي اي صدمه

 االختالف هستش. ..خورد چون ما به  نمي اين
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 برادر حسينيان: ما به االختالف خاص چه بگوئيم وجه اشتراك خاص.

آئيم ربط بين خصوصيت را يك كالم... ربط  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر بگوئيد خاص است
بين تعدد و خصوصيتش چيست خصوصيت همان كيفيت است. خصوصيت اسمش را بگذار تعادل اسمش را 

گويم اگر مجهول شما بين خصوصيت و عدد است  مي كيفيت يا تناسبات اين مجموعه و... كاري ندارمبگذار 
گوئيد خاص است اين حلوا قبلش معناي خاص بودن و نبودن را بايد با عدد سر و  مي ، اگر"اعداد خاص"

بنا به اين بيان درش توانيد بگوئيد عدد خاص اين حلوا  نمي كارش را تمام كرده باشيد اگر تمام نشده باشد
 خاص و ناخاص كه نيفتاده وجه اختالف كيفيت، حاال كيفيت...

شود عدد خاص  مي برادر معلمي: خاص و ناخاص نيفتاده است آنطرفش كه خاص شود اينطرف آن هم خاص
گوئيد كيفيت و كميت  مي خواهيد حلوا توليد كنيد و يك وقت مي گوئيد مي خواستيم شما يك وقت نمي كه
 شود اگر عدد نباشد آن كيفيت هم نيست. مي طش چيست اگر كيفيت خاص بودن عددش هم خاصيرب

 شود. مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: پس اگر شد كيفيت خاص يعني كيفيت متعادل با حلوا
برادر معلمي: اگر كيفيت خاص خواستيم بايد وجه اختالف واشتراك خاصي باشد كه كيفيت خاص باشد 

 ايد كميتي از كيفيت خاص باشد تا آن كيفيت باشد، آيا اين حرفها اشكال دارد.يعني ب
كنيم كمبود آن هم  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه كمبود به نظر ما دارد نه اينكه مطالب رانقض

 گوئيد مي گوئيد حلوا خاصه كيفيت خاص است بعد مي آوريد كه مي اين است كه خصوصيتي را كه در هدف
كيفيت و كميت خاص دارد اينكه خاص شدن اين عام به صرف اين است كه بگوئيم آموزش خاص است 

شود يا ربط بين خصوصيت و كميت هم الزم است يعني اگر گفتيم ربط الزم نيست بين خصوصيت  مي خاص
 و كميت.

 برادر معلمي: كسي نگفته كه ربط نيست ربط هست.
 ربطش قابل تعريف فلسفي نيست.حجت االسالم و المسلمين حسيني: 
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كند نه اينكه اين ربطي ندارد  نمي فرمائيد اين تعريف كفايت مي برادر معلمي: يك تعريف مطرح كرده اند شما

ما مثال گفتيم كه كميت و كيفيت يا اختالف واشتراك اينطوري هستند كه اين بدون آن نيست در كنار 
رود و اين را دريك رتبه ديگر. (حجت االسالم  مي يك رتبه همديگر آن خودش مركب از اينهاست پس آن در

كند گفتم  نمي و المسلمين حسيني: احسنت) بعد اين يك تعريف بود كه شما فرموديد اين تعريف كفايت
مثال چه بايد بگوئيم كه كفايت كند گفتيد مثال اگر بگوئيم كم ربط بين دو كيف است اين خوب است حاال 

ا اون يكي عين هم هستند يعني اگر بگوئيم اشكالي به آن وارد است به اين هم وارد اين مفروض و مثال ب
است اگر به اين وارد نيست به آن هم وارد نيست يعني اين دو به اندازه اي كه يكي بگويد كه كم ربط بين دو 

فاتي با هم كند براي اين منظور، اختال نمي كيف است و يكي بگويد كم همراه كيف است اين چيزي را حل
دارند و اشتراكاتي هم دارند كه در آن صحبت گفتيم از اين بعدها مشترك هستند يك اختالفي هم ممكن 

آيد كه مثال  نمي آيد؟ اگر از اين اختالف اين حرفها در مي است داشته باشد و از اين اختالف آيا اين حرفها در
 آيد؟ مي حاال عقايد عددش چند است، از اين در

آيد كه موضوع بحث  مي آيد، يك سئوال در مي الم و المسلمين حسيني: حاال يك چيزي از اين درحجت االس
يك معنا دارد اگر طريق شد بايد  "طريق"يك معنا دارد و اگر گفتيد از  "همراه"ربط بين، يعني اگر گفتيد 

ارد كسي ربطش را پيدا ربط بين طريق و ذي الطريق را پيدا كرد اگر گفتيد همراه كه ربط است و لزومي ند
 كند.

گوئيم كه مثال آرد و شكر و روغن را در هر نسبتي  مي برادرمعلمي: نه همراه به آن معناي همراه نيست، ما
گويند آرد و شكر و  مي گويد و اگر گفت غلط است نمي شود؟ كسي چنين چيزي مي تركيب كنند حتما حلوا

خواهد با  مي راي سوهان شدن نسبت خاص ديگريخواهد ب مي روغن براي حلوا شدن يك نسبت خاصي
 فرمائيد كه همينطور كه شما مي فرض اينكه تركيبات آن از همين سه باشد و چيزي به آن اضافه نشود بعد

شود اين ربط بين  نمي گوئيد كه آرد ربط دارد به حلوا شدن اگر آرد را برداريم و خا ك اره بريزيم حلوا مي
را بايد تعريف كنيم ربط بين تعداد هم با منتجه را بايد تعريف كنيم بگويد چرا اگر  اين جزء دروني با منتجه



٢٧٤  ···························································································································································  
بودن  ٢يا  ٣شود كه اين  مي شود پس معلوم نمي كيلو بياوريم حلوا ٢كيلو بياوريم  ٣آرد را به جاي اينكه 

شود يك  مي يفيتيعني اين عدد يك ربطي در منتجه دارد يعني به عبارتي انگار يكه جايي عدد تبديل به ك
 خواهيم. مي چنين چيزي

خواهيد بر پايه يك وحدتي  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: بنابراين دوئيتي شما پيدا كرديد كه
تحويل دهيد يك دوئيت فلسفي نه اينكه دوئيت خارجي يك دوئيتي در عالم ذهن پيدا كرد كه اسم يك 

يت گذاشته ايد يا اسم يك دوئيتش را اصال براي اينكه دوئيت را كيفيت و اسم يك دوئيت ديگرش را كم
كيفيت تناسبات كيفيت اشياء، ربط بين اين  "ب"كيفيت  "الف"گوئيم هر دوش كيفيت  مي راحتتر هم شود

 توانيم وحدت تركيبي اش را درست كنيم. نمي دو را اگر نتوانيم بر پايه فلسفي تعريفي برايش بدهيم
فهميم كه  مي شود نمي گر كميت و كيفيت و هر كدامش را عوض كنيم آن منتجهبرادر معلمي: بله، يعني ا

كيفيت براي تبديل شدن به يك كيفيت ديگري يعني براي پيدا شدن يك كيفيت جديدي بايد حتما 
 كيفيتي ما قبلش بوده باشد پس معلوم است كه ما بين اين كيفيت و آن كيفيت ربط قائل شده ايم مثال ا گر

بين آرد و حلوا چه چيز ربط است فرضا بايد بگوئيم شكر و روغن، شكر و روغن كه اضافه شود به پرسند  مي
شود حلوا يك  نمي شود يك چيز كمي هم وجود دارد يعني هر مقدار را آرد و شكر و روغن حتما مي آرد حلوا

شود بايد ببينيم  مي شود يك سئوال اينطوري مطرح مي شود همينطور كه آرد به حلوا تبديل مي مقدار خاصي
سئوال تا چه اندازه اي يا جا دارد يا جا ندارد اگر جا دارد جوابش چيست اگر جا ندارد هم كه چرا؟ چرا اگر 

شود پس اين عدد يك ربطي به اون كيف دارد آيا عدد  نمي مقدار آرد يا بقيه چيزها كم شود؟ حلوا درست
 ر شده؟تبديل به كيفيت شده اگر نشده كيفيت اينجا چطو

حجت االسالم و المسلمين حسيني: يا خالصه اش بفرمائيد كه دو تا كيفيت داريم كيفيت روابط و كيفيت 
 اشياء، ربط بين كيفيت روابط و اشياء در منتجه بايد تعريف شود.

 والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته



 بحث الگو
 
 

 بسمه تعالي

  ١٦/١/٦٩ _ ٨جلسه 
شود , آن  مي برادر معلمي : در ادامه بحثي كه داشتيم بدنبال احتمالي كه ارائه شد نتايجي گرفتيم كه عرض

بر  "كميت تناسبات كيفيات است يعني كميت ربط بين كيفيات واقع ميشود "احتمال اينست كه بگوييم 
هيم با استفاده از آنها به كيفيتهاي اساس اين تعريف گفته شد كه وقتي ما كيفياتي خاص داريم و ميخوا

ديگري برسيم به همان ميزان كه كيفيتهاي فعلي و چگونگي آنها در دست يابي به كيفيات مطلوب نقش و 
اهميت دارد بهمان اندازه هم انكه يك نسبت خاصي مابين آنها بر قرار باشد مهم است يعني فرضا اگر قصد ما 

بايد از آرد و شكر و روغن (اگر اينها مواد اوليه تهيه حلوا باشد ) لزوما بايد  توليد حلوا است به همان اندازه كه
يك نسبت خاصي از اينها باشد تا حلوا درست شود و سئوال آخر جلسه قبل هم اين بود كه آيا به اين ترتيب 

ل به حلوا شد كميت دارد به كيفيت تبديل ميشود و يا بعبارت ديگر وقتي ميگوييم شكر يا آرد يا روغن تبدي
ميتوانيم بگوييم كميتي هم تبديل به حلوا شد كه فرضا تناسباتي كه بين اينها بوده هم به حلو تبديل شود يا 
اينكه مطلب بصورت ديگري است؟ نسبت به مطلب فوق دو احتمال ممكن است مطرح شود : يكوقت است 

شود آرد و شكر و روغن اوال اگر اين سه كه ما ميگوييم تناسبات اعماز كم و كيف است يعني وقتي گفته مي
آيد ( يعني امور خاصي هستند كه نسبت به حلوا درست كردن  نمي كيفبت وجود نداشته باشد حلوايي بدست

باسد انتخاب شوند يعني بايدكيفيت هاي خاصي باشند) و ثانيا بايد كميت خاصي از اين كيفيتها را در اختيار 
انجامد و آن اينكه چون انسان خالق كيفيتها نيست و براي ايجاد چيز  مي ثداشته باشيم اينمطلب به يك بح

جديد بايد ربط كيفيات موجود را بگونه اي عوض كند تا تبديل جديدي بشوند در پاسخ به اين مطلب چنين 
گفته ميشود كه به همان ترتيب كه انسان خالق كيفيات نيست خالق كميات هم نيست يعني اگر كيفيات 
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الن موجود هستند درمقابل كميات خاصي هم از آنها وجود دارد و وقتي ما اين كميتها را با هم خاصي ا

آيد در عين حال بايد توجه كرد كه خلق خدا دائم است و به  مي تركيب ميكنيم باز هم كميت خاصي بوجود
كيلو  ٣كيلو شكر و ٢چيزها بركت ميدهد ولي از ناحيه ي ما چنين است كه فرضا اگر بگوييم يك كيلو روغن 

 ٦آرد را مخلوط ميكنيم تا حلوا بدست آيدچنانچه مقداري از آن در تركيب بخار نشود و از بين نرود حاصلش 
كيلو حلوا ميشود. ينا براين به همان ترتيب كه ما آرد و شكرو روغن را خلق نكرده ايم بلكه اينها موجود بوده 

ايم دال بر اينستكه خالق كميت آن هم ما نبوده ايم و تنها كار ما اند و ما تنها ربط بين آنها را عوض كرده 
تعويق ارتباطات و تناسبات آنهاست و اين ارتباطات خودش كمي و كيفي ميباشد حال اين مطلب كه در يك 
تركيب همه چيز عالم موثر است همان بحث تعين در رابطه وحرف درستي است ولي جايگاه خاصي دارد و 

ه خالق اشياء نيستيم مثل اين ميماند كه ما قدرت اين را نداريم كه روي يك چيز خاصي كار لذا طرح اين ك
كنيم بلكه هر كار ما بمعني كارروي كل جهان است يعني همه جهان روي هم اثر ميگذارند تا اين كيفيت 

ا و جاذبهو غيره جديد بوجود آيد منتهي ما فعال آردو شكر و روغن را مالحظه ميكنيم وگرنه اگر نور و گرم
نبود حلوا درست نميشد. بنابراين اگر چه اين جرف درست است ولي موضع آن عام است و جايگاه خاص خود 
را دارد در صورتي كه موضع فعلي ما برنامه ريزي و با آن چيزهايي سرو كار داريم كه تا حدودي تابع اختيار 

كنيم و آثار آن اموري كه انتخاب نكرده  مي را انتخاب آيند يعني از بين امو عالم يك چيزهاي خاصي مي ما در
ايم د رآنچه انتخاب كرده ايم را هم بعنوان يك منتجه عمومي در داخل آنها آمده است چه به آن توجه 
داشته باشيم و چه توجه نداشته باشيم ولي از لحاظ بحثي كاري به آنها نداريمو اثر آن را علي فرض ميگيريم 

ما مطرح مينماييم اگر بمعناي كم و كيف ( كه مثالبه آرد و شكرو روغن كيف و به  پس تناسباتي كه
تناسبات آنها كم بگوييم) باشددر اينصورت تناسبات اعم از كم و كيف ميشود يعني اگر بايد بطرز خاصي اين 

ن طرز سه كيفيت را مخلوط كنيم تا حلوا شود و تا اين طرز خاص رعايت نشود حلوا درست نميشود و اي
خاصي هم شامل كم است و هم شامل كيف بنابراين از اين بعد كه به مطلب توجه كنيم تناسبات اعم از كم 
و كيف است ولي از بعد ديگر يعني بعد مشترك كه مالحظه كنيم اگر چه آن طرز خاصي كه آردو شكر و 
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بايد باشد تا حلوا درست شود روغن بايد مخلوط شوند غيراز كيف يك كم دارد ولي كم خاصي از آن كيفيتها 

شود و براين اساس ميتوان چنين گفت كه تناسبات كمي بسيار  مي و لذا كميت هم در اين كيفيت موثرواقع
مهم است و يا تناسبات راطوري تعريف كنيم كه تناسبات جزء كميت حساب شود يعني كميت را عامتر از 

 آيد قلمداد گردد. مي كيفيت تنها اموري كه از وحي بدستو. بگيريم كه تناسبات راهم در بر بگيرد و  ٣،٢،١
ولي آن چيزي كه بعنوان جامع مشترك در اين احتمالها مطرح ميشود اينست كه باال خره تا اين كيفيتها ( از 

آيد لذا روشن ميشود كه  نمي لحاظ كمي) در يك تناسب خاصي نباشد آن كيفيتي كه مد نظر است بوجود
قبل مطرح شد با احتمال قبل تر مقداري تفاوت پيدا كند و آنهم اين است كه وقتي درمباحثي كه جلسه 

آنموقع ميگفتيم كميت در هيچ جا از كيفيت جدانيست كميت و كيفيت مربوط به يك چيز را تعريف 
شود از همانجا كه وارد اين بحث شديم و گفتيم در سه جا  مي ميكرديم ولي االن كه بحث تناسبات مطرح

الزم داريم يكي عدد است ككه مبين اينست كه چه تعدادي از اين باچه تعدادي از امور همجوارش كميت 
متناسب است و يا چه سرعتي از اين متناسب با سرعت همجوارهايش است ويا اين چيز در برابر ارزش ساير 

را با كميتي از امور از چه ارزشي برخوردار است يعني در اينجا گويي ما داريم كميتي از اين كيفيت 
كيفيتهاي ديگر مقايسه ميكنيم و بحث كم و كيف مال خود يك چيز است و بلكه در يك مجموعه مطرح 

كم "ميشود و منجر به بحث تناسب و تعادل ميگردد. در اينجا اگر بخواهيم تعريف دوم را وارد كرده و بگوييم 
لزوما بايد يك تغييري در  "بين كيفيتهاست  ربط بين كيفيتها واقع ميشود و يا بعبارتي كميت تناسبات ما
شود و يا بعبارتي كميت تناسبات ما بين  مي آن بدهيم و اينطور بگوييم كه : كميت تناسبات كيفيات واقع

كيفيتهاست. لزوما بايد يك تغييري در آن بدهيم و اينطور بگوييم كه : كميت تناسبات كيفيات جهت 
ني امر سومي الزم دارد. يعني آرد و شكر و روغن را با تناسبهاي رسيدن به كيفيت ديگري ميباشد. يع

 مختلفي ميتوان مخلوط كرد و امور متفاوتي
را هم نتيجه گرفت ولي اگر بخواهيم فقط حلوا درست كنيم بايدبه نسبت خاصي و يا كميت خاصي از انها را 

تناسبات آنها را هم معلوم كنيم پس معلوم در اختيار داشته باشيم چرا كه اگر منتجه رامعين نكنيم نميتوانيم 
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ميشودكه وقتي ميگوييم كميت تناسبات بين كيفيات براي رسيدن به امري خاص است حال اگر روي همين 
معنا كمي دقت كنيم وقتي كه در بحث مكان هستيم آنگاه كه گفته ميشود چه تعدادي از اين يا از آن الزم 

ه مطلب خاصي است كه مطرح ميگردديعني كميت تعددي كه مال است بايد توجه كرد كه براي رسيدن ب
جدول مكاني است به تبع سرعت تعيين ميشود يعني براي اينكه سرعت خاصي پيدا شود بايد به مقداري از 

 اين امور بياوريم كه منجر به آن سرعت خاص شود. 
 است.حجت االسالم و المسلمين حسيني : يعني كميت مكاني به تبع كميت زماني 

برادر معلمي : در بحث دوم وقتي گفتيم چه سرعتي از اين متعادل به چه سرعتي از اين متعادل با چه 
سرعتي از بقيه است اين تعادل نيز در رابطه با پيدا شدن ارزشها ي خاصي است كه موضوعيت دارد يعني 

چه ارزشي از اين با چه كميت سرعتي به تبع كميت ارزشي تعيين ميشود و آنگاه كه بحث از مشخص شدن 
ارزشي از بقيه بميان آيد آنچه بايد مد نظر باشد رسيدن به مقصد خاص است يعني براي در جهت خاص 
بودن است كه بين ارزشها اين نسبت بايد حاكم شود فرضا براي خداشناس و يا براي تعلق است كه بايد 

دهد كه اگر چه  مي كه مطلب را در يك جهت قراراينطور باشند بنابراين آنگاه ما يك فرمول پيدا كرده ايم 
 كامل نيست و به امور ديگري هم احتياج دارد اما در عين حال يكي از اموري كه دنبال آن بوديم را بمانشان

دهد و آن اين است كه كميت تعددي به تبع كميت سرعتي و كميت سرعتي به تبع كميت ارزشي تعيين  مي
 ميشود. 

لمين حسيني : عين اين مطلب در عمل و در اولويت هم مالحظه ميشود مثال وقتي حجت االسالم و المس
آيد كه انسان  مي كند و به نظر نمي صحبت از ترك يك كاري بخاطر كار ديگري ميشود ميگوييم اينكار صرف

م و در كني مي بصورت اتوماتيك ويا بصورت تقريبي اولويت كارها را مالحظه ميكند مثال احياء داشتن را ترك
دانيم چرا كه حضرت آيت  مي مقابل به حضرت آيت ا... خامنه اي مقدم ميداريم و آنرا الزم تر از دعاي كميل

ا... خامنه اي به يك عبارت بسيار مظلوم است همانطور كه امام خميني (ره) نيز بسيار مظلوم بود كما اينكه 
ت كفار دوخته شده و هيچ چيز باالتر از اين امر اسالم بسيار مظلوم است زيرا طرفداران اسالم چشمشان بدس
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 رساند مقال دوستان امام زمان (ع) اگر كفار را ولي خود بدانند اين امر مظلوميت آقا را نمي مظلوميت اسالم را

دانستيم و بهر  مي رساند و معلوم هم نيست كه اگر ما در زمان امام علي (ع) بوديم سياست معاويه را بهتر مي
رساند كه فرضا در ادبيات عرب اينطور مشهور شود كه  مي ا مظلوميت شديد علي بن ابيطالب (ع) راحال اينه

داند از بخيل ترين اعراب بوده اند و بر  مي معاويه و بني اميه از سخي ترين اعراب هستند و حال آنكه خدا
تي كه از وجود خودش و عكس آنها علي (ع) سخي ترين خالئق بعد از نبي اكرم (ص) بوده است آنهم سخاو

اهل بيت طاهرين بذل ميكرد در حاليكه معاويه از مال مردم بذل ميكرد. حال وقتي عده اي از ياران علي (ع) 
رساند االن هم وقتي چشم مسلمين در مدل  مي پيوستند همين امر مظلوميت شديد امام (ع) را مي به معاويه

ي كه آيت ال... خامنه اي دارند مثل همان مظلوميت علي(ع) ,پول و امور مادي به كفار دوخته شده مظلوميت
است و لذاست كه بايد جد بيشتري در تامل در اين قسمتها و ياري ايشان بنماييم بنابراين اعداد تقريبي كه 

 شود  مي رساند مطلبي است كه در ارزش مشخص مي رجحان را
اصي كه بايد در آن باشيم تعيين ميشود و عدد برادر معلمي : بنابراين عدد ارزشي كيفتها به تبع جهت خ

سرعتي به تبع عدد ارزشي و عدد تعددي به تبع عدد سرعتي معين ميگردد در اينجا چند صحبت ميماند كه 
آيد تا به تبع آن عدد سرعتي و  مي بايد بررسي شود: يكي اينكه آيا خود عدد ارزشي كيفيتها از كجا بدست

نكه علي فرض اينكه عدد ارزشي كيفيتهارا بطريقي (از طريق وحي و يا عقل تعددي را پيدا كنيم؟ دوم اي
وتجربي ) بدست آوريم آيا از كجا بفهميم كه اين عدد ارزشي متناسب با اين سرعت خاص است؟ بعبارت 

در اينجا  "به تبع "گوييم به تبع آنها پيدا ميشود آيا مفهوم  مي ديگر سرعت متناسب با اعداد ارزشي كه
ت؟ آيا خود اين هم بر اساس يك فرمول بايد بدست آيد؟ عقلي است؟ تجربي است؟ يا نقلي است؟ چيس

چه مفهومي دارد؟ مثال  "به تبع "آيند؟  مي همينطور در رابطه با اينكه ميگوييم تعددها به تبع سرعت بدست
كه تناسبات آن چيست  شود.آيا از كجا بفهميم مي اگر تناسبات بين روغن و شكرو حلوا به تبع حلوا درست

 شود؟ آيا اين امري است عقلي يا نقلي؟ مي وحلوا چگونه درست
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يك فرض اينست كه بگوييم وحي ارزش كيفيتها (حداقل كيفيتهاي جهت ساز) را معين ميكند وعدد آنرا 

ه مشخص ميسازد همينطور تناسبات سرعتي وتعددي را نيز وحي ميگويد يعني اينكه كه براي رفتن از رضا ب
تسليم ( كه رضا فرضا داراي اين عدد ارزشي و تسليم برابر فالن عدد ارزشي است ) بايد فالن امر را به اين 
ترتيب عوض كرد و مثال آنراچند بار بايد عوض كرد تا اين مطلب پيدا شود را هم وحي بگويد عالوه براين اگر 

ود را هم وحي بگويد در اينصورت مثل اين اينكه از هر كدام بچه ميزان مخلوط كنيم تا فالن چيز پيدا ش
است وحي مدل كيفي و تناسبات را گرفته است اما علي فرض اينكه اين مطلب از وحي به دست نيايد حداقل 

آيد) ارزش بايد به تبع وحي  مي مطلب اينست كه ( اگر تعدد به تبع سرعت و سرعت به تبع ارزش بدست
ه كميت مطرح است نسبت به كيفيت نيز صادق است و هر دو تابه بدست آيد و عين همين تحليل كه راجع ب

يك فرمول ويك استدالل هستند حال اگر اعداد ارزشي را وحي بگويد همانطور كه ميگويد از صبر بايد به 
كند با به تبع آن بتوانيم سرعتها و  مي تسليم برويم خود وحي اينكه نسبت ايندو بهم چگونه است رانيز روشن

 هارا پيدا كنيم. سپس تعدد
اگر ما يك چنين كاري را انجام دهيم قدر متيقن اينست كه به سر شرع كاله نگذاشته ايم چرا كه اصل را از 

گوييم براي انجام آن واجب اينها الزمه ي آن و  مي وحي گرفته ايم و بقيه را هم به تبع آن قرار داده ايم كانه
اين سرعت به تبع آن ارزش ويا آن تعدد به تبع سرعت ممكن در نتيجه واجب اند البته در دست يابي به 

است اشتباه بكنيم و در عمل متناسب نباشد ولي چون راه درست است ميتوانيم بعدا عمل خود را تصحيح و 
آوريم عين آنچه ولي فرموده نيست  مي جبران نماييم بنابراين اگر چه اين نحوه تبعيت و تناسب كه ما بدست

 نيست كه ما بخواهيم چيزي را به وحي تحليل كنيم.  اما اينطور هم
شود اينست كه آيا چه عيبي دارد كه ما يك فرمول كمي براي بحث  مي صحبت ديگري كه در اينجا مطرح

ارزشها داشته باشيم يعني تغيير كيفيتها بصورت كيفي را وحي بفرمايد ( كه فرضا بعد از صبر, رضا و بعد از 
 ٣،٢،١رضا تسليم است) ولي فرمول كمي آن را ما درست كنيم بطوري كه بگوييم فرضا تغييرات آنها بصورت(

,),.....باشد , يعني فرمول كمي خاصي را عقال بدست آورده و آنرا به چيزي كه وحي ٢٧،١٨،٩) , (٩،٦،٣) ,(
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 رسد كه مطلب فوق مي كيفا فرموده ربط بدهيم و اين فرمول كمي هم بايد يك فرمول منظمي باشد. به نظر

متناسب با آن بحث بود مبناي و اعداد ديگر  ٣،٢،١تواند درست باشد چرا كه وقتي در دور اول مباحث از  نمي
آن چنين بود كه ما يك چيزي را واحد ميگرفتيم كه وقتي تغيير ميكند هر چند كه تغييرش تدريجي است 

گوييم كيف  مي دانيم كه واحد يك مرتبه تكرار شده باشد وآنگاه كه دو شد مي اما ما زماني واحد را كيف دوم
هم اعداد و كيفيات  ٢و١يف بعدي است. طبيعي است بينگوييم ك مي دوم است و همينطور وقتي سه شد

دانيم بلكه با تغيير واحد  نمي و. ...ولي ما اين اعداد را نشانه واحد ٣/١, ٢/١,  ١/١ديگري هم مطرح است مثال 
و غيره بدست آمد حال اگر يك  ٣،٢،١است كه اسم آنرا كيف دوم ميگذاريم و به اين ترتيب بود كه فرمول 

شود از صبر ميخواهيم به رضا و از آنجا به تسليم برويم كانه  مي ه فوق داشته باشيم وقتي گفتهفرمولي شبي
 ٢به  ١يعني وقتي از  ٣،٢،١وحي در مسير حركت ما يك منزلهايي را تعيين ميكند حركت بر اساس فرمول 

باشد و تسليم  ٢حتما ميرويم چنانچه بخواهد با رفتن از صبر به رضا متناسب باشد بدان معني است كه رضا 
شود وحال آنكه اين مطلب ممكن نيست چرا كه خود وحي كه اين منزلها را طراحي كرده است قطعا بر  ٣

اساس فرمول خاصي است و براي هر كدام هم ارزش خاصي قائل است ولي چنين فرمولي در دسترس ما 
ميدهيم مثل اين ميماندكه در جاده ي نيست بنابراين وقتي ما تقسيم بندي كرده و يك چيزي را واحد قرار 

خاصي كيلومتر به كيلومتر تابلو خاصي بزنيم ولي هيچ دليلي وجود ندارد كه اين تابلو دقيقا در مقابل 
منزلهايي كه وحي تعيين كرده قرار بگيرد كما اينكه بايدهم چنين باشد چرا كه در غير اين صورت ديگر 

است ولي وحي  ٢ييم واحد دو برابرشود معنايش اينست كه منزل دوم نيازي به وحي نبود زيرا وقتي ما ميگو
ميفرمايد منرل دوم رضايت و هيچ لزومي ندارد كه اين اعداد درست در مقابل منازل مطرح شده توسط وحي 
قرار بگيرندچه در اينصورت اصوال طرح منزلها از طرف وحي موضوعيت خود را از دست ميداد همين اعداد 

كافي بود داما همينكه اين امر ممكن نيست دال بر اينست كه يك فرمول كمي كه ما بخواهيم  براي كار ما
بسازيم كه با امور كيفي مطرح شده توسط وحي تناسب داشته باشد از عهده ي ما خارج است مگر انكه 
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با آن درست  وارونه عمل كنيم يعني آن كيفي ها را مالك قرار داده و فرمول كمي را بر اساس آن و متناسب

 كنيم و نه اينكه يك فرمول كمي داشته باشيم و بگوييم آن مراتب كيفي بايد با آن متناسب باشد. 
بنابراينبراي جدول ارزش ما يك فرمول عقلي منظم نميتوانيم داشته باشيم چرا كه امر كيفي جور در نيم آيد 

عدد كنيم يعني بايد آن منازل را بدست لذا بايد به نحوي خاص همان چيزي را كه وحي فرموده تبديل به 
آوريم حال اين اعداد اگر هم بصورت عقلي و تجربي بدست آيد چون محور روحي است اشكالي ندارد يعني 
كيفيتهايي كه از ناحيه شرع آمده بود حكومت داشته باشد پس در اول كار سئوالمان اين بود كه بصورت كلي 

به اينجا كه رسيديم چون كميت را تناسبات كيفيات تعريف كرديم ربط بين كميت و كيفيت چيست و حاال 
گرديم و معناي  مي سئوال اينست كه آيا كميت كيفياتي كه وحي فرموده چيست؟ يعني دنبال چيزخاصي

عام آن را قبال مطرح كرديم البته مفهوم عام هم نقض نميشود بلكه اين كميتها متناسب با خداشناسي است 
ت كه بايد به اينها كميتي بدهيم كه با خداشناسي متناسب باشد و دنبال همين كميت و و بحص در اين اس

ارزش ميباشيم و بصورت كلي هم ميتوان چنين گفت كه اين كميت عددي است كه حتما رضا را بيشتر از 
تبع آن صبر و تسليم و را بيشتراز رضا معرفي ميكند حال اگر چه اين اجمال دارد اما اگر دقيقتر شود به 

مفهوم صبرو تسليم و رضا م دقيقتر ميشود بنابراين سئوال يك پله جلوتر رفته عبارت از اينست كه اگر عدد 
اين كيفيتها از وحي بدست نيايد از كجا بايدبدست آوريم و در اينجا با كيفتهاي خاص سرو كار داريم سئوال 

اين اعداد سرعت و سرعت و تعدد كه ميگوييم ديگر اينست كه بفرض كه اين اعداد معين شدند آيا ربط بين 
 به تبع قبلي تعيين ميشوند چگونه مشخص ميگردد؟ آيا اين مطلبي است تجربي يا عقلي يا نقلي؟ 

حجت االسالم و المسلمين حسيني : علي فرض عقلي بودن آن اگر بخواهيم تخمين عقلي بزنيم آيا چگونه 
وري بايدآن را بيان كرد كه در آن كيفيتهاي متخذه از وحي ميتوان به آن دست يافت؟ آيا براساس چه تئ

 اصل قرار بگيرند؟ 
برادر معلمي : بهر حال بايدبراي كيفياتي كه وحي فرموده بتوان عددي را پيدا كرد و فرضا گفت كه صبر مثال 

 و تسليم هزار است؟ ١٠٠
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زيرا وقتي ميخواهيم همه را با يكعدد برادر پيروزمند: براي بياناين كنيت نياز به يك مقياس مشترك داريم 

بيان كنيم اين اعداد بايد بر يكمبنا باشد يعني اكر براي صبرو رضا دو عدد صد و هزار را معرفي ميكنيم صد و 
هزار بايد از يك سنخ باشند و اين امر مستلزم اين است كهيك جامع مشتركي بر كيفيات داشته باشيم با 

به چه تعداد از آن ميباشند و بدست اوردن وجه مشتركي بر همه كيفياتي كه  بتوانيم بگوييم هر يك ازآنها
وحي مطرح ميكند شايدامري مشكل باشد (وجه مشترك يا عدد مشترك؟) وجه مشتركي كه اعداد را بر 
مبناي آن محاسبه كنيم مطلوب است (هركدام از آنها كيفيتي از تقربند) دراينصورت بيان كمي هر كدام از 

مستلزم اينست كه بفهميم كه هر كدام چه كميتي از تقرب را دارند و با چه مقداري از تقرب رضا, اينها 
 صبريا تسليم شده است. 

حجت االسالم و المسلمين حسيني : حال اگر بصورت عقلي لوازم آنرا مالحظه كنيم در هر منزل مثال منز 
الي آنهم كسي كه داراي صبراست بميزان صبر مجموعه آثار انسان يك نحوه خاصشي است حتي در شكل ري

ساعت قناعت ميكند و راندمان  ٨خاصي كار ميكند مثال فالن خرد براي اسقاط تكليف كار ميكندو به همان 
عدد استكان باشد حال فرد ديگري كه نسبت  ٨٠٠ساعت كار كند فرضا در توليد استكان ساعتي  ٨كسي كه 

 ١٢برد و دنبال اضافه درآمد و اضافه شدت هم نيست و  نمي رنجبه مولي تسليم است از اضافه كاركردن 
استكان در ساعت ميباشد ولي در  ١٢٠٠ساعت در شبانه روز كار ميكند و با همان ماشين داراي راندمان 

عين حال اينگونه هم نيستكه غرق در كارش شود. لذا ممكن است فردي از اين هم باالتر و در حالت رضا 
كاري كه ميكند است و در جاي ديگر نميتواند خوش باشد و راضي نيست حتي در خواب و باشداودلخوش به 

هر كار ديگري خوش نيست و رضايت و خوشي در همان حالي است كه استكان (فرضا براي روضه ) ميسازد 
ندارد  كشد از اينكه بدنش بيش از اين طاقت مي يعني تا از پا در نيايد مشغول كار است و آنگاه هم كه دست

 ١٨پسندد و راضي به فراق نيست و در تالطم است ولي آن  نمي ناراحت است و دوري از آن محبوب را
كند بسيار خوش است از خيلي از بچه هايي كه در جبهه بوده اند چنين حاالتي گاهي نقل  مي ساعتي كه كار

ابتهاج او در همان عمل خاص  ميشود بنا براين چنين فردي اگر چه همه كارهايش وابسته به قربت اس ولي
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, و غيره ميسازد ١٢٠٠،٨٠٠،٦٠٠است حال دراين امر ميتوان ارزيابي كرد و گفت از همان واحد كه عده اي 

 ٢٠كند حتب در جبهه گاهي اتفاق افتاده كه تعداد محدودي مثل  مي عدد در ساعت درست ١٨٠٠اين فرد 
كرده اند چرا كه دلخوش به  نمي ساس توقع هم از كسينفر را انجام ميداده اند و اح ٢٠٠نفر كار حدود 

صورت گرفتن كار بوده اند و نه تشويق و توبيخ اين و آن بنابراين بميزاني كه تنازع بر سر دنيا كم شده و 
 رود (وسارعوا الي مغفره من ربكم ) و سرعت در رسيدن به مغفرت پيش مي مسابقه ي بر سر آخرت باال

خيرات) اينها درهمه مراتب اثر دارد و آثار مادي آن را ميتوان حس كرد خود امام آيد و( وا ستبقوال مي
خميني (ره) فرمودند كه وقتي در جواني مشغول كاري بودند آنگاه كه معين ميشد كه كتابي خوانده شود 

تالش ميكنيم  داده اند و لذا شاگردانشان گفتند ما هم زياد مي خود ايشان زودتر و مفصل تر از همه آنرا انجام
دهيد امام جواب داده بودند كه من ميزان خوابم را كم  مي ولي با وجود اين شما خيلي بهترو زودتر انجام

 كنم.  مي كرده و هرز روي وقتم را كم
توانيم محاسبه كنيم مثال يك درسهايي است كه صرفا براي نمره  مي پس آثار مادي انسان راضي را ما در دنيا

و لذا شب امتحان حفظ ميكنند در اينجا قصد فهميدن مطلب نيست يك اعتبارات فرهنگي  گرفتن ميخواهند
خاصي هم به كسي كه به امتحان جواب دهد ميدهند چه به آن اشتياق داشته باشد و چه مشتاق نباشد يك 

حثه نويسد مثل مبا نمي درسهايي هم هست كه اگر چه افراد درصدد نوشتن آنها هستند اما تا فرد نفهمد
طلبگي كه در پي يافتن اصل مطلب هستند دررتبه باالتر همين مطلب ممكن است نقص و ابتهاج و خود علم 
تفسير شود ولي نسبت به عالم پايين تراز خود امري مطلوب و انجام خدمتي است و نه اين كه صورت سازي 

 بكند.
كنيم و از نرخ ارزشان مشخص است با همين  مي بنابراين نسبت تاثير مادي كفاررا در راندمانهاي باال مالحظه

امر ميتوان غلظت آنها در كفرشان را درجه بندي كرد مثال همينكه امريكا شش ميليارد دالرش در بازار جهان 
در حال چرخش است دال بر اينست كه او شيطان بزرگ است چرا كه اين پول را كه از آسمان نياورده است 

امر دنيا است كه حاصلش اين قدرت عظيم گردش پولي در عالم ميباشد بهر حال يك شدت روحي نسبت به 
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ولواينكه پولهاي آن پشتوانه هم نداشته باشد و صرفا آنها را چاپ كرده است ولي نفس خود همين تقلب كه 
ديگران از آن عاجزند معرف يك شدت دنيايي است. بنابر اين در يك مراحلي كه آثار آن در تركيبات مالحظه 

د ميتوان مشاهده كرد كه آثار منازلي را نسبت به منازل ديگر اندازه گيري كرد مثال شدت حرص ميشو
آمريكا در دنيا پرستي رشد از بقيه است و حتي با توجه به آمار ميتوان محاسبه كرد كه اين شدت حرص در 

اسي و فرهنگي او عرض فرضا ده سال اين مقدار شديدترشده است و منجر به باال رفتن نفوذ اقتصادي سي
 گرديده است. 

حال آيا در رابطه با مالحظه آثار شدت روحي مسلمين هم راهش اينست كه بصورت حسي تجربي كارهاي 
افراد ايثارگر در جبهه فرهنگ و سياست چند برابر تاثير افراد سهل انگار است يا اينكه بايد تاثير تاريخي را 

وجود حضرت سيد الموحدين علي (ع) در زمان خودشان و حتي  مالحظه نمود و اينطور گفت كه هر چند به
شود ونه درآن  مي سال بعد جسارت ميكردند ولي در تاريخ و رشد تاريخ است كه كار ايشان ارزيابي ٨٠تا 

توان آنرا بصورت تجربي معين كرد و در اينصورت براي تخمين عقلي آن نيز بايد راهي  مي مقطع بهر حال
 يعني اثار مادي شد ت نسبتبه دنيا و يا آخرت را ميتوان كيل كرد مثال االن آثار فرهنگي راوجود داشته باشد 

كنند لذا ست كه بيست هزار مطلب و اطالع  نمي توان بدست آورد كفار حتي در امر فسادشان هم كوتاهي مي
ن شدني خاص جديد در باب رياضيات در مجالت مختلف نشر ميكنند و همين امر ميرساند كه پشتوانه آ

توان آثار فوق را ديد و يا اينهمه پيشرفت در كامپيوتر و غيره بدون شدت محال  نمي است و با سمبل كاري
است كه بدست آيد و حتي ميتوان ميزان شدت و سرعت افزايش آنرا هم سال به سال معين نمود يعني اگر 

 ميزان شدت پستي آنها رشد داشته است منازل باطل و رذائل را بشماريم ميتوان دبد كه از چه سالهايي 
آيد كه مستتغني از وحي ميشويم چرا كه  مي برادر پيروزمند : اگر ما بتوانيم اين آثار را مالحظه كنيم به نظر

اگر عقل بتواند تشخيص دهيم كه هر كيفيتي داراي چه شدتي نسبت به دنيا و يا چه شدتي نسبت به آخرت 
 است الزمه اش نفي وحي است 
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جت االسالم و المسلمين حسيني : يك سئوال اينست كه ما صد سال است كه آمريكا را ميشناسيم حال ح

كنيم يعني اگر در رذايل هم يك مراتب  مي عالئمي كه براي اوصاف باطل است را با حركت آمريكا مقايسه
اراي ده وصف ميباشد خاصي باشد يقينا براي هر يك از اين رذايل اوصافي مطرح ميشود كه فرضا هر كدام د

حال چنانچه در سيصد سال قبل اوصاف طوري باشد كه مصداق رذايل ابتدايي است بگونه اي كه آن رذايل را 
توان مالحظه نمود وليكن در سده ي بعد از حركت آمريكا عددي بوده كه  مي در كفار ديگري غير از آمريكا

د آمريكاييها هم در اول كار حب به استيالء در اين معناي در مرتبه باالتري از رذايل قرار گرفته است زيرا خو
فعلي را نداشته لذا اگر اوصاف هر سده حركت آنها و يا هر دهه آنرا بنويسم منزل به منزل انتقال ان به 
اوصاف رذ يله را ميتوان مشاهده كرد در كمياتهم ميتوان آثار آنرا مالحظه كرد يعني در آن زماني كه اوصاف 

ايين تر بوده فالن امر را داشته اند و با شدت رذيلت كميات هم متناسب با آن حركت دارد بهر حال رذايل پ
مفرض اينست كه ما در شرايط فعلي بر مبناي اينكه فعال نميتوانيم از وحي عددي بدست آوريم كار ميكنيد 

كند يك  مي ردي يك كارهاييمثال اگر زندگي يك آدم عادي رادر نظر بگيريم بنابر تعريف فقهي او در زهد ف
در آمدي دارد و يك تخصيصهايي هم ميدهد فردي كه در ورع باالتري از او هم باشد يك تخصيصهاي 
ديگري ميدهدو هر دو هم با قصد قربت انجام ميدهند آيا تخصيص آنها چگونه صورت ميگيرد؟ اول يك 

خواهنددر آمد خود را خرج معيشت  مي سال عدول امت وقتي ١٤٠٠آيد كه چرا در طول  مي سئوال پيش
دهند چرا فقيه زندگي عرفي ميكرده است و نظر عرف را در خرج  مي خود كنند به اينصورت تخصيص

رفته است؟ چرا  نمي معيشت خود رعايت ميكرده و فرضا براي تعيين ميزان معيشت خود سراغ كتاب و سنت
صرفا تخصيصهايي چنين بوده است؟ در تخصيصهايي هم كه االن مردم عادي براي زندگي فردي خود مطرح 
ميكنند آيا تخصيص عرفي و تجربي است يا براساس وحي است؟ آيا پولي كه خرج كرده و ميگويند في سبيل 

 ال... خرج كرده ايم ميتوان گفت تهمت زدن به خداست؟ 
 مند : مردم بر اساس اولويتهايي كه شرع فرموده و به قدر عقول خودشان تخصيص ميدهند. برادر پيروز
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حجت االسالم و المسلمين حسيني : پس ميتوان اولويتها رابا اعداد تخميني و تقريبي مطرح كرد و اصوال 

يم هيچگاه ادراك ما از تناسبات هميشه تخميني است چرا كه تطابق حقيقي ندارد و واحد هم كه معين كن
شود درست است ولي اين بدان  مي به قدر حقيقي اشياء نميرسيم اينكه در ليله القدر قدر حقيقي امور معين

 آيد  مي معنا نيست كه قدرها همه اش تخميني بدست
 برادر پيروزمند : ولي ما بايد به يك وجه اشتراك برسيم كه همه كميات را روي مبناي واحد بياورد. 

حجت االسالم و المسلمين حسيني : اعداد تقريبي لزوما آن اعداد حقيقي نيستند اعداد حقيقي را لزوما بايد 
وحي بگويد بنابراين يك رتبه از عدد هست كه حتي با وحي هم براي ما قابل فهم نيست مثال آيا معناي 

وانند حقيقت معناي آن حقيقي صبر و رضا چيست؟ اگر همه عرفا تا آخر كار زحمت بكشند هرگز نميت
كماهي رامتوجه شوند بهمين دليل هم هست كه عرفاي امروز نظري را ميدهند كه عارف ديگر توصيف همان 
منزل را به نحوه ديگري ميدهد مثل ساير علمايي كه در عالم است علماي شهودي هم اينگونه نيست كه 

عدد هست كه ( عين كيفيت) براي ما قابل  مراتب شهودي آنها تغيير نداشته باشد بنابراين يك رتبه از
حصول نيست و تنها رتبه ثاني يعني رتبه مستنبط از احكام است كه ميتوان به آن دست يافت و آن هم 
نسبت تقريب به وحي دارد و در آن جهت است حال استنباط اولوبت است و معناي عددي دارد هر چند كه 

يك تخميني ولوبصورت اجمال را ميرساند مثال وقتي امام خميني  مصرح نباشد يعني معناي تقريبي را دارد و
(ره) ميفرمودند كشاورزي را اولويت بدهيد كسي كه ميخواهد اين فرمان را اجرا كند معنايش آن است كه اگر 
كشاورزي بودجه اش كمتر از صنعت است بدانيد كه غلط است لذا بايد سير طوري باشد كه بودجه كشاورزي 

صنعت شود و يا وقتي فرمودند جنگ را در راس امور قرار دهيد بدان معني بود كه همه اهتمامها بيشتر از 
طوري شكل گيرد كه همه چيز حول جنگ شكل بگيرد فرضا اگر بحث فرهنگي هم مطرح است بايد طرف 

نفس  دعواي فرهنگي كفار باشند و سازشي در كار نباشد و اين امر قطي است يكوقت است كه بحث درباره
ضرورت جنگ با كفار است يكوقت بحث درباره تكنيك جنگ با كفار است و غيره اما گاهي است كه از همه 
اينهاكلي تر ميشود يعني ميگوييد غرض اينست كه در وجه فرهنگي سازش نكنيم و يا كارگر فكري كفار 
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ما عمله فكري كفار باشيم نباشيم چرا كه امكان نداردكه جنگ با كفار در صدر امور باشد و در عين حال 

البته ممكن است در شرايط خاصي تعدادي خاص به خارج اعزام شوند ولي اينكه مسلمين بخواهند جهت 
درس خواندن در خارج با هم مسابقه بدهند آنهم درس خواندني كه تزشان در مركز تحقيقاتي باشد كه عمله 

شود  مي با كفار در راس امور باشد آنگاه كه صلح همي كفار است را بايد جلويش را گرفت بنابراين اگر جنگ 
 شكل آن عوض ميشود امام خميني (ره) وقتي ميفرمايند خدا شاهد است كه سرسازش با كفار نداريم يقين

كنيم كه بحث از تسليم شدن و حل مشكالت كفار بالمره در ميان نيست. بنابراين معناي عدد را در چند  مي
و. ...مي باشد معناي ديگر آن معناي  ٤،٣،٢،١يك معناي آن همين عدد شماري رتبه ميتوان مطرح نمود 

و غيره ندارد و حتي ممكن است با حروف نوشته شود و اسامي  ٤،٣،٢،١اعداد تخميني است كه ربطي به 
حرفي براي آن گذاشته شود مثال الف هميشه بيشتراز ب است. در اينجا عددي ذكر نشده است يا وقتي 

ميباشد اين اعداد معادله اي لزوما اعداد  "ج ,د ه "هميشه بيشتراز مجموع  "الف و ب "مجموع ميگوييم 
توانيم اولويت  مي وغيره نيست همينطور اعداد تخميني و تقريبي نيز چنين اند حال محرز است كه ما٣،٢،١

ي خودشان به شرع را در نزد شارع را بدست آوريم عرف يا علما يا اكابر يك نحوه تقريبي از عمل و زندگ
 ميفهميده اند و بهمين دليل در جاهايي پول خرج ميكرده اند كه اگر كسي به آنها ميگفته اسراف است جواب

گرفته اند يعني فردي  مي داده اند كه اسراف نيست و جايش همينجاست و در جاهايي هم بسيار سخت مي
خرج كند در جاي ديگر حتي براي طرح كردن هزار تومان  ٥٠كه براي روضه خواني امام حسين حاضراست 

تومان جهت خريد عروسك براي فرزندش ابا دارد آنرا اسراف ميداند و يا برا ي فرزندش حاضر است او را  ٥٠
 ٥٠٠سال قبل حتي  ٦٠به مكتب قرآن بفرستد او حاضر است او را به مكتب قرآن بفرستد او حاضر بوده در 

دهد ويا شرط ميگذارد كه اگر فالن سوره را حفظ  نمي د فالن بازيچه پولتومان هم خرج كند ولي براي خري
كند برايش ميخرم و با همين قيد بوده كه ديگر اين خرج را از اسراف نميدانسته است و يا عده اي حاضر به 

ي گرفتن جشن تولد براي فرزندشان نيستند ولي براي تولد ائمه (ع) بسيار بها ميدهند چرا كه در چنين شب
بينيم ولي عده اي هستند كه نزول مالئكه را با چشم  نمي مالئكه در حال شكرند و اگر چه ما نزول مالئكه را
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بينند و تغيير عالم را مالحظه ميكنند مثال بر حسب روايات خواندن زيارت عاشورا در شب نيمه  مي ظاهري

نقه ميكند و بعضي هستند كه نفس هزار پيغمبر معا ١٢٤شعبان موجب اين ميشود كه روح انسان با روح 
بينند و معناي اينكه كسي بتواند در يك شب و در يك  مي يابند و ازدهام برخورد را مي خود اين معانقه را هم

شويم و تنها به  نمي زيارت اينهمه معانقه را هم بكند را هم ميفهمند و حال آنكه ما معناي آنرا هم متوجه
كشد و آنرا  مي هزار پيامبر بلكه با صرف سالم هم تمام عمرمان طول ١٢٤ه با ذهنمان ميرسد كه نه تنهامعانق

ممتنع ميدانيم بنابراين تخمينهايي را كه متناسب با كيفيات باشد اينطور نيست كه در نهايت شبيه همان 
 ديناميزم قرآن شود و معنايش اين نيست كه ما به چيزي دست پيدا كنيم كه حاكم بر وحي باشد بلكه

توان يك كيفيتهايي را نصب العين قرار داد و سپس بميزان اطالعتمان از آن كيفيتها تبعيت كنيم البته  يم
هر چه دقيقتر شود و هر چه در مجموعا مشخص تر شود و در برنامه ريزي در پله هاي اخيرش مجبور به 

و اين معناي اوليت گوييد اعداد جهتي بايد تخميني باشد  مي مشخص شدن است يعني يك وقتي است كه
گذاري است اعداد زماني كه به سرعت ميرسد بايد از مرحله تقرب به اعداد ديگري يعني به تناسبات و 
نسبتها برسد و معناي اعداد تركيبي يابد به واحدهاي عيني خاصي كه بتوانددر خارج تمام شود برسد بهر 

ر سه مرحله سه معنا مطرح كنيم و لزوما معناي حال يكي از احتماالت ممكن است اين باشد كه براي اعداد د
عدد در سه مرحله معناي قدر و اندازه خاص نباشد مشابه اين مطلب را در برنامه ريزي كفار هم نسبت به 

كنند  نمي توان مالحظه نمود يعني آنها هم اول كار سياستگذاريها را ريالي مي مقاصد هواي نفسي كه دارند
يگذارند صرفا اولويت بنديهاست و تعيين خطوط استراتژيك به اين معنا نيست كه بلكه سياست كلي را كه م

معناي كمي ريالي بدهد بلكه بعداز مراحل خاصي است كه ميگذارد تا تبديل به عدد كمي شود. اينكه در 
ت مجموعه اين سه تا بايد به كم برسد حتما همينطور است اينكه زمان از جهت و مكان از زمان بايد تبعي

 كند و پايين تري تابع باالتري است نيز حرف درستي است ولي آيا اين بدان معناست كه از همان اول كه
آيد معناي عددي ( آنهم خاص و انتخاب يك عدد مشترك) بدهد چندان معلوم نيست البته بايد فلسفه  مي
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شود اين نسبت به امر ديگري  مي واحد داشته باشد ولي اين امر غير از معرفي واحد است. يعني همينكه گفته

 اولي است گفتن اين بزرگترين و كوچكتري يا باالتر و پائين تر يك معنايي ا ز عدد را بايد داشته باشد. 
 برادر حسينيان : اين فلسفه ثابت در امر جهتي ثبوتش چگونه حفظ ميشود؟ 
ر آن ثابت است. يعني در فلسفه حجت االسالم و المسلمين حسيني : بايد از وحي تبعيت كند و اين مطلب د

عددي بايد چيزي داشته باشيم تا بتوانيم تبعيت نماييم اگر كه اين مطلب از وحي بدست نيايد و از عقل اخذ 
 شود وقتي ميخواهيم عقلي بدست آوريم بايد چيزي در خاطرمان باشد 

ي را بدست آوريم حرف درستي برادر حسينيان : اينكه ما بايد متناسب با اولويتهاي متخذه از وحي اعداد
 است. 

حجت االسالم و المسلمين حسيني : معناي عدد را در سه مرحله سه چيز مطرح كنيد يك معناي اولويت 
 باالتري و پايين تري است و اين نيز از وحي رسيده و شكي در آن هم نداريم.

  توانيم داشته باشيم. نمي برادر حسينيان : ولي ما يك فلسفه كمي ثابتي
رضا پايين تر است آيا درمورد باالترو پايين تر بودن نظري داريد يا خير؟ پس يك معناي عدد صرف بزرگتر و 
كوچكتر يا باالترو پايين تر است و هميشه چيزي كه باالتر است شامل بر پايين تر است اگر يك چنين چيزي 

امر حداقل مرتبه اي از آن است كه بايد  را گفتيم معنايش اين است كه يك نحوه فلسفه را قبول داريد و اين
 داشته باشيم 

 برادر حسينيان : ولي آيا در يك مرحله اي نبايد به كميتي برسيم كه رابطه بين تعادل تعدد را معين كند؟ 
حجت االسالم و المسلمين حسيني : آن مرتبه ي پايين تر است. يعني همين فلسفه اي كه بزرگتر و كوچكتر 

د به زمان كه ميرسد يك چيزي متناسب با زمان ميگويد وبه مكان يا تركيب هم كه ميرسد كن مي را مطرح
شود و الگوي تخصيص حتما بايد كميات ملموس عيني با واحد مشترك  مي تناسبات تركيب ديگر عددي

 آيد  مي داشته باشد يعني پايين تري به تبع باالتر وآن نيز به تبع باالتر از خود بدست
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نيان : همانطور كه در جهت ما اعداد را به صورت تخميني بدست آورديم ميتوان همين مطلب را برادر حسي

ادامه داد تا به مكان يا وضعيت رسيد و در وضعيت رسيد ودر وضعيت هم بجاي اينكه عدد ثابتي را بر كليه 
كيفيتها را تركيب اعداد مكاني حاكم كنيم ميتوان متناسب با اولويتهاي كيفي بصورت تخميني و آزمايش 

 نمود مثال براي حلوا درست كردن روغن و شكر و آرد نسبتهاي آن را بر اساس تخمين بدست آوريم 
حجت االسالم و المسلمين حسيني : هر قدر شما بخواهيد ضريب دقت را كم كرده وبه آن كم بها دهيد 

در يك جا شما بايد به الگوي شود و بذهن ميرسد كه  مي معنايش اينست كه ميزان خطاپذيري شما زياد
تخصيص برسيد و ديگر نميتوان آنجا را هم بصورت آزمايش مطرح كرد البته اگر چه در مرحله اي آزمايش 

 هم موضوعيت دارد.
برادر معلمي : بنابراين ما دو تا سئوال پيدا كرديم يكي اينكه اگر كميتهاي ارزشي از وحي بدست نيايد آيا آنرا 

نه بايد بدست آورد؟ اگر عقلي است فرمول آن چيست؟ ودوم اينكه آيا تناسبات ما بين از چه راهي و چگو
كميتهاي و ارزشي و سرعت تغييرات و يا كميتهاي ارزشي و تعداد كيفيات را از راهي ميتوان بدست آورد؟ 

اند هرچند آن مطلبي هم كه گفته شد كه فرضا در گذشته مردم خواه ناخواه يك تناسباتي را رعايت ميكرده 
كه فرمولي در دستشان نبوده بصورت قدرت تميزي اولويتها يي را ميداده اند و بر روي آن هم جذميت داشته 
اند در اين رابطه بايد توجه داشت كه علي فرض اينكه ما يك دستگاه ارزش سنج داشته باشيم و بتوانيم 

ي فرموده ارزيابي كنيم و ارزش آنها را مقياسي براي آن انتخاب كنيم و بواسطه آن كيفيتهايي را كه وح
سنجد ما هم با اين دستگاه ارزش  مي محاسبه كنيم درست مثل يك ترازو كه وزن كيفيات مختلف را

كيفياتي را كه وحي فرموده بسنجيم. البته بحث وجود ضريب خطا و اين كه اين ترازعين عدد آن كيفيت را 
در عين حال يك اشكال اصلي وارد است و آن اينكه  كند سرجاي خودش درست است اما نمي هم مشخص

اگر ما يك چنين دستگاهي داشته باشيم كه توانايي سنجش ارزش كيفيتها را داشته باشد ديگر لزومي به 
وحي جهت ارائه مهمتر بودن اين كيفيت از آن كيفيت نيست چرا كه با نفس آن ارزشيابي امكان مقايسه و 

 ست هم ميسر ميشود. فهميدن اينكه كدام مهمتر ا
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حجت االسالم و المسلمين حسيني : مايك مفهوم باالتر و پايين تر داريم و يك مفهوم داريم كه ميگويد رضا 
باالتر از صبر است اينكه ما عقال بتوانيم باالو پاييني را بفهميم و تناسبات آنرا تا آخر كار بياوريم اين مطلب 

 دهد. نمي را نتيجه كه ما صبر را باالتر بگذاريم يا رضا
برادر معلمي : ما هم ميخواهيم از همين مطلب استفاده كرده و بگوييم پس بايد بدنبال چه چيزي باشيم لذا 
اگر دستگاهي داشته باشيم كه بتواندصبرو رضا را اندازه گيري كرده و بگويد عدد نسبت تاثيري آنها براي 

ر لزومي به اينكه وحي بگويد رضا باالتر از صبر يا بر خداپرستي چقدر است آنوقت با سنجش عدد آندو ديگ
باشد چرا كه خود اين دستگاه كه ارزش هر يك را معين ميكند باالتر و پايين تربودن را هم  نمي عكس است

مشخص ميكند حال علي رغم اينكه اين اشكال درست باشد آيا ما چه بايد بكنيم؟ جواب اين است كه آن 
كنيم و مقياسي كه ميگيريم منوط به خود اينها باشد يعني كميت كذاري ما بواسطه  مي دستگاهي كه درست

آن دستگاه نه تنها بايد صبر را باالتر از رضا نشان بدهد بلكه بايد اصوال بر مبناي باالتر بودن صبر از رضا 
ا بايد مطلب را ساخته شود كه اگر بما نگفته باشند كه صبر باالتر از رضاست ساختن آن محال باشديعني م

طوري حل كنيم كه در آن يا خود وحي بگويد صبر چقدر از رضا ورضا چقدر از تسليم باالتراست و آن اعداد 
را خود وحي گفته باشد ويا اينكه اگر هم خود وحي اين اعداد را نفرموده باشد ما كه در صدد پيدا كردن اين 

گفته صبر باالتر از رضاست) بدست آوريم و اگر آن  اعداد هستيم آنرا متكي بر آنچه كه وحي فرموده ( و
 آمدند. نمي اولويت را نفرموده بود اين اعداد هم بدست

 گوييد بنابرفرموده شارع صبر را باالتر از رضا قرار مي حجت االسالم و المسلمين حسيني : وقتي كه شما
فلسفه اخالقي رنج  دهيم گاهي هم هست كه عكس آن بذهن ميرسد يعني ممكن است كه در يك مي

كشيدن را اوالي از لذت بردن بداند و اينطور بگويد كه آنگاه كه از يك ابتهاج روحاني نسبت به يك فعلي 
راضي شديد آن فعل را بايد ترك كنيد چرا كه لوازم بدي را دنبال دارد لذا اگر چه در حالت قبلي كسي با 

ه آن راضي است همين امر در ديد دوم بد باشد چرا كه به عشق به خدا و ولي عصر(ع) كاري را انجام داده و ب
كند و اينطور  مي نظر انها بايد با زحمت كار كردو نه با عشق لذا انجام فالن گناه كه سخت است را هم توصيه
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بگويدكه اگر توهميشه در حال شرمساري باشي برايت بهتراست البته در فرق باطل در تصوف هندي چنين 

ن است مطرح باشد ولو اينكه قوت نفسهايي هم همراه داشته باشد و كارهايي را هم بتوانند نظرياتي هم ممك
بيند جا بخورد و تعجب بكند مثل خيلي از كارهاي مرتاضهاي هندي  مي انجام دهند كه وقتي يك عوام

درجه بدهيم يا به دانستيم كه بايد به سختي  نمي بنابراين اگر اين ابتهاج از ناحيه شرع به ما نرسيده بود ما
رضا لذا اعدادي كه در آخر كار بدست ما ميرسد در تركيبها استفاده ميكنيم حاال اعداد رضا باالتر است ولي 

 آنوقت اعداد صبر باالتر ميشد. 
برادر معلمي : در اين قسمت اشكالي نيست يعني يك وقت است كه كسي ميگويد من يك دستگاهي درست 

دازه گيري ميكنم و فرضا اگر از آن دستگاه بدست آمد كه تسليم داراي عدد كمتري ميكنم و سپس اينها را ان
دهيم ولي ما ميگوييم اين امر اشكال دارد چرا كه وحي فرموده تسليم  مي از صبر است ما هم عدد آنرا كمتر

سي بگويد كه باالتر از رضا و رضا باالتراز صبر است اين عددهايي كه به دست آمده است غلط است ولي اگر ك
 كنم كه همين الويت را حفظ ميكند و در عين حال عدد آنها را هم بدست مي من يك دستگاهي درست

توانيد چنين دستگاهي را بسازيد چرا كه  نمي آورد در اينصورت اشكال آن اينست كه ميگوييم شما هرگز مي
ست بلكه با همان دستگاه اولويت اينها در اينصورت ديگر هيچ لزومي نداشت كه وحي بگويد اين باالتر از آن ا

آيد فرضا اگر ما يك ترازو داشته باشيم و چند شئي را بخواهيم وزن كنيم اگر چه  مي را هم نسبت بهم بدست
شود كه  مي بما نگويند كه اين سنگينتر از آن است همينكه آنها را در ترازو گذاشتيم و وزن كرديم معلوم

ست. بنابراين ساختن يك چنين ترازويي در اندازه گيري و بدست آوردن مطلق كدام يك سنگينتر از ديگران ا
عدد آن اوصاف كيفي محال است زيرا الزمه اش استغناي از وحي است بنا براين دستگاه ساختن ما بايد 
طوري باشد كه منوط به آن اولويت باشد يعني در راه حل پيدا كردن و در ساخت دستگاهمان بايد از اينكه 

استفاده كنيم لذا اگر در دستگاهمان مبتني بر مطلب فوق ساخته  "حي فرموده اين باالتر از آن است و"
كند پس كميت گذاري در بحث ارزش به نحوي بايد  مي نشود در عمل آنرا كنار ميزند و اعالم استغناي از آن

 رابطه اي منطقي با آن اولويت بنديهاي شارع داشته باشد. 
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تواند توزين كند  نمي لمسلمين حسيني : اگر اينطور بگوييم كه دستگاه شما صبرو رضا راحجت االسالم و ا

 اشكال دارد؟ 
توانيم اندازه گيري كنيم درست است ولي آثار صبر را در بخش فرضا  نمي برادر معلمي : اينكه صبرو رضا را

م صبور در يكي از بخشهاي فوق توليد ,اقتصاد , فرهنگ با سياست بايد بتوان مالحظه كرد كه فرضا يك آد
بچه ميزان و چگونه بيشتر از يك فرد عجول در اين بخشها كارايي دارد؟ اگر دستيابي به اين امور مطلبي 
ضروري براي برنامه ريزي است اين امر نبايد منهاي آن الويت بندي كه شارع فرموده باشد يعني بايد اينطور 

همان باشد كه وحي  ٢را مطرح كنيم و ٣،٢،١و تسليم ما بايد  گفت كه وقتي شارع ميفرمايد صبر , رضا
 ٢همان صبر  ١را از جاي ديگري بدست آورد ه و تطبيق دهيم بلكه بايد عينا  ٣،٢،١فرموده است و نه اينكه 

همان رضا باشد ودر صبر و تسليم و رضا بودن بترتيب يعني اينكه انسان در اين منازل  ٣همان تسليم و 
 باشد  مي ٣،٢،١تاثير  داراي نسبت

را قرار دهيم و سپس  ٣،٢،١حجت االسالم و المسلمين حسيني : آيا بدان معني است كه اول بصورت عالمت 
 از اين عالمت استخراج مفهوم بنماييم ! 

محتاج به آن اولويت بندي  ٣, ٢, ١برادر معلمي : در اين احتمال فرض بر اين است كه براي بدست آوردن
 . شارع هستيم

 صرفا سه عالمت هستند.  ٣,  ٢,  ١حجت االسالم و المسلمين حسيني : د راينصورت
به چه معناست ,در  ٣,  ٢, ١برادر معلمي : البته بايد دقت نمود و پيامبرهاي آن را مالحظه كرد ولي اينكه 

مين اساس بر ه ٢منوط به تعريف ما از حد شئي است و  ١واقعيت در خود عالم هم عالمتي است چرا كه 
آيد زيرا وجه اختالف و اشتراك به همديگر پيوسته هستند و لذا بسته به اينكه ما اشتراك و  مي بدست

 معناي خاص پيدا ميكند  ٣و ٢, ١اختالف را چه چيزي بگيريم 
حجت االسالم و المسلمين حسيني : اين مطلب يك حسن دارد و يك اشكال , حسنش اين است كه تبعيت 

عالمت رضاست آيا  ٣عالمت تسليم و  ٢عالمت صبر , ١و عيبش اين است كه وقتي ميگوييم  را تمام ميكند
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خواهيم تعريف كنيم يا نه؟ يعني آيا ميتوانيم به جدول تناسبات برسيم يا نه؟ و  مي يك قاعده حاكم بر اينها

تناسبي كه ما بين را نياورده ايم در اينصورت هرگونه  ٣,  ٢, ١مفروض اينست كه ما از هيچ جاي ديگري 
اينها بر قرار كنيم و يا هر گونه قاعده اي كه حاكم بر اينها شود تا تناسباتش بدست آيد آن قاعده اگر عقلي 

از جاي ديگري آمده است و اگر عقلي نشود و  ٣,  ٢, ١شود و معنايش اين ميشود كه  مي شود بحث تكرار
را  ٢را به عنوان عالمت صبر  ١يبي ندارد يعني اگر تناسبات از جاي ديگر بدست آيد عالمت بودن آنها ع

را هم عالمت رضا قرار دهيم ما به دنبال تناسبات هستيم حال يا بحث در اين است  ٣بعنوان عالمت تسليم و 
را دو برابر يك تعريف كرد در اينصورت براساس اين قاعده معنايش  ٢را پذيرفت و  ٣،٢،١كه بايد تناسبات 

از جاي ديگري آورده شده اند و در غير اين صورت هم بهر حال بايد تناسباتي بين اينها  ٢و ١اين است كه 
برقرار شود چرا كه اصل عدد براي تناسبات است و در نتيجه نياز به يك قاعده اي كه حاكم بر آنها باشد و 

ممكن است كه  تناسبات آنها راتمام كند داريم يعني مفهوم عدد بايد طبق يك قاعده اي معين شود حال
گفته شود خود اين قاعده مستخرج از وحي است كه در اينصورت بايد يك قاعده كلي از وحي بدست آورد 
كه اگر چه درباره صبر نباشد بلكه درباره عدد باشد در اينصورت يك اشكال ديگري هم بذهن ميرسد و آن 

عني يكي از احتماالت اين بود كه بگوييم اشكال نسبت به يكي از احتماالتي كه قبال مطرح كرديم وارد است ي
ابجد اعدادي هستند كه متناسب با حروفند ولي بهر حال در آنجا هم جمع و تفريق و غيره مطرح است و در 

شود مگر  مي آنجاست كه يك فلسفه عددي سابق بر آن وجود دارد كه با يك تناسبات جديدي بكار گرفته
از قاعده عقلي بودن آن در مرتبه اجمال يك حرف است و در چه اينكه اينطور گفته شود كه يك مرتبه 

تناسباتي آن را بكارگرفتن يك حرف ديگر است كه اين شايد يك مقدار از دقت را الزم داشته باشد كه 
توانيد استفاده كنيد و در  نمي بگوييم مرتبه اجمال امور را اگر بخواهيد حذف كنيد حتي از وحي و كلمات هم

مه هم محال ميشود لذا يك مراحل اجمالي از ارتكازات و حد اوليه در كالم هست كه نفي آن با نهايت مفاه
نفي مفاهمه برابر است و حد اوليه را نميتوان با چيز ديگري اثبات كرد. همينكه ما به االختالف و ما به 

وان مفاهمه كرد لذا يك كنيم اگر نسبت به معناي آنها دائم سئوال كنيم.هيچگاه نميت مي االشتراك را طرح
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مرتبه اي از اجمال را در مفاهمه بايدپذيرفت و در رتبه اي از اجمال هست كه هيچ كس اشكال ندارد و همان 
جاست كه بايد نقطه شروع قرار بگيرد حال اگر گفتيد كه معالي تعدد هم در يك رتبه اش ما به االتفاق است 

است و نميتوان آنرا از وحي بدست آورد منتهي در بيان و عرفي است يعني در رتبه اي عدد عقلي محض 
تفصيلي آن است كه بايد آنرا در تسليم شدن به نقل بكار بگيريم و همينجاست كه نقلي ميشود مثال كيفيت 

بگوييم در حاليكه بر اساس ترتيب  ٣, و به ج ١بكارگيري در ابجد يك بكارگيري خاص است كه ما به الف 
ميباشد پس تناسباتي كه بكارگيري تعدد  ٥, ج ٤, ث ٣, ت٢, ب  ١ينطور بگوييم كه الف الفباي عربي بايد ا

 است را فرضا ميتوان از وحي اخذ كرد. 
حال ممكن است كسي اينطور بگويد كه هيچ عيبي ندارد كه قاعده تعدد عقلي باشد ولي تناسبات تعدد بايد 

رتبه تحققي برسند و اين معناي بكارگيري فلسفه ي از وحي بدست آيد. يعني اولويتهاي تخميني بايد به م
تعدد است يعني فلسفه تعدد را عقلي بگيريم و بعد بگوييم اين فلسفه تعدد اولش بصورت تخميني كلي در 

گيرد و بعد از آن در مراتب نازل و رسيدن آن به تحقق عقلي است.  مي آن چيزي كه شارع بيان كرده انجام
رضا باالتر از تسليم و تسليم باالتر از  "ينطور گفته شود كه همان كسي كه گفته احتمال ديگر اينست كه ا

همان است كه آدميزاد و اشياء را خلق كرده است و اشياء داراي حجم وزن تاثيرپذيري دماي  "صبر است
و خاص و صفات ديگري هستند يعني تناسبات عيني در قطرات عالم در بافت و سرشت عالم ماده وجود دارد 

اين تناسبات با تناسبات فاعلي ما بي ربط نيست و كميات آنها نسبت بهم را نيز ما ميتوانيم اندازه بگيريم لذا 
مدلي كه ما ميدهيم نسبتي است بين تناسبات كيفي اخالقي كه از شارع آمده و بيانگر طرف فطرت است و 

تناسباتي داشته كه بصورت  تناسبات عيني مادي كه آنهم طرف ديگر فطرت است يعني فطرت رشديك
كيفي بيان شده است و فطرت عالم هم در ماده يك تناسباتي دارد كه قابل حس و لمس ميباشد. يعني 
اوصافي هستند كه بعضي غالب بر بعض ديگرند و نسبت تاثيري دارند كه بعضي حاكم و بعضي محكومند 

. در چنين صورتي كم عددي بصورت تجربي حال در نهايت مدل ما ميخواهد نسبت بين ايندو را بدست آورد
آيد و بين اين كم عددي (كه بايد تجربي باشد) و كيفياتي كه لزوما آنها نبايد كميت داشته باشند  مي بدست
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آيد يعني با اصل قرار دادن سيري كه در اولويت بندي كيفي بيان  مي يك تخمين وجود دارد كه عقلي بدست

رجي را تخمين زد و سپس كنترل نمود كه آيا تخمين درستي است يا نه و شده است بايد تناسبات عيني خا
 مرتب آن تخمين را اصالح كنيم. 

برادر حسينيان : اينكه تخمين بايد مبتني ب اولويت بنديها باشد درست ولي اگر ما بخواهيم اين تخمين را 
 به فرمول تبديل كنيم و قاعده برآن حاكم كنيم چه بايد كرد؟ 

 الم و المسلمين حسيني : آيا قاعده هايي كه بر تخمينها حاكم است را قبول داريد يا نه؟ حجت االس
 برادر حسينيان : آيا قاعده بر تخمين حاكم است يا اينكه تخمين خودش حاكم بر يك قاعده فرمولي است؟ 

حجت االسالم و المسلمين حسيني : هر جا كه ما تخمين ميزنيم حتما يك قواعدي هم بايد رعايت شده 
 است ولو اينكه التفاتي به آن نداشته باشيم. 

برادرحسينيان : اگر بر اساس سير رشد كيفي كميات را تخمين بزنيم و مثل يك عارف يا يك فقيه يا غيره 
م مطرح كنيم بر اين اساس ما بايد فرمول و قاعده اي بدست آوريم كه در زندگي تعيين اولويتهايي را ه

مبتني بر آن اولويت بندي ها تخمينهاي كمي را مشخص كند و اينگونه نباشد كه در هر مرتبه اي ما 
 مجبوربه تخمين مجدد باشيم بلكه بايد از مرتبه ي اجمال به تبيين برسيم. 

بايد قواعد حاكم بر تخمين را پيدا كنيم حال اگر اين قواعد را  حجت االسالم و المسلمين حسيني : يعني
 پيدا كرديم آيا چيزي از عقل اضافه كرده ايم يا نه؟ 

برادر حسينيان : اگر فرض بر اين باشد كه ما به امري ثابت برسيم كه بر اساس آن هر عددي را عنوان كنيم 
 كه شارع مشخص كرده نيست.در اينجا عددي را مطرح كرده ايم كه لزوما عدد كيفي 

برادر پيروزمند : چه لزومي داردكه ثابت باشد؟ يعني ما بايد بصورت استنباطي يك اولويت بندي از كيفيات 
 را بدست آؤريم و اينها همينطور يك نسبت بهم پيدا ميكند كه بايد بدست آيد. 

يدا نكنيم و بريده بريده مطرح حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر يك قاعده هماهنگ كننده بر آن پ
شوند امكان رسيدن به يك ابزار هماهنگ سازي وجود ندارد و اگر شما يك ابزار هماهنگ سازي را معين 
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دهيد  مي نكنيد خودتان هم كه بخواهيد اولويت بدهيد در آن ميمانيد و هيچ استداللي بر اولويت هايي كه

واه عقلي , حسي يا نقلي ) كه هماهنگي در مجموعه وجود ندارد پس بدون يك ابزار همانگ سازي( خ
وتناسب و عدم تناسب به آن برگردد امكان كار وجود ندارد يعني هماهنگ شدن تخمينها بايد مبتني بر 
قاعده اي خاص باشد يعني نظام شدن مطلب تا آخر كار بايد مد نظر باشد و بدون ارتباط هيچ كاري توجيه 

امري مثل طاعت اگر چنين گفته شود كه چون دستش بدون شك مقيد به درستي پيدا نخواهد كرد در 
قيودي نيست هر عبارتي كه پيش آيد خوب است و بعبارتي هر چه پيش آيد خوش آيد معنايش اينست كه 
هيچ لزومي ندارد كه اولويت بندي را خداي متعال مطرح كند و معناي طاعتي آن ضعيف است چرا كه اين 

 ولويت بندي ميكنم بنابراين ابزارهاي هماهنگي الزم است من هستم كه دارم ا
برادر پيروزمند : در جايي كه ما در آن ميمانيم و مطلب به استخاره منجر ميشود بواسطه اينست كه اولويت 
يكي بر ديگري معلوم نيست يعني در جايي كه گفته شده اين آنقدر ثواب و اين يكي فالن مقدار ثواب دارد 

اولويت بندي و نسبت هر چيز به چيز  اين امر اولويت را معين نميكند و باعث تحير ميشود. لذا اگر ما نظام
 ديگر را بتوانيم بدست آوريم مطلب حل است. 

حجت االسالم و المسلمين حسيني: شما داريد قاعده هماهنگي را مطرح ميكنيد يعني اعداد را بصورت 
 ٣و  ١،٢عالمتي گذاشته ايد و قاعده اي هم نداريد و فقط ميدانيم كه روي صبر و تسليم و رضا بترتيب اعداد 

 را قرار داده ايم و تنها سه تخمين بريده از عينيت نسبت به آنها را ميتوان مطرح كرد 
برادر پيروزمند : اول تخمين نميزنيم اول بايد يك نظام اولويت درست كنيم اگر با توجه به توصيفهايي كه 

يم كه نسبت هر كيفيت شرع نسبت به كيفيات مطلوب ارائه داده بتوانيم يك نظام اولويت بندي درست كن
مطلوب را به بقيه معين كرده باشد در اينصورت اين مرد ديگر نياز به يك قاعده ديگري جهت هماهنگ 

 كردنش نداند. 
حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر قاعده هماهنگ كننده اينهارا وحي بدهد ويا نسبت هر يك به بقيه را 

 وحي بگويد ديگر مشكلي نداريم. 
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پيروزمند : يعني بايد تعييين نسبت هر كيفيت نسبت به بقيه كيفيات امري استنباطي باشد و بصورت برادر 

منسجم تنظيم گردد عالوه بر اينكه بايد به فراخور حال نسخه داد چنانچه ما اين امر را در كيفيتهاي جهتي 
هم شرايط زماني و مكاني  هم طرح كنيم مطلب كمي تفاوت پيدا ميكند يعني آيا در اولويت بنديهاي جهتي

و حالي كه ميخواهيم براي آن تصميم گيري كنيم موثر است يا اينكه هركسي در هر شرايطي وقتي صبر را 
مطرح ميكند لزوما بعد از آن بايد تسليم مطرح شود؟ بنابراين سيركيفيات جهتي را كهمطرح كرده و بعد 

ز شرايط مكاني و زماني اند يا اينكه هر چه در آنجا گفته ميخواهيم از روي آن كميت راپيدا كنيم آيا متاثر ا
 شود مستقل از شرايط است؟ 

حجت االسالم و المسلمين حسيني: مدل جهت متناسب با هر مرحله از رشد با توجه به تبعيت زمان از جهت 
عت بمعناي قاعده نداشتن نيست بلكه معنايش اينست كه قاعده دارد و معنايش هم اينست كه اين سر

 متناسب با آن منزل است. 
 برادر پيروزمند : سرعت آن را كه بعدا پيدا ميكنيم ولي در تناسبات ارزشي كه اين مطلب نيست. 

 حجت االسالم و المسلمين حسيني : خود سه مطلب با هم يك فرمول را تمام ميكند يعني آخر كار كه
وييد براي اين وضع بايد يك چنين كاري را خواهيد نسخه بدهيد قدرت مطالعه وضعيت را داريد و ميگ مي

دهد و اينكه ما بايد  مي انجام دهد. تناسبات جهت, زمان و مكان روي همديگر يك فرمول و يك قاعده كلي را
بعدا يك تناسباتي خاص هر كدام هم پيدا كنيم مطلبي است كه سرجاي خودش درست است ولي وقتي پيدا 

 ماني و مكاني خاص حرف خاصي زده ميشود. كرديم براي هر موضوعي در شرايط ز
زنيم يعني مجموعه براي مالحظه يك  نمي برادر پيروزمند : ولي در جدول كيفيات ارزشي ديگر اين حرف را

موضوع است و طبعا قيد زمان و مكان را ميخورد وليكن در بحث فعلي كه ما در صدد پيدا كردن كميت 
ا خود كيفيات جهتي و تناسبات آنها متاثر از شرايط زماني و كيفيات جهتي هستيم سئوال اينست كه آي

مكاني هست يا نه؟ يعني آيا اولويت بنديهاي ثابت جداي از زمان و مكاني را ميتوان بدست آورد يا اينكه اين 
امري ممتنع است؟ اگر لزوما در يك مرتبه اي ما بايد اولويت بنديهاي ثابتي داشته باشيم كه مستقل از 
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باشد در اينصورت بفرض كه به كيفياتي كه شارع فرموده نظامي و اولويت بندي خاصي داديم و شرايط 

جايگاه هر چيزي را مشخص كنيم آيا اينكه گفته ميشود اين اولي از آن است يك مرتبه از كميت را در 
ين امر به بردارد چنانچه نفس اين اولويت بيشتر مشخص شود كه اولوبت آن نسبت به هر چيز چقدر آيا ا

 كميت نزديكتر نميشود/
حجت االسالم و المسلمين حسيني : اينكه اين قاعده بايد تخمين استوار باشد يك حرف است و تبديل شدن 
آن به كم در جدول تناسبات تركيبي حرف ديگري است يعني يكي از احتماالت اين بود كه تناسبات جهتي 

ناسبات تركيبي برسد يعني مجموعه سه تا تناسبات يك امر هرگز معناي كم عددي نميگيرد مگر اينكه به ت
كامل راتمام ميكند كه هم در آن عدد است هم اولويت و هم سرعت ولي پله اول آن اينست كه آيا بر 

 تخمينها يك قاعده بايد حاكم باشد يا نه؟ و اين قاعده آيا بايد از شرع اخذ شود يا از عقل؟
د از شرع بيايد يا خير؟ آيا ما از كيفيت تنها ميتوانيم كميترا پيدا كنيم؟ يا برادر پيروزمند : آيا كميت باي

 حداقل مراتب كيفي الزم داريم؟ 
حجت االسالم و المسلمين حسيني: حداقل مراتب كيفي الزم نيست كه كمي شود بلكه جدول جهت باضافه 

هايي معلوم نيست كه كم باشد جدول زمان باضافه جدول مكان كميت را ميدهند ولي در جدول جهت به تن
يعني در سياستگذاري هرگز نميتوان كميت را پيدا نمود وليكن كامل كه شد و به تركيب رسيد كم راميدهد. 
يعني آن قاعده اي كه در كليات است بر كليات تعدد استوار است و به نظرمي آيد كه يك ابزار هماهنگي 

نكه كمتر يا بيشتر است كانه د رحقيقت تناسبات مجموعه تخمينها الزم داريم كه آن مجموعه هست يا اي
اوصاف را با هم بطور مرتب بيان ميكند به نحو وصفي هم بيان ميكند وصف باالتربودن و وصف پايين تر را 

 را مطرح كرد. ٣, ٢, ١كند به تبع اين جدول ميتوان به زمان رسيد وبطور عقلي  مي معين
ست كه يك رتبه كيفي بايد متصل به شرع باشد و از آن ناحيه تعيين شود برادر پيروزمند : قدر متيقن اين

ولي آيا نسبت به كميت هم بايد چنين باشد؟ يعني آيا در نفس خود كميت هم در يك حداقلي بايد وحي 
نظر دهد و سپس ما آن را ادامه دهيم يا اينكه به صرف داشتن اولويتهاي كيفي هر مرتبه از كميت را ما بايد 



 ····························································································  ٣٠١ 
ست آوريم؟ در دفاع از حالت اول ( كه همانطور كه در كيفيت يك حداقلي را وحي ميفرمايد در كميت هم بد

آيد كه وقتي بخواهيم ب راساس آن اولويتهاي كيفي چيزي را تغيير دهيم  مي بايد بگويد) اين صحبت پيش
ر بايد تغيير كند و اين را از بچه ميزان تغيير ميدهيم؟ اينكه اين اولي است وبايد تغيير كند درست ولي چقد

 كجا ميفهميم؟ در همينجاست كه احتياج به يك كميتي خاص كه وصل به جهت شود داريم 
چيزي اولي است و ميزان اولويت آنرا در جدول تركيب  "حجت االسالم و المسلمين حسيني : اگر گفتيم 

ه در آن اولويت كمي ذكر شده است و چه عيبي دارد؟ يعني مجموع آن يك جدولي را ميدهد ك "بايد بگوييم
در آنجا هم عقلي بايد بگوييم فرضا بنار احتمال دوم , به زمان و سرعت كه برسيم آن را كمي ميكنيم و 
ميگوييم هرگاه سه تا از اين تغيير كند يكي از آن تغيير ميكند.( در تخمينها) و بعد از آن به تناسب تركيبي 

ناد چيزي كه درزمان مطرح كرديم آنرا مالحظه كنيم كه فرضا در فطرت عيني رسيم و به است مي اشياء با هم
عالم ما چه آثاري را ميخواهيم در اينجا وصف وصف شئي است و دروصف شئي ميتوان گفت كه تجربه اصل 
است كما اينكه در وصف سرعت عقل را اصل بگيريم و در وصف روحي شرع را از اصل بگيريم بنابراين در 

انها ما يك اوصافي داريم كه اوصاف اشياء اند و اينها غير از اوصاف انساني اند ولي در عين حال آن جدول مك
اوصاف اشياء متناسب با اوصافي انساني اند و اين مطلب با جدول زمان روشن ميشود كم عيني ما كه در 

ثال فيزيك تجربي اگر عينيت است و براي تحقق اوصاف عيني در شئي است هم بايد از تجربه بدست آيد م
بدنبال پاسخ به كيفيتهايي باشد كه ما معين ميكنيم دراين صورت ديگر صرف تجربه نيست بلكه تجربه مقيد 
مطلوب ماست مثال اگر وصفي را كه شما آورديد اين باشد كه بايد تمركز جمعيت از بين برود و لزومي به 

ولي بايد ميزان شدت و سرعت هماهنگي آن  صنعت متمركز نيست اين وصفي است است نسبت به عينيت
اينگونه باال رود و نبايد پايين آيد بطوري كه از قبيل صنعت كوچكي شودكه قدرت تاثير آن كم شود اين 

گويند : اگر اينگونه عمل كنيد اين سياست اجرايي شما  مي مطلب را شما به مهندسين طرح ميدهيد و آنها
اگر چه او حسي محض مالظه ميكند اما مطلوب شما را دنبال ميكند و  در صنعت انجام ميشود د را اينجا

لزوما هم بتدريج به ابزار آزمايشگاهي ميرسد كه با پيدا شدن مطلوب شما متناسب است فرضا اگر ابزارهاي 
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آزمايشگاهي موجود به دنبال حل سئواالت تمركز هستند و ابزارها را هم رشد ميدهند طراحان و فالسفه 

ا هم اگر چه با ابزار موجود نتوانند كار كنند ولي ابزار مطلوبشان با مطلوب هاي شما تناسب دارد حسي شم
 لذا اين بخش از مطلب حسي است اما به تبع مطلوبهاي كيفي عيني مادي كه از دستگاه زمان ساز بدست

 از وحي ميباشد آيد هم در خدمت اوصاف ارزشي متخذه  مي كه عقلي بدست ٣,  ٢, ١آيدو اين جدول  مي
 برادر پيروزمند : اگر ما بخواهيم تبعيت كميت مكان از زمان و زمان از جهت را رعيت كنيم. 

حجت االسالم و المسلمين حسيني : آيا هر سه بايد از وحي بدست آيد يا اينكه يكي از وحي يكي از عقل و 
 سومي از تجربه است؟ 

 آيند. مي وم است در اينصورت كميتهاي زماني چگونه بدستبرادر پيروزمند : فعال فرض بر اين احتمال د
آيد يعني همانطور كه شما بدون اينكخ قاعده عقلي  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني : عقلي بدست

تبادر را كنار بگذاريد نميتواند از وحي استنباط داشته باشيددر زمان هم شما يك قاعده عقلي داريد كه عين 
 توان كنار زد. نمي ند و ميگويد تبادر را در زمان همهمان حرف را ميز

 برادر حسينيان : صحت قاعده تبادر را خود كلمات تضمين كرده است.
حجت االسالم و المسلمين حسيني : اگر صحت آن به خود كلمات برگردد صحت ادراك شما از آن چه 

 برميگردد؟ 
 كنيم آيا قاعده اوليه جهت دارنيست؟ برادر حسينيان : قاعده خودمان را با كلمات تصحيح مي

حجت االسالم و المسلمين حسيني : اگر صحت مطلب را در يك جا به خودتان بر نگردانيد همان تصحيح را 
هم نميتوانيد انجام دهيد جهت دار بودن آن هم تابع ايمان شماست يعني به تبع جهت امانتان جهت ميگيرد 

رت نميگيرد اصالت رابطه در غايت خود به اصالت ايمان منتهي ميشود اگر جهت ايمان شما باال بود تخلف صو
 يعني ظرفيت ايماني ضريب دقت شما را باال ميبرد و نه اينكه شما آنرا بوسيله چيز ديگري باال ببريد. 

 برادر حسينيان : بنابراين قاعده ثابتي نميتوانيم ارائه دهيم. 
 ثابت است.حجت االسالم و المسلمين حسيني : جهت آن 
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 برادر حسينيان : ولي هركسي متناسب با ايمان خودش يك قاعده اي ميدهد. 

 حجت االسالم و المسلمين حسيني : وليكن آنكه باالتر است ميتواند پايين تري را هماهنگ با خود كند يعني
 تواند پايين تري را هماهنگ با خود كند يعني ميتواند پايين تري هارا دستگيري كند مي
 ادر حسينيان : آيا مرتبه اوليه ايمان ربطي به كلمات دارد؟ بر

حجت االسالم و المسلمين حسيني : مرتبه اوليه آن بايد فطرت باشد و فطرت ما هماهنگ با كلمات است 
يعني قانون بدست آوردن عدد از زمان بايد عقلي صرف باشد و در اوصاف شرعي به كار گرفته شود يعني 

 گوييم و نه اينكه از وحي بگيريم. مي كار را عقليفرمول غير قابل ان
 آيد اين تبعيت يعني چه؟  مي برادر پيروزمند : اگر به تبع وحي بدست

حجت االسالم و المسلمين حسيني : معناي تبعيت آيا اينست كه پيش فرض اوليه در باب زمان و عدد را 
كه با چشم خاصي كه داريم و چشممان هم  بايد از خودكلمات بدست آورد؟ يا اينكه معناي تبعيت اينست

ابزار عقلي مان است بدنبال آن باشيم؟ يعني با چشممان داريم اوليتهاي شارع را مالحظه ميكنيم كما اينكه 
 كنيم. مي با فهممان نسبت به تبادر كلمات وحي را مالحظه كرده و استنباط

ي كي و چقدر بايد تغيير كنه يا اينكه ما با قاعده برادر پيروزمند : آيا اولويتها هستند كه ميگويند هر چيز
 آوريم؟ مي مان اين را بدست

حجت االسالم و المسلمين حسيني :قاعده ما ره آن اولويت ها نظر كرده و مطلب را تعييين ميكند يعني آيا 
فرض ابزار هماهنگ سازي ادراكات از كجا حاصل ميشود؟ البته اين مطلب دريك فرض از بحث است واال 

ديگر آن اينست كه بگوييم خود معناي تسليم بودن وهر دو درجه اي از ايمان منطق متناسب باخودش را 
درست ميكند يك فرض اينست كه بگوييم حال كه ميخواهد عمل كند در اين رتبه ايمان كه هست چه بايد 

 بكند.
 نميتوان در جهت قرار داد؟ برادرحسينيان : بنابراين قاعده ماقاعده تخمين است آيا اين قاعده را 
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حجت االسالم و المسلمين حسيني : يكي از احتماالت اين است و ظاهرا موضع تخمين در تركيب زماني 

 است.
برادر معلمي : نسبت به صحبتي كه در اول جلسه مطرح شد به نظر ميرسد كه هر يك از اين احتماالت يك 

حتمالي باشيم كه ضمن داشتن همه حسنها تا حد ممكن محاسن داردو يك معايبي لذا ما بايد به دنبال ا
اشكالي به آن وارد نباشد يعني اينكه چه كيفيتي باالتر از چه كيفيتي است و نيز اينكه به چه كسي باالتر از 

ماندواين حداقل مطلبي است كه بايد از  نمي آن است هر دو از وحي بدست آيد دراينصورت ديگر مشكلي
اين را هم عقلي يا تجربي بخواهيم بدست آوريم ديگر حاكميت وحي بسيار كمرنگ  وحي بدست آيدكه اگر

ميشود چرا كه اگر صرف كيفيت را وحي بگويد با توجه به اينكه كميت هم در كيفيت موثر است تبعيت از 
وحي كمرنگ ميشود. حال يك احتمال به اينگونه مطرح شد كه وقتي ما كيفيات را از وحي گرفتيم چنانچه 
بخواهيم يك قاعده كمي داشته باشيم كه آنرا با اين كيفيات جور كنيم به اين هم اشكاالتي وارد است و آن 

اندازد احتمال ديگر اينكه بگوييم همان  مي هم اينكه تناسبات كيفي كه از وحي آمده را از موضوعيت
ض اينكه اولين چيزي را كه تناسبات كيفي كه وحي فرموده را مبناي عددگذاري قرار ميدهيم يعني علي فر

,.....قرار دهيم اين نيز اگر چه اشكالي كه در رابطه با  ٣, ٢قرار داده و بترتيب امور بعدي را  ١وحي فرموده 
كند ولي مشكل ديگري را ايجاد ميكند و آن هم اينكه اوال  مي عدم موضوعيت اولويت بندي وحي بود را رفع

و ثانياآيا تناسبات مابين اي  "٦،٣،٢،١"است ونه فرضا " ٣،٢،١,"م چرا كني مي آيا اين ترتيب اعدادكه مطرح
 ١+١بمعني  ٢يا اينكه  ١يعني دوبرابر  ٢است آيا  ١بعد از  ٢آيد يعني اگر  مي اعداد از كجا به دست

ز باشد؟ واينها معرف همان فرمول كمي است كه آيا يك چنين چيزي را الزم دارد يا نه؟ اگر الزم دارد و ا مي
شود در جاي خودش به اشكال بر خورد ميكند البته در اينجا اين صحبت هم مطرح شد كه ما  نمي وحي اخذ

در اينجا دو تا سئوال داشتيم : يكي اينكه ارزش گذاري ما بين اين امور را وحي چگونه ميفرمايد و فرمول آن 
چيست؟  "به تبع"آيد آيا مفهوم  يم چيست؟دوم اينكه اگر سرعت به تبع ارزش و تعداد به تبع سرعت بدست

آيا بدان معني استكه فرضا اگر ارزش دوبرابر ميشود سرعت هم بايد دوبرابر شود كه مثال ربط يك به يك و 
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مستقيم با هم دارند كه با دوبرابر شدن يكي دوتاي ديگر هم دوبرابر شوند؟ يا اينكه هرگاه آن اولي يك واحد 

رساند كه بايد  مي اضافه شونددر هر حال اين نوع تبعيت يك نوع فرمول را اضافه شود اين دوتا هم يك واحد
بدست آيد چرا كه صرف تبعيت انواع مختلف ميتواند باشد مگر اين كه آنرا بوسيله فرمولي خاص تعيين 
بخشيم صحبت ديگري كه ممكن است مطرح شود اينست كه بفرض ما يك نحوه تناسباتي را هم بين ارزش 

دد پيدا كنيم حداقل اينست كه آخرين مطالبي كه داريم بايد منسوب به وحي شود و چيزهاي و سرعت وتع
آيد و از  مي ديگر را به تبع آنها بدست آوريم مثال اگر تعداد به تبع سرعت و سرعت به تبع ارزش بدست

توانيم دوتاي  مي هر تعريف خاصي داديم هركدام از تعداد سرعت و يا ارزش را كه بدهند "به تبع "مفهوم
ديگر را به دست آوريم حال ازاين مطلب ممكن است كسي بخواهد اين نتيجه را بگيرد كه هر نوع كميتي كه 

گيرد و ما به هم آن را جاي  مي ما در وحي مالحظه كنيم آن اعداد يادر تعدد يا در سرعت ويا در ارزش جاي
ركعت و با  ١٧خوانيد و هر روز هم بصورت واجب نوبت نماز ب ٥ميدهيم فرضا اگر وحي فرموده باشد در روز 

 ركعت نماز بخوانيد اين هم اعداد است و اين اعداد هم يك اعدادتناسبي است.و تعداد را معين ٥١مستحبات 
كند و ميتوانيم آنرادر مساله نمازو در جدول تركيبات جاي دهيم و عدد نماز را همين قرار دهيم و سپس  مي

ركعت است وهر روز هم بايد نماز خواند و در  ١٧و ارزش هم پيدا كنيم يعني اگر نماز  تناسبات آنرا با سرعت
مقابل هر روز نبايد روزه گرفت يا حج رفت معلوم ميشود كه براي خداشناسي اين امر ارزشش بيشتر از 

گفته چيزهاي ديگر است همينطور اگر در باب سرعت هم به مطلبي مثل نماز بر خورد كنيم فرضا اينطور 
برابر ميدهد واينخودش يكنوع عدد  ١٨شود كه اگر كسي چيزي در اين دنيا قرض دهدخدادر عوض به او 

است كه درمورد آينده است و ربط بين موجود و آينده است و ما بتوانيماز سرعت به ارزش وتعداد برويم و 
د تعددي سرعتي و ارزشي بتوانيم آنها را بدست آوريم و خالصه چنانچه ما فرمولي داشته باشيم كه از هر عد

شود كه تنها يك قسمت از خاص آنرا وحي پرنكرده است بلكه  مي بدو عدد ديگر پي ببريم جدول ما بگونه اي
هر چه كه از وحي به دست آمده در آن جاي گرفته و هر آنچه را هم كه وحي نفرموده به تبع آنچه كه 

باشد چون اين يك بحث  مي ند ثواب جماعت ده برابر نماز فردفرموده تعيين كرده ايم مثال اگر فرموده باش
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توان سرعت وتعدد متناسب آنرا هم پيدا كنيم در هر حال اين امر منوط به داشتن ربط ما  مي ارزشي است

 بين تعددو سرعت و ارزش ميباشد.
 

است كه معناي  حجت االسالم و المسلمين حسيني : همينكه ميخواهيد اينكار را انجام دهيد دال بر آن
خاصي از عدد رادر نظر داريد و آن امري عقلي است يعني وقتي ميگوييد نماز جماعت با يك نفر ده برابر با 

نفر هزار برابر و......ثواب دارد معنايش اين است كه در نظر شما براي عدد معناي خاصي  ٣دو نفر صد برابر وبا 
كنيد و كانه  مي ا قاعده عقلي است كه برابري را مطرحوجود داره و آن معنا هم عقلي محض است يعني ب

جدول اعداد را شما قبول كرده ايد اينكه تناسباتي مطرح است درست ولي يك قاعده اي نسبت نفس اعداد 
 , دو برابر يك است هم مد نظر است  ٢است كه فرضا 

 اص است. برادر معلمي : وقتي گفته ميشود مجموعه اعداد طبيعي خوب طبق قاعده اي خ
حجت االسالم و المسلمين حسيني : آيا قاعده حاكم بر اعداد طبيعي نقلي است يا عقلي؟ آيا در كاري كه 
بعدا ميخواهيد انجام بدهيد اين اصل است يا نه؟ يعني دو مطلب را بايد توجه نمود يكي اين قاعده حاكم 

يخواهد بر ساير كارها حاكميت داشته باشد براعداد عقلي است يا نقلي و دوم اين كه درهر حال اين قاعده م
 يا خير.

, و غيره طوري است كه همه افراد در طول تاريخ آنرا ٥،٤،٣،٢،١برادر معلمي : مجموعه اعداد طبيعي يعني 
به كار ميبرده اند و لو اينكه اسم گذاريهاي مختلفي نسبت به آن داشته اند ولي ما بين اين اعداد طبيعي عده 

و. ...وگاهي  ٤،٣،٢،١گوييم  مي را پيدا كرده اند كه با نفس اعداد طبيعي فرق دارد گاهي استاي تناسباتي 
آوريم  مي را به دست ٢ويا توان  ٢يك بعالوه يك است ويا جذر  ٢است ويا  ١دوبرابر  ٢است ميگوييم 

 را طرح ميكنيم. ٢وبطريقي روابط مختلفي از 
ادي كه در روايات هست را با يك بزاري بايد هماهنگ كنيم يا حجت االسالم و المسلمين حسيني : آيا اعد

خير؟ يعني دو سئوال مطرح است اوال اينكه بچه دليل افراد بشر هميشه اعداد طبيعي را ميدانسته اند 
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وممكن است عده اي قائل شوند كه همه نميدانسته اند , ثانيا قواعد و نسبت بين اعداد آيا جزو اكتشافات 

 يا نه /عقليه هستند 
,و غيره است ولي گاهي است كه از تناسبات آنها ٣،٢،١برادر معلمي : ما يك مجموعه طبيعي اعداد داريم كه 

 ٥بيشتر از  ٦دانندكه  مي آيدكه بيشتر افراد آگاه به اين تناسبات نيستند در حاليكه همه افراد مي بحث پيش
زم داردو در ضمن هر فرمول و تناسبي بين است پس كشف يك تناسباتي ما بين اعداد دقتهاي عقالني ال

دانستيم  نمي اعداد هم بدرد استفاده از وحي نميخورد فرضا وقتي در دبيرستانصحبت از جذر و توان ميشد ما
كه چرا اينها مطرح ميشود وبچه مفهومي هستند و بعدها كه فهميديم كه وقتي بخواهيم مساحت زير يك 

ن گونه فرمولها احتياج است يعني معلوم ميشود كه جذر را براي استفاده در منحني را محاسبه كنيم اگر به اي
جايي خاص است كه مطرح كرده اند و اين فرمول علي رغم اينكه غلط هم نباشد ولي اصوال ممكن است ما 
در مباحثمان به چيزي كه سر و كار با سطح منحني داشته باشد بر خورد نداشته باشيم و الزم نباشد و 

خورد در حاليكه خيلي از امور هست كه وقتي ميخواهيم محاسبه كنيم  نمي رياضي اي هم به درد ما چنين
كه فرضا آنگاه گه وضع اخالقي انسان خوب ميشود آيا اقتصادي او به چه ميزان رشد ميكند مدل و فرمول 

ي ما بين اعدا طبيعي رياضي متناسب با همين را هم الزم داريم پس بايد بدنبال كشف چنين قاعده و تناسب
باشيم بنابراين مجموعه اعداد تا مبهم تناسبات با هم دارند و كشف ارتباطات اينها نياز به فرمول و فرمول 
سازي دارد هر فرمولي از آنها با دستگاه ما سازگار نيست و تنها بعضي است كه تناسب دارد و بايد بدست 

فهمند وعام  مي كلي بر اعداد طبيعي وجود داردكه همه آنرا آوريم اما در عين حال يك تناسبات و ارتباطات
شوندواين حد مشترك آنهاست  مي است و آن اينكه فرضا اين اعداد نسبت بهم يك واحد يك واحد اضافه

تواند درست  نمي بنابراين اگر بشر خالق هيچ چيز نيست خالق اطالعات هم نيست بشر از عدم هيچ چيزي را
م نميتواند درست كند , بعني اگر از چيزي هيچ اطالعي نداشته باشد چيزي نميتواند كند حتي اطالع را ه

شود در باب فكر هم چنين است با طرح هر چيز حتما  نمي نسبت به آن بگويد و اصوال حركت از سكون شروع
وري كه اطالعي ولو مجمع از آن دارد و حداقل مطلب اينست كه انسان ميگويد اين چيز جديدي است و از ام
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تاكنون اطالع داشته ام نيست و اين خود نوعي اطالع است در باب رياضيات هم مفهوم عام آن طوري نيست 
كه بجاي منتهي شود كه كسي بتواندآن را نفي كند چرا كه نفي آن نفي آن نفي هرگونه اطالع ديگر هم 

اين امر مشترك ارتباطات  هست و نهاي ترين ادراك از رياضيات مشترك بين انسانهاست ولي مبتني بر
خاصي نتيجه ميشود كه آن ارتباطات خاص لزوما با هر دستگاهي سازگار نيست و حداقل مطلب اين اين كه 
هر دستگاهي آن ارتباطات خاص را الزم ندارد يعني معلوم نيستكه فرضا تناسباتي مثل جذر گيري ,توان و 

 غيره لزوما بدرد اسالم هم بخورد.
 : بهر حال اعداد طبيعي را منسوب به شناخت انسان ميكنيم. برادر حسينيان 

برادر معلمي : در آخر كار طوري است كه در خود انسان هم خالق او چيزهايي قرار داده كه اگر آنچيزها 
 نباشد امكان شروع حركت نبود.

 يكنيم.برادر حسينيان : اكر بتوانيم درهمين امور مشترك قواعدي را پيدا كنيم با آنها كار م
برادر معلمي : حداقل مشترك در رياضيات اين است كه مجموعه اعداد طبيعي يكي يكي اضافه ميشوند و 
هريكي كه اضافه ميشود از قبلي بيشتر و از بعدي كمتر است. اين مطلب را همه آدمها ميفهمند ولي اينكه 

المي ميخورد يا نه , مطلبي است كه فهمند و اينكهجذر به درد برنامه ريزي اس نمي جذر چيست را همه آدمها
 نسبت به آن يقين نداريم.

 برادر حسينيان : آيا همين قواعد مشترك بين انسانها نيست؟ 
هست اين را همه ميفهمند ولو اينكه اسمي كه براي  ٣باالتر از  ٤برادر معلمي : اگر در مجموعه اعداد طبيعي 

رك نباشد بهر حال بين سرعت و ارزش و تعدد تناسبي هم گذاشته ميشود بين اين همه افراد مشت ٣و  ٤
 وجود داردكه بايد مشخص شود كه آيا آنرا از كجا و چگونه بدست آورد. 

 والسالم عليكم ورحمه ال...و بركاته



 
 بحث الگو

 
 

 بسمه تعالي

 ١٧/١/٦٩-٩جلسه 
برادرمعلمي: بحث ديشب در اين مورد بود كه اگر كميت تناسبات كيفيات است و بين كيفيات در انتقال 
كيفيتي به كيفيت ديگر ربط واقع ميشود، بنابراين نتيجه ميگيريم كه تناسبات بين كيفيتهاي هم عرض به 

ارزشها هم به تبع جهت تبع تناسبات سرعتها و تناسبات سرعتها به تبع تناسبات ارزشها بدست ميآيد و 
واحدي كه در برنامه ريزي اصل قرار گرفته به دست ميآيد. لذا ما در اينجا احتياج به دو مطلب داريم. يكي 
اينكه بچه وسيله ميتوانيم نسبت تأثير اين ارزشها را در جهت واحد محاسبه كنيم؟ و دوم اينكه بچه وسيله 

ارزش بدست آوريم؟ اين امر يا راه نقلي دارد كه در اينصورت راه ميتوانيم تناسبات سرعت يا تعدد را با اين 
نقلي اصل قرار ميگيرد ولي اگر راه نقلي نداشتيم اگر چه حداقل مطلب اينست كه تناسبات ارزشها بايد وحي 
بدست آيد اما چنانچخ همين را هم نداشته باشيم باز بايد عكر كرد كه اين تناسبات را چگونه ميتوان عقال 

ار داد كه يك هماهنگي مالحظه شود،در اينجا چند احتمال بود يكي اينكه تناسبات كيفي را علي فرض قر
اينكه از وحي گرفته باشيم چنانچه ما يك فرمول تناسبات يا جدول كمي داشته باشيم كه وقتي ما طبق 

يفيت يك واحد فرمول خودمان كميت را يك واحد تغيير ميدهيم درست همزمان و هماهنگ با جايي كه ك
 تغيير ميكند باشد و اگر چنين چيزي مطرح باشد ديگر احتياج به آن تناسبات كيفي نيست.

كنيم طوري كه خودش  مي احتمال ديگر اينست كه آن دستگاهي كه بوسيله آن تناسبات كيفيتها را سنجش
گزاري كنيم و همانها به تبع آن تناسبات كيفي ساخته شده باشد. مثال اگر همان تناسبات كيفي را عدد 

نمايش اعدا باشند، اين احتمال هم هر چند كه اين حس را داشت كه در آن تناسبات كيفي كه از وحي آمده 
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اصل قرار ميگرفت، ولي اين مشكل را داشت كه آن اعدادي را كه ما در اينجا بكار ميبريم به هر صورتي كه 

و... كه در آنجا قرار ٤، ٣، ٢، ١تناسبات با آن » رد و آدهيم ما بين خودشان يك تناسباتي وجود دا مي قرار
ميدهيم يا به صورت عالمت است و تناسبات ما بين آن را نميخواهيم لحاظ كرده و از آن استفاده كنيم كه 

را مطرح ميكنيم، ارتباطاتي كه ٣، ٢، ١اين نحوه عالمت گذاري كمين گذاري نيست، يا اينكه غير از اينكه 
داد هست نيز مورد نظرمان هست كه در اينصوت انكار ما يك تناسبات كيفي را استفاده كرده مابين اين اع

مطرح گردد، اين نحوه تناسب ما بين ٩، ٦، ٣و بعد از آن واحد تكرار شود و  ٣، ٢، ١اگر بگوئيم  الايم كه مث
هم گفته شد كه اآلن كه ما اعداد را ما از جاي ديگري آورده ايم كه به آن اين اشكال وارد است و در خاتمه 

كنيم كه به دو تا فرمول احتياج داريم، اين مشابه اول كار نيست كه بگوئيم اول كار هم ربط بين  مي اعالم
دانستيم و حاال هم ميدانيم بلكه در اينجا بحث يك مقدار پيشرفت كرده و ما يك  نمي كميت و كيفيت ار

ا كرده ايم واآلن در اينجا اگر بگوئيم تناسبات سرعت عقلي تناسبات ما بين تعدد و سرعت و ارزش را پيد
بدست ميآيد و تناسبات تعداد تجربي بدست ميآيد، اين ديگر مثل اول كار بدون امر ثابت نيست كه اشكال 

دو مطلب را به وسيله اين ميتوانيم پيدا كنيم » داشته باشد، به هر حال در اين مورد بايد دقت نمود كه آيا آ
 يا نه؟

حجت االسالم و المسلمين حسيني: اينكه بگوئيم تناسبات جهت ، همان تناسبات اولويت و حتما از وحي هم 
باشد، يعني همينقدر كه مثال در احكام اجتماعي گفته ميشود ما اهم در نزد شارع است تا اعراض و  مي واضح

ا اعظم از تسليم بودن است و اعراض اهم از اموال است و در احكام پرورش مثال گفته ميشود منزلت رض
ميزلت تسليم بودن اعظم از صبر است و بعدها در برنامه ريزي هم ميگوئيد مثال در سياستگذاري امور واليي 
و نظام از لحاظ منزلت اعظم از امور فرهنگي است و منزلت امور فرهنگي اعظم از امور اقتصادي است و شبيه 

 ذگر ميشود.به اين مطالبي كه در آن صرفا اولويت 
ميخواهيم بگوئيم كه منزلت جهت بريده از منزلت مراحل و تركيب نيست و لذا اگر در منزلت تركيب بيايد 
كافي است. بايد در جهت اولويت مطرح شود. جهت مطلوب است و كانه شاء است و شاء يك كليتي دارد از 
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اهتمام واهميت و اولويت دارد، ولي  قبيل كليت اوصاف مطلوب كه تناسبات دارد، تقدم و تأخر و ميرلت و

كنيد، نوري كه از رنگها منعكس شه را  مي كانه يكه طيف است، حتي وقتي كه شما با منشور نور را تجزيه
طيف ميبينيد، طيف يعني اينكه هيچ جاي آن نيست كه از اوصاف ديگر خالي محض باشد، مثال اگر يك 

به رنگي را در آن بگذاريم در جاهايي كثرت نقطه سبز بيشتر صفحه اني را در نظر گرفته و نقطه هاي رنگ 
است، در جاهايي كثرت نقطه آبي بيشتر است و در جايي كثرت نقطه زرد بيشتر است و لي همانجايي هم كه 
رنگ سبز تمام شده و زرد ميآيد، اينطور نيست كه خطي باشد كه يك طرف آن سبز و يك طرف آن زرد 

ن رنگ سبز تا بعد از رنگ زرد هم، بعضي از نقاط خيلي ريزش ممكن ايينطور از باشد بلكه قاطي است هم
است تا آخر كار باشد كما اينكه بعضي از نقاط زرد هم در سبز تا آخر كام مكن است وجود داشته باشد ولك 
در يك جاهايي بيشتر است و در يك جاهايي كمتر است. طيف طيف است اصوال قصه اوصاف (چون اوصاف 

مان وحدت تركيبي كه قبال گفته شد هستند) اينطوري نيست كه از يك جايي حدشان كامال تمام شود و ه
يك جايي شروع آنها باشد اوصاف اصال وضعشان وضع تناسبات تخمين است، تناسبات اولويت گذاري است 

باشد بگونه اي كه "ن يكياز اين دو تا و از آ"باشد و نه اينكه  مي وضع آنها از اين بيشتر و از آن كمتر است
 ٣تومان براي اين كار قرار داده و ٥منفصل كند و ببرد. بر خالف تركيب كه ميگوئيد 

كيلو براي لپه قرار داده و يك كيلو براي گوشت طوري است كه  ٥تومان براي كار ديگر قرار داده است، مثال 
ا هيچ واحدي نتوان سنجيد و گفت هيچ نه يك كيلوي آن و نه گوشت آن را نميتوان طوري عنوان كرد كه ب

كم و زيادي نشده است ولكن با آنجايي كه ميگوئيد اين كمتر است و آن بيشتر فرق دارد ولي برابري آن را 
نميتوان به اندازه معين كرد. در تخصيص كه ميرسيد الگوي تخصيص شما الگوي تركيب است و در آنجا 

مجموعه اينها بهم مرتبط است. عدد را در آنجايي كه كمي ميگوييد  حتما با عدد سرو كار داريد و عدد هم در
با آنجايي كه تخميني ميگوئيد و با آنجايي كه به صورت اولويت ميگوئيد، تناسبات واحد است و يك قاعده 
واحدي براي تناسباتشان حاكم است و وقتي اولويت را از وحي گرفتيد معنايش اينست كه اولويت تخميني را 
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فرمول زمانتان منعكس ميكنيد ولكن آيا فرمول زمان را بايد از وحي گرفت؟ جهت را كه بخواهيم  هم در

 كند؟ نمي بگيريم، همان اولويت ها را كه بگيريم آيا تناسبات تخمين را در زمان تمام
سبات اگر اينطوري باشد با همان جدولي كه با دوستان تهيه فرموديد كارايي دارد كه براي زمان مثال تنا

خاصي را كه براي مراحل قرار دادي بياوريم و كيفيتها را بگوئيم تناسشان همين كه اولويت يك اولويت دو 
، تناسباتي است و يك برابر و دو برابر ميگوئيد نه اينكه يك برابر، دو ٣، ٢، ١ميگوئيد بين ٣اولويت دو اولويت 

است ان خيلي مورد اهتمام شارع است، اين كمتر برابر بلكه بيشتر است، آن خيلي بيشتر است و اين كمتر 
مورد اهتمام شارع است و سومي خيلي كمتر مورد اهتمام شارع است كه سازگار باشد با اينكه كمتر فرضا از 

باشد، اين عدد حتما بيشتر از  ٢٠تا  ١٠و عددي بيش از  ١٢گاهي  ١٥باشد و بيشترتان فرضا گاهي  ١٠تا  ١
) باشد و ٩شوند و لو اينكه در جايي به اين برسيم كه عدد اول نه( مي يك تا ده واقع كليه اعدادي است كه از

باشد كه ١٩باشد و تفاوتشان كم باشد و يا اينكه برعكش در جايي عدد اول دو و عدد دوم  ١١عدد دومتان 
همينطور بگوئيم كمتر باشد و براي سوم هم  ٢٠بيشتر و از ١٠الو از يك بيشتر و از ده كمتر باشد و دوم از 

رسد و گاهي است كه  نمي كمتر باشد يعني ميگوئيم هرگز اهميت اموال به اعراض ٣٠بيشتر و از  ٢٠كه از 
اموال كمي است و گاهي اموال خيلي زياد و يا خيلي ضروري است، بعد ميگوئيد كه اعراض به اهميت ما 

فهوم كمتري و بيشتري عنوان نمو بگونه نميرسد به هر حال ميتوان يك چنين اموري را نسبت به تبيين م
هست عين تناسبي است  ١٩و  ٢اي كه تناسباتي كه بين آنهاست، هرگز نميتوان گفت كه تناسبي كه ين 

باشد  مي ٩بيشتر از  ١١هست ولي حتما ميتوان گفت ٩دو برابر  ١١هست. نميتوان گفت  ١١و  ٢كه بين 
مال عدد شماره يك باشد و از  ١٠٠تا  ١د بگيريم بگونهاي كه از ويا اگر مالك ار از ص ٣٠تا  ٢٠تناسبات بين 

كند چرا  مي هم مال دوم باشد، در اين صورت معناي دوئي و يكي آن با اعداد طبيعي كامال فرق ١٩٩تا  ١٠١
نميتواند بگيرد. دوئيت آنها از حيث بيشتر و كمتري اين رقمي باشد كه از  ٩٩را دو برابر  ١٠١كه هرگز كسي 

مرز خاص وارد كيفيت دوم ميشويم تا يك مرز طوالني ديگر و در نهايت آنها را به صورت سه طيف، سه  يك
اولويت يا سه ميدان اولويت در سه سطح فرض كنيم در اينجا است اين سازگار با تغييرات متعددي است. در 
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زههايي كه روبرويشان مرحله اول مثال به گونه اي است كه اعداد مال جدول زماني جوري هستند كه چي

باشد و ميتوان خيلي پائين متوسط و يا خيلي باال باشد در عين حالي كه  مي ٩٩تا  ١هستند يك آنها از بين 
ميتوان ميدان عدد شماره دو هم وضعش خيلي مختلف باشد. يعني با اختالف خيلي سازگار است و درجه 

بايد تصحيح بردار باشد. همينكه ميگوئيد اشتداد  پذيرد، يعني جهت از چيزهايي است كه مي تصحيح جهت را
شديدتر ، ايمان شديدتر، وحدت و كثرت بيشتر، در يك عدد ضرب نميشود بلكه كيفيتا تغيير ميكند يعني 

گوئيد مثل تسليم به صبر ضربدر دو صبر  نمي اينجوري نيست كه كما فقط ضربدر دو شده باشد، مثال شما
يگوئيد كيفيتا نوعش نوع ديگري است، ميگوئيد از صبر هر چه باشد ماداميكه است يا ضربدر صد صبر بلكه م

به حالت تسليم بودن نرسيده باشد يك نوع ديگري است چه كم باشد و چه زياد، بعدش هم براي تسليم 
بودن ميگوئيد نوعش با رضا فرق داردو ويك نوع ديگري است جه كم باشد و چه زياد ، بعد اگر بگوئيم اين 

تا در هم آميخته در انسان يا در جدول ما يا در جامعه وجود دارد يعني هميشه جامعه اينطوري نيست سه 
كه مطلقا به هيچ چيز خلقت خدا هم راضي نباشد، به هر حال كقار هم به اينكه آب رافع عطش است و خدا 

يچ وجه رضا در هيچ يك چنين صنعي فرموده درجه اي از رضا را دارند، و نميتوان گفت كه مطلقا به ه
مرحله اي ولو يك نقطه كوچكي از ان و ولو رضا در حد رضاي حيوانات وجود ندارد و آنها هم تا يك رتبه اي 
از صبر را دارند، كار ميكنند، كار كردن سختي دارد، پذيرش يك سختي خودش صبر است آنها انتحار 

ي يك درجه اي از صبر و تسليم بودن را دارند نميكنند كه از اين سختي راحت شوند. بلكه كار ميكنند يعن
منتهي نحوه قاطي شدن اينها به نحوه قاطي شدن الگوي مطلوب نيست بلكه به نحوه قاطي شدن الگوي 
مذموم است پس بايد تناسباتهاي مختلف بتواند در اين سه ميدان حركت داشته باشد تا جدول مراحل بتواند 

تي را كه در جهت الزم داريم تناسباتي است كه قابليت ضرب در جدول در چنين چيزي وارد شود ما تناسبا
مراحل داشته باشد اگر يك چنين چيزي را بگوئيم انوقت چه عيبي دارد كه بگوئيم اعدادش اعدادي است كه 

 "چقدر اولي است"گويد البته اينكه  نمي فقط معناي اولويت را روشن ميكند ولي اينكه چقدر اولي هستند ار
كل جدول حتما هست (در جدول تركيب كه ميرسيم) و از همين استفاده كدورده و ميگوئيم آنچه را كه در 
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ركعت است داريد يك  ٥١در عبادات و نظاير آن از اعداد گفتيد همين جدول تركيب است اگر ميگوئيد نماز 

غير از اينست كه  كنيد كه شارع در يك عمل عبادي با آن دستور داده است مي كيفيتي تركيبي را ذكر
بگوئيم نماز نسبت به صوم يا ذكوة اولي است دوتا وصف ازنمازصحبت شده است يكي مربزط به جدول جهت 
است كه معناي اولويت است و ديگري بحث تركيبات كمي است و در جدول تركيب نماز فرضا هر ركعتي از 

خاصي كه از تشهد و ساير قسمتهاي  دو سجده و يك ركوع و يك قيام تركيب شده است و بعد يك تركيبات
كنيد ميگوئيم كيفيت تركيبي است كه اينجوري عدد ميآيد. هيج نمازي بيشتر از دو تا تشهد  مي آن ذكر

الصلوه "ندارند ولكن نماز ظهر چهار ركعت است و دو تشهددرحاليكه نماز مغرب سه ركعت است و دو تشهد
است و دو فاتحه الكتاب و نماز صبح دو ركعت است و دو فاتحه االبفاتحه الكتاب ولي نماز ظهر چهار ركعت 

 الكتاب دارد.
به هر حال تركيبات عددي و كمي اينگونه اي وهر جا عدد كمي از طرف شارع ذكر شود را بايد دقت كنيم و 

هند؟ ببينيم كه آيا اين جدول تركيب نيست كه عدد آورده اند و آيا ديگر نميخواهند كيفيت را تمام نشان بد
اما مثال ميگوئيد اوقات شبانه روز را سه قسمت كنيد، اين سه قسمت خاص را آنگونه كه در دو تا سجده و 
ركوع و سجود است بان نحوه تعيين نكرده است بلكه ميگويد قسمتي از آن را براي عبادت قرار دهيد، حال 

باشد يا شب تا صبح؟ حال اگر كس آيا قسمت اول را بايد قرار داد يا قسمت دوم را؟ قسمت صبح تا ظهر 
بگويد كه اين امر هم معين شده است ميگوئيم شده عين نماز ولذا در جدول تركيبات ميرود. ولي اگر معين 
نشده و براي پذيرش يك تغييراتي جايي دارد، ممكن است در بعضي از مراحل رشد فرمش به گونه اي باشد 

روز را هم عبادت كند و در بعضي از مراحل رشد بهتر باشد كه كه عيبي هم نداشته باشد كه آدم قسمتي از 
شب را عبادت كند و روز را استراحت كند يعني قسمتي از روز را دنبال معاش باشد و قسمتي از ان را هم 
بخوابد ولي شب را براي عبادت بگذارد و شب خواب نباشد. پس اول كار ممكن است يك چنين تركيبي را 

مراحل رشد آن را بايد تعيين كرد. به هر حال آيا اين احتمال ار ميتوان درباره ان دقت كرد نگوئيد و متناسب 
و جاي طرح دارد كه بگوئيم هر جا عدد ذكر شده و اولويت ذكر نشده معناي جدول تركيبي است و هر جا 
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شده است اولويت ذكر نشده معناي جدول جهتي است و هر جا عدد و اولويت با يك اختالف پذيري ذكر 

 متناسب با جدول مراحل است يا اينكه نقض واضحي دارد و جاي طرح ندارد؟
 برادر حسينيان: آيا اولويت را در جدول زمان مياوريم؟

حجت االسالم و المسلمين حسيني: اصل اولويتها را در جدول جهت ميآوريم و اولويتي كه با كم تركيب 
در جدول تركيب ذكر ميكنيم چرا كه در خارج كه ميخواهد  ميشود را در مراحل مياوريم و دقيقتر ان را

توان الگوي تخصيص را به دست اورد و جمع هر سه هم روي همديگر يك چيز را  نمي محقق شود بدون كم
 مشخص ميكند.

برادر حسينيان: اما اني امر با آن جدولي كه درست شه به نظر ميايد كه يك اشكالي داشته باشد و ان اين 
ما در جدول زمان دنبال موضع تغيير ميگرديم كه االن چه كيفيتي را عوض كنيم و چند بار عوض است كه 

 كنيم.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني ما خودمان يك فرمول عقلي داريم كه مال زمان است كه گفتيم 

ر عوض كردن فرضا هر سه بار عوض كردن اقتصاد مساوي است با يكبار عوض كردن فرهنگ و هر سه با
فرهنگ برابر است با يك بار عوض كردن سياست و آنوقت نسبت تخميني آنرا با اولويت هايي كه از ناحيه 

 سنجيم. مي شارع گفته شده
 براد ر حسينيان: آيا جاي تخمين كجاستة

كدام حجت االسالم و المسلمين حسيني: اينكه بگوئيم كداميك از اولويتها مثال متناسب با اقتصاد است و 
 متناسب يا متناظر با فرهنگ و همينطور كدام متناسب با سياست است.

اينكه كداميك از اولويتها ذهني است و كدام عيني. يعني اينكه چگونه اولويتهايي را كه شارع در امر دماء و 
ا اقتصاد اعراض و اموال گفته به اقتصاد و سياست و فرهنگ تطبيق بدهيم اموال را شايد فورا بتوان مطابق ب

دانست و دماء را هم با يك مقدار تأمل سياست تلقي كرد و اعراض را هم در منزلت امور ذهني به حساب 
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آورد و گفت رابطه اي است كه مولد است و ارتباطات ذهني هم روابط مولد كيفيت مكاني ما هستند. و اينها 

 تون درست كرد. مي را به هر حال با تخمين
 خمين ما تخمين كيفي است و نه تخمين عددي.برادر حسينيان: ولي ت

حجت االسالم و المسلمين حسيني: ول متناظر با آن دستگاه عددي داريم و دستگاه عددي ما عقلي است و 
 آوريم. مي متناظر آن را تخمين به دست

 برادر حسينيان: اينكه االن به عين يا ذهن چقدر بودجه بدهيم كه در تركيب مطرح ميشود.
سالم و المسلمين حسيني: فعال در پي آنيم كه آن اولويتي را كه در آنجا گفته اند روبروي مرحله دو حجت اال

 جاي دهيم.
برادر حسنيان: يعني ما تغيير را صرفا منسوب به زمان سازها ميكنيم و هر يم از زمان سازها كه تغييرميكند 

 همراهش يك اخالق يك احكام و يك تكنولوژي عوض ميشود.
االسالم و المسلمين حسيني: مثال سه بار واليت اقتصادي كه عوض شود يكبار ممكن است واليت در حجت 

اعراض عوض شود، يعني در الگوي مصرف فعلي واليت استكباري هم بر اعراض است هم برنفوس است و هم 
كه قانون تعدد  توان مثال اينطور گفت كه تا شما الگوي مصرف را درست نكنيد محال است مي بر اموال لذا

توانيد عدالت  مي الزوجات يك قانون عام باشد. مثال گاهي است كه گفته ميشود با يك زن ازدواج كنيد و اگر
مثني و ثالث رباع فان خغتم اال "را رعايت كنيد با دو،سه و چهار زن ازدواج كنيد. ولي گاهي بالعكس ان است

ت كما اينكه جامعه اسالمي هم بايد قاعدتا اين گونه باشد يعني استثناء روي عدم عدالت اس "تعدلوا فواحده
كه مردم نوعا عادل باشند و قدرت وفاء به عدالت داشته باشند و تنها افراد ضعيف از عهده رعايت بر نيايند 
ولي نوع مردم(يا الذين امنوا) عادي باشند عدالت رتبه اي نيست كه مثل ورع باشد كه مردم موفق به آن 

كثريت جامعه و نوع مردم بايد عمل به واجب و ترك حرام را داشته باشند. اما االن جامعه ما جوري نباشند، ا
 شده كه مثال عمل به واجب و ترك حرام اكثرا ممكن است مشكل باشد. دالل ميگويد تا دروغ نگويم كارم

اند و وضع بازار خراب خرند و در دستت ميم نمي شود لذا يك دروغ بايد به اينطرف بگويم كه جنس ترا نمي
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 ميشود و حاال كه مشتري آمده بفروش و يك دروغ هم به آنطرف بايد بگويد كه وضع جنسي طوري است كه

توان پول را نگه داشت پول را جنس كن كه جنس ضرر ندارد به فروشنده كم ميرسم بايد بگويم جنس  نمي
د و سياست كشور هم كه معلوم نيست چگونه است تو كه از طال باالتر نيست امروز جنسها بستگي به دالر دار

 رود و يك روز پائين و االن وقت پول است و وقت خوبي براي فروش است. مي و قيمت جنسيت يك روز باال
به مشتري كه ميرسم بايد بگويم ببين پولت در اين مدت چقدر پول شده است. هر چه كه پول را بيشتر 

 آنرا به جنس تبديل كن.  شود. هرچه زودتر مي نگهداري پولتر
اين فقط دالل نيست كه به الزمه كارش دروغ ميگويد. در صنوف مختلف كه ميرسد اين مطلب ديده ميشود 

بلكه ميگويند "تا دروغ نگوييم كار انجام نميگيرد"گويند  نمي منتهي بعضي ها ان را قشنگ تعبير ميكنند و
را ميگويند كه القاء دروغ ميشود ولو اينكه خود دروغ ولي نحوه اي مطلب  "ال است گفتن كه واجب نيست"
گويند اما يك سياق عبارتي را نسبت به شرع ميگويند كه القاء كذب ميشود مثال اگر سئوال شود كه  نمي را

شود كه تساوي اصوال يعني  نمي تساوي در امر كارگر يا كارفرما و يا تساوي در امر زن و مرد چيست؟ گفته
به جضرت حق برابرند و همه بنده هستند هر كس از اشراف مخلوقات كه نبي اكرم(ص) چه؟ همگي نسبت 

است گرفته تا ديگران شرفش و افتخارش به بندگي است و تا پايين ترين مردم هيچكس هيچ شرفي را ندارد 
بايد مطرح اال بندگي و مسائلي را كه به عنوان مسائل كارگر ميگوئيم. مسايل كارگر در رابطه با بندگي خدا 

شود مسائل كارفرما هم در رابطه با بندگي خداست مسائل مرد هم مسئله بندگي خداست يعني آنچه كه 
رابطه اش را با ديگران نظم ميدهد عبارتست از آنچه كه مناسب با بندگي خدا و آنچه كه او را از بندگي هوي 

ه شروع به صحبت ميكند و توجيه و تقريبي گويد ك نمي بينيد كه روحاني هم اينگونه مي باشد مي دور ميكند
را ميكند و استدالل ميكند كه مثال(اگر چه االن ممكن است الحمداهللا خيلي كم شده است ولي به يك شكل 
ديگر آن پيدا شده باشد) كاراصل در پيدايش مالكيت است در حاليكه قانون از شرع رسيده و حق و باطني 

ايت درباره آن عقاب و حساب اخروي دارد. غير از طرفين متعالمين آن مربوط به خدا و آخرت است و رع
است. متعالمين و طرفين معامله اگر چه ربا را با طيب خاطر بپذيرند ولي شرع گفته اين به معني جنگ با 
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صرفد ، مثال  مي خداست وقتي دو نفر داراي معامله ربوي با هم هستند و براي هرد و نفر هم از نظر اقتصادي

آيد كه كار اقتصادي و مديريت اجرائي بكند و پولي هم  نمي كسي دكتر معلم يا دانشگاهي است و از او بريك 
بطريقي به ارث يا بطور ديگر به او رسيده است اين فرد راضي است كه آن را به فردي بدهد و يك سود ثابتي 

اجرائي خاصي دارد و كارش كار خواهد كه ريسك هم بكند. آنهم كه ربا ميگيرد يك مديريت  نمي بگيرد و
تومان براي خودم هم  ٢٠اقتصادي و توليدي است و ميگويد راه براي من روشن است كه اگر هزار توماني 

فروشم و در مجموع با طيب خاطر  مي دارد و فرضا با آن ساختمان ساخته و ميفروشم و يا قالي بافته و
فع و ضرر كند و طرف شريك باشد چرا سودي كه ميگويد راضي هستم و راضي به شركت هم نيست كه ن

بايد به او بدهد و عالوه بر اين شركت ابدان هم كه  ٥٠شود را بايد با او شريك گردد و فرضا صدي  مي حاصل
يك طرف مال و يك طرف بدن باشد درست نيست مگر آنكه در قالب مضاربه مطرح شود، به هر حال طرفين 

اضي اند ولي شما ميگوئيد خدا آن را باطل اعالم كرده است حقانيت انتقال متعاملين با طيب نفس به ربا ر
مالكيت غير بر اساس قوانين است كه خدا آنها را حق دانسته است و آثار وضعي و حقيقي و حتمي و بدون 
ترديد هم در نفس خود مال كار جامعه و رشد آنها دارد. بعد ميگويد اگر كسب حالل كند و رعايت حدود 

عبادت طلب حالل است يعني اگر روي ميزان شرع كند جزء عبادت حساب ميشود اگر مالي را بر  ٠,٩ شود
اساس قوانين خدا به دست اورد و في سبيل اهللا خرج كند، يعني مالي را با مالكيت صحيح به دست آورد و 

بكند در چيزي كه انفاق كند، يعني خرج هم كه ميخواهد بكند طوري نباشد كه بي حساب باشد بلكه خرج 
موجب مغفرت باشد. جهاد با مال بكند يعني در حقيقت تالشي را كه در شبانه روز در كار خاصي مثل قالي 
بافي يا خانه سازي صورت ميدهد ميخواهد يك خرج زندگي محدودي را براي خودش نگهدارد و بقيه را به 

 ٢٠يده كه يك سرباز در هر سه ماه ولي فقيه بدهد كه فرضا در امور جنگ مصرف شود( چون فرضا شن
بافد در  مي هزارتومان خرجش است) و اين امر پشتيباني مالي نظام اسالمي است و او در حين كه قالي

حقيقت دارد از اسالم پشتيباني مالي ميكند و چنين مال در آورد بعيد است مذموم باشد. مثال علي بن ابي 
عنا نيست كه في حاللها حساب اينطوري باشد كه بگويد اصال طالب نخلهاي زيادي كاشت و اين به اين م
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وظيفه ندارم دنبال كسب مال بروم. ظاهرا يك نفر آمد خدمت يكي از ائمه گفت خدا به فالني خير داده است 
چرا كه در اين آخر عمري اموالي را كه در تجارت داشته مصرف ميكند و به عبادت مشغول است حضرت 

او اين نيست كه تجارت كند و نپذيرفتند كه او مشغول ذكر باشد اگر انوقتي كه مالي  فرمودند كه وظيفه ي
آوريد في سبيل اهللا خرج كنيد كسب ان اشكال ندارد. وجود مبارك حسن بن علي(ع) ظاهرا در  مي را بدست

ا فرضا وجود ايام عمرشان آنطور كه برحسب نقل شنيده شده سه بار همه اموالشان را با فقرا نصف كردند و ي
مبارك علي بن ابيطالب كسب مال ميكرد و انفاق مينمود حال اگر كسي روحاني باشد به جاي اينكه بيايد و 
اساس مالكيت را به روابطي كه خدا بيان كرده قرار دهد در صدد فلسفه بافي براي آن برآيد و بگويد در 

است چرا كه اصل همان است كه خدا در مالكيت مال و سرمايه و يا كار اصل است اين مطلب امري غلط 
بندگي گفته است من گاهي كه در اين باره صحبت شده گفته ام اصل در مالكيت آن چيزي است كه سازگار 
با رفتن به بهشت باشد و آن است كه علت مالكيت است. يعني مديريت الهي ( در اختيار الهي كه شما در 

براي رفتن به آخرت زمينه است و شئون و روابط آن نميتواند  باشد چرا كه خود دنيا مي مال داريد) اصل
مستقل از آخرت باشد هر چه موافق با بندگي باشد اصل است حال آيا از كجا بفهميم كه چه چيزي موافق با 
بندگي است؟ خوب وحي براي رساندن همين امر صورت گرفته است. وحي شده براي اينكه بگويند چه 

. پس بنابراين اگر وضع طوري شد كه روحاني متناسب با دل مردم حرف بزند بقال چيزي موافق بندگي است
متناسب با دل مشتري اش حرف بزند دالل متناسب با طرفين متعاملين وجوش دادن معامله حرف بزند در 

چر...د و طبيعي است كه در يك چنين شرايطي شما ميگوئيد  مي اين صورت حكومت هوي استكه در جامعه
رايط جور نيست، عدالت عمومي نيست ولي در وضع جامعه اسالمي عدالت بايد عمومي باشد و اگر چون ش

عدالت عمومي باشد در آن حكمي كه من باب مثال عرض كرديم طبيعي ميشود كه وضع اوليه جامعه تعدد 
واليت مالي تكفل زوجات است مگر نسبت به كساني كه ضعيف باشند. حال اگر در جامعه اي اينطور نباشد و 

تواند تأمين كند در اين صورت عكس  نمي و الگوي مصرف طوري باشد كه هركسي مخارج يك خانواده را هم
آن صادق است و در اين امز الگوي مصرف واقعا مؤثر است انتظارات و توقعات جوري است كه تعدد زوجات 
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كسي بگويد ما يك زن ديگر مشكل است و اگر كسي هم بخواهد زور بگويد ظلم كرده است. مثال اگر 

كنيم اين  مي ميگيريم و براي او نه يخچال ميگيريم نه كولر نه پنكه و صرفا با دبزن و منقل براي او تهيه
چيزي جز ظلم نيست و به هر حال در اين مسير موانع عيني و مشكالت وجود دارد پس اگر كسي بگويد كه 

وري است كه در جوامع مختلف و در شرايط مختلف معناي وجود تناسباتي كه در اينطرف الگو هست ط
متفاوت است ولي الگويي كه شما داريد و تحويل داده و در مقابل آن تنظيم ميكنيد الگوي مراحل است كه 

 ميگويند سه بار كه وضع فكري عوض شد يكبار واليت الهيه در شئون مختلف رشد كند.
ن مطرح شد و نسبتهاي عددي تخميني را مطرح ميكرد برادر حسينيان: اين مطلب با آن امري كه در زما

چگونه با آن سازگار است؟ يعني ما االن يك عدد ثابتي در زمان داريم كه ميگوئيم اگر سه بار اقتصاد را 
عوض كنيم يكبار بايد فرهنگ عوض شوديعني در اينجا با بيشتري و كمتري سازگار است در حاليكه در 

 باشد بلكه در آنجا بايد دقيقا مبلغ ذكر شود اين يك احتمال است. الگوي تخصيص نبايد اينگونه
برادر حسينيان: در رابطه با عدد ارزشي مان هم اشكالي به نظر ميرسد كه عدد ارزشي با عدد كمي كه در 

 بريم يكي ميشود، چرا كه در مجموع ميفرمائيد جهت و زمان و مكان يك عدد به ماميدهد. مي عينيت به كار
السالم و المسلمين حسيني: حهت و زمان و مكان (كه تركيب باشد) يك برنامه مجموعه كامل حجت ا

تحويل ميدهد كه در اين برنامه عددهايش مشخص است مراحلش هم مشخص است و اولويتها هم معين 
 است. حال آن اولويت در اين عدد ظاهر شده است. يعني عدد ي را كه در مكان داريم همان عددي است كه

 متناسب با زمان است و عدد زماني هم متناسب با اولويت كيفي است.
 برادر حسينيان: بنابراين ما عدد ارزشي به معناي نسبت تأثيري نداريم بلكه صرفا عدد تركيبي داريم.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر شاهد عدد تركيبي را در اينها ضرب كنيد معنايش اين است كه 
نسبت به اين اولويت انيقدر است. يعني عدد تركيبي را  -درجدول مراحل-ثال قند در اين زماننسبت تأثير م

نبايد از د و عدد ديگر بلكه بايد متصل ذكر شود و در اينصورت معنايش عدد نسبت تأثير ي ميشود يعني 
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حكم كنيد كه  كنيد. وزنها را كه دادي بعد ميتوانيد مي تركيب را دقيق كرده و در الگوي تخصيص مشخص

 اين وزن را كه داريم بر اساس آن ميباشد و سپس عدد نسبت تأثيري ميشود.
برادر معلمي: با توجه به مباحث قبلي اگر ما نتوانيم به صورت عددي تعيين كنيم كه ارزش و اولويت يك 

يم اوال يك بپرداز "اين مهمتر از آن است "كيفيت نسبت به يك كيفيت ديگر چقدر است و تنها به اينكه 
ربط ديگر مابين ارزش و سرعت الزم داريم كه آيا رابطه اين دو مستقيم است يا معكوس يعني اگر يك 
چيزي ارزشش بيشتر از چيز ديگر باشد آيا دوامش يا سرعتش بايد بيشتر باشد يا كمتر؟(س: قاعدتا بايد 

اشد آيا در تركيب باسد مقدار سرعت تغييرش كمتر باشد) ثانيا اگر چيزي سرعتش كمتر از چيز ديگر ب
 بيشتري از آن باشد يا كمتر؟

حجت االسالم و المسلمين حسيني: در قسمت اول به نظر ميرسد كه آن چيزي كه ارزش كمتري دارد 
سرعت تغيير آن هم بايد كمتر باشد واال اگر بنا باشد كه آن تغيير بكند و يك چيز ديگر مقوم آن باشد آنوقت 

اولي و اين را ادني گذاشتيم اشكال پيش ميآيد. يعني مثال اگر كسي بگويد اول بايد انقالب در در اينكه آن را 
واليت صورت بگيرد تا بعد در فرهنگ تغيير صورت بگيرد و سپس بايد تغيير در فرهنگ باش تا تغيير در 

ساده ترين چيز  اقتصاد رخ دهد اين امر اگر چه قابل فرض هست اما سئوالي كه مطرح ميشود اين است كه
تغيير در واليت بايد باشد و مشكل ترين چيز بايد تغيير در اقتصاد باشد و اين معنايش اين است كه تغييرات 
رواني و ملكات ساده تر از حركات خارجي تغيير بكند و طرح و باور آن مشكل است زيرا به همان راحتي كه 

د نميتوان ادعا كرد كه از پله هاي معنوي هم ميتوان باال انسان بلنده شده وضو گرفته و دو ركعت نماز ميخوان
رفت و يا اينكه با وجود سالها نماز و روزه امكان در جا زدن در پله قبلي وجود دارد بگونه اي كه در نماز 
حواسش پرت ميشود تغيير در فكر هم همينطور بنابراين عيبي ندارد كه بگوئيم سهم بيشتري را بايد به آنكه 

تش كمتر است تخصيص داد و در عين حاليكه بها و سهم بيشتري را به آن ميد هم معذلك با ز تغييرا
 تغييرات اقتصاد خيلي سريعتر است اين يك فرمولي است كه بايد روي آن هم بحث نمود.
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برادر معلمي: حتي اگر يك چنين مطلبي هم حل شود كه ربط بين ارزش و سرعت و يا سرعت و تعداد ربطي 

تقيم يا معكوس باز هم اگر ما در بحث ارزشي نتوانيم ارزش را به صورت عددي و دقيق تعريف كنيم است مس
همان اجمالي كه در ارزش وجود دارد در بحث سرعت و تعداد هم پيدا ميشود يعني اگر در ارزش گفتيم كه 

آنرا نميتوانيم به  ميزان "به چه ميزان مهمتر است"اين چيز مهمتر از آن چيز استگ چنانچه پرسيده شد"
دست آوريم و تنها ميدانيم كه اين مهمتر از آن است در سرعت هم عين همين مطلب وارد است و بايد 
بگوئيم سرعت تغييرات اين چيز نسبت بآن چيز كمتر يا بيشتر است و توانايي تعيين مقدار كمتري يا 

آن بيشتر از تعداد اين است و لي اينكه به چه بيشتري را نداريم. در تعداد نيز صرفا ميتوانيم بگوئيم تعداد 
توانيم تعيين كنيم. اما اگر بگوئيم در تعداد و عدد هم مثل هر چيز ديگر اجمال  نمي ميزان بيشتر است را

وجود دارد و ازيك حد اجمالي بيشتر(در حد فكري و زماني و با اطالعاتي كه داريم) نميتوانيم جلو برويم 
اين بين يك تا صدو آن ديگري بين صد  "مانند اين است كه بگوئيم "شتر از آن استاين بي"وقتي ميگوئيم 
يعني به آن اندازه كه قابليت فرض كم و زياد كردن وجود دارد. احتمال نسبت وجود دارد و  "تا دويست است

ه ما واحد را توانيم مشخص كنيم كه از بين اين فرضها كداميك را بايد به كاربگيريم عالوه بر اين ك نمي ما
چگونه تعريف كنيم خودش جاي صحبت دارد كه آيا واحدهايمان يكي يكي باشند يا ده تا ده تا و يا صد تا 

نيز  "چنانچه اولي را يك واحد گرفتيم دومي دو واحد و سومي سه واحد شود"صد تا و باز هم در مورد اينكه 
 ش از كجا آمده و چه پايگاهي دارد.خودش احتياج به يك استداللي دارد كه آيا اين فرمول خود

استداللش همان بحث عقلي است كه قبال مطرح شده  ٣، ٢، ١حجت االسالم و المسلمين حسيني: در مورد 
است د رباب اينكه اجمال سرايت ميكند هم بايد توجه داشت كه ماداميكه عامل جديدي در جدول تركيب 

ميگوئيد تجربه از جهتي كه در زمان است جهت ميگيرد يعني  وارد نشود ظاهرا عامل تجربه را وارد ميكيند و
همان اجمال اولويت سفارش به عينيت ميدهد و بعد تجربه ميكنند و ميگويند ماشين براي اينكه اين سرعت 

 را داشته باشد داراي شش چرخ باشد.
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باشد اگر ما فالن سرعت  برادر معلي: سرعتش بايد دقيق باشد ونه اينكه صرفا بگوئيم سرعت آن بيشتر از اين

 را الزم داشته باشيم براي اين سرعت بايد بتوانيم دستور رسيدن بدهيم. 
حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر دد جدول تركيب را د رالگوي تخصيص به صورت تجربي تعيين 

تخصيص  كنيم و سپس آن عدد معين شده را به تجربه (براي مهندسان طرحمان) سفارش دهيم در الگوي
حتما بايد معين شود ول تعيني كه پيدا ميكند ميتواند تجربي باشد اما تجربي انساني و نه تجربي فيزيكي كه 

 تجربه ي فيزيكي ما بر آن اساس درست ميشود.
برادر معلمي: تحربي انساني بايد بر اين اساس درست شود و تجربي فيزيكي هم بايد بر اساس انساني درست 

فيزيكي كه ميخواهد بر اساس انساني درست شود اگر در امور انسانيتش اجمال داشته باشد  شود. حال تجربه
 آن جمال در اين هم جاري ميشود.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: ولي كميت انساني كه جدول تركيبمان است اگر به تجربه مشخص شده 
بگوئيم كه در جامعه توانايي كار افراد به  باشد(س: خود همين امر هم يك چيزي ميخواهد) مثال اگر اينطور

 ساعت است و ده ساعت را فيكس كنيم. ... ١٠تا  ٨طور متوسط بين 
 برادر معلمي: چرا به آن مقداري كه توانايي دارند بايد از آنها كاربكشيم؟

ن است كه در حجت االسالم و المسلمين حسيني: اينكه به ميزان توانايي آنها از انها كار بكشيم به خاطر اي
جدول زمان و اولويت اينطور گفته شده كه بايد به كار كردن در اين مسير بها داد و بها دادن به اين است كه 

ساعت كار ميكنند در جمعه ايران  ١٦بينم به كاربنديم. مثال اگر در جامعه اي  مي آن مقدار تواني را كه مردم
كه نوع آماري كه گرفته ايم طوري است كه مردم بيشتر از  ساعت است چرا ١٦توان گفت مقدار كار  نمي االن

ساعت كارنمي كنند. يعني نسبت به موضوع خاصي كه داريم فعاليت دارند ولكن مقداري از فعاليتهاي آنها  ٨
 فعاليتهاي مصرفي است. 

 ت.برادر معلمي: باالخره تا ما از يك جايي اعداد ثابتي را در اختيارنداشته باشيم كارمشكل اس
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آوريم يعني آمار نسبت به وضعيت  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين اعداد را از آمار به دست

 فيكس ميكنيم. ١٠موجود را به دست آورده و سپس آن را روي 
برادر معلمي: ولي هنوز معلوم نيست كه اين عدد را چگونه از آمار به دست آورده ايم فرضا اگر آمار اينطور 

 ١٠يا  ٨اگر به مردم فشار هم آورده شود و يا حتي خودشان به خودشان فشار آورند ، بيش از بگويد كه 
توانند كار كنند. حال اگر عبادت را هم در نظر بگيريم ميگوئيم اگر مردم به خودشان فشار هم  نمي ساعت

ساعت هم  ٢٤اگر  توانند عبادت كنند ودر تفريح هم ميتوان گفت كه نمي ساعت ٤بياورند بيشتر از روزي 
شوند و در مسئله خواب هم عددي ديگربه دست ميآيد. حال اگر ما در هريك از اين  نمي تفريح كنند خسته

مورد ماكزيمم را به دست بياوريم يعني اگر آمار گيري كرديم و بعد معلوم شد ماكزيمم چيزي كه در عينيت 
ه دست آورد كه چه تناسباتي ما بين اعداد را انتخاب توان ب نمي قابليت وقوع دارد چه مقدار است از اين امر

كنيم چرا كه به چيزهاي واحدي ميرسيم كه درچند تا از اين امور استفاده ميشود.مثال وقت انسان در مثال 
 فوق در امور مختلفي ميتواند صرف شود.

ري را انجام دهد. حال يعني انسان ميتواند كار اقتصادي سياسي، فرهنگي،تفريح، عبادت و يا هرنوع كارديگ
 آيد و از اين اعداد مي اگر بخواهد ماكزيمم فشار را به خودش بياورد در هر كدام از اينها عددي خاص به دست

 ٨تواند كار كند پس عدد كار كردن  نمي ساعت بيشتر ٨توان به اين نتيجه رسيد كه فرضا چون اين فرد  نمي
است و يا مثال چون  ٤بادت كند عدد عبادت كردن مساوي ساعت نميتوانند ع ٤است و يا چون يشتر از 

باشد و بنابراين ممكن است استفاده از ماكزيمم  ٨ساعت ميخوابند پس عدد خوابيدن بايد  ٨معموال انسانها 
اين اعداد درست نباشد چرا كه استفاه از ماكزيمم در هريك از اينها به معني كاهش از امور ديگر است.يعني 

ساعت در روز را انجام بده اين امر ممكن است به ميزان عبادت يا استراحت او ٨بگوئيم كار يعني اگر به كسي 
از كتاب و سنت به دست ميآوريم كه فرضا عبادت مهمتر از "لطمه بزند از طرف ديگر صرف اينكه بگوئيم 

بايدروي عبادت  هم دليل بر اين نيست كه ماكزيمم نيرو را "اقتصاد و اقتصاد مهمتر از استراحت است
 گذاشت حتي نميتوان گفت كه ما يك عدد خاصي را براي عبادت قرار ميدهيم. 



 ····························································································  ٣٢٥ 
حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا اينطور ميتوان گفت كه ماكزيمم اين است كه در همه اعمال عبادت 

 جاري باشد.
ه بسياري از چيزها از آرد و برادر معلمي: به هر حال، به فرض كه آمار گرفتيم و به اين نتيجه رسيديم ك

گندم درست ميشود. مثال اگر با امكانات موجود مردم ميتوانند مالي صد ميليون نان بپزند همينطور با 
تن نان شيرين و همينطور مقداري خاص از ساير اموري كه آرد ٢٠امكانات موجود بتوانند سالي ده تن حلوا ،

يشود ماكزيمم حلوا در سال چه مقدار است ما صرفا همه آرد در آن به كار ميرود درست كنند وقتي گفته م
ها را در اين قالب ريخته فرضاميگوئيم ده تن حلوا ولي در موضع عمل ميتوان ماكزيمم مقدار از حلوا را توليد 
كرد چرا كه اين ماكزيمم در تناسب با نان حليم سوهان و غيره ممكن است از حد خودش زياد تر باشد مگر 

ا يك تناسبي داشته باشيم كه ميزان آرد مصرفي در هر كدام را معين كند بنابراين صرف گفتن اينكه م
(به فرض اثبات تناسب مستقيم و يا معكوس بين آنها) هم مطلب را  "اين ارزشش بيشتر از آن است"اينكه
ايد كمتر يا اين ب"كند و عين اين اجمال در طرف دوم و سوم نيز وارد ميشودوبيشتر از اينكه  نمي حل

نميتوان نتيجه گرفت يعني اينكه به چه ميزان كمتر يا بيشتر است را از اين راه نميتوان به  "بيشتراز ان باشد
 دست آورد.

البته بر اساس كارهايي كه انجام ميدهند وقتي يك مجموعه خاصي را دارند(كه ازتركيبات مختلفي درست 
مورد به كار ميرود و شكر هم  ٦داشته باشند) مثال وقتي گندم در شده و عدد هاي تناسبي آنها را لزوما بايد 

درده جا به كار ميرود و روغن نيز همينطور آنگاه كه بخواهيم چيزي درست كنيم. حداقل اين استكه ما بايد 
 معادالت اين امور را داشته باشيم. مثال بدانيم كه براي درست كردن حلوا به چه ميزان از آرد و شكر و روغن

به كار ميرود ميتوان همه اين فرمولها رانوشت و سپس ضرايب اين فرمولها را مجهول گذاشت يعني فرضا در 
تركيب ميشوند ولي نميدانيم كه ضريب آنها  ٣، ٢، ١حلوا اگر چه ميدانيم كه شكر وآرد و روغن با نسبت 

ست. حال وقتي اين ضريب مجهول و.... ا"١٢، ٨، ٤"،  "٦، ٢،٤"، "٣، ٢، ١"چقدر است يعني آيا اين نسبت 
باشد و فقط فرمول ها معين شود چنانچه صد فرمول به دست آوريم در اين صد فرمول يك تناسباتي معلوم 
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و در مقابل ضرايبي مجهول است ظاهرا از يك راههايي ميتوان به دست آورد كه اگر بخواهيم كل اني 

با همديگر نسبت به اين فرمولها ميتوان به كار برد به  مجموعه را ماكزيمم كنيم ماكزيمم ضرايبي كه در ربط
 باشد. مي دست ميآيد چرا كه با وجود اين معادالت به دست آوردن آن ضرايب ميسر

 
حجت االسالم و المسلمين حسيني: بالعكس آن هم بايد ميسر باشد يعني اگر يك ضرايبي داشته باشيد و يا 

وان آن را به ضرايب تبديل كرد يعني اگر به صورت يك قاعده كلي اگر يك ماكزيمم را داشته باشيد باي بت
الف ، ب، ج، و. ..و ه... ميتوان مجهولمان را كه يك طرف عين "رياضي اينطور گفتيد كه با در دست داشتن 

است پيدا كنيم اگر چنين رابطه اي در نظام هستي وجود داشته باشد بايد با داشتن عين آنطرفش را هم 
 دست آورد.بتوان به 

برادر معلمي : آنطرفش يك اشكالي دارد و آن اينكه ما در اينجا چند تا معلوم داريم : يمك معلوم اين است 
كه مواد اوليه خودمان را ثابت فرض كرد ه ايم يعني در اين معادالت كه براي گندم نوشته ايم فرض براين 

اين عددي ثابت است يعني از روي اين معلولهاست و  "در امسال اين مقدار تن گندم بيشتر نداريم"است كه 
 آيند. مي كه آن مجهول ها به دست

حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين معلوم كه شما يك طرف آن را بتوانيد آمار بگيريد و بتوانيد بگوئيد 
بايد  دروضعيت موجود چه اموري داريد صحبت اول است و صحبت دوم كه آيا آنرا بايد چه بكنيم و كجا

 و اين ميباشد. "عين"برويم آن نسبت بين
برادر معلمي: به هر حال ما معلوماتي داريم كه از طريق آمار آنها را به دست آورده ايم همينطور فرض كرده 
ايم كه معلوم ديگري هم وجود دارد و آن نيز اينست كه ماتناسبات كيفيتهاي مطلوب را ميدانيم يعني اگر 

درست ميشود حال  ٣و  ٢، ١است ميدانيم كه حلوا از شكر روغن و آرد و به نسبت  فرضا حلوا كيف مطلوب
در چه عددي بايد ضرب شود و ضريب آنها بايد  ٣، ٢، ١مجهول ما چيست؟ اين است كه نميدانيم كه اين 

 چه باشد.
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ندن است لذا حجت االسالم و المسلمين حسيني: به هر حال مجهولي كه شما را اينجا داريد به ماكزيمم رسا

 اگر ماكزيمم در نظر شما، ماكزيمم اين قسمت در برابر آن قسمت باشد.
برادر معلمي: اين كه ماكزيمم نيست، تنها ميتوانيم بگوئيم ماكزيمم اين چيزها چقدر است مثال اينطور 

يني و. .. داشته بگوئيم كه در فالن سال بايد اين مقدار حلوا اين مقدار سوهان، اين مقدار نان اين مقدار شير
باشيم و بعد مقدار مواد موجودمان را هم بدانيم و سپس از روي اينها تناسبات آنها را به دست آوريم و فرضا 
بفهميم كه حلواي مطلوب ما بايد اين مقدار و داراي اين ضريب باشد به هر حال اين مطلب كه گفته ميشود 

باشد بايد با توجه به مطلب فوق باشد و هر كدام از اينها  فرقي ندارد كه اين طرف يا آنطرف معلوم يا مجهول
اشكاالت متعددي دارد. ولي در مباحث قبلي اينطور فرض كرديم كه تناسبات مابين اوصاف را ميتوانيم به 
دست آوريم يعني فرض بر اين بود كه كميت در جدول وضعيت مراحل و جهت حل شده باشد و سپس تنها 

د رعينيت چه اموري هستند كه اين اوصاف را محقق ميكنند و از هر كدام بايد به چه  سئوال اين بود كه آيا
گفتيم ما يك معلوماتي داريم كه بايد يك چنين چيزي  مي مقداربياوريم تا يك چنين چيزي پيدا شود يعني

رف شرايط صورت بگيرد اينكه يك چنين كاري بايد بشود را نبايد از عينيت به دست آورد يعني نبايد از ط
اخذ شود بلكه حتما بايد از طرف جهت و امور ثابت به دست آيد كه ما حتما بايد به فالن جا برويم و سپس 
در صد اين باشيم كه شرايط را طوري تنظيم كنيم كه به اينجا منتهي شود و نه اينكه بگوئيم بهترين تغيير 

وسيله اي مشخص شده باشد كه چرا اني  گفتن بايد به يك"بهترين "چرا كه همين"را در شرايط بدهيم 
گردد يعني اول بايد از طرف امر ثابت  مي تغيير است و جواب اين سئوال لزوما به همان امر ثابت بر "بهترين"

معين شود تا سپس شرايط را در مسير تحقق آن شكل بدهيم ، مثال اگر كسي تصميم  "بهترين"ملهوم 
شود كه او مابين امور مختلف خود(حرام،واجب،مستحب،مكروه و  يم ميگيرد كه فقيه شود همين امر موجب

مباح ) يك تخصيص خاصي بدهد، يعني خيلي از مستحبها را رها ميكند و يا بعضي از مباحات را بر خودش 
واجب ميكند و يا بعضي از مكروهها ار مجبور به انجام ميشود، بنابراين اول بايد يك چنين چيزي وجود 

 بتوان بر مبناي آن اين امور را پيدا كرد.داشته باشد تا 
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 حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا صرف اولويت براي معين شدن اين مطلب كافي نيست؟

برادر معلمي: اگرمطالب جلسات قبلي درست باشد اولويت تنها كمترو بيشتر (اكثريت،اقليت يا سرعت كمتر و 
ميزان از آن ديگري اولي است(كه فرضا اين داراي چه سرعتي بيشتر) را معين ميكند ولي اينكه اين به چه 

 شود.  نمي خاص است) معلوم
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا اين بخش آن حسي نيست؟

تواند حسي باشد ما تنها ميتوانيم بگوئيم كه اين بهتر از آن است يا اين بيشتر ازآن  نمي برادر معلمي: اينها
 جوابي نداريم. "به چه ميزان بهتر يا بيشتر است "هاست ولي نسبت به اينك

بينيم  مي آيد يعني در وضعيت فعلي مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين متناسب با شرايط به دست
كه به چه مقدار ميتوانيم اهميت به آن بدهيم و فرضا مشخص ميشود كه فعال ميتوان نيم ساعت بيشتر به 

 آن بها داد و براساس جدول بايد فرد اسعه ما طوري شود كه يكساعت بآن بها بدهيم. 
 برادر معلمي : وقتي بحث از تناسب است حد يك مطلب نميتواند امر مبهمي باشد.

الم و المسلمين حسيني: اصل بحث درباره اين است كه كم بايد حاكم باشد و شما ميگوئيد كه حجت االس
كم بايد از جهت به دست آيد ولي بنده عرض ميكنم كه لزومي ندارد كه كم از جهت به دست آيدو همين 

سبات هم قدر كه اولويت آن از جهت بيايد كافي است و خود كم بايد از عينيت به دست آيد ، جدول تنا
 عقلي به دست آيد.

برادر معلمي: وقتي ميفرمائيد اين امورات همه جا هستند وقتي همه جا باشند معلوم ميشود كه بايد با 
 همديگر يك تناسبات خاصي داشته باشند يعني اگر ما گفتيم د راينجا همه رنگي وجود دارد چون

ردي بيشتر باشد و در يك جا رنگ آبي بيشتر خواهم آن را به يكساني محض برسانيم بايد در يك جا ز نمي
شود كه عوض گردد بعد از آن هر چند كه در فالن صفحه زردي بايد بيشتر از  نمي باشد و جاي زرد وسبزهم

 سبزي باشد ولكن اين يك حد خاصي پيدا ميكند.
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: بين اولويتها هم حد هست.
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اين چيز مهمتر جز آن موتور باشد آيا ميتوان گفت كه به صرف اهميت آن تعداد  برادر معلمي: اينكه ميگوئيم

موتورهاي ماشين را زياد كرد؟ و يا تعداد سيليندرهاي آن را زيادتر كرد كه موتور قوي تر شود؟ آيا ميتوان 
 سيلندر تبديل كرد؟٦موتور ژيان با د و سيلندر را به موتور چهار به 

و چرخها و. .. ژيان هم با اين موتور تناسب دارد؟ بنابراين وقتي يك مجموعه مطرح در اين صورت آيا اطاق 
است اين محموعه يك تناسباتي با هم دارند كه اگر چه ميزان قدرت موتور ژيان و تناسب آن با اطاق و 
چرخها و غيره يك طيف است كه تا حدي خاص قابل كم و زياد است ولي بدان معني هم نيست كه بتوان 
تعداد سيلندر هاي آن را به دلخواه عوض كرد و در عين حال تناسب فوق هم حفظ شود و باز هم ژيان داشته 
باشيم و يا مثال در جبهه جنگ اگر چه ايمان و اعتقاد رزمندگان در حد بااليي رشد كرد ولي چونه مديريت 

يد ايمان را زيادتر كرد تا پيروز شوند جنگ و ابزاري كه با ايمان سازگار باشد پيدا نشد ديگر نميتوان گفت با
بلكه اشكال در كيفيت مديريت و سازماندهي بود و لذا چون سازماندهي طور ديگري صورت گرفت با آن 
ايمان تناسب چنداني نداشت و لذا رشد ايمان مديريت و ابزار متناسب با خود را همراه نداشت و در نتيجه 

يعني اگر يك عدد تناسبي مطرح باشد، همين است كه مهم است  يك جا قفل شده و بازدهي نزولي ميدهد
چرا كه حتي افزايش آن چيزي كه در اين تركيب مهمتر است(بيش از حد تناسباتش) مجموعه را خراب 
ميكند. فرضا اگردر يك جامعه رهبري از همه ي امور مهمتر باشد دال بر اين نيست كه بتوان تعداد رهبرها را 

 زياد كرد
سالم و المسلمين حسيني: يعني معناي بيشتر شدن رهبري متناسب با نظام واليت است يعني نظام حجت اال

واليت بايد گسترش يابد تا واليت ولي عادل كه باالست بتواند در تمام مراتب جاري شودبرادر معلمي: خالصه 
است بايد رشد كند مطلب اينكه نميتوانم بگوئيم آن چيزي كه مهمتر است همين طوري و تا حدي ممكن 

 بلكه يك حدي دارد كه د رتناسب معلوم ميشود.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين اشكال واردي است در باب اينكه تناسبات بايدتخمينش با جداول 
مراحل مشخص باشد ولي هنوز براي من مشخص نشده كه آيا تناسبات جدول جهت هم بايد تناسبات عددي 



٣٣٠  ···························································································································································  
والمنزلتش منزلت عدد كمي نيست مثال مثل سياست گذاري همه دول دنيا ست كه در كمي شود يا آنجا اص

گويند بايد اهتمام بيشتري نسبت به اين مطلب دارد و يا فالن مطلب بايد در رأس امور قرار  مي سياستگذاريها
 بگيرد و اين كيفي محض است.

ث ارزش ميشود اگر ما نتوانيم اين ارزشها را برادر معلمي: اين كيفي ها هم بايد عددي شوند زيرا جايي كه بح
كنيم يعني تناسبات ارزشي را نميتوانيم مطرح  نمي به يك عدد خاصي در آوريم قابليت تبديل و تبديل پيدا

 ١٠توماني كم ارزشتر از ٥توماني و ٥كنيم مثال ما اگر يك سري پول داريم كه دوتوماني كم ارزش تر از 
توماني كمتر باشد چنانچه ما ندانيم كه به چه ميزان كم ارزشتر يا با ارزشتر  ٢٠توماني باشد و آن هم از 

است بعدا كه در بحث مراحل ميخواهيم چيزي را به چيز ديگري كه فالن مقدار ارزشش از چيز قبلي بيشتر 
يا بايد  است تبديل كنيم فرضا وقتي ميگوئيم اگر دو توماني ها را به ده توماني تبديل كنيم رشد كرده ايم

بگوئيم هر چه دوتومني داريم به ده توماني تبديل كنيم كه در اينصورت معلوم نيست كه اين امر در آن 
شرايط رشد با شد ولذا بحص از اين ميماند كه آيا اكر چه تعداد دو توماني را به چه تعدا د ده توماني تبديل 

 كنيم اسمش رشد است؟
تا ده توماني بكنيم رشد است؟ چون يك واحد از اين از يك واحد آن  اگر فرضا ده هزار دو توماني را چهار

 رشد يافته تر است هر مجموعه از اين را كه به هر مجموعه از آن تبديل كنيم رشد است؟ اين امر را وقتي
توانيم معين كنيم كه ارزش مشخص باشد يعني اينطور گفته شود كه ده هزار دوتوماني را بايك چك يك  مي

ي عوض كردن به صرفه است ولي تبديل ده هزار تا دوتوماني را با يك چك يك ميليوني عوض كردن ميليون
به صرفه است ولي تبديل ده هزارتا دو توماني به صد تا بيست توماني با صرفه نيست مثال اگر در اجتماع 

ر ده تا آدم صبور باشند گفتيم صبر پائين تر از رضا و رضا پائين تر از تسليم است ميگوئيم در يك جامعه اگ
آيند بلكه عده اي جا ميمانند كما  نمي بهتر است يعني وقتي از صبر ميخواهيم به رضا برويم همه افراد كه

اينكه درمديريت حضرت امام هم يك چنين چيزهايي بوده است يعني وقتي ميخواستند جامعه را از يك 
مراه نيستند وعده اي جا ميمانند در آنجا بايد اين حدي به يك حد ديگر ببرند اگر ميديدند همه جا معه ه
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حساب را بكنند كه وقتي ما اين فعل خاص را انجام ميدهيم و فرضا ميگوئيم موسيقي را كال از راديو 

شوند ولي عده زيادي جا ميمانند لذا بايد  مي تلويزيون حذف كنيد عده اي هستند كه ب كمال ميل همراه
راهند و با حالت بعدي تناسب دارن اگر ارزش آنها را در تعدادشان ضرب كنيم ديد كه آن چند تايي كه هم

ميليون آدم نيمه  ٥٠مهمتر است يا اينكه تعداد آن عده ي ديگر را در ارزششان ضرب كنيم يعني آيا 
ل مسلمان داشته باشيم بهتر است يا اينكه ده نفر آدم سليم يا راضي است و اگر از اين امر برنياييم در عم

 موفق نخواهيم بود وتنها ميتونيم بگوئيم اين باالتر از آن است. 
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: يا ميگوييم كم من فته قليله علبت فته كثيره باذن ال... 

برادر معلمي: براي خود اين امر هم خداوند يك حدودي قرار داده است فرضا هر نفر از مؤمنين ار در برابرده 
 ر قارا ميدهد و نه اينكه فرضا در برابر يك ميليون از كفار قرار دهد. نفر از كفا

حجت االسالم و المسلمين حسيني: ولي گاهي است كه در برابر عده قليلي شروع ميشود ولي عمل آنها باقي 
ند نفر بود ٧٢ميماند يعني حضرت سيد الشهداء (ع) به صورت يك نفر در برابر ده نفر عمل نكردند بلكه آنها 

و آنها چندين برابر بو دند و در عين حال غلبه تاريخي پيدا كردند به هر حال آيا سياست گذاري حين 
 سياستگذاري معناي عددي ميدهد يا حين الگوي تخصيص؟

كنيم كه آن اعداد يك  مي برادر معلمي: در اول كار ب نظر ميرسيد كه حين الگو به يك اعدادي دست پيدا
 يت دارند كه قابليت تكرار خواهد داشت، بعد نحوه فرموليت وقانون

گفتيم كه د رعينيت آن اشيائي كه وجود دارند اينكه ممكن است قانون خاصي حاكم بر آنها نباشد  مي اينطور
پيدا شود و سپس معين  "گفتيم عيني ندارد ولي اول بايد اينكه تناسبات و اوصاف به چه ميزان باشد مي را

با چه تعداد و چه صورتي بايد تركيب كنيم تا آن تناسبات و اوصاف حاصل شوند در كنيم كه چه اوصافي را 
گفتيم از راه تجربه  مي اين صورت يك تفاوتي بين اوصاف جدول و اشياء عيني قائل ميشديم و اشياء عيني را

 آيد. مي به دست
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استكه ما فرمول را حجت االسالم و المسلمين حسيني: حداقل مطلب براي رهايي از اين بن بست اين 

مفروض قرار دهيم يعني عقل براي كاركردن و گمانه فرمول مفروض درست ميكند مثال اگر شما در صدد 
درست كردن چيزي باشيد كه صدا را برساند(تلفن)يكي از كازهايي را كه در آزمايش انجام ميدهيد اين است 

ا فرض ميكنيم) اگر گفتيد اولويتها از شرع است كه يك اموري را فرض ميگيريد (س: در اينجا انگار اصل آن ر
ولي نحوه دست يابي به آنها مفروض است با اين اصل مفروض جلو ميرويد و فرضا ميگوئيد جواب نداد (و 
تلفن ساخته نشد) لذا اصل مفروض دومي را مطرح ميكنيد و با تكرار اين امر تا جايي پيش ميرويد كه به 

 ب بدهد و در علوم تجربي به همين صورت است مطلبي دست پيدا كنيد كه جوا
برادر معلمي: براي قسمت آخر ميتوان چنين كاري را انجام داد يعني ما يك اموري را داريم و يك چيزي 
ميخواهيم كه صدا را انتقال دهد حال صحبت اين است كه آيا اين چيز از چه راههايي به دست ميآيد؟ براي 

كنيم و با تكرار اين آزمايش ها سرانجام به چيزي كه مطلوبمان  مي ركيبحصول آن يك اموري را با هم ت
 است نائل ميشويم.

كنيد برادر  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: در هر حال براساس يك امور مفروضي شروع به كار
تن آن معلمي: ولي اگر از ابتداء چنين مفروض را نداشته باشيم يعني ندانيم كه تلفن كه در صدد ساخ

 هستيم چه ويژگي اي بايد داشته باشد كارائي عملي ندارد.
 دانيم و نه اصل آن را و مقداري  نمي حجت االسالم و المسلمين حسيني: مقداري آن را

، ٢، ١آنرا ندانستن غير از اصل آن است در هر حال به نظر ميآيد كه اولويتها يك اطالعاتي را ميدهد جدول 
 ميدهد.هم يك اطالعاتي را  ٣

برادر معلمي : بفرض كه بدانيم دستگاه مطلوب ما بايد صدا را تقويت كند ولي اگر ندانيم كه به چه مقدار بايد 
 تقويت كند باز هم كاربرد چنداني ندارد.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر با برهان عقلي به اين نتيجه رسيديم كه هرگاه بخواهيم يك چنين 
 ضرب شود... ٣، ٢، ١در كاري بكنيم بايد 
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 نداريم. ٣و ٢برادر معلمي: ما اصوال ا، 

 كه در مباحث قبلي مطرح بود چه بود؟ ٣و ٢، ١حجت االسالم و المسلمين حسيني: پس 
فرمول ما باشد ديگر لزومي ب بحث كميت  ٣و ٢، ١برادر معلمي: اصوال ما دنبال فرمول كمي هستيم و اگر

 نداريم.
ين حسيني: وقتي ميگفتيم يك زمان ساز كه يك مرتبه عوض شود همراهي دارد با حجت االسالم و المسلم

 مرتبه عوض شدن سومي آيا مبتني بر چه بود؟٩سه مرتبه عوض شدن ديگري و 
كه در آنجا مطرح ميشد يك امر فرضي بود و بر اين مبنا استوار بود كه ما يك چيزي را  ٣و ٢، ١برادرمعلمي: 

م تا واحد تكرار نشود ما كيف دوم را به عنوان كيف دوم قبول نداريم يعني اينكه چرا واحد ميگيريم و ميگويي
 بعد از يك ،دوقرار ميدهيم دليلش همين مطلب بود.

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني وقتي كه يك تكرار شد ميگوييم دو حاصل شده است.
و... وجود ندارد؟ جواب ٣/١، ٢/١، ١/١دادي مثلاع٢تا  ١برادر معلمي: حال ممكن است گفته شود آيا بين 

مثبت است چرا كه حركت تدريجي است ولي تا واحد تكرار نشود ما واحد جديدي را قبول نداريم. اين امر 
يك تعريفي بود كه عدد را به عالمت تبديل ميكرد مثال وقتي جاده تهران و قم يك جا تابلو ميزنيم كيلومتر 

 كشيم مثل اين است كه عدد را به عالمت تبديل كرده ايم. مي .. و از آن هم كار اول يك جا كيلومتر دوم.
كنيد و  مي تقسيم "كيلومتري"حال در اينجا چند سئوال ممكن است مطرح شود يكي اينكه چرا اصوال 

عالمتي است استفاده ديگري ٣و ٢، ١كه  ٣و٢، ١كنيد؟ دوم اينكه از اين  نمي فرسخي يا مايلي تقسيم
ميخواهيم بكنيم يعني ميگوئيم آنها را بايد در يك اموري ضرب كنيم به نحوي كه معين شود كه اگر از اين 
يكي آورديم از ديگري دو تا بياوريم نه اينكه صرفا بگوئيم براي نشان دادن ميزان نزد يكي به مقصد يك 

 يا غيره باشند. سري عالمت ميگذاريم و فرقي هم نداشته باشد كه بر اساس كيلومتر، مايل
حجت االسالم و المسلمين حسيني: اصوال ميتوان براي آن اسم خاص ديگري گذاشت ولي در هر حال كارائي 

 دارد و ميتوان با آن كار كرد.
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برادر معلمي: كارائي دارد ولي با آن كاري كه ما ميخواهيم فرق دارد كاري كه ما به دنبال آن هستيم از اين 

چراكه اين جنبه عالمتي دارد ووقتي ما ميخواهيم آنرا بصورت تعداد مطرح كنيم، عالمت آيد  نمي راه به دست
 را نميتوان تعدادي تقسيم كرد.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر تعدادي تقسيم كنيم چه ميشود؟ بفرض محال كه چنين چيزي رخ 
 دهد چه اشكالي دارد؟

 م نيست كه ما به دنبال همينها بوده ايم.آيد كه معلو مي برادر معلمي: اموري به دست
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا با عالماتي كه قرارداده ايد متناسب است يا نه؟

 برادر معلمي: حاصل همين فرمول ما هستند.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: پس ميتوانيم حاصل فرمولمان را در عينيت جاري كنيم اگر اين فرمول 

 خميني با مطلوبهاي شارع رابطه داشته باشد معنايش اينست تبعيت صورت گرفته است.بصورت ت
 برادر معلمي: همه صحبت در همين تخمين است.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين تخمين لزومي ندارد كه عددي باشد ولي اولويتي را كه شارع گفته، 
 با توجه به سعه فهممان جاري كرده ايم. 

لمي: در كجابه سعه ي فهممان اين امر را انجام داده ايم؟ يعني بفرض كه فرموده باشند كه اين برادر مع
مهمتر از آن است ولي چرا ما به اين دو برابر آن بها بدهيم؟ آيا مهمتر بودن حتما معناي دو برابر بودن 

 ميدهد؟
اشد چه تفاوتي با تخميني حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر مطلب تخميني نباشد بلكه تحقيقي ب

 دارد؟
 برادر معلمي: تخمين بايد امري باشد كه نزديك به واقعيت باشد.
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حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني يك نوع مشابهت و نسبتي داشته باشد، حال وقتي ميگوئيد اين را 

عا آنرا اولي قرارداده ايد و نه اولي قرارداده ام آنگاه كه آنرا در جايي سه برابر اهميت دارد قرار ميدهيد واق
 مساوي.

برادر معلمي:ما آن را اولي قرار داده ايم ولي معلوم نيست كه آن اولي قرار داده ام آنگاه كه آنرا در جايي كه 
 سه برابر اهميت دارد قرار ميدهيد واقعا آنرا اولي قرار داده ايد و نه مساوي.

ولي معلوم نيست كه آن اولي قرار دادني كه مد نظرشرع است همين برادر معلمي: ما آن را اولي قرارداده ايم 
 باشد.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا نماز شما معلوم نيست كه همان است كه شرع قرار داده است؟ آيا 
اينكه ميگوئيم باندازه سعه ي قدرتمان اين را اولي قرار ميدهيم و اين اولويت را محقق كرده ايم درست است 

 يا نه؟ يعني آيا ما ميتوانيم اموري را مفروض قرار دهيم و همان مفروض را هم در خارج جاري كنيم.
 برادر معلمي: اين مطلب تا يك حدي درست است ولي مطلق نيست.
هم ممكن است كه كاركرد يعني  ٣و ٢، ١حجت االسالم و المسلمين حسيني: در اينصورت با همين جدول 

را ميزان قرار دهيد و فرضا به فرهنگ سه هزار ٣و ٢، ١الگوي بودجه همين جدول اگر كسي در تخصيص 
هزار تومان تخصيص دهد اين امر به يك نسبتي در خارج اثر دارد در ٩تومان به اقتصاد هزارتومان و به واليت 

نفصل اينصورت رابطه اين مطلب با اولويتهاي كيفي تنها كه از وحي مشخص شده به گونه اي نيست كه م
حقيقي باشد و هيچ نحوه ربط نداشته باشد بلكه يك نحوه اولويتي كه د رآنجا ذكر شده در اينجا مراعات 

 شده ولي معلوم نيست كه آيا اين اولويت عين همان اولويتي است كه شرع خواسته يا عين آن نيست.
 برادر معلمي: اين معلوم نبودن با مطلب اولي خيلي فرق دارد.

و المسلمين حسيني: يك وقت است كه شما ميگوئيد احل ال...البيع و حرم الربا يعني در حجت االسالم 
اولويت شما اولويت را به بيع ميدهيد وليكن يك وقت است كه ميگوئيد اولويت با رياست و بيع تابع ان است. 

آنچه مدنظر شرع است شما در اولويت يك نسبتي از اولويت را رعايت كرده ايد حال آيا اين اولويت مطابق با 
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ميباشد يا نه، بحث دوم است بحث اول اين است كه آن اولويت و نظر شرع به يك نسبتي جاري شده است 
مثال وقتي ميگوئيد كفار شهوات را بر عبادات ترجيح ميدهد و در انسان شناسي چنين ميگويند كه زاري و 

ي اجتماعي براي ارضاء خودش را پيدا نكرده گريه كردن انسان تخليه كمپلكس هاي روحي است كه راه منطق
و آن شهوات ودانسينگ ها و آوازه ها اره منطقي خالي شدن آن كمپلكس هاست لذا پارك بازي را گسترش 
ميدهند در كنار آن يك بازي رقص برقرار ميكنند و مرتبا دعوت به شهوات ميكنند و براي مردم به فرا 

گوئيد بلكه در مقابل دستور ساختن  نمي ميكند ولي شما اينطور خورحالشان جايگاه عيش و عشرت فراهم
مسجد حسينيه و غيره را ميدهيد و اينها دو تا دستورالعمل است و همينكه دوتاست يك نسبتي به شرع دارد 

يك نحوه اولويت به ان داده ايد  "مانودي شيي بمثل الواليه"و لذا همينكه واليت را اولي قرار داديد و گفتيد 
دانيد ولي در عين حال اين را ميدانيد كه سه برابر  نمي ال اينكه به چه ميزان به آن اولويت بدهيد راح

كنيد  مي اهميت دادن هم اهميت بيشتر به واليت دادن ميباشد و در جدول زماني تان اين اهميت را مالحظه
يگردد و نسبت تقريب آن باال ولو اينكه كيل آن به صورت مفروض باشد. همين امر در عمل مرتبا تصحيح م

 ميرود.
حال بفرض كه چنين عمل نكنيم آيا راه ديگر چيست؟ يعني هر گاه شما بخواهيد بصورت فلسفي فرمول 
عددي را از عقل به دست آوريد راهي جز اين نداريد، يعني اگر مفروض اول اين است كه بايد از وحي به 

د كه عقال بايد به دست آيد طبيعي است كه عقل ممتنع دست آيد خوب چه بهتر ولي اگر مفروض اين باش
است كه اشياء را كماهي بشناسد، يعني محال است كه عقل بتواند همان چيزي كه مد نظر روحي است را به 
دست آورد و اال مستغني از وحي ميشويم ، يعني عقل هر عددي از هر فلسفه اي كه به دست آورد صحيح 

 مطابق با نظر وحي نيست. است كه بگوئيم آن عدد عدد
برادر معلمي: اينكه مطابق صد درصد با نظر وحي نيست درست ولي در يك جا هست كه اين تطابق بالمره 

 شود. نمي مالحظه



 ····························································································  ٣٣٧ 
حجت االسالم و المسلمين حسيني: ميتوان يك دسته بندي نمود و اينطور گفت كه هر قدر به اقتصاد بها 

 ١٩٩تا  ١٠١بها نبايد داد، عدد دوم هم از  ٩٩وقت به اقتصاد بيشتر ازباشد و هيچ ٩٩تا  ١ميدهيد، از عدد 
بيشتر تخصيص داد، در  ١٩٩كمترو از  ١٠١شروع ميشود و مبين اين است كه هيچ وقت نبايد به فرهنگ از 

بها داد اين مفروض خود به خود معنايش اين  ٢٩٩و بيشتر از٢٠١مورد واليت هم نبايد هيچگاه كمتر از 
اليت را اولويت داده ايد، فرهنگ را درقسمت ثاني قرار داده ايد ولو اينكه عدد خاصي را براي آنها استكه و

 مطرح نكرده باشيد.
بدهيد يك وقت  ٣و به واليت  ٢برادر معلمي: يك وقت ما ميگوئيم : هر وقت به اقتصاد داديد به فرهنگ 

بدهيد يعني آن  ٢٩تا  ٢٠و به واليت از  ١٩ا ت ١١، به فرهنگ از ١٠است كه ميگوئيم به اقتصاد كمتر از 
چيزي كه واحد است را عوض ميكنيم بدان معنا ست كه براي اين واحد نه شرعا چيزي برايمان روشن شده 

و نه عقال ميتوانيم آنرا تخمينا متناسب با وحي بدانيم بلكه صرفا يك اعدادي را  ٢٠يا  ٢٢،  ١كه واحد يعني 
 ين بايد با يك چيزي سازگار باشد.مطرح كرده ايم يعني تخم

كنيم يكي اينكه به  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: براي روشن شدن تخمين سه رقم اعداد را ذكر
بدهيم يعني هر يك توماني كه به اقتصاد داده ميشود دقيقا دو برابر آن  ٣وبه سياست  ٢به فرهنگ  ١اقتصاد 

تا  ١١ميزان بها دادن به اقتصاد باشد از ١٠تا  ١ه شود دوم اينكه از به فرهنگ و سه برابر آن به سياست داد
تا هزار هم ميزان بهادادن به سياست باشد. در اينجا سه تا طيف  ١٠١ميزان بها دادن به فرهنگ و از  ٩٩

مشخص ميشود كه در آن طيف سياست خيلي بزرگ است به گونه اي كه هر گاه يك تومان به اقتصاد 
تومان است  ٩تومان به سياست بدهيم و ماكزيمم بهايي كه به اقتصاد داده ميشود  ١٠١حداقل ميدهيم بايد 

تومان ميباشد نحوه سوم اينست كه در جدول سه به سه تقسيم شود  ٩٩٩در حاليكه ماكزيمم بهاي واليت 
اعداد يك چيز قدر باشد در اين سه رقم  ٢٧تا  ٩و سومي از  ٩تا  ٣باشد، دومي از  ٣تا  ١بطوري كه اولي از 

يقيني است و آن اينست كه در هيچكدام به اقتصاد بيشتر از فرهنگ و به فرهنگ بيشتر از سياست بها داده 
نشده است و وارونه آن نيز صادق است حال با يكي از اين مفروض ها ميتوان شروع بكار نمود و ميتوان چنين 
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در آن به جهتي كه به سياست بهاي بيشتري گفت كه اين مفروض بر عكس نظريان شارع نيست و حتي 

بدهد هم هست و تناسبات تخميني آن ( يعني معناي بيشتري و كمتري كه در تخمين گفته ميشود در آن 
هست و) درست است ولي بيشتري و كمتري خاص نيست، بنابراين اگر عقلي بخواهيم اين را به دست آوريم 

 برسيم كه بتوانيم بگوئيم لزوما نظر شرع هم همين است. راهي جز اين نداريم و ممكن نيست به چيزي
حجت االسالم و المسلمين حسيني:. .. آيا صحيح است كه ما بگوئيم هم حكم مستنبطه است و هم موضوع 
حكم مستنبطه است حكم يعني وجوب نماز و وجوب يعني ترك غير يعني اين را انجام بدهيم هم مستنبطه 

چگونه است يعني جدول تركيب آن را هم داده اند كه از چه چيزهايي تركيب  است يعني اين نماز چيست و
ميشود گاهي هم ميگوئيم جدول تركيب رانداده اند در اين صورت نفس اعداد زماني بايد از وحي به دست 
آيد چرا كه جهت معناي مطلوبها به اوصاف است و مطلوب به وصف غير از مطلوب به عدد است) و فرمول 

رسد كه منهاي بحث ابجد چيز ديگري در اين زمينه  نمي آن نيز ازوحي به دست ميآيد و به ذهنتقريب 
كنيد كه در باب عدد ميگويند عدد مربوط به علم  مي داشته باشيم يعني اگر شما به عرفا رجوع كنيد مالحظه

 كم را در خود فقه جفراست كما اينكه اگر به فقها هم رجوع شود و از عدد سئوال گردد، بحث خود عدد و
كنند اما نفس عدد راموضوع  مي دانند بلكه صرفا نصاب زكوة و خمس و عدد ركعات نماز و غيره ار مطرح نمي
دانند و در معارف اسالمي تنها جايي كه از عدد بحث شده  نمي دانند عرفا نيز عدد را موضوع عرفان نمي فقه

 ز علم اعداد نيست، يعني در جاي ديگري غير از ابجداست علم جفراست ودر جاي ديگري از معارف صحبت ا
توان پايگاه ديگري براي اعداد پيدا كرد البته به كار بردن عدد در تركيبات غير از بحث از نفس عدد است  نمي

چرا كه اعداد را در تركيب در فقه و عرفان هم ميتواند مالحظه كنيد يعني تركيب نماز با عدد سروكار دارد 
ك مفهوم تركيبي است و معناي اولويتي ندارد فرضا در نمازيك ركوع دو سجده و يك قيام و غيره ولي اين ي

 وجود دارد.
برادر معلمي: البته در بعضي مواقع هم عدد اولويتي داده اند مثال چنين گفته اند كه يك ركعت نماز در كعبه 

يا يك روز روزه در ماه شعبان برابر است با برابر چند ركعت نماز در غير آن است و اين يك امر ارزشي است و 
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چندين برابر روزه در غير آن و اينها همه ارزشي است و تعيين ارزش ميكند كه اين چيز ارزشش چند برابر 

 ارزش آن است.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: بايد ديد كه آيا اين ارزشها كه مطرح ميشود واقعا اعداد مجموعه اي 

 است؟
مي: ممكن است با آن مجموعه هم ساخت ولي اگر منظور اين باشد كه به صورت مجموعه اي برادر معل

ساخته شده باشد در اين صورت ديگر نيازي به اين مباحث نبود و از آن استفاده ميكرديم ولي همانطور كه 
اگر فرزند  در بحث عدد هست در رابطه با بحث ارزش نيز مالحظه ميشود كه اولويت را مطرح ميكنند، مثال

انسان در زمان حياتش تهيه شود بهتر از آن است كه فرزند اني از او پس از فوتش شهيد شوند و ارزش همه 
اينها را ميتوان مشخص كرد اينها بحث ارزشي است كه در مقابل تعدادي است مثل همان تعداد ركعتهاي 

يست بلكه تركيبي است چرا گفته نشده كه نماز كه هر ركعتي همراه با دو سجده ميباشد كه در اينجا ارزش ن
 يك ركوع برابر چند سجده است.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا اين اعداد ارزشي كه شما ذكر كرديد از قبيل اعداد ارزشي در 
 سياستگذاري است؟

چه ماهي روزه برادر معلمي : بله در سياستگذاري اگر كسي روزه بدهكار باشد بحث از اين ميشود كه آيا در 
بگيريم و با كمي انديشه روزه اش را در ماه شعبان ميگرد و همين امر به معناي سياستگذاري اوست كه 
معين ميكند د رچه ماهي روزه بگيرد و يا فرضا اگر بخواهد بين زيارت امام رضا(ع) و امام موسي كاظم(ع) 

باشد كه كسي ك جد ما را در طوس زيارت كند يكي را انتخاب كند چنانچه در جايي از امام زمان(ع) روايت 
 ثواب حجم دارد طبيعي است كه زيارت امام رضا (ع) را ترجيح ميدهد.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: به هر حال دو احتمال هست: يا ميگوئيد كه نظام سازي اين ارزشها را 
 فقها انجام دهند، كدام مد نظر است؟هم ما بايد صورت بدهيم و يا ميگوئيد اينكار مانيست و آنرا بايد 
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برادر معلمي: ما هنوز عددي را مطرح نكرده ايم ، منتهي چون شما فرموديد اعداد در زمينه فقه تركيبي 
هستند و نه ارزشي ، ما هم در مقابل چند مثال آورديم كه در اينجا ها هم اعداد ارزشي مالحظه ميشود، حال 

 م به دست آوريم يا فقها يا غيره بحث ديگري است.اينكه نظام ارزشي را ما ميتواني
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: حال آيا نظام سازي كار فقهاست يا كار موضوع شناس؟

برادر معلمي: اگر يك چيزي بخواهد نقلي باشد كار فقيه است كه آنرا استنباط كند كه فرضا اين چيز داراي 
 ست.اين ارزش و آن چيز داراي فالن ارزش ا

حجت االسالم و المسلمين حسيني: حال اگر فقها يك چنين چيزي را استنباط نكرده اند چه بايد بكنيم؟ آيا 
بايد منتظر فقها شويم و كار را تعطيل كنيم يا اينكه خودمان برويم فقيه شويم و بحث را كنار بگذاريم؟ به هر 

 حال چه بايد بكنيم؟
يند و به ما بگويند مملكت را اداره كن آيا اين بحثها ضرورتي هم پيدا برادر معلمي: اگر همين امروز صبح بيا

 ميكند؟ طبيعي است كه الزم نيست.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: با دقتي كه در استنباط فقها و عرفا و علماي اخالق كرديد شما مجموع 

نيز ميدانيد كه اجتهاد جديد در به صورت قدر متيقن ميدانيد كه يك چيز مورد استنباط واقع نشده است و 
خورد، در اين صورت آيا موضوعي كه موجب معطلب ميشود را چرا طرح  نمي اين مورد در كوتاه مدت به درد
آوريم درست ولي االن چه  مي آورند يا خودما فقيه ميشويم و به دست مي كنيم؟ اينكه بعدا فقها به دست

 م بزنيم يا نه؟كنيم؟ آيا ما االن يك تخمين عقلي ميتواني
برادر معلمي: اوال خود همين اجمالها بسيار مهم است يعني اينكه ما بفهميم كه اين امور اصوال نميتواند و 
نبايد از وحي به دست آيد يا اينكه بفهميم كه بايد از وحي به دست آيد ولي فعال فرصت استنباط آن نيست 

ر اصوال چنين چيزي از وحي به دست نيايد حتي اگر مطلب بسيا ر مهم و تعيين كننده اي است چرا كه اگ
يك فقيه هم در صد استنباط آن از وحي بايد به دست آيد ما فعال به بصورت اضطراري اعمالي را انجام 
ميدهيم ولي براي در مسير صحيح قرار گرفتن نيز بايد اقداماتي انجام بدهيم و فرضا فقها را ترغيب ميكنيم 
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باشند و در صورت هم كه عقلي باشدهر چيزي كه در ابتدا به ذهنمان رسيد كه به كه دنبال استنباط آن 

 عنوان تخمين صحيح نيست.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: بهتر است در ميزان صحت اولين تخمين و تئوري كه مطرح ميكنيم 

كيه كرده ايم و به جهت و دقت نكنيم و همينكه فلسفه اي داشته ايم و بر اساس آن به عدم انفصال و اتصال ت
زمان و مكان و ساير جداول و اينكه فرضا رابطه سرعت و شتاب و نرخ شتاب و تغيير ماهيت شيي با تغيير 
نرخ شتاب و غيره رسيده ايم توجه كنيم كه اينها در عين حال يك تخمين مادي هم نيست بلكه يك تئوري 

تخمين ابتدائي زد شده است و بهتر آن است كه  و يك فرضيه است. يعني بر اساس آن مباني فلسفي يك
همين تخمين ابتدائي را تا آخر ادامه دهيم و وقتي تا آخر رفت روي آن كاركمي صورت بگيرد، بعد از اين 

 ميتوان براي باردوم مطلب را از اول شروع كرد و در آن تخمين اوليه دقت مجدد بنمائيم.
جلو رفتيم و به  ٣، ٢، ١كه اين مباحث مطرح ميشود، ابتدا براساس برادر معلمي: اتفاقا االن بار دوم است 

 شكل روبرو شديم.
بود يا راجع به  ٣و ٢، ١حجت االسالم و المسلمين حسيني: مشكل كجا بود؟ آيا اشكال مربوط به تخمين 

 امور ديگر؟
آنرا استنباط بكنند چون  نبود ولي نياز به اموري پيدا كرديم كه بايد فقهاء٣، ٢، ١برادر معلمي: مربوط به 

فقهاء اين را استنباط نكرده بودند، در آنجا هم خودمان به صورت تخميني مطالبي را طرح كرديم يعني در 
 مورد مباحث اخالقي و مراتب آن بايد تخمين ميزديم و تخمين در اين امور بود كه ما را با مشكل روبرو كرد.

 اخالقي كه كميت الزم نيست.حجت االسالم و المسلمين حسيني: در مبحث 
 برادر معلمي: اصوال خود اينكه تركيبات و ترتيب اخالق چيست راهم نتوانستيم به دست آوريم.

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: ولي مفروض شد كه اخالق ، احكام و تكنولوژي جهت ساز باشند.
 آوريم.برادر معلمي: ولي سير رشد و مراتب اخالق را نتوانستيم به دست 
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حجت االسالم و المسلمين حسيني: يك بحث در اين باره داريم كه آنها را چگونه تركيب كنيم و يك بحث 
 مربوط به كميت است و بحث سوم در رابطه با كيفيت است. اگر ما كميت مفروضمان را تمام كنيم راحت

ن در صدد بوديد كه به يك امر توانيم به كيفيت بپردازيم. در مرحله قبل وقتي به كيفيت پرداختيد چو مي
صد درصد الزم است و گفتيم برويد جلو تا ببينم چه ميشود، براي ما از اول كار پيش از اينكه اولين كتاب 

شود واالن هم اگر تمام فقها را با همديگر نيز يك  نمي اخالقي را باز كنيد روشن بود كه چيزي در انجا پيدا
ا حضرت آيه ا... گلپايگاني(كه من ايشان را فقيه و مجتهد و شاگرد حاج جا قرار دهيد دليلي ندارد كه فرض

شيخ عبدالكريم و يك فرد فاضلي ميدانم) با شنيدن پذيرش واليت امر توسط حضرت آيه ا... خامنه اي، 
سجده شكركند مگر اينكه از اطالعات حوزه مديريت برزمان و مكان برنيايد. واال اگر مطلبي كه موضوع كار 

ايشان باشد. از او سئوال شود بسيار آسان جواب ميدهد ولي سجده شكر كردن ايشان براي اينكه اين  خود
مطلب از عهده ايشان بر داشته شده بدان معني است كه از اين معارف تصرف در زمان و مكان برنمي 

ر اين مفهوم از آيد.(توجه شود كه منظور از معارف به معناي مستنبطات موجود حوزه است) كما اينكه اگ
عرفان هم به دست ميآيد خود حضرت امام راه آن را هموار ميكردند. بنابراين از اول كار كه شما سراغ كتب 

دهند. اگر چه نفس خود اين رفتن و يقين به عدم  نمي اخالقي رفتيد ما به نظرمان ميآمد كه جواب مارا
يتوان يك نظام ساخت به ذهن ما ميرسد كه اين جواب خود مطلبي است حال هم وقتي ميفرمائيد از اينها م

آيد و سئوال از هيچ فقيه نيست كه بپرسي و بتواند جواب دهد باالتر از اين حتي به  نمي امر از فقهاء كه بر
آيد، بلكه الزمه اين امر يك فقاهتي خاص  نمي نظر من از علم اصول موجود حوزه نيز اين مطلب به دست

يك كتاب تبديل نشده است دال بر همين مطلب است چرا كه حتي در كوچكترين است همينكه علم جفر به 
فروعات نماز و طهارت كتابها نوشته شده است. در شكيات آنهم شكياتي كه به ندرت رخ ميدهد، كتابها 
نوشته شده است ولي نفس عدم وجود كتابي د ر زمينه اعداد ، تمام كننده مطلب است. مثال در اين كشور 

قانون اساسي نوشته شد و درهيچ كدام از آن كسي نگفت كه فرضا بر اساس كتاب شيخ مفيد يا شيخ  دوبار
صدوق يا عالمه حلي يا مجلسي يا غيره بايد طبقه بندي ارزشها در قانون اساسي چنين يا چنان باشد و 
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رو تحقيق هم همين نگفتن دال براينست كه چنين چيزي در وضع فعلي وجود ندارد و ديگر نيازي به فك

ندارد. به هر حال براي ما مثل روز روشن است كه چنين چيزي فعال وجود ندارد و عرض من اينستكه امر 
كنند يقين بر آن اقل بر يقيني است كه ما نسبت به اين امر داريم يعني  مي تواتري را كه آقايان استناد به آن

بصورت تمام شود متواتر است ما اعظم از آن  نفر ٧٠يا  ٣٥اگر آنها ميگويند خبري كه با رشته متصل 
 كنيم و عالوه بر اين چيز ديگري را هم مشاهده كرده و براين مطلب قطع داريم و آن اينكه مي مالحظه

بينيم فضالء مجتهد حوزه تحليلهاي اجتماعي و موضعگيريهاي اجتماعي كه ميكنند مباني صحبتهايشان  مي
اساس مكتبهاي غير اسالمي است. يعني يكي بر اساس دموكراسي صحبت در استفاده از آيات و روايات بر 

كنند البته اين  نمي ميكند و ديگري مبناي سوسياليسم حرف ميزند و هيچكدام مستند متون رسيده صحبت
بمعني بي دين بودن اينها نيست و فرضا ما شكي داريم كه مرحوم صدر هم آدم مطلع از مباحث حوزه و هم 

ديني بود و در عين حال بسيار هم دلسوز نسبت به اسالم بود ولي آنگاه كه بحث كار بميان آدم بسيار مت
ميكشد، در پي آن است كه اثبات كند كه كار علت ارزشي افزوده و علت مبادله است. بنابراين ما يقين داريم 

شويم كه از اين روش توان از حوزه موجود به دست آورد و از همين امرمتوجه مي نمي كه اين مطلب را فعال
آيد، حتي اگر همه آنچه كه درباره فرضا زمين  نمي برخورد با متون چيزي جز آنچه موجود است به دست

گفته شده و فتاواي همه بزرگان را كامپيوتري كنند( چنانچه ظاهرا چنين مركزي مشغول به كار است) اين 
ربطي به حكومت دارد چرا كه هيچكدام از امر براي كار حكومت است ولي معلوم نيست كه اين امر چه 

كساني كه فتوي داده اند وبخصوص علماي اعلم د راعصار مختلف اينطور نيست كه متوني را نديده باشند و 
نسبت به زمين اين فتوي را داده باشند بلكه در عين مالحظه همه متون اين فتوي را داده اند لذا حتي اگر 

ند و از كامپيوتر هم استفاه كنند باز متوايي به دست ميآيد كه شبيه يكي از همه فتاوي را روي هم نيز بريز
نظريات قبلي است البته گاهي عكس آن هم صادق است يعني وقتي ابليس بخواهد براي مثل مني و يا آقاي 
معلمي وسوسه كند وسوسه اش از همين باب است كه نگذارد كار جلو برود وسوسه ما فقط در بيكاري 

هر كسي را طوري وسوسه ميكند بلكه من كه آدم تنبلي هستم به چرت زدن وسوسه ميكند آقاي نيست. 
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معلمي كه آدم پركاري است به طور ديگري وسوسه ميكند و به نوعي در برابر هر يك از ما سنگي قرار 

 را مالك حكمميدهد. واما نظر فقها در رابطه با اعداد ارزشي اينست كه آن را اصوال ارشادي ميدانند و آن
برابر زنا قرار داده باشد يا حد ربا را  ٣٦شود كه حد غيبت را  نمي دانند. يعني حتي يك فقيه هم پيدا نمي
برابر زنا قرار داده باشد و يا بگويد اگر كسي يك درهم برا بدهد بايد بال فاصله اعالم شود و دليل بياورد كه ٧٠

كنند كه شدت يا تضعيف اهتمام به  مي ا تنها حمل بر اينبرابر حكم زنا محرم است فقه ٧٠چون حكم آن 
اين لسان خاص تقريب شده است. همينطور ديده نشده كه وقتي از يك فقيه حكم غيبت پرسيده ميشود 

 ٣٦٠٠برابر زناست و حداقل حد زنا ضربه شالق است حد غيبت فرضا  ٣٦اينطور جواب دهد كه چون غيبت 
آيد.  نمي نظر فقها ربطي به ارزش ندارند و از لسان فقها چنين چيزي به دست ضربه است. بنابراين اعداد از

توان با آن نظام سازي كرد و يك دسته از اعداد هم ارزشي  نمي بنابراين يك دسته اعدادتركيبي هستند و
 است كه ايراد فوق به آن وارد است و ال اقل اينست كه با لسان فقهاي فعلي ميسر نيست

 ن: در جدول كيفي كه اشكال نيست.برادر حسينيا
حجت االسالم و المسلمين حسيني: جدول كيفي يعني همان مراحل كه بصورت خيلي اجمالي در احكام ، 
اخالق و غيره وجود دارد. از اين هم باالتر بعضي از فقها نظرشان اينست كه معين كردن عدد جز در اعداد 

تواند مستنبط باشد و اگر بخواهد  نمي ند سجده دارد و غيره)تركيبي ( مثل اينكه نماز چند ركعت است يا چ
مستنبط باشد بدعت ميشود يعني ميگويند شما بايد نمازها مستحبي بخوانيد فرضا در نوافل ماه رمضان هزار 
ركعت نماز بخوانيد ولي اگر آن را دستورالعملي كرديد و بصورت عددي طوري گفتيد كه فالن فرد با توجه به 

ر است اين نوافل رانخواند و بجاي آن فالن كار را انجام دهد اين امر چيزي جز بدعت نيست. به هر سنش بهت
حال اگر به عنوان يكي از تخمينها در برنامه ريزي بنابراين باشد كه بحث كميت را هم داشته باشيم آيا اين 

ست؟ يا نقلي است؟ بحث چه نسبتي با شرع دارد؟ آيا عرفي محض است؟ حسي محض است؟ عقلي محض ا
پس اگر يك الگوبا ساده ترين تخمينها درست شود و هر جا هم كه به مانع بر خورد كرديم ب حداقل اكتفا 
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كنيم ونه به حداكثر و باهمين شيوه يكبار درست كردن الگو را تمرين كنيم و به آن اكتفا نكنيم بلكه براي 

 اين نحوه عمل كردن بهترين راه رسيدن به الگو باشد.بار دوم از اول تا آخر آن را دقت مجدد كنيم شايد 
برادر معلمي : به نظر ميآيد كه بحث مقداري موضعش گم شده است و حال انكه بحث چنين بود كه ابتدائا 
شما فرموديد كه در رابطه با اعداد ارزشي در وحي چيزي گفته نشده است و در مقابل بنده با چند مثال 

شرع مطرح شده عوض كرديم پس از اين مطلب چند صورت به خود گرفت كه اگر  اعدادي ارزشي را كه در
آورد فعال چنين  مي اين امر ارزشي است آيا آن را بايد فقيه به دست آورد يا ما خودمان؟ اگر فقيه به دست

م. ولي به نظر ميآيد كه سال كار فقاهتي انجام دهي ٤٠امري وجود ندارد و اگر خودمان. .............................بايد 
اصل بحث در جاي ديگري است.يعني به فرض كه دو مطلب فوق هم درست باشد مطلب اساسي كه روشن 
 شدن آن از اهميت وافري برخوردار است اينست كه آيا اين امر منطقا بايد از وحي به دست آيد يا اصوال

بدست آيد وظيفه ما اين ميشود كه با نهايت تواند از وحي به دست آيد؟ اگر بفهميم كه از وحي بايد  نمي
تالش خود آنرا به دست آوريم ويا حداقل صحبت را تمام كنيم ولو اينكه فعال هم چيزي از آن را نداشته 
باشيم و مجبور شويم براساس امري عقلي جلو برويم اما در هر حال به فكر پيدا كردن آن از وحي و هموار 

 اگر بفهميم كه نبايد از وحي به دست آيد بحث ديگري است.باشيم و اما  مي كردن راه آن
حجت االسالم و المسلمين حسيني: نظر فعلي فقها اينستكه اين امور كمي خاص بوده و مربوط به عرف و 

 باشد. مي متخصصين
اگر به اين نظر بخواهيم اكتفا كنيم نتيجه اش اينست كه اداره امور مربوط به كارشناسهاست و اصوال بحث ما 

علم را از چنين هم كه شده بردار "هم امر بيخودي ميشود. يعني اگر صرفا و بصورت جزئي بخواهيم به اينكه
ه كار برنامه ريزي و الگو نداشته باشيم و و غير تكيه كنيم، الزمه اش اينستكه ما كاري ب "و بياور و عمل كن

آن را به كا رشناسان روز بسپاريم اما اگر چه ماهم در شرايط فعلي كار كارشناسي روز را ضروري ميدانيم آنها 
هم بايد كارشان را انجام دهند ولي ما به دنبال كارديگري هستيم بنابراين ما در بحثمان كاري به اينكه نظر 
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نداريم(س: آيا بحث اينست كه در شرع مقدس الرطب وال يابس االفي كتاب مبين؟)  فقهاء فعلي چيست

 آيد يا نه؟ مي عمده بحث ما اينست كه آيا از كتاب و سنت چنين چيزي ( براي بشر غير معصوم) به دست
حجت االسالم و المسلمين حسيني: به صورت كلي همه چيز از شرع به دست ميآيد و در ادراك افراد هم 

ميشود كه راه بر او بسته باشد و درعين حال چيزي تكليف او شود. اما اينكه آيا براي كار فعليمان هم چيزي ن
 داريم يا نه مهم است.

تواند از وحي به  نمي برادر معلمي: بحث فعلميان اينست كه آيا يك چيزي بايد از وحي به دست آيد يا منطقا
 دست آيد؟

براي اين امر بايد دوتا چيز تمام شود يكي اينكه علماي فعلي حوزه در  حجت االسالم و المسلمين حسيني:
 توانند به مابكنند  نمي رابطه با اين مطلب خاص كمك چنداني

برادر معلمي: ما در قدم فعلي به مطلب فوق كاري نداريم و بحث ما در اول اين نيست و بلكه زماني اين بحث 
مطلب بايد از وحي به دست بيايد كه ما اثبات كرده باشيم اين  پيش ميآيد كه ما اثبات كرده باشيم اين

مطلب بايد از وحي به دست بيايد آنگاه است كه سئوال پيش ميآيد كه آيا فقها فعلي آنرا استنباط كرده اند يا 
تواند به دست آيد سئوال فوق موضوعا منتفي  نمي خير اما اگر اثبات شود كه اصوال چنين چيزي از وحي

مثال اينكه روز ظهور حضرت چه موقعي است، امري است كه محال است كه آنرا بتوان از وحي(توسط است. 
 افراد غير معصوم) به دست آورد.

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: چيزي كه از وحي به دست نيايد مكلف به هم نيست
ن روز ظهور ميكنند كارهايمان را برادر معلمي: اتفاقا مكلف به هم هست. يعني اگر ما بفهميم كه حضرت فال

 كنيم كه با روز ظهور هماهنگ باشد و تكليفمان طور ديگري ميشود. مي به گونه خاصي تنظيم
حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين مطلب تمام است كه امر اداره مسلمين از ضروريات است و اصوال 

راجع به آن نرسيده باشد (س: بطور مستقيم؟  چيزي وجود ندارد كه مانسبت به آن موآخذه شويم و دستوري
) البته ممكن است بصورت مستقيم نباشد ولي قابل استنباط از سنت را دارد و فقيه با كار عقلي آن را به 
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تواند به آن دست يابد. ولي آيا فعال كار ما چيست و چه بايد  مي دست ميآورد. يعني عقل در خدمت وحي

 بكنيم؟ 
لوم شود كه يك چنين اموري ممكن است كه از وحي هم به دست آيد در اينصورت برادرمعلمي: اگر مع

تكليف ما اين ميشود كه ضمن اينكه به كارهاي فوري و فوتي و اورژانسي ميپردازيم بايد براي استنباط آن 
 امر از وحي نيز برنامه ريزي دقيقي بنمائيم.

سلمين كه زمين مانده اينست كه هرچه زودتر حجت االسالم و المسلمين حسيني: يكي از كارهاي مهم م
 بتوانيم چيزي را ارائه بدهيم و الگوي برنامه ريزي اجمالي درست كنيم 

برادر معلمي: اگر بنا باشد چيزي از وحي به دست آيد در قدم دوم چنانچه مالحظه كرديم فعال نميتوانيم آن 
كاري كه بايد انجام دهيم چيست؟ حال اگر انجام ر ا از وحي به دست آوريم بايد ديد كه آيا شرعا بهترين 

 بهترين كار را بايد عقال به دست آوريم و معيار و محكهاي اجمالي هم داريم كه عمل بنمائيم. 
حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني در ظرف كاري ما هيچ معيار اينگونه اي نداريم. يعني اگر ما 

حاكم بر نحوه استنباط مشغول شويم يك كار ديگري داريم كه به كارمان را عوض كنيم و در بحث فلسفه 
 گونه ديگري است ولي در ظرف كاري فعلي بايد اينكاررا جلو ببريم.

برادر معلمي: بنابراين اگر به اين نتيجه رسيديم كه مطلب فوق عقلي است سئوال ميشود كه آيا فرمول اينكار 
كند بلكه  نمي توانيم عمل كنيم و كفايت نمي بتداي كار بزنيمعقلي چيست و به صرف اينكه يك تخميني د را

 بايد دقت كنيم كه آيا تخمينهاي ديگري هم ممكن است يا نه.
سال هم از آنها  ٢٠حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر بخواهيم به اين تخمينها اكتفا كنيم حتي ت 

رسي كرد. لذا بايد اولين تخمين كه به ذهنمان شويم چرا كه انواع مختلف احتمال را ميتوان بر نمي خارج
 ميرسد را تا آخر جلو برد.
رود چرا كه در قدم دوم كه ميخواهد با چيز ديگري هماهنگ شود آنجا هم بايد  نمي برادر معلمي: تا آخر جلو

بگوئيم تخمين ميزنيم كه با آن هماهنگ است و در قدم سوم هم همينطور و تا آخر چيزي جز تخمين 
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شود كه اشكال از كدام تخمين است. چرا  نمي ريم و آنگاه كه بر اساس آن عمل كنيم و نتيجه ندهد معلومندا

 كه تناسبات اجمالي آن را هم بايد مدنظر قرار دهيم و تنها د ريك جا از تخمين استفاده كنيم.
ي كه اجرا نيست حجت االسالم و المسلمين حسيني: وقتي با يك تخمين تا آخر كار جلو رفتيم قدم بعد

 بلكه يك هيئت تخميني خاص به دست ميايد كه براي بار دوم دقيقتر ميشود.
راه وجود دارد قدم اول اينست كه  ٤برادر معلمي: مثال وقتي ما ميخواهيم از قم خارج شويم و در مقابلمان 

بايد از طرف  تخميني ويا بصورت شير خطي معين كنيم كه كدام راه را برويم. فرضا اگر مشخص شد كه
جنوب برويم اگر در اين راه وقتي به چهارراه ديگر رسيديم در قدم دوم هم شيرو خطي راهي را انتخاب كنيم 
و اين امر را تا آخر ادامه دهيم چنانچه در پايان راه به مقصد ي رسيديم كه غير از تصورات ما از هدفمان 

باه آمده ايم چرا كه بين اينها هيچ تناسبي وجود شود كه كداميك از راههاي قبلي رااشت نمي است معلوم
 ندارد چرا كه همه آنها تخمينهاي بدون تناسب اندو

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: تخمين رتبه اي از تناسب است.
سنجيم و ميگوئيم تناسب  مي برادر معلمي: ما هم در همان رتبه بحث داريم كه آيا اين رتبه را با چه چيزي

 ندارد؟دارد يا 
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: بعد مطلق نيست. منفصله حقيقه نيست.
را قرار دهد چرا اين  ٢٦، ١٤، ٦برادر معلمي:ازكجا بفهميم كه منفصله نيست اگر كسي يك تناسبي مثل 

 تناسب صحيح است؟
كار جلو ميرويم و بعد رامبنا قرار داده وتا آخر  ٢٦، ١٤، ٦حجت االسالم و المسلمين حسيني: يكبار همين 

 اگر در يك جايي رسيديم مجبور ميشويم كه اعداد خاص ديگري را قرار دهيم.
برادر معلمي: اينكه اعداد خاص ديگري را مجبوريم قرار دهيم خود ش فرمول ميخواهد زيرا سئوال ميشود كه 

كنيد؟ و اما اگر متناسب با  ينم چرا مجبوريد اين اعداد خاص را بگذاريد و بصورت اتفاقي اعدادي را انتخاب
اعداد اولي پيدا ميشوند بايد تناسب راتعريف كرد كه در چه صورتي با اين اعداد تناسب دارند و مالك و 



 ····························································································  ٣٤٩ 
فرمول آن چيست؟ عالوه براين بحث تخمين صرفا د ركميت هم نيست بلكه در كيفيت هم ممكن است 

 ا چند احتمال ممكن است مطرح شود(واال حتينسبت رابطه آنه ٣، ٢، ١مطرح شود مثال وقتي ميگوئيم 
ضربدر يك  ٣، ٢  ،١اعداد طبيعي باشند يكي ديگر اينكه  ٣،  ٢، ١توان آزمايش هم كرد) يكي اينكه اينها  نمي

 ٣٠٠تا  ٢٠٠براي امردوم،واز  ٢٠٠تا  ١٠٠براي اين امر از  ١٠٠تا  ١اعدادي با طيف خودشان باشند مثال از 
بصورت يكان، دهگان،  ٣، ٢، ١و يعني هم ضرب در صد شده است سوم اينكه گفته شود براي امر سوم باشد 

باشند و صد گاني  ٢صدگان باشد. يعني يكاني ها( يك رقمي ها) يك باشند دهگاني ها ( دو رقمي ها) 
باشند حالت ديگر اينست كه رابطه شان بصورت تصاعد حسابي يا تصاعد هندسي باشد،  ٣ها(سه رقمي ها)

بصور مختلفي ممكن است تفسير شود حال آيا از بين اين احتماالت كدام را بايد انتخاب  ٣، ٢، ١نفس  پس
معلوم شود اگر چنين امري تعيين  ٢كرد؟ آيا واحد را چه چيزي بگيريم و چگونه تعريف كنيم كه از روي آن 

 توان كار كرد. نمي نشود،
 ت مختلف عقلي عددي را شروع به بحث كنيم حجت االسالم و المسلمين حسيني: پس بايد احتماال

 برادر معلمي: از اول هم بحث در باره بحث عقلي آن بود.
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: اول بحث از اين بود كه اينها عقال از تناسبات وحي به دست ميايند يا نه.

زشي صحبت نفرموده است و تنها د برادر معلمي : بحث اول اين بود كه شما فرموديد وحي د رمورد اعداد ار
كنيم كه د رخيلي از موارد هم اعداد ارزشي  مي رمورد اعداد تركيبي صحبت كرده است و ما گفتيم مالحظه

 را مطرح نموده است ولي اصل آن هنوز نفي نشده است كه فرضا اعداد ارزشي نبايد از وحي به دست آيد.
ه رابطه قلب و ذهن و عين برميگردد كه فرضا در مرتبه قلب چيست؟ آيا ب ٣، ٢، ١برادر حسينيان: فلسفه 

 ميشود؟ ٣و در عينيت  ٢، در ساختار روابط  ١شدت 
حجت االسالم و المسلمين حسيني: به هر حال اينكه اين امر از وحي به دست ميآيد يا نه ما يك قدر متقين 

اگر بذل جهد كند به آن ميرسد و داريم و موضوع تكليف براي معصومين كه واضح است و غير معصوم هم 
سرنخهاي قطعي در رسيدن به تكليف نباشد به هر حال تناسبات در مقياس خيلي كلي با هم متحد ميشوند 
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ولي در مقياس خصوصيت شخصيه اش همينكه ميگويد تناسبات بدان معني است كه بين كيفيات تناسبات 

سباتي است اما اينكه ذكرتناسبات در چه جاهايي به است بين مراحل هم تناسباتي است و بين تركيب هم تنا
چه ميزان بايد دقت پيدا كند طبيعي است كه در الگوي آخرتان بايد دقت كامل را پيدا كند و دستور العمل 

 كلي شود كه معين كند چه ميزان زا اين اوصاف يا از آن وصف الزم داريم.
آيا بدان معني استكه بايد يك فرمول عددي حاكم بر برادر پيروزمند: وقتي يك فرمول واحد مطرح ميشود 

 سه كميت داشته باشيم؟
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني بايد رياضياتتان را بر يك حد تعريف كنيد

برادر پيروزمند: اگر قرار بر اين باشد كه در جهت ما صرفا اولويت داشته باشيم ونه عدد و برعكس د رمكان و 
 باشيم.... زمان عدد داشته

حجت االسالم و المسلمين حسيني: همه صحبت د راين استكه فرمولي كه در زمان است از قسم فرمولي 
مكاني نيست هر چند كه فرمولي است رياضي كما اينكه جهت هم فرمولي رياضي مطرح است ولي نه از آن 

 قسم.
ت كه عدد نيست يا اينكه عددش از آن برادر پيروزمند: وقتي گفته ميشود از آن قسم نيست آيا به معني آنس

 قسم نيست.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: عددش از قسم اعداد زماني نيست مثال اگر يكان دهگان و صدگان را به 

توان قرار داد بلكه در تركيب كه ميآيد بايد معين شود و حال  نمي قرار دهيم آنرا در تركيب ٣، ٢، ١ترتيب 
توان  نمي باشد ولي در عمل ٩تا  ١تواند از  مي دادن بيان يك نسبت تقريب يعني يك آنكه يكان را يك فرار

توان نسبت را به هم  نمي چنين چيزي را طرح كرد و عدد بايد مشخص باشد. يعني در تركيبات خارجي هم
 زد بلكه بايد به يك تناسبات كمي ثابت برسيم.
 ه ما يك فرمولي ثابتي براي تركيب داشته باشيم؟برادر پيروزمند: آيا راه رسيدن آن به اين است ك
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حجت االسالم و المسلمين حسيني: فرمولي ثابتي است كه با فرمولي زمان نسبت داشته باشد فرمول ثابت 

را كه معين كرديد  "چه چيزي هست "ميخواهد ولي فرمول ثابت بايد بتواند بر حسب مورد آنرا دقيق كند 
ميباشد. تركيباتي كه  "چه چيزي هست"د به مقدار زيادي مربوط به همان اينكه در عينيت چه چيزي بشو

شما در اين جدول داريد حتما با تركيباتي كه مردم رشد كرده باشد فرق دارد دستورالعمل بر افراد مختلف 
 فرق دارد.

كند كه  فرمول مكاني و زماني بايد بر يك اصل واحد رياضي قرار بگيرند و تعريف كميت بايد حكمي درست
 در هر سه مرحله حاكم باشد.

برادر پيروزمند: آيا آن حكم در حدي است كه بتواند رابطه بين كم و كيف باشد و يا كم بيانگر تناسبات كيف 
 باشد؟

حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين حكم را بايد در جاهاي مختلف بتوانيم بگردانيم و آيا اين امر چگونه 
اسبات مورد نظر است ولي وقتي تناسبات قيد زماني بخورد آيا بايد داراي چه خصلتي ميسر است؟ همه جا تن

 باشد؟
 برادر پيروزمند: اين امر بستگي به تعريف ما از زمان دارد.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: نسبتي كه بين تعريف زمان و آن وجود دارد و آن حكم در اين موضع 
بحث ما به االشتراك و ما به االختالف است و فقط به نسبتها تعريف شده چيست؟ تناسبات بيشتر شبيه به 

 است.
كنيم آيا از خود آن نسبت  مي برادر حسينيان : نسبت بين نسبت شامل و نسبت تركيبي كه در مكان پيدا

دا شامل پيدا ميشود؟ فرضا اگر ما يك فرمول كمي ثابت پيدا كرديم كه بايد در جهت زمان و مكان جريان پي
كند در جهت بعد كيفي آن د رزمان نسبت تقريبي و در مكان نسبت فيكس آن مد نظر است در اين صورت 

 نسبت بين آن فرمول ثابت با جهت زمان و مكان چيز ديگري غير از خود اين فرمول شامل است؟
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اصي است حجت االسالم و المسلمين حسيني: اينكه نسبت آن با هر يك از جهت زمان و مكان به گونه خ

باشد بايد تفسيري خص  ٣، ٢، ١بايد مكانيزم آن هم مشخص شود. يعني اگر فرمول تخمين در باره مراحل 
 از آن داشت تناسبات را بتواند تمام كند.

 برادر پيروزمند: چرا در زمان بايد تخميني باشد؟
عنايش اينست كه آنچه در حجت االسالم و المسلمين حسيني: براي اينكه در آنجا مراحل را ذكر ميكنندو م

خواهد فيكس شود براي يك مرحله فيكس است و در مراحل بايد آنرا تغييير دهيد و لذا بايد تغيير  مي آنجا
پذير باشد يعني بايد در يك طيف بتواند حركت كند چرا كه در مرحله دوم هم ميخواهيد از همين فرمول 

يد يعني اگر در مرحله اول متناسب با آن فرمول را فيكس استفاده كنيد و نه اينكه با فرمول جديدي كار كن
كنيد در مرحله اول به سياست فرهنك و اقتصاد به نحوه اي بها ميدهيد كه لزوما در مرحله دوم عين آن بها 
را به انها نيميدهيد يعني تغييراتش راكنترل كرده و از مرحله اول به مرحله دوم ميرسانيد و در مرحله دوم 

و نيز همان فرهنگ سياست و اقتصاد و جود دارد و ليكن لزوما داراي همان ضرايب  ٣،  ٢، ١مين اگر چه ه
كنيد كه سه بار  مي پذيرد يعني مراحلي ار كه مطرح مي كمي نيست بلكه خود مراحل اين زياد و كم شدن را

ي خاصي به مرحله اقتصاد بايد عوض شود و همينطور سه بار كه سياست عوض شود يكبار از مرحله اجتماع
اجتماعي دوم ميرويم اگر بار اول يعني سه بار تغيير اقتصاد را انجام داديم آيا در بار دوم كه ميخوهيم آن را 
سه بار ديگر تغيير دهيم تا نوبت تغيير فرهنگ بشود آيا دقيقا با همان كبل قبلي انجام ميدهيم يا اينكه لزوما 

 كيل هم عوض ميشود؟
 چرا كيل عوض ميشود/برادر پيروزمند: 

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: چون كيفيتها عيني عوض شده است.
 برادر پيروزمند : مفهوم چند با رو چند مرتبه چيست؟

حجت االسالم و المسلمين حسيني: خود مفهوم چند بار و چند رتبه هم آيا متناسب با هر مرتبه عوض شدن 
 بايد تغيير كند يا نه؟
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پيروزمند: به فرض هم كه عوض شود اين عو ض شدن هم تحت قاعده ميايد يعني مشخص است كه برادر 

 بايد افزايش ضريب چقد باشد.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: افزايش ضريب وقتي طيف بردار است بدان معني است كه وقتي شما در 

ي قابل تحمل است يعني چون شما با تجربه نتيجه دقيق نگرفتيد ميگوئيد تا يك حد اقل و يك حد اكثر 
انسانهاي مختار سروكار داري مردم بايك نسبت تقريبي همراه هستند و شما بايد توان تحمل نسبت تقريب 
را داشته باشيد و اال اگر بخواهيد دستگاه را آنقدر فيكس كنيد كه در هيچ جاي آن تحمل نداشته باشد د 

 رعمل كارائي هم ندارد.
 : اگر در جهت صرفا اولويتها مطرح شوند آيا اولويتها را از كجا به دست مياوريم؟برادر پيروزمند

حجت االسالم و المسلمين حسيني: حد اقل آن اينست كه از ادراك فعليمان از وحي كه قدر متقين ميباشد 
ه ترين كتب استفاده كنيم ادراك فعلي ما اينست كه فرضا اخالق باالتر از احكام است لذا با مالحظه به ساد

اخالقي تخمين قدر متيقن آن به دست ميايد يعني اگر شما ميزان دقت را پائين بياوريد و بصورت طيفي 
برخورد كنيد در آنجا ها هم يك قدر متقينهاي حتمي ( در اخالق، احكام و غيره) به دست ميايد كه ميتوان 

م خورد. يعني بصورت كلي و اجمالي در روزه ماه مبارك نسبت به وجود آن در شرع مقدس قسم جالله ه
ميتوان قسم خورد كه در شرع ملكات حميده وجود دارد و يا در شرع بيع مطلوب است يعني ميتوان به 
ضروريات و امور متقين تكيه كرد و جلو رفت بنابراين اگر به همين قدر متيقن ها تكيه كرده و يك برنامه 

جود فاصله اش بسيار بسيار زياد است و چراغ هدايتي براي جامعه تخميني بدهيم در مقايسه با برنامه هاي مو
 مسلمين است.

 والسالم عليكم و رحمه ا... و بركاته





 
 بحث الگو

 
 

 بسمه تعالي

 ١٩/١/٦٩ _ ١٠جلسه 
دانيم ,  مي لب اين بود كه اگر كم را تناسبات كيفيتبرادر معلمي : بحث در مورد كميت بود و آخرين مط

كميتهاي كه در جدول وضعيت است به تبه كميتهاي كه در جدول مراحل است و كميتهاي جدول مراحل به 
شود. در اين رابطه حداقل ما بايد دو فرمول را به دست آوريم ( چه به  مي تبع كميتهاي جدول ارزشي پيدا

ي فرمولي است كه در مورد كيفيت دست يابي به ارزشهاي جدول جهت است و صورت عقلي يا نقلي ) يك
ديگري فرمول تمام كننده ربط بين جدول ارزشها با جدول سرعتها و جدول تعداد است , در قدم اول نتيجه 

 توانيم از وحي به دست آوريم و لذا بايد بايد بطريقي از نمي مباحث اين شد كه اين مطالب را در حال حاضر
راه تجربه يا عقل به آنها دست يابيم , در همين رابطه مباحثي مطرح شد از جمله اين كه آيا در مورد كميت 

رسد در  مي مطلبي هست يا نه؟ ؟ به عبارت ديگر آيا يك حد نهايي در مورد آن مطرح است يا نه؟ كه به نظر
شوند ولي غير  مي روند را همه متوجه مي مورد فرضا اعداد طبيعي اين كه اعداد يك به يك اضافه شده و باال

دو  ٢و يا  ٤جذر  ٢شود كه فرضا بگوئيم  مي از اين نحوه ارتباط , نحوه ارتباطات ديگري هم ما بين اعداد پيدا
 شوند و به حسب ضرورت كشف يا ساخته نمي باشد. اين نحوه ارتباطات را لزوما همه افراد متوجه مي ١برابر 

سب ضرورت در دستگاهمان ممكن است ارتباط خاصي غير از اينها بين اعداد برقرار و شود و ما هم بر ح مي
.... است هر ربط ديگري هم ٣،٢،١يا كشف نمائيم , مطلب سوم در اين باره اين است كه اگر مجموعه اعداد 

به همين را  ٣،٢،١كه بخواهيم ما بين كيفيات برقرار كنيم داخل در همين مجموعه است ولي آيا ما بايد 
ترتيب قرار دهيم يا اين كه با استفاده از فرمولي ديگر بعضي از آنها را بايد اتخاذ كرد؟ صحبت بعدي اين بود 
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كه براي اصل قرار دادن كيفيتهايي كه از ناحيه وحي داريم , بايد اين عددگذاري يك نحوه خاصي صورت 

به طور عقلي بايد به صورت مستدل باشد , بگيرد در اين مورد چند احتمال طرح داشت كه انتخاب هر يك 
آيد را به صورت منظم پشت سرهم قرار دهيم ( مثال  مي مثال اگر مجموعه كيفيتهايي كه از وحي به دست

و  ٢٠تا  ١٠قرار دهيم ,دومي را از  ١٠تا  ١صد ميداني كه وجود داشت) يك فرض است كه اولي مثال از 
ت كه اولي را يك رقمي , دومي را دو رقمي و سومي را سه رقمي فرض سوم اين اس ٣٠تا  ٢٠سومي را از 

قرار دهيم يعني  ٣و چهارمي را  ٣, سومي را  ٢, دومي را  ١قرار دهيم , فرض ديگر اين است كه اولي را 
بشوند و همين طور  ٩،٦،٣نسبت به دستگاه ما كيفيت بعدي واحد قرار بگيرد به طوري كه سه عدد بعدي 

شود و در هر  مي دا كند, در همه اين فروض مجموعه اعداد طبيعي به صورتي خاص مالحظهمطلب ادامه پي
شود و لذا ما نياز به يك چنين قانوني داريم و بايد  مي كدام واحد و تكرار واحد مبتني بر قانوني خاص تعريف

تواند  نمي باشد مي كآن را از جايي به دست آوريم و از ميان اين فروض فرض دوم كه بيانگر طيف براي هر ي
دهيم سعيمان نزديك شدن به آن  مي درست باشد چرا كه وقتين ما يك اعدادي را در جدول تناسبات قرار

كنيم بايد به آنها نزديك شويم و لو اين كه با تقرب نزديك شويم ولي  مي را مطرح ٣،٢،١است , يعني اگر 
در طيف بعدي قرار بگيرد درست نيست  ١/١لي /. در طيف قبلي و٩گفتن اين كه يك طيفي مطرح شود كه 

تفاوتي نيست  ٦،٤،٢و يا  ٣٠٠،٢٠٠،١٠٠يا  ٣٠،٢٠،١٠يا  ٣،٢،١, مطلب ديگر اين است كه در تناسبات بين 
 ٣،٢،١چرا كه گاهي در بردارنده يك تناسب هستند و اين با كميت خاص فرق دارد چرا كه در كميت خاص 

رابر اولي است ولي در تناسب هر دو از يك نسبت بر خوردارند , پس وقتي كند و دومي دو ب مي فرق ٦،٤،٢با 
باشند و  مي ٣،٢،١در حقيقت همان فرض  ٣٠٠,  ٢٠٠،١٠٠ويا  ٣٠،٢٠،١٠بحث از تناسب است طرح فرض 

هم  ٣،٢،١شود چرا كه در خود  مي خالصه ٣،٢،١حتي فرض دوم كه به صورت طيفي است نيز در همان 
به صورت دقيق مطرح باشد. بنا براين  ٣،٢،١به آن نزديك شويم و اين طور نيست كه  سعيمان اين است كه

را مطرح كنيم بدان معناست كه فرضا اگر صد كيفيت از  ٣،٢،١ماند اين است كه آيا  مي تنها احتمالي كه
ارزش اولي را شماره گذاري كنيم و  ١٠٠تا  ١لحاظ كيفي به ما داده شده است ما هم بايد بترتيب آنها را از 
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يك ارزش و ارزش آخري را صد قرار دهيم يا اين كه لزوما بايد با استفاده از قوانيني ديگر ارزش گذاري 
شوند؟ مثال در مورد حروف ابجد و شكل گيري آنها مطلب به گونه اي است كه يك اعداد طبيعي مطرح بوده 

به ترتيب عمل نشده است يعني الف , ب , پ ,  و يك حروف الفبا كه در تطبيق اين حروف با آن اعداد تا آخر
تعبير نشده است بلكه هر كدام از الفبا عددي خاص هستند و همان  ٦و  ٥،٤،٣،٢،١ت و ج و غيره به ترتيب 

تناسباتي كه ما بين اعداد طبيعي بوده در بين حروف رعايت نشده است البته در مورد مباحث ما شايد مانند 
يب امور كيفي به هم بخورد و عقب و جلو شود چرا كه اولويتهاي كيفي را وحي حروف ابجد نباشد كه ترت

خواهيم به اين كيفيات نسبت دهيم ,  مي فرموده است و تنها مشكل ما اين است كه آيااعدادي كه به تناسب
يگري مانند همان تناسبات مشترك بين اعداد طبيعي باشد يا بايد يا يك استداللي و فرمولي خاص به نحوه د

را  ٢راحالت اول  ١توان  مي , و. ..... قرار داد و يا١٠٠, سومي را ١٠, دومي را ١توان اولي را  مي باشد؟ مثال
حالت  ٩ربط و  ٦براي حركت بعدي مبداء و حالت اول بشود و  ٣را كيف دوم نام نهاد و باز دوباره ٣ربط و 

 مقصد دوم بشود. ٢٧ربط و  ١بداءبراي مرتبه بعدي م ٩دوم يامقصد بشود و به همين ترتيب 
برادر حسينيان : اين بيان اخير را شايد بتوان تقويت نمود , يعني اين طور گفت بنا بر مباحث قبل كه سرعت 

شود و ديگر  مي خواهد تغيير كند , كيفيت تبديل مي دهد نرخ شتاب كه مي , شتاب و شتاب نرخ شتاب را
توان  مي كند , لذا اين قانون را كه به فرمول اعداد اضافه كنيم , يم كيفيت قبلي نيست و خصلت جديدي پيدا

و  ٢٧و  ١٨و  ٩و  ١٨و  ١٢و  ٦و  ٩و  ٦و  ٣و  ٣و  ٢و ١اعدادي را كهبه كيفيات نسبت ميدهيم به ترتيب 
غيره قرار بدهيم و اين بدان معناست كه ما يك قيدي از دستگاه كيفي مان آورده و با اضافه كردن به قاعده 
اعداد طبيعي مجموعه اي خاص را در زمان پيدا كرده ايم. در اينجا ممكن است كه يك سئوال مطرح شود و 
آن اين كه هرچند كه ما بتوانيم عدد گذاري فوق رادر ارزشها مطرح كنيم اين اعداد عقال مبين ارزش 

و رضا است و  ٢, تسليم  ١كيفيات متخذه از وحي اند و بحث در اين است كه آيا عقل بايد بگويد ارزش صبر 
يا اين كه وحي بايد بگويد و يا اين كه اصوال به نحوه اي است ويا اين كهوحي بايد بگويد و يا اين كه اصوال به 

دهيم؟ در اين رابطه به نظر رسيد كه قاعده اي كه در زمان  نمي نحوه اي كه ادرا ك خود را به شارع نسبت
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در تركيب داريم( كه خود مجموعه احكام به ارزشي , توصيفي و  كنيم عين قاعده اي است كه مي پيدا

شود ) است و بعد از اين قضيه بهتر است كه ما تائيد شارع را داشته باشيم كه به اين بن  مي تكليفي تقسيم
بست رسيديم كه در حال حاضر چيزي از شرع مؤيد نيست و در اختيار ما نيست , صحبت دوم اين بود كه 

خواهد از حالتي به حالت ديگر برود  مي آئيم بلكه در تغيير وقتي كيفيتي نمي  ما در اين واديبگوئيم اصوال
سرعت آن در ابتداء باسرعت آن در انتها بسيار تفاوت دارد , مثال اگر ما يك آهنربا را در جايي قرار دهيم و 

ن به آهن ربا دارد ابتدا داراي يك آهن را در فاصله ي معيني از آن قرار دهيم , حركتي كه آهن در جذب شد
شود , و لذا مراتب كيفي هم  مي شود سرعتش زياد تر مي سرعت كمي است ولي لحظه به لحظه كه نزديك

كند و شدت بيشتر است و  مي آوريم هرمرتبه اش نسبت به قبلي ما را بيشتر به غايت مي كه از وحي به دست
آوريم در جاي آن قرار  مي عددي را كه از فرمول تغيير به دست توان تغيير را در موردش به كار برد و مي لذا

 دهيم.
برادر سليمي : در رابطه با اين احتمال بايد توجه نمود كه چنانچه بخواهيم اعداد فوق را نسبت به تناسبات 

 شود وآن اين كه اين درست است كه ما توانايي قرار مي كيفيات متخذه از وحي قرار دهيم يك سئوال مطرح
و غيره را به ترتيب به جاي كيفيات دايم ولي چون تحليل چنين است كه بعد از هر  ٩،٦،٣،٣،٢،١دادن 

شود , كيفياتي كه از شرع به دست آمده معلوم نيست كه به همان صورتي كه  مي مرحله تغيير واحد عوض
م نيست كه صبرو تسليم و حقيقت آنها بوده به دست آمده اند , فرضه اگر صبر وتسليم و رضا را داريم معلو

كنيم داشته باشندو ممكن است بين  مي رضا لزوما همين نسبتي را كه ما براي سه كيفيت پشت سرهم مطرح
باشد  ١٠٠باشد بلكه ممكن است فرضا  ٣باشد و لزوما اين طورنيست كه رضا بيانگر  ٢و ١صبرو تسليم رابطه 

اگر از امام معصوم سئوال كنند كه متناظر با هر يك از اين و قبل از آن هم كيفياتي ديگر مطرح باشد , مثال 
كند كه معلوم نيست اين اعداد همان هايي باشد ما قرار داده ايم  مي كيفيات چه ارزشي است اعدادي را طرح

 و در نتبجه صحت اين تطبيق هنوز مشخص نيست.
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كنم و آن اين  مي ذهنم رسيد عرض حجت االسالم والمسلمين حسيني : ابتدائا چيزي را كه از يك روايت به

كهصبر در سه مورد است صبر بر ترك معصيت , صبر بر طاعت و صبر بر بالء و ما بين هركدام هم سيصد 
شود , لذا بهتر آن است كه نگوئيم صبر , تسليم , رضا  مي درجه از صبر ٩٠٠درجه وجود دارد كه مجموعا 

ي اول سه بار و سه سطح براي هر كيفيت قائل شويم و آن بلكه صبر را در سطوح مختلف مطرح كنيم , يعن
وقت كيفيت بعدي كه تسليم است را مطرح كنيم, اما چيزي كه وراي اينها طرح گرديد اين بود كه قرار شد 

شود و  مي كند عقلي باشد, يعني همانطور كه كارهاي شخصي عقال تنظيم مي جدولي كه تناسبات را ذكر
 كنند و اين كارهارا هم مقدمات عقلي و واجبهاي شرعي ميدانند , در اينجا هم مي عقالبراي كارهاي الهي هم 

توان چنين گفت كه تناسبات از قبيل تامين مقدمات است مگر براي كسي كه بر حقيقت اين اوصاف  مي
هت اشراف دارد. ولي كسي كه اين اشراف را ندارد وظيفه اش انقياد است و نه طاعت و انقياد سعي در ج

طاعت است و نه اين كه بتوان فعلش را به مولي نسبت دهد و بگويد دارم( حتي در نحوه تنظيم مقدمات ) 
كنيم. طاعت در برابر عصيان شرطش حصول خطاب است يعني اگر دستور به شما رسيده باشد  مي اطاعت امر

ايد و اگر سر باز زنيد ميگويند شود كه طاعت كرده  مي و شما هم در عمل به آن وفا كرده و انجام دهيد گفته
گوييم در آنجايي كه بيان رسيده باشد همينطور  مي عصيان نموده ايد , حال آيافقط طاعت و عصيان داريم؟

است و در جايي كه خطاب به هر دليلي نرسيده باشد چنين نيست. مثال اگر ما در جزيره اي باشيم كه قدرت 
نقاد باشيد يعني سعي در جهت اطاعت داشته باشيد و لو اين كه گويند پي م مي تحصيل علم نداشته باشيم

از نظر زماني در شرايطي باشيم كه نتوانيم دنبال يادگيري مطالبي  مي شناسيد و يا اگر نمي خود طاعت را
برويم باز هم الزم است كه انقياد داشته و در جهت طاعت باشيم. بنا بر اين ما در صدد اين نيستيم كه عين 

خواستيم التزام به كيفيتي خاص  مي ت را به شارع نسبت بدهيم يا اشكال حضرتعالي وارد باشد ولي اگرمقدما
 از فعل را به شارع نسبت دهيم در آن صورت شكي در افتراء بودن آن نبود مگر اين كه حجت به طريقي تمام

مي است و نه اين كه از اسالم شد , اما اگر درصد نسبت دادن به شارع نباشيم يعني بگوئيم اين عمل اسال مي
نيست يعني در جهت اسالم است و انقياد نسبت به اسالم دارد و به عبارتي از قبيل مقدمات واجب است , از 
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قبيل مقدمات مفوته است و ما در پي انجام اموري عقلي هستيم كه واجب در ظرف خودش از ما فوت نشود و 

گوئيم و هيچ كس هم نيست كه انقياد را بدعت معني كند  مي اين مقدمات هم عقلي است و به آن انقياد
چراكه انقياد بدان معني است كه در ظرفي هم كه علم نيست باز هم دست از التزام به آن بر نداشته ايم و 
سعي در آن مسير بودن را داريم لذا شرط تناسبات اين است كمال اهتمام را در عقلي بودن آنها بنمائيم و نه 

 خواهيم عقلي كار كنيم يكي از صحبتها اين است كه وقتي مي دادن آنها به شرع , حال وقتيدر نسبت 
 گوئيم سرعت , شتاب و نوخ شتاب , چنين بگوئيم كه با اين سه تا در هر مرتبه اي يك صفت عوض مي
نجا گوييم اينها سه كيفيت هستند ولي سه كيفيت از خود موضوعند و در اي مي شود يك وقت است كه مي

يابد. مطلب ديگر اين  مي كند ولي اهتمام شدت مي رود , البته ميزان تغيير بطي پيدا مي شدت اهتمام باال
 ,..... را دارد , هر كدام از آنها را هم٣،٢،١است كه بگوئيم نسبت هر عدد به عدد ديگر عالوه بر اين كه سير 

كند هر  مي برد و فرصت تامل را بيشتر مي را باالتوان مثل اعشار , ده ده قرار داد. اين نيز ضريب دقت  مي
چند كه االن براي ده جزء هر كدامش نتوانيم ده عنوان پيدا كنيم ولي امكان اين كه دقت در آن جا داشته 

و.  ٩،٦،٣_ ٦،٤, ٢_٣ ٢،١كند , حال آيا در چنين صورتي چه چيزي كم داريم؟ آيا جدول  مي باشد را بيشتر
 صرف نظراز نسبت داشتن آن به شرع) ازنظر عقلي تمام شده است يا نه؟ .....جدولي است كه (

كنيم به شرع نسبت دهيم بلكه بحث  مي برادر سليمي : غرض ما اين نبود كه آنچه را كه به صورت كمي تمام
  در اين بود كه آيا چگونه اين نسبتهاي كمي را قيرار دهيم كه هماهنگي بيشتري با آن كيفيتها داشته باشد؟

 كنيد يعني همين كه مي حجت االسالم و المسلمين حسيني : در اين مطلب احراز نسبت به شرع را شما ذكر
گوييد با شرع تناسب داشته باشد به معني اين است كه محرز شود كه شرعي است و اين با آن حالت كه  مي

ر ساختن يك خانه اينكه با آهن , كاري به تناسب يا عدم تناسب آن با شارع نداشته باشيم فرق دارد , مثال د
خشت يا آجر ساخته شود , ممكن است مطلبي باشد در پي تناسب هر يك از آنها با شرع بودن يا نبودن فرق 
دارد و در هر حال بايد مشخص شود كه آيا اين موضع اصوال موضع احراز هست يا اين كه توجه به نظر شارع 

 موضوعا منتفي است؟ 
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 جا موضع احراز نيست.برادر سليمي : اين

حجت االسالم والمسلمين حسيني : در اين صورت جدول شما بايد به صورت عقلي تمام شود و جزء مقدمات 
شود و لذا ديگر بحث از اين كه با شرع تناسب داشته باشد معني ندارد چرا كه احراز تناسب رتبه اي  مي عقلي

گوئيد احراز تناسب و اين  مي تنجيزي نسبت و گاهي است كهگوئيد احراز  مي از اجتهاد را الزم دارد گاهي كه
 دومي مرتبه اي از اجتهاد است و بايد متون را ديد تا احراز تناسب نمود. 

برادر سليمي : ولي ما بايد اهتمام به اين داشته باشيم كه آنچه كه قرار ميدهيم نزديك به شرع باشد , فرضابا 
 . دهيم مي ارشادات اين كار را انجام

 حجت االسالم والمسلمين حسيني : اين مطلبي است عقلي , آيا شما نزديك يا دور بودن را چگونه تمام
كنيد؟ اگر اهتمام به شان چيزي در حد آن نباشد و در عين حال به آن پرداخته شود مثال اگر در كالم  مي

توان با  مي همين نحوه بر خورد راعرفا گشتيم و از آن چيزي كه بتوان نظام با آن ساخت به دست نيامد آيا 
آيد؟ يعني كاري كه الزمه اش دقت  نمي متون و روايات هم داشت و سپس ادعا كرد كه چيزي به دست

توان با اندك دقت انجام داد و سپس درباره آن قضاوت نمود , مثال اگر كاري باشد كه  نمي بسيار زياد است را
گذاريد طبيعي است كه جواب هم به ديت  مي شما ده ماه وقتوفاي به آن ده سال دقت الزم دارد وقتي 

نيايد و لوازم خطرناكي هم در پي دارد , لذا خيلي بهتر است كه ما به يك قدر متيقني از شرع و همين 
اوصاف تكليفي , ارشادي و توصيفي اكتفا كنيم و بر آن مبنا هم متوجه باشيم كه كه عقال داريم مقدمه را 

 كنيم.  مي درست
توان بر خورد داشت : يكي اين كه جدول را عقلي درست كنيم سپس آيات و اخبار  مي بنا براين به سه نحوه

را وسيله توجيه آن قرار دهيم , اين امر قطعا بسيار بد و با تعبد سازگار نيست زيرا حرف خودمان را با 
مه اش دقت و وقت زياد است با زنيم, حالت ديگر اين است كه كاري را كه الز مي مستمسك آيات و اخباز

شود و حالت سوم اين است كه  نمي خواهيم در آنجا پيدا مي گيريم كه آنچه مي دهيم و نتيجه مي عجله انجام
دانيم و آنرا  مي دانيمكه عقلي هم هست ولكن آنرا انقياد مقدمات عقلي مي كنيم ونيز مي كاري را عقال تمام
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ناميم زير ا در اين الگو سعي ما بر اين بوده كه  مي "الگوي مقدماتي  "آنرا ناميم بلكه  نمي الگوي اسالمي هم

عواملي را رعايت كنيم كه در الگوهاي ديگر نيست يعني براي بشر اختيار قائل شده ايم و متيقن از شرع اين 
تيقناي شرع است كه بشر داراي اختيار است و نيز براي بشرايمان و الحاد را طرح كرده ايم و اين نيز از م

 است. 
دهيم و يك تالش عقلي هم داريم كه  مي برادر سليمي : بهر حال در اين الگمايك نسبتهايي را عقلي قرار

 خاص است. 
 حجت االسالم و المسلمين حسيني : اين امر بر اساس عقل خودمان است و كاري به نقل دارد.

 گيرد؟ مي برادر سليمي : پس آيا مبنا را اينجا عقل قرار
 حجت االسالم و المسلمين حسيني : عقلي است كه قدر متيقن از شرع پشتوانه دارد و مبتني بر آن كار

 كند.  مي
خواهيم اين نسبتها را با اوصاف كيفي هماهنگ  مي برادر سليمي : ولي يك مرتبه ي آن هم اين است كه

 كنيم , آيا نسبت اين اوصاف با هم چگونه است؟ 
ن حسيني : اين نسبتها عقلي صرف است و نسبت نزديكي به شرع دادن هم درست حجت االسالم و المسلمي

گوييم اگر جدول فوق ده بار عوض  مي و....تشكيل شده باشد٦،٤،٢- ٣،٢،١نيست فرضا اگر جدول ما اعداد از 
نماييم كه دست به پيكره ي اوصاف  مي توانيم سعي مي شود متناسب با ين اوصاف است ,يعني تا جايي كه

 نزنيم. 
 گيريم؟  مي برادر سليمي : آيا فاصله هاي اوصاف را علي السويه

حجت االسالم و المسلمين حسيني : بله , مقام انقياد همين است , و انقياد چيزي جز انجام امور عقلي را 
تواند بدهد. ولي نسبت به  نمي الزم ندارد, چيزي را كه عقل بر آن احاطه ندارد هيچ حكمي نسبت به آن

موضوع فعل خودمان عقال احاطه داريم و در نظامي كه براي جدول كميت مطرح كرده ايم شكي نداشته و 
محيط بر آن هستيم , لذا اگر ربط كار خودمان رابخواهيم بسنجيم يك حرف است و اگر بخواهيم ربط آن را 
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 ٣٧ر صفتي را در هر گوييم كمال دقت آن است كه ه مي به شارع بسنجيم حرف ديگري است , در حالت اول

توانيم از وحي به دست آوريم و  نمي مرتبه تكرار كنيم ولي اگر گفتيد مهمتر بودن اين از آنرا به معناي كمي
 توان اعداد كمي را به آنها نسبت داد. نمي تنها از لحاظ كيفي آن را به دست آوريم ديگر

ستبا فاصله هاي مساوي هستند؟ در اين صورت برادر حسينيان : آيا اوصاف كيفي كه از شارع به دست آمده ا
 اختالفشان در چيست؟ 

حجت االسالم و المسلمين حسيني : ما مجبوريم كه آنها را علي السويه فرض كنيم و خود جدول ما يك 
 تا حركت ٢٨تا  ٢٧است و  ٢٧گوييم جدول ما از يك تا  مي شود , يعني وقتي مي اختالقي را ما بين آنها قائل

به صورت  ٣،٢،١تا به كيفيت بعدي برسيم نفس اين امر گوياي نوعي اختالف است , مثال اگر سير  كنيم مي
 ٢٧را نگاه كنيم خيلي رشد زيادتري از عدد  ١٠٨رسد و وقتي عدد  مي منحني است كه با تاوم آن به بقيه

 مبتني هستند و سير ٢٧ تا ١هستند بلكه بر قانون  ٢٧تا  ١دارد.ينابراين بدان معني نيست كه همه آها از 
كنيم تساوي خطي وارد باشد به تساوي فرمولي وارد نيست  مي كنند, لذا وقتي بين كيفيتها تساوي مطرح مي

خواهي منقاد باشد كاري جز ارائه  مي و نفي تساوي فرمولي در حقيقت نفي فرمول داشتن آنهاست و كسي كه
سازد  نمي د كار رامعطل كند كه معطل شدن با انقيادفرمول ندارد و به خصوص وقتي بناست عمل كند نباي

شود به  نمي كند و همين بذل جهد كاري عقلي است و زيرا به فقيه وحي مي فقيه هم در كار خود بذل جهد
گويد اين احتمال در نظر من راجح شد و در نظر من اين حكم خداست و بيش از  مي همين دليل درنهايت

 آيد. نمي اين از من بر
 توانيم به خودمان بر گردانيم؟  مي در حسينيان : آيا ما حجيت ادراك رابرا

خواهند بميزاني  مي گردد كه آنچه را كه از ما مي حجت االسالم و المسلمين حسيني : بله , حجت به اين بر
گيرد و اال چيزي كه تحت احاطه ما نباشد  مي توانيم بفهميم و موضوع تحت احاطه ي ما قرار مي است كه ما

 نسبت به آن تكليف هم نداريم. 
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برادر سليمي : اگر در عمل براي رسيدن از يك وصف به وصف ديگر چند مرحله زماني كافر باشد ناشي از 

 چيست؟ 
آن حجت االسالم والمسلمين حسيني : اگر در عينيت احراز خطا شد بايد به ريشه ي فرمول عقلي برگشت و 

را مورد بحث قرار داد و نه اين كه دنبال تناسب و يا عدم تناسب داشتن آن با شرع بگرديد چرا كه به هر 
كنند و همين كه  مي حال تحت فرمول عقلي است كه كار ميكنيد كما اين كه همه فقها هم همين طور عمل

گويند  مي ين دليل است يعنيفقها ميگويند ما از جمله ي ظننا هستيم و نه علماء از حيث منطقي به هم
آنچه كه از ناحيه شرع در دست ماست يا ظني الدالله است يا طني الطريق است , يعني يا از اخبار است كه 

توانيم احتمال خالف را واردكرد و لو احتمال سهو و نسيان روايان در هنگام نوشتن چرا كه  مي در طريق آن
ت و ظن هم حجت است و تمام اعمال و زندگي مردم بر آن داراي عصمت نيستند ولي اين ظن معتبر اس

 استوار است. 
كنيم عقال تشخيص داديم كه براي اينكه كسي به مقام صبر  مي برادر سليمي : اگر در فرمولي كه درست

 برسد الزمه اش ده مرحله زماني است ولي براي تسليم چنين نيست الزمه اش چيست؟ 
: معنايش اين است كه ده تا كيفيت را مطرح كرده ايد و در جدول  حجت االسالم و المسلمين حسيني

كيفيت تامل كرده ايد و نه در جدول كميت. در هر حال در جدول كيفيت بايد اوصافي را كه وحي فرموده 
 مطرح كنيد. 

 توان عقالچنين گفت كه سرعت تغيير وضا شاملتر از سرعت تغيير تسليم است؟  نمي برادر سليمي : آيا
جت االسالم و المسليمن حسيني : شما بايد در عين حذف صبرو تسليم و رضا , فرمول عقليتان را ارائه ح

دهيد و اين مباحث در فرمول عقلي تغيير مطرح است و ربطي به اصاف كيفي ندارد وقتي كهما عقال 
تارمان باشد , لزوما گوييمبايد فرمول خاصي حاكم بر رف مي نيمتوانيم چيزي را به شارع نسبت بدهيم و لذا

بايد يك فرمول را عقال معرفي كنيم چرا كه بر تغيير يك فرمول حاكم است و نه چند فرمول و فرمول اعم از 
اين است كه چيزي را تكرار كنيم يا نه و به عبارتي خود عمل تكرار كردن تحت يك قاعده اي است و تحتن 
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شود ولي تسليم به  مي و بگوييد صبر به سه عنوان تقسيمهمين قاعده تغيير است , بنابراين اگر دقت كرده 

شود , اين مطلب جزؤ فرمول كمي شما نيست بلكه جزء عناويني است كه در كيفيت  مي دو عنوان تقسيم
داريد و بهاي بيشتر و بهاي كمتر دادن اگر بخواهيد به صورت عقلي باشد درست نيست چراكه بايد طبق يك 

شود , پس ما يك فرمول براي تغيير داريم  مي ار هم براساس خود فرمول مشخصفرمول باشد و ميزان تكر
توان براي آن چند قاعده  نمي كه هر چه مطلب كمي داريم بايد در رابطه با همين فرمول عقلي مطرح شود و

 ارائه داد. 
 برادر سليمي : اگر فرمول ما به صورت چند جدول پشت سر هم باشد. ...

لمسلمين حسيني : درنفس تغيير دادن و اين كه بخواهيم تكرار كنيم نيز بايدفرمول داشته حجت اال سالم و ا
 باشيم.

 خواهيم عنوان كيفي بدهيم  مي كنيم ولي به جدول كمي كه داريم نمي برادر سليمي : تكرار
حجت اال سالم و المسلمين حسيني : دربحث كيفي , ممكن است روي يك جدول از اول تا آخرش يك 

مرتبه براي تسليم و  ٢٧مرتبه براي صبر  ٢٧مرتبه قائل شويم , مثال  ٢٧وان بدهيم , يعني براي هر صفتي عن
 مرتبه هم براي رضا قائل شويم.  ٢٧

مرحله ولي براي تسليم وسعت بيشتري قائل  ٢٧توان براي صبر  مي برادر سليمي : آيا طبق همين فرمول
 شد؟ 

خواهد و با دليل  مي چنين چيزي ممكن نيست چراكه تكرار آن دليلحجت االسالم و المسلمين حسيني : 
گوييد در  مي عقلي بايد قانون تغيير را عوض كرد چرا كه مطلب فوق بمعني تغيير قانون تغيير است زيرا وقتي

طلبد , بنا براين اگر  مي وصف را ٥٠كند و در جاي ديگر فرضا  مي وصف را حكم ٢٧تغيير صفت در يك جا 
ن متخذه از وحي متعدد باشد مثال صبر نسبت به عصيان , صبر نسبت به طاعت و صبر نسبت به بال عناوي

كنيم  مي مطرح باشد و يا صبر را در هزار مرتبه عنوان كرده باشند , به همان ميزان جدول را براي آن تكرار
 توانيم صبر يا تسليم را بر ديگري رجحان دهيم.  نمي ولي به صورت عقلي
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 است. .... ٣٠٠حسينيان : اگر در مرحله اي به دست آوريم كه فرضا صبر داراي عدد نسبت تاثيري  برادر

مرتبه عنوان شده است و بدان  ٣٠٠عدد نيست بلكه صبر در  ٣٠٠حجت االسالم و المسلمين حسيني : اين 
عالوه بر اين آيا  بار تجزيه كرد وسيصد عنوان هم براي آن ذكر كرد , ٣٠٠توان  مي معني است كه صبر را

 عدد نسبت تاثيري يعني چه؟ 
 است.  ٣٠٠برادر حسينيان : عدد نسبت تاثيري يعني اين كه صردر دستگاه خدا ارزشش 

واحد از چه چيزي است؟ آيا واحد درجه آن چيست؟ اگر درجه ي  ٣٠٠حجت االسالم و المسلمين حسيني : 
داريد چيست؟ به هر حال تنها مطلب قابل قبولي كه قرب است , اين درجه قرب كه نظر كمي نسبت به آن 

كنيم ولي معناي اين كه فاصله ي  مي عنوان مطرح ٣٠٠ميتوان مطرح كرد همين است كه بگوييم براي صبر
شود حالت اول و  مي اين درجه با آن درجه چيست را بايد در فرمول تغيير تعقيب نمود يعني وقتي گفته

دهيدرا بايد از فرمول به دست آوريد و نه اين كه بخواهيم بدانيم نظر  مي وحالت دوم نسبتي كه بين اين د
شود ؟ طبيعي است  مي شارع اينجا چيست آيا علم اصول كه پايه ي فتوي دادن است چگونه براي فقهاء تمام

 شود. مي كه عقلي تمام
 ميت وضعيت چيست؟كنيم يا كميتهاي مراحل و ك مي برادر سليمي : رابطه كميتهاي كه در جهت معين

 حجت اال سالم و المسلمين حسيني : در اينجا هم يك فرمول حاكم است. 
برادر حسينيان : در نسبت بين كميت سه احتمال مطرح شد يكي اين كه به صورت يكان , دهگان , صدگان 

 جلو برويم يكي طرح آن به صورت طيفي بود و سومي سلسله ي اعداد طبيعي آيا كدام درست است؟ 
 حجت االسالم و المسلمين حسيني : بايد ديد كه كدام يك با فلسفه تغيييرتان سازگار است 

برادر حسينيان : ظاهرا اگر سلسله ي اعداد طبيعي را با قيد تغيير واحد بعد ازسه مرحله تغيير مطرح كنيم 
 مطلب درستي است.

 ل قرار داد. حجت اال سالم و المسلمين حسيني : اگر درست است همان را بايد اص
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را طبق اعداد طبيعي قرار دهيم سير طبيعي هر كميتي بگونه اي است كه مرتب  ٣،٢،١برادر سليمي : اگر 

مال باشد "شود ولي اگر سه بار عوض شدن يك كيفيت و نوبت تغيير كيفي رسيدن  مي يكي به آن اضافه
 آيد. مي و. ..در" ٢٧،١٨،٩ ", ٩, ٦, ٣"," ٣،٢،١ "اعداد ديگر به صورت اعداد طبيعي نيست بلكه به صورت 

برادر معلمي : در اينجا دو تا صحبت ممكن است مطرح شود : يك صحبت اين است كه بگوييم همانطوري 
گيريم در رابط با  مي كه در بحث ارزش تناسبات كيفي و اين ه چه چيزي ارزشتر ازديگري است را از وحي

و رضا نسبت به تسليم به چه ميزان داراي ارزش كمتر يا  كميت هم چنانچه ندانيم كه صبرنسبت به رضا
شود و حال آنكه بايد يك ربط منطقي بين ارزش و  مي بيشتري است , ابهام آن در ادامه ي مباحث نيز جاري

سرعت و تعدد وجود داشته باشد , پس صحبت اول اين است كه همانطور كه وحي بايد تقدم و تاخر ارزشي 
ن ارزش آنها راهم بايد وحي بگويد كه فرضا يك وصف بچه مقدار باالتر از وصف ديگر را معين كند , ميزا

توانيم از وحي به دست آوريم اصل قرار دادن تناسبات  نمي است حال اگر به هر دليلي ما اين قسمت دوم را
سيم شود مثال اگر به اين نتيجه بر مي كيفي جهت به دست آوردن يك جدول فرمول كمي قسمت دوم بحث

كه پيدا كردن ارزش كيفياتي كه از وحي آمده , تجربي است , بايد از طريق تجربه ميزان ارزش هر كيفيت را 
نسبت به كيفيت ديگر به دست آورد و آنرا حاكم بر كيفيات متخذه او وحي بكنيم و فرضا چنين بگوييم كه 

ر است ما هم به ترتيب صبرو رضا چون كيفيت اول نسبت دوم و دوم نسبت به سوم ارزشش فالن مقدار كمت
دهيم , اين يك رقم استفاده ازتجربه است و يك رقم ديگر اين است كه اگر  مي و تسليم را اين مقدار قرار

واقعا از وحي روشن نيست كه رضا به چه ميزان باالتر از تسليم و تسليم به چه ميزان باالتراز صبر است , مادر 
كنيم و يك بعدي از ابعاد آنرا پيدا ميكنيم يعني يكي از آثارش را  مي يك مقياس كوچكي اين را امتحان

دهيم ولو اين كه ابعاد ديگري هم داريم و ما در اين آزمايش مالحظه  مي نماييم و عدد َآن را قرار مي مشخص
و يا نكرده ايم , مثال ببينيم كه يك آدم صبور و يا يك آدم تسليم از لحاظ توليدات فرهنگي يا اقتصادي 

آيد اگر چه عدد يك بعد از صبراست (چرا كه  مي سياسي چه تفاوتي دارند و آن عددي كه از اينجا به دست
كسي كه صبور باشد تنها آثارش يه اين كه آزمايش شده نيست و خيلي از امور را و هم هست كه حتي قابل 
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عدد اصلي صبر قرار ميدهيم و اين كنيم و عدد آنرا سر جاي  مي آزمايش در اين دنيا نيست ) ولي ما تنزل

مطلب قطعا غير از حالتي است كه ما بالمره كاري به صبرو تسليم و رضا نداشته باشيم و فرمولي از طريق 
تجربه به دست آورده و آن فرمول را بر آنهاحاكم كنيم و در حالت اخير علي رغم آن تنزل ويك بعدي بودن 

و در مباحث عقلي هم ما بايد به دنبال يك چنين چيزي باشيم كه آن نسبت به حالت ديگر از محبت دارد. 
خواهد اصل قرار بگيرد آيا چه كنيم كه عدد كمي  مي اگر اين تناسبات به دست آمده از وحي كيفي است و

 آيد با آن اوصاف كيفي تناسب داشته باشد؟ تناسب هم در اينجا به همان معنايي است كه ما مي كه به دست
آيد , يعني اگر چه عقلي است ولي بايد بنحوي باشد كه كامال  مي نه در حدي كه فرضا به دست فهميم و مي

 بريده از آن تناسباتي كيفي نباشد. 
 ٣٠٠صحبت ديگري كه مطرح است اين است كه به فرض كه ما از روايتي به دست آوريم كه صبر فرضا 

داريم كه بايد ارزش  ٣٠٠....و صبر ٣, صبر٢صبر  ,١مرتبه صبر شد طبعا صبر  ٣٠٠مرتبه است , اين كه صبر 
مرتبه بودن صبر ما را بي نياز از اين كه ارزش آنها را به  ٣٠٠هر يك را جدا جدا محاسبه نمود و به هر حال 

كند كما اين كه بيشتر يا كمتر بودن مراتب صبر يا تسليم نسبت به هم نيز به معني باالتر  نمي دست آوريم
ن ارزش آنها نسبت به هم نيست بنابراين طرح اعدادي به صورت عقلي محض و هماهنگ ياپايين تر بود

 شود.  نمي نمودن آن با مطلبي كه از وحي به دست آمده كار درستي نيست و اصوال هماهنگ با آن هم
شود مستنبطات خودتان است و نه اين كه  نمي حجت االسالم والمسلمين حسيني : آن چيزي كه هماهنگ

 كنيد و اعمالتان را با آن هماهنگ مي را هماهنگ كنيد , شما مستنبطات خودتان را هماهنگ اوصاف
 كنيد.  مي

 شود. نمي برادر معلمي : هماهنگ
خواهيم بگوييم خدا گفته است. برادر معلمي : خودمان هم  نمي حجت و االسالم و المسلين حسيني :

باشد , يعني وقتي  مي كردن آنچه خدا گفته است نميتوانيم چنين كاري كنيم چرا كه الزمهاش تعطيل
دهيم و ديگر لزومي به دادن صبرو تسليم و رضا از  مي خودمان در آنجا عقلي انجام داديم در باالتر هم عقلي
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ناحيه شارع نيست , و اصوال بر اساس اين نحوه قانون كمي جلو رفتن در نهايت يا كم را به عالمت تبديل 

 دهد بگونه اي كه اخذ آن از وحي بي معني مي اندازد و يا كيف راسر جاي كم قرار مي شكرده و آنرا از ارز
 شود.  مي

حجت االسالم والمسلمين حسيني: مثل قواعد اصول كه عقال مستقل است و مستقالت عقليه عقلي صرف 
استنادي هم به  شود و هيچ مي گويد از كلمات اين ام نسبق مي است و يك ذره هم به شرع ربط ندارد , يعني

 شاع ندارد , مقدمه امر عقال واجب است و استنادي هم به شارع ندارد. 
گوييم شرعا  مي شود غير از بحثي است كه ما داريم و مي برادر معلمي : بحث از قواعد اصول كه مالك فتوي

يگري در نهايت الرم نيست چيزي را به دست آوريم.اگر يك فقيه با تجربه يا مستقالت عقليه يا هر چير د
خواهيم بگوييم حرف خدا به  مي با حرف ما قرث دارد چرا كه ما "به نظرمن حرف خدا اين است "بگويد
و  "اين حرف خداست "آيد و لذا بايد از راه ديگري عمل كنيم و لذا درصدد تمام كردن ربط  نمي دست

صبرو  "ه حرف خدا اين باشد كه آوريم هستيم. يعني علي فرض اين ك مي چيزي كه از جاي ديگري به دست
 ميزان اولويت آنها نسبت به هم چه قدر است؟  "تسليم و رضا نسبت به هم اولويت دارند 

دانيد؟ آيا تفحص در اخبار بايد  مي حجت التيالم و المسلمين حسيني : آيا راه عملي براي اين امر را چه
 نمود؟ موضوع فكر روي چيست؟ 

 آن تفحص در اخبار نيست , و موضوع آن اين است كه صد چيز به ما داده اند وبرادر معلمي : راه عملي 
گوييم اين  مي شود نمي خواهيم ارزش آنها را از وحي به دست آوريم و چون ارزش آنها از وحي پيدا مي

يق به كنيم و اعدادي كه از اين طر مي صدعنوان را در يك نمونه آزمايشگاهي قرار داده و تفاوت آنها راتجربه
دهيم اين يك نحوه تجربه كرنن جهت دستيابي به ارزشهاي اين كيفيات  مي آيد سر جاي آها قرار مي دست

است و يك راه تجربه ديگر اين است كه كال و مستقل از كيفيات فوق ببينيم كه دو كيفيت كه بعد از هم 
ن نسبت به وحي هماهنگ تر از قرار ميگيرند روي بچه ميزان سبت تاثيرش بيشتر است و فرمولي كه از اي
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باشد زيرا در حالت اول به صورتي يك كار عقلي روي همان امور كيفي انجام داده ايم كه منجر به  مي كار دوم

 اين اعداد شده است و در حالت دوم كاري به آنها نداشته ايم. 
 صاف؟ حجت االسالم و المسلمين حسيني : آيا اين كار عقلي بين كيفيات است يا بين او

 اگر بين كيفيات باشد اشكالي ندارد چرا كه ربطي به اوصاف مستنبط از شرع ندارد يعني گاهي است كه
گوييد عقال فرمول تبديل  مي كنيم و گاهي است كه مي گوييد اول تجربه كرده و سپس از تجربه استنباط مي

 كنيم.  مي كيفيت را پيدا
خواهيم  مي كنيم و در عين حال مي يفيت رابهصورت عام پيدابرادر معلمي : يك وقت است كهفرمول تبديل ك

آنرا ر اوصاف هم حاكم كنيم امايك وقت است كه پيدا كردن فرمول تبديل كيفيت مبتني بر همين اوصاف 
است واين در بسيار فرق دارندو مثل تجربه به صورت عام ياخاص هستند حجت االسالم والمسلمين حسيني 

بين اوصاف ارزشي با اوصاف غير ارزشي فرق دارد فرمول آن را بايد به دست آورد و : فرمول تبديل كيفينت
گوييم اوصاف ارزشي چنانچه در آنها هيج  مي نبايد مساله صبرو رضا وتسليم را بميان كشيد بنا بر اين وقتي

چنين باشد هنايتي به مباحثي كه از طرف شاره آمده نباشد و همينطور در اوصاف سرعتي و اوصاف تركيبي 
توان به آن  مي آنگاه كه بك فرمول عقلي حاكم بر اينها به دست آوريم به حسب موضع عقال به سه صورت

رسيديعني يك فرمول است كه حاكم است ولي به حسب موضوعش سه موضوع است : يك موضوع ارزشي 
كه آيا فرمول عقلي يكي موصوع زماني و مراحلي و سومي هم موضوع تركيبي است و خالصه بحث اين است 

شود به معني انقياد است يا  مي محض است يا نه؟ بعبارت ديگر آيا وقتي صحبت از تناسب بيشتر با شرع
 طاعت؟ 

خواهيم دقت عقلي كنيم بايد روي خود همين اموري كه به ما داده اند دقت عقل  مي برادر معلمي : وقتي ما
 كنيم. 
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ي توانيد روي اينها دقت عقلي كنيد بلكه شما بايد دقت عقلي حجت االسالم و المسلمين حسيني : شما ن

رابكپا باالتر ببريد و روي كيفيتهاي ارزشي و كيفيتهاي زماني به صورت مطلق دقت كنيد و نه اين كه بين 
 صبر و رضا دقت كنيد چرا كه دقت روي اوصاف خاص بقيه خصوصيت كار شما نيست 

 دهيم.  مي ت را مبناي دقت قراربرادر معلمي : اوصاف خاص بقيه خصوصي
 تواند قرار بگيرد چرا كه به خصوصيات آنها احاطه نداريم. نمي حجت االسالم و المسلمين حسيني : مبنا هم

گرفت  مي گيرد منتهي اگر احاطه داشتيم و مبداء قرار مي برادر معلمي : با وجود اينكه احا طه نداريم مبنا قرار
 رديم ولي حاال كه احاطه نداريم با مبنا قرار دادن آن , عدد دقيقش به دستآو مي عدد دقيقش را به دست

 آيد و ماهم بناچار همان عدد يك بعدي را بجاي عدد حقيقي اش قرار مي آيد و تنها در يك بعد به دست مي
دهيم و مسلم چنين عملي خيلي بهتر از آن است كه عددي را مستقل از آن به دست آورده و به آن  مي
 ميل كنيم. تح

حجت السالم والمسلمين حسيني : اگر روي همين فرض اخير دقت كنيم يعني قاعده اي مستقل از شرع 
پيدا نكنيم و در يك جا چيزي از اين اوصاف بفهميم معنايش اين است كه ما يك استنباط ناقصي را از اينها 

چرا نداريم) چرا كه وقتي شما ده وصفي پيدا كرده ايم ولي در وصف دوم همين استنباط ناقص را هم نداريم (
 كنيد هيچ كدام عددي نشده است.  مي را كه فرضا علماي اخالق نوشته اند ذكر

گوييم در عين حال كه عقلي است در اين دقت عقلي  مي گوييم عقلي نباشد منتهي نمي برادر معلمي : ما كه
ديگري را هم اصل قرار داد و فرمول عقلي را به  توان يك امور مي بايدآن اوصاف را اصل قرار داد كما اين كه

 دست آورد. 
گوييد براي دستيابي به فرمول عقلي حاكم بر اينها بايد اينها را  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني : وقتي

 اصل قرار دهيم آيااين اصل قرار دان يعني چه؟ آيا به معني استنباط علت از اينها ست؟
 باشد.  مي استنباط علت نيست بلكه به معني به دست آوردن آثار اينها در بخشي خاصبرادر معلمي : 
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حجت االسالم والمسلمين حسيني : به دست آوردن آثار آنها آيا بدين معناست كه آثار تجربي آنها را به 

 دهيد؟  مي آورديد و بر آن اساس فرمول تغيير اوصاف را مي دست
 دهيم ونه اوصاف عام را؟  مي : فرمول تغيير اين اوصاف خاص راحجت االسالمو المسلمين حسيني 

حجت االسالم و المسلمين حسيني : اين معنايش اين است كه اگر علماي اخالق براي رذايل صد ميدان ذكر 
 نكرده اند شما در آنجا بمانيد و جامعه تان هم در برار صد ميدان در فضائل صد ميدان در رذائل دارد ولي

 د كه با آن چه كنيد چرا كه به صورت عام اوصاف ارزشي را پيدا نكرده ايد.داني نمي
 كنيم. مي برادر معلمي : آنجا هم به صورت ديگري عمل

 حجت االسالم و المسلمين حسيني : ولي در عمل نيمتوان بدون برنامه حركت كرد. 
گفتند كه فرضا دو تا از  مي ي رذايلبرادر معلمي : وقتي جلو برويممي فهميم كه فرضا ضد ميدان هم بايد برا

نماييم ولي در هر حال  مي كنيم و بقيه اش را در اجمال مطرح مي آن را گفته اند و ماهم با همان دوتا كار
اين كار خيلي بهتر از آن است كه مستقل از وحي اموري را به دست آوردهو سپس آن را بر وحي حاكم 

 كنيم. 
 : اينها حاكم كردن اموري بر وحي نيست بلكه انقياد است  حجت االسالم و المسلمين حسيني

 برادر معلمي: كجايش انقياد است؟ اين انقياد بر عقل حاكم بر وحي است. 
باشد چرا كه وقتي  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني : نه , اطاعت از عقل است و انقياد نسبت به شرع

ن اطاعت اطاعت در عصيان نيست بلكه اطاعت از اين است كند اطاعت از عقل است و چون اي مي عقال حكم
 كه در جهت شرع باشد ولذا انقياد نسبت به شرع است. 

 برادر معلمي : آيا اين جهت از كجا معلوم است.
 حجت االسالم و المسلمين حسيني : براي عقل محرز است كه راه طاعت اين مقدمه است. 

 ست؟ برادر معلمي : چرا مقدمه ي طاعت اين ا
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رسد ظن عام حجت است و  نمي حجت االسالم و المسلمين حسيني : چرا كه وقتي دست ما به ظن خاص

 ظن عام معنايش گمان عقلي است 
كنند كه گمان عقلي دارند كما اين كه رياضيات را هم اسمش  مي برادر معلمي : در اين صورت همه عقال ادعا

آيد  مي ظن قطي داريم كه بر اساس اين فرمول اين نتايج به دستگويد  مي را آمار و احتماالت گذاشته اند و
كنند خوب ماهم بهتر است اين ظن عام را قبول كنيم و مثل  مي وعده اي هم بر اساس اين ظن قطعي عمل

 آنها عمل كنيم و ديگر احتياجي هم به اين بحثها نيست.
دارد و آن اين كه در ان ظن عام معناي حجت االسالم و المسلمين حسيني : ولي يك فرق در اينجا وجود 

اختيار و قائل شدن به خصوصياتي براي انسان كه او را از قانونمندي طبيعي خارج كند وجود ندارد و لذا 
گوييم چنين نيست در  مي كنند همگي از تجربه است ولي در اين ظن عام كه ما مي اوصافي هم كه مطرح

 ولي در اينجا "يل كه دلخوش است به امور مادي در حال تالش است كه بشر به اين دل "شود  مي آنجا گفته
 "كند. مي بشر چون داراي ايمان است حركت "گوييم  مي

 برادر معلمي : اين مباحث چه ربطي به آن اعداد دارد؟ 
گوييد مبداء مقصد و ربط بينش و با مبناي سه تقسيم  مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: وقتي شما

 گويند؟  مي گوييد احكامي جهت ساز زمان ساز و مكان ساز داريم آيا آنها هم همينطور مي سپسكرده و 
شود؟ در بحث كيفي ما با آنها اختالف داريم  مي برادر معلمي : اينها مباحث كيفي است آيا بحث كمي آن چه

 ولي از لحاظ بحث كمي چگونه بقهميم كه با آنها اختالف داريم؟
و غيره تناسبات  ٣،٢،١سلمين حسيني : اين اعداد تناسبات همان چيزهاست يعني جدول حجت االسالم والم

 همان مباحث فلسفي است. 
و.....همان ٣،٢،١برادر معلمي : اعداد ما بايد تناسبات همان مباحث فلسفي باشد ولي به چه دليل اين اعداد 

 تناسبات است؟ 
 ه يا ربطي به فلسفه ان دارد ياندارد؟ و غير ٣و  ٢و ١حجت االسالم والمسلمين حسيني : 
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 برادر معلمي : ولي ما هنوز نتوانسته ايم كه اثبات ارتباط بين آنها را بنماييم. 

حجت االسالم و المسلمين حسيني : ولي عرض ما اين است كه بحث عقلي كه تمام شد در مقام عمل بايد با 
فرمول عقلي نداريم و بايد آنرابهدست آوريم اما هرگاه گوييد  مي همان فرمول عقلي حلو برويد يعني يكوقت

توان اين كيفيات رادر آن قرار داد يانه؟ يعني در قاعده اصولي  مي فرمول عقلي تما باشد آيا هماهنگ با آن
 اينكه تبادر المت صحت و حقيقت بودن است كاري به اين كه تبادر از ناحيه شارع باشد ندارد. 

 توان پيدا كرد. مي نه امور را در وحي و در بحث عددي همبرادر معلمي : اين گو
حجت االسالم و المسلمين حسيني : ولي از اول تاآخر قواعد عقلي اصول امري عقلي است و كاري به شرع 

 ندارد.
برادر معلمي : ايت عقلي بودن با عقلي بودني كه مد نظر ماست خيلي فرق دارد و عين اينها رادر بحث 

توان مطرح كرد كه فرضا هرگاه يك چيزي نسبت به چيز ديگر و واحد بود اين دو نسبت به  يم رياضيات هم
 اولي دو برابر است. 

شود ولي آنچه راكه  مي حجت االسالم والمسلمين حسيني : مقدمه واجب واجب است به صورت عقلي تمام
دهد فتوي در حقيقت به كار  مي شود كه شرع را در آن ريخته و سپس فتوي مي كند ظرفي مي عقلي تمام

 گرفتن قواعد عقلي است. 
گويد حكم خدا اين است و عمل به آن بري الذمه است. ولي  مي دهد و مي برادر معلمي : ولي در نهايت فتوي

 توانيم چنين كاري را بكنيم؟  مي آيا در اين عمل عقلي و به دست آوردن فرمول كمي هم ما
 زنند ( و مي كنيم و عين حرفي را كه فقها مي حتما ما هم همين كار را حجت االسالم و المسلمين حسيني :

 گوييم.  مي گويند هذا ما ادا اليه ظني اين چيزي است كه گمان من به آن اصابت كرده است ) را مي
 برادر معلمي : آيا گمانن او از كجا به اين چيز اصابت كرده است؟ 

 ز روي قواعد عرفي به اين امر رسيده است. حجت االسالم و المسلمين حسيني : گمانش ا
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 برادر معلمي : قواعد عرضي را آورده و حديث و روايت را به گونه اي خاص مطالعه كرده است و مجموعا

گويد ظن من چنين است و نه اين كه بدون توجه به روايا ت و با مالحظه امور ديگري بگويد ظن من اين  مي
 است. 

 سيني : قواعد عقلي را براي استنباط از اين كلمات آورده است حجت االسالم والمسلمين ح
تواني قواعدي عددي براي استنباط اعداد كيفياتي كه كتاب و سنت ارائه داده  مي برادر معلمي : شما هم اگر

 مطرح كنيد و نه اينكه آن را حاكم بر وحي كنيد.
آوريم و به وسيله آن از  مي ي پيدا كرده ايمحجت االسالم و المسلمين حسيني : ما هم قواعد عقلي كه فلسف

 كنيم.  مي مراحل سير استنباط
 كنيم.  مي برادر معلمي : مراحل سيري كه خداوند فرموده مطرح است و نه مراحلي كه ما درست

گويد اين قواعد عقلي  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني : اين هم مثل همان كار در روايت است كه
توانيم ببينيم  مي گويد من با قواعد عقلي است كه مي كه بگويد اين قواعد را من خودم ساخته اماست ونه اين 

 اينها عينك ديد من هستند. 
 كند؟  مي برادر معلمي : با اين قواعد چه چيزي را بررسي

تا  ٢٧گويد مستنبط از اين مراحل چنين است كه فرضا  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني : با اين قواعد
شود قواعد شما هم  مي تا جلو برويم مثل قواعد اصول كه قواعدي عقلي است و در متون به كار گرفته ٢٧

 شود. مي عقلي است ولي در اوصاف متخذه از وحي در اين قسمت خاص به كار گرفته
ونه  برادر معلمي : خود آن چيزي كه از وحي آمده را بايد سبك و سنگين كنيم و چيزي به دست آوريم

 اينكه بر اساس اعدادي كه خودمان داريم آنرا سبك وسنگين قرار دهيم. 
حجت االسالم و المسلمين حسيني : عين همان سبك و سنگين كردن كه در اصول هست اينجا هم 

گمان من بر اساس آن قواعد از كتاب و سنت چنين  "گويد  مي موضوعيت دارد و در آنجا هم در نهايت
 ."است
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شود اين دو روش  نمي معلمي : ولي در اينجا نظر به اوصاف متخذه از وحي در ارائه ظني خاص مالحظهبرادر 

 يك فرق مبنايي دارند و فرق آنهاهم اين است كه در اصول در نهايت روي خود كتاب وسنت كار كرده فتوي
م و سپس آنرا حاكم بر آوري مي دهد ولي ما در اينجا كتاب و سنت را كنار گذاشته و چيزي را به دست مي

 كنيم.  مي كتاب و سنت
حجت االسالم و المسلمين حسيني : اگر دو فقيه نسبت به يك قاعده اصولي داراي دو نظر متفاوت باشنداز 

 دهند آيادر اينجا كتاب و سنت عوض شده است يا آن قاعده؟  مي كتاب و سنت دو نظر و دو فتوي
 برادر معلمي : قاعده عوض شده است. 

 جت االسالم و المسلمين حسيني : آيا اين قاعده نيست كه حاكم بر آن نظرهاست؟ ح
 برادر معلمي : حاكم شود ولي آن يك بحث ديگري است. 

حجت االسالم و المسلمين حسيني : چگونه است كه حاكم شدن در اينجا اشكالي ندارد و حاكم شدن در 
 مبحث ما اشكال دارد؟ 

مبنائا با هم فرق دارند چرا كه در اينجا در نهايت اين قاعده را در كتاب و سنت به  برادر معلمي : اين دو بحث
 آوريم  مي كنيم چرا كه قبل از آن از جاي ديگري قاعده را به دست نمي گيريد ولي ما اين كار را مي كهر

هم به وحي كنند و كاري  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني : قواعد اصولي را هم در جاي ديگر تمام
گيرند و بعد كه تمام شد عمل  مي گيريند يعني قاعده اصولي را از عرف مي ندارندو سپس آنرا در وحي به كار

باشد و هر تغييري كه در آن  مي دهند و حاصل آن مستنبط فقيه مي استنباطشان را بر اساس آن قاعده انجام
گذارد ما هم صحبتمان اين است كه مجموع  يم قاعده صورت بگيرد مستقيما در اين مستنبط فقيه هم اثر

كنيد يك قاعده است و مثل همان قاعده اصولي است. (منتهي اين قاعده اي است در مقام  مي كاري كه شما
گوييد براي رسيدن به  مي آوريد و مي اجرا و آن درمقام استنباط است) بعد اين قاعده را به طرف اين اوصاف

 ل نمود حال اگر كسي اين قاعده را هم تغيير دهد اين نحوه عمل هم عوضاين اوصاف بايد اين گونه عم
 شود.  مي
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گوييم  مي برادر معلمي : ولي در آنجا قبل از استنباط نظمي وجود ندارد ولي ما در اينجا يك نظمي داريم كه

تجربي) يك نظم صبر , رضا , تسليم و. .. و اين را از وحي به دست آورده ايم حال از جاي ديگر ( عقلي يا 
آوريم كه ربطي به نظم فوق ندارد خال اگر ادعا كنيم كه اين نظمي كه ما به دست  مي ديگري هم به دست

 آورده ايم همان نظمي است كه وحي فرموده است امري غلط است و دليلي بر صحت آن نداريم. 
ن اصول را از جاي ديگر به حجت االسالم و المسلمين حسيني : اين مطلب عين اين است كه بگوييد قواني

گيرند يعني خداي  مي آوريم و سپس در جاي ديگري كه بر اساس قواعد حكم و انشاء شده به كار مي دست
 متعال كه دستور داده است طبق قواعد اصولي دستور نداده است 

ايات را عقب برادر معلمي : اكر چه طبق قاعده اصولي دستور نداده است ولي فقيه بر اساس قواعد خودش رو
بايد  "نمايد لذا اگر ما هم بخواهيم به آنصورت عمل كنيم بايد چنين بگوييم كه  مي كند و استنباط مي و جلو

صبرو رضا و بسليم را رها كردهو يك قاعده خاص درست نمود حال اگر بر اساس آن به دست آمد كه صبر 
 "دهيم.  مي باالتر از رضا هست يا ب عكس همان را مالك قرار

 آيد  نمي حجت االسالم و المسلمين حسيني : از قاعده عددي كه كيف به دست
 برادر معلمي : ولي اين كيف با آن كم چه ربطي دارند؟ 

گيريد معنايش اين است از كم  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني : همين كه شما آن را در اين به كار
 گيريد.  مي يعني شما آنرا در راه جاري شدن اين به كارآيد  نمي رضا, صبر , تسليم و غيره به دست

 و غيره را به كار ببريم چه ربطي به صبرو رضاو تسليم دارند؟٣،٢،١خواهيم  مي برادر معلمي : ولي وقتي
خواهيم بگوييم كه مساله تغيير در عالم بر اساس اين اعداد ( با سه  مي حجت االسالم والمسلمين حسيني :

خواهيم بگوييم صبراز چيزهايي  مي گيرد و بعد مي اوصاف ارزشي , زماني وتركيبي ) صورتقيد تغيير در 
 است كه در نزد شارع محترم است و جزء محاسن است. 
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با صبرو رضا و  ٣،٢،١برادر معلمي : در اين كلياتي كه فرموديد تكليف عدد مشخص نشد سئوال اين استكه 

 تومان و تسليم سه تومان ٢تومان رضا  ١بدان معني است كه صبر تسليم چه رابطه اي دارند؟ مثال آيا 
 ارزد؟ مي

 حجت االسالم والمسلمين حسيني : خير , مراحل صبر از ابتدا تا انتهايش را به عنوان يك وصف ارزشي
 ارزد.  مي تومان ٢٧مطرح كرده و فرضا گفت  ٢٧تا  ١توان از  مي

 ارزد؟  مي برادر معلمي : رضا چه قدر
 ارزد.  مي تومان ٢٧اال اسالم والمسلمين حسيني : آنهم حجت 

خورد چرا كه ما به دنبال امري هستيم كه بتواند بگويد فرضا تسليم به چه  نمي برادرمعلمي : اين به درد ما
 مقدار از صبر يا رضا باالتر است. 

 اين وصف تغيير خواهيد بگوييد مي حجت االسالم و المسلمين حسيني : شما در اوصاف تغييري وقتي
, و غيره برسانيد يعني بايد براي خود صبر يك جدول ارائه ٤،٣،٢،١كند عين همان مطلب را به ضريب  مي

 دهيد. 
 برادرمعلمي: اين مطلب هم در مبحث زمان مطرح شده و عيبي ندارد ولي تا اعداد ارزشي را نداشته باشيم

آوريم و عدد ارزشي يعني همينكه معلوم كنيم صبر نسبت  توانيم اعداد زماني و اعداد تركيبي را به دست نمي
 باشد دومي چند است؟  ١به تسليم داراي چه ارزشي است اگر اولي 

حجت االسالم و المسلمين حسيني: در اينجا دو فرق وجود دارد : فرض اول اين است كه بگوييم اصوال اعداد 
. ٣،٢،١دارد, فرض دوم اين است كه همين جدول و غيره در آنجا موضوعيت ن ٣،٢،١ارزشي اعددي به صورت 

 رسد/ مي را به عنوان اعداد ارزشي قلمداد كنيم حال آيا غير از اين دو فرض راه ديگري بذهنتان ٢٧.. 
 برادر معلمي : عرض من اين است كه ما بين اينها بايد يك تناسباتي پيدا كنيم و اال نيمتوان عمل كرد.

توان عمل را تعطيل  مي يني: آيا عدم دستيابي به اين تناسب تا چه اندارهحجت االسالم و المسلمين حس
 كند؟
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كنيم و ما هم در موضع عمل نيستيم ولي در عين حال بايد  مي برادرمعلمي : م االن چند سال است كه كار

 اساس آن عمل حداقل تناسب را با وحي بتوانيم در الگويمان ارائه دهيم و اال الگوي ما با الگوي ديگران كه بر
كنند چه تفاوتي خواهد داشت؟ يعني به فرض هم كه فرمول فوق را در حد عالي نتوانيم به دست آوريم  مي

را در ارزش زمان و تركيب به  ٢١٦كنيم مطلب روشن باشد ولي اگر همي جدول  مي بايد پله پله كه عدول
 يا قدم بعدي چيست/كار گرفتيم آيا از كجا بفهميم كه كر درستي انجام داده ايم؟ آ

حجت االسالم و المسلمين حسيني : مساله مهم اين است كه ربط بين اينها اصوال تخميني است يا خير؟ 
يعني رياضيات در اينجا به سه معناست يا به يك معنا؟ آيا معناي اولويتهاي تخمين معنايي است كه نياز به 

ايات و متون داشته باشيم؟ آيا حروف آنها را به ابجد بايد عدد ندارد؟ در پيدا كردن اعداد آيا بايد رجوع به رو
 بسنجيد؟ آيا به تعداد حروفشان بايد به آنها عدد داد؟

 برادر حسينيان : در اين صورت با رياضيات موجود هم بايد بتوان كار كرد.
ور است به هر و. .. را بديهي ميگيريم همينط ٤،٣،٢،١حجت االسالم و المسلمين حسيني: بر مبناي فوق كه 

حال اگر براي عمل بين صبرو تسليم نوعي عدد را بايد مطرح كنيم راه دست يابي به آن چيست؟ استنباطي 
 است؟ تجربي است؟ عقلي است؟ ويا تخميني ( كه عدد نخواهد )؟ 

 خواهد؟ نمي برادر پيروزمند : آيا نظر شما اين است كه عدد
قاعده تغيير است و در آن فرقي ندارد كه تغيير اولويت  ٣،٢،١حجت االسالم و المسلمين حسيني: قاعده 

مطرح شود و يا تغيير امور عيني مثل استكان و نعلبكي قاعده تغيير در همه جا و بر هر چيز متغيري در عالم 
حاكم است و اوصاف هم اعم از اينكه اوصاف انساني باشد ويا اوصاف ساير كيفيات از اين ا مر مستثني 

 نيستند.
 كنيد. مي ادر پيروزمند : به اين ترتيب براي اوصاف جهتي هم كميت معينبر
 

حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر طبق قانون و فرمول تغيير بخواهيم كميت معين كنيم بايد همان 
 را رعايت كنيم.  ٣،٢،١جدول 
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 بوده و كميتي الزم نداشته باشد.برادر پيروزمند : ولي بنا براين بود كه در جدول ارزش همان اولويت ها كافي 

كنيم و  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني : الن هم همين طور است لذا بر اساس فرمول تغيير عمل
آيند يعني  مي وصفهاي ارزشي زماني و تركيبي هيچ فرقي از اين حيث ندارند و همه تحت قانون تغيير

 ش رضا مطرح است معناي تغييري در جهت راهمينكه در اين مرحله ارزش صبر و در آن مرحله ارز
گوييد اگر اين امر به عنوان چهار چوبه اي كه حاكم بر وحي باشد درست نيست و بايد  مي رساند ولي شما مي

 خواهد و باز دوباره شما نمي گوييم كه پس رتبه بعد اين است كه ارزش عدد مي كنار گذاشته شود بناچار
 توان كار كرد  نمي كه در غير اين صورت گوييد عدد الزم داريم چرا مي

برادر پيروزمند : ابتدائا احتمال اين بود كه در جهت عددي الزم نيست و در زمان اعداد تخميني داريم و در 
 تركيب اعداد تجربي را داريم.

عدد حجت االسالم و المسلمين حسيني : اين احتمال بود ولي قاعده كمي كه مطرح شد بحث در اين بود كه 
و غيره مال مجموعه مدل است ونهدرتك تك اجزاء آن احتمال دوم اين است كه قاعده  ٣،٢،١و فرمول كمي 

 عددي را در همه آن جاري بدانيم.
 شود؟  مي برادر پيروزمند : در احتمال اول فرمول كجا جاري

گيريم  مي ي اندازهحجت االسالم و المسلمين حسيني : فقط در جدول مراحل و مكان را هم به صورت تجرب
گوييم فرمول عددي را بايد در همه ضرب كنيم و اگر اين هم به دليل اين كه حاكم بر  مي در احتمال دوم هم

شود مثل احتمال اول كنار بگذاريم احتمال سوم اين است كه اعداد ارزشي را از خود اوصاف به  مي وحي
 توان به اين اعداد ارزشي رسيد؟ مي ريم چگونهدست آوريم در اين صورت وقتي صبر ,رضا , تسليم را دا

رسد كه درست نباشد چرا كه عقل  مي گوييد بايد يك كار عقالني روي آن انجام داد و اين گفته به نظر مي
احاطه ي به اين اوصاف ندارد لذا سئوال اين است كه آيا عقل بدون در دست داشتن تناسب اينها چگونه 

كنيد ( مثل نسبيت)  مي كند؟ گاهي است كه اخذ واحد را به صورت فلسفي مطرحميتواند بين آنها اخذ واحد 
كنيم و اين بحثي است فلسفي كه  مي گوييد نسبت به سختي سرب و مس و آهن اخذ واحد مي كه فرضا
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جايش هم در همانجاست لذا اخذ واحد براي سنجش تسليم نسبت به رضا در مقايسه با بحث فلسفي 

و. ..باشد و يا اين كه به نحوه اي ديگر است در هر حال آيا اين كه صبر چيست را  ٣،٢،١حاصلش فرضا بايد 
 كنيد كه بتوان به آن واحدي مطرح كرد؟  مي چگونه توصيف

برادر معلمي: گاهي است كه يك چيزي مثل صد ميدان براي ما تمام شده كه از ناحيه شرع آمده و گاهي 
اگر فرض بر يقين به نسبت آن به وحي باشد مطلب بعدي اين است كه نسبت به خود همين هم يقين نداريم 

و. ...هست ولي آن چيزي را  ٤،٣،٢،١هركسي كه رياضياتي را مطرح كرده است هرچند كه آن رياضيات تابع 
كند بستگي به اين دارد كه مشكل او  مي كه به عنوان واحد تكرار واحد ارتباطات ما بين اعداد و غيره مطرح

وما هم در رابطه با مشكلي كه داريم يك چنين رياضيات و تعاريفي را نياز داريم. حال اگر اين چيست 
فرمولهاي كمي را از وحي بدهند چه بهتر ولي اگر از وحي به دست نيايد و بنا بر به دست آوردن عقلي اين 

ن باشد كه صبر پله اول فرمولها باشد بايد توجه به همينهايي كه در اختيار داريم باشد يعني فرض ب راي
, ٣،٢،١گوييم يك ,دو و سه يعني صبر , رضا و تسليم ما بين اين  مي تسليم پله دوم و رضا پله سوم باشد

توانيم دو بودن  مي قانوني حاكم است كه در آن مفهوم دو همان معنايي كه در اعداد طبيعي است نيست و ما
ر و رضا و تسليم از هر لحاظي ( مثال نسبت تاثير با زمان دو را منوط به پيدا شدن رضا بكنيم حتي اگر صب

پيدايش يا هر لحاظ ديگري كه در نظر يا عمل به آن برخورداريم) يك ميزان نباشند و ما آنها را منظم 
مالحظه نكنيم , مثال از لحاظ زمان پيدايش هر دو اين طور نباشد كه در يك ماه پيدا شوند ويا طوري باشد 

 باشد بلكه اين طور بگوييم كه دو را طوري تعريف ٣٠،٢٠،١٠ظم و به ترتيب نسبت تاثير آنها كه به طور من
 كنيم.  مي شود و بعد ربط اينها را پيدا مي كنيم كه به ذات اين كيفيت منوط مي

 كنيد؟ مي حجت االسالم و المسلمين حسيني : آيا اين ربط را با فلسفه پيدا
 كنيم.  مي كنيم ولي روي اينها كار مي لسفه عقلي پيدابرادر معلمي : اين ربط را با ف

 حجت االسالم و المسلمين حسيني : پس يك فرمول عقلي فلسفي به اينها حاكم است



٣٨٢  ···························································································································································  
 كنيم و بعد آن را حاكم مي آوريم ونه اين كه او درست مي برادر معلمي : اين فرمول را از توي خود اينها در

 كنيم. مي
به چه  "كنيم  مي ربط اينها را از توي اينها پيدا "گوييد مي سيني : اين كهحجت االسالم و المسلمين ح

 كنيد؟  مي كنيد؟ آيا تجربه مي معناست؟ چگونه اين كار را
توانيم داشته باشيم يك وقت  مي برادر معلمي : اگر هم تجربه بكنيم تجربه خاصي است ما دو جور تجربه

فرضا مثل نسبيت انشتين ) و بعد صبرو تسليم و رضا تجربه  _( س  است كه ما تجربتا قانوني را پيدا ميكنيم
 آوريم  مي كرده و اعدادي متناسب با آنها به دست

خواهيد بگوييد آثار صبر, رضا و تسليم  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني : وقتي در همين تجربه اخير
وييد كسي كه صبور است دو استكان بيشتر از گ مي دهيد فرضا اگر مي اين است داريد براي آثار عقال معيار

كند معنايش اين است كه اول عقال استكان را به صورت شاخص تمام كرده  مي كسي كه تسليم است درست
 ايد. 

 برادر معلمي : اخذ واحد اشكال ندارد. 
لي حجت االسالم و المسلمين حسيني:هم مقياس وهم تناسبات مقياس هم كه از تجربه بدست ايد اشكا

 ندارد 
برادر معلمي: ما نگفتيم كه لزوما تجربي است بلكه اگر بنا باشد تجربي باشد از دو نوع تجربه كه عرض 

 شد,دومي ميتواند با وحي متناسب باشد 
حجت االسالم و المسلين حسيني: عقل مگر چه اطالعي از صبر دارد كه بتواند لوازم عقلي انرا محاسبه كند 

كند اثارش را مالحضه مينمايد كه در اينصورت عين همان  مي بگوييدصبري را كه عقل تعريفيا ميخواهيد 
 كميت عقلي است كه عقل تعيين كند و كاري به صبر متخذه ازشارع ندارد 

 برادر معلمي :ايا ما در مورد صبر و تسليم ورضا چيزي از وحي داريم يا نه ايا تعريف اينها را داريم يا نه 



 ····························································································  ٣٨٣ 
گوييد تعاريف عقلي اينها را تناسبات عقلي است كه تحويل ميدهد  مي م والمسلمين حسيني :ياحجت االسال

كنيد و يا ميگوييد تعريف را از شرع  مي يعني در جايي كه تعريف داريد همانجاست كه تناسبات را مطرح
ام چنين كاري ميگيريم و تناسبات را عقل ميگويد كه در اينصورت حرف ما اينست كه عقل را ياراي انج

نيست چرا كه اگر عقل بر تعاريف احاطه نداشته باشد قطعا احاطه بر نسبتها هم ندارد ولي انجا كه تعاريف را 
عقل خودش مطرح ميكند قطعابر نسبتهايش هم محيط است و با مالحظه لوازم عقلي از عهده بيان انها بر 

 ميا يد 
دست امده ايا نوعي تعريف از انها را در اختيار ما قرار نداده برادر معلمي :وقتي صبر وتسليم و رضا از وحي ب

 است 
 حجت االسالم والمسلمين حسيني: بله تعريف داده است 

 برادر معلمي: ايا اين تعريف عددي ميشود
حجت االسالم والمسلمين حسيني :به نظر ما اين تعاريف عددي نميشود يعني اگر تعاريف از وحي است 

 ازعددي هم از بايد 
وحي بدست ايد و ما نميتوانيم انهارا عددي كنيم يعني در خود اينجاد واحتمال هست : يا ميگوييد تعاريف از 

 شرع است كه در اينصورت حرف ما اينست كه عقل ميتواند نسبت به تناسب بين انها نظر دهد 
 برادر معلمي : در اينصورت ايا ان تعاريف بچه درد ميخورد

لمين حسيني: اينكه اين تعاريف بچه درد ميخوردحرف ديگري است وممكن است هم حجت االسالم و المس
 كه بدردكار ما 

نخورد امادر مقام برهان يكوقت است كه فرض را بر اين ميگيرد كه تعاريف از وحي آمده است و ما بدنبال آن 
كه موضوع موضوعي نيست  ميگوييم مبتني بر اين فرض , تناسبات بين آنها را نميتوان عقلي بدست آورد چرا

كه عقل بتواند لوازمش را مالحظه كند , اما اگر موضوع از مخترعات عقل باشد طبيعي است كه عقل توانايي 
 مالحظه لوازم عقلي را دارد. 
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برادر معلمي : بنابراين ما نيازي به اموري كه از وحي بدست آمده نداريم.آنها را كنار ميگذاريم و بصورت عقلي 

كنيم و حتي اگر اسم بعضي از آنها را هم صبر  مي ن مدل ميپردازيم و جدول كمي خاصي هم درستبه ساخت
و تسليم و رضا بگذاريم اين غير از صبر و رضا و تسليمي است كه وحي فرموده است و تنها در عنوان 

 مشتركند. 
كنيم كه آيا  مي هحجت االسالم و المسلمين حسيني: ولي در كنترل خطا كه ميخواهيم بسنجيم مالحظ

 اوصافي كه وحي فرموده خاصي شده يا نشده است. 
برويم كاري هم به اسمش نداريم. معيار ما و  ٢به  ١برادر معلمي : اصوال كاري به آنها نداريمو ميخواهيم از 

با  رفتن است و كاري به وحي ندارد و نميتوان ادعا كرد كه اين اعداد ٢به  ١تشخيص اشتباه ما بر اساس از 
 آنچه وحي فرموده است متناسب است. 

حجت االسالم و المسلمين حسيني: ما ميگوييم به اين نحوه اي كه تعريف ميدهيد و سپس عقال ميخواهيد 
نسبت بين آنها رابدست آوريد منطقا با هم سازگار نيستند زيرا چيزي را كه حد اوليه آن مال عقل نيست 

 ند.نميتواند تناسبات آنرا هم مالحظه ك
پذيرد يعني  مي برادر معلمي : اگر چه حد اوليه از عقل نيست ولي عقل از يك جاي ديگر گرفته و همان را

 آورد  مي فرض ميكند كه حد اوليه اين است و بر اساس آن جلو رفته و قوانيني را بدست
ضا و تسليم باشد حجت االسالم و المسلمين حسيني: بفرض كه حد اوليه را وحي گفته باشد و آن هم صبرو ر

 آيا چگونه ميخواهيد عقال جلو برويد؟ 
 برادر معلمي : ممكن است ما نتوانيم اينكار را بكنيم ولي اين دليل بر اشكال داشتن اين فرض نيست. 

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر نشود دال بر اينست كه آن اشكال دارد.
درخت افتاد ولي كسي توجه به قانون جاذبه نداشت وتنها يك برادر معلمي : هزاران نفر ديدند كه سيب از 

 نفر اين كار را كرد.
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حجت االسالم و المسلمين حسيني: ولي تكليفي را كه االن داريم برابر با ميزان عقلي است كه داريم و اين 

 طور نيست كه آنرا رها كنيم و بگوييم يك آدم عاقلتر ازما بايد آن را درست كند.
كنيم و انشاء ا... خداوند بذهنمان ميرساند ولي اگر هم بذهنمان نرساند ديگر  مي ي : ما هم فكربرادر معلم

جنگيم حال اگر هم پيروز نشديم بهر حال يك  مي حجت بر ما تمام است مثال در جنگ ما براي پيروزي
 آيد كه كفار شكست ميخورند. مي روزي

فكري كه مينماييد آيا لوازم عقلي صبر را چگونه تمام  حجت االسالم و المسلمين حسيني: بهر حال در اين
 ميكند/

 برادر معلمي : آيا لوازم عقلي صبر يعني چه؟ 
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني تناسبات آن.

برادر معلمي : ما بايد كميت را با اين هماهنگ كنيم و نه اينكه كميت خود آنرا بدست آوريم و در نهايت اگر 
ل كنيم حداقل اينست كه بگوييم صبر را تجربه كرده و عدد تجربي را بجاي آن قرار دهيم و اين خيلي تنز

خيلي بهتر از حاكم كردن چيري بر آن است ولي قدم اول اينست كه فكر كنيم و رياضياتي متناسب با آن 
 درست كنيم 

كنيم ولي براي اين امر آيا حجت االسالم و المسلمين حسيني: ما هم ميخواهيم رياضياتي براي آن درست 
 لوازم چه حدي را بايد مالحظه كنيم؟ 

برادر معلمي : يعني بايد ديد كه چه رياضياتي را قرار دهيم كه اين تناسبات را بهم نزند ولي نميدانم كه 
 منظور از مالحظه لوازم حد چيست. 

يتوانيد بدنبال جوابش برويم حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر سئوال را درست مشخص كنيم آنوقت م
ولي ما نميتوانيم طالب مجهول باشيم لذا اينكه ميفرماييد بايد تناسبات صبرو تسليم و رضا را پيدا كرد بچه 

 معناست و چگونه بايد آنرا پيدا كرد؟ 
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ر برادر معلمي : اين مطلب يك امر كلي است و كاري هم به صبرو رضاو تسليم ندارد و كلي آن انيست كه اگ

وحي كيفيتهايي را پشت سر هم فرموده باشد ( مثال صد كيفيت ) آيا ما چگونه عدد گذاري بكنيم كه دراين 
عدد گذاري پشت سر هم قرار گرفتن امور متخذه از وحي نفي نشود؟ اين يك امر كلي است و ربطي هم به 

 شند ياچيز ديگر ندارد.اينكه اين صد كيفيت يا اين سه كيفيت كه وحي فرموده صبر, رضا و تسليم با
حجت االسالم و المسلمين حسيني: وقتي شما ميگوييد كاري به اينكه از وحي چه چيزي مطرح شده نداريم 

 آيا چه چيزي است كه مالك بهم خوردن يا بهم نخوردن اين اولوبت هاست؟ 
شود يا اينكه تنها  مي يتبرادر پيروزمند : آيا هر قاعده كمي كه بر اين تناسبات جاري شود اولويت آنها رعا

 تناسباتي كمي خاصي است كه متناسب با رعايت اين اولويتها است؟ 
روشن شود ميتوان گفت كه چه اموري  "رعايت تناسبات  "حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر مفهوم 

خوب اعداد  متناسب هستند و چه اموري نيستند اگر منظور پشت سرهم بودن اينها و بهم نخوردن اين باشد
طبيعي متناسب با آن است يعني اگر غرض رعايت تقدم و تاخر است كه فرضا هيچگاه نگوييم رضا زودتر از 
صبر است كه در اين صورت فرقي ندارد كه اعداد طبيعي را مطرح كنيم ويا هر دو عدد متوالي ديگري را ارائه 

 دهيم. 
ميگوييم آنچه وحي فرموده نبايد بهم بخورد آيا اين بهم برادر پيروزمند : بهر حال بايد مشخص شود كه وقتي 

را هم كه  ٣،٢،١نخوردن بچه معناست؟ آيا بمعناي آنست كه اين اولويت بنديها رعايت شود كه در اينصورت 
 بگذاريم رعايت ميشود.

را قرار دهد تا صد  ١برادر معلمي : عيبي ندارد و اگر صد ميدان باشد هركسي ميتواند بترتيب براي آنها از 
واحد تكرار شود و  ٣،٢،١و يك تناسبات خاصي برقرار ميكند مثال ممكن است بعد از ٤و٣و٣و٢و٢و١ولي بين 

در اينصورت معناي ديگري غير از حالت اوليه اعداد طبيعي ميدهد و ما هم بايد يك چنين قانوني را كه كال 
 ت اين كيفيات برگردد.عقلي هم هست بدست آوريم ولي قانوني كه يك پايه آن به ذا
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حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر توضيح دهيد كه معني اين برگشتن يك پايه آن بذات كيفيت 

 چيست مطلب آسان ميشود.
برادر معلمي : اصل سئوال ما همين است و اگر اينرا خوب بتوانيم توضيح دهيم مطلب حل ميشود و سئوال 

ن كيفيت و جلو ميرويم ما بين اين كيفيات يك نظمي خاص برقرار هم اينست كه وقتي از اين كيفيت به آ
است وما بايد به نحوه اي عدد گذاري كنيم و رياضياتي بدست آوريم كه ذاتش منوط به خود اين كيفيات 

كنيم عمل وقوع آنرا نشان  مي شود يعني وقتي كه به اين كيفيات ميرسد نتوانيم در جايي كه تبديل واحد
 دهيم. 

كنيد يكي اينكه ميگوييد ما نميخواهيم  مي السالم و المسلمين حسيني: شما دو مطلب را مخلوطحجت ا
گوييد ميخواهيم  مي كميات اين كيفيات را از طريق استنباط از آيات و روايات بدست آوريم و دوم اينكه
 تند. تناسبات بين فرضا اين سه وصف را عقال پيدا كنيم و ايندو مطلب با هم قابل جمع نيس

 برادر معلمي : تناسبات را منوط به اين كيفيات كردن غيراز اينست كه تناسبات آنهارا عقال پيدا كنيم. 
حجت االسالم و المسلمين حسيني: براي حل مطلب , شما اين اوصاف ارزشي را كنار بگذاريد و در اصاف 

 گوييد؟  مي غيره چهفيزيكي مطلب را مالحظه كنيد آيا درباره اوصافي مثل سختي و سستي و 
برادر معلمي : يكوقت استكه ميگوييم مراتب رشد تكنولوژي بگونه اي است كه اول تكنيك دستي است بعد 
ازآن تكنيك مكانيكي است و سوم تكنيك الكتريكي است و چهارم الكترونيكي است و. .....ميباشد. حال اگر 

رد كه بترتيب نسبت تاثير اينها را به ما بگويد و يا سئوالي شود كه نسبت تاثير اينها چيست؟ ياكسي وجود دا
كسي وجود ندارد كه چنين امري را براي ما معين كند لذا در مقياس كوچك آزمايش ميكنيم و فرضا در 

كنيم و با توجه به نتيجه اي  مي رابطه نانوايي و حاصل آن تكنيك دستي , مكانيكي و الكتريكي و. ...را امتحان
آوريم حال اگر ما داريم نانوايي دستي را به مكانيكي  مي تاثير خاصي را براي آنها بدستكه ميدهد نسبت 

آيد نيست بلكه آثارديگري هم هست مثال تعداد  مي تبديل ميكنيم , تفاوت آنها صرفا در تعداد ناني بدست
از عهده ما خارج افرادي كه بيكار ميشوند تعويض سوخت وغيره همه مطرح اند ولي مالحظه همه ي اين آثار 
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گفتيم در نزد شارع نان پختن با تكنيك دستي  مي است و چنانچه از ناحيه شارع همه اين آثار مشخص بود

ارزد ولي حاال كه اينكار از راه تجربي محال است ما  مي ارزد و با تكنيك مكانيكي فالن مقدار مي اين مقدار
دانيم هم كه يك بعدي  مي كنيم و مي نها را ارزش گذاريكنند آ مي صرفا از لحاظ تعداد ناني كه هردو توليد

رفتار كرده ايم و كار ناقصي است چرا كه امور ديگر را در آن دخالت نداده ايم يعني اوال اين اعدادي كه براي 
آيد تجربي است ثانيا متناسب با حقيقت تناسب آنها هم نيست چرا كه همه ابعاد  مي اين اكنيك ها بدست

ه نكرده ايم ثالثا براي امور خاصي است كه تجربه كرده ايم و اعدادي را به دست آورده ايم و آنرا مالحظ
 توانايي تعميم آنرا هم نداريم ولي در عين حال يك امر تجربي منهاي آنها هم نيست. 

م حجت االسالم و المسلمين حسيني: براي اينكه سئوال روشنتر شود مثالي ميزنم : عقل در باره آدم ( عل
النفس) يك فروضي دارد درباره روح يك فروضي دارد و عرفا درباره نفس يك فروض عقالني دارندو اين 
درست است كه آنرا با مذاقي از شارع هم آميخته ميكنند وليكن خودشان هم ميدانند كه اين مطلب عقلي 

يند حال گاهي است كه كنند و سپس به كلمات شارع نظر مينما مي است. يعني اول يك مطلب عقلي را تمام
اسم اين مطلب عقلي را شهود ميگدارند و يا گاهي است كه آنرا فلسفي و عقلي مينامند ولي بهر حال نوعي 
استنباط ( شهودي يا فلسفي ) است و بعد هم مستنبط خودشان را به لباس تقريب ( و نه استنباط) با آيات و 

بهتر متجلي شود ) حال اگر از اين مطلب يك مقدار جلوتر كنند ( براي اين كه در ذهن فرد  مي روايات بين
برويم لوازم اين را مالحظه ميكنند يعني اول براي انسان قواي مختلفي را مطرح ميكنند و سپس رابزه آنها و 
فرضا سلطنت اين قوه بر آن ديگري را مطرح كرده و براي هر كدام هم اسمي ميگذارند و لوازم هر يك را هم 

مايند فرضا در همين مراحل است كه به سه عنوان صبروتسليم و رضا ميرسند بنابراين اگر غرض بررسي مين
از تناسبات كمي نظير احكام كيفي اي كه عرفا و اخالقيون ميگويند در اين صورت فرق چنداني با جدول 

اينهادر مورد فلسفي شما ندارد مگر اين كه جدول فلسفي شمادر عام تغيير صحبت ميكند (بصورت عقلي) و 
خاص انسان تامل كردهو يك چنين مطالبي را گفته اند و اال هردو دستگاه را درست كرده ايد و سپس آنرا 
منطبق بر آيات و روايات كرده ايد و بعد هم آمده ايد اوصاف اخالقي و ارزشي را مطرح كرده ايد ودر نهايت 
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مطرح كرده ايد و شالودهي آن حدهاي اوليه هم  شالوده اش همان حدهاي اوليه اي بوده كه در مورد انسان

گردد. و در هر  مي به چيزي كه در فلسفه يا عرفان گفته ايد و همه چيز را مظهر با اسم يا. ......ناميده اند بر
حال سئوال ما اينست كه آيا تناسباتي را كه بين دوكيفيت ميگوييد (با توجه به اينكه تعاريفي را هم كه 

صورت يك سري شاخصه هاي عيني ذكر شده و فرضا آدم صابر را با چندين شاخصه معرفي شارع فرموده ب
آوريم يك معناي آن اين است كه  مي گوييد تناسبات اينها را تجربتا بدست مي كرده اند) بچه معناست؟ وقتي

ال انجام دهيد اگر كنند اگر اينكار را نكنيد و بخواهيد عق مي مالحظه كنيم كه فرضا آدمهاي صابر چگونه رفتار
از قبيل كاري است كه علماي اخالق انجام ميدهند فرقي با اينكارهاي فلسفي تان ندارد زيرا آنها براي 

دهند كه كمي است بنابراين ميتوان بر اساس  مي تناسبات كيفي بين رضا و صبرو تسليم يك تعاريفي
 ي آيا مقصود شما همين است؟ تعاريفي عرفاني يا فلسفي مراتب كيفي را يك تقسيماتي كرد ول

 برادر معلمي : تقسمنات مربوط به بحث فعلي ما نيست. 
حجت االسالم و المسلمين حسيني: انسان ميتواند فلسفه نفي بيان كند و براي اوصاف انسان با همديگر يك 

 ربط و نظامي خاص هم معين كند. 
رده است و در هيچ كتاب اخالقي و عرفاني اين برادر معلمي : تا بحال كسي در اين مورد تناسباتي مطرح نك

 امر مشاهده نميشود.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر چه تناسبات بصورت يك نظام مشاهده نميشود ولي يك نحوه از 

 تناسبات دستورالعملي در همه آنها مالحظه ميشود. 
 و......را كسي نگفته است.  ٤،٣،٢،١برادر معلمي : تناسبات بمهناي كمي و 

حجت االسالم و المسلمين حسيني: تناسبات كمي را مطرح نكرده اند و اهل آن هم نيستند ولي تناسبات 
قصد كيفي را مطرح كرده اند كه فرضا اگر اين قوا بر آن قوا سلطه يابد داراي چنين آثاري ميباشد بنابراين م

 نه آن تناسبات مستنبط از شرع است و نه تجربي است و بايد ديد كه چگونه است. 
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برادر حسينيان : اگر بخواهيم نسبت تاثير ايمان يك فردي را در عينيت محاسبه كنيم اوال در اعمال فردي 

 نجيد. كميت گذاريهايي ميكند و در مرتبه عقلي اموري انجام ميدهد كه ميتوان نسبت تاثير او را س
سنجيد  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: در همين ام هم اموري را مفروص داريد و نسبت تاثير او را

 مثل مقاومت كار. 
 برادر حسينيان : فرضا مقاومت كار او تجلي صبر است. 

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني شما بديهي ميگيريد كه مقاومت بهتر است. 
در تحقق صبر , همه كارهايش از صبر اثر ميپذيرند يعني در عينيت اين صبر است كه به  برادر حسينيان :
 دهد.  مي زندگي فرد شكل

 برادر سليمي : در تعريف صبر , مالكهايي هم مطرح شده است 
حجت االسالم و المسلمين حسيني: شاخصه هايي داده اند و تناسبات بين اين شاخصه ها عقلي و فلسفي 

 است. 
كنيم كه بچه ميزان از اين شاخصه ها  مي در سليمي : در مقام تجربه نسبت به يك انسان صابر مالحظهبرا

 تحقق پيدا كرده است و او چه ميكند. 
حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا درجه اي كه ميخواهيد آنرا كمي كرده و تناسبات را ذكر كنيد 

 كنيد؟ مي نه صبر او را كميچيست؟ اينكه يك آدم صابر است درست ولي چگو
برادر سليمي : فرضا اگر در روايا آمده باشد كه يك آدم صابر ده برابر آدم غير صابر قدرت دارد همين مالك 

 قرار ميدهيم. 
حجت االسالم و المسلمين حسيني: در اين صورت معنايش اين است كه كميت آنرا هم اجتهادات بدست 
آورده ايد و اين غير از مطلب گمشده ماست بلكه معنايش اين است كه هم وصف هم كميات هر دو را وحي 

 فرموده است و حال آنكه فرض سئوال اينست كه كميات را از شرع نداشته باشيم. 
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آيد  مي آيد نيازي به كميت ندارد به نظر مي پيروزمند : در احتمال اول فرموديد كه اموري كه از جهتبرادر 

 كه ساده ترين راه است. 
حجت االسالم و المسلمين حسيني: در آنجا اور تخميني است و معناي سياستگذاري و اولويت بندي همه 

گردد و معنايش  مي اصله به فرمول عددي شما برروساي دنيا هم همينگونه است ولي تناسبات كمي آن بالف
آييم مثال ميگوييم حاال مرحله صبر  مي اينست كه جدول اوصافتان امري جهتي است و ليكن در مرحله كه

 خانه قرار ميگيرد.٢٧است و فرضا صبر هم در 
تابع فرمول كمي برادر پيروزمند : ئر تمجا دو مطلب مطرح شده است يكي اينكه ما جدول زمان و مراحل را 

كنيم ومكان را تابع كميتي كه عينيت تعيين ميكند بنماييم حرف ديگر اين بود كه در زمان هم فرمول 
نباشد بلكه اعداد تخميني مطرح باشد كه اين هم چون اعداد زمان بايد فيكس باشند شايد درست نباشد.حال 

 آيد بچه معناست؟ مي آيا اينكه مكان باتوجه به عينيت بدست
حجت االسالم و المسلمين حسيني: معناي تجربه شدن اين مطلب اينست كه آمار بگيريد كه فرضا اهل صبر 
چند عدد استكان درست كرده اند و يا آدمهاي مومن نسبت به غير مومن ها بچه نسبتي در جامعه حضور 

 دارندو نسبت تاثير آنها در ابعاد مختلف بچه ميزان است. 
افتد غير از شكل مطلوب آن است اينكه اولويتها بايد رعايت شود درست  مي كه چه اتفاقبرادر پيروزمند : اين

توان فهميد كهفالن وصف عوضي بايد تبديل به وصف ديگر شود ووقتي اين  مي و با توجه به اين اولويتها
به تبع اين تغيير بخواهد واقع شود با توجه به فرمول كمي در زمان ميفهميم كه هر كدام از اوصاف ديگر 

فهميم كه اين وصف خاص بايد به  مي آييم در آنجا مي وصف بايد چه تغييري بنمايند ولي وقتي سراغ مكان
فالن وصف تبديل شود اما آيا از كجا بفهميم كه در صورت چنين تغييري اوصاف متناسب با اين وصف در 

ساس وضعيت موجود بايد بدهيم نا اين وضعيت چه هستند؟ عالوه بر اين آيادر عينيت چه تغييراتي را بر ا
 تناسبات حفظ شود؟ و نيز آيا بر اساس حفظ اموري ثابت چگونه ميتوان اثر شرايط را توجيه كرد؟ 
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گوييم آدمهاي فاسد فاسق عادي كافر و.  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: وقتي ما آمار گرفته و

يارات اين افراد را به فالن نسبت بايد قرار داد. حال جدول ....فالن تعداد است و سپس دستور ميدهيم كه اخت
تناسبات ما هم بايد يك چنين چيزي را ارائه دهد كه واليت عدول را برفساق واليت فساق را بر كفار( در 
عينيت) تمام كند و اين امر در زمان دوم منجر به اين شود كه تعداد كفار مضمحل درتعداد فساق و تعداد 

محل در تعداد عدول شود و درنهايت تعداد عدول بيشتر شود واين بها دادن هم بايداز نظر بها فساق هم مض
دادن اعتبارات اقتصادي هم اعتبارات سياسي و هم اعتبارات فرهنگي رعايت شود ( واليت معناي سياسي 

يگيرد و در دارد اقتصادي معناي رشد اختيارات مالي است و فرهنگي معناي تحصيل در آن تهذيب قرار م
 متن گزينش براي دانشگاه تهذيب فرد هم مطرح است صرف حفظ كتاب مطرح نيست ) 

براد پيروزمند : اينكه حكومت عدول بايد رعايت شود يك حرف ارزشي است ولي تناسبات كمي مكان را از 
 آوريم؟ مي كجا

بار است و بعد  ٢٧ر است و فرضا حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر ميزان اين رتبه از لحاظ زماني باالت
بار بيشتر از ديگري است مثال اگر  ٢٧بار بايد به اين صفت برسيم در اختياراتي هم كه به اين ميدهيم  ٢٧از 

نبودن است طبعا محارب نبودن يك فرد عادي با محارب نبودن يك موحد در حد عالي  "محارب "معيار 
عبادتش هم نداشته باشدپس در تغيير اول حداقل امكاناتي كه در فرق دارد و اين فرد بايد توجه به حاالت 

برابر او امكان ميدهد و حداقل مطلب اينست كه  ٢٧كشور جهت زيست وجود دارد به او ميدهيد و به ديگري 
 اولي ميتواند كارگر شود و نميتواند كارفرما شود.

 از كجا آمده؟ ٢٧برادر پيروزمند : آيا 
 ٢٧ين حسيني: فرض بر اينست كه درتناسبات مراحل بين اين مرحله تا مرحله ديگر حجت االسالم و المسلم

درجه اولويت مطرح است  ٢٧مرتبه وجود دارد و لذا ميگوييم به اين فرد و فردي كه دركنارش نيز هست 
به  تغيير واقع شود در اينجا هم ميگوييم ٢٧يعني وقتي كه از يك وصف ميخواهيم به وصف ديگر برويم بايد 

 منزلت اجتماعي بيشتر ميرساند تا به فردي كه در كنار اوست.  ٢٧اين فرد خاص 
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 آوريد  مي برادر پيروزمند : يعني همان قاعده زمان را در مكان هم

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: منتهي با توجه به يك امور عيني كه چند نفر هستند و چقدر از آن را
 ٤٥٠٠نويسد حداقل حقوق  مي نسبت رعايت ميكنيم مثال وقتي وزارت كار توان رعايت كرد يعني به مي

 تومان است آيا بين حداقل حقوق مسلمان با حداقل حقوق غير مسلمان نبايد فرقي باشد؟ 
 برادر پيروزمند :آيا يكي از اين تخصصيها هست كه منجر به تغيير مطلوب ميشود؟

دهد و در  مي مطلوب داريم كه سرعت مطلوب را نشان حجت االسالم و المسلمين حسيني: مايك تخصيص
برابر  ٢٧وضعيت االن چيزي را قرار ميدهيم كه حداقل تناسب را با مطلوب داشته باشدفرضا اگر مطلوب بايد

 دهيم  مي باشد و امكان آن وجود ندارد حداقل آن كه سه برابر باشد را قرار
مكاني انجام ميشود با كاري كه در مراحل پيش بيني كرده ايم برادر پيروزمند : آيا كاري كه در تغييرات 

هميشه فاصله دارد؟ يعني بنابرجدول مرحل بايد تغيير خاصي صورت بگيرد و الزمه اين تغيير هم اتفاق 
خاصي است كه در عناصر موجود بايدصورت بگيرد تا منجر به اين تغيير شود لذا ديگر نميتوان تغيير را از 

 ير داد.به سه تغي ٢٧
آوريد با توجه به اينكه مضرب آن يكي است  مي را روي سه ٢٧حجت االسالم و المسلمين حسيني: وقتي 

بر مبناي سه به دست  ٢٧توان حركت كرد ولي چون  نمي سرعتش كم شده است يعني با سرعت مطلوب
ان آمده است ولي با حفظ باشد يعني تناسبات زمان و مك مي ٣توان به آن داد  مي آمده است حداقل بهايي كه

 ٢٧اين تحرك كه اگر بين وصف اول و دوم بتوانيم همه مراتب را مطرح كنيم چه بهتر و اما اگر نميتوانيم از 
 كنيم  مي و يا حداقل كه سه باشد را رعايت ٩,  ١٨كمتر يعني 

 دهد. مين برادر پيروزمند : در اين صورت آن تغيير ارزشي كه به حكم جهت بايد واقع ميشد رخ
حجت االسالم و المسلمين حسيني: به سرعت مطلوب واقع نميشود و نه اينكه اصوال واقع نميشود يعني از 

شود و در قدم بعدي به مطلوب ميرسيم و در وضع مطلوب آخر  مي اينطريق جامعه آماده پذيرش آن جهت
 ار باشد. كار بايد جدول مراحل و جدول مكان با عددي كه ضرب ميشود با عينيت سازگ
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 برادر پيروزمند : آيا در شرايط متعادل عينيت كميات پيش بيني شده جدول را به هم ميزند؟ 

 د حركت كند. ٢٧حجت االسالم و المسلمين حسيني: مطلوب زماني است كه سرعت تكنولوژي هم بر اساس 
 

 والسالم عليكم و رحمه ال... و بركاته



 الگوبحث 
 بسمه تعالي

 ٢١/١/٦٩ _١١جلسه 
برادر معلمي: در بحث كميت در جلسات گذشته اينطور صحبت شد كه چند راه براي تعيين كميت وجود 
دارد تا از اين طريق به فرمول تعيين ارزشها و به تبع آن فرمول تعيين سرعتها و فرمول كميات تركيبي 

ي و با دقت در متون رسيد از وحي پيدا كنيم. در اين باره به اين دست يابيم، يك راه اين بود كه آنرا بطور نقل
آيد، راه دوم اين بود كه با توجه به مطالب كيفي كه از  نمي نتيجه رسيديم كه فعالً چنين كاري از عهده ما بر

وحي بدست آمده ( يعني تقدم و تاخر امور كيفي كه از وحي بما رسيده ) يك جدول عددي درست كنيم. در 
ين مورد هم از ارانه چنين جدولي عاجزيم. راه سوم اينست كه جدول را بطور عقلي و با توجه به يك فلسفه ا

و مطالب كلي نظري بدست آوريم. طبعاً اگر از اينطريق هم به نتيجه نرسيم، راه حل بعدي اينست كه اين 
اشته باشد يكي تجربي مطلق و تواند د مي اعداد را بصورت تجربي بدست آوريم و در حالت تجربي دو حالت

مستقل از امور رسيده از وحي و بدست آوردن جدولي و حاكم كردن آن بر آن كيفيات و ديگري تجربه 
 مبتني بر اموراتي كه وحي فرموده است.

فعالً بحث در رابطه با راه عقلي آن است كه آيا اگر بخواهيم عدد گذاري كنيم، در اين موارد چه چيزي را بايد 
ر داد، يك احتمال اينستكه بگوئيم نسبت ما بين كيفيتها بايد مساوي باشد وفرضاً همه نسبت يك، يك قرا

داشته باشند و از هر چيزي مساوي باشند. احتمال ديگر اينست كه نسبتها با همديگر نامساوي باشند، اين 
ا ممكن است هر سه با هم نسبتهاي نا مساوي هم ممكن است دو تا مساوي و سومي با آنها متفاوت باشد وي

مختلف باشند. احتمال ديگر اينست كه بگوئيم ضرورتي ندارد كه هميشه به يك صورت باشد، بلكه هر سه 
نسبت گاهي اوقات مساوي است و گاهي اوقات دو تا از آنها مساوي است و گاهي اوقات هم اصالً با همديگر 

ري متغير باشد. احتمال سوم به نظر ميرسد كه مساوي نيستند و يعني نسبت حاكم بر اين سه خودش ام
چندان پشتوانه محكمي ندارد و بي وجه مينمايد چرا كه اگر نسبت دائماً در حال تغيير باشد در حقيقت بدان 
معني است كه ما اصالً قانون حاكم بر آنها را نداريم ولي اگر ما در معناي تعادل كمي دقت كنيم، چون 
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، اگر مفهوم مطلق برابري مد نظر باشد، نه تنها وجود نداشته و نافي تغاير است بلكه معناي تعادل برابري است

در قدم بعدي نافي حركت ميشود، چرا كه اگر بنا باشد دو كيفيتي را كه به يك نسبتي كامالً متعادل هستند 
د داشت درست با هم تركيب نمائيم بدان معناست كه زور طرفين تركيب مساوي است و امكان تغيير نخواهن

مثل اهرم ايستايي كه وزنه طرفين تركيب مساوي است و امكان تغيير نخواهد داشت درست مثل اهرم 
ايستايي كه وزنه طرفين ضربدر بازو در هر دو طرف مساوي باشد. بنابراين بحث تعادل بصورتي كه به نفي 

د، تعادل نسبت به مقصد خاص است تواند مد نظر باشد بلكه وقتي صحبت از تعادل ميشو نمي حركت بانجامد
كه مطرح ميشود، مثالً وقتي ميخواهيم بردار خاصي را داشته باشيم، دو بردار ديگر به نحو خاصي بايد تركيب 
شوند و به تعادل برسند تا اين بردار سوم را نتيجه بدهند. لذا تعادل ايندو نسبت به بردار سوم است كه معنا 

 درجه داشته باشيم بر آيندي عمود بر آن صفحه پيدا ١٢٠ه بردار با زاويه پيدا ميكنند، همينطور اگر س
كنند. حال وقتي ميگوئيم دو بردار متعادل هستند هستند بدان  مي

كنند تا حركت  مي معناست كه اين دو بردار از يك لحاظ همديگر را خنثي
در جهت ديگري صورت نگيرد و تنها در جهت وقوع نتيجه حركتي صورت 

 د.بگير
پس تعادل يعني اينكه اشيائي با نسبتهايي خاص ( كه مطلوب خاص ما را تحويل دهند ) تركيب شوند و اين 

كم تناسبات بين كيفيتهاست براي يك حركت خاص و كم در حركات  "همان تعريف قبلي است كه گفتيم 
تعادل بصورت مطلق . بنابراين "يا سرعتها تناسبات بين كيفيت حركات است براي رفتن در جهت خاص 

نيست بلكه براي رسيدن به يك مطلب خاص از دو كيفيت خاص ديگر است و لذا بستگي به آن دو كيفيت و 
نيز منتجه دارد كه چه باشند. اگر اين دو كيفيت، كيفيت خاص باشند و منتجه آنها هم خاص باشد و يك 

اگر شكل خاص نداشته باشند نسبت  شكل خاص با هم داشته باشند، نسبت بين آنها يك به يك ميشود و
اين مطلب مقداري توجيه احتمال آخر بود ( كه  بين آنها يك به يك نخواهد بود و شكل ديگر خواهد داشت.

بگوئيم الزم نيست هميشه يك به يك و يا مختلف باشد ) كه اين يك بيك بودن يا مختلف بودن بستگي به 
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ا چه باشند و از روي اينها ميتوان يك به يك بودن يا مختلف كيفيت نتيجه و كيفيت مقدمات دارد كه اينه

 بودن را متوجه شد.
 ٣،٢،١در رابطه با احتماالت ديگر هم مطالبي مطرح شد، از جمله اينكه چه ما آن را يك به يك بگيريم و چه 

نصورت شايد و يا هر نسبت ديگر، اگر منجر به اين شود كه ما كميت را بعنوان عالمت استفاده كنيم در اي
بهتر باشد كه اينكار را روي همان كيفيتهاي شرعي انجام دهيم يعني اگر ميخواهيم عالمت هم بگذاريم مگر 

 ٢،١آنكه در اينجا آنها را طوري تعريف كنيم كه از شكل عالمت بودن خارج شوند و با رابطه اي كه بين 
كيفيتها هم معين شود. بهرحال در تقويت هر  است ) مشخص باشد و ربط آن با ١دو برابر  ٢وجود دارد ( كه 

 احتمال، بايد تعريف واحد و اعداد ديگر مستدل باشد 
 بصورت عالمتي بود؟ ٣،٢،١حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا احتمال قبلي يعني 

 برادر معلمي: تا حدودي عالمتي است.
يد سه بار تغيير كند تا بشود واحد دوم و حجت االسالم و المسلمين حسيني: وقتي گفته ميشود واحد اول با

 شود؟ نمي واحد دوم هم بايد سه بار تغيير كند تا بشود واحد سوم آيا تناسباتي بين آن ها مالحظه
از مصاديقي است كه هر سه مختلف باشند و  ٣،٢،١برادر معلمي: اين نيز خودش يكي از احتماالت است كه 

 بچه معنايي بكار برده ميشود. ٣و  ٢در اينجا بايد مشخص شود كه آيا 
حجت االسالم و المسلمين حسيني: يكي از اموري را كه در باب كم ( بدنبال بحث سرعت و شتاب و نرخ 

توان روي آن دقت نمود. دقت فلسفي در همين مورد ميباشد كه بگوئيم، اگر جاذبه در سه وجه  مي شتاب )
 غيير فرع بر پيدايش يك چنين چيزي است البتهواقع شود در عالم اجسام كيفيت پيدا ميشود و ت

خواهيم بگوئيم مكان مقدم بر زمان يا بر عكس است بلكه فعالً ميخواهيم بگوئيم كه جاذبه در سه وجه  نمي
 مطرح است. يعني در عالم جسم به هر كيفي كه مالحظه شود جهات شش گانه كه به ابعاد سه گانه بر

كرد، اين مطلب در يك مرتبه قابل مالحظه است كه مثالً اين كبريت داراي توان از آن حذف  نمي گردد را مي
شش جهت و سه بعد ( طول و عرض و عمق) است و در يك وجه دقيقتر وقتي كه صحبت از حتي ميدان 
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انرژي ميكنيم ميتوان اين سه بعد را درباره آن مطرح كرد. يعني در عامل جسم يا عالم و ملك اعم از اينكه 

رت جسم ملموس محسوس به حواس باشد يا شي به شكل امواج باشد، بخار باشد يا شكل اشعه يا شيي بصو
ميدان جاذبه به خود بگيرد، باز هم يك نحوه حركتي است كه متكيف به كيف است كه اگر ابزار الزم در 

 ابعاد سه گانهكند كه داراي جهات شش گانه و  مي كنترل آن را داشته باشيم، اين معناي فلسفي بر آن صدق
باشد و بازگشت آنها به  مي باشد, منظور از جهات شش گانه هم راست و چپ, جلو و عقب و باال و پائين مي

درجه خط ديگر را قطع  ٩٠سه بعد است. يعني اگر شما سه خط را بهم وصل كنيد كه هر خط با يك زاويه 
 .آيد مي شود و از آن شش جهت بيرون مي كند, سه بعد آن مالحظه

حال اگ عالم جسم خارج از اين سه بعد نباشد, طبعاً حركت و ارتباط هم الزم دارد و اگر در شش جهت 
تغاير مالحظه شود و تركيب هم در باب آن مدنظر باشد ارتباط هم بايد مالحظه شود, يعني هم تغاير است, 

نطور بگوئيم كه ارتباط و هم ارتباط و هم تركيب و سه بعد يك چنين چيزي را دارا هستند, حال اگر اي
شود مگر اينكه بين اشياء تعلق يا جاذبه اي وجود داشته باشد و اگر ربط باشد اين ربط بدون  نمي اتصالي واقع

طرف بايد ميل تركيبي وجود داشته  ٦حركت محال است زيرا اين تعلق تعلقي است تركيبي و لذا به هر 
يم و اگر ميل تركيبي الزم باشد بايد در اين ابعاد حركت داشته باشد. يعني در سه بعد ميلي تركيبي الزم دار

 باشيم.
گوئيم سرعت بيشتر شد بچه معناست؟ يعني اينكه مقوله سرعت  مي بنابراين وقتي در يك مثال تجربي

كند.  مي چيزي جز حركت باضافه طول و زمان نيست. يك چيزي در يك طولي و با يك تغييراتي حركت
و تغيير  "كند مي تغيير"يعني  "كند مي حركت"بينيد,  مي شما داريد تغييرات را در مسافتيعني در حقيقت 

دهد. حال اگر يك قدم ديگر دقت كنيم و بگوئيم در نفس  مي در مسافت يا تغيير در فاصله معناي سرعت
گوئيم همان  مي شود. ... يك وقت است كه مي باز تغيير پيدا "تغيير در فاصله"يعني در خود  "سرعت"

يا  "حركت در حركت"گوئيم  مي حركت است (در همان يك بعد) و شتاب پيدا شده و يك وقت هست
مسافت در مسافت يا تغيير در تغيير است. اگر تغيير بخواهد در خود تغيير واقع شود آيا معناي پيدايش طول 
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تواند  مي دوم, چه معناي فلسفي دوم در طول اول نيست؟ آيا طول اول در طول دوم يا مسافت اول در مسافت

 تواند نتيجه دهد يك بحث اينست كه مي داشته باشد؟ تغيير در تغيير دوم در تغيير اول چه چيزي را
 كند اال شدت شدت سير و شدت حركت تغيير كرده است و شما نمي گوئيم چيزي به امتداد و بعد اضافه مي
ت كه بگوئيم تغيير همانگونه كه در سرعت گفته شد گوئيد شتاب پيدا شده است. احتمال ديگر اينس مي

تغيير در فاصله است و حتماً فاصله الزم دارد, تغيير در تغيير هم فاصله الزم دارد, پيدايش شدت هم فاصله 
كرد, اگر تغيير دوم در تغيير اول  مي الزم دارد. اگر شدت حركت اول فاصله اش روي يك خط تجسم پيدا

شود و اين بصورت منحني رسم شدن يعني اينكه  مي يدا كند, بصورت منحني رسمبخواهد صورت تجسمي پ
فاصله اي عمود بر فاصله اول مطرح است و در عين حال با فاصله اول هم هست. معناي شدت هم همين 

 دهد. براي تغيير اول يك فاصله اي مالحظه مي است كه در يك ميدان جديد تغيير در تغيير اول رخ
االن خود آن موضوع قرار گرفته و پيدايش شدت در آن موضوع يعني پيدايش فاصله در موضوع كرديد و  مي

شود تا شدت لقب بگيرد. سرعت اول  مي شود, فاصله بود و دارد پيموده مي اول. فاصله بود منتهي دارد كم
دوم است, حركت  معناي حركت يا تغيير در امتداد بود. شدت معناي پيدايش امتداد دوم يا حركت در امتداد

 شود مثل دو سرعت بريده علحده و گاهي مي در امتداد دوم گاهي منفصل از حركت در امتداد اول خوانده
گوئيد فاصله ديگري  مي گوئيد شدت يافت يعني در همان است كه فاصله ديگري واقع شده است, يعني مي

يست بلكه صورت طبيعي و واقعي حاصل شده است منظور صورت تصويري آن كه بصورت منحني در ميآيد ن
 آن نيز پيدايش حركت در دو بعد است و شايد هم بتوان گفت كه واقعاً تغييرات جديد فيزيكي و شيي پيدا

در اينجا, بعد سوم را هم وارد كرده ايم. يعني شدت  "كند مي تغييراتش هم تغيير"شود. حال اگر بگوئيم  مي
ن همان برهان اول كه حركت در فاصله و در دومي تكرار شد و يك شود, يعني عي مي در بعد جديد هم اضافه

 شود. مي بعد ديگري را از نظر فلسفي مطرح كرد, در تغييرات جديد بعد سوم آن هم مالحظه
گوئيد, اگر بخواهد باز هم تغيير كند و از نظر فيزيكي نرخ شتابش هم تغيير  مي حال اگر سه بار تغيير كرد

ق نيست بلكه اشياء به زمانشان (كه حاصل اين سه تغيير است) و به مكانشان (كه كند ديگر آن جسم ساب
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شوند لذا اگ چيزي نرخ تغييرش (سرعت تغييراتش) عوض شد, آن  مي حاصل اين سه تغيير است) شناخته

چيز ديگر عوض شده است اگر دوره پوسيدن يك چيز عوض شد و مثالً اگر آهن از شكل پوسيدن به شكل 
 ر آمده باشد معنايش اينست كه ديگر خودش هم عوض شده است.اكسيد د

خواهيم  مي حال چرا بحث فوق را مطرح كرديم؟ براي اينكه ما نيازمند به فلسفه تغيير عينيت هستيم و
خواهيم از اوصاف روحي, معنوي و متعلق به عالم  مي عينيتي را در عالم خارج بطرف مطلوب تغيير دهيم و

عالم خارج اثر بدهيم كه اوصاف عالم خارج تغيير كنند, پس ما نيازمند به فلسفه تغيير  عقول را در اوصاف
 نسبت به خارج هستيم.
معنايش اينست كه  "هرگاه نرخ شتاب اشياء الهي شود, سير ما سير صحيحي است"پس اگر بتوانيم بگوئيم 

 تكنولوژي و عينيت ما الهي شده است.
شود  مي ميدان, سه فاصله, سه فاصله تركيبي با هم كه حاصلش نرخ شتابرا براي حركت در سه  ١،٢،٣اگر 

 بخواهيم مالحظه كنيم, آنوقت آيا تناسبات بين اينها هم باز بر همين اساس است يا تناسباتش تغيير
كند؟ يك احتمال اينست كه بگوئيم تناسباتش هم بايد بر همين اساس باشد يعني يك جدول حاكم بر  مي

شود,  مي ن مسئله سه بعد در زمان (مبداء و مقصد و وضعيت انتقال) عيناً در تركيب هم جاريآن است, هما
سازد. و نظام كيفيات و تناسبات كيفيات بهم نيز بر  مي يعني همان فرمول حاكم بر زمان است كه سه بعد را

 شود. مي اساس همين امر تمام
با يا اعداد طبيعي, بايد الفبايي از درك نسبت به يك حال اگر بخواهيم در خارج تغيير دهيم, مثل حروف الف

و سير تسلسل  ٣،٢،١مطلب را داشته باشيم و اوضح از اعداد طبيعي اجسام هستند يعني اگر در شناختن 
اعدا طبيعي بخواهيم به بداهت عقل تكيه كنيم از اين واضح تر آن است كه به خود اجسام تكيه كنيم. يعني 

واضحترين مطلب در عينيت براي عقل باشد كه قابل انكار هم نيست, البته تفسير و ابعاد سه گانه شايد 
فلسفه سه بعد حرف ديگري است ولي مبداء حرف, قابل ترديد و انكار نيست. حال اگر كسي بگويد غير از 

ه حجم اجسام وزن هم دارند فلسفه اي حاكم بر حجم شده است, همان توانايي توضيح وزن را هم دارد و ن
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دهد صحيح است كه  مي اينكه با فلسفه ديگري هم قابل توجيه بشود, يعني اگر حركت در سه ميدان حجم را

دهد چرا كه جايگاه آن را معين كرده است و وزن چيزي  مي بگوئيم حركت در سه ميدان وزن را هم تحويل
و شيي در جاي خودش جز جايگاه نيست وزن كششي است كه نسبت به جايگاه خاص براي شيي وجود دارد 

شود  مي گيرد, در آنجا به يك معنا برايش احساس بي وزني مي (كه منتجه آن و ساير اشياء است) كه قرار
آيد اينطور نيست كه وزن آن علت سنگيني كردن آن بر روي آب شده و  مي يعني مثالً اگ چوب روي آب

افتد. يعني ميلش به جايگاه  مي بگيرد به پائين بخواهد پائين آب برود كما اينكه باالتر از آب هم اگر قرار
گيرد بردارهاي وزني اش صفر است  مي خودش تام است و لذا صحيح است كه بگوئيم وقتي در جايش قرار

زند كه باالتر از آب  مي زند كه به زير آب برود و نه زور مي البته نه صفر مطلق بلكه بدان معني است كه نه زور
كت در سه بعد (كه نرخ شتاب است) رنگ طبيعي جسم و سختي و سستي و ساير بايستد, همينطور حر

دهد و اين معنايش اينست كه فلسفه اي كه شارح حركت بود و توانست سه بعد را  مي اوصاف آنرا تحويل
كند. يعني يك فلسفه حاكم بر توجيه همه اوصاف  مي تمام كند, همان است كه ساير خصوصيات را تمام

پوشاند ولكن آن ديگر از  مي ارم كه حركت در پوسيدن و حركت در كل اين حركات است را هماست بعد چه
موضوع بحث جسم خارج است چرا خارج است؟ چون فعالً بحث ما درباره مالحظه تناسب بين نسبتهاست و 

بگيريم و بعد بايد عين اين تباسبات را نسبت به مقصد هم مالحظه كنيم و همه را نسبت به مقصد واحد 
نرخ شتاب ديگر بايد عوض شود تا به مقصد خاصي برسد. يعني « بگوئيم اين نرخ شتاب و آن نرخ شتاب و آ

شود. البته اين  مي سه بار كه نرخ شتاب عوض شود, منزلت تكويني شيي نسبت به غايت وارد مرحله جديدي
د بلكه در تغيير همان سرعت هم در شو نمي بدان معنا نيست كه در تغييرات قبلي در منزلتش تغيير حاصل

 شود منتهي تغييرات كيفي در سطح جديد است. مي منزلتش تغيير حاصل
را از شكل عالمتي تنها و نيز از شكل اقتباس از يك  ٣،٢،١بنابراين شايد بر اساس مبحث فوق بتوان جدول 

و سپس عدم انحصار آن نسبت به  مثال بيرون آورد و آنرا بعنوان اوصاف عالم ناسوت و عالم فلك مطرح نمود
عالم فلك را هم مالحظه كرد, يعني همانطور كه دوئيت و ربط بين آندو و در باب مبداء و مقصد و يا مبداء و 
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جهت و فاصله (حالت انتقال) مطرح است, عين همين را در وحدت تركيبي مكاني يا تركب هم بايد مطرح 

شود است كه زمان  مي دالل به همان چيزي كه مكان تفسيركنيم و يعني در ماهيت حقيقي و جوهري است
كند درست ولي همان منازلي كه در زمان  مي گردد البته اينكه در هر يك قيد خصوصيت پيدا مي هم تغيير

است, همان منازل بايد به شكل مراتب هم مطرح باشند. غايت بلوغ آنكه در مرحله ادلي است همزمانش بايد 
كند) واال در كل  مي رتبه باال باشد (چيزي كه بعدها, اين تمايل به رسيدن بآن را پيدادر مرحله اعلي در 

شود. معناي تركيب اينست كه مراتب نه تنها نسبت بهم كه نسبت به مقصد مختلف  مي تركيب بي معنا
كه  باشند و مختلف بودن مراتب نسبت بهم, دليل اخالف نسبتشان به غايت و جهت غايي است, يعني همين

و غايت خاصي را مطرح  "تناسب آرد و شكر و روغن براي درست شدن حلوا چنين است "شود:  مي گفته
ارزد،  مي ميكنيد، عين اين وقتي درباره نظام عالم گفته ميشود، معناي قدر و منزلت ( يعني چقدر براي غايت

ارزد و چقدر بايد باشد معنا  مي و چقدر از آن اگر باشد براي غايت خوب است ) هم پيدا ميكند، اگر چقدر
پيدا كند، بايد در نفس مراتب هم خوبي و بدي معنا بدهد و ارزشمند تر و ارزشمندتري در نفس مراتبتان 
معني دهند. پس بايد اعلي عليين واسفل السافلين و مراتب بين آندو مالحظه شود. اگر اين مطلب تمام شود 

م معقول و مثال و محسوس است و سير از عالم محسوس بطرف به اين نتيجه ميرسيم كه همان مطلب عال
عالم معقول، اين قاعده بر آن حاكم است، يعني وقتي كه اوصاف كمال مطلوب هستند و ميخواهند در خارج 
جاري شوند بايد از اين سه نرخ شتاب ( در پيدايششان ) بايد گذر كنند تا به خارج برسند و وقتي عالم خارج 

يد الهي كنيد بايد اين سه رتبه را پيدا كند تا الهي شود، يعني بايد آثارش و آثار آثارش و آثار از هم ميخواه
 آثار آثارش مالحظه شود.

در يك چنين فرض بذهن ميرسد كه تناسباتي كه در باب عالم جسم مطرح ميگردد، در تناسبات الگو و مدل 
سباتي بر قرار است. يعني عدد عليحده نيست و تغيير ميآيد و اعدادي را كه ميگذاريم بين آنها يك چنين تنا

هم عليحده و هندسه و حساب هم عليحده. كميات منفصل و كميات متصل ( مثل هندسه ) عليحده نيستند. 
امور ارزشي نيز عليحده نيستند اينطور نيست كه هر كدام حدي بريده از ساير حدود داشته باشند و يك 
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كنيد ممكن است بين اينها  مي شته باشد، البته در جزئياتي كه شما كارساختمان و دستگاهي مستقل دا

تواند عليحده و منفك  نمي تفكيك قائل شويد ولي وقتي در فلسفه تغيير بحث ميشود، در آنجا ديگر رياضيات
كوه باشد، وقتي در بحث عرفان و يا فلسفه نسبت به كلي اشياء ميگوئيم اينها مخلوق هستند و معنا ندارد كه 

و دشت و بيابان و غيره را مخلوق ندانيم و همه چيز حتي مفاهيم ذهني، اوصاف روحي و غيره را مخلوق 
توان فلسفه تعدد را يك فلسفه  نمي ميدانيم در بحث تغيير هم، فلسفه تغيير، مربوط به همه اينهاست و

ه شود و صرفاً يك امر اعتباري عالمتي دانست كه يا معناي مخلوق بودن ندهد و يا ارتباطش با تغيير بريد
شود. البته احتمال اينكه مغفول عنه واقع شود و مثالً من التفات بآن نداشته باشم و يا غير ملحوظ بوده و 
قصد پرداختن بآن مطرح نباشد وجود دارد و لكن هويتاً نيم تواند ارتباط با عالم مخلوقات نداشته و مخلوق 

وق است كه دارد رسم يمشود كما اينكه مركبش، كاغذش، حركتش، در عالم مخل ٢نباشد چرا كه شكل 
اعتباري  ٢كيفش، جايگاهش معنايش و ارتباطش با ساير مخلوقات هم مخلوق است و شما حتي قدرت خلق 

مخلوق بالواسطه نسبت به حضرت حق است. با  ٢تخيلي هم ( مستقل از خداي تعالي نداريد و آن  ٢و حتي 
نيد يك چنين چيزي را مالحظه كنيد. اگر با امداد اوست و چيزي را شما مالحظه امداد اوست كه ميتوا

كرديد، نسبت تاثير اختيار شما در آن بسيار محدود تر از آنست كه بتوان گفت هر چه هويت دارد، صرفاً 
ذهني منوط به اعتبار شماست و هيچ چيز ديگري پشتوانه آن نيست، عالوه بر تناسبات آن نيز، چه تناسبات 

شما باشد، چه تناسبات حركت اجتماعيتان، چه تناسبات حركت رشد ( كه تناسبات حقوقي و حقيقي است ) 
و غيره، همگي مخلوقند، اگر تناسبات بين اعداد يك نحوه نظمي را در جامعه ميآورد كه با اين نظم فرضاً 

ل ده من گندم بگيرد، داللت بر اموري توانيد كسي را استخدام كنيد كه كاري را انجام دهد و در مقاب مي شما
در كار نبود امكان رعايت حقوق اين فرد نبود، در تناسبات  "من "و يا  "ده  "حقيقي دارد چرا كه اگر 

حقيقي هم بازگشت حقوق به حقايق عالم است. حق است يعني اينكه اين مطلب حقيقت دارد و با غايت 
بالباطل معنايش اينست كه شما راضي به ربا شده ايد و ليكن ربا تناسب دارد. ال تكواء كلو اموالكم بينكم 

نيست به حقايق عالم جايگاهش باطل است و صرف رضايت شما كافي نيست و تناسبات حقوقي شما بر باطل 
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استوار شده است و ارزشي نسبت به آخرت ندارد، مبداء ارزشها در سير بطرف حضرت حق است كه بايد 

تواند موضوعيت داشته باشد يعني يا  نمي در اينصورت چيزي بصرف عالمت بودن مالحظه شود و اصوالً
تناسبات حقوقي بر حق ( كه تناسبات حقيقي عالم ) است و يا تناسبات متناسب با انسان و غير متناسب با 
ا خدا كه در حقيقت تناسبات حيواني است. يعني اگر بنا بود كه تناسبات حقيقي و حقوقي اوصاف حميده ر

شود، و يا اگر بنا بود كه انسان از  مي در انسان جاري كند، بواسطه آن انتخاب اوصاف رذيله هست كه جاري
حد وسط بطرف باال حركت كند بر عكس به پائين ميرود، يعني نه تنها حق ظرفيت او ادا نشده ظرفيت او 

ا وسيله نزول اوصاف حميده در هم بطرف حيوانات ميرود. بنابراين اگر يك چنين چيزي تمام شود عالئم ي
جامعه هستند و يا وسيله سقوط انسان در اوصاف حيواني هستند، همينطور كلمات، ادبيات الحادي مردم را 
بطرف باطل ميبرد و الحمد هللا كه به بركت خداي متعال و معصومين (ع) خاصه حضرت ولي عصر (ع) بدست 

پانزده سال قبل معناي شهادت و شهيد و ادراكات اجتماعي امام خميني (ره) ادبيات عوض شد و حدود ده يا 
و ادراكات مذهبي و اجتماعي عموماً ادراكات سوسياليستي و يا بگونه ديگر بود، هر مقاله انقالبي از ابتداء تا 
آخرش سازگار با مذهب نبود. و كلمات باطل رواج داشت درست مثل حاال كه هنوز اشياء باطل رواج دارد، 

طل داعي الي الدنيا و الي الرذايل است و صرف عالمت نيست مثالً رنگ اين ضبط صوت را طوري اشياء با
انتخاب كرده اند كه فروض برود، فرم آن را هم بر همين محور قرار داده اند و بر يك تحريصي هم فروض 

نظر ميگيرند تا ميرود. ذوق منطقه اي كه ضبط صوت براي آن ساخته ميشود و هزاران پارامتر ديگر را در 
خوب از عهده دعوت نمودن آنها بدنيا برآيند و اينها را وارد حرص كننند و بيك صورت هاي خاص رواني 
 مشتهيات را در مصنوعات و فمرهايشان ميآورند، اگر چه ما اهل دقت در آن قسمت نيستيم و متوجه آن

اينگونه يا آنگونه ميسازند بچه معنايي است توانيم بفهميم كه وقتي شكل اين ماشين را  نمي شويم دقيقاً نمي
فهمند كه اين دعوت به جالل است و يا  مي و چه اثري در روح آدم دارد ولي آنها كه اهل دقت هستند بخوبي

دعوت به جمال و بعد جالل و جمال را هم در شكل رياست حيواني باطل و يا شكل تمايالت جنسي فاسد و 
فهميم  مي و متوجه هستند كه داراي چه آثاري است، اما چيزي كه ما از آنكنند  مي يا شكل تجاوزها مطرح
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اينست كه اين غير از سابق است، مثالً در سابق در همين خيابات منتهي چلوكبابي كمتر ديده ميشد ولي 
حاال در يك طرف آن نوشته شده پيتزاي داغ تنوري و يا آنطرف نوشته شده توسكا و غيره. يعني خوراكها و 

زه هاي خارجي بسيار رواج پيدا كرده است و طبيعتاً مزه هاي خارجي در شكل دنيا پرستي با آنچه قبالً م
كند، اصوالً ادبيات يك قوم بيگانه كه وارد شود، رنگ زبان مردم، رنگ مزه مردم را  مي مطرح بوده بسيار فرق

آيد كه رنگ تحريكات جسمي است كند و اينها رنگ تحريكات روحي است، ابتدائاً به نظر مي مي هم عوض
ولي جوهره اش رنگ تحريكات روحي است و تحريكات روحي هم متناسب با ارواح خبيثه يك نحوه تنوعهايي 
دارد كه با آنچه متناسب با ارواح صالحه است فرق دارد، البته اين بدان معنا نيست كه مثالً در شكل باقلواي 

نه فرق دارد و داراي دو درجه هستند، وقتي آدم در قنادي ميرود، يزدي نميتواند فساد ناشي از مذاق بيگا
انواع مختلف شيريني ديده ميشود و اسم آنها هم حتي خارجي است و اين وضع و ادبيات و اشياء عالمت 
روحهاي فاسد هست درست مثل ادبيات فاسد است، اگر چه االن ادبيات سوسياليستي كمتر ديده ميشود 

روج است كه خطر آن اگر شديدتر از سوسياليسم نباشد، كمتر نيست يعني حرص و  ولي ادبيات در حال
تجمل پرستي نسبت به سابق بسيار زيادتر شده است البته در مقابل آن يك چيز خوب هم بوجود آمده است 

وز كردند حاال در دست مردم است و لكن اين مخارج هن مي و آن اينكه پولي كه قبالً شاه و اطرافيانش خرج
در يك فرم الهي نيست بلكه در يك فرم شيطاني است و بهمين دليل بوتيكهايي كه امروزه در قم ديده 

سال پيش در شيراز هم وجود داشت. يعني هر آنچه كه در خارج ساخته ميشود، فوراً  ١٥ميشود حتي در 
ينست كه شيوع فرهنگ و نمونه آن را در تهران، شيراز و قم و غيره ميتوان مشاهده نمود و اين معنايش ا

عالم مثال بيگانه در اينجاهاست كه به چشم ميخورد و اصوالً عالم مثال و نمونه سازي با همين عالمتها و 
تناسباتش كار ميكند و عالمت صرف نيست بلكه تناسباتي همراه آنها هست و فلسفه اش را هم بدنبال دارد 

يطنت متناسب با آن خصوصيات روحي خاصي نيز پشت سر كما اينكه عرفان متناسب با آن و بعبارت بهتر ش
اينها هست و اين عالئم بوسيله تناسباتش عالئم است و اينها با تناسباتش وحدت تركيبي دارد و بريده از آنها 

در ابجد هم  ٢در اعداد طبيعي هم يك نحوه تناسبات دارد،  ٢٠بدون تناسبات نداريم  ٢نيست، ما در عامل 
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ات دارد، هر جا كه عالمتي مالحظه شود بريده از تناسبات نيست، البته ميتوان به عالمت يك نحوه تناسب

رسيد و توجه به تناسباتش نداشت ولي در عين حال تناسبات دارد و قابل مالحظه است، وقتي چيزي را نام 
 "نظام اجتماعي  در "گذارد و  مي دهيد، اولش نام است ولي درنظام اجتماعي است كه نام مي چيز ديگر قرار

توانيد بگوئيد من  نمي يعني تناسباتي كه وجود دارد و فعل شما يك حركتي در درون اين تناسبات است، شما
گذارم، اگر شما اسم پسرتان را محمد گذاشتيد و همه افراد ديگر هم چنين  مي تناسبات اجتمعيش را ناديده

را ايجاد ميكند و بر عكس هم اگر اسامي فرنگي كردنيد و اين اسم زياد شد، يك تناسبات روحي ديگري 
بگذاريد يك تناسبات روحي ديگري را همراه دارد، هر كدام از يك ادبيات خاصي است و فرهنگ ادبيات 
حاكم بر آنهاست، شما خيال نكنيد كه وقتي يك قهرمان در يك بازي مشت اسمش را محمد علي كلي 

پذيرند و ليكن كساني كه  مي يد چرا كه اگر چه بدليل زورش او راميگذارد، خارجيها از اين امر خوششان ميآ
اهل فن هستند متوجه ميشوند كه همين امر موجب شايع شدن يك اسم شده است، يعني زورش خرج يك 
اسم و يك ادبيات و ارتكازات خاص شده است و اگر چه ممكن است آن را به طنز و مسخره هم بگيرند ولي 

بينيد مثالً ايرانيان از دولت فرانسه تجليل كرده و اسم يك مكاني را  مي ه است. اينكهبهرحال اسمي رايج شد
برند، اين يك امر صرفاً اعتباري نيست كما اينكه اگر  مي نوفل لوشاتو قرار ميدهند و آنها از اين مطلب لذت

اما در يك درجه بشما آنها هم جائي را قم بنامند شما خوشحال خواهيد شد و لو اسم با مسماي آن نخواند 
اجازه داده اند كه وارد ادبيات آنها شويد. بنابراين چه اسمهايي كه براي آن مفهوم ارزشي قائليد و چه 

و. ...) اگر آنها را در تناسبات و تناسبات را هم در نظام  ٤،٣،٢،١اسمهايي كه ظاهرًا مفهوم ارزشي ندارد ( مثل 
 كنند. مي ته و كاراجتماعي ببريد، همگي جايگاهي خاص داش

 بنابراين فلسفه اي كه شما در باب تغيير داديد، بر عالئم و تعدد و تناسبات تعدد حاكم است.
 باشد، آيا استدالل آن چه بود؟ ٣،٢،١برادر معلمي: اصل بحث در اين بود كه چرا تناسبات 

همان را هم بايد در اينجا  حجت االسالم و المسلمين حسيني: هر فلسفه اي را كه در تغيير مطرح كرده ايد
 حاكم كنيد.
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 باشد؟ ٣،٢،١برادر معلمي: چرا در تغيير بايد 

حجت االسالم و المسلمين حسيني: ظاهر اين امر اينست كه شما در فلسفه تان از ابتداء به بديهيات تكيه 
ان آنرا بداهت ناميد. كرده ايد و حال آنكه مبدأ حركت در فلسفه را ميتوان ايمان هم قرار داد كما اينكه ميتو

مبدأ حركت فلسفي شما در مالحظه عالم جسم ( ابعاد سه گانه) بداهت بود ولي براي دادن فلسفه تغيير بايد 
كند بلكه شما  نمي ابعاد سه گانه را توصيف نمود و صرفاً اكتفا نمودن به طرح مكان و زمان كار را تمام

سفي تان در مكان اگر سه بعد تحققش را نشان ندهد، در ميخواهيد در كيف زمان تغيير دهيد و تعريف فل
خواهيد در خارج  مي مباحث فلسفي تان هنوز بايد بحث باشد، شما سه بعد طول و عرض و ارتفاع داريد وقتي

دهيد و براي اينكه از عهده اين امر برآئيد بايد در فلسفه تغييرتان  مي هم تغيير دهيد يا همين سه بعد تغيير
باشيد كه پيدايش اين سه بعد چگونه است, و ما يك احتمالي را در اين زمينه مطرح كرديم و  مشخص كرده

شود و مسافت را اگر سه بار در خودش ضرب كنيد, امتداد در سه  نمي آن اين بود كه تركيب بدون حركت
 دهيد. مي بعد را تحويل

 از كجا بدست ميآيد؟  ٣،٢،١برادر معلمي: علي رغم پذيرش همه اين مطلب, 
گوئيد سه بعد شد و در سه مسافت حركت هست, معنايش  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: همينكه

 معنا ندارد. ٥،٤مطرح شده است و  ٣،٢،١اينست كه 
رد سرعت فرموديد ولي آن مطلبي كه نتيجه آمده است؟ اول كار يك مقداري در مو ٣،٢،١برادر معلمي: چرا 

گوئيم بحث در مورد مكان  مي گيري كرديد در رابطه با جهت بود و نه در مورد زمان يعني يك وقتي است كه
است كه عدد در مكان يعني چند عدد از اين كيفيت و چند عدد از آن كيفيت, وقتي كه بحث از تعداد 

 شود. مي شود و آن ديگري با چه سرعتي عوض مي رعتي عوضتغييرات است يعني اينكه اين با چه س
حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا طرح تعداد از كيفيات بحث مكان است يا اينكه بحث از طول و عرض 

 و ارتفاع؟
 برادر معلمي: فرضاًٌ ممكن است طول و عرض و عمق باشد.
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خواهيم  مي را مطرح كنيم اينست كه ٣،٢،١حجت االسالم و المسلمين حسيني: علت اينكه ما داريم 

 باشند... ٣،٢،١تعددهاي محدودي را كه در قوام تركيب موثرند بدست آوريم, لذا اگر تعددهاي مقوم مكان 
 از كجا آمد؟ ٣،٢،١برادر معلمي: همين 

حجت االسالم و المسلمين حسيني: تركيب بدون حركت محال است يعني نه مكان بي حركت ممكن است و 
 زمان بدون مكان داريم و در مكان يك بحث عمق فلسفي هست كه وحدت تركيبي همه گذشته در لحظه نه

تواند باشد اال اينكه تعلق به آينده هم داشته باشد و مكان حاصل گذشته است, بعد از اين حرف درجه  نمي
رين و ربط آندو بيان كنيم و يا كه باالتر بيائيم و خود مراتب ترتيب در مكان را در سه رتبه باالترين, پائين ت

رسيم. حال اگر تناسباتي كه بين اعداد طبيعي داريد با همانها  مي بعد ٣از اين هم كه پائين تر بيائيم به 
شود و  مي گوئيد بايد سه مسافت با همديگر وحدت تركيبي پيدا كند تا سه بعد مي بخواهيد شماره كنيد

شوند و بعد چهارم (اگر  مي سه مسافت هستند كه با هم تركيب چهار مسافت ديگر نداريد. در مسافت هم
گوئيد آن روي كل است) دوباره بايد سه بار حركت كند تا رتبه شيي باال بيايد. پس  مي زمان فرض شود

مطلب صرفاً بحث زماني نبود بلكه بحث تركيب زمان و مكان با همديگر و بحث سه مسافت و سه بعد بود و 
ز هر عالمي مثالً از عالم معقول به عالم مثال و از عالم مثال به عالم محسوس بيايد و اينكه هر چيزي ا

توان عالمت گذاشت و  مي برعكس اين تعددها, تناسباتي دارد كه تناسباتشان شبيه اعداد طبيعي است. البته
 شود. نمي را پنج ناميد ولي تناسبات آن پنج ٢

كنيد كه سه چيز مطرح است ولي چرا تناسبات اين سه  مي ا اثباتشم ٣،٢،١برادر معلمي: چرا تناسبات آن 
 است؟ ٣،٢،١چيز بصورت 

شود مگر در اولي يعني دوم  نمي حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر گفتيد سه چيز است كه دومي واقع
 آيد. ... مي از جنس اول است ولي با ضرب شدن در اول بدست

را نداشته باشد؟ آيا عين  ١ومي در اولي ضرب شود؟ چرا همان معناي برادر معلمي: چرا چنين است كه د
 هم داشته باشند؟ ١،١،١توان گفت كه نسبت  نمي همين را در سرعت, شتاب و نرخ شتاب
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حجت االسالم و المسلمين حسيني: وحدت تركيبي آنها در يك جا جمع است, اينها سه تا يك منفصل از هم 

رسانند و لذاست كه  مي كه در عين اتصال انفصال و در عين انفصال اتصال رانيستند بلكه سه امري هستند 
 .١،١،١هستند و نه  ٣،٢،١

برادر معلمي: دليل فوق داللت بر اثبات هيچكدام از طرفين نيست. مثالً اگر سرعت تغيير در مسافت, شتاب 
و  ٢, شتاب ١آيد كه سرعت  مي تغيير در سرعت و نرخ شتاب تغيير در شتاب باشد, آيا از اين چگونه بدست

 است؟ ٣نرخ شتاب 
گوئيد تغيير اول و دوم باضافه تغيير سوم مطرح است در اينجا  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: وقتي

 شود.  مي تغيير سه بار تكرار
 بين آنهاست؟ ٣،٢،١برادر معلمي: آيا تكرار تغيير در سه بار چگونه دال بر وجود نسبت 

االسالم و المسلمين حسيني: ريشه تعدد به تكرار پذيري است, يعني بايد چيزي تكرار پذير باشد تا حجت 
بتوان عدد را مطرح كرد ولو اينكه كاهش پذير باشد, حال سئوال اينجاست كه وقتي شما تغيير را سه بار 

در واحدي كه شامل سه بار  كنيد, تكرار در سه سطح سه بار انجام گرفته و گاه بخواهيد اينها را مي تكرار
 باشد؟ ٢تواند  مي تغيير بياوريد, آيا تكرارش

ندارد. آيا وقتي شتاب بمعني سرعت در سرعت است دال بر  ٣،٢،١برادر معلمي: اصوالً اين مطلب ربطي به 
 است؟ ١و سرعت  ٢آنست كه شتاب 

 آنست كه هيچگاه ٢و  ١سفه است. فل ٢،١حجت االسالم و المسلمين حسيني: تكرار پذيري اش بر فلسفه 
توان داشت اال اينكه پيش از آن  نمي ٣مالحظه شده باشد. همينطور  ١داشت اال اينكه قبل از آن  ٢توان  نمي

است و آن اينكه سه وحدتي است از سه  ٣،٢،١مالحظه كرده باشيد, يك چيز در تعدد حاكم بر گفتن  ٢و ١
 واحد از سه چيز.
 ز آن سه وحدت تركيبي است.غير ا ٣برادر معلمي: آيا 



٤١٠  ···························································································································································  
در اعداد طبيعي, سه واحد از سه چيز نيست, (ج:بله) پس هرگاه از  ٣حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا 

 را بكار ببريم. ٣را بكار ببريم  ٣عنواني بنام تغيير هم سه تغيير آورديم, صحيح است كه 
 ي نرخ شتاب است چرا درست است؟برادر معلمي: ولي اين سه, آن سه نيست. اين سه كه بمعنا

 توانيد تناسبات عددي آن با اعداد طبيعي فرق دارد ولي مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: شما
 بر آن حاكم است. ٣نيست چرا كه فلسفه  ٣توانيد بگوئيد  نمي

 ٢سرعت را گذاريد و اسم سرعت در  مي برادر معلمي وقتي شما يك چيزي را تعريف كرده و اسم آنرا سرعت
شود چرا كه سه بار  مي ٣است و نرخ شتاب هم  ٢گذاريد, طبيعي است كه اين نسبت به سرعت اسمش  مي

سرعت (سرعت در سرعت در سرعت) داريم ولي اين بدان معنا نيست كه نسبت بين سرعت و شتاب و نرخ 
 باشد. ٣،٢،١شتاب 

كيلومتر در ساعت,  ٢ي فاصله را با سرعت گوئيد اول مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: وقتي هم كه
 كنند, به نظر مي كيلومتر در ساعت حركت ٣٤كيلومتر در ساعت و سومي با سرعت  ١٨دومي با سرعت 

آيد كه در اينجاست چون اين سه بار يك واحد ديگري سنجيده شده اند رابطه فوق را دارند ولي اگر اينرا  مي
 در ٣،٢،١دن سه تناسب (و نه نسبتهاي بين آنها) اجماالً بصورت در شكل كلي تر مالحظه كنيم, نفس دي

 آيد. مي
شود, نامي است براي سه عنواني كه ما خودمان مطرح كرده ايم  مي كه در اينجا مطرح ٣،٢،١برادر معلمي: 
ناميم و  مي ٢ناميم و سرعت در سرعت را (چون دو بار كلمه سرعت در آن مطرح شده) مي ١يعني سرعت, 

ناميم ولي آيا  مي ٣طور سرعت در سرعت در سرعت را (چون سه بار كلمه سرعت در آن مطرح شده) همين
و نيز نسبت بين شتاب و سرعت ٣،٢دال بر اينست كه نسبت بين نرخ شتاب و شتاب نسبت بين  ٣،٢،١اين 

ي را است؟ بفرض كه چنين چيز ١و٣است و يا نسبت بين نرخ شتاب و سرعت نسبت بين  ١،٢نسبت بين 
كه در  ٣،٢،١به نحوه خاصي تعريف شده است آيا اين  ٣،٢،١هم بپذيريم چون مبتني بر قرارداد فوق است و 



 ····························································································  ٤١١ 
گرفته  ٢تلقي كرده ايم (ونه اينكه به واحد باضافه واحد  ٢آن سرعت واحد گرفته شده و واحد ضربدر واحد 

 تواند در مكان هم موضوعيت يابد؟ مي باشيم) چگونه
المسلمين حسيني: اگر سه مسافت را در نظر بگيريد در مرحله تركيب سه حركت در سه  حجت االسالم و

 بينيد يا يك مسافت؟ مي شود يا نه؟ آيا شما سه مسافت مي كند آيا ضرب مي مسافت پيدا
 دهيد؟ مي برادر معلمي: مسافت يعني چه؟ آيا تعريف سرعت و شتاب و نرخ شتاب را بصورت معمول ارائه

م و المسلمين حسيني: تعريف آنها از صورت معمولي باالتر رفته و در بحث فلسفي مطرح شده حجت االسال
دهد, يعني فاصله  مي است به سه مسافت يا سه فاصله تبديل شده است و سه فاصله در يك جهت, سه بعد را

 گيرد. نمي اول هم بدون دو فاصله ديگر انجام
رويد و يا بر عكس و يا اينكه از زمان و مكان شروع كرده و  مي زمان برادر معلمي: آيا از مكان شروع كرده و به

خواهيد در مورد آن سرعت, شتاب و نرخ  مي رود؟ نقطه شروع كدام است؟ آيا اولين چيزي كه مي به جهت
 شتاب را مطرح كنيد, سه فاصله روي يك جهت است يا روي سه بعد است؟

 و عرض و ارتفاع است. حجت االسالم و المسلمين حسيني: بصورت طول
 چگونه از آنها بدست ٣،٢،١دهند و ثانياً, آيا  نمي برادر معلمي: اوالً طول و عرض و ارتفاع معناي سرعت

 آيد؟ مي
حجت االسالم و المسلمين حسيني: همه بحث در اينست كه نرخ شتاب چيزي جز طول و عرض و ارتفاع 

 نيست.
 عرض و ارتفاع است؟برادر معلمي: آيا نرخ شتاب معادل طول و 

حجت االسالم و المسلمين حسيني: برابر با آن است, حركتي كه بخواهد در زمان انجام بگيرد بدون طول و 
 پذيرد. نمي دهد و معنايش اينست كه بدون سه حركت انجام نمي عرض و ارتفاع رخ

 برادر معلمي: يعني حركت, حركت حجم است و نه حركت يك بعد به تنهايي.
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سالم و المسلمين حسيني: اگر حركت, حركت حجم شد و گفتيم عين همين حركت در حجم حجت اال

مطرح است آيا خود حجم را هم بايد توصيف كرد يا نه؟ يعني رابطه حجم به حركت را هم بايد بگوئيم يا نه؟ 
مكان را هم كنيد  مي يعني بايد فلسفه تغييرتان طوري باشد كه همانگونه كه زمان را بر اساس مكان تعريف

بر اساس زمان بتوانيد تعريف كنيد (س: نقطه شروع كجاست) نقطه شروع غير قابل انكارهاي فلسفي است و 
 ابتدائش اينست كه در وحدت تركيبي فاصله الزم است و حركت در فاصله الزم است.

 برادر معلمي: آيا اين فاصله مكاني است؟
فاصله بين امور متغاير بصورت تجريدي برخود ميكنيد ولي بعدًا  حجت االسالم و المسلمين حسيني: ابتدائاً به

كه مجبوريد آن را تبيين كنيد، در سير از اجمال به تبيين ميرسيد باينكه معناي زماني و مكاني هر دو را 
بتوانيد تفسير كنيد، در معناي مكاني هم كه آمده ايد، مفهومش همين حركت در سه بعد است، يعني حجم 

ايش حركت در سه بعد است و حركت در سه بعد هم مبدأ همه اوصاف ( مثل سنگيني، سبكي، دارد معن
 تواند موضوعيت داشته باشد. مي سختي سستي و غيره ) است و اين اوصاف در جاذبه سه بعد است كه

 برادر معلمي: آيا نسبت اين سه بعد با هم چگونه است؟
اوليه شان بنا به بيان شما اينطور شد كه مقوم وحدت حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر تقسيم 

تركيبي تقسيم زمان سه باشد يعني همينكه ميگوئيد طول و عرض و ارتفاع مقوم جسميت است يعني سه تا 
توان تناسباتي را فرض كرد  نمي چيزند كه مقومند و اين مقومها در همه جاي بحث بايد مطرح شود و ديگر

اينكه در فلسفه اي كه درباره هستي اشياء ميگوئيد هم از كوه دماوند گرفته تا يك  كه در آن مقوم نباشد تا
گويد همگي مخلوقند. فلسفه اي هم كه در باب تغيير نظر ميدهيد بر همه چيز حكومت  مي چوب كبريت را

حركت دارد، يعني بر تغيير وضعيت هم همين است كه بايد حاكم باشد، يعني اگر ظهور مقوم در عالم جسم 
در سه بعد و سه مسافت است همين مطلب تناسب كلي اي را دست شما ميدهد هر چند كه اولي ممكن 

كيلومتر را طي كند، يعني  ٣٤يا  ١٤كيلومتر و چهارمي  ١٨كيلومتر در ساعت، دومي در ساعت  ٢است 
ت تركيبي آن ممكن است به يك واحد مشخص كه بخواهيد سه تا اندازه بگيريد تناسبات مختلفي كه وحد
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سه را درست كرده مطرح باشد ولي اين مغاير با تكرار مسافت در يك وحدت تركيبي نيست يعني اين مغاير 

گفتن اول نيست، عالوه بر اين اگر مقوم باشد بايد بتوانيد اختالفاتي را هم كه ميگوئيد بر اساس يك  ٣،٢،١با 
باز گشت  ٣،٢،١طوري تنظيم كنيد كه بترتيب  ميشود را ٣٤و سومي  ١٨، ديگري ٢واحد ميگيريم و يكي 

 كند اين مطلب در فروع فلسفي تان هم بايد جاري باشد.
برادر معلمي: اگر كيفيت داراي سه بعد باشد ( چه سه بعد مكاني، چه بعد زماني و چه سه بعد زمان در مكان 

 مان را در مكان هم بگوئيم.) بايد فلسفه بر آن حاكم باشد ولي نه بدان معنا كه هر چه زمان گفتيم ه
حجت االسالم و المسلمين حسيني: ولي در يك رتبه مجبوريد كه چنين بگوئيد. يعني اگر كل فلسفه ما بر 
يك حد استوار است، لوازم عقلي همان حد است كه در زمان و يا مكان بصورت خاصي مطرح ميشود يعني 

 كند. نمي شخصيه هر كدام را هم نفي يك قانون بر هر دو حاكم است اما در عين حال خصوصيت
است ولي دز زمان چون  ٣،٢،١توان مثالً اينطور گفت كه در مكان چون بحث تركيبي است  مي برادر معلمي:

توانيم در زمان هم  نمي كنيم مي را مالحظه ٣،٢،١است لذا چون در مكان  ٩،٤،١ضرب است و نه جمع 
 همين را قائل شويم.

باشد بايد در همه جا صادق باشد منتهي  ٣،٢،١المسلمين حسيني: اگر قانون اصلي شما حجت االسالم و 
را بدهد و در  ٣٦بايد نسبت به موضوعش يك حاصلضرب داشته باشد كه اگر در موضوعش ضرب شود مثالً 

ارد و كنيد و ميگوئيد چندين ثمر از آن وجود د مي را بدهد. كانه در عدد يك ريشه هايي پيدا ٩جاي ديگر 
فالن ميشود و داراي خصال زيادي است و اين معنايش اينست كه اين همان سه است  ٣بتوان  ٣در يك جا 

كه در جاهاي مختلف متفاوت ميشود ولي در عين حال عموميت اين سه هم بدرد ميخورد و مثل قانون 
 پوشاند به يك نسبت مهمي بدرد ميخورد. مي فلسفي است كه وقتي همه را

گوئيم هر شيي در مكان، طول و عرض و ارتفاع دارد، و مثالً در زمان و مكان هم بايد  مي لمي: وقتيبرادر مع
چيزي شبيه طول و عرض و ارتفاع داشته باشد، آيا از اينكه طول و عرض و ارتفاع سه چيز هستند و يا حال، 
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برقرار  ٣،٢،١نده رابطه توان نتيجه گرفت كه بين حال و گذشته و آي مي گذشته و آينده سه چيز هستند

 بر قرار است؟ ٣،٢،١است؟ و يا بين طول و عرض و ارتفاع نسبت 
در اينجا ها حكومت دارد و نه اينكه  ٣،٢،١حجت االسالم و المسلمين حسيني: يك نحوه قانون تكرار بشكل 

 حاكم باشد. ٣،٢،١يك قانون تكرار با تناسبات خاص اعداد طبيعي 
توان نسبت بين خود صبر و تسليم و رضا هم  نمي يست؟ آيا اگر امر درست باشدبرادر معلمي: دليل آن چ

در  ٣،٢،١را قائل شد؟ در هر حال آن چيزي كه وقتي امو را بر اساس آن بسنجيم حتماً بصورت  ٣،٢،١
آن بر اساس اين  ٣،٢،١آيندف چيست؟ بنابراين ما محتاج به يك رياضيات جديدي هستيم ولي رياضياتي كه 

 يات تعريف شود.كيف
حجت االسالم و المسلمين حسيني: ما ميگوئيم اين رياضيات بايد بر اساس حروف معنا شود و حروف هم 

 معناي عالم مثال نسبت به عالم خارج است.
برادر معلمي: بهر حال بايد طوري تعريف كنيم كه اگر صبر اول، رضا دوم وتسليم سوم است صبر ما يك 

آنچنان دويي است كه دو  ٢است و اگر گفته شود از چه لحاظي اينطور است، اين  ٣و تسليم ما  ٢رضاي ما 
هم در بحث ارزش است و سپس تنظيمات سرعت بر اساس اين  ٣،٢،١بودن آن منوط به آن رضاست و اين 

ارزشها و تنظيمات تركيبات بر اساس سرعتها خواهد بود، در ارائه اين امر با يك شكل يك مشكل روبرو 
و  ٢رضا  ١م و آن اينكه آيا چيزي است كه وقتي كيفيتها را با آن ميسنجيم، صبر نسبت به آن عدد هستي

يك بعالوه يك است يا فرضاً يك ضربدر يك  ٢ميشود؟ و در اين بين بايد مشخص شود كه آيا  ٣تسليم 
 ١؟١اعداد طبيعي  است؟ اگر دومي مد نظر باشد طبعاً رياضيات ديگري غير از اعداد طبيعي است چرا كه در

و يك چنين رياضياتي هم امكان تحقق دارد. مثالً اگر مكعب را كه طول وعرض و  ٢ميشود و نه  ١حتماً 
ارتفاع دارد را هم مد نظر قرار دهيم عمده بحث در اينست كه آيا مكعب را از چه لحاظي بايد بشناسيم تا 

چيزي كه صبر و رضا و تسليم را بر اساس آن بايد  شوند؟ و يا مثالً آن ٣،٢،١طول و عرض و ارتفاع بترتيب 
 شوند چيست؟ و مشكل اساسي همين است كه بايد حل شود. ٣،٢،١بسنجيم تا ترتيب 
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بنمائيم، بعد يك تناسباتي را  ٣،٢،١حجت االسالم و المسلمين حسيني: بنابراين وقتي كه ما اين تعريف را از 

بعنوان اصول و قوائم تعدد اخذ شود  ٣،٢،١خود تناسبات  بين آنها جستجو ميكنيم كه مجهول است، اگر
معنايش اينست كه مرتباً در خوشد ضرب شود و تناسبات ضرب اينها را در هم بايد مالحظه كرد، يعني 

ختم ميشود و در هر وجهي كه بخواهيم جلو برويم بايد بر اساس ضرب نمائيم و  ٣است و به  ٣،٢،١اعدادمان 
يك نحوه نسبتي را بصورت اجمالي در همان ابتداء پيدا كرده ايد. هر چند كه براي معنايش اين است كه 

بار ) ضرب شود، آنوقت شما بايد در تجربه بتوايند پيدا كنيد  ٢٧رساندن آن به عينيت و تفصيل بارها ( فرضاً 
نگاه  ١ه به ك ١٨كه در اين جدولتان چه اوصافي متناظر با چه اعدادي هست. گاهي است كه ميگوئيد از 

برابر است  ٩است و يك وصف ديگر آن فرضاً  ١٨و  ١برابر است يعني يك وصف خاص آن دوم ي ١٨كنيم، 
برابر است و معنايش اينست كه همه اوصاف را در سه امر اصلي خالصه كرده ايد كه از  ٦و در درجه سوم 

حتمال معناي كمي كردن سرعت يا تركيب اين سه اصل است كه ساير اوصاف تمام ميشود، و بر اساس اين ا
قرار دارد و نه اينكه اوصاف باشد، ولي از آنطرف  ٣،٢،١شتاب يا نرخ شتاب مالحظه اوصافي است كه بر پايه 

نباشد، فلسفه تغيير هم نبايد نسبتهاي فلسفه تركيب را (  ٣،٢،١هم ميتوان چنين گفت كه بفرض كه 
ما هستيم و جدولي كه ميخواهيم درست كنيم و براي  بصورت تحويل دادن تجسمي ) تحويل دهد و لذا

 ٣اينكار تناسباتي الزم داريم كه فرضاً جهت ساز، زمان ساز و مكان ساز داريم و خود اينها هم هيچ مشعر به 
نبايد باشند در اينصورت جدول كيفيمان را كنار گذاشته ايم. بنابراين اگر بخواهيم جدول كيفي را حفظ 

 د از همين جدول كيفي معناي كمي هم بدست آيد.كنيم لزوماٌ باي
برادر معلمي: يك صحبت اينست كه جدول كيفي بايد متناسب با جدول كمي باشد و يك صحبت ديگر 

 اينست كه جدول كيفي همان جدول كمي است.
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: يك وقت است كه ميفرمائيد تناسبات كيفي را از وحي بگيريم، اين يك

رتبه از كالم است، رتبه ديگر اينست كه خود الگو و نفس الگو كه منطق عمل است هم بهتر است كه از وحي 
اخذ شود، اما در شرايط حاضر الگوي ما جهت سازها زمان سازها و مكان سازها ميباشند و اينها به نفسها يك 
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كنند كه اين كيفيت مجموعه  مي تناسباتي را تحويل شما ميدهند يعني يك كيفيت مجموعه اي را تعريف

تواند بيده باشد. پس فلسفه اي كه از آن تقسيمات كيفي بدست آمده  نمي اي بايد نشانگر رياضياتتان باشد و
 هست. ٣بايد مثر به تقسيمات كمي هم باشد و لذا همينكه تركيب, زمان و جهت را مطرح كرديد, معناي 

 برادر معلمي: يعني سه تا تقسيم داريم.
ت االسالم و المسلمين حسيني: ولي معنايش اينست كه اينكه پايه فلسفي تقسيمات شما سه است تمام حج

باشد تا آخر كار هم همين مقسم است كه جاري است و بيك معنا شما داريد به  ٣شده است. و اگر مقسم 
 است بچه معناست؟ ٣كنيد. آيا معناي اينكه مقمس  مي ريشه كميت اشاره

هم در آن مطرح  ٣كنيم و يك  مي يعني هر چيز را كه خواستيم تقسيم كنيم به سه تقسيم برادر معلمي:
 است, مثل طول و عرض و ارتفاع كه سه چيز هستند.

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر اين را بعنوان مقسم اصلي پذيرفته ايد, بدان معناست كه در هيچ جا
ضرب  ٣از اين معنا پيروي كرده باشيد, لذا اگر ضرب است بايد در  توانيد هيچ عددي را پيدا كنيد مگر نمي

جمع شود و هر گونه فعاليت  ٣شود, اگر تقسيم است بايد به سه تقسيم شود, اگر جمع است بايد با همين 
 صورت بگيرد. ٣عددي ديگر هم بايد بر پايه 

تنها مشخص شده است كه ما  چگونه مشخص است؟ ٣،٢،١برادر معلمي: بر فرض كه چنين باشد ربط بين 
سه تا چيز داريم, عالوه بر اين عين اين مطلب در بحث كيفيت هم مطرح است. يعني بايد مشخص كرد كه 

آيد؟ مثالً در مكان بايد وجه  مي در خود مكا زمان و يا جهت چگونه بايد تقسيم كرد و چه اموري بدست
ا عنوان كرد و نه اينكه هر سه اي با دستگاه ما جور در اختالف و اشتراك را مطرح كرد و يا در زمان سرعت ر

آيد, ما بايد بدنبال تقسيم به سه خاصي باشيم. بنابراين اينكه كميت با كيفيت بايد تناسب داشته باشد حرف 
 درستي است, اينكه بايد مبتني بر يك قانون هم باشد درست است ولي اصل مطلب هنوز حل نشده است.

توان  مي سلمين حسيني: ما عرضمان اينست كه با همين فلسفه ناقصي هم كه داريدحجت االسالم و الم
را بدست آورد, « سراغ تجربه رفت و جدول تركيب را هم از تجزيه گرفت, يعني تناسبات و وضعيت و اصالح آ
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.. ,.٣،٢،١چرا كه سئوال از وضعيت بدون داشتن يك جدول (ولو جدول فرضي باشد) ممكن نيست و سئواالت 

توان يك  مي حداقل اينست كه يك فرضي ار تحويل ما ميدهد, يعني آنچه كه بعنوان تئوري مطرح شده
فرض بر آن استوار كرد و با اين فرض قدرت سئوال از عينيت و بدست آوردن تناسبات از عينيت (بشرطي كه 

توانيد عناويني را  مي ٣،٢،١يك جدول سئوال داشته باشيم) را خواهيم داشت, يعني شما بر اساس همين 
 منظم كنيد و برايشان مراتبي را مفروض كنيد (ولي نه مفروضي كه بدون نظم باشد بكله يك نظم خاصي را

آيد كه فرضاً اين عنوان را بطور  مي توانيد برقرار كنيد) و عناوين را طبقه بندي كنيد و بگوئيد به نظر مي
 گذاشت. ٦د جاي عدد گذاشت و آن ديگري را باي ٩تخميني بايد بجاي 

گذاشت, اين بحث ارزش است و نه  ٦يا  ٩گوئيد بايد اين عنوان را سر جاي  مي برادر معلمي: در جائي كه
دهيم بحث از ارزش است و سئوال اينست كه  مي بحث تركيب, يعني جايي كه ما كم را سر جاي كيف قرار

سير كيفي آن را داشته باشيم ولي كم آن را نداشته  چرا وارونه آن را عمل نكنيم؟ و وارونه اش اين بود كه ما
 باشيم ولي حاال بحث از اينست كه سير كمي را داريم و لي سير كيفي را نداريم.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر يك فلسفه اي براي نظم كيف نداشته باشيم (مثالً صد كيفيت را 
م ) فلسفه اي مفروض براي نظم آن امري ضروري است. پشت سر هم بما داده اند ولي چرائي آن را نداري

آنچه كه مسلم است اين كه براي بكار گيري همان اعداد طبيعي در عينيت هم بايد يك نظمي داشته باشيد 
 يعني براي سئوال از عينيت بايد نظمي داشت.

يش كنيم و براي هر برادر معلمي: بفرض كه صد ميدان پشت سر هم داشته باشيم, اگر آنها را عينيت آزما
 كدام عددي بدست آوريم چه اشكالي دارد؟

حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا اين آزمايش, چه سئوالي را در عينيت جواب ميدهد؟ شما يك 
گوئيد بايد ديد كه از اين واحد بچه ميزان در اين كيفيات  مي كنيد و يك كيفيتي و مي واحدي را انتخاب

 كنيد. مي جمع بندي وجود دارد, بعد آنرا
 كنيم. نمي برادر معلمي: آنرا جمع بندي
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دهيد يا اينكه صرف آزمايش مطلوب  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا اينكار را براي استنباط انجام

 است؟
 گوئيم اگر كسي اين صفت را نداشته باشد كارائي عيني آن چقدر است. مي برادر معلمي: ما

گيرم و  مي گوئيد تجزيه را بصورت مجموعه اي بكار مي سلمين حسيني: گاهي است كهحجت االسالم و الم
 خورد چرا كه نظام ماهيتاً خودش مجموعه است ولي گاهي است كه مي گيريد بدرد نظام مي حاصلش هم كه

ر تجربه بندم, در اينصورت اگ مي گيرم بلكه بصورت جدا جدا بكار نمي گوئيد تجربه را بصورت مجموعه بكار مي
بطور بريده بريده از هم باشد و استنباط نظام ندهد هيچ كارائي هم ندارد. تجرهب زماني كارائي دارد و بدرد 

 خورد كه با يك وسيله اي كه نسبت بين امور را براي شما (ولو بصورت استنباط فرضي) معين مي نظام سازي
اشته باشيد و با آن مجموعه سراغ مجموعه كند سر و كار داشته باشد. يعني شما بايد يك مجموعه د مي

عينيت برويد و يك استنباطي هم از مجموعه بدست آوريد (ولو پايه اين استنباط بر فرض استوار باشد) تا 
 بتوانيد براي بار دوم نسبت به مجموعه نظر دهيد.

 برادر معلمي: اين بحث را در امور كيفي داريم ولي در بحث كمي نداريم.
كنيد؟ اگر صد  مي و المسلمين حسيني: در بحث كيفي كدام را داريد؟ آيا صد ميدان را مطرح حجت االسالم

ميدان مدنظر است, چنانچه تناسبات آنها اعداد طبيعي باشد معنايش اينست كه يك مجموعه هستند و هر 
كيفيت در كنيد.  مي چيز ديگر هم كه بگيريد معنايش اينست كه با يك فلسفه مجموعه اي داريد مالحظه

گيرد و قدرت استنباط ندارد (يعني نسبت بين امور  مي شود. آيا فرق بين كسي كه آمار مي بحث تجربه مطرح
كند چيست؟  مي كند و نسبت بين امور را هم مالحظه مي تواند مالحظه كند) و بين كسي كه سئوال نمي را

 پس تجربه بريده از فلسفه مجموعه هيچ كارائي ندارد.
گويند  مي خواهند نقش يك عامل را در تركيب معين كنند مي كند وقتي مي مي: در كاري كه تجربهبرادر معل

كنيم يك عامل را متغير و ساير عوامل را ثابت بگيريم و با كم و زياد كردن اين عامل منتجه كم و  مي سعي
 شود. مي زياد
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شود؛ اول بعضي از عوامل ثابت  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: پس در تجربه چند چيز مالحظه

شود, سوم اينكه  مي شوند و يكي متغير, دوم اينكه نسبت تغيير اين و اثرش در منتجه مالحظه مي فرض
آوريم و آخر سر از  مي كنيم و سهم تاثير آنها را بدست مي نسبت به هر يك از عوامل ديگر نيز اين امر را تكرار

دهيم كه فرضاً چه چيزي را كم و چه چيزي را زياد كنيد, حال  مي همه اين مطالب جمع بندي كرده و نسخه
 آيا فرق اينكه يك مدل نداشته باشيم با اينكه يك مدل داشته باشيم در چيست؟

برادر معلمي: اگر تناسبات كمي را هم نداشته باشيم براي اين كار تجربي اشكال ندارد اما اگر تناسبات كيفي 
 م كه چه چيزهايي را بايد آزمايش كنيم.تواني نمي را نداشته باشيم

 گوئيد اثر دارد, آيا چه چيزي اثر دارد؟ مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: وقتي
توانستيم آن كيفيات را بصورت مطلق محاسبه كنيم در اينصورت عدد حقيقي آن را  مي برادر معلمي: اگر ما

 گيريم. مي لذا يك چيز را بعنوان منتجهآوريم ولكن اينكار از عهده ما خارج است و  مي بدست
 دهيد؟ مي كنيد و... برنامه نمي حجت االسالم و المسلمين حسيني: منتجه ها آيا هيچ نسبتي برقرار

شود آيا بحث كيفي منتجه ها از كمي آن  مي برادر معلمي: بين منتجه ها هم بصورت تجربي رابطه برقرار
جدا بحث كنيم؟ (ج: به نظر من نه.) در اينصورت هر گاه كيف را  توانيم اينها را مي جداست يا نه؟ يعني

 داشته باشيم, كم را هم داريم
و  ٣گوئيد سه سطح معنايش اينست كه  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: بهمين دليل وقتي

 تناسباتش را داريد.
 بي ربط هستند, مثالً وقتيكنيم بدان معنا نيست كه  مي برادر معلمي: وقتي كم و كيف را جداگانه بحث

توان از آن داشت: يكي اينكه بگوئيم مجموعه دو ميكروفن خصلتي  مي گوئيم دو ميكروفن داريم دو تحليل مي
يك "تواند دو برابر  نمي هم "دو ميكروفن"دارد كه مجموعه يك ميكروفن آن خصلت را ندارد و مجموعه 

شود مجموعه اي جديد  مي ميكروفن ديگري بآن اضافه باشد چرا كه وقتي يك ميكروفن داريم و "ميكروفن
شود كه ديگر اسم دو و ميكروفن آوردن غلط است و يك مجموعه اي با نام ديگري داريم. اگر اين  مي درست
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شود  مي شوند كه ديگر گفتن كميت و كيفيت بي معني مي تحليل درست باشد كم و كيف آنچنان متصل بهم

ا تحليل ديگر اينست كه بتوانيم بگوئيم يك ميكروفن, دو ميكروفن, سه ميكروفن و يك چيز بيشتر نداريم. ام
,... را ٣،٢،١و. .. و بين آنها يك چيز ثابت و يك چيز متغير باشد مثالً در اينجا اسم ميكروفن كيفيت و اسم 

ه كردن توان جداي از كيفيت مالحظه كرد اما اين جدا مالحظ مي كميت بگذاريم, در اينصورت كميت را
توان چنين گفت كه از ميكروفن يك خصلت خاصي مثل ضبط  مي بمعني منفصل ديدن نيست. بعد از اين

تواند مالك كيفي اختالف يك ميكروفن از ديگري باشد و با مالحظه ميزان  مي صدا مطرح است كه همين امر
ين اين ميكروفنها مثالً ميكروفن آثار آنها در ضبط كردن ميتوان آنها را درجه بندي كرد. حال وقتي تفاوتي ب

شود كه آيا تفاوت آنها صرفاً از ناحيه ضبط كردن صداست؟ آيا از  مي روميزي و يقه اي بوجود ميآيد سئوال
گوئيم در  مي لحاظ مواد ديگر هم اختالف ندارند؟ مثالً مصرف آهن در يكي بيشتر از ديگري است. در جواب

جه گرفته و بقيه را با آن بسنجيم و طبيعي است كه با اين سنجش عدد سنجش لزوماً ما بايد يك چيز را منت
توانستيم بدست آوريم وحي بي مورد  مي آيد چرا كه اگر عددد حقيقي اش را نمي حقيقي آن كيفيت بدست

 ميشد, بر همين اساس در سنجش صبر و رضا و تسليم نسبت به منتجه اي خاص, اعدادي خاص در تجربه
توان بررسي كرد كه حاصل كار يك آدم صابر بيشتر  مي رد, مثالً در توليد كار اقتصاديتوان بدست آو مي

است يا راضي و يا تسليم و سه عدد را از اين زاويه خاص براي آنها بدست آورد و طبيعي است كه تفاوت اين 
دي نيست ولي زاويه خاص براي آنها بدست آورد و طبيعي است كه تفاوت اين سه نفر فقط در توليد اقتصا

 چون ما از مالحظه ساير اختالفهاي آنها عاجزيم عدد حاصله در اين قمست خاص را به كل آن نسبت
 دهيم و چاره اي هم جز اين نداريم. مي

گوئيد از اين  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: اينها هم همه بر محور فرض است. يعني وقتي شما
اينست كه اين كيفيت همين يك بعد را دارد و حال آنكه حقيقتًا سنجيم مفروض  مي حيث خاص آنها را

چنين نيست (ج: اين وجه كيفي است) كميت هم كه براي آن قرار دهيد پايه اش بر فرض فوق استوار است. 
بهرحال اگر فرض بر اين باشد كه بر اساس فلسفه مان جهت ساز, زمان ساز و مكان ساز داريم, در اينجا از 
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رساند, يعني  مي را ٣،٢،١شود, معناي  مي قسمي مطرح شده و با همان چيزي كه مقوم عدد تلقينظر كيفي ت

كند) تا  مي شود (يعني تغيير مي گوئيد مثالً جدول تركيب تكرار مي تكرار واحد است, خود اينكه ٣،٢،١اگ 
معناي تكرار را كند تا به جهت ميرسيم خودش همان  مي رسيم و جدول مراحل تغيير مي به جدول مراحل

معناي تكرار را به يك نحوه در اينجا آورده ايد و چه بگوئيد سه چيز دارم كه در  ٣،٢،١دارد, يعني چه بگوئيد 
 يك چيز وحدت دارند باز هم معنايش همين است 

 است؟ ٣،٢،١برادر پيروزمند: چرا اگر سه چيز در يك چيز وحدت داشته باشند تناسبات بين خودشان هم 
دانيد؟ چرا  نمي سالم و المسلمين حسيني: بچه فلسفه اي است كه تناسبات كيفي را سه رتبه بيشترحجت اال

 سه رتبه باشد و نه بيشتر؟
 برادر پيروزمند: بنابر همان دوئيت و ربط

حجت االسالم و المسلمين حسيني: معناي كن نيز چيزي جز معناي تناسبات همان نيست, يعني سه نحوه 
 بترتيب اموري هستند كه داراي يك, دو و سه تناسبات ٣،٢،١و معنايش اينست كه تناسبات داريد 

باشند, يعني در عين حال كه كل اينها را بر يك پايه معناي تكراري ميكنيد بر يك پايه ديگر از آن سنخ  مي
 كنيد. نمي تكرار قبلي را مطرح

 چه تعريفي دارند؟ ٣،٢،١برادر پيروزمند: 
در اينجا با تناسباتي جديد فلسفي شما تعريف ميشوند كه  ٣،٢،١المسلمين حسيني: حجت االسالم و 

ميگوئيد جدول مكان در يك نحو تكرار خاص است كه جدول مراحل ميشود اگر تكرار مكان را ميسازد، 
 همين امر معناي كمني را ميرساند زيرا مفهوم تكرار معناي كمي است.

 است؟  ٣،٢،١اولي از كجا معلوم كه هر گاه حركت باشد بمعني  برادر پيروزمند: تكرار يعني حركت
حجت االسالم و المسلمين حسيني: اينرا شما ميگوئيد، شما هستيد كه سه رتبه مطرح كرده ايد ( س: چرا؟) 
زيرا وقتي سه رتبه كه تركيب شود، آنرا كامل معرفي ميكنيد و بعد ميگوئيد سه مرحله كه پشت سر هم قرار 

ت از جهت پيش ميآيد، اما اگر بالمره تناسبات جهتي و زماني و مكاني هم نداريد، بحث ديگري گيرد صحب
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است، ولي همينكه بر اساس جهت زمان و مكان سه طبقه پيش ميكند معنايش اينست كه هيچ شيي نه بي 

موضع را در مكان است نه بي زمان است و نه بي جهت است و دال بر اينست كه شما سه فاصله امتداد و سه 
كنيد و در همه جا كيفيات در سطوح مختلفي كه طبقه بندي ميشود بر سه  مي يك شيي داريد مالحظه

 استوار است و سه بار كه تكرار شد يك مرحله جلو ميرود.
 باشد؟ ٣،٢،١برادر پيروزمند، در اينصورت آيا سه طبقه اي هم كه در مكان داريم نسبت كمي آن 

باشد و نه نسبتهاي كمي فرعي آن،  ٣،٢،١ين حسيني: نسبتهاي كمي اصولي آن بايد حجت االسالم و المسلم
 ٥٤و  ١در آن عدد مالحظه ميشود در اينصورت بين  ٢١٦تا  ١مثالً گاهي است كه يك جدول داريد كه از 

ينيد ب مي را ٣،٢،١نيست ولي اگر همين را در جدول مالحظه كنيد وبا متناظرش مقايسه كنيد،  ٣،٢،١رابطه 
 ولي با غير متناظرش سه نيست.

كنيم،  مي را كه ما در دستگاه خودمان تعريف ٣،٢،١كنيم كه  مي درست بهمين دليل ما عرض "برادر معلمي:
 نسبتهاي اعداد طبيعي را ندارد.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: عدد چيزي نيست جز تناسبات فلسفي و اصوالً ما تناسبات اعداد طبيعي 
وجود دارد و ماه هم آنرا پذيرفتيم ولي در  ٣،٢،١رض تسليم قبول كرديم، يعني شما فرموديد نسبت را بف

واقع امر آن را نپذيرفتيم يعني شما از ابتداء فرموديدي كه چيزي كه مورد قبول همه هست، تسلسل اعداد 
لسفه و اصوالً تناسبات طبيعي است و ما هم بر فرض پذيرش اين امر پيش آمديم ولي به نظر من تناسبات ف

 دهد. نمي ايمان اصل است و تناسبات ايمان معناي تناسبات اعداد طبيعي را
 برادر معلمي: اين ديگر بدتر ميشود و كار ما را يك پله مشكلتر ميكند. 

حجت االسالم و المسلمين حسيني: تناسبات فلسفي را كه بگيريد راحت تر است و تناسبات فلسفي بمعناي 
 كيفيت است. تناسبات

 چگونه است؟ ١و  ٢باهم چگونه است؟ يا بر اساس ايمان ربط  ١و ٢برادر معلمي: آيا در تناسبات كيفيت ربط 
 ميشود.  ٢بر اساس تناسبات ايمان  ٣و ١حجت االسالم و المسلمين حسيني: ربط 
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 چگونه است؟ ٢و ١برادر معلمي: ربط 

عليحده، يك و سه نيز همينطور و يان سه نه متصل  حجت االسالم و المسلمين حسيني: دو كيفيتي است
حقيقي اند و نه منفصل حقيقي و اصوالً دواز سنخ يك نيست و از سنخ ديگري است. نسبت فلسفي خاصي 

نسبت دو بار تغيير كردن  ١به  ٢هم بين آنها بر قرار است، اگر در فلسفه مثالً اينطور فرض شود كه نسبت 
  است، معنايش اينست كه....

 استفاده شده است ولي دو كه با دو تعريف ٢، از خود ٢برادر معلمي: در اين تعريف براي بيان مفهوم 
است زيرا خود دو هنوز  ١دوبار تغيير كردن  ٢توان اينطور تعريف كرد كه  نمي را ١و  ٢شود، نسبت بين  نمي

 مجهول است.
را  ٢ز عدد معنا كنيد مثالً از لحاظ فلسفي را بخواهيد خارج ا ٢حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر 

 توان گفت كه دو تغاير است، دوئيت است در يك وحدت تركيبي. مي بخواهيد تعريف كنيد تنها
 ٢مساوي دو است، ديگري ممكن است بگويد  ١+١يك تعريف اينست كه بگوئيم  ٢برادر معلمي: در تعريف 

چه  ٢ال سئوال اينست كه آيا بر اساس ايمان براي و سومي ممكن است نظر ديگري بگويد. ح ١؟١يعني 
 تعريفي ارائه ميدهيد؟ 

دو كيفيت هستند و نسبت بين  ٢و ١حجت االسالم و المسلمين حسيني: تعريفي را كه ميخواهيد اينست كه 
كنيد اين نسبت چيست؟ اين نسبت  مي آنها هم نسبتي است كه در وحدت تركيبي وجود دارد و وقتي سئوال

 با خود كيفيات در نظام قرار ميگيرد. برابر
برادر معلمي: اين يعني اينكه هر چيز برابر با خودش است و يك هم برابر با خودش در نظام است و حال آنكه 

و  ١ايماني در نهايت يعني اينكه صبر را  ٢و١است. و عالوه بر اين،  ٢و ١مجهول دست يابي به نسبت بين 
يعني تسليم. ولي اگر رابطه كيفي  ٣يعني صبر بودن و  ١بودن دو يعني رضا و  قرار دهيم، يعني دو ٢رضا را 

 را از وحي بگيريم و كميتي متناسب با آن بسازيم، با حالت فوق فرق دارد.
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حجت االسالم و المسلمين حسيني: در جلسات اول اينطور عرض كرديم كه اسم تصرف اسم كمي است و 

خالف  "را در كيفيت تحويل بدهيد ٢،١تناسبات  "وعاً اين سئوال كه اسم عالم مثال كيفي است يعني موض
 كنيم  مي يعني ب باشد ميگوئيد به اين معنا به شكل اعداد طبيعي كار ٢يعني الف و  ١است. مثالً اگر 

 برادر معلمي: ولي تناسباتش مبتني بر اعداد طبيعي است 
كنيد به اين  مي داد طبيعي و حروف است يعني حكمحجت االسالم و المسلمين حسيني: اما تناسبات بين اع

 اعداد و نه آنكه حكم همان اعداد طبيعي باشد.
چه تناسبي است؟ و بعد بايد چيزي پيدا كنيم كه از لحاظ آن  ٢و ١برادر معلمي: سئوال اينست كه آيا بين 

 در همين است. شود و بدينطريق بتوان تناسبات را بآنجا منتقل نمود و مشكل هم ٢و رضا  ١صبر 
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا تناسبات ابجد با تناسبات اعداد طبيعي چه فرقي دارد؟

برادر معلمي: هيچ فرقي ندارد، در آنجا ب بصورت دو تا الف تعريف شده است يعني اگر در يك اسمي يك ب 
 و يا دو تا الف باشد فرقي ندارد.

نويسند و  مي "با"ي اسامي را بصورت مختلف مينويسند، يعني ب را حجت االسالم و المسلمين حسيني: ول
كنند و سپس از اعداد طبيعي طوري استفاده ميكند كه مبتني بر تغير  مي حرفهاي اول و آخر و غيره را اخذ

جديدي از آنهاست و هر گاه چيزي در دستگاه ديگري برده شود در آن روش محاسبه حل ميشود يعني 
طور ديگري ميشود، مثالً بكار گيري اعداد طبيعي يك جورش اينست كه بگوئيم مالحظه قوانين محاسبه 

كنيد ببينيد چند تن گندم داريد و يك وقت ديگر ميگوئيد گندم چند حرف است و تن چند حرف است و 
 چه نسبتي بين گندم و تن وجود دارد؟ و اين يك نحوه بكارگيري ديگري است و اين نحوه ديگر بايد تصرف

 عملي را در تصرف كمي شما بياورد.
را هم منوط به آن بكنيم و  ٢بودن  ٢و ١بودن  ١كنيم، ما ميگوئيم آيا  برادر معلمي: ما هم همين را عرض مي

هست همان نسبتي كه ما بين آندوست ميشود و بعد ميتوان گفت اين دو  ١و٢سپس آن نسبتي كه ما بين 
 تعريف خاص است ولي آن لحاظ را ما نتوانسته ايم پيدا كنيم. برابر آن است ولي دو برابري كه داراي
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بار اعداد طبيعي را در  ١٣كنيم و در اين  مي بار وي آن كار ١٣حجت االسالم و المسلمين حسيني: ميگوئيد 

يك روش و قواعد ديگري بكار ميگيريد كه اگر ربط بين آن قواعد و ربط بين اعداد طبيعي را با هم در يك 
كيبي مالحظه كنيد متوجه ميشويد كه معناي اعداد طبيعي را با هم در يك وحدت طبيعي وحدت تر

مالحظه كنيد متوجه ميشويد كه معناي اعداد طبيعي عوض شده است، يعني معناي اعداد طبيعي در يك 
روابط ديگري منحل شده و با آن وحدت تركيبي پيدا كرده است يعني يك قواعدي در اعداد طبيعي داريم 

شود مگر با جمع پذيري و  نمي كه عبارتند از جمع پذيري و كاهش پذيري و اعداد طبيعي عدد محسوب
كاهش پذيري حال ميآئيد ده الي دوازده قاعده ديگر كه از جمع پذيري و كاهش پذيري نيامده است را هم 

لسفي اي هم كه مفروض كنيد. كما اينكه قواعد ف مي كنيد و روي هم يك محاسبه اي مي به اين قواعد اضافه
كنيم كه از دو سنخ  مي ميگذاريم، داريم يك قواعد ديگري را هم به جمع پذيري و كاهش پذيري اضافه

توان گفت اعداد طبيعي هستند بلكه اعداد طبيعي  نمي هستند و اعدادي را كه در اينجا جواب ميدهد ديگر
دهد و اگر كسي همان معنا را براي اعداد طبيعي منحل در يك دستگاه ديگري شده و ديگر آن معنا را نيم 

در اعداد طبيعي فرق  ٢با تعريف  ٢در نظر بگيرد برخورد ابتدايي به مطلب كرده است، در اينصورت تعريف 
 ميكند.

يعني رضا و تناسبات رضا و تسليم هم  ٢گوئيم  مي صحبت شود فوري ٢برادر معلمي: بهمين دليل وقتي از 
 .٢و ١يعني تناسبات 

و در اينصورت  ٢و  ١حجت االسالم و المسلمين حسيني: تناسبات عمالً ميشود تناسبات فلسفي ما بين 
همينها تناسبات كيفي است، يعني شما ميگوئيد بايد تناسبات را منفصل از اعداد طبيعي كرده و سپس 

ل كرده و يك تناسبات معناي خود اعداد طبيعي را گفت ولي بنده عرض ميكنم كه آن را بايد با كيفيت متص
 گفت. ٢و ١جديد براي 

و. .... اعداد  ٤،٣،٢،١گوئيم  مي برادر معلمي: در اينجا دو صحبت مطرح است: يك صحبت اينست كه ما
 طبيعي هستند و كيفياتي هم از طريق وحي داريم....
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قلي و چه نقلي ) حجت االسالم و المسلمين حسيني: هر گاه در كيفيت بكار گيري قواعدي را ( چه فلسفه ع

اضافه كنيد در معناي عدد تصرف كرده ايد و واحدهاي عددي شما عوض دشه و تعريفتان نسبت به عدد فرق 
بمعني تكرار دو برابر يك نيست، پس شما در  ٢در اين دستگاه دو منحل شده است و ديگر  ٢ميكند و مثالً 

راحل ميشود جهت و پشت اينها استداللهايي بحث كيفيت گفته ايد سه بار مكان ميشود مراحل و سه بار م
مخلوط ميشود و يك عدد ديگر را ميدهد ونه اينكه اعداد  ٣،٢،١مطرح كرده ايد و اين قاعده ها با قاعده 

 را بدهد بلكه عدد مجموعه اي بر پايه فلسفه شما ميدهد. ٣،٢،١طبيعي 
 مطلب فوق را گفتبرادر حسينيان : اگر نسبت بين اين اعداد نباشد چگونه ميتوان 

را بصورت عادي هم مطرح كنيد تناسباتش تناسبات كيفي  ٣،٢،١حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر 
شماست و با تناسبات اعداد طبيعي فرق دارد و فرقش در اينست كه تناسبات كيفي شما در توصيف تناسبات 

 كمي دخالت كرده است.
 كند. نمي كه بگذاريم فرقبرادر پيروزمند: در اينصورت هر عددي را 

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: تركيبي از هر دو ميشود.
 برادر پيروزمند: ولي آيا چه عددي بگذاريم كه متناسب با آن باشد؟

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: هر گاه اين قاعده را مقيد به اعداد ديگري كرديد معنايش تغيير ميكند.
رد، معنايش يك تغييراتي ميكند و بوسيله همان است كه تعريف ميشود ولي آن برادر معلمي: عيبي ندا

 تعريف نيز تعريف كمي دارد و اين كميت ها هم در آن رعايت شده است.
را به نحوه خاصي تعريف كنيد اسم تصرفي شما  ٣،٢،١حجت االسالم و المسلمين حسيني: وقتي شما 

 اسم كيفي كه اسم شاء شماست.توانيد تصرف كنيد. بر خالف  مي ميشوند و
و طوري كيفيات را تعريف كرديم كه آن چيزي كه در مرتبه  ٤يعني  ٢و  ١يعني  ١برادر معلمي: اگر بگوئيم 

در اينجا آيا معناي  ٤،٣،٢،١شود در اينصورت  ١٦و سپس  ٩دوم است از لحاظ واحد چهار شود و بعد از آن 
 نيست؟ طبيعي در آن ٤،٣،٢،١ديگري دارد و معناي 
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 حجت االسالم و المسلمين حسيني: معناي اولي در دومي منحل شده است.

دارد همان نسبتي است كه  ٢و ١بگيريم، نسبتي كه  ٣و تسليم را  ٢و رضا را  ١برادر معلمي: اگر صبر را 
 صبر و رضا دارند.

اينست كه عوض حجت االسالم و المسلمين حسيني: اشكال در اين است كه قاعده نداده ايد و حل آن 
بايد بنويسيم قاعده جمع پذيري و كاهش پذيري و اينطور بگوئيم كه اين دو قاعده را با قواعد ديگري  ٣،٢،١

 بكار ميگيريم.
 برادر معلمي: ما كه در هيچ جا هنوز قاعده اي نداده ايم.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: تكرار بگونه خاص غير از تكرار تنهاست، تكرار از قواعد اعداد طبيعي 
 است ولي بردن آن به قاعده فلسفي مربوط به كار فلسفه شماست 

 برادر معلمي: ما در همان مفهوم تكرار مانده ايم و ميخواهيم همين را روشن كنيم.
 معنايش بر ايمان مجهول است. "تكرار يعني تعدد  " در همان تكرار اولي را ميگوئيم

حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين تكرار يعني بحث فلسفي آن، اينكه ميگوئيد مراحل زماني فرضاً سه 
نويسيد مفهوم تكرار را روشن ميكند لذا اگر در اين حالت هم پرسيده شود سه  مي بار تكرار شود و يك قاعده

 يعني چه؟ "ز"ت كه با بكار بردن كلمه زمان پرسيده شود كه يعني چه مثل اينس
برادر معلمي: اگر بحث در مورد اعداد طبيعي باشد و بگويند اينجا چند چيز وجود دارد، شمارش كرده و 

بدان معني است  ٣،٢،١ميگوئيم يك خودكار، يك دفتر و يك ميكروفون يعني سه چيز وجود دارد آيا گفتن 
كنيم ولي بدان معنا نيست كه  مي معرفي ٢خودكار است؟ در ايجا اگر چه دفتر را با شماره  كه دفتر دو برابر

 "است بلكه بمعناي اينست كه اين دو تا روي همديگر دو برابر از يك چيز سوم هستند و آن  ١دو برابر  ٢
 است لذا ميگوئيم اين يك چيز و اين هم دو چيز.  "چيز 

 ي: آيا با اين بيان، جز قانون تكرار پذيري در تعدد چيز ديگري راحجت االسالم و المسلمين حسين
خواهيد بيان كنيد؟ يعني اساس تعدد به تكرار پذيري است و اين تكرار پذيري مرتبه اي است كه به  نمي
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دهد مگر اينكه به چيز ديگري اضافه شود و يا بايد با يك قاعده عقلي  نمي تنهايي تناسبات را تحويل شما

 شود و يا بايد با يك قاعده نقلي اضافه شود. اضافه
چرخيم. ما هم دنبال اين قاعده  مي برادر معلمي: در اين بحث چهار، پنج نكته وجود دارد كه دائم در آن

 ٣،٢،١گوئيد چون گفته ايم تقسيم سه است پس معلوم ميشود كه نسبت بين آنها  مي ميگرديم و يك جا
، دال، اين مطلب نيست. يعني وقتي  ٣،٢،١كنيم كه صرف گفتن  مي حبتاست و ما االن داريم روي اين ص

 "چيز "ميشود و آن هم  ٢خودكار و دفتر را جمع ميكنيم بر اساس يك امر مشترك ديگري بين آنهاست كه 
 بودن آنهاست و از هيچ لحاظ ديگري دفتر دو برابر خودكار نيست.

كنيد در قاعده ديگري  مي را كه در اينجا مطرح ٣،٢،١يد حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر شما بتوان
 ضرب كنيد تناسبات بدست ميآي.

 برادر معلمي: آن قاعده ديگر چيست؟
حجت االسالم و المسلمين حسيني: يك قاعده فلسفي كيفي ديگر است و حاصل ضرب آن نسبت به مقصد 

 تناسباتي را ميدهد.
 نجا داريم چنين چيزي نيست در اينجا خودكار باضافه دفتر داريم.كه در اي ٣،٢،١برادر معلمي: اصوالً اين 

كنيد و تكرار پذيري  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: اصل تكرار پذيري فلسفي تان را كه مطرح
فلسفي دقيقاً عين فلسفه تكرار است و در اينصورت دو روي يك سكه هستند و دو چيز نيستند و سه نخ 

ن را هي جز اين ندارد، اگر فلسفه تكرار اين شد معنايش اينست كه قاعده اصولي تكرار كيفيت را پيدا كرد
 همين است.

در كجا بدست  ٣،٢،١برادر معلمي: در قاعده اصولي تكرار ما دو تا چيز را با همديگر جمع كرده ايم ولي آيا 
 ميآيد؟

ان باشد آنوقت ميگوئيد يك تومان اگر منحل در فلسفه ت ٣،٢،١حجت االسالم و المسلمين حسيني: معناي 
 به اين، دو تومان به آن و سه تومان بديگري تخصيص ميدهم.
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برادر معلمي: اگر يك چنين چيزي بدست نيامده و تنها مشخص شد كه خودكار باضافه دفتر باضافه 

ارزش هر ميكروفن سه شيي هستند، از كجا بفهميم كه از هر كدام بچه تعدادي داريم؟ از كجا بفهميم كه 
 كدام چقدر است؟

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا اين سه روي هم اسمشان را يك واحد ميگذاريد يا نه؟
 برادر معلمي: يك واحد ميشوند يعني سه شيي اند.

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا اين يك واحد مستقل است يا باضافه جهت است؟
 دارند.برادر معلمي: اينها بهم ربط 

حجت االسالم و المسلمين حسيني: ربط كه پيدا كند در اينصورت فرضاً پنج قاعده هست كه بايد رعايت 
 شوند و لذا فلسفه حاكم بر جريان كم را پيدا كرده ايد.

 برادر معلمي: هم صحبت در اينست كه ربط دارند ولي آيا ربط آنها طبق چه قانوني تعريف ميشود؟
تواند از فلسفه  نمي مين حسيني: شما در تكرار قاعده فلسفي داده ايد و فلسفه تكرارتانحجت االسالم و المسل

عددتان جدا باشد. يعني وقتي ميگوئيد اينها سه چيزند داريد اعداد طبيعي را بصورت صرف تكرارپذيري 
ب حل كنيد ولي تكرار پذيري صرف كيفيت را نميدهد. يعني چند مطلب را اگر فرض كنيد مطل مي مطرح

ميشود، يعني نگوئيد ما كيفيتها را داريم و اعداد را نداريم بلكه بگوئيد اعداد را داريم و آن جدول طبيعي 
است و كيفيتها را نداريم و اين اعداد دال بر تكرار پذيري تنهاست و حرف در اين است كه از تكرار پذيري 

ر تكرار پذيري در مكان داشته باشيد و سه بار توان شيي و كيفيت را تحويل داد بلكه بايد سه با نمي تنها
تكرار پذيري در زمان داشته باشيد تا كيفي حاصل شود. اين معنايش اينست كه شما فلسفه و روش تكرارتان 
را تحويل داده ايد و اگر روش تكرار را داشته باشيد، عبارت اخراي اين است كه قاعده فلسفي شما بايد در 

ميشود همان فلسفه تكرار و فلسفه تكرار با فلسفه عدد هيچ فرقي ندارد، يعني عدد  تكرار پذيري ضرب شود و
شما چيزي نيست جز تكرار و فلسفه تكرار و روش تكرار كردن ميباشد، يعني شما ميگوئيد تا اين سير را تا 

واحد گردد، پس  گوئيم و همه آن اجزاء بايد انجام شود تا نمي جهت نرود و تا اين جدول پر نشود به آن واحد
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اگر نحوه تكرار كردن را در كيفيت بيان كنيد، معنايش اينست كه اعداد طبيعي را اگر در آن بريزيد ديگر 

 عدد طبيعي قبلي نيست و تناسباتش منحل در قاعده شماست 
 است؟ ٣،٢،١برادر حسينيان: نسبت بين زمان و مكان و جهت چرا 

نباشد در اينصورت فلسفه ما مانع از  ٣،٢،١كنيم كه نسبت آنها  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: فرض
 بگيريم و براي آن چهار مرحلهخ ميگذارمي فلسفه ما آنرا رد ميكند. ٤،٣،٢،١اين امر ميشود، يعني اگر 
 قرار ندهيم؟ ٤،٢،١برادر حسينيان: ولي چرا 

 ا داريم آيا همين را هم رعايتحجت االسالم و المسلمين حسيني: وقتي ميگوئيد قانون تكرار پذيري ر
كند و سه رتبه قرار ميدهيد يا آن را كنار ميگذاريد؟ اگر بخواهيد قانون تكرار پذيري را در ادراك فلسفي  مي

 تان ضرب كنيد، از تركيب آندو يك عدد ديگري بوجود ميآيد كه همان تعريف شما از عدد است.
 ميآيد؟برادر حسينيان: ولي بيان نسبت از كجاي آن در 

را اگر در مكان يا زمان ببريد  ٢حجت االسالم و المسلمين حسيني: كم خاص خودتان مطرح ميشود. يعني 
بر اساس قاعده فلسفي تان تعريف خاص دارد و هم آنها را هم كه با هم جمع كنيد ، عدد نسبت تاثيري و 

 نتيجه را ميدهد. 
 والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته



 بحث الگو
 
 

 بسمه تعالي

 ٢٣/١/٦٩ – ١٢ جلسه
برادر معلمي: در ادامه بحث كميت مطلب به اينجا رسيد كه اگر بخواهيم قانوني را كه كميت از آن بدست 

د ميآيد بصورت نظري بدست آوريم چه بايد بكنيم، آخرين صحبتي كه مطرح شد اينست كه وقتي ما در مور
كنيم در اينجا موضعي است  مي را مطرح ميكنيم و يا در تقسيم بندي به سه چيز تقسيم ٣، ٢، ١يك مطلبي 

كه عدد و كم پيدا ميشود و بايد ديد كه كميت در اينجا بچه معنا بكار رفته و با كمياتي كه در جدول ما الزم 
 است چه ارتباطي دارد.

ح كنيم و فرضا يك ضبط صوت يك ميكروفون و يك نواررا يك صحبت اين بود كه سه چيز مختلف را مطر
 ٢در اينجا وقتي بحث از  ٣و نوار  ٢ميكروفون  ١بشماريم ميگوئيم سه چيز دراينجا وجود دارد، ضبط صوت 

ميشود بچه معناست؟ آيا بدان معناست كه ميكروفون دو برابر ضبط صوت است يا حاصلضرب آن است،  ٣يا 
ه اين معني است كه ما يك امري را بعنوان واحد قرار داده ايم بعد نسبت بآن واحد به نظر ميرسد كه عدد ب

 "شيي"هر كدام از اين امور را سنجيده ايم و اينها را شمارش كرده ايم مثال در اين مورد خاص وجه مشترك 
ا به اين هستند ولي آنها ر  ١شيي را نشان ميدهند يعني سه تا  ١بوده است و هر سه چون شيي هستند، 

كه هستيم اولي و  ٢عبارتست از مجموع ظبط صوت و ميكروفون پس در  ٢ميگوئيم كه فرضا  ١،٢،٣دليل 
شيي هستند كه از  ١هر سه جمع هستند، پس هر كدام خودشان به تنهايي  ٣مدومي با هم مطرح اند و در 

حال اختالفاتي هم با يكديگر  لحاظ شيي بودن هيچ فرقي با هم ندارند واال قابل جمع نبودند اما در عين
در اينجا بمعني مجموع اولي و دومي است و  ٢دارند كه در غير اينصورت نيز قابل جمع نبودند، بنابراين 

گذاشته ايم، يعني واحد ماشيئيت است  ٢همان چيزي كه واحد قرار داده ايم عينا تكرار شده و لذا اسمش را 
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وجود ندارد  ٣يا  ٢ي و لذا با عدم تواناني تكرار واحد نيز امكان طرح و چون تكرارشده ميتوانيم بگوئيم دو شي

مفهوم پيدا كند، حال اگ  ٣و  ٢يعني هم بايد واحد و اشتراكي مطرح باشد و هم قابليت تكرار داشته باشد تا 
 به اين معناست كه ٣، ٢، ١ما ميگوئيم مبناي تقسيم بندي چه در بحث مكان، زامان و يا جهت سه هست، 

ما لزوما بايد يك جامع مشتركي بين آنها تعريف كنيم تا وقتي يكي را اول، دوم يا سوم مينماميم از لحاظ آن 
وجه مشترك اينها مفهوم پيدا كنند، حال در اينجا اين سئوال مطرح ميشود كه اگر اين سه از لحاظ مشترك 

يا دومي يا سومي چند عدد داريم و يا هستند(مثال شيئيت) چگونه ميتوان به اين نتيجه رسيد كه از اولي 
اولي، دومي و سومي هر كدام با چه سرعتي بايد عوض شوند و يا هر كدام داراي چه ارزشي هستند؟ بعبارت 
ديگر آيا از اين جامع مشترك چگونه ميتوان به مطالبي كه كميت در كنار اين كيفيات قرار بگيرد را روشن 

ارائه داديم به همان تعريفمان از وجه اختالف و وجه اشتراك بر  ٣، ٢، ١كنيم؟ حال چون تعريفي كه از 
شيي باشند آيا صحيح است كه بگوئيم نسبت بين آنها  ١ميگردد، اگر ضبط صوت و نوار و ميكروفون هر كدام 

 ١، ١، ١آيا باز هم با آندو تاي ديگر داراي نسبت  ١عدد باشد و چه  ٥٠است؟ مثال چه تعداد نوارها  ١، ١، ١
هست يا خير؟ يك صحبت اينست كه اگر در شيي دوم طوري باشد كه شيي اول عينا تكرار وشد و در شيي 

وجود دارد و  ٣، ٢، ١سوم نيز شيي اول و دوم عينا تكرار شود، به يك معنا ميتوان گفت كه بين اينها نسبت 
آيد. مثل بحث زمان كه االن بوجود مي ٣و ٢واحد آن هم همان اولي كه شيئيت است باشد كه با تكرار آن 

ميشود و حال آثار گذشته را در خود دارد  ٣ميشود و آينده هم نسبت به آن  ٢است  ١نسبت به گذشته كه 
ميشود  ٣و آينده  ٢، حال ١كما اينكه آينده هم آثار حال را درخود خواهد داشت لذا از لحاظ زماني گذشته 

هم وقتي ميگوئيم رشد ايجاد ميشود و به حالت رضا ميرسيم  و ايجا هم در هم جمع شده اند. در بحث ارزش
به آن معنا نيست كه فرد صبور نيست بلكه صبر را همراه با چيز ديگري دارد كه اسمش رضايت، يعني آن 
چيزي كه واحد است يكبار تكرار شده و از صبر به رضا رسيده است. همينطور در بحث تركيب نيز ميتوان 

اما در اين معنا، سئوال يك پله عقب تر رفته است و آن اينكه اگر ما نسبت به آن چيزي  مطلب را ارائه داد.
شود آن مجهول ميشود، يعني  ٣و سومي  ٢شود و بعدي  ١كه بايد واحد بگيريم، اين چيز را بسنجيم و 
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بوريم ، االن(با تعريف خاص خودش كه يك واحد زماني را مج١اينكه در بحث زمان وقتي ميگوئيم ديروز 

ميشود، حال كسي كه فردا را االن قرار ميدهد، امروز هم جزء گذشته  ٣و فردا  ٢تعريف كنيم مثال امروز) 
او هم تغيير پيدا  ٢گرفته تغيير پيدا كرده است و از  ١ميشود يعني انگار آن چيزي را كه او  ١اش رفته و 

 "االن"تغيير دهيم يعني بجاي اينكه روز را ، حال اگر آن چيزي را كه ما واحد گرفته ايم٣ميكند همينطور 
فرض كنيم چون در يك روز چندين بار واحد تكرار ميشود آنها بصورت مركب  "االن"بگيريم، ساعت را

ميرسيم آن مجموعه عوض ميشود و  ٣به  ١دفعة قبل در اين مورد صادق نيست و وقتي از  ٣، ٢، ١ميشود و 
درصد است، گاهي است كه سال  ١٢ضا اگر سود يك پولي در سال مثل ربح مركب در بانكها ميشود كه فر

تومان سود حاصل ميشود ولي گاهي است كه ماه واحد  ١٢واحد گرفته ميشود و در آخر سال از صد تومان 
درصد ميشود چرا كه در  ١٢درصد سودش باشد، در آخرسال سودش بيشتر از  ١گرفته مشود كه فرضا ماهي 

ن امر اين نتيجه را ميگيريم كه آن چيزي كه بابد واحد قرار بگيرد و بر اساس آن هم ضرب ميشوند، از اي
آن صحيح باشد، در اين امر مشكل پيش ميآيد كه آيا چه چيزي است  ٣، ٢، ١واحد اين تعريف صدق كند و 

، و ٢، شيي دوم حتما ١كنيم، اين شيي اول حتما  مي كه بايد واحد گرفته شود كه وقتي از آن لحاظ نگاه
ميشود و اين مطلب به همان صحبت جلسه قبل نزديك ميشود كه اگر مجموعه نوار و  ٣شيي سوم حتما 

هست، ميتوان از لحاظ طول يا وزن اختالف آنها را ديد و گفت از اين دو لحاظ يكي نيستند و  ٢ضبط صوت 
د گرفته ايد و بر اساس آن باشند و در جواب بايد گفت كه اينكه شما چيزي را واح ٢قابل جمع نيستند كه 

سنجيد كار غلطي است و كار درست اينست كه در بين مشخصات اين دو شيي امري را پيدا  مي ايندو را
نسبت بآنها  ٢و  ١كنيم كه وقتي بر اساس آن اين دو را مقايسه كنيم، ضبط صوت فرضا نصف نوار باشد تا 

 ه مشترك چه چيزي است.صدق كند و سئوال اصلي ما االن اينست كه آيا اين وج
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: حجم مخصوص صبر است.
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 برادر معلمي: در اينصورت تعريف حجم مخصوص را هم بايد بگونه خاصي بدهيم و در هر حال به اينجا

 ٢و كيفيتي كه  ١مبتني بر فلسفه ماست و آن نسبتي كه بين كيفيتي كه  ٣، ١،٢انجامد كه ما بگوئيم  مي
 را مشخص كنيد. ٢و  ١ميباشد نسبت بين  است

حجت االسالم و المسلمين حسيني: يك طرفش تعريف وصفي ميشود و يك طرفش تعريف حجمي ميشود و 
آنوقت معناي حجم مخصوص ميدهد، يعني كي بخش آن را بصورت تجربي ميآوريم كه فرضا تناژي كه 

 آدمهاي صبور توليد كرده اند اينقدر است.
يكي از اموري كه در جدول ماست سرعت است، يكوقت است كه ميگوئيم سرعت سرعت و  برادر معلمي:

بار سرعت داريم، حال تعريف سرعت يعني تغيير  ٣، ٢، ١سرعت سرعت سرعت داريم در اينجا بترتيب 
مسافت در واحد زمان و اين تعريف در هر سه مورد صادق است و لو اينكه در دومي مسافت از مسافت مكاني 

ديل به مسافت ما بين دو سرعت شده است و در سومي مسافت تبديل به مسافت ما بين دو شتاب شده تب
كنيد؟ ما دو جواب ميتوانيم  نمي است، حال سئوال اينست كه چرا سرعت سرعت سرعت سرعت را دنبال

، در بدهيم: يكي اينكه بگوئيم چنين چيزي در جهان موضوعيت ندارد كه چهار سرعت در هم ضرف شوند
اينصورت ممكن است كسي يك واحدي را كه مسافت و واحدي را كه زمان است و براي بدست آوردن 

بار و  ٤سرعت بآن دو چيز احتياج داريم را طور ريز تعريف كند كه وقتي اينها در هم ضرب ميشوند سرعت 
اشد، اما جواب دوم اينست بيشتر از آن هم موضوعيت پيدا كند ولو اينكه ابزار اندازه گيري آن هم موجود نب

كه بگوئيم ما هر چيزي را نميتوانيم واحد مكان يا واحد زمان بگيريم بلكه يك چيز خاصي را بايد واحد 
 بگيريم.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر كسي بگويد در مسافت تغيير موضوع صورت ميگيرد چه لوازمي 
نيم ابعاد سه گانه است و به چهار كه رسيديگر مسافت مكاني دارد؟ يعني بگويد اگر تا سه مسافت را مطر ح ك

 نيست بلكه مسافت زماني است و مسافت زماني وقتي مطرح شود، ديگر شيي عوض ميشود.
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كنيد انگار از راه ديگري اين كار را انجام ميدهيد، يعني  مي برادر معلمي: وقتي داريد نوع سوم را تعريف

شتاب را بايد بگونه اي بگيريد كه وقتي نوخ شتاب ميخواهد عوض شود ديگر ميگوئيد سرعت و شتاب و نوخ 
 اسن شيي نباشد، يعني يك وقت است كه شتاب را بر اساس سرعت و نرخ شتاب را بر اساس شتاب تعريف

كنيد و اين را آزاد ميگذاريد، در اينصورت هر كسي ميتوند هر چيزي را واحد مكان يا زمان قرار دهد و  مي
د سرعت يان مقدار سانتي متر در ثانيه است و در واحد سوم طبق حرف قبلي بايد شتاب و نرخ شتاب بگوي

 هم عوض شود.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: هيمنكه ميگوئيد آنرا ربح مركب ميگيريم، معناي ديگري را ميدهد يعني 

و در اينجا ديگر از مسافتهاي  عوض شدن دائمي شيي را مدنظر داريد و اين غير از عوض شدن عرفي است
 مكاني خارج شده ايد.

برادر معلمي: مركب كه هميشه هست يعني سرعت، شتاب و نوخ شتاب را قابل تفكيك از همديگر نميدانيم و 
كنيم حاصل تركيب  مي لذا هميشه مركب است، منتهي چون هميشه مركب است و قتي كه واحد را عوض

تي ميخواهند به يك نفر سود مركب بدهند، اگر بعد از يكسال پولش در عوض ميشود، يعني در بانك هم وق
 درصد به او سود ميدهند. ١٢آنجا بماند به صدي 

حجت االسالم و المسلمين حسيني: وقتي شما عنوان را ريز كرديد معنايش اينست كه تعريف از نوع نوخ 
 ي و آن شيي عوض شده است.شتاب ريز شده است و اين بدان معني است كه تعريفتان از اين شي

برادر معلمي: بنابراين نتيجه ميگيريم كه وقتي ميگوئيم بعد از نوخ شتاب شيي دارد عوض ميشود داريم 
كنيم ولي اينطور نيست كه با هر تعريف اوليه در سرعت، سرعت سرعت سرعت و  مي تعريف اوليه را تكميل

بعنوان توقع داشت كه نوع سوم كه به چهار  سرعت سرعت سرعت و هر امري بعنوان مسافت و يا زمان
 ميخواهد برود، الزمه اش عوض شدن شيي باشد.

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: در اينجا تعريفتان از شيي هم عوض شده است هر گاه واحد را كوچك
 كنيد بايد تريفتان از شيي هم كوچك شود. مي
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كند، ولي  نمي اينطرف بآن حد زد و يا از آنطرف و فرقي هم برادر معلمي: بصورت كلي چنين است و يا بايد از

ما از اين حيث به حد ميزنيم كه ميگوئيم شما هر چيزي را نميتوانيد سرعت بگيريد و همينطور هر چيزي را 
خواهد عوض  مي شتان و نوخ شتاب نميتوانيد بگيريد بلكه اينها را بايد به نحوه اي قرار داد كه وقتي سومي

 ي هم عوض شود.شود، شي
حجت االسالم و المسلمين حسيني: يك وقت است كه شيي را ثابت ميگيريد كه در اينصورت به تبع ثبوت 
شيي با واحد تان را هم ثابت بگيريد، يعني هميشه بين واحد گيريتان و تعريفتان از شيي تناسب وجود دارد، 

د هميشه بين واخد تغيير و واحد موضوع اگر شما بخواهيد براي سرعت و زمان هم واحد معين كنيد باي
تناسب برقرار باشد، و اگر واحد موضوع ميگوئيد ميتوانيم عقال مفروض داريم كه واحد موضوعمان كه مثال 

متر را به آن صبر ميگوئيم و اگر راندمان كار به يك تن رسيد  ١متر در  ١ميباشد و فرضا حجم  ١صبر است 
صبر را به آن ميدهيم حال اگر گفته شود اين صبر را چيز ديگري هم  در جدول خاص ضرب ميشود و عنوان

ميتوان گذاشت جواب ميدهيم كه ادراك عقلي ما و تعريف ماست كه صبر را ميدهد يعني شما يك نظام 
منظم تعاريف عقلي داريد وهمه صحبت در اينست كه در اينصورت شما نميتوانيد نظام شرعي داشته باشيد 

عقلي داريد، يعني شما از كارتان هرج و مرج را بيرون آورده ايد، اما يكوقت است كه ميگوئيد  بلكه نظام منظم
بجاي صبر و تسليم و رضا، حالت الف، حالت ب و حالت ج را گذاشت و سپس ميگوئيد من با تناژ اندازه 

ال ميدهم، حال گيري ميكنم و از حالت الف به حالت ب انتقال ميدهم و از حالت ب هم به حالت ج انتتق
ممكن است گفته شود كه آيا اين چه ربطي به شرع دارد؟ ميگوئيم اگر ما نسبت شاخصه هايي كه براي تناژ 
قرار داده ايم را با حاالت روحي(بفرض) بدانيم(كه فرضا متديننين چگونه اند و صابران چگونه اند و غيره) 

ك طرفش محاسبات عقلي خودمان) را معنايش اينست كه مدل تجربي(كه يك طرفش تجربه است و ي
درست كرده ايم و ميتوانيم از اصل تعريف بدهيم، و اگر گفته شود كه در اول كار نميتوان بالفاصله تغييرات 
اينگونه اي (بنابر تعريف در خارج) داد، ميگوئيم ولي ميتوان خارج را بطرف تعاريفي كه داريم سير داد. يعني 

روزمند در دو جلسه قبل) كه آيا همين اعداد است كه در خارج پيدا ميشود، در جواب اين سئوال(آقاي پي
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ميگوئيم، اول كار اعدادي تجربي است ولي در آخر كار بايد متناظر با همينها پيدا شود، و اول آن اينطور 
نيست كه خارج عين جدول ميگويند آيا مردم بچه ميزان سينما پارك و غيره ميروند و كفار با مدل 

يرشان اصل مفروض درباره انسان(در تعريف حاالت) را اين ميگيرند كه انسان بدنبال به حداكثر رساندن تغي
رفاه خويش است و فرض از رفاه حاالت ابتهاج روحي مادي است ولي شما در تعاريفتان نسبت به حاالت 

بها دادن ماده قرار داده اند و انسان، حاالت ابتهاج روحي معنوي را اصل قرار داده ايد، يعني آنها اصل را به 
شما اصل را(حتي در توزيع مواد) به حاالت روحي ميدهيد و اين را تقويت ميكنيد، در اينصورت از چند 
قسمت فرق پيدا ميكنند يكي اينكه در شاخصه هاي الگوي امارگيري شما اوصاف رذايل و كمالتان وجود 

روي اموري حساسيد كه كفار روي آنها حساس نيستند و  دارد كما اينكه در مقصدتان وجود دارد يعني شما
 برعكس.

 برادر پيروز مند: تغيير حساسيتها مربوط به ارتباط با شرع است و نه با عقل.
حجت اال سالم والمسلمين حسيني: آيا اين تعاريفتان از انسان مطلوب مال كدام دستگاه است؟ اگر مال شرع 

روي آن حساسيت نشان داده و در جدول آمار گيري مد نظر قرار داده است همين تعريفها را بصورت تجربي 
ايد ولي آنها روي ميزان دايش فرد و مصرفش تكيه كرده اند در حاليكه شما روي اعتقاد ، علم و تاثير خارجي 

را در اش تكيه كرده ايد ، بنابر اين يك چيز از آن واصاف (بنا به تعرفي كه تخميناً نزد يك است و نه عينًا) 
خارج پياده كرده ايد و جواب گرفته ايد و با دستگاهتان تقويت كرده ايد، مقاصد نيست كه درست ضد آنها 
باشد، مثالً پول در نظام كينز وقتي خوب دنبال ربا بروند ولي در دستگاه شما وقتي خوب عمل ميكند كه 

يكند كه كسي دنبال ربا نباشد بلكه مردم خوب دنبال ربا بروند ولي در دستگاه شما وقتي پول خوب عمل م
دنبال قرض الحسنه باشد شما در تعريفمان بگونه اي است كه وقتي مردم اهل زكات باشند خوب است و 
‹ اصوالً خيلي از امور را اسالم بوسيله قوانين رحمت حل كرده است بشرطي كه پياده شود و االن بالمره آ

چيزهاي ديگري برگردانده اند و ضوابط ديگري را جايگزين آن كرده  مطالب در جامعه وجود ندارد و آنها را به
اند، مثالً دنبال اسن هستند كه بيمه سالخوردگان و غيره دست كنند، آيا اسالم اينها را چگونه حل كرده 
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است؟ يك وقت ميگوئيد اصل حركت انسان بر اساس امور مادي است و ايبروا تقويت ميكنيد ولي يك وقت 

گوئيد ضريب فني كارشناسي دو تا پايه دارد، يك پايه اش عناصري است كه روي آن حساسند و است كه مي
كفار روي چيزي حساسند كه ما روي چيز ديگري حساسيم و اين با علم آنها فرق ميكند دوم اينكه ما بر 

ا تصرف كرده ايم اساس يك فلسفه اي عقلي نسبتهايي را بين اينها قرار دادهايم و در حقيقت در تعاريف اينه
ولي آيا چقدر تصرف كرده ايم؟ آيا طوري تصرف كرده ايم كه كالً بر عكس شده است؟ يا اينكه تالشي در 
جهت عمل صورت داده ايم درست مثل تالشي كه فقها براي استنباط انجام ميدهند؟ فقيه بر روي مواد و 

لي در اينجا هم مواد بهر حال معارف كلمات وحي تالش ميكند و آنچه حاصل ميشود مستنبط فقيه است و
است كه از وحي اورده شده است و تخمينهايي نسبت به همينها ميزنيم و تالشهاي اجرايي نسبت به همينها 
داريم، البته اينكه بتوانيم عدد خاص و متناسب آنرا نقلي بدست آوريم كمال مطلوب است ولي وقتي نداشته 

يم و آنرا در مدل بياوريم و اين با نياوردن آن خيلي فرق دارد،براي مالحظه باشيم، باز هم بايد به آن بها بده
اثر اين آوردن هم كافي است كه آمارگيري را مالحظه كنيم و توجه شويم كه آيا روي چه اموري حساس 
هستند، آنها در آمارگيري كه ميكنند ميگويند به زن آزادي دموكراتيك بدهيد ولي ما ميگوئيم تمامي 

يهاي دموكراتيك را هم كه به زن بدهيم نهايتاً مثل آمريكا ميشود ولي آيا اين امر پيشگيري از طالق ( آزاد
درصد است و تازه طالقهايي كه قانونًا  ٣٠درصد است) ميكند؟ در حاليكه در اينجا طالق زير٧٠كه در آمريكا 

ايي را كه ميدهند و علل مختلفي مثل درصد، لذا آيا اين آزاديه ٧٠درصد است و آنجا  ٧و حتماً واقع ميشود
فقر، اجتماع و غيره را علت طالق ميدانندو سپس براي آن راه حلهاي دموكراسي ميدهند، بر اساس همين 
جدولهاست كه راه حل ارائه ميدهند و اگر همين آمار را بين ملل مختلف هم مقايسه كنيم، واقعاً آيا اين 

است؟حال آنكه ما وقتي به خانواده برخورد داريم به اين امر موضوعًا  دموكراسي مشكالت خانواده را حل كرده
 اشكال داريم همينجا ست كه زير پاي همه اين آمار ها بالكل سست ميشود.

بنابر اين يك موادي داريم( مثل شكرو حلوا روغن) كه شما روي آن حساس هستيد و آنمواد را حتماً در 
جدول تجربي تان نسبت به حجم ها و تن ها اصل قرارميدهيد و فرضاً اگر بخواهيد نمونه برداري از جمعيت 
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خود جنوب هم  بكنيد جمعيت شمال تهران يك جور است، جمعيت جنوب تهران حزب الهي است و در

قسمتهاي مختلف دارد، در يك قسمت شها عبدالعظيم است و اطرافش مساجد است و در جاهايي هم 
اطرافش اماكن فساد است، حال اگر سئوال بر پايه اعتقاد قرار بگيرد، همه اينها فرق پيدا ميكند، اگر اصل بر 

ضاً ميگوئيد مجموع جمعيتي كه در اين باشد كه رفتار اجتماعي كسي كه متدين است را جستجو كنيد،فر
نماز جمعه شركت كرده اند را بايد حساب كرد و آنها را نسبت به مجموع جمعيتي كه در نماز جمعه شركت 
كرده اند را بايد حساب كرد و آنها را نسبت به مجموع افرادي كه فرضاً در روز جمعه در پارك بازي بوده اند 

ايد طوري عمل كنيم كه تدريجاً رد روز جمعه شهر بازي خلوت شود و را مقايسه نمود، سپس ميگوئيد ما ب
نماز جمعه شلوغ شود، ولي در جدول كارشناسي غربي انجام يك چنين كاري بسيار غلط است و موضوعاً 
صحيح است كه نماز جمعه خلوت شده و پارك بازي شلوغ شود چرا كه اگر پارك بازي شلوغ شود، به بتع آن 

ر رتبه باالتر هم شلوغ ميشود، مثالً اگر شما ده پله را در نظر بگيريد به اين ترتيب كه بگوئيد اماكن فساد، د
اول خوب است كه خستگي انسان بر طرف شود و انسان به جايي برود كه در آنجا تفريح باشد اين در يك 

باه است اگر كسي كند و اشت نمي سطح در طرح ميشود بعد كه به اين عادت كرد، ديگر خستگي را بر طرف
خيال كند كه شهر بازي را كه ساخته اند هميشه براي افراد ميتواند خستگي را برطرف كند، كسانيكه بعداً 
ميآيند و معناد بآن ميشوند يك حرف ديگر است ولي افرادي كه فعالً در آن ميآيند مقدار به لغو ولهو عادت 

خورد كه شب جمعه بر او گذشت و ماه رمضان هم  نمي ميكنند و در شكل نازلش اينست كه هيچ غصه اين را
بود هيچ زيارت و دعا و توجهي نكرده است و بر عكس ميگويد الحمد ال... امشب يم تفريحي كرديم و گذشت 
، اين هم تا يك حدي از مطلب است، بعدش يك پله الالبر دارد، در پله باالبر عده اي خود را به ورزش 

مان شدن را در سرمي پرورانند و عده اي به دانسينگ ها كشيده ميشوند و عده مشغول ميكنند و خيال قهر
اي هم به قمار ، مواد مخدر و غيره كشيده ميشوند، يعني در اولين پله كسي اهل دانسينگ نميشود كما 
اينكه در اولين پله كسي نمتواند اهل رياضت روحي شود، بچه اي هم كه كوچك است را اگر به دانسينگ 

ند انگونه نيست كه فوراً مشتاق آن شود كما اينكه بچه اي كه در مسجد ميآيد هم فوراً اهل مسجد و ببر
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رياضت كش نميشود بلكه اين سير تدريجي حاصل ميشود، االن الحمد ال... موسيقي راديو و تلويزيون طري 

ا شبه پيدا ميشد كه آيا آورد، اوايل با كوچكترين سرو صد نمي گزارد ولي تخديري هم نمي است كه آدم را
حالل است يا حرام ولي حاال ديگر تغيير وضع بر اثر شنيدن موسيقي هم عادي است، نه اينكه تغييري در كار 
نباشد بلكه تغيير هست ولي ادراك و حساسيت ما نسبت بآن از بين رفته است. و باال بر از آن ره هم 

 م بتدريجخ عادت ميكنيم و پله باالتر را ميخواهيم.ميطلبيم، اگر باالتر از آنرا هم بگذارند به آنه
بنابر اين در كارشناسي رو:بدليل اينكه تعريفشان از انسان مطلوب با ما فرق دارد و شاخصه هايي كه براي 
انسان مطلوب ذكر ميكنند با ما فرق دارد، طبيعتاً آن چيز را كه در سئواالتشان ميآورند بر يك اساس ديگري 

المان اينست كه همين صبر و رضا و تسليم كه دارم را علي رغم نداشتن اعداد متناسب بين است و ما سئو
آنها اگردر الگوي آماريمان بياوريم و بر اساس آثار عيدي مالحظه و كنترل كنيم و در همين جدولعقلي ضرب 

يت خارج است كنيم قدرت مهاركردن وضعيت به نفع همين اوصاف تدريجاً پيدا ميكنيم، يعين يك طرف كم
 كه حجم و تناژهاست و تجربي است و يك طرف ديگر آن تخمين است و بين آن هم رابطه عقلي است.

برادر پيروزمند: اگر تتناسبات كيفي بدرد الگو بخورد، كه االن امر آماده اين نيست و كميت آن هم كه در 
 دست نداريم.

داريم وقدر متيقن اينست كه صبر مرتبهپائين  حجت اال سالم والمسلمين حسيني: تناسبات تخميني را كه
تري از تسليم است ولي انكه جدول طبقه بندي اوصاف بماهو حقه را در اختيار داشته باشيم فعالً نداريم اما 

 قدر متيقن هاي آن مشخص است.
ميتواند هر برادر معلمي: بنابر اين در تعرف اوليه، يكوقت است كه مطلب را عام ميگوئيم و در نتيجه هر كس 

چيزي را خواست واحد قرار دهد و لذا آن چيزي كه ما ميخواهيم بگوئيم كه اگر سه مرتبه عوض شود 
كندچرا كه مرتبه چهرم و پنجمي هم براي آن قابل طرح  نمي موضوعش عوض ميشود، موضوعيت پيدا

وض ميشود.بعبارت ديگر گوئيم بعد از اينكه سهمرتبه تكرار شود موضوع ع مي ميباشد ،ولي يك وقت است كه
داريم بين موضوع و آن چيزي كه بايدواحد قرار بگيرد تا اين تعاريف صدق بكند، ربط برقرار ميكنيم يعني هر 
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چيزي كه واحد گرفته شود لزوماًَ در پله سومش موضوع تكرار نميشود بلكه تنها اگر امري خاص واحد قرار 

سب خاصي بين موضوع تكرار نميشود بلكه تنها اگر امري بگيرد چنين امري رخ ميدهد، لذاست كه يك تنا
خاص واحد قرار بگيرد چنين امري رخ ميدهد، لذاست كه يك تناسب خاصي ما بين موضوع و واحد پيدا 

دهد، بنابر اين نتيييجه ميگيريم كه ما  نمي ميشود كه فقط يك چيز هم هست و باالتر از آن اين جواب را
يف ميكينم و از زاويه اي همان تعريف اوليه مان را قيد زده و يا تكميل ميكنيم، از كوقتي داريم اينگونه تعر

زاويه ديگ جوابي را كه ميدهيم نيز قانع كننده مينمايد و بايد چيزي را نوخ شتاب قرار دهيد كه اگر آن 
وع هنوز بفقي عوض شود، ديگر اين موضوع نباشد و اگر نوخ شتابي را مطرح كنيد كه با وجود تغيير آن موض

باشد دال بر اينست كه اين در حقيقت نوخ شتاب نيست ، اما از بعد ديگر مطلب ما را مشكلي حل آن كمتر 
نيست، ار لحاظ  ٢به  ١از آنطرف قضيه نيست، يعني مثل اين ميشود كه اگر ما بين ضبط صوت و نوار نسبت 

 و بايد لحاظي را پيدا كنيم كه وقتي هايي كه ميجيده ايم اشكال وارد است كه اين نتيجه رانميدهد
شود و در انجا بدنبال اين لحاظ خاص گشتن و پيدا كردن  ٢و آن ديگري هم حتماً ١سنجيم ، اين حتماً  مي

نجات پيداكرده باشيم و اينها ساخته شوند ولي در  ٣و ٢و  ١آن خود مشكل ميباشد لذا ممكن است از بخث 
تعريف شده استولي معلوم نيست  ١بر اساس  ٣و ٢نماييم ، كانه مي حداينطرف قضيه يعني در پيدا كردن وا

كه واحد كدام است در حاليكه در حالت قبلي واحد معلوم بود و مجهول ميباشد، همينطور اگر يك امر كلي 
 ٣و  ٢و  ١هم معرفي كرديم و گفتيم شيئيت ما بين اينهاست و يا در زمان، وهله زماني را مقياس سازگار با

نيم و آنرا قابل بدانيم، بعد از آن ديگر دليلي نداريم كه وقتي ميگوئيم ساعت اول، ساعت دوم، ساعت سوم، بدا
لزوماً بين اينها آن نسبت كمي وجود داشتهباشد بطوري كه ساعت دوم حتمًا دو برابر ساعت اول از يك امري 

باشيم و ساعت چهرم هم موضوع  خاص باشد و ساعت سوم حتماً سهبرابر ساعت اول از آن امر را داشته
اي را در دستگاه مطرح  ٣و ٢و  ١( كه بهر حال توانسته ايم ٣و  ٢و  ١عوض شده باشد، مگر اينكه ما بين 

كنيم قبالً اگر كيف تنها بود، حاال نفس قانون تقسيم، كم را هم همراه خودش آورده است) تناسباتي را مطرح 
 كنيم.
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: ولي ما يك شاخصه هايي تعريفي از روايات داريم كه هم واضح است حجت اال سالم والمسلمين حسيني

وهم متيقن آن تمام است كه مثالً كسي صبر ميكند كه هنوز احساس رنج ميكند و در تسليم اين رنج نيست 
ولي همان فعاليت وجود دارد ور ضا آن است كه نه فقط رنج نيست كه خوشحالي را هم در بردارد، پس ما 

ايي اينطرف داريم و يك شاخصه هايي در شكل تجربي داريم كه ميتوانيم عينيت حضور ها را يك شاخصه ه
ورزند و  مي گريزند و صبر ميكنند و استقامت نمي مالحظه كنيم كه مثالً در هنگام بمباران آدمهاي صابر

م ببينند كسي كه در صبر نباشد جزع ميكند تو البته ممكن است تكليف شرعي را هم براي خودشان تما
ولكن در مجموع طوري ميشود كه فرار ميكنند و حال آنكه يك باور در ديگراينست كه ميگويد در مقابل 
كافر براي ما ابتالئي وجود دارد وكسي كه صابر باشد فرار نميكند و كسي كه در حالت رضا باشد دنبال اين 

گرفتند  مي ه بال و آتش و آهن از هم سبقتابتال ميدود، يعني اينهايي كه در جبهه بودند براي رفتن در سين
ولي كسي كه جزع است از جبهه فرار ميكند و كسي كه صابر است استقامت ميكند، پس شاخصه عالي ترقي 

 ما طلب شهدت واقعي و حركت به طرف شهادت است و حداقلش اينست كه جزع نداشته و فراري نباشيم.
د نفر را مالحظه كنيم و هم از لحاظ حجم توليد، حجم تاثير حال در رابطه باكميت نيز هم ميتوانيم تعدا

فرهينگي و غيره را ميتوانيم كمي كنيم ولي واحد هاي كمي تجربي، يعني صحبت ما اينست كه بعنوانيك 
و  ١احتمال ميتوان واحد را كمي و تجربي گرفت و شاخصه ها را شرعي اخذ كرد و رابطه بين آن هم عقلي و 

چند بار در خودش ضريت شود) يعني فرمول ضربي  ٣و  ٢و  ١نابر اين تعريفي كه بنا شدميباشد( ب ٣و  ٢
راكه شما در جدول ارائه ميدهيد يك قاعده اي در امر تكرار است كه هر گاه تكرار در اين قاعده قرار بگيرد، 

م نسبت تاثيري بعريف اعداد طبيعي را عوض ميكند و اين معنا روي حجم هم اثر ميگذارد، يعني حجم را ه
ميكند، حجم را اول كار ميگوئيد و زن كردم فالن تون بود و يا چند متر مكعب مجموع محصوالت ايران بوده 
است اعم از قالي و نفت و غيره، ميگوئيد مجموعه تناژ به چه ارزشي است؟ ميگوئيم در جدول آن را ضربكنيد 

ست اگر تناژ عمليات آدمهاي صابر باشد در برابر كفار و ببينديد در چه حالتي است تا بگوئيم در چه ارزشي ا
باشد يك نسبت ناثير دارد و اگر تناژ آدمهاي شهدت طلب باشد يك نسبت تاثير ديگري دارد يعني آدمهاي 
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شهادت طلب در صنعت هم وقتي بهاين واقف شوند كه وظيفه اشانتجربه كردن است، به يك سطح ديگري از 

مينطور ند و كساني از كفار كه در كفرشان غليظ بوده اند توانسته اند اينماهواره تكنيك ميرسند، كفار هم ه
ها و تكنيك هاي پيشرفته را بسازند واال كافري كه شدت نداشته باشد ومنظم نباشد ياري اين امررا ندارد و 

لي اينكه وقت خود را منظم ميكنند بواسطه شدت اجتماعي است يعني ممكن است شدت فردي نباشد و
پرچمدار را نشان شديد ند و تا پرچمدار نشان شديدنباشد سازمانهاي شديد نميتانندبوجود آورند و تا 
سازمانهاي شديد بوجود نيايد معنا ندارد كه يك چنين نظمي پيدا شود، عمليات كامپيوتر را كه مالحظه 

كه توانسته ماشينحسابشان  ميكنيد مبين اينست كه عمليات جامعه كامپيوتر ساز بهمين اندازه منظم است
اين باشد و طبيعي است كه غلظت روحي آنها خيل خطر ناك است چرا كه توجه بدنيا و اين همه نظم، خود 

آوريد و نظم را  نمي عجيب است ، يك وقتاست كه شما نسبت بهكفروايمان بي تفاوتيد و آنها را داخل در نظم
م آنها تعريف ميكنيد و حتي نسبت بآن حسرت و آه هم عليحده ميدانيد، در يك چنين صورتي شما از نظ

ميكشيد كه كانه آنها اهل بهشت اند و شما اهل نارو اما يك وقت است كه اين را در قالب غلظت روحي 
 آنهابدنيا مالحظه ميكنيد چرا كه اينگونه نظم از يك كافر سست بدست نميآيد.

 كنيم؟ يم را چگونه تبيين ٣و  ٢و  ١برادر پيروزمند: آيا 
حجت اال سالم والمسلمين حسيني: شاخصه هاي كيفي جامعه را در الگو قرار داده و طبقه بندي ميكنيم 

كنيم و مثالً ميگوئيم ارزش  مي يعني نسبت به كيفيتهايي كه از شرع رسيدهيك طبقه بندي تخميني مطرح
كه آيا در جامعه چگونه است و توامان است بعد مالحظه ميكنيم  ٣تومان و رضا  ٢تومان ، تسليم  ١صبر 

نفر داريم،  ١٠هزار نفر و اهل رضا  ١٠هزار نفر، اهل تسليم  ١٠٠فرضاً متوجه ميشويم كه اهل صبر فرضاً 
كنيم و سپس ميگوئيم طوري بايد عمل نمود كه  مي حجم كارهايي كه اينها انجام ميدهند را هم مقايسه

 ليم رو به گسترش باشد.حجم كار اهل صبر و بهتضيق و حجم كار اهل تس
 مانده ايم. ٣و  ٢و  ١برادر پيروزمند: ما هنوز در هود مفهوم 
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حجت اال سالم والمسلمين حسيني: اگر بحث از عينيت است بايد بحث از تناژهاي موجود كنيد و جمع آنرا 

ت باال رود، يعني مطرح كنيد و بگوئيد دو برابر نميشود مگر اينكه شدت روحي باال رود و يا تعداد نفرا ١در 
بايد بتوانيد از تناژ تعريف بدهيد مثالًواحدي پولي معناي شدت عالقه روحي را نشان ميدهد و نه چيز ديگرو 
در دستگاه كفار هم شاخصه اقتصاد است و هم شاخصه فرهنگ و هم شاخصه سياست( در منزلت عالم ماده) 

 رح ميشود يعني توليدات ذهني عنوان ميگردد.ولي در منزلت عالم مثال اختراعات و اكتشافات خاصي مط
 ٢و  ١قرار دهيم بايد از  ٣و  ٢و  ١برادر پيروزمند:اگر بنا باشد كه فلسفه كميت را عقلي پيدا كنيم و آنرا هم 

كه ميخواهد شامل باشد يك مفهومي ابتدائاً ارائه دهيم و نيز بايدبدانيم كه رابطه اين سه عدد با هم  ٣و 
سپس بايد آنرا در انواع كميت يعني كميت وضعيت زمان و جهت بياوريم و اين مفهوم كه يچگونه است و 

مكان به تبع زمان و زمان به تبع جهت درست ميشود را در آنها نشان دهيم در يك چنين صورتي مجموع 
 كمياتي كه ما بايد با آن كار كنيم روشن ميشود.

 ٣و  ٢و  ١ري داريم و آن اينكه يك اعداد طبيعي يعنيحجت اال سالم والمسلمين حسيني: ما يك عرض ديگ
. .... داريم، اينها مثل حرف يعني الف و ب و ج و چ و....... است منتهي اين كيفياتهاي مختلف خروج ٥و  ٤و 

صوت از حنجره است و آنهم كيفيت هاي خاص تكرار است وهيچ فرقي ندارند، تكرارهاي مختلفي را در 
اي مختلفي را هم در عدد داريد با اين تفاوت كه اختالف اين يكي كيفي است و حروف داريد و تكراره

اختالف آن ديگري كمي است. بعد شما ميگوئيد هر گاه حرف را اينگونه بهم متصل كنيد كلمه بوجود ميآيد 
، پس قانون كلمه سازي هميشه اصل است، يعني صرف و نحو اصل است و نه حروف ، براي مفاهمه حروف 

تنهايي كاره اي نيستند و صرف نحو اصل است. وقتي صرف و نحو را در حروف بياوريد كلمات و جمالت به 
بدست ميايد، صرف و نحواست. وقتي صرف و نحو را در حروف بياوريد كلمات تو جمالت بدست ميايد، صرف 

و  ٢و  ١مثالً ميگوئيد كلماتي را تحويل ميدهد و نحو هم جمالتي را تحويل ميدهد، در اعداد هم قوانيني كه
طوري باشد كه سه بار در خودش ضرب شود و دوباره و براي بار سوم هم سه بار در خودش ضرب شود،  ٣

اين معنايش اينست كه تكرار پذيري خاصي را شما معتبر شناخته ايد و كانه علم صرف و نحو خاصي را به 
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ا معنا دار ميكند و ادبيات شما را ميسازد و رسميت شناخته ايد.اين علم صرف ونحو است كه كلمات شما ر

 براي اينكه دسترسي به ادبيات خاصي پيدا كنيد، قواعد صرفي و نحوي خاصي را الزم داريم.
برادر پيروزمند: اينكه اعداد طبيعي در قاعده كه ميآيند معنايش روشن ميشود درست ولي بفرض كه بنابر 

 براي آن قائليم معنا شوند آيا نسبت سه عدد اول چگونه است؟و تكرار پذيري خاصي كه  ٣و  ٢و  ١رابطه 
مطرح است و عدد اولي را تناژ و آثار  "چه چيزي نسبت به چه صفتي  "حجت اال سالم والمسلمين حسيني: 

عالم محسوس وهمين حجم قرار ميدهيد( منتهي اين حجم كه باواحدي عادي اندازه گفته ميشود كه مثالً 
ميگوئيم هر چيزي را قرار صد متر مكعب نفت داريم يا وزن قرار ميدهيد كه فرضاً يك بشكه نفت داريم، ما 

دهيد هيچ عيبي ندارد، واحدش هر چه باشد، بايد مربوط به عالم محسوس باشد)يعني يك واحد حسي رااخذ 
ميكنيد و اين واحد حسي را با اوصاف خاصي كه ميخواهيد ارتباط ميدهيد يعني ميگوئيد از اين بشكه نفت 

ركين و ملحدين است.يعني همان چيزي را كه در بچه ميزان در دست متد ينين است و چقدر در دست مش
جهت و مطلوبها داريدرا بايد ربطش ار در طبقات عالم تركيب يا عالم محسوس حساب كنيد، يعني بذهن 
ميرسد كه همه صد ميدان براي هر فردر از افق فساق و اعرف اهل معرفت با هم حضور دارد تو نه اينكه 

شد، منتهي نسبت تركيبي آن فرق ميكند ، نسبت تركيبي آن كه عوض بعضي اول باشد و بعضي بعد مطرح با
است ولي راضي به دنياست و مفهوم رضايت در آنجامنتهي نيست تاو هم صابر و مقاوم است و حتي در جايي 
هم حاضر به معدوم شدن هست ولي همه اينها براي دنياست، جنگهايي كه هيتلر كرد يا در ويتنام مطرح بود 

از شدت غلظت نسبت به دنيا بود و به يك معنا هم زود تر از ما به آن رسيدند و طبيعي است كه همه ناشي 
جنگ هاي دنيا بر سر برتري و نان و آب است و در نهايت جز دنيا مقصدي در كاز نيست و لذا در دنيا طلبي 

بياوريد و سپس همانها را  هم مبارزه تا كشته شدن وجود دارد. بنابر اين شما هم بايد آن را به عالم محسوس
نسبت بهاوصافي كه در مطلوب داريد مطرح كنيد، يعني صد ميدان را براي كافر و مومن هر دو فرض كنيد و 
اينطور بگوئيد كه شديد ترين كافر اينست كه تا جايي پيش رود كه فاني تدر دنيا شود و فنا شدن درهمه 

حيوان تر است و يك ذره شرافت هم ندارد و حاضر است روي وجوه دنيا را طلب كند طبعاً او از هر حيواني 
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همه محامد پابگذارد و اين بدان معناست كه همه آن اوصاف در شكل منقلب آندر عاليترين رتبه اش در 

يعني شرح صدر نسبت به كفر پيدا كرده است ،بنابر  "افمن شرح صدره للكفر "چنين فردي تبلور يافته است
حسي داريد و يك اوصافي و متناسب با جدول اوصافتان اين حجمها را مالحظه اين شما يك حجم هاي 

كنيد( يعني فرمول خاص كميتان را بكار  مي ميكنيد و بعد آن را در آن شكل خاصي كه داريد ضرب
ميگيريد) و همينها نسبت تاثيري ميشود يعني همين حجم عيني نسبت تاثيري ميشود، يعني شما از 

كنيد با استنباد به يك فرمول عقلي، مثًال  مي حجمها نسبت به مقصدتان يك استنباط پيداوضعيت تاثير اين 
با استناد به علم اصول يك استنباط از كلمات بدست ميآيد در اينجا هم با تكيه بر فرمول و قاعده عقليتان 

 كنيد كهاينحجمها االن چه تاثيري را نسبت به اين سير دارد. مي يك استنباط پيدا
 چه نسبتي دارد. ١با ٢ادر پيروزمند: ولي بايد مشهص كرد كه آيا بر

حجت اال سالم والمسلمين حسيني: تكرار پذيري را عيناً داريم و همان حجم كه فرضًاوزن كرديم وهزار تن 
 آن يعني سه هزار تن. ٣آن دو هزار تن ميباشد و  ٢دار آمد، 

بايد دوتا  ٢گرفتيم آيا  ١و خودكار داريم، اگر خودكار را  برادر پيروزمند: وقتي كه سه چيز مثل نوار، دفتر
 خوكار باشد؟

خودكار است يك وقت است كه  ٢دو برابر آن يعني  ٢حجت اال سالم والمسلمين حسيني: اگر خودكار باشد 
واحدخودكار را ميگيريد و يك وقت است كه متر مكعب ميگيريد. و در جدول اولتان اگر حجم را اصل گفتيد 

نيز بترتيب دو و سه متر  ٣و  ٢نايش اينست كه در محسوس شما يك متر مكعب خودكار داريد و لذا مع
 شوند. مي مكعب خودكار

بنابر تعريف نوار است چگونه ميتوان آنرا دو  ٢ممكن است اصالً خودكار نباشد. وقتي  ٢برادر پيروزمند: ولي 
 متر مكعب خودكار ناميد؟

يني: اگر اولي متر مكعب باشد بايد در دومي هم متر مكعب مطرح شود، چه حجت اال سالم والمسلمين حس
 نوارتان تعداد كمتري شود يا بيشتر كاري بآن نداريم.
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 برادر پيروزمند: پس در اولي واحد خودكار نيست بلكه دو تن كااليي است كه معلوم نيست چيست.

تناژي كه دست كافر هست و تناژي كه دست حجت اال سالم والمسلمين حسيني:فعالً تناژ آن مطرح است و 
كنيد، از اين هم يك قدم باالتر رفته و ميگوئيم مجموع كاالهاي يك كشور را در  مي مسلمين است و مقايسه

مقابل مجموع كاالهايي كه وارد ميشود قرار ميدهيم، يعني چند تن صادرات داريم به ارزش فالن تومان و 
رزش و همينجا وقتي صحبت از ارزش ميآيد معناي نسبت تاثيري دارد چند چند تن واردات داريم به فالن ا

تن كاالي ما اگر كاالي استشهادي باشد(فرضاً صد تن است) هرگز قيمت ارزي صد تنتكفار باالتر از آن 
نيست، كاالي استشهادي يعني كااليي كه توليد كنندهاو در منزلتي است كه طالب شهادت است. يعني اگر 

كنند داراي قدرت تاثير  مي دم طوري باشد كه همه شهادت طلب باشند، كاالهايي هم كه توليدروحيه مر
عيني زيادي خواهد بود، يعني كسي كه در آزمايشگاه مانند يك شهادت طلب شروع به كار ميكند راندمان 

ر باالست. در عيني كارش اينست كه آنچه را كه در عينيت بدست ميآورد نسبت تاثير عيني آن نسبت به كفا
اينصورت اگر ما يك ميليونتن كاال داشته باشيم معنا ندارد كه قيمت آن برابر با يك مليون تن كاالي كفار 

برابر آنها باشد. اما اگر قيمت آن پائين تر باشد دال بر اينست كه غلظت  ٢٧برابر يا  ٩باشد بلكه فرضاًبايد 
ضرند بر سر كارشان كشته هم شوند. پس بنابر اين گاهي كاري كفار باالتر از ماست بگونه اي كه حتي حا

را در جدولمان ضرب كرده و تا  "تن  "را مطرح كرده و كاري به ارزش آن نداريم و  "تن "است كه صرفاً 
آخر پيش ميرويم و سپس ميگوئيم آيا از صد ميدان، دركداميك از اين ميدانها قرار داريم،همان ميدان را 

توان كارهاي مو منين و كفار را  مي كنيم و يا حتي نسبت به امور داخلي هم مي رحنسبت به كفارهم مط
 سنجيد.

 با از وجه اشتراكي است كه دارند. ٢و دو تا از شيي اول نيست بلكه  ٢برادر پيروزمند: پس 
 كنيم شيي اول هم با آنست كه سنجيده مي حجت اال سالم والمسلمين حسيني: وقتي ما واحدي را انتخاب

 ميشود.
 كيفيت اول نيست. ٣و  ٢و  ١برادر پيروزمند : يعني واحد ما در 
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حجت اال سالم والمسلمين حسيني: خير، واحد محسوس است، يك طرفش حس است و واحد محسوس 
نسبت به وصف ميآيد. يعني ميگوئيم چندتن نفت يا كاال در دست چه كساني؟ اگر در جدول بطور صحيح 

يم بايد استنباط شود كه ارزش كار مسلمين نسبت به كفار چقدر است و با توجه به سير كرده و تا آخر برو
تناژي كه در دست دارند بفهميم كه فرضاً ارزش كار مسلمين ضعيف است يا قوي. يعني اينكه قيمتش در 

 بازار پائين تر باشد يا باالتر ،د دال بر ميزان تاثير آن است.
 روشن شود.  "تن  "هوم برادر پيروزمند:پس بهتر استكه مف

 حجت اال سالم والمسلمين حسيني: تكرار هزار كيلو را تن مينايم.
 هزار كيلو باشد. ٣برادر پيروزمند: اگر صبر هزار كيلوست بايد رضا 

حجت اال سالم والمسلمين حسيني:وقتي شما آنرا سه بارتكرار كرديد رضا ميشود، جدول تكرار را نبايد حذف 
در جدول جهت مطرح است و در آنجا سه بار در جدول تركيب در هم بايدضرب شودتا يكبار كرد، صبر و رضا 

درجدل مراحل ضرب شودو سهبار هم در جدول مراحل بايدضرب شودتا يكبار در جدول جهت ، و اين 
 معنايش از نظر رياضي همين است.

 از ديگري است.برادر پيروزمند: ممكن است در محاسبه بين صبر و رضا فاصله اش بيشتر 
 تن ميباشد ولي در اصل تفاوتي ايجاد ٩٠٠حجت اال سالم والمسلمين حسيني: فرضاً يكي يك تن و ديگري 

 ٩٠٠كند، يعني به نسبت سهم تاثيري كه كفار دارند مال ما باال تر است. يعني هر گاه سهم توليد بين  نمي
تر است. پس تن را گاهي است كه بصورت رشد بار اضافه شود معنايش اينست كه سهم تاثيرشان در كل باال

كنيد و بايد مجموع توليدات درهر سال بسيار باال باشد، از نظر جهتي حركت درست بوده  مي عددي مالحظه
رود و لذا اگر ارزما ضعيف باشد معنايش اينست كه  نمي است، بهرحال تا شدت باال نرود تن در خارج باال

كنيم ، ولي  مي كنيم و در عوض صد تن هم وارد مي ن توليد كرده و صادرشدت كفار باالست. اگر ما صد ت
صدتن ما در اصطكاك با كاالي خارج داراي يك فهم قيمت آنها باشد معلوم ميشود كه نسبت تاثير آن كم 
است و روي محصوالت كار زيادي نكرده ايم مثالً قدرت صد تن ساعت با صد تن خربزه با هم فرق دارد چرا 
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زان كاري كه در هر كدام صرف ميشد قابل قياس نيست، صد ميدان را هم مومنين و هم مشركين و كه مي

 كفار دارند.
منتهي كافر وارونه آنرا دارد، يعني عشق و محبت بدنيا را در باالترين درجه دارد، ولي در مومن عشق و 

 ندوست.محبت را در باالترين رتبه نسبت با خرت دارد.و در وسط هم مخلوط از اي
 برادر حسينيان: ولي در جدول ما صبر تنها را مد نظر نداريم.

حجت اال سالم والمسلمين حسيني:بله، صبر در جدول ضرب ميشود تا به عينيت ميرسد يعني وقتي شما 
ميخواهيد بگوئيد مدل ما عينيت را عوض ميكند و قدرت عيني ما از آن است دال بر همين امر است. صبر 

سال درباره نسبيت فكر كرده است و يا  ٤٠صبر مادي هم داريم. گويا ميگويند انيشتن حدود  الهي داريم و
يكي از اينها حدود چندين سال مورچه را مورد مطالعه قرار داده است و اينها خود صبر عجيب آنها را در امر 

تند خيلي جلو بودند و دنيا ميرساند و اين امر خيلي لجاجت الزم دارد. اگر مومنين يك چنين سماجتي داش
 اصال قابل قياس با كار كفار نبود.

برادر حسينيان: در روايت است كه مومنين را شيطان از طريق تنبلي و سستي گول ميزند و نه از راه شبهه 
 در اعتقادات.

برادر معلمي: به نظر ميرسد كه مطالبي مطرح شده كه شايد موضع بحث آن در اينجا نيست و دعوايي هم در 
كند. يك مطلب اينست كه وقتي توليدات  نمي مورد آنها وجود ندارد ومضافا اينكه مطلب فعلي ما را هم حل

 را در جامعه مالحظه ميكنيم ارزش كيفيات را بسنجيم و نسبت به كفار، مقايسه كنيم...
بايد مالحظه حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني جريان حجم تبديل كه نسبت تاثير را معين ميكند را 

كنيم، و ببينيم كه مسلمين در حجم تبديل نسبت تاثيرشان درمقايسه با كفار چقدر است. اگر جريان حجم 
تبديل به نفع موحدين باشد معنايش اينست كه تاثير ايمان دارد آثارش در خارج ظاهر ميشود ولي اگر بر 

زار حرب هم به كفار نياز داريم، اين دال بر عكس باشد و مثال در حاليكه در حال جنگ با كفار هستيم، در اب
دادند و با آنچه داشتند با جان و  نمي ضعف شديد ماست. ولي درهمين حال شهدايي كه تن به اين ابزار حرب
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جنگيدند، كفار را بيچاره كرده بودند چرا كه اسلحه و شدت متناسب با آن در اين رتبه، بسيار باالتر از  مي دال

ست، برخورد شدت روحي است كه در شكل نسبت تاثير عيني و جريان حجم تبديل ظاهر شدت كفار بوده ا
ميشود. يعني اگر ما شدت روحي، شدت فكري و شدت عملي داشته باشيم لزوما شدت جريان حجم 

 تبديلمان هم باالتر است.
ايد قوي تر از برادر معلمي: بهر حال اينها مطالبي است كه سر جاي خودش درست است و قعا مسلمانها ب

كفار بشوند ولي اينكه مسلمانها بايد قوي تر باشند، چه ربطي به اين دارد كه يك ربط عددي ما بين امور 
كنيم و با  مي كيفي را بدست آوريم؟ مثال كفار عرق درست كرده و آنراگران ميفروشند ما هم گالب درست

كنيم چيزي  مي ن نيست كه چيزي كه ما درستخرد، اين امر دال بر اي نمي وجود كه ارزان ميفروشيم كسي
بي ارزشي است و يا كفار از تكنيك باالتري برخوردارند كه آن را گران ميفروشند، بلكه اصوال روال بحثي ما 
در اينست كه ارزش بايد از اين جدول بدست آيد و در جدول جاي گيرد، يعني اگر عرق كفار صد هزار تومان 

ريزيم و ارزشي براي ما ندارد، بنابراين كلي بحث اينست كه آيا ارزش بايد از عينيت  مي هم باشد ما آن را دور
داخل جدول برود و يا بر عكس از جدول بايد به عينيت بيايد؟ ظاهرا قبال اينطور گفته ايم كه در جدول بايد 

بدهيم. و نه اينكه مالحظه كنيم كه چه چيزي بايد ارزش داشته باش و سپس در عينيت همان ارزش را بآن 
ببينيم در عينيت چه چيزي داراي ارزش است و سپس آن را در جدول قرار دهيم. ولي در هر حال اين 

 مطلب موضع فعلي بحث ما نيست.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا كفاري كه فقير باشند بهتر است يا اينكه توانايي توليد عرق را داشته 

 باشند؟
بحث ما در هيچ جاي جدول مربوط به الحادي، اسالمي و شرك نيست، مثال به نظر ما  برادرمعلمي: اصال

ميرسد كه از اول انقالب تا كنون ما رشد كرده ايم و همه كفار بر عكس بما ميگويند كه شما پيشرفت نكرده 
معتقد باشند كه ايد و مسلمانهايي هم كه از كفار تقليد ميكنند همين حرف را ميزنند. ولي اگر همه دنيا هم 

بعد ازانقالب ما بد بحث شده ايم، اعتقاد ما بر اين است كه خوشبخت شده ايم و حتي از مردم بيسواد هم كه 
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كنند كه آنموقع عرق خوري رواج داشت ولي حاال نماز و  مي فهمند و استدالل هم مي بپرسي اين مطلب را

د تلقي كنند و چه خوب. پس اينكه ما خودمان را با طاعت رواج دارد و اين را خوب ميدانند چه دنيا آنرا ب
كفار مقايسه كنيم و بگوئيم اگر كفار يك درجه پيشرفت كردند آيا ما هم به نسبت باالتر رفته ايم يا نه، 
مباحثي است كه در جاي خود الزم است ولي فعال موضع بحث آن نيست چرا كه در جدولهايي كه داريم 

مان با كفار نداريم و حتي اين جداول را مستقل از شرايط ميدانيم و بعد كه اين هيچ ضرورتي به مقايسه كار
كنيم كه فرضا در اين شرايط چه بايد بكنيم تا به آن مطلب  مي جدولها درست شد، به شرايط هم توجه

 برسيم چرا كه شرايط را بايد بوسيله جدول بشناسيم و يا عوض كنيم و نه اينكه جدول را بوسيله شرايط
بشناسيم، درست كنيم، همينور ارزش شرايط را هم با توجه به جدول بايد بدست آوريم و تا يك فرمول ثابتي 
در اختيار نداشته باشيم تعيين اين مطلب مشكل است و تعيين اين فرمول ثابت هم ربطي به شرايط نبايد 

داشته باشد، حال اينكه چگونه  داشته باشد و فعال هم ما بحثمان در موضعي است كه نبايد ربطي به شرايط
ميت وان اين جدول را با شرايط سازگار و هماهنگ نمود، خود مطلبي است كه سرجاي خودش هم كلي 

توانيم جايگاه  نمي بحث الزم دارد ولي يك چيز قطعي است و آن اينكه تا آن قسمت ثابت را نداشته باشيم
ن ميخواهد رشد كند، گاهي بديگران محبت ميكند، شرايط را نسبت بآن معين كنيم. مثال وقتي يك انسا

گاهي شدت بخرج ميدهد و رفتارهاي مختلفي انجام ميدهد و اين دال بر اينست كه بايد يك چيزي وجود 
داشته باشد كه بر اساس آن تعيين كنيد كه فرضا بخدا نزديك شدن، در اين موقع به جنگ و قتال با كفار 

دن است و در اين موقع با فالن كار است. پس تا ندانيم از كجا ميخواهيم به است، در اين موقع به محبت نمو
توانيم بفهميم كه در چه شرايطي چه كاري را بايد انجام  نمي كجا برويم و فرمول آن را هم نداشته باشيم

 بدهيم. مثال يك تاجر اگر صد ميليون تومان دارد، اول مشخص ميكند كه بايد در آخر سال پولش دويست
مليون شود سپس راههاي مختلف رسيدن به اينكار را بررسي ميكند كه در شرايط مختلف چه بايد بكند، 
بنابراين بحث فعلي ما اينست كه اوال آيا كيفيتهاي مطلوب از كجا بدست ميآيد و ثانيا آيا كم اين كيفيات از 
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كه فرضا آيا كفار و ما در چه مجا بدست ميآيد؟ وقتي اينها بدست بيايد، نوبت به مباحث بعدي ميرسد 

 وضعي هستيم و براي رشد در اين وضعيت چه بايد بكنيم.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: شما ميگوئيد دو چيز يعني يكي جدول محاسبات و فرمول تكرار و يكي 

ي در شاخصه هاي كه در كم مطرح ميشود از جدول پائين ميآيد و يك چيز هم از محسوس باال ميآيد و يعن
استنباط نه ميتوان ادراك از ارزش را مطلق دانست، نه ادراك از معقول و نه ادراك از محسوس را بلكه از هر 

 سه روي هم است كه استنباط داريم.
 برادر معلمي: اين حرف اشكاالت زيادي دارد.

عالم عينيت حجت االسالم و المسلمين حسيني: در جهت عالم معقول، درساختار عالم مثال و در تركيب 
 اصل است.

برادر معلمي: وقتي صبر و تسليم و رضا كه بايد پله پله باشند را در همه جا همه آن را با هم قائل شديد، باز 
كند چرا كه ميگويد نسبت به صبر و رضا و تسليم در هر مرتبه اي صد ميدان وجود  نمي هم مطلب را حل

 جدول رشد دارد معلوم ميشود كه اين جدول تركيب است و نه
كنيد متناظرش  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا آنچه را كه در مراحل و در نهايت در جدول مطرح

 و عين همان به شكل تركيبي درجدول تركيب است؟
برادر معلمي: بله، ولي وقتي ما در تركيب گفتيم اخالق، احكام و تكنولوژي در مراحل تغييرات همينها و در 

ارزشهاي آنها را مطرح كرديم يعني صبر و تسليم و رضا اخالق هستند. حال بفرض كه كسي جدول ارزش، 
بگويد اين صد ميدان در همه جا حضور دارند، مثل اين ميماند كه يك جدول تركيبي ديگري ارائه شد كه 

ست و فقط بر اساس اخالقهاست و همه چيز را اخالقي مطرح ميكند ولي علي رغم صحت آن، جدول تركيب ا
هنوز معلوم نيست كه تغيير در كداميك از اينها مطرح است و كداميك از صبر، تسليم و رضا زودتر از ديگري 
تغيير ميكند. همينطور نسبت بين آنها نيز مشخص نيست. يعني وقتي اين مجموعه كال عوض شده و به 

ي معلوم نيست كه وقتي از صد مجموعه دوم تبديل ميشود، از لحاظ ارزشي هم نسبت آنها معلوم نيست، يعن
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ميدان اول به، صد ميدان دوم و صد ميدان سوم ميرويم بچه ميزان رشد حاصل شده است. و تا اين جدول 

توان فهميد كه ما بايد چه كارهايي انجام دهيم تا از كفار جلو بزنيم.(چند جمله ضبط نشده  نمي معلوم نباشد
 است.)

ت حجم تخصيص كاال به واليت الهي بايد عوض شود(اگر موضوع حجت االسالم و المسلمين حسيني:نسب
 تغيير واليت باشد)

برادر معلمي: اصوال كاال جزو بحث اقتصاد است مگر اينكه در معناي جديدي بكار گرفته شود و بمعني تعين 
دام دو بار شود، بنابراين هنوز سئوال اصلي باقي است كه آيا كداميك از آن كيفيات بايد سه بار عوض شود، ك

 به آنها نسبت بدهيم؟ ٣، ٢، ١و كدام يك بار و اصوال چرا بايد
، ٢، ١حجت االسالم و المسلمين حسيني: بهر حال يك فرمول بايد بركل آن حاكم باشد و آن يك فرمول هم 

 است. ٣
ر مطلب باشد؟ اگريك چنين چيزي تمام شده باشد ديگ ٣، ٢، ١برادر معلمي: ما كي گفتيم اين فرمول بايد 

، ٢، ١ميباشد ولي اني  ٣، ٢، ١هم حل شده است. عرض ما اينست كه اگر مبنا سه باشد در يك جايي هدف 
ميرسيم، اول و دوم از آن لحاظ هيچ فرقي با هم  ٢يعني اينكه يك چيزي را واحد گرفته ايم كه وقتي به  ٣

 ١و نوار هم  ١د و لذا ضبط صوت ندارد، يعني اگر شيي را واحد بگيريم ضبط صوت و نوار دو شيي هستن
ميشود نوار باضافه ضبط صوت باضافه خودكار حال  ٣. همينطور ٢است ولي نوار با ضافه ضبط صوت ميشود 

چگونه نسبت  ٣، ٢، ١سئوال اينست كه اين لحاظ خاصي كه واحد قرار ميگيرد چيست و بر اين اساس رابطه 
خودكار مد نظر است؟ براي حل اين مطلب يك چيزي را بايد بهم تعريف ميشوند؟ آيا تعداد نوار و ضبط و 

باشد. و بهر حال اين وجه مشترك بايد  ٢واحد بگيريم كه تعداد نوار هر چقدر كه باشد، جواب ما براي آن 
كنيد كه قطعا بايد ما بين واحد و موضوع  مي بدست آيد، حال گاهي شما اين وجه اشتراك را تن مطرح

 ٣و  ٢است و همه صحبت در اينست  ١اسب است كه بايد روشن شود، واحد دال بر تناسب باشد همين تن
 است؟ ١است و چرا اين چيز  ١چه رابطه اي با آن دارند، يعني چه چيزي 
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 ٣، ٢، ١حجت االسالم و المسلمين حسيني: چيستي آن را كه باي از جدول اوصاف آورد اينكه چه چيزي 

 د.است بايد از جدول اوصاف بدست آور
 ٣و رضا  ٢شود و تسليم  ١برادر معلمي: بايد چيزي را واحد قرار دهيم كه صبر را كه با آن مقايسه كنيم 

 شود و مشكل ما در پيدا كردن همين واحد است و نه اينكه صبر خود اين واحد باشد.
واحد  كنيم، يعني فرض ميكنيم كه آن مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: حال يك فرض ديگري مطرح

 را پيدا كرده ايم و در جدول بوده و حساب هم كرديم، شما واحد اشياء را ميخواهيد.
برادر معلمي: در ابتداء واحد در اشياء نيست، در هر كجا كه ميخواهيم واحد مطرح كنيم بايد استدالل داشته 

 باشيم.
 و فرضا واحد صبر تناژ باشد.حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر واحد در اوصاف را پيدا كرده باشيم 

 برادر معلمي: بايد مشخص شود كه از اين لحاظ خاص بايد آن را سنجيد و نه اينكه اين واحد را دارد.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر آن را بسنجيم و فرضا بگوئيم ميزان حرارت موجود در صبر فالن 

 مقدار است...
نست كه از لحاظ حرارت بايد اينها را سنجيد و واحد حرارت هم درجه برادر معلمي: يعني اينكه فرض بر اي

است. حال اگر در جدول مراحل بيائيم معلوم ميشود كه سرعت اخالقي سياسي نسبت به اخالق اقتصادي و 
 ميباشد در جدول تركيبات هم اعدادي را بدست ميآوريم. ١،٢،٣فرهنگي فرضا 

نصورت سه تا اعداد متناظر داريم، فرض اول اينست كه واحدي حجت االسالم و المسلمين حسيني: در اي
مثل الف را نسبته به صبر پيدا كرده ايم و واحد الف در جدول مراحل و از آنجا به جدول تركيب آمده است، 
 حال وقتي ميخواهد از جدول تركيب به عينيت وارد شود، بر اساس واحد الف بر اساس تن، امور عيني را

احد الف، واحد ارزشي است)، يعني آيا از واحد واحد ارزشي به واحد تني ميآيد يا نه؟ يعني سنجيم(و و مي
ارزد يا اينكه  مي واحد الف در خارج آمده است. حال ميخواهيم بگوئيم كه آيا صد تن استكان چند الف

 ميخواهيد رابطه الف را با تن قطع كنيد؟
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اصال اهميتي نداشته باشد برادر پيروزمند: آيا آخرين  برادر معلمي: ممكن است در دستگاه ما سنجش تن
 چيزي كه بايد معين شود حجم كيفيات عيني است؟

حجت االسالم و المسلمين حسيني: جريان حجم تبديل است و حجم تبديل نسبت تاثير شما را به عينيت 
د به كاالهاي مصرفي(چه ثابت ميكند. يعني خداوند موادي را خلق كرده كه اسمش مواد اوليه است. اين موا

مصرف سياست، مصرف اقتصاد و مصرف فرهنگ) تبديل ميشود، بعد اين كاالها هم به چيز ديگر تبديل 
 ميشود، و نسبت تاثير شما در عينيت بميزاني است كه نسبت تبديلتان باال رود.

 برادر معلمي: نسبت تاثير، نسبت تبديل ونسبت ارزش، همان بحث جداول ماست.
 سالم و المسلمين حسيني: حجم تبديل را چه به متر بسنجيد...حجت اال

برادر معلمي: اين حجم با مفهومي كه از حاصلضرب طول و عرض و ارتفاع بدست ميآيد بسيار تفاوت دارد و 
 معنايش اينست كه كيفيات موجود بايد به كيفيات ديگري تبديل شوند، آيا اين كيفيتها را از چه لحاظي

 سنجيد؟ مي
داريد و گفتيد از لحاظ الف، بعد الف در  "الفي"ت االسالم و المسلمين حسيني: به كيفيتها يك واحدحج

 حجم تبديل به وزن و ابعاد سه گانه بايد سازگار باشد.
 سنجيم از لحاظ وزنشان آنها را بايد بسنجيم. مي برادر معلمي: معلوم نيست كه ما وقتي اشياء را

گوئيد ارزش اين دو  مي سنجيم ولي وقتي مي كيفيات را "الف"يني: از نظرحجت االسالم و المسلمين حس
 است چه مقدار داريد؟ "الف"است، آيا از چيزهايي كه ارزش آن دو "الف"

برادر معلمي: ممكن است مقدار را به تعداد بگوئيم يا به رنگ يا به حجم يا امر ديگري كه براي ما مهم باشد 
 مطرح كنيم.

 است كه براي شما مهم است. "الف"المسلمين حسيني: آنحجت االسالم و 
به اينجا ميرسد ممكن است يك چيز ديگري شود كه ما به كيفيات از لحاظ  "الف"برادر معلمي: ولي وقتي 

 به وزن تبديل شود. "الف"ديگري بها بدهيم. يعني هيچ لزومي ندارد كه 
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الف ميرسيد آيا نسبتي بين الف و خصوصيات  حجت االسالم و المسلمين حسيني: وقتي كه شما به واحد

 عامي آن بين آينها هست وجود دارد يا نه؟
برادر معلمي: ممكن است تا امروز خصوصيات عام را وزن، حجم، رنگ، سفتي، سختي و غيره باشد ولي 

ست ما هزاران چيز ديگر هم هست كه االن مطرح نيست مثال قدرت هدايت الكتريسته، قدرت. .. و لذا ممكن ا
كه ميخواهيم كيفيتها را بسنجيم، از يكي از اين لحاظ هاي جديد و خاص بايد سنجش كنيم و فرضا الف كه 
قبال داشتيم چند قيد خورده و قدرت هدايت الكتريسيته شده باشد و اين ممكن است با وزن ربطي هم 

 داشته باشد ولي مورد لزوم ما نباشد.
ا در آخرين پله در خصوصيات عام ميآوريد يعني مثال ميگوئيد قدرت حجت االسالم و المسلمين حسيني: شم

 الكتروني ژاپن باال رفته است، باال رفت يعني چه؟ يعني اگر شما با هزار نفر كارگر مقداري خاك را جابجا
كنيد، او با يك بيل مكانيكي با يك نفر اينكار را ميكند و يا اگر شما در سال صد هزار تن از معدن  مي
تواند صد مليون تن ازمعدن استخراج كند، يعني آيا دست آخر در واحدي كه در  مي كنيد او مي تخراجاس

 عينيت بكار ميرود وارد ميشويد يا نه؟
برادر معلمي: بله، و به واحدي كه در عينيت بكار ميرود ميرسيم ولي آيا اين واحد حتما وزن است؟ معلوم 

سنجش است ولي بچه داليل سنجش از لحاظ وزن است بلكه ممكن  نيست. همچنين بين ما و كفار هم قابل
 است ما امور را از لحاظ قدرت ايماني بسنجيم و براي بيل مكانيكي او هم چندان ارزشي قائل نشويم.

 شود؟ نمي حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا با باال رفتن قدرت ايماني مردم، زورمان نسبت به كفار زياد
 : زورمان زياد ميشود ولي اين دستگاهمان است كه آن را معين ميكند.برادر معلمي

حجت االسالم و المسلمين حسيني: زور زياد شدن بدان معني است كه در يك مدت كوتاهي ميتوانيد ميزان 
 خاك را جابجا كنيد.

يشتر خوردن عرق از برادر معلمي: معلوم نيست كه از اين لحاظ باشد، بلكه مثال ميتوان زور زياد شدن را به ب
 توانيم زور بدانيم؟ مي كفار تعبير كرد، آيا اين را هم ما
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حجت االسالم و المسلمين حسيني: شما بايد نسبت به تاثير در تبديل را نسبت به كيفياتي كه قبول داريد 

 شترمشخص كنيد، اگر كيفياتي كه شما طالبيد، با كفار فرق ميكند، آيا در توليد همين كيفيات شما بي
 توانيد، تبديل كيفيت ايجاد كنيد يا آنها تبديل كيفيات مد نظرشان قدرت بيشتري دارند، آيا شما بيشتر مي
توانند عالم محسوس را صورت  مي توانيد عالم محسوس را صورت عالم معقول خودتان بكنيد يا آنها بيشتر مي

 عالم رذالت خودشان بكنند؟
 بيشتر است ولي اينكه قدرت ما در اين خاص باشد هنوز معلو نيست.برادر معلمي: قدرت ما در اين مسير 

 برادر حسينيان: قدرت در ايجاد كثرتهاي عيني بيشتر است.
 برادر معلمي: اينكه چه چيزي كثرت باشد را در دستگاه ماست كه تعريف ميكند.

مقايسه بايد واحد مشترك حجت االسالم و المسلمين حسيني: ولي در آخر كار به يك جايي ميرسيد كه در 
 را معرفي كنيد.

برادر معلمي: حتما چنين است ولي اين ما هستيم كه يك چيز خاص را واحد مشترك قرار ميدهيم و نه 
 اينكه مثال نتيجه بگيريم كه اين مشترك لزوما وزن است.

فار و ما در عينيت حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا اين واحد مشترك كه ميتواند جريان حجم تأثير ك
 را نشان دهد، آيا از امور محسوس است يا از امور غير محسوس؟

 برادر معلمي: چون در عينيت است از امور محسوس است.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا وقتي قدرت ما از عالم مثال به عالم محسوس ميرسد، كفار هم آن را 

ما گسترش پيدا ميكند يا نه؟ وقتي بفهمند، بدان معني است كه ترسند و سطح تأثير گذاري  مي حس كرده و
ميدانند كه اختيار تصرف در عالم بدست ما افتاده است و ديگر جريان حجم تبديل آنها نيست كه تاثير عيني 

 كنيم بيش از تناژ توليدي آنهاست. مي فراواني دارد، اين بدان معناست كه تناژي را كه ما داريم توليد
سنجيد و چرا اين درست است؟ موضوع  مي علمي: حرف در اينست كه چرا اين نسبت تاثير را با تناژبرادر م

بايد بامقياسش تناسب داشته باشد و وقتي موضوع كفار چيز ديگري است تناسباتش هم فرق دارد ولي در 
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يست بلكه بحث در عين حال بي اشتراك هم نميشود، و اصوال بحث فعلي ما هم مقايسه بين الحاد و اسالم ن

 اينست كه آيا براي اينكه مسلمين بخواهند رشد كنند چه تناسباتي را بايد بكار ببرند.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: مگر هر رتبه اي از مراتب اخالق عاليه، مرتبه توحيدي نسبت به مرحله 

دهد.  نمي كفر و الحاد را شرك و كفر قبل از آن نيست؟ مگر شرك خفي و كفر نيست؟ مگر عنانيت معناي
بهر حال هر گاه در اين قسمت آخر تن را پذيرفتيد همين تن بايد بتواند تا آخر برگردد و باال رود و نسبت 
بين تن و الف بدست ميآيد. يعني تن يك واحد حقيقي است كه با ضرب در جدول تناسب دارد، يعني تن 

ينيت تناژ مطرح باشد، تن ضربدر الف ضربدر تركيب ضربدر الف ضربدرتناژ صبر ميشود، يعني اگر در ع
ضربدر مراحل تناژ جهت را ميدهد، يعني چه از آنطرف تن را معناي نسبت تاثيري بكنيد و چه بالعكس تن را 

 مالحظه كرده و در اينها ضرب كرده و تناژ صبر را بدست آوريد، هر دو يكي است.
 باشد. برادر معلمي: ولي قرار شد كه صبر واحدش الف

حجت االسالم و المسلمين حسيني: ولي ربط بين الف و تن منطقا وجود دارد در اينصورت قابل ترجمه است 
 و معنايش اينست كه بين تن و صبر خصلت مشترك وجود دارد.

كند و بايد ديد كه ايا مفهوم تناژ چيست، يعني بفرض كه  نمي برادر معلمي: بهر حال اين نيز مطلب را حل
بط آنها را هم پيدا كرد ولي آيا هر كااليي را كه مؤمنين توليد كنند داراي ارزش است و در تناژ مد بتوان ر

نظراست؟ آيا تعداد كارخانه هاي شراب سازي و افزايش كمي آنرا هم ميتوان دال بر رشد دانست؟ يعني يك 
رابطه بچه صورتي باشد نتيجه  رابطه خاصي بايد بين الف و آن واحد مشترك عنيي باشد و بسته به اينكه اين

هم فرق ميكند و مجهول ما همين فرمول است و نميتوان گفت در آنجا فرض را بر الف ميگذاريم و اينجا هم 
 وزن را فرض ميگيريم و وزن و الف هم بهر حال ربطي دارند بلكه همه اينها بايد مشخص و اثبات شود.

ديل نرخ شتاب دارد و اين در اوصاف اسالمي ضرب حجت االسالم و المسلمين حسيني: جريان حجم تب
 ميشود و حجم تبديل آن رشد است.

 برادر معلمي: همه بحث در همين ضرب شدن است كه آيا اين اوصاف كدامند و مفهوم ضرب شدن چيست؟
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و اينكه چند دفعه تكرار  ١،٢،٣حجت االسالم و المسلمين حسيني: ولي ما چن فرض داريم اينكه فرمول 

نحوه تكرار در آن عقلي و تمام است حال هرگاه اين فرمول در واحد خارج ضرب شود بايد خصوصيات  شود،
جهتي شما روشن شود، يعني آن خصوصيات را بايد در اوصاف خارج بياوريد و در حقيقت مطالعة شما 

پيدا  تركيبي ازاين فرمول و شاخصه هاي جهتي(چرا كه شاخصه ها فقط در جهت نيست و در عينيت هم
ميشود، يعني شما انسان صابر داريد) است، اينها را در جدول آماري ميآوريد و سپس تناژ آن را ميگيريد و در 

كنيد و ارزش آنها را بدست ميآوريد يعني وقتي حجم  مي جدول فلسفي ميآوريد و به نسبت ارزش مطالعه
ر حال بايد تناژهاي عيني را پيدا كرد كنند، به مي تبديلها با تصرف شما عوض ميشود، به نوعي خاص تغيي

كه آيا با تصرفات ما چه تغييري در آنها ايجاد ميشود، مثال قوانين حقوقي بايد طوري باشد كه اختيارات 
مسلمين را نسبت به مقياسهاي عيني مرتبا تقويت كنيم مثال گاهي است كه گفته ميشود كليه زمينها را 

ميگوئيد كليه زمينهايي كه خمس نداده اند را شامل اصالحات ارضي اصالحات ارضي كنيد و گاهي است كه 
 كنيد و يا براي عدول ميتوان امتيازات كمي و كيفي را مطرح كرد.

برادر پيروزمند: اينكه مؤمنين بايد عزت پيدا كرده و كفار و منافقين بايد ذلت پيدا كنند حرف درتس و حقي 
 آيا اين امر چگونه بايد محقق شود؟است و شاخصه اجتماعي هم بايد باشد ولي 

 محاسباتي كه نشان ميدهد مطابق آن عمل شده يا نه چگونه است؟
حجت االسالم و المسلمين حسيني: از جمله لوازم آن اينست كه ابزارهايي است كه الحادي است و ابزارهاي 

ايد دست مسلمين قرار است كه اسالمي است و بايد دست مسلمين باشد منابع طبيعي كال اسالمي است و ب
 گيرد.

 برادر سليمي: آيا الف با تناژ رابطه اي دارد؟
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: رابطه اش عيني است.

برادر سليمي: آيا نسبت تاثير عيني است كه معين ميكند ما كجا بايد برويم و در اوصاف اخالقي چه نسبتي را 
 داشته باشيم يا نه؟
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المسلمين حسيني: اوصاف اخالقي را اصال شما داريد و كميت آن هم همين عينيت است كه حجت االسالم و 

تكرار پذيري از معادله عقلي است و واحدش از عينيت است و معناي تعادل را همان جدول جهت ميدهد. 
اسباتتان يعني اينكه چند بار بايد ضرب شود چگونه تكرارشدن آن از جهت ميآيد نحوه تكرار معناي عدد و تن

 است، همان فلسفه است كه در خارج واقع ميشود و لذا همان تناسبات بايد در خارج واقع شود.
 برادر پيروزمند: در اينصورت نميتوان دو تا واحد فرض كرد.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: ما هم ميگوئيم يك واحد بايد مطرح شود، الف اگر چه از يك طرف 
با واحد عيني يكي ميشود، چرا كه كمي كردن معناي الف، از دو امر خارج نيست  فرضي است ولي دست آخر

يا اينكه ميگوئيد واحدگيري عوامل روحي را بر اساس آثار عالم محسوس ميگيريم كه همين واحد كمي 
ميشود يا ميگوئيد كه بر اساس ماوراي عالم محسوس ميگيريد كه در اينصورت علم به آن هم ممتنع است 

اينكه نقلي بدست آيد. پس اگر مربوط به عالم محسوس باشد با محاسبات عقالني روي عالم حس مگر 
 ميتوان نظر داد.

 برادر سليمي: آيا صرف تن واحد است؟
حجت االسالم و المسلمين حسيني: تني ضربدر آن مطالبي است كه مد نظر است تن در فرمول خاصي است 

 و كيفيت تكرار آن است كه مورد قبول و مفروض است. ١،٢،٣كه مدنظر است و آن فرمول همان
 برادر معلمي: اين فرمول بصورت كلي مورد قبول واقع شده است.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر تكرار پذيري كيفي را قبول داشته باشيد، معناي كميت درنظرما هم 
 همين است.

چه ارتباطي با آن ٣، ٢، ١ولي معلوم نميشود كه اين را بدست آورد  ١،٢،٣برادر معلمي: از تكرار ميتوان 
كه در تركيب ، و مراحل و جهت مطرح ميشود دارد، قطعا بايد با هم تناسباتي داشته باشند، به عينيت ١،٢،٣

هم كشيده شود و در آنجا هم بايد از كافر قويتر بشويم، همه اينها مورد قبول است ولي مشخص نيست كه 
 استخراج ميشود. ١،٢،٣چگونه از آنها 
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 حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا اختالف در واحد است يا اختالف در نحوه تكرار پذيري؟

در دست  ١معلوم است و مفهومي خاص از  ١،٢،٣مشخص نيست و يا  ٣و  ٢معلوم است و  ١برادر معلمي: يا 
 يابي به واحد است. نيست، يعني تناسبات ما بين آنها را بايد بدست آورد و الزمه اش دست

 همان تناژ است. ١حجت االسالم و المسلمين حسيني: واحد يا 
نميتواند تناژ باشد واحد در عينيت بايد بتواند اوصاف را در اشياء اندازه گيري كرده و  ١برادر معلمي: واحدو 

 در نهايت به جهت ربط داد و ارزيابي كند.
 و مخصوص وزن مثل –بديل يك جايگاههايي پيدا ميشود حجت االسالم و المسلمين حسيني: در جريان ت

 معلوم تبديل جريان در ها كاال سرعت و ميشود توليد تر تند يا زيادتر كاالهايي يك و -مخصوص حجم
 .ميشود

برادر معلمي: همه اينها درست ولي معلوم نيست كه آن كاالهايي كه بايد توليد شود چه كاالهايي بايد باشند 
ست كه نسبت رشد آنها بچه صورتي بايد باشد، اگر اين امر حسي هم باشد معلوم نيست كه چرا نيز معلوم ني

آنچه كه حس ميشود درست است و بايد همين حس شود و تا ربط آن با جهت(كه خود اين ربط هم بايد 
يك ربط خاص است كه بايد  ١،٢،٣معين شود) مشخص نشود نميتوان نسبت بآن قضاوت كرد يعني ربط 

 عريف شود.ت
 گردد. مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: تشكيك شما به معادله عقلي بر

 برادر معلمي: ما هم االن در پي يافتن معادله عقلي هستيم.
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: معادله عقلي را خود تناسبات كيفي جدولتان ميگويد.

 كم باشد و همين است كه مجهول است.برادر معلمي: ولي قرار شد كه تناسبات كيفي جدول 
را در  ٣، ٢، ١حجت االسالم و المسلمين حسيني: هر گاه اعداد طبيعي را در همانها ضرب كنيد يعني 

 همينها بچرخانيد قاعده تكرار پذيري بدست ميآيد.
 برادر معلمي: همين چرخش و كيفيت آن مجهول است.
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را مطرح كرده ايد كه اگر چند بار تكرار شود به اين  حجت االسالم و المسلمين حسيني: شما يك قاعده

 ترتيب خاص عوض ميشود.
برادر معلمي: ما يك تركيب داشتيم، در مراحل گفتيم سه تا چيز بايد باشند كه داراي سه سرعت متفاوت 

هم باشند ولي اينكه بچه ميزان داراي اختالف باشند را هنوز به نتيجه نرسيده ايم، تركيبهاي يك موضوع 
چيزهايي هستند كه هر چقدر هم كه موضوع عوض شود اين امور بايد در موضوع مالحظه شون و اين 
تركيبات هم ثابت مطلق نيستند و از امروز نسبت به فردا تفاوت دارند ولي اين تفاوت با كم نشان داده ميشود 

 فرضا اخالق در دو وضعيت داراي دو درجه ميباشد.
الهي ميشود و در جامعه كفار  ١٠٠حسيني: بهتر است بگوئيم در اينجا اخالق حجت االسالم و المسلمين 

 غير الهي ميشود. ١٠٠
كند و در جدول تركيب معناي زمان  نمي برادر معلمي: اين هم عيبي ندارد و در اصل مطلب فرق ايجاد

كه تغيير زمان  اينست كه بعضي چيزها بايد زودتر از بعضي از امور ديگر عوض شوند و در مراحل گفتيم
سازها يعني تغيير اموري كه عوض شد نشان موضوع را عوض ميكن يعني تغيير جامعه به تغيير اقتصاد، 

 فرهنگ و سياست است.
 چه چيز را ميتواند نشان دهد؟ ٣حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا اينها جز 

د چند بار عوض شود تا فرهنگ بتواند برادر معلمي: در اينكه سه چيز هستند شكي نيست ولي اينكه اقتصا
 عوض شود ويا فرهنگ چند بار بايد عوض شود تا فرهنگ بتواند عوض شود را نميدانيم.

اقتصاد سه بار بايد عوض شود تا فرهنگ يكبار عوض شود و "حجت االسالم و المسلمين حسيني: مگر اينكه
 فرمول آن نيست؟ "يا فرهنگ سه بار بايد عوض شود تا سياست يك بار عوض شود

 برادر معلمي: اين امر بعنوان يك مثال ارائه شده است ولي هنوز دليلي براثبات آن نداريم.
ميتوان تن را اصل قرار داد  ٣، ٢، ١حجت االسالم و المسلمين حسيني: حال بصورت فرضي و بر اساس همان

 و پيش رفت.
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 فروض دانست.برادر معلمي: در امور فرضي هم تنها يك جاست كه ميتوان م

حجت االسالم و المسلمين حسيني: چرا نميتوان هم در ارزش، هم در مراحل و هم در تركيب بصورت فرضي 
 عمل نمود؟

را  ٢١٦برادر معلمي: بين اين فرضها بايد يك تناسبي وجود داشته باشد، يعني فرض كه ما در تركيب جدول 
 باشد؟ ٣، ٢، ١فرض گرفتيم ولي بچه دليل نسبت تغييرات سه سرعت 

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: همين را هم مفروض بگيريد.
برادر معلمي: اين نميشود، چرا كه بايد مبتني بر مفروض اول يك چنين چيزي بدست آيد و اال رابطه اين دو 
مفروض قطع است و نميتوان رابطه جدول مراحل و وضعيت را تمام كرد، همينطور اگر نسبتهاي ارزشي هم 

ارزيابي كنيم مگر اينكه يك نحو  -نميتوانيم آنرا -ضي باشد، وقتي در عينيت يك چيز خراب در ميآيدفر
 تناسبات منطقي بين جدول ارزش و تركيب ارائه داده باشيم.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: ولي همينكه بصورت فرضي مطلب ارائه شده، تناسبات منطقي هم 
 بر تغييرات حكومت دارد. ٣، ٢، ١كنيم و آن اينكه  مي رعايت ميشود ما فعال يك فرض

برادر معلمي: در اينصورت بايد بتوان منطقا ارتباط بين تعداد و تغييرات و نيز تغييرات و ارزش را بدست 
 آوريد و اال نميتوان آسيب شناسي كرد.

مالحظه كنيد، اين حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر جريان حجم تبديل را منهاي كار در عينيت 
و حجم تبديل مطرح شده  ٣، ٢، ١قرار داده ايد يعني وقتي اوصاف عوض ميشود يعني  ٣، ٢، ١جريان را 

 است.
برادر معلمي: با گفتن حجم تبديل يعني اينكه يك چيز داراي تركيباتي است و تناسباتي بايد با هم داشته 

اين تركيبات هيچكدام مشخص نيست، تنها يكي ميتواند باشند و تناسبات تغيير اين تركيبات و نيز ارزش 
 فرضي باشد و نه هر سه قسمت.
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، ١بودن را نتيجه ميدهد و نميشود كه سه باشد ولي  ٣، ٢، ١حجت االسالم و المسلمين حسيني: سه بودن 

ك نباشد، مرحله شما هم بر همين اساس معلوم ميشود، در جدول شما اعمالي صورت ميگيرد كه دري ٣، ٢
قرار گرفته است و در اينصورت ديگر  ٣، ٢، ١معناي فلسفي روشن تكرار است و روش تكرار بر اساس سه يا 

يك فرض بيشتر نيست كه در كل آن هم جاري است، يعني اول اين فرض بايد در مكان جاري شود و 
زمان با مكان زمان هم بايد در جهت ضرب شود، پس فرق تناسب  ٣، ٢، ١حاصلش در مراحل جاري شود و 

در مكان نميشود و هميشه مؤخر از آن است مراحل هم بر  ٣، ٢، ١اينست كه هرگز مقدم بر حاصلضرب 
نسبت دارند و اين  ٣، ٢، ١جهت تقدم دارد و اين مفهوم تكرار پذيري است و در هر جاي آن هم بر اساس 

 فرض فلسفي هم فرض قويي است.
هو السالم عليكم و رحمه ال... و بركات  



 ٢دوره  -بحث الگو 
 
 

 بسمه تعالي

 ١٢/٢/٦٩ -١٣جلسه 
برادر معلمي: در مورد كميت مباحثي مطرح شده است، يك بحث اينست كه بگوئيم در جدول جهت كميت 

م يك كند و در جدول مراحل ه مي الزم نداريم و همينقدر كه اولويت ها در اختيار داشته باشيم كفايت
فرمول نظري را بايد پيدا كرد و در جدول وضعيت هم از عينيت استفاده كنيم، اشكالي كه به اين نظر وارد 
ميشد اين بود كه در هر يك از جدولها بايد ديد كه اصال اگر كميت وجود نداشته باشد و ما بخواهيم تناسبات 

باشد و يا اينكه ازعينيت بگيريم چه پيامدهايي را كيفي بر قرار بكنم و يا به نحو اجمال در آن وجود داشته 
دارد؟ يك قسمت ديگر از بحث در مورد جدول مراجل بود كه آيا عين اين مطلب را ميتوان در جدول مراحل 
بكار گرفت يا نه؟ در جدول مراحل فرمول ما چنين بوده كه سه تا زمان سازرا در آنجا مطرح ميكرديم و 

ناسبات كمي هم بايد در آنجا برقرار بشود و اين تناسبات كمي يا كميت در سپس غير از تناسبات كيفي، ت
ي تناسبات تركيبي و در جدول مراحل كميت معناي تناسبات تغييري يا سرعتي عنجدول وضعيت ي

ميدهد و در جدول جهت تناسبات ارزشي معني ميدهد، لذا حاال كه بحثمان در جدول مراحل است، بدان 
 ١ات تغييري يا تناسبات سرعت اينها بچه صورتي است؟ يعني آيا وقتي كه زمان ساز معني است كه تناسب

چه تغييراتي  ٣و زمان ساز ٢در اين واحد زماني اين تغييرات خاص را دارد، در همان واحد زماني، زمان ساز 
يعني چند دفعه دارند چگونه است؟  ١ميكند به عبارت ديگر تغييراتي كه ايندومتناسب با تغييرات زمان ساز 

وجود دارد؟ بنابراين غرض از كميت در مراحل  ٣و  ٢عوض شود، امكان عوض شدن زمان ساز  ١كه زمان 
بدست آوردن نسبت سرعت سه زمان ساز با همديگر است. يك احتمال اين بود كه اگر ما به نحو اجمال مثالً 

است و سپس  ١و آنهم كمتر از زمان ساز  ٢كمتر از زمان ساز  ٣اينطور بگوييم كه سرعت تغييرات زمان ساز 
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اينطور بگوئيم اگر ما در جدول جهت معين كرديم كه هر كدام از زمان سازها كه بخواهند عوض شوند بچه 
چيزي بايد تبديل شوند، اين مطلب در جدول ارزش يا جهت بايد معين باشد. يعني حالت بعدي را بايد از 

هاي جامعه سياست، اقتصاد و فرهنگ يا واليت، اطالعات و مقدورات جهت اخذ كنيم، مثالً اگر زمان ساز
باشند، وقتي زمان عوض شدن يكي از اينها ميرسد، بايد ديگر كه وضعيت االن چيست و به چه حالتي 
ميخواهد برود و آن حالت دوم هم چون بايد رشته يافته تر و كاملتر از وضعيت فعلي باشد بايد آن را از جهت 

مثالً بايد ديد كه اخالق واليي يا اخالق اطالعاتي يا اخالق اقتصادي االن چيست و به چه چيزي  اخذ كنيم،
بايد تبديل شود و همعرض آن ضرايب احكام و تكنولوريكي آنها را هم بايد پيدا كنيم. بنابراين هرگاه يكي از 

بايد به عينيت مراجعه كرد و  اين زمان سازها بخواهد عوض شود حالت بعدي آنرا از جدول جهت داريم، حال
ديد كه كداميك از اينها در عينيت قابل تحقق است، فرضا اگر اخالق سياسي را ميخواهيم عوض كنيم آيا 
جامعه تحمل آن را دارد يا نه. يعني سرعت تغييرات را منوط به پذيرش شرايط عيني كنيم، در قدم اول 

واگذار نمودن به عينيت، يك امر غلطي است چرا كه ممكن است به نظر برسد كه پذيرش شرايط عيني و 
قرار بود ما عينيت را با فرمول بسازيم و نه اينكه فرمول را متناسب با عينيت بسازيم اما اين مطلب بد آن 
معني نيست كه فرمول به تبع عينيت ساخته ميشود و مضافاتي با وجود امر ثابتي در آن ندارد و آن امور 

ند كه وقتي ميخواهيم تغييرات يكي از موضوعات را بررسي كنيم، بايد تغيير خاص كند و ثابت هم اينها هست
نه هر تغييري(مثالً اخالق اقتصادي بايد به فالن حالت خاص برود و نه هر اخالقي) حال آيا جامعه تحمل 

تا از آنها اين دارد كه اين تبديل را بپذيرد؟ بفرض كه هر سه امر فو قابل تحقق در عينيت باشد و يا دو 
قابليت را داشته باشد، حال آيا هر سه زمان ساز را چون قابليت تحقق عيني دارد، با هم ميتوان عوض كرد؟ 
در اينجا يك قانون ديگر را هم داريم و آن اينكه آن مطلبي كه ارزشمندتر است تغييراتش هم 

بتوان هر سه زمان ساز را تغيير داد، اول تا  ارزشمندتراست زيرا كل دستگاه را بيشتر باال ميبرد، لذا بفرض كه
را  ٢را ميتوان عوض كرد، اول  ١و  ٢كنيم چون ارزشمندتر است و يا اگر زمان ساز  مي را عوض ٣زمان ساز 

كنيم چرا كه  مي را عوض ٣را بتوان تغيير داد، اول  ٣و  ٢و يا  ٣و  ١كنيم و يا همينطور اگر  مي عوض
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در اينجا مطرح شود كه در بحث مراحل نميتوان به ص راحت از راه ارزش وارد ارزشمندتر است ممكن است 

شد كه در اين صورت هم ميتوان اينطور گفت كه در حركت يك مجموعه آن عنصري كه آهسته تر حركت 
ميكند را اگر تغيير دهيم رشد آورتر است(بقيه كه تندتر حركت ميكنند و عدم رشد مجموعه منطو به اينست 

عنصرش كندتر حركت ميكند و لذا چنانچه بتوان آنرا عوض كردكه سرعتش كمتر است بهتر كه يك 
ميباشد) لذا چون آنچه كه ارزشمندتر است سرعت تغييراتش كمتر است دوامش بيشتر است، از اينطرف هم 

و تا از آنها ميتوان همان نتيجه را گرفت، بنابراين اگر همراه هم امكان وقوع و تحقق هر سه زمان ساز و ياد 
كنيم كه ارزشمند تر و يا داراي سرعت كمتر است و اگر هم همراه هم واقع  مي وجود داشته باشد آنرا عوض

 نشوند كه مسائله اي نيست به اين ترتيب بايد ديدكه در عينيت، كدام را ميتوان تغيير داد.
نتوانيم برنامه ريزي كنيم چرا كه بايد اشكالي كه به اين مطلب وارد بود، اين بود كه الزمه اش اينست كه ما 

ديد در اين شرايط چه چيزي را ميتوان عوض كرد و ما هميشه ميتوانيم مرحله بعدي را تعيين كنيم ولي در 
مرحله بعدي دوباره بايد به عينيت و شرايط مراجعه كنيم و از تعيين مراحل بعدي بصورت يك فرمول 

 عاجزيم.
شد كه آيا ما ميتوانيم ربط بين شرايط عيني و جدول را پيدا كنيم و يا در پاسخ به اين مطلب گفته مي

نميتوانيم اگر نتوانيم اشكال كلي و منطقي به آن وارد است اگر ميتوانيم اين ربط را بدست آوريم، در شرايط 
عدي موجود وقتي ميگوئيم چون شرائط اينگونه است پس ميتوان اينكار را انجام داد، هنوز كه آن شرايط ب

نيامده است هم ميتوان حساب كرد كه بعدا شرايط چه خواهد شد و بعد دوباره خودمان را در آن شرايط 
تصور كنيم و بگوئيم در آن شرايط هم امكان اينكار هست و يا وجود ندارد ولي الزم نيست كه شرايط حتماً 

ن مرحله، شرايط اينگونه خواهد محقق بشود تا ما بگوئيم چه ميشود بلكه ميتوان پيش بيني كرد كه در فال
توان گفت كه در جدول مراحل احتياجي به  مي بود چرا كه اين شرايط را خودمان طراحي كرده ايم. پس

كميت و يا فرمول كمي از قبل تعيين شده اي ندارنم و يا استفاده از مطالب فوق ميتوان جدول مراحل را 
 ارزشمند تر است و سرعتش كمتر باشد در اولويت تغيير قراردرست كرد؟اشكال ديگران بود كه اگر آنكه 
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دهيم، در ان صورت چيزي كه هميشه تغيير ميكند همين زمان ساز است. در جواب گفته ميشد كه اين  مي

مطلب در عمل واقع نخواهد شد چرا كه اين سه زمان ساز بايد همراه با يكديگر و متناسب با هم تغيير كنند، 
ز آنها عوض ميشود آنكه سرعتش كم است امكان تغييرش نيست چرا كه سرعت تغيراتش لذا وقتي يكي ا

كمتر از اولي است و همينكه سرعتش كم است دال بر اينست كه نميتوان آن را پشت سر هم و مرتب عوض 
 نمود بدون اينكه آن دوتاي ديگر متناسب با اين تغييراتي نداشته باشند.

فرمول كمي نداشته باشيم. آيا نسبت بين اوصاف زماني چگونه معين ميشود كه  برادر حسينيان: اگر در زمان
فرضاً در حاليكه اقتصاد را سه بار عوض كرده ايم و هنوز امكان تغيير در آن وجود دارد و چرا بايد تغييرات 

نسبت  آنرا متوقف كرد و تغييرات فرهنگ را شروع كرد؟بعبارت ديگر وقتي گفته ميشود كه الزم نيست كه
بينيم كه كداميك قابليت تغيير دارد. با  مي خاصي بين زمان سازها وجود داشته باشد و با مراجعه به عينيت

توجه به اينكه اولويت را به آنهايي كه سرعت بطئي تر دارند ميدهيم. به نظر نيرسد كه اشكال دارد و در هر 
كه فرضاً سياست ديگر قابل رشد نباشد تا  مرتبه اي امكان يك پيشرفت مختصري وجود دارد و انطر نيست

 سراغ فرهنگ برويم بلكه در هر مرتبه اي ميتوان سياست را تغيير داد منتهي با سرعت كمتر از قبل.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر دو طرف ديگر را تغييرندهيم و يكي از اينهاتغيير دهيم و در هر 

بله) در  -آيا سرعت تغييرات آن ميل بطرف صرف ميكند؟(سمرتبه هم با سرعت كمتري تغيير دهيم 
اينصورت بايد تناسباتش را از همان عينيت هم هم بتوان بدست آورد. البته يك وقت است كه ميگوئيد عين 
تنها كم را ميدهد و يك وقت است كه ميگوئيد عينيت به اضافه يك قاعده عقلي تاست كه آنرا ميدهد. و 

يتوانيد ابتدا ئاً در زمان و جهت نياويد و اول آنرا در مكان رعايت كنيد و سپس قدرت قاعده عقلي را شما م
اطالع بيشتري نسبت به نحوه تغيير بكنيد و آنرا در زمان هم بياويد. يعني ما بايد يك قاعده عقلي حاكم بر 

و ميتوانيم تاثير  كم داشته باشيم كه كم وقتي در آن قاعده عقلي ضرب ميشود تعريفمان از كم عوض ميشود
آنرا در زمان و جهت هم مالحظه و كنترل كنيم و ميتوان بر اساس صبر و تسليم و رضا مدل تركيبي درست 
نمود سپس آزمايش كرد و آنوقت بايد بر اساس يك قاعده عقلي تقدم و ناخر اين آزمايش كمي مان را قرار 
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و آنوقت در همان جدول تركيب نتيجه اي را  دهيم كه نتيجه اش اين شود كه عدد ضربد قاعده عقلي شود

كه ميدهد. عين همان را بتوانيم منعكس كنيم و ببينيم كه به نسبت چه اثري را در جهت و چه اثري را در 
 زمان دارد.

برادر معلمي:مراحل هر يك از زمان سازهاد ست ما نيست لذا وقتي تبه امور سياسي ميرسيم نميتوانيم 
چك را هم ميتوان نسبت با آن مطرح كرد بلكه براي تغيير امور سياسي از اينجا بايد با بگوئيم اين تغيير كو

يك قدم خاصي به مرحله بعدي برود و كوچكتر و بزرگتر از آن درست نيست و آنگاه هم كه ميخواهيم 
ا برداشتن ببينيم در عينيت آيا تغيير سياسي امكان پذير است يا خير بدان معني است كه آيا اين گام خاص ر

ميسور است يا نه و نه هر قدم و هر گامي؟ مراحل حركت ما ايجاب ميكند كه قدم بعدي اين حالت خاص 
باشد اگر ميتوان آنرا تغيير ميدهيم واال نميتوان تغيير داد. بنابر اين ما دنبال تغيير خاص هستيم و اين 

نرا تغيير ميدهيم و لذا تغييرات فرهنگي و مطلب كه سياست هميشه قابليت تغيير را دارد و لذا ما هميشه آ
اقتصادي حذف ميشد درست نيست چرا كه تغييرات آن در هر مرحله خاص است و اين هم هميشه امكان 
تحقيق ندارد. چرا كه اگر بنا باشد هميشه اين حالت خاص امكان تحقيق داشته باشد تناسب بين سياست 

قدم در سياست بر ميداريم الزم است كه آنها هم به حالت  اقتصاد و فرهنگ نفي ميشدو چرا كه وقتي يك
خاصي باشند و اين تغيير را همراهي كنند. پس هميشه امكان تغيير يكي از زمان سازها نيست و لذا بدون 
داشتن فرمول خاصي ميتوان عمل كرد و اين فرمول در عمل بايد پيدا شود كه فرضاً اين بايد سه بار با چند 

 تا ديگر چند بار عوض شود.بار عوض شود 
حجت االسالم و المسلمين حسينيكاينكه كم آن در عينيت و عمل پيدا شود. امكان دارد ولي اينكه قاعده 

 عقلي حاكم بر كم نباشد اشكال دارد.
برادر معلمي: هر وقت يكي از اين امور تغيير كند. بايد تغيير خاصي بكند و اين خودش يك قاعده اي است 

نقلي هم هست و نه عقلي نعني بعد صبر تسليم و بعد از تسليم زضا ست قاعده ديگري كه عقلي به  كه اتفاقاً
آن اضافه كرده ايم اينست كه آن چيزي كه سرعتش كمتر است و يا ارزشمند تر است. تغييرش در اولويت 
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ه تغييري بايد داد. است. با توجه به است دو قاعده است كه ميتوان با مراجعه به عينيت و شرايط فهميد چ

پس در جدول مراحل بدون داشتن فرمول كمي از قبل تعيين شده و با توجه بدو قاعده فوق ميتوان مطلب را 
تعقيب نمود. حال آيا در جدول وضعيت هم چندين است؟ يعني در انجا هم بدون داشتن فرمول كمي 

باحث قبل كه تناسباتي را ما بين وضعيت ميتوان برنامه ريزي كرد و كميت آنرا در عمل حل كرد؟ بر طبق م
مراحل وجهت قائل بوديم به نظر ميرسد كه در جدول وضعيت دو مطلب وجود دارد: يكي تناسبات كيفي ما 
بين تركيبات است و درگري تناسبات كمي كيفيات. مثالً وقتي ميگوئيم اخالق، احككام و تكنولوژي گاهي 

صبر) با اين حكم خاص و با اين تكنو لوژي خاص هماهنگي دارد،  است كه ميگوئيم اين اخالق خاص (مثالً
آيد، يكي كيف و  مي گاهي است كه ميگوئيم از هر كدام از اينها چه كمي وجوددارد. پس دوتا بحث پيش

ديگري كم. بر اساس مباحث گذشته اگر تناسبات ما بين اوصاف جدول تركيبي را از وحي بمانداده باشند ما 
تناسبات كمي ارزشي بتوانيم بفهميم كه چه چيزيمتناسب با چه چيزي است بنابر اين در انجا ما بايد بوسيله 

يك مقدار وارد بحث تناسبي كيفي در جدول وضعيت شديم كه علتش عدم توجه به كم نبود بلكه اين بود 
خور دارند) كه آيا كميتي كه در جدول ارزش مطرح بود(كه صبر رضا و تسليم نسبت بهم از چه ارزشي بر

خورد؟ و مثالً وقتي از صبر به تسليم ميرويم، بچه ميزان نسبت تاثير آن اضافه شده  نمي بدرد جدول وضعيت
احكام و تكنو لوژي هم بايد رشد كندتا تعدل تركيبي حفظ شود، پس بايد ‹ است اگر اين را بفهميم معادل آ

ريم؟ يك حرف اين بود كه اگر بتوان تناسبات آو مي ديدكه آسا تناسبات كيفي را در تركيب از كجا بدست
كيفي را رد تركيب از راهي بدست آورد كه كميت در آن مد خليت نداشته باشد (مگر در حد همان طرح 
اولويت) در انصورت ميتوان نتبجه گرفت كه الزم نيست در جدول جهت تناسبات كيفي در جدول تركيب در 

اين بود كه بگوئيم تناسبات كيفي را هم خود وحي بايد بگويد  آيد. يك وطلب مي اين موضع چگونه بدست
كه فرضاً اگر ايناخالق را خواستيد عوض كنيد و به فالن حالت برويد متناسب با آن فالن حكم و فالن تكنو 
لوژي ميباشد. در اين باره بايد توجه نمود كه در يك چنين صورتي ديگر ما نياز به جدول جهت و مراحل و 

داريم و هر آنچه كه گفتهخود برنامه اي است كه بايد تانجام داد. در حاليكه ما با ساتفاده از اين سه وضعيت ن
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آيد و رد صورتي كه وحي آنرا  مي جدول در صدد ارائه برنامه هستيم و از تركيب اين سه جدول برنامه بدست

مه وحي قرار داريم. درگر از آن فرموده باشد كارمان آسان است و كافي است بدانيم در چه موضعي از برنا
يابد و مصادق يابي و  مي بهتعد اينكه چه كنم مشخص است و صرفاً دست يابي به مصاديق آن موضوعيت

 اجراست كه بايد مد نظر باشد نه ساختن برنامه.
آوريم؟ برادر  مي حجت اال سالم و المسلمين حسيني : در انصورت الگوي تخصصي كمي را چگونه بدست

: اگر وحي تركيبات كيفي را گفته باشد. الگوي تخصيص كمي هم لزوماً بايد همراه آن باشد چرا كه معلمي
اگر وحي مراتب تربيتي و تغييري را گفته باشد، فرض بر اينست كه با هر كميتياينها حاصل نميشود لذا 

يا وحي فقط برنامه را  جدول تركيبي و مراحلي بايد همراه با كميت مطرح شده باشد از دو حال خارج نيست.
در امور كيفي خالصه كرده است كه دال بر اينست كه كم آن مهم نيست كه چه باشد و يا هر كميتي مقصود 

 حاصل ميشود.
و يا اينكه الزمه تعيين مراتب كيفي، تعيين مراتب كمي هم هست كه در اينصورت وحي نسبت به اينها هم 

ريزي منتفي ميشود و تنها بايد برنامه وحي را اجرا نمود. و اگر هم نظر داده است و در چنين صورتي برنامه 
فكري الزم باشد. در جهت اجراي آن بايد بكار برد اين در وضعيت فعلي كه مطالبي در اين باره از وحي در 
دست نداريم و برنامه بصورت كامل و استنباطي از وحي را در اختيار نداريم يعني هر كار ما در عينيت 

ونه نيست كه لزوماً مصادق آنجه كه وحي فرموده و در اختيار داريم باشد بلكه بعضي از مصاديق هست اينگ
آيد و بعضي خود مصادق كالم وحي هستند و اين مفهوم تبعيت هم  مي كه به تبع فرمايش وحي بدست

مور ديگري در كنيم كه الزمه ساخته شدن آن قرار دادن ا مي گاهي است كه تبعيت را بساز و ما مالحظه
كنارش ميباشد و در مورد اينها از وحي چيزي در دست نداريم گاهي هم وحي فرموده فالن كار را انجام 
دهيد و الزمه انجام آن اينست كه اموري پيش از آن صورت بگيرد و درباره اين امور بطور مستقيم چيزي از 

ي فرموده نماز بخوانيد ولي به تبع وضو گرفتن يك گوئيم مثالً وح مي وحي نداريم اسنم اين امور را امور تبعي
خواهيم عمل كنيم مصاد يقي باشد از  مي سري كارها را بايد انجام داد.پس اگر هر آنچه را ك در عينيت
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آنچهخ كه وحي فرموده است معلوم است كه وحي برنامه را فرموده تو ما تنها عامل و مجري آن هستيم و اگر 

فهميم نظر وحي نسبت با آن چيست دال بر آن است كه اموري هستند كه  مين در عمل اموري هست كه
شوند چرا كه امكان اينكه وحي با لمره و لو  مي مصاديق كالم وحي هستند و بعضي ها به تبع آنها معين

بصورت تبعي هم درباره امور موضعگيري نكند درست نيست و اينها بايد تناسب با مصادق كالم وحي 
شود كه بصورت نظري و كلي اين  مي آيند معلوم مي لذا اگر اموري به تبع مصادق وحي بدستداشتهباشند 

گيرند و ما بايد تناسبات را در آنجا پيدا  مي امور هم تكلياتي دارند كه در كناركلياتي كه وحي فرموده قرار
باشيم حال تصور ما تاز كنيم تا امكان اينكه در عينيت بگوئيم اين شيي با آن شيي متناسب است را داشته 

گوئيم در مورد بعضي از امور وحي مطلبي نفرموده و بايد آنها را به تبع كالم وحي پيدا كنيم چند  مي اينكه
 تواند تداشته باشد: مي فرض

يكي اينكه فرض كنيم كه برنامه بصورت كامل در وحي موجود است و گوشه هايي كه از آن براي ما روشن 
مراتبش را وحي فرموده است و  ٣آن هم مبهم و تاريك است. مثالً در مورد جهت ساز  است تو زواياي از 

بيان ميكند چند تاي آن براي ما تمجهول است وهنوز استنباط  ٣فرضاًاز صد ميداني كه وحي در جهت ساز 
لوم و تاي آن مع ٨٠نشده است و يا احكامي كه متناسب با اين اخالق است نيز ممكن است از صد سري قانون

عدد آن مجهول باشد. همينطور در تكنو لوژي اگر براي رفتن صد پله تكنو لوژيكي نيز بياور داريم از اين  ٢٠
تاي آنرا بيشتر در اختيار نداريم. تناسبات تركيبي اينها هم در تعضي جاها معلوم و در  ٧٠صد پله فرضاً 

قسمتي از آن جوهري شده است و بايد از ماند كه  مي بعضي جاها مجهول است مثالً مثل يك صورت حساب
روي آنچه معلوم است بقيه را كه مركبي شده است پيدا كنيم. پس در اين تضور مراتب تركيبي تغييريطي و 
ارزشي در وحي است همه هم نوشته شده ولي بعضي از جاهاي آن مجهول است و ما بايد با تكه بر آن 

 برنامه كامل شود. معلومات آن مجهوالت را هم پيدا كنيم تا 
تصور دوم اينيت كه اگر ما فرضا سه جهت ساز داريم، مراتب اين سه جهت ساز را وحي بصورت كامل فرموده 
باشد، يعني صد مرحله جهتي، ده مرحله احكامي و چند مرتبه تكنولوژيكي هم مطرح كرده باشند، مثالً در 
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بايد رفت و يا در احكام بايد از محرمات به ٠٠٠ضا و اخالق گفته باشند كه از صبر به تسليم و از آنجا به ر

مكروهات و از مكروهات به مباحات و از مباحات به واجبات و از واجبات به مستحبات رفت و رشد در احكام 
را همين معرفي كنند و در تكنولوژي هم گفته باشند كه از صنايع دستي به مكانيكي و از مكانيكي به 

بايد رفت، اما در عين حال كه مر اتب هر سه جهت ساز را گفته  ٠٠٠الكتروتكنيكيو  الكتريكي و از آنجا به
باشند، يك چير را نفرموده باشند و آن اينكه وقتي در اين اخالق خاص هستيم، آيا آن حكم و تكنولوژي 

آنها متناسب با آن چه حكم و تكنولوژي ميباشد، يعني اگرچه مراتب را گفته اند ولي تناسبات تركيبي 
 مجهول است و كار ما اين ميشود كه تناسبات تركيبي آنها را پيدا كنيم.

فرض سوم اينست كه بگوئيم همه آنچه كه وحي فرموده را در يك امر خالصه ميكنيم مثالً هر چه را كه 
چيزي ار وحي در  ١و  ٢قرار ميدهيم و نسبت به جهت ساز شماره  ٣وحي فرموده است را در جهت ساز 

 يا منتجه كار "براي"را  ٣تعيين ميكنيم، يعني جهت ساز  ٣نداريم و ايندو را به تبع جهت ساز  اختيار
 كنيم كه اين منتجه حاصل باشد. مي گيريم و دو تاي ديگر را طوري تعيين مي

 چيست؟ ٢و  ١حجت االسالم و المسلمين حسيني: در اينصورت تعريف جهت ساز 
است و جهت ساز  ١جهت ساز  "براي"٢موضوع و جهت ساز  "ايبر" ١برادر معلمي: جهت ساز شماره 

نهايي ترين شاخصه موضوع ميشود و در پله قبل از آن دو  ٣است، يعني جهت ساز  ٢جهت ساز  "براي"٣
تاي ديگر قرار دارند. مثالً در مورد جامعه اخالق نهايي ترين شاخصه است و وقتي اين اخالق بخواهد جاري 

م دارد كه قانونهاي پيدا شدن آن اخالق است، همينطور براي پياده شدن اين احكام نياز شود يك قوانيني الز
 بين اين سه وجود دارد. "براي"به تكنولوژي خاصي داريم، يعني ربط يا نسبت 

بنابراين در صورت مجهول بودن قسمتي از برنامه و معلوم بودن قسمت ديگر آن از وحي سه فرض فوق قابل 
 طرح است.

االسالم و المسلمين حسيني: فرض ديگري كه ممكن است مطرح شود اينست كه بگوئيم قواعدي كه حجت 
 در اخالق و در صد ميدان گفته شده، اخالق فردي است و لزوما در مدل هم صحبت نشده است.
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اخالق اخالق باشد يا چيز ديگر. و بعنوان مثال  ٣برادر معلمي: ما بحث خاصي در اينجا نداريم كه جهت ساز 

را مطرح كرده ايم و همين مثال نيز اشكاالت زيادي را براي ما ايجاد ميكند چرا كه دوستان مالحظه ميكنند 
كه در مورد احكام و يا روش هم عالوه بر اخالق، در وحي تناسباتي توضيح داده شده است و لذا ايراد 

م و تكنولوژي را نگفته باشد، پس اين ميگيرند كه اگر فرض براين باشد كه اخالق را وحي فرموده، و احكا
تناسباتي كه توضيح داده شده چه ميشود، اما بايد توجه نمود كه اينها بعنوان مثال است ولي بصورت كلي 
بحث در اينست كه آيا آنچه از وحي بدست ما ميرسد، كامل است و همة برنامه است يا در مواضعي ناقص 

و باال جبار بايد چيزي بآن اضافه كنيم تا بتوانيم عمل بنمائيم، است؟ اگر حالت دوم است، وقتي در عمل 
همه بحث در اينست كه آيا اين اموري كه ما بايد به تبع آنچه وحي فرموده تعيين كنيم چه هستند؟ و 

 چگونه تعيين ميشوند؟
ه در باب حال اگر معلوم شود كه احتمال سوم از احتماالت فوق صحيح است، هر آنچه را كه وحي فرموده چ

احكام و چه در باب تكنولوژي و چه در باب اخالق تحت عنوان ديگري قرار ميگيرد و معلوم ميشود كه ما از 
است بلكه بايد مجموعه اي از اخالق، احكام و  ٣اول اشتباه ميكرده ايم كه فكر ميكرديم اخالق جهت ساز 

 ديگري تعريف كنيم. را امور ١و  ٢قرار دهيم. و جهت ساز  ٣تكنولوژي را جهت ساز 
حال به بررسي صحت و سقم سه فرض فوق ميپردازيم، فرض اول نميتواند درست اشد چرا كه اگر مجهوالتي 
وجود داشته باشد با اين فرض، امكان دست يابي بآنها برايما ميسر نيست زيرا آنچه ك در تركيب وجود دارند 

دارند كه اين منتجه در اختيار ما نيست و لذا سه امري هستند كه با يكديگر تركيب شده و منتجه اي 
نميتوان گفت اگر دو تا از آنها معلوم باشد سومي از آنها چيست چرا كه سومي هر چيز ديگري ميتواند باشد، 
با عدم توجه به منتجه خاص، عناصر مختلفي در كنار ايندو ميتواند قرار بگيرند و در هر حالت هم منتجه 

اگر دو عنصر هيدروژن و اكسيژن را داشته باشيم و بخواهيم بدانيم عامل سومي كه با  خاصي را ميدهند، مثالً
اينها تركيب ميشود چيست، لوزما بايد بدانيم كه براي درست شدن چه چيزي، دنبال عامل سوم هستيم واال 

ز جدول كه عناصر مختلفي ميتواند با آنها تركيب شده و منتجه هي متفاوتي هم بدهد. بنابراين تصوري ا
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بعضي از عناصر تركيب آن معلوم و بعضي مجهول و امر شامل بر آنها هم مجهول باشد، امكان دست يابي به 

دهد و در نتيجه اين احتمال نميتواند درست باشد. پس نهايي ترين  نمي امور مجهول از روي امور معلوم را بما
ر آن نبايد عقل دخالت كند و يا چيزي را كم و زياد امري كه در برنامه وجود دارد بايد از وحي بدست آيد و د

نمايد و اين همان حداقلي است كه الزمة اسالمي بودن برنامه است و اين حداقل هم همان جدول جهت 
 است كه اگر اينرا هم وحي مطرح نكند و عقلي باشد، ديگر اسالمي يا الهي بود و برنامه مشكل است.

ا وحي فرموده باشد ولي تناسبات آنها مجهول باشد هم نميتواند امر احتمال دوم كه سه روند مختلف ر
درستي باشد چرا كه سه چيز تواما نميتواند اصل قرار داده شود و ربط بين آنها هم مجهول باشد لذا الزاما 
بايد يك امر را اصل گرفت، حال اين اصل يا يك امر شامل بر اين سه عامل كه وحي مراتب آنها را فرموده 

ست كه در اينصورت تناسبات آنها هم معلوم است و يا اينكه يكي از خود اين سه امر را ميتوان اصل گرفت و ا
دو تاي ديگر را به تبع آن بدست آورد. در اينصورت هم وقتي ما ميخواهيم يكي را اصل قرار داده و دو تاي 

ه وحي براي دو تاي ديگر مطرح كرده ديگر را متناسب با آن و به تبع آن تعيين كنيم، ممكن است مراتبي ك
رعايت نشود ولي اين عدم رعايت هم اشكال چنداني ندارد، در اينجا اشكال ديگر ممكن است مطرح شود و 

تكنولوژي باشد و  ١تكنولوژي ساز  ١احكام و جهت ساز  ٢اخالق جهت ساز  ٣آن اينكه مثالً اگر جهت ساز 
ا با اصل قرار دادن مراتب اخالق خاصي به اخالق خاص ديگر اين مراتب هر سه را هم وحي فرموده باشد و م

باشد كه از يك حكم مباح به حكم مكروهي برويم بايد اين عمل را انجام داد يا نه؟ اگر بايد انجام داد آيا اين 
باشد؟ در جواب  نمي خالف دستور وحي(كه مثالً مراتب سير در احكام را از مباح به واجب مطرح كرده است)

اين اشكال هم چنين گفته شد كه اين مطلب اگر چه به يك معنا خالف است ولي به يك معناي ديگر خالف 
نيست يعني اگر تصور ما از احكام اين باشد كه بصورت كلي و منهاي توجه به شرايط زماني و مكاني توسط 

منتزع از شرايط گفته وحي مطرح شده اند و موضوعاتي هم حالل و حرام شده است و مثالً بطور مطلق و 
شده گوشت خوك حرام است، در يك چنين صورتي ديگر در هيچ شرايطي امكان تخلف از حكم فوق جايز 
نيست و عدم آنجا آن خالف است، اما اگر تصور ما چنين باشد كه در شرايط خاصي كه ما هيچ مواد خوراكي 
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ديده بگيريم و در اين شرايط اضطرار خوردن در اختيار نداريم و براي حفظ جانمان مجبوريم اين حكم را نا

آن نه تنها حرام كه واجب هم ميشود، يعني غير از شرايط مكاني كه باعث تغيير موضوع و لذا صدق حكمي 
ديگر نسبت بآن ميشود، شرايط زماني هم در خصلت موضوع موثر است و به تبع اين تغيير، حكم آن تيز 

كجا برويم، در اينكه اين چه اشد اثر دارد، مثالً اگر هدف ما ذوب  عوض ميشود. يعني اينكه ما ميخواهيم
كردن اشياء باشد، راديو جر تكه فلز يا مواد چيزي نيست و تعريف خاصي پيدا ميكند و يا اگر ما خورده 
بيشتر بخواهيم، استكان سالم با استكان شكسته فرقي با هم ندارند ولي اگر منظور ظرفيت باشد استكان 

 تعريف ديگري پيدا ميكند، بنابراين اينكه مراحل حركت و زمان چه باشد در خصلت موضوع فعلي اثرشكسته 
گذارد و تعريف آن و كارائي آن عوض ميشود و در نتيجه حكم آن هم عوض ميشود. پس اگر امري را از  مي

اشد و اموراتي ديگر را وحي بدست آورده باشيم كه وحي دستور بآن هم داده باشد و اين هم نهايي ترين امر ب
كه وحي در مرتبه پائين تر قرار داده را بخواهيم به تبع آن اصل بدست آوريم، اگر چه در حين برقراري اين 
تناسبات به نظر ميآيد كه خالف آنچه وحي فرموده عمل ميشود ولي در واقع چنين نيست بلكه موضوع ما 

ش عوض شده است، بنابراين وقتي ميگوئيم جهت عوض شده است و حكم قبلي بر آن بار نميشود و حكم
از اينجا بايد به آنجا  ٣تعيين ميشود و معلوم باشد كه بدستور وحي در جهت ساز  ١به تبع جهت ساز  ٢ساز 

رفت حكمي خاص هم متناسب با آن بايد مطرح باشد و چنانچه با توجه به تبعيت معلوم شود كه الزمه رفتن 
اين قانون خاص است، همين امر دال بر آن است كته اين قانون هم الهي است  از اين حالت به حالت دوم،

 چرا كه به تبع آن تعيين شده است، پس به اين معنا غلط و خالف نيست.
اما اگر تصور ما اين باشد كه ما يك حكمي را منهاي شرايط زماني و مكاني اخذ كرده باشيم و اين عدم 

ه كنيم، قطعاً خالف به نظر ميرسد ولي اصل تصور فوق درست نيست و رعايت را در اين چهار چوب مالحظ
 به تبع آن نتيجه اش هم درست نيست.

امر جهتي نسبت به خود جهت و جهت  ٣حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا ميتوان گفت جهت ساز 
 را حل ميكند؟جهت نسبت به مكان است و آيا اين امر مطلبي  ١جهت نسبت به زمان و جهت ساز  ٢ساز 
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 ٣هر سه مربوط به جدول مكان هستند، هر چند كه مراتب رشد جهت ساز  ٣و٢، ١برادر معلمي: جهت ساز 

گردد و اينطور نيست كه يكي در  مي در جهت مطرح ميشود ولي خودش مطلي است كه در وضعيت عنوان
 و دومي بيشتر از اولي است. تركيب، يكي در زمان و يكي در جهت باشد، منتهي ارزش سومي بيشتر از دومي

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا تناسب بين اينها بصورت كمي بايد برقرار شود؟
برادر معلمي: كمي هست ولي يك راه حل اينست كه تناسبات آنها را از راه كميت محاسبه كنيم البته 

ا وحي بدست ميآيد را بايد در احتماالت ديگري هم مطرح است و سئوال اصلي ما اينست كه اگر آنچه ر
را معين كرد و در عين حال بتوا ادعا كرد كه  ٢و  ١منحصر كنيم، چگونه ميتوان جهت ساز  ٣جهت ساز 

هم هستند؟ در اين رابطه يك جواب اين است كه بگوئيم تشخيص تناسب راهي ندارد  ٣متاسب با جهت ساز 
ما بايد كيفيتها را تبديل به كم كنيم و بين كميتها  مگر اينكه از طريق مالحظه كميت صورت بگيرد، يعني

يك ربط خاصي را مالحظه كرده و بعد بر اساس اين ربط خاص، كم مطلب مجهول سپس كيف آن را پيدا 
برقرار باشد، در جدول ارزش كه مراتب  ٣و  ٢و  ١كنيم، مثالً اگر در جدو تركيبي ما بين جهت ساز ها نسبت 

از حالت اول به حالت دوم ميرود بايد ديد كه  ٣معين شده است، وقتي جهت ساز  ارزشي اينها پشت سر هم
ارزش آن به چه ميزان اضافه شده است و آن ارزش خاص را در دو تاي ديگر هم ضرب كنيم، فرضا اگر از 

ر شود صبر به رضا ميرويم ارزش آن دو برابر شده باشد، ميگوئيم در احكام و تكنولوژي هم بايد ارزش دو براب
و لذا اعداد قبلي آنها را درد و ضرب ميكنيم و هر عددي كه بدست آمد دال بر اينست كه قانون يا حكم ما 
بايد طوري باشد كه داراي يك چنين نسبت تاثيري باشد. همينطور است تكنولوژي مطلوب ما و بر همين 

تي حكم و تكنولوژي متناسب اساس كيف خاصي از حكم يا تكنولوژي را بدست ميآوريم، در يك چنين حال
با رضا بدست ميآيد. مثالً براي اينكته بفهميم براي سقف ساختمان از چوب، آهن، يا چه تير آهني استفاده 
كنيم، با مالحظه سطح اتاق و فاصله ديوارها، جنس ديوارها و غيره ميتوان فهميد كه متناسب با آنها فرضا 

احي چرخ ماشي بايد ديد كه فرضا اگر ماشين تراكتور است، در ميباشد. يا در مورد طر ١٨تيرآهن شماره 
كجا ميخواهد عبور كند و متناسب با اين كه ميخواهد زمينها را شخم بزند، طايرهاي بزرگي براي آن طراحي 
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ميشود تا توانايي و كارائي فوق را داشته باشد، بهرحال بر اساس احتمال فوق فرض بر اينست كه بر اساس 

اثر منتجه و مالحظه نسبت كمي آن و ساير اموري كه بايد آن را تكميل كنند، پي به اين ببريم كمي كردن 
كه چه كيفياتي الزمه تحقق اين منتجه ميباشند، پس راه اين احتمال اينست كه ما بين ايندو كيف مجهول 

و سپس اين ربط را تبديل و كيف سوم يك ربطي خاص را داشته باشيم، يعني نحوه تاثير و تاثر آنها را بدانيم 
به عدد نمائيم و ببينيم كه چه چيزي است كه داراي اين عدد خاص بوده و توانايي برقراري اين معادله را 
دارد. طبق اين احتمال ضرورت دارد كه در مورد جدول تركيب ما يك تناسبات كمي از قبل داشته باشيم و 

ب رشد جهت را هم بايد در اختيار داشته باشيم يعني بدون آن نميتوان عمل كرد. همچنين كميتهاي مرات
بايد بدانيم كه صبر، تسليم، رضا و غيره هر كدام از چه نسبت تاثير كمي برخوردار ميباشند و در هيمن 
جاست كه سئوال از اين پيش ميآيد كه اگر اين نسبت تاثيرها از وحي بدست نيايد، چگونه ميتوان آنها را 

جواب چنين گفته ميشد كه چون ما مقدار حقيقي اينها و آنچه مد نظر شارع است را عقال بدست آورد؟ در 
نميدانيم عدد حقيقي اينها كه نسبت تاثيرآنها را با ساير كيفيات نشان ميدهد را نداريم، ضرورتا از بعد خاصي 

 است كه به سنجش نسبت تاثير آنها ميپردازيم. 
ديگر نيز راهي جز اين نداريم و نميتوان نسبت تاثير آنها را كما هو كما اينكه در برخورد با هر كيفيت عيني 

حقه بدست آورد حال وقتي ما از يك زاويه خاص نسبت تاثير آنها را بسنجيم، طبعا چون عدد حقيقي آنها 
كند و در  نمي نيست، يك مقداري خطا دارد ولي بواسطه اينكه چاره اي جز اينكار نداريم، اشكالي ايجاد

هم ما همين كار ارا نجام ميدهيم، مثالً در مالحظه اينكه چه تيرآهني براي ساختمان الزم است، آنرا  عينيت
سنجيم ولي كاري به اين نداريم كته فرضا تفاوت تبدال  مي صرفا از لحاظ ميزان تحمل در برابر فشارهاي وارد

اصوال سنجش همه تفاوتهاي چوب و حرارت بين چوب و آهن زياد است و يا خصال ديگرشان را كار نداريم و 
آهن هم غير ممكن است و هم در عمل الزم به يك چنين كاري نيست و عالوه بر اين هر بعدي را هم كه 

 مالحظه كنيم براي سنجش بايد كمي كنيم تا تناسب را بدست آوريم.
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نمود، يعني بايد اعداد مراتب بنابر اين اخذ اين احتمال ، با يك چنين لوازمي برخورد دارد كه بايد آنها را حل 

جدول جهت و نيز فرمول ثابتي در جدول تركيب را بدست آوريم تا احتمال فوق كارائي داشته باشد، نسبت 
به تعيين اعداد مراتب جدول جهت، به اين نتيجه رسيديم كه بايدآنها را بصورت تجربي و در عمل و از 

افرادي كه داراي صبر ، رضا و تسليم بيشتر هستند اعداد  موضعي خاص بدست آوريم. فرضاً از لحاظ توليدات
آنها را بسنجيم و تجربه كنيم كه مثالً توليدات آدم رضا بيشتر از آدم صبور و توليدات آدم تتسليم بيشتر از 
آدم راضي است و اعداد حاصله و راولوز زاويه خاص (توليدات) بدست آمده، به ترتيب به هر يك از صبر، 

ضا نسبت بدهيم ،بهمين ترتيب در مرتبه بعدي بعنوان الزمه اين احتمال، ضرورت دارد كه براي تسليم و ر
كيفيات ديگر يعني احكام و تكنو لوژي نيز توانايي تعيين اعداد متناسب با آنها را داشته باشيم. در اين رابطه 

د و يا آن شيوه تكنو لوژيكي هم بايد آزمايش كنيم كه فرضاً اعمال اين حكم، يا قانون چه اثري كمي دار
خاص را عمل كردن چه آثاركمي در بردارد و با تبديل به كم كردن اينها امكان تشخيص تناسب بين آنها 

 ميسور شود.
احتمال ديگر اينست كه بگوئيم تشخيص تناسبات كيفي را بدون استفاده از كم و بصورت تخميني بدست 

ورت كيم با هم متناسب و هماهنگ كنيم بلكه تخميناً تعيين نمائيم ميآوريم. يعني الزم نيست كه آنها را بص
كه اين حكم يا تكنو لوزي با آن خلق خاص متناسب است،ولي بايد توجه نمود كه نفس خود تخمين هم 

 بدون مقاسيه و سنجش كمي آثار اموري كه ميخواهند متناسب شوند، ممكن نيست.
ميباشد و براي تحقق آن قطعاً يك قوانين و يك سري  ٣سازبرادر حسينيان: هدف ما تحقق مراتب جهت 

كنيم و فرضاً اگر  مي ابزار و تكنو لوژي يا فرمولهاي عيني الزم داريم براي تحقق اين امور، به عينيت مراجعه
بينيم كه آيا در عينيت چه قوانيني ميتواند متناسب با آن وصف  مي وصفي خاص را بخواهيم تحقق بخشيم،

كنيم يعني بر اساس اين اصل موضوعه  مي ورت تخميني نسبت به اين تناسب يك تئوري درستباشد و بص
كنيم كه مثالً براي تحقق اين اصل اخالقي ما بايد اين قوانين را اجرا كنيم و براي اين  مي يك فرضيه درست

خالقي ماست قوانين هم اين سري از روابط تكنو لوژيكي الزم است يعني چون عينيت همان تجلي وصف ا
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صرف تبديل آن به كم در عينيت كار ساز نيست كه ما امور كيفي را با تكيه بر آن بتوانيم بدست آوريم و 
فرضاً بگوييم از اين عدد خاص مشخس ميشود كه چه حكمي الزمه تحقق آن اخالق است. چرا كه تنها 

جايي كا امكان اينكه چند كيفيت عددي ميتواند كار ساز باشد كه شامل جميع اوصاف كيفيت باشد ولي در 
اين عدد را بسازند وجود داشته باشد الگوي ما را بهم ميزد و ما از چند حك براي تحقق آن اخالق ميتوانيم 
استفاده كنيم(و بحث پيش ميايد كه آيا كدام را بايد انتخاب كرد و لذا بايد تخمين زد كه كدام را بايد 

 ابتداء بصورت تخميني عمل كنيم.) انتخاب نمود و چه بهتر كه از همان
است و در پي تحقق آن هستيم  ٣بنابر اين بر اساس اصل وضوعه ثابت در وضعيت كه جهت ساز شماره 

كنيم، مثالً وقتي ميخواهيم صبر را تحقق عيني بخشيم براي محقق شدن آن با مالحظه  مي تخميني عمل
ميزنيم، مثالً ميگوئيم با اين تعريف خاص از صبر ، كنيم و تخمين و احتمال  مي كيف آن، فرضيه اي درست

تخمين ميزنيم كه حكم متناسب با آن روزه است و آثار عيني را بررسي كرده و ميگوئيم بيشتر با صبر سازگار 
 است، براي تحقق روزه هم يك تكنو لوژي خاصي را تخمين ميزنيم.

 ت ميآيد؟حجت االسالم والمسلمين حسيني: آيا كميات هم تخميني بدس
برادر حسينيان: كميات را از روي الگوي تخصيص كمي در تعينيت بدست ميآوريم و اصوالً در جدولها ما 

كنيم و جاي كميت در اين امور نيست بلكه كميت در اين مرتبه صرفًا  مي داريم الگوي كيفي را درست
ي از احكام دارد اجماالً كميت را اولويتهايي است كه اجماالً مشخص است. منالً اينكه اخالق اهميت بيشتر
يابد. پس ماي يك الگوي كمي  مي ميرساند ولي انكه چقدر اولويت دارد و آوردن جدول به عينيت موضوعيت

دارم و يك الگوي كيفي، الگوي كيفي ، الگوي كيفي در تمرتبه شامل است و براي تتحقق اين الگوي كيفي 
 يك الگوي كمي الزم داريم.

 المسلمين حسيني: اعداد فرضي را در كجا قرار ميدهيد؟ حجت االسالم و
 برادر حسينيان: اعداد فرضي را در الگوي تخصيصي پيدا ميكنيم.
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كنيد؟ آيا بدون جدولي مثل  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا دون داشتن اعداد فرضي آزمايش

كيفي باشد، يعني اول تناسبات بله) جدول كمي شايد تحت شمول جدول  -ميتوان تخمين زد؟(ج ٢١٦
 كيفي را بدست ميآوريم و اينها شاملند و برا تحقق آنها يك جدول كمي بدست ميآوريم.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا سراغ عينيت رفتن و اندازه گيري و فهم تعدل و تنظيم بگونه اي كه 
ينكه چنين! مري محال است؟ در غير آن اوصاف محقق شوندبدو داشتن يك جدول مفروض ممكن است يا ا

كنند و  مي اينصورت چگونه ميتوان عينيت را مطالعه كرد؟ مثالً ميتوان فهميد كه آدمهاي صابر چگونه كار
چه راندماني هم كارشان دارد، ولي آيا اين چه ارتباطي دارد با اينكه بتوانيم جامعه را به اين سمت خاص 

باشد و ما بخواهيم با ايجاد  ٣٦باشد و شماره عجله  ١٠٨ر اين جدول عدد سوق دهيم؟ مثالً اگر شماره صبر د
را  ٣٦، اين ١٠٨و همينطور با ايجاد شرايطزي براي عدد  ٣٦محدوديتها و يا ايجاد شرايطي براي تغيير شماره 

دم سوق دهيم با تخميناي فوق امكان پذير است؟ آيا الزمه ايجاد اين محدوديتها و يا ع ١٠٨به سمت آن 
 محدوديتها وجود يك تناسباتي ولوفرضي نيست؟

برادر پيروزمند: نسبت به اعدادي كه در تعادل مطرح است با اعدادي كه در شناخت عينيت الزم است بايد 
تفاوت قائل شد و يك حرف هم اسينست كه آيا اصوالً ميتوان تناسبات كيفي را بدون كميت بدست آورد يا 

 نه؟
ن حسيني: يعني يك نحوه اولويتهايي در رساله موجود است و احكام مستحب حجت االسالم و المسلمي

واجب، مكروه، مباح و حرام را داريم حال آيا چرا اين را برنامه نميدانيم؟ ما بدنبال مدل خاصي هستيم و 
زمان و مكان مطرح است و بدون داشتن جدول كمي نميتوان تصرفي نمود كه معناي زماني بدهد، يك وقت 

كه بصورت فرضي هم كه شده، يك تناسباتي بين آنها مطرح ميكنيد و سعي هم ميشود كه طوري عمل  است
 شود كه براي تحقق مراتب اخالق سعه ايجاد شود گاهي است كه همين را هم الزم نميدانيد.

 برادر پيروزمند: در مقام تصرف حتماً نياز به كميت داريم.
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قم كميت داريميك كميت در فلسفه تعادل (تعادل در تبديل  حجت االسالم و المسلمين حسيني : دور

تعادل در سير در جهت و تعدل در ارزش) مطرح است و يك كميت عيني نسبت به اوصاف اشياء عيني كه 
 در خارج هستند داريم.

برادر پيروزمند: اين احتمال با انكه كميت اسم تصرف است چگونه سازگار است؟ حجت االسالم و المسلمين 
 حسني: اگر در مقام تصرف كميت الزم است پيش از ان در مقام شناسايي هم ضرورت دارد.

 برادر پيروزمند: آيا منظور اينست كه در اسم شاء هم كميت ميخواهيم؟
حجت اال سالم و المسلمين حسيني: ربط بين اسم شاء و كميت را نميتوان قطع كرد و بايد ربطي داشته 

منظم كنيد، اوليخ قدم تصرف شناسايي اين شاءنسبت به عينيت ميباشد يعني اين  باشند، و اگر اسم شاء را
چيزي كه ميل داريد واقع شد با آن چيزي كه در خارج هست بايد يك رابطه اي داشته باشند و بايد يك 

 عدد فرضي صرف باشد.‹ كه آ‹عدد مطلوبي داشته باشيد تا بتوانيد بگوئيد خارج چگونه است ولو آ
برادر پيروزمند: براي شناسايي عينيت احتياج به شناسايي وضعيت تعدل و براي اين امر هم نياز به شاخصه 
اي كمي داريم ولي آيا اين كميتي كه ادعاي ضرورت آنرا داريم كارائي آن در چه جايي است؟ در هر حال به 

يم، داراي چند اشكال است اوالً اينكه نظر ميآيد كه اينكه ما بتوانيم تناسبات كيفي را بدون كميت بدست آور
، كيفيات متناسب با آن را چگونه ميتوان پيدا كرد ثانياً آيا ما احتياج به ٣بفرض داشتن مراتب جهت ساز 

كيمت ارزشي هم داريم يا نه؟ يعني آيا در جايي محتاج به مالحظه كميت ارزشي ميشويم يا خير؟ عالوه بر 
احل كميت الزم نداشته باشيم آيا در جدول وضعيت هم ميتواند كميتي اين بفرض كه در جدول جهت و مر

مطرح نباشد؟ بعبارت ديگر آيا تناسبات كيفي را تميتوان بدون كميت پيدا كرد يا نه؟ بهر حال ضرورت كمي 
شدن تناسبات كيفي در جدول وضعيت، ضرورت كمي شدن تناسبات كيفي در جدول وضعيت، ضرورت كمي 

ي را هم بدنبال خود ميآورد و اگر الزمه مالحظه عينيت و تعادل وجود كميت در وضعيت شدن اوصاف ارزش
است همنجا اثبات شده كه در اوصاف ارزشي هم كميت الزم است وليكن در عين حال، اين سئال كه آيا 

داد تناسبات كيفي را بدون تناسبات كمي هم مبتوان بدستآورد هنوز قابل دفاع است،يعني ميتوان تشخيص 
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كه كيفيتي متناسب با كيفيت ديگر باشد و در عين حال كميت هم در بين نباشد كما اينكه در عينيت هم 

را قوانين خاصي ‹ اين امر رخ ميدهد ، فرضاً در سياست گذاري پولي خاص مطرح ميشود و الزمه اجراي آ
لي را به كيف تعريف ميكنند ميدانند،يعني اول مطلوبيت تكيفي خاصي را معين ميكنند و كارايي سيستم پو

 و الزمه تحقق آن را تنظيم عقود خاصي از احكام ميدانند و اين برقراري تناسب كيفي است.
حجت االسالم والمسلمين حسيني: متعرف اينست كه در رتبه اول يك مطلوبيتهاي كيفي مد نظرشان است 

دست آخر براي اينكه آن را در چهار  ولي همين را در رتبه سوم به يك مطلوبيتهاي كمي تبديل ميكنند و
نمايند و مالحظه احكام را در رتبه آخر قرار ميدهند، مثالً اول  مي چوبهء احكام مطرح كنند، عقودي را مطرح

مطلوبيتها كمي را ارائه ميدهند كه فرضاً الزمه عدالت ‹ عدالت اجتناعي را مطلوب ميگيرند و براي تحقق آ
ك خانه، يك ماشين و...... داشته باشد و سپس براي رسيدن به اين كميات، اجتماعي اينست كه هر كسي ي

ابزار خاصي را الزم ميدانند فرضاً اين مقدار پول نيروي انساني و غيره را الزم ميدانند و دست آخر ميگويند 
كيفي  آيا اين امور بايد در چه روابط اجتماعي باشد و احكامش را معين ميكنند، پس درست كردن تناسبات

بدون استفاده از كم امكان دارد ولي اين تناسبات به نحوه اي نيست كه بتوان آنها را در عينيت آزمايش كرد 
و گرفت و چرا كه آزمايش بدون در اختيار داشتن يك تناسبات كمي مفروض محال است ولي بدون اين امر، 

تن شاخصه اي كمي امكان ندارد برادر اگر ميتوان آمار گيري هم كرد ولي قضاوت نسبت به آمار بدون داش
كنيد آيا تا بحال سير رشد امور  مي سليمي: آيا خود كميات را نيمتوان از عينيت بدست آورد؟ يعني مالحظه

 چگونه بوده است و بعد بايد چگونه باشد.
كردن حجت االسالم والمسلمين حسيني: در اين حالت هم مدل گذشته را مطلوب ميدانيد اين غير از تصرف 

و به سمت تجهت رفتن است. يعني اينكه سير گذشته چنين بوده لزوماً به اين معني نيست كه تناسبات 
 جهتي حاكم بر آن باشد و بر عكس ممكن است بر محور نيا پيرستي بيشتر بوده باشد.

ي با چه برادر سليمي: آيا تناسبات كيفي مثل تقدم صبر و تسليم و رضا نسبت بهم و نيز اينكه چه اخالق
 حكمي و چه تكنو لوژي متناسب باشدرا ميتوان بدون كم بدست آورد؟
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حجت االسالم والمسلمين حسيني: حد اقل اينست كه بدست آوردن تناسبات تكنو لوژي ممكن نيست اال 
اينكه پيش از آن مدل مفرض كمي در اختيار داشته باشيم، يعني تخمين اينكه چه حكمي با چه ابزاري 

 متاءخر از يك مدل مفروض كمي است. سازگار است
 برادر سليمي: فرضاً تخميناً ميتوان معلوم كرد كه ابزار متناسب با عدم تمركز، ابزاره ي تجزيه اي است.

حجت اال سالم والمسلمين حسيني: ولي در پياده كردن آن در عينيت و اينكه ميخواهيم تغيير آنرا مطرح 
 كنيم كارائي ندارد.

ان بحث ديگري است ولي فعال آيا تناسبات جدول را بدون استفاده كم ميتوان بدست آورد  برادر حسينيان:
 يا خير؟

حجت اال سالم و المسلمين حسيني: در يك رتبه از آن بخواهيد سلب اختيار و عدم سلباختيار را بسنجد 
ممكن نيست پس ممكن است تولي در رتبه اي كه ميخواهيد دستور اسعمل تغيير وضعيت موجود را بدهيد 

در حد اجمال فرض آن هست ول يدر صورت تبييني نه، پس اگر مد نظر سياستگذاريهاي كلي و اجمالي 
باشد، حتماً چنين چيزي ممكن است و اصوالً سياستگذاري معنايش اينست كه بايد كيفي باشد،مثالً چنين 

د، مثالً همان كاري كهمقام معظم چيزي ممكن است و اصوالً سياستگزاري معنايش اينست كه بايد كيفي باش
رهبري انجام ميدهند كارهاي كيفي است و كارشان اينگونه نيست كه كار كارشناسي دقيق باشد كه مرتبًا 
بخواهند هدايت كمي بكنند در تصورتي كه كميسيون برنامه و بودجه مجلس كار خاصش كميت گذاري 

 است.
رنامه ريزي بريا اوصافي كه تعيين جهت كلي جامعه را عهده دار برادر حسينيان: آيا برنامه اي كه ميدهيم و ب

 است ميباشد هم همينطور است؟
حجت االسالم والمسلمين حسيني: آيا در اين رتبه هم بدون اطالع محض نسبت به كميت ميتوان با عينيت 
رابطه برقرار كرد؟ اگر در شرايط فعلي از نطر شرعي كشاورزي مقدم بر صنعت باشد ولي ما در گير با جنگ 

باشد يعني بايد طوري كرد  با كفار هم هستيم طبعاًكشاورزي بايد بشود ولي در صورتي كه با جنگ سازگار
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كه از همين كشاورزي وبا كم خورد ن غذاي مردم را تامين كرد و سپس بقيه امكانات را در مسير جنگ با 
تكفار قرار داد چرا كه بايد صرف ساختن ابزار مبارزه با كفر شود و نه امكانات آن را داريم، در هر حال اين 

كه يك الگوي كمي خاص در اختيار داشته باشيم و بدون آن نحوه تخصيصها را زماني ميتوانيم بدهيم 
نميتوانيم بفهميم كه االن و در وضعيت فعلي حفظ اسالم به اين است كه كشاورزي را مقدم بداريم و يا 

 صنعت را.
 برادر حسينيان: ولي اگر زمان جنگ باشد معلوم ميشود كه بايد به صنعت بها داد.

: يك الگوي كيفي كلي را در شرايط جنگي ميتوان تشخيص داد تولي حجت اال سالم والمسلمين حسيني
 اينكه از روي آن بتوان فهميد كه در شرايط جنگي اولويتها چگونه بايد باشدبدون الگويي كمي ممكن نيست.

برادر حسنيان: يك مسائله دست تيابي به الگوي كيفي است و يك مسائله اجراي آن حجت االسالم و 
: ولي ما الگوي برنامه را ميخواهيم كه تناسبات كيفي در هر شر ايط بما بدهد چرا كه المسلمين حسيني

 تناسبات كيفي در شرايط الف غير از تناسبات كيفي در شرايط ب است.
پذيد و بر  نمي برادرحسينيان : ولي ما يك اموز ثابتي داريم كه فرضاً از وحي ميگيريم و هيچ تاثيري شرايط

 س آن تغيير ميكند مطلب ابتدايي ما دست يابي به همين امور ثابت ميباشد.عكس شرايط بر اسا
حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين مطلوب نهايي است و نه مطلوب فعلي و مطلوب فعلي الگوي كيفي 

 وضعيت فعلي است.
 را بدست آوريم. ساير امور‹ برادر حسينيان: بهر حال ما بايد ابتداء اين را بدست آوريم و سپس بر محور آ

 حجت اساسالم والمسلمين حسيني: بر اساس آن،عدم تعادل كيفي جامعه را بصورت فعلي ميتوان فهميد.
برادر حسينيان: پس اگر ما اخالق و احكام و تكنو لوژي يعني اولويتها و روابطشان را داشته باشيم اولين قدم 

 نه؟ همين است كه آيا اين را بدون كم ميتوان بدست آورد يا
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حجت االسالم والمسلمين حسيني: فرض ميكنيم يك چنين چيزي را داريم و آنرا الگوي فرضيمان قرار 
ميدهيم و در آن هم كه وجوددارد و هم كيف ولي درست شدن يك چنين امري ربطي به فعليت تندارد لذا 

 وقتي ميخواهد كم و كيف فعليت را تغيير دهيد ناچاريد الگوي كمي داشته باشيد. 
برادر سليمي: اگر بر اساس جدول، بعضي از امور آن با فعليت صدق كند و بعضي صدق نكند آيا ميتوان 

 فهميد كه كجا بايد رفت؟
 حجت االسالم والمسلين حسيني: وقتي بعضي ها صدق ميكند، همين بعضيها در يك مجموعه هستند.

اندن است آيا ميتوان در شرايط مختلف فهميد برادر سليمي: مثالً اگر گفته باشند حفظ جان مقدم بر نماز خو
 كه اينتقدم هنوز پابرجاست يا خير؟

حجت االسالم والمسلمين حسيني: ما يك الگوي فرضي و مطلوب داريم و شرايط فعلي هم سازگار با اجراي 
ا آن نيست و همه بحث در اينست كه اين الگوي مطلوب تا چهحدي بدرد ما و وضعيت فعليمان ميخورد و لذ

ست كه ضرورتاً ناز به يك الگوي تكيفي ديگري متناسب با وضع فعلي ميخواهيم (و آن بدون كميت بدست 
نميآيد) و اين الگوي كيفي بايد در جهتي باشد كه منتهي به الگوي كيفي مطلوب ميشود. مثالً الگوي كيفي 

جارت و تجارت بهتر از صنعت مطلوب ميگويد واليت بهتر از دامداري بهتر كشاورزي و كشاورزي بهتر از ت
است ولي آيا در وضعيت فعلي هم بعد از واليت دامداري اول هست يا اينكه وضعيت فعلي اولويت بدهيم 
مفهومي است كه از آن به الگوي كيفي فعلي با الگوي كيفي مطلوب يكي شود و بعد از واليت مثالً دامداري 

 را درصدر اولويتها قرار دهيم.
 گر شرايط فعلي بين واليت تو دامداري مزاحم باشد چه بايد كرد؟برادر سليمي: ا

حجت االسالم والمسلمين حسيني: در بين آنها و واليت محور قرار ميگيرد و بر اساس رشد واليت دامداري، 
كشاورزي، تجارت و صنعت بترتيب مراتب بعدي هستند ولي در وضعيت فعلي ترتيب اولويت آنها بهم خورده 

عين يحال بدون مجبور نيستند، پس براي بدست آوردن الگوي كيفي مطلوب خود الگو اصل  است ولي در
نيست بلكه محوري كه الگو بر آن اساس تنظيم شده اصل ميباشد و اين محور شامل بر وضعيت فعلي هم 
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 هست يعني يك محور استراتژيك داريم كه هيچ زماني نيست كه آن بشكند و آنهم وماليت است و متناسب

با اين واليت در يك زمان، در مرتبه بعد از آن،دامداري در اوليت است كه چنين زماني متناسب با فطرت 
است ولي در يك زمانهايي هم اگر چه اين محور وجود دارد ولي دانداري دوم نيست بلكه چيز ديگري 

 اوليتدارد و در هر وضعيت بر محور آن بايد اوليتها را مشخص نمود. 
يان: آيا اگر ترتيب دامداري، تجارت، صنعت با محور واليت سازگار است چگونه ميتوان با اولويت برادر حسين

 ديگر هم واليترا محور دانست؟
حجت االسالم والمسلمين حسيني: اگر واليت را منتجه اين امور بدانيد نميشود كه با تغيير اوليتها، واليت 

ر حاكم واصل بدانيد، اكشالي ايجاد نميشود يعني چه بخواهيد و محور باشد اما اگر واليت را نسبت به اين امو
يابد منتهي اين واليت ممكن است، در  مي چه نخواهيد واليتي مطرح است و امور بر محور آن اوليت جريان

اختيار مستكبرين باشد و يا در اختيار مومنين و موحدين و واليت موحدين ممكن نيست مگر اينكه جامعه 
ل بوده وزير پرچم كفار نباشدو اين نيز ممكن نيست مگر با رفع اولين وابستگيهاو قطع عيني داراي استقال

ايادي استكبار از سر مسلمين و اين قطع عيني ايادي استكباره از طرق اقتصادي آن درزمان فعلي بدان معني 
ه نه تنها متناسب با است كه بايد صنعت را مقدم بر كشاورزي قرار دهيد ولي نه اين صنعت بلكه صنعتي ك

 وابستگي نباشد كه قدرت شكستن آنرا هم داشته باشد.
 برادر حسينيان: بفرض كه محور ثابت ماواليت باشد، آيا رشد مراتب واليت چگونه است؟

حجت االسالم والمسلمين حسيني: توسعه واليت در هر شرايطي بگونه خاصي تفسير ميشود و متناسب با 
 شرايط تعريف ميشود.

 برادر حسينيان: ولي تا يك ثابتي نداشته باشيم نميتوانيم بگوئيم واليت رشد كرده يا نه؟
و جريان اوصاف سياسي فرهنگي واقتصادي  ٣،٢،١حجت االسالم والمسلمين حسيني: در اينجا همان جدول

ايد عوض است كه بايد مطرح شود و آن چيز حاكم غير از احكام جزئي خاصي است و اوصاف كلي منتجه ها ب
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شود و نه اينكه روابط دروني اصل قرار بگيرد، اگر اوصاف سياسي، فرهنگي و اقتصادي بصورت كلي مطرح 

 باشند رشد و توسعه اينها مد نظر است و توسعه اينها غير از توجه به احكام داخلي آنهاست.
 ر بايد برنامه بدهيم.برادر حسينيان : در خود اينها هم بايد مراتبي را در دست داشت و براي اين ام

حجت السالم والمسلمين حسيني: اگر برنامه كيفي تعيين مصاديق جزئي اينها باشد متناسب با زمان بايد 
 تغيير كند، مرتبه بعدي هم متناسب باز شد واليت تعيين ميشود.

شند يعني برادرحسينيان:ولي رشد خود مراتب واليت است. مثالً مرتبه اول واليت اينست كه همه موحد با
واليت بايد رشد كند و كثرت پيدا كند تا همه موحد شوند، بعد از اين مرتبه اينست كه از زواياي ديگر هم 
 رشد را براي آنها مطرح كنيم، فرضاً در اقتصاد، سياست و فرهنگ هم خصوصياتي را براي مومنين قائل شويم.

 است؟ حجت االسالم والمسلمين حسيني: آيا اين الگوي كيفي مطلوب
برادر سليمي: در مرتبه اول اين را بعنوان امر ثابت حاكم حاكم بر برنامه بايد بدست آوريم يعني مراتب واليت 
محور ثابت ما ميباشد و اينكه در هر مرتبه اي از چه خصوصياتي بايد به چه خصوصياتي برسد را هم در 

واليت رشد كرده است، بهر حال ما در ابتداء بايد دست داريم، مثالً داريم كه اگر اخالق يا اقتصاد چنين باشد،
يك چنين مجموعه اي را داشته باشيم كه هيچ تاثيري از شرايط نپذيرد محال براي تحقق اين جدول ثابت 

 سراغ شرايط و عينيت و الگوي كميت ميآئيم.
هم در اختيار حجت االسالم والمسلمين حسيني:آيا پياده كردن اين جدول ، بدون اينكه كميات مطلوبي 

داشته باشيد، ممكن است؟ بعبارت ديگر آيا در كنار اين جدول كيفي و الزمه عمل بآني يك الگوي كمي 
متناسب با آن نيست؟ مثالً وقتي ميگوئيم،بايد اين روند و اين كيفيات را پشت، تحقق دهيم آيا در حقيقت 

عيت ذكر نكره ايم؟ يعني همينكه ميگوئيم و يا يك الگوي كمي را در سير تبديل و بصورت و ض ٣،٢،١همان 
اگر چنين شد مطلوب و اگر چنان شد نا مطلوب است، اين دقيقاً همان چيزي است كه بر ذهن ما در ترتيب 
اين اوصاف حاكم است، يعني يك طبقه بندي اوصاف مطلوب داريم،احكام و تكنو لوژي مطلوبي هم داريم و 

مي را حاكم كرده ايم اال امكان تنظيم آنها وجود ندارد،كانه هر رابطه و و الگوي ك ٣،٢،١در تنظيم همين نيز 



 ····························································································  ٤٨٩ 
وصفي را (چه انساني و چه غير انساني) در هر مقطع جايگاهي بآن ميدهيد كه آن جايگاه متناسب با يك 

 ) كه در نظر داريد ميباشد. ٣،٢،١الگوي كمي(
 برادر حسينيان: ولي تخصيصها در اينجا اجمالي است.

سالم والمسلمين حسيني: اجمالي هست وليكن بدون مد نظر داشتن يك دستگاه كمي حاصل حجت اال
نشده است و اينكه ميگوئيد اوليت دارد و حفظ اوليت را هم الزم ميدانيد در همينجا يك كميت اجمالي 
 يعني بيشتر و كمتر فلسفي مطرح است ولكن در حقيقت فلسفه اي كه بر جدول كمي حاكم است، بر اين

است آن فلسفه يك فلسفه  ٢١٦،غير از خود ٢١٦و فلسفه ٣،٢،١جدول هم حاكم است ، مثالً درجدول كمي 
عقلي است كه همان معناي كمتر و بيشتر فلسفي را ميدهد و حكومت بر تنظيم مراحل و جهت دارد و 

داشته باشيم، نه بصورت اوصاف و اولويتهاي وصفي جلوه ميكند، اگر اين فلسفه كمتر و بيشتر فلسفي را ن
مطلوب كيفي خواهيم داشت و نه مطلوب كمي، يعني اولين چيزي كه براي حركت الزم است يك چنين 

ميباشد وم اين  ٢١٦فلسفه عقلي راجع به كميت است و اسن حاكم بر تنظيم اوصاف است كه مثالً فلسفه
فلسفه است كه حكم ميكند  فلسفه كمي مراتب كيفي را ولو بصورت مراتب اوصاف معين ميكند حال همين

را در موضوع عمل هم داشته باشيد يعني حكم به اين ميكند كه اگر بخواهيداين مراتب را  ٢١٦كه شما بايد
پياده كنيد، كم عيني تنها كافي نيست و اين فلسفه هم حكومت بر طبقه بندي فلسفي دارد و هم بركم 

 عيني حكومت دارد.
متعين شده را نداريم كه حاكم بر طبقه  ٢١٦را داريم ولي  ٢١٦فلسفه  برادر حسينيان:پس مادر رتبه اول

 بندي و تقسيم ماست.
حجت االسالم والمسلمين حسيني: طبقه بندي ما بر اساس اين فلسفه است و مالحظه عينيت هم بر اساس 

طبيعي مفهوم عدد را دادهاست يعني شما يك اعداد  ٢١٦چيزي است كه از فلسفه بدست ميآيد و فلسفه 
 ٢١٦داريد كه با يك نحوه تناسب خاصي (كه بر اساس فلسفه عقلي ماست) اعداد ديگري را ميدهند و 
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حاصل همين امر است، يعني وقتي اعداد طبيعي در تناسبات عقلي ديگري بكار گرفته شده و همان فلسفه 

 هم بر آن حاكم است.
 امل ما بر اساس عدد بدست نميآيد.برادر حسينيان: ولي فرض بر اين بود كه تناسبات الگوي ش

حجت االسالم والمسلمين حسيني: ولي فلسفه عدد حاكم بر آن است، فلسفه عدد عبارت است از تناسبات 
عقلي و اين غير از خود عدد است، يعني اگر بصورت اجمالي يك سيري را بوسيله فلسفه حاكم بر تناسبات 

قسمت براي بار دوم با فلسفه حاكم بر تناسبات اعداد طبيعي كم از بين كيفيات شناسايي كرديم،پس از اين 
كنيم سپس عينيت را اندازه گيري نموده، با جدول  مي را تفسير با تبيين نموده،جدول كمي مطلوب را رسم

 سنجيم، بعد از آن اعداد سيرمان را هم بايد بگوئيم و تا آخر سير اعداد حاكم را بدست آوريم. مي مطلوب
 ان: چرا كميت ميتواند مبين كيفيتي باشد كه در اينجا جايش خالي است.برادر حسيني

حجت االسالم والمسلمين حسيني : مثالً شما بر اساس يك فلسفه عقلي تفسيري از صبر ميدهيد و در عين 
حال همين تفسيررا هم بر عينيت حاكم ميكنيد ولي بهر حال عينيت متناسب با فلسفه عقلي شماتغيير 

ان اوصاف هم در آنايجاد ميشود، يعني صبر با اوصافي كه كا ميتوانيم پيدا كنيم جمع ميشود، ميكند و هم
يعني صورت عينيت را تكه تغيير ميدهيم در نهايت سعيمان بر اينست كه به شكل قلم خودمان كنيم كما 

 اينكه استنباطي كه از متن روايت ميشود هم استنباطي است كه شما ميكنيد.
 ن: ولي نسبت اينها را چگونه بدست ميآوريم.برادر حسينيا

است و عين فلسفه اي كه بين  ٢و١حجت االسالم والمسلمين حسيني: فرضاً ، نسبت بين صبر و تسليم 
است را در ارتباط با احكام هم ميتوان مالحظه نمود، مثالً بايد اينطور گفت كه نماز يا شهادت را د  ٣،٢،١

داد، برادر حسينيان: ولي اين تنسبات را هم  ٣مثل رضا در اخالق) ضريب يرشرع به آن تائيد شده ، بايد(
است متناسب با رضا (با  ٣كنيم آيا بچه دليل نماز يا شهادت كه ضريب آن  مي بصورت عاقلي است كه مطرح

 )ميباشد؟٣ضرب 
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ن باشد كنيم كه چني مي حجت االسالم والمسليمن حسيني: بنا شد كه تناسبات مفروض باشد و ما فرض

يعني اعداد را هم به سه شكل ميتوان بدست آورد: يكي اينكه تناسبات را ازوحي بگيريم و استنباط كنيم دوم 
اينكه عقالً آنها را پيدا كنيم وسوم اينكه بصورت فرضي آنها را تعيين نمائيم و حد اقل مطلب براي حركت ما 

 اينست كه بصورت فرضي تناسبات را بيان كنيم.
 نيان: در اينصورت تكنيك متناسب با شهادت را چگونه بايد بدست آوريم؟برادر حسي

حجت االسالم والمسلمين حسيني: تكنيك واليت در اين رتبه يك ماشين مديريت خاصي است. مثالً در 
رابطه با بسيجي ها نقل ميكنند كه يك فرمانده هي بود كه علي رغم اينكه يك پايش را از دست داده بد و 

د با عصا راه برود، در عين حال هنگام خمپاره باران و بمباران دشمن بيمدان ميآمد و ديگران را مجبور بو
تشويق به مقاومت ميكرد و وقتي او را از اينكار منع ميكردند ميگفت تتركشها ماموريت دارند و به كسي كه 

باشدكه شهادت نصيبم شود، خودند و چنانچه كه ماموريت اصابت بمن هم  نمي ماموريت تاصابت ناشته باشند
 شما مانع از اين خير نشوديد ، لذا همينكه او ميآمد و شروع به حركت ميكرد، بقيه كه سالم بودند خجالت

كشيدند كه راه نيفتند و جنگ بهمين ترتيب غلبه پيدا ميكرد، بنابر اين اگر تكنيك مقابل با كفار عمل  مي
نحوه تنظيم ديگري الزم دارد، پس در واليت يك تكنيكي است كردن با يك چنين شيوه اي باشد، حتماً يك 

و مراتب مختلف دارد تا به ابزار عيني خارجي برسد و طبيعي است كه متناسب با يك چنين افراد و روحيه 
اي سنگرهاي آنچناني را ساختن هم موضوعيت ندارد، نقل ميكنند كه وقتي جنگ احد شكست خورد 

ضه حل برگشتند كفار بفكر توطئه و حمله مجدد و زود كار را تمام كردن مسلمانان به حالت زخمي و م
افتادند، نبي اكرم(ص)در همان حال دستوري داد كه به نظرميآيداز لحاظ تكنيك جنگي و نظام واليت خيلي 

اينكه دستور داد كه جراحات مجروحان را پانسمان كرده و آنها را روي دوش گذاشتند و بطرف ‹ مهم است و آ
يدان جنگ حركت كنند، ظاهراً مرا ينست كه بايد مجروح را به پشت تجبه منتقل كرد و آيا چه خاصيتي م

براي جنگ ميتواند داشته باشد جز اينكه نوبال ديگران باشد،اما اين ظاهر امر است،چرا كه حضور آنها در 
تي مجروحانمان نيز از اين جبهه روحيه شديد ايماني را ميآورد و آن اينكه همه ما طالب مرگ هستيم و ح
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امر ابائي ندارند و آماده نبرد ولو در شعار دادن است و همين امر هم باعث شد كه وقتي كفار يك چنين 
صحنه اي را در جنگ احد ديدند،از قصد خود برگشتند و گريختند لذا اين تكنيك كه حني مجروح جنگي را 

رپناهگاه قرار بگيرند و از دور جنگ كنند بسيار فاصله دارد، به مريضخانه نبرد، با اينكه تگوئيم سالمها هم د
همينطور امام خميني ره بطور مرتب كالمشان اين بود كه شهادت مقصد جوانهاي ماست و در همين حال 
منتظري در مقابل آن ميگفت:غرض كه كشته شدن نيست ، غرض شهادت نيست، غرض فتح است، حال اگر 

ي هدف را عوض ميكرد و بعبارتي هدف را دنيايي ميكرد در حاليكه واضح است هم شهيد شد عيبي ندارد يعن
 كه اگر هدف آخرت شود، حتماً دنيا هم بدست ميآيد و اينكه ميگويند:

 هر كس كوكشت گندم كاردش كشت گندم كاه هم ميآردش
زمين (نه تنها بر  دال بر همين امر است و امام خميني رضوان ال...تعلي عليه، پيروزي اسالم بر تمام كره

عراق) را نسبت به وفاء به عهد موال و رصول به مراتب عاليه و اعال از قبيل كاه ميدانست و اين از تك تك 
كالمش معلوم بود يعني پيروزي بر عراق ، گرفتن قدس، شكست دادن آمريكا و آباد نمودن دنيا و همه اينها 

صلي را چيز ديگري ميدانست كه قطعاً در پر تو آن ، را نسبت به آخرت يك هدف اصلي نميدانست و هدف ا
اينها هم حاصل ميشد، بنا بر اين اخالق و احكام، تكنو لوژي متناسب با خودشان را ميطلبند حال اگر اشرف 
در نزد شارع يك چنين تكنو لوژي و واليتي باشد همين است كه نسبت به كيفيت لباس درست كردن، خانه 

كردن مايحتاج را تهيه كردن خط ميدهد، واليت در مرتبه نازلتر آن هم اموري درست كرد، جاده درست 
 طلبد. مي طلبد وحتي واليت در موقعيي كه بسط يد نباشد نيز تكنو لوژي خاصي را مي متناسب با خود را

نويسيم، تناسباتشان بر اساس چه فرضي شكل  مي برادر حسينيان: آيا سه مرتبه اي كه مادر جهت ساز
 رد؟ميگي

حجت اال سالم والمسلمين حسيني: ما يك اوليوتهاي اجمالي از شارع داريم طبقه بندي اين اوليتهابر اساس 
ميدان بايد باشند برادران حسينيان: ولي  ٢١٦يا فلسفه كمي را صورت ميدهيم، مثالًميگوئيم  ٣،٢،١فلسفه 

ژي را متناسب با آن اولويت بندي كنيم. آيا مرتبه اي مثل واليت را بايد محور قرار دهيم مو احكام و تكنو لو
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در تعيين مراتب ديگر بچه دليل بايد سراغ اولويتهايي كه شارع معين كرده برويم؟آيا اوليتهاي آمده از طرف 

 شارع در همه مراتب ثابت نيست؟
ابت حجت االسالم والمسلمين حسيني: در ثابت بودن اين اولويتها سئال است كه آيا بچه نحوه ظانها ث

 هستند؟
برادر حسينيان: معناي حفظ اسالم به اينست كه از اين حالت به حالت دوم برويم و اين ثابت است و بقيه 

 اوصاف به تبع اين محور شكل وميگيرند.
 حجت السالم والمسلمين حسيني: گسترش واليت اصل و ثابت است.
مشخص شود كه گسترش در اين بخش برادر حسينيان: ولي خصوصيات آن هم بايد معين شود و مثالً 

بمعني قناعت در آن بخش يعني صبر و غيره چرا كه محور يك كلمه واحد نيست كه به كثرات آن نداشته 
 باشيم.

حجت االسالم والمسلمين حسيني: ولي معلوم نيست كه تبيين آن تا اين مراتب الزم باشد، وقتي ميگوئيم 
صاف اصلي (واليت سياسي، فرهنگي، اقتصادي) را معين كرد يا اينكه واليت محور است، بعد از آن آيا بايد او

تا امور ريزي مثل نما زور وزه و صبر و تسليم را هم تعيين كرد؟ بهر حال تعيين اوصاف و اوصاف امكان دارد 
 ولي انكه تعيين روابط تشكيل دهنده آن را هم جز و قسمت ثابت بدانيم، امكان ندارد.

 روابط تشكيل دهنده هم بايد يك محور داشته باشيم.برادر حسينيان: در 
حجت االسالم والمسلمين حسيني: روابط تشكيل دهنده متناسب با مجموعه مطرح ميشوند و لزوماً در همه 
جا نميتوان گفت كه فالن حكم مقدم بر فالن حكم است چرا كه در شرايط درگري متناسب است و اين را بر 

تصادي يا فرهنگي تشخيص ميدهيم، مثًال، در زماني كه اطالعات مردم باال اساس محور واليت سياسي،اق
باشد و ابزار ما هم دست كفار نباشد ، واليت سياسي بگونه اي است كه همه مردم شهدت طلب هستند ولي 
االن چنين نيست وعده قليلي كه از فرهنگ و الگوي مصرف غرب رها باشند چنينند يك بسيجي كه هرگز 

نيست كه بدنبال استفاده از روابط اجتماعي در پولدار شدن باشد از اين زمره است در حاليكه يك  بفكر اين
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كارخانه دار يا سرمايه دار بزرگ اموري را ميداند كه مثًال چگونه بايد پول به بانك گذاشت تا براي او اعتبار باز 

نيز ميداند كه چه كمپانيهايي خارجي را بايد كنند و چگونگه پول را وارد بازار كنند تا او را معتبر بداند و 
تماس گرفت تا معتبر شود و يا از چه قونيني استفاده كرد تا در معادالت بين المللي موفق شود. يعني او يك 

 سري قوانين را بلد استو از انطيق ميتواند از مال غير خودش براي خودش بهره ببرد.
داده تا در اين امور وارد شده است و آنها را شناخته است. كما يك چنين فردي مدتي همش را اين امر قرار 

اينكه فردي كه آشناي به زيارت معصومين باشد كم كم وارد ميشود كه مطلوب در زيارت خواندن در نزد 
شارع چيست و چه حالي است تو يا كسي كه بخواهد جهاد برود كم كم ميفهمد كه حركت او چه اثري در 

ارد و طبيعي است كه يك چنين فرد بازاري هرگز بدنبال شهادت نميرود ولي يك رشد افراد بسيجي د
بسيجي براحتي اينكار را ميكند. مثالً حاج بخشي كه يك پير مرد !است در خط مقدم جبهه به رزمندگان آب 

بهترين  ميداد و با بچه ها حرف ميزد و روحيه ميداد و گويا يكي دو نفر از فرزندانش هم شهيد شده اند، حال
كارخانه دار تهران از نظر تدين را هم هرگز نشنيده ايم كه مثل حاج بخشي چند ماه كارش را به دست 
معاون خود يا ديگران بسپارد و در جبهه مشغول شود حتي در مورد فقها و علما هم خسلي كم درده شد كه 

 به انگونه و مثل حاج بخشي وارد جبهه شوند.
 اليت سياسي الزم هست كه در ابتدا مراتبي براي آن ذكر كنيم؟ برادر حسينيان: آيا در و

حجت اال سالم والمسلمين حسيني: مياتبي كه اوصافي و كيفيتي باشد و كيفيت در شكل وصف مطح شود و 
كلي باشد و هميشه باشد الزم است، يعني نحوري كه ثابت است بسيط نيست و مركب است و اذا خصوصيات 

م هميشه وجود دارد ولي اين معنايش هرگز اين نيست كه هميشه عيناً يك روابط تشكيل دهنده محور ه
 ثابت باشد بلكه معنايش اينست كه منتجه هاي ثابت وجود دارد كه رشد ميكند و دائم التزايد است.

بله) در اينصورت مراتب منتجه است كه -برادر حسينيان : آيا بين آن منتجه ها هم مرتبه وجود دارد؟ (س
 ل است.اص
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آثار تركيب  'وگفتن اينكه  'روابط وجود دارند 'حجت االسالم والمسلمين حسيني: بنابر اين گفتن اينكه

بسيار با هم فرق  'تركيب چند حكم با چند صفت اخالقي و چند ابزار روي همديگر منتجه الف را ميدهد
ته تر وجود دارد، مثالً اگر دارند. يعني اين منتجه عوض ميشود ولي در حالت بعدي بصورت گسترش ياف

سياست، فرهنگ و اقتصاد بعنوان سه تا منتتجه باشند و سه تا صفت باشند كه حاصل تركيبي آنها واليت 
شود درون هر يك از اينها يك اجزاء و روابطي وجود دارد كه اين اجزء و روابط در مراحل حتماً بايد عوض 

 شود.
يفيت ديگري را در منتجه درست ميكند و مراتب منتجه را هم برادر حسينيان: وقتي عوض ميشود يعني ك

 كنيم. مي دوباره سئال
حجت ال سالم والمسلمين حسيني: هر سه اينها با هم در هر مرحله وجود دارند و يك منتجه هم دارند، اگر 

تند، بدهيم ، در عين حاليكه با هم هس ١،٢،٣ساست، فرهنگ سياست، فرهنگ و اقتصاد را بترتيب ضرايب 
 سياست مغير اصلي ،فرهنگ به تبع آن و اقتصاد هم تابع فرهنگ باشد.

 برود بچه معناست  ٢به  ١برادر حسينيان: حال وقتي سياست ميخواهد رشد كندو از مرتبه 
حجت االسالم والمسلمين حسيني سياست به تنهايي نميتواند از يك حالت به حالت بعدي برود بلكه بايد 

برود و مرتبه دوم بايد توسعه تاثير پيدا كند يعني وحدت و كثرت آنبيشتر شود،  ٢ه به مجموع ١مجموعه 
وجه جاري شود، و يا  ٢٠وجه جاري ميشده است بعد از اين تغيير در ١٠يعني اگر تا حاال حكومت اسالمي در

قسمت  ٢٠ين در قسمت از كارهايمان تابع آيت ال.... خامنه اي مد ظله العالي بوده ايم بعد از ا ١٠اگر در 
 مطيع و تابع باشيم يعني هر چه كه بوده بيشتر از قبل شود اين معناي توسعه تاثير است.

 يابد. مي برادر حسينيان: آيا ميزان تبعيت چگونه افزايش
حجت اال سالم والمسلمين حسيني:يعني قبالً يك سري روابط حاكم بر زندگيمان بوده كه بايد اين روابط 

ر ثابت است،محور سير هم ثابت است،اوصاف تشكيل دهندهمحور خصوصيات هم ثابت عوض شوند، پس سي
 است و ثبوتش هم طوري است كه در عين حال مرتب رشد ميكند.
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 برادر حسينيان: ولي وقتي از اسراف ميخواهيم به قناعت برويم ديگر نيمتوان گفت شرايط اثر ميگذارد.

كه شما ميگوئيد اسراف (زياده مصرف كردن)را بايد از شكل حجت االسالم والمسلمين حسيني: يكوقت است 
 فردي به شكل اجتماعي برد و از شكل اجتماعي به شكل واليتي مطرح كرد ، مثالًاالن عيبي ندارد كه فرض

بهمن كمك كنيد تا خوب برگزار شود و ديگر در  ٢٢براي مجالس عروسي خرج نكنيد ولي درعوض براي روز 
بهمن ايراد ميگرفتند كهاين همه المپ را استفاده كردن  ٢٢البته بعضي در جشنهاي اينجا اسراف نيست 

اسراف است، مثالً،وقتي كه آيت ال.... حائري شيرازي با جماعتي از مردم شيراز پياده راه افتاده بودند كه به 
ز شهر ها مردم از آنها مرقد امام آمده و بعد با حضرت آيت ال... خامنه اي بيعت كنند گويا وسط راه در يكي ا

پذيرايي كرده بودند و فرضاً آب سيب پاكتي با آنها داده بودند،حال يك نفر تنگ نظر بمن مراجعه كرد و 
گفت ، اينكار مردم اسراف است تو فرضاً روح امام راضي با اين امور نيست و غيره در جواب گفتم اوال كه اين 

خريدند ثانياً ،آقاي حائري از قم تا تهران پياده رفتند و در بقيه آب سيب را خود آقاي حائري و همراهانشان ن
راهها كم و بيش همراه بودند ثالثا آيا كسي كه با اخالص تعدادي آب سيب خرديه و به اين زورا داده آيا 

 كني ولي مخارجي را براي عروسي پسرش بكند رااسراف نميداني؟ مي چگونه آنرا سراف حساب
كنند كه خرج كردن در رابطه با آرامگاه امام  مي دن است؟ همينطور يعضي ها تصوراين چگونه حساب كر

اسراف است در حاليكه در وضعيت فعلي پرچم اسالم در دنيا همين آرامگاه است و قطعاً هر چه كه امكان 
ام طبخاً بيشتر هم ميشود پيام ام"جذب مردم بيشتري را داشته باشد و هر چه مركزيت بيشتري پيدا كند

خميني ره را به دنيا انتقال داد. و حرف امام هم ترويج اسالم بوده است البته نسبت به آستا قدس رضوي، 
خود امام خميني ره هم قبول دارد كه نوكرايشان است ولي آيا وضعيت االن ، متولي آنافكار براي اشاعه در 

ز زوار اما (ع) كه تابع امام خميني(ره ) عالم كدام دسته از زائرين حضرت رضا (ع) هستند؟ طبعاً دسته اي ا
هستند ، ميباشند كه حرف امام رضا (ع) را بدنيا ميرسانند و نه آن دسته اي كه فرضاً مروج فالن مرجع 
خاص هستند و طوري صحبت ميكنند كه نظام اسالمي را تضعيف ميكنند انصافاً اگر كسي ميخواهد زائر 

رائر امام خميني(ره) را هم ضرورتاً بايد بروخود فرض بداند چرا كه  حضرت رضا (ع) را تجليل كند،تجليل از
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اين امر تجليل از خادم حضرت رضا و تجليل از راه حضرت رضاست و در اينصورت ديگر خرج در اين راه را 
كسي نميتواد اسراف تلقي كند چرا كه معناي اسراف و زياده صرف كردن را اگر شكل فردي به شكل 

به اسالم منتقل كنيم، صرف در همين راه خرج كردن ميباشد، حال جالب انجا است كه در  اجتماعي منسوب
حالي كه به اين خرجها ايراد ميگيرند، مثًال، كسي نميگويد چرا اينهمه خرج كرده اند تا در تهران شهر بازي 

كه تاحدودي ترويج هم گيرند نمي كنند و نه تنها ايراد مي را درست كنند و يا مردم چقدر خرج تفريحات خود
مينمايند ولي به مخارجي كه به نوعي با انقالب و اسالم تناسب دارد ، هزار و يك اشكال و ايراد ميگيرند 
يعني اگر صرف شدن يعني انتقال امكان از تتتجايي به جاي ديگر چرا بايد اينگونه باشد و نه بگونه ناي 

 ديگر؟
 كنيم. مي اف را با اعداد فرضي پيدابرادر حسينيان: پس تناسبات باالترين اوص

حجت اال سالم والمسلمين حسيني: حد اقل كاري ميتوان كرد ايجاد تناسبات فرضي است كه بدون اين 
ها محال ‹مرتبه از تناسبات نه ميتوانيم طبقه بندي كنيم و نه كنترل ، يعني تا تنظيم نشوند كنترل و تحقق آ

آنها ممكن نيست يعني صبر، تسليم و رضا غيره را از شرع ميگيريم  است واين تنظيم بدون مالحظه تناسبات
 ولي تنظيمات آن بعهده ماست.

 برادر پيروزمند:آيا اينكه بفهميم چه احكامي با چه اخالقيمتناسب است بايد با مد نظرداشت كميت باشد؟
ميدهد يعني يك حجت اال سالم والمسلمين حسيني: فلسفه حاكم بر كم شما به اين يك طبقه اي خاص 

وقت است كه بريده از هم ميگوئيد چه احكامي با چه اخالقي متناسب است و يك وقت است كه بين اخالقها 
هستند  ١،٢،٣مراتبي قائليد كهاين مراتب بين احكام هم مطرح است يعني فرضاً اگر رضا تسليم صبر بترتيب

نماز متناسب با تسليم و روزه متناسب با ،عين آن هم در احكام مطرح است يعني شهادت متناسب با رضا 
، هستند، عين آن هم در احكام مطرح است يعني شهادت متناسب ١،٢،٣صبر هم بترتيب داراي همين اعداد 

 ميباشند.١،٢،٣با رضا ،نماز متناسب با تسليم با صبر هم بترتيب داراي 
 فهميد؟ مي برادر پيروزمند: آيا تناسبات را چگونه
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المسلمين حسيني: بصورت تخميني و فرضي و يعني در جايي كه از آوردن برها عقلي عاجز حجت اال سالم و

 باشيم بصورت مفروض كار ميكنيم.
 برادر پيروزمند:بهر حال آيا كميت در پيدا كردن تناسب بين كيفيات اثر دارد يا خير؟

 ا كردنشان.حجت ال سالم والمسلمين حسيني: در تنظيم اينها كميت اثر دارد و نه در پيد
 برادر پيروزمند: يك بحث اينست كه اين كيفيات بصورت مجرد، همگي متحد از وحي باشند. 

حجت اال سالم والمسلمين :حال تناسب آنها از سه حالت بيرون نيست و يا وحي فرموده يا عقلي است و يا 
نظام دادن به انهاست كه بما اينكه بصورت فرضي قرار ميدهيم و راهي هم جز اين نداريم بنابر اين كميت در 

است بما كمك ميكند چرا كه تا نتوانيم  ٢و درجه روزه ١كمك ميكند،يعني در اينكه بگوئيم مثالً درجه نماز 
آنها را طبقه بندي كنيم از ساختن مدل عاجز يم يعني ضريب امور جهتي ، امور احكامي و امور تكنو لوژيكي 

 بدهيم. ١،٢،٣را بترتيب بايد 
كه ما بين اينها حاكم است در تمشخص شدن اينكه چه احكامي با چه اخالقي  ٣،٢،١پيروزمند: آيا برادر 

متناسب باشد اثر دارديا خير؟ يعني آيا مجبور نيستم كه حكمي را متناسب با فالن خلق قرار دهيم كه كمًا 
 هم متناسب باشد؟

ت دارد ولي نه بصورت مبين حجت اال سالم والمسلمين حسيني: در اول كار بصورت جزئي دخال
 ،مثالً،ميگوئيم چرا نماز متناسب است؟ ميگوئيم چون اولويت نماز در نزد شارع همرديف تسليم است.

و در اخالق و  ٢برادر پيروزمند:آيا اين اولويت را با معادله كمي متوجه نشده ايم؟ يعني چون در احكام نماز 
 ، را نداشته باشيم اين تناسب امكان دارد؟١،٢،٣يم؟ لذا آيا اگر دان نمي است ، اينها را متناسب ٢هم تسليم 

را نداشته باشيم، فرضيه هم نداري و در نتيجه امكان تنظيم  ٣،٢،١حجت اال السالم والمسلمين حسيني: اگر 
كنيم بر اساس يك فلسفه اي است كه بآن نظم ميدهيم و  مي بين اين امور هم وجود ندارد، وقتي تنظيم

) يا بايد نقلي باشد و يا عقلي ويا فرضي و همين و همين فلسفه  ٣،٢،١اكم بر آن (فلسفه حاكم بر فلسفه ح
 است كه حاكم بر منظم كردن و هماهنگ نمودن آنهاست.
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برادر پيروزمند: پس اين دو مفهوم يكي شد يعني اينكه چگونه يك جهت ساز را متناسب با يك جهت ساز 

سازها را چگونه تنظيم كنيم هر دو يك چيز ميشود، يعني وقتي كميت در  ديگر پيدا كنيم يا اينكه جهت
تنظيم موثر است بدان معني است كه كميت در فهم تناسب جهت سازها با هم موثر است يعني كميت 

 واسطه قرار ميگيرد تا به ما بفهماند كه در كنار اينتاخالق چه حكمي را بايدتقرار دهيم تا تعادل حاصل شود.
السالم والمسلمين حسيني: يكوقت است كه ميگوئيد كميت بطور مبسوط استدالل ميكند و ميگوييد حجت ا

 در مقابل تسليم بايد نماز باشد و يك وقت است كه ميگوئيد بصورت تخميني و فرضي قرار ميدهد.
د معلوم برادر پيروزمند: فرض آن درچيست؟ اگر سه تا جهت ساز امور ثابت ما هستند مراتب رشدآنها باي

باشد تا ما بتوانيم تغييراتمان را تنظيم كنيم، آيا اين سه عنوان ثابت تغييرات كيفي و كميشان چگونه معين 
 ميشود؟يعني عمليات كيفي و كمي الزم براي مشخص شدنسه جهت ساز در تهر وضعيت چيست؟

 والسالم عليكم ورحمه ال..... و بركاته
 
 
 




