
 
 
  

  
  
  
  

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

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

کد  ۲۲ جلد ۲





 





 

 

 فهرست:

 

 3.......................................................................................................................................................... 61/3/16 – نهم جلسه

 06 ...................................................................................................................................................... 02/3/16 – دهم جلسه

 96 ................................................................................................................................................. 03/3/16 – ازدهمی جلسه

 663 ........................................................................................................................................... 09/3/16 – دوازدهم هجلس

 646 ................................................................................................................................................ 32/3/16 زدهمیس جلسه

 686 ............................................................................................................................................. 3/4/16 – چهاردهم جلسه

 039 ................................................................................................................................................1/4/16 – پانزدهم جلسه

 089 .................................................................................................................................... 62/4/6316  - شانزدهم جلسه

 

 

  





 61/3/16 –جلسه نهم 

 

 يبسمه تعال

 فهرست جلسه نهم 

  6کند                                                                    ص يربط را تمام ما تکرار فرمول یآ _

 0مختلف                                                                             ص ين جدولهایارتباط ب _

 02و  3ص                                   ست                                      یه متعارف چیحد اول _

 4ا برنامه ثبات مطلق وجود دارد                                                                         ص یآ _

 1گردد          ص  يگر باعث عدم شناخت هر کدام میکدیا آوردن آثار جهت زمان مکان در یآ _

 60ر مورد ربط جهت زمان مکان                                                ص ک احتمال دی يبررس _

 66ست                                                   صین جهت ساز و زمان و مکان ساز چیربط ب _

 00گر               ص یا بصورت دیشود و بعد زمان و مکان  ين مییا جدول جهت اول تعیآ _





  يبسمه تعال

 6مدل دوره سوم                                                     جلسه : 

 16/ 61/3خ : یتار                                                                       

نها یم ایکن يم جهت, زمان, مکان میتقس ين باشد که وقتیمعتقد با ياعوذ باهلل اگر کس: يبرادر معلم

ک مطلب یشود, و  يم باز ربط برقرار نمیم بنمائیآنرا تکرار هم بخواه يندارد وقت يگر ربطیخودشان با همد

 يم که در بحثهایئم فرمول را تکرار نمایک جا الزم دارین که باالخره ما در یگر هم که در بحثها بود اید

باشد که  يمکان بگونه ا _زمان  _ه جهت یم که تعارف اولیریگ يجه مین نتید مطرح شود بنابرایبا يبعد

ن ربط آنها باشد یم که مبیا شامل بر آنها نداریهمعرض آنها  ياج به امریگر احتیربط را خودش تمام کند و د

رون و ربط مطرح شد که گفته شد فرمول درون یدرون بن فرمول جهت , زمان و مکان و یب ينجا تفاوتیدر ا

ما  يکه وقتیرد در حالیگ ينش را در نظر میو ربط ب ياست که دو نقطه زمان يل زمانیک تحلیرون و ربط یب

آن فرمول حضور  يم در همه مراحل زمانیگوئ ير که مییا تغیب یم فرمول ترکیگوئ يجهت زمان مکان م

ست و در مطلوب ینند فرمول موجود مطلوب و ربط باشد چون در موجود مطلوب نست که ماینگونه نیدارد و ا

گر یکدینها ) جهت, زمان, مکان ( خودشان با یشود که ا ين میف معین تعریست و گفته شد بنابرایموجود ن

را پشت  يباشد که ما مراحل خاص يد بصورتیم مراحل نبایگوئ يم میدیربط دارند در بحث زمان هم که رس

ف شده یکه پشت سرهم رد ينها مراحل موضوع ماست, مانند صفحات کتابیم ایم و گوئیهم قرار ده سر

ف یرا پشت سرهم رد يرات خاصیینکه تغیر را نوشت نه ایید فرمول تغیباشند بلکه در جدول مراحل با

ر ییتغ يزیشود و در هر مرحله چه چ ينموضوع به چه صورت محقق میر در ایید تغید دیم بلکه بایبنمائ

ت را خاص ین اگر جدول وضعیرات که مورد نظر ماست بنابرایین فرمول تغیثابت است ا يزیکرده و چه چ

ن اشتباه است یم ای( و جدول مراحل درست کن يفرض موضوعات قبل يم ) علیکرده و پشت سرهم قرار ده

له آن فرمول ما ید بعد بوسیرا بگوئد آنگونه باشد که به ما نجوه بوجود آمدن مرحله یما با يبلکه فرمول زمان

م یکن ياستفاده م يک نسبت مساوین سه جدول درست به یم. و ما از ایجاد کنیر خاص را اییم تغیتوان يم
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ا جدول یت یم جدول وضعیست که بگوئینگونه نیم ایم برنامه خودمان را درست کنیخواه يم يوقت يعنی

فرمول است که هر کدام را  3ن یفرع است بلکه ا يکینها اصل است و یاز ا يکیا جدول جهت یمراحل 

 شود.  ينمطلب که برنامه است روشن میم طبق جدول تابلو ایم موضوع را بشناسیتوان يم نمینداشته باش

 

 

 

 

م, تفاوت در دو یم بکشیتوان ين شکل را شکل جدول برنامه ماست نمیم ایهر کدام از جداول را نداشته باش

 ا فرمول مراحل است. یل شده یتشک يمتوال يتهایا جدول مراحل از وضعینستکه آیک قسمت ایقسمت است 

 ب است که در مورد آن صحبت شد. یدوم بحث جدول ترک

د آثار آن دو جدول را هم یم بایداشته باش يبیم ترکینستکه اگر ما بخواهیب صحبت این در جدول ترکیبنابرا

را قرار داد که  يزیگر هم داشت و در آن چید نظر به آن ابعاد دیب بایدر ترک يعنیم یب وارد نمائیدر ترک

ن عوامل ین در جدول مراحل و جهت ربطشان با ایکرد و همچن يله آن بشود زمان را و جهت را شناسائیبوس

ت جهتساز و زمانساز و مکانساز یحاال روشن است که ما در جدول وضعب روشن و مشخص باشد یدر ترک

هم  يم وقتیخواستیرا م يبیهمان اوصاف ترک يم اختالف سرعتهایآمدیدر جدول مراحل م يم که وقتیداشت

م آن زمانسازها در جهتسازها و مکانسازها ضرب شده یدهیم جدول مراحل اصل قرار میزمانسازها را در ترس

دولت جمع خانواده  يا اقتصاد است در اخالق احکام تکنولوژیاست یا سیر فرهنگ یینکه زمان تغیبودند ا

 ياسید به اخالق سیم که آنرا بایز اخالق را مثالً مورد نظر دارین در جدول جهت نیشد و همچن يضرب م

ت ما را که ز جدول جهین ها نیم و مراتب آن که ایکن يم میدولت جمع خانواده تقس ياقتصاد يفرهنگ

صنف اند در جدول مراحل  09ب ما که ین جدول ترکیدهند بنابرا يل مید تشکیآ يعمدتاً از معارف بدست م

نمطلب ین هاست و اگر در این همیمات بیز تنظیصنف اند و در جدول جهت ن 09ن یم همیرسیهم که م

 الف ب ج ج د هـ هـ و ز ز
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جاد ربط ندارد یا يمعرض آنها براا هیبه امر شاملتر  ياجیم و احتینیب يجدول را با هم م 3م ربط یدقت کن

 کند.  ين آنها را تمام میاست که ربط ما ب يبش به نحوه ایبلکه ترک

نستکه حد یم از خدمتتان استفاده کنم ایخواست يکه م يحیک توضی: ينین حسیحجت االسالم و المسلم

 يبید حتماً عوامل ترکیما مرکب است و با یيم شیجهت است که بگوئ _زمان  _ا همان مکان یم آیه تقسیاول

ن زمان هم مجبور است مراحل یداشته باشد و خود هم يد حتماً زمانیر است پس بایداشته باشد. و هم متغ

ت و یا به دوئیه آینها را با هم متصل گرداند که همان جهت است که حد اولیکه ا يزیداشته باشد نسبت به چ

نها یکه ا يه امریبر پا يجهت باشد منته _زمان  _ن مکان یه همیا آن حد اولیرون بازگردد یا درون و بیربط 

 _م به مکان یکه از آن تقس يباشد حد يزین مطلب مهم است که حد ما چه چیف کرده است و ایرا تعر

ن مکان یرا هم 3گاه یتوان پا يد میکن يم يرا طراح 3ه یاالن شما پا يعنیست ؟ یشود چ يجهت م _زمان 

ست بلکه رابطه است پس مبداء را یرا گفته شده اتصال مطلق و انفصال مطلق نیجهت دانست ز _زمان  _

آن  يرا برا يو جهت يو مکان يف زمانیم که پشت سرش هم تعریده يد قرار میف جدیوجود رابطه به تعر

زمان  _مطلب مکان 3ن یدر ا يه حتیشود گفت بنا به مباحث اصالت ربط حد اول يم يعنید حداقل گفت یبا

ما زمان  ينستکه در امور زمانیخواستم از شما استفاده کنم ا يهمان ربط است. قسمت دوم که م جهت _

د یدهین را تا کجا ادامه میشتر است ایب يکیک سرعتش کمتر و ی يعنیم یشاملتر و زمان تحت شمولش دار

ر ییست همانگونه که تغید در ممکنات ثبات مطلق نیگوئ ينکه میا ایرسد یا تا آنجا که به خود امر ثابت میآ

 دهد. یم يربط ينجا معنایست که باز در ایمطلق و انفصال مطلق ن

 م. یرا ثابت فرض کن يم امریمجبور يزی: ما در برنامه ريبرادر معلم

 ينکه اساساً در معنایا اید یکنی: بله درست است اما آثا ثبات مطلق فرض مينین حسیحجت االسالم والمسلم

به  يعنیرد یپذ ير نمییچگونه تغید که هیگوئیم يکوقت ثبات را بگونه اید. یکن يم ر و ثبات تصرفییتغ

 ر مدل( ج: در مدل. یا در غیا در مدل یا نه؟ )س: آید یریپذ ينفس جهت رشد را م يا برایگر آیعبارت د
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 يزین چیچنن ین معناستکه مدل عوض شود, البته ایم به ایریر و رشد را بپذیی: اگر در مدل تغيبرادر معلم

 خود مدل هم رشد دارد.  يعنیهست 

ن یرا هم براساس هم يگرید ي: پس فلسفه مدل قدرت دارد که مدلهاينین حسیحجت االسالم و المسلم

د ما یگوئ يز مین يد گاهیآیرون میک مدل بین فلسفه فقط ید از ایگوئ يم يگاه يعنیل بدهد, یفلسفه تحو

رشد در  يعنیکند  ير میین مدلمان تغیست بنابرایر و ثبات مطلق نییم که در ممکنات تغین هستیقائل به ا

ست ین ينکه بحثمان بحث شناخت شناسیست ولو ایر با رشد در ادراک نیم. فلسفه مان مغایرفتیادراک را پذ

رد یپذ يح جهت را هم در مرتبه خودش مین تصحیکند بنابرا يفلسفه مان هم رشد در ادراک را منع نم يول

دهد بنظر  ير گسترش مییف ثبات و تغیربط را در تعر يد, معنایفرمائیر تصرف مییثبات و تغ يدر معنا يول

کدستگاه یف را از ینستکه تعارید, اصل اینما يار قرص و روشن مین سئواالت مطلب را بسیرسد که ایمن م

ناهماهنگ شدن آن  يگر در دستگاه بمعنایف دیک تعریآوردن  يعنید, یگر وارد دستگاه خودتان نکنید

متداول در  ينستکه ثبات به معنایش اید معنایریپذ ين که سئوال کردم ثبات را چگونه میدستگاه است ا

ک ثبات ینکه یشود نه ا يف میست بلکه اصل ربط است و بر اساس ربط است که ثبات تعرینجا مطرح نیا

د و یف کنیتعر يگریز دیک  چیر یرابطه آن امر ثابت و آن امر متغ يباشد که بعد برا ير بگونه اییده از تغیبر

 د.یدهید ارائه میجد ير معناییه در مورد خود ثبات و تغیالنها يبعد هم ال

ت پشت سر یا جدول مراحل از جداول وضعید که آیکه مطرح کرد ين سئوالیان: در رابطه با اینیبرادر حس

زمان ارائه شده که  يکه قبالً برا يرسد در رابطه با فرمولیباشد بنظر م دیگر باید يا بگونه ایل شده یهم تشک

ن یتواند باشد. که ایر و زمان میین فرمول تغیمطرح است اجماالً مب ين اوصاف زمانیکه ب يسرعت ينسبت ها

کند که آن جدول صرفاً فرمول  يک جدول مراحل درست میشود طبعاً  يب ضرب میفرمول در اوصاف ترک

 يت دارد منتهینظر به وضع يعنیت را در بر دارد یقت مراحل وضعیاست که در حق يست بلکه فرمولیزمان ن

 در مراحل مختلف.
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است ید سیگوئ ينگونه که میت دارد به اید نظر به وضعیگوئ يکوقت می: ينین حسیحجت االسالم و المسلم

ک ید به ید بگوئیخواه يشود م يب وارد میهمانگونه که آثار زمان را ترک يعنی ا اخالق خانواده و ...یدولت 

مختلف بودن سرعت را که  يد نه، اصوالً معنایگوئ يکوقت میست ینحوه ارتباط مکانها هم به زمانها قطع ن

ز یت را در صفحات دوم و سوم نیاست وضع يت داشته باشد بلکه کافیست که نظر به وضعیم الزم نیگوئ يم

م یتوان يست؟ ما میم مراحلتان چینکه مقسم تقسیا يکیشود  ين دو اشکال وارد مید آنوقت بر ایتکرار کن

که به ربط خورد مکان زمان جهت را به  يمین تقسینکه اولیم بخاطر ایقرار ده 3م مراحلمان را یمقسم تقس

 د.یصفحه قرار ده 3ا یت یوضع 3د یل داد که در آنجا هم شما بایما تحو

 سرعت اختالف است. 3ن آن یم که بیدهیسرعت را قرار م 3ان: در آنجا ما ینیبرادر حس

 ا نه؟یهستند  يو جهت يسرعت ناظر به موضوعات مکان 3ن یا ای: آينین حسیحجت االسالم و المسلم

 رند.یپذ ير میسرعت هم از مکان و هم از جهت تاث 3ن یان: اینیبرادر حس

 ن حال خودشان فرمول مستقل زمان هستند؟یا در عی: آينین حسیحجت االسالم و المسلم

 کنند. يز حفظ میان: بله استقالل خودشان را نینیبرادر حس

ک یاگر شما  يعنیاست  يمعلم يش آقاین همان فرماینگونه است ای: اگر اينین حسیحجت السالم و المسلم

ن جدول هم ناظر ید که اید اگر فرمودیدب قرار دایا ترکیت ید و اسم آنرا جدول وضعیرا رسم فرمود يجدول

رد یگیر سرعت قرار مییتر تغیر تیکه ز يعنوانهائ يعنیبه جهت است و هم ناظر به زمان و هم ناظر به مکان 

 ن جهت و مکان است.یعناو

را که ما در  يرسد آن اشکالیداشتم بنظر م يک اشکال عمده این مطلب یان: من قبل از طرح اینیبرادر حس

 يدرون قابل شناسائ يرون منهایرون و بیب يم درون منهایم که گفتیربط داشت _رون یب _فرمول درون ينف

د استفاده کرد یبود لذا از فرمول جهت زمان مکان با يگریر شناخت هر کدام منوط به دین تصویست با این

م باز همان مطالب را ربط است، حاال ما در مباحث جهت زمان مکان ه _رون یچون شامل بر شناخت درون ب
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 _م که جهت یرفتیگر مالحظه شود اگر پذیکدید در یم آثار هر جدول بایگوئ يز ما مینجا نیرا در ایم زیدار

 ست.ین يگریبه مالحظه اثر هر کدام در د يازین يگریک موضوع است دیمکان فرمول شناخت  _زمان 

 وحدت است؟ک ینجا شناخت یا در ای: آينین حسیحجت االسالم و المسلم

 .يبیکوحدت ترکیج: بله، 

م آنها را یخواست يگر را نداشته باشند اگر میکدیشود اثر  يا میاست آ يبیکوحدت ترکیس: اگر شناخت 

و  ياز مکان يو وصف جهت يم وصف زمان از وصف جهتیگفت ينگونه نبود که میم مگر ایکن يشناسائ يانتزاع

 شود. يده میبر ياز زمان و جهت يمکان

د ما در ابتدا جدول جهت را یم بایریمکان را بکار بگ _زمان  _د ما جهت ین مطلب که ابتدا بایبنابراج: 

 م.یدرست کن

 شد آنها را متصل کرد. يکرد و نمیده مینها را از هم جدا و بریبود که ا يفیم تعریکه داد يفیس: نه اگر تعر

چکدام از یحاکم بر زمان و زمان حاکم بر مکان است و هرا بنابر فرمول جهت یستند  زیده نینها از هم بریج: ا

 ست.یگر منقطع نیکدی

 يو جهت ياز مکان يشد که اوصاف زمان ينگونه نمیا این فرض آیتوان فرض کرد، در ا يس: انقطاع را که م

م و بلکه فقط ینیکدگر ببیم آثار آنها را در یسیم جدولش را بنویخواست ينصورت اگر میجدا هستند در ا

 از آنجا آمده باشد. يگر مکان ناظر به زمان و جهت نباشد را به معنا که آثاریوارد شود د يم به امور مکانیتقس

 رات مکان مالحظه شود.ید تاثیز باید در جهت نیم آید بگوئیز باین مطلب را نسبت به جهت نیا همیج: آ

 باشد. یين شیباشد که ناظر به ا يد جهتیا جهت نبایس: آ

د گفت جهت را یز باینجا نیست چون در ایرون چین فرمول فرقش با فرمول درون و بینستکه ایما اج: عرض 

رون بدون درون و درون بدون یم بیگفت يتوان شناخت در آنجا هم م يبدون مکان و مکان را بدون جهت نم

 ست.یرون قابل مالحظه نیب
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 يرون و ربط که ذکر میرسد در درون و بیم ک فرق ابتدائاً  بذهن منی: ينین حسیحجت االسالم و المسلم

از  يرون هم مجزایرون و بیاز ب يکه گفته شود درون مجزا یيل اصالت شیک تحلیم یل داشتیشد تا تحل

رون و ین درون و بینطور است. در اصالت ربط درست است که ربط بیز همیاست و ربط ن يدورن قابل شناسائ

را  يرییاگر ما در عالم تغ يعنیداد  ير را نمییتغ ينرود که معناادمان یشد و لکن  يرون مالحظه میب

ک یدر  يعنینجا با وجود جهت، یدر ا يرون و ربط وجود دارد ولیم درون و بیح بود که بگوئیم صحینداشت

نکه یکند مگر ا يل حرکت را اثبات مین فرمول به چه دلید ایبگو يم کسیسیربط بنو _رون یصفحه درون و ب

م و یدهیک صفحه قرار مید ما از اول تا آخر خلقت را ید بگوئید از حرکت بدهیف جدیک تعریع و ک انتزای

خودش(  يدر سر جا ينهم درست است ولیم ) البته ایکن يرون و ربط مین صفحه درون و بینسبت به ا

م تا یرا به آن اضافه کن يزینکه چید، مگر ایآیرون نمیزمان ب يرون ربط معنایکن از خود فرمول درون و بیول

دهد  يرا نم يثبوت يد حتماً  معنایکن يهم زمان و هم جهت را بتواند نشان دهد. شما جهت را که عنوان م

نستکه در نفس یش اید معنایگوئ يمراحل و جهت م _ب یترک يم دهد، وقتیبساطت ن يب هم معنایترک

 يزمان و جهت است آثار يکه دارا يبین ترکیخود ا نها زماندار بودن و جهت دار بودن افتاده است دریخود ا

ا ین عالم, ید جهت موضوع دارد مثالً جهت ایآئینکه در جهت هم که میاز زمان و جهت افتاده است کما ا

شوند  يگر شناخته نمیکدیچکدام بدون یشود ه يک صحبت است که گفته مینجا ین عالم در ایمراحل ا

نستکه در یکن وجه اختالفشان هم ایربط و جهت زمان مکان است ول رونیوجه اشتراک دو فرمول درون ب

 شود.  ينشان داده نم يو جهت يرییتغ يرون ربط معنایفرمول درون ب

 يعنیز است, یک چیبا جهت و زمان خودش  یيتوان گفت ش يرون ربط میان: در فرمول درون بینیبرادر حس

 م. یدرون را با جهت آن مالحظه کرد

 م. ین معناستکه در ابتدا آنرا جهت زمان مکان کرده این به ای: نه اينین حسیوالمسلمحجت االسالم 

ن یرون ربط را به ایرا فرمول درون بیان: حاال اشکال ما به همان وجه اشتراک دو فرمول است, زینیبرادر حس

 م. یدانست ير قابل استفاده میگر امکان ندارد غیهر کدام بدون د يخاطر که شناسائ
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ن بوده که یرا که مورد نظر ما بوده است ا ينگونه نبوده است وجهی: نه, اينین حسیاالسالم والمسلم حجت

 یيهر ش يعنینمود,  يتوان بدون مالحظه زمان و جهتش شناسائ يکه زماندار و جهت دارد است نم يزیچ

ار یم بسیگو يمالحظه کنم, مرونش را یخواهم ب يد میگوئ يد و میگذار يرش را کنار مییر دارد شما تغییتغ

 ا نه؟ یر دارند ییگر تغیا آنها با همدیرونش هر چه که باشد آیخوب ب

ب ینمطلب اشکال وارد است که گفته شود اگر جهت بدون مالحظه ترکیان: بهر حال به خود اینیبرادر حس

م لذا یدانیمربوط بهم م ب و زمان در جهت و بالعکس باشد.... شناختمان را چونیآثار ترک يعنیشود  يشناسائ

 _زمان  _رون و ربطش باشد که همان مکان ی، فرمول شناخت ما باشد که ناظر بر درون و بيک فرمولید یبا

 د در هر کدام مالحظه کرد.ین سه جدول را بایتوان گفت آثار ا يجهت است لذا نم

کوقت ید؟ یده ين آثار میا يراب يفی: نحوه آثارشان فرق دارد، شما چه تعرينین حسیحجت السالم والمسلم

ت است ینیم جهت ناظربه عیگوئ يکوقت میک حرف، اما ین یم ایت بشناسینید جهت رااز عید بایگوئ يم

 يت مینیر دادن عییتغ يت را براینیع يعنوانها يعنیر بدهد، ییت را تغینیخواهد عین است که میش ایمعنا

 ن تا آسمان تفاوت دارد.یزم دیفرمائ يکه شما م ين مطلب با آن مطبیرد، ایپذ

 رد؟یپذ يم يزیت چینین معناست که جدول جهت ما از عیا به ایان:  آینیبرادر حس

را به  يد حکم جهتیگوئ يکوقت است که مید یرید بپذین را حتماً بایرفته است، و ایج: بله عنوان را پذ

جهت انسان است، جهت جامعه  يعنید که معنون جهت واقع شود )مکان( یگوئ يکوقت مید اما یت بدهینیع

ن استکان است اگر یاء مثالً ایرا خداوند فرموده باشد درباره همان  اش ينیاء عیاست و .... جهت همه اش

هم بالمره در احکام  یين شید معنون ایگوئ يکوقت مین باشد اما ید به اسم ایاء باشد طبعاً باین اشیدرباره ا

د که بالمره یرا ذکر کن يرا منظور نظرتان است؟ شما جهت يزیچه چم پس جهت یگو يذکر نشود آنوقت م

د یگوئ يمورد نظر شماست م يزیپرسم جهت چه چ ينداشته باشد آنوقت م يو نه مکان يمعنون نه زمان

اورده انسان به ید نه اسم انسان را نیگوئ يا اخالق انسان است میپرسم آ يجهت است اخالق فاضله است م

که با  يد به حدیزوله نمائید و آنرا ایت جدا کنینید از عیرا که بخواه يم انسانیگو ياست م يکل يمعنا
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روند ین راه میزم يکه رو ين انسانهائیم بلکه همیرا اصالً ندار ين انسانیدا کند چنیت انفصال مطلق پینیع

ک حرف ید یآیگر مید يانکه شناخت جهت از جیم تا اخالقشان خوب شود. ایر بدهیینها را تغیم ایخواه يم

له ید بوسیگوئ يم يگر است، گاهین هم حرف دیباشد ا يزینکه جهت ناظر به چه چیاست اما ا يگرید

نکه قانون از یا يکیهم دارد  ياریشود، و دالئل بس ين نمیم ایگوئ يم _میکن يابیجهت  ينیتجارب ع

د اعتقاد پشت  یعقل هم که کار کند حتماً باد کار کند، ید و عقل حتماً بایآیرون نمیخود ب يت به خودینیع

د از طرف ید جهت بایگوئیکوقت میدهد ... اما یم يمانیا يآن باشد و اعتقاد هم که پشت سر آن باشد معنا

 يست؟ میجهت دار چ يعنیست یم معنون آن چیگویم يهم هست م يد و ناظر به فطرت انسانیایخداوند ب

کنم  يدرک م يمعلم يشات آقایکه من از فرما يزین آنچیاست، بنابرا ينیک امر عید جهت دار یگوئ

گر منقطع باشند حاال ولو یف داد که از هم دیتوص يتوان بگونه ا ينها را نمیند ایخواهند بفرما ينستکه میا

م آنها را چگونه جمع یپرس يده باشد میگر بردیم که از همدیبده يفیم توصیخواه يد ما مینکه کس بگویا

 شود. يم که جمع نمیل بگذاریک فاینها را در ینکه اید؟ ایکن يم

ستکه ین نیش ایستند معنایگر نیاز همد يچگاه جدایک موضوعند هینها در رابطه با یان: چون اینیبرادر حس

 م.یاوریگر بیم تا الزم باشد آثار آنها را در همدیما آنها را از هم جدا کن

ش در جهت توجه یم معناید مجدداً دقت کنیآوردن آثار را هم با ي: معناينین حسیحجت االسالم والمسلم

ب یاست و در ترک يزیچه چ ين وصف وصف حرکتینستکه ایا يداشتن است در زمان به معنا يبه چه عنوان

د جهت ید و گفتیدینرا بریم اگر ایخواهم بگو يز است حاال میآن چ يبیاوصاف ترک يم به معنایآوریکه م

م که اختالف یست بدانیگر الزم نیم دید که ما چون اختالف سرعتها را داریر زمان هم گفتجداگانه است و د

بآن  يهم که هست کار ياست، و در هر جهت يزهائیاست اقتصاد ناظر به چه چیفرهنگ س يسرعت ها

ن یا يشود و حاال دوباره در مورد صحبت جنابعال ينها با هم جمع نمینستکه این مطلب ایم، اشکال ایندار

 يعنیا نه؟ یم یب را هم از زمان و جهت ببرید که ترکیدهیا شما اجازه میم که آیکن يسئوال را مطرح م

د گفت آن دو جهت ساز و زمانساز هم الزم ینکه بایا ایبه جهتش ندارد  يچ کاریم خانواده جمع دولت هیبگوئ
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 _اقتصاد خانواده  _استیس _نگ فره _ يتکنولوژ _احکام _م اخالق ینکه بگوئیا يجا يعنیاست باشد، 

ب ساز ما خانواده و جمع و دولت هستند. عناصر زمانسازمان یا ترکی يم عناصر مکانیجمع دولت فقط بگوئ

ن سه تا را از یا ایم و رضا است آیاست و عناصر جهت ساز هم صبر و تسل _اقتصاد  _فرهنگ  _است یهم س

 ا نه؟یدرست است  يم بنظر حضرتعالیده مالحظه کنیهم  بصورت بر

ن سه را از هم انتزاع کرد تا شناخت حاصل شود اما نه یکار الزم است که ا يان : البته در ابتداینیبرادر حس

ن مرتبه ین ترین مرتبه جهت و مرتبه بعد مرتبه زمان و پائینگونه که بشود آنها را جمع کرد فرضاً شاملتریا

زمانساز  _گر جهت سازینجا دیشود که در ا ين میجدول قبل ان جدول با یدهد. و فرق ایل میمکان را تشک

 نها در همه مراتب و مراحل حضور دارند.یهر کدام از ا يعنیم یندار

 

  صبر تسلیم رضا

  سیاست  

  فرهنگ  

  اقتصاد  

 دولت جمع خانواده 

 

د جمع یخواه يچگونه مم یرا که بنظر شما درست کرد ين جدولی: حاال اينین حسیحجت االسالم و المسلم

 هم بکار گرفته شود. يد در جائینها الزم است و حتماً بایم که حتماً همه ایریپذ ينها را مید ایکن

 م مرتبه سوم رضا. یجدول مراتب جهت مرتبه اول صبر و مرتبه دوم تسل 6جدول 

ت جهت بر زمان و یشمولا رابطه جهت زمان مکان مگر بنحو ینستکه آیان: ابتدائاً سئوال ما اینیبرادر حس

 ست؟یت زمان بر مکان نیشمول
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 3ن ینجاست که چگونه ارتباط ایکن صحبت در ای: بله درست است ولينین حسیحجت السالم و المسلم

شه در عالم یکه هم ينمطلب را قبول دارمیبرنامه باشد واال ا يم براید تا قابل ترسینمائیم میجدول را ترس

در  "رییتغ "بدون  " يبرا "دارد بعد از آن  " يبرا "همه امور عالم  يعنید، جهت حکومت بر همه امور دار

 د باشد که در جهت حرکت کند.یبا يک مکانیو  یيک شیست بعد از آنهم بهر حال یعالم ممکن ن

ر ید و زیک جهت بکشید یست( بایه ما همان اصالت رابطه است ) مفهوم نین جداول حد اولی: درايبرادر معلم

 ک نحوه ربط است.ین هم ید ایمکان بکش 3ر هر زمان یزمان و ز 3جهت 

م بلکه هر یریگ يت و زمان را همه مراحل آن در نظر نمیفیک کی يان: مکان را شما همه مکانهاینیبرادر حس

 ک مرحله از زمان است هر سه وصف جهت و زمان و مکان در آن وجود دارند.یت که یوضع

داشته باشد ودر  " يبرا "د که لقب یاء داریرا در اش يک وصفیا یآ :ينین حسیحجت السالم والمسلم

ل یره تبدیا شیکند و شما انگور را به سرکه  يل میر کند کافر انگور را به شراب تبدییتغ " يبرا "رش ییتغ

ن وصف جهت یا به ایرد آیگ يآن صورت م يل روین تبدید داشته باشد که ایبا يک وضعید انگور یکن يم

 د یگوئ يساز نم

ن جهت یتوان گفت که در ا يم آنوقت میبده يریین وصف تغین وصف خودش جهت است( اگر در ای)س: ا

م( جهت هر گاه در یگوئ يک مرتبه از جهت را جهت ساز میم. ) س: ما یکن يا در آن جهت حرکت می

م یقائل باش یيش يبرا يک عرضیگر اگر یکند به عبارت د يدا نمیپ يا لقب جهت سازیتجسم واقع شود آ

ار دور از بحث است ین مثال بسیم ) گر چه ایکن يم در آن تصرفیخواهد که بتوان ينم يک جوهری یين شیا

د ما بالعرض به ما بالذات بر یگوئ يم ين حال وقتیتواند  کار کند(. در ع ين دستگاه آن بحثها نمیچون در ا

در عالم  يتیک  خصوصیش به یت پاینید در عیگوئ يرا که م ين جهتیا ایکنم آ يگردد بنده عرض م يم

ک یت خود یا نه ) ج: آن خصوصینطرف حرکت کند یر بدهند اییمتصل است که اگر آنرا تغ يخارج يهست

د جهتش ید، که اگر در آن تصرف کنیگوئ يت که به آن جهت ساز مینیدر ع ياز جهت است( منته يمرتبه ا

 کند. ير مییتغ
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ک مرتبه یا وصف جهت ساز است در یاست  يا وصف جهتیئد آیگو ين صبر را که میان: مثالً اینیبرادر حس

 صبر جهت ساز است.

ت است اما ینیم که متناسب با صبر در عیکوصف دارید یگوئ يکوقت می: ينین حسیحجت السالم و المسلم

 م جهت ساز نفس صبر است.یگوئ يکوقت می

 ت باشد.ید نفس صبر جهت ساز وضعیج: بنابر فرمول قبل با

 ه.یت شخصیا صبر خارج از خصوصیه یت شخصید خصوصیا صبر با قیس: آ

 م.یرا که ما در جدول جهت داشت يج: همان صبر

دا کند مثالً ید پیه بایت شخصید خصوصیآیت که میم که در جدول وضعیدار يک صبریس: در جدول جهت 

ا نه ید یدهیت شخص بان میا خصوصیرا آ صبر مردم پاکستان صبر _صبر مردم افغانستان  _ران یصبر مردم ا

خواهد در آنجا  يکه صبر م يو مکان يشرائط زمان يعنیبت، صبر در طاعت یمثالً صبر در بال، صبر در مص

 ا نه.یکند  يدا میبه صبر پ يا ربطیمحقق شود آ

 کند و هر چه هم ... يدا نمیف صبر ربط پیج: در خود توص

م. صابر ینمائیف صابر میک وقت که سخن از توصیم اما یصبر دار فیکوقت است که سخن از توصیس: پس 

 شود. يف صبر میله تعریصابر بوس يمعرف يعنیر از صبر است یدارد، صابر غ يجهت ساز يشما حتماً معنا

 م؟یدهیا خود صبر قرار میت صابر یت را خصوصیت را خصوصیدر وضع 3ا جهت ساز یان: آینیبرادر حس

ست؟ ( فرقش ید ) س: فرقش با صبر چیاورید بیت صابر را بای: خصوصينین حسیالمسلمحجت االسالم و 

م است و یا آنکه در مقابلش است رضا و تسلیرا که قسمش  يک خصلتید یکن يف مینجا تغرینستکه در ایا

 فرق دارد. يلیش خیتهایدر آن شرائط است و خصوص ين شرائط و صابریدر ا يلکن صابر، صابر

از جدول  يد که بایساز يا با خود مدل مید یکن يت اضافه میرا که در جدول وضع يدیان: آن قینیبرادر حس

 د؟یریجهت بگ
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شود که معنونش  يم يک عنوانید ناظر به یصبر دار يرا که برا يفی: تعرينین حسیحجت السالم و المسلم

ا صبر در فرهنگ ... است یاست یا صبر در سیا صبر در جمع یا صبر در دولت یمربوط به صبر در خانواده 

 است که صادق بر آنهاست. يمعنون لغت صبر هم کل

دولت جمع خانواده و  ياسیشود مانند صبر س يکه در مکان در اخالق ضرب م يوصف 6ان: آن ینیبرادر حس

 م.ید در جهت داشته باشینها خود مراتب صبر است که بایدولت جمع خانواده ا يو اقتصاد يصبر فرهنگ

 نها به حسب شرائط مختلف مختلف است. ی: که اينین حسیاالسالم و المسلم حجت

 مات صبر است چون امر ثابت ما بوده است.ینها همه جزء تقسیان: نه، اینیبرادر حس

را تحمل  يزیچه چ يصبر تحمل است چه کس يفارس يز است؟ معنایس: امر ثابت شما معنون آن چه چ

 کند؟ يم

 شود. يب مین اوصاف ترکید و با ایآیکه در شرائط هست و در برنامه مان: آنچه ینیبرادر حس

د یف کنیالزم است حاال مثالً شما آنرا در زمان توص يوصف يک معنونهای: ينین  حسیحجت السالم و المسلم

 ل شود.یتبد ياسیبه صبر س يالزم است صبر فرهنگ يد چه موقعیگوئیمثالً م يلیاوصاف تبد

 ينم يهم از موضوعات خارج يریچ تاثیم و هیکه درست کرد يبر اساس مدل ثابتان: ما ینیبرادر حس

 رد...یپذ

ن معناستکه با مدل یم به ایر را داشته باشییتغ يد در مدل معناینکه بای: اينین حسیحجت االسالم والمسلم

 است. يا فرهنگی ير صبر اقتصادییم که االن موقع تغیکن يمالحظه م

ر ییم بلکه با خود فرمول تغیکن يدا نمیرا پ ير صبر اقتصادییت موقف تغینیتوجه به ع ان: ما باینیبرادر حس

د که یایدرم ين از مدلیرسد. و ایم ير فرهنگییک تغینوبت  ير اقتصادییتغ 3نمطلب روشن است که بعد از یا

 ضرب شده است. يدر اوصاف زمانساز ياوصاف اخالق

 د.یل بدهیمات خود صبر را تحویحاال اگر گفتند تقس ار خوبی: بسينین حسیحجت السالم والمسلم
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دولت  ياسیم به صبر سیخودش تقس يصبر در بعد اجتماع يعنیمات خود صبر است ین اوصاف تقسیج: که ا

 گردد. يدولت جمع خانواده م يدولت جمع خانواده و صبر اقتصاد يجمع خانواده صبر فرهنگ

متناسب با خود  يماتیتوانند تقس يا مینها سه عنوان بوده اند آیم و ایتسل _رضا  _م صبر یگفت ينکه میس: ا

ک کار است ین ید ایز کنینها را رید ایز شوند ( حاال اگر شما بخواهیا نه؟ ) ج: بله، اگر ریرند یجهت را هم بپذ

ک یگر است. پس یک  کار دید هم یبنمائ _اقتصاد  _استیس _د آنها ضرب در فرهنگ یو اگر هم بخواه

است که  يما ناظر به معنونهائ يم آنوقت جدول جهتیجداگانه دار يک جدول جهتیجداگانه و  يزمان جدول

 افت شود.ید در زمان و مکان یاست با يا مکانیو  يا زمانیعنوانش 

 شوند. یند در مکان و در اوصاف زمانساز و مکانساز ضرب میآیم يج: خود اوصاف جهت

 د.یآید چگونه در زمان میایخواهد در زمان ب يخودش م يا وقتیس: آ

 است. ير صبر فرهنگیینکه االن موقع تغیا ای يم مثالً صبر اقتصادیگوئ ينگونه میج: بنابر فرمول قبل ا

د که امور را براساس وصف سرعت اشان نظر یمخصوص زمان نداشته باشد يک جدولیا قبلش اگر شما یس: آ

 باشد؟ يگریز دیر چیید موقع تغین است؟ شایر اییقع تغد که االن مویگوئ يکند چگونه م

کند، سه  يمان مشخص میرا برا ياوصاف زمان ين سرعتهایم که نسبت بیداشته ا يک فرمول ثابتیج: ما 

مان ین سه وصف را فرمول زمان براین ایب ياست اقتصاد است نسبت سرعتیما هم فرهنگ س يوصف زمان

ر آن یینه تغیر کند تا زمییبار اقتصاد تغ 3د ید بایر نماییبخواهد فرهنگ تغ يکند. مثالً وقت يمشخص م

 فرهنگ آماده شود.

ا یرد آیگیا ندارد همانطور که خودش تحت عنوان جهت قرار میدارد  يا آنوقت زمانتان هم معنون مکانیس: آ

 .يلحاظ وصف ترکبنه به  يلیا نه؟ البته به لحاظ وصف تبدیرد یگیمکان هم تحت عنوان او قرار م

 د داشته باشد.یرا که با يج: معنون مکان

 داشت. يمکان يقرار گرفت و هم معنونها ين جهتیما هم خودش تحت عناو ين جدول زمانیس: پس بنابرا

 کنند. ير میین فرمول در آن جهت تغیبا ا يج: اوصاف مکان
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ر از یناظر به مکان غ يرییاست که ناظر به مکان است اوصاف تغ يرییا اوصاف تغیاست  يس: اوصاف مکان

ناظر به جهت. پس ما  يلیا اوصاف تبدیناظر به مکان  يلید اوصاف تبدیگوئیم يگاه يعنیاست  ياوصاف مکان

که مربوط به جهت است حاال  يم که هم امور مربوط به مکان در آن وجود دارد هم اموریدار يک جدولی

را در  ينکه آنهم باز اوصافیا ایده شده است ید از آندو تا بریگوئ يرا که م يا مکانیم آیآئیم سراغ خود مکان

 ينجا با نظر آقایتا ا يد حضرتعالیآیرا رد رابطه با خودش داراست. بذهن من م يرابطه با زمان و هم اوصاف

م که از یمکانساز دارک یک زمانساز و یک جهت ساز یب ید در جدول ترکیگوئ يد میهمراه هست يمعلم

م که همه اش یهم دار يک جدولیم بعد یکن يل و جهت نظز میب به تبدیا از موضع ترکیموضع مکان 

ن یعتاً در جدول هم عیناظر به مکان و ناظر به جدول جهت و طب يلیاست اما اوصاف تبد يلیاوصاف تبد

 باشد.یبه مکان م ز هم ناظر به زمان و هم نظرید که جهت نید تکرار کنیمن را بایه

م بعد یم کنیب ساز را به خانواده جمع دولت مثالً  تقسیما ترک يد وقتی: همانگونه که فرموديبرادر معلم

ن یر اقتصاد است به ایین موضع زمان تغیشود در اینکه گفته میاست اقتصاد، ایر را هم به فرهنگ سییتغ

 معناستکه اقتصاد را در مکان آورده اند. 

است  ين قطعیر اقتصاد خانواده است اییم زمان تغیگوئ ين می: عالوه بر اينین حسیوالمسلم حجت االسالم

ر بدهند با یید اقتصاد خانواده را تغید اگر بخواهینکه ممکن است بگوئیا ایکه معنونش خانواده شده است 

 ر اقصاد دولت باشد.یید اول زمان تغیشوند با يد خانواده ها روبه رو میمخالفت شد

ا شامل بر یهمعرض  يزیک چیم یم و لذا مجبوریتمام کن یيد در جاینها را بایب ای: ... نحوه ترکيبرادر معلم

نکه یشود. ایب خاص در خانواده، جمع و دولت ضرب میم اقتصاد بترتیم که فرضاً بگوئیزمان و مکان قرار ده

ز ینطور ربط احکام با اقتصاد نیهمشود.  يده نمیک از فرمولها دیچیشود در هین سه ضرب میاقتصاد در ا

ن شود که اخالق، ین امر مشخص شود که ربط قطع نگردد و معید در خود فرمول ایشوند لذا با يمشخص نم

کنند و  ينها هستند که جلوه میر هم دوباره همییرد، بعداً در مراحل تغیگیچگونه قرار م ياحکام و تکنولوژ

که  یين آنجایست. بنابرایتمام کردن ربط الزم ن يبرا يگریز دیجه ربط آنها در خودشان است و چیدر نت
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ز احکام، اخالق و ین اقتصاد در خانواده، جمع و دولت و نیر اقتصاد است، اییم زمان تغیم بگوئیخواهیم

ک جهت را به سه زمان ین نکته توجه داشت که طبق قانون قبل ما ید به ایمنحل است. بهرحال با يتکنولوژ

 م.یرا به سه مکان ربط دهک زمان یو 

رسد  يا به نظر نمیم زمان و مکان و جهت را ربط دانست؟ آیه تقسیتوان حد اول يا چگونه می: آيمیبرادر سل

 ه دانست؟یرا حد اول "ت و ربطیدوئ "د یتواند باشد و فرضاً با يتنها نم "ربط  "ه یکه حد اول

ک مفهوم عام است و یاست، ربط  يش نحوه ارتباطت و تعلق هم خودی: والينین حسیحجت السالم و المسلم

ت، ربط به یکه جهت، ربط به غا يم بگونه اید خاص را بآن زده بودیم اگر قیت خاص را بآن نزده ایما خصوص

که  يعام يربط را با توجه به معنا يوقت يآمد مطلب فوق درست بود ول يره از آن در نمیت و غینظام وال

ا ربط با محور ی يا ربط مکانین جاذبه، یا بیگر، یبا همد یين دو شیکه ب يربط يعنیم یدارد مد نظر دار

وشد و با یگر را هم شامل میخاص د يعام مد نظر باشد ربط بآخرت، ربط به جهت و ربط به هر معنا يبمعنا

ف از یم بدون تعریم درست کنیهم که بخواه يبیشود. وحدت ترکیه واقع مین مفهوم است که حد اولیهم

و ...( است  یي، والي، زمانيه به عدم انفصال و اتصال مطلق و وجود ربط ) مکانیبا تک يعنیست یربط ممکن ن

 ابد.ی يت میب موضوعیکه ترک

ه باشد، ید حد اولیکه با ياً، هر امر کلیت ندارد ثانیموضوع ين موضع بحثین مطلب در ای: اوالً، ايبرادر معلم

بخواهد حد  يگر. بهرحال اگر وقتیز دیا چیو ربط باشد  ين امر کلیعام داشته باشد، چه ا يد مفهومیلزوماً با

 يعنیخاص بخورد.  يدیانش در امور مختلف قیشود و به تناسب جر يز جارید در همه چیرد بایه قرار بگیاول

بر آن  ياز آن متکه ربط باشد. زمان و مکان و جهت، یود مختلف را دارد. حال اگر حد اولیحد قدرت تحمل ق

 ربطند. ياخذ شده و خود نوع

ر ییتغ يبات داراین ترکید و ایدار يباتید ترکیگوئینکه شما می: همينین حسیحجت االسالم و المسلم

دارد، خود  يرات هم مراتبیین تغینکه اینکه گفتن اید. کما ایکن يد ربط را مطرح مینجا داریهستند، هم

 ن است.یچن زیف نیتوجه به ربط است. در توص
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 م؟یکن يدرست م يه ایت، مراحل و جهت را بر اساس چه حدود اولیا جدول وضعیف: آیبرادر س

د و کمک به یآیم که از فلسفه میدار يو فرمول ين عام مدلیک عناوی: ما ينین حسیحجت االسالم والمسلم

م و سپس معنون یکن يمفمان است که دستگاه را درست یما بنا به تعار يعنیکند. یدرست کردن دستگاه م

ن یه حاکم است. بنابراین مطلب بر بقینجا ایم درایگوئیم و بعد میدهیخانه اول جهت را فرضاً رضا قرار م

م که یگوئیاول م يعنیم ینمائیمان استفاده م يف فلسفیم، از تعاریکن يرا که در اول کار درست م ينیعناو

ن چند یا يباشد که دارا يت مال کسین والینکه ایاست بعد ات ین خانه در امور زمان ساز مال والیفرضاً ا

ه یاوصاف عقل يکیم: یکند، پس ما دو امر داریت را مشخص میکه از شرع آمده باشد، مصداق وال يژگیو

م و ذکر ینیب يرا م يگریات دید که در نفس هم کدام خصوصیآیف خودمان در میجدول است که از تعار

نکه جهت را یم جهت ساز بدون ایگوئیم، میکنیب را درست میم جدول ترکیگوئ يم يوقت يعنیم. ینمائیم

هست،  يزهائیم در زمان چه چینکه بدانیم زمان ساز بدون ایگوئ يدر آن هست بعدش م يم چه اموریبدان

م با توجه به یکنیرا که ذکر م ياتیم، خصوصیسازیم جدول زمان را هم میدار يم مکان ساز، وقتیگوئیبعدش م

در آن هست. سراغ جهت هم که  یيزهایم چه چیست که به نحو خاص بدانینطور نیگر است و لکن اید يوتاد

ن مال مرحله ین مال مرحله اول، ای)فرضاً ا يکل يلیبصورت خ ين امور مطرح اند ولیم در آن ایگوئیم، میرویم

م، یبگوئ يم بصورت کلیتوانیم مات آن را هم به نسبت زمان و مکانین هم مال مرحله سوم ( و تقسیدوم و ا

 يم جایگوئیم. بعدش میسیب خاص بنویک ترتیم ولکن حروف را به یاز حروف استفاده کن يحت يبگونه ا

 د. یفالن وصف را قرار ده يگرید ين وصف و جایآن حرف ا يجا _رضا  _ن حرف اخالق یا

 رند؟یگیاول قرار ما جهت ساز، زمان ساز و مکان ساز بصورت مستقل در جد یف: آیبرادر س

توان از  ي: هر کدام از جدولها سه عنوان مال خودش دارد که آنها را نمينین حسیحجت االسالم و المسلم

ر از خانواده، جمع و دولت که یهستند و غ ين زمانیاست و اقتصاد عناویگر گرفت. مثالً فرهنگ، سین دیعناو

م فرهنگ اخالق یگوئیشوند که مین میناظر بر ا ين گاهین عناویباشند، حال ایهستند م ين مکانیعناو

د، معنونها را از یدهیرا معنون آن قرار م يا اوصاف جهتیخانواده  يا تکنولوژیا احکام خانواده یخانواده 
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د یخواهیرا م يلین تبدیشما عناو يعنیجدول مال خودش هستند  ين اصلیعناو يد ولیاورید بیتوانینطرف میا

اختالف سرعت، خانواده، جمع و  يد و عنوانهایخواهید، اختالف سرعت میرا دار يلین تبدیکه عناو ينیو ح

د در خانه خودشان اصل قرار یستند. اختالف سرعتها را بایم هم نینکه صبر و رضا و تسلیستند، کما ایدولت ن

 داد. 

 باشد درست است.ن امر را داشته یت اید قابلید زمان ساز واقع شود بایکه با يزینکه چیف: ایبرادر س

رند، یگیا تحت آن قرار میکه حاکم بر آن شده و  ينینکه عناوی: لذا اينین حسیحجت االسالم والمسلم

گر با هم در ین مال دو خانه دیعناو يعنیشوند تا هر خانه را پر کنند. یب مین ترکیهستند که با ا ينیعناو

 کند. یل مین خانه آمده و آن را تکمیا

 م؟یکنیگر مالحظه میعنونها را با همدا میف: آیبرادر س

 يک عنوانهایدارند که ما به االختالف آنهاست و  ياصل يک عنوانهای: پس ينین حسیحجت السالم والمسلم

ا ی يلی، تبديبیت ترکید خصوصیم که قیدار یيک وصفهای يعنیدارند که ما به االشتراک آنهاست  يبیترک

ضرب در معنونها  يوقت يعنیک ما به االشتراک دارند، یود ما به االختالف آنهاست و ین قیدارد و هم يجهت

 کند.ید به آنها میا مکان را مقیاست که خود جهت، زمان  يشوند به نحوه ایم

ن سه در ینکه ایبه مالحظه ا يا لزومیاست آیف: در پر کردن جدول مراحل با اقتصاد، فرهنگ و سیبرادر س

ن کرد تا یید جهت را تعیا اول نباینها در کجاست؟ آیوند ایا نه؟ بهرحال پیوند هست شیجدول جهت چه م

ن یشود و لکن حاال که چنیق نقل پر مین امور از طریباشد، همه ا ين شوند؟ طبعاً اگر مدل نقلیینها تبیا

 ست؟یر جهت در زمان چیست مفهوم تاثین

که ما در باب مدل  يا از آنطرف با بحثیشوند ینطرف پر میا جداول از این سئوال که آی: اصوالً ايبرادر معلم

شود از هر یکه صحبت از برنامه خاص م يت ندارد چرا که وقتیاست که موضوع يست و سئوالیم سازگار نیدار

کند، اما  يدا نمیتقدم و تاخر پ يگریچکدام هم بر دیشود و هیاستفاده م يک نسبت مساویسه جدول به 

ت جهت سازها، و زمان سازها و یاست که ما در وضع يشود بحث بصورت کلیدل مصحبت از خود م يوقت
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م یدار یيکه اختالف و مکان سازها یيزهایف زمان سازها عبارتست از چیم که فرضاً تعریدار یيمکان سازها

 رییر موضوع منوط به تغییکه اختالف سرعت دارند و تغ یيزهایف زمان سازها عبارتست از چیکه فرضاً تعر

د ین اوصاف است که بایبخواهد جدول مراحل درست کند ضرورتاً با توجه به هم يآنهاست پس اگر کس

است  يشود مراتبش اموریکه در زمان سازها ضرب م يم جهت سازیرسیدرست شود. به جهت سازهم که م

جامعه  يمدل را برام یم بگوئیم، تا بخواهیم به موضوع خاص برسید. آنگاه که بخواهید از جهت بدست آیکه با

جامعه چه هستند  يها يم که جهت سازها زمان سازها و مکان سازین کنید اول کار معیبرم فوراً بایبه کار م

ن امر در جامعه را که ارزش یم که مهمتریگوئینطور میم. مثالً ایآورینها را هم با توجه به معارف بدست میو ا

است زمان ساز ینطور اقتصاد، فرهنگ و سیداند، همیم يولوژجامعه بآن است، اسالم، اخالق، احکام و تکن

وصف فوق  6 يم جامعه دارایگوئیم يز مکان ساز آن باشند. حال وقتیجامعه و خانوادهف جمع و دولت ن

ن اوصاف است یت متشکل از میجدول وضع يعنیشود ینجاست که سه جدول تواماً درست میاست در هم

ابند، جدول جهت ی يدر آن انعکاس م ياست که با توجه به خصلت زمان نیز چنینکه جدول مراحل نیکما ا

 ياسیو احکام س ي، احکام فرهنگيت فرضاً احکام اقتصادیاگر در وضع يعنینهاست یهم يز بصورت کلین

وشد و یک نسبت استفاده مین از هر سه جدول به یم. بنابرایاورید از جهت بینها را بایم مراتب رشد ایدار

 اول و دوم و سوم ندارند. يعنیت ندارد. یز موضوعیم نیا جهت را پر کنیت، مراحل ینکه اول وضعیگفتن ا

تان اول از  يف فلسفیندارد که بر اساس تعر يچ فرقیگر هی: بعبارت دينین حسیحجت السالم والمسلم

در  يکدام را که سعد. چرا که هر یا جهت را پر کنیت یا اول وضعید و ید و آن را پر کنیجدول زمان شروع کن

که از  ينید، حیب آغاز نمودینکه از جدول ترکیهم يعنید. یکن يه را هم معرفید بقید داریپر کردن آن کن

بدون نظر به  ينجا مد نظر است ولیب در ایت ترکیبا خصوص يد درست است که امریکن ين جدول آغاز میا

مال جهت و  ين کلید که عناویفلسفه تان در آورد شما از یبا يعنیشود.  ين جدول تمام نمیجهت و زمان، ا

وصف در کنار سه وصف مکان ساز هر سه  1ن ید با ایبرس "ه، و، ز  "ست و فرضاً به الف، ب و ج و یزمان چ

 توان پر نمود.یجدول را م
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 شود.یگر روشن میعامل مشخص شود، هر سه جدول با همد 6ن ینکه ایبه محض ا يعنی: يبرادر معلم

 کنند. يخانه درست م 09ضرب در هم شده و سه تا  يعنی: ينین حسیم والمسلمحجت السال

ن سه جدول اول، دوم و سوم مطرح شود، یتوان در درست شدن ایکه م ي: بهرحال تنها در صورتيبرادر معلم

هر سه  يوقت ير از اوصاف جهت باشد ولیز غیند و نیر از اوصاف مراحل و اوصاف ایت غیکه اوصاف وضع

د که بر اساس ید دیست و سپس باینها هم تقدم و تاخر نین خود ایشود، بیعامل درست م 6ن یجدول با هم

ت ندارد چرا که با یدرست شدن نسبت به سه جدول موضوع يم به تبع اولیعامل دار 6ن یکه از ا يفیتعر

 شود.یعامل هر سه جدول تواما درست م 6طرح 

نست که شما از فلسفه تان یتوان مطرح نمود و آن ایک مطلب را می: تنها ينین حسیحجت السالم والمسلم

 يگر، جهت میمتعدد با همد يد که جهت حکومت بر زمان دارد چرا که حافظ حکومتهایاستنباط کرده ا

 ين ادراک فلسفید که زمان شامل بر مکان بوده و بر آن حکومت دارد. ایباشد و از فلسفه تان استفاده کرده ا

د و زمان یسید حتماً جهت سازها را باال بنوید پر کنیخواهیب را که میشود که جدول ترکین میموجب ا تان

دهد و نه کار یشما انجام م يرا برا ين کاریک چنیتان تنها  يد پس قواعد فلسفیسیسازها را بعد از آن بنو

 را. يگرید

 م.ین مراتب را بدست آوریا يعنوانهام یخواهین است که ما میف: موضع سئوال بعد از ایبرادر س

 يدا میت پیاست که بعد از درست شدن سه جدول موضوع ين مطلبی: اينین حسیحجت السالم والمسلم

ل کردن یا نه. بهرحال تکمیده یاز شرع رس يزیا چیکند و آ ين خانه ها را پر میا يزید چه چید دیکند که با

د یباشد با يبخواهد حرکتش اسالم يد و بعد از آن اگر کسد تمام شویاست که با يکار يمدل بصورت عقل

است که  يهر کدام از آنها را بدست آورد. گاه يد معنونهاید پر نمود و فرضاً باید که جدول را چگونه باید

رند هر چند که ) آنها ین مدل را بتوانند بکار بگین ایباشد که کفار هم ع يد طورید فرمول شما بایگوئیم

جدول  يرا بعنوان مصداق خانه ها يگرید يرند و لذا آنها معنونهایگ يستند( بکار نمیبه جهت نچون قائل 

 گذارند.یم
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 ا نه؟یم یا مکان شروع کنیدارد که از جهت، زمان  ين معنونها، فرقیا در پر کردن جدول از ایف: آیبرادر س

ک از یعنوان بمنزله مصداق هر  86د ید بایخانه هست 86 ي: اگر شما داراينین حسیحجت السالم والمسلم

 د.یخود قرار ده يک را رد سر جاید و هر یدا کنین خانه ها پیا

م هر سه ی( بدست آورد يو چه عقل ي) چه نقل يآنها را از هر راه يم که وقتیعامل دار 6: ما يبرادر معلم

 شوند.یجدول با هم پر م

م که مفهوم آن ینیم ببیخواهیزمان و مکان و ما مر جهت بر یزده شده بعنوان تاث يک حرفیف: یبرادر س

 يکند. حال وقتین مینها را معید باال نوشت و جهت هست که مراتب ایست. اگر جهت سازها را بایچ

د تا مراتب صبر را نداشته یگوئیکوقت شما میاست.  يریم چه نحوه تاثین بکنیینها را تعیا يم عنوانهایخواهیم

مفهوم جهت بودن  يعنید ین کنید مراتب احکام را معیتوان يد نمینداشته باشد تا مراتب اخالق را یباش

د اخالقها را متناسب با آن یم و بعد بگوئین کنین معنا باشد که اول اخالقها را معید به ایت باینیاخالق در ع

مراتب فرهنگ  يد، در مرحله بعدین کنییاست و اقتصاد را تعید فرهنگ و سیخوهیم يد واال وقتین کنییتع

 د که با مراتب اخالق تناسب داشته باشد.یم کنیتنظ يرا طور

ست چرا که اخالق و احکام هر دو را جهت ساز ید نیگوئ يکه شما م ين صورتی: اصوالً مدل به ايبرادر معلم

. ن جهت ساز و زمان ساز و مکان سزا ین زمان و مکان و جهت است و نه بیم و حال آنکه صحبتشما بیدانیم

 6ن یو سپس ا 3، 0، 6، زمان ساز 3، 0، 6م که عبارتند از جهت ساز یعامل را قرار داده ا 6و در بحث ما 

ت یدر جدول وضع يشوند. حال وقتیب، مراحل و جهت منعکس میعامل به سه صورت در سه جدول ترک

ا زمان یمکان سازها و  اید بدست آورد یا از معارف اول جهت سازها را باینست که آیم بحث از ایمالحظه کن

 سازها را؟

ق جهت سازهاست و در جهت ساز سه جهت ساز مالحظه یت از طریر جهت در وضعیان: تاثینیبرادرحس

ر یف که تاثیکه جهت ساز ما ) بنا به تعری. در حاليم هم احکام و هم تکنولوژینیب يهم اخالق م يعنیشود یم

هستند که در مکان بآن اضافه  يزیگر، اگر چید يدوتااست و  3ت باشد ( جهت ساز شماره یجهت در وضع
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د در خود یسازند( باینکه جهت را میا يرند و اگر جهت سازند ) بمعناید تحت مکان ساز قرار گیشود بایم

 ت ندارند. یت موضوعیدر وضع 6و  0ن جهت ساز یاوصاف جدول جهت باشند. بنابرا

که  3، 0، 6بنام جهت ساز  يمیم تقسید ( داشته ایجد يحثکه تا کنون ) در دو ب ي: در مباحثيبرادر معلم

ت ندارد و در مبحث یم مطرح نبوده است و لذا سئوا فوق موضوعیبه اثبات آن پرداخته باش يدر روند بحث

عامل سه تا جهت ساز هستند که فرضاً عبارتند از جهت  6ر هم بعنوان مثال ذکر شده است که فرضاً از یاخ

گر و از ید يا در جایت هستند ینها در وضعینکه ایا يا زمان ساز و سه تا مکان ساز ولو سه ت 6،0،3ساز 

 امده است.یان نیبم يت انعکاس آنها هنوز بحثیفیک

م. سه تا یک صبر در جهت داریم یکرد که بگوئ ينطور معرفیتوان جدول را ا يان: تا حاال مینیبرادر حس

 م.یب داریدر مراحل و ترکب یهم بترت يو سه تا وصف مکان يوصف زمان

ا مطلب یم. آیاز به جهت ساز، زمان ساز و مکان ساز داریم که نی: ما تا کنون صرفا ً اثبات کرده ايبرادر معلم

 م چه ارتباط دارد؟یکه داشته ا ين حد از مباحثید و با ایآیفوق چگونه بدست م

توان جدول درست  يهم م يخط مواز ان: بنابر فرض قرار گرفتن جهت، زمان و مکان در سهینیبرادر حس

ن ینها هم از باال به پائیم و ایرا قرار ده يو سپس وصف مکان ي، بعد وصف زمانيابتداء وصف جهت يعنیکرد. 

 شوند.یدر هم ضرب م

کنند؟ اگر بعد  يحده درست میعل يم و رضا هر کدام جدولیا صبر، تسلی: آينین حسیحجت السالم والمسلم

ست؟ )س: یم، چیکن يدرست م يت صبر جدولیبر اساس شمول يسپس رضاست، وقتم و یاز صبر، تسل

شود یاست، فرهنگ و اقتصاد و سپس آنها در خانواده، جمع و دولت ضرب میصبر در س يت( وقتیجدول وضع

 د کرد؟ یم چه بایت تسلیت صبر به وضعین وضعیرفتن از ا يا برایدهد آیت را شکل میک وضعیو 

 

 

 



 ·····························································································  09 

 (6)شکل 

  صبر    تسلیم 

 اقتصاد فرهنگ سیاست  اقتصاد فرهنگ سیاست

 خانواده جمع دولت  خانواده جمع دولت 

 

اختالف سرعت دارند( و هر چه هم که  ين دو جدول قطع است ) س: اوصاف زمانین اینصورت ربط بیدر ا

است در  م قطعیبهر حال ربط صبر و تسل ياختالف سرعت مطرح شود مربوط به داخل جدول صبر است ول

پوشاند و در همه یم و چه رضا همه را میزمان مطرح باشد صبر باشد و چه تلس يکه اگر فرمول برا يصورت

ر باشد در ییتغ يبرا يگر اگر جدول ما قاعده ایشوند، بعبارت د ياز آن م ينها مصداقیاست و همه ا يجار

 يعنینسبت به مراحل است.  يرییتغنست که قاعده تان شامل از جهت یش ایتمام مراتب صادق است و معنا

 يآنچه را که جنابعال ين است. ولیر است و در همه مراتب همیید قاعده تان فرمول تغیگوئیاست که م يگاه

ما بر  يا فرمول زمانیر عاجز است. ) س: آییدر فرمول تغ يممکن است صادق باشد ول يرید در بکار گیگوئیم

شه بر همه یهم يحاکم است لذا فرمول زمان يهم حاکم است؟ ( طبعاً فرمول بر مراتب جهت يمراتب جهت

جدول  يعنیک مرتبه نباشد. یدرست کنم که محدود به  يزمان فرمول يد ما برایمراتب حاکم است. پس با

ن همان ن جدول روش ضرب ردن جهت در زمایم و ایم که همه جا آنرا بکار ببریالزم دار يکردن يروش ضرب

و در  يرا در تمام مراتب زمان يمان هم روش ضرب کردن مکانینطور جدول مکانیباشد. همیم يزمان يجدول

نها هر سه تا ) چه مکان، چه زمان و چه جهت( سه بعد حرکت یا يعنیدهد. ینشان م يتمام مراتب جهت

ا جدول زمان ی( جدول مکان است 6ا جدول فوق ) شکل ینصورت آیستند. در ایز نیهستند و منفصل از هم ن

 ا جدول جهت؟ی

ب جدول جهت، زمان و مکان است و حاصلضرب آن جدول یبترت يان: هر رده بصورت انتزاعینیبرادر حس

 باشد. يت میوضع
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 يباشد و کار يم هر گاه هر مرتبه جهتیسیم و بنوی: اگر کلمه صبر را بردارينین حسیحجت السالم والمسلم

 ست؟ین جدول چیم، آنوقت اسم ایبه صبر نداشته باش

ن سرعتش با اوصاف یب ياز جدول جهت، فرمول زمان ساز و نسبتها يا جهت؟ ) س: مرتبه ایل یب، تبدیترک

ک یهم بصورت  يست، روش جهتیبصورت فرمول مشخص ن يمکان ساز( در هر حال روش مراتب زمان

 يد که دارایکن يآن مطرح م يبرا يا فرمولیهستند  يخط بصورت يا مراتب جهتیست. آین نیفرمول مع

دان جدول جهت یمثل صد م ياخالق يا صرف طرح اموریر آن نوشت؟ آیز یيد معنونهایاست و با یيعنوانها

ضرب  يا نه؟ )س: بعداً در اوصاف زمانیدارد  ياش ربط يا به اجزاء داخلینصورت آی( در اياست ) س: آر

 يو مکان يدر اوصاف زمان يا روش آن ضرب شدن وصف جهتیست؟ آیآن چشود ( روش ضرب کردن یم

شه از ضرب جهت در یا همید آیکنیم يمدلتان را به جدول جهت معرف ينصورت وقتی( در اياست؟ )س: آر

ا ید یدار يجهت جدول يا براید(. آیآیق بدست مینطریت از اید؟ )س: جدول وضعیآیزمان و مکان بدست م

 يو مکان يزمان يمراتب اخالق بدون معنونها يعنیم و رضا یعبارتست از صبر و تسل نه؟ )س: جدول جهت

م سه جدول یمجبور يعنید ضرب شود( یم تا چگونه بشود؟ )س: باید که چکار کنیتوان فهمیباشد چگونه م

 ت. ین عبارتست از برنامه و نه جدول وضعیم ) س: که حاصلضرب آنها مطرح باشد، ایداشته باش

 يک جهت ساز هم کافیم و یستیسه جهت ساز ن يت دارایان: در صورت فوق ما در جدول وضعینیحسبرادر 

 است.

م جهت، زمان و مکان خورده است، چگونه در یمقسم شما سه تقس ي: وقتينین حسیحجت السالم والمسلم

 د؟یکن يم فوق را مطرح میخود نفس جهت سه تقس

م . فرضاً صبر و یندار يبه احکام و اخالق و تکنولوژ يم و کاریسیود مراتب صبر را بنیان: ما باینیبرادر حس

 م.یسینو يم میرضا و تسل

م یاج داری: در هر حال معلوم شد که ما سه جدول مکان، زمان و جهت احتينین حسیحجت السالم والمسلم

  اهلل و برکاتهکم و رحمه یوالسالم عل م که منعکس در هم باشند یسید بنویبا يو هر کدام را هم طور



  02/3/16 –جلسه دهم 
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 بسمه تعالي

 جلسه دهم 

 ـ تفاوت بعد و جزء

 ـ توضیحي در مورد تقسیم به سه

 ـ جدول جهت مراتب رشد منتجه است یا اجزاء

 ـ فرم ترکیب اختالف سرعتها در برنامه

 شوندهستند مکان ساز ميـ آیا جهت ساز و زمانساز چون عضو ترکیب 

 ـ شيء و وصف

 ـ آیا جهت ساز و زمانساز و مکانساز هم عرضند

 گیردـ آیا در مدل مادي هم ارزش باال قرار مي





 مدل دوره سوم

 62جلسه: 

 02/3/6316تاریخ: 

الشیطان الرجیم. بسم اهلل الرحمن الرحیم در جلسات واحد چند سؤال مطرح شده برادر معلمي: اعوذ باهلل من 

 شود.است که گزارش آن عوض مي

یک سؤال پیرامون تفاوت بعد و جزء است. فرموده اند ما در بحثهاي دور قبل سپس بعد و جزء تفاوتي قائل 

رباره بعد هم قابل تکرار باشد. لذا اگر ما شدیم که بر اساس آن الزم نبود آنچه در مورد جزء قابل تکرار است د

به تفاوت بعد و جزء دقت کني، موضوعاً بحثي که پیرامون تکرار فرمول داشتیم که مثالً براي هر یک از 

شود. زیرا زمان و مکان و جهت ابعاد  مکان، زمانو جهت دوباره جهت، زمان و مکان قائل شویم منتفي مي

ند لذا آن فرمول براي آنها قابل تکرار نیست. و بدین ترتیب به سادگي کیفیت هستند و خود کیفیت نیست

توان گفت هر جزء در رتبه خود یک کل است و فرمول را براي آن تکرار کرد لکن هر  شود، مي بحث حل مي

 بعد را اگر با خصلت بعد بودنش در نظر گرفته شود کل نیست تا فرمول کیفیت در مورد آن تکرار شود.

الم و المسلمین حسیني: یعني اگر آن بعد به عنوان بعد چیزي مالحظه شود و مستقل لحاظ حجت االس

نشود حتماً معني جزئیت ندارد و معني بعدیت دارد و لذا معني ندارد که خصوصیت کل به آن بر گردد و اال 

 کل ما عوض شده است.

زء را دقیقت مورد لحاظ قرار دهیم که برادر معلمي: البته در این زمینه صحبتهایي هست که تفاوت بعد و ج

آیا بعد و جزء از هر جهت با یکدیگر اختالف دارند؟ یا طبعاً اشتراکاتي هم دارند؟ اشتراکشان و اختالفشان را 

کنند معلوم کنیم. چون به هر حال بعد و جزء یک نحوه رابطه هستند لذا یک فرمولهاي مشترکي هم پیدا مي

هم هستند ولي از یک نظرهایي هم با یکدیگر فرق دارند، از طرف دیگر گفته  و تابع یک قانونهاي واحدي

کنیم خود آن فرمولها باید به یک  شد، اگر ما در حین برنامه ریزي از چند فرمول مختلف استفاده ميمي

فرمول واحد بر گردند که در واقع آن فرمول در همه جا تکرار شده باشد، این حرف هم حرف صحیحي است 
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ما نباید دوئیت فرمول داشته باشیم، ولي باز به این معني نیست که هر فرمولي در هر جا قابلیت تکرار و 

داشته باشد. این حرف هم حرف صحیحي است و ما نباید دوئیت فرمول داشته باشیم، ولي باز به این معني 

ت که اگر فرمول هم در جایي نیست که هر فرمولي در هر جا قابلیت تکرار داشته باشد. بلکه به این معناس

شود باید آن فرمول و فرمول قبلي مصادیق یک فرمول شامل تر باشند. حال اینکه فرمول شامل بر  عوض مي

 این دو چیست بحث دیگري است که به هر جاي خود باید طرح شود.

ارد زیرا در این بحث دیگر پیرامون تقسیم به سه بود. فرمودند تقسیم به سه به استدالل بیشتري احتیاج د

گفتیم اتصال و خواهیم از آن استفاده نماییم. در مورد تقسیم به سه مثالً فرمودند شاید اول که ميبحثها مي

باشد. آیا از این  گرفتیم که ربط ميانفصال مطلق نیست در بحث حرکت بوده است که بعد هم نتیجه مي

شود باید یک شيء دیگري در کنار آن باشد  بدیل ميتوان استفاده کرد که وقتي یک شيء به شيء دیگر ت مي

که به خاطر اختالف سرعتي که با آن دارد حافظ ربط و مانع انفصال حالت اول و دوم در تغییر باشد.  از این 

تواند دو باشد زیرا یک شيء اول داریم که در حال تغییر است و  رسد که مبناي تقسیمات مي رو به نظر مي

 شود.ربط تغییرات آن ميشيء دوم که حافظ 

-در این مورد گفته شد اگر بحث اینکه اتصال و انفصال مطلق نیست در نظر گرفته شود از همان معلوم مي

شود و اینجا هم اگر بخواهیم دو شيء را  گردد که یک دوئیت و ربط سپس در زمان وجود دارد که سه تا مي

رود و یک چیزي هم در بیرون آن حافظ تغییرات  دوم مي در نظر بگیریم و بگوییم یکي از حالت اول به حالت

کند و شيء دوم شود، این دو تا نیست، زیرا شيء اول دو حالت پیدا مي و مانع انفصال آن است و لذا دو تا مي

تواند تمام کننده  شد که ارتباط بیروني نمي شود. اضافه بر اینکه در همانجا گفته مي ثبوت دارد و لذا سه تا مي

رود. اگر فقط همین معنا  یت شخصیه خود شيء باشد. یعني وقتي یک شيء از حالتي به حالت دیگر ميهو

بود که در بیرون آن یک خیر واقع شده بود براي جلوگیري از شکاف بین دو حالت کافي نبود بلکه ما از این 

شودو طبق قانون تعین مي گفتیم به همین ترتیبي که در بیرون چیز ثابتي مالحظهکردیم و مياستفاده مي

شود، این اشتراک بیروني ما را به سمت یک اشتراک در رابطه که هر چیزي در سایر اشیاء مؤثر واقع مي
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گرفتیم که این کند که در درون این اشتراک هم یک اختالف است. سپس کالً نتیجه ميدروني هدایت مي

رسیم که بگوییم  اشتراک و اختالف محض هیچ گاه نمي اختالف و اشتراک از یکدیگر قابل تجزیه نیستند و به

دو امر مختلف در بیرون خود یک مشترک دارند، یعني اشتراک و اختالف از همدیگر بریده شوند و در بیرون 

شود اختالف و همدیگر قرار گیرند. بلکه اصالً در درون همدیگر و آمیخته با یکدیگر هستند، بنابراین باز مي

تر شوند و بعد به صورت اصوليالف دو امر است و اشتارک هم یک امر و مجموعاً سه چیز مياشتراک که اخت

شد که دوئیت، بدون اختالف و بدون ارتباط یا بدون اشتراک و اختالف در قدم در همانجا نتیجه گیري مي

د، که فعالً در بحث شد که قابلیت تعین هم ندارکند. و در قدم دوم هم معلوم مياول قابلیت لحاظ پیدا نمي

مدل عدم امکان شناخت بدون اشتراک و اختالف براي جلو رفتن بحث ما کافي است، این موضوع را نیز به 

دهیم که اگر اختالفي نبود که دو گفتن معني نداشت و اگر هم اشتراکي نبود ابتدائاً به این طریق شرح مي

شود تا توانستیم بگوییم و در قدم دوم هم معلوم مي رسد دو، یک بریده از هم هستند و لذا دو نمينظر مي

رود، اختالف و اشتراک هم طبق آنچه عرض  اختالف و اشتراک نباید شناسایي، مغایر و تشخیص از بین مي

 شود سه این هم دلیل و پاسخ این قسمت بود.دهد، دو اختالف و یک اشتراک ميکردیم معني سه را مي

ون این بود که در جدول جهت آیا ما باید مراتب رشد منتجه را معرفي کنیم مطلب سومي که بحث شد پیرام

خواهیم  و یا باید مراتب رشد اجزاء آن موضوع یا منتجه در این قسمت گفته شد بهتر است که وقتي مي

 تواند با مطالب دیگر هممطالبي در مدل تغییر دهیم آثارش در سایر مطالب هم نگاه کنیم تا ببینیم آیا مي

اید؟ و یا اصوالً مطلبي را حل هماهنگ باشد  تشکیل یک مدل جدید بدهد و یا با همین مدل جور در مي

 کند.نمي

شود اول تصور کرد که اگر جدول جهت جدول رشد منتجه باشد آیا به دو جدول دیگر هم در اینجا مي

 شود یا نه؟ احتیاج مي

داده شده باشد، اوالً به وسیله عقل یا وحي باید براي ما  اگر فقط از طرف وحي تنها مراتب رشد منتجه به ما

روشن باشد که این منتجه چه عواملي است، چه چیزهایي باید ترکیب شوند تا این منتجه حاصل شود تا از 



34  ······························································································································································  

این طریق بدانیم براي تغییر آن منتجه چه تصرفهایي الزم است. از این رو فوراً جدول ترکیبي موضوعیت 

گوییم اگر به منتجه تنها به عنوان یک امر آید. ميبعد تبیین ضرورت جدول مراحل الزم مي نماید.پیدا مي

شود تنها اختالف دیده رود در آن اشتراکي مالحظه نميواحد نگاه کنیم وقتي از حالت اول به حالت دوم مي

این امر مشترک در شود اشتراک در موضوع است که در همه مراتب هست، که شود. اشتراکي که دیده ميمي

شود براي ما کافي نیست یعني به معناي انفصال مطلق  کل مراتب با این اختالفاتي که در هر مرحله پیدا مي

شود و معلوم نیست در هر مرحله حافظ ثبات در تغییر  حرکت چیست؟ البته نه خود موضوع بلکه امري  مي

الزم شود به چنین امري دست پیدا کنیم تا معلوم  کند چیست؟ بنابراین اگر که خود یک پله دیگر تغییر مي

کند و چه امري ثابت است، که خود این امر ثابت در مرتبه اي  باشد در هر مرحله ازتغییر چه امري تغییر مي

دیگر تغییر خواهد کرد که در آنجا باید دنبال امر ثابت دیگري بگردیم ـ از این رو الزم است کیفیت را یک بار 

اعضاء تغییر سازمورد تقسیم قرار دهیم، تا با داشتن اعضاي تغییر ساز بتوانیم بگوییم در هر  هم از جنبه

مرحله از حرکت که منتجه عوض شده است این تغییر در منتجه به خاطر تغییر در کدام جزء بوده است؟ 

ضوع را نشان شود جدول مراحل که اختالف سرعتهاي اجزاء و عوامل تشکیل دهنده مو بنابراین معلوم مي

شود و در جدول جهت  دهد نیز الزم است. از این رو همه آن جدولهایي که از قبل الزم داشتیم الزم مي مي

باشد زیرا براي پیدا کردن نحوه ثبات و  عالوه بر اینکه آن جهت منتجه الزم بود، جهت اجزاء هم الزم مي

یم به چه چیزي باید تبدیل شود، بنابراین همه تغییر در هنگام عوض شدن هر یک از اجزاء دروني باید بدان

چیزهایي که قبالً الزم داشتیم حاال هر الزم داریم عالوه بر یک چیزهاي دیگر. یعني مراحل رشد منتجه هم 

باید از وحي به دست آید زیرا اگر تنها مراتب رشد اجزاء را داشتیم چون فرمول ترکیبي آن را هم داریم رشد 

 آمد.اید در حالي که اگر تنها مراتب رشد منتجه را داشتیم رشد اجزاء به دست نميميمنتجه خود به دست 

حجت االسالم و المسلمین حسیني: سؤالي داشتم، طبق نقشه اي که مرقوم فرموده اید آیا نسبت تغییر خانه 

 به یک است؟ 6پایین نسبت به خانه باالي 

 



 ·····························································································  31 

 

توانیم خطهاي بین  شود، یعني ميد یکي از پایینها عوض ميبرادر معلمي: خیر از باالیي که نه تا عوض شو

-ها را پاک کنیم، منظور این است که معلوم کنیم طول عمر شکل هندسي مثالً دایره نه سال طول ميدایره

 کشد و طول عمر حروف الفباي باالیي هر یک نه است و عمر اعداد یوناني هر یک سه سال است.

 شود. گذرد بین همه آنها انقطاع حاصل نميسال مي 6یني: خوب آیا وقتي حجت االسالم و المسلمین حس

شود در آن زمان خانه هاي  برادر معلمي: صحبتهاي قبلي در مورد همین بود که وقتي خانه اي عوض مي

 شود. دیگر عوض نمي

قتي دایره شوند؟ و حجت االسالم و المسلمین حسیني: سؤال ما همین است که چگونه با این شکل عوض نمي

شود. یعني  شود و نه عدد ازحروف الفبا هم عوض مي شود سه عدد از اعداد یوناني عوض مي تبدیل به مربع مي

 شود. در خانه دهم هم شکل هندسي، هم عدد یوناني و هم حرف الفباي فارسي عوض مي

گاه چنین باشد انفصال فرمایید هر برادر معلمي: قبالً بحث ها را مطرح کرده ایم که همانطور که شما مي

شود. این در وقتي بود که بگوییم نسبت آنها نسبت سرعت، شتاب و نرخ شتاب است. و بگوییم مطلق مي

شتاب حافظ تغییرات سرعت و نرخ چیست؟ در اینجا پاسخي نداشتیم و چون سرعت و شتاب به تبع نرخ 

بعد حرف خود را تصحیح کردیم و  آمد.شتاب درست شده اند، هنگام تغییر نرخ شتاب انفصال پیش مي

 0به  6گفتیم رابطه اینها علت و معلولي نیست بلکه صرفاً اختالف سرعت دارند، وقتي که ما ازنرخ شتاب 

کنیم، یا در بحث سرعت  شود یا شتاب قبلي نرخ شتاب را عوض مي رویم در همان حال شتاب، عوض نمي مي

رویم، اتومبیل متوقف  ر اتومبیل از دنده یک به دنده دو ميشود که مثالً هنگامي که د رحت تر معلوم مي

کند، حالت آخر آن حالت اول این  شود بلکه اولین سرعت دنده دو با آخرین سرعت دنده یک برابري مي نمي

شود. یعني به همان نسبت که متغیر کندتر  شود وقتي که تغییرات چنین باشد انفصال پیدا نمي حساب مي

شوند و این همان معنایي بود  شود، سرعترها هم براي کندترها ربط واقع مي تر ربط واقع مي براي متغیر سریع

 شود که هویت شيء حفظ شود. گفتیم از خارج اختالف سرعت باعث مي که مي
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کند یعني سه سرعت در  حجت االسالم و المسلمین حسیني: همین که گفتند تبعي نیست مطلب را تمام مي

ه اشتراک دارند، در عین استقالل با یکدیگر مرتبطند، آنگاه معناي ترکیب را در نفس عین اختالف یک نحو

 کنید.سرعت بیان مي

شود، یک وقت  گفتیم سریعترین سرعت حافظ ارتباطات سرعتهاي کندتر ميبرادر معلمي: بله، یک دفعه مي

یم که به هر دو اشکال وارد شود بعد دید گفتیم کندترین سرعت براي سریعترین سرعت ربط واقع مي هم مي

شود بلکه صحیح آن است که ذات اختالف سرعت را علت پیدایش ارتباط بدانیم. یعني اختالف سرعت  مي

 شود.علت تقوم آنها به هم مي

سال اولي که مشغول مدلسازي شدیم به این نکته توجه نداشتیم و لذا به معني سرعت شتاب و نرخ شتاب 

کند مثالً بین مراتب مراحل دقت کردیم دیدیم این معني اشکالهاي زیادي پیدا مي گرفتیم، بعد که بر جدول

 شد.تغییر سیاسي انفصال پیدا مي

حجت االسالم و المسلمین حسیني: یک سؤال تبیین دیگر که بفرمایید در حالي که باالیي را بین دو مرحله 

واحدهاي زماني را عوض کنید و متناسب با کنید؟ مگر آنکه گیرید چگونه آنرا تقسیم به سه ميثابت مي

 خودش واحد تعیین کنید. 

ایم در هر مرتبه منتجه حتماً عوض شده است و هیچ یک از این اي که نوشتهبرادر معلمي: االن دوازده مرحله

شود، وقتي که سه بار سطر باالیي عوض  مراحل مثل هم نیست، و در هر مرحله هم فقط یک چیز عوض مي

 رسد دیگر باالیي نباید عوض شود. شود وقتي نوبت به تغییر پاییني مي بار سطر پایین تري عوض ميشود یک 

حجت االسالم و المسلمین حسیني: سؤال این است که این مطلب با شکل فعلي جدول سازگار نیست. مگر 

 آنکه واحد مقیاس آنها فرق داشته باشد.

شود. در  بین مراحل را پاک کنیم اختالف مقیاسها روش مي هايبرادر معلمي: اختالف مقیاس هست، اگر خط

اینجا ما خواسته ایم که صرفاً دوازده مرحله را نشان دهیم، این شکل در واقع از دید مراتب منتجه رسم شده 

است و نسبت به اجزاء نیست این خطهایي که بین حروف یا اعداد مثل هم هست در واقع اضافه است چون 
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است « ب»و « الف»بیشتر از « ج»رسد که طول امتداد و عمر  د هم در شکل فعلي به نظر ميیک چیز اند، بع

خواسته ایم مراحل را  در حالي که چنین نیست و اینها اندازه هم هستند. منتهي چون ما از دید منتجه مي

بکشیم معلوم  نشان دهیم و آن را منظم بکشیم سپس اینها خط افتاده در حالي که اگر شکل واقعي را درست

گیسرد و شکل قرار شود که هر یک داراي اندازه خاصي هستند که خطهاي آنها هم مقابل هم قرار نمي مي

اند، ضمناً ابتداي آنها شود که آجرها را از طول و عرض کنار هم چیدهگیري آنها مانند دیوارهاي آجري مي

 شود.کت آنها از صفر شروع نميشود، چرا که هیچ گاه حرهم هیچ گاه در ردیف هم واقع نمي

 شوند.حجت االسالم و المسلمین حسیني: بهتر است بفرمایید همه حرکات در همه مراتب از صفر شروع نمي

 آید. برادر سیف: اگر از صفر شروع شود یعني از عدم به وجود مي

عدم به وجود تکرار شود و برادر معلمي: اگر از عدم به وجود آمده باشد باز هم باید بین همه مراحل حرکت 

چون هیچ گاه از عدم نیست )البته در محدوده کار انسان نه خالق جهان( همیشه سرعتي هست منتهي 

سرعتهاي مختلف دارند. و اول کار هم که ما الف .... را زیر هم در یک راستا کشیده ایم صحیح نبوده و نباید 

 کشیدیم. اینطور مي

 خواهد بود. 0ه شکل جدول شماره بدین ترتیب شکل صحیح جدول ب

 

 

 

حجت االسالم و المسلمین حسیني: آنگاه آیا شما در مفهوم تقوم هم بحث کرده اید که ربط همان طور که 

دهد، به یک معنا هم تقوم را در زمان نشان مید هد؟ توامشان به یکدیگر به یک معني ترکب را نشان مي

-توان بکار برد. که ظاهراً همین معنا که در باال گفته شد مي نمياست در حالي که لقب ترکیبي هم در آنجا 

 شود.
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کردیم چون تصورش کردیم و ابتدا ربط را ربط بیروني تعریف ميبرادر معلمي: اول از بیروني استفاده مي

شود گویم نميبریم و ميشود آن را داخل در خودش مي آسانتر است، بعد همین که ربط بیروني تمام مي

ي در بیرون کیفیت باشد مگر آنکه آثارش در درون ظاهر شود، پس اگر در بیرون یک امر ثابتي پیدا شد، چیز

حتماً در داخل باید یک چیز ثابتي وجود داشته باشد، و بعد اگر در داخل امر متغیري پیدا شد، در خارج 

گیریم که ثابت و ین نتیجه مينسبت به همان امر ثابتي که در نظر داشتیم تغییري پیدا شود و از مجموع ا

-متغیر اصوالً از همدیگر به صورت قابل تفکیک نیستند. دیگر معناي ثبات و تغییر مطلق کنار گذاشته مي

شود. درست مانند رابطه که نه به اصالت شيء  است و نه اصالت شرایط، و کلیه معاني دیگر هم مثل یقین، 

د. مثالض اختالف و اشتراک مطلق وجود ندارد، همه اینها شون ثبوت، تغییر، اختالف و اشتراک عوض مي

 کند. شوند که معناي جدیدي پیدا مي داخل در همدیگر مي

آخرین مطلبي که در جلسه واحد طرح شد پیرامون ضرورت مکان ساز بود که سؤال فرمودند وقتي ما در 

جهتي را هم به اسم جهت ساز آوریم و آثار  تقسیمات جدول وضعیت آثار زماني را به اسم زمانساز مي

نمایند شوند، نقش ترکیب سازي هم پیدا ميآوریم، چون اینها به عنوان عوامل و اجزاء ترکیب تلقي مي مي

 واحتیاجي به مکانساز نیست، لذا خود اینها مکانساز خواهند بود.

تقسیم کنیم با در پاسخ چند مطلب گفته شد، یک صحبت اینکه اگر وضعیت را به جهت ساز و زمانساز 

فرمودند، مبناي تقسیمات به مبناي تقسیم به سه سازگاري ندارد چون تقسیم به دو شده است. در پاسخ مي

سه در مورد امور طولي بوده است و نه امور عرضي یعني هر گاه چیزي را که به جهت زمان و مکان تقسیم 

یم کنیم آن هم باید به سه چیز تقسیم شود، اما کنیم، باید سه تا باشد، بعد هم اگر خواستیم جهت را تقس مي

بار ... تقسیم شود. گاه یک بار ریز  09در اینکه چند مرتبه اینکار انجام شود لزوماً نباید سه بار یا نه بار یا 

کردن کافي است. بنابراین در اینجا در جهت زمان و مکان مبناي تقسیم برسد رعایت شده است و اگر هم 

نویسیم، اما اینکه در این جدول آوریم، سه مکانساز مي ز درست کنیم سه جهت ساز ميخواستیم جهت سا

 الزم باشد سه بار آن را تکرار کنیم چنین لزومي وجود ندارد.
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شد، هر گاه ماه از یک بعدي تقسیم کنیم از همان بعد باید تقسیم به سه  در پاسخ این قسمت هم گفته مي

خواهد مگر آنکه تقسیم ما  کنیم حتماً سه مي م به جهت ساز و زمانساز ميصورت گیرد حال اگر گفتیم تقسی

شود دیگري الزم نیست  به معناي ریز کردن مقیاس باشد، در این صورت چون در ارتباطات سابق ضرب مي

در اینجا هم سه بار مقیاس را ریز کنیم یک بار هم که ریز کنیم دقت به اندازه یک مرتبه افزایش پیدا 

د اما ریز شدن مقیاس به معني پیدایش مفهوم جدید یا فرمول جدید در تقسیم بندي نیست، به محض کن مي

خواهیم تقسیم کنیم حتماً باید به سه چیز تقسیم کنیم، پس  گوییم چیزي را به چیز دیگري مي اینکه مي

 خواهد. همین که گفتیم جهت ساز و زمانساز حتماً سومي هم مي

ین حسیني: عالوه بر این اگر گفتید، جهتي دارد، سرعتي هم دارد آنگاه چیست که حجت االسالم و المسلم

 جهت و سرعت دارد؟ هیچ چیزي نیست که هم سرعت دارد و هم جهت؟

برادر معلمي: در جلسه وحد به این مطلب هم اشاره شد که وقتي ما جهت ساز و مکانساز را داریم. این دو 

خواهند که همان ترکیب ساز است. در پاسخ به این  ظرف ترکیبي ميوقتي در هم بخواهند ضرب شوند یک 

گفتند ظرف ترکیبي خود همان موضوع است که در خارج وجود دارد و مدل را براي آن بکار  مطلب مي

 بریم. مي

حجت االسالم و المسلمین حسیني: موضوع را از لحاظ سرعتي شناخت اید ولي خود موضوع که معلوم نشده 

 که چیست؟

شد ما بین  رادر معلمي: اینکه جهت ساز و زمانساز کردیم براي موضوع بوده است و در پاسخ این گفته ميب

جهت ساز و جهت و همین طور بین زمان و زمانساز فرق قائل شدیم لذا باید بین ترکیب و ترکیب ساز هم 

آوریم  در جدول وضعیت نمي فرق قائل شویم. بدین معني که همانطور که مراحل حرکتي را به عنوان زمانساز

یا مراتب جهتي مثل اخالق را مثل صبر و رضا و تسلیم که بگوییم در جدول وضعیت چیزي غیر از آثار جهت 

رسیم باید بگوییم چیزي غیر از آثار جهت و مکان  شود در جدول زمان هم که مي و زمان مالحظه نمي

شود که این  غیر از آثار زمان و مکان مالحظه نمي شود و در جدول جهت هم باید بگوییم چیزي مالحظه نمي
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کرد اگر قرار شود هر شيء  گفتیم و هر سه را صفر مي همان چیزي است که قبالً به آن کل میان تهي مي

چیزي جز آثار اشیاء دیگر نباید و به هر شيء که برسیم بگوییم آثار اشیاء دیگر است. در آن صورت هر یک از 

شوند. ظاهراً صحبت در وند که هیچ یک از خود چیزي ندارند و باصطالح صفر ميش هایي مي«کل»آنها 

 همینجا حل شد.

آمد ضرورت  برادر پیروزمند: بسم اهلل الرحمن الرحیم، همان طور که فرمودند عمده مطلبي که به نظر مي

کنیم و مکان را ساز را حذف کند همین صحبت آخر بود که اگر مکان مکان ساز را در جدول وضعیت حل مي

شود که  اش آن ميآثار دو بعد دیگر بدانیم و همین حرف را هم در مورد دو بعد زمان و جهت بزنیم الزمه

هیچ یک از از خود چیزي نداشته باشند که جوهره آن همان چیزي است که حضرتعالي هم اشاره کردید که 

یح است لکن لوازم التزام به آن را در جهت و زمان معرفي کردیم زمان جهت چه چیزي است. این حرف صح

 جهت و زمان باید بررسي کنیم.

دهم که بحث ما راجع به مکان ساز است و نه راجع به مکان یعني صحبت این نیست که  ابتدائاً تذکر مي

بگوییم جهت و زماني براي موضوع پیدا کرده ایم حاال دنبال مشخص کردن این باشیم که جهت و زمان چه 

 که گفته ایم موضوعي است که جهت و زماني دارد و جهت و زمان آن هم مکاني دارد.چیزي؟ بل

خواهید بکنید  حجت االسالم و المسلمین حسیني: به عبارت دیگر تصرفي که در وضعیت به لحاظ مکان مي

 به وسیله مکانسازها است، مثالً جامعه اي داریم که از خانواده جمع و دولت تشکیل شده است. یک بار

پرسند فرقش  گیرد. مي گویید تصرف در جامعه و ترکیبات آن از موضع خانواده جمع و دولت انجام مي مي

گوییم اگر بنا باشد سعه اي در جامعه پیدا شود آن سعه باید در خانواده، جمع و دولت پیدا شود.  چیست؟ مي

انواده و احکام خانواده باید عوض شود. گوییم اوصاف جهتي و زماني آن را تغییر دهید، مثالً اخالق خ مثالً مي

چنانکه امروزه والیت و خانواده در شکل کامل اسالمي آن جاري نیست، انتظارات عمومي که به یک معني 

هم معین کننده ارزش و هم زمان هم مکان است، مانع جریان والیت الهیه در خانواده است. هر کس با 

و رابطه بین آنها بسیار هم گرم باشد بسیار کم خانواده اي پیدا سازد، ول خانواده خود کج دار و مریض مي
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شوند که مثالً که انتظار اطالع یافتن از محل درآمد شوهر خود را نداشته باشد و اینکه پول خود را چگونه  مي

کند که در صورت کند و با چه کساني تماس دارد، همان طور که هیچ گاه به ذهن ما خطور نمي خرج مي

گوییم بد نیست که ما هم اي ميبي خدمت حضرت صاحب االمر از ایشان مثالً حضرت آیت اهلل خامنهشرفیا

توانیم کمکي بکنیم حقي براي خود  سر در بیاوریم، در مراتب پایین تر شاید بگوییم اگر بدانیم احتماالً مي

دانیم. به هر حال هیچ  ورت ميشویم، و در یک رتبه پایینتر کنجکاوي و چون و چرا را حق خود و ضر قائل مي

گاه مولي علیه بدون آنکه ولي از او سؤال کند نباید به خود حق کنجکاوي دهد، باید براي ولي خود موضعي 

قائل باشد که او را در برابر خداوند متعال مسئول بداند و از اینکه حقي ندارد که از او سؤال کند نگران هم 

اي که او قرار داده اند راضي باشد و عدل را همین بداند و برسد که به رتبه نباشد مولي علیه باید به رتبه اي

کند که ما چرا در مقام حضرت خاتم االنبیاء  غیر از این را خالف بداند، چنانکه هیچ گاه به ذهن ما خطور نمي

اگر والیت خانواده یا صلي اهلل علیه و آله نیستیم! انتظار داشتن رتبه باالتر را براي خود نداشته باشیم، حال 

والیت اجتماعي به این مرحله از رشد برسد خیلي را فاصله است لکن باید از طریق تصرف در اموري به این 

 مرتبه برسیم.

شود همانطور  دهد که موجب رشد ارکان عیني جامعه مي بنابراین مکانساز نحوه تصرف در امري را نشان مي

دهد. همانطور که جهت ساز موجب رشد جهتي را نشان  ان ميکه زمانساز موجبات رشد سرعتي را نش

دهد، بنده اینگونه استفاده کردم. یعني یک بار ما باید درتقسیم به جهت، زمان و مکان یک انتزاع ابتدایي  مي

بنماییم زیر یک چیز زیر چیز دیگري زمان، و زیر چیز سومي را مکان بنویسیم. مثالً جهت را عبارت از صبر، 

گویم ـ و  گویم، خودش را مي و رضا بنویسیم، زمان هم سیاست، فرهنگ و اقتصاد ـ جدولش را نمي تسلیم

آییم تا جدول درست کنیم یعني  مکان را هم خانواده، جمع و دولت ذکر کنیم، بعد که این سه درست شد مي

آیید و  دهد بعد مي ياینها را طوري متناظر یکدیگر قرار دهیم که ابزار تصرف را در اختیارتان قرار نم

گویید، هر کدام از اینها باید یک جدول داشته باشند و به بقیه هم نظر داشته باشند و بنابه بیاني که قبالً  مي
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گوییم فرضاً جدولهایي به نام وضعیت، مراحل و جهت درست کنید و به این نحوه هم ناظر به  گذشت مي

 خانه انشاء اهلل درست شود. 86تا بیست و هفتا و جمعاً  یکدیگر باشند و ترکیب شوند تا انشاء اهلل سه

ماند، اول اینکه اگر الزم است که هر یک از  برادر پیروزمند: با توجه به صحبتهایي که شد دو سؤال باقي مي

 ابعاد عالوه بر اثرهایي که از دو بعد دیگر در خود داشته باشد.

ت این سه بعد را قائل شده اید آیا در بعد زماني صرفاً حجت االسالم و المسلمین حسیني: وقتي براي وضعی

اوصاف سرعتي ناظر بر آن هستند؟ یعني اثري که آمده متناسب با زمان باشد یا باید آنجا هم بگوییم زمانساز، 

گوییم  کنیم؟ قبل از اینکه بخواهد بیاید مي یعني اوصاف سرعتي همین نه تا است که در مراحل مالحظه مي

کبریت داراي سه بعد یا سه وجه است حال اگر خصلتي را براي طول آن ذکر کردیم آیا همان این قوطي 

خصلت را براي عرض به لحاظ عرض بگوییم یا به لحاظ خود طول بگوییم؟ )ج: به لحاظ عرض( اگر به لحاظ 

داریم بلکه کنیم دیگر کلمه زمان ساز در آنجا نعرض بخواهیم بگوییم آنجایي که به لحاظ سرعت صحبت مي

باید اوصاف سرعتي را ذکر کنیم منتهي باید ناظر به تمام آنچه در جهت و مکان هست باشد، اوصاف سرعتي 

گویید یک چیزي در این باشد که در آنها به این گونه نباشد غیر از آن  گویید، یک وقتي مي سه تا را که مي

 ت و اقتصاد را داریم منتهي به لحاظ دیگري.است که اصالً در آنها نباشد، یعني اینجا هم فرهنگ، سیاس

رسد اگر ملتزم به این شدیم یک تغییراتي در جدول مراحل یا حتي جهت پیدا  برادر پیروزمند: به نظر مي

شود لکن براي آنکه به مجموع بحث نگرشي کلي داشته باشیم  شود )چرا؟( هر چند بحث مربوط به بعد مي

گوییم هر بعدي باید از خود چیزي داشته ایم، یکي اینکه ميمر قرار گرفتهبد نیست ـ در اینجا ما بین دو ا

باشد و حداقل الزمه این حرف همان است که فرمودید در جدول زمان دیگر زمانساز نداشته باشیم یعني 

عنصري که مخصوص زمان است دیگر مثالً اوصاف زماني بشوند، یعني عنصري زماني که مخصوص جدول 

جدول مکان بوده نباید در آن دو این را به این شکل ندارند، یعني عین آن چیزي که در زمان هست و 

 جدول....
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حجت االسالم و المسلمین حسیني: یعني مثالً اگر در جمع جدول وضعیت اوصاف خاص بوده در فرهنگ 

 سیاست و اقتصاد اوصاف عام آن را بنویسید.

ي ندارم ولي حداقلش این است که ما یک تغایري پیدا شود برادر پیروزمند: االن من در کیفیت آن تمرکز

همان طور که فرمودید اگر زمانساز بوده حاال دیگر زمانساز نباشد بلکه زمان باشد و مهم این است که به هر 

-حال تفاوتي بین عناصري که در جدول زمان هستند با عناصري که در جدول مکان وجود داشتند پیدا مي

طر التزام به این موضوع است که باید جدول زمان داراي چیزي خاص زمان باشد و مکان و شود و این به خا

زدیم و آن  شود اما از طرف دیگر حرف دیگري هم مي جهت هم همین طور مطلب از این طرف درست مي

گفتیم جدول مراحل باید تغییرات همان عناصر جدول وضعیت را بگوید و جهت هم جهت همان  اینکه مي

عنواني که در جدول وضعیت داشتیم کار  09یا  6صر جدول وضعیت است، یعني ما تا آخر با همان عنا

 کنیم. مي

پس ظاهراً الزمة اینکه بگوییم در هر جدول باید یک عنصري که خصوصیت نسبت به خود آن بعد داشته 

وجود ندارند و تنها  باشد وجود داشته باشد، ا ین است که از طرف دیگر جدول زمان و جهت عناصر جدیدي

 تغییرات و جهت همان عناصري که در جدول وضعیت بودند باید پیدا شود.

حجت االسالم و المسلمین حسیني: اما به لحاظ دیگري که باشد دیگر نه معناي پیدایش امر جدیدي که 

 رار شود نیست.موجب پیداي چیزي کامالً مغایر با آنها باشد نیست اما به معني آنکه همانها هم عیناً تک

 شوند، مگر آنکه توضیح داده شود. برادر پیروزمند: ظاهراً قبالً همانها عیناً تکرار مي

حجت االسالم و المسلمین حسیني: یعني حتماً باید خصوصیتي داشته باشد که بدون ذکر آن خصوصیت به 

 خورد. کار لطمه مي

 قبلي ما مورد نظر نبوده یا ما عنایت نداشته ایم.آید که این مطلب در بحث  برادر پیروزمند: به نظر مي

کنیم، اگر فرضاً نبوده باشد جدول  حجت االسالم و المسلمین حسیني: حال علي فرض که نباشد صحبت مي

 خواستید؟خواستید؟ جدول زمان را براي چه مي دوم را براي چه مي
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ت تغییر یا تناسبات تغییر عناصر جدول برادر پیروزمند: براي اینکه مجموعه معادالت و قواعدي که کیفی

 وضعیت.

 برادر پیروزمند: بله شکلش که فرق دارد.

حجت االسالم و المسلمین حسیني: سؤال من همین جا است که چگونگي شکل اول عناصر جدول وضعیت 

خواهیم که کیفیت تناسب هاي تبدیلي و  گویید براي این ميکه معلوم است که چیست، شکل دوم را مي

برید، اگر هیچ خصوصیتي را به کار نبرید  ماني این را پیدا کنیم مسلماً در آن یک خصوصیت را به کار ميز

 شود. که عین جدول قبل مي

 خواهد بیانگر مراحل باشد. برادر پیروزمند: خصوصیتش همین است هک مي

راحل به حساب حجت االسالم و المسلمین حسیني: نه، خصوصیتي داشته که آن را وسیله شناسایي م

 خواسته به وسیله شناسایي مراحل بشود خصوصیتي داشته است یا نه؟ آوردید، اینکه مي مي

 برادر پیروزمند: غرضتان از خصوصیت چیست؟

حجت االسالم و المسلمین حسیني: هر چند زمان ناظر به وضعیت و جهت هر دو هست الکن خصوصیتي 

 دارد که غیر از جدول دیگر شده است.

پیروزمند: خصوصیتش در همین تعریفي که براي آن کردیم روشن است، بیش از این متوجه  برادر

 آید.  خصوصیتي براي آن نیستیم، خصوصیتش همین است که چنین کاري از آن مي

پرسم که آیا خصوصیتي براي جدول  حجت االسالم و المسلمین حسیني:  این سؤال را از آقاي معلمي مي

کنید چیست؟ بي دلیل که آنها را  ، دلیل اینکه اختالف سرعتهاي اوصاف زماني را ذکر ميزمان قائل نبوده اید

 ذکر نکرده اید.

 برادر معلمي: روشن است که جدول مراحل بیانگر مراحل تغییر است.

حجت االسالم و المسلمین حسیني: مراحل تغییرات چیزهایي که در وضعیت گفته شده است که کدام زودتر 

 شود.کدام سریعتر از دیگري عوض مي از دیگري و
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کنیم، ما  رسدکه این بحث فعالً جا ندارد وقتي به جدول مراحل رسیدیم صحبت مي برادر معلمي: به نظر مي

کنیم که آیا ما آثار مکان را در عین آنکه  به نظر خودمان قبالً اینها را با هم جمع کرده ایم، بعداً صحبت مي

 ایم یا نه؟ اگر نیاورده ایم در آن صورت اشکال وارد است.در جدول و زمان آورده مراحل را هم ذکر کرده ایم

 گوییم اثر ذات خود زمان چیست؟  برادر پیروزمند: ما مي

دهیم اثر زمان در زمان  برادر معلمي: اثر ذات زمان خود زمانسازها هستند همان مراحل تغییراتي که نشان مي

گوییم زمانساز در زمان هم هست  گفتیم اثر  مکان در مکان مي نميکه مطرح نیست چنانکه قبالً هم 

 گوییم بله، کل جدول در آنجا فرم ترکیبي داشته و در اینجا فرم تغییري دارد. مي

برادر پیروزمند: اگر این تعریف را براي مکانساز بپذیریم و به این دلیل قائل به ضرورت مکان ساز بشویم که 

جهت ساز و زمان ساز باشند، یک صحبت دیگر هم قبالً در مورد تفاوت ربط و  ظرفي براي ترکیب اوصاف

گفتیم که شيء را به صاحب وصف و  شيء داشتیم که تا حدود زیادي پایة کیفیت مدل باشد. این طور مي

شد  کردیم و وصف را هم همان چیزي که عارض بر شيء مي شود تلقي مي چیزي که وصف بر آن وارد مي

و بنا به این تصور از شيء و وصف بحثهایي کرده ایم و شکلهاي خاصي از مدل را بر اساس آن  دانستیم مي

ترسیم کرده ایم اکنون اگرتعریفي که براي مکانساز قائل شده ایم با تعریفي که از وصف شيء در نظر داشته 

ایم زیرا دن خارج نمودهشود که مکانساز را تبدیل به شيء کرده ایم واز وصف بو ایم مقایسه کنیم معلوم مي

شيء چیزي است که صاحب وصف است، محل ورود وصف است، چیزي است که ظرف وصف است، این 

مقدماتي که عرض شد درست باشد که اوالً تعریف شيء همین باشد، ثانیاً این تعریف مکانساز هم تطبیق 

 .شود بکند، در آن صورت جدول وضعیت ما از یک دستي و یکنواختي خارج مي

پرسم شيء بر اساس  حجت االسالم و المسلمین حسیني: براي اینکه تعریف اول شما را بهتر بفهمیم مي

 شود؟اصالت شيء چگونه تعریف مي

 گردد. گردد و اوصافش به ذاتش بر مي برادر پیروزمند: چیزي که خصوصیاتش به خودش بر مي

 گردد. حجت االسالم و المسلمین حسیني: یعني اوصاف به شيء بر مي
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برادر پیروزمند: منشأ آن شيء است، اینکه منشاأ آن شيء باشد، غیر از این است که ظرف براي وصف قرار 

گیرد، ممکن است یک شيء ظرف اوصاف قرار بگیرد لکن خود منشأ وجودي وجودي آن اوصاف نباشد  مي

 ولي ظرف تعین آن اوصاف هم قرار گیرد.

گردد کاري به وجود آن  فرمایید اوصاف به یک ذاتي بر مي مي حجت االسالم و المسلمین حسیني: شما

 نداریم.

 گویم ظرف وجودش آن است نه اینکه وجودش صرفاً متوقف بر آن باشد. برادر پیروزمند: من مي

پرسم پاسخ فرمایید. آیا در اصالت شيء اوصاف  حجت االسالم و المسلمین حسیني: سؤاالت را یک به یک مي

گردد وذات اوصاف مستقل است یا نیست؟ )بله( در اصالت شرایط به چه چیز بر  بر ميمستقالً به ذات 

گردد؟ )ج: به شرایط یعني شيء از خود هیچ چیز ندارد و هر چه دارد از غیر است( در اصالت ربط به چه  مي

 گردد( حالت خلفي که در مکان رها شده است چیست؟ گردد؟ )به رابطه بر مي چیز بر مي

روزمند: تخلف نشده است اوالً یاد آوري کنم اینکه شيء خصلتمند تعریف شود یا آن را صاحب وصف برادر پی

تعریف کنیم به معني آنکه شيء را به شکل اصالت شيء تفسیر کرده باشیم نیست زیرا شيء را منشأ تقوم 

ن هم بر آن تعریف از دهیم و اال دانیم بلکه صرفاً آن را ظرف وجودي آن و محل قرار گیري آن مي اوصاف نمي

 شيء و وصف اصراري ندارم، شاید شما یک تعریف دقیق تري بدهید که اشکال رفع شود.

 حجت االسالم و المسلمین حسیني: پس اشکال اصلي خود را دوباره بفرمایید.

ده برادر پیروزمند: یک تفاوتي بین شيء و وصف از بحثهاي گذشته ر ذهن داشته ایم بر اساس آن حرفهایي ز

دانستیم و وصف هم چیزي بوده که  ایم و آن تفاوت هم این بوده که شيء را صاحب وصف و خصلتمند مي

 شده است. عارض بر آن مي

 حجت االسالم و المسلمین حسیني: این تعریف را هم بر اساس اصالت ربط قابل توجیه و توضیح دانسته اید؟

وصف تفاوت باشد و ثانیاً تفاوتشان هم همین باشد، بعد  برادر پیروزمند: بله به فرضي که اوالً بین شيء و

کند زیرا  گوییم تعریف فعلي ما نسبت به مکان ساز با تعریفي که از شيء داشته و داریم تطبیق مي مي
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مکانساز را ظرف اوصاف زمانساز و جهت ساز داشته ایم، لذا در این صورت مکانسازهاي ما در جدول وضعیت 

وصاف در حالي که جهت ساز، و مکانسازهاي ما اوصاف هستند، و این به معني اختالف در اشیاء باشند و نه ا

 کیفیت محتوایي جدول وضعیت است.

حجت االسالم و المسلمین حسیني: متوجه نشدم، ما یک جهت ساز، یک زمانساز، یک مکانساز داریم، آیا از 

 اید یا به معني شيء.همراه هستند معني وصفي قصد کرده « ساز»این سه که با قید 

برادر پیروزمند: اول بنا بوده که وصفي باشد، منتهي حرف ما این است که با این تعریف اخیر از مکانساز 

 منافات دارد.

 کند؟حجت االسالم و المسلمین حسیني: یعني در اینجا به شيء هم به لحاظ وصف نظر مي

ا تعریف مشترکي از شيء و وصف داشته باشیم و بر سر برادر پیروزمند: همة این حرفها بعد از این است که م

آن تفاهم نموده باشیم، و اال اینکه در نظر شما چیزي از شيء و وصف باشد که بر اساس آن بفرمایند نظر 

 شود. کنم و بنده هم چیز دیگري در نظر داشته باشم مسئله حل نميوصفي به شيء مي

کند یا به نظر استقاللي، گاه لي و وسیله بودن به خانواده نگاه ميحجت االسالم و المسلمین حسیني: به نظر آ

توان خانواده را به عنوان یک واحد یا یک جزء و یک مجموعه مالحظه کرد همانطوري که جامعه را به  مي

دانید و وسیله و  کنیم، گاهي است که نه، جزء را در مجموعه بزرگتر منحل مي عنوان یک مجموعه نگاه مي

 دانید این دیگر نظر وصفي است. صرف براي مجموعه باالتر ميطریق ت

برادر پیروزمند: نظرتان را راجع به تفاوت شيء و وصف بفرمایید تا ببینیم بر اساس تعریفي که مورد نظرتان 

 است نظر وصفي به شيء امکان ندارد.

هم بر اساس اینکه رابطه و توان صحبت کرد و  حجت االسالم و المسلمین حسیني: بر اساس اصالت رابطه مي

شود وصف تصرف است و  توان صحبت کرد یعني بگوییم هر وصفي که مالحظه مي تعلق و والیت هم بیاید مي

شود آثار تصرف است آن وقت بحث ما در آنجا در باره اینکه آیا وصف را تا چه هر شیئي هم که ایجاد مي
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شود کیفیت  دوتاست، مطلب عال حده اي است وصف ميتوانیم از تصرف ببریم و بگوییم اینها  اندازه مي

 شود کیفیتي هم دارد. تصرف، خود تصرف داریم و کیفیت تصرف، شيء تصرفي است که واقع مي

 شود شيء؟ شود وصف آن و خود آن تصرف مي برادر پیروزمند: کیفیتش مي

از هم جدا شدني نیستند،  حجت االسالم و المسلمین حسیني: نه، یعني اگر شما گفتید تعلق و کیف تعلق

اینها اصالً دو تا « کیف تصرف»تفکیک به شيء و وصف اصالً غلط است مفهوم دیگري داریم در نظام تصرف 

کند، یعني به نظام فاعلي بر کنند به متصرف که فاعل است بازگشت به خود آن نمي نیستند، بازگشت هم مي

بریم نهایت تقوم نظام فاعلیت است، حال  برند آنجا بکار مي ميگردد، یعني معني تقومي را که اینجا به کار  مي

کاري به آن بحث نداریم حال بر گردیم روي اصالت رابطه، باید صحبت علي المبنا کردن را داشته باشیم 

یعني مثالً یک قضیه یا یک فیلسوف یک جا یک رأي دیگري داشته باشد ولي بتواند بر مبنا صحبت کند 

تواند همکاري داشته باشد بنا بر مبناي اصالت رابطه که مبنایش هم  طرف را ببیند و اال نمي یعني بتواند نظر

محکم است و اینطور نیست که با آن مطلب معارض در آید این را من در چندین قسمت کنترل کردم ممکن 

الزم است و  هایياست مطلب در آجا یک وضوحهاي دیگري پیدا کند که بپذیرید آنها هم در یک ضریب دقت

کنیم مگر وصف شيء را یک نحو رابطه و خود شيء را هم یک لکن االن بر اساس اصالت رابطه صحبت مي

دانید یعني در یک موضع متحدند، در یک موضع دیگر ما به االختالف براي آنها معرفي نحو رابطه نمي

که بخواهیم به خانواده نظر وسیله گویید بعد عالحده است، وصف عالحده است بنابراین اساس  کنید و مي مي

خواستیم این مدل را  توانیم آن را یک واحد مستقل ببینیم اگر مي اي و آلي بکنیم ایا در این صورت هم مي

روي جامعه به کار نبریم و موضوع کالم ما خانواده بود آن وقت صحیح بود که بگوییم در آنجا شیئي به 

ا خانواده است خانواده و جمع و دولت به عنوان مکان ساز یا ترکیب ساز خانواده داریم، اما درا ینجا شیئي م

 جامعه است نه اینکه خودشان لحاظ استقاللي داشته باشند.

برادر پیروزمند: تصور شما از شيء آن چیزي است که لحاظ استقالل بشود و وصف آن چیزي است که لحاظ 

 ا شيء نشد.گویید پس مکان ساز در اینج استقاللي نشود بعد مي
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حجت االسالم و المسلمین حسیني: هر گاه شما یک کل را مالحظه کنید که موضوع تقسیمتان قرار بگیرد 

شود شيء یعني بنابر اصل بودن رابطه در شيء و  حتماً آنجا به تعریفي که از اصالت رابطه دارید آن کل مي

اي به آن ایم، و آگاه که نظر وسیلهدهکنیم یک شيء را مالحظه کر وصف، آنگاه که یک کل را مالحظه مي

گویید شيء کنیم مثالً وصف مکان سازي نه استقاللي تعریف شما که ميداریم آن را به عنوان وصف نگاه مي

داراي وصف است و وصف عارض است این تعریف بر اساس اصالت رابطه اگر در جدول بیاید آیا آن وقت شيء 

 شود. یعني در مکان منسوب به جامعه دارد مالحظه ميشود؟ شما جز جامعه چیز دیگري مي

گویید مکانساز طرف تعریف این اوصاف است طرف  کنید مي برادر پیروزمند: بله ولي تعریفي که براي آن مي

 تعریف این اوصاف یعني خصلتمند این اوصاف.

جامعه آمده است  حجت االسالم و المسلمین حسیني: که این طرف ترکیبي خودش به عنوان یک وصف براي

گردد اما خود این مستقالً مورد نظر نیست  یعني منسوب به جامعه شده است همه این اوصاف به این بر مي

 بلکه وسیله براي تصرف در جامعه است.

شود اخالق را به عنوان یک کیفیت در نظر گرفت اخالق یکه آن را در جهت  فرمایند آیا نميبرادر معلمي: مي

 وصف قرار دادیم.ساز به عنوان 

 حجت االسالم و المسلمین حسیني: هر رابطه اي را همین طور، اقتصاد احکام، فرهنگ.

شود شيء، اگر بگویید اخالق  کنید مي کنید و آنرا مستقل نگاه مي برادر معلمي: بله وقتي آن را خاص مي

شود و عیبي مستقل نميشود وصف آن جامعه دیگر اقتصادي خانواده که مال این جامعه است آن وقت مي

 ندارد که بگوییم ضرب این دو تا.

شود مگر بنا نبود که ما موضوع را در مدل حجت االسالم و المسلمین حسیني: واال یک چیز دیگر قاطي مي

عوض نکنیم اگر خانواده شيء شد که اوصاف به آن بازگشت یعني اگر اینها صاحب وصف هایي شدند که آن 

کرد یعني اوصاف به خانواده و جمع دولت جداگانه و مستقالً بازگشت پیدا کرد این  وصف ها به آن بازگشت

 چیزهایي مستقل چه ربطي به جامعه دارند، خودشان مستقل هستند.
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 کنید.برادر پیروزمند: اینها همه درست اما شما با این صحبت دارید تعریف شيء و وصف را عوض مي

تعریف شيء و وصف را قبالً به صورت عامش فرمودید حاال آن را در حجت االسالم و المسلمین حسیني: نه 

خورد قید زدن به اطالق و عموم یک معنایي است، عرض کردن  مدل آورده اید یعني آن تعریف قید مي

گویم هر رابطه که براي روابط دیگر  گویید از نظر مقوله هاي فلسفي، من مي معناي دیگري است، شما مي

گوییم اینجا خانواده جمع و دولت موضوع براي اوصاف هست ولي آیا  گویم شيء، بعد مي مي موضوع قرار گیرد

گویید براي  شود یا وصف است براي چیز دیگري است؟ مي خودش هم بنحو استقالل در جدول مشاهده مي

 کنید. شناسایي جامعه است پس دارید نظر وصفي به آن مي

کنید اما این تعریف غیر از تعریفي است که  فرمایید موضوع را حل مي برادر پیروزمند: بر اساس تعریفي که مي

کند و  نوشته شود قبالً مورد نظر ما بود و این تعریف اقتضایش این است که شيء و وصف را نسبي مي

تواند شيء باشد و هر شيء در موضع دیگر وصف  کند یعني هر وصفي در یک موضع دیگر مي اعتباري مي

فرمایید یک وقت خانواده  اینکه شما آن را استقاللي ببینید یا نبینید، بنابراین تعریف که مي شود بسته به مي

شود یک وقت است  کنید آن موقع خانواده شيء مي خودش موضوع بحث شماست، و استقالالً به آن توجه مي

یعني یک چیز به دو  گیرد آن وقت وصف قرار گرفته است که خانواده وسیله اي براي توجه به جامعه قرار مي

تواند شيء یا وصف باشد یعني وصف و شيء حقیقتاً دوئیتي ندارند به این است که شما به چه  اعتبار مي

 اعتباري آن را نگاه کنید.

حجت االسالم و المسلمین حسیني: بر اساس اصالت رابطه وصف و شء هم ما به االختالف دارند و هم ما به 

ا )بسته به اینکه( بکار ببرید و در چه مجموعه اي این غیر از این است که االشتراک دارند یعني تا کج

 اعتباري است اعتباري معنایش این است که این هویتي ندارد اال به جعل شما.

 برادر پیروزمند: یعني اینکه به آن شيء یا وصف بگویید جعل شماست.

کنید بر اساس ما به  شما به آن نظر ميحجت االسالم و المسلمین حسیني: نه، این معنا و مفهومي که 

کنید با ما  االشتراک و باالختالف است یا نه؟ یعني در کلیه مفاهیم مثالً همین زماني که دارید و کاري که مي
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کنید یا نه؟ )ج: بله( پس باید در موضع خودش خاصیت خودش را  به االختالف و ما به االشتراک کار مي

 ت داشته باشد و بون جدول یک خاصیت داشته باشد.داشته باشد در جدول یک خاصی

 برادر پیروزمند: پس تعریف شيء و وصف چه شد؟

 خواهید بدهید. حجت االسالم و المسلمین حسیني: آیا تعریف مطلق مي

 شود. برادر پیروزمند: نه، تعریفي که اینجا داده مي

یش این نیست که کلیه تعاریف دیگر را دهند معنا حجت االسالم و المسلمین حسیني: تعریفي که اینجا مي

نفي کند اگر گفتیم آب درا ینجا وزن و حجمش این قدر است این معنایش این نیست که به طور مطلق 

همین است باالي کوه هم که ببرید این قدر است روي سطح دریا هم که ببرید همین قدر است این حرف با 

این طوري باشد و در جایگاه دیگر باید طور دیگري باشد نه اینکه سازد، در این جایگاه باید  اصالت رابطه نمي

شود آن طوري که ما بخواهیم علي المبنا صحبت کنیم  شود و اینجا طور دیگري مي بگویید آنجا عوض مي

این اشکال وارد بر مبنا نیست تعریف یا این است که کلیه کلمات خودشان کیفیتي هستند الفاظشان کیفیت 

دهند، این معناي اعتباري بودن نیست در یک  الت مختلف که بیایند معاني مختلف ميهستند در جم

حدودي اشتراک دارند این معناي یکساني آنها هم نیست و مفاهیمي هم که پشت این کلمات هستند همین 

ا  دهید مثالً یک جمله اي اینج طور است این مفهوم را در این جدول آورده این خوب یک معناي دیگري مي

تان دارد در تعریفي که آورید معناي شيء بستگي به کیفیت جمله نویسید در آن جمله کلمه شيء را مي مي

گویم اگر بر اساس اصالت  کنیم اگر بنویسیم شيء صاحب وصف است و وصف منسوب به شيء مي عرض مي

له را بر اساس اصلت شيء خود این دو جمله را بخواهید بگیرید هر دو مطلقند، ولي اگر خود این دو جم

رابطه در نظر بگیرید باید معاني آنها در جاي خودشان مشخص شود و باید وقتي که در جاهاي مختلف بکار 

برید ما به االشتراک داشته باشند نه به معناي اینکه ما به االشتراک آنها را یک قدر متیقن بریده از همه  مي

ه آن زد بگویید معنا عوض شد و اال عملیات منطقي شما هم اختالف ها بگیرید و بعد هر کس آمد یک قید ب
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شود بعد هم اگر بخواهید منطق استنتاج هم براي مالحظه امور بسازید براساس اصالت ربط  همین طور مي

 شود. طور دیگري مي

و شود  شي مي»فرمایید این است که اگر چیزي موضوع بررسي قرار گیرد  برادر پیروزمند: پس تعریفي که مي

 «شود وصف اگر چیزي در بررسي چیز دیگري منحل شد مي

کنید یعني خود  حجت االسالم و المسلمین حسیني: یعني اگر چیزي را به لحاظ چیز دیگري مالحظه مي

شود هر چند که اوصاف  کند، خوب طبیعتاً مي شود، لحاظ آلي و طریقیت پیدا مي این مالحظه استقاللي نمي

 باشد.دیگري براي آن ذکر شده 

برادر پیروزمند: بر این مبنا اشکالي نیست، یعني زمانساز وصف است و مکان ساز وصف است مگر اینکه تبیین 

 بفرمایید که همان تعریفي که ما داریم معنایش این است که به اشیاء عیني شيء بگوییم.

خورد و این  زها( ميگوییم اینجا آن وصف ها به این )مکان سا حجت االسالم و المسلمین حسیني: ما مي

گذارد بین  شود فرق مي کند )یعني به جامعه( اینکه محل ورود آنها ميخودش به چیز دیگري نسبت پیدا مي

بیند با جدول زمان فرق پیدا  این و امور زماني و امور جهتي، یعني در جدول مکان )وضعیت( که این را مي

هم ما به االختالف، اشتراک آنها این است که همه  کند باز بین خود اینها هم ما به االشتراک است مي

منسوب به جامعه هستند اختالف آنها این است که خصوصیت هر کدام گاهي خصوصیت ترکیبي است گاهي 

 خصوصیت تغییري است گاهي خصوصیت تغییري است گاهي خصوصیت جهتي.

کند و ما متصرف در آنها ز پیدا ميگفتیم جدول اوصاف در آن بروبرادر پیروزمند: بعد این اشیائي که مي

کنیم باید ببینیم این اشیاء موضوعیت پیدا  شویم و به واسطة تغییر در آنها در این اوصاف تصرف پیدا مي مي

 کند یا نه؟ مي

حجت االسالم و المسلمین حسیني: بین خود این اموري که در این جدول هستند همه از یک جهت وصف 

ها اختالف است و لذا بعضي از آنها محل وورد بعضي دیگر هستند این محل ورود هستند واز یک جهت بین آن
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توانند  بودن مانع از اینکه در موضع جامعه وسیله براي جامعه قرار گیرد نیست اگر محل ورود هستند مي

 ترکیب ساز باشند یعني چیزي بشوند که آنها وصف براي این بشوند.

ن درست، منتهي بعد صحبت ما این بوده که این مجموعه اوصاف که جدول ما برادر پیروزمند: بنا به تعریف ای

کند بعد هم که بخواهیم در این اوصاف را تشکیل داده انددر عینیت در قالب یک اشیاء عیني ظهور پیدا مي

م و گفتی دهیم و آن شيء که آنجا مي تغییر ایجاد کنیم به واسطه تغییر در اشیاء عیني، اوصاف را تغییر مي

 خواستیم بنا به این تعریف از شيء نبود. این کار را از آن مي

حجت االسالم و المسلمین حسیني: این که بخواهید در عینیت تغییر بدهید و از طریق تغییر در عینیت 

تغییر در اوصاف بدهید و از طریق تغییر در اوصاف تغییر در موضوع بدهید پس همه اینها در عین حال 

وعتان شد در عین حالي که بین خودشان اختالف و اشتراک هست که شما وقتي مکان سازها مربوط به موض

بینید در عین حال خودشان ناظر به چیز دیگري  بینید ترکیباتي هستند که اوصاف را بر اینها ناظر مي را مي

 هستند.

خاهید وارد بر  جدول مي برادر پیروزمند: این درست است ما همه عناوین جدول را پذیرفتیم حال این اوصاف

 خواهد تفسیر شود و بعد ما در اشیاء عیني تصرف کنیم. عینیت شود و بواسطه اینها مي

حجت االسالم و المسلمین حسیني: بجاي اشیاء عیني بگویید در اجزاء ترکیبي به لحاظ ترکیب بزرگتر که 

 جامعه باشد.

 به عنوان عناصر ترکیبي در وضعیت بود. برادر پیروزمند: آیا اجزاء ترکیبي غیر از آن چیزي که

حجت االسالم و المسلمین حسیني: اجزاء ترکیبي در اینجا به لحاظ شيء بزرگتر که جامعه است مورد 

کنید به لحاظ شيء بزرگتري که  گیرد یعني در جدول وضعیت که در شيء عیني تصرف مي تصرف قرار مي

ت بزرگتر را قبول دارید )ج: بله( بسیار خوب پس نظري که قبول دارید که جامعه است براي جامعه هم شیئی

کنید تکنولوژي یک  کنید تصرف براي یک مطلب دیگري است شما در تکنولوژي که تصرف مي به اینها مي
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کنید شيء عیني نیست آیا معنون عیني مثل خانواده دارد، به لحاظ یک چیز دیگري هم در آن تصرف مي

 خانواه هم همین طور.

کند براي حل مطلب، اگر ترکیب چیزي نیست  رسد همان مطالب قبلي کفایت مير معلمي: به نظر ميبراد

غیر از آثار زماني و مکاني و زمان چیزي نیست جز آثار مکاني و جهتي و جهت چیزي نیست جز آثار مکاني و 

عد باشد الزم است، کنید و غلط است و عنصر سومي هم که معرف شخصیت این ب زماني، این همه را صفر مي

گوییم این مرکب از جهت ساز و زمان ساز است یک  تواند بر دو باشد وقتي مي عالوه بر آن تقسیم بندي نمي

خواهد مگر اینکه بگوییم خود جهت ساز از تقسیمات آن است که در این صورت داریم  چیز دیگر هم مي

بعدهاي دیگر سرجاي خودش است، پس در  کنیم کنیم و وقتي که مقیاس را ریز ميمقیاس را واریز مي

ترکیبات باید یک امري مربوط به خود ترکیب به عنوان ترکیب ساز وجود داشته باشد بعد که جدول تمام 

شد سراغ کیفیتهاي عیني برویم و بگوییم این اوصافي که اینجا طراحي کرده ایم در عینیت باشد از شيء به 

 یک شيء دیگري برویم.

 المسلمین حسیني: ضمناً این قسمت زمانسازها مدل مراحل است نه نفس مراحل. حجت االسالم و

شود یعني در برنامه که ترکیب و مراحل و جهت یکي  برادر معلمي: بله بعد مراحل به وسیله آن ساخته مي

 است یعني از هم بریده نیستند.

ال آقاي پیروزمند خود به خود حجت االسالم و المسلمین حسیني: آن وقت وقتي این سه تا حل شوند اشک

 شو. حل مي

کنیم آیا این  برادر معلمي: قسمت بعدي بحث این بود که اگر به جهت ساز و زمان ساز و مکان ساز تقسیم مي

شود مثالً اگر جهت  سه تا باید هم عرض هم قرار گیرند یا فرم ترکیبي آنها به شکل دیگري است، گفته مي

توانیم در کیفیت چیزهایي را بپذیریم  دهد نمي که ارزش کیفیت را نشان مي شود به سه چیز ساز تقسیم مي

کنیم  که بي ارزش باشند و وقتي که در کیفیت عاملهاي تغییر کننده و داراي سرعت را )زمانساز( معرفي مي

رف گوییم ترکیب ساز یعني ظ توانیم در کیفیت معین کنیم که مطلقاً تغییر نکند و وقتي مي چیزي را نمي
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توانیم تصور کنیم که در ظرف ترکیبي واقع نشد از این صحبت نتیجه  زمان ساز و جهت ساز، چیزي را نمي

گوییم زمانساز یعني همه کیفیت و مکان ساز  گوییم جهت ساز یعني هم کیفیت وقتي مي گیریم وقتي مي مي

گفتیم  ر در بحث جامعه ميتوانند اینها هم عرض واقع شوند حال مثالً اگ هم یعني همه کیفیت پس نمي

توانیم پیدا کنیم که اخالقي یا احکامي یا  جهت ساز جامعه اخالق و احکام و تکنولوژي است چیزي را نمي

گوییم زمانسازها فرهنگ، اقتصاد و سیاست  مربوط به تکنولوژي نباشد یا چیز چهارمي باشد وقتي هم که مي

یم که چیز چهارمي باشد مثالً اگر بگوییم هر شيء داراي وزن و توانیم در جامع چیزي را پیدا کن است باز نمي

حجم و رنگ است و هر کدام از وزن و حجم و رنگ را تقسیم کنیم همه کیفیت در ترکیب هر کدام از 

تقسیمات وزن و حجم و رنگ حضور دارد مثالً اگر بگوییم اشیاء قرمز و آبي و سبز را جدا کرده و کنار 

 بگذارید.

روند، اینکه وزنها و حجمها چیزهایي سر جاي خود هستند یا بر عکس آن  هم به آن طرف مي وزن و حجم

گوییم اشیاء سبک را یک طرف بگذارید، سنگین را طرف دیگر و متوسط الوزن ها را هم طرف  وقتي مي

وند، سه ر کنیم رنگهاي سبز، آبي و قرمز هم طبعاً آن طرف مي دیگري بگذارید، هنگامي که این کار را مي

شود ما نباید جهت ساز، زمانساز و  امري که تقسیمات آنها موازي هستند مورد نظر است بنابراین گفته مي

مکانساز را هم عرض یکدیگر بنویسیم بلکه باید تقسیمات آنها موازي باشد حاال تقسیمات موازي به دو 

ند، مثل اینکه بگوییم قرمز و سبز اش آن است که هیچ ربطي به هم نداشته باشصورت ممکن است، یک نحوه

و آبي جدا، سبک و سنگیني ها هم جدا، حجم هایکم و زیاد هم جدا، یک تصور دیگر آن است که ما اینها را 

کنند، پس معلوم به یکدیگر مربوط کنیم، بریدة از یکدیگر قابلیت تقسیم بندي و جمع بندي پیدا نمي

یعني اول کار فرضاً از لحاظ رنگ تقسیم بندي کنیم و بعد از آن شود که ما باید یکي را شامل بنویسیم  مي

سبک ها و سنگین ها را در د اخل هر یک از قسمتهایي که به لحاظ رنگ جدا شده اند معین نماییم، بعد هم 

شود که باز ما باید  کم حجم ها و پر حجم ها را د داخل آن مجموعه ها معین نماییم، بنابراین معلوم مي

شود که حاال  مشمول را بنویسیم، وقتي بنا شد شامل و مشمول را معین کنیم، این صحبت مطرح ميشامل و 
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گویم وقتي بحث ما بحث رشد است و برنامه ریزي برنامه ریزي رشد است  کدامیک را شامل بنویسیم؟ مي

یم و یکي کن طبعاً باید امر جهت ساز شامل باشد، چون آن امري که در نهایت همه چیزها را جمع مي

گیرد که از نظر سیر در جهت ضعیف است یا قوي است، یعني کجا  کنیم، از آن لحاظ مورد دقت قرار مي مي

هست؟ رشد یافته است یا عقب مانده است پس باید امر جهت ساز شامل واقع شود باصطالح تغییرات براي 

شوند، پس  ، آنها به تبع واقع ميرشد همین مطلب ارزشي است، ترکیبات براي پیدا شدن همان تغییرات است

باید بگوییم که چون مهمترین عامل در شيء ارزش شيء است زیرا که برنامه ریزي برنامه ریزي رشد است 

وقتي برنامه ریزي رشد باشد یعني برنامه ریزي رشد ارزش است، نه رشد تغییر، رشد ارزش مطرح است، پس 

باشد و نه دسته بندي تغییر، وقتي دسته بندي ارزشي شد زیر شاملترین دسته بندي باید دسته بندي ارزشي 

شود زیرا تغییر، تغییر این ارزشها است، و زیر این هم، بحث ترکیب واقع  آن دسته بندي تغییرات نوشته مي

شود با توجه به این مختصري که جهت یاد آوري عرض شد، جهت ساز را باید باال بنویسیم، سپس هر  مي

 به سه زمانساز تقسیم کنیم وهر زمانساز را به سه مکانساز تقسیم نماییم.جهت ساز را را 

خواهیم  برادر سیف: در این باره اگر تابع و متبوع بگوییم بهتراز شامل و مشمول است یعني چون ما مي

بگوییم کیفیت تغییرات در زمان و تصرفات در زمان وترکیبات در کان باید به نحوي باشد که به سمت جهت 

 راسند. اشد لذا اگر تابع و متبوع بگوییم مفهوم را نسبت به شامل و مشمول بهتر ميب

کند و بعد هم توضیح بیشتري  اما مسئله دیگر اینکه گفتیم جهت چیزي است که مراتب رشد را معین مي

کل  کند، همه اهداف متوالي و ربط بین آنها را که مجموعاًدادیم که جهت عمالً همه مسیر را معین مي

باشد یعني ترکیب سازها یا کند و موضوع تغییر ما هم در این مسیر مکان ميشود را معین مي مسیري مي

سازند،  شوند که در مجموعه جهت را مي مکانسازهاي خاصي هستند که با تغییرات خاصي خود مسیري مي

املیت و مشمولیت این معنا کند در آن صورت بیان ش بنابراین اگر جهت امري باشدکه همه مسیر را معین مي

کند که جهت همه مسیر میب اشد و زمان و مکن بعدهایي هستند که اطالعاتي و توضیحاتي  را پیدا مي

دهند، در این صورت اگر جهت همه مسیر باشد، مکانسازهاي ما که در نهایت اشیاء  درباره این مسیر به ما مي
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ر آنکه حرکت و زمان آن اشیاء ترکیب ساز را هم همراه توان بخضي از جهت دانست، مگ شوند را نمي ما مي

باشد، یعني دوباره جهت را در مکان بیاوریم،  آنها بیاوریم، آن هم نه زمان انتزاعي، بلکه زماني که بعد آن مي

رسد اگر جهت را به عنوان چیزي که شامل بر همه مسیر است دانستیم، در آن صورت  از این رو به نظر مي

زمان و مکان را مشمول آن بدانیم، مگر آنه به نحوي مفهوم جهت را توضیح دهیم که این اشکال  توانیم نمي

 پیش نیاید.

برادر معلمي: بحث فعلي در مورد جهت ساز، زمانساز و مکانساز است و نه زمان و مکان جهت و شما بحث را 

در مورد جهت ساز زمانساز و  به بحث زمان، مکان و جهت بردید که با این بحث کامالً فرق دارد، بحث

گوییم کدام شامل و کدام مشمول است جهت و زمان و مکان که قرار شد هم عرض با  مکانساز است که مي

کنیم نسبت تأثیر آنها در  گوییم سه جدول داریم که این سه را با یکدیگر ترکیب مي یکدیگر باشند، مي

کمتر و نه بیشتر، نه اولي و نه دومي، فعالً بحث در  کیفیت در جدول برنامه درست به یک اندازه است، نه

مورد این است که جهت ساز، زمانساز و مکانساز کدامیک شامل و کدام یک تحت شمول هستند و یا هم 

عرض یکدیگر هستند؟ دقیقاً مثل آنجا که زمان مکان، جهت را مثال هم عرض هم قرار دادیم، پشت سر آن 

آییم همه  ، مکانساز هم عرض یکدیگراند، گفتیم نه، وقتي که به بحث ارزش ميهم بگوییم جهت ساز، زمانساز

کند،  شود همان عامل تغییر مي کنیم عاملي که ارزش به وسیله آن مشخص مي را در بحث ارزش منحل مي

شود، بنابراین تقسیمات آن موازي یکدیگر نیست که بگوییم ارزش کیفیت از  در همان عامل تغییر واقع مي

آید و این دسته چیزها هم همعرض یکدیگر هستند، تا تصور آن چنین شود که  ن دسته چیزها به دست ميای

شود، آن چیزي که ارزش به وسیلة آن پیدا  آید ارزشي ندارد، ارزش در آن وارد نمي آنچه از آن تغییر پدید مي

ندارد، گفتیم این طور نیست، کند و آنچه که در آن ترکیب است، آن دو در آن نقشي  شود تغییري نمي مي

شود آن را اول از لحاظ رنگي تقسیم کنیم بعد از لحاظ وزني،  ماند که مي مثل بحث رنگ و وزن و حجم مي

شود وارونة آن را انجام داد، به  بعد از لحاظ حجمي، شامل و مشمول نیستند، تابع و متبوع هم نیستند یا مي

شود ولي چون مشخصة برنامه ریزي ما ارزش است و برنامه  بله مي گوییم شود مي رسد از هر طرف مي نظر مي
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ریزي ما براي رشد است و رشد هم معني ارزشي دارد حتماً باید شاملترین تقسیم بندي تقسیم بندي ارزشي 

کنند باید در شاملترین جایگاه قرار گیرند تا ما بتوانیم  باشد یعني آن اموري که ارزش کیفیت را معین مي

م وضعیت امور نسبت به دیروز رشد پیدا کرده است، این دو را جمع بزنیم و بگوییم مثالً منتجه امروز بگویی

نسبت به دیروز رشد کرده است تغییر سازها، تغییر سازهاي این چیزها هستند، چرا که در بحثهاي گذشته 

احکام، اخالق تکنولوژي پذیرفته ایم که ارزش هر جامعه اي به احکام اخالق و تکنولوژي است، هر چند 

شوند لکن عوض شدن آنها به این ترتیب است که یک قسمت ازا حکام یک قسمت از اخالق و یک  عوض مي

شود، یعني تغییراتي که از هر  گوییم عوض مي قسمت از تکنولوژي که روي هم به آن تغییرات اقتصادي مي

 اقتصادي تغییري پیدا شده است. کدام از آن سه ارزش ناشي شده است، یعني در ارزش از لحاظ

حجت االسالم و المسلمین حسیني: مطلب شامل و مشمول را متوجه شدم این را هم که به لحاظ برنامه 

 رشد جهت ساز باید باال باشد را نیز متوجه شدم اینکه فرمودید فرقي ندارد که وارونه بنویسم را متوجه نشدم.

فرق دارد )بله، بسیار خوب( و غیر از این هم محال است اما مثالي  برادر معلمي: در برنامه ریزي که حتماً

توانیم اشیاء روي میز  گوییم یک بار مي خواهیم اشیائ روي این میز را دسته بندي کنیم مي زنم، فرضاً مي مي

ها را که فرضاً اشیائي متعلق به اقاي سلیمي و آقاي امیري و آقاي حسینیان است را از حیث متعلق بودن آن

به ایشان تقسیم کنیم، از یک بعد دیگر بیاییم تقسیم کنیم و بگوییم اشیائي که روي این میز هستند یا 

کاغذي هستند، یا پالستیکي هستند و یا فلزي هستند، یک بار دیگر هم اشیاء روي میز را به حسب رنگشان 

از آن اگر ما بیاییم اینها را در یکدیگر گوییم این اشیاء آبي، سبز و یا قرمز هستند، بعد  کنیم و ميتقسیم مي

گوییم اشیاء روي این میز  ضرب کنیم، بدانیم شامل و مشمول هستند که قبالً تمام شده است یعني وقتي مي

گوییم آبي و قرمز است، آبي و  متعلق به این سه نفر هست یعني فرد چهارمي وجود ندارد. وقتي هم که مي

گیرد، حال اگر ما قرار شد اینها را در یکدیگر ضرب کنیم اول اشیاء را ر نميقرمز بودن در کنار مالکیت قرا

کنیم، بعد در داخل هر یک از این دسته اشیاء آنها را از لحاظ جنسشان  مثالً از لحاظ مالکیتشان تقسیم مي

را از لحاظ نماییم، بعد در داخل هر یک از آنها نیز آنها  به سه دسته پالستیکي، فلزي و کاغذي تقسیم مي
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نماییم، بعد در داخل هر یک از آنها نیز آنها را از جنسشان به سه دسته پالستیکي، فلزي و کاغذي تقسیم مي

دهیم، با سه مرتبه تقسیم به اینگونه بیست و هفت دسته  لحاظ رنگ در سه دسته آبي، سبز و قرمز جاي مي

ه ما این اشیاء را از لحاظ مالکیت تقسیم کنیم، کند ک دسته در این مثال فرقي نمي 09پیدا شده است، این 

بعد از لحاظ جنس، بعد از لحاظ رنگ یا اول کار دیگري کنیم و اشیائ آبي را از سبز و قرمز جدا نماییم بعد 

هر یک از آن سه دسته را از لحاظ جنسیت اشیاء درونشان تقسیم کنیم، بعد هم هر دسته از لحاظ مالکیت 

آید، باز هم اعضاي این بیست و هفت خانه همان  خانه و دسته به دست مي 09از هم آنها تقسیم نماییم ب

-بیست و هفت خانه قبلي خواهند بود لکن تعریف اینها فرق کرده است، وقتي تعریف فرق کرده باشد مي

ه ما گوییم برنام گوییم این دو تعریف دو خصلت دارند، این دو تعریف دو کارآئي دارند چون ما در آنجا مي

برنامه رشد است حتماً باید شاملترین امر آن امر ارزشي باشد، مثالً در این مثال بگوییم شاملترین امر و 

 تقسیم باید از این جهت که اشیاء متعلق به کیست باشد.

گیرد مقصد است که معلوم حجت االسالم و المسلمین حسیني: تقسیم بندي که بدون مقصد انجام نمي

 م باشد یعني جبري است.کند شامل کدا مي

گوییم اگر بحث اینکه رشد در ارزش است را کنار بگذاریم، به  برادر معلمي: بله حتماً همین طور است، ما مي

مجموعه  09مجموعه درست شود و متعلقات آن  09توان تقسیم بندي کرد که همان  هاي مختلفي مينحوه

 09ف فرق پیدا خواهد کرد هر چند در هر صورت هم در اشیاء عیني یک چیز بشود، تصوراً ولي تعاری

شود و  مجموعه داریم لکن تعریف هاي آنها مختلف خواهد بود، سه دسته تعاریف مختلف براي آنها پیدا مي

 این به معني سه نحوه کارآیي است.

که حجت االسالم و المسلمین حسیني: سه نحوه کارآیي براي سه مقصد مختلف آنگاه همیشه از مقصد است 

 شود )بله درست است نظر ما هم همین است( بسیار خوب. شامل مشخص مي

گوییم حال چون برنامه ریزي ما برنامه ریزي رشد است ارزش باید باال برود در یک برنامه  برادر معلمي: مي

 ریزي دیگر شاید مالکیت باال برود.
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برنامه ریزي بر اساس منطق اصالت ماند، که حال اگر حجت االسالم و المسلمین حسیني: سؤال دیگر مي

توانیم بگوییم با وجودي که مقصد آنها مادي و دنیایي  حس بود، اگر بخواهیم کفار را ارزیابي کنیم، آیا مي

 هست باز هم اخالق، احکام و تکنولوژي را باید باال بنویسند؟ یا اینکه ...

کنند  منتهي آنها رشد را چیز دیگري تعریف ميبرادر معلمي: آنها هم برنامه ریزیشان برنامه ریزي رشد است 

دانیم آنها عامل ارزش ساز را  تفاوتمان در این است که ما عامل ارزش ساز را احکام اخالق و تکنولوژي مي

گوییم مثالً این عامل اقتصاد ارزش  خواهند رشد دهند، ولي ما مي دانند، ولي باز هم ارزش را مي اقتصاد مي

 ر ساز است تفاوتمان از این لحاظ است.ساز نیست، این تغیی

برادر سیف: گر چه موضع این بحث ـ مقایسه روش کفار و روش ما ـ اینجا نیست لکن حاال که مطرح شد به 

دهیم آنها هم  توانند اقتصاد را شاخصه رشد بگیرند بلکه اگر ما ارزش را به اخالق مي رسد آنها هم نمي نظر مي

اند، منتهي اخالق هواپرستي، مثالً ما ذکر نکنند ولي ارزش را در واقع به اخالق دادهاجباراً ولو اسم آن را هم 

کنیم آنها مراتب قرب را در جهت رسیدن به لذائذ نفساني و  مراتب اخالق را در مسیر تقرب به خدا ذکر مي

فس هر چه که باشد کنند، که االن در موضع بیان آن مراتب نیستیم ولي به هر حال ارضاء ن نفسانیات ذکر مي

دهند و به همین دلیل  مراتب دارد و حتماً همان هم حکومت دارد و کفار هم حتماً آن را مورد لحاظ قرار مي

گیرد بلکه با ضرب  ارزش اقتصادي صرف، یعني کمیت اقتصادي صرف به خودي خود مبناي قیمت قرار نمي

ان که در دست ریگان و یک هنر پیشه سینما قرار کند، مثالً یک استکدر دستگاه ارزشي آنها قیمت پیدا مي

گیرد ولو ظاهراً در بازار قیمت مشابه آن پنج تومان باشد ولي چون نسبتي به آن ملعون پیدا کرده و در  مي

 کند.دست اوست براي آنها قیمت بیشتري پیدا مي

 کند؟ حجت االسالم و المسلمین حسیني: ارزش اقتصادي پیدا مي

شود، مثالً براي چیزي که ارزش آن پنج تومان بیشتر  دستگاه اقتصادي روي آن معامله ميبرادر سیف: در 

دهند حاال موضع بحث پیرامون این مسئله نیست لکن منظور این است که اگر  نیست میلیونها تومان پول مي
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اً متزلزل هستند و توانند رشد کنند، و محکوم به تزلزل هستند، ولو در سیر تاریخي حتم غیر از این باشد نمي

 توانند داشته با شند. لیکن در کوتاه مدت هم هیچ نحوه رشد متعادلي در نظام خود نمي

شود آنها هم اخالق را باال قرار بدهند منتهي نحوه اخالق ما با اخالق  برادر حسینیان: این مطلب هست که مي

 آنها فرق دارد ما مراتب صبر و تسلیم و رضا را قرار دهیم و ...

بریم با  برادر معلمي: به این بحث اگر به این دید نگاه کنیم که کفار هم دقیقاً همین مدلي را که ما به کار مي

برند وقتي هم به کمیت برسیم بگوییم کمیتش را هم مانند ما کمیت گذاري  همین ترکیبات به کار مي

و آنها مثالً وارونة ما حرکت  کنیمکنند، تنها چیزي که هست ما از سمت صبر به سوي رضا سیر مي مي

شود( باز  کنند )حجت االسالم و المسلمین حسیني: این نميکنند و از سمت رضا به سوي صبر سیر مي مي

تازه به این معني ي توان این را اضافه کرده که نه در هر دو نظام مسیر صبر و تسلیم و رضا است منتهي 

تنها قید الهي و مادي مطلب را مختلف کند، اما نادرستي این یکي صبر و تسلیم و رضاي مادي و یکي الهي، 

رفتیم همان مدلي را که کفار سالهاست با  حرف از یک جهت معلوم است و آن اینکه اگر چنین بود ما هم مي

گرفتیم و مدل ما با مدل آنها فرق نداشت اما از بعد دیگري  آن کار کرده اند براي اداره جامعة خود به کار مي

دهند، اقتصاد به خودي خود که  حرف درست است و آن اینکه اگر آنها هم رشد اقتصاد را اصل قرار ميین 

معني ندارد، اینکه فرضاً تعداد لیوانها زیاد شود، تعداد ماشینها و مقدار پولها زیاد شود، این اضافه شدنها به 

سان نشود انسان دنبال رشد آنها نخواهد چیزي در درون انسان بر نگردد و تا باعث سرور و بهجتي در درون ان

هاي خود نیستند، بعد از رفت، به همین علت هم هست که همة افراد به دنبال اضافه شدن تعداد درشکه

طلبند، خود آن چیز مطلوبیت ذاتي ندارد، مطلوبیت ذاتي  روند، چیز دیگري را مي مدتي سراغ اتومبیل مي

گردد، پس جمع این  انسان هم به همان روحیات و اخالق بر مي چیزي در درون خود انسان است که درون

دهند، مدلي دیگر دارند، لکن اینکه این  دو صحبت این خواهد بود که آنها بعضي از کارها را مدلي انجام نمي

آورند تفاوت  دهند، همین جوري آن را ميخواسته را چگونه در مدل جا بدهند اینکار را با این مدل انجام نمي

 ا با آنها این است.م
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توانیم کفار مسلمین را ارزیابي کنیم تمام و  حجت االسالم و المسلمین حسیني: اینکه ما با یک مدل واحد مي

سازند این معنا که حاالت روحي خود را هم مادي کنند وجود  ثابت، آنها هم در مدلي که براي خودشان مي

کند، معني کند، معني ارزش آنها هم فرق پیدا مييدارد و لذا معني تعاریف و کلماتشان فرق پیدا م

 کند.تناسباتشان هم فرق پیدا مي

برادر معلمي: اینکه ما وقتي یک مدلي داشتیم کفار را هم با مدل خودمان باید بسنجیم و عیناً با همان 

لي این نسبتها، با همان ترکیبات و بر اساس همان مدل حرف درستي است که حتماً باید چنین باشد، و

صحبت نیست که آنها هم براي کار خودشان همین مدل را ما را دارند، این نیست، یک مدل دیگر دارند، ولي 

گوییم نحوه حرکت به این ترتیب است، آنها هم دارند یک نحوه حرکت  صحبت این است که اگر ما مي

کنند،  اموري را باال و پایین مي گوییم چرا هست لکن آنها اگر کنند آیا حرکت آنها طبق فرمول نیست؟ مي مي

 شود. نتوانسته اند آن را مدلي بکنند مدل صحیح آن را پیدا نکرده اند، به خاطر همین هم قاطي پاطي مي

 حجت االسالم و المسلمین حسیني: مدل حیواني آنها که کامل است اول از همه حیوانات هستند.

 شود. نميبرادر معلمي: مدل حیواني آنها هیچ گاه کامل 

تواند کامل  شود، ولي براي زندگي حیواني که مي حجت االسالم و المسلمین حسیني: براي انسان کامل نمي

گویید یک سگ درجه یک  شود، اما براي زندگي انساني و ظرفیت فطري انسان کوچک است مثالً شما مي

 زند. است خوب سگ دو مي

دنبالش هستند، به آن صورت قابل تحقق نیست از یک چیزها  برادر معلمي: به عبارت دیگر اموري که آنها به

گویند که اقتصاد در رأس است، آنگاه اقتصاد را  آورند فرضاً در دستگاه خودشان مي و یک جاهاي دیگري مي

 کنند.هم فرضاً به صنعت خدمات و کشاورزي تقسیم مي

به ما بلکه به کل خدا پرستان ندارد  حجت االسالم و المسلمین حسیني: اینکه مدل آنها قدرت شمول نسبت

توانند تحلیل  توانند حرکت خداپرستان را تحلیل کنند و بخشي از امور فطري خود را هم نمي یعني نمي
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نمایند، از طرف دیگر مبتال به آنها هم هست و مجبورند موضعي بگیرند نقص مدل آنها درکارکرد همان 

 حیواني بودن آن است.

فتیم انسان براي حرکات خود انگیزه دارد و انگیزه آن را هم یک امر اخالقي دانستیم، برادر معلمي: اگر گ

گوییم هر چند آنها اخالقیات را در تقسیم بندي خدمات آورده  دهند، مي آنگاه وقتي آنها کار خاصي انجام مي

ستان خود چنین پذیریم که باعث رشد صنعت بشود و این را براي زیرد گویند ما اخالقي را مي اند و مي

کنند، درست است که زیردست آن اخالق را اگر داشته باشد  توصیف میکنند ولي براي خودشان اینکار را نمي

خواهم درست شود، مؤمن باشد، کافر باشد،شیک پوش باشد، کثیف باشد ولي  که این صد پارچي که من مي

گویي ولي براي  اي زیردست خود اینطور ميگوئیم بر اگر صد پارچ را تحویل بدهند آن خوب اخالقي است، مي

کني، آنجا اخالق هم رفته باال اول صد پارچ  خودت چیز دیگري میگویي، تو برنامه ریزي براي کار خودت مي

را براي رسیدن به لذت بیشتر وسیله داشته اي و بعد برنامه ریزي براي تهیه آن کرده اي از این رو در اینجا 

است، اگر آن را در چارت نیاوردي بدوآنکه آن را در فرمولت تمام کرده باشي درکارت اخالق باال قرار گرفته 

داخل کردي، بدون ربط قانوني از آن استفاده کرده اي و به همین دلیل که ربط قانوني آن تمام نبوده است 

لحاظ کردن و اینگونه تواني آثار آنها را نسبت به هم لحاظ کني اصالً آثار کمي  لذا قرقاطي است، بنابراین نمي

آید زیرا امکان بدست  حرکت کردن محال است چون آنجا مدل کامل براي پرستش کافر هیچگاه بدست نمي

آمدن آن به معني امکان تحقق در امر متضاد در عالم است بدون آنکه هیچ کجاي آن به امر حقي بر گردد، 

 ا یک قید الهي ...شود، یعني همه را ب در این صورت حقانیت هیچگاه تمام نمي

حجت االسالم و المسلمین حسیني: حاال اگر کسي بگوید مدلشان کامل است ولي قدرت شمول و کارآیي را 

کنیم و قدرت شمول نسبت به همه چیز را  نسبت به تمام سطوح ندارد بر خالف کمالي که اینجا تعریف مي

 دارد.
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نیست ناقص است به کامل است ولي تنها در یک  برادر معلمي: همین که قدرت شمول را ندارد یعني کامل

توانیم حتي در امر اقتصادي  آید مثالً مدلشان را نمي مجموعه چون آثار چیزهاي دیگر در این مجموعه هم مي

 آید. کامل بدانیم زیرا آثار امور دیگر در امر اقتصاد هم مي

توانند با مدلشان کار کنند، همین  نمي گویم در سطح حیوانیت مدلشان کامل است و اال برادر حسینیان: مي

خواهد محقق کنند یعني مدل ما مدل و فرمول تغییر است و آنها هم فرمول و  توانند چیزي را که مي که مي

 مدل تغییر دستشان است.

اید که اگر آنها مدل الهي را در اختیار داشتند یعني انسانشناسي  برادر سیف: این سؤال اینجا پیش مي

ا داشتند به این معني که هم تقوي و هم هواي انسان را درک کنند، یعني بدانند که مراتب عزت و اسالمي ر

دانستند که ما خوبي و بدي را چگونه و به چیزهایي  مراتب مذلت چیست، اگر مدل ما در دستشان بود و مي

و کسي را که اله خود را  کنیم، کنیم، کسي را که اله خود را هواي خو قرار داده چگونه توصیف مي توصیف مي

توانستند در دستگاه خودشان هم بهتر  کنیم، آیا در آن صورت نمي رب العالمین قرار داده چگونه توصیف مي

کار کنند یعني مردم را به سمتي که از خدا دور شوند و به دنیا و هواپرستي نزدیک شوند سوق دهند؟ 

مرتد شد آیا ابزار خود را که علم و دانش و الگوي الهي اوست شد؟ یعني یک عالم مسلمان اگر نعوذاً باهلل  نمي

 تواند دقیقاً در خالف جهت بکار گیرد و براي ضربه زدن به مسلمان خوب از آن استفاده نماید؟ نمي

حجت االسالم و المسلمین حسیني: نه علت هم دارد، ممکن است در یک رتبه بگوییم این از مدل خودشان 

 لبستگي و تسلیم بودن دل، یعني ایمان و انگیزه در نفس فهم مطلب اثر دارد.شود لکن د مضرتر مي

توانند الگوي ما را بفهمند یعني ضد ارزشها را  برادر سیف: این یک مطلب دیگر است اینکه بفرمایید آنها نمي

 توانند بفهمند که هوي یعني چه. توانند بفهمند، یعني از روي قرآن نمي نمي

توانند کتاب خدا را سپري اي است که درست است که آنها ميمسلمین حسیني: این نکتهحجت االسالم و ال

توانند کتاب را اسقاء کنند قدرت اینکه آن را در بکارگیري براي جلوگیري از راه خدا قرار دهند. چون نمي

ل الهي موضع تواند بر اساس مدبفهمند ندارند از آن طرفش همان عالمي که فاسد شود آن عالم فاسد نمي
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گیري داشته باشد، خوب عنایت کنید در یک جا الزم است که با سر برهنه وجود مبارک حسین بن علي 

آید بلکه آنها تا یک  علیه السالم مقابل تیر دشمن برود این چنین کاري از کافر )بهر درجه شدت دنیایي( نمي

آید یعني  نه به میان جبهه و جنگ ميتوانند چنین کنند آیا رئیس کفار هم همین طور مردا حدودي مي

حرکت آنها عین حرکت شهادت طلبي است مثالً عمر بن الخطاب علیه العنه، وقتي با ایرانیان جنگ هم 

کنند که تو مانند محور آسیا هستي و  گویند تو از سر جایت حرکت نکن، و توجیه مي بخواهد بنماید و مي

امتحان خودش را داده در جنگ خندق، خیبر، پرچم را به نباید در صف مقدم بروي و لیکن این خبیث 

ترسد و  دستش داده اند و گفته اند به جلو برو ولي او برگشته است اگر دوباره هم پرچم را به او بدهند باز مي

خورد این غیر از این است که خود علي بن ابیطالب علیه  گردد وقتي فرار کرد لشکر اسالم شکست مي بر مي

خیزد و در تمامي جنگها  گوید من مانند محور آسیا هستم بلکه خود بر مي شود نمي تي حاکم ميالسالم وق

اندازند خودش  اندازد و چه جنگهایي را که معاویه یا نهروانیها براه مي چه جنگهایي را که عایشه به راه مي

ود مالک اشتر سپهساالر نشینم و مالک اشتر یا کس دیگر به جنگ بر گوید که من مي آید دریک جا نمي مي

لشکر امیر المؤمنین است و الیت این رتبه بود که حضرت او را به جن گبفرستند ولي چنین کاري را نکردند 

نماید این معنایش این است که  و در خیلي از مصاف ها هم شخصاً شمشیر را به دست گرفته و مبارزه مي

تواید مدل آنها را بخوانید نه اینکه آنها  چیز دارید که مي شما در الگوي الهي یک چیز الزم دارید و تقویت یک

توانند از این استفاده کنند، آنها که آدم آهني نیستند مکن است آنها صدها هزار نفر انسان کافر را هم  مي

نفر آنها خودش را بکشتن بدهد ولي اینکه آیا این الگویي بشود  4درست کنند اما ازاین صدنفر ممکن است 

 توان اینگونه اغوا کرد؟ دم زاهد و عباد و شهادت طلب شوند یا اینکه یک عده محدودي را ميکه مر

برادر سیف: اینکه سیر تاریخي عالم این است که به سمت خیر پیش برود حرفي نیست اما اگر بخواهد هوا 

زود تر هم به انفجار  رسند ولو اینکه سرعت بگیرد اگر فرمول ما را داشته باشند سریعتر به نتیجه خودشان مي

رسند )س: پس مدل ما ابزار شکست آنهاست( ولي این مطلب قطعي است ارضاء نفسي که االن رئیس  مي

-جمهور آمریکا دارد به مراتب شدید تر از ارضاء نفس رئیس جمهور پنجاه سال پیش آمریکا است، االن مي
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سال پیش است و این را در دستگاه  12ز گویند آمپریالیسم آمریکا در قرن بیستم بسیار قدرتمند تر ا

دانند اگر فرمول ما را داشتند چه بسا ممکن بود نتایجي را که در این پنجاه سال به خودشان مطلوب مي

 سال پیدا کنند. 62دست آورده بودند در ظرف 

القهاي پس جزء اخ« یمحق اهلل الربا و یربي الصدقات»گویید  حجت االسالم و المسلمین حسیني: شما مي

توانید کسي که مؤمن به دنیا است  فاسد مادي ربا است و جزء اخالقیات خوب الهي هم صدقه است شما نمي

خواهیم الي اهلل  نه آخرت عشقش را به صدقه دادن باندازه ربا باال ببرید یا بر عکس بگویید ما با ابزاري که مي

روي تعلقهاي مادي با سرعت حرکت کنند در مدل توانند با نی سیر کنیم مدارج نزول را که معین کردیم مي

شما یک چیزهایي اصل شده است تا اخالق رذیله تعریف شده است خداوند اصل است و بنابراین اخالق رذیله 

تواند دنیا را اصل قرار دهد و آنها را به رذیله تعریف کند، بلکه آنها را خوب  تعریف خاصي دارد او که نمي

خواهید مناسباتي را برایش ذکر کنید که در آنجا سرعت د تعاریف را عوض کرد، حاال ميداند بنابراین بای مي

-بیاورید آیا ضریب فني ها و ترکیب هایش هم عین همین است یعني شما وقتي جاي اوصاف را که تغییر مي

 شود یا نه؟ دهید ضریبهایش هم عوض مي

گویید فرد اگر مصرف را در این دید  نم شما ميدا شود من حرف شما را صحیح مي برادر سیف: بله عوض مي

اش این است که بیاید و خدا پرست شود و که ثواب مضاعف را کسب کند از صدقه در این دنیا یا بیع الزمه

دهد و اگر هم فهمید در دستگاه الهي ربا صرف ندارد در آن صورت به چنین کاري را هیچ گاه انجام نمي

کنم که آیا سرمایه افزائي ربا شد پس حرف ما باطل است ولي بنده عرض مي رود و چون چنیندنبالش نمي

کند یا نه؟ به بیند یا نه؟ یعني مفهوم زیاده و کمي را در دستگاه خودش هم تغییر خاصي ميدر عینیت مي

کم دانم که در مجموعه براي همه که حساب کنیم  گوید مي کند بلکه مي عبارت ساده به همین جا اکتفا نمي

توانم از طریق ربا پول بیشتري بدست بیاورم درست است که ربا در  دانم که در وهله مي شود ولي من مي مي

فهمم که ربا همان  تاریخ تدوام ندارد و لیکن دراین بیست سال زندگي این حرف براي من مقدور نیست و مي
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در مقطع صحبت کردیم ربا برایش فایده مسیر دنیا طلبي است اگر این را از سیر تاریخي پایین تر آوردیم و 

 هم دارد.

برادر حسینیان: اگر ما جدول و مدلمان بگونه اي باشد که اگر از این طرف سیر کنیم به طرف خداي متعال 

است و اگر از آن طرف حرکت کنیم به طرف اسفل السافلین است در هر دو حرکت یک روش به کار گرفته 

اتب جهت است، در زمان ساز و مکانساز و ترکیبات مشترک اند، اما اگر شود و اختالفشان فقط در مر مي

اختالف راحتي در نسبتهاي سرعتي بین اوصاف زماني هم آوردیم آن وقت است که باید بگوییم مدلمان با 

 مدل کفار اختالف دارد.

ورد شناسایي قرار گوییم کفار را با این جدول مانند یک حیوان م حجت االسالم و المسلمین حسیني: ما مي

تواند کفار را و هم فساق و منافقین و هم موحیدن و  دهیم و به آنها ضربه بزنیم بنابراین جدولتان هم مي

توانند  گویید خود آنها هم عین جدول ما را مي مؤمنین را مالحظه کند و سیر بدهد یک وقت است که مي

خواهد این را بکار گیرد نه معرفت و نه ایمان و نه  بکار بگیرند که دراین صحبت بسیار است زیرا کسي که مي

 انگیزه و نه عملش از موضع خودش به این سازگار نیست.

 برادر حسینیان: یعني کافر یک شدني به دنیا دارد...

تواند تحلیل شما را بپذیرد چون خودش تحلیل دیگري دارد  حجت االسالم و المسلمین حسیني: بله ولي نمي

 و بگویید این اخالق رذیله است به نظر او مرتبه بعد آن مرتبه اخالقي یک چیز دیگري است.مثالً اگر به ا

برادر حسینیان: مثالً اگر ما تقسیم کرده باشیم و مراتب را ذکر کرده باشیم مرتبه ربا را پایین تر از زنا 

 نزول کند. نویسیم طبعاً کافر اگر بخواهد در کفر خود شدید تر شود باید از زنا به ربا مي

خواهم عرض کنم که آیا شناخت شناسي کافر به عملش حاکم است  حجت االسالم و المسلمین حسیني: مي

 کند که جدول شما را بپذیرد. توانیم او را تفسیر کنیم یا نه؟ ولي انگیزه و شناختش ایجاب نمي یا نه آیا ما مي

مي را بشناسند چه ارزشهاي مادي و چه ارزشهاي توانند مدلهاي اسال گویید آنها نمي برادر سیف: یک وقت مي

 الهي ...
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حجت االسالم و المسلمین حسیني: مثالً به عنوان نمونه این بدبخت انگلیسي مانند یک میمون پشت 

کند که  کرد که فتواي اعدام سلمان رشدي خبیث را پس بگیرند او خیال مي تلویزیون آمده بود و تقاضا مي

فهمد هر کاریش کنید که او اعتقادي پیدا  ماعي است او بالمره معناي حکم اهلل را نمياین فتوا یک قرار اجت

رسد که در جواب بگوید حاال ما صدور تکنولوژیمان را  تواند بفهمد به نظرش مي کند و مطلب را بفهمد نمي

 دهد یا ما؟ کنیم تا ببینند خدا به آنها تکنولوژي مي به ایران قطع مي

توانیم از مدل آنها استفاده کنیم همین است که آنها مدلشان در مادیت  اینکه ما هم نميبرادر سیف: علت 

خودشان هم قطعاً کامل نیست چون انسان را نه در بعد هوي و نه در بعد الهي درست نشناختند سعي کرده 

لحصول است در اند و به نتایجي هم رسیده اند منتهي به تمامه نشناختند، به دلیل اینکه ادراک تدریجي ا

بعد کفر خودشان هم معرفتشان ناقص است مانند اینکه ما مطلبي از وحي نداشته باشیم که عمل کنیم ولي 

نماییم و اگر از یک منبع درست  دانیم که باید خداوند را پرستید به هر حال یک مالحظاتي ولو ناقص مي مي

 توانستند از آن استفاده کنند. ميشناختند  مراتب اخالق رذیله و مخالفش اخالق حمیده را مي

برادر حسینیان: به طور خالصه آیا مدل ما منهاي محتواي الهي اش با مدل آنها فرقي دارد یا نه؟ اینکه 

ترکیباتي در مکان وجود دارد و آثاري از جهت و زمان در آن باید مالحظه شود و زمانسازها چگونه اند و 

 کنیم آیا مدل آنها تفاوتي دارد یا نه؟ عقلي که درست مي سرعتهاي تغییر چگونه است این چارچوب

برادر معلمي: این بحث در جاهاي مختلف جایگاه بحثي دارد که ریشه اش هم به جهت دار بودن علوم باز 

توانیم بکار بگیریم یا نه و ما در مسیر خودمان و آنها نیز در مسیر خودشان  گردد که آیا علم آنها را ما مي مي

ه کنند یا نه؟ در بحث اختیار و اشیاء عیني این مطلب چگونه است یعني آیا عالم خلق شده است براي استفاد

اینکه یک جهت واحد داشته باشد یعني هیچ گونه طیف تغییري در آن نیست اگر اینگونه باشد فقط یک 

آن استفاده کرد یک  شود خط سیر بیبشتر نیست یا کافرها و یا موحدها از اشیاءها هم فقط در یک مسیر مي

گوییم عالم دو قسمت است در یک قسمت فقط ماده پرستي است و اشیاء هم مربوط بهماده  وقت هم مي

پرستي است مثالً شراب فقط براي ماده پرستي و مهر نماز براي خدا پرستي است و بین آنها هم منفصل 
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دیگر هم این است که بگوییم یک روند شود استفاده کرد یک صحبت  است و از هیچ کدام به نفع دیگري نمي

روند که این هم  روند و یک عده پایین مي کنند یک عده باال مي است و انسانها در این روند مختلف حرکت مي

رویم و آنها بر  غلط است یعني مدل ما با مدل آنها کامالً یکي باشد، و اینکه ما از صبر به تسلیم و رضا مي

آیند و این در همه حکمها همین است در تکنولوژي و احکام و  و صبر و ... ميعکس این از رضا به تسلیم 

رویم و آنها  روند به نظر ما باال مي اقتصاد و سیاست و فرهنگ همین است یعني آنها در همه چیز به عقب مي

حث اصالت پایین و به نظر آنها باال هستند و ما پایین که این تصور هم اشتباه است  این بحث درست همان ب

شيء و اصالت شرائط است اگر ما بخواهیم بگوییم شيء یک خصلتي از خودش داراست که هر کجا که آن را 

گیرید اما  رود رنگ طبیعت را به خود مي شود یا شيء هیچ چیز از خودش ندارد و هر کجا مي ببرند عوض نمي

آورید یک محتوایي  چیزي را که مي گوییم که نه شيء و نه شرایط است به این معنا است که هر وقتي مي

دارد که آن محتوا پذیرش حرکتهاي مختلفي را در جهات مختلف داراست یعني اختیار قابلیت وقوع دارد 

گوییم بانک آمریکا در  شود مي آورند آیا عوض نمي گوییم بانک آمریکا را که به ایران مي بنابراین وقتي مي

شود وقتي نرخ ربا را در ایران عوض کنید مردم ایران  میزان عوض مي ایران کارائي آنجا را ندارد به همین

کنند، اگر گفته شود چون از آمریکا به ایران آمده و عوض شده است پس  مانند مردم آمریکا استقبال نمي

گوییم اینگونه نیست بلکه درست مانند این است که ما اگر یک لیوان آب و یک لیوان نفت  اسالمي است مي

توان گفت که چون هر دو در آنجا عوض شده اند پس یکي  یخچال بگذاریم و هر دو یخ ببندند باز نمي را در

هستند چون هر چند که تغییري کرده است اما از خودش هم یک چیزي دارد بنابراین از این صحبت اینگونه 

توان گفت  مکن نیست نميشودک ه استفاده از مدل ما و آنها اطالعات ما و آنها )کفار( غیر م استنباط مي

وقتي انقالب شد ما همه چیزها را به دلیل اینکه درد ستگاه طاغوت بوده است همه را دفعتاً از بین ببریم و از 

نو بسازیم یعني اگر گفته شود تمام آن چیزهایي را که آنها دارند صد در صد الحادي و تمام آن چیزهایي را 

توان  توان استفاده کرد در حالي که مي وقت از آنها یک ذره هم نمي که ما داریم صد در صد اسالمي است آن

بینیم که یکي خدا  خوانند مي از آن استفاده کرد، اگر توجه به وجوه اشتراک بنماییم حتي دو نفر که نماز مي
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 خواند و یا بر عکسد و نفر در حال شراب خواري یکي خدا پرست و در پرست است و یکي براي دنیا نماز مي

حال انجام وظیفه و یکي کافر و در حال عصیان نسبت به خداوند است یعني کیفیات قابل پذیرش ظرفیت را 

تواند استفاده کنند ولي با حفظ  تا حدي دارند، پس آنها از مدل ما با حفظ خصوصیت شخصیه اش نمي

 توانند استفاده کنند.اش ميخصوصیت عامیه

شما اگر محتواي اسالمي بودن را از مدل جدا کنید آن فرمولهایي را برادر حسینیان: عرض من این است که 

 کنیم آن قواعد چه تأثیري از محتوي پذیرفته اند؟ که با قواعد عقلي درست مي

دهیم آنها هم بگویند که  گوییم که ما اخالق را در ردة باال قرار مي برادر معلمي: به طور مثال یک وقت مي

دهیم آن وقت تصور ما از اخالق یک چیز دیگري است و  ردیف باالي جدول قرار ميفرضاً ما هم اخالق را در 

اش اگر مالحظه کنیم این دو اخالق تصور آنها از اخالق بگونة دیگر که اخالق را با حفظ خصوصیات شخصیه

 هیچ گاه مساوي نیستند.

 ترک است.برادر حسینیان: تعاریف کلي اخالق که حاالت نفساني است در دو دستگاه مش

برادر معلمي: اگر اخالق را به صورت کلي معرفي کنید قابلیت اشتراک بین دو دستگاه کفر و اسالم را دارد 

دانیم ولي آنها اخالق نفس پرستي و دنیا پرستي را خوب  ولي در خود اخالق ما اخالق خدا پرستي راخوب مي

کنیم، این اخالق و اشتراک  ما چیز دیگر معنا مي کنند که دانند، ذات خود اخالق را آنها یک چیز معنا مي مي

 در همه چیز است.

حجت االسالم و المسلمین حسیني: حاال من یک مثالي بزنم تا مطلب روشن تر بشود آنها ابزار ارتقاء وجدان 

دانید که در این صورت کل مدل شما عوض  دانند شما ابزارش را والیت یا فرهنگ مي بشري را اقتصاد مي

گویید  ها سوبسید و پورسانت بدهید، اما شما ميگویند براي باال بردن تحرکها و روحیه د، آنها ميشو مي

شود مگر اینکه خدا پرستي به اوج برسد، در مدل شما گستردگي نسبت  گستردگي نسبت تأثیر حاصل نمي

آیا شهامت یک کافر در امر توانند چنین چیزي را بگویند گیرد آیا آنها هم ميتأثیر یا شهادت طلبي انجام مي

 تواند هم عدل قرار گیرد؟دنیا با شجاعت یا مسلم مي
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 گویند که باید سعه روحي افزایش پیدا کند هر دو مشترکند.برادر سیف: از اینکه هر دو مي

توان شراب خورد هم نماز خواند و براي خدا  برادر معلمي: همان مثالي را که عرض کردم که براي دنیا هم مي

توان شراب خورد و نماز خواند این بدین معنا نیست که عرق خوردن و نماز خواندن هر دو مساوي  م ميه

خورد خود شراب خواري چیزي نیست که  است، اگر مؤمن در شرایط اضطرار گرفتار نشود که شراب نمي

بطور مساوي از توان هم در این جهت و هم در آن جهت  بگوییم هیچ جهت و اثر و اقتضاي خاصي ندارد مي

شود از  خواند پس مي اینها دو چیز است چون کافر هم تا مجبور نباشد نماز نمي« یا نماز»آن استفاده کرد 

این مدل هم در آن جهت )دستگاه کفر( استفاده کرد ولي وقتي این مدل با خصوصیت شخصیه اش مطرح 

ت و آن اهدافي که آنها در نظر دارند با کند در حالي که مطلوب آن دستگاه این مدل نیس شود فرق پیدا مي

این مدل سازگار نیست زیرا مطلوب دستگاه الهي شراب خوردن نیست ولي وقتي در شرایط ا ضطرار واقع 

 خورد و در آن جهت هم قرار دارد. شود شراب هم مي مي

 دو برنامه است.رسد اختالف بر سر برنامه است برنامه مسلم و برنامه کافر  برادر حسینیان: به نظر مي

شود نماز براي خدا و نماز براي ریا دو تعریف دارد درست است  برادر معلمي: خود آن چیز تعریفش عوض مي

 که در صورت نماز مشترک است اما دو نماز است و دو اثر دارد.

کنند  مي جهت ساز زمانساز مکانساز ذکر 0برادر حسینیان: آیا اگر کفار بخواهند مدل سازي کنند براي مکان 

 و آیا الزم است که رابطه جدول ترکیب و تغییر را مالحظه کنند و آثارشان را در هم ببینند.

برادر معلمي: آنها از جهت ساز و زمانساز و مکانساز یک تعریف دیگري دارند. یعني نفت را که در یخچال 

 .کند اش را حفظ ميشود ولي خصوصیت شخصیه شود منجمد مي گذاریم آب نمي مي

گذارند منتها یکي نفت و دیگري  شود که هر دو دو چیز را در یخچال مي برادر حسینیان: مثال شما این مي

 گذارد. آورد و در آنجا مي آب را مي

چسبد یا شما باید آن را بي جهت فرض کنید یا جهت دار  برادر معلمي: وقتي خصوصیت شخصیه به آن مي

 شود. ابط چگونه پیدا ميبدانید باید بگویید اثر انگیزه در رو
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برادر حسینیان: این مطلب را قبول داریم که در مدلمان باید تأثیر انگیزه مالحظه بشود و طبق قاعده روابط 

آوریم مواد و روابط را از آنجا به دست توانستیم مدلمان را از وحي به دست مياز مواد جدا نیست اگر مي

شد اما در اینجا گفته شد چون دسترسي به آن مدل  زه مشاهده مياوریم و قطعاً در مدلمان تأثیر انگی مي

 رسیده از وحي نیست روابط بر اساس کلیات عقلي باید بسازیم.

گذاریم ولي آنها در نفس والیت ابلیسي شان تعلق به  حجت االسالم و المسلمین حسیني: ما والیت را باال مي

 دهد. اقتصاد حاکم است و این معناي والیت ما را نمي

برادر معلمي: قطعاً والیت آنها با والیت ما فرق دارد مثالً ما والیت روحي و فکري و جسم را مورد نظر داریم 

در حالي که آنها فقط والیت جسمي مورد نظرشان است، یعني با توجه به همان مثال قبلي وقتي آب و یخ را 

و یکي است بلکه در همان حال هم نفت با یخ زند نباید گفت پس هر د گذاریم و هر دو یخ ميدر یخچال مي

کنند ولي باال  فرق دارد باید اختالف را پیدا کرد یعني هر چند هم که هر دو والیت را باالي جدول مطرح مي

توان گفت که در یک حد  آن آوردن والیت در این دستگاه با باال آوردن والیت در آن دستگاه فرق دارد نمي

آید و اشتراک تا ذات اختالف را  اشتراک بلکه اختالف تا ذات اشتراک مي اختالف است و در یک حد

 پوشاند. مي

 پذیریم. برادر حسینیان: اختالف و اشتراک در همه جا وجود دارد و ما نیز این را مي

بعد برادر معلمي: نباید اختالف و اشتراک را مطلق کرد و مرز قائل شد که تا اینجا اختالف مطلق و از اینجا به 

 اشتراک مطلق حاکم است بلکه در اشتراک اختالف است و در اختالف اشتراک است.

حجت االسالم و المسلمین حسیني: ما به هر حال در این مدلي که براي رشد داریم فقط آیا رشد روحي تنها 

یا ما با این مدل دهد )در عالم ماده( آ دهد یا اینکه رشد تأثیر ایمان را در تمامي مراتب نشان مي را نشان مي

 کنیم؟ توانیم پیدا کنیم یا اینکه فقط عبادت مي در برابر کفار سعه قدرت تکنیکي مي

 کنیم. برادر سلیمي: در همه ابعاد رشد مي

 کند. حجت االسالم و المسلمین حسیني: مثالً تلفن سازي و بلند گو سازي هم رشد مي
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شود و کفار هم مجبورند همین کار را  رشد روحي نمي گوییم رشد در تکنیک بدون برادر سلیمي: اساساً مي

 بکنند.

گویید ما یک جدول جهتي داریم که وقتي به طرف رشد در  حجت االسالم و المسلمین حسیني: یعني مي

 رود. این جهت برویم نسبت تأثیرها عیني باال مي

 رود. برادر سلیمي: بله، نسبت تأثیرها عیني در این جهت باال مي

الم و المسلمین حسیني: حاال اگر کسي تمام خصوصیات این جدول را حفظ کند و براي کفار بکار حجت االس

بگیرد آیا باید مرتباً کفار ضعف تکنولوژي پیدا کنند یا قدرت پیدا کنند؟ حتي عناویني را که از شرع 

مراتب وجود دارد وقتي گیرید روي یک تابلو بنویسید ولي در آن از اخالق رذیله تا اخالق حمیده و اعلي  مي

 آید؟کفار به این جدول عمل کنند با حفظ کامل آن آیا قدرت عیني آنها باال رفته یا پایین مي

 شوند.اش عمل کنند مسلماً مرتباً ضعیف ميج: اگر بخواهند طبق این الگو با حفظ خصوصیت شخصیه

 س: پس در این صورت باید اثر عیني آنها هم مرتباض ضعیف شود.

گوییم اینها نسبت تأثیر ایمانیشان کم شده است  نماییم بله چنین است یعني ما مي با تعریفي که ما ميج: 

 شود ولي در عوض شرابخواري زیاد شده است. تکنیکي هم که پرستش خدا را تحویل بدهد طبعاً کم مي

براي خداوند و ایمان به  س: آیا مقاومت کفار در برابر شما ولو در یک جهتهاي دیگر رشد کرده اند که جایي

خدا نمانده است و اسم آن را هم فرضاً رشد گذاشتیم اسم شعف خودشان را رشد گذاشته اند منتهي تاب 

 برابري با ما را که ندارند؟

 ج: بستگي دارد به اینکه ما بر اساس مدل خودمان چقدر رشد کرده باشیم.

م و آنها هم پنج درجه پایین رفتند )بنابر مبنا منطقي س: قرار شد ما فرضاً پنج درجه رشد کردیم باال آمدی

 مان(
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ج: یک صحبت این است که بنا بر اعتقاد مان که این مدل سازگار با این تعریف از رشد و مراحل سیري که 

گوییم اگر ما در این جهت حرکت کنیم چون سازگار با روحیات و فطرت انسان است آنها قطعاً  براي رشد مي

 در برابر ما را ندارند.تاب مقاومت 

خورد براي ما زدن  زنیم در آنجا بازار بورس سهام به هم مي س: یعني ما یک موشک به بندراالحمدي مي

موشک خیلي آسان است، آنها هم موشک به پاالیشگاههاي ما زدند ولي ما نشنیدیم که یکي از دولت مردان 

 ما سکته کرده باشد.

 نویسد ممکن است بعضي سکته کنند. ي خبیث کتاب آیات شیطاني را ميبرادر سیف: ولي وقتي سلمان رشد

شویم و سؤال مهم همین جاست که وقتي با  حجت االسالم و المسلمین حسیني: بله ما ناراحت مي

توانند ما را از توکل به خدا نا امید کنند یا نه؟ حتي در  شوند آیا مي شدیدترین حمله ها هم با ما مواجه مي

آیند توکل به خداوند هست، هر گونه که عمل کنند این گونه نیست که ما دستپاچه شویم  که مي قتلگاه هم

 اي از مراتب که واقع شود وجود دارد.مؤمن وحد در هر مرتبه

 برادر سلیمي: این را قبول داریم.

ین است که س: اگر اینرا قبول داریم به این معنا است که نسبت تأثیر این طرف باالتر است و معنایش ا

رود، در برابر ما از بین  رود که قدرت اداره و حاکمیتشان از بین مي نسبت تأثیر آنها مرتباً در جهتي پیش مي

 رود. مي

اي که هست اگر شوند ولي یک مسئلهج: اگر ما هم عمل کنیم و آنها هم عمل کنند در برابر ما ضعیف مي

تواند از این  هر کسي بخواهد در هر جهتي تغییر کند مي مدل ما مدل تغییر است مدل عام تغییر است یعني

 مدل استفاده کند.

کنیم، عالم و رابطه و همه اینها در پرتو یک  س: ما این را قبول نداریم مدل ما عالم است که توصیف مي

جهت خاصي است آنها به میزان اختیار و میدان عملکردشان اینگونه نیست که دستگاه خداوند را به هم 

 ریزد.ب
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شوند  گوییم روز به روز به عدم تعادل نزدیک تر مي ج: بله اینگونه نیست ولي ناچاراً در همان حد ناقص که مي

گوییم اگر تولیدات افزایش پیدا کند  کنند مانند اینکه ما مي در همان حد ناقص ناچاراً به این قانون عمل مي

فزایش پیدا کند باید حرص مردم شدیدتر شود حرص و گویند تولیدات که ا باید ایمان زیادتر شود آنها مي

 ایمان هر دو جزء حاالت روحي است.

کنند ولي از اضطرار در حال ترکیدن  فرماید: مثلهم کمثل الذي استوقد ناراً حرکت مي س: آیا سوره البقره مي

آید که اگر  مي هستند، ولي موحد اینگونه نیست البته یک قسمت از بحث، که مهم است آقایان به نظرشان

متدین یک مدل عقلي درست کند هیچ گونه خصوصیتي از دین )در نفس این تقسیم بندي( نیامده است 

گویید جهت حکومت در نسبیت انیشتین جهتي وجود ندارد که حکومت داشته باشد یا  ولي همین که مي

تعلقش منحل در جهت گوید شيء و  گوید شيءهست و تعلقش به شيء دیگر، دیگر نمي نداشته باشد مي

گویید نه فقط توجه به زمان و مکان به عنوان رابطه بوجه به جهت هم به  اي را که شما مياست اما رابطه

توانند  دانید ولي آنها نمي دانید بلکه جهت را بعد اعظم مي عوان رابطه دارید شما فقط زمان را بعد شيء نمي

توانند مقصد براي  رسند نمي قشان به نسبي بودن و پوچ بودن ميجهت را بعد اعظم بدانند آنها در فلسفه اخال

توانند  چیزي معرفي کنند چون ماده هست و ال غیر به عبارت دیگر مدل شما را یک مدل معقولي نمي

بینند چون در آن جهت حاکم است و  نگرند آن را معقول نمي بپذیرند، آنها با شیطنت که به مدل شما مي

گویند که اخالق و دوست  ت خداوند، شما بگویید جهت اخالق است و ایمان ... آنها ميآنها ادراکي از جه

کند مثالً اگر به دیالکتیکها  گویید ترکیبات مادي این حالت را ایجاد مي داشتن یک خصلت مادي است مي

شما بکار  خواهم عرض کنم عقلي را که گوید اخالق تأثیر متقابل بین من و ماده است، یعني مي بگوییم مي

هایي را از شرع و فطرت و اعتقادات دارد مانند اینکه جهت وجود دارد و حکومت هم بردید یک قدر متیقن

 دارد.

 پذیرند. گوییم جهت حکومت دارد و آنها حکومتش را نمي برادر سلیمي: مبهم این است که از طرفي مي
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گوید دنیا پوچ است  خودشان بدهند، اینکه ميتوانند تحلیل درستي براي  س: معنایش این است که خودشان نمي

تواند خودش را تفسیر کند دنیا که در واقع پوچ نیست و معنایش هم این نیست که فاعلیتش  معناي این که نمي

را از او بگیریم، حاال قصدم این بود که این مدل عقلي یک پایگاه الهي هم دارد بعدش صحبت است که بگویند اگر 

تبعیت از شرع باشد خانه حاکم جدول قابلیت ندارد که حکم اخالقي و شرعي را در آن مدل عقلي منهاي 

توانید خانه اقتصاد را در آن بنویسید یعني ریگان هم به اي است که مثالً فقط ميبنویسید یعني ظرفیتش بگونه

ا است که تقسیم بندي دهد، این بدین معندهد ولي طمع  التذاذ مادي را اصل قرار ميطمع اقتصادي دستور مي

 مدلش فرق دارد.

برادر معلمي: سؤال از اینجا شروع شد که آیا امر جهت ساز را باید در جدل وضعیت شامل قرار داد یا نه؟ بعد 

کنند یا فقط منحصر در مدل موحدین است یا اینکه آیا آنها هم در جهت  گفته شد که آیا همه این کار را مي

 دهند.ژي قرار ميساز اخالق، احکام، تکنولو

شود این است که مدل ما در  حجت االسالم و المسلمین حسیني: یک اشکال دیگري هم که در اینجا پیدا مي

شود نه اینکه مدل ما شامل بر همه جهات است خیلي فرق دارد دارد بین اینکه بگوییم  اینجایي جهت مي

ه اینها را باید در بحث اختیار و علم بحث مدلمان قدرت شمول دارد یا اینکه مدلمان بي جهت است، البت

 شود.

گوییم در شرایط  شود مدل ما با مدل آنها یکي است اما یک وقت مي برادر معلمي: یک وقت است گفته مي

شود استفاده کرد تا مدل جدید به دست بیاید و همین کار را هم ممکن است آنها  اضطرار از مدل آنها مي

تواند در جهت  گوییم این مدل ذاتاً بي جهت است و کافر مي ا یک وقت هم مينسبت به ما انجام بدهند ام

گوییم در عالم چنین چیزي نیست که یک  خودش و مسلم هم در جهت خودش از آن استفاده کند که مي

چیز بي جهت محض باشد و یک چیز کامالً جهت دار محض باشد به این معنایي که نشود هیچ تغییري در 

دو امري هم با یکدیگر اشتراک دارند اگر اشتراک نبود آنها بدنبال کفر خودشان و ما هم بدنبال آن داد و هر 
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شود و اال دو عالم جداي از یکدیگر  خداپرستي خودمان بودیم بلکه همین امر مشترک است که باعث دعوا مي

 شود. درست مي

یم که جهت ساز باید شامل بر اوصاف برادر امیري: سؤالي که داشتیم این است که تا اینجا ما متوجه شد

دیگر باشد یعني اگر جهت ساز اخالق بود و دررتبه اول قرار گرفت، تحت آن اوصاف زمان سازي مثل اقتصاد، 

باشد در  گیرد و تحت آنها نیز اوصاف مکان سازي یعني خانواده، جمع دولت مي فرهنگ و سیاسیت قرار مي

شد چرا که زمان  شدند و این با اشکال مواجه مي م اخالق تصور ميیک حالت اقتصاد، فرهنگ و سیاست اقسا

توان از اقسام جهت ساز دانست البته در اینکه جهت ساز بر زمان ساز شمولیت دارد و ما باید به  ساز را نمي

نحوي این شمولیت را در جدول انعکاس دهیم شکي نیست ولي آیا شمولیت لزوماً بدین معنا است که اینها 

 آن باشند؟ مقسم

شد که ما باید آن چه را که در رتبه اول  به هر حال در دورة قبلي، براي رفع این اشکال این طور مطرح مي

گیرد )جهت ساز( در آنچه که در رتبه دوم )زمان ساز( و سوم )مکان ساز( جاي داده ضرب  جدول قرار مي

 6نوشته شود یک احتمال این است که در رده  کنیم، بدین ترتیب اگر در رده اول، اخالق، احکام و تکنولوژي

تایي خانواده، جمع و دولت را قرار دهیم که این با  09تایي به ترتیب اقتصاد، فرهنگ و سیاست و در رده 

تایي مضربي از جهت ساز و زمان ساز )اخالق  6گردد، احتمال دوم این است که در رده  اشکال فوق روبرو مي

، احکام سیاسي، فرهنگي و اقتصادي، تکنولوژي سیاسي، فرهنگي اقتصادي( و در سیاسي، فرهنگي و اقتصادي

تایي نیز مضربي از جهت ساز، زمان ساز و مکان ساز )اخالق سیاسي دولت، خانواده، جمع و ...( را  09رده 

اقسام  شود که ما نباید شمولیت را طوري تفسیر کنیم که زمان سازها از قرار دهیم به این ترتیب معلوم مي

 آید. جهت سازها باشند و این با تعریف ما از این دو جور در نمي

شود و از حیث  برادر معلمي: گفته شد که اگر همه کیفیات از حیث جهت ساز در جهت سازها خالصه مي

شود از این حیث با هم فرقي ندارند فقط فرقش در این  زمانسازها و مکانسازها همه کیفیت در آنها خالصه مي

ت که کدام تقسیم را اول انجام بدهیم که اینکه اول از لحاظ جهت سازي تقسیم شود یا از لحاظ اس
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زمانسازي یا مکانسازي که شاملترین تقسیم باشد از لحاظ جهت سازي باشد تقسیمات بعدي هم که انجام 

ا داشته باشد این دهیم تقسیم کیفیت به لحاظ زمانسازي است و براي اینکه قابلیت جمع و تقسیم براي م مي

گوییم اخالق فرهنگي سیاسي اقتصادي ـ احکام فرهنگي  کنیم مثالً مياقسام را در قبلي ها ضرب مي

کنیم  سیاسي، اقتصادي مانند آن مثال که عرض شد که اول اشیاء روي این میز را از لحاظ مالکیت تقسیم مي

 3کنید و این بدین معنا نیست که مالکیت به گوییم داخل در تقسیمات مالکیت از لحاظ رنگ تقسیم  بعد مي

شود بلکه یک بار از لحاظ مالکیت و یک بار از لحاظ رنگ تقسیم کردیم  رنگ سبز و آبي و قرمز تقسیم مي

-شود اشیائي که مربوط به معلمي و قرمز رنگ و داراي وزن خاصي است، و در هم ضرب مي بعد گفته مي

 کنیم.

و برکاته و السالم علیکم و رحمه اهلل  



 

 03/3/16 –جلسه یازدهم 

 

 

 بسمه تعالي

 فهرست جلسه یازدهم 

 ـ چند سؤال در مورد بعد و جزء

 ـ چرا جهت زمان مکان هم عرضند و جهت ساز و زمان ساز و مکان ساز شامل و مشمول

 ـ جایگاه بررسي تناسبات سه امر هم عرض کجاست

 آثار جهت ساز از زمانساز مکانساز را در یکدیگر آوردـ آیا باید 

 ـ توضیحاتي در مورد سه جدول 

 ـ تقسیمات جهت ساز زمانساز مکانساز چیست

 



 

 



 الگو دوره سوم 

 66جلسه: 

 03/3/6316تاریخ: 

 سؤال مطرح شده که عبارتند از برادر معلمي: در جلسات واحد چند 

ـ آیا اباد منحصر در زمان و مکان و جهت است؟ این سؤال بر اساس تفاوتي که بین ابعاد و اجزاء قائل شدیم 6

 مطرح شده است.

توان به صورت مستقل مالحظه  ـ آیا ابعاد امکان مالحظه استقاللي دارند یا اینکه تنها شيء یا جزء را مي 0

 توان چرا که مخلوط با دو بعد دیگر هستند؟ ا نميکرد ولي ابعاد ر

 ـ آیا شيء هم منتجه اوصاف است و هم منتجه اجزاء؟ 3

جهت، زمان و »در ارتباط با این سه سؤال چنین گفته شد که چون در دورة قبلي بحث به بررسي تفاوت بین 

شد از اختالف  فرمول آنها ميرسیدیم و صحبت از تفاوت  مي« جهت ساز، زمان ساز و مکان ساز»و « مکان

گردید و حال آنکه در دوره بحثي جدید،  براي توجیه تفاوت فرمول فوق استفاده مي« جزء»و « بعد»مفهوم 

« کنیم چرا براي جهت، زمان و مکان دوباره فرمول جهت، زمان و مکان را تکرار نمي»نسبت به این سؤال که 

ت بعد و جزء استفاده کردیم و لذا است که دیگر لزومي به طرح بعد از استدالل دیگري غیر از استفاده از تفاو

گذاریم و هر  و جزء و بررسي آنها نیست زیرا همان جواب کافي است بنابراین سه سؤال فوق را مسکوت مي

 پردازیم. کجا که مجبور به استفاده از مفاهیم بعد جزء، شيء و وصف شدیم، به آنها مي

 ن هم عرض است ولي جهت ساز، زمان ساز و مکان ساز شامل و مشمول است؟ـ چرا جهت، زمان و مکا 4

ـ اگر الزم است آثار زمان، مکان و جهت را در یکدیگر بیاوریم، در زمان ساز، جهت ساز و مکان ساز هم  1

 باید آثار آنها را در یکدیگر بیاوریم.

اشند آیا سه تقسیم و سه جدول جدا از ـ چنانچه جهت ساز، زمان ساز و مکان ساز هر کدام همه کیفیت ب 1

 هم الزم داریم یا باید به صورت قبل تقسیمات شامل و مشمولي درست کنیم؟
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شود با یک عامل جهت ساز  ـ چرا در جدول جهت بر عکس دو جدول دیگر که با سه عامل تنظیم مي 9

 گردد؟ تنظیم مي

چنین گفته شد که اگر در جدول جهت هر سه  آمدیم ودر مورد این سؤال، ابتداء در صدد پاسخ آن بر مي

جهت ساز وجود داشته و ارتباط آنها با هم نیز مشخص باشد، چون فرضمان این است که جهت ساز باید در 

شود و چنین جدولي در ساز ضرب شده باشد در نتیجه ارتباط این ها نیز با هم معین ميساز و زمانمکان

شد که  احتیاجي به جدول داخل و وضعیت نیست و در مقابل صحبت ميباشد و لذا دیگر  حکم ملي مدل مي

شود و چون  طرح سه جهت ساز در جدول جهت لزوماً به معني عدم موضوعیت جدول وضعیت و مراحل نمي

این مبحث به نتیجه واحدي نرسید، سؤال فوق به بعد موکول شد و به خاطر اینکه در مباحث فعلي و دور 

ایم، قرار بر این شد که بعداً و در موضع خود باید به آن تقسیمات جهت ساز نپرداختهجدید بحثي هنوز به 

 پرداخت که آیا هر سه جهت ساز باید از جهت اخذ شود یا اینکه چنین مطلبي امکان ندارد؟

هم چنین پاسخ داده شد که: در جدول جهت مراتب رشد در جدول مراحل، تناسبات  4در ارتباط با سؤال 

کنیم و بنابراین امکان شامل و  و در جدول وضعیت تناسبات ترکیبي را به صورت فرمول معرفي مي تغییري

شوند و هر گاه بخواهیم برنامه اي را  مشمول بودن آنها وجود ندارد، بلکه سه امر همعرضند که با هم واقع مي

فوق به یک میزان  طراحي کنیم یا یک وضعیت خاص و یا یک حرکت خاص را بشناسیم، از هر سه جدول

کند، اما وقتي از جهت ساز زمان ساز و مکان ساز صحبت به میان  شود و اول و دوم پیدا نمي استفاده مي

گوییم در هر وضعیتي عوامل جهت ساز، زمان ساز و مکان ساز وجود دارند چون همه  آید، یعني وقتي مي مي

توان در کیفیت پیدا نمود که خالي از ارزش  شود و هیچ چیز را نمي هویت کیفیت در جهت ساز خالصه مي

بوده و در ارزش کیفیت بي اثر باشد بلکه ارزش کیفیت باید در همه اجزاء و ابعاد و اوصاف کیفیت جاري 

توان پیدا کرد که به طور کلي و مطلق ثابت باشد. یعني هر چیز  شود. همین طور چیزي را در کیفیت نمي

غیره در حالت غییر است، نسبت به عوامل ترکیب ساز نیز چنین است.  کیفیت اعم از وصف، جزء، بعد و

یعني هیچ وصف بعد یا جزئي نیست که در ظرفهاي ترکیبي که در کیفیت وجود دارد واقع نشود، بنابراین 
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شود که ما اگر کیفیت را مثالً به جهت ساز تقسیم کنیم، همه کیفیت باید در آنجا حضور داشته  معلوم مي

ه یک جهت ساز باشد و چه آن را در سه قسم ارائه دهیم( و همه کیفیت در همان جهت ساز یا سه باشد )چ

جهت ساز خالصه شود، کما اینکه اگر کیفیت را به زمان ساز و مکان ساز نیز تقسیم کنیم چنین است. حال 

که ما سه هم مورد سؤال قرار گرفته این است  1دو فرض ممکن است مطرح شود یک فرض که در سؤال 

جدول جداي از هم درست کنیم و بگوییم جدول وضعیت از لحاظ ارزشي داراي این تقسیمات، از لحاظ 

تغییر سازي داراي این تقسیمات و از لحاظ ترکیب سازي نیز داراي این تقسیمات خاص است و هر یک از 

ر این صورت این سه این تقسیمات را در حکم جدول مستقلي درکنار هم قرار دهیم. طبیعي است که د

جدول یا با هم مرتبط نیستند که کارائي ندارند و یا به طریقي باید بین آنها ارتباط برقرار نماییم و همین 

دهند، یعني وضعیتي مرکب از جهت سازها، زمان سازها و مکان  جاست که جدول وضعیت را تشکیل مي

ترسیم چنین جدول وضعیتي باید توجه نمود که آید. حال در کیفیت  سازهایي با ارتباط خاصي به وجود مي

گیرد و رشد هم  چون ارزش کیفیت مهمتر از سایر مشخصاتش است و برنامه ریزي نسبت به رشد صورت مي

گردد، لزوماً ما باید در هر وضعیتي، نهایي ترین تقسیممان، تقسیم ارزشي باید در نتیجه  با ارزش معرفي مي

د. تا بتوانیم نسبت به کیفیت اظهار نظر کرده و بگوییم آیا رشد کرده است یا جهت ساز باید باال قرار بگیر

خیر بنابراین در اولین تقسیم وضعیت جه ساز باید قرار بگیرد و چون جهت ساز از زمان ساز مستقل نیست و 

لیت لزوماً باید ترکیب شوند، تقسیمات زمان سازي باید در تقسیمات جهت سازي ضرب شوند تا اینکه قاب

جمع بندي داشته باشند. همین طور مکان سازها را نیز باید در زمان سازها و جهت سازها ضرب نمود، مثالً 

اگر جهت سازها در جامعه اخالق، احکام و تکنولوژي و زمان ساز فرهنگ، اقتصاد و سیاست و مکان ساز 

و اخالق اقتصادي، اخالق  خانواده، جمع و دولت باشند، اخالق در فرهنگ، اقتصاد و سیاست ضرب شده

دهد، همین طور هر یک از اینها در خانواده، جمع و دولب ضرب شده  فرهنگي و اخالق سیاسي را تحویل مي

 .4و سؤال  1کنند. بنابراین مطلب فوق پاسخي است به سؤال  و عناوین ترکیبي جدیدي را درست مي
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ه باشیم که در مواضع مختلف مصادیق آن را بیابیم، برادر حسینیان: ما باید از ابتداء یک فرمول شاملي داشت

لذا اگر در اصل اولیه منطق مان گفتیم جهت شامل بر زمان و زمان شامل بر مکان است در فرمول تقسیم 

گوییم و جهت ساز را  بندي نیز مطلب فوق را باید تذکرا کنیم یعني عین همان مطلبي را که در وضعیت مي

نویسیم، کل مجموعه جامعه هم که این یک  را نیز شامل بر مکان ساز مي شامل بر زمن ساز و اولین

وضعیتش هست، یک مکان، یک زمان و یک جهتي دارد که طبعاً جهتش شامل بر زمانش و زمانش شامل بر 

مکانش است )گرچه ما کل را یعني شيء را با زمان و مکانش در نظر گرفته ایم و نه یک مرحله از زمان و 

تواند استثناء بخورد بگونه اي که در یک جا اینها هم عرض قرار بگیرند  و بنابراین، این قاعده نمي مکانش را(

 ولي در جدول ترکیب این سه شامل و مشمول باشند.

حجت االسالم و المسلمین حسیني: به فرض که مکان، زمان و جهت هم بخواهند شامل و مشمول باشند، در 

کنیم و فرضاً صد مرتبه از مراتب رشد جهت ساز در آن وجود  سم مياین صورت وقتي جدول جهت را ر

داشته باشد، آیا مالحظه ترکیب و تبدیل در نفس این جدول )و نه در دو جدول دیگر( بدان معني است که 

این صد مرتبه برود و صد مرتبه دیگر جایگزین آن شود؟ یا اینکه تغییر در همین صد تا است که واقع 

شود زیرا جامعه را با مراحل زماني اش در نظر گرفته  در همین صد تا است که تغییر واقع ميشود؟ )س:  مي

ایم ( در این صورت جامعه اي که موضوع شماست جهش از اول تا آخر به همین صد تا است و لذا در هر 

اي فرمول متعدد صفحه اي از آن یک برنامه اي دارید که متناسب با صبر، تسلیم، رضا و غیره است و لکن دار

گردد. )س: وقتي اوصاف جهتي در اوصاف زماني  نیستند زیرا فرمول زماني هم در خود متن جهت مطرح مي

خواهیم براي  آید. یعني یک فرمول مي و مکاني ضرب شوند( برنامه براي هر کدام از مراحل به دست مي

خواهیم و لکن در خود  وضعیت مي خواهیم براي زمان اینکه یک فرمول هم براي جهت، یک فرمول هم مي

فرمول جهت به تنهایي آیا چه نحوه وجودي از زمان باید بیاید؟ )س: در هر مرحله اي جهت باید نظارت بر 

زمان داشته باشد( آیا هر سه فرمول باید ناظر بر همدیگر باشند؟ )س: باید جهت ناظر بر زمان و زمان ناظر بر 

و سه بعد یک چیزند؟ یعني در هر مرتبه اي از مراتب جهتي فرمول زمان و مکان باشد( آیا اینها هم عرضند 
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خواهیم فرهنگ، سیاست و  شود؟ مثالً اگر ما مي شود یا اینکه در کلش یک بار تکرار مي مکان تکرار مي

نویسیم یا اینکه در  نویسیم و سپس زیر هر کدام جدول وضعیت را مي اقصتاد را بنویسیم، اول زیر صبر مي

نویسیم؟ )س: زیر هر کدامش باید سه وصف زماني را داشته باشیم.  اینها فرهنگ، سیاست و اقتصاد را مي کل

خواهید ترکیب کنید؟  ( آیا معنایش این نیست که این را به صورت واحد مالحظه کرده و هم عرض آن مي

است آیا معنایش این نیست )س: دیگر هم عرض نیستند( یعني اگر گفتید به تعداد این مراتب، مراحل زماني 

که اینها اوصافي جهتي هستند که داراي فرمولي خاص هستند و بعد هم براي تغییر برنامه اینها هر سه باید 

با همدیگر مالحظه شوند؟ اینکه در مالحظه شدنشان هر سه با همدیگر شریک هستند حرفي نیست ولي 

رده سوم قرار دهیم، آیا خاصیت فرمول بودن را از آن  اینکه یکي را باال و دیگري را زیر آن و سومي را در

کند مثالً اگر بنا شد که زیر صبر همه مراتب زماني آن را بنویسیم  گیرد؟ و آیا آن را به برنامه تبدیل نمي نمي

شود از برنامه اي از اول تا  و بعد زیر آن همه مراتب ترکیبي اش را هم بنویسیم، در حقیقت این عبارت مي

هت )س: وقتي پر شود، همین طور است( لذا اگر نخواهیم آن را به صورت برنامه بنیوسیم بلکه آخر ج

بخواهیم به صورت فرمول باشد که فرضاً اگر ارتباط با عینیت هم داشت در جاي خودش تبیین گردد، آیا این 

شود؟ و در این  نمي فرمول در نفس قانونیش، هر جدول جداي از دو جدول دیگر و در عین حال نظار به آنها

شود؟ به عبارت دیگر سهم آنها در پیدایش کل نهایي )نسبت به یک  صورت آیا هم عرض بودن آنها اثبات نمي

برنامه صد ساله و داراي صد مرحله( طوري است که این سه فرمول با همدیگر، جدول بزرگي را تحویل 

له از این برنامه جهت به طوري واقع شده که دهند که مربوط به صد سال است و در هر میدان و هر مرح مي

همیشه شامل است ولي وقتي بحث از فرمول آن باشد و نه برنامه، فرق بین این دو این است که وقتي برنامه 

مترتب بر همیدگر باشد و به ترتیب بگونه اي بود که کل صد سال را پوشاند، در این صورت صحیح است که 

)آن هم نسبت به « باشد ه جهت باال، زمان بعد از آن و مکان تحت آن ميدر برنامه صد سال»گفته شود 

مصادیقش و نه خود آن( ولي در پیدایش برنامه صد ساله، هر سه جدول سهم مساوي و هم عرض دارند. من 

باب مثال اگر شما گفتید که قوام ماشین به موتور، دستگاه برق و دستگاه بنزین است اینها همه را در منتجه 
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ه نگاه کنید اثرشان برابر است ولو اینکه موتور اولویت داشته باشد، )س: آیا در فرمول ما جهت را مالحظه ک

توانند  کنیم؟( اصوالً فرمول ما، فرمول مالحظه جریان است که با دو فرمول دیگر با همدیگر است که مي نمي

صد ساله اي را با آنها درست کنیم، شامل کامل شوند و این سه در فرمول هم عرضند ولي اگر بخواهیم برنامه 

و مشمولیند. )س: آیا این بدان معني است که فرمول برنامه بي جهت است؟( یعني فرمول برنامه، فرمول 

سازش اگر جهت دار باشد و با جهت ساخته شده باشد که طبیعتاً چنین است، آن وقت نحوه توصیفش از 

توان شامل قرار  گیرید، )س: آیا در ساختن فرمول، جهت را نمي جهت فرق دارد. مثالً جهتش را از وحي مي

نامید؟ )س: سه چیز در سه مرتبه  داد؟( آیا شما در یک مجموعه سه چیز دارید که یکي را عامل مغیر مي

داریم و در یک مرتبه نیست که هم عرض باشند( آیا اصوالً هم عرض بودن در اینجا به چه معني است؟ طبعاً 

توانیم برنامه ریزي کنیم )س: ولي هر کدام به نسبت مساوي  ظر کردن به هر کدام از اینها نميما بدون ن

سهیم نیستند بلکه سهم جهت بیشتر از زمان و آن بیشتر از مکان است( مثالً اگر براي بدن آدمي سه عامل 

است درست ولي اشرفیت اساسي دستگاه گوارش قلب و مغز را الزم بدانیم، اینکه مغز اشرف بر دو تاي دیگر 

یکي به معناي عدم نیاز به دو بعد دیگر نیست چرا که بقاء آدم به هر سه آنهاست. همین طور اگر براي آدمي 

از زاویه دیگر سه بعد ادراک، ایمان، جسم را مظرح کنیم اینها نیز تواماً مقوم او هستند به صرف اینکه فرضاً 

عاد دیگر را حذف نمود چرا که مثالً با حذف ادراک مؤمن بودن هم دیگر توان یکي از اب ایمان اولویت دارد نمي

دهد، )س: ولي در تعیین هر کدام نسبت به مرتبه بعد ایمان اصل است و بر فرمولش هم همین  به معنا نمي

قاعده حاکم است بنابراین اینکه سه تا فرمول ناظره به یک چیز باشند و آن را به یک ترتیبي درست کنند، 

ک حرف است و لکن، اینکه خود فرمولها در پیدایش شيء دیگر سهم مساوي داشته باشند چه عیبي ی

شود( عیبي  تواند داشته باشد؟ )س: در این صورت قاعده شناسایي این با قاعده شناسایي فرمول دو تا مي مي

دست آوردن فرمول را به  ندارد که این مصداقي از فرمول باشد مثالً ارگ شما فرمولي را کشف کنید و راه به

شود. )س: در مرتبه شاملتر آن خودش موضوع شناسایي قرار  دست آورید، بعد فرمول واسطه کارهایتان مي

خود فرمول و خصوصیاتي »گیرد( در این صورت قواعد به دست آوردن فرمول یک حرف است که غیر از  مي
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کردن فرمول این است که مثالً قواعدي که  باشد ـ نحوه پیدا مي« خاص داشتن آن در پیدایش یک مصداق

مال جهت، زمان و مکان است این طور بگویید که در پیدا کردنش یکي تقدم دارد ولي در اثرشان با همدیگر 

شود که همه اجزاء آن هم عرض  هم عرضند. )س: در این صورت آیا همین قاضایا در برنامه منجر به این نمي

کند و جهت گیري حکومت بر امور دیگر دارد. یعني همه امور  را معین مي شوند؟ (جهت، جهت گیري برنامه

کند، یعني اثر جهت، در آنجا وزن مخصوص خود را دارد و جهت، اثر جهتي داشته و جهت برنامه را معین مي

کند. بنابراین سه از نظر فرمولي هم عرضند. در  اثر مغیر اصلي است و جهت گیري برنامه را معین مي

شود داراي خصوصیت خاص آنها است و خصوصیت جهت،  رشان هم عرضند ولي اثري که از آنها پیدا ميتأثی

 اثر مغیر اصلي را دارد.

این مطلب که نسبت به جهت، زمان و مکان مطرح شد با مطلبي که نسبت به جهت ساز، زمان ساز ومکان 

به وضعیت عبارت است از بیان چیزهایي کند و جهت ساز نسبت  کنیم تفاوت عدمه اي پیدا مي ساز مطرح مي

که داراي اثر جهتي هستند. همین طور در زمان سازها و مکان سازها. یعني اینها چیزهایي هستند که به 

ترتیب داراي خصلت جهتي زماني و مکاني هستند. مثالً اگر اخالق، احکام و تکنولوژي اثر جهتي داشته 

کند )هر چند که برنامه نیست( یعني در  شباهت به برنامه پیدا ميباشند، در تبیین آنها در جدول وضعیت، 

خواهیم ترکیبات  اینجا جهت ساز، زمان ساز و مکان ساز باید به صورت شامل و مشمول باشند، چرا که مي

 عینیت را بر اساس آنها مالحظه کنیم.

شوند و  یفیت را شامل ميبرادر سلیمي: اگر ما قائل به آن هستیم که در جدول مکان جهت سازها همه ک

چیزي اضافه بر آن ندارد و همین طور اگر کیفیت به زمان ساز و مکان ساز تقسیم شود، همه کیفیت در آنها 

شود، چون همه هویت کیفیت به ارزش آن است باید سه جهت ساز را باال، سه زمان ساز بعد از آن  خالصه مي

شود که آیا ما الزم است که در  ن صورت سؤالي مطرح ميو در رده سوم سه مکان ساز قرار گیرند، در ای

جدول فوق تناسبي را به صورت کلي بریا زمان سازها و همچنین براي مکان سازها در نظر بگیریم یا نه؟ مثالً 

دهیم، یک بار هم زمان سازها را شامل قرار دهیم و بعد  همان طور که یک بار جه تسازها را شامل قرار مي
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خواهیم ببینیم که اینها در عینیت  رضاً اقتصاد، سیاست و فرهنگ جامعه به صورت کلي وقتي ميبگوییم که ف

آییم  تناسبشان به چه نحوي است بگوییم اینها با هم تناسب دارند یا نه؟ چرا که وقتي در جدول زمان هم مي

خواند یا نه؟  و یا ما  ميدهد با شتاب جامعه  در صدد آنیم که بگوییم اقتصاد که سرعت جامعه را تشکیل مي

نرخ شتاب جامعه که مثالً سیاست باشد تناسب دارد یا نه؟ آیا چنین کاري الزم است یا نه؟ همین طور 

 نسبت به خانواده، جمع و دولت؟ و بعد از این باید ربطش را نسبت به جهت ساز تمام کنیم.

هم زمان ساز و هم مکان ساز، آیا نباید سه به عبارت دیگر اگر ما قائلیم که همه کیفیت هم جهت ساز است، 

 جدول بکشیم؟

حجت االسالم و المسلمین حسیني: علت ارائه سه جدول چیست؟ آیا همان جدول وضعیت قبلي را باید به 

صورت سه جدول ارائه دهیم یا اینکه بحث از تفکیک فرمولي است؟ در حالت اخیر بر چه محوري است که 

د؟ در رابطه با زمان سازها ما باید فرمولي به دست آوریم که هر تغییري را گیر تفکیک فرمولي صورت مي

شود. لذا ما سه فرمول داریم، یک فرمول وضعیت یک فرمول  جوابگو باشد و این در جدول مراحل مطرح مي

توان بدون توجه به این سه فرمول تقسیم نمود؟ آیا ما چه  مراحل و یک فرمول جهت حال آیا چگونه مي

ني باید جدول را طرح کنیم؟ وقتي که یک اختالف فرمولي پیدا کنیم )یعني سه قاعده پیدا کنیم(؟ آیا در زما

کنید؟ )س:  کنید یا یک قاعده است که یک مجموعه را معرفي مي جدول وضعیت هم شما سه قاعده ذکر مي

توانید نسبت به وضعیت سه  مي گیرید؟ آیا شما باید یک قاعده باشد( حال آیا سه قاعده شده که شما ایراد مي

قاعده بشمارید؟ آیا منظور این است که اوصاف جدول را به صورت ضرب و در سه جدول جداگانه مطرح 

کنیم؟ )س: مثالً آیا تکنولوژي فرهنیگ با تکنولوژي اقتصادي تناسب دارد یا نه؟ آیا کل اقتصاد با کل فرهنگ 

شود.  جهت را هم تمام کرده باشیم سؤاالت فوق هم مشخص ميچه ارتباطي دارد؟( آگر ما وضعیت، مراحل و 

دهد در این صورت الزمه اش  اگر بحث از این باشد که اقتصاد چه نسبتي از تخصیص را به خود اختصاص مي

این است که الگوي کمي را هم درست کرده باشیم. ولي با توجه به صرف وضعیت بدون توجه به مراحل 

ن سنجش و اندازه گیري مطلب فوق نیست چرا که بدون مالحظه مراحل و جهت شناختي عینیت، امکا
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توان ادعا نمود که به فرمول و مدل برنامه ریزي دست یافته ایم و در نتیجه  جهت و با تکیه به وضعیت نمي

شود مثال اگر ما ندانیم که چه اخالقي خوب یا بد است و  مطالعه و اندازه گیري عینیت هم امري محال مي

ریفي از مراتب اخالقي و نیز رابطه مراتب تغییري آنها را نداشته باشیم امکان آمارگیري هم وجود ندارد، تع

چرا که الگوي آمارگیري ما با تکیه به سه بعد فوق است که کارایي دارد. اصوالً نوشتن برنامه الزمه اش 

رتبه جهتي قرار دارد و بکجا شناسایي است و این میسور نیست جز لحاظ وضعیت و سنجش اینکه در چه م

باشد، مثالً اگر وضعیت در مراتب کمال نبود بلکه در  باید برود و براي این امر کیفیت تغییر آن چگونه مي

گردد درست  توان نسبت به آن رفع نقص نمود؟ اینکه ارزش همه به اخالق بر مي مراتب نقص بود، چگونه مي

توانیم رفع نقص نماییم؟ فرضاً اگر ارزش آدم  شته باشیم چگونه ميولي اگر نسبت به مراتب اخالق اطالع ندا

به عدالت است طبعاً باید نسبت به خود عدالت توصیفي داشته باشیم تا نسبت به آدم بتوانیم قضاوت نماییم. 

توان الگوي آماري را به دست آورد. یعني اگر  بنابراین با تکیه به سه بعد جهت، زمان و مکان است که مي

ناسبات وضعیت، مراحل و جهت کمي شود، در این صورت سنجش و اندازه گیري و به تبع آن مالحظه ت

 باشد. اعتدال و عدم اعتدال آن نیز میسور مي

توان فهمید که کل اقتصاد )یعني احکام اقتصادي اخالقي اقتصادي و تکنولوژي  برادر سلیمي: آیا چگونه مي

ژي فرهنگي، احکام فرهنگي و اخالق فرهنگي( و همین طور با کل اقتصادي( با کل فرهنگ )یعني تکنولو

 سیاست داراي تناسب هستند؟

 حجت االسالم و المسلمین حسیني: تناسب اینها و اختالف سرعتها را باید در جدول مراحل مالحظه نمود.

رد که ما سه چه اشکالي دا»رسد، سؤال عوض شده است. سؤال اولیه این بود که  برادر معلمي: به نظر مي

توان از سه زاویه به سه جهت ساز، سه زمان ساز و  جدول جداي از هم درست کنیم. یعني اگر وضعیت را مي

و پاسخ این »سه مکان ساز تقسیم نمود، چرا ما نسبت به وضعیت سه جدول جداي از هم درست نکنیم؟ 

از هم هستند که در این  سؤال نیز چنین است که به فرض صحت مطلب فوق، یا سه جدول فوق منفصل

توان با آن برنامه ریزي نمود، یا اینکه سه جدول فوق به  صورت سه جدول بریده از هم کارایي ندارد و نمي
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شوند که دراین صورت این سه جدول توام با کیفیت ارتباطشان حکم همان جدول  نحوي مربوط به هم مي

 وضعیت فعلي را دارند.

آیا جایي الزم است که ما تعادل یا تناسب بین زمان »بلکه این است که:  برادر سلیمي: سؤال این نیست

؟ و سه جدول را هم به خاطر همین مطرح کردیم. یعني االن جدولي که «سازها و مالحظه کنیم یا نه

کنید ولي آیا جدول دیگري الزم داریم که ایم تناسب بین جهت سازها را به صورت کلیمعین ميکشیده

مان سازها را به صورت کلي معین کند؟ همین طور جدولي که تناسب بین مکان سازها را به تناسب بین ز

صورت کلي معین کند؟ به عبارت دیگر آیا الزم است که ما در جایي تناسب بین اقتصاد، فرهنگ و سیاست و 

آن  نیز خانواده، جمع و دولت را هم به صورت کلي حساب کنیم و اگر چنین چیزي الزم است، موضع

 کجاست؟

بـرادر معلمي: بحث از تعادل و تناسب، مطلبي است که فعالً موضع طرح آن نیست. عالوه بر این وقتي قبالً 

گفتیم، فرهنگ، سیاست و اقتصاد به صورت کلي باید داراي این نسبت باشند، بیانگر طرح ارتباط آنها مي

 شود؟قیود زمان سازي هستند، مالحظه نمينیست؟ و آیا این تناسب در هر یک از اوصافي که داراي این 

 حجت االسالم و المسلمین حسیني: ما فعالً در مورد فرمول و مدل بحث داریم و نه مصداق آن.

خواهیم در جامعه تغییر ایجاد کنیم، و ابتدا باید فرمول آن را بسازیم اگر اشکالي در  برادر سلیمي: مثالً ما مي

را به ریشه برگردانید و مطرح کرد، حاال اگر بخواهیم مثالً فرهنگ سیاست  الزمه مطرح باشد باید بتوان آن

کیفیت تبدیلي آنرا مالحظه کنید در هر  3کیفیت تبدیلي مالحظه کنیم، به عنوان  3اقتصاد را بهص ورت 

مرحله اي وجود دارند اینگونه نیست که در یک مرحله اقتصاد یا در یک مرحله سیاست و در یک مرحله 

فرهنگ داشته باشیم بلکه در همه مراحل هستند حاال وقتي که بخواهیم موضع تغییر هر کدام را  دیگر

کنیم نه اینکه بگویید چگونه آمارگیري ازعینیت انجام  شناسایي کنیم از لحاظ فرمولي چگونه عمل مي

ا از لحاظ فرمولي دهیم، فراضاً اگر هر اطالعي را از عینیت الزم داشته باشیم در اختیارمان باشد آی مي
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کنیم که این یک مالحظه ترکیبي است یعني در جدول ترکیب داریم  تناسبات بین این اوصاف را مالحظه مي

 کنیم.زمانساز را مالحظه مي 3

سازد شما  جدول روي هم دیگر یک وحدت را مي 3حجت االسالم و المسلمین حسیني: ماگفتیم که 

کنیم در حالي که ما چنین چیزي نگفتیم، بله هم جدول  ها مالحظه ميگویید این ترکیب را در یکي از آن مي

ترکیب هم جدول مراحل هم جدول جهت باید با هم مالحظه شوند بنابراین پاسخ سؤال شما در اینکه 

آوریم این است که بایستي به وسیله یک وحدت ترکیب یاز عناوین در سه  تناسبات را چگونه به دست مي

جدول طبقه بندي کرده ایم ولي همه این عناوین  3یک عنوانهایي داریم، که آنها را در  جدول شناخته شود،

 ناظر به همدیگر در یک منتجه و یک موضوع خاص هستند.

اقتصاد  3گوییم سیاست و فرهنگ و اقتصاد این نسبت را با یکدیگر دارند مثالً  برادر سلیمي: وقتي مثالً مي

 شود.عوض شود تا یک بار فرهنگ عوض 

حجت االسالم و المسلمین حسیني: البته بعداً که چنین صحبتهایي را کردیم این عناوین باید با همدیگر 

در این موضوع متحد باشند تا شيء مالحظه  3مالحظه شود، مانند حجم و وزن و ارزش که اگر قرار شد این 

مراحل و جهت هم خوب تشریح شود ... حاال اگر اجازه بدهید تا جدول ترکیب خوب تشریح بشود جدول 

شود بعداً اگر دیدید اینها با هم هماهنگ نیست آن وقت اشکال را وارد کنید اما اگر دیدید عناوین بگونه اي 

شود آنها را از همدیگر منفصل کرد اشکالي نیست. اشکال نوشته شده است که ناظر به همدیگر هستند و نمي

جدول باشیم و نظارت جداول را بر هم نتوانیم مالحظه کنیم،  3 شما وقتي وارد است که ما در حال تکمیل

که در آنجا ما ادعا کردیم که ناظر به هم هستند باید در عمل پاسخگو باشد. حتي براي اقتصاد فرهنگ 

سیاست هم در جدول جهت باید عناویني داشته باشیم منتها یک عناویني که ناظر به آن اوصاف هستند 

ک نسبتي بین جدول جهت و زمان باشد و همین گونه هم هست اخالقي را نوشته ایم یعني خالصه باید ی

 نقل آن مرتبه است.

 برادر سلیمي: اینها باید تعادل کمي در زمان داشته باشند.
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حجت االسالم و المسلمین حسیني: این بحث تعادل کمي موقع بحث مباحث کمي به آن باید بپردازیم 

کنیم و نسبتهایي را که در اینجا  چیست بعد ببینیم به لحاظ این معنایي را که مي بایداول ببینیم معناي عدد

 شود.نوشته ایم چه اعدادي متناظرش نوشته مي

برادر سلیمي: این اعدادي را که در اینجا نوشته ایم به فرض که بعدا ً هم بخواهیم نسبت هاي کمي آن را 

که اگر چنین جدولي  061شان باشد مانند جدول بات کميمالحظه کنیم ولي باید جایي براي مالحظه تناس

را فضاً رسم کنیم تناسب کمي بین کل سیاست و کل فرهنگ نیست بلکه بین تکنولوژي فرهنگي و 

 تکنولوژي سیاسي هست اما بین سیاست و فرهنگ نیست.

آنجا نیست )با حفظ  خواهید در حجت االسالم و المسلمین حسیني:  آیا آن تناسباتي را که براي مراحل مي

 مراحل( یا اینکه یک تناسبات دیگري منظورتان است؟

 ج: تناسبات متناسب با مراحل.

س: تناسبات متناسب با مراحل که باید در جدول مراحل که نگاه کنیم بتوانیم تناسب از عدم تناسب آنها را 

نیست، در آنجا هم اول صبر، تشخیص دهیم در همه جداول تناسبات هست آیا مگر در جدول جهت تناسب 

کند. تناسب  گویید تناسبات در هر جا به یک نحوه اي ظهور پیدا مي گویید نهایت مي بعد تسلیم، بعد رضا مي

به معناي کیفیت نسبت است و اگر در مجموعه شما ارتباط هست حتماً کیفیت نسبت وجود دارد، اگر 

است که نسبتهاي مختلفي متناسب با مواضع مختص  رسند معنایش این گویید همه اینها به وحدت مي مي

 عناوین هست که اگر بنا شد از هم بریده هستند.

برادر امیري: سؤالي که داریم این است که اگر قائل به به این باشیم که همیشه باید یک فرمول کلي باشد 

مر در اینجا یک دو حاکم بر مدل سازي که ما چهره هاي مختلف آن را ببینیم که در این صورت ظاهر ا

داد که شما یک قسمت از آن را فرمودید و من قسمت دیگر آن را متوجه نشدم و آن اینکه  گانگي را نشان مي

اگر از ابتدا بپذیریم جهت زمان مکان بر یکدیگر شامل و مشمولند که این شامل و مشمولي را در ابتداي کار 

شود حاال اگر قرار باشد جهت ساز و  مکان تقسیم مي رعایت نکردیم یعني گفتیم که موضوع به جهت زمان
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بعد در وضعیت باشند آیا نباید در ارائه آنها در وضعیت عین جهت زمان  3زمان ساز و مکان ساز آثر همین 

مکان باشند یعني در اینجا آیا نباید وضعیت را به جهت ساز و زمان ساز و مکان ساز تقسیم کنیم بنابر اینکه 

 شود که:  مکان چنین کاري را کردیم؟ اگر اینها یکي باشند مدلمان اینگونه ميدر جهت زمان 

 

 شود که اینها باید سهم مساوي داشته باشند )در منتجه(. شما فرمودید در اینجا اشکال مي

حجت االسالم و المسلمین حسیني: البته نسبت به جدول اصلیمان جهت ساز را از جدول جهت جداگانه 

جدول داریم که هر سه آنها یک وحدت را به ما نشان  3ید. این مطلب را بنده عرض کردم مالحظه بفرمای

گویید  دهد که موضوعمان باشد، فرمول مالحظه موضوع است در یکي از فرمولها که ترکیبات را مي مي

است  چیزهایي هستند که بر اثر آنها منسوبند مثالً جهت ساز منسوب به جهت است و این غیر از بحث جهت

 این اشراف بر موضوعي که منسوب به زمان و موضوعي که منسوب به مکان است دارد.

برادر امیري: بله، براي این مطلب تفاوتي که قائل شدیم گفتیم از یک زاویه درست است وضعیت را که 

بخواهیم تقسیم کنیم از آن حیث که همه وضعیت جهت ساز و همه وضعیت زمانساز و همه وضعیت مکان 

توانیم از همه این زوایا تقسیم کنیم ولي به واسطه اینکه جهت باید مقدم باشد ما جهت را  ساز است ما مي

 دهیم. مقدم قرار مي

دهیم یا جهت خودش مقدم است یعني اثرش،  حجت االسالم و المسلمین حسیني: آیا جهت را مقدم قرار مي

 اثر مغیر اصلي است.

توانیم وضعیت را به اینکه چرا اینها هم عرض نیستند این است که ما نمي برادر امیري: حاصل استدالل براي

سه قسمت تقسیم کنیم که یک قسمت آن جهت ساز یک قسمت آن زمان ساز یک قسمت آن مکان ساز 

باشد زیرا تعریفي را که براي آن دادیم در کل وضعیت نفوذ دارد، حاال سؤال این است که آیا این مطلب را ما 

یم نسبت به خود زمان ـ مکان ـ جهت مطرح کنیم که بگوییم زمان ـ مکان ـ جهت هم همین طورند توان مي

قسمت تقسیم کنیم یا قسمت مکان ـ یک قسمت زمان ـ یک قسمت جهت  3توانیم موضوع را به  یعني نمي



64  ······························································································································································  

است جهت هم خودش یک موضوعي است که تا حاق موضوع گسترش پیدا کرده است زمان و مکان هم 

 ین طورند.هم

حجت االسالم و المسلمین حسیني: موضوعتان را اگر همه برنامه صد ساله بگیرید قطعاً همین طور است ولي 

 فرمول را بررسي کردید مثالً آیا همه مراتب زماني در وضعیت حضور دارند؟

 کنیم. ج: ما برنامه را کاري نداریم مدل درست مي

همدیگر حضور دارد؟ مگر اینکه به صورت برنامه ذکر کنید، اگر  س: در موضوع تان آیا همه مراتب جهتي با

به صورت فرمول ببینید در موضوع آیا همه مراتب جهتي با هم حضور دارند؟ این قبول که وضعیت شما خالي 

توانید بگویید اگر االن موقع وصف اخالقي صبر باشد خالي از رضا  از جهت ـ زمان ـ ترکیب نیست ولي آیا مي

 رسیم. گویید به آنها بعداً مي عدش نیست یا اینکه ميو ما ب

ج: فرمول ما هر تعریفي که داشته باشد بین این دو احتمال مشترک است، هر تعریفي را که نسبت به فرمول 

 و مدل بدهیم اعم از اینکه آن را به صورت طولي یا عرضي بنویسیم تفاوت فرمول ندارد.

به جهت است معنایش این است که این داراي جهتي هست این  س: تفاوت فرمولي جهت ساز که منسوب

داراي یک والیت و اخالق و سیاستي است و لکن آیا همه مراتب والیت و همه مراتب سیر را داراست؟ یک 

گویید که این یک قیمتي دارد که در یک زمان خاص یک قیمتي دارد  محصول دارید مثالً این میکروفون مي

ن است قیمت این میکروفون عوض شود مثالً اگر گفتیم در زمان حکومت اخالق در یک زمان خاص ممک

تومان  622توانید بگویید این کیفیت  تومان است آیا در زمان تسلیم و رضا هم مي 622صبر داراي قیمت 

این  شود. اگر فرق کرد فرق بین اینکه گویید اصالً از آن رده پایین آمده و خارج مي ارزش دارد یا اینکه مي

شود  ارزش داردو منسوب به ارزش است با اینکه بگویید همه مراتب ارزش را االن بالفعل داراست روشن مي

گویم در وضعیت همه مراتب را داشته  بنابراین اگر گفتید همه مراتب براي مالحظه این مرتبه الزم است مي

هم داشته باشیم ببینیم در چه مرحله اي باشید تا بفهمید در کدام وضعیت قرار دارید همه مراتب تبدیلي را 
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هستیم همه مراحل ترکیبي را هم داشته باشیم تا بتوانیم موضوع را شناسایي کنیم و لیکن در جدول مکان 

 که اینگونه نیست در جدول مکان ما تحقق یک مرتبه از ارزش در این هست نه همه مراتب ارزش.

کنم یک احتمال این است که بگوییم به ا پاي تابلو رسم ميبرادر امیري: من چون متوجه نشدم این سؤال ر

 صورت جدول روبرو

 

 

سؤال این است که به همان دلیلي جهت ساز را شامل بر زمان ساز و شامل بر مکان ساز قرار داه ایم جهت را 

 شود.يجهت تقسیم م 3هم شامل بر زمان و شامل بر مکان قرار دهیم در این صورت موضوع ما در ابتدا به 

 

 

جهت  3وضعیت و هر وضعیت به  3مکان تقسیم شود و بعد مکان به  3زمان و هر زمان به  3هر جهت به 

مکان ساز تقسیم شود و این حکم فرمول اصلي ما را داشته باشد نه  3زمانساز و آن نیز به  3ساز و آن به 

مساوي با برنامه است اما اینکه چرا این فرمایید که این فرمول  جدول برنامه. آن گونه که من فهمیدم شما مي

 شوم. فرمول مساوي با برنامه است متوجه نمي

 حجت االسالم و المسلمین حسیني: اگر این فرمول را گسترده کردید و کم و کیف و همه چیز آن را نوشتید.

 برادر امیري: این اشکال به آن جدول قبل هم هست.

این است که اگر این جدول آن قدر خرد شد تا به کم عیني  حجت االسالم و المسلمین حسیني: عرض من

گویید که مي 6تواند باشد یعني شما مراحل صد میدان را دارید جهت رسید دیگر برنامه چیزي جز این نمي

اش هم تسلیم و سومي اش هم رضا است پس شما این فرمولتان را تا پایین نویسید، دوميباالیش صبر مي

شود که مقداریش را ل صد میدان را اگر دارید متناسب با وضعیتهاي مختلفي که پیدا ميتطبیق کرده اید ک

باید علم غیب داشته اید )حاال علي فرض( در این صورت دیگر برنامه غیر از این چه چیزي است حاال فرمول 
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ریم و عرض آن آو پیاده کردن زمان و مکان در صبر و یا تسلیم و یا رضا آن وقت دیگر اسم آینها را نمي

گوییم یک جدول مراتب جهت داریم که تناسبات مراتب است یک جدول نیز  نویسیم. مي تناسبات را مي

نویسید عوض اینکه بنویسید جهت زمان  فرمول مي 3تناسبات تبدیلي و یک جدول تناسبات ترکیبي است 

ست نحوه به دست آوردن نوشتید، که نحوه به دست آوردن تناسبات زماني این ا مکان اگر عمودي مي

نوشتید. بعد زیر آن بنویسید که جامعه  تناسبات مکاني و نحوه به دست آوردن تناسبات جهتي همه را مي

شود مگر اینکه با سه تناسبات مالحظه شود، حاال اگر بگوییم این برنامه نیست، اگر برنامه نیست  شناخته نمي

اگر به عینیت برسانیم که برنامه است، در ما قبل عینیت تکرارهاي ما آن را تاماً قبل عینیت رسانده ایم و اال 

اید؟ آن فرمول همان فرمولي است که در آن باال قرار دارد یعني شما چگونه است آیا با یک فرمول تکرار کرده

در این با فرمول تکرار کرده اید؟ آن فرمول همان فرمول است که در آن باال قرار دارد یعني با فرمول زمانساز 

فرمول جهت زمان و مکان را ناظر به همدیگر دیده اید و جهت ساز و زمان ساز و  3گویم آن  تکرار کردید. مي

مکانساز را درست کردید، حاال آیا اسم این را فرمول بگذارم یا اسم آن چیزي که بعد این به وسیله آن درست 

ایم حاال آن فرمولي است یعني آن را به کار گرفتهشده است اگر آن ابزاري  که این را ساختیم در آن مستتر 

 خواهیم بکار بگیریم جداگانه بنویسید. را که مي

برادر امیري: فرمول مستقل از تعاریف که نیست یعني باید تحت عناویني عنوان شود فرضاً دوئیت و ربط، 

 یعني همان فرمول باید باشد که در عناوین مختلف ضرب شده است.

و المسلمین حسیني: و یک قاعده اي براي ضرب کردن آن داشته اید که در خورد آنها بوده حجت االسالم 

قاعده  3جدول و  3گوییم  گوییم، مي شود نوشت همان قاعده ها را فرمول مي است یعني بدون قاعده که نمي

 کند. تاي آن رویهم یک وحدتي را تمام مي 3که 

گوییم این فرمول مکان آن هم فرمول زمان  کشیم بعد مي را که مي فرمایند، که ما شکل اول برادر معلمي: مي

کنیم مثالً  تا را با هم ترکیب کرده و برنامه را درست مي 3آییم این  و جهت است بعد در یک جاي دیگر مي

براي وضعیت اول هم الزم است به جدول مکان نگاه کنیم ببینیم چه چیزهایي را باید ترکیب کنیم، و 
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مالحظه جدول زمان ببینیم چه چیز باید عوض شود یکبار هم با مالحظه جدول جهت بیاییم  همچنین با

آنچه که عرض شده چه چیزي باید سر جایش بیاید که وضعیت اول و دوم و ... را مشخص نموده که اسم این 

شکل دومي رامي گذاریم اسم قبلي ها را فرمول برنامه ریزي یا مدل گذاشته ایم حاال شما که  را برنامه مي

مرتبه عوض  3گویید جهت  کشید چنین چیزي در آن وجود ندارد یعني این مطلبي است که وقتي مي

شود  شود، هر دفعه هم که زمان عوض مي مرتبه زمان عوض مي 3شود  شود، و هر جهت هم که عوض مي مي

، 0، 6ایم، اخالق اینها را قرار دادهبار مکان باید عوض شود و همین طور پایین رفته اید. حاال فرضاً مصادیق  3

گوییم آیا این غیر از برنامه است؟ این صحبت مانند صحبت ما که نیست که در هر وضعیت باید  بعد مي 3

یک بار این فرمولها را بکار بگیرید که یک وضعیت از برنامه روشن شود، اما در این فرمول خود وضعیت وجود 

 دارد.

 ین فرمول هم مشخص نیست.برادر امیري: وضعیت در ا

کنیم یک بحث دیگري است که مشترک بین دو برادر معلمي: اینکه فرمول را چگونه مصداق گذاري مي

کردیم خود برنامه بود حاال شما  فرمول داشتیم که وقتي اینها را با هم ترکیب مي 3فرمول مطروحه است ما 

توانید بکشید که  از این شکل شکل دیگري هم ميگوییم آیا غیر  در اینجا یک شکل دیگري کشیده اید مي

اسم آن را برنامه گذاشت؟ فعالً ـ مسئله اجرا را کاري نداریم، این فرمول شما یک مصداق بیشتر ندارد و 

شود گفت به دلیل اینکه باید در مورد خود جامعه ایران در مراتب بعد هم باید خودش برنامه است، اما نمي

 توانید بگویید.شما چنین چیزي را که نمي همین فرمول تکرار شود

شود جهت را باال و زمان را واسطه و مکان را پایین نوشت صحیح  برادر امیري: پس قسمت اول سؤال که نمي

است ولي قسمت دوم آن که در وضعیت جهت ساز و زمان ساز و مکان ساز را شامل و مشمول نوشته ایم و 

جهت ساز و همه وضعیت زمانساز همه وضعیت مکان ساز است عین گوییم همه وضعیت  همچنین چون مي

همان مطلب را که نسبت به جهت زمان مکان تقسیم نسبت به جهت ساز زمانساز مکان ساز نیز صادق است 
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گفتیم آنها بعدند و اینها جزئند  رسد تفاوت اینها به تفاوت بعد و جزء برسد که در آن وقت مي که به نظر مي

 اً به صورت شامل و مشمولي نوشته شوند ولي این جواب باید بیشتر توضیح داده شود.پس باید حتم

کنیم تعریفمان از جهت ساز امري است که ارزش برادر معلمي: وقتي ما کیفیت را به جهت ساز تقسیم مي

که  دهیمگوییم چیز کیفیت بدون ارزش نیست، پس وقتي عامل را قرار مي کیفیت را معین کند بعد هم مي

کنیم که تغییر کند این باید همه کیفیت باشد و وقتي هم چیزي را معین ميارزش کیفیت را مشخص مي

 اند.کند و همچنین چیزي را معین کنیم ترکیب کیفیت را معین کند اینها همه کیفیتکیفیت بیان مي

 3یم که کیفیت را به این توانند کنار دست هم قرار بگیرند و بعد ما بگوی چیزي که همه کیفیت اند نمي 3

 کنیم. بعد و زاویه مختلف نگاه مي 3چیز تقسیم کرده ایم بلکه باید گفت کیفیت را از 

شود زمان سازها را باالي جدول  حجت االسالم و المسلمین حسیني: حاال ممکن است سؤال شود آیا مي

 از را باال نوشت.شود زمان س نوشت که گفته شد چون حتماً برنامه براي جهت خاص است نمي

برادر امیري: ما به این دلیل اینها را هم عرض قرار نداده ایم که کل وضعیت اگر خواست تقسیم شود به این 

معناست که گفتیم یک قسمت آن جهت ساز یک قسمت آن زمان ساز و یک قسمت آن مکان ساز است و 

همه وضعیت را در بر گرفته است حاال اعم از  چون ما از این مطلب گریزانیم اولین تقسیمي را که انجام دادیم

جهت ساز و زمان ساز و مکان ساز و این نیز با تعریفي که از جهت زمان مکان داشته ایم سازگار است، چون 

تون آن را مکان نامید و همین طور در  درتعریف مکان گفته ایم ما ذره ذره کیفیت را که در نظر گرفتیم مي

توانیم طولي بنویسیم به همان دلیل در اینجا هم صادق است و اینها اگر آنها را نمي مورد جهت و زمان، حاال

 را هم باید هم عرض هم بنویسیم.

رسیم، در هر قسمتي که بخواهیم طراحي کنیم آیا مگر اینگونه نیست که  برادر معلمي: در بحث برنامه که مي

و دایره را  6خواهیم الف و  مثالً طبق شکل وقتي ميشوند  در هر وضعیت جهت زمان مکان با هم ترکیب مي

 گیریم تا این جدول تکمیل شود.بنویسیم هر سه آن جدولها را به کار مي
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گوییم. حاال اگر در جدول وضعیت هم جهت ساز و  فرمول مخلوط کردنش هم همین چیزهایي است که مي

شود جدول جهت زمان مکان  ه اش چگونه ميزمان ساز و مکان ساز را کنار هم گذاشتیم در این صورت نتیج

نویسیم بعد در برنامه به یک صورت خاص آنها را ترکیب کرده تا برنامه شود اگر  را که جداي از همدیگر مي

تا را مطرح  3رسیم باز باید بگونه اي فرمول ترکیب این  در اینجا آنها را هم عرض قرار دادیم در برنامه که مي

 گوییم باید این تعریف به انجا هم بخورد. ي را که در مورد جهت زمان مکان ميکنیم، یعني همان کار

برادر امیري: این طریقي را که فعالً رفتیم حرف درستي است که ما باید جهت ساز زمان ساز مکان ساز را در 

که باید حتماً سازد ولي اینبرنامه با هم ترکیب کنیم اما این ترکیب فعلي ما با آن بحث جهت زمان مکان نمي

 ترکیب شوند که حرفي در آن نیست یعني دو گانگي عملکردي که فعالً داریم.

حجت االسالم و المسلمین حسیني: باید یک فرقي را بین جهت و جهت ساز ذکر کنید اگر تفاوت علت این 

شود یا نه؟ اده ميشد که بگوییم جهت ساز را باید باال نوشت و جهت را نباید باال نوشت آیا سؤال شما پاسخ د

 ج: بله

س: اگر گفته شد سه جدول عناوینشان در ساختن یک موضوع ناظر به هم هستند این بدین معنا نیست که 

جهت موضوع تغییر اصولي اش را از دست بدهد آن وقت در وضعیت و یا برنامه در مرحله بعد که رسیدیم آیا 

 جهت علت تغییر اصلي است یا نه؟

 امل را دارد.ج: بله جهت اثر ش

خواهد  توانیم بگوییم هر گاه لقب ساز را پیدا کرد که مي س: اینکه مهمترین اثر یا اثر مغیر و را دارد آیا نمي

ترکیب معرفي کند مثل برنامه است ولي هر وقت لقب عاري از جهت سازي را پیدا کرد و خود جهت بود که 

تاي اینها متحداً به کار گرفته  3رد در آنجا باید گفت معناي فرمولیش بر معناي تأثیري و اثري اش غلبه دا

آورید مانند این است که خود شيء  خواهم عرض کنم عناویني را که در ترکیب مي شود مي نشده و ترکیب مي

خواهد  کنید، سؤال همین جا است که این فرمول چه نحوه فرمولي است آیا فرمولي است که مي را معرفي مي

خواهد اوصاف را به ما بدهد، آیا عناویني  کند که ترکیبات وضعیت را به ما بدهد یا اینکه ميعناوین را معرفي 
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که در سه جدول است یک رقم عنوان است یا اینکه یک عنوانهایشان عنوانهاي ترکیبي هستند، اگر خصلت 

آیا نباید شامل آن بعد را حتماً در بردارند و اگر خصلت وضع را داشته باشد و منسوب به جهت هم باشد 

باشد؟ خصلت وضع غیر از خصلت تبدیل است، در خصلت تبدیل، توجه به تبدیل این کیفیت دارید اگر 

 بخواهیم خصلت وضع به آن بدهیم ایا خصلتش نباید متناظر به برنامه باشد؟

را به  خواهیم وضعیتمان را با آن بسنجیم و در نهایت همه چیز برادر امیري: چون جهت چیزي است که مي

پذیریم فقط صحبت این است که این شمولیت با دو گانگي در فرمول  دهیم شمولیتش را مي آن ارجاع مي

 کند یا نه؟ اشکال ایجاد مي

حجت االسالم و المسلمین حسیني: عرض من این است که این خصلتي را که پیدا کرده است به دلیل موضع 

 این است حالت ترکیبي اش غیر از حالت تبدیلي است. آن است وضعیت ترکیب یا امور ارتباطاتي که در

برادر امیري: از لحاظ شمولیت فرقي ندارد اگر گفتیم جهت ساز شامل است در مراحل هم که آمدیم 

شود ولي به نحوه دیگري، حتي در جهت هم متناسب با جهت باید شمولیتش حفظ  شمولیت آن حفظ مي

 شود...

کنند ولي گوییم که اینها به نحو موضوعشان تغییر ميپس اینگونه مي حجت االسالم و المسلمین حسیني:

 گیرد. آیا این مطلب بدین معناست که جدول جهت کالً باال قرار گیرد؟همیشه جهت در باال قرار مي

 برادر امیري: اگر جدول جهت باال قرار گیرد که همه برنامه است.

اثبات نکرد، اینگونه که گفتید درون هر یک از جدولها س: پس بنا به فرمایش حضرت عالي دو گانگي را 

تواند شامل باشد به دلیل اینکه خودش متناسب با موضوع جهت شامل است ولي جدول جهت خودش نمي

 شود.برنامه مي

برادر معلمي: سؤال بعدي این است که اگر الزم است که آثار مکان زمان جهت را در یکدیگر بیاوریم در 

 انساز و جهت ساز هم باید آثار آنها را در یکدیگر مالحظه کرد.زمانساز و مک
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برادر حسینیان: اثر هر یک از سه جدول زمان مکان و جهت در دیگري بنابر قاعده باید با قید خصوصیت 

خودشان مالحظه شود. از همین قاعده و فرمول باید براي تعیین جدول مکان نیز استفاده شود و فرمول ما 

 ود.نباید عوض ش

 حجت االسالم و المسلمین حسیني: آیا این مطلب در اولین جدول این موضوع رعایت شده است.

نویسیم یکي باید ناظر بر مکان ساز برادر حسینیان: نه، چون در خود سه جهت سازي که در وضعیت مي

 باشد، یکي هم ناظر به زمانساز و سومي هم ناظر به مکان ساز باشد.

 لمین حسیني: بهتر است که آن را به صورت جدول بکشیم.حجت االسالم و المس

 

برادر حسینیان: در مثال ما اخالق باید خصوصیت جهت سازي داشته باشد، احکام هم باید به نحوي 

 خصوصیت زمانسازي داشته باشد و تکنولوژي هم خصوصیت مکان سازي.

 حجت االسالم و المسلمین حسیني: آیا حاال اینها ندارند؟

گوییم دارند یا ندارند، یعني تکنولوژي در عین حال که جهت ساز حسینیان: باید داشته باشند، نميبرادر 

نویسیم، اقتصاد در عین  است خصوصیت مکاني دارد، همچنین وقتي سیاست، اقتصاد و فرهنگ را هم که مي

ما یک چنین آن که در زمانساز است خصوصیت جهت سازي دارد، در عین حالي که در مکان ساز است. 

منظوري داریم. گرچه بحث آن بعد باید مطرح شود تا این مقدار مشترکیم که براي تعین جدول مکان نیز 

 استفاده شود. 

کنم که اگر ما برادر سیف: سؤالي که شاید بیان دیگري از سؤال دوستان باشد را به این ترتیب عرض مي

سیاسي داشته باشیم اوالً رابطه مراتب جهت ساز  مراتب جهت را در وضعیت بنویسیم یعني مراتب اخالق

مثل مراتب اخالق با مراتب جدول دوم یعني زمانسازها چیست؟ و ثانیاً آیا جدول اول یعني جدولي که در آن 

مراتب جهت سازها نوشته شده است در تعیین نسبت سرعتي جدول دوم )در تعیین میزان اختالف سرعت 

ش دارد؟ مثالً اگر جدول جهت ساز را بکشیم و در آن مراتب اخالق را براي تغییرات است اوصاف زماني( نق
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خانواده، جمع و دولت معین نماییم که مثالً از اخالق رتبه یک به باال ادامه داشته باشد و در هر رتبه جدول 

 زیر را داشته باشیم.

احکام هم باید به نحوي برادر حسینیان: در مثال ما اخالق باید خصوصیت جهت سازي داشته باشد، 

 خصوصیت زمانسازي داشته باشد و تکنولوژي هم خصوصیت مکان سازي.

 حجت االسالم و المسلمین حسیني: آیا حاال اینها ندارند؟

گوییم دارند یا ندارند، یعني تکنولوژي در عین حال که جهت ساز برادر حسینیان: باید داشتهب اشند، نمي

نویسیم، اقتصاد در عین  نین وقتي سیاست، اقتصاد و فرهنگ را هم که مياست خصوصیت مکاني دارد، همچ

آنکه در زمانساز است خصوصیت جهت سازي دارد، در عین حالي که در مکان ساز است. ما یک چنین 

منظوري داریم. گر چه بحث آن بعد باید مطرح شود تا این مقدار مشترکیم که براي تعین جدول مکان نیز 

 استفاده شود. 

کنم که اگر ما  برادر سیف: سؤالي که شاید بیان دیگري از سؤال دوستان باشد را به این ترتیب عرض مي

مراتب جهت را در وضعیت بنویسیم یعني مراتب اخالق با مراتب جدول دوم یعني زمانسازها چیست؟ و ثانیاً 

عیین نسبت سرعتي جدول آیا جدول اول یعني جدولي که در آن مراتب جهت سازها نوشته شده است در ت

دومي )در تعیین میزان اختالف سرعت تغییرات است اوصاف زماني( نقش دارد؟ مثالً اگر جدول جهت ساز را 

بکشیم و در آن مراتب اخالق را براي خانواده، جمع و دولت معین نماییم که مثالً از اخالق رتبه یک به باال 

 داشته باشیم. ادامه داشته باشد و در هر رتبه جدول زیر را

 

 

 

 حجت االسالم و المسلمین حسیني: جدول فوق جدول جهت ساز است یا جدول وضعیت؟

 نماید.  برادر سیف: جدول جهت ساز، جدولي که مثالً مراتب اخالق را بیان مي
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حجت االسالم و المسلمین حسیني: در فرمول که هستیم یا فرمول وضعیت داریم یا فرمول جهت یا فرمول 

 زمان.

 برادر سیف: آیا در وضعیت ما جهت ساز داریم یا خیر؟

حجت االسالم و المسلمین حسیني: بسیار خوب پس معلوم شد که این مربوط به جدول وضعیت است که 

 بعداًًٌ باید در زمان و جهت ضرب شود.

 برادر سیف: یعني خود وضعیت حتماً زمان، جهت و مکان دارد.

 ما به عنوان عوامل سازنده، نه به عنوان مراحل و نه به عنوان مراتب.حجت االسالم و المسلمین حسیني: ا

گوییم در  خواهید براي آن بگذارید. مي کنیم، شما هر نامي که مي برادر سیف: عنواني مطلب را عوض مي

کنیم آن هم نه به صورت کلي بلکه پس از آن که در زمان و مکان  جدول جهت مراتب ارزشي را معین مي

گوییم مراتب اخالق یعني اخالق یک اخالق دو، اخالق سه و ...،  باشد. یعني به صورت کلي نميضرب شده 

بلکه منظور از مرتبه یک اخالق در جدول جهت ساز اخالق مرتبه یکي است که در سیاست، فرهنگ و 

 اقتصاد خانواده، جمع و دولت ضرب شده است.

بینید  م کرده اید شما اول حالت ترکیبي این سه را ميحجت االسالم و المسلمین حسیني: یعني در آنچه رس

 یا حالت تفکیکي؟

 گیریم.برادر سیف: ابتدائاً تفکیکي درنظر مي

بینید یا مراحل آن را هم  حجت االسالم و المسلمین حسیني: در این صورت عوامل سازنده را دارید مي

کنید یا اینکه  اثر هستند را دارید مالحظه مي بینید، در تفکیک، عواملي که متکفلند و چیزهایي که داراي مي

آورید یعني سؤال شما این است که ربط جدول جهت با جدول وضعیت  مراحل آن را هم در خورد این مي

 پرسید ربط جدول زمان با وضعیت چیست؟ چیست؟ یا مي
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م و تکنولوژي بلکه برادر سیف: قبالً گفته شده که جدول جهت تنها سه خانه نیست که بگوییم اخالق، احکا

کنیم بلکه خواهیم آن را ریز کنیم، اخالق و احکام را به صورت مجرد بیان نمي نویسیم و مي وقتي آن را مي

 کنیم.کنیم و مراتب رشد ضرب شده ها را بیان مياخالق و احکام را در زمان و مکان ضرب مي

 فرق دارد. گویید خیلي حجت االسالم و المسلمین حسیني: مراتب رشد که مي

برادر سیف: وقتي جدول ما پر شود مراتب رشد اخالق سیاسي خانواده، جمع و دولت و همین طور مراتب 

رشد اخالق فرهنگي خانواده جمع و دولت و مراتب رشد اخالق اقتصاد خانواده، جمع و دولت معلوم خواهد 

 رضا ویا هر چیز دیگر. توانید براي هر مرتبه یک اسم بگذارید، صبر و تسلیمبود بعد هم مي

 حجت االسالم و المسلمین حسیني: من نفهمیدم که بحث در کدام جدول است.

برادر سیف: یک چنین جدولي را دارید یا ندارید؟ اسم آن جدول جهت است حال اگر یک چنین چیزي بنام 

فرهنگ، سیاست کند که مراتب رشد  جدول جهت داشتیم آیا جدول دیگري هم داریم که براي ما معلوم مي

 و اقتصاد خانواده، جمع و دولت چیست؟ یا آن جدول هم همین جدول است.

گویم اخالق فرهنگي خانواده،  رسیم، ميبرادر معلمي: آن جدول جهت ما است، در جدول وضعیت هم که مي

فرهنگ  گوییم احکام فرهنگي خانواده و تکنولوژي فرهنگي خانواده، اگر بپرسند فرهنگ خانواده چیست؟ مي

خانواده مرکب است از اخالق فرهنگي، احکام فرهنگي و تکنولوژي فرهنگي ولي یک چنین چیزي را به این 

 توانیم بگوییم که چیست.عنوان ما در جدول نداریم، به آن هم احتیاج نداریم ولي مي

 حجت االسالم و المسلمین حسیني: در برنامه که هست.

لکن در جدول یک کل بنام به عنوان فرهنگ نداریم، ضرب شده در  برادر معلمي: بله در برنامه هست،

 توانیم ولي الزم نداریم.چیزهاي دیگر است، اما اگر بخواهیم یک چنین چیزي را پیدا کنیم مي

گوییم خانواده، جمع و دولت، منظورمان خانواده اي است که پذیریم که وقتي ميبرادر سیف: پس مي

 در احکام و اخالق و تکنولوژي آن متجلي است، حال اگر ... سیاست دارد، و سیاستش هم
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خواهیم بنویسیم حتماً این را حجت االسالم و المسلمین حسیني: به گمانم در جدول آماریمان هم که مي

داریم، یعني ترکیب شده آن را )احکام، اخالق، تکنولوژي( با نسبت هاي کمي و کیفي در جدول آماري و در 

رسد همان چیزي که براي آن یک مرحله برنامه و یک مرحله اجرا قائل داریم. یعني به نظر ميمقدمه برنامه 

 توانیم رد شویم.هستید مورد نظر دوستان است. ایرادي به فرمول ندارند، همه آن را پذیرفته اند، مي

 اخالق و ... توان تعیین کرد که نسبت سرعتي بین این مراتببرادر سیف: آیا با داشتن این مراتب مي

 برادر معلمي: اختالف سرعت که در مورد اقتصاد، فرهنگ و سیاست مطرح است.

 کنند.حجت االسالم و المسلمین حسیني: به ضرب شده آن نگاه مي

گوییم نوبت عوض شدن اقتصاد است خودمان برادر معلمي: اختالف سرعت در مورد زمانسازها است وقتي مي

عوض شدن اخالق اقتصادي،ا حکام اقتصادي و تکنولوژي اقتصادي مربوط به  توجه داریم که این به معني

گوییم اقتصاد یعني نه چیز، وقتي که  چیز عوض شود. وقتي که مي 6خانواده، جمع و دولت است، یعني باید 

گوییم سیاست همه یعني نه چیز. اخالق هم یعني نه چیز، احکام  گوییم فرهنگ یعني نه چیز، و وقتي مي مي

هم یعني نه چیز، تکنولوژي هم یعني نه چیز خانواده، جمع و دولت هم هر یک نه چیز اند، این در صورتي 

است که به صورت مرکب کلي بگوییم. اما وقتي به صورت ضرب شده در هم مورد نظر باشد که وقتي سه تاي 

چیز بیشتر نیست. حال هر شوند. مثالً اخالق فرهنگي خانواده یک آنها در یکدیگر ضرب شوند یک چیز مي

جایي به یک چیزي احتیاج داریم در جدول مراحل چون تناسبات سرعتي امور را باید بیان کنیم، اسم 

گوییم اینجا زمان تغییر فرهنگ است، اینجا تناسبات سرعتي را فرهنگ سیاست و اقتصاد گذاشته ایم بعد مي

شود یعني نه چیز در عد هم که به صورت کلي گفته ميزمان تغییر اقتصاد و آنجا زمان تغییر سیاست است. ب

 اینجا باید عوض شود.

برادر سیف: پس در تعیین نسبت و تناسبات سرعتي زمانسازها داشتن مراتب ارزشي یا مراتب جهت سازها 

هیچ نقشي ندارد. و این دو ربطي به هم ندارند. به عبارت دیگر جدول جهت سازها در تعیین جدول مراحل 

 ندارد. نقشي
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کند کدام یک سرعت بیشتري دارد بحث ارزش نقشي ندارد، برادر معلمي: در فرمول اصلي آن که معلوم مي

 نه اینکه در اجرا نقش ندارد.

 برادر سیف: آیا در محتواي جدول زمانساز تعیین کنند هست؟

یزي بعد ازآن باید بیاید، خواهیم بگوییم وقتي اقتصادي خواهد تغییر کند چه چبرادر معلمي: ... بعد که مي

گوییم اقتصاد باید عوض شود نه چیز باید عوض کنیم که این نه چیز  این ضرب شده آن است. وقتي که مي

 نه چیز هستند که در جهت و مکان ضرب شده اند.

خواهیم برویم ... به عبارت خالصه تر  مي 0برادر سیف: یعني وقتي از اخالق سیاسي یک به اخالق سیاسي 

 3و از اقتصاد یک به اقتصاد  0خواهیم از فرهگ یک به فرهنگ دو و از سیاست یک به سیاست  تي ميوق

 برویم آیا در تعیین نسبت سرعتي بین این سه دانستن مراتب جهت سازها مثل اخالق تأثیري دارد؟

انساز و رسیم قدم بعدي بحث آن است که تقسیمات جهت ساز، زم برادر معلمي: به این سؤال بعداً مي

مکانساز را باید با حفظ خصوصیت شخصیه خودشان تقسیم کنیم. اگر جهت ساز، ارزش و براي و جهت 

کنند تقسیمات در درون خودش باید یا حفظ موضع و لحاظ موضع خودش صورت موضوع را معرفي مي

باید سه چیز باشد،  کنیم به دلیل آن است که مبناي سه قبالً تمام شده که گیرد. یعني اگر تقسیم به سه مي

و ارزشي است، « براي اي»و آن سه چیز چیزهایي خواهند بود؟ آن اموري که نسبتشان با همدیگر نسبت 

است(، آن براي « براي»پرسیم موضوع ما مثالً جامعه براي چیست؟ )چون امري ارزشي معرف  یعني اگر مي

شود و آن براي ي دوم براي  ؟ براي ي دوم ميتوانیم بپرسیم خود این براي براي چیست شود. بعد مي اول مي

کنند، و یک که هر سه ارزش کیفیت را معرفي مي« یک و دو و سه»چیست؟ براي براي ي سوم، یعني براي 

امر ارزشي براي کیفیت هستند لکن نسبتي هم ما بین خود دارند که چون در بخش جهت ساز هستیم 

گفتیم که تغییر یک، تغییر دو ین امر را در بحث تغییر ساز مينسبت براي اي بینشان برقرار است و عین هم

گفتیم که ترکیب یک، ترکیب دو و ترکیب  و تغییر سه. بعد هم عین همین صحبت را در بحث ترکیب مي
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و مثالً ترکیب  6و  0و  3، تغییر 3و  0و  6گوییم براي  سه، چون وقتي روي فرمول صحبت کنیم براحتي مي

 .6و  0و  3

گردد که آیا ناظر بر مکان، االسالم و المسلمین حسیني: حال اینجا اشکال اقاي حسینیان مطرح ميحجت 

یک و دو و سه هست؟ هر چند همه اینها امور براي اي است لکن از « براي»زمان و جهت، یقین کننده 

ر باشد؟ چه براي چه مفهومي باید در نظر باشد؟ آیا براي ي جهتي مثل اخالق باید مورد نظ« براي ي یک»

تواند باشد؟ آیا مثل تکنولوژي که به جاي  اي باشد، یعني براي زماني مثل احکام و معني باي سوم چه مي

ما، و « براي»مکان گرفته شده باشد؟ یعني قبل از آنکه بخواهیم بگوییم اخالق، احکام تکنولوژي، غرض ما از 

ست و دیگري براي چیز دیگري است  آن هم براي یک که این امر براي آن ا« براي ها»غرضمان از ضابطه 

 شود؟چیز دیگري است، آن چه چیزي است که علت تفکیک و تقسیم مي

ز و  3ز  0ز  6، یا تغییر 3و  0و 6گوییم اگر تقسیم کنیم براي  برادر معلمي: در این قسمت از بحث مي

را با خود دارد، حال ما باید نگاه کنیم و « نما»یا « ساز»شود البته پسوند  در اینجا ساخته مي 3ز 0ز 6ترکیب 

که بایدنسبت ترکیبي هم با هم داشته باشند،  3ز  0ز  6ببینیم با تعریفي که در آنجا داشتیم، ترکیب ساز 

)چون در موضع ترکیب هستند( و در بحث تغییر هم باید نسبت تغییري داشته و در بحث جهت باید نسبت 

قرار  3ز  0ز  6شند این مفهوماً چه معنایي دارد؟ وصفي که در اینجا به عنوان ارزشي و براي اي داشته با

 ایم مفهومش چیست؟ این خود یک قدم از بحث است.داده

برادر امیري: درست است که اقسام جهت ساز را از حیث خود خصلتي که جهت ساز دارد باید پیدا نماییم 

م؟ چرا یکي از براي دیگري و دومي را براي سومي بدانیم؟ ولي ارتابط این سه قسمت را چرا سه قسم بگویی

شود، درست است که هر کدام از سه قسمي که ما نسبت به این علي القاعده با همین مقدار توضیح تمام نمي

گوییم خصلت براي اي دارد، ولي نسبت رابطه خودشان با همدیگر چرا براي اي است؟ ما براي جهت آن مي

کندو آن هم به سه قسم الف، ب و تیم و خصلت آن هم براي است، ارزش را معین ميساز خصلت قائل هس

 ایم، حال چرا الف، ب و ج نسبت به هم نسبت براي داشته باشند.جیم تقسیم کرده
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ایم که اگر جهت ساز را که براي آن کلمه حجت االسالم و المسلمین حسیني: تا این حد را بنده فهمیده

است را بخواهیم تقسیم کنیم اوالً بنابر فلسفه تقسیمي که داشتیم باید « براي»یم و عامل باید بنویس« براي»

 تقسیم به سه بکنیم، ثانیاً موضوع در تقسیم باید حفظ شود.

 ساز و مکان ساز نیست.آید زمانبرادر امیري: یعني آن چه که به دست مي

که اگر گفتیم براي را حفظ کرده و آن را سه  حجت االسالم و المسلمین حسیني: حال سؤال دیگر این است

براي آن ذکر کنیم که موضوع جهتي بودن « براي»بار تکرار کنید، آیا براي را در هر سه حفظ کرده ایم، اگر 

کنید، بعد میگویید را براي حفظ موضوع حفظ مي« براي»رود موضوع حفظ نشده است پس آن از بین مي

 کنم.براي ذکر مي»یم یعني سه تا کنسه بار هم آن را تقسیم مي

-برادر امیري: یعني در هر حال اولین تقسیمي که در موضع جهت ساز بنماییم سه چیز ارزشي به دست مي

 آید.

آیا این براي ها با «. براي»آید چون ارزش یعني حجت االسالم و المسلمین حسیني: سه تا براي به دست مي

ند؟ )قاعدتاً نسبت دارند( اگر با هم نسبت داشته باشند، براي ي منسوب هم نسبت دارند یا منفصل از یکدیگر

 شود؟ چه چیز مي

شان منسوبند منسوب به برادر امیري: منسوب به چي )به براي، به خودشان( هر سه نسبت به منتجه

موضوعي هستند که تقسیم شده اند. )منسوب براي هستند، یعني براي تقسیم شده است( یک موضوع خاص 

 گوییم تقسیم شده است. که به آن جهت ساز مي

براي ساز تقسیم شده و تقسیمش هم بي وجه صورت « براي ساز»حجت االسالم و المسلمین حسیني: یعني 

نگرفته است. اینها نسبتي با همدیگر دارند؟ سؤال من همینجا است که آیا تنها به مقسمشان نسبت دارند و 

 آن هستند یا اینکه نسبت بین خودشان هم برقرار است. مصادیقي از آن هستند، اجرایي از

شود که به وسیله چیز جدیدي  برادر امیري: همین که ما تقسیم کردیم قطعاً رابطه را تمام کرده ایم، نمي

 نسبت جدیدي براي آنها پیدا کنیم.
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ت که با ذکر شده اس« يبراي»حجت االسالم و المسلمین حسیني:  سؤال همین جاست که سه خصوصیت 

خواهیم ببینیم هر چند اختالف دارند لکن اتحاد آنها تنها از جهت ما به االشتراک  هم تغایر دارند. حال مي

آنها که براي شاملي است که مقسم ما بوده است؟ یا خودشان هم در پدید آوردن آن عامل به یکدیگر نسبتي 

 دارند؟

ف در تأثیر کم و زیاد راه دارد؟! )ج: نسبتاً همین حجت االسالم و المسلمین حسیني: اي احسنت در اختال

طور است(. یعني نسبت تأثیر بیشتر و کمتر. حال آیا نسبت به همدیگر این نسبت تأثیر را دارند؟ )ج: خیر، 

نسبت به منتجه دارند، البته با یکدیگر مرتبط هم هستند.( ارتباطي که در یک وحدت ترکیبي دارند و اثر 

 کند؟ دانید و دیگري را کمتر، این چه چیز را  تمام مي یکي را بیشتر مي

برادر امیري: این شبیه مسئله اي است که شما فرمودیدي جهت، زمان و مکان سه عاملي هستند که 

 باشد. آیا آن را حل کردید؟ سهمشان در منتجه مساوي است مي

ن است که اثرشان مساوي حجت االسالم و المسلمین حسیني:  پس سهمشان مساوي است، یک احتمال ای

باشد، آنگاه اختالفشان از چه جهت است؟ همه اینها که براي هستند، تساوي که به معني اشتراک است. 

 )برادر سیف تساوي نسبت به هم؟( بله تساوي نسبت به هم.

ل تساوي برادر امیري: سه چیز اند اگر اختالف از نسبت تأثیر آنها باشد پس نباید مساوي باشند، یعني احتما

 توانند باشند. شود یعني از زاویه نسبت تأثیر مساوي نمي غلط مي

حجت االسالم و المسلمین حسیني: اگر از زاویه نسبت تأثیر اختالف دارند، یا باید تقدم و تأخر در خودشان 

ر کم و شویم(. در این صورت اگر نسبت تأثیقائل بشوید یا در نسبت تأثیرشان. )ج: در نسبت تأثیر قائل مي

دهد. اگر کم اثرتر بودن و بر اثر تر بودن را گفتیم معني  زیاد شد معناي مؤثرتر بودن و کم اثر تر بودن را مي

 شود.براي و براي براي و براي براي براي نمي

 برادر امیري: نسبت به هم نه، ولي نسبت به منتجه شاید بشود.

 «.براي براي براي»و « براي براي»، «براي»داریم حجت االسالم و المسلمین حسیني: پس سه تا براي 
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برادر امیري: یک چنین چیزي یعني اولي نسبت به دوم و دومي نسبت به سومي بیشتر اثر دارد، یعني اگر 

گوییم این از دیگري و از آن سومي ارزشي بیشتري دارد،  سه تا ارزش ساز داشته باشیم، در جامعه ما مي

چیزي که ما در جهت ساز معیار ارزش دانسته ایم یعني نسبت به نسبت تأثیر و نسبت به چي؟ نسبت به آن 

کنیم. پس اگر نسبت به تأثیر  عامل تأثیر شدن چون نباید فراموش کنیم که داریم جهت ساز را تقسیم مي

 شود؟ گوییم رتبه آنها مغیر است، در آن صورت آیا رتبه آنها رتبه تبع نمي داشتن داریم مي

 ري: همه مغیر هستند.برادر امی

حجت االسالم و المسلمین حسیني: سؤال و نکته همین جا است که در جهت ساز هستیم، یعني در عامل 

 هستیم.

 برادر امیري: سؤال این است که آیا یکي از آنها مغیرند و دو تاي دیگر تابع؟

بیشتر در جهت و ایجاد  حجت االسالم و المسلمین حسیني: سؤال این است که اگر پذیرفتید نسبت تأثیر

شود؟ در خود جهت نیستیم بلکه در جهت ساز هستیم چه نحوه ترتیبي  دارد در آن صورت چه جوري مي

کنید؟ اولي را تابع دومي و دومي را تابع سومي کند یعني عوامل مغیر مجموعه را اصلي فرعي نميپیدا مي

 دانید؟نمي

توانید رابطه منتجه روشن است اما اینکه از این مسئله چگونه ميبرادر امیري: بیشتر و کمتر داشتن نسبت به 

تابع و متبوعي بین خودشان را نتیجه بگیرید؟ درست است که آنها خصلتاً همه داراي یک خصلت هستند اما 

چرا بین خود این سه رابطه تابع و متبوعي باشد؟ فرضاً اگر سه عنصر و سیستم آبرساني، برق رساني و 

 را در اتومبیل جهت ساز اتومبیل بدانیم. سوخت رساني

حجت االسالم و المسلمین حسیني: در جدول سازندگي تان که مجبور شدید بپذیرید که نظیر برنامه است 

 دانید؟نه اینکه خود برنامه باشد ـ و جهت شمول دارد در اینجا اقوي را شامل نمي

هم  3و  0و 6دانیم جهت ساز  مل و مشمول نميدانیم لکن این سه را که شا برادر امیري: چرا شامل مي

 عرضند.
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 حجت االسالم و المسلمین حسیني: علت اینکه در جدول وضعیت پذیرفتید که شامل باشد چه چیز بود؟

 برادر امیري: نسبت به زمان ساز و مکان ساز ارجحیت داشت.

بله( آیا عین همان را در حجت االسالم و المسلمین حسیني: ارجحیت در وضعیت یعني در منتجه بود؟ )

 فرمایید تا معني شامل و مشمولي پیدا کند؟ بخشهاي زیر آن نمي

نویسیم، جهت برادر امیري: از بخشهاي زیر نیز دوباره باید شامل و مشمولي بنویسیم اینها را هم عرض مي

 ساز، یک، دو و سه.

عني اصلي و فرعي و تبعي کردن نه حجت االسالم و المسلمین حسیني: متناظر به شامل و مشمول بودن، ی

 عین شامل و مشمول.

 کند.برادر امیري: تابع و متبوعي بودن را به نظرم تمام نمي

کنیم، تنها همانطور که برادر معلمي: چون وقت تمام است انشاء اهلل جلسه بعد بیشتر روي آن صحبت مي

مبناي تقسیمات را بنماییم. یعني وسطي  کنیم مراعات سه بودنگفته شد باید دقت کنیم که اگر تقسیم مي

باید ربط و اشتراک ما بین دوئیت باشد پس هر سه چیزي که تقسیم کنیم براي مراعات مبناي سه کافي 

کنیم و هر چیزي که ارزش داشتهب اشد را آنجا بگذاریم، چنین  شود گفت بر سه چیز تقسیم مي نیست. نمي

ت شود این است که وقتي که از لحاظ جهت سازي اختالف و شود مطلب دومي که باید مراعاچیزي نمي

کنیم چه معني است، از این راه باید حل شود و نه از راه دیگر، یعني مشخص کنیم اختالف و اشتراک مي

اشتراک از لحاظ جهت سازي یعني چه، همین طور از لحاظ زمانسازي و مکانسازي نیز معني اختالف و 

 اشتراک را معین نماییم.

 





 02/3/16 –جلسه دوازدهم 
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 بسمه تعالي

 آوریم چرا آثار زمانساز جهت ساز را در تقسیمات آنها نمي

 شودچرا زمانساز باالتر از مکانساز واقع مي

 باید شيء باشدنقش جهت سازي دارد و چون در جدول مکاني است « براي»

 توانند حاکم و محکومب اشندآیا چون جهت سازها هم عرضند نمي

 آیا جهت مراتب رشد زمانسازهاست

 

 

 بسمه تعالي

 مدل دوره سوم 

 60جلسه 

 09/3/6316تاریخ: 

برادر معلمي: اعوذ .... در جلسات واحد پنج سؤال مطرح شده که در مورد بعضي از آنها پاسخهایي مطرح شده 

 واالت به ترتیب بحثي چنین است.است سئ

آؤریم یعني وقتي ما به جهت زمان مکان  ـ چرا آثار زمانساز مکانساز جهت ساز را در تقسیمات آنها نمي 6

تقسیم کردم به همان علت که آثار جهت و زمان را در مکان آورده ایم به همین علت وقتي مکان را به جهت 
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یم باید آثار آنها رادر یکدیگر بیاوریم در پاسخ به این سؤال گفته شد کن ساز و زمانساز و مکانساز تقسیم مي

وضعیت جهت ساز و زمانساز و مکانساز با جهت زمان مکان متفاوت است، وقتي ما کیفیت را به جهت ساز 

شوند و نقش جهت  پوشاند یعني همه کیفیت داراي ارزشي مي کنیم جهت ساز همه کیفیت را مي تقسیم مي

د و عین همین مطلب در تقسیم کیفیت به زمان ساز و مکان ساز برقرار است در بحث جهت زمان سازي دارن

مکان که کیفیت شاملتري است کیفیت را به نحوه اي تعریف کرده این که این سه به هم دیگر ارتباط داشته 

اگر ما یک کل را  باشند نه اینکه استاتیک سینماتیک و دینامیک درست کنیم که با هم مرتبط نباشند حاال

برداشته و اجزاء به شرط ربط را در آنجا قرار دادیم این اجزاء به شرط ربط همان کل سابق اند و همان 

شود اگر گفتیم کیفیت مرکب از ارتباطاتي که سابق بر آنها بار بوده بر این اجزاء به شرط ربط هم بار مي

و خود کیفیت همان ارتباطاتي که وضعیت جهت ساز است این سه جهت ساز روي هم یعني کل کیفیت 

جهت ساز حاکم است فقط کاري را که  3کیفیت با سایر ابعادش )زمان و جهتش( داشته همانها هم بر این 

خواهیم به جاي یک  کنیم چون مي جهت ساز تقسیم مي 3باید انجام بدهیم این است که جهت ساز را که به 

ات خودشان با یکدیگر مبتني بر تعین در رابطه باید تقسیم شده مقسم تقسیماتي را قرار دهیم آن تقسمی

باشند، اینکه براي حفظ ارتباط بخواهیم مجدداً آثار آن اشیاء را در این هم مالحظه کنیم چون در رتبه شامل 

د این کار را انجام داده ایم در رتبه هاي تحت شمول دیگر این کار الزم نیست چون اینها با هم مربوط شده ان

 دهیم. و ما یک تقسیماتي را صرفاً سر جاي مقسمشان قرار مي

شود، اینکه جهت ساز باید در باالترین رتبه قرار گیرد امري تمام  ـ چرا زمانساز باالتر از مکان ساز واقع مي 0

 است اما چرا زمانساز باید شامل بر مکان ساز قرار بگیرد البته در مورد شمولیت جهت ساز هم مقداري بحث

توانیم تقسیم کنیم از هر لحاظ  شدو گفتیم اگر کیفیت را از لحاظ جهت سازي و زمانسازي و مکانسازي مي

شود و جهت ساز و زمانساز و مکانساز هم عرض  که آن را تقسیم کنیم همه کیفیت است که تقسیم مي

د که یا جهت ساز زمانساز یکدیگر نیستند چون که هر کدام آنها به منزلة همه کیفیت اند واین بحث باقي مان

تقسیم جداگانه بدانیم که با یکدیگر ربطي نداشته باشندکه در این صورت به درد برنامه ریزي  3مکانساز را 
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خورد، وقتي هم بخواهند مربوط به هم باشند گفتیم از یک سنخي باید تقسیم بندي کنیم و بعد نمي

فیت ما ریز تر شود و هم قابلیت جمع بندي داشته تقسیمات را در یکدیگر ضرب کرده تا هم تقسیمات کی

باشد بنابراین اینها را به صورت شامل و مشمول نه آن گونه که زمانساز از اقسام جهت ساز شود بلکه به این 

شود از این سه لحاظ تقسیم کرد اول از لحاظ جهت سازي دوم زمانسازي سوم مکان  معنا که کیفیت را مي

ر نیستند و بي ارتباط با هم نیستند بلکه شامل و مشمول هستند بعد صحبت سازي پس هم عرض یکدیگ

گوییم زیرا برنامه ریزي ما برنامه ریزي رشد است که در این  شود چرا جهت ساز شاملترین باشد مي مي

صورت مجبوریم هر وضعیتي را تبدیل به یک کلمه بنماییم تا بتوانیم با سابق و ال حق خودش آنرا مقایسه 

یم و رشد را بسنجیم شاخصه ما چون رشد است باید شاملترین تقسیم بندي ما از لحاظ ارزشي باشد و کن

بقیه چیز ها منحل در ارزش شوند ارزش نباید پایین قرار گیرد که در این صورت نیز مبجوریم ارزشهاي 

در ردة شامل قرار  جزئي را با هم جمع کرده و باال قرار دهیم که کار عبثي است پس بدین علت جهت ساز

شود یکي بحث  گیرد در رشد و امر مالحظه ميگیرید صحبت دوم که چرا زمانساز در رده دوم قرار ميمي

ارزش دیگري به معناي افزایش و تغییر ارزشي که نوعي تغییر است پس اگر در شاملترین رتبه امورات ارزشي 

تغییر ساز کیفیت باید رتبه دوم واقع شود یعني باید  را گذاشتیم در رشد باید این ارزشها را تغییر دهیم پس

گوییم این امر ببینیم چه چیزي را باید دست گذاشت تا این ارزشها عوض شود بعد در رتبه سوم است که مي

یابد و اال  شود که قسمت سوم موضوعیت مي ارزش ساز و این امر زمانساز ضربترکیبي اشان در کجا واقع مي

 گیرد.از در همان تعریف رشد افتاده است با همین استدالل شامل و مشمول قرار ميجهت ساز و زمان س

ـ اگر در تقسیمات داخلي جهت سازها و زمانسازها و مکانسازها باید آثار هر یک را در دیگري بیاوریم  3

اگر  شوند که نزدیک سؤال اول است یعنيتقسیمي نخواهیم داشت و همه به صورت ستون زیر هم نوشته مي

گفتیم در تقسیمات جهت ساز هم باید آثار زمانساز و مکانساز و بالعکس مالحظه شود طبق همان چیزي که 

در بحث زمان مکان جهت داشتیم و مشخص شد که باید جهت ساز باال و زمانساز تحت آن و مکانساز در 

الحظه شود باید تقسیمات اینها مرتبه سوم قرار گیرد اگر در جهت ساز هم بخواهد اثار زمانساز و مکانساز م
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خواستند بگویند چون این مطلب الزمه آن به صورت شامل و مشمولي و عمودي زیر هم نوشته شود و مي

گفتیم اوالً ستوني یا افقي صحبت است پس اینکه آثار را باید دره مدیگر بیاوریم اشکال دارد در پاسخ مي

گوییم امر الف آید مورد بحث است یعني یک وقت مي ار مينوشتن مهم نیست بلکه معنایي که از نوشتن بک

 3و 0و 6شود فرقي ندارد که اینگونه بنویسیم اگر منظورمان این باشدکه الف مرکب از تقسیم مي 3و0و6به 

شوند ولي یک وقت  شود این دو هیچ فرقي ندارند یعني اینها تقسیمات الف مي مي 3و0و6یا الف تقسیم به 

 3و0و6شود به صورتهاي مختلف تقسیم کرد تقسیم الف از لحاظ عددي مثالً  الف را مي گوییم کیفیت مي

کنیم شود از لحاظ جنس تقسیم ميکنیم سبز، آبي، قرمز مي شود یک وقت از لحاظ رنگ تقسیم مي مي

اظ شود و این دو نحوه تقسیم با هم فرق دارد، حاال وقتي کیفیت را از یک لح چوبي، فلزي و شبه فلز مي

شود مثالً اگر از لحاظ رنگ کیفیت را تقسیم کردیم همه کنیم همه کیفیت در آن تقسیم وارد ميتقسیم مي

را  6است اگر   3و0و6ماند ولي وقتي گفتیم کیفیت مرکب از  گیرید و چیزي باقي نمي کیفیات را در بر مي

است که بین تقسیمات جهت  کیفیت باقي مانده است پس این مطلب تفاوت عدمه اي 3و0کنار بگذاریم 

زمان مکان با جهت ساز و زمان ساز و مکان ساز است، پس وقتي جهت ساز زمانس از مکان ساز را تقسیم 

خواهیم لحاظهاي جدیدي را به لحاظهاي قبل اضافه کنیم، مثالً بگوییم کیفیت یک بار از لحاظ  کنیم یا مي

شود و یک بار هم از لحاظ  لحاظ مکان سازي تقسیم ميجهت سازي یک بار از لحاظ زمانسازي و یک بار از 

شودکه  ردیفي که نوشته بودیم ردیفهاي دیگري اضافه مي 3شود، و زیر این  وزن و رنگ و حجم تقسیم مي

بعد هم به همین ترتیب نحوه شامل و مشمولي شان را پیدا کنیم و تقسیمات باالیي را در پایین تري ضرب 

است و اگر هم به فرض بر  3الي که به آن وارد است به هم خوردن مبناي تقسیم کنیم که در پله اول اشک

 به یک تبدیل شود. 3بشوند وب عد  3تا باشند باید آنها یکبار با هم ترکیب شده و  6باشند فرضاً  3مبناي 

را قرار چیز  3خواهیم  یک صحبت دیگر این است که بگوییم به جاي جهت ساز یا زمانساز یا مکانساز ما مي

دهیم نه در طول آنها و مشابه آنها بلکه یک چیزي به جاي آنها، که در این صورت معنایش این است که این 

جزء به شرط ربط خود  0خواهیم اجزاء به شرط ربط را سر جایش قرار دهیم اینکه  یک کل است که مي
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کند البته هم عرضي را یک وقت موضوع است به معناي ترکیب است و معناي هم عرضي را در اینها تمام مي

شود  ممکن است به صورت ردیفي و یک وقت به صورت ستوني بنویسیم هیچ فرقي ندارد بنابراین روشن مي

که در تقسیمات داخلي جهت سازها و زمانسازها و مکانسازها ما تقسیمات آنها را باید بیاوریم و تقسیمات آنها 

آید بدین دلیل که موضع و تعریفش با آنجایي که  نها هم در اینها نمياز لحاظهاي دیگر موضوعیت ندارد آثار آ

گوییم فرق دارد زیرا آنجا تقسیمات از لحاظهاي مختلف است که همه  جهت ساز و زمانساز و کانساز مي

خواهیم یک اجزاء به شرط ربطي را سر جاي یکي از این  درباره شيء موضوعیت داشت اما در اینجا مي

دهیم یعني از لحاظ جهت سازي به این معناست که اینگونه انجام دهیم و این به معناي وارد  تقسیمات قرار

 کردن لحاظ جدید نیست و همچنین نیز الزم نیست آثار بقیه را در این نیز مطرح کنیم.

نقش جهت سازي دارد و چون در جدول مکاني است باید شيء باشد چون در اینجا « براي»ـ گفته شده  4

نقش شيء ندارد و نقش جهتي دارد که در « براي»ات جدول ترکیبي است باید اینها شيء باشند و تقسیم

 ایم.این مورد صحبت نکرده

شوند ـ چرا رابطه جهت سازها و زمانسازها و مکانساز نسبت به هم رابطه تواني است یعني در هم ضرب مي 1

 در این مورد نیز صحبت نشده است.

شود منتقل مي« براي»گوییم مفهومي که از مي« براي»است وقتي  4ن همان سؤال برادر سلیمي: سؤال م

-کنیم تا به یک چیزي برسیم که دراینجا ميجنبه هدفي دارد یا یک ترتیبي را در یک مسئله اي اتخاذ مي

ن هست یعني هدف یا جهت قرار گرفته است ولي آن وسیله اي که ما را به ای« براي»وقتي « براي»گوییم 

رساند جنبة ترکیبي دارد در حقیقت چون ما در جدول مکان هستیم آن چیزي که به عنوان جهت  جهت مي

و هدف نباشد و باید در واقع کیفیت یا چیزي باشد که شیئیت داشته « براي»کنیم خودش ساز معرفي مي

قت براي رسیدن به رساند که آن شيء طری-شود که آن شيء ما را به هدف ميباشد که در ترکیب واقع مي

 آن هدف داشته باشد.

 تواند طریقیت داشته باشد.حجت االسالم و المسلمین حسیني: آیا شيء مي
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 برادر: بله بنابراین که ما در جدول ترکیب هستیم...

شود خانواده را به لحاظ جامعه مالحظه  حجت االسالم و المسلمین حسیني: حتي در آنجا گفته شد که مي

 هم باشد؟« براي»تواند توان مالحظه کرد و این طریقت آیا ميحاظ تأثیرش در چیز دیگر ميکرد یعني از ل

 این کار است.« براي»ظاهراً مفهوم هدفي و جهتي دارد این « براي»برادر سلیمي: 

گیرد اگر یک چیزي یعني مقصدي که مورد وثوق قرار مي« براي»حجت االسالم و المسلمین حسیني: 

 تواند طریق قرار گیرد )غایت واسطه اي( د اما غایت نهایي نباشد آیا ميخودش غایت باش

تواند ولي نسبت به چیزهاي پایین تري خودش مقصد است و برادر سلیمي: نسبت به کان طریق نهایي نمي

 اي است.نسبت به باالتر از خودش مرتبه

 اقع شود.و« براي»توان لحاظ کرد یعني شيء طریق س: پس صرف احتمالش را مي

« براي»باشد؟ در این بحث اگر نسبت به هدف نهایي بگوییم اینها « براي»برادر سلیمي: یعني آیا خود شيء 

شود، مقصد واقع مي« براي»شوند( ولي نسبت به مقاصد و طرق قبلي این شوند )وسیله واقع ميواقع مي

ث چون جهت ساز را مطرح کردیم در اینجا بستگي دارد که این را نسبت به کدام امر بسنجیم، اما در این بح

 سازد.منظورمان کیفیاتي است که این جهت را مي

سازند همان جهت ساز ها  حجت االسالم و المسلمین حسیني: کیفیاتي که مرتبه اي از جهت ما را مي

 هستند، یعني جهت مراتبي دارد که در جدول جهت است واین کیفیات متکفل رسیدن به آنها هستند.

 دهند که ما در چه مرتبه اي هستیم. رادر سلیمي: و همیشه نشان ميب

سازند چیست؟  حجت االسالم و المسلمین حسیني: بنابر اصالت ربط تعریفتان از کیفیتهایي که جهت را مي

اند، ما به االشتراک و ما به االختالف جهت سازها چه چون همه اشیاء رابطه هستند جهت سازها هم رابطه

تند، آیا جهت ساز بسیط است یا مرکب و اگر مرکب است آیا در آن ما به االختالف و ما به چیزي هس

 االشتراک وجود دارد یا نه؟
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شود ما به االشتراک و ما به االختالف را بررسي کرد  برادر سلیمي: بله وجد دارد اما از جهات مختلف مي

 )س(: از جهت جهت سازي این رابطه چگونه است؟

 ساز داریم از جهت اینکه در جدول مکان است باید زمینه ترکیبي داشته باشد.ج: یک جهت 

س: حاال در درون خودش شما باید یک وجه اشتراک و وجه اختالف به ما نشان دهید. جهت ساز ما یک 

 رابطه است و از جهت جهت سازي هم مورد نظر است دوئیت و ربط آنها را معرفي بفرمایید.

شویم اینکه در مکان جهت سازي که وجود دارد یکي از ما به االختالف ها این است  ه ميج: آنچه که ما متوج

که این جهت ساز جنبة مکاني دارد یا ما به االختالف دیگر هم این است که جنبة جهتي دارد یعني مستقیماً 

 اثر در جهت دارد و ربط آنها ربط مکان و جهت است.

فرمایید چون شيء است نباید مقصد  است که در اینجا شما مي س: ربط مکان و جهت که همان جهت ساز

واقع شود که در اینجا شيء داراي مقصد معرفي شد البته بنابر صحبتهاي شما حاال شما در نفس جهت 

 چیز چیست؟  3سازي دوئیت و ربط را به ما تحویل بدهید، که این 

هم ربط شامل این دو است یعني ارتباط  ج: یکي جنبه مکاني داشتن یکي هم ربط به جهت داشتن و یکي

مکان به جهت است و این سه تا روي هم جهت ساز است که به طور مصداقي همان اخالق احکام  و 

 تکنولوژي است.

و یک دومي نسبت به دو رتبه یا دو سطح و یکي از حاق « براي»وجود دارد که یک « براي» 3س: در اینجا 

 این تا حاق آن مشترک است.

اشکال داشتم که اگر این را نسبت به پایین تري ها )زمانسازها و مکانسازها( « براي»ن در همان ج: م

 گوییم.گوییم این درست است ولي اگر نسبت به خود جهت مي مي

شود در خود این ذکر کرد  س: مگر نفس جهت ساز ربط بین جدول ترکیب با جهت نیست آن ربط را که نمي

 کلمه باشد. حاال چه این ستون یا یک



602  ···························································································································································  

ج: شاید اینگونه بگوییم واضح تر باشد جهت ساز مالحظه ترکیبات بر اساس جهت است یعني وقتي ما مکان 

تقسیم  3مرتبه و  3کنیم این جهت ساز است که دوئیت و ربط این مطلب باید را از دید جهت نگاه مي

خالصه هر چه باشد باید جنبه ترکیبي  ترکیبند 3کند که آنها  مالحظه کنیم که اینها راب ه جهت مربوط مي

رویم خود جهت را داریم ولي در ترکیب که  کند چون در جهت که مي داشته باشد با خود جهت فرق مي

 آییم نیز باید ترکیب داشته باشیم. مي

، «براي»است نه « براي»نماییم صبر، تسلیم، رضا و ... مراتب  س: در جدول جهت ما مراتب اخالق را ذکر مي

 «.براي براي براي»، «براي براي»

شود اما ایینجا  ج: آیا یعني تفاوت جدول جهت با جدول مکان فقط در این است که آنجا مراتب جهت ذکر مي

جهت ساز داریم مراتب جهت در جدول جهت است و در اینجا جهت ساز را داریم جهت ساز به قید جهت 

 چیز باشد و ... 3ا به االشتراک باید ساز بودن تقسیماتش از حیث ما به االختالف و م

کنیم برادر معلمي: شاید منظور شما این باشد که وقتي درباره یک موضوع خاصي جهت سازها را معرفي مي

گذارید مثالً خود تکیفي است اسم آن کیفیات را شما شيء مي« براي»دارد این « براي»چون آن موضوع یک 

بریم که مثالً را نام مي 3و0و6براي چه چیزي درست شده است براي  پرسیم جامعهدر مورد جامعه وقتي مي

شود به حساب شما تکنولوژي خود یک تکیفي است احکام و اخالق هم خود تکنولوژي احکام اخالق مي

کنید اگر منظورتان این باشد که اشکالي ندارد چون آن شيء مطرح مي 3تکیف است که در اینجا شما 

کند خود تکیفي دارد ولي اگر منظور دیگري دارید باید یت ارزش آن را معرفي مياي که در کیفشاخصه

آن شيء یا مثالً مطلوب ما از ساختن فالن وسیله این « براي»گوییم این شيء  توضیح دهید اما یک وقت مي

 این مطلب است فرضاً ما در ساختن کولر مطلوبمان هواي خنک آن« براي»امر خاص است و بقیه چیزها 

گویند این کولر که هدف از آن ایجاد هواي خنک است که هواي خنک آن خودش یک تکیفي است بعد مي

گوییم موتور و پمپ آب و ... براي این است که هواي خواهد که مياست موتور، پمپ آب، در و پنجره مي

-سم آن را شيء ميبرایز موضوع امر خاصي است که از یک بعد تکیف دارد که شما ا»خنک تولید کند لذا 



 ····························································································  606 

بقیه چیزها است یعني بقیه چیزها درست « براي» گذارید ولي از بعد دیگر این شيء نسبت به سایر چیزها 

 دهد.مي« براي»شده اند تا این درست شود، چون این امر ارزشي است و از این لحاظ معني 

گوییم جهت ساز در کیفیت ي ما ميبرادر سلیمي: این نکته البته مورد نظر بود باضافه نکته دیگري که وقت

گوییم جامعه را براي اخالق، اصل هستند کل کیفیت چیزهاي غیر از این نیست یک موقع است که مي

جهت ساز تقسیم کردیم این کل  3گوییم وقتي جامعه را به خواهیم یک وقت هم مياحکام، تکنولوژي مي

 جامعه است.

فرق دارد زمانساز و مکانساز و جهت ساز هر سه کل جامعه است در  برادر معلمي: لحاظ آن با لحاظ زمانساز

گویند علت تشکیل اینجا بعد خاص آن مورد نظر بوده است که زمانساز و مکانساز به تبع آن است، بعضي مي

جامعه این است که انسان یک نیازهاي مادي دارد که به تنهایي قادر به برطرف کردن آن نیست پس مجبور 

-ه تشکیل دهد در دیدگاه این آقایان جامعه براي برطرف کردن نیازهاي مادي انسان تشکیل مياست جامع

توان اسمي گذاشت مثالً اقتصاد و یعني جهت ساز جامعه اقتصاد است ما شود حاال این نیازهاي مادي را مي

دارد بتواند دست  شود برایارتقاء اخالقي افراد جامعه یعني آن کسي که والیتگوییم جامعه درست ميمي

کساني که قدرت سرپرستي خود را ندارند گرفته و آنها را رشد دهد، رشد اخالقي و عقیدتي پس جامعه براي 

شود براي رفع نیاز مادي و رشد  ارتقاء عقیدتي و روحي و اخالقي و آن فرد کافر هم بگوید جامعه تشکیل مي

توان آن را شيء نامید یا تکیفي دارد که مي« براي»لبته این بگوییم که ا« براي»توانیم  اقتصاد، آیا این را مي

 براي آن صحیح نیست.« براي»شود لفظ اینکه چون شيء مي

را در جایي بیاوریم که جهت مورد نظرمان است بگوییم این « براي»آید که برادر سلیمي: به نظر من مي

بعاً بگوییم اخالق و احکام تکنولوژي پرستي خداوند ولي اصل درجامعه ط« براي»شود جامعه درست مي

 است.

 برادر معلمي: در اینجا ربط جهت ساز با جهت چیست؟

 برادر سلیمي: جهت ساز وسیله اصلي براي رسیدن به جهت است.
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کند یا امري  توانیم بگوییم شيء به چه جهتي سیر مي برادر معلمي: جهت ساز امري است که از روي آن مي

گیریم حاال اگر اصل در حرکت ما جهت باشد بعداً آني را آن در جهت خاصي قرار مياست که از روي طراحي 

گویند جامعه گوییم جامعه براي این مطلب درست شده است که کفار مي آوریم مي که در جدول وضعیت مي

و براي رفع نیاز اقتصادي درست شده است که حتماً معناي رشد را در آن آورده است یعني رشد اقتصادي 

گوییم جامعه درست شده است براي رشد اخالق به این تعریفها رشد نیازهاي مادي مورد نظر است ولي ما مي

چون در « براي»گویید کنید بفرمایید خالصه اگر مياصالتاً با شما فرقي نداریم اگر اختالقي را مشاهده مي

الق، احکام ... که هر کدام سر جاي کند ما هم قبول داریم بنابراین اخجدول وضعیت است تکیف پیدا مي

گفتیم انسان اگر عامل ارزش سازش خودشان متکیف است پس شيء است اما از یک نظر دیگر ما مي

عقایدش باشد خلق شده است براي رشد در عقاید یعني همه دست و پا و چشم براي رشد روح است و در 

خواستیم اخالف و روح را ین هستند، چون ميترکیب اگر بخواهید مالحظه کنید بقیه چیز ها منحل در ا

 رشد دهیم ـ دست و پا الزم داریم که این دست و پا داشتن خودش مطلوب نیست.

دهیم  است یک وقت ما اصولي را براي رسیدن به مقصدي قرار مي« براي»برادر سلیمي: صحبت سر همان 

یک اصولي اساسي تر و اصولي فرعي هستند مثالً بیشتر معنا دارد تا اینکه بگوییم « براي»دراینجا بکار بردن 

به نظر من در جامعه صحیح تر این است که بگوییم جهت سازها اصولي اساسي جامعه اند که اصل اولیه و 

رویم در آنجا براي اول و دوم و سوم را  زیر بناي اول و یا دوم و سوم که جنبه کیفي دارد و در جهت که مي

 رستش درست شده است.مطرح کنیم، جامعه براي پ

گوییم جامعه براي پرستش درست شده است آن پرستش را نباید در جدول  برادر معلمي: آن وقت وقتي مي

شود یک تکیف است حال نسبت این تکیف به بقیه در جدول ضعیت چطور مي« براي»اولي بیاوریم این 

 چگونه است، چه چیز موضوع اصلي است؟

 زیربنا است.برادر سلیمي: مثالً بگوییم 
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گوییم مکانساز و زمانساز براي تحقق جهت ساز است شاید تصور ایشان این باشد که  برادر امیري: وقتي ما مي

در اینجا طریقیت پیدا کند و این غیر از این است که بگوییم خود جهت ساز در حکم هدف « براي»مفهوم 

خواهیم به آن گر دقت کنیم آنچه را که ما مياست زیرا ا« براي»است ما در اینجا منظورمان از هدف همان 

چرخد اگر اینگونه مالحظه برایز مي»رساند این ارزشمندي طول محور برسیم و در حقیقت ارزشمندي را مي

خالصه « براي»کنیم که خود هدف را به واسطه ارزشش در کنیم آن حالت طریقیت راحل در آن هدفي مي

 کردیم.

گوییم در این صورت ماهم عرض باشند چون هر سه را جهت ساز مي 3و0و6ي برادر سیف: اگر جهت سازها

توانیم یکي از اینها را حاکم برد دیگري بنماییم ولو اینکه اثرش به عنوان یک عامل در مراحل رشد بیشتر نمي

ا است ت 3تا باشند همان مسئله پرسش و یا امري که حاکم بر این  3باشد و آن جهت ساز حقیقي ما اگر این 

اوست که براي حقیقي ما است و این سه تا نسبت به هم طریقیت دارند به همین دلیل که این سه تا را کنار 

هم گذاشته ایم حاکم کردني کي نسبت به دیگري یا نسبت به دو تاي دیگر این منطقي نیست اگر به فرض 

ال قرار گیرد و شامل تر اینها باشد و اخالق براي احکام و تکنولوژي هدف است در آن صورت اخالق باید در با

شمولیتش هم در آن جدول نشان داده شده باشد و شمولیتش هم به همین است که در باال قرار گیرد و هم 

رعایت شود یک امر دیگري را کنار آن دو تا بگذاریم که  3عرض هم نباشند و براي اینکه در جدولمان مبناي 

دهیم و ما از این مطلب بي جهت ساز شامل بر مجموعه قرار مي 3دت آن شود و اخالق را به عنوان وحمي 3

آخر ذکر کنیم و مراتب آن را هم داشته باشیم مگر اینکه « براي»اي را به عنوان نیاز نیستیم که یک شاخصه

کنیم مجموعه تناسباتشان را به عنوان مراتب رشد ذکر تایي را که نسبت به همدیگر ذکر مي 3خود این 

را رویهم معرف رشد قرار دهیم ولو اینکه یک چیز واحد مشخصي  6تکنولوژي  6احکام  6یم یعني اخالق کن

اي حاکمیت ندارند هم به عنوان امر چهارمي نخواهیم و بگذاریم و لیکن این سه چیز نسبت به همدیگر بگونه

 ود.که بخواهیم یکي از آن را هدف بگیریم بلکه مجموعه آنها مورد نظر خواهد ب
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کنم شاید مطلب روشن شود شما اگر بفرمایید براي  حجت االسالم و المسلمین حسیني: من یک سؤال مي

پرسشتش خداوند باید مردم عبادت کنند افضل عبادتها کما به نشر کلمه توحید و ولي عادل است در مقابل 

خواهیم به والیت حقه  م ميمستکبرین عالم که پرچمدار کفرند پس ما براي اینکه بتوانیم خدا را بپرستی

کنند یک عده کمک شویم و یک عده کمک اقتصادي ميکمک کنیم بعد براي اینکار دور هم جمع مي

سیاسي و ما هم انشاء اهلل تعالي کمک فرهنگي، پس نشتسن ما در اینجا و رابطه اي که با همدیگر داریم 

لم، دفتر و غیره الزم است محلي براي نشتسن گوییم ضبط صوت، قبراي یک امر دیگري است... یا مثالً مي

نسبت دارند حال این بحث « براي»الزم است و ... به هر کدام هر در جاي خود نیاز داریم یعني همه اینها با 

که تغییر اینها چگونه است که فرضاً تکنیکي که داریم دیروز ضبط صوت نبود و صرفاً قلم و کاغذ بود و امروز 

دا ممکن است چیز دیگري باشد که به عنوان مثال چیزي باشد که خودش هم ضبط ضبط صوت است و فر

کند و هم پیاه کند بنویسید و در صورت امکان خالصه و جمع بندي هم بکند ولي باید توجه نمود که تغییر 

یم این تکنولوژي بخشي است زماني اما اینکه در هر وضعیتي براي رسیدن به مقصد تکنیک خاصي را الزم دار

و یک روابطي را بین انسانها، روابطي را بین اشیاء و نیز روابطي را بین امور وحي ـ که حقیقت پرستش و امر 

غیر از این است که بگوییم جامعه در شکل صبر « براي»حاکم بر آنهاست ـ الزم داریم و مالحظه این سه 

شوند مگر اینکه این امور فراهم قق نمياست یا رضا یا تسلیم، یعني بحث از جهت ساز و اینکه مرتبه ها مح

باشد با مطلبي که درباره جدول زماني و داشتن فرمول تغییر است دو حرف اند مثالً اگر سیاست را به سه 

قسم و تحت هر یک از آنها سه فرهنگ و تحت هر یک از اینها نیز سه اقتصاد نوشتیم، قانون حاکم بر زمان را 

نماید و  این است که سیاست دیرتر از فرهنگ و فرهنگ دیرتر از اقتصاد تغییر ميبه دست آورده ایم و دال بر 

شود که مصداق آن در جامعه در سیاست،  درهر شيء که مالحظه کنیم این مراتب تغییري مالحظه مي

 باشد و اینها حکم زمان و ساز جامعه را دارندو قطعاً مصداق آن در موضوعات دیگر، فرق اقتصاد و فرهنگ مي

آید،  کند اما نفس فرمول چنان است که هر گاه در فرمول وضعیت ضرب شود، همه مراتب به دست ميمي

دارد یا نه؟ اگر از باال و از زاویه فلسفه نگاه « براي براي براي»حال در فرمول وضعیت اگر دقت کنیم آیا شيء 
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جهت چرا که در جهت باید صبر و کنیم ما به االشتراک و ما به االختالف در نفس ساختن جهت )و نه در 

رضا و تسلیم را مالحظه نمود اما در چیزهایي که متکفل ساخته شدن جهت هستند طور دیگري است( مثالً 

اي هم ماهها گویید یک رابطهگویید ضبط صوت یا قلم و کاغذ، تکنیک همکاري فرهنگي است سپس ميمي

جدول ضرب اقلیدسي یا فالن منطق کارها را محاسبه  باید با هم داشته باشیم فرضاً طبق منطق صوري یا

کنیم، این هم خودش یک کیفیتي دارد و چیزي دارد که ارتباط ما با هم مبین تسلیم یک قانون خاص مي

بودن است همین طور در کار گروهي که داریم یک شکل آن مباحثه است، یک شکلش آموزشي است و هر 

اي باشد که با را دارد فرضاً اگر شکل مباحثه اي باشد باید لحن بگونهکدامش هم احکام متناسب با همکاري 

مدل آموزشي فرق کند، احکام مباحثه مبتني بر جرأت دادن به طرف مقابل است نه اینکه بحث را یک طرف 

برایز داشته باشد »تواند معناي  جلو بردن مو جرأت سؤال و بحث را از طرف مقابل گرفتن بنابراین شيء مي

چیست؟ اصوالً ضبط صوت یک امکان و یک تکنولوژي است کما « براي»گوییم ضبط صوت آیا  را وقتي ميزی

اینکه نوشتن نیز چنین است و هر کدام قواعدي خاص خود را دارد و در مجموع تکنیک نوشتن یا ضبط 

به صبر به رتبه شود، یعني سیر از رت دهد و همکاري بدون داشتن چنین بستري محقق نميکردن را ارائه مي

کند )زمان ساز( ممکن است و نه بدون این تکنیکها بعد )تسلیم( نه بدون اموري که تغییر را محقق مي

)جهت سازها( هر کدام از اینها اگر نباشد یعني بدون مالحظه تکنولوژي، بدون احکام و ارتباطات و بدون 

خدا بدون حرکت عیني، ذهني و قلبي رفتارهاي روحي امکان پرستش خدا وجود ندارد چرا که پرستش 

میسور نیست و حتي اگر قواعد تغییر یعني فرهنگ، سیاست و اقتصاد را هم داشته باشیم باز هم اینها بدون 

توجه به جهت سازها توانایي تغییر را ندارند، همین طور اگر ترکیبات حذف شود موضوعي براي حرکت 

 از بعدي داراي جهت ساز است. نداریم و داشتن موضوع دال بر این است که 

داشته باشد ولي این در زماني است که به تسامح زماني را که « براي»تواند معناي برادر سلیمي: شيء هم مي

گوییم این تکنولوژي براي این روابط و مقررات، این برایش در نر گرفته ایم مالحظه نکنیم، مثالً وقتي مي
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لت روحي است و این سه هم در آن واحد با هم هستند، بکار بردن این روابط و مقررات براي پیدایش یک حا

 براي رشد است.« براي»

کند بازگشت به یک امور تغییري که متکفل حجت االسالم و المسلمین حسیني: موضوع زماني که تغییر مي

هست که کند، یعني اختالف سرعتها داراي فرمول خاصي است و براي هر چیزي اموري اینها هستند مي

موضوع آن هستند و امور زماني اند مثل فرهنگ، سیاست و اقتصاد، همین طور موضوعاتي دارید که متکفل 

بعد جهتي هستد، یعني مثالً اگر شيء داراي سه بعد باشد و به ترتیب عبارت باشند از بعد ترکیب، تغییر و 

صیات آنها را در اینجا ذکر کن و در گویید همه خصو جهت شيء، وقتي شما ترکیب را مد نظر قرار دهید مي

آید و دیگر لزومي به تکرار نیست، براي این کار که لزومي به تکرار کنید همه اش ميفرمول که ضرب مي

باید دقت نمود )همین « ساز»نباشد باید جهت سازها را در زمان سازها ضرب نمود در جهت ساز روي کلمه 

کنند و بدان معناست که در بسته به اینکه موضوع چه باشد فرق مي طور در زمان ساز و مکان ساز( و اینها

باشند و « ترکیب»و متکفل « تغییر»متکفل «براي»هر موضوع به ترتیب به دنبال سه چیز باشیم که متکفل 

این خود عبارتست از یک فرمول و قاعده عام براي هر وضعیتي، یعني تحویل جهت ساز، مکان ساز و زمان 

دهد که جدول زمان آن را هم با فرمول دیگري درست کنیم  ه هر موضوعي این امکان را به ما ميساز نسبت ب

دهد یعني  و هر گاه این دو فرمول را در هم و نیز در مراتب آن ضرب کنیم کل برنامه را به ما تحویل مي

ود، کلیت داشتن شآوریم که برنامه مصداق آن در عینیت خارجي ميجدول راهنماي بزرگي را به دست مي

خود این هم به این است که قابلیت ضرب شدن در هم نسبت به موضوعات مختلف را دارد، مثالً نسبت به 

جامعه زمان سازها، اقتصاد فرهنگ و سیاست است در حالي که نسبت به فرد، تعلقات قلبي، ادارکات ذهني، 

فرد با هم فرق دارد، در جامعه خانواده، جمع و فعالیتهاي عیني است. ترکیبات و مکان سازها نیز در جامعه و 

دولت اسالمي ولي در فرد مثالً اندام انسان، روح انسان و نفس برزخي )بین روح و جسم( و یا سه امر دیگر 

توان به عنوان براي مطرح کرد ولي در هر حال سه مثل سر، قلب، سایر اندام است. بنابراین شيء را مي

د ولي در سه سطح و نه اینکه اول یک براي داشته باشیم، بعد دوم و سپس سوم، با هم حضور دارن« براي»
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تکنولوژي، احکام و اخالق هر سه با هم وجود دارند وهر سه با هم هست که در محقق شدن عبادت یا رشد 

ه نقش دارند هر کدام که نباشد کارلنگ است، مثالً در امور فردي اگر حرکات عیني را نسبت به فرد نادید

شود حال اگر حرکات ذهني نباشد، درجه  بگیریم حداقل این است که یک درجه از نقص در رشد واقع مي

شود و با نادیده گرفتن حاالت روحي دیگر اصوالً رشد معناي ندارد، لذا انسان باید داراي  دوم نقص واقع مي

رضا، هم زمان با هم هستند هم  روح، ذهن و قدرت فعل خارجي باشد و اینها در سیر به طرف صبر یا تسلیم،

حرکات نیتي، هم حرکات ذهني و هم حرکات خارجي هر سه الزمه رسیدن به منزلت صبر، رضا و تسلیم 

واقع شود در عین حالي که با همدیگر نیز «  براي»و واسطه براي « براي»تواند است بنابراین کیفیت مي

ضبط صوت( هک در این اطاق است براي کار فرهنگي است،  وجود دارند مثالً هر یک از وسایل و ابزاري )مثالً

دور هم جمع شدن ما نیز براي کار فرهنگي است ولو اینکه دور هم جمع شدن نسبت تأثیر بیشتري از هر 

آورد و  یک از آنها در کار فرهنگي داشته باشد و از این باالتر خلق و همدلي این جمع است که هم فکري مي

تواند آورد و اینها نیز ابزار آن است پس شيء بالواسطه مي کاري عیني و عملي ميهم فکري است که هم

 مقصد واقع شود لذا عیبي ندارد که بگوییم تکنولوژي، احکام و اخالق روي هم رفته جهت سازند.

گوییم همه جامعه براي اخالق است و است گاهي مي« براي»برادر سلیمي: همه مطلب در همان مفهوم 

باشد و گوییم که تعالي روح و وضعیت روحي جامعه در همه اشیائي که در جامعه است اصل ميچنین مي

ممکن « براي»همگي براي پیدایش حالت روحي است لذا اگر توجه به رشد حالت روحي نداشته باشیم گفتن 

 توانیم بگوییم حالت روحي در جامعه اصل است.نیست ولي در غیر این صورت تنها مي

االسالم و المسلمین حسیني: مراتب تعالي روحي یک مطلب است که در جهت سازها علي القاعده حجت 

مطرح نیست )س: همین طور است( و باید در خود جدول جهت بیاید. در این صورت آیا اینکه همه جامعه 

ده ولي براي تعالي روحي انسان است یعني چه؟ به عبارت دیگر در جدول جهت مراتب رشد اخالق مطرح ش

از خود اخالق اسمي آورده نشده است یعني ما یک اخالق یا یک روحي داریم و یک مراتب رشد روح، روح 

یک کلمه است، اگر بحث از مراتب رشد روح نیست و صرفاً توجه به روح داریم، روح عبارت است از یکي از 
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مراتب روحي( است و اخالق را بدون گوییم و غیر از مراتب اخالق ) ارکان مهم جهت ساز که به آن اخالق مي

توان جهت ساز نامید غرض از احکام رفتار متناسب با اخالق است حال آیا  احکام و نیز بدون تکنولوژي نمي

 الزمه آن اخالق یک چنین رفتار متناسب با آن هست یا نه؟

توان گفت چه  ر نميبرادر سلیمي: اگر اخالق را بي جهت بدانیم، احکام متناسب با آن مطرح نیست و دیگ

 احکامي متناسب با چه اخالقي هست و جامعه به هر حال روح دارد، احکام هم دارد.

حجت االسالم و المسلمین حسیني: آیا تکنولوژي هم به عنوان روابط عیني موضوعي است که در عینیت 

شود و  ها معلوم ميجامعه وجود دارد حال اگراین را در جدول تغییر ضرب کنیم، چگونگي تغییر کردن این

تان مالحظه نمود حال اگر این تغییرات و عوامل جهت ساز در اختالف سرعتها ضرب شد  تغییرات آنها را مي

دهد؟ )س: بنا شد اینها در جدول جهت باشد و و سپس در این مراتب ضرب گردید، چه چیزي به ما مي

شود( آیا در کل مدل اینها به عنوان کل مدل مي توانیم آنها را ضرب کنیم و اگر چنین باشددراین مرتبه نمي

شوند یا شوند آیا اخالق صبر، احکام صبر و تکنولوژي صبر ميشوند یا نه؟ وقتي ضرب ميجهت ساز طرح مي

اید )به عنوان جهت ساز( شود، بدان معني است که در وضعیت چیزهایي را مطرح کردهنه؟ )س: بله( اگر مي

)مثالً صبر( است یعني اخالق چیزي است متناسب با مسأله صبر و یکي از مراتب  که متناسب با آن مراتب

نمامیم به عبارت دیگر جهت ساز امري است که متناسب با جهت است و نه اینکه سیر روح را صبر مي

 ما هم دارند.« براي»براي، و »، «براي»خودش جهت باشد، البته خود اینها هم نسبت 

 شود؟ چون براي آن جهت است یا براي احکام؟گفته مي« براي»لیل به اخالق، برادر سلیمي: به چه د

گفته « براي»حجت االسالم و المسلمین حسیني: از آن حیث که اینها متکفل ساختن جهت هستند به آنها 

شود ولي نسبت به هم اگر چه اختالف سطح دارند ولي بدان معني نیست که با هم حضور نداشته باشند،  مي

ي همه آنها روي هم نسبت به جهت عاملند، هر سه آنها روي هم است که جهت سازند و نه یکي از آنها، یعن

مبتال به عیني شما لزوماً هم اخالق است، هم احکام و هم تکنولوژي و هر سه اینها هستند که در ساختن 
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د اینها امري بر امر دیگر مقدم شود ولو اینکه بین خوشما اثر دارند و لذا است که به آنها جهت ساز گفته مي

 است، یعني اخالق از نسبت تأثیر بیشتري از دو تاي دیگر برخوردار است.

برادر معلمي: بحث دیگري آقاي سیف فرمودند که به بحث آقاي سلیمي نزدیک بود و آن مشتمل بر این بود 

کنیم و ثانیاً ل جهت بحث ميکه فرمودند: جهت مراتب رشد زمان سازهاست چرا که اوالً: وقتي ما در جدو

کنیم، حالت رشد یافته این زمان ساز هم باید از جدول جهت به دست وقتي از تغییر زمان ساز صحبت مي

باشد و حال آید و این دو مطلب منجر به این شد که تصور شود که جدول جهت مراتب رشد زمان سازها مي

شود و این دو به مان ساز و مکان ساز هم ضرب ميآنکه چنین نیست ولي به علت آنکه جهت سازها در ز

شود کما اینکه اي مالحظه ميعبارتي منحل در آن هستند مراتب رشد اقتصاد، فرهنگ و سیاست هم بگونه

شویم که صد شوند، اما اگر دقت کنیم متوجه ميمراتب رشد خانواده، جمع و دولت نیز در آن مالحظه مي

ه اخالق است که از آن حیث که اخالق در اینها ضرب شده، به اینها هم نسبت میدان تغییري فرضاً مربوط ب

شود و در هر حال چیزي که باید توجه داشت این است که در جدول جهت ما مراتب رشد اخالق را داده مي

 سیاست البته چون ما در پي دقیق تر کردن یا ریز تر کردن وضعیتداریم و نه مراتب رشد فرهنگ، اقتصاد و 

ایم، همین جهت ساز را در اقتصاد، فرهنگ، سیاست و سپس در خانواده، جمع و دولت ضرب کردههستیم 

دهد که مراتب رشد اینها هم در جهت هست ولي در حقیقت مراتب رشد اخالق است ضرب ظاهراً نشان مي

ساز است که اصل  که در آنجا وجود دارد در حالي که بر اساس تعبیري که شما )آقاي سیف( فرمودید زمان

باشد ولي بحث ما عکس حالت فوق است، یعني شود و بعد از تقسیمات آن اخالق، احکام و تکنولوژي مي مي

شود و اصوالً براي روشن شدن گوییم جهت ساز در ترکیب اصل است و هم چیز بر اساس آن تنظیم ميمي

طور در جدول زمان هم که از فرهنگ،  پردازیم، همین تقسیمات آن است که به زمان ساز و مکان ساز مي

گوییم چون این سه رشد  شود، به تبع اخالق احکام و تکنولوژي است، یعني مي سیاست و اقتصاد بحث مي

خواهیم در رشد آن رعایت اختالف و اشتراک بشود، مجبور به آوردن عوامل زمان ساز  کنند و مي مي

مانند،  هر مرتبه اي چه اموري عوض شده و چه اموري ثابت مي باشیم تا به واسطه آنها بتوانیم بگوییم در مي
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ماند، در جدول جهت شود ولي اخالق فرهنگي و سیاسي سر جاي خودش مي فرضاً اخالق اقتصادي عوض مي

شود ولي چون تقسیمات در آنجا باید متناظر و متناسب با تقسیمات هم مراتب رشد جهت ساز مطرح مي

شود اما این بدان شد، در وضعیت، جهت ساز در زمان سازها و مکان سازها ضرب ميزمان ساز و مکان ساز با

معني نیست که در جهت مراتب رشد زمان سازها وجود دارد بلکه مراتب رشد خود جهت ساز وجود دارد 

ن توان به آنجا منسوب کرد منتهي به صورت ترکیبي و حالتي که در دیگراالبته رشد آنها را هم به نوعي مي

 ضرب شده باشد.

مطلب دیگري که گفته شده این است که اگر ما بین سه جهت ساز رابطه براي باشد آیا اینها شامل و مشمول 

گوییم بین شوند و بنابراین فرم جدول نباید عوض شود؟ در این رابطه هم باید توجه نمود که وقتي مينمي

شود و در معناست و تناسب بین آنها چگونه برقرار مي بچه« براي»وجود دارد اینکه این « براي»اینها رابطه 

کجا کدام اول و بقیه تابع آن هستند و در کجا همه همراه هم هستند مطالبي است که در روشن شدن آن 

گفتیم اخالق، احکام و تکنولوژي در ترکیب همیشه همراه همدیگر هستند، یعني هیچ مؤثر است قبالً مي

قط اخالق داشته باشد و دیگر احکام یا تکنولوژي نداشته باشد یا بر عکس، به شود که فجامعه پیدا نمي

شوند در بحث  عبارت دیگر یک حالت از هر سه همیشه وجود دارد و همراه با هم در ترکیب مالحظه مي

خواهد به اخالق دیگر تبدیل شود، هم زمان تغییر هم، صحبت از تغییر همین هاست ولي وقتي که اخالق مي

آن باید احکام به احکام دیگر و تکنولوژي نیز به تکنولوژي دیگري تبدیل شود، مثالً در فلسفه مادي بحث  با

آورد و یک نظر هم این است  از این است که تکنولوژي اصل است و احکام و اخالق متناسب با خودش را مي

مباحث هفته هاي اقتصاد این آورد )در  که احکام اصل است و تکنولوژي و اخالق متناسب با خودش را مي

شد( ولي حاال به این نتیجه رسیدیم که این سه باید با همدیگر عوض شوند تا در یک حالت نظر مطرح مي

تواند تکنولوژي خاصي را تعادلي راندمان باال رود، البته چون بشر اختیار دارد ـ در حیطه اختیار خویش ـ مي

احکام و اخالقیات متناسب با آن را هم بپذیرد و همین پدیدهاست  اخذ کند و با طبع به تبع آن مجبور است

برند در حالیکه تکنولوژي نیست که آنها را همراه خود که مادیها از آن به عنوان اصل بودن تکنولوژي نام مي
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آورد عین  آورد بلکه این انسان است که چون این تکنولوژي خاص را طالب است دو تاي دیگر را هم مي مي

مطلب نسبت به اصل بودن احکام هم مطرح است، یعني اگر بخواهیم احکامي خاص مثل جعاله، مضاربه  این

و ... به همان ترتیبي که هست اجرا شود )بدون توجه به شرایط( در عمل یک آثار نامطلوبي دارد و مجبوریم 

 اگر امروزه حکم دادن که به تناسب آن تکنولوژي خاصي و اخالق خاصي را هم براي مردم طرح کنیم، مثالً

خواهد به او بدهید، وضعیت وام قرض الحسنه را بطور کلي بخواهیم اجرا کنیم و بگوییم هر کس وام مي

کنند در حالي که اگر اخالق اي است که همه مردم در برابر صندوقها صف کشیده و تقاضاي وام ميبگونه

شت تنها کساني که نیاز حیاتي داشتند وام خاصي که متناسب با قرض الحسنه است در مردم وجود دا

توان اصل قرار داد مگر اینکه اخالق متناسب با آن هم گوییم این حکم را نميگرفتند، لذا است که مي مي

ایجاد گردد تا امکان جریان آن حکم وجود داشته باشد بنابراین الزمه کارائي و بروز راندمان حقیقي این سه 

خواهیم به وضعیت بعد برویم، این  خاصي باشند و لذا باید از یک وضعیت که مي این است که در یک تعادل

سه را با هم عوض کنیم و نه اینکه یکي را عوض کرده و دو تاي دیگر را عوض نکنیم، به این ترتیب مشخص 

از  شوند و در نتیجه شامل و مشمولي شود که در ترکیب با هم هستند،در تغیر هم هر سه با هم عوض مي مي

شود و یا متناسب با آن  لحاظ ارزشي تنها مربوط به برنامه ریزي است و نه مربوط به تحقیق، یعني پیدا مي

خواهیم در موتور انرژي شیمایي به  گردند مثالً مي سازیم ولي در هنگام تحقق هر سه با هم محقق مي مي

ي همین مطلب است که اصل شده و انرژي مکانیکي تبدیل شود و حرکات دوراني را نتیجه بدهد، در طراح

دهد لزوماً باید گیرد، اما از آن جهت که تبدیل انرژي همراه با یک حرارت زیادي رخ ميدر رتبه اول قرار مي

شود، لذاست که به تبع آن این حرارت به نحوي کنترل شود و اال منجر به ذوب دستگاه تبدیل انرژي ما مي

شود تا حرارت زیادي را خني کند، یعني در همان حالي که انرژي  يدستنگاه خنک کننده اي هم طراحي م

کنند، پس در طراحي هدفي را کند و این دو هم زمان با هم کار مي شود آب به نحوي گردش ميتبدیل مي

گردد و به عنوان لوازم این تبدیل  که داریم از طریق تبدیل انرژي شیمایي به مکانیکي در رتبه اول مطرح مي
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کند ولي در موقع عمل این اصل و آنچه به تبع آن به دست آمده هم زمان ي دیگري ضرورت پیدا ميچیزها

 شوند.)هم در ترکیب و هم در تغییر( محقق مي

گردد شامل و مشمول هستند و حال اگر به مطلب فوق توجه شود، از زاویه طراحي، سه چیزي که مطرح مي

یابند( ولي شود و دو تاي دیگر به تبع آن موضوعیت مياول طرح مي به عبارت تقدم و تأخر دارند )یعني یکي

نمایند و توضیح اینها در طراحي هنگامي است که سه جدول از زاویه عمل با هم واقع شده و با هم تغییر مي

درست شود  ما بخواهیم این سه جدول را ترکیب کرده و از آن برنامه اي خاص نتیجه بگیریم و خالصه اینکه 

قدم و تأخر و یا شامل و مشمول بودن اموري در موضع طراحي دلیل بر آن نیست که در موضع تحقق هم ت

 تقدم و تأخر داشته باشند.

برادر سیف: اگر ما موضوعي داریم که تغییر دارد، کیفیت تغییر آن است که مصرف رشد و نکس است و نه 

ر کند خوب است طور دیگري تغییر کند خوبتر و چیز اضافه اي، یعني این خود کار اگر یک جور خاص تغیی

خواهیم به کیفیت بدهیم راجع به  طور سومي تغییر کند بهتر از حالت قبل است، هر نسبت ارزشي که مي

تغییر کیفیت است، همین طور ترکیب، زیرا زمان سازها و مکان سازها از هم جدا نیستند، چرا که موضوع 

ن در حال تغییر است و وحدت ترکیبي این اجزاء یا به سمت رشد است موضوع متغیر مرکب است و اجزاء آ

یا به سمت نکس در جامعه هر چه بخواهیم نسبت ارزشي بدهیم به جهت تغییرات اوصاف زماني است و نه 

چیزي بیشتر موضوع رشد و نکس همان وصف زماني است منتهي جهت آن است و نه بیشتر، مالً اگر مراتب 

ست، مراتب رشد اخالقي یعني رشد خاصي در فرهنگ، سیاست  اقتصاد که در خانواده، رشد اخالق جهت ا

شود حال اگر مراتب رشد فرهنگ و سیاست و اقتصاد را با تناسبش بما بدهند براي  جمع و دولت واقع مي

است اداره جامعه به سمت رشد به چیزي اضافه بر آن نیاز نداریم حالتي که حاوي رشد فرهنگ اقصتاد و سی

توان نسبت به حالت قبل رشد یافته تر دانست، مطلوب ماست پس این منتجه و حالتي است و روي هم مي

شود با هر اسمي، که باشد مطلوب است و باید به دنبال آن بود و طرح اخالق، احکام و که در جامعه پیدا مي

 به ما نشان دهد.  تواند این تغییرات را تکنولوژي هم تنها وجهش این است که راحت تر مي
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 برادر معلمي: آیا منظورتان این است که جدول ساز الزم نداریم؟

 برادر سیف: جهت ساز به این معنا الزم داریم که جهت سازم همان مراتب رشد اوصاف زماني است. 

آیا برادر معلمي: آیا وجود عاملي که از روي آن ارزشمندي کیفیت مشخص شود در وضعیت الزم داریم یا نه؟ 

گردد؟ آیا در این صورت جهت ساز از وضعیت شود، جهت نیز معین مي به همان چیزي که زمان مشخص مي

شود؟ به عبارت دیگر ما در وضعیت سه امر را اثبات کرده ایم: جهت سازع، زمان ساز و مکان ساز حذف نمي

ف زماني باشد، آیا چنین حال آیا شما در پي نفي جهت ساز هستید؟ اگر جهت ساز مصرف رشد مراتب اوصا

یابد؟ )س: اسمش را جه ساز بگذارید( آیاهمان اقتصاد، فرهنگ و امري در جدول وضعیت چگونه انعکاس مي

 سیاست است.

-برارد سیف: تغییر فرهنگ به واسطه یک تغییر اخالق، یک تغییر احکام و یک تغییر تکنولوژي توصیف مي

 شود.

بحث از ارزش است که آیا در موضوع ما چیزي داریم که مبین ارزش آن برادر معلمي: بحث از تغییر نیست، 

سازد معنایش  کند، همان هم تغییر را مي شود همان امري که ارزش را معین ميباشد یا نه؟ وقتي گفته مي

 این است که جهت ساز و زمان ساز یکي هستند.

ه که اجزائي بنام خانواده، جمع و دولت حجت االسالم و المسلمین حسیني: ما یک موضوعي داریم بنام جامع

شود، دارد و یک اختالف سرعتهایي هم داریم به نام الف، ب و ج، یعني در تغییر همه چیز با هم عوض نمي

خواهد، حال آیا لذا اگر خانواده، جمع و دولت و در نهایت جامعه تغییر کند این جامعه سه تا سرعت مي

خواهد سرعت کند، سرعت  خواهد تغییر کند سه سرعت مي اده که ميسرعت مال خانواده است؟ خود خانو

خواهیم بدان معني است که شيء و تغییر را الحظه کرده ایم و  متوسط سرعت تند و این سه سرعت که مي

 خواهیم. این سه سرعت تغییر ساز است یک چیز دیگري هم مي

باشیم مراتب رشد را داریم و چیز دیگري احتیاج برادر سیف: بنابراین مراتب اوصاف زماني را اگر داشته 

نداریم مگر اینکه ندانیم که خود این اوصاف زماني رشدشان به چیست در آنجا مجبوریم یک چیز دیگري را 
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مطرح کنیم که توصیف گر کیفیت تغییر اینها باشد معني کننده شد تغییر فرهنگي باشند و اگر این را 

احکام تکنولوژي نبود چون معناي رشد فرهنگي معلوم نیست مطلب به آنجایي داشتیم دیگر نیازي به اخالق 

عنوان ریزتر داشته باشد و مسئله اي دیگر نیز این  3کشد که یک چیز دیگري را معرفي کنیم که اسم  مي

است که بین خانواده جمع و دولت اختالف سرعت الزم است یعني اختالف سرعت بین اوصاف زماني خانواده 

دولت الزم است و نسبت سرعتي اینها هم باید مختلف باشد و مختلف هم هست و به همین ترتیب جمع 

تواند یک رشد ممتد و متصل را به خاطر این اختالف سرعت داشته باشد که مراتب رشدش در  جامعه مي

 جدول جهت وسیله معرفي مراتب رشد...

فرهنگ و اقتصاد است یا خانواده جمع دولت  حجت االسالم و المسلمین حسیني: آیا سرعت بین سیاست و

یعني بین عواملي که متکفل ساختن زمانند در حالي که بعد ترکیبند فرق بین عواملي که سازنده جهت اند و 

گویید این اوصاف زماني و آن اوصاف جهتي حاال در ترکیب  عواملي که سازنده اختالف سرعتند بعد مي

نماییم و عرض من این است که این اختالف سرعت بین خانواده ضرب مي کنیم و آنها را در هممالحظه مي

 جمع و دولت نیست...

 گوییم فرهنگ خانواده و اقتصاد خانواده و سیاست خانواده، خود این قیدي ... برادر سیف: وقتي مي

 دهید. اختالف سرعت قرار مي 3حجت االسالم و المسلمین حسیني: بین این سیاست فرهنگ اقصتاد 

برادر سیف: این قبول است که فرهنگ سیاست اقتصاد به معناي کلي اختالف سرعت دارند در فرهنگ 

 خانواده و فرهنگ دولت اختالف سرعت به همان فرهنگ و اقتصاد و سیاست است.

کند اگر  کنید و این مطلب ایجاد اشکال مي برادر معلمي: شما جداول گذشته را در مفاهیم دیگري مطرح مي

شود که آنها هم زمانسازند، پس باید در  رهنگ دولت و فرهنگ خانواده اختالف سرعت باشد معلوم ميبین ف

« عواملي که با هم اختالف سرعت دارند»کردیم  مرتبه زمانسازها طمرح شوند، زمانسازها را اینگونه تعریف مي

کردیم اگر یک  ش را پیدا ميکاري هم به خانواده جمع دولت یا اقتصاد فرهنگ سیاست نداشتیم بعد مصادیق
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گوییم اینها نیز عواملي سرعتي  وقت آمدیم دیدیم که ما بین خانواده و دولت هم اختالف سرعت است مي

 هستند و مکانساز نیستند.

اما صحبت دیگر آیا منظور شما این است که ما در جدول وضعیت احتیاج به جهت ساز نداریم و همان زمان 

دهید در حالي که ما  اگر اینگونه تعریف کنید زمانساز را باالي جهت ساز قرار ميساز خودش جهت ساز است 

 در اینجا اصالت را براي ارزش قائلیم نه زمان.

خواهند مکانساز  حجت االسالم و المسلمین حسیني: آنچه که من از صحبتهاي آقاي سیف متوجه شدم نمي

گوییم اخالق سیاسي خانواده در  کنیم در آخر کار مي گویند ضرب که مي را در زمانساز مطرح کنند بلکه مي

ضرب عیبي ندارد ولي این غیر از مکانسازي است نفس مکانسازي عاملیت براي تشکیل دادن موضوع است و 

 اسم سرعت در آن نیست که اختالفي داشته باشند یا نداشته باشند. 

-اًٌ اقتصاد خانواده با اقتصاد دولت نميبرادر معلمي: اختالف سرعت آن منسوب به ضرب شده اش است فرض

شود توانداختالف سرعت داشته باشد چون دو تاي آنها اقتصاد اند اگر اختالف سرعت داشته باشند معلوم مي

 که اینها مکانساز نیستند.

گویم اگر گرفته شد که بین خانواده جمع دولت اختالف است اختالف آنها در این است  برادر سیف: من مي

 هنگ دولت با فرهنگ خانواده اختالف دارد.که فر

 توانند باشند. برادر معلمي: اگر اینگونه گفتید دیگر مکانساز نمي

گویید اگر خانواده جمع و دولت اختالف داشتند باید جزء زمانسازها بروند صحبت ما این  برادر سیف: شما مي

 به فرهنگ دولت است.است که اگر اختالف داشتند اختالفشان در فرهنگ خانواده نسبت 

برادر معلمي: این مطلب چندین بار تکرار شده است که اگر در مکانسازها اختالف سرعت مشاهده کردید آن 

موضوعات مصادیق مکانساز نیستند بلکه باید در زمانساز مطرح شوند در جهت ساز هم همینطور ارزش 

ا بله، چون ارزش کیفیت در همه وجوه گردد نه به ارزش زمانسازه کیفیت به ارزش جهت سازها باز مي

شود  کیفیت جاري است تغییر کیفیت و همچنین ترکیب کیفیت در همه وجوه کیفیت نیز جاري است مي
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شود گفت جامعه غیر از اقتصاد فرهنگ، سیاست چیز دیگري نیست،  کیفیت را از هر طریقي مالحظه کرد مي

ماند همین طور جهت  ولت تقسیم کنیم چیزي باقي نميیا اگر همه چیزهاي جامعه را بین خانواده جمع د

شود از هر زاویه او را مالحظه  تقسیم که به لحاظ هاي گوناگون ممکن است مي 3شود  سازها، پس معلوم مي

کرد ولي زاویه اي صحیح است که ارزش کیفیت را مشخص کند و آن باید باال قرار گیرد اگر بگوییم جهت 

شود بگونه اي صحبت کرد که جهت ساز و زمانساز و مکانساز همه گوییم بله مي ميساز همان زمانساز باشد 

 یکي شدند برنامه ریزي محال است. 3یکي شوند اما اگر این 

گویید یکي هستند  جهت ساز و زمانساز و مکانساز را به همان معنایي که شما مي 3برادر سیف: ما هم این 

دانیم ما مراتب فرهنگ را با خود که با هم مختلف اند مختلف ميدانیم و به همان معنایي هم  یکي مي

 دانیم. فرهنگ یکي نمي

برادر معلمي: مراتب فرهنگ اگر در جهت ساز باشد اخالق و احکام و تکنولوژي فرهنگ است مراتب رشد 

اخالق فرهنگي است، آن جدول مراتب رشد فرهنگ در همه زمانهایش نیست ولي اخالق در همه مهره 

کنیم یک سري آن مربوط به  ایش وجود دارد دلیلش هم همین است آنجا جدول جهت که درست ميه

فرهنگ یک سري مربوط به سیاست یک سري مربوط به اقتصاد است ولي همه اش مربوط به اخالق است 

کند، تمام خانه هاي زماني را اخالق شامل  چون جدول رشد اخالق است. خود جهت ساز است که رشد مي

دهیم ولي رشد را در  ست نسبت رشد را هم به فرهنگ سیاست اقتصاد و هم به خانواده جمع دولت ميا

دهیم  بینیم نه در زمانساز و مکانساز و اینگونه نیست که آن نسبت رشدي را که موضوع مي جهت ساز مي

چون جهت ساز دهیم ولي  دهیم بلکه آن نسبت رشد را به جهت ساز مي همان نسبت رشد را به فرهنگ مي

آید رشد  شود ما دچار چنین اشتباهي خواهیم شد بحث رشد به جهت ميدر زمانساز و مکانساز ضرب مي

 ارزش است نه رشد تغییرات.

کند، تمام  همه اش مربوط به اخالق است چون جدول رشد اخالق است. خود جهت ساز است که ردش مي

هم به فرهنگ سیاست اقتصاد و هم به خانواده جمع  خانه هاي زماني را اخالق شامل است نسبت رشد را
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بینیم نه در زمانساز و مکانساز و اینگونه نیست که آن نسبت  دهیم ولي رشد را در جهت ساز مي دولت مي

دهیم بلکه آن نسبت رشد را به جهت ساز  دهیم همان نسبت رشد را به فرهنگ مي رشدي را که موضوع مي

شود ما دچار چنین اشتباهي خواهیم شد بحث  زمانساز و مکانساز ضرب مي دهیم ولي چون جهت ساز در مي

 آید رشد ارزش است نه رشد تغییرات. رشد به جهت مي

گوییم هر گونه که فرهنگ تغییر کند رشد آفرین نیست بلکه وقتي  برادر سیف: ما که صرف تغییر را رشد نمي

 ( تبدیل شد ...0( به فرهنگ )6فرهنگي )

شود  شود؟ مي و المسلمین حسیني: آیا سرعتهاي کیفیت آن وصفي را که داشت عوض مي حجت االسالم

چیز دیگر جاي آن  3زمانسازي را که داشتیم موضوعمان عوض شد و  3چنین صحبتي را کرد که بگوییم 

 مصادیق را بگیرد.

ریم متهاي شما برادر سیف: منظورمان این است که بلکه از اول تا آخر سیاست، فرهنگ، اقتصاد را دا

کند اگر در همانجا یک شاخصه اي براي  گویید جامعه که رشد کند فرهنگ سیاست و اقتصادش رشد مي مي

 رشدش داشته باشید مطلب تمام است.

اختالف  3گویید غرض من از اختالف سرعت این است که حجت االسالم و المسلمین حسیني: اگر مي

اختالف سرعت جدید داشته باشد اگر  3داشته باشید که آنها سرعت جدید بیاید باید یک موضوع دیگر 

نباشد عیبي ندارد یعني اگر منطق دیگر و رشد ادراک دیگري  3و0و6فرمولش هم فرمول جدیدي باشد و 

شود ولي با همین رشد ادراک موجود و با همین منطق باید موضوعش را حفظ پیدا کردید آن هم پیدا مي

شود و تا آخر کار همین است تا زماني که ادراک شما گوییم زمانسازتان عوض نميکنید که در این صورت مي

 از موضوعتان این است قاعده حاکم بر ضرب شدنش هم این است.

گوییم این اوصاف زماني شما که نسبت سرعتي خاصي هم بینشان برقرار است رشد در آنها  برادر سیف: مي

 چه معنا دارد؟



638  ···························································································································································  

کنند زیرا کلمه رشد را منسوب به فرمول زمانتان ن حسیني: اصالً اینها رشد نميحجت االسالم و المسلمی

توانید بنمایید مگر آنکه یا موضوع عوض شود و مثالً از جامعه به منظومه شمسي تبدیل شود یا خود نمي

تان را خواهید عوض کنید پس فرمول زماني و زمانساز خواهید عوض کنید اگر هیچ کدام را نمي فرمول را مي

کند حاال جامعه منحط تا جامعه عالي، اگر  هم در موضوع جامعه فرهنگ سیاست اقتصاد است و تغییر نمي

 ادراکتان از جامعه همین باشد معنایش همان فرهنگ سیاست اقتصاد یا همان اختالف سرعت است.

ه در جامعه اسالمي، گوییم همه جا فرهنگ سیاست اقتصاد داریم چه در جامعه غربي چبرادر سیف: ما مي

منتهي این فرهنگ، فرهنگ اسالمي است آن فرهنگ فرهنگ غربي و کفر است لذا این اوصاف اوصافي است 

 شود.که تغییر رشد در آن اوصاف واقع مي

هایي بین کند یک ضریب فني حجت االسالم و المسلمین حسیني: وقتي فرهنگ یا سیاست جامعه رشد مي

که ضریب فني فرهنگ  3و0و6شود؟ فرضاً فرمول  این ضرائب فني هم رشد واقع مي اینها قرار دارد آیا در

سیاست اقتصاد و فرمول زماني است که بر همه موضوعات حاکم است طبق فرمول دوئیت و ربط به این 

شود پس یک اختالف سرعتي داریم و یک ضریب اختالف سرعت چه منظومه شمسي  فرمول حرکت مي

 د کار این فرمول بر آن حاکم است.حرکت کند چه این خو

گویید خورشید ماه ستاره یا ثانیاً یک چیزي متکفل این امر در هر جا باشد مثالً در منظومه شمسي مي

گویید در موضوع جامعه متکفل این فرمول یا وصفهایي که این فرمول را بعهده دارند تشعشع یا ... شما مي

شخصیه تا االن ندارد و قیدش فقط جامعه است، چه جامعه  فرهنگ سیاست و اقتصاد است قید خصوصیت

الحادي چه جامعه اسالمي هم موضعش و هم ضریب فني اش یکي است اگر این دو را ثابت فرض کردید 

کنید اخالق احکام، تکنولوژي چه مسلم باشد چه کافر عامل بیان مي 3آیند،  سراغ عوامل جهت ساز مي

 3، یک حرکتهایي بین انسانها دارد و یک حرکتهاي روحي هم دارد این باشد؟ یک حرکتهایي عیني دارد

 3گویید  سازند جهت دنیا پرستي یا خدا پرستي بعد مي عاملي هستند که هم زمان جهت را مي 3عامل هم 

عام هم هستندکه معرف ترکیبات موضوعتان هستند یعني جامعه از یک چیزهایي ترکیب شدهاست که 
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است صفهاي زمانسازیش هم فرهنگ سیاست اقتصاد و وصفهاي جهت سازیش هم خانواده جمع دولت 

شوند یک موضوع علیحده است ولي قبل از  وصف که در هم ضرب مي 6اخالف احکام تکنولوژي است این 

بعدي که هر بعد تمام موضوع را شامل است یعني از  3ضرب شدن آنها را مستقل ببینیم یک بار به عنوان 

توانید چیزي را بیاورید  پوشاند نمي کنید تمام موضوع جامعه را مي است اقتصاد که تقسیم ميبعد فرهنگ سی

توانید پیدا کنید که تغییر نکنند. و  که این سه تا در تغییرش شریک نباشند هیچ چیز را هم د رجامعه نمي

ریب فني خاص را نداشته تواند این ض تواند این عوامل را نداشته باشد و این عوامل هم نمي تغییرشان نمي

گویید من از نظر ترکیبي آن را کاري ندارم اوصاف تغییرش رامي خواهم و اواصف جهتي هم  باشد وقتي مي

آید که آن را تجزیه کنیم اول سراغ این است که فرمول مال  که عرض شد پس تداخلي که در خاطرتان مي

ن است، چون فلسفه تغییرتان باید یکي باشد همه چیز است ضریب فني اش هم در مورد همه کیفیات یکسا

تواند هر جا یک فلسفه اي براي تغییر داشته باشید ممکن است شما بگویید این عام ترین فلسفه  و نمي

خورد که این یک بحث دیگري است شما یک تقسیمات عمومي باید داشته  تغییري است که به درد نمي

هي بحثهاي فلسفي آن است گاهي مکانیزم آن، مکانیزم آن اختالف باشید تا بتوانید زمان را معرفي کنید گا

گویند همه  سرعت است و معناي اختالف سرعت این است که به یک قانون فلسفي برسید، فرضاً حکماً مي

گردد پس هیچ وقت  گویید تمام تغییرات به این قانون بقر مي گردد شما مي حرکتهاي عالم به وجود بر مي

تواند نسبتي پیدا کند رشت نسبت به جهت معنا دارد رشد را باید در امر جهتي صحبت  ميرشد به فرهنگ ن

 کند.اش واحد است و تغییر نميکنید امري که موضوعاً امر سرعتي است ضریب فني

کنیم پس فرهنگ از اول تا آخر وجود دارد منتهي برادر سیف: من هم این را پذیرفتم و با هم حرکت مي

شود معنایش این نیست که گیرد همین که تفاوت در فرهنگ پیدا مينه فرهنگ صورت ميتغییر در دام

گویید رشد در فرهنگ  فرهنگ به کرهنگ تبدیل شود بلکه رشد در فرهنگ به همان معناي مصطلح، شما مي

 گویم این منافاتي با آن ندارد. به این معنا است که رشد در اخالق حاصل شود مي
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مسلمین حسیني: پس معناي رشد در فرهنگ رشد در ضریب فني اش نیست تغییر حجت االسالم و ال

گیرد همه حرف ما اینجاست عواملش هم نیست اگر این دو تا ثابت باشد دیگر زمان موضوع رشد قرار نمي

تواند بیاید وصف براي رشد را باید یک جاي دیگر  تواند بیاید، وصف براي رشد نمي یعني این پسوند رشد نمي

گویید رشد در  ببرید که همان جهت ساز است تکنولوژي، احکام، اخالق است آنجا هم بحث رشد است مي

کند و به تبع آن تکنولوژي هم زمان آن رشد کنید و به تبع آن احکام هم زمانش رشد پیدا مياخالق پیدا مي

ت احکامش و تکنولوژیش هم کند یعني اخالق در مرتبه صبر پایین تر از اخالق در مرتبه رضا اسپیدا مي

شود بلکه براي  سازد خودش در رشد عوض نمي پایین تر است باز خود این عوامل جهت ساز که جهت را مي

آیند اخالق تکنولوژي احکام وجود دارد در  ساختن مراتب عامل هستند، خودشان همیشه هستند در صبر مي

موضوع قرار گرفتن براي رشد اگر به معناي تبدیل رضا هم این سه وجود دارد، در تسلیم هم همین طور پس 

باشد یا تغییر نسبتهاي ضریب فني پیدا شود این چنین چیزي اصالً براي زمان نیست زیرا اگر بنا باشد با 

حفظ موضوع در دو زمان دو فرمول براي زمان داشته باشید جامع زماني ندارید یعني فرمول ندارید که 

 بتوانید منتقل کنید.

سالم علیکم و ال  
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 اب ساز و نرخ شتابـ ربط سرعت ساز شت

 شود ـ آیا در هر تقسیم یکي نسبت به دیگران اصل مي

 شود ـ آیا با تغییر نرخ شتاب انفصال پیدا مي
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 ـ دو احتمال در مورد ربط زمانسازها

 ـ آیا این تقسیمات محتاج بحث کمیت است

 ـ ادامه بحث ربط بین زمانسازها

 جمله اخالقيـ چند 

 

 





 بسمه تعالي

 مدر دوره سوم

 63جلسه: 

 32/3/16تاریخ: 

 برادر معلمي: بسم اهلل الرحمن الرحیم

در جلسات واحد مقداري در مورد همان مطالبي که در جلسه مشترک قبلي بحث شده بود بحث شد چون به 

 اي داده نشده بود.وستمان به آن سه سؤال قبلي هنوز پاسخ تمام کنندهنظر د

یکي در مورد اینکه چرا تقسیمات داخلي جهت سازها، زمانسازها و مکانسازها آثارشان الزم نیست در یکدیگر 

کنیم و در جاي دیگر  دوباره ضرب شود و مانند جهت، زمان و مکان نیست. چرا در یک جا آثار را ضرب مي

 کنیم. رب نميض

نقش جهت سازي دارد و چون در جدول مکاني است باید شيء باشد. که در اینجا « براي»دوم درباره اینکه 

گوییم تغییر و در بحث ترکیب  گوییم براي و در بحث تغییر مي گفته شد هر چند ما در بحث جهت مي

گوییم براي  دارند یعني وقتي ميگوییم ترکیب، ولي چون در جدول وضعیت هستیم، اینها جنبه شیئیت  مي

منظورمان براي براي ساز است و « براي براي»گوییم مثالً  منظورمان براي ساز است و هنگامي که مي

گوییم تغییر تغییر منظورمان  گوییم تغییر منظورمان تغییر ساز است و وقتي مي هنگامي که در این جدول مي

سازد. و به همین ترتیب به هر  ر تغییر که مثالً شتاب باشد را ميتغییر تغییر ساز است، یعني عاملي که تغیی

شود که آن عامل  کند، یعني عاملي مي یک از اینها یک قید اضافه شده است که بدین وسیله شیئیت پیدا مي

 سازد و نشان میدهد. تغییر یا ارزش ترکیب را براي ما مي

زمانسازها هست یا مراتب رشد جهت است، و آیا  بعد سؤال سوم مطرح بود که آیا جدول جهت مراتب رشد

در جدول وضعیت الزم است که تنها دو ردیف زمانساز و مکان ساز را داشته باشیم یا اینکه نه به جهت ساز 

 هم احتیاج داریم که این بحث هم مربوط به جلسات قبل بود.
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زیم و در جلسه واحد پیرامون آن آنچه که بحث اصلي بود و در جلسه مشترک گذشت نتوانستیم به آن بپردا

مقداري صحبت شد، در این مورد بود که چرا تقسیمات جهت ساز و زمانساز و مکان ساز، یعني تقسیمات 

، «تغییر»گوییم  شوند، چرا مي داخلي خود اینها، رابطه تواني نسبت به هم دارند، یعني در همدیگر ضرب مي

فرموده اند  گوییم و بعد مي اي، یا عین این را در مورد ترکیب ميیا عین همین را در مورد بر« تغییر تغییر»

 که به این مطلب چند اشکال وارد است.

باشد اینها « براي»گفتیم بنابراین اگر بحث  یک اشکال این است که ما این تقسیمات را براي خود موضوع مي

دومي به اولي و سومي هم به دومي بر توانیم بگوییم چرایي و براي  ارزش ساز موضوع هستند، لذا مثالً نمي

گردد، یا عین همین مطلب را در مورد تغییر بگوییم زمانسازها عواملي بودند که حرکت موضوع را  مي

سازد، اینها نسبت  سازد و سومي هم حرکت دومي را مي ساختند، نه اینکه بگوییم دومي حرکت اولي را مي مي

شوند در  تیب بین اینها ربط برقرار کردیم اینها شامل و مشمول ميشوند، اگر به این تر به موضوع مطرح مي

گفتند ما بین این سه چون هم عرض هستند باید یک  حالي که اینها باید هم عرض باشند و بعد مثالً مي

رسیم بگوییم سه سرعت در اینجا داریم که یکي  تناسبات دیگر وجود داشته باشد. فرضاً در بحث تغییر که مي

باشد. یا در بحث ارزش بگوییم سه امر و عامل داریم که یکي داریم ارزش  متوسط و یکي زاد مي کم یکي

کمتر یا ایجاد کنند ارزش کمتر، یکي داراي ارزش متوسط یا ایجاد کننده ارزش متوسط و یکي هم ایجاد 

ي یکي را ایجاد کنند یا داراي ارزش زیادتر است. و در مورد ترکیب هم عین همین مطلب را بگوییم، یعن

کنند یا داراي ترکیبات کوچکتر، یکي ایجاد کننده یا داراي ترکیبات متوسط و یکي هم ایجاد کننده یا داراي 

 ترکیبات بزرگتر بدانیم. نه اینکه نحوه ربط آنها به شکل ضرب شدن آنها باشد.

چند ضرب به شکل تواني  شد این دو اشکال بر ضرب تواني وارد نیست هر در پاسخ به این مطالب گفته مي

ممکن است ازابعاد دیگر اشکال داشته باشد، زیرا این نحوه ربط خاصي که دارند اینها را از ارزش ساز یا تغییر 

گوییم بین دومي و اولي یک نسبت  کند. یعني اینکه مي ساز یا ترکیب ساز بودن براي اصل موضوع خارج نمي

دیگر نسبت به موضوع هیچ کاره شده باشد، اینکه بگوییم این جهت  به این نحو برقرار است اینگونه نیست که
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شوند، یا یک تغییر ساز اصلي است و دو  ساز جهت ساز اصلي است و دو جهت ساز دیگر به تبع این معین مي

باشند و یا یک ترکیب ساز اصلي دارم و دو تاي دیگر تابع آن هستند دلیل بر آن  تاي دیگر به تبع آن مي

همان اصلي ها مهم باشند و آن دو تاي دیگر که فرع هستند اصالً قابل حساب نباشند و بي اثر و  نیست که

گوییم این تغییر ساز یا سرعت براي موضوع است، وقتي  بي نقش باشند، بلکه وقتي تغییر ساز یا سرعت مي

رد اصل موضوع اشت. و شود( باز هم شتاب ساز در مو گوییم تغییر ساز این تغییر )که شتاب ساز مي که مي

شود( باز نسبت به اصل موضوع است.  گوییم تغییر ساز این شتاب )که مثالً نرخ شتاب سازي مي وقتي که مي

بنابراین برقراري این نسبت خاص باعث خارج شدن آنها از حالت هم عرضي و شامل و مشمول شدن آنها 

اموش شدن موضوع شود زیرا سرعت، شتاب و نرخ شود و اینگونه نیست که این امر باعث فر نسبت به هم نمي

کنیم باز همگي  گوییم همه نسبت به اصل موضوع است یا وقتي براي نسبت ترکیب درست مي شتاب که مي

ا ندازد یعني باز  نسبت به اصل موضوع هر چند این نسبت بین آنها برقرار باشد آنها را هم از هم عرضي نمي

و شتاب و نرخ شتاب با یکدیگر حضور دارند نه اینکه موضوع االن داراي  وقتي در موضوع نگاه کنیم سرعت

سرعت باشد ولي شتاب نداشته باشد، یا داراي شتاب باشد ولي سرعت نداشته باشد، یا در مرحله اي باشیم 

که داراي نرخ شتاب باشد ولي شتاب و سرعت نداشته باشد، بلکه سرعت، شتاب و نرخ شتاب یک مخلوطي 

سازند پس این موضوع  ک مرکبي است که هر سه با هم این حرکت و تغییري که موضوع دارد را مياست و ی

 با هم عرضي آنها نیز منافات ندارد.

گوییم شتاب حافظ تغییرات تغییر  یک اشکال ممکن است به این بحث وارد شود. و آن اینکه وقتي تصوراً مي

گردد؟ قبالً اینطور  تغییرات نرخ شتاب به جا بر مي و نرخ شتاب حافظ تغییرات نرخ شتاب است بپرسند

توانیتم تغییر چهارم و عامل چهارمي در ترکیب  دادیم که چون مبناي تقسیمات سه است ما نمي جواب مي

وارد کنیم و باید عوامل را به نحوي انتخاب کنیم تا تنها سه عامل داشته باشیم و نه بیشتر و بعد بگوییم آنچه 

باشد یعني اگر خواست نرخ  سازد امري است که جایگاه آن در این موضوع نمي شتاب را ميتغییرات نرخ 

شتاب هم عوض شود موضوع باید به موضوع دیگر تبدیل شود، این موضوع کشش و ظرفیت تغییر چهارم را 
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اشد پس ندارد. بنابراین باید نرخ شتاب به نحوي انتخاب شود که تغییر نرخ شتاب به معني تغییر موضوع ب

این اشکال را هم به ترتیب فوق حل کردیم بعد گفتیم اصوالً در دور قبلي بحث هم چون دیدیم بحث تغییر 

شود. همین جا شروع کردیم که وقتي یک موضوعي در حال تغییر است فاصله بین دو نقطه  آسانتر مفهوم مي

ا سرعت گذاشتیم و عاملي که باعث نماید، اسم نسبت بین مسافت به زمان ر را در یک فاصله زماني طي مي

گفتیم در این  گوییم که به آن عامل اولیه گفتیم. بعد مي شود سرعت این مقدار باشد را سرعت ساز مي مي

خواهیم عاملهاي زمانساز و زمان شما را بشناسیم، که از روي آنها بتوانیم معین کنیم در آینده  قسمت مي

خواهیم موضوع به جاهاي خاصي برسد طوري تنظیم نماییم که در موضوع به کجاها خواهد رسید یا اگر ب

زمان مورد نظر در آن موافقت خاص حاضر باشد. فرضاً اگر یک ماشین با سرعت یکنواخت و ثابت پنجاه 

توانیم پیش بیني کنیم که در چه ساعتهایي به  کیلومتر در ساعت در جاده معیني در حال حرکت است مي

و یا بر عکس اگر بخواهیم در ساعت معیني ماشین به شهر خاصي برسد باید سرعت رسد.  چه شهرهایي مي

توانیم آن را معین نماییم، بعد عین همین مطلب را در مورد خود همین عامل  خاصي داشته باشد که مي

باشد؟ یا تغییر  گوییم که آیا خود ثابت مي شود موضوع داراي این سرعت باشد مي سرعتي که باعث مي

گفتیم در این صورت اگر دومي را نشناسیم یعني شتاب  نماید، مي گفتیم خودش نیز تغییر مي ند؟ ميک مي

توانیم پیش بیني کنیم که موضوع در فالن ساعت در  این موضوع یا شتاب سازي موضوع را نشناسیم آیا مي

نابراین الزم بود که توانیم طراحي کنیم که در چه ساعتي کجا باشد؟ جواب منفي است، ب کجا است؟ یا مي

عامل دوم را بشناسیم که هر چند ربط عامل دومي نسبت به عامل اول ربط ضربي بود یعني تغییر تغییر 

سازد و نه براي جزء هم عض خود و بعد همین تحلیل را هم براي  است، و لیکن شتاب را براي موضوع مي

لي است و نه نسبت به شتاب دلیل توقف در بردیم که نرخ شتاب هم در مورد موضوع اص نرخ شتاب بکار مي

 این رتبه را و عدم طرح مرتبه چهارم و پنجم را هم که قبل از این توضیح دادیم.

بریم،  عین همین تحلیل را که در مورد زمانسازها به کار بردیم در مورد جهت سازها و مکانسازها نیز بکار مي

شود که این سه هم عرض یکدیگر نیستند و هم  وارد نميپس با این تحلیل که در سابق داشتیم این اشکال 
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و  3، 0، 6بینیم سرعت شتاب و نرخ شتاب، همین طور جهت ساز  عرض یکدیگر حضور ندارند، بلکه مي

با نسبتي که ما بر قرار کردیم همراه با همدیگر در موضوع حضور دارند، و شتاب ساز و نرخ  3، 0، 6مکانساز 

 شود. موضوع است و نه در مورد فروعات موضوع لذا دو اشکال وارد شده بر طرف ميشتاب ساز در مورد اصل 

دادیم این امر  شود؟ جواب مي شد که آیا در این تحلیل یکي از اینها نسبت به بقیه اصل نمي باز سؤال مي

رسیم براي جهت ساز سوم یک نحوه اولویت  حسن آن است و نه عیب آن، یعني در بحث جهت ساز که مي

شود که در طراحي اول آن را معین کنیم و سپس دو تاي دیگر را به  شویم و این باعث مي وار شدیت قائل مي

شود و بعد دو تا دیگرش  تبع آن معین کنیم، در طراحي تقدم و تأخر دارند که یکي از آنها اول انتخاب مي

شدند و تقدم و تأخر  واقع مي رسیم هر سه با هم شود. ولي در موضع عمل که مي متناسب با آن پیدا مي

نداشتند و چون این برنامه ریزي برنامه ریزي عمل است، در عمل وقوعشان همراه با یکدیگر است ولي در 

 کند. برنامه ریزي یکي نسبت به دیگران تقدم وار شدیت پیدا مي

تغییر ساز شماره » توانستیم بگوییم که عامل در بحث زمانسازها هم باز همین مطلب را به صورت دیگري مي

یک نحوه ارشدیت و اولویتي نسبت به تغییر سازهاي یک و دو دارد، مثالً اگر در جامعه تغییر ساز سه را « سه

والیت قرار دادیم مطلوبمان این خواهد بود که هر چه سریعتر در والیت تغییر پیدا شود تا به والیت بهتري از 

بدون تغییرات مقدماتي که همان تغییرات هم عرض آن است  حالت فعلي برسیم، چون این تغییرات والیي

توانیم تغییر در والیت را به سرعت انجام دهیم، که آن را در گذشته چنین مثال  کند لذا نمي وقوع پیدا نمي

شود هر چند اجماالً براي همه روشن است که فرم ساختار  زدیم که وقتي حکومت، حکومت اسالمي مي مي

ر که از سابق مانده است با اسالم هماهنگي کاملي ندارد و فرضاً اگر بگوییم فرم والیتي نظام مدیریت کشو

داد که به صورت خود گردان در ابعاد اقتصادي و  گذشته ها که ولي جامعه در هر شهري نماینده اي قرار مي

ز وزارتخانه ها باشد باز کرد اسالمي بوده و بهتر از فرم متمرکز فعلي با این تعداد و کیفیت ا فرهنگي عمل مي

هم تبدیل سریع و یکشبه فرم مدیریت متمرکز فعلي به آن نظام مدیریت غیر متمرکز غیر ممکن است و با 

توانند خود گردان  شود، اولین مانع و اشکال آن است که استانهاي فعلي از نظر اقتصادي نمي اشکال مواجه مي
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وهات شرعیه منطقه خود را جمع کند و خرج استان خود نماید. و خود کفا باشند تا مثالً هر یک از والت وج

گویم االن وضع مملکت به نحوي است که وابسته به ذخائر نفي یک یا چند استان خاص است لذا آن نظام  مي

والیتي فعالً قابل اجرا نیست. مگر آن که فرم ساختار اقتصادي به نحوي بشود که این والیت ها از نظر 

ند خود گردان بشوند تا امکان مدیریت منطقه اي خود گردان فراهم شود. عین همین مسئله اقتصادي بتوان

فرهنگي هم هست. از این رو هر چند براي ما ساختار مدیریت مطلوب چنان که ذکر شده باشد لکن یک 

دهیم تا امورات دیگري در کنار آن الزم است که وجود ندارند، لذا باید یک حرکت و تغییرات دیگري انجام 

شرایط تحقق آن امر والیي جدید حاصل بشود، پس دراینجا ها هم از لحاظ تغییر سازي، یک تغییر ساز 

نماید هر چند در موضع عمل  نسبت به تغییر سازهاي دیگر در هنگام برنامه ریزي یک نحوه ارشدیت پیدا مي

شود گفت  ساز نیز همین مطلب را ميهر سه اینها یک نحوه هماهنگي و همراهي الزم دارند، در مورد ترکیب 

پس این اشکال هم که یکي از این سه براي دو تاي دیگر اصل شود نه تنها اشکال نیست بلکه حسن هم 

 هست.

تنها مطلبي که در بحث سابق باقي ماند این بود که در ابتداي طراحي در بحث جدول وضعیت سرعت، شتاب 

ه خواستیم جدول مراحي را بکشیم دیدیم اگر بخواهیم سرعت، و نرخ شتاب را مطرح نمودیم ولي هنگامي ک

شود هم زمان باید شتاب و سرعت ها عوض شود  شتاب، نرخ شتاب را مطرح کنیم، وقتي نرخ شتاب عوض مي

شود، دقت کردیم و گفتیم وقتي مثالً نرخ شتاب از حالت  بنابراین در تغییر نرخ شتاب یک انفصالي پیدا مي

گیرد، آن شتاب ثابت که در همان حال عوض  رود روي چه شتابي این تغییر صورت مي يیک به حالت دو م

زدیم که فرضاً اتومبیل داراي سه عامل گاز و دنده و سوخت باشد، که  شود، بعد در آنجا یک مثالي مي نمي

ه این تواند کار کنند، حال اگر فرض کنیم هر س بعضي ماشینها و موتورها هست که با دو رقم سوخت مي

عوامل تغییر ساز باشند یعني در سرعت آن وسیله مؤثر باشند، یکي ایجاد سرعت، دیگري شتاب و سومي 

خواهیم دنده را  کند وقتي مي گوییم وقتي اتومبیل یا یک سرعتي حرکت مي کند بعد مي ایجاد نرخ شتاب مي

گفتیم اولین سرعت دنده  بلکه مي گردانیم و سپس به دنده دو برویم، عوض کنیم سرعت را که به صفر بر نمي
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دو آخرین سرعت دنده یک است و آخرین سرعت دنده دو اولین سرعت دنده سه است، لذا هیچ گاه از 

شود، این مطلب  شود بلکه آخرین سرعت قبلي اولین سرعت بعد مي ایستد و سکون پیدا نمي حرکت باز نمي

کردیم همیشه آنجایي که  خ شتاب را درست ميرا در چارت مراحل آوردیم که وقتي سرعت، شتاب و نر

گفتیم اینجا  دادیم و مي افتاد و تغییر سرعت باالتري بود پایین تري ها را با هم مشترک قرار مي شکاف مي

شود، با اینکار مدل یک مقدار به این نزدیکتر شد که بگوییم اینها داراي سه  دیگر مطلب جدیدي واقع نمي

ینکه یکي نسبت به بقیه اصل باشد، یعني نرخ شتاب حافظ تغییرات شتاب و سرعت مختلف هستند، نه ا

شتاب حافظ تغییرات سرعت نیست، بلکه این موضوع طرفیني است، سرعت هم حافظ تغییرات شتاب است، 

خواهیم از شتاب یک به شتاب دو برویم، چون آخرین سرعت شتاب یک اولین سرعت شتاب  یعني وقتي مي

نماید، یعني دو شتاب در سرعت صفر اصالً  ت خود دو شتاب را به یکدیگر وصل ميدو است، این سرع

شود ماشین بایستد و بعد شتابش به شتاب دیگري تبدیل شود، بلکه  توانند به یکدیگر تبدیل شوند، نمي نمي

هار توان با دنده چ خواهد، فرضاًٌ از سکون نمي یک سرعت خاصي براي رفتن از این شتاب به آن شتاب مي

توان شتاب را عوض کرد یک نحوه هماهنگي الزم دارد، از این صحبتها  حرکت کرد یک جاي خاصي مي

ممکن است بیشتر این مطلب به ذهن بیاید که اینها سه سرعت هستند که کماً اختالف سرعت دارند و شامل 

ود که این مورد نظر ش و مشمولي یک طرفه نباید باشند زیرا در آن صورت در تغییر آخري شکاف حاصل مي

نیست بنابراین گفتیم آن اشکالها که بگوییم چرا رابطه تواني بین آنها برقرار است وارد نیست بلکه باید این 

مطلب را حل کنیم و بر این مطلب دقت نماییم که در موضع جدول وضعیت هر چیزي که براي تقسیمات 

اهي داشته باشند، یعني تقدم و تأخر و شامل و مشمولي نماییم اوالً باید شیئیت داشته باشد، و همر پیدا مي

کنیم یکي شامل بر دیگري باشد، یا در ترکیب و وقوع ترکیبي  نباشند که وقتي در ترکیب که به آنها نگاه مي

کنیم یکي زودتر از دیگري پیدا شود بلکه در هر یک از این تقسیمات همراهي آنها با هم  که به آن نگاه مي

کنیم راجع  ن یک نکته، نکته دیگر اینکه این اموراتي که ما بین آنها تناسبات خاص برقرار ميشرط است، ای

به موضوع اصلي باشند و در داخل اجزاء گم نشوند. مطلب دیگري که باید در نظر بگیریم این است که وقتي 
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ت نماییم، هر سه مطلبي کنیم فرمول دوئیت و ربط را رعای جهت ساز یا زمانساز و یا مکان ساز را تقسیم مي

تواند مقبول باشد بلکه باید آن سه به نحوي باشند که دوئیت و ربط  که پیدا کنیم و کنار هم قرار دهیم نمي

بین آنها لحاظ شود آن هم دوئیت و ربطي که متناسب با این موضع باشد. پس این مسئله که باید بین اینها 

م که تناسبات باید مبتني بر اصالت رابطه باشد حرف تمام شده تناسبات برقرار کنیم حرف تمامي است این ه

توان داشت که ظاهراً هر دو با تعین در رابطه سازگار است. یکي  اي است لکن در اینجا  دو تصور مختلف مي

سرعت »، «سرعت»است و فرض دیگر آن که بگوییم  3و  6ربط بین سرعت  0اینکه بگوییم مثالً سرعت 

که شتاب ربط بین سرعت و نرخ شتاب است، که ظاهراً این دو با مفهوم « عت سرعتسرعت سر»، «سرعت

آیند. حال با دقت بیشتر ببینیم کدامیک از این دو احتمال را در این موضع الزم  تعین در رابطه جور در مي

 است به کار ببریم.

یم ظاهراض بنابر استداللي که برادر حسینیان: اگر محصور بین این دو احتمالي که در آخر مطرح کردید باش

در زمانسازها داشتیم در تغییر باید هر سه زمانساز با هم حضور داشته باشند اگر این براي ما اصل در اثبات 

قضیه باشد ال جرم باید بپذیریم که سه مطلبي که مثالً در سرعت، شتاب و نرخ شتاب عنوان شد بیشتر با 

و نرخ شتاب هر سه هم عرض با هم در هر سه حضور دارند یعني فرمول سازگار است، چون سرعت و شتاب 

اینطور نیست که در سرعت اولي شتاب یا نرخ شتاب نباشد. اما اگر گفتیم سرعت کمتر، سرعت بیشتر سرعت 

شوند، مثل اینکه بگوییم اول اقتصاد را عوض کنیم، بعد  کمتر حضور ندارد، اینها در طول هم حاصل مي

گوییم سرعت، شتاب و نرخ  ت را عوض کنیم که سرعتش بیشتر است. اما وقتي که ميفرهنگ و بعد سیاس

دهند، با این تفاوت که شتاب و نرخ شتاب  کنند و کیفیت را تغییر مي شتاب این سه هم عرض هم حرکت مي

ه کند، بنابراین ب شدت حرکت زایي آنها متفاوت است و نرخ شتاب سرعت بیشتري نسبت به آن دو ایجاد مي

توانند با هم حضور داشته باشند با فرمول قبلي ما سازگار  دلیل آن که سرعت، شتاب و نرخ شتاب هر سه مي

زند، اما اگر محصور به این دو احتمال نباشیم و فرمول دیگري بیاید تا بر اساس آن  است و آن را به هم مي

نسبت تأثیر داشته باشند با توجه به اینکه سه تا سرعت ساز را با یکدیگر ترکیب نماییم و در عین حال سه تا 
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ما به دنبال سرعت ساز هستیم و نه خود سرعت، مثالً در مقایشه اثر پدال گاز، دنده و سوخت با هم در 

اتومبیل این سه را باید از نظر نسبت تأثیري بسنجیم، یعني باید سه تا اینجور چیز پیدا کنیم، نه اینکه این 

گوییم سه تا سرعت داریم منتهي نسبت بین  کشان مالحظه کنیم. یعني ميسه را از حیث وجه اشترا

گوییم سه تا سرعت ساز داریم حالت شیئیت و موضوعیت و کیفیت  سرعتهاي آنها اینگونه است، اما وقتي مي

از توان مالحظه نمود و رابطه آنها را با هم نیز  کنند و رابطه آنها را هم از لحاظ نسبت تأثیري مي پیدا مي

شود محاسبه کرد که بگوییم این داراي نسبت تأثیر و قدرت بیشتري است، آن یکي  لحاظ نسبت تأثیري مي

 قدرتش کمتر است، آن یکي قدرتش متوسط است. یکي چنین تصوري.

برادر معلمي: این مطلب که فرمودید به شکل سرعت، شتاب و نرخ شتاب بودن ترجیح دارد شاید وارد نباشد. 

شوند و در تغییراتي که موضوع  فرمایید سرعت، شتاب و نرخ شتاب با همدیگر مخلوط مي مي همانطور که

شوند، احتمالي هم که گفته شد اینها سه تا سرعت در موضوع هستند، باز این  دارد همراه همدیگر واقع مي

ین اجزاء سه سرعت مختلف مربوط به سه جزء از اجزاء آن موضوع است که سرعت موضوع مرکب از سرعت ا

است فرضاً در اتومبیل سرعتي که چرخها دارند با سرعت چرخش میل گاردون و سرعت حرکت پیستونها با 

یکدیگر مساوي نیستند، در حالي که سرعت حرکت اتومبیل حاصل ترکیب تغییرات مختلفي است که اجزاء 

ف هم دارند همیشه همراه آن دارند، یعني همراهي به این معني است که این سه دسته که سه سرعت مختل

با هم یک سرعتي دارند یکي سرعتش ده است و دیگري سیزده و سومي هفده است، که مثالً اولي سرعتش 

شود، یعني این سه متناسب با همدیگر یک  شود، دومي بیست و شش و سومي سي و چهار مي بیست مي

 توضیح داد و حل کرد.توان به این طریق  حرکت هایي دارند. بنابراین این مسئله را مي

برادر حسینیان: اگر واحدهاي این سه یکي باشد، در فرضي که ما اقتصاد را واحد براي فرهنگ و سیاست قرار 

توانیم بگوییم که سه تا چرخ دنده با سه تا سرعت در یک ماشین حرکت کنند؟  دادیم، آنگاه آیا دیگر مي مي

 آنها قطعاً واحدهایشان یکي نیست.
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گفتیم همیشه، یک فرهنگ یک اقتصاد و یک  ي: مثل همان بحث فرهنگ اقتصاد و سیاست که ميبرادر معلم

کند، بعد که سرعت کل این جامعه را  سیاست همراه با هم هستند ولي سرعت عوض شدنشان فرق مي

 شود و به طرف رود یا از خدا دور مي خواهیم ببینیم که چیست و مثالً با چه سرعتي به طرف خدا مي مي

رود، باید ببینیم که سرعت عوض شدن اقتصاد، فرهنگ و سیاست آن جامعه چقدر است. اینکه  جهنم مي

سرعت اقتصاد را کمتر از فرهنگ و فرهنگ را کمتر از سیاست بدانیم به معني آن نیست که این سه همراه 

م همراهي آنها با هم شوند، اختالف سرعتها دلیل بر عدم ترکیب و عد هم نباشند و با یکدیگر ترکیب نمي

نیست بلکه این سه سرعت بر سه قسمت مختلف موضوع حاکم هستند و این مجموعه با تناسباتي که با 

 توان گفت. نمایند، بنابراین این طور هم مي یکدیگر دارند، سرعتي را براي مجموعه ایجاد مي

ضوع که اگر زمانسازها داراي سه سرعت برادر سلیمي: بسم اهلل الرحمن الرحیم: یک نکته باید در مورد این مو

مختلف باشند را در نظر بگیریم و آن این است که اگر ما از لحاظ زماني موضوع را به سه سرعت مختلف 

تقسیم نماییم، و بگوییم یک عده از کیفیات و اشیاء موضوع داراي سرعت الف، عده اي دیگر سرعت ب و عده 

ت هم با یکدیگر مختلف هستند که این سه روي هم سرعت موضوع اي دیگر سرعت ج را دارند این سه سرع

توانند  شوند که در موضوع نمي آید اینها سه تا سرعت جداي از هم مي سازند، در آن صورت به نظر مي را مي

وحدت پیدا کنند مگر آن که این سه تا سرعت را به نحوي تعریف کنیم که تعریف هر یک از آنها متکي به 

اینها بودن همدیگر تعریف نشوند، اما در مورد سرعت، شتاب و نرخ شتاب یک چنین چیزي  بقیه باشد و

دهد و شتاب همان تغییرات سرعت است و در عینیت هم  توانیم بگوییم که شتاب بدون سرعت معني نمي مي

ث خود توانیم پیدا کنیم. وقتي که تغییراتي واقع شود، به عاملي که باع شتاب را مستقل از سرعت نمي

کنند و  توانیم شتاب بگوییم، درا ین صورت با هم وحدت ترکیبي پیدا مي تغییرات اولیه بوده است مي

توانند در یک موضوع جمع شوند، و اال سه تا سرعت منفصل از هم خواهند شد که در یک موضوع  مي

به وسیله عامل دیگري این  توانند جمع شوند. سه سرعت خود با یکدیگر باید مربوط باشند و اال مجبورید نمي

 سه را با یکدیگر مرتبط کنید تا وحدت ترکیبي حاصل شود.
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برادر امیري: بسم اهلل الرحمن الرحیم: شاید مشکل عمده اي که داشتیم این بود که ما از زمانسازها شروع 

شود  ییر عنوان ميآییم بحث تغ کردیم، اگر این را مقداري کلي تر کنیم بهتر است، در خورد زمانسازها که مي

کنیم. شاید  خواهیم شامل بر هر سه نوع و قسمتي که براي جهت عنوان مي در حالي که ما یک بحثي مي

درحقیقت اگر یک فرمول جهت، زماني و مکان باشد را پیدا نماییم و بعداً در وضعیت به لحاظ خصلت خاص 

خورد، به هر  قید مناسب با آن موضع را ميترکیبي آن مسئله هم عرضي را مطرح نماییم و در جاي دیگر هم 

حال اول باید فرمولي پیدا کنیم که حاکم بر جهت ساز زمانساز و مکانساز باشد، اگر بخواهیم این روش را 

توانیم تمام کنیم )و آن را  پیش گیریم همان طوري که آقاي معلمي فرمودند چند مطلب غیر قابل انکار را مي

کنیم که در  ، یعني ما از هر زاویه اي که وضعیت را تقسیم کنیم سه قسمت پیدا ميمقدمه اینکار قرار دهیم(

قالب دوئیت و ربط باید مطرح شوند، یعني به نحوي باید هم عرضي داشته باشند و از طرف دیگر از یک سنخ 

یدا هم باشند، اگر گفتیم یک سنخ باشند، فرضاً از زاویه جهت ساز که در نظر بگیریم سه جهت ساز پ

نماییم آیا سه تا چیز را اگر ما به عنوان خصلت جهت ساز عنوان کردیم وجه اشتراک آنها جز همان  مي

اشتراک در جهت ساز بودن چیز دیگري هم خواهد بود؟ اگر وجه اشتراکشان این شد ما باید به دنبال وجه 

. یعني اگر سه تا جهت ساز اختالفشان بگردیم. و قاعدتاً وجه اختالفشان جز کمي از وجه اشتراک نیست

بگوییم، این سه « تغییر»و براي « براي»داریم با هر مقیاسي که براي « براي»داشتیم باز دوباره سه مقدار از 

گیرند،  کم از تغییر اعم از این است که رابطه آنها تواني باشد یا به صورت سه عددي که در کنار هم قرار مي

د و رابطه کمي این سه امري که اختالفشان صرفاً از لحاظ کمي است بنابراین اگر بیان فلسفه کمي شو

مشخص شود مطلب تمام است، البته خود این مسئله نیز با یک بن بست مواجه است و آن اینکه تا جدول 

وضعیت را نداشته باشیم شاید مشخص کردن نحوه رابطه کمي کار مشکلي باشد، بنابراین بحث سر این است 

از اینها مثالً از زمانسازها که شما شروع فرمودید شروع نماییم، هنگام تعمیم مطلب به جهت  که اگر از یکي

کنیم همان خصلتي  سازها ومکان سازها دچار مشکل خواهیم شد یعني خصلتي که ما براي تغییر عنوان مي

 دارد لذا باید یک مقدار عام بحث کنیم.« براي»نیست که 



614  ···························································································································································  

ایرادي که در مراحل به « تغییر تغییر تغییر»د این است که در مسئله مطلب دیگري که به نظر من رسی

وارد است، یعني اگر « تغییر تغییر تغییر»سرعت، شتاب و نرخ شتاب گرفتیم، آن ایراد به خود مفهوم 

توانیم یک چنین  زمانسازها بخواهند این رابطه را داشته باشند منطقاً این ایراد به آن وارد است یعني نمي

بطه اي بین آنها برقرار نماییم. یعني این جور نیست که بگوییم فقط به سرعت، شتاب و نرخ شتاب این را

این ایراد وارد نباشد آن بحثي که شما فرمودید فرق « تغییر تغییر تغییر»ایراد وارد است اما اگر گفتیم 

تغییر تغییر تغییر »ر و تغییر تغیی»، «تغییر»کند و سرعت و شتاب و نرخ شتاب ممکن است مصداق  مي

به « تغییر تغییر تغییر»و « تغییر تغییر»، «تغییر»رسد اصوالً نفس خود  نباشد ولي به نظر من مي« تغییر

آید یعني با رابطه زمانسازها منطقاً سازگار نیست. )چرا؟( براي اینکه  نحوي است که با این بحث جور در نمي

بطه را داشته باشند، بعد دیگر ارتباطشان نسبت به منتجه هر کدام که اگر بنا باشد اینها نسبت به هم این را

آید. )چرا؟ دلیل  بخواهند زمانساز منتجه باشند و درعین حال ارتباط منطقي داشته باشند جور در نمي

خواهد بحث را نسبت به منتجه عنوان کنید، بخصوص این مطلب در  گویم براي اینکه شما مي چیست؟( مي

 شود. تر ظاهر ميبیش« براي»

گفتید اشکال بر سرعت شتاب و نرخ شتاب وارد است  گفتید. مي برادر معلمي: شما که فعالً بحث تغییر را مي

و اصالً بر تغییر تغییر تغییر و .... هم وارد است. بر تغییر تغییر و .... که هیچ و بر نرخ شتاب، شتاب و سرعت 

طه سرعت و سرعت و سرعت و تغییر تغییر تغییر باشد، وقتي هم هم که وارد نشد، و اگر ما بین آن دو راب

گوییم سرعت، شتاب و نرخ شتاب نسبت به موضوع اصلي خواهد بود، نه نسبت به کنار دستي آن، این  مي

 اشکال که به این وارد نبود. 

، آن موقعي که خواستیم ثابت کنیم که اینها سه مصداق براي زمانساز هستند برادر امیري: بله آن موقع مي

خواهیم که آینده موضوع را براي ما بدهند، ولي گویا  گفتیم سه چیز مي خواستیم این را عنوان کنیم مي مي

پذیرفته ایم. در حالي که اصل سؤال همین است که چرا زمانسازها باید این نحو رابطه را داشته باشند، یا در 

م کنیم، اقسام وضعیت بایداین گونه باشند، کلي عرض فرمول باالتر آن چرا اگر وضعیت را خواستیم تقسی
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شود که ما باید  مي« باشد ـ اگر آن را کلي کنیم معلوم  کنم که بعد در تغییر هم همین سؤال مطرح مي مي

یک چیزي را در اینجا عنوان کنیم که اعم باشد از تغییر و براي و مکانساز بعد آمده ایم در یک مصداق آن 

 یم.نمای استدالل مي

فرمایید باید کلي بحث کرد و وارد یکي از آنها نشد،  فرمایید یک موقع مي برادر معلمي: شما چند صحبت مي

صحبت دیگر این است که اگر در بحث تغییر بیاییم یک اشکال به سرعت، شتاب، نرخ شتاب وارد است که 

ر تغییر و تغییر تغییر تغییر است. آن اشکال هم به سرعت، شتاب و نرخ شتاب نیست بلکه به اصل تغییر، تغیی

گویند که این اشکال وارد نیست آن بحث که باید کلي بحث نمود سر جاي خود ولي این قسمت دوم که  مي

گوییم خوب نتیجه اش که  فرمایید این اشکال وارد است چون باید درباره اصل موضوع صحبت کرد، مي مي

 شود. درباره اصل موضوع مي

گرفتیم،  خواستیم در چارت مراحل بیاوریم، ایرادي که نسبت به تحول مي ور این را اگر ميبرادر امیري: تبل

شاید رفویي هم که کردیم نسبت به چارت مراحل کافي نباشد همان طور که شما فرمودید اگر نرخ شتاب را 

شد تغییر سه را هم نماید اگر رابطه تغییر و تغییر تغییر و تغییر تغییر تغییر هم که با عوض کنیم تحول مي

 نماید. که بخواهیم تغییر دهیم باز تحول مي

خواهد نرخ شتاب عوض شود آخرین  برادر معلمي: حال با این توضیح که اضافه کردیم، و گفتیم که وقتي مي

 شد. شتاب نرخ شتاب اول، اولین شتاب نرخ شتاب دوم است، اشکال رفع مي

... در بحثي که خدمت یکي از دوستان داشتیم به نظر این طور آمد برادر پیروزمند: بسم اهلل الرحمن الرحیم

که با توجه به خصوصیاتي که براي تقسیمات زمانساز، جهت ساز و مکاسناز تا به هر حال گفته شده است، 

توان گرفت که کمي در ادامه بحث مؤثر است. گفتیم این تقسیمات باید به نحوي  یک نتجه مقدماتي مي

یت مکاني داشته باشند واز جنس خود آن جهت ساز و زمانساز و مکان ساز باشند و تقسیم باشند که خصوص

کنیم اگر  بر سه باشد و .... اگر بخواهیم این را رعایت کنیم، سه چیزي که به عنوان تقسیمات اینها ذکر مي

و تغییري  جهت ساز است باید حاصل جهت سازي داشته باشد و اگر زمانساز است باید حاصل زمانسازي



611  ····························································································································································  

داشته باشد و اگر مکانساز است حاصل ترکیبي داشته باشد و سه تا هم باید باشند، و از طرف دیگر گفتیم 

کنیم یک نحو اختالف و اشتراک بین آنها برقرار باشد طبعاً با این مقدمات اشتراکي که بین  آنچه را بیان مي

نخیتي است که این سه با یکدیگر باید داشته تقسیمات هر کدام از اینها برقرار خواهد بود آن وحدت س

باشند. یعني اشتراک در زمانسازها تغییر سازي، در جهت سازها ارزش ساز بودن و در مکانسازها ترکیب ساز 

بودن خواهد بود و ما که به دنبال بیان یک دوئیت و ربط و یک اختالف و اشتراک براي هر کدام از اینها 

ماند که طبعاً اختالف بین این  که همان سنخیت واحد است. اختالف آنها ميبودیم اشتراکشان پیدا شد 

اشتراکات را اجباراً باید اختالف کمي بدانیم، کمیات مختلفي از آن وجه مشترک به عنوان قسمت هاي 

گیرد. یک کمیت از سنخیت براي ساز جهت ساز اول و کمیت دیگري جهت  مختلف هر یک از اینها قرار مي

گذاریم. پس تا اینجا که پذیرفته  شود که این سه را در کنار هم مي و کمیت ثالث جهت ساز سوم مي ساز دوم

شود یک پله از بحث جلو رفته و روشنتر شده است. باز به دنبال آن باشد روشن شود که این اختالف کمي 

ي کل جدول وضعیت رسد این مسئله تابع قاعده کمي و فلسفه کم چه اختالف کمي اي است، و به نظر مي

ماست یعني چون تقسیمات جهت ساز، زمانساز و مکان ساز خود بخشي از تقسیمات جدول وضعیت ما 

خواهد جاري  تواند از قاعده و فلسفه کمي اي که بر کـل جدول ما مي هستند طبعاً قاعده کمي بین آنها نمي

ریم براي مشخص شدن این اختالف باشد جدا باشد. در نتیجه شاید احاصل صحبت این بوشد که ما مجبو

کمي بین آنها بحث کمیت را مقدم بداریم یعني از دوباره در بحث کمیت فلسفه کمیت را مشخص نماییم و 

بعد به وسیله آن ببینیم چه اختالفي از این وجه اشتراک باید وجود داشته باشد تا تقسیمات اینها قرار بگیرد. 

شود کرد مگر آنکه یک تصور کاملتري از  که خود بحث کمیت را هم نميالبته به نظر بعضي دوستان این بود 

 جدول وضعیت و کل فرمول وجود داشته باشد.

برادر سیف: با توجه به بحثهاي گذشته در مورد تعیین در رابطه نتیجه گرفتیم که همه کیفیت ها به یک 

ن طور که اولي براي دومي وجه شوند یعني هما نسبت براي یکدیگر وجه اختالف و وجه اشتراک واقع مي

شود، اگر این  شد دومي نیز براي اولي وجه اشتراک و وجه اختالف واقع مي اشتراک و وجه اختالف واقع مي
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توانیم نباید امر  دهیم نمي مطلب درست باشد در آن صورت هر گاه سه چیز را هم عرض یکدیگر قرار مي

دو طرف خود یعني امر اول و سوم بدانیم بلکه هم امر اول باید  وسط یا امر دوم را صرفاً ربط و وسیله ارتباط

براي دومي و سومي ربط واقع شود و هم دومي براي اولي و سومي و هم سومي براي اول و دومي. پذیرفتن 

خصوصیت خاصي که یکي از آنها براي ارتباط دادن داشته باشد که دیگران داراي آن خصلت نباشند با نتیجه 

کند لذا اگر چنین نظري از فرمایشات آقاي معلمي مد تعیین در رابطه گرفته شد منافات پیدا مي بحثي که از

 نظر است با آن مقدمات منافات دارد.

برادر حسینیان بسم اهلل الرحمن الرحیم ... سرعت شتاب و نرخ شتاب نسبت به اصل موضوع است، یعني این 

خود موضوع دارند. یعني اگر در جامعه اقتصاد، فرهنگ و سه، سه سرعت سازي هستند که تأثیر در سرعت 

دهد  دهد و فرهنگ هم سرعت جامعه را افزایش مي گوییم، اقتصاد یک نحوه سرعت به جامعه ميسیاست مي

کند. این قضیه حاکي از این مطلب است که ما  و سیاست نیز سرعت جامعه را براي مرتبه دوم افزونتر مي

توانیم بگیریم، مثل آن فرضي که گفته شد سه چرخ دنده با  را هم عرض نمينسبت بین سه سرعت ساز 

خورد، این تأثیري  تعداد دندانه هاي متفاوت که با چرخش یک دور اولي و دومي سه دور و سومي نه دور مي

دهیم منتهي این  در سرعت موضوع ما که منتجه ماست ندارد بلکه ما در حقیقت یک سرعت داریم مي

خواهیم که موضوع را که منتجه این سه  دومي سه تا و در سومي نه تا است. اما ما چیزي ميسرعت در 

سرعت است فرضاً اتومبیل را در سه سرعت مختلف حرکت بدهد نه اینکه سه تا سرعت با هم تغییر کنند، 

سرعت کنند و سه  گرچه اختالف سرعت داشته باشند، مثل میل لنگ پیستون و طایر که با هم حرکت مي

باشد اما ما طبق فلسفه خود سه تا مغیر حرکت براي  هم دارند لکن سرعت ماشین سرعت خاص خودش مي

خواستیم نه برا یاینکه اختالف سرعت ها را هم عرض قرار دهیم آنگاه طبعاً طرح اول که فرمودید  ماشین مي

سه سرعت کم، متوسط و زیاد خواهیم که خود ماشین را در  شود بلکه ما سه تا نیروي مغیر مي باطل مي

 شوند. حرکت دهد و این با توجه به اینکه باید هم عرض هم باشند چیزي جز سرعت، شتاب و نرخ شتاب نمي
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برادر معلمي: ... اگر ما بخوهیم موضوعي را طبق مبناي سه تقسیم کنیم احتیاجي به بحث کمیت ندارد باید 

اظ کمي چه تناسبي بینشان برقرار است. این مطلب هم شاید بتوانیم تقسیم کنیم بعداً باید بگوییم از لح

آوریم قابلیت این را دارند که امر مشترکي در آنها  ناشي از آنجاست که سه امري را که از تقسیم به دست مي

فرض شود و از امر مشترک مقیاس گرفته شود و مبتني بر مقیاس هر کدام از این ها سنجیده شوند و 

از آن امر مشترک شود. که بعد بگوییم این سه چیز نسبت به آن امر مشترک هر کدام  اختالفاتشان عددي

چه کمتي را از آن دارا هستند و لیکن در تقسیم دوئیت و ربط در قدم اول این مطلب ضرورت ندارد ما باید 

کنیم برقرار  اي تقسیم کنیم که یک اختالفي و یک اشتراکي بین آن دو اختالفي که درست ميآن را به نحوه

باشد نه اینکه دوباره بیاییم این دوئیت و اشتراک را نسبت به یک امر مشترک دیگري کیل کنیم و مقیاس 

بگیریم بعد بگوییم حاال هر کدام از طرفین دوئیت و آن چیزي را که به عنوان ربط از درون اولي به دومي 

احتیاج به این نیست در قدم اول باید مشخص بطور ممتد قائل شدیم چه مقداري از آن هستند، در قدم اول 

شود اختالف و اشتراکشان چیست نه اشتراکي که بین دوئیت و ربط است بلکه آن اشتراک به رده شاملتر باز 

شود یک چیز به دو چیز  گردد یعني وجه اشتراک شامل وجه اختالف نیست و گرنه تقسیم به سه نمي مي

سنجیم یعني سه چیز است که بعد بین  مي را هم نسبت به آن ميشود همین که خود همین سو تقسیم مي

کنیم براي کمیت گذاري که بحث دیگري است. دراینجا کمیت گذاري الزم  سه چیز اشتراک گیري مي

دهیم از چه لحاظ باشد یعني دو  نیست بلکه فقط الزم است بگوییم اختالف و اشتراک و ربطي که قرار مي

دهیم از چه لحاظ باشد یعني دو زمان ساز از چه  و اشتراک و ربطي که قرار ميزمان ساز از چه اختالف 

لحاظ با هم فرق داشته باشند و اگر مثالً فرقشان از این لحاظ است ربطشان که خود باید امري سرعتي باشد 

الي که چیست اگر مثالً رفتیم قانون کمیت را پیدا کردیم و فرضاً یک و دو و سه شد حال در این دو احتم

توان گفت سرعت اولي یک متر در ساعت دومي  آید مي کنیم هر دو با بحث کمیت جور در مي داریم بحث مي

توان گفت اولي یک سرعت است دو متر در ساعت و سومي سه متر در ساعت یا یک ضریبي از اینها. و هم مي

عت یعني سه سرعت دومي سرعت در سرعت است یعني دو سرعت است و سومي سرعت در سرعت در سر
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توان به این صورت تواني گفت و هم به صورت حسابي، پس بحث کمیت  است یعني یک و دو سه را هم مي

 حل کننده مشکل نیست.

برادر امیري: بحث سر این بود که اگر ما از زاویه خاصي مثالً جهت ساز تقسیم کردیم آن سه قسم که عنوان 

توان به عنوان بحث ساز مطرح کرد اگر  یا نه؟ یعني هر سه را مي کردیم تعریف جهت ساز بر آنها بار هست

این طور گفتیم آن معنایي که شما گفتید که یکي از اینها وجه اشتراک و دو وجه اختالف باشد نیست بلکه 

در هر سه اینها باید وجه اختالف و وجه اشتراک باشد )در اینجا مثالً وجه اشتراک هر سه اینها جهت ساز 

 آنهاست(.بودن 

برادر معلمي: حال آیا در احتمالي که ما گفتیم این مطلب صادق نبوده؟ مثالً همین سرعت شتاب و نرخ 

شتاب هر سه سرعت هستند و سرعت کم و سرعت زیاد و متوسط هم هر سه سرعت است پس این مطلب را 

 کند. حل نمي

 ساز بودن است. برادر امیري: درست، پس اختالفشان در چیست؟ در کمیتشان از جهت

برادر معلمي: نه، سؤال همین است که کم از چه لحاظ؟ )البته کم بحثي سر جاي خودش است( کم از اینکه 

در تعداد ضرب شدنها با هم اختالف دارند یعني یک و دو و سه در تعداد ضرب شدن آنهاست یعني سرعت و 

سرعت یک را دارد و دومي سرعت دو را سرعت در سرعت و سرعت در سرعت در سرعت داریم یا اینکه اولي 

 تواند حل کند. دارد و سومي سرعت سه را دارد این بحث کمیت را نمي

توانید این رابطه را برقرار  برادر پیروزمند: از طرفي همین االن هر رابطه اي که بخواهید بین اینها بگویید نمي

فرایید که اگر قاعده  ن طرفش را هم درست ميکنید مگر اینکه از یک قاعده کمي استفاده کنید هر چند که آ

هاي مختلفي کمیت گذاري کنید آن بحث دیگري است که باید آنرا به کمي هم داشتید ممکن است به نحوه

 موقعش مشخص کنید.

 خواهیم. شود پس بحث کمیت نمي شود که بگوییم که پس حاال که حل نمي ولي از این طرف هم نمي
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تواند بگوید تا کمیتش را نداشته باشید این  بات جدول ترکیبي را هم کسي ميبرادر معلمي: همین تناس

شوند  تناسباتي را که اینجا برقرار کرده اید ناقص است فرضاً اخالق و احکام و تکنولوژي اگر با هم مخلوط مي

است ولي  گوییم بله ناقص در مورد هر کدام چقدر باید پول مصرف کرد، در جدول که این را نوشته است مي

تواند بگوید سرعت زیاد و کم و متوسط را تا عددي نکنید  گذاریم، آنجا هم کسي مي آییم کمیت مي بعد مي

خواهیم بگوییم اختالف،اختالف کم و زیادي  گوییم بله، ولي فعالً مي شود که این چیست و مي معلوم نمي

شوند و میزان  بار در هم ضرب مي شوند حال چند است یا اختالف از این لحاظ است که در هم ضرب مي

 پردازیم ولي فعالً آن بحث ضرورت ندارد. عددي آن چقدر است بعد به آن مي

گویید اینها سه جهت ساز هستند، درست است که بحث اساسي نسبت این سه کم  برادر امیري: وقتي که مي

اینکه اینها سه قسم یا سه کم از  است که ما باید از لحاظ کیفي رابطه اینها را مشخص کنیم ولي« براي»از 

 آید که تمام شده باشد. یک وجه اشتراک هستند این به نظر مي

 کنیم که آیا براي تقسیم یک امر به دوئیت و ربط احتیاج به کم داریم.برادر معلمي: ما اینطور سؤال مي

 برادر امیري: به دوئیت و ربط که االن تعریف خاصي براي آن داده اید.

علمي: اگر دوئیت و ربط خاص شود به احتیاج به کم داریم که بگوییم ما بین این دوئیت و ربط چه برادر م

شود به دوئیت و ربط این احتیاج به بحث کمیت کمي هست ولي اگر بخواهیم بگوییم از چه لحاظ تقسیم مي

 ندارد.

کنیم این لحاظ ها چه تأثیري  گویید از لحاظ زمانسازي یا جهت سازي تقسیم مي برادر امیري: همین که مي

گذارد با اینکه این را نگویید اگر سه چیز زمان ساز باشند یا وقتي که وصف زمان سازي بین  در اقسامتان مي

 کند از این وصف خالي نیستند. آنها مشترک باشد فرق مي

 برادر معلمي: در جدول وضعیت بودن هم وجه اشتراکشان است.

 گوییم باید هم عرض باشند. دلیل ميبرادر امیري: خوب به همان 
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کند؟ وقتي برادر معلمي: منظورمان این بوده که وقتي دوئیت و ربط را اینجا بیاورید چه معنایي پیدا مي

گوییم معنایش این است که اموراتي  کند؟ مي دوئیت و ربط را در جدول وضعیت آوردیم چه معنایي پیدا مي

 حال اینکه از هر کدام چند تا باشد بحث دیگري است. شود باید هم عرض باشند،که پیدا مي

کنیم اقسامي که پیدا کنیم از همان زاویه که تقسیم ميبرادر امیري: ولي چون از زاویه خاصي تقسیم مي

 شود با هم وجه اشتراک دارند و اختالف هم دارند اول باید ببینیم اختالف و اشتراکشان در چیست؟مي

گوییم، بین دوئیت یک ربط است یک وقت است که خود این دوئیت و ست که ميبرادر معلمي: یک جا ه

شوند این سه چیز، سه چیز از یک چیز دیگر هستند ما در این قسمت هستیم که این  ربط که سه چیز مي

گویید این دوئیت و ربط سه کم از  شود شما ميکنیم به چه دوئیت و ربطي تقسیم ميشيء را که تقسیم مي

 گوییم این بحث دیگري است.ف واحد هستند ميیک کی

گذارید، آیا کنیم چرا اسم اینها را جهت ساز ميفرمایید به سه جهت ساز تقسیم ميبرادر امیري: وقتي مي

 اینها ماهیتاً جهت ساز هستند یا نه؟

کنیم  قسیم ميتوان سؤال کرد، چون هر چیز را به یک لحاظي ت برادر معلمي: این را در مورد هر تقسیمي مي

اگر این را بزنید باید بگویید بحث تقسیم بندي بعد از بحث کمیت است اصالً دوئیت و ربط بعد از کمیت 

گویید کمیت از دوئیت و ربط به  است. در حالي که ما کمیت را از دوئیت و ربط به دست آورده ایم شما مي

 آید. دست مي

-م، مثالً دوئیت و ربط را از زاویه جهت سازي مالحظه ميبرادر امیري: اینجا یک دوئیت و ربط خاص داری

 گذارد.کنیم آیا اثر نميکنیم این که از زاویه خاص تقسیم مي

رسیم برادر معلمي: بله ولي در اثر گذاشتن ربطي به بحث کمیت ندارد. بله به بحث تغییر ساز که مي

گوییم شي، اثر و بردار و در جهت چیز يرسیم مگوییم سرعت و شتاب و نرخ شتاب و در ترکیب که مي مي

کند ولي اینکه آیا الزم است این سه تا را اول تبدیل به کمي از آن کیف کنیم گوییم پس فرق ميدیگري مي

 گوییم چنین چیزي نیست.توانیم تقسیم کنیم ميو تا آن را نداشته باشیم نمي
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را چگونه بخواهیم پیدا کنیم یک وقت است که  برادر پیروزمند: بستگي به این دارد که دوئیت و ربط ها

گردیم که وجه  گویید این طبق فالن قاعده داراي فالن دوئیت و ربط است و بعد به دنبال این مي مي

 اشتراکش و کمیتش چیست.

 برادر معلمي: همین دویت و ربط کردن معین کردن اختالف و اشتراک است.

که برایتان میسر نیست که ابتدائاً دوئیت و ربط را معرفي کنید  برادر پیروزمند: بله و لیکن یک وقت است

 مجبورید که از طرف وجه اشتراک حرکت کنید.

کنید آیا  برادر معلمي: این وجه اشتراک با وجه اشتراک به عنوان رابطه دو چیز است شما اینها را یکي مي

دوئیت داریم و یک رابطه داریم و یک رابطه یعني وجه اشتراکي که ما بین دوئیت و خود رابطه است؟ یک 

چیز هم داریم که بین سه تاي آنها مشترک است چیزي که بین سه تاي آنها مشترک است آن وسطي نیست 

گوییم آنها سه چیز از یک چیز هستند ولي دوئیت و ربط از چه لحاظ  و گرنه آن سه تا نیستند ما هم مي

ا چه کم از آن امر واحد هستند. )در جواب سؤال آقاي گویید به دست بیاور که اینه درست کنیم؟ مي

فرمایید این یک تصور است که سه عامل مختلف هستند که سه تغییر  حسینیان این طرحي که شما مي

دهند مثالً یک ماشین داریم سه موتور دارد یک موتور براي جاده صاف رفتن است یک  مختلف به موضوع مي

کي هم براي سرازیري رفتن هر وقت به هر جا رسیدیم متناسب با شرایط از موتور براي سرباالیي رفتن و ی

کنیم یک تصور دیگر این است که نه، سه موتور باید با هم کار کنند نه اینکه هر جا اینها استفاده مي

رسیم یک موتور کار کند دو تاي دیگر خاموش باشد )ج: بله همین طور است( وقتي که سه تایش بخواهد  مي

شود که فقط بستگي به  هم کار کند باید سرعت موضوع ترکیبي از سرعت هاي آن سه موتور باشد نميبا 

کند و در آنجا به سرعت سرعت یکي از آنها داشته باشد مثالً اینجا فقط دارد به سرعت موتور یک حرکت مي

یعني سه چیز که کند پس اگر آن فرض که موضوع داراي سه سرعت ساز مختلف باشد موتور دو حرکت مي

کند ـ کنار رفت پس باید ترکیب شوند حال در نحوه ترکیب آنها صحبت است، در هر آن یکي از آنها کار مي

شود دو تاي  و این هم درست است که اگر ما آمدیم سه سرعت را طوري قرار دادیم که وقتي یکي تعیین مي
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 چون سیلندر با میل گاردان و چرخ این تناسب دیگر باالجبار از آثار آن هستند این فرض درستي نیست مثالً

گردد که گاردن کنند دیگر معلوم ميرا دارند همین که بگویید پیستون ها دارند با این سرعت حرکت مي

چرخد و چرخها چقدر، چون تناسب تناسب خاصي است و سرعت خود ماشین هم بنابر آن  چند دور مي

یعني یکي از آنها سرعت اصلي شد و بقیه آثار این عامل شود. پس همه اش شد سرعت یکي.  شخص مي

شدند اگر این طور بگوییم اشکال دارد بلکه باید سه عامل باشد که قدرت تغییر داشته باشند هم مرتبط 

اي هم از خود داشته باشند و از آثار همدیگر نباشند و بگوییم از هر کدام یک باشند هم خصلت شخصیه

رسد. یعني سه چیز هم عرض باشند البته این مثال براي اینجا  به آن منتجه مي شود تا چیزي ترکیب مي

مناسب نبود آن مثال بهتر است که بگوییم سرعت عوض شدن قطعات، نه سرعت کار کردنشان، مثالً با کار 

کردن ماشین هم شش ماه یک بار الستیک هایش باید عوض شود ولي هر شش ماه یک بار گاردن یا 

کنند عمر این ها بیشتر از آن است بعد این تغییري که این ماشین از وقتي از  را عوض نمي پیستون آن

آید تا پنجاه سال چیزهایش مرتباً عوض شده اند بعد از پنجاه سال ممکن است هیچ کدام  کمپاني بیرون مي

عوض شده باشد ولي از قطعه هایي که از روز اول کمپاني براي این گذاشته بود در آن نباشد همه چیزهایش 

شود خواهیم بگوییم عوض مياین عوض شدنها مثل هم نیست ولي سرعت عوض شدن خود اتومبیل که مي

ترکیبي است از سرعت سرعت هاي دهمه اینها یعني تعویض تغییر قطعات در سرعت عوض شدن ماشین )نه 

اتومبیل را در نظر بگیریم نسبت سرعت راه رفتن آن( اثر دارد اینجا مثال را عوض کردیم اگر سرعت حرکت 

شود بقیه هم  به گاردن و پیستون و چرخها از این لحاظ اشکال داشت که وقتي که سرعت پیستون تعیین مي

 شود یا شاید الزم به تعیین نباشد و لذا مثال دیگري زدیم که این طور تقسیم کنیم. به تبع آن تعیین مي

استحکام ترمز و میزان قدرت و موتور را در نظر بگیریم و بگوییم برادر سیف: اگر نور چراغ در شب و قدرت 

تواند حرکت کند و اگر هم چراغ نداشته باشد همین حالت است  اگر ماشین قدرت موتور نداشته باشد نمي

اگر ترمز هم نداشته باشد همین طور. اما اگر ماشین داشته باشیم که هر سه را دارد ولي مثالً چراغش ضعیف 

تواند برود چون میدان دید  همان نسبت که چراغش ضعیف است تا یک سرعت معیني بیشتر نمي است به
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تواند مرتباً شتابش باال  کمتري دارد ولي دیدش زیاد شد و متناسب با آن قدرت موتور و ترمزش باال رفت مي

یم و دو تاي دیگر برود و سرعت بگیرد ولي اگر اینها متناسب با هم تقویت نشود مثالً یکي را تقویت کن

خورد مثالً قدرت موتور ثابت باشد و چراغ آن را مرتباً پر نور کنیم از یک حدي که  ضعیف بمانند به درد نمي

بگذریم فایده اي ندارد یا مثالً حتي ترمز هواپیما را هم روي آن بگذاریم کارایي براي آن ندارد بنابراین 

تواند  متناسب باشد اگر با هم باال بروند سرعت ماشین هم مي تناسب بین این سه امر در سیستم باید با هم

 باال رود.

برادر معلمي: حال اصل مطلب این است که سه امر باید باشند که با هم ترکیب شوند که ارزش یا سرعت یا 

ا ترکیب موضوع اصلي را نتیجه دهنده در اینکه زمانسازها باید با هم ترکیب شوند حرفي نیست اما آیا اینه

سه چیز مختلفند یعني سه سرعت عوض شدن مختلف دارند تا بتوانیم بگوییم موضوع چگونه دارد عوض 

شوند سه سرعت کم و زیاد و متوسط هستند؟ یا سرعت  شود یا سرعت هایي هستند که در هم ضرب مي مي

 شتاب و نرخ شتاب هستند یا نوع دیگري؟

کنیم هستند مثالً اگر از بعد  همان سنخي که داریم تقسیم ميبرادر سلیمي: اگر بگوییم ما سه کیفیتند و از 

کنیم جهت ساز هستند و در زمانساز هم زمانساز داریم که اینها هر سه در زمان  جهت سازي تقسیم مي

موضوع مؤثرند )نه در زمان خودشان( یعني مثل سه موتور جدا از هم نیستند که هر کدام در یک موقع زمان 

شوند اما با نسبت تأثیرهاي مختلف این مشترکات مسئله سرعت  . و هر سه با هم ترکیب ميموضوع را بسازند

 کند. و شتاب و نرخ شتاب را تمام مي

شوند و سرعت  خورد زیرا سرعت و شتاب و نرخ شتاب با هم ترکیب مي برادر معلمي: این به هر دو احتمال مي

 موضوع به هر سه آنها بستگي دارد.

 شود. المسلمین حسیني:  حال اگر نرخ شتاب عوض شود آیا موضوع عوض نميحجت االسالم و 
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کنیم باید سه چیز داشته باشیم یا خود سرعت را برادر معلمي: بستگي به این دارد که چگونه تعریف مي

دانیم، تغییر سرعت هم دو تا پس نرخ شتاب را در چارت باید طوري تنظیم کنیم که با تغییر  تغییر مکاني مي

 آن موضوع عوض شود.

حجت االسالم و المسلمین حسیني:  موضوع که نباید در دستگاه ما عوض شود مثالً جامعه که هست باید 

خواهیم ببنیم تغییرات نرخ شتاب اصالً قابلیت طرح دارد یعني در مسئله برنامه براي  همیشه جامعه باشد مي

رح است؟ اگر بگوییم سرعت ساز و شتاب ساز و نرخ جامعه مثالً برنامه بیست ساله و بعد سي ساله قابل ط

شود ولي هیچ وقت  کنید موجب حرکت موضوع مي شتاب ساز هر سه ثابتند هر چند تغییراتي را که ذکر مي

 کند و نه موضوعشان را. نه خودشان را عوض مي

ند با حرکت و تغییر ساز برادر معلمي: ما سه چیز را باید معین کنیم سه چیزي که تغییر را براي موضوع مي

گوییم سرعت یعني رفتن از این مکان به این مکان را با  خودشان حال یک وقت است که به تغییر مکاني مي

گویید از این سرعت به  شود یک نوع تغیر بعد مي شود سرعت. این مي چه واحد زماني طي کرده است این مي

گویند از این شتاب به آن شتاب را درجه  بعد ميشود شتاب  آید این مي آن سرعت با چه فاصله زماني مي

شود و نباید چهارمي  شود نرخ شتاب. اگر اولي را مکاني گرفته باشیم این طور مي رود این مي فاصله زماني مي

هاي مختلف گرفتیم یعني از داشته باشد که یک بار این کار را در چارت ها انجام دادیم مثالً مراحل وضعیت

گرفتیم که در چارت مراحل ردیف هاي پایین آن همه مکان است یعني باید بگوییم  این مطلب نتیجه

شوند که بعد این به  وضعیت یک و دو و سه ... بعد بگوییم این وضعیت ها به وسیله سرعت به هم متصل مي

گوید گوییم اصالً فرمول مراحل نباید این طور باشد فرمول باید ب خورد یک وقت است که مي اشکال بر مي

شوند یعني سرعت ساز و شتاب ساز و نرخ شتاب ساز را عوض کنیم. به هر حال ما  اصالً اینها چطور عوض مي

کشیم که یا یکي از آنها مکان است دومي سرعت است و سومي شتاب است. یا اولي  سه چیز را آنجا مي

شود چه اسم آن را  سرعت است دومي شتاب است و سومي نرخ شتاب است در هر حال سومي هم عوض مي

شتاب بگذاریم و چه اسمش را نرخ شتاب بگذاریم اگر نرخ شتاب بگذاریم آن باال سه نرخ شتاب داریم اگر 
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 6سرعت و  09وضعیت داریم و یا  09سرعت داریم و پایین تر آن  6شتاب بگذاریم سه شتاب داریم و پایین 

عوض کنیم و تحلیل را عوض کنیم سومي که با آن شتاب و سه نرخ شتاب داریم در هر دو حال که اسمها را 

شود چه عاملي را در این تغییر نشان دادید که  شود و به دومي تبدیل مي باال باالیي است وقتي عوض مي

توانیم بگوییم نرخ شتاب است و  شود و بعد نمي کند اگر گفتیم یک طرفه است منفصل مي ثبوت را برقرار مي

گویند مگر نرخ شتاب ثبوت همیشگي دارد درست است که شما تغییرش را  يدر اینجا نرخ شتاب هست م

شود یعني دوباره این شکاف هست ولي بیرون از موضوع است که  اینجا نیاورده اید اما آن هم خود عوض مي

شویم تحلیل خود را عوض کنیم و بگوییم شتاب هم براي  آید پس مجبور مي اثرش تا داخل موضوع هم مي

کند خالصه اش این است که سومي )هر  کند و سرعت براي شتاب ایجاد ربط مي ایجاد ربط مي نرخ شتاب

تواند عوض شوداما در یک چیز ثابتي. اما چهارمي آن از موضوع بیرون  چه که اسم آن باشد( آن هم مي

 رود حال اسم آنها چیست کاري نداریم.  مي

ي فرق دارد که بگوییم تغییر و تغییر تغییر و تغییر حجت االسالم و المسلمین حسیني:  آیا آن وقت خیل

 تغییر تغییر.

برادر معلمي: ما در پاسخ سؤال آقاي سلیمي گفتیم هر چه را اینجا به این صورت گفتیم اشتباه بوده است 

آید اینجا هم تقسیمات تغییر ساز بود پس در جدول  گفتیم چون اینجا وضعیت است تغییر در وضعیت نمي

یا « براي ساز»به آن اضافه شود مثالً بگوییم « نما»یا « ساز»گوییم باید یک لفظ  چه را که مي وضعیت هر

یک و براي نماي دو و براي نماي سه در مورد تغییر و ترکیب هم همین طور چون هر چند « براي نماي»

 اشته باشند.اینها وصف براي عینیت هستند و لیکن در جدول وضعیت باید خصلت عامل بودن و شیئیت د

برادر حسینیان: بنابراین صحبتي که فرمودند اگر ضرب شدن در هم به صورت تواني باشد، مرتبه سومش را 

توانیم بگوییم تغییر دارد ولو تغییرش مستقیم الخط باشد و ثابت باشد دیگر مرتبه تغییرش مساوي  دیگر نمي

تغییر به توان سه، یعني تغییر خود موضوع  یعني« تغییر تغییر تغییر»شود یعني  با عوض شدن موضوع مي

پس این تغییر نباید باشد سه نحوه تغییر یعني تغییر ساز یک و تغییر ساز دو و تغییر ساز سه، ولي اگر 
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گفتید تغییر ساز یک مساوي است با تغییر به توان یک و تغییر ساز دو مساوي است با تغییر به توان دو و 

 تغییر به توان سه ... تغییر ساز سه مساوي است با

برادر معلمي: نه اینجا اشتباه شد. گفتیم این لغت ساز یا نما باید بیاید و در هر دو احتمال هم باید بیاید یا 

سازد و آنچه که  سازد و آنچه سرعت بیشتر را مي بنابر یک احتمال باید بگوییم آنچیزي که سرعت کمتر را مي

سازد و آنچه که شتاب را  تمال دوم باید بگوییم آنچه که تغییر را ميسازد و بنابر اح سرعت متوسط را مي

 سازد یعني تغییر ساز، شتاب ساز و نرخ شتاب ساز. سازد و آنچه نرخ شتاب را مي مي

 خواهیم ببینیم ربط بین این سه عنصر تغییر ساز چیست. برادر حسینیان: درست، اما مي

دهد در هر دو احتمال  یا نما که جنبه شیئیت و عاملیت به آن ميبرادر معلمي: منظور این است که لفظ ساز 

 کند. تواند بیاید ولي تکلیف آنها را معین نمي مي

شود که تغییر ساز سه دیگر تغییر ندارد زیرا دیگر تغییر آن تغییر  برادر حسینیان: بله ولي این اشکال وارد مي

 موضوع است.

 ند باید آنجا باشد ولي چهارمي ندارد.ک برادر معلمي: نه سه چیز که تغییر مي

توانیم آنجا بگذاریم )س: چرا؟( چون این فرمول نتیجه اش تغییر خود  برادر حسینیان: پس این فرمول را نمي

 موضوع است.

گردد که گفتیم باید سه چیز در اینجا داشته باشیم و چهارمي  برادر معلمي: این تحلیل ما به مبناي سه بر مي

 باشیم. نباید داشته

توانید ذکر  برادر حسینیان: چهارم یعني خود تغییر ساز به توان سه موضوعي است که تغییر براي آن نمي

 کنید.

برادر معلمي: چرا، این تغییر دارد ولي چهارمي ندارد بستگي به این دارد که شما تغییر ساز اولي را چه چیز 

شود و سرعت تغییر وضعیت  گرفته اید وضعیت عوض مي گرفته اید اگر تغییر ساز اول را تفاوت بین مکان ها
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شود  توان گفت عوض مي شود دیگر نرخ شتاب را نمي شود و سرعت تغییر سرعت وضعیت عوض مي عوض مي

 شود. چون چهار پیدا مي

 شود. برادر حسینیان: نرخ شتاب هم که عوض مي

 شود عوض شود. برادر معلمي: نه در این تحلیل نمي

 نامید یا تغییر تغییر تغییر ساز. ن: مگر شما یک عنصر زمانسازتان را نرخ شتاب نميبرادر حسینیا

 برادر معلمي:  بستگي به این دارد که اولي را چه تعریف کنید.

 کنید یعني سرعت در زمان دارید. برادر حسینیان: اوالً اولي را هیچ گاه سرعت بین دو مکان تعریف نمي

 نکنید اما سه چیز را باید داشته باشید چهارمي نباید داشته باشید.برادر معلمي: اینکار را 

شود  برادر حسینیان: اگر سه چیز داشته باشیم که چهارمي کان برابر با خارج شد از موضوع باشد این مي

 زمانساز یک یک و زمانساز دو و زمانساز سه.

یم بگوییم. آن چیزي که نرخ شتاب را توان برادر معلمي: سرعت ساز و شتاب ساز و نرخ شتاب ساز هم مي

 توانیم بگوییم. سازد آن را دیگر نمي مي

تواند تغییر کند که شاملتر داشته باشد اگر خودش تغییر کند برابر با تغییر  برادر حسینیان: آن خودش نمي

 موضوع است.

گیریم  هم ثابت مي گیریم شتاب را حجت االسالم و المسلمین حسیني: به فرض محال نرخ شتاب را ثابت مي

گیریم سه عامل هم براي آن معرفي کنید که اینها با سه ظرفیت خاص حرکتي این  و سرعت را هم ثابت مي

کند وقتي اینها را نسبت به هم مالحظه کنید دومي ایجاد سرعت در نفس  سه موضوع حرکتي را ایجاد مي

کند حال اینکه وصف موضوع دارد  یر ميکند و سومي با یک آهنگ ثابت در امر دوم ایجاد تغی سرعت مي

شود  شوند وصف منتجه هم دارد عوض مي شود. شکي ندارد عوامل هم ثابت هستند و عوض نمي عوض مي

ولي براي وصف منتجه که ترکیبي از اینها است باید دو چیز قائل شویم یکي اینکه باید بگوییم تغییري است 

کند نرخ شتاب ثابت است  تاب آن ثابت باشد ولو دارد حرکت ميدر زمان با حفظ ثبات موضوع که اگر نرخ ش
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گویید نرخ شتاب آن فرضاً دو است ولي مشغول فعالیت  معنایش این نیست که هیچ ظرفیتي نداشته باشد مي

گویید شتاب آن یک است آن هم مشغول فعالیت است کما اینکه مثالً سرعت آن یک هست کما اینکه مي

کنند و  ول فعالیت است و به مانند سه موتور نسبت به یک موضوع دارند کار ميدوم است و آن هم مشغ

رود ولي  شود و مرتباً از این مرحله به مرحله دیگري مي کند و اوصاف آن عوض مي منتجه هم دارد تغییر مي

د تغییر گذر کنند نه اصل موضوع که آن ثابت است هر چند اوضاعي که بر موضوع مي مرتباً عواملش تغییر مي

گویند امر ثابت دارد یا نه؟ بله امر ثابت آن مثالً در عینیت  رود مي کند و از مرحله اي به مرحله دیگر مي مي

کند نه اینکه آهنگ اصل نرخ گویید اینکه نرخ شتاب آن مرتباً دارد در یک آهنگ تغییر مي چیست؟ مي

 شتاب هم عوض شود.

گوییم مثال عددي زود تر مطلب را روشن کند. یک وقت ميبرادر معلمي: عرض ما هم همین است شاید 

گویند شتاب آن چطور؟ یک وقت است  کیلومتر در ساعت بعد مي 42سرعت ماشین ثابت است مثالً 

گوییم شتاب آن صفر است که به معني آن است که شتاب ندارد و از ده بعدي نیست همیشه با سرعت  مي

گوییم شتاب  گوییم شتاب آن ده کیلومتر در ساعت است وقتي مي کند یک وقت ميکیلومتر  حرکت مي 42

گذارد یعني فرضاً سرعت در  کنیم این اثر خودش را در سرعت مي ده کیلومتر در ساعت است و آن را ثابت مي

ساعت اول چهل کیلومتر در ساعت است و در ساعت دومي پنجاه کیلومتر در ساعت است سرعت سوم 

دهد که شتاب هست و صفر نیست  ر ساعت این اضافه شدن ده تا ده تا نشان ميشود شصت کیلومتر د مي

توانیم بگوییم عامل شتاب هست  کند وقتي شتاب ما ثابت است ما مي یعني شتاب ثابت با شتاب صفر فرق مي

ارش گیرد اما وقتي آن را صفر کردیم آث گیرد و آثارش در رده پاییني قرار مي و حالتهاي مختلفي به خود مي

افتد و پاییني ثابت است حال اگر طبق قانون تقسیم بندي سه گفتیم اگر معلوم شد دوئیت و  در پاییني نمي

کند نه اینکه سوم دارد  ربط باید به صورت ضرب شدن تواني این عوامل باشد اول و دوم و سوم حتماً پیدا مي

دارد یعني آن دیگر نرخ ندارد زیرا  وسومي هم سه حالت دارد این سه حالتش سه حالتي است که یک آهنگ

 تغییر ندارد که احتیاج به عامل دیگري داشته باشد.
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 کنید.گیرید یا در عددي ضرب ميبرادر حسینیان: آهنگ نرخ شتاب را صفر مي

کند ولي تغییرش ثابت است مثل وقتي که  برادر معلمي: آخرین مرتبه را باید یک چیزي بگیریم که تغییر مي

کند و در یک جا نایستاده است ولي شتاب آن صفر است و سرعت آن ثابت  این ماشین تغییر ميگوییم  مي

 است ولي خودش حالتهاي مختلف دارد.

حجت االسالم و المسلمین حسیني:  حال اگر بگوییم آنجا آهنگ ثابتي دارد در صورتي است که حفظ 

شود  بینیم باید بگوییم به نسبت آنها عوض ميموضوع بشود ولي اگر ما موضوع را در دل موضوعهاي بزرگتر ب

ولي نه در زماني که موضوع برنامه ماست زمان موضوع برنامه ما مثالً در مدتي است که دنیا است، هر چند 

شود، ایشان )آقاي  که این را به مالحظه عالم برزخ و آخرت در نظر بگیرید این هم کل نرخش عوض مي

شود و موضوع جامعه عوض شده دور یک مجموعه بزرگتر  معه هم عوض ميفرمایند اینکه جاحسینیان( مي

 کنید.گویم به دلیل آن موضع که نگاه مي شود ميمنحل مي

 ایم.آییم یک جایي ثابت نایستادهرویم یا پایین ميبرادر حسینیان: یعني ما یا باال مي

هستیم )موضوع کارها( این تغییرات است اي که ما برادر معلمي: ما موظف به آن کارها نیستیم در محدوده

 آن دیگر کار دیگر است یعني مالحظه تغییر در موضوع کارها نیست.

کنند رتبه  حجت االسالم و المسلمین حسیني:  جناب میکائیل حمله عرض خداوند )ص( کار خودشان را مي

حرکتي نرخ شتابش بیاورید که  شود یعني موضوع برنامه ثابت است این ثباتي را باید در معناي هم قیامت مي

کند و لکن صحبتمان از عوض شدن  شود آهنگ ثابت نرخ شتاب، یعني تغییراتي دارد و گسترشي پیدا مي مي

اي به جامعه دیگر نیست یعني در کل جامعه نیست موضوع از اینجا تا قیامت نیست از عوض شدن جامعه

رسدو مثل  خواهید بگویید که امر خداوند مي يکنید نم دیدن یک حکومت و یک والیت دارید صحبت مي

کند، بعضي اقوام را خداوند به ابتالئهایي از بین برده بعضي را هم  اقوام گذاشته همه اینها را زیر و زبر مي

حکومتشان را از بین برده. یعني آنجا لزوماً همه افراد از بین نرفتند مثل امت نوح )س( که جامعه اش را آب 

وامع دیگر را مثالً با باد اصلش را از بین برد بعضي از جوامع را خداي متعال اینطور نکرده و مثالً برد! و لکن ج
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سلطنت را از آنها گرفته و آنها را تکه تکه کرده است دیگر به صورت یک جامعه و نظام قبلي نمانده اند مثل 

گذارد این یک نکته اخالقي مهم  يقوم یهود که سلطنت و قوم مهمي داشته اند خداي متعال بر آنها منت م

نه اینکه بي جهت و بي علت « علي علم»گوید اینها را برتري دادم  هم دارد که خدا درباره بني اسرائیل مي

یعني خدا ظرفیت و خصوصیت هایي را عطا کرده بود به فرزندان یعقوب و اینها را به آن خصوصیت بر اهل 

آنچه خدا عطا کرده بود کفران کردند و بر علیه خداوند بکار بردند بعد عالم برتري داده بود و بعد اینها به 

گفت ته مانده، همان ذلت را که  گوید اینها را براي اینها قرار دادم این هم یک احتمال است که کسي مي مي

و فساد خدا به آنها داده بود این است که االن هم اینها هر جاي دنیا قرار بگیرند ولو طغیان در آنها هست 

کنند اما ته مانده همان مطلب در آنها هست و در مفسدین هم رکن هستند و لکن انسجام اینکه نظام  مي

والیت در عالم درست کنند که خودشان را اداره کنند از خودشان گرفته شد البته امت اسالم به برکت وجود 

که ممکن است در صورت کفران  آید آید ولي به ذهن مي مبارک حضرت نبي اکرم)ص( آن طور سرشان نمي

شود که اصلشان در بین  در هر سطح که هستند بر سرشان بیاید درست که انتساب به ایشان موجب مي

مانند و یا از آنها سلب  شوند ولي آیا اگر افراد هم کفران بورزند در جایگاه خود مي رود و ذلیل نمي نمي

در نزد تو اگر ما را »اینکه افراد عوض شود زیاد است. شود امت به برکت ایشان حفظ است ولي احتمال  مي

خداوند نوکري حضرت ولي عصر را به برکت خودشان « عوض کني آسان است ولي بر ما خیلي گران است

براي همه ماها در دنیا روز به روز بیشتر و نزدیکتر قرار دهد. و اهمیت کار موجب عدم اهتمام به کار نباید 

نایت و بزرگواري آنهاست و خیراتش منسوب به این است که مفتون آن شویم اگر رسد ع شود، هر چه مي

گدایي به در خانه اي برود و موالیش به خدمتکار بگوید این پول را براي او ببر، خیلي بیمعرفتي از گداست 

آن این  کرد، بدتر ازکه خدمتکار را ببیند و متوجه غذا شود و یادش برود که چند دقیقه قبل استغاثه مي

است که حرف بدي هم بزند باز هم بد است که خدمتکار را بشناسد و دست صاحبخانه را ببیند، شما هم 

گویید خوشحال شدیم ولي  انشاء اهلل خدمه حضرت نبي اکرم)ص( هستید و در برخورد با هم مطلبي را که مي

ست خادم را ببیند بلکه دست موالیي نباید غرق در هم دیگر شویم و یادمان برود و نه مضرر شود و نه فقط د
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که عطا کرده ببندد. انشاء اهلل التذاذ به نعم التذاذ حضور و محضر باشد نه التذاذ به خود غذا. این را هم عرض 

کند اگر عمر را در اصطالحات صرف کند  کنم که ابداً به فکر ارباب اصطالحات نباشید کسي که خیال مي

نایش این است که به مانند آن گرا به فکر نوکرها یا غذاها در آن مثال است دنیا آید مع مطلبي از اینها در مي

کنند ذره اي هم در  کنند و اداره مي واقعاً خدا دارد و حضرت ولیعصر تشریف دارند و مشکالت را هم حل مي

از  آقائیشان و اداره شان نیست هیچ فرقي در حضور و غیبت در اعطاي خداي متعال نسبت به کسي که

خداوند بخواهد نیست و بخواهد خدمتگزار باشد. غیبت براي ماست دست آنها بسته نیست در هر کجاي دنیا 

رساند. هر جا که کسي  باشد هر جا که کسي چیزي را براي عبادت بخواهد حضرت بقیه اهلل بالفاصله به او مي

ند، و چه بسا زمان معصومین همه آنهایي رساچیزي را براي عبادت بخواهد حضرت بقیه اهلل بالفاصله به او مي

اي که این سؤال و تقاضا کرده بود آمدند، حضرت به اندازه شوند که خیلي خیلي دست پر نميکه شرفیاب مي

داد سفیان سوري خدمت حضرت آمد وقتي حدیث  داد اگر سؤال سطحي و زباني بوده جواب نمي به او مي

گفتند کار دارم بعد آماده شدند براي سوار شدن و رفتن، این آمد سجد خیف را خواست ایشان پاسخ ندادند 

حضرت را به قرابتشان به رسول اهلل قسم داد آن وقت گفتند قلم و کاغذ بیاورید، بعد یکي از سحابه عرض 

کنید گاهي بیش از آن حد، حضرت فرمود این حدیث او را  خواهیم فوراً لطف مي کرد که وقتي حدیثي مي

خواستم یک درجه به  شود و من مي کند و این علت جهنمي بودنش مي ند زیرا به آن عمل نميک جهنمي مي

شود براي اینکه هنوز ظرفیت شکرگذاري متناسبش در ما پیدا نشده.  او لطف کنم گاهي یک چیزي عطا نمي

تي هم گوییم که خالف ادب نسبت به حضرت حق و اولیائش است وق شدیم و جمله اي مي و اال مغرور مي

خواهید بگویید با ظرفیتي که وسیله براي بندگي و قرب بیشتر بشود و هیچ گاه دور  چیزي از حضرت مي

 نکند...

 شود؟ برادر امیري: سرعت، شتاب و نرخ شتاب اشکالش چیست و در کجا ظاهـر مي
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تغییر تغییر و  تغییر،»برادر معلمي: نسبت به رابطه زمان سازها و صحبت مطرح شده یکي اینکه رابطه شان 

تغییر کم، تغییر « باشد و دیگري اینکه رابطه شان« سرعت، شتاب و نرخ شتاب»یا « تغییر تغییر تغییر

 باشد.« متوسط و تغییر زیاد

کنیم امري است بدون استدالل و برادر امیري: آیا در وقتي که سرعت، شتاب و نرخ شتاب را مطرح مي

ت یا اینکه پشتوانه منطقي دارد؟ اگر داراي استدالل است و قبالً مورد احتمالي است و در کنار سایر احتماال

قبول واقع شده است، نسبت به آن استدالل قبلي چه ایرادي مطرح شده که منجر به تشکیک ما در آن 

توان به بررسي هر کدام از این گردیده است؟ به هر حال اگر این ایراد مشخص شود آن وقت است که بهتر مي

 تمال و صحت و سقم آنها پرداخت.دو اح

 برادر معلمي: ایرادش این است که چرا زمان سازها رابطه تابع و متبوعي دارند؟

برادر امیري: آیا قبالً که پذیرفتیم رابطه زمان سازها به صورت سرعت، شتاب و نرخ شتاب است که عبارت 

 ا درست نیست؟اخراي رابطه تابع و متبوعي است بي دلیل بوده است؟ آن دلیل چر

برادر سلیمي: اگر زمان سازها سه امري باشند که سرعتهاي مختلفي داشته باشند، آن وقت با هم ربط ندارند 

 کنند که تغییر موضوع را نشان دهند.و وحدت ترکیبي پیدا نمي

 برادر امیري: اتفاقاً بر عکس است و ایراد فوق وارد نیست بلکه نسبت به موضوع هم رابطه دارند.

گویند اگر سه سرعت  گویید سرعت، شتاب و نرخ شتاب چه اشکالي دارد و ایشان مي برادر معلمي: شما مي

دهید که این ایراد وارد نیست یعني اشکال شما نسبت  شوند و شما جواب مي مختلف باشند با هم جمع نمي

 به دو احتمال است نه یک احتمال.

 مطلب است. برادر امیري: صحبت فوق نسبت به اثبات همین

شوند؟ جمع نشدن  شوند چگونه جمع نمي برادر معلمي: در این صورت این سه وقتي روي یک چیز سوار مي

 اینها تنها نسبت به احتمالي ممکن است مطرح باشد که به سه سرعت مختلف قائل است.

 شود. برادر سلیمي: با نقص احتمالي که مبتني بر سه سرعت است، احتمال دیگر اثبات مي



694  ···························································································································································  

 برادر امیري: دلیل فوق دال بر نقص این احتمال نیست.

باشند و بحث در  برادر معلمي: یعني هر دو احتمال هم داراي حسنهایي هستند و هم داراي استداللهایي مي

 این است که آیا کدام یک درست است؟

ست یعني موضوع رسد که دومي )یعني سرعت شتاب و نرخ شتاب( اثبات شده ا برادر سلیمي: ولي به نظر مي

یک تغییراتي دارد که اگر بخواهیم وحدت موضوع را حفظ کنیم و در عین حال سه عامل ذکر نماییم که 

جنبه مکاني نیز داشته و در تغییر موضوع اثر داشته باشند یا باید این سه موضوع را مثل سه عامل جداي از 

توانند هم عرض باشند و بنابراین هر  سه نميهم بدانیم که موجب تغییر موضوع شوند، که دراین صورت این 

سه باید در تغییر موضوع نقش داشته باشند و نیز به هم مربوط باشند و مربوط شدنشان به این این است که 

بدون همدیگر نتوانند در تغییر موضوع نقش داشته باشند، یعني در رابطه با هم تعریف شوند، یعني تغییر ساز 

 .3و آن نیز تعریف نشود مگر در رابطه با تغییر ساز  0رابطه با تغییر ساز معنا نشود، مگر در  6

 برادر حسینیان: چرا رابطه آنها را به صورت تواني بنیوسیم که حکم سرعت، شتاب و نرخ شتاب را پیدا کنند؟

اني، برادر سلیمي: براي مالحظه تأثیر آنها در هم و به وحدت رسیدنشان راهي جز طرح آنها به صورت تو

نیست. یعني اگر براي اولي نسبت تأثیر خاصي قائل شویم، دومي تأثیر تغییر ساز دوم است در اول وس ومي 

تأثیر تغییر ساز سوم است در اولي و دومي، مگر اینکه هر سه را داراي یک نسبت تأثیر بدانیم که در این 

 صورت هم دیگر فرقي با هم ندارند.

هم تأثیر ندارند اما تأثیراتشان نسبت به هم نیز لزوماً به صورت تواني نیست، برادر حسینیان: هر سه اندازه 

باشد و نه اینکه تأثیر سومي برابر  مي 32و تأثیر سومي  02است تأثیر دوم  62توان گفت تأثیر اولي  مثالً مي

 باشد. 3تأثیر اولي به توان 

اراي تغییر است، بحث از این است که آیا شود ماشین د حجت االسالم و المسلمین حسیني:  وقتي گفته مي

سوزد و از بین  پیستون آن باید داراي چه مقاومتي باشد؟ آیا باید چوبي باشد؟ در این صورت فروي مي

رود، اگر پالستیکي باشد از چه نوع باشد؟ از جنس مواد نفتي باشد؟ اگر از چدن باشد به چه میزان  مي
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عت تغییراتي برد که جناب آقاي معلمي براي اجزاء و قطعات گفتند و مقاومت دارد؟ پس باید آن را روي سر

شود برگشت و چنین گفت که هر پیستوني  بعد از آن موضع به طرف خود سرعتي که براي ماشین درست مي

تواند از این درجه از احتراق را داشته  تواند با این سرعت خاص بچرخد، کما اینکه هر بنزیني هم نمي نمي

سازیم  باطري هم توانایي تأمین این میزان برق را ندارد، پس در مدلهاي مختلف ماشین که مي باشد، هر

کنیم و اینها  کنیم و به تناسب بنزین و پیستون را هم درست مي مرتب دستگاه برق رساني آن را تقویت مي

 چنین گفت؟توان مجموعاً عواملي هستند که هر کدامشان در تغییر دادن یک سهم دارند، آیا نمي

 کند.برادر سلیمي: این امر تناسب بین اینها را تمام مي

کند؟ آیا حجت االسالم و المسلمین حسیني:  تناسب و تأثیرشان آیا اصلي و فرعي بودن آها را مشخص نمي

 خواهد؟ چه چیزي را مي

عت باید به آن شود پیستون باید چنین باشد بدان معني است که این سر برادر سلیمي: همین که گفته مي

 باید یک نحوه تناسبي داشته باشند. 0با تغییر ساز  6شتاب سازگار باشد و یا تغییر ساز 

حجت االسالم و المسلمین حسیني:  این مطلب را که همه قبول دارند و موضع اختالف نیست، موضع 

عنوان تغییر، تغییر تغییر و اختالف این است که چرا رابطه این سه باید به صورتي باشد که بتوان آنها را به 

تغییر تغییر تغییر تلقي نمود؟ به عبارت دیگر شيء به صورت یک امر کلي خودش داراي سرعت، شتاب و 

نرخ شتاب هست یا نه؟ مثالً آیا نسبت به جامعه )منتجه و کل آن( صحیح است که بگوییم داراي سرعت، 

ري شتاب ثابت است، شتاب آن هم داراي تغییراتي به شتاب و نرخ شتاب هست یا نه؟ فرضاً اگر بگوییم آهنگ

 تبع نرخ شتاب ثابت است و سرعت آنهم به تبع شتاب است آیا چنین مطلبي درست است؟

برادر حسینیان: الزمه اش این است که پیش از آن فلسفه سرعت، شتاب و نرخ شتاب را براي موضوع تمام 

 کنیم.

ه صحبت از تغییر موضوع باشد، فرضاً جامعه به غیر جامعه تبدیل حجت االسالم و المسلمین حسیني:  هر گا

شود آیا نباید این سه را داشته باشد؟ یعني اگر تبدیل شدن و غیریت موضوع به وسیله تغییر در آهنگ  مي
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نرخ شتاب واقع شود، چنانچه بگوییم همه موضوعات و از جمله جامعه داراي چنین چیزي هستند غلط 

 است؟

شود  یان: اگر مطلب فوق تمام شود، رابطه زمان سازها تغییر، تغییر تغییر و تغییر تغییر تغییر ميبرادر حسین

و تغییر موضوع هم موضوعیت ندارد، ولي در مقابل آن طرحي است که زمان سازها را به صورت سه شکل 

 سرعت در موضوع مطرح کنیم و ترکیب آنها تواني نیست.

توان گفت که ي:  اگر رابطه سه زمان ساز به صورت تواني نباشد دیگر نميحجت االسالم و المسلمین حسین

هماهنگ با عوض شدن تاریخي موضوع است و از این گذشته آیا دوئیت و ربط و ما به االختالف و ما به 

شود؟ آیا اگر در موضوع تغییر یعني موضوع زماني بخواهیم سه امر تحویل  االشتراک در نفس سرعت چه مي

خواهیم کم را به واسطه آن اثبات کنیم و یا قبالً مکان را با  چه باید بگوییم؟ همان چیزي که بعداً ميدهیم 

 آن درست کردیم چیست؟ در این باید هر قاعده اي که از آنجا بیاید بر آن حاکم باشد.

تواند  توسط ميرسد که سرعت م گوییم اینها سه سرعت هستند از زاویه اي به نظر مي برادر معلمي: وقتي مي

 باشند. ربط بین سرعت کم و سرعت زیاد مي

حجت االسالم و المسلمین حسیني: شما یک تحلیل نسبت به اصل زمان داشتید که یک تکه اي را انتزاعي 

گفتید این تکه موضوعاً زماني است، حال این مطلب را هم باید بر همان پایه بیان کنید،  گرفتید و بعد مي مي

وضعیت و غایت به صورت دو نقطه اي که بین آنها هم نقاط دیگري مطرح باشد، غلط بود و  فرضاً اگر طرح

 مد نظر امتدادي بود که صفر شدن آن محال بود، حاال هم باید با همان ابزار زمان را توضیح مجدد بدهید.

ل طرح شده برادر معلمي: سعي ما بر این است که بر همین اساس، تحلیل کنیم و مبتني بر آن دو تحلی

شوند چرا که در است: یکي آنکه اگر بگوییم شيء در حال تغییر است، همه اجزاء آن با یک سرعت عوض نمي

شود، بنابراین ما بین اجزاء )در عوض شدنشان( سرعت هاي مختلفي برقرار  این صورت منتهي به أنفصال مي

شود، تحلیل دیگر این است که  است و همین اختالف سرعت باعث حفظ هویت موضوع و نفي انفصال مي

یا نرخ  3باشد، به همین ترتیب تغییر ساز شماره یا شتاب مي 0بگوییم موضوع داراي تغییر است شماره 
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باشد، کما اینکه در  یابد و در این حالت شتاب، ربط بین سرعت و نرخ شتاب مي شتاب نیز موضوعیت مي

-بط بین اموري که داراي سرعت کم زیاد هستند ميتحلیل اول آنهایي که داراي سرعت متوسط هستند ر

باشد، حال ظاهر امر این است که هر دو تحلیل فوق نسبت به بیان رابطه زمان سازها سازگارند ولي حقیق آن 

تواند درست باشد و فعالً بحث در این است که آیا کدام یک از این دو  است که یکي از این دو بیشتر نمي

باشد؟ فرضاً اگر سرعت، شتاب و نرخ شتاب درست باشد باید بطریقي اثبات  ط ميتحلیل درست و کدام غل

 کنیم که طرح زمان سازها به صورت سه سرعت کم، متوسط و زیاد غلط است.

برادر امیري: از آن طرف هم باید اثبات شود که آیا دلیلي که بر اثبات سرعت، شتاب و نرخ شتاب ارائه شده، 

 چه اشکالي دارد؟

 معلمي: به فرض که این قسمت ایرادي نداشته باشد آیا قسمت دوم چه اثري دارد؟  برادر

 برادر امیري: اگر احتمال اول ایرادي ندارد، پس مطلب درستي است و دومي را باید اثبات نمود.

تواند  باشد و حال آنکه هر دو نمي برادر معلمي: ولي این دومي هم علي الظاهر اشکالي ندارد و درست مي

 توان سه دسته موضوع در شيء داشت که داراي سه سرعت مختلف باشند. درست باشد، یعني مي

شود، آیا  حجت االسالم و المسلمین حسیني: اگر سه شيء خاص را در نظر بگیریم که از آن سه اثر پیدا مي

وضوعتان همان دانید یا اینکه م شود و آن را داراي سه سرعت مي موضوع شما آن اوصافي است که ترکیب مي

 سه شيء است؟

برادر معلمي: اگر ما مثالً بگوییم سرعت موتور، سرعت جعبه دنده و سرعت دینفرانسیل، در سرعت ماشین اثر 

دارد، حال اگر موتور را طوري تغییر دهیم که سرعت بیشتري ایجاد کند نقش خاص در سرعت ماشین دارد 

آید و باید غیر از  طبعاً هر موتوري با هر جعبه دنده اي جور در نمياما اگر جعبه دنده را بخواهیم تغییر دهیم 

بزرگ و کوچک شدن اندازه دنده ها فرم ترکیبي آنها هم فرم خاص دیگري شود در هر حال جعبه دنده هم 

در افزایش سرعت ماشین دخیل است همین طور تغییر در دیفرانسیل نیز در این امر دخیل است، پس 

شود،  کنند، آورده مي آزمایشگاهي که به ترتیب روي موتور، جعبه دنده و دیفرانسیل کار مي نتایجي که از سه
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توان چنین گفت که سرعت جعبه دنده ها کمتر یا  شود در عین حال مي منجر به افزایش سرعت ماشین مي

یکي را بگوییم  توان در موتور سوار کرد، یعني بیشتر از موتور است چرا که فرضاً دنده هاي مختلفي را مي

شود یکي کند تر و یکي به طور متوسط در حال تغییر است و ترکیب این سه سرعت باید  سریعتر عوض مي

سه تا سرعت هم عرض بوده و مربط به سه عضو مختلف موضوع باشند از طرف دیگر هم باید توجه داشت که 

 توانند داشته باشند. سه سرعت رابطه سرعت شتاب و نرخ شتاب هم مي

آید که هر دو این احتماالت متحد هستند، یعني این سه  حجت االسالم و المسلمین حسیني: ولي به نظر مي

امري که هم عرض بوده و متفکل و سازنده سه چیزند، از موضع اثر که به آنها بخواهیم نظر کنیم، آثارشان به 

باشد و سرعت، شتاب و نرخ  تغییر ميگونه اي است که یکي تغییر دیگري تغییر تغییر و سومي تغییر تغییر 

دهند، اما از موضع اجزایي که متکفل آن هستند مالحظه کنیم یکي جنس برق است شتاب را نتیجه مي

دیگري جنس فلز است و سومي جنس فرضاً بنزین است بنابراین اینها دو چیز نیستند بلکه از دو بعد 

ریه وصف بودن آن بکنیم یک جور است و اگر نظر به شوند، اگر نظ نگریسته شده و سپس دو چیز عنوان مي

شيء بودن آن بکنیم جور دیگر است ولي اینها خودشان مختلف نیستند، لذا این طور نیست که وصف 

سرعتي، وصف شتابي و وصف نرخ شتابي پایش به هیچ جاي عالم بند نباشد بلکه ضرورتاً چیزي وجود ندارد 

شود لزوماً باید یک صاحب اوصافي هم نسبت به این اوصاف مطرح ميکه متکفل امر فوق است یعني وقتي 

اینها در شيء مطرح باشد و لذا اگر ما این صاحب خصلتها را از زاویه ربطي که مولد این رابطه هستند 

 زنیم. زنیم و اگر از زاویه وصف به آنها نگاه کنیم، حرف دیگري مي مالحظه کنیم یک حرف مي

کند بالفاصله صحبت این است که آیا تغییرش یکنواخت است یا  گوییم شيء تغییر مي يبرادر معلمي: وقتي م

تواند وجود داشته باشد لذا تغییر آن هم تغییر دارد،  نه؟ مسلم جواب منفي است چرا که تغییر یکنواخت نمي

عت ساز مختلف همین طور تغییر تغییر آن نیز داراي تغییر است، حال این سؤال جاي دارد که اگر ما سه سر

براي موضوع قائل شدیم که ترکیب آنها سرعت موضوع را بدهد و سه سرعت ساز عبارت بودند از عاملي که 

کند، در این صورت هر سه اینها سرعت موضوعند ولي آیا بامالحظه سرعت کم، زیاد و متوسط را ایجاد مي
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را ساخت؟ طبیعي است که جواب منفي توان اینده آن را پیش بیني کرد و یا آینده آن  سرعت موضوع مي

سازد هم  است چرا که موضوع شتاب و نرخ شتاب هم دارد و در نتیجه عاملي که شتاب و نرخ شتاب را مي

شود که ما در جدول باید سرعت ساز، شتاب ساز و نرخ شتاب ساز هر سه را  الزم دارد، بنابراین معلوم مي

گوییم در موضوع امور  کجا خواهد رفت، از طرف دیگر وقتي مي داشته باشیم تا بتوانیم بگوییم موضوع به

شوند و سه سرعت مختلف براي موضوع درست کرده ایم و نسبت عوض شدن کیفیات  همراه هم عوض نمي

شود:  توانیم چنین بگوییم که موضوع به سه دسته تقسیم مي داخل در موضوع با همدیگر یکي نیست، مي

ماه عوض شوند، اموري هستند که سه سال باید عوض  1ماه به  1تند که باید مثالً در اتومبیل اموري هس

شود در تغییر ماشین اثر  سال عوض شوند، این اموري که عوض مي 62شوند واموري نیز هستند که باید هر 

 دارند.

 حجت االسالم و المسلمین حسیني:  در عین حال اینها نسبت به سرعت، شتاب و نرخ شتاب تابع هستند

توان پذیرفت که چیزهایي که داراي خصلت هستند، وقتي خصلتها با یک تناسباتي دارند عوض  چرا که نمي

شوند این ذي خصلتها از آن تناسب تبعیت نکند یعني اگر بین اوصاف )که داراي تبادلي هستند( و  مي

این محال است، یعني صاحب وصفها انفصال باشد بدان معناست که باید قائل به وصف بدون موصوف شویم و 

باید در جایي بتوان مالحظه کرد که وصفي عوض شده ولي صاحب وصف آن اصالً تغییري نکرده باشد و در 

این صورت اینکه وصف دوم )وصف جدید( متعلق به چیست هم معلوم نیست چرا که صاحبي ندارد که آن را 

 به آن نسبت دهیم.

این است که: وقتي قائل به سه سرعت مختلف شده و آنها را به برادر معلمي: پس خالصه استدالل جنابعالي 

کنیم، یا به گونه اي است که سرعت کم  ترتیب به عنوان سرعت کم، سرعت متوسط و سرعت زیاد قلمداد مي

سازد که در حقیقت عبارت اخراي این است که رابطه  سرعت متوسط و سرعت متوسط سرعت زیاد را مي

موضوع را « سرعت»شتاب و نرخ شتاب است، یا به گونه اي است که هر سه اینها  اینها همان رابطه سرعت،

سازد که در این صورت سؤال این است که آیا مگر موضوع عالوه بر سرعت، شتاب و نرخ شتاب هم ندارد؟  مي
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ب و اگر دارد آیا سازنده شتاب و نرخ شتاب آن چیست؟ به هر حال از دو حال خارج نیست، یا عاملي که شتا

سازد در ترکیبات ما وجود ندارد که در این صورت باید خود به خود عوض شود یعني بدون  نرخ شتاب را مي

اینکه صاحب وصفي داشته باشد تغییر کند و طبیعي است که چنین چیزي محال است و بدون آن پیش 

امل سرعت ساز، بیني آینده موضوع هم محال است، یا بگونه اي است که همین سه عامل )سه سرعت( ع

شتاب ساز و نرخ شتاب ساز هستند که همان تحلیل اول است و یا اینکه این سه سرعت ساز هستند و لزوماً 

باشند که در  در کنار آنها سه چیز دیگر هم هست که شتاب سازنده و سه امر دیگر هم متکفل نرخ شتاب مي

، شتاب و نرخ شتاب هستیم و سپس با یک این صورت بدان معني است که در تقسیم اولیه ما داراي سرعت

مرتبه خرد کردن آنها، هر یک را به سه قسمت از سنخ خودشان تقسیم کرده ایم، یعني گفتیم سرعت 

باشد و یا بر  خودش مرکب از سه سرعت شتاب مرکب از سه شتاب و نرخ شتاب نیز مرکب از سه شتاب مي

م به ترتیب داراي سه سرعت ساز، سه شتاب ساز و سه عکس سرعت ساز، شتاب ساز و نرخ شتاب ساز هر کدا

نرخ شتاب ساز هستند، بنابراین یا موضوع شتاب و نرخ شتاب ندارد و یا دارد، اگر دارد، این سه یا همان سه 

سرعت )مختلفي که قائلیم( هستند و یا آن که این سه سرعت مختلف یک قسمت از عوامل هستند و جاي 

 عامل دیگر سؤال شود.این باقي است که از دو 

برادر حسینیان: نسبت به ربط سرعت، شتاب و نرخ شتاب یک تصور ممکن است مطرح شود: و آن اینکه 

باشد، یعني تغییر را وقتي به  1*1*1=601و نرخ شتاب  1*1=01است شتاب  1بگوییم اگر فرضاً سرعت 

دو برسد تا شتاب یعني تغییر تغییر به  نویسیم باید سرعت که مبین تغییر است بتوان صورت تغییر تغییر مي

 دست آید.

شود رابطه سرعت، شتاب و نرخ شتاب، به صورت تغییر، تغییر تغییر و تغییر  برادر معلمي: وقتي گفته مي

باشد بلکه ممکن  01=1 1باشد شتاب مساوي  1تغییر تغییر است به دان معني نیست که اگر سرعت فرضاً 

یا هر عدد دیگري باشد همین طور نرخ شتاب آن و در هر حال  0و  6مثالً است شتاب آن اعداد مختلفي 

مفهوم سرعت، شتاب و نرخ شتاب با اینکه عدد هر یک را به توان دو یا سه برسانیم کامالً فرق دارد، به 
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در واحد زمان ؟؟؟؟ تغییر تغییر عبارت است از فاصله طي  هعبارت دیگر تغییر عبارتست از فاصله طي شد

ه در واحد زمان بتوان دو یعني مسافت تقسیم بر زمان بتوان دو ؟؟؟؟ و به همین ترتیب نرخ شتاب عبارت شد

 631است از مسافت تقسیم بر واحد زمان به توان سه ؟؟؟؟ مثالً اگر ماشین فاصله قم ـ تهران را که فرضاً 

بارت است از تغییرات سرعت ساعت طي کند سرعت آن عبارت است از ؟؟؟ و شتاب آن ع 3کیلومتر است در 

کیلومتر در ساعت در چه  12کیلومتر در ساعت که در وقت دیگر شده  41در زمان یعني مالحظه اینکه از 

شود،  مدتي رخ داده است و به بیاني مالحظه مسافت در دو زمان یا تقسیم مسافت بر زمان بتوان دو مي

 شود. ه ميهمین طور نرخ شتاب مسافت تقسیم بر زمان به توان س

شود؟ وقتي ما در شتاب به دنبال تغییر سرعت هستیم آیا  برادر حسینیان: آیا موضوع ما تغییر یا سرعت نمي

 بدان معني نیست که سرعت موضوع است؟

سازد،  برادر معلمي: وقتي بحث از تغییر ساز است، این امر عبارت است از عاملي که سرعت موضوع ما را مي

سازد همین طور تغییر تغییر تغییر ساز  رت است از عاملي که شتاب موضوع ما را ميتغییر تغییر ساز عبا

سازد، یعني در اینجا ما با سه شيء سر و کارداریم ونه  عبارت است از عاملي که نرخ شتاب موضوع ما را مي

 سه سرعت.

تاب محسوب برادر حسینیان: سه شيء هستند که معیارشان اولي است چرا که تغییرات آن است که ش

 شود. مي

کیلومتر در حال حرکت باشد و در همان حال شتاب آن دو  42برادر معلمي: فرضاً اگر ماشیني با سرعت 

 02تواند وقتي سرعتش  کیلومتر وارد شتاب دو شود بلکه مي 42باشد لزوماً اینگونه نیست که در سرعت 

تواند به شتاب دو برود )س:  ري هم ميکیلومتر هم هست به شتاب دو برود، همین طور از هر سرعت دیگ

فهمیم( اگر همه اش یکي شد تفاوتي ندارد و حال آنکه یکي نیستند آنها سه  شتاب را از روي سرعتش مي

 عاملند که در سرعت، شتاب و نرخ شتاب نقش دارند.
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باشد  ميحجت االسالم و المسلمین حسیني:  موضوعي که داریم داراي سه خصلت زماني )و نه زمان ساز( 

یعني این موضوع داراي تغییر است، تغییر آن هم داراي تغییر است و تغییرات تغییرات آن هم داراي تغییر 

باشد، پس سه وصف داریم که موصوف آن موضوعي واحد است، مثالً اگر موضوع ما جامعه یا هر چیز دیگر  مي

تغییراتش است فرضاً پوسیدن آن  مثل میکروفن است موصوف به وصف تغییري و زماني است، یک وصف آن

دیگري تغییرات تغییرش است، یعني پوسیدن آن ثابت نیست و تند تر و کند تر دارد و به بیاني پوسیدنش 

داراي شتاب است، عمر پوسیدن آن مثالً اگر ده سال باشد به گونه اي نیست که این پوسیدن با یک آهنگ 

آید به  یر خاصي هم در آهنگ پوسیده شدن آن به وجود ميثابت و مستمر رخ دهد بلکه هر یک سالي، تغی

هم در طول ده سال اینگونه نیست که ثابت باشد بلکه آن نیز « آهنگ پوسیده شدن»همین ترتیب خود این 

نماید. حال اگر چه سه آهنگ براي پوسیدن شدن مطرح کردیم ولي همگي مربوط  در آهنگ سومي تغییر مي

ن و پوسیدن آن است، یعني این پوسیدن گاهي است که به نحو اجمال مد نظر به یک موضوع یعني میکروف

پوسد را تحت پوسیده  است و گاهي است که به صورت تفصیلي مد نظر است و از ابتدا تا انتها که کامالً مي

 آوریم. شدن مي

 برادر حسینیان: تغییرات و طول عمرش منوط به پوسیدن شدن آن است.

لمین حسیني: یعني در جایي که میکروفون نیست همان جایي است که پوسیدن واقع حجت االسالم و المس

شده و چیز دیگري شده است ولي پوسیدن به سه صورت مطرح شده که مربوط به یک امرند )س: ولي یک 

چیز است و نه سه چیز( یعني اگر پوسیدن شدن آن را با آهنگ ثابت بدانیم صحیح است که بگوییم روز اول 

باشد اما وقتي آهنگ آن را نیز داراي تغییر بدانیم)فرضاً سه هر  این، روز دوم عمرش این و ... مي عمرش

شود( در اینصورت تغییر دومي بر تغییر اولي واقع  دهساعتي تغییر دیگري هم در نفس این تغییر واقع مي

نفصل دیده شوند بدان معني شود، چنانچه اینسه تغییر م شود و تغییر سومي هم بر تغییر دومي واقع مي مي

است که تغییر اول را کرد و به ده کیلومتري رسید و بعد یک باره تغییر دیگري پیدا شد اما اگر عاملي در آن 

باشد که موجب پیدایش تغییر در تغییر باشد و آن عامل هم بي اثر نباشد مرتباً با این همراه باشد لزوماً باید 



 ····························································································  683 

توان چنین گفت که این وصف یک موصوفي دارد که صاحب  رت است که ميکار خودش را بکند و در این صو

این وصف است یعني یک بعدي دارد که آن بعد علت این حرکت و آن بعد علت آن حرکت است )البته بعد و 

ربط تفاوت دارند البته بعد در یک منزلت معناي ربطي دارد و در یک منزلت معناي جزیي دارد( بنابراین 

 کند؟ یر در تغییر آیا از خود شيء داراي تغییر است یا اینکه چیز دیگري دارد که آن را عوض ميپیدایش تغی

کنند اما موضوع تغییر و آن چیزي که  برادر حسینیان: سه عامل وجود دارد که کیفیت را در تغییر کمک مي

رات موضوع ما باشد هر کند فرضاً اگر پوسیده شدن تغیی دهد و تغییرات آن را مشخص مي به تغییر جهت مي

 کند. سه در پوسیده شدن به آن کمک مي

حجت االسالم و المسلمین حسیني: آیا پوسیدن شدن ناظر هر سه است یا ناظر بر یکي از آنهاست؟ منتجه 

اش پوسیدن شدن است )س: باید سه تا منتجه در اینجا داشته باشیم( اگر داخل آن برویم سه تا منتجه 

 دهد(. شده و پوسیده شدن را نتیجه ميشود )س: ترکیب  مي

امر درستي است ولي چون « مورد نظر ما پوسیده شدن این موضوع خاص است»برادر معلمي: این مطلب که 

توان در مقام تمثیل  را بسازد یعني شیئیت داشته باشد، مي« پوسیدن شدن»خواهیم که این  ما چیزي را مي

ده شدن این شيء قبل از هر چیزي به جنس آن بستگي دارد، مثالً آن را اینگونه بیان کرد که: سرعت پوسی

اگر چوبي باشد یا آهني یا آ لومینیومي باشد، سرعت پوسیده شدن آن متفاوت است حال وقتي جنس خاصي 

مثل چوب یا آهن داشت، آیا سرعت پوسیده شدن آن ثابت است؟ قطعاً جواب منفي است چرا که اگر آهن را 

باشد  یا در آب یا در فضاي مرطوب بگذاریم سرعت پوسیدن شدن آن نیز متفاوت ميدر هواي معمولي 

شود،  گذارد و حاصلش هم در همان ظاهر مي دراینجا این عامل دوم که در پوسیده شدن جنس )اولي( اگر مي

کند، یعني قرار گرفتن در آب یا هوا خود موضوعي  مبین چیزي است که سرعت پوسیده شدن را عوض مي

ت که عالوه بر جنس آن در پوسیده شدن آن دخیل است، البته این دو عامل هنگام عملکرد عیني، در هم اس

دهند، مثالً اگر در آب قرار بگیرد، عالوه بر آن که  ترکیب شده و پوسیده شدن را با تغییر خاصي صورت مي

ه هوا نیز( بستگي دارد و سرعت پوسیده شدنش به جنس آن بستگي دارد به خود قرار گیري آن در آب )و ن
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شود. )س: چرا پوسیده شدن را فقط مد هر دو این عوامل نسبت به همان موضوع واحد است که مطرح مي

نظر دارید؟ آیا صرفاً یک نحوه تغییر آن پوسیده شدنش نیست؟ تغییر رنگ هم نحوه تغییر دیگرش باشد؟( 

 شود. همه تغییرات شيء با هم جمع مي

توانند معناي سرعت،  مسلمین حسیني: اگر سه عامل مستقل از هم باشند که دیگر نميحجت االسالم و ال

 شتاب و نرخ شتاب را بدهند؟

کند مثالً  شود و پوسیده شدن در چند بعد تغییر ایجاد مي برادر معلمي: اگر ما گفتیم این چیز پوسیده مي

شود و ...  نکه حجم آن عوض ميشود، سوم ای شود، دیگر اینکه رنگ آن عوض مي یکي اینکه سست مي

شود و فرضاً در وهله اول به جنس آن بستگي دارد ولي اگر همین جنس را در  گوییم همه اینها سرعت مي مي

آب بگذاریم، همه این تغییرات )سست شدن، تغییر رنگ، تغییر حجم و ...( همگي تندتر و با سرعت زیادتري 

ا گرمباشد یا با نمک و بي نمک باشد، اینها هم در تشدید شود، همین طور اگر این آب سرد ی پیدا مي

توان از آنها به عنوان نرخ شتاب نام برد، بنابراین موضوع تغییراتش ثابت  گذارد و مي تغییرات فوق اثر مي

نیست بلکه  تغییر دارد و تغییر تغییراتش هم تغییر دارد و در این صورت اگر ما سه چیز در موضوع پیدا 

باشند در حالي که  در سرعتش اثر دارند، این سه امر فرضاً از تقسیمات سرعت آن موضوع ميکردیم که 

شتاب و نرخ شتاب هم دارد، لذا تقسیم اولیه از لحاظ زماني سرعت ساز، شتاب ساز و نرخ شتاب ساز است و 

یم به آن به فرض که در موضوع اختالف سرعت هم مالحظه و اثبات شود سه سرعت متفاوت را هم بتوان

شوند که براي اینها نیز دو مرتبه طرح شتاب ساز و  نسبت دهیم، اینها جزو تقسیمات سرعت ساز محسوب مي

 نرخ شتاب ساز موضوعیت دارد.

برادر حسینیان: ما اول براي سرعت تعریفي خاص داده ایم و سپس شتاب و نرخ شتاب را تشدید کننده 

 ما در ابتداء باید به سه سرعت قایل شویم و نه یک سرعت.دانیم که در حالي که  همان سرعت خاص مي

برادر معلمي: به فرض که مطلب شما درست باشد، یعني ما ابتدائاً سه سرعت را براي موضوع اثبات کنیم، آیا 

 توان قائل به شتاب و نرخ شتاب شد یا نه؟ براي این سه سرعت مي
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کنید که سه  ا تغییر را در سه بعد علي حده مطرح ميحجت االسالم و المسلمین حسیني: به عبارت دیگر آی

کنند یا نه؟ )س: این سه تا مربوط به یک موضوعند عین جهت،  شيء داشته باشیم که جداگانه تغییر مي

زمان و مکان( اگر هر کدام از اینها سه تا سرعت علیحده داشته باشند معناي تبدیل شدن کیفیت هر کدام از 

توانند ترکیب شوند این سه در مورد یک  دهد )س: اگر ربط نداشته باشند نمي نمي اینها را به ما تحویل

موضوعند ولي سه بعد آن دو سه سرعت دارند( در هر حال اگر این سه بعد سه اختالف سرعت دارند و این 

اختالف سرعت هم منشأ پیدایش یک منتجه در تغییرات این موضوع خاص نشود، بدان معني است که آنها 

باشند اما اگر سه چیزي هستند که تغییراتشان به هم مربوط است به گونه اي که  ه چیز جداگانه ميس

توان گفت که یکي از آنها در سرعت موضوع مؤثر است،  تناسبي خاص بین آنها برقرار است، در این صورت مي

 باشد. دیگري در شتاب موضوع و سومي در نرخ شتاب موضوع مؤثر مي

 شوند یا نه؟ به عبارت دیگر این سه سرعت یا با هم ترکیب شده و یکي ميبرادر معلمي: 

حجت االسالم و المسلمین حسیني: یعني ترکیب این سه آیا براي موضوع سرعت، شتاب و نرخ شتاب را 

کنند نسبت به موضوع واحد  کند یا نه؟ آیا اینکه اینها سه چیز هستند و سه گونه مختلف تغییر مي مطرح مي

 بخشند یا نه؟ رعت، شتاب و نرخ شتاب را موضوعیت ميما، س

برادر پیروزمند: آیا حصر زمان سازها به این دو احتمال استداللش چیست؟ یعني اینکه زمان سازها سه 

سرعت مختلف باشند هم نفي شود به چه دلیل اثبات گر رابطه تواني آنها است به خصوص که قبالً به رابطه 

تواند به صورت رابطه علت و معلولي  ب و نرخ شتاب اشکال داشتیم که که نميیک طرفه بین سرعت، شتا

 باشد.

حجت االسالم و المسلمین حسیني: اگر نظر به موصوف که سازنده این اوصاف باشد بکنیم، در اینصورت یک 

مسئول شتاب یکي مسئول نرخ شتاب و سومي مسئول سرعت است و این سه تا حضوري که دارند بگونه اي 

گویید سه وصف داریم که هر سه آنها بر این  است که منفصل از همدیگر نیستند. یعني گاهي است که مي

خواهد تغییري در شتاب  شود که وقتي مي موضوع خاص بار است در این صورت نحوه بار بودن آن این مي
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ه تا ذي وصف هم قائل شوند ولي اگر براي آنها س واقع شود )ولو با آهنگ ثابت( همه از همدیگر بریده مي

شدید در این صورت اگر از موضع ذي وصف یا صاحب وصف نگاه کنید، یکي داراي سرعت بیشتر، دیگري 

باشد، بنابراین این دو احتمال بیان یک موضوعند از دو  داراي سرعت متوسط و سومي داراي سرعت کمتر مي

است منتهي « ، شتاب و نرخ شتابسرعت» عین گفتن « سرعت کم، متوسط و سریع»موضع، یعني گفتن 

سرعت، شتاب »هر گاه از مقوله سرعتي محض بدون عنایت به سازنده آن نظر کنیم صحیح است که بگوییم 

یکي سریعتر، دیگري »ولي هر گاه با توجه به سازنده آن مالحظه شوند صحیح است که بگوییم « و نرخ شتاب

 کند. کندتر و سومي متوسط حرکت مي

 نامیم؟ مند: آیا ما یک رابطه اي بین وصفها ایجاد کرده و تغییرات سرعت را شتاب ميبرادر پیروز

گویید تغییرات سرعتي شتاب است،  حجت االسالم و المسلمین حسیني:  اگر سه چیز معین کردید وقتي مي

گاهي است که براي آن متکفل و صاحب وصف قائل نیستند و بدان معني است که خود سرعت را شتاب 

گویید با آن نسبت دارد و تناسبش هم  کنید ولي گاهي است که براي آن صاحب وصفي هم قائلید و مي مي

 این است.

شود، یعني علت در تغییر عامل  برادر پیروزمند: همین رابطه علي و معلولي در ذي وصفها هم جاري مي

 شتاب، تغییر در عامل سرعت است.

عامل سرعت یک چیز دیگري است که روي عامل سرعت اثر حجت االسالم و المسلمین حسیني:  در 

آید و برخورد اینها علت سرعت بیشتر  گذارد کانه یک برد از نیرو از این طرف و دیگري از آن طرف مي مي

 شده است.

برادر معلمي: مثالً اگر بگوییم سرعت پوسیده شدن این موضوع خاص به جنس آن بستگي دارد و سپس 

ین اینکه این جنس در هوا باشد یا در آب نیز در سرعت آن دخیل است بدان معني است که بگوییم عالوه بر ا

کند ولي در عین حال بدان معنا هم نیست که آب به  آب سرعت پوسیدن این جنس خاص را سریعتر مي
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صورت کلي تعیین کند که سرعت پوسیده شدن آن چقدر باشد، زیرا خود آن )نفس جنسیت آن( هم چیزي 

 لتي خاص دارد.و خص

حجت االسالم و المسلمین حسیني:  در این صورت وقتي خصوصیتي در درون آن هم قائل شویم )که در 

شود هم موضوعیت پیدا  شرایط بعد ظهور کند یا ...( دیگر این شبهه که عامل دوم خارج از موضوع طرح مي

 کند.نمي

 شود.برادر معلمي: آن عامل هم در خود موضوع مطرح مي

السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاتهو   

 





 3/4/16 –جلسه چهاردهم 

 

 بسمه تعالي

 

 فهرست جلسه چهاردهم 

 چرا رابطه اجزاء تقسیمات زمانساز تواني است

 شوند آیا سرعت و شتاب و نرخ شتاب به تنهایي هم محقق مي

 دال بر همراهي سرعت شتاب نرخ شتابتدریج 

 آیا موضوع یک تغییر دارد یا چند تغییر

 کند را نفي مي« نرخ شتاب»آیا قبول سرعت و شتاب 

 موضوع در جریان رشد سرعت و شتاب و نرخ شتاب را با هم دارد 

 ندیدن نرخ شتاب ندیدن موضوع است 

 تآیا موضوع سرعت شتاب نرخ شتاب با مالحظه آن متفاوت اس

 آیا ممکن است زماني تدریج باشد و زماني تحول

 آیا زمان حرکت در مسافت است 

 ربط بین سرعت شتاب نرخ شتاب و عوامل آنها چیست

 

 





 بسمه تعالي

 مدل دوره سوم 

 64جلسه 

 3/4/16تاریخ: 

الرحمن الرحیم .... بحث جلسه قبل در مورد این بود که چرا وقتي جهت سازها یا برادر معلمي: بسم اهلل 

کنیم تقسیماتشان نسبت به هم رابطه تواني دارند یعني در هم ضرب  زمانسازها یا مکان سازها را تقسیم مي

چرا به این گوییم سرعت، شتاب، نرخ شتاب( تغییر، تغییر، تغییر، تغییر تغییر تغییر( و  شوند مثالً مي مي

صورت نیستند که هم عرض واقع شوند )اما فقط اختالف کمي داشته با شند( مثالً در تقسیم زمانسازها سه 

سرعت داشته باشیم که نسبت به همدیگر کم و زیاد و متوسط باشند و در بحث ارزش و ترکیب هم به همین 

سه عامل زمانساز قائل باشیم که سه  ترتیب تقسیم داشته باشیم، در پاسخ این سؤال گفته شد اگر هم ما

سرعت مختلف در موضوع ایجاد کنند چون موضوع شتاب و نرخ شتاب هم خواهد داشت مجبوریم عوامل 

شتاب ساز و نرخ شتاب ساز را هم براي موضوع معرفي کنیم و اگر این سه عامل، سرعت ساز باشند ناچاراً از 

ساز( به عبارت دیگر گفته شده بود از آنجایي که موضوع تقسیمات سرعت ساز خواهند بود )نه سه سرعت 

سرعت و شتاب و نرخ شتاب دارد باید ما به ازایي در موضوع داشته باشد که این سه تا را بوجود بیاورند پس 

ما به سرعت ساز و شتاب ساز و نرخ شتاب ساز احتیاج داریم هر چند سر جاي خودش بخواهیم بگوییم 

عت ساز و شتاب ساز و نرخ شتاب ساز با هم مساوي نیست و سریعتر و کندتر دارد. سرعت تغییرات این سر

در جلسات واحد در مورد همین مطلب صحبت شد، یک سؤال اول کار مطرح بود و آن اینکه آیا سرعت بدون 

ه شد توانیم داشته باشیم یا نه، که در این مورد گفت شتاب یا شتاب بدون نرخ شتاب و یا بر عکس آن را مي

گوییم نرخ شتاب و یا  تحقق نرخ شتاب بدون شتاب و یا شتاب بدون سرعت ممکن نیست، زیرا وقتي مي

شتاب، تغییرات پایینتري آن را مد نظر گرفته ایم. ولي به نظر رسید که عکس آن امکان تحقق داشته باشد، 

بي ثابت داشته باشیم یعني نرخ مثالً سرعتي داشته باشیم که بگوییم ثابت است و شتاب آن صفر است یا شتا
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شتابش صفر است. بعد فکر کردیم که این مطلب را به این ترتیب حل کنیم که اگر در موضوع سرعت ثابت و 

یا شتاب ثابت ممکن باشد چون برنامه ریزي، برنامه ریزي رشد است و باید هر چه سریعتر به آن رسد ممکن 

آن را افزایش داد به معناي اینکه شتابي به آن بدهم و یا شتاب را  برسیم باید در سرعت هم بتوان تغییر داد و

هم بتوانیم تغییر بدهیم به معناي اینکه نرخ شتابي بر آن بدهیم. این کار مطلوب است پس مدل کامل مدلي 

است که در آن عالوه بر سرعت ساز شتاب ساز و نرخ شتاب ساز هم باشد تا بتوان هر چه سریعتر به رشد 

و خواستیم وارد این مطلب نشویم که بگوییم آیا سرعت ثابت ممکن است در موضوع واقع شود و شتاب رسید 

و نرخ شتاب هم ممکن است در موضوع صفر شود یا نه، ولي دوستان فرمودند به همین اندازه که بگوییم 

ند، و بعد فرضاً شود که در بحث ایجاد اشکال ک سرعت ثابت و شتاب و نرخ شتاب صفر ممکن است، باعث مي

شود شتاب ایجاد کرد یا نرخ شتاب ایجاد کرد بگویید پس آن دو  اگر در یک مواضعي گفته شود در اینجا نمي

شود پس در همین موضع  شود و کل مدل عوض مي عامل شتاب ساز و نرخ شتاب ساز از ترکیبات خارج مي

خ شتاب قابلیت تحقق ندارد براي این مطلب بحثي باید اثبات شود که موضوع با سرعت ثابت بدون شتاب و نر

یک سري استدالل شد به این معنا که فرضاً اگر یک موضوعي یا یک موتوري یا یک اتومبیلي تا مدتي با 

رساند بعدش به شصت و دهد و به پنجاه ميکند. بعد سرعت آن شتاب ميسرعت ثابتي مثالً چهل حرکت مي

کند که گویید در آن مدتي که موضوع با سرعت ثابت حرکت ميمي رساندبعد یک دفعه به نود یا صد مي

شد شتاب ساز و نرخ شتاب ساز کجا هستند اگر در  گوییم شتاب و نرخ شتاب صفر است سؤال مي فرضاً مي

موضع هستند و اثر ندارند بودن و وجودشان به این شناخته شده است؟ یعني اگر اثر نداشته باشند حتماً در 

خواهد شتاب یا نرخ شتاب پیدا کند  ندارند و اگر عضو موضوع نیستند آنجایي که موضوع مي موضوع وجود

گرفتند که  باید چیزي از خارج به این موضوع اضافه شود که آن هم غیر ممکن است بنابراین نتیجه مي

 سرعت ثابت و صفر شدن شتاب و نرخ شتاب امکان پذیر نیست چون شتاب ساز و نرخ شتاب ساز عضو

تواند تا مدتي با سرعت  بینیم که وسیله نقلیه مي ترکیب هستند از آن طرف هم گفته ي شد که نه، ما مي

توان عقربه سرعت ماشین را روي عدد چهل نگه داشت و حرکت کرد و حتي  ثابتي حرکت کند که مثالً مي
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نها آن سرعت را عوض نکند شود پدال گاز و اینها را هم طوري بست و ثابت کرد که لرزش پا و هوا و ای مي

کند و  بندند و همین طور حرکت مي مثل بعضي از ماشینها که گاز دستي دارد آن را روي یک اندازه اي مي

توان سرعت ثابتي داشت و از  شود که مي شود لذا در این استدالل از یک طرف گفته مي کم و زیاد هم نمي

رسد که سرعت چهل است و این  ت به نظرتان ميشد که نه، وقتي سرعت چهل اس یک طرف هم گفته مي

کرد که بر  یک تغییراتي دارد که شما تغییرات آن را متوجه نیستند یعني بحث در ایجا یک گره اي پیدا مي

 طرفین آن استداللي نبود مگر اینکه بگوییم در عینیت این طوري هست یا نه.

پذیریم موضوع داراي سرعت است احتیاج به  ر ميپس از آن، یک استدالل دیگري پیشنهاد شد که بگوییم اگ

باشد که این سرعت را بسازد بعد چون طبق قانون تعین در رابطه امر  عاملي درسي به نام سرعت ساز مي

شود این  کند، و تغییرش با بحث تغییر در تغییر مي ثابت مطلق نداریم آن سرعت ساز هم ناچاراً تغییر مي

شود و چون شتاب ساز هم که یک کیفیتي است  سازد شتاب ساز مي این را ميشود شتاب و عامل هم که  مي

شود نرخ شتاب که نرخ شتاب  تواند ثبوتي داشته باشد آن هم داراي تغییر است پس تغییر در شتاب مي نمي

یک  کردند که این طریق ورود به بحث جریان را سازد. به این استدالل هم این اشکال را وارد مي ساز آن را مي

سازد در حالي که به نظر  سازد و شتاب ساز سرعت را مي کند یعني نرخ شتاب ساز شتاب ساز را مي طرف مي

رسد که به این استدالل این اشکال وارد نیست یعني اول از آن جهت که باید انفصال مطلق پیدا نشود و  مي

اتشان یکي نباشد که این سر جاي این وقتي است که اینها تغیراتشان هم زمان واقع نشود و سرعت تغییر

خودش قابل دفاع است که بگوییم سرعت و شتاب و نرخ شتاب یا سرعت ساز و شتاب ساز و نرخ شتاب ساز 

شوند و بعد این مطلب این بود که بگوییم نرخ شتاب بدهیم این هم اشکال در  با یک سرعت تعویض نمي

یا ترکیب ساز  3یا تغییر ساز شماره  3هت ساز شماره کند چون، در مدل هم همیشه مثالً ج بحث ایجاد نمي

کنیم وا ین  دهیم و آن دو تا را به تبع این در طراحي طرح مي را نسبت به دو تاي دیگر اصالت مي 3شماره 

اشکال هم ندارد در جلسه دیروز هم استدالل این بود که آیا سرعت ثابت ممکن است یا نه فرضاً در مثال یک 

شود اگر طراحي را نرخ شتاب بگیریم و آزمایش را شتاب و کار تولیدي را هم سرعت  ميکارخانه گفته 
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بینیم تولیدات کارخانه در یک واحدهایي از  بگیریم. بعد تولیدات کارخانه ترکیبي از این سه تا است حال مي

کند و این  تولید ميتواند مساوي باشد مثالً بگوییم این کارخانه روزانه یا ماهانه ده عدد ماشین  زمان مي

بینیم ماشین که  همین طور هست تا وقتي که ما یک تغییري فرضاً در آزمایش که شتاب است بدهیم بعد مي

شود سي تا و یک شتاب ثابتي پیدا  شود بیست تا و ماه بعد مي شده است ماه بعد مي ده تا ده تا تولید مي

اینکه ما یک تغییر را در امر شاملتر آن که فرضاً  کند و این شتاب ثابت هم همین طور ادامه دارد تا مي

شده است یک  طراحي است )نرخ شتاب( بدهیم تا بگوییم مثالً هر ماه نسبت به ماه قبل اگر ده تا اضافه مي

شود یعني هر ماه نسبت به ماه قبل بیست تا اضافه  دفعه شتاب تغییر کرده و بیست تا بیست تا اضافه مي

عامل که در موضوع هست، یعني سرعت ساز و شتاب ساز و نرخ شتاب ساز خود  شود در اینجا سه مي

توان درباره آنها هم سرعت و شتاب و نرخ شتاب گفت که بحث دیگري است و به آن  تغییراتي دارند و مي

بینیم کارخانه یک واحد زماني ده  شد، وقتي که مي کاري نداریم در خود موضوع از یک طرف گفته مي

کند این در آنجایي است که شتاب و نرخ شتاب نیست، زیرا اگر شتاب و نرخ شتاب بود این  لید ميماشین تو

کرد هر چند که  بایست در دو واحد زماني به یک میزان تولید کند بلکه باید تولیدش افزایش پیدا مي نمي

ند اما کارشان به آن کن گیرد آزمایشگاه و بخش طراحي دارند کار خودشان را مي وقتي که تولید صورت مي

اندازه اي نرسیده است که به یک آزمایش جدید و یا یک طرح جدید رسیده باشند و آن را به قسمت تولید 

بیاورند و بگویند از این به بعد روي این طرح یا بر اساس این آزمایش کار تولید را انجام دهید بنابراین هر 

افتد فقط آثارش وقتي  ر است اما اثرش روي وضعیت نميچند که دستگاه شتاب ساز در کارخانه مشغول کا

رود  گذارد و گویا کنار مي شود که زمان تغییر یک طرح یا یک آزمایش است و آن اثر خودش را مي منتقل مي

شد تولیدات ثابت یعني  و مشغول کار خودش است تا طرح جدید را تهیه کند بنابراین از یک طرف گفته مي

شود و نرخ شتاب صفر است، یعني تغییر در نرخ شتاب نیست. از  طرح قبلي عمل مي شتاب صفر و وقتي با

کند  شد خیر وقتي کارخانه مشغول تولید است بدون طرح و آزمایش که کار نمي طرف دیگر گفته مي

تولیدات موجودش مبتني بر یک آزمایشاتي و یا مبتني بر یک طرحي است بنابراین همیشه در تولید یعني 
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توانیم بگوییم اثرشان صفر شده است باید بگوییم  تجه اثر شتاب ساز و نرخ شتاب ساز هست، نميدر من

شود یعني بین اینکه ثابت است یا صفر است فرق بگذاریم،  اثرشان ثابت است یعني نقطه اثرش عوض نمي

ب ساز در یک جا رسد که اگر بخواهیم بگوییم شتاب ساز و نرخ شتا این دو احتمال بحث شد حال به نظر مي

روند یعني پس از آن نیستند اگر چنین چیزي  گذارند و کنار مي دهند و اثري مي یک تغییر خاص را مي

گذارد با تعیین در  گذارد و بقیه مواقع اثر نمي مطرح باشد یعني اگر بگوییم یک شيء فقط در یک آني اثر مي

شوند چه سرعت آن و چه شتاب و چه نرخ شتاب آن  يآید یعني اینها از هم بریده بریده م رابطه جور در نمي

شود بلکه طبق تعین در رابطه که گفتیم تدریج است تدریج در همه جا جاري است.  همه از هم بریده مي

حال این تدریج در بحث شتاب و نرخ شتاب به چند صورت ممکن است گفته شود یکي اینکه طرحي که 

شود در خود آزمایشگاه و در بخش  آید دفعتاً واحده پیدا نمي ميشود یا تجربه اي که به دست  آماده مي

برد تا یک مطلبي شناخته شود، و بعد در منتجه کل کارخانه را که نگاه کنیم منتجه آن  طراحي زمان مي

فقط در امر تولید که بگوییم در تولید این ماشین که آزمایش آن آزمایش قبلي است شتاب صفر است بلکه ما 

رخانه را باید در همه ابعاد بدانیم اگر آزمایشگر و طراح را جزو این کارخانه بدانیم وقتي در راه طرح تولید کا

جدید گامهایي برداشتند و یا در راه آزمایش جدید مطالبي کشف کردند این در منتجه کارخانه اثر دارد و 

است، یعني محصوالت کارخانه شود پس منتجه کل که چیزي غیر از آن بحث کار تولیدي  دفعتاً پیدا نمي

بینیم تدریج  فقط همان شيء مادي نیست و چیزهاي دیگر هم هست وقتي اینها را در مجموع نگاه کنیم مي

شود تازه اگر یک درجه هم تخفیف بدهیم بگوییم در این بعد که مورد نظر است  در همه اینها لحاظ مي

گوییم در هر واحد  گوییم در این قسمت هم مي مي شود شتاب و نرخ شتاب و تدریج آنها چطور مالحظه مي

کنیم  زماني در اول و آخر آن قطعه سرعت مساوي ندارد آنها واقعاً مساوي نیستند ما فرض مساوي بودن مي

کشیدیم ي گفتیم که اول و آخر یک قطعه  در بحث هاي قبل هم در شکلهایي که مانند دیوار آجري مي

قت کنیم در همان اشتراک هم اختالف است و درون این هم تغایر وجود مساوي نیست اگر ما در آن هم د

شود، اول و آخر آن اگر مثل  دارد یعني وقتي هم که یک طراحي یا یک آزمایش شتاب یا نرخ شتاب وارد مي
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توانستیم مرتبه بعدي را بیاوریم  هم بود الزم نبود به آخرش برسیم تا تغییر صورت بگیرد همان اول آن مي

افتد که امکان  گذرد یعني در این زمان موضوعاتي و تغییراتي اتفاق مي ن که بر این زمان و تدریج ميهمی

شود. در ثاني وقتي  کند پس تغییر در آن قسمت هست اما لحاظ نمي رسیدن به مرتبه بعد را فراهم مي

رخانه ها، یا همه شود در منتجه این طور نیست که کلیه کا گوییم یک طرحي جایگزین طرح قبلي مي مي

قسمت هاي این کارخانه یا همه تولیدات مبتني بر این طرح کنار بروند و یک چیز دیگر جاي آن بیاید، بلکه 

آید این طور نیست که همه کارهایي که با استفاده از حیوان  در آن هم تدریج است مثالً وقتي که ماشین مي

همه تعطیل شود و با ورود طرح جدید حمل و نقل بار و شده است به یک باره  یا بازوي خود آدم انجام مي

کردند وقتي تنورهاي  نقل انتقال همه با ماشین انجام شود یا مثالً وقتي نانوایي ها با تنورهاي قدیمي کار مي

برقي طراحي شد این طور نبود که یک دفعه همه نانوایي هایي که تنوري بودند همه یک دفعه از فردا صبح 

لکه اوالً در همان تنوري بودن اوالً مراتب رشدي هست که مرتباً کیفیت کارشان را بهبود برقي شوند ب

بخشند که مثالً سوختش چگونه باشد هوا چگونه در آن دیده شود و شکل آن چگونه باشد و این اسمش  مي

نها عوض خواهد برقي شود عده اي از آ کند بعد هم وقتي ميتنوري هست اما اول و آخرش با هم فرق مي

شود مقداري محصول شود و عده اي هنوز به سبک سابق هستند و تولیداتي از نان که در جامعه پیدا مي مي

تکنیک سابق است و مقداري مربوط به تکنیک جدید. و این تداخل ادامه قبلي در فعلي تا یک مدتي ادامه 

راتي که در آزمایش و طراحي هست دارد تا تکنیک جدید بتواند در جامعه محقق شود و این در همه تغیی

شود چیزهاي قبلي به کل  وجود دارد حتي در اندیشه ها هم این طور است وقتي اندیشه جدیدي پیدا مي

شود بلکه آثار آنها تا مدتي هست تا آن فرض جدید کم کم بتواند جاي خود را باز کند و آثارش را  باطل نمي

دریج هست در نتیجه اثر گذاشتن و قطع شدن بر این اساس در همه ابعاد نشان دهد. پس از همه طرف ت

ممتنع است، مطلب دیگر این بود که اینکه بگوییم موضوع داراي یک تغییر است و بعد بخواهیم براي آن 

موضوع یک سرعت و یک شتاب و یک نرخ شتاب پیدا کنیم این اشکال دارد بلکه موضوع باید داراي سه 

یر. باید بگوییم وقتي موضوع در حال تغییر است فرضاً وزنش و حجمش و رنگش دسته تغییر باشد نه یک تغی
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و وزنش در حال عوض شدن هستند پس رنگ براي خودش یک سرعت شتاب دارد و وزن هم همین طور اگر 

این صحبت درست باشد پس ما باید اول سه سرعت ساز براي موضوع پیدا کنیم که سرعت هاي موضوع در 

کنند لذا شتاب ساز  د، بعد سر جاي خودش بگوییم آن سه سرعت ساز خودشان تغییر ميسازن سه بعد مي

شد  خواهند که در پاسخ به این قسمت هم گفته مي کنند و نرخ شتاب ساز مي خواهند و آنها هم تغییر مي مي

توانیم  گوییم موضوع داراي سه سرعت است اگر آن سه سرعت قابلیت ترکیب با هم دارند پس مي اگر ما مي

در رتبه باالتر به صورت کلي بگوییم موضوع داراي این تغییر است و آن تغییر موضوع بر سه تغییر تقسیم 

شود پس یک تغییر شاملتر بر این سه تا وجود دارد اگر تغییر شاملتر وجود نداشته باشد و اینها سه تغییر  مي

د قابلیت جمع داشته باشند ما باید یک تغییر کند، اگر بخواهن جداي از هم باشند، موضوع وحدت پیدا نمي

داشته باشیم براي آن تغییر موضوع باید مشخصاتي تعریف کنیم یعني بگوییم آن تغییر داراي چه سرعت و 

چه شتاب و چه نرخ شتابي است بعد به تقسیم آن برسیم و بعد در مورد هر کدام از تقسیماتش دوباره این 

شود سه دسته و  شود سه دسته دیگر، شتاب ساز آن هم مي ت ساز آن هم ميکار را انجام دهیم، یعني سرع

شود پس مجبوریم در رتبه باال براي موضوع یک تغییر واحد یعني یک  نرخ شتاب ساز آن هم سه دسته مي

 وحدت ترکیبي تغییري قائل شویم و براي آن مدل درست کنیم.

شود و تأثیر آن تدریجاً در تغییر  ود تدریجاً اجرا ميخواهد اجرا ش برادر سیف: گفته شد وقتي که طرح مي

شود مثال دیگرش همان تغییر سرعت است مثالً  شود و آزمایش هم تأثیرش تدریجاً وارد مي سیستم وارد مي

خواهیم به سرعت بیست کیلومتر در ساعت برویم این تغییر سرعت  وقتي از سرعت ده کیلومتر در ساعت مي

توان  شود تا از ده به بیست برسد بعد در بیست مي مثالً در دو سه دقیقه شتاب واقع مي شود دفعتاً واقع نمي

آن را ثابت نگه داشت تا به مرحله بعد برسیم پس تدریج در دو مرحله شتاب مضر به بحث نیست اشکال را 

سرعت ثابت  توانیم شتاب ثابت یا کند بلکه بیان جواب این سؤال این است آیا در هیچ مقطعي مي حل نمي

توانیم داشته باشیم بنابراین ولو ما بپذیریم که بین زمان ي که یک طرح جدید وارد  داشته باشیم یا نمي

کشد پس از آن که دوره انتقال  رود و مدتي به عنوان دوره انتقال طول مي شود زمان مي سیستم تولید ما مي
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توانیم زماني را داشته باشیم که تولید با  ا ميبه پایان رسید و آن طرح در آن سیستم تولید مستقر شد آی

ظرفیت ثابت کار کند ولو اینکه آزمایشگرها و طراحها هم مشغول کار خودشان هستند تا مرحله بعدي که 

نتایج کارشان وارد شود بنابراین سؤال ما راجع به نفس این مسئله بود که اشاره به این واقعیت که بین این 

کند مطلب دیگري که گفته شد اینکه در آن مثال اگر  شود حل اشکال را نمي ع نميدو مرحله هم دفعي واق

منتجه کل را به تولید کارخانه نبینیم گفتند مالحظه کنید که نتایجي که ساعت به ساعت آزمایشگرها و 

ینید آورند آنها را هم با منتجه تولید جمع کنید و در مجموع بب طراحها مشغول تفکر هستند و به دست مي

شود  شود و اشکالي هم وارد نمي که منتجه چیست در آن صورت سرعت و شتاب و نرخ شتاب با هم واقع مي

گوییم سرعت و شتاب و  جواب به این مسئله هم این است که ما راجع به نفس موضوع منتجه است که مي

بگوییم ده واحد اتومبیل در یک نرخ شتاب با هم وجود دارند و یا هم وجود ندارند یعني در مثال کارخانه اگر 

کند و با ماده بعد که مثالً چهل تا  سنجیم با ماه بعدش که بیست تا تولید مي کند این را مي روز تولید مي

کند و خود این رفتن از ده تا به بیست تا و از بیست تا به چهل تا منتجه تأثیر عوامل شتاب ساز و  تولید مي

خود عوامل شتاب ساز را درون منتجه بیاوریم و خودشان را وارد منتجه  دانستیم وقتي نرخ شتاب ساز مي

بکنیم وا ثر اینها را روي موضوعي به نام تولید ماشین نیاوریم، در آن صورت شتاب و نرخ شتاب نسبت به کل 

ت کنید این سه تا تغییرا منتجه پیدا نخواهد شد یعني شما وقتي که این سه تا تغییرات را با هم جمع مي

گذارند، یعني فرضاً ضریب سه طراحي را لحاظ کرده اید و ضریب دو آزمایش را  همیشه اثر خودشان را مي

اید و ضریب یک اجرا را هم حساب کرده اید اگر این را در این مقطع حساب کرده اید و در هم لحاظ کرده

آن صورت هیچ وقت براي مقطع بعدي هم حساب کرده اید و در مقطع بعد از آن هم حساب کرده اید در 

شما نرخ شتاب )حداقل( براي شما پیدا نخواهد شد همیشه شتاب پیدا خواهد شد براي اینکه سهم تأثیر 

کنند و نتایجي  شود ولو اینکه متفکرین کار مي اینها را در سرعت کل آورده اید یعني هیچ تحولي واقع نمي

ه حساس اینجاست که نتایج کارشان االن روي چه گیرند و این نتایجشان بعداً ظاهري شود ولي نکت مي

گذارد اگر نتایج کارشان را بیاورید روي یک بعد متجلي کنید به نام محصول کارخانه که همان  چیزي اثر مي
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گوییم تأثیرش روي کار خودشان مضاعف و مجدد  شود و اگر بیاورید روي کار خودشان مي اشکال تکرار مي

 ال هم برقرار است.نیست در این صورت این اشک

توانند  شوند؟ یا مي اما سؤال اصلي ما این بوده است که آیا نرخ شتاب و شتاب و سرعت ضرورتاً با هم واقع مي

در خارج هم جداي از هم وقوع پیدا کنند در مورد خاص این سؤال آن جوابي که داده شد که عوامل تغییر 

کند پذیرفتیم و گفتیم  از تغییرات سرعت ساز تغییر ميساز چون متغیر هستند لذا همیشه سرعت به تبعیت 

ولو چنین واقعیتي را بپذیریم دو مطلب هست یکي اینکه موضوعي که مورد بحث ماست راجع به مختصر 

تغییراتي است که قابل اندازه گیري یا کنترل براي ما نیست یا اینکه بحث با هم بودن یا نبودن سرعت و 

بي و سرعت و نرخ شتابي است که براي ما قابل کنترل است به عبارت ساده اگر شتاب و نرخ شتاب، آن شتا

توانید سرعت را بر روي پنجاه کیلومتر نگه دارید ولي  شود ولو با حداکثر دقتي که مي در اتومبیل گفته مي

نجاه کنند حتماً قابل کنترل روي پ چون اجزاء ماشین )پیستون و شمع ها و ...( دارند فرسایش پیدا مي

شوند  کیلومتر به طور صد در صد نیست حتي اگر جواب داده شود که ما عواملي را که باعث این فرسایش مي

کنیم باز آن جواب برقرار است که باز اندازه گیري شما صد در صد  متناسب با آن با سوخت اضافه جبران مي

بنابراین همیشه یک تالورنس خطا در آن نیست که اینکار خنثي کنندگي را دقیقاً متناسب با آن انجام دهید 

پذیریم  هست لذا تغییرات سرعت هست یعني شتاب هست اگر حرف این است که این واقعیتي است که مي

کیلومتر ثابت نگه داریم و مدعي شویم که  10کیلومتر و  12توانیم سرعت را بین  اما یک وقت است که ما مي

رویم موضوع  کیلومتر مي 12کیلومتر به سرعت به  10زمان هم از در این فاصله ثابت نگه داشتیم اما یک 

 10شوند آیا آنها در زماني که سرعت  مي 92یا  12به  10سؤال ما این است که عواملي که باعث شتاب از 

شود یا اینکه اگر هم قائل هستیم که وجود دارد و در حال  کنند و شتاب واقع مي است حضور دارند و اثر مي

واقع نشود  12تا  10و  12کند و تا تغییر سرعت از سرعت بین  م هست در یک زمان دیگري اثر ميتغییر ه

آن شتابي که مد نظر ماست واقع نشده است بنابراین آن سؤال اصلي باقي است که چون پیدا شدن شتاب 

ر شتاب است تغییر سرعت است مادامي که تغییر سرعت واقع شده است شتاب نداریم و چون نرخ شتاب تغیی
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مادامي که شتاب عوض نشده است نرخ شتاب نداریم ولو اینکه نرخ شتاب زائیده تغییرات همین سرعت اول 

شود اما مطلبي  و دوم و سوم است اما مادامي که این سه تغییر پشت سر هم واقع نشده است این محقق نمي

شود آن را فهمید که  از نظر ریاضي هم مي کند اینکه براي ما قابل لمس است و که ما را به تفاهم نزدیک مي

توان داشت یعني در هیچ دو لحظه اي  توان داشت یعني سرعت شتاب دار مي شتاب و سرعت مقوم با هم مي

سرعت مثل هم نباشد، البته این نفي سرعت یکنواخت به آن معني که عرض شد نسبت که با یک تالورنس 

کنم سرعت شتابدار هم واقعیتي است یعني از آن وقتي که خواهم عرض  خطا سرعت ثابت باشد بلکه مي

کند مرتباً سرعتش افزوده شود و در هیچ دو نقطه اي از مسافت یا در هیچ  ماشین شروع به حرکت کردن مي

رود این  دو لحظه اي از لحاظت هر چند آنها را کوچک کنیم سرعت ثابت نیست و مرتباً کیلومتر شمار باال مي

که تغییرات سرعت همراه با شتاب وجود داشته باشد در اینجا پس گفتیم سرعت وجود دارد و قابل فهم است 

شتاب هم وجود دارد تواماً. اما این معني هنوز براي ما روشن نیست که بگوییم در هر لحظه و یا هر نقطه از 

ر به نظر گوییم دیگ مسافت متحرک هم سرعت وجود دارد و هم شتاب و هم نرخ شتاب وجود دارد مي

آید که نرخ شتاب در آن لحظه وجود داشته باشد بایداین شتاب به شتاب دیگر عوض شود تا بتوانیم  نمي

توانیم بگوییم نرخ شتاب عوض شده  بگوییم نرخ شتاب هم داریم مادامي که در این شتاب اولي هستیم نمي

ما متحد است، یعني موضوع ما  دانیم و سرعت است که با موضوع است و چون شتاب را تغییرات سرعت مي

کنیم حداکثر دو سرعهت متوالي را  تواند باید هر جا که نگاه مي همیشه سرعتي دارد که همیشه فزاینده مي

بینیم در دو مینیمم زماني یعني شتاب دارد ولي اگر خواست در همین زمان نرخ شتاب پیدا کند الزمه  مي

یعني تواماً از سرعت یک به دو برویم و هم از سرعت یک به سه اش این است که سه سرعت با هم تغییر کند 

برویم اگر از سرعت یک به دو برویم شتاب الف خواهیم داشت و اگر همزمان از سرعت یک به سرعت سه 

برویم در آن صورت یک سرعت دیگر یواقع شده است در نتیجه چون دو تغییر در سرعت پیدا نشده نرخ 

توان  لي چون چنین چیزي در واقعیت خارجي وجود ندارد و حتي با قلم هم نميشتاب هم واقع شده است و

شود و این شتاب باید عوض  بطور تئوریک آن را نشان داد همیشه سرعتها متوالي هستند و شتابي واقع مي
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شود یعني به یک شتاب جدیدي برویم که بتوانیم نرخ شتاب را ببینیم لذا حداکثر این است که ما سرعت و 

توانیم ببینیم یک استدالل دیگري هم در جواب این قسمت  شتاب را با هم ببینیم و لیکن نرخ شتاب را نمي

بود که باز حل کننده اشکال نبود و آن اینکه گفته شد شما پذیرفتید که چون عامل سرعت ساز خودش 

آن هم خودش تغییر  متغیر است پس شتاب دار است ولي خود آن عامل شتاب ساز را هم فراموش نکنید که

شود در نتیجه سه تغییر در سرعت واقع  کند و چون عامل شتاب ساز متغیر است در شتاب تغییر واقع مي مي

دهد و عامل نرخ شتاب  شود یعني هم زمان هم سرعت است و عامل شتاب ساز دارد سرعت را تغییر مي مي

در مقطع و در هر لحظه هر سه با هم اثر دهد لذا هر سه با هم حضور دارند و  ساز شتاب را تغییر مي

گذارند ما اینجا جواب دادیم درست که عامل شتاب ساز خود تابع عاملي است که آن عامل متغیر است  مي

شود و این شتاب  ولي عامل متغیر شتاب ساز هر چه که تغییر کند باعث یک شتاب خاص در شتاب ساز مي

سازد لذا همیشه در اصل موضعمان که یک متغیر  ر عینیت نميسازد دو تا شتاب د ساز شتاب خاصي را مي

رود همیشه تابع یک شتاب واحد است ولو  کند هیچ گاهاز یک حرکت به دو حرکت نمي دارد حرکت مي

اینکه آن شتاب واحد در این لحظه و لحظه بعد متفاوت باشد لذا تغییراتي که عامل شتاب ساز دارد در شتاب 

شود نه اینکه ما دو بار تغییر سرعت  ود که آن تغییر به وحده وارد تغییر سرعت ميش باعث یک تغییري مي

شود ولي  داشته باشیم بله دو بار تأثیر در سرعت به صورت متوالي داریم شتابي داریم بعد نرخ شتابي پیدا مي

یست که چطور اینکه در موضوع خارجي شتاب داشته باشیم و نرخ شتاب هم داشته باشیم این هنوز معلوم ن

 ممکن است؟

شود کرد، یکي اینکه امکنش هست که  گویند دو فرض مي حجت السالم و المسلمین حسیني:  ایشان مي

سرعت ثابت بدون شتاب داشته باشیم، و امکانش هم هست که سرعت داشته باشیم هم داشته باشیم لکن 

 ند.کنید که هم سرعت و هم شتاب و هم نرخ شتاب همزمان باش قبول نمي

برادر سیف: در قسمت اول گفتم اگر منظور از شتاب و نرخ شتاب آن تغییراتي هستند که قابل کنترل براي 

پذیریم که هیچ گاه صد در صد  کنیم مي باشد این را قبول مي 10و  12ما نیستند مثالً ولو اینکه بین 
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و مرتباً عوامل خنثي کننده  باشیم مگر اینکه به جاي خداي ا معصومین باشیم 12توانیم در سرعت  نمي

روید و بعد هم این شتاب به  مي 12به  10گوییم با حفظ همین طیف وقتي از  بیاوریم، ولیکن یک وقت مي

وجود دارند اگر آن شتابي که  10تا  12شواد هر سه در فاصله  کند و نرخ شتاب پیدا مي شتاب ثاني تغییر مي

پذیریم،  نشان بدهید ما مي 10تا  12شود بتوانید در همین  پیدا مي شود و نرخ شتابي که بعداً بعداً پیدا مي

توانید کنترل کنید و حتي اگر محاسبه اش کنید  است نمي 10تا  12ولي این شتاب و نرخ شتابي که بین 

 کند. شود و عددش فرق مي غیر شتاب و نرخ شتابي است که بعداً پیدا مي

پذیرند ولکن آن ضریب خطا را م صحح  ک ظریف خطائي را ميحجت االسالم و المسلمین حسیني: یعني ی

 دانند. شتاب و نرخ شتاب نمي

توان گفت سرعت ثابت وجود دارد منتها چون این تسامح مقدار  فرمایید تسامحاً مي برادر پیروزمند: یعني مي

گیریم، ما  ا کالعدم ميخورد و این ر پوشاند اینها به درد ما هم در محاسبه نمي جزئي از تغییرات سرعت را مي

شود بحثمان از شتاب  شویم سرعت بدون شتاب و نرخ شتاب نمي گوییم وقتي که مدعي مي هم در جواب مي

 گویید در عینیت حتماً هست. کم و زیاد نبوده دعوا بر سر این بوده که هست یا نیست شما هم مي

که همین ضریب خطا براي اثبات کردن حجت السالم و المسلمین حسیني:  یعني تأکید شما روي این است 

خواهم بگویم این تغییرات یعني این مقدار از  شود کافي است. ولي من مي اینکه حرکت تدریجي واقع مي

کند ما در پي چیز دیگري هستیم. یکي  فرمایند آن مدعاي ما را اثبات نمي پذیرفتن را که آقاي سیف مي

رباره سرعت، شتاب و نرخ شتاب، اول همان مثالي را که درباره مثال کارخانه بود و یکي بحث فلسفي است د

توان  کنم اگر خاطرتان باشد گفتیم زمان را بدون تغییر یعني با صفر کردن تغییر نمي کارخانه زدند عرض مي

شود اگر یک قطعه از امتداد که موضوع برنامه  پیدا کرد و اال موضعمان که مسئله زمان بود، کنار گذاشته مي

زیمان است بگیریم مثالً یک قطعه را به عنوان برنامه بیست ساله کارخانه در نظر بگیریم نکته ظریفي که ری

گردد و اثر سرعت روي  در بیان شما بود و از آن عبور کردید اینکه آیا اثر شتاب دوباره روي خود شتاب باز مي

الً شما سرماه اي را داشتید و آن را به گردد مث گردد و همین طور نرخ شتاب یا باز نمي خود سرعت باز مي
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رساند بعد یک  کارخانه تخصیص دادید و بخش اجرا و طراحي و آزمایش کارخانه مجموعاً موضوع شما را مي

آید که هیچ شتابي نیست در روز ده  کنیم در سال اول به نظرمان مي راندماني داشت، راندمان را فرض مي

کردیم، در این دوره مالي بخش طراحي  م زمان با این هزینه اي که ميآید ه ماشین تا یک سال به دست مي

هم طرح خودش را داد و بخش آزمایش هم نتیجه کارش را داد و ما آمدیم کارخانه را تغییر دادیم و 

دهید؟ یعني شما از اضافه بازدهي که  محصوالت زیاد شد حاال در سال مالي دوم همان تخصیص قبلي را مي

بینید که نقش بخض آزمایشگاه خیلي نقش باالیي  خواهید دوباره تخصیص دهید مي ا کرده ميکارخانه پید

دهد و اولویت دوم را به آزمایش و  آیید و به نسبت سهم بیشتري براي آن بخش تخصیص مي بوده است مي

ر کنار کارخانه شما بینید که د شود تدریجاً مي دهید و دوباره تولیدات اضافه مي اولویت سوم را به کارخانه مي

بینید نقش آنها در گسترده  دانشگاهها وارد پیدا شد که مراکز تحقیقاتي بزرگي به آن وابسته است و بعد مي

شدن کارخانه شما و حل مشکالت کارخانه شما اعم از تولید و توزیع و مصرف و اینها خیلي عجیب است بعد 

ود هاروارد بنا شده که هم مطالعه در کارخانه کند و هم بینید حتي نقش در این که کارگر مجاني براي خ مي

مطالعه در بازار بکند یعني هم بخش مکانیک داشته و بخش طرح محصوالت، و هم بنابر اینکه شما بودجه 

کند و هم بخش داشته است  کند و اقتصادش را هم درست مي اضافه به آن داده اید روي بازار هم مطالعه مي

شوند نفراتشان را اینجا بیاورد و کار فکري مجاني از آنها  شورهایي که مبتال به مصرف ميکه از دانشگاهاي ک

کنیم ببینیم در محصوالت کارخانه  شود حال بیست سال تمام شد، نگاه مي بینید مرتباً  گسترده مي بکشد مي

متصل است نه  بینیم تغییراتش خیلي عجیب بوده است ولي یک امتداد چه تغییرات پیدا شده است و مي

توانیم  اینکه قطعه، قطعه و بریده بریده باشد یک امتداد متصل است که آن را روي منحني که بیاوریم مي

توانیم ذکر کنیم یک  تغییرات براي آن ذکر کنیم و براي تغییراتش هم باز تغییرات ذکر کنیم، اینکه مي

ارخانه حاال محصوالتش فقط اتومبیل نیست دهیم و ک انتزاعي است که بي جا داریم به کارخانه نسبت مي

بلکه لوازم خانگي هم هست و لوازم الکترونیکي و چیزهاي دیگر هم هست اصالً محصوالت فرهنگي آن به 

شود،  کند یعني این راندماني که مرتباً سرعتش عوض مي گونه اي است که کشورهاي دیگر را دارد اداره مي
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سازد اگر سرعتش در روز ده تا یا صد تا ماشین در روز  فقط ماشین نميساخت  یعني اگر در ابتدا ماشین مي

کند، یک وقت است که فیکس  بیند سرعتش این طور نیست و بعد اصالً دارد اقتصاد را مهار مي بوده حاال مي

خرد و تکنیکش هم مال خودش نیست  گویید مثالً ایران یک کارخانه اي را از جاي دیگر مي کنید و مي مي

گویید اثر در خریدن ضبط  خورند یک وقت مي گیرند و مي گویید سود آن را هم سهامداراها مي هم مي بعد

بینید  شود یک موقع اینگونه بصورت بریده مي صوت یا تلویزیون و یا رادیو و چیزهاي دیگر دارد تزریق مي

گوید نرخ سهام  دیگر کند، ميبینید که بنا ندارد پول را صرف کار  یک وقت هم کارخانه را بصورت شرکتي مي

شوند، سودي هم که  من گرانتر شد چون سرعت حرکت کارخانه اینجوري است، سهامداران مرتب عوض مي

آورند روي باال رفتن قیمت ارزش سهام کارخانه است، اصالً کسي سراغ گرفتن سود از خود  به دست مي

رند، سود باال رفتن قیمت سهم هم به این صورت خو آید بلکه سود باال رفتن قیمت سهم را مي کارخانه نمي

برد، نه، شتاب و نرخ شتاب  نیست که بگویند سر سال مالي شده تقسیم کنیم ببینیم هر سهم چقدر سود مي

کارخانه باال رفته ارزش ایین سهام باال رفته، یعني کاري به اینکه بگویند لطفاً یک صدم فالن ماشین را به ما 

گردد، اما خود همین که قدرت کنترل اقتصادي  م ماشین دوباره به خود کارخانه بر ميبدهید نیست، یک صد

برند، سهام را به قیمت بیشتر از  گردد وسود نرخ سهام را مي رود موجب رشد قیمت سهام مي کارخانه باال مي

ن سهام او پانزده هزار داند که مثالً اال خرد مي فروشند سهامي را که هزار و پانصد دالر مي آنچه خریده اند مي

شود  شود موضوع را برد و رشد را از آن حذف کرد و مي ارزد بنابراین همه صحبت این است که مي دالر مي

توانیم سرعت شتاب و  موضوع را در جریان رشد مالحظه کرد هر گاه موضوع جریان رشد مالحظه شود نمي

یان رشد مالحظه شد حتماً این موضوع یک موضوع نرخ شتاب را از آن ببریم، هر گاه موضوع بریده از جر

 شویم. عیني خارجي نیست چرا؟ از اینجا دیگر وارد بحث فلسفي مطلب مي

بینیم یا حرکتش در حال رشد است یا رو به نکس یعني یا شتاب و نرخ شتاب  حتماً آنچه که در دنیا مي

 کند جریانثابت یعني لغویت در خلقت. پیدا ميمنفي دارد و در حال از بین رفتن است و یا دارد توسعه تأثیر 

 برادر سیف: ولو رشد ثابت داشته باشد ولو با سرعت ثابت در حال رشد کردنب اشد. 
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شود به  حجت السالم و المسلمین حسیني:  نه سرعت ثابت یعني نرخ شتاب هم دارد منتهي عوض مي

گویم لغو  فتید دنیا داریم آخرت نداریم ميموضوع دوم و موضوع سوم و موضوع چهارم ... یعني شما اگر گ

گویم لغو شد، بگویید قیامت داریم ما بعد آن را ما با ظرفیت  است، گفتید مثالً بزرخ داریم قیامت نداریم مي

گویید خدا  کنیم، ما قدرت فهم لقاء و مراتب رشد لقاء را نداریم، یک جا به کودک مي ذهني خود درک نمي

تواند بفهمد و اگر به او فشا  این براي کودک درس توحید است چون احدیت را نميیکي است دو تا نیست، 

شود، یک وقت است که ذهن ما سعة اینکه فهم لقاء را بفهمیم ندارد لذا صحیح  بیاورند که بفهمد دیوانه مي

 است که از عالم خلود سخن بگویند، و یک وقت سعة فهم آنرا داریم و قطعاً یک ذره از نحوه فهم

توانیم بفهمیم، تازه ما از اینجا تا برزخ و قیامت را هم آن طور که باید  معصومین)ع( از عالم خلود را ما نمي

فهمیم، به هر حال سؤال اینجاست که یا جهت غایي داشتن و تبدیل شدن هست یا نیست، اگر سرعت  نمي

وع مطلوبیت به نفسه دارد، ثابت شد، یعني موضوع حفظ شود، و معني حفظ موضوع این است که آن موض

مطلوبیت به نفسه اگر باز براي موجود متغیر دیگري نباشد آن گاه ضرورتاً مطلوبیت باید به خداوند متعال 

برگردد که این محال است یعني باید خداوند موجود را براي نفع خودش خلق کرده باشد و این غلط محال 

پذیریم آنچه تحت آن  ي انتفاع غیر باشد که در این صورت مياست اگر براي نفع خدا محال باشد یا باید برا

گویم پس لغو است، پس  گویید نه براي غیر است، نه براي خداست مي شود، و اگر مي است مرتباً عوض مي

دهد حتماً داراي سرعت،  شود و تبدلش که معني تغییر را به ما نشان مي موضوع شما ضرورتاً متبدل مي

شود حتماً باید  شود و تدریجي واقع مي ست، یعني چه؟ یعني تبدل اگر دفعي واقع نميشتاب و نرخ شتاب ه

میزان وضعیت تبدیلي، یا تغییري یا توالي آن هم عوض شود تا وقتي موضوع عوض نشده است باید رشد 

کند  ادامه داشتهباشد. سیب یا چوب یا آهن اگر بنا است رو به نقش باشد بپوسند و اگر بنا است سیب رشد

باید برسد یعني مرتباً تغییر پیدا کند، تغییراتش هم باید تغییر پیدا کند تا آنجا که به کیفیت ماکزیمم مورد 

کنم نه شما یک  آید ولي من عرض مي گویید اینجا دیگر نرخ شتاب به نظر ثابت مي نظر شما برسد که مي

ل شود و تبدیل شدنش هم همراه با تغییر سرعت، قطعه از آن را گرفته اید و اال این باید به چیز دیگري تبدی
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شتاب و نرخ شتاب آن است و تمام این سه تا هم باید هم زمان با هم باشند و بر یکدیگر هم مؤثر باشند، 

دهیم، سرعتي را که دارید باید چیز دیگري بر خود موضوع  مؤثر بودن آنها بر یکدیگر را نیز چنین توضیح مي

گویم   ممکن است این اثر گذاري را از طریق اثر گذاشتن بر عامل سرعت بدانید، ميسرعت اثر بگذارد، حاال

آن بحث دیگري سر جاي خودش است و فعالً صحبت دیگري است، باید بر نفس سرعت یعني بر توالي اثر 

 بگذارد، بعد بر خود این توالي هم که یک نوع حرکت است، چیز دیگري باید اثر گذارد یعني بر کل حرکت

تواند ایجاد کند، شما  هم باید چیزي بگذارد، یعني اگر اثر نگذارد و ثابت بماند تغییر موضوع را نمي

گوییم تغییر و تغییرات تغییر و تغییر تغییر تغییر سوي هست که وقتي  خواهید تغییر موضوع دهید ما مي مي

مثالً شکوفه بود، سیب شد، سیب  شود کند یک کیفیت موضوع جدید پیدا مي به وسیله عامل چهارم تغییر مي

شود، تا یک زماني به آن لقب سیب  شود تبدیل به سرکه سیب مي افتد و ترشیده مي رسد روي زمین مي مي

شود و مثالً به آن  دهد از یک مرحله که گذشت دیگر موضوع عوض مي کال، سیب رسیده سیب ترشیده مي

اگر با توجه به فلسفة خود مورد توجه قرار دهید یعني  شود بنابراین آنچه که مطرح است را سرکه گفته مي

توجه به سیر داشتن و آن هم سیر تکاملي و یا منفي داشتن بکنید آنگاه این سه تا را حتماً خواهید داشت 

)البته درعالم سیر منفي براي پیدایش سیر تکاملي الزم است و از این جهت در حقیقت سیر ضد تکاملي 

آید که تنها مطلب این است که موضوع را همراه با جریان رشد ببینیم و یا آن را بریده از  نداریم( به ذهن مي

توان گفت شتاب ثابت، یا  جریان رشد ببینیم اگر آن را از جریان رشد مثبت یا منفي آن ببرید، حتماً مي

د نرخ شتاب کاري به سرعت ثابت و یا نرخ شتاب ثابت داریم و بعد هم آن را از دو تاي دیگر ببرید و بگویی

شتاب ندارد و موضوع را متعدد نمود، در حالي که به نظر ما اینها موضوع واحد دارند، و لیکن در عالم انتزاع 

اید در عالم انتزاع ولو  شود تا جدا کردن یک صفت سرعتي از خود سرعت جلو رفت، مانعي هم پیش نمي مي

گویند این از عوارض سرعت است ولو عرض در خارج به صورت بگویند این جدایي در خارج وجود ندارد مثالً ب

توانیم جدا نماییم، اگر بگویید  مستقل وجود نداشته باشد ولي مفهوم آن را به تحلیل عقلي از موضوع مي
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گویند ما مفهوم عدم را از وجود جدا کردیم و آن را مورد بحث قرار دادیم به  شود چنین کاري کرد، مي نمي

 کنیم. کنیم و روي آن صحبت مي فهومي را درست ميتحلیل عقلي م

برادر سیف: محبت کنید و توضیح دهید در مثالي که براي کارخانه زده شد چگونه شتاب و نرخ شتاب با هم 

رسد در همان مثال کارخانه اگر همه تأثیرات کارخانه را در ابعاد اقتصادي و سیاسي  شوند، به نظر مي واقع مي

تحلیل کنیم همه را باید روي یک بردار نشان دهیم و سرعت و تغییرات سرعت و  و فرهنگي بخواهیم

بینیم  رسد در این مثال ما سرعت و شتاب را مي تغییرات سرعت سرعت آن را با هم نشان دهیم به نظر مي

کرده  بینیم که سرعت امروز و یا این ساعت و یا این سال نسبت به ساعت، یا روز یا سال دیگر فرق مثالً مي

است، لذا شتاب دارد و لذا رشد داریم شتاب سال دیگر هم قطعاً میزانش از شتاب امسال بیشتر است و سال 

تواند افزایش یابد گر چه که  سوم هم شتاب بیشتري از سال دوم دارد و همین طور سال به سال شتاب مي

د، و لیکن ما همیشه تغییر سرعت و شود در یک برهه هم مثالً نرخ شتاب منفي باشد ولي دوباره رشد کن مي

بینیم، یعني امسال که شتاب موجود را داریم تا وقتي وارد سال جدید  تغییرات شتاب را به صورت متوالي مي

 نشده ایم نرخ شتاب هم پیدا شده است.

 بینید و یا بینید و یک امتداد مي حجت السالم و المسلمین حسیني:  این امسال را در دل بیست سال مي

 خواهید حساب کنید و بعد وارد سال دوم شوید؟ بینید و سر سال مي امسال را جدا از سالهاي دیگر مي

توان دید مگر آنکه تغییر شتاب واقع شود یعني رفتن از این شتاب به آن شتاب  برادر سیف: نرخ شتاب را نمي

 واقع شود.

گویم چرا شتاب بگوییم سرعت را در  م، ميآی حجت السالم و المسلمین حسیني:  من ساده تر همراه شما مي

هر سال مورد دقت قرار دهیم، امسال با سرعت تولید ده ماشین در روز بود و سال دیگر هم با سرعت تولید 

بیست ماشین و سال سوم با سرعت تولید سي ماشین در روز و سال چهارم هم مثالً با تولید صد ماشین در 

دویست ماشین در روز این سرعتها هم از هم جدا هستند و کاري به  روز بود وس ال دیگر هم با تولید

 یکدیگر ندارند.
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 رویم... برادر سیف: در موقعي که با سرعت سال اول جلو مي

فرمایید بگویید سال بیستم، سال هیجدهم یا چهاردهم  حجت السالم و المسلمین حسیني:  چرا سال اول مي

رسد که ما هستیم  یم همیشه سرعتها ثابت است، یعني گاه به نظر ميچه فرقي دارد اگر سر مقطع ها را ببر

کنیم و اال در خارج امسال  کنیم، ما هستیم که بین پارسال  امسال مقایسه مي که منحني رشد را رسم مي

 کند. کرده و سال دیگر هم اینقدر تولید مياین قدر تولید مي

 رق دارد یک واقعیتي است.برادر سیف: اینکه در خارج هم پارسال و امسال ف

 حجت السالم و المسلمین حسیني:  پارسال گذشت، با امسال ربطي ندارد سالهاي آینده هم نیامده است.

برادر سیف: اگر پارسال نبود یعني سرعت قبلي و سرعت فعلي نبود این تحلیل هم که بگوییم پس شتاب این 

 ت که این سرعت و آن سرعت محقق شوند.قدر است هم نبود، الزمة بیان این قدر شتاب این اس

حجت السالم و المسلمین حسیني:  این را از جهت اینکه خودمان ربط دهیم و تعریفي و بیاني داشته باشیم 

شود این است که در پارسال ده ماشین  افتد آنچه در خارج مثالً واقع مي گوییم یا در خارج یک اتفاقي مي مي

شود ولي این چه ربطي با این دارد که شتاب پیدا شده باشد،  ماشین تولید ميشده و امسال بیست  تولید مي

 شوم. شتاب یعني چه؟ من در اینجا منکر شتاب مي

 برادر سیف: شتاب یعني همین تغییر سرعت.

حجت السالم و المسلمین حسیني:  تغییر سرعت که پیدا نشده است پارسال یک سرعتي بوده و امسال هم 

براي خودش دارد چه ربطي با هم دارند؟ ما شتابي هک نداریم؟ حتماً شتاب را شما براي یک سرعت دیگري 

 فرمایید. آیند خوشحال شوند، انتزاع مي اینکه در جلسه مجتمع ساالنه که سهامداران مي

 برادر سیف: چرا؟ چرا این تغییر سرعت واقع شده است؟

 ما بزرگ شده است!حجت السالم و المسلمین حسیني:  الحمد هلل کارخانه 

 برادر سیف: چرا بزرگ شده است؟
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خواهید متصل  حجت السالم و المسلمین حسیني:  اگر به دنبال این چراها هستید معنایش این است که مي

 ببینید.

 بینیم. برادر سیف: خوب متصل هم مي

بینید، من هم  ل ميبینید چرا شما تنها این دو تا را متص حجت السالم و المسلمین حسیني:  اگر متصل مي

 بینم. بیست سال را متصل مي

 شود. برادر سیف: در بیست سال پیدا مي

شود اگر گفتند جنرال موتورز سال  حجت السالم و المسلمین حسیني:  در بیست سال چه چیزي پیدا مي

د کرده اول که شروع به کار کرده است، یک کارخانه اقتصادي بوده بعد در کنار آن دستگاه تحقیقي اش رش

دهد لذا تخصیص بیشتري به دستگاه  است و فهمیده که رشد دستگاه تحقیقي آن است که این را حرکت مي

تحقیقي داده است، لذا تبدیل به یک دستگاه فرهنگي اقتصادي شده است، بعد فهمیده است که کنترل بازاز 

ست، بعد از ورود عامل سیاسي بدون کنترل سیاستمداران ممکن نیست لذا عامل سیاسي را هم وارد کرده ا

جنرال موتورز دیگر به عنوان یک کارخانه نیست بلکه جنرال موتورزي است که پیام سیاسي و قدرت فرهنگي 

و اقتصادي آن در عالم برش دارد، حال دیگر محصول جنرال موتورز تنها محصول اقتصادي نیست بلکه 

رسد که گفتن اینکه طرح و آزمایش را دیدن در نمونه  تولیدات آن تولید سلطه است بنابراین به نظر ما مي

گوییم آن وقت  گردیم و مي کوچک آن است و اال نمونه بزرگ آن فرهنگ سیاست و اقتصاد است، آنگاه بر مي

کرد  هم که کوچک کوچک هم بود جداي از فرهنگ سیاست نبود، در یک فضاي سیاسي و فرهنگي کاري مي

 را باال ببرد و آن فضا را تحت تأثیر بیشتري قرار دهد.که توانسبت نسبت تأثیر خود 

 برادر سیف: آیا از یک زماني با سیاستمداران ارتباط برقرار کرد؟

 حجت السالم و المسلمین حسیني:  تأثیرات سیاسي داشت، سیاستمداران مجبور شدند سراغ او بیایند.

تواند معامله  ندازه خاصي رسیده باشد ميبرادر سیف: آیا در یک زمان خاصي که قدرت اقتصادي او به ا

 سیاسي بکند؟ تا نظر خودش را بر سیاستمداران تحمیل نماید؟



062  ···························································································································································  

حجت السالم و المسلمین حسیني:  این مطلب حاکي از آن است که حین تولید ماشین فقط تولید ماشین 

 نبوده است.

یش و ساخت است ما با هم همراه پذیریم، این همان مثل همراهي طراحي، آزما برادر سیف: من این را مي

 هستیم.

حجت السالم و المسلمین حسیني:  هر گاه بر عکس یک کارخانه اي را از جاي دیگري بخرید و فقط به 

گویند آیا قسمت تحقیقات دارد؟  صورت وسیله اي براي تبدیل مواد خام به محصول خاص باشد، مي

ضاً ندارد ـ اگر بشود گفت که ندارد ـ در حقیقت چنین گویند فر پرسند رابطه سیاسي، مي گویید نه، مي مي

کارخانه اي کارخانه شما هم نیست اسمش هست که کارخانه شما است، شما شعبه اي از آن کارخانه بزرگ 

گذرد تولیدات ما ثابت  گویید بیست سال هم که مي و شرکت مادر هستید، در چنین فرضي است که مي

 است.

ا روي همان شرکت مادر و کارخانه اصلي است همه صحبت ما اینجا است که برادر سیف: بحث و صحبت م

در عینیت حداکثر آن است که تغییر سرعت را همراه سرعت ببینیم یعني شتاب و سرعت را توامان ببینیم 

آیا وقتي که سرعت موضوع فعلي موضوع بعدي فرق کند شتاب پیدا نشده است؟ آیا تا تغییر صنعت پیدا 

شود؟ و اگر آن دو تا هر کدام شتاب خاصي داشته باشند تا این تغییر واقع نشود  پیدا مي نشود شتاب

توان وارد مرحله  توانیم بگوییم نرخ شتاب واقع شد؟ ولو آنکه تا صنعت قبلي بر مرحله خاصي نرسد نمي مي

توانیم وارد  يجدیدي از صنعت شد، زیرا این مطلب روشني است تا به یک مرحله خاصي از سرعت نرسیم نم

سرعت جدیدي شویم ولیکن مادامي که از سرعت اول خارج نشده ایم شتاب پیدا نشده است ما تا اینجا 

همراه دوستان هستیم که آنجایي که سرعت هست شتاب هم هست )مي تواند باشد( دوستان یک پله دیگر 

زمة نرخ شتاب بودن آن است که گویم ال گویند دره مان جا نرخ شتاب هم هست مي کنند و مي هم اضافه مي

گویم الزمة نرخ شتاب بودن آن است که این به شتاب  این به شتاب بعدي برود تا نرخ شتاب هم هست مي
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گوییم مثالً سال دیگر که تغییر شتاب  گویید هنوز نرفته ایم، مي بعدي برود تا نرخ شتاب پیدا شود، شما مي

 شود. پیدا شد نرخ شتاب هم پیدا مي

گوییم الزمة در جریان رشد قرار گرفتن آن است که سه سرعت  لسالم و المسلمین حسیني:  ما ميحجت ا

مورد تبدیل قرار گیرد، یعني جریان تبدیل خارج از این سه تا نیست، یکي نفس خود سرعت است، یکي 

 تغییرات در سرعت و یکي تغییر در تغییرات سرعت که هر سه با همدیگر مشغول فعالیت هستند.

گذارد آیا باعث آن  برارد سیف وقتي تغییر در تغییرات سرعت یعني نرخ شتاب بر تغییر سرعت وسطي اثر مي

شود که این سرعت اولي )مربوط به موضوع( به دو سرعت مختلف تغییر کند یا تنها به یک سرعت معین  مي

گویم درست  ي است ميفرمایید سرعت اول مقدمه تغییر سرعت دومي به سوم دیگر تبدیل شود؟ اگر مي

 است.

 حجت السالم و المسلمین حسیني:  مقدمه نیست حضور همه آنها است.

 برادر سیف: یا حضور بخشي از آن روندي است که این نرخ شتاب به آن روند نسبت دارد.

خواهیم  حجت السالم و المسلمین حسیني:  به عبارت دیگر همین که در روند فرمودید ما چراي آنرا مي

ن مطلب وسیله برقراري اتصال بود، یعني انفصال آن را قبول نکردید من تأکید کردم که به صورت مطلق هما

آن را منفصل کنم تا بعد هم اگر شما اقرار به انفصال آن بنمایید به سراع سرعت بیایم و سرعت را منفصل 

ین چرایي که در رتبه سوم واقع گفتید چرا دارد، من حق دارم سؤال کنم ا کردید و مي نمایم، شما قبول نمي

 گویید وجود عیني در شيء دارد؟ وجود عیني حرکت در شيء دارد؟ شود و به آن نرخ شتاب مي مي

گذارد مثل اینکه طراحان  برادر سیف: وجود عیني حرکتي در شيء دارد که در زمان معین اثر خودش را مي

رسد و پس از چند ماه هم تدریجاً  به نتیجه مي کنند و مثالً پس از ششم ماه یا یکسال یک دوره کار مي

شود  شود تا زماني که مدل کارخانه به طور کامل عوض مي مقدمات تحقق و کار با این طرح جدید فراهم مي

 کند. و با تولید افزاینده و شتاب جدید کار مي
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د یعني سرعت شتاب کنی حجت السالم و المسلمین حسیني:  پس در چرایي هر سه را باید یکدیگر متصل مي

کنیم هر سه با یکدیگر متصل  نرخ شتاب را که در یک برنامه بیست ساله و یک پاره خط بزرگ نگاه مي

توانیم بگوییم چرا کارخانه یک مرتبه بزرگ شد  هستند، چرایي آنها متصل است، یعني همانطوري که نمي

به الکترونیک عوض کرد، که هم اتومبیل صحیح است بگوییم چرا کارخانه یک مرتبه موضوعش را از اتومبل 

کنید، چرایي آن جواب دارد آیا این چرایي به آن چیزي که  دارد هم الکترونیک دارد چرایي آن را حفظ مي

 گردد. در عینیت مشغول فعالیت بوده است بر مي

 برادر سیف: بله راجع به تغییر عینیت است دیگر.

ع به عینیت است پس سه چیز در عینیت مشغول کار بوده اند، حجت السالم و المسلمین حسیني:  اگر راج

کردند  گویید خیر، اینها با یکدیگر فعالیت مي گویید از اینجا پیدا شده، گاهي مي در راندمان شما گاهي مي

توانیم دقیقاً تمام این منحني هایي را که کشیده ایم همه را در یک خط منحني صاف بیاوریم و بگوییم  مي

بینید که  اکم بر کل جریان رشد آن است، آنجایي که از موضع قانون حاکم بر جریان رشد نگاه آیا ميقانون ح

 شود. در اثر تغییر توأمان این سه هست که این منتجه عمومي و رشد در موضوع حاصل مي

ماشین  برادر سیف: اگر منظورتان مطلبي است که آقاي معلمي فرمودند که شما تنها نگاه به میزان تولید

نکنید بلکه به طراحان و آزمایشگران هم نگاه کنید که هر روز نسبت به روز قبل یک گاه پیشرفت کرده اند و 

 بنابراین منتجه راجع اینها بدانید، که ...

گویید حفظ  بینید، گاهي مي گویم منتجه عمومي را که مي حجت السالم و المسلمین حسیني:  نه، من مي

توانید  توانید بکشید، ولي خط صافي را که مي گویم آنجا خط صاف نمي هست، ميموضوع تا آنجایي که 

بکشید همه منحني ها را باید بپوشاند، هم منحني هاي سرعت را بپوشاند و هم منحني هاي شتاب و نرخ 

 شتاب را بپوشاند.

 دهد؟ برادر سیف: آیا هنگام کشیدن خط صاف سرعت خود منتجه را هم نشان مي
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م و المسلمین حسیني:  اصالً منتجه خود موضوع را اگر در عامترین وجه آن بخواهید نگاه کنید حجت السال

یک خط صاف بیشتر نیست که از مبدأ وجود موضوع تا مقصد و منتهاي از بین رفتن موضوع و پیدایش 

بخواهید  موضوع جدید کشیده شده است، این منتجه عام شما است اگر منظورتان ذکر این باشد اینکه شما

گویید پله سه سرعت بود این جوري حرکت کرد به اینجا که رسید  چرایي تبدیل را هم تحلیل کنید آنگاه مي

 لزوماً تبدیل شد. 

 کشید اصالًٌ سرعت نیست. برادر سیف: آیا در آن برداري که مي

هم به نظر یک  حجت السالم و المسلمین حسیني:  آن یک امتدادي است که هیچ چیز در آن نیست، ابتدائاً

آید، زیرا موضوع خود را ثابت گرفته اید بین اینجا که صفر است و آنجا که صفر است یک  قطعه ثابت مي

گویم اگر موضوع  نامم، هر چه که باشد مي گویید بین این دو صفر را موضوع واحد مي امتداد خط کشیده و مي

 کشید سرعت هم در آن وجود ندارد. را واحد مي

کنیم و نوک  شود که از روز اول که شروع مي : شاید اگر این سؤال مرا پاسخ دهید مطلب حل ميبرادر سیف

 گذاریم تا حرکت موضوع را از سال اول تا ده سال دیگر بکشیم.  مداد را روي نقطه اول مي

د شود، این حاکم بر همه اینها است اگر بخواهی حجت السالم و المسلمین حسیني:  نقطه نقطه رسم نمي

گویید  گیرید مي شود، مثالً خود کار را درست مي شود و موضوع دیگري مي نقطه نقطه رسم کنید، قطع مي

 این از اول تا آخرش خود کار است.

خواهد  برادر سیف: سؤال مورد نظر من شاید چیز دیگري باشد وآن این است که فرضاً مدیر عامل کارخانه مي

گذارید و متناسب با  نشان دهد، نوک مداد را روي نقطه شروع کار ميرشد کارخانه را در طول این مدت 

شوید  دهید، یعني سرعت دست شما تدریجاً سریعتر مي سرعت رشد کارخانه به حرکت دست خود سرعت مي

 شود. و سرعتهایش عوض مي

وع اگر حجت السالم و المسلمین حسیني:  پس بنابراین تغییرات موضوع مورد نظر شما است نه خود موض

 نویسد. خود موضوع  مورد نظرتان باشد یک قطعه کلي مي
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کشید ولي متناسب با سرعت و شتاب سرعت  برادر سیف: و قلمش را هم به صورت ممتد روي کاغذر مي

دهد. سؤال بنده این است که آیا شتاب تغییرات رشد یا منتجه تغییر  سرعت دستش را هم افزایش مي

آیا تغییرات شتاب به صورت متوالي انجام یم گیرد یا توأمان؟ یعني درحین  کند؟ )بله( در این صورت مي

رویم؟  رویم یا از سرعت یک به دو و سه مي تغییرات شتاب از سرعت یک به دومي رویم و از دو به سه مي

 یعني دو و سه هم عرض تلقي شوند.

گویید چرایي آن حضور  ي که ميآید که حضور علت فلسف حجت السالم و المسلمین حسیني:  به نظر ما مي

 دارد.

شود مگر آنکه  برادر سیف: این به همان معنایي است که بگویید سرعت آینده یا شتاب آینده پیدا نمي

شود مگر آنکه شتابهاي گذشته باشند )احسنت( به این  سرعتهاي قبلي باشند، یا نرخ شتاب آینده پیدا نمي

احساس ما این بود که دوستان تأکید دارند که بگویند االن که سرعت  مفهوم ما همراه هستیم )الحمد اهلل( ما

 بینیم. یا شتاب یعني تغییرات سرعت را داریم مي

توانیم آن را در همین وهله اندازه گیري کنیم و ما  بینیم یعني مي در همین وهله هم داریم نرخ شتاب را مي

 توانید بکنید. گوییم اندازه گیري نمي مي

م و المسلمین حسیني:  عیبي ندارد که درجه نماي شما نشان بدهد و شما نتوانید اندازه گیري حجت السال

 کنید، به نظر من معنایش این است که شما نتوانسته اید آن علت فلسفي را اندازه بگیرید.

 برادر سیف: یعني اگر تصمیم ما بر ادامه کار کارخانه عوض شد.

ین به معناي آن است که مجموعه موضوعتان را واحد فرض نکنید، حجت السالم و المسلمین حسیني:  ا

 شود عوض کرد. موضوع را مي

 برادر سیف: موضوعمان همان موضوع است.
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شود و از بیست سال به پنج سال  حجت السالم و المسلمین حسیني:  خیر وقتي تصمیم شما عوض مي

خواهیم و به  شود بگوییم کارخانه هم نميرسد به معناي آن است که موضوع عوض شده است اصالً مي مي

 خواهیم... جاي آن زمین فوتبال درست کنیم، پس فردا بگوییم زمین فوتبال را هم نمي

برادر سیف: قصد ما این بود که برنامه بیست ساله داشته باشیم و واقعاً هم برنامه ریزي بیست ساله را ریختیم 

 ولي سال دوم به دلیلي تصمیمان عوض شد.

ت السالم و المسلمین حسیني:  این به معناي آن است که موضوع عوض شده ما حفظ موضوع را شرط حج

 کرده ایم، مبني بر حفظ موضوع.

 برادر سیف: حفظ موضوع یعني پس از طي بیست سال؟

 حجت السالم و المسلمین حسیني:  بله، تمام بیست سال یک موضوع است.

 ایم.را ده سال کردیم راجع به یک موضوع دیگري صحبت کرده برادر سیف: یعني اگر موضوع بیست سال

حجت السالم و المسلمین حسیني:  بله، صحبت ما با آقاي حسینیان هم در بحث زمان سر همین است که 

موضوع را اگر امر زماني گرفتید هر قدر آن را کوچک کنید موضوعتان عوض شده و موضوع دیگري شده 

پرسید چرا بزرگ شد چرا تغییر کرد چرا  علت ـ به فرمایش حضرتعالي ـ که مياست، با حفظ موضوع آنگاه 

گسترش پیدا کرد، این علت حضور عیني در خارج دارد و این به معناي آن است که هم زمان با هر سه 

توانیم اندازه  مشغول فعالیت هستند اگر نتوانیتم اندازه گیري کنیم معنایش آن است که علت فلسفي را نمي

 کند. یري کنیم نه اینکه حضور ندارد، حضور دارد و فعالیت هم ميگ

 برادر سیف: حضور به همان معنایي که فرمودید دارد.

حجت السالم و المسلمین حسیني:  من به صورت دیگري هم خدمتتان عرض کردم، در راندامن سال که پول 

گویند این قدر سهم بدهید  ناسد ميش دهید چون علت را مي آید وقتي تخصیص مي به دست مدیر عامل مي

گویم چرا؟ از طراحي که  براي بخش فرهنگي این مقدار هم براي آزمایشگاه این قدر هم براي طراحي و ... مي

گویید تولید بیشتر ماشین منوط به آن است که به آن پول بیشتري اختصاص دهید،  آید. مي ماشین در نمي
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ه نیست که راندمان آن خارج شود و به آن کاري نداشته باشیم بعد یعني یک سیکل است، بسته است، اینگون

شود وقتي  یک مرتبه ببینیم تولید از ده واحد به بیست واحد رسید، با تخصیص بیشتر است که تولید زیاد مي

شود به معناي آن است که دستگاههاي مختلفي که در یک مجموعه تحت  شتاب و نرخ شتاب پیدا مي

کنند، البته صحیح است که کسي نگاه کند وب گوید موضوع کار  تند دارند کار ميپوشش یک شرکت هس

کند؟ ولي اگر  جنرال موتورز مثالً تنها ماشین ساتتن بوده است حاال چرا کارهاي فرهنگي و سیاسي هم مي

ي موضوع را نفع اقتصادي در نظر بگیریدحتماً گفته خواهد شد نفع اقتصادي را بدون آنکه عوامل سیاس

تواند تأمین کند، نفع اقتصادي تنها با یک نرم افزار و سخت افزار  فرهنگي را در موضوع دخالت دهد نمي

گویید موضوع کار یک کارخانه ساختن مداد و یا  شود، یعني در جریان رشد گاهي مي فیزیکي حاصل نمي

یست، این مداد طرح داشته، گویید نه اینجوري که ن ماشین است و کار بیشتري با آن ندارید، گاهي هم مي

این مداد آزمایش داشته است اگر طرح مداد معمول به مداد فشاري تبدیل شود کالً کارخانه قبلي تعطیل 

شود، اگر نوک مدادهاي فشاري را فرضاً کمي کلفت تر بگیرند ممکن است بگویند اصالًٌ صرف ندارد که  مي

تراشیدن دور ریخته شود، چیزي که براي نوشتن اصل  مرتب از خارج چوب وارد کنیم و مداد بسازیم و با

است همان ذغال گرافیت است و بقیه مصارف، مصارف تحمیلي تکنیک ناقص، است که براي نواشتن به آن 

 شود. اضافه مي

شود که از ساخت این نوع مداد به  برادر سیف: در اینجا گاه به طور طبیعي سیر طبیعي رشد منجر به این مي

نماید که ظاهراً شکل اول انتقال  دیگري بپردازند و گاه شرایط خارجي این مطلب را تحمیل ميساخت نوع 

مورد نظر شما است )اي احسنت( این یک نکته و بعد هم به این نکته توجه دارید که اگر نفع اقتصادي بیست 

توانیم نرخ  س آن ميساله مورد نظر باشد یا صد ساله در نظر باشد، یک نحوه رفتار خاص دارد که بر اسا

شتاب یا شتاب یا سرعت فعلي را اندازه بگیریم و اگر به دلیل آنکه قدرت پیش بیني بیش از ده سال یا بیست 

نمایم، در این  سال را ندارد بگوید فعالً برنامه ده ساله دارم بعد از ده سال هم به اقتضاي شرایط عمل مي

کنم یعني شتاب هاي بعدي را که  نده فکر ده سال بعدي را ميصورت اگر اینگونه باشد که بگوید ده سال آی
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کند تنها در رابطه با  تواند در نظر بگیرد و تحلیلي که نسبت به سرعت فعلي مي شود االن نمي عوض مي

 همین ده سال است.

حجت السالم و المسلمین حسیني:  بله موضوع را عوض کرده است، در این صورت اگر موضوع را عوض 

آنگاه شتاب، نرخ شتاب و همه چیز را باید متناسب با عوض شودن موضوع ببینید به هر حال این بریده  بکنید

 نیست.

شود که کاغذ و قلم برداشته شود و هر گونه یاد داشتي را از طریق  به عنوان مثال االن راجع به این فکر مي

مواقع لزوم با فشار دگمه هاي خاصي کامپیوترهاي کوچک دستي به حافظه کامپیوتر مرکزي بسپارند و در 

اطالعات خاصي روي صفحه کامپیوتر شخصي ظاهر شود، منظور این است که گاه با آمدن موضوع جدید از 

ماند، این آمدن و رفتن تابع یک چراي و علت است، این علت در همه اشیاء حضور  موضوع قبلي چیزي نمي

 دارد و در سه مرحله هم حضور دارد.

 گذارد. : حضور دارد و در زمان خودش اثر خود را بر سرعت ميبرادر سیف

حجت السالم و المسلمین حسیني:  اگر اثر نداشته باشد یعني حضور ندارد، اگر موضوع خود را کوچک بکنید 

 درست است.

برادر سیف: قصدم این است که مفاهمه صورت گیرد و در کمان از موضوع به یک گونه باشد و دو نحوه 

توانند طریح ارائه دهند،  خواهیم بگوییم اینکه طراحها تا االن مشغول به کار نباشند در آینده نمي ، مينفهمیم

کند،  چرخد و با یک طرحي دارد کار مي این حرف، حرف مقبولي است اینکه االن هم کارخانه بدون طرح نمي

سرعت و تغییر شتاب را خواهیم  این هم حرف حسابي است، این هم که در برنامه بیست ساله کارخانه تغییر

توانیم بگوییم االن مثالً در وضعیتي  دانیم مي داشت ـ با توجه به اینکه طرح و برنامه بیست ساله خود را مي

شود و در مرحله اول تغییر نرخ شتاب هستیم یا در بدو شروع  هستم که شتاب یک به شتاب دو تبدیل مي

 کنیم. ن روند است که در اینجا نرخ شتاب را معین ميتغییر شتاب هستیم، یعني با توجه به آ
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کنید عامل مؤثر بر شتاب و نرخ شتاب را در  حجت السالم و المسلمین حسیني:  با توجه به روند که نگاه مي

 بینید؟ حال حاضر نمي

برادر سیف: به همین معناي حضور که حضرتعالي هم قبول دارید که طراحان دارند روي طرح جدید کار 

گذارد و  شود دارد اثر خود را مي گذارند و االن هم که طرحي دارد اجرا مي کنند و به موقع هم اثر مي يم

 شود. چیزي خارج از اینها هم وارد دستگاه نمي

 دانید. حجت السالم و المسلمین حسیني:  همه آنها را هم داراي موضوع واحد مي

 برادر سیف: بله، داخل دستگاه هستند.

و المسلمین حسیني: اگر داخل دستگاه هست، پس بنابراین کار ذهني طراحان و کاري که  حجت السالم

نمایند )بله( درست است پس حرفي نیست  دهند حرکت را در موضوع شما ایجاد مي آزمایشگران انجام مي

 بینید. یعني سه تا حرکت را در موضوع مي

م وجود دارد که با سه سرعت مختلف حرکت برادر سیف: بله سه تا حرکت مختلف در موضوع در کنار ه

 کند. مي

حجت السالم و المسلمین حسیني:  و موضوع مورد تصرف یکي از آنها امري است که موضوع حرکت دومي 

کشند؟  است و موضوع حرکت دومي هم امري است که موضوع حرکت سومي است یعني طرح را براي چه مي

ایشگر موضوعي براي تصرف طراحان است حرکت این دارد بر آن براي آزمایش یعني موضوع کار و حرکت آزم

شود و در مجموعه که مالحظه شود هر  شود، حرکت آزمایشگاه هم دارد بر حرکت کارخانه واقع مي واقع مي

 نمایند. گذارند و تصرف مي سه اثر مي

یم شاید درست نباشد، به کن فرمایید موضوع را عوض مي آید این تعبیري که شما مي برادر امیري: به ذهن مي

کنند موضوع را مالحظه نکردن با تعویض  رسد که آقاي سیف اصالً موضوع را مالحظه نمي ذهن من مي

 کند. موضوع فرق مي
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شود، اگر جدا  حجت السالم و المسلمین حسیني: بلکه اگر تجریدي مالحظه کنند فرمایش حضرتعالي مي

صالت شيء مالحظه کرده اند نه اینکه مالحظه نکرده اند، اما اگر کنند و انتزاع کنند، موضوع را به صورت ا

خواهم ببینم این را عوض کردن  خواهم ببینم، ده سال را مي کسي بخواد بگوید من بیست سال را نمي

توان توان دید و هم در جریان رشد ميگوییم، باز همان ده سال را هم به صورت اصالت شيء مي موضوع مي

 دید.

کنم اگر برخورد فلسفي این  یري: دیروز هم ما این بحث را داشتیم و چون به آن اشاره نشد عرض ميبرادر ام

آییم، در  باشد که ما در مفهوم تغییر، سرعت، شتاب و نرخ شتاب را داشتیم دیگر وقتي در عینیت مي

م تغییر را که بینیم خود مفهو بینیم و یک قسمت آن را نمي چرخیم و یک قسمت آن را مي مصداقهاي مي

گفتند در فالن  تواند مستقل از اینها دید )احسنت( دیروز هم مي ارتباط مستقیم با موضوع ما دارد را نمي

پرسیم به چه دلیل سرعت شما االن شود و مي شود و بعد هم سي مي مقطع سرعت ده را داریم بعد بیست مي

ني در ارتباط با یک شتاب خاص و نرخ گویید سرعت من ده است یع ده است و صد نیست، همین که مي

شتاب خصا متعین شده است و آنها حضوران در همین سرعت ده جلوه کرده است حال امکان مالحظه صرف 

سرعت ده جداي از آن دو تا ممکن نیست مگر آنکه سکوت کنید یا بگویید اصالً سرعت نداریم این یک طرف 

بینیم بعد بیست را بعد سي را این است که قبل از آن ول ده را ميقضیه، ثانیاً الزمة منطقي آنکه بگویید من ا

قائل به سرعت یکنواخت بشوید، یعني در یک مدتي اینها سرعت یک نواخت ده دارند و یک مدت دیگر 

 سرعت بیست و مدتي دیگر سرعت سي را دارد.

ارند ولي قدم بعدي آن گویید که سرعت د حجت السالم و المسلمین حسیني:  عین سکون است قدم اول مي

سکون است، ایشان پذیرفتند که از این سرعت به آن سرعت رفتن علت دارد همین که علت را پذیرفتید 

 معنایش این است که ربطش را قبول کردند و الزم نیست تا آنجایي بروید که صفرش کنید.

دهند را در یک روند باالتر  برادر امیري: ولي ایشان یک بحث دیگر هم داشتند، تعریفي که از شتاب مي

ایستند،  ایستند، گویا روي یک قسمت کوچکي از نفس تغییر مي دهند، آنگاه روي یک قسمت از آن مي مي
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پذیرفتند  خواهند در این بخش ببینند، مثل اینکه مي بینند و قسمت دیگر را مي یک بخشي از تغییر را مي

گویند سرعت صد که اینجا نیست،  ایستند و مي ه ميرسد ولي روي سرعت د سرعت ماشین از یک به صد مي

خوب طبیعي است که اگر شما روي یک قسمت بایستید و تمام روند را نگاه نکنید خوب بقیة روند را 

کنند نه اینکه تغییر موضوع را مالحظه  بینید، این است که من عرض کردم ایشان موضوع را مالحظه نمي نمي

بینیم این تعویض موضوع نیست، این در  ه بایستند و بگویند سرعت صد را نميکنند، اینکه روي سرعت د نمي

 حقیقت موضوع را ندیدن است و به عبارت دیگر تغییر را مالحظه نکردن است.

شود مورد بررسي قرار داد،  حجت السالم و المسلمین حسیني: یعني به فرمایش حضرت عالي دو چیز را مي

م، موضوع را اول واحد نبینیم و تفکیک کنیم بعد آن را هم باز انتزاع کنیم تا یکي اینکه منفصل منفصل ببینی

به آنجایي برسد که بگوییم سرعت هم نیست، ثابت است، این یک صورت یک صورت دیگر اینکه بگوییم 

را  رفتن سرعت از ده به بیست چرایي دارد، اگر چرایي آن را پذیرفتیم، آنگاه وارد این میشویم که یک امتداد

شود هم  شود موضوع را عوض کرد یعني بیست سال را ده ساله دید، مي گوییم، در یک امتداد مي داریم مي

 یک ساله دید، این یک امر دیگري است.

رساند و  برادر سیف: از اول هم ما این را که سه عامل تغییر ساز داریم که روي هم موضوع واحدي را مي

رسد که باعث  اولي اثر دارد و تغییرات یکي از آن سه به مرحله اي مي تغییرات سومي در دومي و دومي در

کند را پذیرفته بودیم و حاال  شود و آن به نوبة خود تغییر در تغییر بعدي ایجاد مي تغییر در تغییر دیگري مي

 هم ظاهراً چیزي به این مطلب اضافه نشد.

 طلبي بود؟برادر معلمي: پس این توضیحات که داده شد براي حل چه م

گفتیم در مقطعي که هنوز شتاب تغییر نکرده است نرخ شتاب هم پیدا نشده است تا آن را  برادر سیف: ما مي

 نشان دهید...

توانید به دست آورید لذا  حجت السالم و المسلمین حسیني:  اگر نتوانید نشان دهید فلسفه تغییرش را نمي

 توانید بکنید. برنامه ریزي نمي
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یک موقع غرض شما طراحي است که اگر شما ندانید تا ده سال یا بیست سال آینده یعني در برادر سیف: 

توانید بگویید چه بکنید، این حرف درستي خواهید بکنید، االن هم نمي یک دورة برنامه ریزي چه کارهایي مي

م با یک شتابي گوییم اگر یک متحرکي را در نظر بگیریم که سرعتش ه است که ما هم قبول داریم ولي مي

 توانید بگویید نرخ شتاب این را دارم. در حال تغییر است، نمي

حجت السالم و المسلمین حسیني:  درست است اگر چیزي موضوع تصرف ما نباشد موضوع تصرف ما 

 نیستند.

 کنید. برادر سیف: پدیده اي را که در حال حرکت است و شتاب خاصي هم دارد را دارید مالحظه مي

السالم و المسلمین حسیني: این لحاظ وشناسایي ما براي تصرف در آن است باید بتوانیم ببینیم، ولي حجت 

بینیم ناظر محترم  خیلي چیز ها در عالم هستند که لحاظ ما به آنها براي تصرف کردن نیست و تنها آن را مي

 هستیم.

گیري کنید مثالً وضعیت امروز ایران در  کنید تا بعد نسبت به آن موضع برادر سیف: خیر، با دقت مالحظه مي

کند،  گویم سرعتي دارد که با شتابي هم دارد تغییر مي دهیم و مي یک ساله اخیر را مورد دقت قرار مي

توانید بگویید سال دیگر شتابش  گویید خوب االن اینگونه است فردا چه خواهد شد؟ از روي خود این نمي مي

ر آنکه یک تحلیل جامعي از خود موضوع داشته باشید و بعد برگردید بر شود، مگ سه برابر شتاب فعلي مي

اساس این تحلیل جامع بگویید سال دیگر چه تغییراتي در دستگاه ایجاد خواهید کرد و چه چیزهایي وارد 

 دستگاه خواهید کرد که موجب تغییرات خاص بعدي شود.

توان هرگز موضوعي را شناخت یا مورد  ميحجت االسالم و المسلمین حسیني: یعني با نظر بدوي وي ن

 تصرف قرار داد.

توانید بلکه با تصرفاتي که خود در عینیت  بینید نمي برادر سیف: یعني با صرف دیدن آنچه در عینیت مي

دهید، بگویید اگر من این تغییرات را  کنید و تغییراتي که در عینیت شما به عنوان فاعل انجام مي ایجاد مي
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کند و لذا االن این پاره اي از روندي است که داراي این نرخ  تابش به شتاب دیگري تغییر ميایجاد کنم ش

 شتاب خواهد بود.

برادر معلمي: همان طور که آقاي امیري هم فرمودند، شما اشکالي را وارد کردید که در آخر کار توضیح 

یعني یک انسان تا مثالً دوتا شتاب را گوییم تفاوت در مالحظه انسان است،  دهید، یک موقع مي دیگري مي

توانید بگوید که شتاب چقدر  توانید بگوید نرخ شتاب آن چقدر است و تا دو سرعت را نبیند نمي نبیند نمي

تواند بگوید سرعت است. یک وقت است که شما از این استفاده  است و عین همین تا دو مکان را نبیند نمي

نرخ شتاب ندارد عین همان استداللي که شما براي عدم ضرورت نرخ گویید  کنید و ضمن بحثهاي مي مي

گفتید سرعت داریم،  گفتیم ولي از اول مي گویید از اول همان را مي بریدید االن شما مي شتاب به کار مي

گفتید سرعت داریم و شتاب و نرخ شتاب نداریم ولي بعداً  شتاب هم داریم نرخ شتاب نداریم قبل ازآن هم مي

اي اثر خود را م شد که سرعت داریم، شتاب هم داریم ولي نرخ شتاب نداریم و نرخ شتاب بصورت وهلهمعلو

خواهد عوض شود  رود، بعد هم استداللتان اینگونه بود که وقتي موضوعي با یک شتابي مي گذارد و مي مي

به حالت سوم برود؟ گویید نرخ شتاب هم هست آیا این از حالت اول به حالت دوم برود یا  وقتي که مي

گویند اگر این حرف حرف دستي باشد عیناً در مورد شتاب و در مورد سرعت هم جاري است، یعني وقتي  مي

خواهد برود، اگر شتاب هست، به این مکان اول که سرعت  که با یک سرعتي از این مکان به مکان دیگر مي

خواهد به آنجا برود؟ پس  که اعمال شده آن را مي کند برود و یا به سرعت دومي که شتابي اول آن را بیان مي

توانم تشخیص دهم و عین همین هم در  به همین استدالل شتاب هم در موضوع نیست نه اینکه من نمي

مورد سرعت است، یعني موضوع وقتي بودنش در این مکان است، این در این مکان باشد یا در آن مکان 

پرسید من که بخواهم  ي همان اشکال مطرح است یک وقت است ميباشد؟ یعني زمان بعد کیفیت نیست یعن

گویند شما فرض کنید در یک وهله زماني از ماشیني که در حال حرکت است  مالحظه کنم چطور؟ مي

بینید این عکس نه سرعت، نه شتاب و نه نرخ شتاب دارد، بعد  کنید مي گیرید، بعد نگاه مي عکسي مي

ز این محل به محل بعدي رفته است؟ اگر در آن وهله که اتومبیل را در مکان گویند این ماشین چگونه ا مي
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متوقف کرده اید و بعد زماني را از آن بریده اید طبعاً و سرعت ندارد، خوب طبیعي است که سرعت، شتاب و 

ان را با گوییم حاال شما دو مک نرخ شتاب نداشته باشد ولي این انتزاع کرده غلط است، نه اینکه بعداً که مي

همدیگر در نظر بگیرید تا سرعت معلوم شود، یا فرضاً دو سرعت در نظر بگیرید تا شتاب معلوم شود و دو 

شود که این چنین چیزي ندارد و ما  گوییم پس معلوم مي شتاب در نظر بگیرید تا نرخ شتاب معلوم شود، مي

حرکت کند، دارد آنجایي که شما آن را  تواند گویند اگر نداشته باشد که نمي کنیم، مي اضافه به آن مي

شود،  کنید، این غلط است، این اصالً در نقطه مکاني حبس نمي برید و آن را در یک نقطه مکاني حبس مي مي

باشد، اگر  شود، همان موقع داراي سرعت، شتاب و نرخ شتاب مي در همان آنجا که از آن عکس گرفته مي

طي کند پس اگر زمان از شيء بریده باشد، بله نه سرعت دارد و نه توانست حالتهاي بعدي را  نداشت نمي

شتاب دارد و نه نرخ شتاب و چنین چیزي اصالً وجود هم ندارد، اگر زمان بعد کیفیت باشد، همان شبهاتي 

وشد در دو زمان باشد، یعني در دو مکان  شود که یک شيء چگونه مي که در جلسات دیگر هم مطرح مي

گویید زمان بعد آن است، یعني هم در این زمان هست و هم در آن زمان هست، دیروز، امروز  باشد، وقتي مي

گویم، که وقتي شما  و فرداي آن در یک آن با هم جمع شده است عین همین را هم در مورد سرعت مي

د آن گویید اگر شتاب بع گوییم شتاب بعد آن است مي گویید این سرعت و آن سرعت یعني این شتاب، مي مي

گویید اگر نرخ  گویند نرخ شتاب خود موضوع است، مي است یعني این سرعت را دارد یا آن سرعت را؟ مي

شتاب بعد خودش است یعني این نرخ شتاب را دارد یا آن نرخ شتاب را؟ این عیناً تا پایین پایین جاري 

گر پذیرفتید که زمان بعد کیفیت شود، یا باید از همان اول بگویید اصالً زمان بعد کیفیت نیست و یا ا مي

گویید زمان بعد آن  بینید و مي توان پرسید شما چگونه موضوع را در دو مکان مي است، همانطور که آنجا مي

توان دو نرخ شتاب را دید و گفت زمان  گویید زمان بعد آن است، عیناً مي بینید و مي است یا دو تغییر را مي

 ر ندارد.بعد آن است، هیچ فرقي با همدیگ

 برادر سیف: یعني در مقطعي زمان بعد شيء است، در یک زماني زمان بعد سرعت شيء و در یک ...
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برادر معلمي: نه، زمان بعد شيء است یعني سرعت، شتاب و نرخ شتاب بعد شيء است، زمان بعد شيء است 

ز هم هستند، این معني یعني سه عامل با یکدیگر بعد شيء هستند نه اینکه سه عامل هستند، یعني یک چی

کند موضوع گیج  باشد، اگر آن استدالل وارد باشد که نرخ شتاب که تغییر مي زمان بعد شيء است مي

کند  شود که با این شتاب حرکت کند، یا با آن شتاب حرکت کند، عیناً میتوان گفت وقتي شتاب تغییر مي مي

ت برود و اگر این وارد شود هنگام سرعت هم گیج شود که با این سرعت برود یا با این سرع موضوع گیج مي

شود که در این مکان باید باشم یا در آن مکان اگر من داراي سرعت چهل کیلومتر هستم االن باید در این  مي

 زمان و مکان باشم یا در آن زمان و مکان بعدي؟

 رود. گوییم تدریجاً از سرعت چهل به سرعت چهل و یک مي برادر سیف: مي

معلمي: یعني شتاب، سرعت، نرخ شتاب هر سه بعد کیفیت هستند یعني تدریج در هر سه هست اگر  برادر

نرخ شتاب تحول، تحول، تحول بود، باید در مکان هم تحول باشد وقتي یک آن اینجا باشد و آن دیگر جاي 

شوند! یک مرتبه  ميشوند؟ باید بگویید وصل که ن پرسند این دو آن چگونه با یکدیگر وصل مي دیگر باشد، مي

پرسند  کنند، مي اند و یکي دیگر در آن دیگر و در مکان بعدي خلق مياینجا خلق شده بعد معدومش کرده

ربط اینها با یکدیگر چیست؟ چه چیزي بود که از آنجا به اینجا آمد؟ و با اصالت شيء جوابي براي این سؤال 

 نیست.

که یک وقت است که ما سرعت و شتاب و نرخ شتاب را از برادر سلیمي: دیروز هم بحث بر سر همین بود 

شویم و با مالحظه نسبت  بریم که مثالً سرعت را از فاصله بین دو مکان متوجه مي طریق خاصي به آن پي مي

بین دو مکان در واحد زمان سرعت شيء را متوجه شویم بعد از مالحظه سه سرعت، به یک شتابي پي برده و 

گوییم سیر پي بردن ما و  آییم و مي بریم یک وقت از این طرف مي به نرخ شتاب پي مياز مالحظه سه شتاب 

فهمیدن ما اینگونه است که اول دو مکان و بعد دو سرعت و بعد دو شتاب و بعد با مالحظه سه شتاب یک 

رات اینها خواهیم ارائه بدهیم اگر زمان یا تغیی آوریم ولي وقتي یک تعریف فلسفي مي نرخ شتاب به دست مي

یک امتداد است و در هیچ جاي آن انفصال نیست باید هر سه تاي اینها را با هم ببینیم و اگر هم بخواهیم 
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گفتیم ربط در این  کردیم و مي آنها را منفصل کنیم تا آخر آن یعني تا آنجایي که آن دو مکان را مالحظه مي

ربط مکان با مکان نبینیم همان گونه که این دو مکان و آن مکان سرعت است آنجا را هم باید منفصل کرده 

تا در ابتدا با هم ربط دارند تا اینتها هم با هم ربط دارند یعني یک چیزي است که ربط ابتدا با انتهایش را 

شود شما  کند که آن چیز زمانش از اول تا آخر شامل است و اال زمانش در یک نسبت منقطع مي تمام مي

گویم این مطلب تا  فاصله بین دو مکان سرعت است و اگر سرعت و شتاب را بپذیرید ميگویید رابط  مثالً مي

گوییم  تواند ربط اینها را با هم متصل کند بنابراین در آنجایي هم که مي شود و نرخ شتاب نمي شتاب قطع مي

کند، قبل از  در اینجا شتاب فرق کرد معنایش تغییر شتاب است تغییر شتاب با اینکه شتاب نباشد فرق مي

 بریم. تغییر شتاب، شتاب بود یعني تغییر سرعت بود منتهي ما با تغییر سرعت به شتاب پي مي

گویید شتاب داشت ولي شتاب جدید را نداشت آیا بدین معناست که نرخ شتاب را  برادر سیف: یعني وقتي مي

 نداشت؟

شود یا  با هم نباشند حرکتش منفصل مي برادر سلیمي: نرخ شتاب را هم د اشت یعني هر سه تاي اینها اگر

 شود. دانید که تا آخر منفصل مي اینکه این حرکت را یک امتداد نمي

برادر سیف: زمان زاینده امتداد است، اگر زمان را منفصل کنیم نه زمان و نه تغییر و نه اتصال و ارتباط داریم 

هم سرعت و هم زمان در آن است لذا سرعت  خواهد که عامل دومي براي ربط غیر از خود زمان و تغییر نمي

کند و سرعتهاي متوالي داریم که تفاوت آنها هم شتاب و هم نرخ  در سرعت براي ما ایجاد امتداد جدیدي نمي

 سازد و چون سه سرعت متوالي الزم است تا شتاب پیدا شود. شتاب را مي

یدا شود بلکه اینگونه بگویید که سه سرعت برادر سلیمي: نگویید که سه سرعت م توالي الزم است تا شتاب پ

متوالي یک ربط شاملي الزم دارد و آن شتاب و سه شتاب یک ربط شاملتري الزم دارد و آن نرخ شتاب است 

شود آن زمانش شاملتر است اگر هم امتداد  میرویم آن شتاب پیدا مي 02به  62نه اینکه وقتي از سرعت 

 عوض شدن است باید شتاب بیاید و مهره وسط قرار گیرد.گیرید آنجایي که سرعت در حال  نمي
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برادر سیف: اگر امتداد باشد و تدریجاً شتاب پیدا شود و تدریجاً آن هم افزوده شود این حرف شما درست 

است اما اگر تدریجاً سرعت افزایش پیدا کرد و شتاب ثابت بود و بعد یک شتاب ثابت دیگري پیدا شود و از 

کند تدریج از شتاب را به دو تدریج صورت گرفت این تدریج در همه روند جریان پیدا نمي آن شتاب ثابت را

 دهید؟ گیرد شما آن تدریج دومي را به کل روند نسبت نمي دو در همان مقطع زماني است که آن صورت مي

کل روند  گویید گیرید بلکه مي برادر سلیمي: آن خصلت شخصیه اش را که در این زمان کوچک در نظر نمي

گویید که شتاب در همه جاي روند نیست و اینجا شتاب ندارد و در آنجا شتاب پیدا  نیز شتاب دارد نمي

 شود... مي

برادر سیف: آن تدریجي که بین دو شتاب است مربوط به خاص همان فاصله است نه اینهک به ما قبلش هم 

 جریان پیدا کند.

گویید چون تدریجي است  در مورد سرعت نیز صادق است. آیا مي برادر سلیمي: اگر اینگونه باشد این مطلب

شود گفت چون تدریجي از این سرعت به آن  نرخ شتاب الزم نیست؟ در مورد سرعت هم با گفته شما مي

 رویم دیگر شتاب الزم ندارد. سرعت مي

ز اول آن سرعت شود ا تواند تدریج همه جاي آن نباشد البته مي برادر سیف: در سرعت هم همین طور مي

فزاینده باشد ولي در عین حال اگر سرعت ثابت هم باشد ممتنع نیست و با این معنا سرعت بدون شتاب 

تواند باشد و لیکن آن صحبت آقاي پیروزمند که در واقعیت درصد خاصي دارد که قابل اندازه گیري براي  مي

 ما نیست غیر از این است.

 تواند باشد.  توان گفت شيء بدون سرعت هم مي يبرادر معلمي: پس با این استدالل م

 برادر سیف: شيء چون ذاتاً متغیر است ما ...

تواند بایستد و بعد  شود گفت شيء در حال سرعت در یک مکان مي برادر معلمي: طبق صحبت شما مي

 حرکت کند که ما فاصله هایي با سکون و تدریج داشته باشیم.
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از قبیل حرکت ماشین این امر درست است اما کیفیتهاي خارجي اینگونه  برادر سیف: در مثالهاي مکانیکي

 نیستند کیفیات خارجي تدریج دائم دارند.

خواهیم برویم فاصله وسطش  برادر معلمي: طبق استدالل شما از این نرخ شتاب به آن نرخ شتاب که مي

ز اینجا اگر به جاي دیگر خواست خواهد خودش ایستاده است بعد ا تدریج الزم دارد و خودش که تدریج نمي

 برود آن رفتن تدریجي است و اال خودش ثابت ایستاده است.

بنابراین حرکت توالي سکونهاي مختلف که آن سکونها به وسیله تدریج به هم وصل شده اند و این همان 

 کند. اصالت شيء است که زمان را از شيء بیرون مي

گویید اگر در مورد سرعت هم بگویید نتیجه  طه نرخ شتاب با شتاب ميبرادر پیروزمند: پس آنچه را که در راب

 شود. اش سکون مي

توان گفت که در آن مکان حرکت ندارد، و این  برادر سیف: بله اگر فرض اینگونه باشد که در مکاني بایستد مي

 فرض در خارج صحیح نیست.

باید در مورد شتاب و نرخ شتاب هم صادق  برادر معلمي: هر چه را که در مورد سرعت و شتاب گفتید عیناً

شودز ماني بر شيء گذشته و تغییر نکند ، و چون موضوع دائماً در  کند، یعني نمي باشد و فرقي با هم نمي

حال تغییر است پس سکون معنایي ندارد و به همین دلیل شتاب ثابت هم معنایي نداشته و حتماً باید نرخ 

 ثبات شد در هیچ کجا از اعضاي زمان ساز ثبوت نداریم و همه متغیرند.شتاب داشته باشد، تغییر اگر ا

توان گفت که هر چه در مورد سرعت و شتاب گفته شد در مورد خود سرعت و فاصله هاي  برادر سیف: نمي

مکاني هم قابل تکرار است چون بنا به استدالل خود کیفیت بدون تغییر معنا ندارد اما اینکه خود تغییر هم 

 ر دارد و تغییر تغییر هم تغییر دارد نیاز به اثبات دارد.تغیی

فرمایند اول تغییر که مالحظه کنیم تا  برادر سلیمي: صحبت آخر آقاي سیف مطلب جدیدي است ایشان مي

آخر آن تدریج و امتداد است بین سرعت و شتاب هم تدریج است در این صورت منتجه را به صورت امر واحد 

خواهند مالحظه کنند این عیبي هم ندارد فقط در این صورت  ترکیباب آن را مي کنند که مالحظه مي
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گویید این یک تغییر است هر کجایش را هم نگاه کنید منفصل از  توانیم موضوع را تحلیل کنیم، شما مي نمي

واملي خواهیم تقسیمات زمانسازها را پیدا کنیم اگر بخواهیم ع هم نیست ولي مورد بحث ما این است که مي

را که در تغییر مؤثرند تقسیم کنیم باید به چند عامل تقسیم کنیم و آن عوامل چه ربطي با هم دارند آیا هم 

 عرضند یا در طول هم اند؟

برادر پیروزمند: طبق گزارشي که در ابتداي جلسه عرض شد تا اینجاي صحبت به این نتیجه رسیدیم که 

که نسبت به هم هم زمانند و عوامل ایجاد کننده اي هم وصف زماني هستند  3سرعت شتاب نرخ شتاب 

دارند و لیکن ما به دنبال معرفي تقسیمات زمانساز هستیم حاصل این بحث این است که عوامل سرعت ساز و 

شتاب ساز و نرخ شتاب ساز عوامل زمانساز باشند تا اینجاي بحث مورد قبول است اما این بحث شاید باقي 

نند زمان ساز قرار بگیرند اگر بپذیریم اینها زمانسازند در حقیقت پذیرفتیم عواملي که بتوا 3باشد که این 

کنند آنها زمانسازند یعني زمان را فقط به حرکت در مسافت توصیف کردید و  حرکت در مسافت را معرفي مي

نکه سازندگان عواملي را هم که بیانگر حرکت در مسافت بودند سرعت شتاب نرخ شتاب معرفي کردید، اما ای

کنند یا نمایش زمان به این باشد که حرکت  زمان عواملي باشند که حرکت در مسافت را ایجاد مي

درمسافتش شناخته شود اینجا شاید جاي سؤال داشته باشد در تقویت آن سؤالي که مطرح بود کیفیات 

ن است حرکت در حجم و توان مطرح کرد که یکي از آنها حرکت در مسافت است ممک زماني مختلفي را مي

یا وزن و جرم هم پیدا شود بنابراین خالصه سؤال این است که ثابت شود زمان کیفیت به شناسایي حرکت 

 شود یا شناسایي عوامل سازنده اش نمایش داده بشود؟ در مسافت آن شناخته مي

تعریف مربوط به هر نوع  برادر معلمي: تعریفي را که از سرعت دادیم تغییر موضوع در واحد زمان بود و این

شود اینگونه پاسخ داد که  تغییر کیفیت است حتي سرعت پوسیدگي کیفیت حال با توجه به سؤال شما مي

کند یا این لحاظها با هم ترکیب شده و یک حرکت را  اگر گفتیم موضوع از لحاظهاي مختلف تغییر مي

د کیفیت وارد کرده اید و ترکیب را نفي کرده اید سازند اگر ترکیب نشوند تعدد را درون خو سازنده یا نمي مي

گوییم و آن قابلیت تجزیه دارد مثالً  و اگر هم ترکیب بشوند سرعت و شتاب و نرخ شتاب را در مورد آن مي
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 3گفته شود اگر موضوع سرعت ساز شتاب ساز و نرخ شتاب ساز دارد حاال سرعت ساز موضوع تقسیم به 

تا و  3آنها در رنگ دیگري در وزن و دیگري در حجم اثر دارد، شتاب آن هم شود که یکي از  سرعت ساز مي

 شود هر کدام را هم دوباره تقسیم کرد. تا که مي 3نرخ شتابش هم 

فرمایید کل تغییرات واقع شده در موضوع را باید بتوان به یک تغییر واحدي  برادر پیروزمند: با این بیان مي

شود گفت جمیع  برگردانید بعد تغییر واحد زمان آن تغییر معرف سرعت شتاب نرخ شتاب است آیا مي

 ؟ تغییرات یک موضوع را منحل در یک تغییر خاص مثالً وزن یا حجم یا رنگ نمود

وصف زماني است  3برادر امیري: سؤال من این است که سرعت و شتاب و نرخ شتاب را که ما عنوان کردیم 

که بنابر قاعده باید با سرعت ساز شتاب ساز و نرخ شتاب ساز تفاوت داشته باشد حاال گفته شده که تناسب 

کردیم یک عامل اختصاصي در  عامل وجود دارد آیا لزوماً تا سرعت را مطرح 3یک به یک بین اینها با 

وضعیت مربوط به این سرعت باید پیدا کرد که اسم آن سرعت ساز باشد و همچنین آن دو تاي دیگر یا اینکه 

تا را با هم سازد یعني وحدت  3تا را داریم هر چه که در وضعیت گفتیم در آن واحد این  3وقتي گفتیم این 

توانیم بگوییم این عامل فقط سرعت  سازد یعني ما نمي ا با هم ميزمانساز است که این سه تا ر 3ترکیب این 

سازد بلکه در آن واحد به واسطه وحدتي که در تغییر براي  و آن عامل شتاب را و دیگري نرخ شتاب را مي

سازند اگر این مطلب  اینها قائل شدیم یک تغییر داریم، و اینها هم زمان سرعت و شتاب و نرخ شتاب را مي

 کند. ود در تبیین ارتباط سه زمانساز به ما کمک ميروشن ش

شود و موضوع همیشه  برادر معلمي: در صحبت شما دو مطلب است یکي اینکه این سه تا آثارشان ترکیب مي

داراي سرعت شتاب و نرخ شتاب هست یک وقت صحبت از این است که حاال که اینها با هم ترکیب شدند 

گوییم که استداللش این بوده که دومي در اولي و سومي  نرخ شتاب ساز مي چرا به دو شتاب ساز و به سومي

 کند. در دومي ایجاد تغییر مي
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خواهیم به عواملش برسیم عوامل آن را  وصف توصیف کردیم ولي وقتي که مي 3برادر امیري: ما زمان را به 

که در زمان مشخص کردیم  وصفي 3کنیم اگر رابطه بین سه زمانساز را متناظر با  اختصاصي عنوان مي

 بگیریم، این تناظر هنوز براي من مجهول است.

حجت االسالم و المسلمین حسیني: در پاسخ جناب آقاي پیروزمند عرض ما این است که تغییر شيء حتماً 

سیر در مسافت است و مسافت هم مسافت مکاني است یعني شما جدا نبودن مکان از زمانتان ایجاب و الزام 

گویید طي یک فاصله مکاني یا جریاني ترکیب باشد ترتیب را اول در  که موضوع سرعت را که ميکند  مي

شوید و کیفیات تناسباتي با هم دارند وحدت  کنید شيء مرکبي دارید، و آثار منتقل مي ترکیب ذکر مي

تبدیل شود و  شود و موضوع سیر هم دارند تا شيء شما ترکیبي که دارید حتماً در آن سیر مکاني واقع مي

گویید فاصله زماني پیدا کرد اصالً طرح فاصله زماني یعني گفتن بیست سال بدون لحاظ مکان که  مي

شود زمان مجرد از مکان که ندارید معنایش این است که موضوع زمانتان موضوع مسافت است که عین  نمي

چیز است که منتجه  3فرمایید  يکنیم اینکه م همین را هم باي ک واسطه به سؤال آقاي امیري منتقل مي

کند این معناي وحدتي شان معناي کثرتي شان را حذف  شان با هم سرعت شتاب و نرخ شتاب را درست مي

کند که باید حتماً یک صفت کثرتي متقوم به وحدت را در آن ببینید اگر متقوم به وحدت را در آن  نمي

توانند از هم تفکیک شوند ولي در عین حال با هم  ه نميبینید باید حتماً شتاب ساز و نرخ شتاب سازي ک مي

 3اختالف دارند در آنجا نشان بدهید مثالً بگویید طراحي روي آزمایش و آزمایش روي کارخانه اثر گذاشته 

موضوع حضور دارند و هر کدام هم موضوع کار رتبه باالترش است یا سیاست فرهنگ اقتصاد یا هر چیز دیگر 

کنید وصف زماني که بریده از موصوف باشد ندارید موصوفتان در  صف زماني که ذکر ميو 3شما مجبورید 

عین حال وحدت داشتن در منتجه به صورت واحد مالحظه کردن و وحدت ترکیبي داشتن و ما به االشتراک 

د به داشتن بایدحتماً ما به االختالف هم داشته باشند و باید ما به االختالفشان را بتوانید مشخص کنی

 کنید.خصوصیاتي که در اینجا از آن به سرعت ساز و شتاب ساز و نرخ شتاب ساز عنوان مي
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برادر امیري: اشکال بر سر این بود که آیا این مطلبي که تمام شده براي اثبات ارتباط سه زمانساز که یکي 

مي رسد که این  هن ميتغییر و درومي تغییر تغییر وسومي تغییر تغییر تغییر کافي است یا نه؟ که به ذ

 مطلب کافي نیست.

حجت االسالم و المسلمین حسیني:  یعني اگر بحث شما در اوصاف همین مطلب را اثبات کرد عین این 

شود نه غیر آن یعني اگر گفته شد در تغییر سیب به سرکه یک تبدیل موضوع  استدالل منتقل به بعد مي

این شکوفه سیب این سیر را بپیماید و براي پیمودن این باید  گیرد مگر اینکه دارید و این تبدیل صورت نمي

حتماً معناي تغییریش را و تغییر تغییرش را مالحظه کنیم تا سه رتبه که رتبه چهارم سرکه شده و موضوع 

شود، عین همین مطلب را شما باید نسبت به صاحبان وصف در وحدت ترکیبي تان معرفي کنید،  عوض مي

تواند بدون  کنیم تغییر نمي ون موصوفشان حرکتي داشته باشند همان طور که عرض ميشود بد اوصاف نمي

توانید اصل قرار  مکان واقع شود یعني در عینیت تغییر و مکان حقیقتاً با هم هستند معناي مسافتي را نمي

ات گویید وضعیت مرکب عوض شد معنایش این است که یک تاسباتي رفت و یک تناسب ندهید وقتي که مي

دیگري آمد این تناسبات همان معناي عوض شدن مسافتها یا نسبتهاي بین کیفیات و رابطه ها بود یعني ها 

گویید شدت تأثیرها و نسبت  عوض شد، عوض شدن رابطه ها به معناي عوض شدن مسافتها است وقتي مي

معنا کردید تغییري بود از  تأثیرها عوض شده است دقیقاً معناي مسافتي هم دارد یعني آنچه را که در تغییر

توانید مسافت بین آن قائل نشوید و فاصله در آن مالحظه  مرکب متغیر نه ازبسیط متغیر، در مرکب که نمي

گوییم اصلي که حاکم بر کل تغییرات است مسئله امتداد و مسافت  نشود، این همان معناي فاصله بود لذا مي

گوییم سرعت یعني  گردانیم مي یم همان را به مکان بر ميگوی است عین این مسافتي را که در زمان مي

گوییم  کنیم بعد مي حرکت در مسافت که اولین بیان ما است و تا آخرین مرتبه که نرخ شتاب است عرض مي

این هم حاکم در کل تغییرات است یعني تغییر در رنگ هم اگر بخواهد واقع شود بدون تغییر در ترکیب 

شود. هر تغییري که بخواهد  خواهد واقع شود بدون تغییر در ترکیب نمي هم که مي شود تغییر در حجم نمي
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واقع شود جز از راه تغییر در ترکیب ممکن نیست و تغییر در ترکیب جز از راه تغییر در مسافت ممکن نیست 

 شود که تناسبات مسافت است. به عبارت دیگر تناسباتي که بین اوصاف هست عوض مي

گردیم همان طور که فرمودید باید در  حاال ما از سه وصف زماني به اوصاف وضعیت بر ميبرادر امیري: 

کنیم حاال  زمان ساز تعبیر مي 3وضعیت صاحب وصف داشته باشیم، پس این سه صاحب وصف را به عنوان 

آنها  در اینجا دو مطلب است یک بحث این است که این صاحب اوصاف به ترتیب بنا به وصفهایي که ما براي

قایل شدیم موصوف باید متناسب با وصف باشد بنابراین یکي سرعت ساز یکي شتاب ساز و دیگري نرخ شتاب 

دهد  شود، حاال باید دید این مطلب تا چه حد اطالعاتي را نسبت به ارتباط خود این سه تا به ما مي ساز مي

 ارتباط اینها ...

اینها اگر موضوع تغییر است، اثر تغییرات در کجا ظاهر حجت االسالم و المسلمین حسیني:  اوصاف حاصله 

شود و از همین طریق موضوع کار سومي  کند موضوع کار آزمایشگاه عوض مي شود؟ طراحي که تغییر مي مي

بینیم یعني شما در عین حالي که ربط اینها  گویید کل این عوض شدنها را درمنتجه مي شود بعد مي عوض مي

بینید یعني معناي وحدت ترکیبي شدن یک  کنید ربط اینها را به کثرت هم مي يرا با وحدت مالحظه م

موضوع این نیست که جدا جدا کار کنند و کارشان فقط موضوع وحدت باشد بلکه اثرشان را هم در وحدت و 

 بینید. کنید هم اثرشان را روي ما به االختالف هم روي ما به االشتراک مي هم در کثرت مالحظه مي

 3توانیم اثرشان را ببینیم منتهي در  ر امیري: حال ما اگر به صورت وحدت ترکیبي ببینیم روي منتجه ميبراد

 قالب یک جا در قالب سرعت و یک جاي دیگر در قالب شتاب و جاي دیگر در قالب نرخ شتاب.

توانند اثر  ميحجت االسالم و المسلمین حسیني:  حاال اگر اینها در عرض اثر نداشته باشند آیا در طول 

داشته باشند؟ کیفیت اثر هم به همان برهاني که فرمودید منتجه به گونه اي که موضوع عوض شود تابع این 

ـ تغییر در موضوع دوم که  3ـ تغییرات دوم در تغییرات اولي  0است که یک سري تغییرات اولي داشته باشد 

ین همین اگر در موصوفش نباشد این امر شود ع شود و اگر تغییر کند موضوع عوض مي موضوع سوم مي

تواند واقع شود یعني آن چه را که نسبت منتجه دادید باید نسبت به موصوف بدهید با همان قانون یعني  نمي
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تواند آن قانون  کند که ترکیبتان چه باشد؟ قانوني که بر زمان حاکم شد نمي همان قانون است که تجهیز مي

ناسبات ترکیبي هم باید همان باشد یعني تناسبات مرکب شما باید عوض شود بر تغییر مرکب حاکم نباشد ت

 شود. همان گونه که زمانتان عوض مي

برادر امیري: آیا درست است گفته شود در عین حالي که سرعت ـ شتاب ـ نرخ شتاب داریم وحدت ترکیبي 

سرعت را به یک چیز مستقل شتاب  عامل زماني ماست که اینها را با هم آورده است نه اینکه تفکیک کنیم 3

گوییم در  را به یک چیز دیگر و نرخ شتاب را به امر سومي مستقالً ذکر کنیم، اگر استقالل را نپذیرفتیم مي

 کند. وصف تغییر موضوع ما را معین مي 3هر حال وحدت ترکیبي 

را درباره زمان گفتید حجت االسالم و المسلمین حسیني: سؤال من دقیقاً همین جاست که شما یک چیزي 

آیا این چیز درباره زمان مرکب است؟ این ترکیبي که در نفس زمان معین کردند منظورتان از نفس زمان چه 

گیرید که از اول تا آخر یک چیز است  چیزي است؟ موضوع شما مرکب است گاهي موضوعتان را انتزاعي مي

یست ساله بود آیا برنامه بیست ساله ترکیب نداشت؟ گویم این یک چیزي که گرفتید و جامعه یا برنامه ب مي

شود اوصاف زمانتان منطبق بر اوصاف مکاني تان نباشد؟ یعني اگر قوائمي  اگر ترکیب داشته باشد چگونه مي

را در زمان ذکر کردید عیناً مقومات مکاني هم آیا باید متناسب با آن مقومات زماني باشد یا نه؟ یعني آیا 

گویید اینها با هم ارتباط  مکاني یک چیز و تناسبات زماني چیز دیگري باشد؟ اگر مي شود تناسبات مي

شود؟ این همان اشکال آقاي پیروزمند به یک  گویید که آن استدالل منعکس نمي مستقیم دارند چگونه مي

مرکب  صورت دیگر است یعني آیا آن مسافتي که ذکر شد مسافت مکاني است یا نه؟ یعني تناسبات تناسبات

 است یا نه؟ اگر تناسبات مرکب است همان استدالالتي که در زمان شد در مکان جاري است.

برادر امیري: اوالً اینکه هر گاه ما وصفي داشتیم صاحب وصفي هم داریم حاال همان نسبتي را که بین اوصاف 

ست زمان منعکس در مکان وجود دارد لزوماً چون آن اوصاف مربوط به زمان بوده و زمان مستقل از مکان نی

 شده و عیناً همان ارتباط بین صاحبان وصف وجود دارد.
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توانید بگویید یعني بگویید همانگونه که  حجت االسالم و المسلمین حسیني:  بالعکس این مطلب را هم مي

یک  زمان بریده از مکان نیست مکان هم بریده از زمان نیست نه زمان بدون مکان معني و مفهوم دارد )جز

 صورت ذهني خاص( نه مکان بدون زمان هم رابطه بین اجزاء اینها وجود دارد و هم کل اینها یک کل است.

توانیم مسافت را در سه بعد مطرح کنیم  فرمایید موضوع سرعت مسافت است ما مي برادر حسینیان: اینکه مي

 یعني هم حجم آن مسافتي را طي کرده و هم وزن و هم رنگ ...

گیرد آیا  م و المسلمین حسیني:  حاال سؤال اینجاست وقتي که موضوعتان مرکب قرار ميحجت االسال

شود؟ این مطلب مهم است که  مسافت حکومت بر حجم وزن دارد؟ سختي و سستي به مسافت تفسیر مي

گویید هیچ اصلي نداریم )امر شامل بر تغییر مکان(؟ مرکب  بدانیم اصل در سختي و سستي چیست؟ آیا مي

گویید من این عناصر را  شود یا به چیز دیگر؟ مي شود آیا به تناسبات ترکیبي تعریف مي ه چه چیز تعریف ميب

ترکیب کردم رنگ کیفیت سرخ شد یا این عناصر ترکیب شدند و حجم کیفیت باال رفت یا پایین آمد آیا همه 

مرکب است باید ابتدائاً معني اینها به هر حال اوصاف تناسبات مرکب است یا چیز دیگر؟ اگر تناسبات 

شوند یعني شما  تناسبات را تمام کنید اگر تناسبات تناسبات مسافت شد همه آنها تناسبات مسافت مي

بعد مسافتي داریم که مفسر همه  3کنید، ما در ترکیب  تناسبات حرکتي بین فواصل مکاني تان ذکر مي

 مسافت را جداگانه مطرح کنید. 3یز بشود نه اینکه بعد مسافتي باید شامل بر همه چ 3خاصیتها است، این 

 برادر حسینیان: شمولیت دارد منتهي وحدتش خود موضوع است.

حجت االسالم و المسلمین حسیني:  وحدتش ترکیب موضوع است، ترکیب موضوع یعني تناسبات موضوع 

 کنید. ذکر مي تناسبات یعني مسافتهاي موضوع، مسافتهایي بین اوصاف یا کیفیات یا رابطه ها

 دهند؟ س: چگونه تناسبات معني مسافتي مي

 ج: تعریف از مکان را باید دقت کرد تعریف شما از مکان چیست؟

 س: تعریف از مکان تناسبات اوصاف در یک مجموعه هم عرض.
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گویید شيء داراي یک اوصافي است اوصافش با هم نسبتهایي دارند یک دهم یا یک بیستم ....  شج: وقتي مي

کنیم یک دهم وصف یک شيء را تحویل داده است سؤال مي 02گوییم مثالً در مجموعه  ول اینگونه ميا

یعني چه؟ آیا به معناي این است که حصه اي از این حصه اي از آن را دارد؟ آیا این ها از هم بریده هستند یا 

گویید. که اینها با هم نسبتي  ميگویید در جریان ترتیب هم آیا  مرکبند؟ یعني عین جریان تبدیلي را که مي

گویید در  دارند یعني معناي باال و پایین و جایگاه و جا داشتن به هم دیگر آیا در این مجموعه مرکب که مي

شود یا نه؟ این وجودي را که دارند جا دارد هر سهمي به سهم د یگر نسبت دارد  هم منحل اند واقع مي

گویید  شود، تعویض نسبت به چه معناست؟ مي خودش عوض مي گویم اگر نسبتش را عوض کنید فوراً مي

سهمي را که به این قسمت تخصیص دادیم یک بیستم مجموعه است و اگر یک نوزدهم یا یک پانزدهم شد 

کنید و در حقیقت وصفتان هم چیزي  گویم این نسبتهاي کمي را که بین اوصاف ذکر مي شود مي عوض مي

شود گفت که این کیفیت داراي هیچ بعدي  یست )در پله آخر( آاي ميجز مسافت و حرکت در مسافت ن

گویم اگر داراي هیچ بعدي نباشد اصالً وجود ندارد بنابراین اگر بعد مکاني اش را صفر کنید  نیست؟ مي

شود )باال و پایین( اگرت ناسبات جهات  ترکیب ندارید و اگر ترکیب داشتید تناسبات تناسبات ترکیب مي

توان گفت انتقال اثر از یک وصف به وصف آخر بدون گذر از فاصله  بعاد مختلف شيء شد آیا ميمختلف و ا

میشود؟ اگر بدون گذر از فاصله باشد که درون خودش است اول باید فاصله را تمام کنیم بعد اوصافي را که 

ه انتقال از این گوییم اوصاف همان فاصله است اوصاف براي دوئیت است، دوئیتي که موضوعش صفر نشد مي

فاصله هم دارند آیا اصل در نفس وصف  3وصف است که  3وصف به آن وصف است، صاحب وصف ما داراي 

شود؟ پس وصف به فاصله تعریف  همین فاصله نیست؟ یعني اگر فاصله ها را تغییر بدهیم وصف ها عوض نمي

شود پس  ییر کند وصف عوض ميشود که در این صورت فاصله امر حاکم بر اوصاف است اگر فاصله تغ مي

 فرمایید فواصل بگویید. وصف هویت تبعي فاصله است در وصف فاصله اصل است پس اوصافي را که مي

 س: ما فواصل را قبول داریم اما دیگر فاصله اي بین آن فواصل نیست.
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ل مطلقي که ج: سؤال مهم همین جا است که اگر در وصف فاصله است به عبارت شما فاصله به معناي انفصا

 نیست اتصال مطلقي هم نیست اگر فاصله به معناي ربط است پس ربط مسافتي است.

 مسافت است. 3س: ربط 

گویید عوض شدن فواصل  کند مي بودنشان هم بازگشت به تعریفتان از مسافت مي 3مسافتي که  3ج: ربط 

 ارتباط است؟دهد آیا بین فواصل فصل مطلق یا وصل مطلق یا  موضوع آخر را نتیجه مي

 س: بین فواصل خود کیفیت است.

 3فاصله جدا از هم و در قسم دوم  3گویید اینها انفصال مطلق یا اتصال مطلق باشد در قسم اول  ج: یا مي

فاصله نیستند اگر ربط بین اینها هم فاصله باشد پس مصرف خود اینها هم در خصوصیت ما به االختالفشان 

کند اگر خصوصیت  ربط است که ما به االختالف و ما به االشتراک را معین ميفاصله است یعني خود اصالت 

توان  ربط را در مکان به فاصله تعریف کردید آن وقت فاصله زماني و مکاني هم با هم متحدند آن وقت مي

 گفت فاصله حاکم است.

ییرات این کیفیت وصف نیست تغ 3توان گفت این جداي از آن  س: خود کیفیت را اگر فاصله بگیریم مي

 فاصله است. 3مساوي تغییرات 

شوند یعني فاصله که عوض شود تناسبات  کنید منحل در خودش مي بعدي را که ذکر مي 3گویید  ج: شما مي

بینا ینها که عوض شود یک چیز دیگر دارید یعني شيء شما تناسبات بین این فواصل است هک تناسباتش با 

در این صورت مسافت در شيء شما اصل است یعني ابعادشان با یکدیگر  خود فاصله تعریف شده )بله( که

نسبتهایي دارند که در آن مسافت اصل است، اگر وزن و حجم و رنگ گرفتید تناسبات موضوعتان که عوض 

شود آنها از اوصاف تبعي هستند یک اوصاف اصلي براي موضوع  شد وزن و حجم و رنگ موضوعتان عوض مي

ما به االختالف و ما به االشتراک را در آن تعریف کنید که نفس فاصله و مکان است بعد  گیرد که باید مي

گویید مثالً آهن مکان دارد نسبتي با اشیاء دارد، فوالد هم همین طور و چوب هم همین طور پس در  مي

 و السالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته     اینکه مکان الزم دارد اختالفي نیست.
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 بسمه تعالي 

 1/4/16 _61جلسه _دوره سوم  _مدل

برادر معلمي: اولین بحثي که داشتیم این بود که اگر بصورت کلي موضوع متغیر بتواند دوئیت را همراه 

غییر و خودش داشته باشد در این مطلب تفاوتي ما بین سرعت، شتاب و نوع شتاب نیست. بعبارت دگیر اگر ت

زمان بعد موضوع متغیر باشد، هر آني را که براي آن در نظر بگیریم، در همان آن از ابتداء تا انتهاي آن 

گسترده است و لذا دوئیتي را همراه خودش دارد و به بیاني هر موضوع زماني در یک دوئیت مکاني بسیر 

ت، شتاب و نوع شتاب هم بعنوان سه امر میبرد و با یک دوئیت مکاني را در دل خود دارد، این مطلب در سرع

زماني وجود دارد و اگر در یکي از آنها اثبات شود در دو تاي دیگر نیز موضوعیت دارد. بنابراین موضوع را در 

هر حالتي که مالحظه کنیم چون باید همه این موارد را با هم داشته باشد و این امور در بعد زماني گسترده 

چون هنوز شتاب بعدي نیامده  "ب و سرعت همه را با هم دارد و نمي توان گفت اند پس نوع شتاب و شتا

است پس نرخ شتاب وجود ندارد و یا چون هنوز سرعت بعدي نیامده پس شتاب وجود ندارد و یا چون هنوز 

میشود و نه  "ربط ما بین  "چرا که در غیر این صورت مفهوم ربط  "مکان بعدي نیامده سرعت وجود ندارد 

هم ربط را تمام نمي کند در ادامه بحث  "ربط بین "بطي که از درون اولي به درون دومي ممتد باشد و ر

سئوالي مطرح شد که عبارت بود از اینکه آیا رابطه تقسیمات زمان سازها در تغییر ) همینطور رابطه 

اگر بین این اقسام  تقسیمات جهت سازها و مکان سازها( چیست؟ در این ارتباط چنین گفته میشد که آیا

نسبت تواني برقرار کنیم در بحث زمان آیا وقتي قسمت سوم را عنوان مي کنیم به تبع آن قسمت اول و دوم 

 هم عوض میشود یا نه؟

اگر عوض شود منتهي به انفصال مطلق مي شود واگر نه رابطه شان چگونه است؟ در پاسخ به این مطلب 

واهد عوض شود، آخرین سرعت شتاب اول، همان اولین سرعت صحبت میشد که وقتي فرضاً شتاب مي خ

شتاب دوم است و همینطور وقتي سرعت مي خواهد عوض شود آخرین مکان سرعت اول، اولین مکان سرعت 
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دوم است این امر در مورد تغییر شتاب و نوع شتاب نیز صادق است . بنابراین تغییر اینها طوري نیست که 

 .منجر به انفصال مطلق شود

بحث دیگري که در همین رابطه مطرح گردید اینست که ما بین آثار موضوع اصلي است که سرعت، شتاب و 

نوع شتاب  را عنوان کردیم ولي آیا ربط بین عوامل اینها یعني سرعت ساز. شتاب ساز و نوع شتاب ساز 

بین اینها هم برقرار است؟ چگونه است؟ آیا همان ربط تواني که بین سرعت. شتاب و نرخ شتاب برقرار است 

در پاسخ این قسمت هم چنین گفته میشد که ما از اینطرف شروع به استدالل کردیم که موضوع تغییري 

دارد و بنابراین یک تغییر ساز میخواهد، حال خود این تغییر ساز هم چون خودش متکیف است و موضوعي 

ن تغییر ساز دوم نیز چون متکیف است داراي است خودش هم تغییر مي کند و لذا تغییر ساز میخواهد ای

تغییر است و در نتیجه تغییر ساز الزم دارد، حال وقتي نسبت بین این سه امر را در نظر بگیریم دومي 

عبارتست از تغییر ساز اولي که چون اولي خودش تغییر ساز موضوع است مي توان آنرا شتاب ساز نامید و 

که چون دومي خودش شتاب ساز است، میتوان آنرا نرخ شتاب ساز  سومي عبارتست از تغییر ساز دومي

 نامید، بنابراین ربط بین اینها بگونه اي است که هر کدام تغییرات دیگري را بوجود میآورند.

مطلب دیگري که در این زمینه مطرح گردید اینست که اگر سرعت، شتاب و نرخ شتاب سه موضوع باشند، 

که با دقتي اجمالي مشخص میشود که تغییرات نرخ شتاب باید کندتر از تغییرات تغییرات اینها چگونه است 

شتاب و تغییرات شتاب باید کندتر از تغییرات سرعت باشد چرا که بواسطه نحوه تبعیتي که بین اینها وجود 

امر را  دارد، سرعت از شتاب و شتاب از نرخ شتاب نمي تواند داراي حرکت سریعتر باشد، حال اگر ما این سه

مخلوط کدره و در منتجه بیاوریم، مالحظه میشود که این سه که با ترکیب خود حرکت موضوع را میسازند، 

نسبتي که بین آنها برقرار است از این راه هم اثبات میشود یعني آن امري که کندترین حرکت را دارد. 

کان تغییر موضوعات پائینتر که حرکتش بمنزله رشد بیشتري است چرا که وقتي که آن تغییر مینماید ام

سرعت بیشتري دارند فراهم میشود و موضوع میتواند با سرعت بیشتري ادامه دهد، پس آنکه  سرعت کمتري 

 دارد در حرکت مهمتر واقع میشود و حرکت موضوع منوط به آن میگردد.
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اینصورت یک ربط علي و  بحث دیگر این بود که اگر امر سوم تغییر ساز دوم و دوم تغییر ساز اول باشد در

معلولي بین اینها برقرار میشود و چون تا علت باشد معلول هم هست، آیا همینکه بگوئیم نرخ شتاب و سرعت 

هم خواهد بود(؟ در این رابطه پاسخ چنین بود که اگر اموراتي آثار جبري و غیر قابل تغییر یک امري 

قرار نمي گیرند بلکه با تعیین اصل موضوع آن آثار هم به باشندف تعیین این آثار در برنامه ریزي مورد دقت 

تبع آن معین میشود لذا اگر مطلب فوق اثبات شود الزمه اش اینست که ما شتاب ساز  و سرعت ساز را از 

جدول حذف کنیم چرا که با تعیین نرخ شتاب ساز بقیه امور هم مشخص میشوند اما اگر بد و نکته توجه 

اوت میشود و یکي اینکه اگر گفتیم حرکت تدریجي است به اینصورت نیست که وقتي شود، مفهوم فوق، متف

علت واقع میشود، علت خودش یک وجود وهله اي باشد که ناگهاني واقع شود و با وقوع آن معلولش هم به 

هر تبع آن دفعي واقع گردد بلکه علت تدریجي واقع میشود و معلول آن نیز تدریجي خواهد بود، دوم اینکه 

کیفیتي امکان هر نحوه تغییري را ندارد چرا که هر کیفیتي هر اثري را ندارد بلکه چیزي از خودش دارد که 

با سایر چیزها متفاوت است، بنابراین بدنین معنا نیست که وقتي علت واقع میشود معلول آن هیچ از خودش 

شد تا به تبع آن بتوان نتیجه گرفت  که نداشته باشد و هر علتي بر هر موضوعي قابلیت باز شدن را داشته با

هر گونه که نرخ شتاب را بعنوان علت تغییر دهیم امور دیگر ) شتاب سرعت( بعنوان معلول به تبع آن بدست 

آیند و خودشان ضرورتاً نیاز به لحاظ نداشته باشند بلکه چون هر موضوعي تغییرات خاصي را مي پذیرد، هر 

نکه معلولش، معلول خاصي باشد یعني این علت که مي خواهد بر موضعي واقع علت امکان وقوع ندارد مگر ای

شود، آن موضع باید شکل و تکیلف خاصي داشته باشد بنابراین به همین ترتیب که موضوعات تحت شمول 

وقتي میخواهند تغییر کنند، منطوط به اینست که چه علتي نسبت بآنها مطرح باشد، خود آن علت هم وقتي 

د محقق شود، منوط به اینست که موضوع تحت شمولش چه باشد، لذا رابطه اینها در موضع وقتي مي خواه

یک مطلب طرفیني میشود که لزوماً باید یک تناسب خاصي با هم داشته باشند تا امکان تحقق پیدا کنند، اما 

التي پیدا میکنند که در موضع برنامه ریزي، یک از اینها نسبت به دومي و دومي نسبت به سومي یک نحوه اص

 مهمتر هستند و این مهمتر بودن نه تنها اشکالي ایجاد نمي کند که حسن کار هم هست.
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برادر امیري: نسبت به ارتباط زمان سازها، نتیجه اي که گرفتیم چنین است که اگر ما بین سرعت، شتاب و 

با آن )ونه علت و معلول مبتني بر  نوع سرعت نحوه اي رابطه علي و معولي مبتني بر اصالت رابطه و سازکار

اصالت شیي( قائل شویم، از آنجا که اینها اوصافي هستند متعلق به  ذي و صفهایي خاص، قطعاً تناسبي که 

این اوصاف دارند به نحوه اي باید در ذي وصفهاي آنها هم رعایت شود، با این تفاوت که چون این ذي وصفها 

میخورند، علت و معلول بودن آنها مقید به همین قید خواهد بود و حالت یا عوامل در وضعیت قید شیي بودن 

شیئي دارد. بر این اساس شتاب ساز عبارت میشود از تغییر دهنده سرعت ساز و نرخ شتاب ساز عبارت 

میشود از تغییر دهنده شتاب ساز و در اینجا سئوالي که باقي مي ماند، راجع به تفسیر خود سرعت ساز و 

با نرخ شتاب ساز است، یعني عین تفسیري که راجع به شتاب ساز و نرخ شتاب ساز داریم باید  رابطه اش

نسبت با نرخ شتاب ساز است، یعني عین تفسیري که راجع به شتاب ساز و نرخ شتاب ساز داریم باید نسبت 

میشود، البته یک به سرعت ساز هم داشته باشیم و حال آنکه به نظر میرسد که سرعت ساز واحد تغییر واقع 

احتمال نسبت به مطلب فوق بذهن میرسد که عرض میکنیم و آن اینست که رابطه این سه باید بگونه اي 

باشد که ارتباط هر یک با دوتاي دیگر مشخص باشد یعني شکل یک سیکل را داشته باشند بگونه اي که اگر 

یت دارد، وقتي سئوال میشود که سرعت نرخ شتاب ساز بر شتاب ساز و شتاب ساز بر سرعت ساز نوعي حاکم

ساز بر چه چیزي حاکمیت دارد، به نحوي آن را مربوط به نرخ شتاب ساز قبلي کنیم که بر اساس آن در 

حقیقت سرعت ساز تغییر دهنده نرخ شتاب ساز موضوع قبلي که در اینجا بصورت سرعتي خاص متبلور شده 

ز مطلبي است که بین موضوع قبلي و موضوع فعلي مشترک میباشد، یعني آخرین واحد تغییر نرخ شتاب سا

است و لذا برابر است با اولین واحد از سرعت سازي که ما داریم و به این ترتیب رابطه متقابل سرعت ساز هم 

 با نرخ شتاب ساز مشخص میشود کما اینکه با دو زمان سازد دیگر هم معین گردید.

هنوز مشخص نشده است. اگر  "ساز در تغییر چه رابطه اي با هم دارندعوامل زمان  "برادر پیروزمند: اینکه 

یکي از این عوامل بخواهد تغییر کنند، بواسطه عاملي خارج از این  سه تغییر میکند ) و مثالً سرعت ساز به 

صورتي تغییر مي کند و وقتي تغییر کرد، موجب شتاب میشود و همینطور نسبت به شتاب ساز و نرخ شتاب 
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یا اینکه میخواهیم بگوئیم خود اینها عامل تغییر همدیگر هستند؟ اگر خارج از اینها امري عامل تغییر  ساز(

قرار بگیرد، ما در واقع سئوال را حل نکرده ایم بلکه سئوال در مراحل بعدي تکرار شده است، یعني ما در پي 

ه زمان را میسازند و براي فهم اینکه اینها معرفي زمان ساز بوده ایم و به تبع آن عواملي را معرفي کرده ایم ک

چگونه زمان را میسازند، مجبور شدیم عواملي که تغییرات خود اینها را بیان میکنند معرفي کنیم و این 

مطلب به تسلسل مي انجامد و هیچگاه به چیزي که بتوان آنرا زمان ساز نامید نمیرسیم، اما اگر بخواهیم 

که همدیگر را تغییر میدهند، ما گفتیم زمان ساز و  لذا باید جمع چیزهایي که بگوئیم خود این عامل هستند 

در ایجاد مسافت دخیلید، در همین عوامل خالصه شود و چیزي بیرون از آنها نداریم و در این صورت سئوال 

ب اینست که تغییر رابطه تغییر اینها چگونه است؟ اگر همان رابطه اي که بین سرعت، شتاب و نوع شتا

هست را بین عوامل آنها هم بیاوریم و بگوئیم تغییرات سرعت ساز، مربوط به دوتاي دیگر میشود، در 

اینصورت چگونه میتوان انفصال مطلق را نفي نمود و در هر حال آیا چگونه میتوان تبیین نمود که تغییرات 

غییرات همیدگیر هم هستند؟ اینها در عین اینکه متاثر از هم هست و همدیگر را  تغییر میدهندف حافظ ت

بعبارت دیگر در حالي که علت تغییر هم واقع میشوند، چگونه است که این علت و معلول با اصالت شیي جور 

 در نیم آید؟

برادر امیري: به نظر میرسد که مطالبي که آقاي معلمي فرمودند در جواب به همین سئوال بود در هر حال 

اثبات شده باشد چنانکه به این نکته توجه شود که بر اساس تعین در رابطه، رابطه علي و معلولي بودن اینها 

علت و معلول امري یک طرفه نیست، تغییرات آنها متاثر از هم هست وقتي میگوئیم آخرین واحد تغییر یکي 

است  برابر با اولین واحد تغییر دیگري است، این مطلبي است که با رابطه علي و معلولي فوق کامالً سازگار

چرا که این درست است که ما میگوئیم فرضاً شتاب ساز، تغییر دهنده سرعت ساز است ولي سرعت ساز 

 امري تهي نیست بلکه  هویتي خاص از خود دارد که منشاء اثر آن بر علت خود )شتاب ساز( میشود.

یک حالت آنرا برادر معلمي: بعبارت دیگر بحث در اینست که وقتي شما و فرض مطرح میکندي و الزمه 

انفصال مطلق میدانید، ما در اول بحث،  چهار استدالل مطرح کردیم که همگي نافي فرق فوق و ایجاد انفصال 



044  ···························································································································································  

مطلق بود، آیا اشکال این استداللها چیست که شما هنوز انفصال مطلق را ممکن میدانید؟ یعني با ارائه این 

ق نیز نفي گردید که یکي از آن استداللها همین است مطالب در عین برقراري رابطه علي معلولي انفصال مطل

که آقاي امیري به آن اشاره کردند که آخرین سرعت شتاب اول همان اولین سرعت شتاب دوم است، دومین 

استدالل این است که حرکت امري تدریجي است و نه نقطه اي که علت در نقطه اي خاص و به تبع آن 

د و سپس بین ایندو نقطه انفصال مطلق باشد بلکه تدریج بودن آن معلول هم در نقطه اي خاص جمع شو

 مانع از این تحلیل است.

 برادر پیروزمند: آیا سه عامل را چگونه تغییر میدهید؟

برادر معلمي: براي تغییر آنها مالحظه مي کنیم که اینها باید یک تناسباتي با همدیگر داشته باشند و چون 

علولي خاص بار شود هر علتي موضوع هر معلولي قرار نمي گیرد آنگاه که وقتي یک علت میخواهد روي م

برویم )تا سرعت ما افزایش پیدا کند( رفتن  0به نرخ شتاب  6مطلوبمان اینست که فرضاً از نرخ شتاب شماره 

از اینجا بآنجا منوط به اینست که این نرخ شتاب که میخواهد شتاب و این شتاب که میخواهد سرعت را 

کت دهد و سرعت که میخواهد کیفیت حرکت را براي ما بسازد، این شتاب در وضعیتي است که نمیتواند حر

آن نرخ شتاب را تحمل کند لذا باید آن را آنقدر تغییر دهیم تا به یک شتابي برسیم که بتواند بین نرخ شتاب 

به دوم برود باشد. عین این امر  اول و دوم مشترک واقع شود تا بواسطه این امر امکان اینکه نرخ شتاب اول

برود هر سرعتي  0به  6نسبت به تغییر شتاب هم قابلیت طرح دارد، یعني این شتاب که میخواهد از حالت 

این شتاب بر آن بار نمیشود بلکه باید سرعتها اینقدر عوض شوند تا به سرعتي برسند که بتواند هم با شتاب 

یعني با آندو همراهي داشته باشد همینطور نسبت به تغییر  0مارهء جور در آید و هم با شتاب ش 6شمارهء 

 سرعت.

بنابراین عاملي که نرخ شتاب را میسازد و منجر به تغییر شتاب میشود و بعبارتي سازندهء تغییرات شتاب 

است، اینگونه نیست که هر نرخ شتابي بتواند سازنده و علت تغییر هر شتابي باشد یعني این علت با هر 

علولي جور در نمي آید و روي هر معلولي سوار نیشود بلکه باید یک  چیز خاصي مطرح باشد تا این علت آن م
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واقع شود و منتهي به تغییر شتاب گردد تا بتوان این را علت آن تغییر یا سازنده آن تغییر نامید، بنابراین 

اید یک شتاب خاصي باشد که امکان وقتي میخواهیم از این نرخ شتاب به نرخ شتاب دیگري برویم شتابش ب

این امر وجود داشته باشد همینطور وقتي میخواهیم از این شتاب به شتاب دوم برویم و نیز از این سرعت به 

سرعت دوم برویم باید این تناسب برقرار باشد و این عوامل باید طوري تغییر دهیم که متناسب با آن بوده و 

 قابلیت جریان را داشته باشد.

 ادر پیروزمند: بفرض که این قابلیت ها را هم لحاظ کنیم آیا تغییرات را چگونه بدهیم؟ بر

حجت االسالم والمسلیمن حسیني: بیان برادر عزیزمان )آقاي معلمي( ناظر بر اینست که همانگونه که شما 

داریم و هم  ترکیب و تناسبات ترکیب دارید، تبدیل و تناسبات تبدیل نیز دارید، یعني هم ترکیب زماني

ترکیب مکاني حال وقتي گفته میشود تناسب را عوض مي کنیم، دو نکته ظریف در اینجا وجود دارد، مثالً 

وقتي در مکان، تخصیص را عوض میکنید و میگوئید این مقدار پول را که تا به حال آرد مي خریدیدم، به 

ا شما در مسافت مکاني تصرف کردید و خرید شکر اختصاص میدهیم، این امر در نحوه تبدیل موثر است زیر

از طریق تصرف مکاني و نسبتهاي مکاني، نسبتهاي زماني را عوض کرده اید، بعبارت دیگر وقتي شما در مکان 

تصرف مي نمائید، در منزلت خاص خودش اگر درست تصرف کرده باشید دقیقاً همان تصرف شما در زمان 

رعت و زمان یک چیز را از داخلش تصرف کرد و اضافه کنید منعکس است، یعني شما زورتان نمیرسد که س

ولي میتوانید مسافت مکاني را تغییر دهید و مرکب جدید بسازید و در ساختن مرکب جدید، سرعت جدید، 

شتاب جدید و نرخ شتاب جدید درست میشود، پس وقتي به یک مرحله اي رسیدیدم که دیدم حاال که این 

دوباره میشود یک تصرف مکاني جدید انجام داد ولي قبالً این کار ممکن نبود و سیریک تکه آن پیموده شده 

حاال میشود لذا وقتي مسافت را دوباره یک تغییر بدهیم، اگر این مسافت یا نسبتهایي را که تغییر میدهیم 

 موقعش نرسیده باشد، عمل نمي کند و اثبات گراینست که هر نرخ شتاب خاصي با یک شتاب خاصي و هر

شتاب خاصي با یک سرعت خاصي تناسب دارد و در سرعت دو نکته ظریف وجود دارد که باید به هر 

دوتوامان توجه شود: یکي اینکه موضوع سرعت که جناب آقاي امیري فرمودند مسافت یعني تناسبات مرکب 
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موضوع سرعت بود دوم اینکه تناسبات زماني اش شتاب قبلي بود، پس در اینجا دو چیز هست: یکي اینکه 

مسافت ) رابطه اي که بین امور وجود دارد( است که شما ابتدائا قدرت دارید که نسبتها تصرف کنید و کار 

دیگري نمي توانید بکنید ) حال الگوي تخصیص شما گاهي بودجه است، گاهي نیروي انساني است و .... اعم 

یت افراد کم و زیاد شوند، تصرف در تناسبات از اینکه موضوع کار چه باشد( فرضاً همینکه نسبت به یک جمع

این تصرفات نمي تواند حق باشد و نتیجه درست بدهد مگر آنکه   بخشي حاکم بر این جمعیت بوجود میآید،

نرخ شتاب قبلي را مورد توجه قرار بدهیم که معین کند که جاي این تغییر هست واال اگر تغییر مسافت 

 بلي نخورد، حاصلي ندارد.بگونه اي باشد که به نرخ شتاب ق

برادر پیروزمند: مطلب فوق، نسبت به مقدمات تغییر هست یعني هرگاه خواستیم تغییر بدهیم، براي اینکه 

این تغییر درست باشد ، باید به نکاتي که مطرح شود توجه داشته باشیم که تغییري را بدهیم که االن جاي 

د دارد ولي بفرض رعایت این امور و فهمیدن اینکه االن هست و قابلیت و ظرفیت آن در شرایط موجود وجو

میتوان عامل سرعت ساز را به این مقدار تغییر داد، سئوال اینست که وقتي میخواهیم این عامل را تغییر 

دهیم، این عامل چگونه تغییر مي کند و تاثیر عوامل دیگر در تغییر آن چیست و نه اینکه بخواهیم در پي 

یم که چه تغییري در این بدهیم که توضیح داده شده، بعبارت دگیر براي اینکه بفهمیم چه شناسایي این باش

میزان تغییر دهیم، رعایت تناسباتي الزم است ولي در مقام تحقق که میخواهیم آن را تغییر دهیم، این شتاب 

 ساز را چگونه تغییر میدهیم؟

فاعل بودن شما نسبت به تغییر چگونه  "ئید: حجت االسالم و المسلمین حسیني: گاهي است که شما میگو

یعني شما که میتوانید نسبتهاي مسافتي را متناسب با نرخ شتابهایي تغییر دهید، آیا شما چه  "است؟ 

فاعلیتي دارید و آن چه فاعلیتي دارد؟ این بحث به نظر میرسد که از انسان تا فاعل حقیقي و حضرت حق باال 

یگوئیم  هر تغییر به حول و قوه الهي است که واقع میشود و این مطلب اصالً میرود تا بآنجا میرسد که م

موضوع فعلي بحثمان نیست بلکه موضوع بحثمان تحلیل زمان است و نه اینکه ما به چه قدرتي میتوانیم در 

 شیي تصرف کنیم  و آن چرا مسخر ما است. 
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ود؟( وسیله ما در تصرف هم الگوي ما بود که )س: به وسیله آن کار داریم که به چه وسیله تصرف واقع میش

مشخص کننده اینست که کجا را دست بزنید و این تخصیص را چگونه عوض کنید و ما هم نسبتهاي بین 

این مرکب ) مسافت( را میتوانیم عوض کنیم ) متناسب با نرخ شتاب ( بنابراین اگر صحبت بر روي توانایي ما 

این بحثي است فلسفي که موضوع بحثش نیست، اما اگر صحبت در مکانیسم و قابلیت اشیاء در تغییر باشد، 

یا ساختار تغییر است، دراینصورت به نظر میرسد که بیان آقاي معلمي نسبت به تبیین آن کافي ورسا بود، 

یعني میگویند زمان مرکب است یعني همانگونه که سرعت، شتاب و نرخ شتاب ) در عین حال اصل بودن 

ه دیگري( به هم ربط دارند و متاثر از هم بوده و متناسب با همند یعني یک نحوه ترکب زماني یکي نسبت ب

مانند ترکب مکاني دارید، یک نحوه ترکیبي دارید که اینجا هم یک وحدت پیدا میکند و اینگونه نیست که 

رش داده شود، در نرخ شتاب بریده از شتاب و شتاب بریده از سرعت باشد بلکه در هر مینیمم زماني که ب

ترکیب زماني سرعت هم نرخ شتاب و هم شتاب و هم سرعت دیده میشود و این یک امتداد است که 

نمیتواند خالي از این سه باشد البته در بتدیلش هم تقدم و تاخر دارند یعني یکي زودتر عوض میشود و 

عت با نرخ شتاب قبلي یک دیگري دیرتر عوض میشود در عوض شدن نهایتشان هم تناسب دارند یعني سر

تناسبي دارد، بنابراین باید مشخص شود که چرا و بچه دلیل این مطلب پاسخگوي سئوال شما نیست و 

اشکال به کجاي این مباحث وارد است: یکي اینکه گفته شده این حرکتها با هم متناسب و متقوم به همدیگر 

انند کار کنند و مربوط به هم نیز هستند. دیگري هستند و هیچکدام بدون اینکه موضوع داشته باشند نمیتو

اینکه رابطه بین آنها هم اصلي و فرعي و تند و کند بودن مطرح است سوم اینکه موضوع سرعت، مسافت 

 متناسب با نرخ شتاب قبلي است، آیا از این سه مطلب، کدامش داراي اشکال است؟

 "این امر را چگونه تغییر میدهیم  "ي گفته میشود، برادر معلمي: بد نیست به این مطلب تاکید شود که وقت

چند صحبت در مورد آن ممکن است مطرح شود، یکي اینکه مراحل آن را ریز کنیم، یعني منظور از سئوال 

 "سوم به ... میرویم  "اول به اینجا، دوم به آنجا   "چگونگي رفتن از اینجا بآنجا باشد و جوابش این باشد که : 

براي  "سئوال نسبت به ریز تر شدن مراحل است، حالت دوم اینست که سئوال این باشد که  در این حالت 
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یعني از عامل زمان ساز سئوال شود و حالت  "رفتن این موضوع از اینجا بآنجا، چه چیزي را باید تغییر دهیم

قا فرمودند همان بحثي است که حاج آ "این تغییر چگونه صورت میگیرد  "سوم وقتي سئوال میشود که 

یعني سئوال از چگونگي انجام اینکار توسط انسان است و جواب آن اینست که ما بعنوان فاعل اختیار داریم و 

با اختیارمان این را  از اینجا برداشته و آنجا میگذاریم یعني باید مراتب جهت سازها و زمان سازها و مکان 

وضعي برسد که وقتي گفته میشود باید آن را تغییر داد، سازها و مراحل حرکت به اندازه اي ریز شود که به م

مفهوم آن روشن باشد و به فاعلش بر گردد، لذا اگر سئوال شما امري غیر از سه حالت فوق ) مراحل حرکتي، 

 ابزار حرکت و فاعل و حرکت ( را میرساند، آن را مشخص کنید تا بررسي گردد.

ه رابطه بین زمان سازها این بود که بگوئیم یک عامل سرعت ساز برادر پیروزمند: ابتدائاً یک تصور نسبت ب

داریم که خود داراي تغییر است و عاملي دیگر آن را تغییر میدهد که شتاب ساز است شتاب ساز هم داراي 

ثبوت نیست و  تغییر میکند و لذا عاملي به نام نرخ شتاب ساز متکفل تغییرات آن است اگر ما یک چنین 

بطه سه زمان ساز داشته باشیم آیا این سه در تغییر شان چه رابطه اي با هم دارند؟ مطالبي که تصوري از را

گفته شد در آن فرض هم که کسي بخواهد عامل سرعت ساز را با عامل شتاب ساز و عامل شتاب ساز را با 

رف در عین اینکه عامل نرخ شتاب ساز تغییر دهد صادق است  که باید به قابلیت تغییر توجه داشت، این ح

آنجا هم جاري است، اگر کسي سئوال کند که رابطه این سه در تغییرشان چگونه است، یعني حاال که 

فهمیدیم این عامل سه سرعت ساز را با لحاظ قابلیتها و ظرفیتها باید اینقدر تغییر داد، چگونه تغییر میدهید، 

ر از قالب این احتمال بیرون بیائیم، سئوال تا عامل سرعت ساز تغییر کند آن یک احتمال سات حال اگ

اینست که وقتي فهمیدیم که یک تغییري باید در این عوامل سرعت ساز رخ دهد در تغییرش عوامل دیگر 

چه رابطه اي با این دارند و چه مشارکتي در تغییر آن میکنند، یک جواب آن بر اساس احتمالي که گفته شد 

 مسطح و در نهایت انفصال مطلق است. است که الزمه اش علت و معلولیت

حجت االسالم و المسلمین حسیني: چگونه و چرا الزمه اش علت  و معلول سازگار با انفصال مطلب میشود؟ 

وقتي تناسبات سرعتي را عوض کردید، یعني بقدرتي که خداي متعال بشما داده،مسافتها را مورد تصرف قرار 
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مجموعه تان کردید و دیدید نرخ شتاب در چه وضعیتي است و قابلیت  دادید، اوالً، یک مالحظه اي نسبت به

تغییر را در مجموعه مالحظه کردید، ثانیاً شما نسبت به موضوع تحت تصرفتان یک قدرت تصرف دارید و لذا 

تناسبات مجموعه مرکبتان یعني تغیییر سازهایتان را تحت تصرف قرار دادید، این تصرفي که شما مي کنید 

نظام فاعلیت حضرت حق تا اینکه بشما برسد ربط دارد و بواسطه فعل شما یک ترکب فاعلي واقع هم به 

میشود یعني هم خواست ) مشیت ( شماست و هم به مشیت حضرت حق تناسب دارد و تحققي که در خارج 

د در یک پیدا میشود یک فعل واحد است منسوب به دو فاعل، و لذا اصالت شیئي هم نیست زیرا اگر فعل واح

سلسله اي قرار میگرفته که این مطلقاً  مربوط به شما بود و باالتري هم مطلقاً مربوط به خدا بود، مبتني بر 

یک علت و معلولیت اصالت شیئي بود اما اگر گفتید فعل واحد که وقوع پیدا میکند و فاعل سفارش دهنده 

در این موضوع بحثي هستیم که شما تناسبات آن هستند و با یک فاعل محقق نمیشود، در هر حال فعالً ما 

مرکب یعني تناسب بین تغییر سازهایتان را با مالحظه نرخ شتاب قبلي عوض مي کنید و شروع به یک 

حرکت جدید میشود و همه دستگاه در یک مرتبه جدید کار میکند، آیا این مطلب چه ربطي به اصالت شیئي 

ي نیست ( در هر حال آنچه میگوئیم با اصالت رابطه سازگار است شدن دارد؟  )س: آن احتمال، احتمال درست

 و اصالت شیي نیست.

برادر پیروزمند: ولي بر مبناي جوابي که داده میشود باید دید که رابطه این سه چگونه است. میفرمایند: با 

این را چگونه تغییر لحاظ قابلیت تغییر ما فهمیدیم که این را باید تغییر داد، سئوال مي کنیم با این حال، 

این موردي ندارد و آنرا تغییر میدهیم، یعني وقتي فهمیدیم زمان ساز این است و باید  "میدهید؟ میگویند: 

ولي این مطلب بدان  "به این مقدار هم عوض شود، دیگر سئوال از اینکه چگونه عوض مي کنیم معنا ندارد 

از را تغییر دهیم، در تغییر آن، کاري به دو عامل زمان معني است که وقتي میخواهیم یکي از عوامل زمان س

ساز دیگر نداریم یعني در تغییر دادن این آنها نیستند که این را موجب میشوند بلکه در واقع داریم یک عامل 

زمان سازي براي خود این عنوان مي کنیم )س: که خود حضرتعالي هستید در مجموعه بزرگ. این مجموعه 

که فرضاً منزلت یکي از عوامل سازنده حرکت  _ست و انسان و شما بر اساس منزلتتان تحت تسخیرتان ا
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تصرف مي کنید ( در هر حال گاهي است که تغییر ساده است و گاهي است که  _نسبت به این موضوع است 

که  چنین نیست اگر چه همین فعل ساده را هم که انجام میدهیم نیز عاملي در تغییر آن هست و وجود دارد

 شاید آنرا بیان نکنیم ولي با آن است که داریم این تغییر را ایجاد مي کنیم. 

 برادر معلمي: یعني زمان ساز دیگري براي خود زمان ساز قائلید؟

برادر پیروزمند: براي زمان ساز، یک زمان ساز دیگري وجود داشته که  با همان، اینرا تغییر داده ایم هر چند 

اینکه در یک مرتبه اي آنرا بیان کنیم نیست و لکن در مرتبه دیگري که مطلب گنگ که دیگر احتیاجي به 

چه بسا که این مطلب مورد داشته باشد که وقتي یک زمان ساز را تغییراتش را هم مشخص کردید، آنقدر 

س مطلب اجمالي است که گنگ است که چه کنیم تو لذا مجبور میشویم که ما عوامل تغییر را ریزتر کنیم پ

وقتي ما میخواهیم یک عامل ساز را تغییر دهیم، این با یک عاملي که این را تغییر میدهد، تغییر داده میشود 

 اعم از اینکه آنرا بشناسیم یا نشناسیم.

برادر معلمي: به نظر میآید سئوال از حالت اولیه خود کمي عوض شده است، اگر سئوال این باشد که اگر ما 

آیا همین قدم اول براي همه روشن است  )  "مراحل حرکت این است  "ه و گفتیم در قدم اول تقسیم کرد

فرضاً دو نقطه دور از هم را معین کنیم(؟ جواب قطعاً منفي است و لذا مجبوریم بین ایندو مرحله هم نقاط 

ما دیگري را تعیین کنیم. گاهي هم هست که عین این مطلب در بحث زمان سازي آورده میشود، یعني اگر 

در جایي سه عامل را بمنزله زمان ساز معرفي کرده و بگوئیم با تغییر اینها موضوع عوض میشود، آیا این امر 

کفایت مي کند؟ جواب این هم ممکن است منفي باشد بعد براي تغییر خود آن زمان سازها یک فرمول دیگر 

ییرات جزئي تر آنها را پیدا مي کنیم و بکار میگیریم و زمان ساز آن زمان سازها را پیدا مي کنیم، یعني تغ

این مطلب را آنقدر ادامه میدهیم تا به مطلبي برسد که قابل حل باشد اما گاهي است که سئوال مي کنید که 

وقتي این موضوع را عوض کردیم، شما از طرفي میگوئید تغییر سرعت ساز به تبع شتاب ساز است یعني  "

وض میشود اما گاهي است که میگوئیم خودمان سرعت را عوض مي وقتي شتاب را عوض مي کنیم سرعت ع

در هر حال اگر  "کنیم، اگر شما سرعت را عوض مي کنید نقش شتاب ساز و نرخ شتاب ساز چه میشود؟ 
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سئوال این قسمت دوم باشد جوابش اینست که با همان استداللي که گفتیم، در تغییر نسبت تاثیر این شیي 

نسبت تاثیر عوض شود میتوانیم بگوئیم خودش عوض شده است ) در عین حالیکه ثابت اثر میگذارد و وقتي 

است و خودش را عوض نکرده ایم ( یعني یک وقتي است که ما یک چیزي را خودش را عوض میکنیم و مثالً 

آنرا برداشته و چیز دیگري سرجاي آن میگذاریم و سپس میگوئیم اثر این عوض شد، وگاهي است که یک 

ز دگیري را عوض میکنیم که اگر چه ظاهر امر اینست که این سر جاي خودش است، ولي وقتي نسبت چیی

تاثیر دارد عوض میشود مي فهمیم که اي نیز دارد عوض میشود  ) هر چند که ما انرا همان چیز قبلي 

و مقدورات، گاهي  ببینیم( مثالً در جایي که براي جامعه زمان ساز معرفي کرده و مي گفتیم والیت، اطالعات

است که ما مستقیماً مقدورات را تغییر میدهیم یعني یک چیزي برمیداریم و چیز دیگري سر جاي آن 

میگذاریم و فرضاً میگوئیم االن که ما با تراکتور شخم مي زنیم نسبت به قبل که با گاو آهن شخم میزدیم، 

اسطه اطالعات جدیدي که پیدا کرده ایم داراي نسبت تاثیر بیشتري است اما گاهي است که میگوئیم بو

کارایي همان مقدورات اثر گذاشته و نسبت تاثیر آن عوض میشود ولي خودش همان چیز سابق است و عوض 

نشده است و این با حالت قبل که گاو آهن را برداشته و تراکتور سر جاي آن میگذاریم فرق دارد. بعبارت 

از همین مقدورات در ربط جدید، نسبت تاثیر بیشتري بدست  دیگر ما یک چیز جدیدي پیدا میکنیم که

میآوریم، این مطلب بدان معني است که آن اطالعات جدید در عوض شدن این مقدورات اثر گذاشته است 

چرا که داراي همان اثر سابق نیست ولي در عین حال اینگونه هم نیست که مستقیماً اقدام به عوض کردن 

راین هر دو حالت فوق صحیح است، یعني هم مي توان گفته مقدورات را عوض مي خودش کرده باشیم، بناب

کنیم و هم میتوان گفت وقتي وقتي اطالعات عوض میشود نسبت تاثیرات مقدورات را هم افزایش میدهد 

همینطور وقتي والیت عوض شود، در همان اطالعات سابق اثر گذاشته است و همانها را نسبت تاثیرش را 

میدهد، پس طرفین مطلب حل شد، یعني اگر سئوال اینست که وقتي یکي عوض میشود اثرش در افزایش 

دوتاي دیگر چگونه واقع میشود، همین مطلب اخیر جواب میباشد و اگر سئوال اینست که چگونه عوض 

این میکنید؟ جوابش اینست که با تغییر کیفیت آن یعني اینکه آن را برداریم و چیزي سر جایش بگذاریم، 
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مطلب به تبع دو تاي دیگر و جبري نیست بلکه فاعل آن و عوض کننده آن ما هستیم اگر سئوال اینست که 

وقتي مابعنوان فاعل میخواهیم آن را عوض کینم، چیز دیگري هم هست که با عوض کردن آن منتهي به 

ن سازهاي رده عوض شدن آن عامل بشود؟ جوابش اینست که اگر هم یک چنین اموري مطرح باشد، زما

 بندي هستند که در تقسیمات رده دوم به آنها میرسیم.

حجت االسالم و المسلمین حسیني: یعني در الگوي تخصیص اولیه تان خودتان فاعلید بعد ثمره این 

 تغییرتان این میشود که آندو و فعالیت کنند و بتواند کار دیگري انجام دهید.

تي من فاعلم، این فاعلیت چگونه اعمال میشود یعني مکانیزم آن برادر پیروزمند: صحبت در اینست که وق

چگونه است که جواب اینست که با زمان سازهاي خودش و مرتبه بعدش صورت مي گیرد، پس اینکه ما در 

مراتبي مي بینیم که عوامل تغییر زمان سازهاي مرتبه بودنش هستند شاهد بر این است که آنجایي هم که 

در ظاهر زمان سازش را پیدا نمي کنیم، الزم نبوده که پیدا کنیم و نه اینکه نیست و نه  تغییر میدهیم ولي

اینکه تغییر از طریق آن واقع نمیشود، تغییر در همانجا هم از طریق زمان سازهایش واقع میشود منتهي 

 اینقدر مطلب ساده و بسیط بوده که ضرورتي بآن نبوده است.

جاها اینگونه است که با زمان سازهاي خودش صورت بگیرد و نه همیشه، یعني برادر معلمي: البته در بعضي 

بعضي جاها عامل تغییر دهنده آن خود انسان است ) س: ولي خود انسان با یک چیزي آن را تغییر میدهد( و 

وان همیشه اینگونه نیست چرا که اگر این امرتاً مبهم بخواهد ادامه پیدا کند چیزي را حل نمي کند و نمیت

کار رکد یعني هر گاه بخواهیم کار کنیم اگر فرض بر این باشد که بوسیله چیز دیگري آن را انجام دهیم، 

نسبت به آن هم این مطلب صادق است و پایاني هم ندارد مگر اینکه در جایي چنین گفته شود که در آنجا 

 را دارد. دیگر خود انسان فاعل است و بواسطه همین فاعلیت توانایي عوض کردن آن

برادر پیروزمند: بنابراین وقتي پرسیده میشود تاثیر عوض شدن شتاب ساز در سرعت نیست و جواب داده 

میشود که با تغییرات شتاب سرعت عوض میشود، دیگر کسي که یک چنین جوابي میدهد که با تغییرات 
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با تغییرات شتاب سرعت شتاب سرعت عوض میشود، دیگر کسي که یک چنین جوابي میدهد نمیتواند بگوید 

 را عوض مي کنیم.

برادر معلمي: با توجه به مباحث و استدالالتي که مطرح شد، جواب فوق نیمتواند  غلط باشد، چرا که گاهي 

که بدان معني است که یک "چگونه این مقدور را به مقدور دگیر تبدیل مي کنیم؟ "است که شما میگوئید 

دیگري سر جاي آن قرار میدهیم، این یک جواب است و جواب دیگر  شیي و کیفیت را برداشته و کیفیتي

بفرض هم که این مقدور را عوض نکنیم، یک چیز دیگري را عوض مي کنیم و آثار این مقدور  "اینست که 

 "عوض میشود اگر چه ظاهرش همان چیز قبلي است و از تعویض آثاري مي فهمیم که عوض شده است 

ک جا شتاب ساز در سرعت ساز اثر گذاشته و سرعت را عوض میکند و در جاي اینها دو حالت است، در ی

 دیگر اصوالً سرعت ساز را برداشته و چیز دیگري سر جاي آن مي گذاریم.

برادر پیروزمند: سئوال ما اینست که وقتي میخواهیم یک عامل را تغییر دهیم  این عامل را چگونه تغییر 

تغییر دهیم در دوتاي دیگر هم اثر دارد، حرف درستي است ولي پاسخ  میدهیم؟ اینکه وقتي این عامل را

سئوال ما نیست، یعني اگر چه وقتي شتاب ساز را عوض مي کنیم روي دوتاي دیگر هم اثر گذاشته و آنها هم 

یک تغییري مي کنند اما این مطلب بدان معنا نیست که همان رابطه اي که بین سرعت، شتاب و نرخ شتاب 

 م داریم قائل میشویم، یعني تغییرات هر کدام با تغییر در دیگري دارد واقع میشود.مي گفتی

شتاب ساز را که تغییر دهیم در سرعت تغییر ایجاد میشود زیرا  "برادر معلمي: در هر حال بین اینکه بگوئیم 

دگیري قرار  و این سرعت را برداشته و جاي آن سرعت "با اینکه بگوئیم  "نسبت تاثیر آن زیاد میشود.

 تفاوت هست. "میدهیم

 يریر آن دو عامل در شکل گیم تاثیده ير مییک عامل را تغی ين باشد که وقتیف: اگر سئوال ایبرادر س

ر مالحظه ییاست که تناسبات را در هنگام تغ يست؟ جواب همان جواب قبلین ( چیدر خود ا يعنیمنتجه ) 

د تا در یر دهیین عامل را تغیشود ایم پس اگر گفته میکن يه مگر توجیر آن دو عامل دیبه تاث يعنیم یکن يم

م یگوئین در رابطه هر سه آنها با هم باشند میند قرار بود بر اساس تعیر حاصل شود اگر بگویین تغیمنتجه ا
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ر آن یتاث يعنین یط هستند ایگر شرایکندکه آن دو عامل دیدا مین اقتضاء پیط این شراینکه به خاطر ایهم

 دهند.یگر در عمل ما که در مجموعه آن منتجه را میعامل ددو 

ن سه عامل زمانساز را نسبت به منتجه ین سئوال است که اگر ایک به ای: سئوال من نزديمیبرادر سل

را  ين رابطه علت و معلولید اگر ایشو يآنها قائل م يبه هم برا يک رابطه علت و معلولیرد و یگیهمعرض م

رات ییتغ يشود براید شتاب علت واقع میاگر بفرمائ يعنین قابل قبول است ید ایستقائل ه يفنیبطور ظر

 ينطور برایرد و همیباشد تا علت آن قرار گ يد شتابیر کند باییخواهد تغیکه سرعت م يوقت يعنیسرعت 

اگر شتاب عوض شود سرعت  يعنینطور بالعکس آنهم ممکن است یر شتاب نرخ  شتاب الزم است و همییتغ

م یم نرخ شتاب را عوض کنیخواهیهم  يده باشد که بتوان شتاب را عوض کرد و وقتیرس يزان خاصید به میبا

نه  يعنیشود یک طرفه نمین رابطه علت و معلول یده باشند بنابرایرس يزان خاصید شتاب و سرعت به میبا

دهد، یدن خود را از دست مکطرفه بینکه حالت یشود و هم ایکطرفه نمینکه حالت یشود و هم ایتنها مطلق نم

رش کند ییکه زمان تغ يآن عامل يعنیکند یدا  میاصالت پ يگرینسبت به د يکین دو مسئله یالبته با حفظ ا

م که مثالً نرخ یشه بدنبال آن هستیم و ما همیر دهییما مطلوب تر است که آنرا تغ يتر است اصل است و برا

م سرعت و شتاب متناسب با یآئ يد نرخ شتاب بکند میکه با يرییم و بنابر تغیر دهییشتاب را در موضوع تغ

م یکن ينها را به تبع آن مالحظه میم و ایده يآن را اصل قرار م يعنیم یکن يجاد میآن مالحظه کرده و ا

م تا شتابمان یبرسان يزانید به چه میم سرعتمان را باینیب يم میخواهین نرخ شتاب را مینکه ایبخاطر ا يعنی

اگر  ين است مسئله حل است ولیم اگر غرض همیر دهییم نرخ شتاب را تغیم تا بتوانیبرسان يزانیرا به م

ن ینکه بر اساس ایگر ایک نکته دیمحل اشکال است  يک طرفه قائل شومیرا بطور  يرابطه علت و معلول

نها یاست، انطور یک احتمال ای يعنینه هستند نه علت یهم زم يصحبت که سرعت وشتاب و نرخ شتاب برا

ک یر عامل سرعت ساز است، ییر سرعت، تغییم علت تغیگوئیکوقت میگر، یهمد يا علت براینه هستند یزم

شود عامل شتاب ساز یسرعت عوض م يوقت يعنیر سرعت شتاب است ییم علت تغیگوئیوقت است که م

شود یرات شتاب مییغر عامل شتاب ساز و موجب تییر، تغیم خینست که بگوئیر کرده است و عکس آن اییتغ
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سرعت  يعنیر سرعت خود عامل سرعت ساز است ییتغ يباشد علت اصل ينه میر سرعت و زمییتغ يفقط برا

جاد و نشاءت گرفتن سرعت را در خود ین معنا، علت ایرد نه از شتاب ساز، به ایگیاز سرعت ساز نشاءت م

 از .د جستجو کرد نه در عامل شتاب ساز و  نرخ شتاب سیسرعت ساز با

آن موضوع شتاب و نرخ  يدارد، بعد وقت يزین مطلب هست که خودش از خودش چی: بله ايبرادر معلم

 يو با هر نرخ شتاب يبا هر شتاب ينکه هر سرعتیا يکیچند مطلب با هم است  يعنیشود، یشتاب عوض م

هم همراه هر  يشتابم و هر یم بگوئیتوانیاز آنطرفش هم م يعنیاست  ينین طرفیندارد ا يت همراهیقابل

نطور که گفته یا يعنیست ین ين تناسب هم نقطه اینست که ایگر هم ایک صحبت دیتواند باشد، ینم يسرعت

ک سرعت و یر کرده و یینها تغین شتاب و نرخ شتاب خاص با هم  هستند و بعد این سرعت خاص و ایشود ا

تواند همراه چند تا یم يکیج است یتدر رند بلکه چونیگ يآنرا م يجا يگریک نرخ شتاب دیک  شتاب و ی

آنها  يبا دو تا ينیت همنشیباشد که قابل يک امرید یبا يگریعوض شود د يکیخواهد  يم يوقت يعنیباشد 

نکه یگر ایک صحبت دیرد و یر خاص انجام بگییرا داشته باشد تا امکان داشته باشد در آن وهله از زمان آن تغ

ز یک چیم یگوئیکه م يدهد، وقت ير مییگر را تغید ير آندو تایسبت تأثشود نیاز آنها عوض م يکی يوقت

ت آن در ارتباط با هرکدام از یکرد خاص ينیز همنشیکه دو چ يز را دارد وقتین دو چیبا ا ينیت همنشیقابل

که با  يوقت يز قبل است ولیرسد که همان چیشود هر چند که در ظاهر بنظر میکند و عوض م يآنها فرق م

شود هر چند که در یکند و عوض م يت آن در ارتباط با هر کدام فرق میکرد خاص ينیز همنشیدو چن یا

شود در منتجه دو اثر یز همعرض مین دو چیکه با ا يوقت يز قبل است ولیرسد که همان چیظاهر بنظر م

لت و معلول شود نه عیدا میم به انفصال مطلوب پیرین چند مطلب را که با هم در نظر بگیکند ایدا میپ

ر یمتغ يزهایشوند آثار چیآثار ثابت نم يعنیشود یم يز ثابتیک چیشود نه یدا میپ يکطرفه ایبصورت 

 شوند.یم

 شود.ینم يگریهم د يکیعلت وقوع  يعنی: يمیبرادر سل
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ک یر یم نسبت تأثینیب يم يم وقتیر که نگاه کنیاز طرف نسبت تأث يوقت يعنیک بعد چرا، ی: از يبرادر معلم

م چه یگوئیرش عوض شده بعد میست چون نسبت تأثیسابق ن یين همان شیم اید بگوئیعوض شد با یيش

ن عوض شود و نسبت ینست عامل همعرض آن باعث شد این عوض شود جواب ایباعث شد که ا يزیچ

را  يریک موضوع دگیدارم و ین موضوع را بر مید من ایگوئیک وقت است که شما میرش عوض شود یتأث

 يگرید يزینرا عوض کرده و چیم اینطرف که بگوئیکند، حالت این دو حالت با هم فرق میگذارم ا يم نجایا

ز ینرات عوض کرده و چیم اینطرف که بگوئیکند، حالت این دو حالت با هم فرق میگذارم ا ينجا میرا ا

گردد که ینسان بر ما به خود ایداشته باشد  يگریاج به زمانساز دیگذارم ممکن است احت يش میبجا يگرید

شود پس خود یر هم عوض میگیر دیم نسبت تاثیکن يز را عوض میک چیفاعل است، اما در حالت اول که 

ن قرار یکه در همعرض ا يله دو امرین امر بوسیرش عوض شده است علت این هم عوض شده که نسبت تاثیا

 باشد. يگرفته اند م

 ا علت؟ ینه بوده اند یر زمیین نسبت تغیجاد ایا ينجا برای: آن دو امر ايمیبرادر سل

 نه.یر خاص علت بوده اند نه زمیین تغیا ي: برايبرادر معلم

 ندارد. ينه با علت بودن منافاتی: زميریبرادر ام

ن در رابطه یم با استفاده از همان مثال که در بحث تعیر کنیم تفسین امر را بخواهی: حال اگر ايمیبرادر سل

م یرون بکشیداخل محفظه را ب ياست اگر هوا يبادکنک يت که در محفظه در بسته اشد آسانتر اسیزده م

ا یم علت بزرگ شده بادکنک کم شدن فشار داخل محفظه است  یم بگوئیتوانیا میشود آیبادکنک بزرگ م

بزرگ شدن آن  ينه برایم زمیداخل محفظه را کم کرد يهوا يداشت وقت ينکه باد کمک از خودش فشار یا

 شد. جادیا

 يداخل محفظه است ول يست کم شدن هوایعلتش چ ير خاصییف تغین کیند علت ای: اگر بگويبرادر معلم

 ن آن هستند.یست خوب طرفین خاص چین تعیند علت ایاگر بگو

 ر یین تغیند علت وجود و وقوع ایاگر بگو يعنی: يمیبرادر سل
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بادکنک و هم  يم هم فشار درونید بگوئیت باسین خاص، چین تعیند علت ایاگر بگو يعنی: بله يبرادر معلم

 رون انجام شد و فشار داخل محفظه کم شد.یکه از ب يمکش

 یيکه بر اساس اصالت ش ين ما و کسانیب يک تفاوتیان ذکر است که ین مطلب شای: در پرانتز ايمیبرادر سل

ف آن و بر اساس رابطه یکرات را به لحاظ ییکه ما تغ ير وجود دارد در حالییر تغیکنند در تفسیصحبت م

ف یم ما به کیگوئیگردانند اما ما م يبر م یير را به ذات درون و درون شییم آنها وجود تغیکن يمالحظه م

از آن  يگردد، حال اگر کس يو تناسب آنها بر م يرونیط بیم که هم به درون و هم به شرایر کار دارییتغ

د گفت که سئوال موضوعاً قبل ین دستگاه بایست در ایر چییموضع سئوال کند که علت وجود و وقوع  تغ

 ست.یطرح ن

است  يا عالم اصلیر شتاب است ییشود نرخ شتاب علت تغیگفته م ي: گاهينین حسیحجت االسالم والمسلم

کطرفه هستند و تقوم به هم ندارند گفته ید که یآیر سرعت است و به نظر مییدر تغ يو  شتاب هم عامل اصل

گر یهست به عبارت د يبیوحدت تکر يابد در همان مرکب زمانیتواند وقوع  ینم  يزین چیشود که نه چنیم

ازمند به وجود یند وجود اشرف نیگو ينست که میر ایک تفسیر هست یم دو تفسیائیت هم که بیدر نظام فاعل

ست یازمند به وجود پست نیازمند به وجود متوسط و وجود متوسط هم نیف هم نیست و وجود شریف نیشر

نکه بستر داشته یست، وجود اشرف دائم در شدت قرب بدون اینطور نیشود که ایک وقت هست که گفته می

اکرم )ص( به همه لسانها خدا را  يمتعال بر نب يصلوات خدا يعنیدا شود یش پیتواند برایباشد قرب نم

ر حال خدا را ییحاالت با تغر ییم در تغیکنم که اگر گفت يپرستش کند من باب مثال در مرتبه نازل عوض م

ر کلمات ییپرستد و با تغ ير کلمات خدا را مییپرستد و با تغ يخدا را م يت ذهنیفیر کییپرستند و با تغ يم

دراد و به اطوار مختلف و به اقوال مختلف  يد و افعال مختلفیگو يا رحمن و .... میا ال...، یپرستد  يخدا را م

د و ید خدا را بپرستیخواستیپرستد، حال اگر شما م يمتعال را م يخدامختلف  يافعال مختلف و گونه ها

د بدنتان مثل سنگ خشک بود، آن نحوه پرستش و آن نحوه فعل ید، قدرت سجود نداشتیقدرت فعل نداشت

شد که خدا را  يدا نمید اما آن نحوه قول پینطور زبانتان قفل بود و خدا را دوست داشتیشد اگر همیواقع نم
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شد، خوب پرستش  يدا نمیتان پیکه متناسب  با پرستش است برا ير فکرییا اگر آن  نحوه تغیو  دیبپرست

د آن موجودات ید خوب بایخدا ممکن نبود حال اگر بنا شد که شما خدا را به همه زبان ها در آن واحد بپرست

د، به زبان همه اهل عالم، یشما به عدد همه لسانها به عدد همه خالئق که خدا را بپرست يعنیو لسانها باشند 

د او را قرار داده اند و در حالت اضطرار یک نفر بدهکار است و طلبکارها در فشار شدید، فرضاً یمحتاج هست

ک اضطرار یروند آن هم ین میش دارند از بیک نفر هم در موقع آمدن زلزله بچه هایا ال.. ید یگو يم يخاص

 يد شما حاالت مختلفیگو يا ال.. میک یق شده است آنهم یدچار حرک نفر هم ید یگو يا ال.. میک یدارد و 

مختلف اضطرار،  يگونه  ها يد و لو همه مضطرند ولیریمختلف مضطر هستند در نظر بگ يرا که به شکلها

ش هزاران هزار شکل دارد یکه در مطلب هست در همان اضطراب تنها يا ال... شدتیند یگویهمه هم دارند م

خواهم به هم زبانها خدا را بپرستم والزمه قرب  يد همزمان میدارد اگر گفت يادیز يشکلها در ابتهاجش هم

شود و آن اسم اعظم که شامل  يک اسم به او داده مید یگوئیم يد، گاهین باشد که به تمام اسماء بپرستیا

پرستد هم با  يشود هم با آن اسم اعظم میگفته م يپرستد، و گاه ين اسمهاست و به اسم اعظم میهمه ا

ن یشود جز به افاضه معصومیحاصل نم يکس يقرب برا يد حالتهایبگو يپرستد اگر کس ين اسماء میهمه ا

ت در یت در توجه به خدا منسوب به آنهاست فاعلیشود پس فاعلین نمیاجابت هم جز به شفاعت معصوم

ند منسوب به یب يست؟ میند منسوب به کینجا حسن فعل را ببیقبول و شفاعت هم منسوب به آنهاست ا

خواهد همانطور که  ینها را نمیچکدام از اید هید و بگوئید وببرینکه آنرا مجرد کنینه ا ين است ولیمعصوم

ن ید تا ایایتان در بید شما صدایبا يعنین، یا ارحم الراحمیا رب، یا ال.. ید ید باشد تا شما بگوئیبا يکلمات

 يزید و پرستش خدا را انشاءال... در برنامه ریپرستش خدا هست يبرا يد شما محتاج به ابزاریکلمات را بگوئ

که  يله رفتاریکه خدا را بوس يد در عبادت کسانیک هستین   انشاء ال... شریت معصومید و به عنایکن يجار

ن یپرستند، شما قدر کارتان را با حفظ اخالص و الجا نسبت به معصوم يت باشد میت از والیمتناسب با حما

م از شوق کار سزاوار یت کند بدانیت بودن را خدا عناید و اگر قدر آنرا آنطور که شأن اخالص دنبال والیانبد

کال مال در خدمت یا باطل باشد و اکل ایتواند حق باشد ین انسانها میم رابطه بیز را فراموش کنیاست همه چ
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ک یکه د ر نظام دارد شر يم شود در تبعاتنکار بدست شما انجایا باطل باشد، و لذا اگر ایت خدا یان والیجر

د، االن حضرت امام )ره( در ینیب يد که آثارش را میدا کرده ایپ ينسب يعنیت یدر منصب وال يعنید یهست

شود یکه آنجا انجام م يراتیک هست و در خیآورند شر يبدست م يروزیبالد عالم که مسلمانها پ ياقص

رند حال یر نپذینند و تاثیتنامه امام را ببیشود وصینم يعنیعه خواهند شد یآنها ش يک هستند وقتیشر

شود با ید و میشود خدا را پرستیم با فعل میه خدا را بپرستیاله يان بندگیم با رفتار متناسب با جریخواهیم

ا، ام جنگ با خدید پیگوئ يم يان است به دومیان کرد مثل با قرض الحسنه اطاعت و با ربا عصیفعل عص

که  يچاره بدبختینکه آن بیغام جنگ کردن است و لو ایکه آن اثر پ يت استکباریدارد در وال يک اثری يعنی

 ين فعلش بدهد ندارد ولیام جنگ با خدا و رسول با اینکه پیله اش ایرود هرگز در مخینزول گرفتن م يبرا

ت اوالً یاست اما درباره اصل خود والت یدر نظام وال يفعلش مناسب با آن مطلب است، پس اکر شما کار مهم

ل آنها یاً هم به طفیت است ثانیتمام عوالم از عالم ملک و ملکوت و ... همه عوالم اول قوامشان به نظام وال

نکه یشان خلق کند نه اتیرا برا يلین طفیاز درارند که خداوند چنیخدا ن يخلق شده اند و هم آنها در بندگ

ک وقت است که شما یشما خلق کرده ام،  ينها را برایگذاشته باشد که ا سرشان يخدا منت خشک و خال

ن یز واقعاً به درد این چید هم که ایدان يده ام میتو خر ينرا براید ایگوئید میرا گول بزن يد بچه ایخواهیم

تو  يد برایئگوید حاال بچه از در آمده و به او میده ایخر يکار يز الزمه خانه بوده و برایک چیخورد بلکه ینم

ا یل شما خلق کرده ام ینها را به طفید ایگو يمتعال م يکه خدا يشود اما وقتیده ام و او هم خوشحال میخر

ن عوالم محتاج هستند که به یبه همه ا يشان در سرپرستیخ عوالم مخلتف ای) هدا عطاء ربک ( واقعاً به تار

ک یزمان  يشان شود که در کیامتحان ا يبرا ينه ایشود زمیگفته م يد، گاهیلسان همه عوالم خدا را بپرست

که هست،  يشود و بلکه همه ابتهاجهائیکه گفته م یيا ال... هایر، همه یشود خیگفته م يبشوند گاه يشیآزما

ر ید و تکبیح تحمیکه هست لسان تسب یيب ها و تحرک هایوان گرفته تا اعال مرتبه، بلکه همه ترکیاز عالم ح

 يجسد يد به قد خود ما گاهیخدا الزم دار يبندگ يبرا ياست که  شما جسد ياهگ يعنیحضرت هستند 

خ عالم، و صلوات خدا هم هر لحظه بر یکل عالم آنهم که تار يد به بزرگیخواهیطاعت و عبادت خدا م يبرا
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گر هم هست که در همه عوالم در مراتب مختلف هم متناسب با همان ید ياکرم )ص( است بحث ها يبن

دارد و به هم متقوم هستند البته  يبینها وحدت ترکینست که اینجا فقط صحبت ایشود ا يپرستش ممرتبه 

ز نباشد آنها شأن یچ چینکه اول کار آنها خلق شوند و آخر کار آنها باشند، و مدتها خدا را بپرستد و هیشأن ا

 يم با همه عوالم خدا را مپرستند ه يم يخدا را به اسماء حسن يآنهاست هم در عالم انوار يعالم انوار

له آنها در پرستش ین حال ابزار آنها و وسین )ص( هم در عین معصومینجا هم همه عوالم و همیپرستند ا

ر، و یمختلف دارد کمک به محتاج، فق يدن گونه هاید که خدا پرستیفرمائ يمتعال هستند االن هم م يخدا

او، تا حاق قلب و فکر او و روح او توجهش  يماریع فقر و بمار و رفیا بیر یک فقیکمک به  ي.... حال اگر بجا

ح است ید آنوقت صحید و در تمام مراحل حضور داشته باشیکن يرید و از او دستگیبه خدا حضور داشته باش

ک نحو پرستش یت او ید به زبان او روح او و ذهن او، در منزلت هدایپرست يد خدا را میم شما داریکه بگوئ

دارد  يبینکه زمان همانطور وحدت ترکیک نحو پرستش است. حال در ایاز او هم  يریدستگاست در منزلت 

شود مگر با کل یت معنا نمینها در نظام تعلق است ، حال نظام والیا يهر دو يبیکه مکان دارد و وحدت ترک

 نها.یا

د و حق یآ يم امور بدست نمیتنظ يمطلب هم عوض کنم که واضح است ه از منطق صور يحال در پاورق

د یه داریحد اول ينکه شما در منطق کیا يد چرا؟ برایدان يتصرف و نظر هم ندارند حق مشاوره دادن ندارند م

ه تان هستند چه در بحث منطق آن که مواد و یحد اول يد لوازم عقلیآور يرا که م ياتیه خصوصیبعد کل

تواند ابزار واقع شود و چه در بحث منطق آن که مواد و روش  يگردند و لذا م يک حد بر میروش هر دو به 

فها یتعر يد برایآ يتواند ابزار واقع شود و چه در بحث فلسفه اش که میگردند و لذا م يک حد برمیهر دو به 

امتداد  يعنید یکن يد و جدا میدهد، در آنجا شئون مختلف را تجر يقرار م "وجود  "تا آخر کار، مبدأ را ،

 ينکه به جائید تا ایده يد و موضوع قرار میکن ين جدا میا يو سست ين و سختین و رنگ ایا از وزن انریا

ا واسطه اثبات است آنرا اصل یکه در همه قضا  يکنم فقط هست ينها را جدا مید همه ایگو يرسد که میم

ک یاست که در  يبوطمر ينظام مجموعه کارها يکند ول يم، پس با جدا کردن کار را آغاز میده يقرار م
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ب باشد نه ید ترکیه تان باید اصل باشد حد اولیشود مرکب باینها مالحظه مین ایرود ربط و نسبت بیجهت م

م و یر دهییم تغیخواهیبمان را هم مین ترکید ایگوئیده از وحدت، بعد میده از کثرت و نه کثرت بریوحدت بر

را  ير واقع شود اصل سومین سید تعلق باشد تا بتواند اید بایرا که الزم دار يم اصل دومیبرس يز دومیبه چ

ت و آن اثرش د ر یشود والیخواهد که میم ينست که در انتقال رهبر و سر پرست، محور و حافظید ایکه دار

ب و یب از سه مفهوم، مفهوم ترکید، ترکید مرکب درست کردیمنطقتان آمد ياست شما باز برا يکل جار

د کردن ذاتاً خالف جهت یست، تجرید ساخته نیب از تجریترک ينست که لوازم عقلیات، حرف ما یتعلق و وال

نها لوازم یم ایگوئید میساخته ا يار بزرگ منطقیک دستگاه بسیمرکب حرکت کردن است حال و لوازم لوازم 

نه فقط حوزه و  يعنیک مفهوم مجرد شده است نه مفهوم مرکب، یست؟ یک مفهوم است آن مفهوم چیذات 

نه فقط حوزه و تصرف  يعنیک مفهوم مجرد شده است نه مفهوم مرکب، یست؟ یتصرف در مکان و زمان چ

در  يعنی( يدیتواند زمان را مالحظه کند اما مالحظه تجریتواند نظر بدهد ) البته میدر مکان و زمان را نم

تواند در اصلو یت را اصوالً نمیت والیلذا اهمتواند نظر دهد یت نمیر وضعییت، مدل، روابط و تغیفیساختار ک

د عالم محتاج به خالق است، یگو يد میآ ياول م يعنید یآ يم يدیاعتقادات مالحظه کند البته بنحوه تجر

و  يست فلسفه عمل در مسئله انسانشناسیقول به مسئله نظام اتم و اکمل نشان دهنده تناسبات نظام ن

ست، با آن یم را ندارند و از آنها ساخته نین است فلسفه تنظیم امور مسلمیر از مسئله تنظیب، غیمسئله تذه

د ید و بگوئیائیند بیرا بب يزیتواند چیکه نم يشما با دستگاه يعنیحد و با آن روش حق نظر دادن هم ندارند 

د و یهست يد الذهنیز نظر بدهم هم چگونه ؟!! با کدام ابزار؟ هر چند که آدم حدیخواهم راجع به آن چیم

د ید با ابزار تجریگوئیاده شود؟ میخواهد پیم يذهنمان مأنوس به آثار ما انزل ال... است اما آن انس با چه ابزار

ه کار را ابزار حس قرار یداست که پاید، ابزار دانشگاه هم که پیآ ين ابزار بر نمین کارها از ایم ایگویکردن م

ن یزمان ع يبینستکه وحدت ترکیبصورت خالصه مطلب ا نجایم حال در ایشو يدهد که االن وارد میم

نکه یده از هم کما ایگر باشد نه برید به هم دیمکان است تقوم شتاب ونرخ شتاب و سرعت با يبیوحدت ترک

ن ید اید به مراتب مادون و مادون  به ما فوق است البته اگر بخواهیت بایار باال تقوم نظام والیدر شکل بس
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تواند اصالً عالم را ید نه، خدا میبگو يد ممکن است کسیشود مالحظه کنیدا میل عالم پمنتجه را که در ک

م بله دست خدا یگو ين را خلق کند و آنها هم عبادت خدا را بکنند میاکرم )ص( و معصوم يخلق نکند و نب

نکه یاست و ا يگریست و طور دین نحوه صلوات و کمال نیست و این نحوه عبارت نیگر ایآن د يباز است ول

هم که امام فرمودند که اجتهاد مصطلح  يزیچگونه است با حفظ آن چ يخامنه ا يت آقایند اعلمیگویم

با  ين است که اگر کسیست و تصرف در زمان ومکان الزم دارد و انصاف مطلب این ياداره کاف يحوزه ها برا

ند ما قدرت یو اداره نبوده بتوانند بگو که دستشان در کار انقالب يست که کسانینطور نیدقت مالحظه کند ا

ک مدل یکه دستشان در کار بوده  يم که دستشان در کار بوده البته آنهائیدار يشتر از آنهائیر بییتصرف و تغ

قدرت  يان ساده، کار گرفتنیمسلط شده اند به ب يک کاریدر عمل به  يل شما ندهند ولین شده تحویتدو

هم  يم نکرده باشند و کسیرا تنظ يخاص يدارد حال ولو هنوز دوره مهندسم و تراش ین و تنظیر ماشیتعم

شود یاد در حوزه گفته میار زینکه بسیگر هم ایم دارند و نکته دیدر عمل قدرت اداره و تنظ ينخوانده باشد ول

 يازهایک نیمعنون عالحده دارد و  یيازهایک نیند بشریگو يکنند م ين دو مطلب را جدا مینکه ایآن ا

 يک بخشیاو باز  يماد يازهایکنند در ن يند او را کمک میآ يان میاد يمعنو يازهایعالحده دارد در ن يماد

خودشان  ياز آنهم مربوط به زندگ يک بخشیان نظر داده اند و یاست که اد ياز آن مربوط به کماالت روح

ن داشته یم و ماشیابان بکشیم و خیم و برق بکشینکه آب بکشیر هم هست مثل ایو فنا پذ يشود و فانیم

نرا دست ین در مورد آن نظر داده باشد ایاست و اخص از آن است که د ياست که ماد یيازهاینها نیم ایباش

 يم کنند االن هم عقالیند تنظیاین بخش عقل دارند خودشان بیت ایوال  يخود مردم داده اند مردم هم برا

ک ادراات عقل یند بشر یگو يکنند م ياکثر عمل م يبه رابشر نشسته اند سازمان ملل درست کرده اند و 

دارد، قبح ظلم و حسن عدل را قائل است آنهم عالحده  يدارد دوم عقل عمل ياتیهیعالحده دارد که بد ينظر

 ينست که انسان مدنیاست آنهم ا يگر هم دارند که وجدانیز دیک چیامبران باش ید تابع پیگو يکه آنجا م

کند و حزومت یم يش حکومت سازیبالطبع بودنش و ادراک وجدان يدارد، در مدن يازهایک نیبالطبع است 

الکل  يالکل ف "ک هستند یهم خوبست چون همه در اداره کردن شر يلیباشد خ يآن اگر هم دمکراس يساز
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 ينمند و یآ يکوتاه م يگاه يه ال... خامنه ایان هست آنوقت در کمک به حضرت آیآقا ين در مزاق بعضیا "

ده یچیش از همه پینند آنکه تکنولوژیب ياسالم نم يگریپرچم کفر و د يکیا هست ینند که دو  پرچم در نیب

فرمودند  يشتر است او علمدار اولش است که آقا میش از همه بیاسیشرفته است و پول و قدرت سیتر و پ

ش یاست معنا يبازار جهان کا دریارد دالر آمریلیشش هزار م يکا است بنظر من وقتیطان بزنرگ آمریش

ش یاو از همه باالتر است معنا يد تکنولوژینکه بگوئیکاست ایجهان کفر بدست آمر ينست که پرچ مالیا

خواهد ین مین مقابله کرد اید با ایاست که ما با يعیت کفر بدست اوست طبیو وال ياسینست که پرچم سیا

نطور مالحظه شود معلوم یکند اگر ا يرا بر عالم جار ت خدایخواهد والیکند نم يا جاریت کفر را در دنیوال

که ناظر بر  يکه اعلم است از نظر فقه يا کسیستاده است آیستد و ایمطلب با يمقابل ان يشود چه کسیم

ص دهد و فقط یتواند درست تشخیهم نم يشخص يزندگ يموضوعات را برا ياست و حت يشخص يزندگ

که بر  يا کسی يات علمیاضیات است آنهم نه ریاضیکارش فقط ر که حوزه يرا، مثل دانشمند ياحکام کل

حد  ياله يتواند نظام را  اداره کند ودر جهت پرستش اجتماعیدارد و م يهم تسلط کاف يموضوعات اجتماع

 ببرد.

مات جهت ین تقسیم بیتوانین ارتباط را مین ایا عی: در مورد زمانسازها رابطه مشخص شد حال آيریبرادر ام

ک قسمت از بحث را توانسته یم یبرخورد کرده ا ينکه مصداقیل ایا نه به دلی يمکان ساز هم مطرح کن ساز و

م یک موضع شامل بگوئیدهد که از  يار ما قرار میدر اخت يک قانون کلین مصداق یا ایم حال آیم مطرح کنیا

م بواسطه عدم یگر بگوئرسد که ایبه ذهن من م يست حال احتمالیرابطه جهت سازها و مکان سازها هم چ

ف مناسب با مکان و جهت نباشد ین توصیاز زمان کرد که ا يفیتوان توصیانفکاک زمان و مکان و جهت، نم

م اگر قرار باشد سرعت یبه نام سرعت و شتاب و نرخ شتاب در زمان بدست آور يحال اگر سه وصف زمان

م که مستقل از ارزش باشد یدا کنیر پییاز تغک مفهوم یا ممکن است یک بحث مطرح باشد آیتاً بعنوان یماه

ف نرخ شتاب، به یف شتاب و متناسب با تعرینطور ارزش متناسب با تعریارزش متناسب با سرعت، هم يعنی

ن اوصاف یم لزوماً متناسب با ایم بگوئید بتوانیه شاین زاویم از ایم عنوان کنیتوانیب در مکان هم مین ترتیهم
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م در یدا کنیم عامل آنها را پیبخواه يدا شود که وقتیدر جهت و مکان هم پ يک اموریم یکه گفت يزمان

 "ک یبه ما بدهند که متناسب باشد، سرعت و يا " يبرا "ک یم که یخواهیم سه عامل میجهت ساز بگوئ

ک و دو و سه ینها را جهت ساز یا يهم متناسب با نرخ شتاب، و عاملها يک برایمتناسب باشتاب و  "يبرا

 تواند تمام کننده مطلب باشد.یک احتمال مین بعنوان یا اینم آیخواستم ببیم میبگوئ

کند و جهت سازد و یم يک را معرفیک ارزش زمانساز یجهت ساز شماره  يعنین حرف یا ای: آيبرادر معلم

 نه( –؟ ) ج يگریز دیا چیارزش زمان ساز دو را و 

د جهت یگوئیم يگاه يعنیک نحوه تناسب دارند؟ ید ید بگوئیخواهی: مينین حسیحجت االسالم والمسلم

عالحده دارند  يت وربطیدارند و دوئ يگران است و ما به االختالف و مابه االشتراکیر از دیسازها موضوعشان غ

دارند و در مجموعه هستند هرچند که سرعت ناظر بر هر سه آنهاست و  يک نحوه تناسبی يد ولیگوئیبعد م

رات آنها را ییتغ يموضوعات زمان يعنیشتاب ناظر بر هر سه آنهاست و نرخ شتاب هم ناظر بر هر سه آنهاست 

 کند یرات مکان را هم ذکر مییکند، و تغیمالحظه م

م و یبر يک را میآنرا جهت ساز شماره  دیکه بگوئ يک نحوه تقومیا یکند  يک نحوه تناسب ذکر می 

 سم کدام فرض است.ینو يزمانساز دوم يم و جهت ساز شماره دو را هم برایکنیمشخص به زمانساز م

 از آنهاست. يکیک جهت ساز مختص به یم یگوینم يعنیست، ین ي: قطعاً دوميریبرادر ام

است که مثالً نرخ شتاب  يتناسب به نحو نید اید بگوئیخواهیا میآ يعنی: ينین حسیحجت االسالم والمسلم

رد و در تحقق با یگ يانجام م یيم و شناسایکن يبه تبع شتاب و به تبع سرعت مالحظه م يزیرا در برنامه ر

م یرا تنظ يم  وبه تبع آن احکام و سپس تکنولوژیکن يد آنجا هم اخالق را مالحظه میگوئیهم هستند، م

د یتداخل موضوع نبا يک نحوه تناسب دارند ولی يعنین درست است یادر تحقق با هم هستند  يم ولیکنیم

 کند.یفرق م يبیبا موضوع ترک يبا موضوع جهت يرییو تغ يموضوع سرعت يعنیبشود، 

ممکن  ين تناسب کلیا يد که هر چند نفیخواستم روشن کنیم يشود ولیم ين تناسب کلی: باز ايریبرادر ام

ا یآ يعنیکند، یخواهم تمام مین سه جهت ساز میرا که ب يچگونه ارتباط خاصن نحوه تناسب یا ایآ يست ولین
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 يک است و جهت ساز سه برایجهت ساز  يم جهت ساز دو برایم بگوئین معناست که باز بتوانیلزوماً به ا

ن از بحث زمانساز ها یا استدالل ایجه گرفت آین را از زمانساز ها نتیتوان ا يجهت ساز دو است؟ چگونه م

نستکه یم ایم بگوئیتوانیکه م يزیبه آنهاست تنها چ يبه استدالل آن ها است اگر متک يا متکیمستقل است 

ن استدالل ید ایهر قسمت با يبا زمانسازها دارند اما اگر استدالل مستقل دارد خوب رو يک نحوه تناسبی

 مطرح شود. 

م ینجا دور هم جمع شدیم ایشد مثالً گفتک بار بحث جهت سازها یا ی: گوينین حسیحجت االسالم و المسلم

 گر.یز دیک چی يم برایخواهیآن امر را م يک امری يبرا

برادر سیف: اگر در اینجا بتوانیم یک نتیجه حتي سلبي بگیریم که حال که این نتیجه را در زمانسازها بعنوان 

خود مقدمه اي میشود که  رابطه نسبي گرفته ایم، متناظرش در جهت و مکانش و لو بطور سلبي چه میشود،

بتوانیم بهتر فکر کنیم و آنجا هم بتوانیم تعمیم صحیح بدهیم، و آن اینکه االن چون اینها اموري زماني بوده 

اند و مثالً سه مرحله از تغییر و یکي را متناسب با تغییر دومي و سه تغییر از دومي را متناسب با یک تغییر 

چون اینطور بوده در جهت سازهاي یک و دو و سه هم همینطور است  در سومي قرار بدهیم اینکه بگوئیم

درست نیست زیرا جهت سازهاي سه گانه در مورد یک موضوع هستند که اختالف زماني ندارند و نمیتوان 

گفت که مثالً جهت ساز سه تحمل سه مرحله تغییر جهت ساز دو را دارد زیرا موضع جهت سازي موضع 

د خیر، چون درهم ضرب میشوند مثالً در مثال اخالق و احکام و تکنولوژي سه کیفیت تغییر نیست یا میگوئی

از تکنولوژي متناسب با یک سري از احکام است و سه سري از احکام که تغییر کردند یک تغییر در اخالق 

 صورت مي گیرد که التبه جواب این امر منفي است.

 چگونه تمام میشود رابطه جهت سازها چگونه است.برادر امیري: رابطه تواني در مورد جهت سازها 

 برادر پیروزمند: رابطه تواین در مورد زمانسازها هم تمام نشد.

حجت االسالم و المسلمین حسیني: چند مطلب در مورد زمانسازها تمام شد که بنظر میرسد جمع اینها با 

جود داردند و ترکیبشان منتجه را مي هم رابطه تواني را تمام مي کند یکي اینکه همه زمانسازها با هم و
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سازد، نکته دیگر این بود که اینها داراي نسیبت تاثیرهاي مختلفي هستند نکته دیگر اینها امتداد زماني اینها 

یعني سرعت تغییر هر کدام از اینها فرق میکند یعني یکي سریعتر عوض میشود و دیگري بطئي تر، و  در 

ند و هر کدام را تغییر بدهیم تاثیرش در بقیه ظاهر میشود و نسبت تاثیر آنها عین حال اینها در هم موثر هست

را هم تغییر مي دهد یعني زمینه اي براي تغییر نسبت تاثیر آنها میشود زیرا این سه در ربط با هم هستند و 

 به همین معناي رابطه علت و معلول هست.

سازها برویم باید ببینیم مطالبي را که در اینجا گفتیم  برادر معلمي: اگر بخواهیم از بحث زمانسازها به جهت

کدامش بطور خاص مربوط به زمانساز بوده و کدام عام بوده و قابلیت انتقال به جهت سازها و مکان سازها را 

دارد در آن موضع گفتیم چون جدول، جدول ترکیب است باید اموراتي که پیدا میشود همراه هم باشند این 

انتقال به مکان سازها و جهت سازها دارد یعني سه مکان سازي که پیدا مي کنیم و یا سه مطلب قابلیت 

جهت ساز باید قابلیت وقوع همراه هم را داشته باشد مطلب دیگري که به آن رسیدیم اینکه، اگر در 

تر، آیا در زمانسازها به این رسیدیم که یکي از زمانسازها  سرعت کمتري ایجاد مي کند و دیگري سرعت زیاد 

امر جهت سازي و ارزش سازي هم همین را میتوانیم بیاوریم و آنرا به ارزش تبدیل کنیم یعني بگوئیم یکي 

ارزش بیشتري اینجاد میکند یعني در ارزي موضوع نقش بیشتري دارد و یکي نقش متوسط و یکي نقش 

نوط به بقیه است یعني هر چیزي ضعیف تري دارد، در جدول زمان مي گفتیم تغییرات هر کدام از اینها، م

نمیتواند بیاید اینرا هم ببینیم آیا در تقسیمات جهت سازها و مکانسازها هم این امر صادق است و باید 

تناسبات خاصي برقرار باشد، یک صحبتي که مخصوص ردیف خود و زمانساز ها بوده است اینکه زمانساز اول 

یر تغییر است یعني زمانساز عامل اول است و زمانساز سوم هم که تغییر ساز موضوع است زمان ساز دوم تغی

زمانساز عامل دوم میشود به همین تغییراتي که ذکر شد، حال آیا همین را در مورد بحث ارزش میتوانیم  

بگوئیم که اگر ارزش موضوع به جهت ساز شماره یک باشد ارزش جهت ساز شماره یک به تبع ارزش جهت 

ارزش جهت ساز شماره و به تبع ارزش شماره سه است که وقتي علت ارزش خرد آن  ساز شماره دو است و

موضوع را میخواهیم سئوال کنیم یعني بگوئیم که چه چیزي است که به جهت ساز شماهر یک ارزش میدهد 
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ي باید در تقسیمات پائینتري آن نگاه کنیم، ولي وقتي در همراهي آنها نگاه کنیم بگوئیم هر کدام علت برا

قبلي است یعني ارزش ساز شماره  دو علت براي ارزش ساز شماره یک است. و عین همین را هم در مورد 

ترکیب بکار بگیریم خالصه عرضم همین است که ببینیم آنچه در مورد زمانسازها گفتیم چند تاي آن مربوط 

چند تاي آن خاص زمانسازي  به جدول ترکیب است که عیناً باید در مورد جهت ساز، و مکانساز تکرار شود و

است تا برداشتن قید خصوصیت شخصیه زمانسازي از آن، آنرا با قید خصوصیت جهت سازي براي جهت ساز 

و با قید خصوصیت شخصیه مکانسازي براي مکانساز بیاوریم، یعني کلي آنرا بدست آوریم و به حسب هر کي 

 به آن قید خصوصیت شخصیه بزنیم =.

حث زمان گفتیم اگر زمان را مالحظه کنیم سه وصف زماني براي زمان داریم و بعد بدنبال برادر امیري: در ب

سه عامل بودیم که این سه وصف زماني را ایجاد مي نمایند حال در بحث جهت نیز اول باید مالحظه سه 

وصف جهتي را بنماییم و بعد از آن بدنبال سه عامل جهت ساز و یا سه ذي وصف آن سه وصف جهتي 

بگردیم، اگر شیوه کار ما در زمانساز ها همین بوده و این وشیوه هم صحیح بوده اینجا هم همینکار را انجام 

دهیم، مگر آنکه براي زمان خصوصیتي ذکر شود که اجازه چنین کاري را در آنجا مي داده است ولي اینجا آن 

م کنید و سپس بدنبال عوامل آن خصوصیت وجود نداشته باشد، بنابراین اول ضرورت سه وصف جهتي راتما

 سه بگردیم.

برادر معلمي: عرض بنده هم همین بود که اول ببینیم آنها را از کجا بدست آوردیم، یا همان استدالل 

خصوصیت زمانسازي را از آن برداریم و به جاي آن خصوصیت جهت سازي قرار دهیم، مثالً اگر گفته ایم 

ز الزم دارد، بعد آن تغییر ساز هم یک تغییر ساز دارد و تغییر ساز موضوع تغییر مي کند پس یک تغییر سا

دوم هم یک تغییر ساز سوم دارد، عین همینرا در مورد جهت و مکان بگوئیم بعد هم گفتیم این سه باید 

همراه هم باشند، چون جدول ما جدول مکاني هست و هر سه آنها با یکدیگر ترکیب میشوند، اگر میگوئیم 

زي که معرفي مي کنیم باید با یکدیگر ترکیب شوند و با هم ارزش موضوع را بسازند، هر چند سه جهت سا

نسبت اهمیت این سه در ارزش سازي موضوع  یکسان نبادش بعد میپرسیم ما به چه استداللي سرعت، 
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از آن  شتاب و  نرخ شتاب را معرفي کردیم آیا همینجوري گفتیم؟ اگر استدالل کردیم، حال قید تغییر را

 استداللها برداریم و آنرا مقید به قید ارزش بنمائیم.

برادر امیري: در آنجا میگفتیم حرکت یکنواخت نیمتواند باشد و حاال در ارزش که بحث حرکت نکنیم، نسبت 

به آن چه بگوئیم؟ ما یک ارزش میخواهیم تنها میگوئیم ارزش میخواهیم معبد یک چیز دیگري میخواهیم 

وئیم که چیزي میخواهیم که متکفل این ارزش باشد چون باز حالت عاملي پیدا میکند، من نمیتوانیم بگ

 خودم به ذهنم نمیرسد که چه عرض کنم.

برادر معلمي: آنجا بحث تغییر بود گفتیم هر عاملي تغییر میکند، اینجا هم بحث جهت است میگوئیم هر 

 چیزي جهت و براي میخواهد.

میخواهد و جهت جهت هم جهت میخواهد در بحث تغییر ملموس است و مي برادر امیري: چرا جهت جهت 

 دانیم که تغییر نمیتواند یکنواخت باشد.

 برادر معلمي: آن هم ملمسو نبود و خیلي طول کشید.

برادر سیف: یکي از مشترکاتي که میتوان نتیجه گرفت این است که در زمانساز ها مي گفتیم وقتي زمانساز 

زمانساز دو همان تغییرات  خود را داشت، یعني موضوع خاص خودش را حفظ میکرد  سه عوض میشد ولو

ولیکن نسبت تاثیر آن باال مي رفت یعني در فضاي جدید نسبت تاثیرش باال میرفت، و همینطور با تغییر 

وئیم زمانساز دو تاثییرات زمانساز یک باال میرفت، حال اگر متاظر همین را بخواهیم در مورد جهت ساز بگ

اینگوه میشود که بگوئیم اگر در موضع جهت سه جهت ساز داشته باشیم در آنصورت اگر جهت از سه تغییري 

بکند، با این تغییر، نسبت تاثیر همان جهت ساز دو باال میرود و همینطور اگر در جهت ساز دو تغییري ایجاد 

نتیجه را در موضع خودش میتوانیم شود نسبت تاثیر همان جهت ساز یک باال میرود به نظر میرسد این 

 بگیریم.

 برادر معلمي: بله این هست، غیر از چیزهاي دیگري هم بود؟
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برادر سیف: بله بوده آیا اینران که ماسه تا جهت ساز میخواهیم را نمیتوانیم از اینکه سه زمانساز داریم نتیجه 

 بگیریم ولو اینکه ...

 سه نتیجه مي گیریم راه دیگري الزم نیست.برادر معلمي: آنرا از روي دسته بندي به 

برادر سیف: از اینکه سه جهت ساز الزم داریم و اینکه این سه با هم ارزش موضوع را میسازند که بگذریم آیا 

این مسئله سومي که اخیراً اضافه کردم که هر گاه جهت ساز سه عوض میشود ارزش جهت ساز دو ارزش 

 جهت ساز ها باشند تغییر مي نمید را نمي توانیم اضافه نمائیم.جهت ساز یک ولو که ظاهراً همان 

 برادر معلمي: این مطلب در مورد جهت ساز و زمانساز فرق مي کند!

 برادر سیف: یعني کیف آن فرق میکند یا اصل آن وجود ندارد.

که زمانسازها برادر معلمي: اصلش قابلیت فرض دارد ولي در مدل قابلیت پیاده شدن ندارد علتش  این است 

در تغییر باید یک اموري را پیدا مي کردمي که با یکدیگر عوض نشوند، در بحث جهت ساز هر چند این 

عوض بشود و جهت ساز یک همان جهت ساز یک  3و 0صحت درست است که بگوئیم اگر جهت ساز شماره 

عمل ما نباید چنین سابق باشد نسبت تاثیر همین هم عوض میشود این حرف، حرف درستي است ولي در 

کاري انجام دهیم زیرا اگر بین جهت سازها تقدم و تأخر قائل شدیم خصلت زماني پیدا مي نمایند لذا هر 

 چند چنین امري قابلیت وقوع دارد و حرف صحیحي است ولي نباید به آن عمل شود.

وع هم نیست، اگر وقوع حجت االسالم و المسلمین حسیني:قدرت لحاظ دارد ولي اگر جهت ساز باشد قابل وق

 باشد جزء زمانسازها میشوند.

برادر معلمي: بهر حال جهت سازها هنگام تغییر متناسب با هم ولي همراه با هم باید عوض شوند وتقدم و 

تأخر با هم نداشته باشند در مکانسازها هم عیناً مسئله به همینگوه است، اگر مکانسازها هنگام عوض شدن 

 مایند نقش زمانسازي پیدا مي نمایند و باید در آن قسمت بروند.تقدم و تأخر پیدا ن

حجت االسالم و المسلمین حسیني: یعني شما به االختالفي را بین جهت، زمان و مکان قائل هستید که نباید 

 آنرا حذف نمائید.
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استفاده میکنیم، از برادر سیف: از این به ما به االشتراکي که میفرمائید هست و میتوانیم آنرا لحاظ کنیم کجا 

 این واقعیتي که در خارج هست چه استفاده اي میشود کرد؟

برادر معلمي: اینکه میگوئیم قابلیت وقوع دارد به این معناست که فرضاً اگر جهت سازها را اخالق، احکام و 

تا تعادل  تکنولوژي دانستیم، آنگاه مي گوئیم هر اخالق خاص باید با احکام و تکنولوژي خاصي همراه باشد

برقرار باشد، در اینجا میتوان این اخالق را با احکام و تکنولوژي دیگري همراه کرد لکن دیگر نسبت تاثیر 

قبلي را ندارد، نسبت تاثیر کمتري دارد، از تعادل خارج شده است، آن آثار خود ار نمیتواند بروز دهد بنابراین 

تاي دیگر اثر مي گذارد تکنولوژي خاص با هر احکام و  انجام این امر ممتنع نیست لکن در نسبت تاثیر دو

اخالقي که باشد براي رشد در جهت الهي مناسب نیست، گاه وقتي حکم و تکنولوژي نامناسبي کنار یک 

اخالق خوب قرار گیرد نقش منفي براي اخالق پیدا میشود، بنابراین هر چند اني امر قابلیت وقوع دارد و 

 حیح نیست.لیکن انجام چنین کاري ص

برادر سیف: مطلوب نیست، لکن کسانیکه نظر ابزاري مثالً به تکنیک دارند میگویند به همان اندازه اي که با 

فاعلیت خودش میتواند جهت آنرا تغییر دهد از همان اندازه در کجاي دستگاه استفاده مي کنید، بر فرض در 

چند هماهنگ با اسالم نیست لکن آثارش با آثار  مثال بانک غیر اسالمي وقتي وارد نظام اسالمي میشود هر

 بانکي ....

برادر معلمي: باز سئوال دارد عوض میشود، منظور این است که این سه جهت ساز با هم عوض شوند چرا که 

اگر اختالف زماني داشته باشند زمانساز تلقي میشوند، حال با وجود این اگر کي اینها را با هم عوض نکرد 

یکند لکن نسبت تاثیر را پائین میآورد، ) تعادل ندارد ( حال این بحث که اگر چیزي را از جاي وقوع پیدا م

دیگر وارد نظام کردیم نسبت تاثیر را چه مقدار کم و زیاد میوشد و اصوالً تعادل را چگونه مي فهمیم و سه 

 د باید بشود.امر را چگونه انتخاب کنیم تا متعادل باشند بحث هاي دیگري است که سر جاي خو



 ····························································································  096 

برادر سیف: تاثیر این سئوال در اینجا این نخواهد بود که وقتي جدول جهت و مراتب جهت معین شد که 

وضعیت فعلي ما وضعیت عدم تعادل است براي رفتن به وضع متعادل بدانیم از کجا شروع کنیم و به کجا 

 ختم کنیم؟

به آن خواهیم رسید و مختص به جهت هم نیست  برادر معلمي: بحث تعادل و عدم تعادل بحثي است که بعداً

یعني ممکن است عدم تعادل ترکیبي یا تغییري و یا ارزشي باشد، اینکه از عدم تعادل به تعادل چگونه 

میرسیم بحث دیگري است که سر جاي خود به آن خواهیم رسید، بلکه فعالً صحبت بر سر این است که 

ها در چیست؟ تا از اشتراک آن استفاده کنیم و قانون جهت سازها اختالف و اشتراک جهت سازها و زمانساز

را هم تعیین نمائیم, اختالف آنها را هم معین نمائیم و آنرا به امر باالتري که کلي باشد برگردانیم و با زدن 

قید جهت به آن بحث جهت سازها را کامل نمائیم, مثالً یک اشتراک این است که چون هر دو در جدول 

هستند, اجرائي که معین مي کنیم باید همراه هم باشند, و اشتراکات دیگري که هست, و اختالف آنها  مکاني

هم مثالً این است که در زمانسازها مي گوئیم سومي دومي را و دومي اول را عوض مي کند اینکه تقدم و 

دارد در مورد جهت سازها  تاخر درست کنیم و بگوئیم یکي در فرض تعادل قابلیت همراهي با دو تاي دیگر را

قابل طرح نیست زیرا جهت سازها باید نقطه نقطه اي باشند, مي پرسید پس چطور انفصال پیش نمي آید, 

مي گوئیم چون تغییراتشان بوسیله زمان سازها است, زمانسازها اینها را به یکدیگر وصل مي نمایند, این 

 تبیین موضع اختالف و اشتراک آنها بود.

مي: اینکه فرمودید زمانسازد و مثالً زمانسانز یک مي باشد و زمان ساز سه زمانساز و زمانساز دو, برادر سلی

اشکال دارد, با این بیان نمي توان گفت ما زمانساز یک داریم و زمانساز دو هم زمانساز زمانساز یک مي باشد, 

ه همانطور که دومي در اولي موثر است, بلکه تنها مي توانیم بگوئیم زمانساز یک و دو و سه. انتظار داشتیم ک

اولي هم در دومي موثر باشد در اینصورت است که مي توانیم بگوئیم سه زمانساز داریم که امتدادشان یا 

 سرعت هایشان و سرعت تغییرشان با یکدیگر مختلف است.
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زمانساز باشند اما در عین  برادر پیروزمند: اول معلوم شد که رابطه اینها اینگونه نیست که اینها براي یکدیگر

 حال تغییر هر کدام باعث تغییر در دو تاي دیگر مي شود.

اما توجه به آنچه در پاسخ آقاي سیف چند لحظه پیش فرمودید معلوم گردید این حرف را از آن جهت در 

همانطور  مورد زمانسازها مي توان مطرح کرد که بین تغییرات آنها اختالف سرعت و تقدم و تاخر مي باشد و

که فرمودید آنچه در مورد زمانسازها گفته شد به این معني آنکه آنها زمانساز یکدیگر هستند نیست بلکه 

زمانسازهاي آنها چیزهایي است که تحت خودشان قرار گرفته است, لذا این خصوصیت که زمانسازها در 

گر را مي سازند, سرایت دارد, تازه به تغییرات یکدیگر موثر هستند و به تعبیري و به اعتباري تغییرات همدی

فرضي که بتوان به این اعتبار رابطه تواني بین زمانسازها قائل شد که خودش نیز محل کالم است, در آن دو 

 تاي دیگر حتماً نمي شود رابطه تواني را جاري ساخت.

 برادر معلمي: باالخره رابطه زمانسازها با یکدیگر چگونه تمام شد؟

پیروزمند: آنها سه عاملي هستند که سرعت, شتاب و نرخ شتابي را مي سازند که این رابطه را هم با هم برادر 

دارند, سه عامل هم سازنده سرعت, شتاب و نرخ شتاب هستند که این سه عامل با یکدیگر هستند, با یکدیگر 

هر یک هم از طریق زمانسازهاي  هم اثر مي کنند, تغییرات یکي هم بر تغییرات دوتاي دیگر موثر است, تغییر

خودش ممکن است, و هم از طریق تغییر خارج از سیستم ممکن است, اگر بخواهیم تنها به خودش بگوئیم 

مي گوئیم سه عامل همعرضي که اثرشان همیشه با هم بوده که یکي سرعت, یکي شتاب و یکي نرخ شتاب را 

 مي شود. مي سازد و تغییر هر یک موجب تغییر دوتاي دیگر هم

برادر معلمي: نسبت بین خودشان چطور شد؟ به چه معني تغییر یکي موجب تغییر دو تاي دیگر مي شود؟ 

قبل از این راجع به رابطه علت و معلولي که با توجه به بحث تعیین در رابطه و اینکه حرکت تدریجي است و 

خاصي باشد تا علتش بتواند برقرار هر علتي هم روي هر موضوعي بار نمي شود پس معلوم باید در وضعیت 

شود, آیا این به معناي مساوي شدن آنها مي شود تا نتیجه بگیریم پس اینها سه چیز هستند که به یک 

 نسبت بر یکدیگر موثر هستند؟



 ····························································································  093 

 برادر پیروزمند: حال موثر باشند یا نباشند! 

یم راجع به رابطه جهت سازها برادر معلمي: راجع به اینکه سه زمانساز صحبت کردیم و حاال مي خواه

 صحبت کنیم.

 برادر پیروزمند: پیرامون اینکه کدام اثر بیشتري بر دیگران دارند که بحثي نداشتیم؟

بردر معلمي: ما داریم در مورد نحوه اثر گذاریم صحبت مي کنیم, گفتیم در برنامه ریزي که مي رسیم یکي را 

جا هم مي خواهیم ببینیم همین حرف در مورد جهت سازها نسبت به دومي و سومي اصل قرار مي دهیم, این

بدانیم؟ اما در  "براي اول"دیگر اصل قرار دهیم و آنرا  "براي"را براي دو  "براي"هم صادق مي باشد؟ تا یک 

 امر خودشان که برسیم بگوئیم این بدون آن و آن بدون این نمي تواند باشد.

زمانسازها نسبت به دو تاي دیگر مي دادیم ناشي از تعریفي بود که برادر پیروزمند: اولویتي که به یکي از 

براي سرعت, شتاب و نرخ شتاب مي کردیم در گزارش هم اشاره کردید که چون تغییرات یکي سریع, یکي 

متوسط و یکي کند است و چون تغییرات بطيء تر نمایانگر شد بیشتر است پس اهمیت بیشتري دارد پس 

 در...

این یک طرف صحبت بود, اگرسه عامل زمانسازي براي سرعت, شتاب و نرخ شتاب داشته  برادر معلمي:

باشیم, نسبت به انیها مي توانیم بگوئیم سرعت نرخ شتاب کمتر از شتاب و سرعت شتاب کمتر از سرعت 

 است و اینرا بر اساس تعریف سرعت, شتاب و نرخ شتاب مي گوئیم پس زمانسازها نسبت به همدیگر ربط را

دارند که سرعت تغییرات یکي کمتر از دو تاي دیگر باشد, طرف دیگر صحبت مي توان گفت موضوع وقتي 

عوض مي شود زمانسازش این است و بعد تغییرات خود این زمانسازها بوسیله تغییرات کنار دستي آن معین 

نماید, پس نسبت علت  هر چند خودش نیز باید حال خاصي داشته باشد تا کنار دستیت آن بتواند آنرا عوض

و معلولي به این معناي تعین در رابطه اي بین آنها صادق است. )برادر پیروزمند: بله, درست است( خوب عین 

 همینرا در جهت ساز مي بریم.
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برادر پیروزمند: مانعي در بردن این نیست, ولي خاص این مطلب که بگوئیم اینها هر کدام حالت سازندگي 

, )به قید تغییر( حاال همین را به قید تغییر مي آوریم در جهت و مقید به جهت بگوئیم, براي آن یکي دارند

یکي براي بشود و دیگري براي ساز آن و سومي هم براي سازد و مي, این نیست )چرا نیست؟( بخاطر همین 

و جان اعتبار  توضیحاتي که عرض مي نمایم, ما مي گوئیم این مطلب را به یک اعتبار در زمانساز پذیرفتیم,

هم این بود که هر کدام که تغییر مي کنند تغییرش در دو تاي دیگر موثر است, به این اعتبار پذیرفتیم که 

 تغییرات هر کدام سازنده تغییرات دیگري هم هست.

 برادر معلمي: حاال عین همینها را در مورد جهت طرح مي کنیم.

 شتید به آقاي سیف مي دادید نمي شود. برادر پیروزمند: بنابر همین جوابي که االن دا

این اعتبار در زمان سازها جا داشت چون اختالف سرت در تغییر داشتند, ولي در جهت ساز و مکانساز که 

 اختالف سرعت در تغییر و تقدم و تاخر وجود ندارد این اعتبار اصوالً راه ندارد.

 برادر معلمي: حاال ببینیم چرا راه ندارد؟

 ند: خود شما االن به آقاي سیف پاسخ مي گفتید.برادر پیروزم

 برادر معلمي: آن بحث تغییري آن بود, یعني بحث تقدم و تاخر بود....

برادر پیروزمند: بحثي هم که االن داریم مي کنیم, بحث در اختالف نسبت به تاثیر داشتن یا نداشتن عوامل 

بحث کنیم چون در زمانسازها اهمیت یکي را  جهت ساز و اینکه نسبت تاثیر کدامیک بیشتر است نیست تا

بیشتر دانستیم در جهت سازها هم اهمیت یکي را بیشتر بدانیم آن بحثي سر جاي خود مي باشد که وقتي 

جهت سازها معلوم شد و رابطه آنها هم معلوم شد نسبت تاثیر آنها هم معلوم مي شود, ما فعالً بحثمان این 

در زمانسازها قائل شدیم که این اعتبار در مورد مکانساز و جهت ساز نمي  است که ما یک چنین اعتباري را

 آید.

برادر معلمي: اگر متوقع باشیم اختالف زماني از آن در بیاید نمي آید, اگر بحث مربوط به تغییر باشد نمي آید 

ضوعي به تبع ولي اگر آنرا تبدیل به جهت کنیم ببینیم چرا در جهت نمي آید؟ اما گفتیم که ارزش یک مو
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یک ارزش دیگر, معین مي گردد که با آن اختالف زماني دارد یعني اینکه بگوئیم یک ارزش در حال تعادل 

قابل همنشیني با دو امر را دارد, این حرف غلطي است که چون خصلت زمانسازي پیدا مي کند اما اگر گفتیم 

وضوع ما را نشان مي دهد, عاملي که در یعني موضوعي که جهت م "براي"ارزش یعني چه؟ مي گوئید یعني 

وضعیت وجود دارد و جهت, ارزش و براي موضوع ما را درست مي کند, بعد مي گوئیم مثل آنجا که گفتیم 

عاملي در وضعیت وجود دارد و تغییر را درست مي کند آنجا مي گفتیم این تغییر را چه چیزي تغییر مي 

یعني براي این مطلب چیست؟ آنجا از بحث تغییر حرکت مي  دهد, اینجا مي گوئیم جهت این چیز چیست؟

کردیم چرا که ردیف, ردیف موضع تغییر بوده است, حال مي آئیم در موضع ارزش عین استدالل را درباره 

 ارزش مي گوئیم.

برادر پیروزمند: آنجا که مي رسیم این تغییر را چه چیزي تغییر مي دهد بخاطر خصلت خود تغییر بود )در 

ت که نمي گوئیم تغییر بدهیم( بله نمي گوئیم تغییر بدهیم ولي این مفهوم تبعیت را تبعیت تغییر را نمي جه

توانید بگوئید, شما اگر خواستید در جهت ساز هم یک رابطه اي قائل شوید و بگوئید این جهت ساز, آن یکي 

ت که براي آن باید یک هم جهت این جهت, و آن یکي هم براي این براي, خوب این یک احتمالي اس

استدالل مستقل بگوئید دیگر این چیزي نیست که از بحث زمانساز نتیجه بگیرید, اگر کسي براي این 

احتمال و موضوع جدید استدالل خاص خودش را آورد صحیح است ولي اینکه بفرمائید این حرف از بحث 

را این مفهوم خاص از تبعیت را به اعتبار زمانساز نتیجه گرفته مي شود بعید به نظر مي رسد صحیح باشد زی

 خصوصیت زماني بودن نتیجه گرفته ایم.

برادر معلمي: در بحث تغییرش را بنده عرض مي کنم که نمي شود, بعد عرض کردم اشتراکشان را مي آوریم 

تا ببینیم  و اختالفشان رات هم ابتدا مالحظه مي کنیم و پس از آنکه آنرا به موضع شامل بردیم نگاه مي کنیم

چه امري بوده که قید خورده و بحث تغییر شده, همانرا این مرتبه قید جهت مي زنیم اینجا مي آوریم پس 

این مطلب در اینجا )در بحث جهت( معلوم مي شود که تابع و متبوعي اینها تابع و متبوعي زماني نیست, 

 وع زماني فرق دارد.تابع و متبوعي ارزشي است, تابع و متبوعي ارزشي با تابع و متب
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 برادر پیروزمند: اصالً تابع و متبوعي در اینجا نمي آید.

حجت االسالم و المسلمین حسیني: آقاي معلمي مي فرمایند یک مبداء تقسیمي در سه داشته ایم مثالً ما به 

 االختالف و ما به االشتراک, این در کل تقسیمات شما جاري است اگر این تمام شد, حال مي گوئیم

خصوصیت جهتي علیحده است, خصوصیت تغییري علیحده است و خصوصیت ترکیبي هم علیحده است، 

حال باز همان ما به االختالف و ما به االشتراک در جهت که بیاید یک نحوه عمل میکند، در تغییر که بیاید 

نداریم، حال با این یک نحوه عمل میکند، در ترکیب هم به یک نحوه دیگر ظاهراً تا اینجا اختالفي با هم 

مقدمه میگوئیم اگر جهت معني را براي داشته باشد ما به االختالف و ما به االشتراک آنرا چگونه میتوان طرح 

 کرد که معني اصلي و فرعي را ندهد؟

برادر پیروزمند: از اصلي و فرعي بودن معني اختالف نسبت تاثیر بیرون مي آید و نه معني اینکه زمانساز هم 

 یا براي هم باشند. باشند

حجت االسالم و المسلمین حسیني: یک ما به االشتراک داشتیم و یک ما به االختالف که در امر جهتي هم 

باید حضور داشته باشند حضور اینها را در امر جهتي چه چیزي مي گیرید که جهت ساز باشد و نه مراحل 

عد تسلیم بعد رض ولي جهت سازي یعني مختلف جهت باشد، مراحل مختلف جهت یعني مثالً اول صبر ب

تکفل در امر جهت اگر باید ما به االختالف و ما به االشتراک در ساختن پیدا شود چگونه آنرا تفسیر مي 

 فرمائید.

 برادر پیروزمند: از اینکه اختالف پیدا میشود چگونه اختالف تاثیر را نتیجه مي گیرید؟

بگوئید چگونه سه تا را در مي آورید تا بعد ما بگوئیم با قید جهت  حجت االسالم و المسلمین حسیني: نه، اول

 چه میشود.

 برادر پیروزمند: این مورد سئوال ما بود؟

حجت االسالم و المسلمین حسیني: ما میگوئیم ما سه  تا عنصر را معرفي مي کنیم که عاملیت آنها عاملیت 

اشتراکشان در این است که عاملیت همه آنها جهتي است و لیکن این سه مساوي محض نمیتوانند باشند 
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عاملیت جهتي است ولي براي اینکه ما به االختالف و ما به االشتراک بیاورید باید یک دوئیتي در اصل 

ساختن جهت نسبت به کل فرض کنید مثالً شما یک کیفیتي حاالت روحي دارید که اسم آن اخالق است، 

ولوژي است، حاال میگوئیم نام رابطه اي که بین این و آن که از یک کیفیت خارجي هم دارید که اسمش تکن

حاق اولي تا حاق دومي باشد، احکام و روابط انساني است که از یک طرف اخالق انسان را باال میبرد واز طرف 

دیگر همین مناسبات تکنولوژي را تغییر مي دهد، در عین حالیکه یک چیز است، همین احکام را هم بستر 

الق مي دانید یعني مي گوئید اگر ربا بنا شد  و قرض الحسنه باشد اخالق رشد مي کند، از طرف رشد اخ

دیگر میگوئید نمیشد قرض الحسنه را جایگزین ربا کرد مگر آنکه خلقیات مردم ربا را نخواهد و قرض الحسنه 

میکند که چه نحو را بپذیرد، پس یکطرف آن بسته به اخالص است و از طرف دیگر روابط انساني معین 

تکنولوژیي در جامعه میتواند موجود باشد، یعني احکام را به تکنولوژي ربط مي دهید، حال اگر ما آمدیم 

بیرون و گفتیم این اخالق، احکام و تکنولوژي که روي همدیگر جهت ساز هستند از این عوامل جهتي کدام 

یان تعلقات روحي یا اخالق است اخالق در اینکه براي ما مهمتر است؟ میگوئید هر کدام کیفیتي را تجسم جر

چه احکامي را انتخاب کنیم اصل است و هینطور اخالق است که معین میکند چه تکنولوژي متناسب با این 

 احکام است.

 برادر پیروزمند: این مثالي است که میفرمائید  تازه اگر در مثال هم اینگونه باشد چیزي را اثبات نمي کند.

االسالم و المسلمین حسیني: اگر جهت ساز، دوئیت داشته باشد، ما به االشتراک و ما به االختالف حجت 

داشته باشد، ابتدائاً شما پذیرفتید تقسیم به سه میشود و ثانیاً پذیرفتید که همزمان با هم نسبت تاثیر آنها 

 هم باید مختلف باشد و االختالف معني ندارد.

ن مورد بحث ما نیست، ولي در عین حال چون مي پرسید عوض میکنم ممکن است برادر پیروزمند: این اال

 اختالفشان از جنبه نسبت تاثیري نباشد و اگر هم اختالف نسبت تاثیري را بپذیریم ....

 حجت االسالم و المسلمین حسیني: به اعتبار جهتي به اختالف آنها توجه کنید چون موضوعتان جهت است.

 له به این اعتبار صحیح میشود.برادر پیروزمند: ب
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حجت االسالم و المسلمین حسیني: به اعتبار جهتي که گفتیم آیا اثر یکي بیشتر نمیشود و اثر دیگري کمتر؟ 

و اگر اثر یکي بیشتر شد، آیا وقتي در کل که به آن نگاه مي کنیم آیا دو تاي دیگر نباید صبغه آن را داشته 

جهت تاثیر بیشتري داشته باشد، آثارش روي دو تاي دیگر منعکس  باشند؟ یعني هر گاه چیزي در نفس

نمي دهد؟ در عین حالیکه حضور سه تا با هم است، مثالً در عین حالیکه  "براي  "نیست؟ براي آندو معني 

این ضبط صوت را داریم، رابطه انساني را هم داریم و فرضاً یک مقصد خاصي هم داریم که تنظیم برنامه 

 است.

 پیروزمند: آنگاه مطلب شما صرفاً اختالف تاثیر را تمام مي کند. برادر

 حجت االسالم و المسلمین حسیني: کیف جهتي آنرا هم که قبول مي کنید چون موضوع جهتي است.

برادر پیروزمند: اما اینکه اختالف تاثیرشان به این معني آن باشد که تاثیر یکي کمتر، یکي بیشتر و یکي 

ت را تمام نمي کند تنها اینکه اختالف دارند تمام میشود ولي اینکه نحوه اختالفشان چگونه بیشتر از همه اس

است را تمام نمي کند، مضافاً بر اینکه بحث فعلي ما این نبود، هر چند شاید این بحث را هم جداي از اینکه 

ه آثار اوصاف جهتي جایگاه طرحش کجاست االن مطرح کرد ولي بهرحال بحث فعلي ما این نبود، بحث اینک

اختالف تاثیر دارند یا ندارند یک حرف است و یانکه اصوالً اینها خودشان با هم چه رابطه اي دارند یک حرف 

 دیگر است، اینکه جهت ساز ها  چگونه اند چه رابطه اي با هم دارند حرف دیگري است.

د در عین حالیکه همه را موثیر بر حجت االسالم و المسلمین حسیني: آن نحوه اصلي و فرعي که آنجا گفتن

یکدیگیر هم گرفتند، معني آن نداشت که پائیني ها بر باالیي ها اثر نداشته باشند، حال اینجا دوئیت و 

اشتراکي را بیاورید که موضوعش موضوع جهتي باشد، متقوم به همدیگر هم باشند، اختالف تاثیر هم داشته 

در  "براي براي براي  "و  "براي براي  "و  "براي  "میرسد از این سه  باشند، اگر این سه را بپذیریم به نظر

 مي آید.

 برادر سلیمي: اینجا که رابطه تبعي صرف پیدا نمي کنند؟
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حجت االسالم و المسلمین حسیني: رابطه تبعي صرف که رد شد .... اصلي و فرعي بودني نیست که اصالت 

 شئیي بشود.

معني دارد هر چند در برنامه ریزي اولي را اصل قرار میدهیم و دوتاي دیگر را به برادر معلمي: البته باز این 

تبع آن درست مي کنیم ولي در عینیت و در موضع تحقق همان چیزي که فرعي است یا نسبت تاثیر کمتري 

درستي  دارد  هم اگر نباشد، آن امري هم که ارزش بیشتر یا ارزش اصلي را دارد نمیتواند تاثیر خودش را به

 بگذارد، در اثر گذاري آن ضعف پیدا میشود، یک اثر دیگري مي گذارد.

ها به هم غیر از این است که یکي را مهمتر از دیگري مي  »حجت االسالم و المسلمین حسیني: یعني تقوم آ

 دانید در تنظیم کار یکي را اول شاخص قرار میدهید و بعد دومي و بعد سومي را.

نمیتوانیم هم بگوئیم که این یکي زمانساز دیگري است یا در ارزش بگوئیم این براي : ولي "برادر سلیمي

 دیگري است.

حجت االسالم و المسلمین حسیني: زمانساز که نیستند، اینکه متناظر به زمان بگیردي یک حرفي است، 

 ن نیست.تناسب داشته باشند یک حرفي است، ولي اینکه جهت سازها اختالف زماني داشته باشند چنی

برادر امیري: شاید اگر همین بحث را مانند بحث تغییر و به همان طریق تقدم فلسفي دنبال کنیم بهتر باشد، 

بحثي که شما فرمودید عمدتاً بر عوامل جهت ساز  تکیه داشت، اما اگر به یک ترتیبي بتوانیم روي اوصاف 

سه عامل آنرا معین نمائیم حال باید همین ببریم بهتر است، سه وصف تغییري عنوان کردیم بعد آمدیم تا 

مطلب را با حذف خصلت تغییر در بحث ارزش بیاوریم بگوئیم بهرحال هر شئیي نمیتواند خالي از ارزشمندي 

باشد و بر اساس مبناي سه اگر بخواهیم سه ارزش در آن عنوان کنیم آیا لزوماً سه چیزي که بخواهند خصلت 

م بدینترتیب حرف حضرتعالي صدق کند تنها باید بدنبال علت اختالفشان از ارزشي داشته باشند، فکر میکن

جهت اختالف کمي نسبت تاثیر برگردیم، و در عین حال اختالف هم با یکدیگر داشته باشند، یعني سه ارزش 

 باشند....
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از جهت حجت االسالم و المسلمین حسیني: بفرمائید از جهت ارزش با یکدیگر اختالف داشته باشند و نه 

نوع، ممکن است سه چیز داشته باشیم که هر یک بیست تومان ارزش داشته باشد، این اختالف ارزشي نیست 

تساوي ارزشي است، اختالف ارزشي وقتي است که مثالً یکي ده تومان، یکي پنج تومان و یکي بیست تومان 

 سازي باید داشته باشید.بیارزد، شما در اینجا اختالف ارزشي الزم دارید بعد هم اختالف ارزش 

 برادر امیري: لزوماً در بحث جهت باید اختالف ارزشي را پیدا کنیم.

حجت االسالم و المسلمین حسیني: همینکه میفرمائید اختالف و اشتراک دارند بمعني آن است که اختالف 

ا به االشتراک ارزشي وجود دارد، آنچه از صحبت شما متوجه شدم این است که وقتي میگویئد دو است و م

هم دارد، دوئیتش نشانگر آن است که دو ارزش است، همینجا است که تساوي ارزشي آنها را نفي کرده اید، 

در همینجا بزرگتري و کوچکتري آمده است، اگر دو چیز مثل ساعت و پارچ هر دو یک قیمت داشتند اینها 

ف ارزشي به معني آن است که یکي بیشتر اختالف ارزشي ندارند، اختالف اینها از جهت دیگري است، اختال

از دیگري بیارزد، در این صورت همانطور که در بحث تغییر یکي را سرعت، یکي را شتاب و یکي را نرخ شتاب 

مي دانستیم اینجا وقتي گفته میشود یکي بیشتر از دیگري بیارزد به جه معني است؟ یعني نسبت تاثیر و 

م بیشتري از ارزش را به خود اختصاص داده است، یعني یک نحوه ارزشش در مجموعه اصلي تراست، سه

 تقدم در لفظ اختالف ارزشي افتاده است.

برادر امیري: استدالل فلسفي را درست متوجه نشدم در عوامل زمانساز وقتي فرض را بگیریم که اثبات شده 

 باشد سه تا جهت ساز داریم.

ابطه را در هیمن باید پیدا کرد بر چه اساس سه تاداریم؟ اگر حجت االسالم و المسلمین حسیني: به نظر من ر

غیر ارزش سه تا داریم کاري نداریم اگر بر اساس نفس ارزش سه تا داریم به معني آن است که از نظر ارزش 

 باال و پائین داریم.

داریم چگونه  برادر امیري: اگر از لحاظ فلسفي بحث از عوامل نکنیم و بخواهیم اثبات کنیم سه وصف ارزشي

 مي توانیم ؟
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حجت االسالم و المسلمین حسیني: میگوئیم اگر ارزشي را نفس ارزش را ولو به عنوان یک وصف در نظر 

بگیریم و آنرا موضوع بحثمان قرار دهیم، آیا در آن وجه اختالف و وجه اشتراک هست یا اینکه این از 

 د؟کیفیتهایي است که اختالف و اشتراک در آن وارد نمیشو

 برادر امیري: قطعاً در آن وارد میشود.

حجت االسالم و المسلمین حسیني: اگر اختالف و اشتراک وارد میشود آیا این اختالف معناي اختالف در 

ارزش را یمدهد یا معني اختالف در چیز دیگري را میدهد؟ میخواهد اختالف در موضوع بدهد، اگر اختالف 

ا نه؟ یباشد  يشتر است میب يکیکمتر است و  يکیبه موضوع ارزش  نکه نسبتیا يدر ارزش است به معنا

 نباشند. يبودن مختلف باشند و مساو يد از جهت براید، آنگاه بایکرد يمعن يآنگاه اگر ارزش را با کلمه برا

 ر را دارد؟ین تاثیکمتر ين و اولیشتریب يد که سومینما ين اختالف روشن میا صرف ای: آيریبرادر ام

م، اول معلوم ین آن نداریشتریبه ب يد، فعالً کاریاالسالم و المسلمین حسیني: اگر اختالف را قبول کردحجت 

 ن دو تا است.ین ایاز آن هم ربط ب يزیاز آن بزرگتر چ يزیچ يکیاز آن کوچکتر است،  يزیک چیبشود که 

ر دارند درست، اما ینکه اختالف تاثی، امینها مانده این رابطه ایییدر تب يم، منتهیریپذ ين را می: ايریبرادر ام

 شود؟ین اختالف ها چگونه میارتباط ا

ن است یشتریب يکیاست که  يعیحجت االسالم و المسلمین حسیني: در موضوع ارزش، در موضوع ارزش طب

ر ین بود و سهم تاثیشتریم آنکه بیلحاظ کن يب مکانیآن ترک يم برایخواست ين است اگر مین تریپائ يکی

گر هم در قدم دوم است و یک صحبت دیشد؟ ) بله( آنگاه یا نمیشد یتر م يدر مجموعه داشت اصل يشتریب

 يکه در مجموعه م ين است که تنها آثاریش اید معنایآ يشتر و کمتر در کار میب ينکه معناینکه همیآن ا

رش همان است که یغشود، یر خود اصل میدر غ يعنیشتر است یرش هم بیا آثارش در غیشتر است یگذارد ب

ه یشتر در بقیاثر ب ين به معنیا همیشتر است یمتش در مجموعه بین تنها قید ایگوئیکمتر است، بعد م

به  يگریست تومان، دیبه اندازه ب يکیبه اندازه خود آن  يگران هم البته اثر دارند منتهیگذاشتن است، د

 ر دارد.یهم به اندازه صد تومان خودش تاث ياندازه پنجاه تومان و سوم
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همانطور  يعنیم یکن يجهت ساز تکرار م يکه در مورد زمانساز بود را برا ين همان استداللی: عيبرادر معلم

اد باشد، بعد یآنها کم و ز يمتهایق يد از لحاظ ارزشیم سه جهت ساز هستند که بایکه االن فرمودند بگوئ

شود یم ينجوریما ا يم برایرفتینرا پذینکه ایشتر منوط است همیاز آنها ب يکیت به میر قینکه تاثیم به ایبرس

ما دارد عوض  يمت گذاریدر ق يشتریم آن عامل را که اثر بیم ارزش موضوعمان را عوض کنیکه اگر بخواه

ن یاندازه ام آندو اثرشان به یگوئ يگر چطور، آندو هم که اثر دارند، مید يم آن دو تایگوئیم، بعد مینمائ

مم بعد اگر یافته تر را داشته باشیباال رفان ارزش موضوع آن حالت رشد  ين است که برایست، اصل این

 يگر را طورید يم آن دو تایشویم که جهت سازها نسبت به هم تقدم و تأخر ندارند مجبور میرفته باشیپذ

م هر چند مانند یگوئیم میکنینگاه م يد ( بعد وقتتواند باشینگونه باشد ) واال نمیبتواند ا يکین یم تا ایقرار ده

ن ارزش یم ایگوئینجا هم میشتر است، این سرعتش کمتر است آن متوسط و آن بیم ایگفت يزمانسازها که م

 ينقش نرخ شتاب را باز يکیم یگفت يدرست مانند آنجا که م يشتر را دارد، ولین بین متوسط و ایکمتر ا

چون مطلوب  يعنیکند، یم يرا باز يشتریب ينقش جهت يکینجا هم یسرعت، در ا يکیشتاب و  يکیکند، یم

چون  يم و باز دومیکن يم ين طراحیگر را به تبع اید يشود و دو تاین اصل مین است همیما عوض شدن ا

 شود.یت درجه دوم مین حالت را دارد آنهم تبعیهم ينسبت به سوم

 یينکه فرضاً اخالق بتواند کارآیا يم، برایدهینرا قرار میباشد، ا " يبرا "آنکه آن  يم برایم بگوئیتوانیپس م

ن ینکه ایا يداشته باشند و برا ين اخالقین مردم باشد تا بتوانند چنین قانونها بید ایخوب داشته باشد با

برقرار ن خود ین نحوه رابطه را بین شکل باشد تا مردم بتوانند ایبه ا ياحکام اجرا شود الزم است تکنولوژ

ن همانجا، یشتر هم دارند عیشود و کمتر و بین همانجا ضرب میگر عیدر همد " يبرا "ن لفظ یند، بنابراینما

 با حفظ خصلت موضع خودش.  يمنته

 يکیم یان کنیم بیتوان ين مطلب بود در زمانسازها وجود میا يهم برا يگریک استدالل دیان: ینیبرادر حس

رسند و هر کدام از آن  يت به وحدت میفیسرعت مجزا هستند که در خود کم سه زمانساز سه ینکه بگوئیا

که  يسه سرعت در موقف خودشان شتاب دارند و نرخ شتاب دارند و نرخ شتاب هم دارند، بعد استدالل
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م، یدهیک وحدت برسند و آن وحدتشان را مورد نظر قرار مین سه سرعت به ین بود که اگر ایفرمودند ا

ب را مسافت ین دو ترکیشود و فاصله ایبش عوض میت ترکیفیر مسافت است، خود کییر تغییوحدتشان در تغ

د هم شتاب باشد، هم نرخ شتاب یم باین مسافت که شامل سه نوع سرعت بود گفتیم آنگاه نسبت به اینام يم

ک یبه  يعنیت تکرار دارد، یه در سه جهت ساز هم قابلین قضیباشد و هم خودش که سرعت است، حال هم

ک موضوع اختالف ارزش دارند اما یم اگر بنا باشد سه جهت ساز همعرض باشند، نسبت به یشود بگوئیفرم م

است که اگر  ينجا هم آن استدالل باقیباشد، که در ا يباشد و تبع يست که رتبینگونه نیاختالف ارزششان ا

باشند  يک موضوع میان ارزش ید بهر سه در سد يعنیز هستند، یک چین سه به وحدت برسند و بدنبال یا

ست سه تا یسه تا ارزش ن يعنیشود یک موضوع میست بلکه اختالف مراتب ارزش یآنگاه اختالف ارزش ن

ان یت را بیفیم که هر کدام جداگانه ارزش کیز مختلف دارینکه سد چیشود نه ایک موضوع میمرتبه ارزش 

 ان ارزش آن موضوع است.یسه سه مرتبه بن یشتر ندارد، و ایک ارزش بیت یفیکنند، بلکه کیم

ها که  ينیر را در پائیین تغیر دارد و اییک تغیم موضوع یگوئیر که میی: درست مثل بحث تغيبرادر معلم

ک ارزش دارد، همه با هم یم موضوع یگوئیم میدان ينم يرش را مساویسازند تاث ير را مییم که تغیآوریم

ن یگذارد که ایاثر م يزینکه چه چیدر ا يارزد ول ين موضوع چند میم ایهم بگوئ يشوند تا رو يب میترک

 شتر از آن است.یارزشش ب يک عاملیگر است و یک عامل دیارزشش کمتر از  يک عاملیارزد یچند ب

م سئوال یک خط قرار دهینها را در سه رتبه و در یم ایاگر ما بتوان يعنی: ينین حسیحجت االسالم و المسلم

م، یت مطرح نمائیفیک کی يم و سه تا نوع ارزش براین سه را همعرض قرار دهین بود که ایحل است مشکل ا

م سرعت و شد حجمش سرعت رشد و زنش و سرعت یم ، فرضاً بگوئیکه در زمانساز گفت يزین همان چیع

ن یکنند بنابرایدا میشوند و وحدت پین سه در مسافت خالصه میرشد رنگش، که آنجا پاسخ داده شد ا

 ينجا ارزش ها را در کیشوند، حاال هم این میرند و رتبه ایگیک خط قرار میت، شتاب و نرخ شتاب در سرع

 يشوند، رتبه اش، رتبه ارزشیم، آنگاه سه ارزش ساز سه رتبه سازنده ارزش آن موضوع میده يخط قرار م

 است.
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 يچون خصلت برا ياست، منتها ارزش ينجا رتبه اش رتبه ارزشیبود اما ا يریی: آنجا رتبه رتبه تغيبرادر معلم

شود، آن سه رتبه بودن مهم است، یب میب در ترکی، ترکيا مکانسازی يبیشود، خصلت ترکیما م يدارد، برا

 ير معنییسه رتبه از آن موضوع باشند، آنجا رتبه اش به تغ يز باشند که همراه هم باشند ولید سه چیلذا با

است که  ين همان مطلبیشود، ایم يب معنیبه ترک يشود و در سومیم يو ارزش معن ينجا به برایشد، ایم

نجا آمده است، بعد یبوده که ا يزین چه چیم اینیم ببید اختالف را در اشتراک ببریم اختالف است، بایگوئیم

 م.یه خودش تکرار نمائیت شخصیگر هم با حفظ خصوصینرا در سطر دین همیع

ت و ربط، در اختالف واشتراک ما خودش را ینکه در خود نفس دوئیکه هست ا يگریان: مطلب دینیبرادر حس

د را منسوب به خود آن اصل ید آن قید، بایآ ين صحبت از آن در نمیم اید جهت و مرتبه ذکر کنیاگر بدون ق

گر خط ید يدارد که به دو تا ياز آن جهت و خصلت جهت يکیت و ربط یم دوئیم و بگوئیت و ربط کنیدوئ

د آنرا یم بگویخواهیم يعنیم، ین بعد جهت، زمان و مکان مطرح نمائیت و ربط را در ایود دوئخ يعنیدهد، یم

د ید آنرا بایخواهم بگو يم يعنیم، ین بعد جهت، زمان و مکان مطرح نمائیت و ربط را در اید خود دوئید قیبا

چ نحوه تقدم و یو ه دهدیهمعرض صرف م يت و ربط به ما هو معنیم واال دوئیت وربط بنمائید خود دوئیق

 د.یآ ياز آن در نم يتأخر و رتبه ا

است که از آن به موضع به آن نگاه  يدهد و اختالف مال همان موضوعین اختالف میت معی: دوئيبرادر معلم

است  يبیاست اختالف ارزش دارند و اگر ترک ير دارند، اگر ارزشییاست اختالف تغ يد، اگر زمانیکن يم

 .ب دارندیاختالف ترک

 م.یکن يت و ربط را به ما هو لحاظ میرساند اگر دوئ يرساند اما رتبه را نمیاختالف را م يعنیان: ینیبرادر حس

 د در موضوع ی: ... ضرب کنيبرادر معلم

 

کروفن یو میز ثل رادیشود دو تا چید اختالف ارزش نمیگوئیم يوقت يعنی: ينین حسیحجت االسالم و المسلم

د، اگر یدانسته ا يرا از نظر ارزش هر دو را مساوید اختالف ارزش زیارزند آنگاه بگوئیتومان بکه هر دو دو هزار 
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ک یگر مختلف باشند مثالً یکدیگر با ید يارزد هر چند از لحاظهایمت بیک قیکروفن یک میک ساعت و ی

 ندارد . يت ارزشیدهد، دوئیک صوت را به ضبط انتقال میدهد یوقت نشان م

ندو دو تا یم اینکه بگوئیا يکیم یم مطرح کنیتوانیم اختالف ارزش را دو نوع میخواهم بگوئی: مانینیبرادر حس

 ستند که ......یک جهت نیک خط و یستند، در یک رتبه نیدر  يدارند ول ياختالف ارزش

 کیدهد اگر در  ينم يمعن يد در جهت واحد باشند واال اختالف جهتی: باينین حسیحجت االسالم و المسلم

 د در جهت مالحظه شوند.ینجا هم باید، ایفرمائیخط نباشند، مثل بحث مسافت که م

ن اختالف یتواند بیبه آن اضافه شود نم يدینکه قیت و ربط بدون ایان: خود جهت در دوئینیبرادر حس

 کند . يواشتراک را معرف

ون اختالف و اشتراک ت و ربط، خود  جهت اگر بدی: جهت باضافه دوئينین حسیحجت االسالم و المسلم

 ط شدن آن است.یمالحظه شود لحاظ بس

 ت و ربط و اما .... اگر بدون .... یان: به خود دوئینیبرادر حس

 توان نظر کرد. یت و ربط هم بدون موضوع نمی: بله به خود دوئينین حسیحجت االسالم و المسلم

ک ارزش یم ما ید فراموش نمائیم که نبایرا تکرار نمائ يمعلم يش آقایگر فرمایف: الزم است بار دیبرادر س

سازند و بحث اختالف ارزش ارزش سازها است، واگر ارزش  يکه آن ارزش را م یيک ارزش سازهایم ویدار

ن اختالف ارزش با یکنند، ا يدا میاختالف ارزش پ يم از جهت ارزش سازیدان يم يگریشتر از دیرا ب يکی

ن یاست به هم ير و ارزش سازینسبت تاث  ن مراتبیدارد، آن مراتب ارزش است و ا فرق ياختالف ارزش باالئ

ن یر اینحوه اختالف نسبت تاث يسازند، منته يگر هستند و با هم ارزش را مین سه ارزش ساز با همدیجهت ا

ند وجود ر اول وجود داشته باشیکه آن نسبت تاث ير سوم جز در وقتین نحو است که آن نسبت تاثیسه تا به ا

 یين ارزش سازها به تنهایچکدام از ایم، در واقع  هیبده يشتر را به آن سومیم ارزش بیگوئ يندارد لذا م

م یمجبور يگریهم ظرف د يگریشود و دیواقع م يگریظرف د يکین جهت که یما اصالت ندارد و از ا يبرا

 م. ین کنییمراتب تع يم و بمعنیت کنیکه باصطالح تناسبشان را رعا
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 شود.یشتر است تابع میکه اثرش ب يزی: آنگاه تناسبش هم نسبت به چينین حسیحجت االسالم و المسلم

م و یار نداشته باشیارزش را و نه ارزش ساز مثالً مراتب تقرب را در اخت يقیف: آنگاه اگر مراتب حقیبرادر س

راتب ارزش ساز سه را محک و دن به میم رسیشو يم آنگاه مجبور میفقط مراتب ارزش ساز سه را داشته باش

 م.یریار بگیمع

ن یم چنیرا ندار يقیحق يل آنکه مراتب ارزشین کار را به دلیا ای: آينین حسیحجت االسالم و المسلم 

دو  يعنیم، یکن ين میشتر است چنیما ب يدر کل موضوع ارزش يکین یر اینکه سهم تاثیل ایا به دلیم یکنیم

م، یم حفظ تناسب بکنیخواهیه را به تبع آن چرا که میم و بقیرا اصل قرار ده يکینکه یا يکیتا فرض دارد 

ارزش کمتر  يمت وجود دارند آنرا که دارایز با سه قین میا يکه رو يزین سه چید از بیبگو يحال اگر کس

نصورت یح است که گفته شود در اید، صحیآنرا اصل قرار ده يد، تناسبات ارزشیاست اصل قرار ده

ن یگر را تابع اید يرساند چرا که آن دو تایکم شما را به آن جهت م يلیکند، خیر مییکم تغ يلیموضوعتان خ

ن ییه و  تعینظم بق ير را دارد را براین سهم تاثیشتریم و آنرا که بین کردید، حال اگر بالعکس ایقرار داده ا

اول  يعنی " يبرا يبرا يبرا "و  " يبرا يبرا "،  " يبرا "شود ین میا يم، معنایتناسبات اصل قرار ده

 ...... يم ونه زمانیفرض کن يموضوع را جهت

کم و رحمه ال... و برکاته یوالسالم عل  



 62/4/6316  -جلسه شانزدهم 

 

 

 

 فهرست:

 تواند سرعت بدون شتاب نرخ شتاب ایجاد کند  ـ آیا انسان مي

 ـ خصلت مقسم و اجزاء یکي نیست 

 ـ آیا جون معیار ارزش واحد است تقسیم بندي جهت سازها غلط است 

 ـ آیا سیر استداللي براي تقسیمات جهت سازها و زمان سازها و مکانسازها یکي است

 ـ بررسي دو احتمال در مورد تقسیم بندي جهت سازها 

 ـ دوئیت و ربط قانون عام تقسیم است 

 تقسیم به مقومات و خرد کردن موضوعـ تفاوت 

 ـ زمان بدون مکان نیست 

 ـ آیا ارتباط بین جهت سازها همان ارتباط زمانسازهاست

 ـ سه احتمال در مورد ربط جهت سازها





 بسمه تعالي

 61جلسه: 

 مدل: دوره سوم 

 62/4/6316تاریخ: 

 کنم  برادر معلمي: اعوذ ا... جند سؤال درجلسات واحد مطرح شده که عرض مي

تواند سرعت بدون شتاب یا شتاب بدون نرخ شتاب ایجاد  ـ چون فاعل ایجاد حرکت انسان است آیا او مي6

گوییم چه  کند یا غیر ممکن است این مطلب در ادامه بحث جلسه قبل بود که گفته شد در نهایت وقتي مي

گردد که انسان ایجاد کننده تغییر  آورد این کار به انسان بر مي زي است که این حرکت را به وجود ميچی

است و انسان موجودي مختار است آیا این اختیار در حدي است که بتواند سرعت بدون شتاب یا شتاب بدون 

رخ شتاب به صورت جبري نرخ شتاب به وجود بیاورد یا اینکه الزمه حرکت این است که سرعت ـ شتاب ـ ن

در کیفیت وجود داشته باشد که در پاسخ این سؤال گفته شد چون ثبوت مطلق در دنیاي ممکنات وجود 

 تواند اینها را از آن جدا کند. ندارد بنابراین سرعت ـ شتاب ـ نرخ شتاب آمیخته با کیفیات هستند و بشر نمي

کنند یا اینکه  دام به تنهایي قسمتي از مقسم را تعیین ميجزء پیدا کرد که هر ک 3ـ آیا در تقسیمات باید  0

سازند؟ یعني طبق بحث یقین در رابطه که خصلت کل و جزء باید با هم تفاوت داشته  هر سه رویهم آن را مي

قثسمت تقسیم کرد که هر کدام از آن تقسمیات خودشان خصلت مقسم را  3توان یک امر را به  باشد، نمي

تقسیم را وقتي از بعد کمي )از همین بعد خاص( جمع کنیم همان خصلت  3د بگوییم داشته باشند و بع

کلمي شود که این با اصالت شيء سازگار است و در اصالت نیز باید موضوع شامل یا کل خصلتي و جداي از 

ال اجزاء داشته باشد هر چند با همدیگر اشتراکاتي هم دارند ولي مشترک مطلق هم نیست در پاسخ این سؤ

هم گفته شده است همانگونه که در بحث زمانسازها دیدیم در بحث جهت سازها و مکانسازها هم باید همان 

سرعت ساز را معرفي کرده بودیم که  3مطلب را رعایت نماییم و این حرف درستي است. اگر در زمان سازها 

کردیم )جمع  را با هم جمع مي تا 3هر سه همان سرعت کیفیت را داشتند منتها کمتر و بیشتر بود که اگر 
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دادند و همان اختالفي را که بین زمانسازها هست نیز رعایت بشود که  عددي( سرعت کیفیت را تشکیل مي

بگوییم درجه ایجاد حرکت یکي بیشتر یکي متوسط و یکي کمتر است. مثالً یکي درجات حرکت صدگاني 

دهندکه در پاسخ  ند سرعت کیفیت را تشکیل ميشو یکي ده گاني و یکي یک گاني که وقتي با هم جمع مي

شد که در حرکت اگر صدگان آن هم صفر باشد یا هر کدام صفر  گفته شد در این صورت این فرض پیدا مي

شد که در  ماند و حرکت موضوع برابر با حرکت اجزاء باقیمانده مي باشد حرکتي از آن دو تاي دیگر به جا مي

نیست و آن تناسبي را که ما بین زمانسازها برقرار کردیم اینگونه نیست که این بحثهاي ما دیدیم که اینگونه 

امر  3تا با هم جمع عددي بشوند بلکه حرکت موضوع یک وحدت ترکیبي و واحد است که ما تقسیم به  3

 امر در آن حرکت نقش دارند و حرکت و تغیراتشان هم مانند آن از جمیع جوانب نیست البه 3کردیم که این 

مشترکات دارند ولي دقیقاً مانند آن نیست پس در بحث جهت سازها هم یک چنین امري را ما باید پیدا 

ارزش دارند و یکي هم ارزش کمتر و یکي بیشتر و  3جهت ساز هستند که هر کدامشان  3کنیم اگر گفتیم 

دیم دوباره اشکال پیدا عدد را جمع کرده و ارزش کیفیت را برابر آن قرار دا 3یکي متوسط دارد بعد این 

شود بلکه باید یک نحوه تناسب خاصي بینشان باشد که یک وحدت ترکیبي را بدهد و موضوع شامل و  مي

 کل خصلتش برابر این ترکیبي باشد.

ـ آیا چون معیار ارزش واحد است تقسیم بندي جهت سازها غلط است یعني ما در نهایت باید معیار ارزشي  3

امر برگردد تعدد معیار  3جهت ساز قرار ددیم که ارزش کیفیت به آن  3بر گردانیم اگر را به یک امر واحد 

است و اشکال دارد. که در پاسخ این قسمت هم گفتیم اگر معیار بخواهد واحد باشد عیبي ندارد که این معیار 

ن معیار یک کم جهت ساز هستند که هر کدام با توجه به آ 3واحد را در امورات مختلف مالحظه کرد یعني 

شود  شد سرعت چیست، گفته مي کنند همانگونه که در بحث زمانساها اگر سئوال مي خاصي را پیدا مي

گوییم که این هم براي سرعت هم براي شتاب هم براي نرخ  مسافت طي شده در واحد زماني را سرعت مي

متناسب با موضع و جایگاه خودش  شود استفاده کرد هر چند شتاب و هم براي تغییر موضوع از این معیار مي

کند، یک وقت مسافت بین دو نقطه مکاني، یک وقت مسافت بین دو سرعت مسافت معناي خاصي را پیدا مي
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شود و آن اشکال وارد نیست  شود ولي آن معیار اولیه عوض نمي و یک وقت هم بین دو شتاب مطرح مي

واحد داشته باشیم و بر اساس یک جهت واحد ارزش شود ما یک معیار  بنابراین در بحث جهت سازها هم مي

 کیفیت مختلف مالحظه کنیم. 3گذاري کنیم و یک معیار واحد قرار دهیم ولي این معیار را در 

ـ آیا سیر استداللي براي تقسیمات جهت سازها و مکان سازها همان سیر استداللي زمانسازها است یا از  4

ن در بحث زمانسازها گفته شد هر موضوعي یک تغییراتي دارد که آن کنیم چو یک قانون دیگري استفاده مي

شود که اسم آن کیفیت تغییر ساز است و چون آن تغییر ساز  تغییرات به وسیله یک کیفیت ساخته مي

تواند ثابت بود و خودش نیز متغیر است گفته شده که یک کیفیت دیگر نیز تغییرات آن تغییر ساز اولي  نمي

شود که به نظر  ساخته مي3است و به همین ترتیب تغییر ساز شماره   0ه تغییر ساز شماره سازد ک را مي

 3رسد ما شاید در اول خود خصلت تغییر را به سرعت شتاب نرخ شتاب تقسیم کرده ایم بعد هم گفتیم  مي

ث جهت هم همین شود براي ما بسازند آیا در بح خصلتي را که در تغییر مالحظه مي 3امر الزم داریم که این 

امر تقسیم کنیم و چیزي مثل سرعت شتاب نرخ  3خواهیم انجام بدهیم یعني بیاییم جهت را به  کار را مي

مطلب را بسازند یا اینکه باید  3امر را هم الزم داریم تا این  3شتاب را در جهت هم مالحظه کنیم و بگوییم 

بخواهیم تقسیماتي انجام دهیم این تقسیمات باید بر  از فرمول دیگري استفاده کنیم به این معنا که هر وقت

شوند که  امري مي 3اساس دوئیت و ربط باشد، دوئیت و ربط را اگر بخواهیم در بحث جهت سازها بیاوریم 

سازند اختالفشان ارزشي است یعني یکي ارزش کمتر و یکي ارزش بیشتر وي کي هم ربط ما  ارزش را مي

بعد چون این ارزشها کمتر و بیشتر هستند وقتي آنها را مالحظه کنیم بگوییم شود و  بین این دو ارزش مي

براي ما صحیح این است که آن چیزي را که ارزشش بیشتر است رشد دهیم نه آن چیزي که ارزشش کمتر 

است. و چون در جدول ترکیب هستیم آن دو تاي دیگر هم باید همراه این حرکت کنند چون اینها زمانساز 

بلکه جهت سازند تغیراتشان همراه همدیگر است بنابراین وقتي تغییرات یکي را پیدا کنیم تغییرات  نیستند

آن دو تا را باید به نحوه اي طراحي کنیم که این یکي را با همان خصلت خاصمورد نظر بتوانیم محقق کنیم 

« براي»رابطه  6و  0ماره هست با جهت ساز ش 3بنابراین بین امري که جهت ساز نهایي یا جهت ساز شماره 
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شد یکي اینکه بیاییم خود  شود که در اینجا طبعاً دو سیر مطرح مي مطرح مي« براي براي»و « براي براي»و 

ابعاد را بسازد و یکي هم اینکه از یک  3کیفیت را پیدا کنیم که این  3عامل تقسیم کنیم و بعد  3جهت را به 

ه کنیم که در این زمینه هم مقداري صحبت شد که ما تقسیماتي را قانون دیگر مانند دوئیت و ربط استفاد

براي زمانسازها انجام دادیم در آن از دوئیت و ربط استفاده شده است به خاطر اینکه در آن قسمت سوم که 

گفتیم در اینجا موضع تغییر موضوع است و در آنجا از لحاظ تقسیم  بحث تغییر نرخ شتاب بوده است مي

است و دوئیت و ربط مالحظه شده است ولي  3دیم که همین بیانگر استفاده از قانون تقسیم به شمتوقف مي

در بحث زمانسازها یک قانوني را به کار گرفته ایم که االن لزومي ندارد عین همان را تکرار کنیم بلکه 

حفظ خصوصیت شخصیه  خواهیم این قانون را عیناً در مورد ردیفهاي دیگر جدول به کار بگیریم البته با مي

اي که آن ردیف داراست مشترکات آنها این است که در جدول ترکیب واقع شده اند پس باید اجزائش با 

همدیگر حضور داشته باشند چون ردیفشان ردیف زمانسازي نیست لذا اختالف تغییرات هم نباید داشته 

هم باید از لحاظ ارزشي باشد و دوئیت و  باشند و بعد در تقسیم هم باید اختالف داشته باشند و اختالفشان

کنیم  ربط در آنجا باید بر اساس ارزش تعریف شود بنابراین از آن بحث زمانسازها ما یک قانون استخراج مي

باشد به کار گرفته و جدول ترکیبي مان  که آن قا نون با قید خصوصیت شخصیه اي که در هر ردیف دارا مي

 کنیم. را کامل مي

برادر امیري: همان طور که گفته شد آن بحثي را که در زمان مطرح کردیم به خصلتي خاص که زمان داراي 

آن است رسیدیم و آنجا گفتیم الزمه تغییر این است که سرعت و شتاب و نرخ شتابي داشته باشد اگر خصلت 

نیم به این معناست که هر جا شخصیه زمان را از این قانون حذف کنیم و آن را به عنوان قانون کلي مطرح ک

خواستیم براي یک از اوصاف مراتبي ذکر کنیم از زاویه خصلت خودش مرتبه اي دارد که آن مرتبه از همان 

سنخ مرتبه دیگري دارد و در مرتبه سوم هم همان مطلب را تکرار کرده و در مرتبه چهارم هم به خاطر 

شود این یک قانون قانون کلي دیگري که  موضع دیگري مي متوقف شده و بگوییم از آن باالتر دارد 3مبناي 

گوییم هر کدام  توان از آن استنباط کرد این است که گفته شود بحث ما در اینجا بحث تقسیم است مي مي



 ····························································································  063 

نماییم و از هر زاویه اي که  کنیم یعني ابتدائاً وضعیت را تقسیم مي اینها را از زاویه اي که دارند تقسیم مي

گیرد بنابراین در زمان هم همین  ضعیت را تقسیم کنیم، تقسیم ما خصلت آن زاویه را به خود ميبخواهیم و

کار را کردیم، یعني آن بحثي را که ما در زمان گفتیم سرعت شتاب نرخ شتاب به این معنا بوده است که 

از زاویه جهتي  خصلت زماني تقسیم کردیم عین همین مطلب را وقتي 3زمان را از زاویه خصلت زماني به 

بخواهیم تقسیم کنیم یک دوئیت و ربطي است از حیث جهت سازي، همین طور در قسمت مکان، حاال یک 

احتمال این است این دو احتمال نزدیک به همدیگر باشند و بتوانیم آنها به صورت یک احتمال مطرح کنیم 

مده را به صورت تواني مشخص کنیم شود رابطه بین اقسام بدست آ اگر حالت اول باشد خیلي راحت تر مي

یعني عین همان رابطه سرعت و شتاب و نرخ شتاب در جهت سازها بیاید مشخص شود و بگوییم هر کیفیتي 

دیگري « براي»نیز « براي»توان عنوان کرد که این  نیست، و دراینجا مي« براي»را در نظر بگیریم خالي از 

دیگري دارد اگر یک چنین چیزي را در جهتس ازها بتوانیم « براي»دومي هم « براي»دارد و همین طور 

بگوییم قانون اول حاکم است ولي اگر این با مشکل روبرو بشود مجبوریم از قانون دوم استفاده کنیم و بگوییم 

لزوماً ما باید یک دوئیت و ربط از هر کدام اینها پیدا کنیم و در این صورت باید به قسمت زمان برگردیم که 

 نجا هم همین کار را کردیم. در آ

حجت االسالم و المسلمین حسیني: ایا عدم بودن در دوئیت و ربط با مسلئه زمان منافاتي دارد؟ اینکه گفته 

شود این با دوئیت و ربط اختالفي ندارد. ما  تغییر مي 3وجه دارد یا خصلت تغییر تبدیل به  3شود زمان 

کنیم و در قدم دوم توضیحي بگوییم قانوني که  و ربط تقسیم مي گوییم در اولین قدم همه را به دوئیت مي

است یعني یک قانون اصلي را « تغییر تغییر تغییر»و « تغییر تغییر« »تغییر»زمان را اینگونه تعریف کرده 

شود با چه چیز تقسیم کرد یعني هر جا برسیم با یک قانون تقسیم کنیم آن قانون اصلي را مشرف بر کل  نمي

یریم یعني هر جا که باشد مقسم اصلي خود دوئیت و ربط است در دوئیت و ربط اولین تقسیماتي که آن بگ

جدولمان است یعني یک بار بگوییم جهت و مراحل و وضعیت و این را باید در خود قانون  3خورد اوصاف  مي

دول وضعیت جهت دوئیت و ربط مرح کنیم دوباره برگردیم در جدول وضعیت و بگوییم دوئیت و ربط در ج
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ساز و زمان ساز و مکان ساز است و دوباره هر کدام از اینها را بر اساس دوئیت و ربط تقسیم کنیم. که در 

زمانسازها تغییر و تغییر تغییر و تغییر تغیر تغییر و در جهت ساز و مکان ساز هم بر اساس دوئیت و ربط 

د عرض من این است که ریشه همه را به یک تقسیم شده متناظرش هم متناسب با موضوع یک قانون دار

 گردانیم. قانون بر مي

برادر امیري: این فرمول علي القاعده باید از ابتدا با ریز کردن تفاوتي داشته باشد در تقسیم درست است که 

 رسد ما آنها را ریز کرده ایم و کنیم ولي ظاهر آن تقسیم این است که به نظر مي ما از حیث خاصي تقسیم مي

آید به اقسام ریز شده هر کدام فرق  في نفس این تقسیم باید یک قیدي داشته باشد که اقسامي که بدست مي

 داشته باشد و این عام است.

حجت االسالم و المسلمین حسیني: درست است ولي نفس خود تقسیم اوصاف که ریز نکنیم خود این هم 

دهد چون  انعي ندارد که بگوییم این معناي ریز کردن نميباید از دوئیت و ربط بیرو بیاید که در این صورت م

قانون اولیه اي که تشریح اوصاف را آورده از دوئیت و ربط است، مثالً اگر شما بگویید حتماً مالحظه امر مکان 

گویید این وصف غیر از آن  بدون مسافت محال است یعني تناسباتي بین اوصاف وجود دارد و به هر حال مي

کنید که اسم همان فاصله مسافت است  این بدین معنا است که فاصله اي را بین آن مالحظه مي وصف این و

گیرد یک حجمي و وزني است و یک ربط و تناسبي بین آنها  گویید یکي باال و دیگري پایین قرار مي مثالً مي

ید که در حقیقت کن شوید عین همین را د رباره حرکت آن و کیف حرکت به معناي جهتي ذکر مي قائل مي

وضعیت را با همان ابزار اول که دوئیت و ربط باشد تقسیم کردید منتهي از جهت اوصافشان، یک وقت از 

 دهید. جهت خرد کردن و یک وقت از جهت اوصافشان آن را مورد توجه قرار مي

ز شدن و یا برادر امیري: وقتي موضوع را از حیث جهت ساز و یا حیث هاي دیگر تقسیم کنیم این حیث ری

پوشاند بنابراین آن قانوني که به درد ما بخورد نیست درست است که  شود، چون مي تقسیم دیگر را شامل مي

 خواهیم که اضافه بر این مطلب باشد. کنیم ولي ما چیز دیگري مي ما از آن استفاده مي



 ····························································································  061 

که خود آن قید را هم باید  خواهیم حجت االسالم و المسلمین حسیني: یعني بفرمایید که ما یک قیدي را مي

به وسیله دوئیت و ربط پیدا کنیم یک طرف تقسیمات خرد شدن است و یک طرف تقسیمات هم خرد شدن 

نیست بلکه تقسیمات مثالً هم عرض است که تقسیمات اوصافي موضوع است یعني در نفس موضوع است 

ي دارد، یک دوئیت و ربطي یعني در نفس موضوع بیاید نه خرد شدن موضوع، این خودش یک غیریت

 خواهد. مي

برادر امیري: در تقسیمات وصفي هم مشکل است این را بتوان گفت همین که بگوییم به صورت کلي دوئیت 

خواهیم اگر این دوئیت و ربط را در حالت کلي آن نتوانیم قیدي بزنین که به هر سه قسمت سازگار  و ربط مي

گوییم رویم و مي رویم یعني بالفاصله در زمان یا در جهت مي ن ميباشد علي االقاعده به یک قیمت خاص آ

در اینجا هم ما رابطه تواني بین اوصاف را باید بتوانیم برقرار کنیم یعني باز به صورت عام نتوانسته ایم مطرح 

 کنیم و به هر کدام به صورت خاص برخورد کرده ایم.

عام وقتي بخواهد تبدیل به خاص شود با همان قانون  خواهم بگویم حجت االسالم و المسلمین حسیني: مي

گوییم دو نحوه  دوئیت و ربط باید بشود. یعني باید قانون دوئیت و ربط خصوصیت تحویل ما بدهد. شما مي

تقسیم داریم یک تقسیم خرد کردن و یک تقسیم کار دیگري کنیم باید دوئیت و ربط را در متن همین 

دو نحوه تقسیم کردن داریم، یک نحوه اینگونه است و یک نحوه بگونه دیگري،  مطلب تمام کنیم بگویید مثالً

و در موضوع هم این اثر را دارد و معناي دوئیت و ربط را در همین جا هم ذکر کنیم آن وقت اگر معناي 

 توانید در این بخش هم بر اساس دوئیت و ربط کار کنید. دوئیت و ربط را گفتید مي

اري را که ما انجام دهیم قطعاً مبتني بر دوئیت و ربط است به همین دلیل وقتي بخواهیم برادر امیري: هر ک

خواهیم نیست همان قید  تقسیم کنیم علي رغم عام بودن آن و کارایي داشتن آن این آن قانوني که ما مي

 عنوان کنیم.خواهیم هست، آن قید را باید به صورت عام بتوانیم  است که قانون حاکم بر سه چیزي که مي

حجت االسالم و المسلمین حسیني: در زمان شما مفهوم تغییر و ادراکتان از تغییر را تقسیم کرده اید بعد هم 

 را مطرح کرده اید حاال باید خود جهت یا خود مکان را هم بتوانید تقسیم کنید. 3و  0و  6تغییر ساز 
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گردد؟ آن  ریز کردن است؟ این غیریت به کجا بر ميبرادر امیري: آیا تقسیم جهت زمان و مکان غیر از تقسیم 

کند و ویژگیهاي تقسیمي که خرد کردني نیست را به ما  چیزي که این غیریت را براي ما مشخص مي

 گوید چیست؟ آن ویژگیها چیست تا ما بصورت عام آنها را در هر سه قسمت بتوانیم پیدا کنیم. مي

گویید مقوم اصل موضوع مورد صحبت ماست مثالً شتاب نرخ  حجت االسالم و المسلمین حسیني: گاهي مي

گوییم، کاري به مقومات موضوع نداریم بلکه انواع  دانیم و گاهي هم مي شتاب و سرعت را مقوم تغییر مي

آیید حرکتها را در چیزهاي مختلف تقسیم  دهید، روي یک شدت و ضعفي مي تغییري را که دارید توضیح مي

آید یک مجموعه ممکن است  ریز کردن است وقتي سخن از انواع یک چیز به میان ميکنید این معناي  مي

شود موضوع را  داراي هزاران نوع حرکت یا مکان یا زمان باشد البته به لحاظ خردهایش، یعني چه؟ یعني مي

گر حیوان، تبدیل کرد، یعني امروز جامعه مورد بررسي است فردا انسان را مورد بررسي قرار دهیم چند روز دی

توانید خرد کنید ولي گاهي،  چند روز دیگر گیاه و بعد از آن اجسام، .... به لحاظ عوض شدن موضوع شما مي

خواهم خود موضوع حرکت را  خواهم خرد کنم بلکه مي گویید من به لحاظ عوض شدن موضوع نمي مي

 3تواند از این  پیدا شود نمي گویم حرکت در هر جا در هر نوعي که شناسایي کنم نه انواع حرکت را، مي

خصلت حرکتي سرعت ـ شتاب ـ نرخ شتاب جدا باشد هر گاه شما سراغ انواع حرکت بروید مجبورید موضوع 

را عوض کنید، هر گاه سراغ تبیین مقومات خود موضوع حرکت بروید که طبعاً نسبت به تمام موضوعات هم 

اید این مطلب باشد. پس بنابراین مقومات موضوع هر رسد مطلب مورد نظر شما ش شمولیت دارد ـ بنظر مي

گاه نباشد، حرکت نیست این نه به عنوان اجزایي است که آنها هر کدامشان جداگانه حرکت داشته باشند. در 

گویم بسیار  گویید موضوع را به انسان عوض کردم در انسانشناسي در روانشناسي آمدم مي موضوع جامعه مي

گویید جزء مقومات جامعه است باید در انسان هم باشد ولي قوام حرکت و  که مي خوب همه خصوصیاتي را

خواهد باشد از جمله جامعه،  دهید هر موضوعي که مي تغییر را شما بر سرعت و شتاب و نرخ شتاب قرار مي

انسان گویید عام است چه بخواهید کائنات را اندازه گیري کنید چه جامعه، چه  یعني قانون زمان را که مي

همه سرعت ـ شتاب ـ نرخ شتاب است، این قانون، قانون زماني است، ولي معناي خرد کردن این است که از 
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گذاریم ولي معناي مقوم ذات  گذارید، از موضوعي به موضوع جدیدي قدم مي نوعي به نوع دیگر قدم مي

کنیم  مطلب اموري را ذکر مي رویم بلکه داخل خود این موضوع این است که از موضوعي به موضوع دیگر نمي

 که منتجه آنها برابر خود نفس موضوع است نه منتجه شان موضوع آخري باشد بلکه منتجه آنها زمان است.

برادر امیري: همانط ور که فرمودید بنابر قاعده اگر مقوم را مطرح کنیم باید فرمول و کیفیت به دست آوردن 

 ح کنیم، یعني یک تعریفي براي مقوم باید ابتدائاً بدهیم.مقوم موضوع را به صورت عام بتوانیم مطر

حجت االسالم والمسلمین حسیني: مقوم آن است که در ترکیبش )چه جهت سازي، زمانسازي، مکانسازي( 

اصل موضوع را تحویل بدهد، اصل موضوع یک صفت است مثالً صفت تغییر است باید بگوییم اصل تغییر از 

 آید. چه چیز پدید مي

آییم و  در امیري: در اینجا دو مطلب است اوالً باید خصوصیات غیر از خارج کند، وقتي در بحث زمان ميبرا

 براي زمان بخواهیم مقوم مطرح کنیم مکان را نباید مقوم زمان بدانیم یعني مقومي از حیث زماني الزم داریم.

نسبت به نفس زمان است و در  گوییم حجت االسالم و المسلمین حسیني: مقومي را که از حیث زمان مي

دهیم یعني مثالً اگر مکان را به  آییم مقوم مکاني را نسبت به نفس مکان مورد لحاظ قرار مي مکان هم که مي

مسافت تعریف کردیم باید مقوم مسافت ذکر کنیم ممکن است مثالً گفته شود سه مسافت متداخل در 

ید مقوم نفس مسافت را ذکر کنیم تا بتوانیم سه مسافت یکدیگر ذکر کنیم تا یک تغییري حاصل شود بعد با

 را تعریف دهیم.

کنیم، اگر کسي بگوید مقومات جهت زمان وم کان است،  برادر امیري: مقومات دیگر را به چه دلیل خراج مي

 کنیم تا به درون خودش بیاییم و در آنجا مقوم پیدا کنیم.  این را چگونه خارج مي

ین حسیني: باید توجه داشت که مقوم نسبت به موضوعمان سه چیز است جهت، حجت االسالم و المسلم

زمان، مکان نه اینکه مقوم در مفهوم جهت بتواند زمان و مکان قرار بگیرد مقوم در موضوع مثالً جامعه یا 

انسان یا هر چیز که باشد چه کوچک چه بزرگ، سه چیز است جهتي، زماني و مکاني است این غیر از این 

 خواهد. ت که خود ادرکمان از زمان مقوم مياس
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 س: اختالف این دو مقوم چیست؟

گویید زمان یک  خواهید نه موضوع کلي شامل شما همین که مي ج: شما اختالف موضوعي این دو را مي

موضوع است مکان هم یک موضوع و جهت هم یک موضوع است صحیح است کسي بگوید اینها یک ما به 

گویید قوامش به خودش و  به االشتراک دارند قوام ما به االختالفشان به چیست؟ شما مياالختالف و یک ما 

گویید خودش  گوییم بسیار خوب غیرش را قبول دارم که هست و لکن به خودش که مي غیرش است، مي

ه کند، این مطلب را عنایت کنید اینکه زمان چیست معنا ندارد ک چیست؟ این ریز کردن مطلب را عالج نمي

گوید سئوال من این نبود که جامعه باشد یا انسان یا  شما موضوعتان را از جامعه به انسان عوض کنید، مي

 جماد یا حیوان...

 خواهیم که ماهیت زمان را براي ما مشخص کند. برادر امیري: یعني در حقیقت اجزایي مي

 اشد نه چیز خاص دیگر.حجت االسالم و المسلمین حسیني: که در ترکیب منتجه شان خود زمان ب

 توانیم بگیریم... کنیم همین نتیجه را مي برادر امیري: آن موقعي هم که ریز مي

کنید  کنید موضوع را عوض مي حجت االسالم و المسلمین حسیني: بلي ولي با یک فرق که وقتي شما ریز مي

ع وصف را خرد کنید تا گویید موضو کنید فرق است بین اینکه مي در اینجا موضوع وصف را مالحظه مي

 ترکیبات ذي وصف را بیابید...

خواهیم  ماند که فرمول و کیفیت عامي که مي برادر امیري: علیرغم صحت این مطلب باز سؤال اصلي مان مي

 بدست بیاوریم باید چه ویژگیهایي داشته باشد.

اهیم خرد کنیم که خو حجت االسالم و المسلمین حسیني: پس قدم اول این است که ما موضوع را نمي

خواهیم وصفي را به عنوان وصف جهت یا وصف زمان یا وصف   جامعه به چیز دیگري عوض شد و بلکه مي

دانیم و هم در خود اینها به چیزي  مکان را پیدا کنیم که اینها را هم از هم بریده ندانسته هم متقوم به هم مي

خواهیم ببینیم زمان بسیط  الممان است در اینجا ميقائلیم، آن چیزي که ما به االختالفشان هست موضوع ک

خواهیم  نیست کما اینکه ماهیت مکان و جهت بسیط نیست در حقیقت ماهیات مرکبه اي هستند که مي
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شوند تا خصلت خاصي را بدهد که هر گاه این خصلت خاص با دو خصلت  ببینیم از چه چیزهایي ترکیب مي

ي یا مکاني را تحویل بدهند، پس بنابراین یا یک قانون تا اول کار داده دیگر جمع بشوند معناي جهتي یا زمان

شد که بین خرد شدن و مقوم پیدا کردن فرق گذاشته شد حاال قانون دوم این است که آیا ما ما به 

خواهیم چه نحوه بایدب اشد )از موضوع اشتراک( خصوصیت  االشتراکي و ما به االختالفي را که در زمان مي

تواند معناي مقوم را به گونه اي مطرح کند که ارتباط به همدیگر  یعني چه؟ خصوصیت داشتن آیا ميداشتن 

نداشته باشند و موضوع مستقل تحویل ما بدهند؟ که در حقیقت اینگونه نیست حاال دقیقاً هر کدام از این سه 

براي »و « براي»را پیدا کنیم چه  «تغییر در تغییر در تغییر»و چه « تغییر در تغییر»و چه « تغییر»قاعده چه 

مسافت در مسافت در »و « مسافت در مسافت»و « مسافت»را پیدا کنیم چه « براي براي براي»و « براي

 را پیدا کنیم هر کدام که پیدا شود بقیه باید طبق همین قاعده و قانون به آنها برخورد شود.« مسافت

این سه تا سه مصداق آن باشند مثالً تقسیم وضعیت از هر  برادر امیري: یا به صورت کلي چیزي بگوییم که

تقسیم شود بین الف، ب، ج ارتباط منطقي پیدا کنیم « ج»و « ب« »الف»حیثي شامل این است که اول به 

کند آن سه تا براي براي یا تغییر تغییر یا مسافت در  که وقتي قید خصوصیت زمان مکان و جهت پیدا مي

اگر این کار را کنیم مزیتي که دارد این است که ما یک قانون عام پیدا کردیم یک راه  مسافت را به ما بدهد

فرمایید که در مورد یکي از اینها به صورت مصداقي حل کنیم بعد سعي کنیم از آن  هم این است که شما مي

 مصداق از طریق قانون عام به آن دو تاي دیگر برویم.

حکم مسافت و کیفیت در مسافت و  3مثالً ذکر کنیم خود این  حجت االسالم و المسلمین حسیني: که

 کند. امتداد در مسافت خودش سه قانون اصلي است که جدول ما را تقسیم مي

 س: آیا این غیر از تقسمات مکانساز است؟

کرد خود زمان به  ج: به نظر من همان تقسیمات باید بیاید یعني دوئیت و ربط چگونه وضعیت را تقسیم مي

تواند خارج از تقسیمات موضوع باشد یعني همان گونه که گفتیم  شود نمي عنوان یک وصف که مالحظه مي

گیریم همین  که مي تقسیم است که جهتي زماني و مکاني است خود موضوع وصفها را هم 3موضوع داراي 
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گفتید عین همین قاعده را به  گیریم چگونه در عوض کردن موضوع مي طور است وصف زمان را هم که مي

کار ببریم در پیدا کردن مقدمات هر یک از موضوعات هم ولو به عنوان وصف باشد باید عین همان قاعده را 

راي آن جهت ساز ذکر کنیم یعني سه خصلت را بکار ببرید، مثالً در جهت سازها باید یک امر مسافتي را ب

کنیم  براي آن باید ذکر کنیم که آن سه خصلتي را که در موضوع باالتر که جامعه هست مالحظه مي

تواندعین این سه خصلت در نفس جهت نباشد، این سه تا روي هم منتجه شان مووضعمان یا همان  نمي

باید بگویید به معناي خرد کردن هم نیست، وصف است جامعه است، عین همین را هم نسبت به خود جهت 

کنید بعد سراغ سازنده هاي  شد پس در جهت سازها هم اول وصف را معین مي اگر شيء بود آن وقت خرد مي

رید، حال ارتباط اینها چگونه است جهت اصالً توام است با حرکت و مکان یعني جهت بدون آن  آن اوصاف مي

را باید در خود جهت نشان دهید، از حیث جهت سازي باید سه خصلت را داشته  شود آن دو تا دو تا نمي

 باشند. 

برادر امیري: پس و جه اختالفشان همان کمتر و بیشتري است که فرمودند )ج: بله( علي االقعده این مطلب 

 باید در بحث زمان هم قابل تکرار باشد ولي این با بحث قبلي شاید جور نباشد.

 کند؟ غییر در تغییر و تغییر در تغییر در تغییر چه چیزي را در تغییر اثبات ميج: تغییر و ت

 سازند. دهد که اینها زمان را مي س: درست که سه خصلتي را به ما مي

ج: آیا تغییر اول که مسافت است معناي مکاني نسبت به خود زمان را ندارد؟ یعني حرکت یا امتداد در 

یا حرکت در حرکت معناي زماني ندارد یا حرکت در حرکت درحرکت به دهد؟  مسافت معناي مکاني نمي

نمودیم  دهد؟ تغییر نرخ شتاب را معناي کیفیت تغییر مي معناي کیفیت حرکت که معناي جهتي است نمي

که تا وقتي باقي بود موضوع باقي بود تغییر دومش تغییرات درون موضوع سابق است که معناي زماني 

دهد، در عین حال  لیش تغییر در مسافت و امتداد در مسافت است که از معناي مکاني ميدهد و تغییر او مي

 که مکان نیست و آن سه تا سه تغییر است ولي سه مناسبت و سه تناظر دارند.
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گفتیم  آمدیم یک رابطه رفت و برگشت بین خود اوصاف و ذي وصف ها داشتیم مي س: آنجا که در زمان مي

آوریم چون عاملش شیئیت  به عنوان یک وصف داراي ذي وصف است در عاملش مي ما سرعت داریم سرعت

کردیم آن را  گفتیم خودش هم داراي تغییر است، که از این راه یک وصف دیگر براي تغییر پیدا مي داشت مي

 کردیم... باز برایش یک عامل پیدا مي

 شد مالحظه کرد. ج: خودش را به صورت یک کیف هم مي

شد یا اگر این رفت و برگشت را  صورت سه وصف مستقل بگوییم رفت و برگشت چگونه ميس: ولي به 

 توانیم سه وصف براي جهت بگوییم؟ نداشته باشیم چگونه مي

حجت االسالم و المسلمین حسیني: عرض من این است که در ابتدا از خود حرکت آغاز کنیم مفروضات قبل 

درست کنیم، مفروضات اولیه ما این بود که تغییر داراي تغییر است را اصل قرار دهیم بعد قانون کلي برایش 

خواهیم بدون مسافت ممکن است؟ پس  تغییر تغییرات هم باز داراي تغییرات آیا این سه تغییري را که مي

خواهید آیا مگر مسافت یک موضوع  بگویید ترکیب و ترکیب ترکیب و ترکیب ترکیب ترکیب، مسافت مي

گویید هر فاصله اي یک گونه اي است و سه گونه  صله مگر معناي ترکیبي نیست؟ بعد ميترکیبي نیست؟ فا

دهد، جهت به معناي کیفیت، مکان به معناي  مسافت یعني سه گونه کیفیت معناي جهتي معناي کیفیتي مي

 مسافت، زمان به معناي امتداد، امتداد در مسافت، امتداد در کیفیت.

ع حرکت و سه نوع جهت و سه نوع مسافت را مطرح کردیم اگر سرعت گفتیم برادر امیري: اگر ما سه نو

شود که این مطلب با بحث جور  مسافت سرعت برابر با مکانسازي است و جهت ساز یک هم جهت سرعت مي

 نیست.

حجت االسالم و المسلمین حسیني: شما یک بار از دریچه اوصاف تنها اینها را مالحظه کنید بعد بگویید هر 

ام از اینها خصلتي است که پایش باید به یک ذي خصلتي بند باشد بعد مجموع کلي شان که جامعه باشد کد

 اینها باید پایشان به یک چیزي بند باشد.
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برادر امیري: هر جا مصداقي از تغییر به نام سرعت و شتاب و نرخ شتاب پیدا کردیم لزوماً مکاني و جهتي یا 

 مسافتي و جهتي را دارا هست.

حجت االسالم و المسلمین حسیني: و در موضوع بزرگتر جهت سازي و زمان سازي و مکان سازي است و 

توانیم  توانیم بگوییم حرکتش داراي مسافت نیست، آیا مي کنیم آیا مي لکن به موضوع بزرگتر که نگاه مي

ارد؟ )ج: نه( معناي جهت را توانیم بگوییم کیفیت یا کیفیت ساز ند بگوییم مسافت ساز ندارد؟ )ج: نه( آیا مي

گویید در این جهت است یعني مفسر کیفیات دروني این در این جهت  به کیفیت در اول بپذیریم وقتي مي

گویید به  بودن است، جهت کیفیت حرکت به طرف مقصد است این باید تمام باشد، به عبارت دیگر وقتي مي

ست این حرکت مناسبت دارد، تناسب جز معناي این جهت مناسبت دارد یعني متکیف به کیف این جهت ا

کیفیت چه چیزي ممکن است باشد، مناسبت نحوه کیفیتي است که منسوب به این راه است حال کیف 

حرکتي یا کیف مسافتي یا نفس خود کیفیت باشد که کیفیت به ربط بین مبدأ و مقصد تعریف بشود اگر 

را موضوع کالم قرار بدهیم )در تفکیک( بگوییم مطلب را کیفیت گرفتیم آن وقت صحیح است کیفیت 

 گویید مناسبت دارد، کیفیت ساز هم الزم داریم. کیفیت باخصوصیاتي که در ترکیب و تغییر مي

برادر امیري: یعني اثبات جهت ساز و جهت همان طور مثل زمانساز و اوصاف زماني و مکان ساز و اوصاف 

 مکاني باید باشد.

ین حسیني: پس صحیح است بفرمایید تقسیماتي را که در زمان ذکر کردیم عاري از حجت االسالم و المسلم

مسافت و کیفیت نیست اینکه عاري نیست یعني آنها هم متکیف به این سه تقسیم هستند، این از راه زمان 

 سراغ جهت و مکان رفتیم.

 س: فقط اثبات کردیم اینها مستقل از همدیگر نیستند.

ند یعني باید تناسباتشان هم حفظ شود، یعني همان گونه که حرکت در حرکت در ج: اینکه مستقل نیست

توانید ذکر کنید عاري از  حرکت داریم باید کیفیت در کیفیت در کیفیت را هم دارا باشیم هیچ حرکتي را نمي

 جهت یعني کیف باشد عاري از مسافت هم محال است باشد.
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توانند اوصاف  د، یعني هر گاه ما اوصاف زماني داشتیم اینها نميشو برادر امیري: گاهي بصورت کلي گفته مي

گوییم همانطور که ما یک وصف  کنیم مي جهتي یامکاني باشند این یک بحث است یک وقت آن را خاص مي

 خاصي را در زمان داریم یک وصف خاص متناسب با همان را در مکان داریم.

تواند از تقسیمات کیفي جدا  است که تقسیمات زماني نميحجت االسالم و المسلمین حسیني: عرض من این 

باشد اگر یکي را ثابت کردید در دو تاي دیگر عکس آن افتاده است اگر در اینجا سرعت و شتاب و نرخ شتاب 

فاصله در مقابلش در مکانسازها افتاده است سه کیفیت هم در مقابلش در جهت سازها افتاده است  3داشتید 

کردید باید در  آمدید در جهت سه چیز را ثابت مي ود کاري کرد کما اینکه اگر بر عکس آن ميش و این را نمي

 دو تاي دیگر حتماً باشد.

توانیم نتیجه بگیریم که وقتي که سرعت برادر امیري: استنباط من از فرمایش شما آیا درست است؟ آیا مي

 مکانساز هم داشته باشیم این یک قسمت.شتاب نرخ شتاب داریم لزوماً باید سه عامل که جهت ساز و 

حجت االسالم و المسلمین حسیني: تناسباتشان هم باید یک گونه باشند، اگر یک گونه را پیدا کردیم آن دو 

تاي دیگر هم عین همان گونه را باید داشته باشند اگر گفتید سرعت ساز دارید و معنایي براي سرعت کردید 

شود آن وقت عیناً وقتي گفتید شتاب داریم آن هم باید یک مسافت  و گفتید سرعت بدون مسافت نمي

دیگري غیر از مسافت اولي را داشته باشد پس ترکیب ساز دو را هم باید داشته باشید کیفیت هم باید داشته 

 را هم باید داشته باشید. 0باشد و معنایش این است که جهت ساز 

ها داشته باشیم این است که متناظر با سرعت ساز یک مکانساز و برادر امیري: الزمه اینکه ما متناسب با این

خواهیم و این بدین معنا است که وقتي زمان ساز یک را گفتیم مربوط به  متناظر با آن دو یک جهت ساز مي

 جهت ساز و مکانساز یک شود.

شود  حاصل نميگویید موضوع زمانیستان  حجت االسالم و المسلمین حسیني: در مجموعه که هستید که مي

شوند چون شما از آن طرف  گیرند بلکه در هم ضرب مي مگر به این سه تا، اینها جداگانه به او تماس نمي

 فرمایید این سه روي هم مقوم زمان هستند. مي
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 توان فقط سه ئیت را تمام کرد. کند مي برادر امیري: اگر اینگونه باشد دقیقاً رابطه تناظر را تمام نمي

خواهم بگویم باید حتماً متناظر باشند تا در ترکیب کل آنها یک  م و المسلمین حسیني: ميحجت االسال

گوییم  کنیم مي دهد؟ ما از آن طرف فرض مي موضوع را تحویل بدهد مگر کل آنها یک موضوع را تحویل نمي

فت که امر زماني گوییم یعني چه؟ مسا هر گاه تغییر باشد ولي با مکانساز اختالف در مسافت داشته باشد مي

شود مسافتش امتدادش بیشتر باشد ولي زمانش امتدادش  گویم امتداد در مسافت بود و لکن نمي نبود؟ مي

 شود. کمتر باشد. اگر مسافت را بدون حرکت بدانیم، قطعاً سیر و امتداد پیدا نمي

سرعت، شتاب و نرخ شتاب گوییم مسافت، گاهي منظور مسافتي است که نسبت به آن  برادر امیري: وقتي مي

 شوند و گاهي است که منظور ترکیبات مکاني است. تعریف مي

حجت االسالم و المسلمین حسیني: تمام صحبت در همین است که زمان بدون مکان و بریده از آن نیست، 

گاهي  شود و نه اینکه این تقوم را به آن تزریق کنیم، یعني یعني در مفهوم زمان تقوم آن به مکان اخذ مي

گوییم اینها هیچ گاه بدون همدیگر  کنیم و سپس مي است که موضوع زماني را بریده از مکان بحث مي

نماییم و آن را کنار مکان  کنیم و بعد تألیف مي نیستند، یعني یک موضوع تجریدي و بریده را اول تمام مي

ه فرض کنیم )و آنها را به عنوان دو گذاریم، مثل اینکه وحدتي را علیحده فرض کنیم، کثرتي را هم علیحد مي

شود و دو  اي هستند که به نفي وحدت کثرت شناخته ميمفهومي که مستقل بوده و دوئیت هم دارند و بگونه

شود و سپس این دو مفهوم را با همدیگر ترکیب کرده( و بگوییم وحدت آن عین  مفهوم انتزاعي درست مي

گوییم در حاق مفهوم زمان، مبتالي به مکان است که ميکثرتش و کثرتش عین وحدت است، اما گاهي 

توانیم آنرا )در هیچ مرحله اي از آن، نه در سرعت، نه در شتاب و نه در نرخ شتاب( حذف کرده هستیم و نمي

و نادیده بگیریم چرا که امتدادي است در مسافت، حال آیا امر مسافت چیست؟ براي مسافت دیگر تعریف 

دهیم، هر چند که تبدیل امري است که امتداد تدریجي است ولي این  که تعریف مکاني ميدهیم بل زماني نمي

کنیم کما اینکه بالعکس آن )یعني اینکه مسافت  تدریج را در حقیقتش متقوم و ترکیب به خود امر مکاني مي

 تواند قوام داشته باشد مگر به حرکت، یعني تأثیر و تأثر( صادق است.هم هرگز نمي
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امیري: پس خالصه بحث این است که باید در هر یک از زمان، مکان و جهت، در پي دست یابي به برادر 

مقومات ذات آنها باشیم و بر همین اساس وقتي زمان را بررسي کردیم به سه وصف زماني سرعت، شتاب و 

 نرخ شتاب رسیدیم.

ي است و تعریف زمان را نتیجه حجت االسالم و المسلمین حسیني: این سرعت، شتاب و نرخ شتاب امر زمان

دهند ولي خود این تعریف زماني در کنهش که جلو برویم، امتدادي است تدریجي و امتداد تدریجي یعني  مي

امتداد در فاصله و فاصله یعني مسافت و معرفي امر مکاني. کما اینکه مکان را هم که بخواهیم معرفي کنیم 

گوییم اینها از هم جدا نیستند، در عین حال کیفیت هم  س مينماییم و سپ بعدش به امر حرکت معرفي مي

 دارد یعني امر جهتي نیز دارد.

گویید باید متناظر با آن در مکان و  برادر امیري: به این ترتیب به واسطه طرح سه وصف فوق در زمان، مي

 جهت هم اوصافي باشد ولي صحبت در این است که این تناظر به چه معناست؟

توان به این اوصاف رسید، یک راه این  رسد که از دو راه مي م و المسلمین حسیني: به نظر ميحجت االسال

است که مصداقي از آن را بررسي کنیم )مثل زمان( و سپس از آن قاعده اي کلي استخراج کنیم و فرضاً 

کیفیت کیفیت و کیفیت کیفیت، »در زمان، اثبات گر « تغییر، تغییر تغییر و تغییر تغییر تغییر»بگوییم قاعده 

مسافت، مسافت مسافت و مسافت »براي، براي براي و براي براي برایز در جهت و »یا « کیفیت کیفیت

باشد. راه دوم این است که به صورت کلي به نحوه اي  در مکان نسبت به موضوع اصلي مي« مسافت مسافت

صفشان، منعکس کنیم یعني باید بگوییم معني جهت، زمان و مکان را در موضوعات وصفي اینها و به قید و

گویید  خود تغییر سه خصلت دارد، یکي از قبیل مسافت است، یکي از قبیل کیفیت است یعني وقتي مي

شود  است و نیز وقتي گفته مي« کیفیت» شود معنایش معني  شود موضوع عوض مي شتاب که عوض مي

ن چیزي هم که بین این دو است، امر زماني موضوع در مسافت سیر کرد، معنایش معني مکاني است و آ

 است.
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رسد که مطلب فوق به نحوي کلیت دارد و سؤال اصلي هنوز مشخص  برادر امیري: در هر حال به نظر مي

توانیم استفاده کنیم فرضاً رابطه بین جهت سازها را به صورت تواني  نشده است که آیا از این امر چگونه مي

ضرورت آن بصورت کلي مطلب درستي است اما اینکه از آن به عنوان یک قانون تمام کنیم؟ یعني تناظر و 

یا رابطه « براي»استفاده کنیم و فرضاً با دست یابي به سه وصف زماني، سراغ سه وصف جهتي بیاییم و سه 

 تواني را از این تناظر نتیجه بگیریم هنوز کیفیت آن معلوم نیست.

گوییم حرکت سه امتداد دارد آیا سه کیف هم دارد؟ اگر سه  تي ميحجت االسالم و المسلمین حسیني: وق

شوند  کیفیت هم دارد؟ نسبت این کیفیتها نیز )با توجه به اینکه شتاب، نرخ شتاب و سرعت علیحده واقع نمي

بلکه هر سه با هم هستند( به گونه اي است که با هم هستند که یک کیفیت از آنها اصلي است و در عوض 

گویید موضوع عوض شده است، یعني این مرحله عوض شده است. حال همان گونه که  ت آن ميشدن کیفی

کردید آیا عین همین خصلتها را از جهت کیفیت )یعني از  براي سرعت، شتاب و نرخ شتاب خصلت ذکر مي

 توان چنین گفت که کیفیت اول موضوع است توان بیان کرد؟ یعني آیا مي جهت جهتي( نسبت به هم نمي

براي کیفیت دوم )در عین همزماني اي که دارند( ولي از جهت کیفیت براي آن موضوعاست و متقوم به آن 

 است، کیفیت دوم نیز نسبت به کیفیت سوم چنین است.

توانیم چنین بگوییم که تناسب اینها را به هم به صورت یک به یک یا متناظر  برادر امیري: تنها در صورتي مي

باشد و همین طور  این طور بگوییم که جهت سه متناسب با نرخ شتاب و مکان ساز سه ميبیان کنیم، یعني 

باشد و این مطلبي است که  متناسب مي 6و  0نیز به ترتیب با شتاب و سرعت و مکان ساز  6و  0جهت ساز 

 شود. با اشکال مواجه مي

ولي در ساختن جهت و متناسب با نرخ شتاب هست  3حجت االسالم و المسلمین حسیني: جهت ساز 

گویید این کیفیت مال این یکي است جداي از  موضوع  کیفیت و نه اینکه جداگانه، یعني گاهي است که مي

 توان در تغییر گفت که شتاب بریده از بقیه اش میب اشد؟ آن یکي، ولي آیا مي
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نیست. بنابراین اگر معناي مسلم نه، پس این را هم که متناظر با آن بگیرید، معني تناظر، معني اصالت شيء 

توان گفت که در برابر هر یک از تغییرات یک کیفیتي در باال داریم که  تناظر را معناي اصالت شيء بکنیم مي

بریده از دو کیفیت دیگر است اما اگر مفهوم آن چنین باشد که سه امر زماني فقط یک تغییر را در موضوع 

 تحویل دهد.

کنیم و بلکه بر مبناي اصالت رابطه مالحظه  ا بر اساس اصالت شيء تعریف نميبرادر امیري: مفهوم تناظر ر

نماییم اما در عین حال چگونگي تمام شدن رابطه سه وصف جهتي با استفاده از آن مشخص نیست، یعني  مي

گوییم چون قسمت سوم زمان یعني نرخ شتاب را عوض کردیم متناسب با آن باید جهعتي  همین که ما مي

 کند.مطلبي است کلي و باید معلوم شودک ه سه رتبه بودن جهت و ربط آنها را چگونه تمام مي باشد،

حجت االسالم و المسلمین حسیني: منظور از سه رتبه بودن جهت، سه رتبه بودن کیفیت است چرا که 

اب تواند بدون کیف باشد، یعني حرکت در مرحله سرعت، شتاب و نرخ شت حرکت در هیچ  رتبه اي نمي

خواهد، بنابراین به ازاء آن  تواند بدون کیف باشد و حال کیفیت خصلتي است که خودش کیفیت ساز مي نمي

سه کیفیت، سه تا هم کیفیت ساز داریم، در این صورت اگر منظور از تناظر، تناظر تفکیک شده باشد که 

ین نرخ شتاب مربوط به این این سرعت مربوط به این جهت و این شتاب مربوط به این کیفیت و ا»بگوییم 

بدان معني است که بر اساس اصالت شيء تناظر را تحلیل کرده ایم، اما اگر این طور بگوییم « کیفیت است

توانند باشند چرا که هر یک موضوع دیگري هستند و متقوم به  سه تا زمان یا سه تا تغییر بدون هم نمي»که 

 کند.همندز مطلب فرق مي

آید که در هر وصف زماني مثل سرعت باید به نحوي حضور هر سه کیفیت یا  به نظر ميبرادر امیري: ولي 

 وصف جهتي مالحظه شود و نه اینکه صرفاً مربوط به یک وصف جهتي بشود.

حجت االسالم و المسلمین حسیني: حضورش از طریق کیفیت سازهاست، یعني این اوصاف بدون ذي وصف 

خواهد یک قانون باشد، پس وصف کیفیت یا جهت هم ذي  وصفي مي نیستند لذا اگر اینکه هر وصفي ذي

خواهد و نحوه ترکیب آنها هم به  خواهد کما اینکه وصف مسافت و وصف حرکت هم ذي وصف مي وصف مي
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دهد  گونه اي نیست که بریده بریده با هم ترکیب شوند بلکه این وصف به صورت مجموعه زمان را تحویل مي

شوند و مسافتها هم متقوم به هم  شوند، کیفیتها هم متقوم به هم کیفیت مي زمان مي و اینها متقوم به هم

 شوند. مي« ترکیب»

برادر معلمي: نسبت به بحث تناظر دو مطلب است که باید به آن دقت کرد یکي این است که ما مثالً در بحث 

را به صورت سرعت ساز، شتاب کنیم یا عوامل آن  زمان اگر آن را به سرعت، شتاب و نرخ شتاب تقسیم مي

کنیم، در تقسیم دیگر که از حیث جهت سازي یا مکان سازي است، فرمولي  ساز و نرخ شتاب ساز عنوان مي

گیریم باید مشابه و متناظر با همین فرمول زماني باشد منتهي بر اساس خصلت شخصیه اي که  که بکار مي

ر تغییر ساز پیدا کردیم، هر تغییر سازي بدون جهت و گوییم چون سه امداراست اما دوم گاهي است که مي

بدون مکان نیست و تفاوت این دو حالت در این است که اگر از قانون دوم استفاده کنیم، هر چهتي مربوط به 

شود، فرضاً سرعت خودش داراي یک مکان است  یک زمان ساز و هر زمان سازي مربوط به یک مکان ساز مي

وه بر سرعت، یک جهت سرعت و یک مکان سرعت داریم و در این صورت جهت و یک جهت، یعني ما عال

سرعت دیگر جهت شتاب و جهت نرخ شتاب نیست و منجر به جدا شدن سه ستوني که در جدول است 

شود هر چند که سر جاي خودش هم بگوییم که همان طور که سرعت، شتاب و نرخ شتاب رابطه دارند،  مي

 کنند. هم با هم ربط پیدا مي آن سه امر جهتي و مکاني

حجت االسالم و المسلمین حسیني: براي پیدا شدن جهت اینها باید ربط پیدا کنند، یعني جهت به احد اینها 

شود، یعني  شود و معنایش این است که جهت براي سرعت هم تقومش فقط اثبات مي به تنهایي پیدا نمي

تواند بریده شده از دو تاي دیگر و مخصوص این )این  مي شود و نه اینکه آن جهت تناسب و قوامش پیدا مي

سرعت( باشد. اینکه متناظر با این آنجا هست، غیر از این است که بگوییم آن مال این است به صورتي که 

 بتوان این را با جهت و مکانش علیحده کرد.

چ یک جداي از دو تاي دیگر توان آنها را علیحده فرض کرد چرا که هی برادر معلمي: در حالت اخیر هم نمي

توان چنین تقسیم کرد که فرضاً شود مينیست ولي در عین حال وقتي بحث از ترکیب و تقسیم بندي مي
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اخالق، احکام و تکنولوژي اگر مد نظر باشند، تقسیمات اخالق، اخالق غضبیه، شهویه و واهمه است، 

ح( است و تقسیمات تکنولوژي، دستي، مکانیکي و تقسیمات احکام باید، نباید بي جهت )یا واجب، حرام، مبا

توان چنین گفت که اگر چه اصوالً صنایع برقي بدون اینهک همراه یک  برقي است، حال طبق آن احتمال مي

باشد ممکن نیست ولي در عین حال اینطور هم نیست که صنایع دستي در اخالق ضرب « باید و نبایدي»

 اص خودشان را دارند و لذا لزوماً به معني اصالت شيء نیست.شود چرا که هر کدام تقسیم بندیي خ

حجت االسالم و المسلمین حسیني: اگر در مفهوم تناظر و تناسب، هم تصرف بکنیم و بگوییم تناسب در 

اصالت شيء آن است که این یک چیز را مال این یکي بداند و دیگر کاري هم به این نداشته باشد که این به 

 دا شدن نیست و معناي کیفیت مستقل هم ندارد.تنهایي قابل پی

توان گفت، صنایع دستي بدون اینکه یک حکمي در کنارش باشد و بدون اینکه  برادر معلمي: همین طور مي

گوییم اخالق غضبیه متناسب با  یک اخالقي در کنارش باشد ممکن نیست ولي یک وقتي است که مي

کنیم باید در همه شان  که تقسیم بندي براي اینها پیدا ميگوییم آن چیزي  چیست و یک وقت است که مي

گوییم بخاطر اینکه زمان سازها بایداختالف سرعت با  قابل ضرب باشد و اگر گفته شود علتش چیست مي

همدیگر داشته باشند و جهت سازها و مکان سازها نبایداختالف داشته باشند، لذا وقتي از این سه جهت ساز 

جهت ساز دیگر برویم، باید در هر کدام یک تغییر بدهیم چرا که متعادل با هم تغییر خواهیم به سه  مي

کند  خواهیم در هر کدام یک تغییري بدهیم، آن قسمتي که از هر کدام تغییر مي کنند، حال وقتي مي مي

کردیم شود یک وجه تناسبي یا شباهتي با همدیگر داشته اند که اگر یک چیز را در اخالق عوض  معلوم مي

حتماً باید در احکام و تکنولوژي هم یک چیزي مشابه این را عوض کنیم. این شباهت و تناسبي که در اینجا 

گوییم، پس زمان ساز باید قابلیت ضرب در همه آنها را  وجود دارد، یک اسم دارد که به آن زمان ساز مي

 داشته باشد.
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ه معناي اینکه مقوم زماني است و زمان بدون این حجت االسالم والمسلمین حسیني: آیا قابل ضرب بودن ب

شود، وقتي در امر جهتي مان بخواهیم تناسب یا تناظر این را در آنجا ببینیم، به معناي  سه روي هم پیدا نمي

 این است که این را پاره کند و بگوید که مثالً در امور جهت ساز الزم نیست که در همه اینها ضرب شود؟

احتمال در مورد این مطلب ساکت است، اگر ما گفتیم سه زمان ساز بدون همدیگر نیستند،  برادر معلمي: این

توانیم نتیجه بگیریم که سه جهت ساز هم بدون همدیگر نیستند ولي اگر به طور دیگري صحبت  در آنجا مي

ت ساز دوم و کردیم، دلیل بر آن نیست که تقسیم مربوط به زمان ساز مربوط به جهت ساز اول، عیناً در جه

 کند. سوم هم ضرب شود و لذا مطلب فوق در این رابطه ابزار نظري نمي

حجت االسالم و المسلمین حسیني: اگر تناظر را به گونه اي معنا کردیم که معنایش این نباشد که امر جهت 

اسبات زمان شود اال اینکه شبیه تن و زمان در هم ضرب نشوند بلکه بدان معني باشد که جهت سازي پیدا نمي

سازي را داشته باشد )س: شبیهش را که دارد( یعني کیفیت ساز دارد، اگر جهت را به کیفیت معنا کردیم و 

شود مگر سه تا چیز شبیه آن چیزي که در زمان دارید بدست آورید، آن وقت  گفتیم کیفیت سازي پیدا نمي

تغییرش در زمان ساز است، مثالً اگر  کند و تناسبات توان گفت که هر یک از این سه چیز تغییر مي مي

شود. یعني قبل از هر چیز باید  موضوع اصلي ما جامعه است، کیفیت جامعه به سه کیفیت ساز ساخته مي

مشخص شود که خود جهت یعني چه؟ اول باید یک معنایي براي خود جهت و مکان به دست بدهیم و 

ان است و نه اینکه سه امر زماني است، بنابراین در سپس بگوییم آن معنا قوامش به سه امر متناظر در زم

براي براي »و « براي براي»، «براي»یعني چه؟ خود این مفهوم « براي»اولین قدم باید مشخص شود که 

توانیم بگوییم مقوم این کیفیت سه تا  معناي کیفیتي دارد مي« براي»رساند؟ اگر  چه چیزي را مي« براي

 باشد. ي از همان سنخي که تعریف کردیم، داراي سه امر مياست. یعن« براي»کیفیت یا 

برادر معلمي: اگر ما سیر بحث را عوض نکنیم و همان سیر قبلي باشد، آنجا که بحث از جهت ساز زمان ساز و 

پوشانند و بنابراین اگر جهت ساز، زمان  گفتیم هر کدام از اینها به تنهایي تمام کیفیت را مي کان ساز بود مي

و مکان ساز را تقسیم کنیم، تقسیمات آنها باید در همدیگر ضرب شوند اما اگر سیر استداللي جدیدي ساز 
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مطرح است، اشکالي ندارد ولي باید مخالف آنچه که تا کنون تمام کرده ایم نباشد، یعني چون ما زمان ساز را 

جهت سازي دارد، این مثل این بحث کرده ایم، اگر گفتیم هر زمان سازي مکان سازي دارد و هر مکان سازي 

گوییم جهت ساز، زمان ساز و مکان ساز یک دسته با هم هستند، هر چند که در جاي خود  ماند که مي مي

اثبات شود که این مکان ساز بدون آن ممکان ساز قابلیت وقوع ندارد یا این جهت ساز بدون آن جهت ساز 

ین امر مطلب درستي باشد با سیر استداللي قبلي ناسازگار قابلیت وقوع ندارد در این صورت علي رغم اینکه ا

است چرا که الزمه اش این است که بگوییم زمان ساز یک جهت ساز و مکان ساز یک زمان ساز، مخصوص 

 شود.خودش است و در دو تاي دیگر ضرب نمي

را اینگونه  حجت االسالم و المسلمین حسیني: این مخصوص خودش بودن به شرطي است که معناي تناظر

تفسیر کنید و صحبت در این است که قبل از اینکه بحث از تقسیمات جهتي بکنیم، مشخص شود که اینکه 

اول توصیف خاصي بدهیم و «براي»یا « ارزش»یعني نسبت به « یک جهتي و یک ارزشي دارد یعني چه؟»

بر اساس اصالت شيء معنا شود  سپس سراغ مقومات آنها بیاییم و بعد از آن این طور بگوییم که تناظر اگر

بدان معني است که هر کدام از اینها وصفي مال خودشان دارند ولي اگر بگوییم اینها در عین تناظر هر سه 

 شود، چنین نیست. کنند که ضرب در کل مي روي همدیگر یک امر را تمام مي

ست یعني اگر ما گفتیم معناي جهت برادر معلمي: اگر ما از این راه برویم که دیگر احتیاجي به این بحث نی

این است و بعد در جهت توانستیم سه امر را نشان دهیم و بگوییم هر جهتي مرکب از این سه امر است، 

خواهد و لذا به جهت ساز  شود که این سه امر هر کدام یک عامل سازنده مي مسلم به دنبال آن فوراً تمام مي

شود، در این صورت دیگر  قبلي هم که کردیم در هم ضرب ميرسیم و طبق همان بحثهاي  مي 3و  0و  6

احتیاجي نداریم که بگوییم متناظر زمان در جهت و مکان هم باید باشد، اینکه تأکید داریم که ازاین راه 

نرویم بدان خاطر است که پیدا کردن سه امر جهتي مشکل است، حتي در زمان هم همین طور بحث نکردیم 

دوستان تصورشان این است که اول چنین گفته ایم که حرکت مرکب از سرعت، شتاب و  )ولو اینکه بعضي از

نرخ شتاب است و بعد نتیجه گرفته ایم که سرعت ساز، شتاب ساز و نرخ شتاب ساز احتیاج داریم و حال آنکه 
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کند،  یر ميسه زمان ساز را از این طریق اثبات نکردیم( بلکه اینطور گفتیم که طبق بحث تغییر، موضوع تغی

کند و  شود( تغییر مي خواهد بعد آن عامل تغییر ساز هم )چون خودش کیفیت مي لذا یک عامل تغییر ساز مي

کند، تغییر خودش براي عامل اول، این مطلب ایجاد  از آنجا که عاملي است که در امر دیگري ایجاد تغییر مي

شود، نرخ شتاب  شود و شتاب ساز مي پیدا ميکننده شتاب است. یعني سرعت در سرعت یا تغییر در تغییر 

شود، ولي اگر نخواهیم از این راه برویم مشکل آن این است که باید بتوانیم بگوییم  هم عین همین پیدا مي

 امر جهتي مرکب از سه چیز است و به صورت کلي هر ارزشي را مرکب از آن سه بدانیم.

ست که مشخص شود مفهوم ارزش چیست و قدم دوم این حجت االسالم و المسلمین حسیني: قدم اول این ا

 است که این ارزش مرکب از سه چیز است.

 برادر معلمي: براي این منظور باید به سه کیفیت برسیم که سه عنوان براي آن قرار دهیم.

حجت االسالم و المسلمین حسیني: این عناوین هم باید بگونه اي کلي باشد که فرضاً اخالق، احکام و 

نولوژي از مصادیق آن باشد، همین طور اگر سرعت، شتاب و نرخ شتاب را پیدا کردیم، از مصادیق آن تک

 اقتصاد، فرهنگ و سیاست است.

توانیم انجام دهیم، بلکه به  برادر معلمي: این شیوه را نه مادر بحث زمان انجام دادیم و نه در امر جهت مي

همان را در مورد جهت بخواهیم بکار ببریم بدان معناست که  نحوه دیگري در مورد زمان بحث کردیم که اگر

گردد، یعني در کیفیت یک عامل وجود دارد که آن عامل  بگوییم: هر موضوعي ارزشش به یک امري بر مي

و ارزش کیفیت را نشان میدهد، یعني نشان میدهد که این براي چه ساخته شده و براي چه جهتي « براي»

کند و به واسطه این جایگاه خاص ارزشش مشخص  ن جهت یک جایگاه خاص پیدا مياست، و بنابراین در آ

 شود. مي

حجت االسالم و المسملین حیني، بنابراین مجموعه جهت داراي کیفیتي است که جایگاه خاص داشتن معني 

لذا  رساند و دهد، یعني تا نگوییم تناسب و کیفیت، معناي جهت را نمي قدر و منزلت نسبت به آن را مي

 شود. موضوع تعریف ما کیفیت مي
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شود چرا که در اینجا موضع ترکیبي است. یعني در وضعیت  برادر معلمي: هر کدامي از اینها هم کیفیت مي

شوند، یعني سرعت، شتاب و نرخ شتاب به عنوان سه وصف در وضعیت مطرح  زمان سازها سه کیفیت مي

ذا گفتیم سرعت ساز، شتاب ساز و نرخ شتاب ساز در وضعیت نیستند بلکه به منزله سه کیفیت باید باشند ل

دارم و سرعت، شتاب و نرخ شتاب مال خود موضوع است و از امور جهتي هم که در ترکیب بیایند باید 

چرا که وضعیت یک امر « براي»داشته باشیم و نه  3و براي ساز  0، براي ساز 6کیفیت باشند یعني براي ساز 

 سازد. امر جهتي، کیفیتي است آن امر جهتي را مي ترکیبي است و نه یک

توانیم  به ترتیب مي« 3و  0، و 6براي ساز »حجت االسالم و المسلمین حسیني: به هر حال آیا به جاي 

 را قرار دهیم؟« 3و  0و  6کیفیت ساز »

 برادر معلمي: همه آنها کیفیت هستند، سرعت، شتاب و نرخ شتاب هم کیفیت است.

و المسلمین حسیني: آیاهمین امر بدان معنا نیست که هر یک از اینها کیفیتي دارد که کیفش  حجت االسالم

 گردد؟ به جهت بر مي

گردد و  برادر معلمي: به همین استداللي، هر کدام از اینها یک کیفي دارد که کیفش به تغییر یا ترکیب بر مي

 از این لحاظ هیچ فرقي با هم ندارند.

شود )یعني  لمین حسیني: آیا کیفیت تغییر و کیفیت مسافت به کیفیت تعریف ميحجت االسالم و المس

 شود( یا بالعکس است؟ تناسبات به نسبت تعریف مي

ایم، تغییر ساز و برادر معلمي: این هم سر جاي خودش درست است، یعني چون ما جهت ساز را باالخره داده

 شوند. مکان ساز به تبع آن درست مي

توانیم ارائه دهیم و  المسلمین حسیني، بهر حال آیا هیچ معنایي براي موضوع جهت نمي حجت االسالم و

 وصف جهت را معلوم کنیم؟

 برادر معلمي: مگر مفهوم جهت معلوم نیست؟ چه چیزي کم دارد؟
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توانیم توصیف کنیم یا اینکه  را به چیز دیگري هم مي« براي»حجت االسالم و المسلمین حسیني: آیا کلمه 

 کنیم؟ به خودش توصیف مي فقط

شود. لذا اگر کسي بپرسد  یک توصیفي دارد یعني به چیز دیگري توصیف مي« براي»برادر معلمي: خود 

چیست؟ بر اساس مباحث قبلي جواب این است که جهت امري است که در « جهت»چیست؟ یا « براي»

 شود. کیفیت وجود دارد و کیفیت در تغییراتش از آن خارج نمي

بدان معني است که براي را به ...« امري است که »گوید:  السالم و المسلمین حسیني: همینکه ميحجت ا

کنید. )س: هر کار دیگري هم بکنیم مجبوریم لذتي را بکار ببریم و بدن لغت امکان  تعریف مي« امري»

فظ که تمام گیرید حال آیا آن حا توصیف آن نیست( ولي آن امر را سنبت به موضوع تا مقصد حافظ مي

شود و آن در  توان به کیفیت معنا کرد که بگوییم همه کیفیتها به آن معنا مي گیرد را مي سیکل را در بر مي

کند جواب دهیم براي اینکه متناسب با  کیفها اصل است به طوري که اگر گفته شود چرا اینگونه حرکت مي

 براي معناي نسبتي دارد. گردد و این کیفیت باشد. یعني تناسبها به یک نسبتي بر مي

گوییم براي  دهیم مي برادر معلمي: اینها درست است. یعني اگر کسي سؤال کند که چرا اینگونه تغییر مي

خواهیم در این جهت باشیم. ولي در هر حال بین جهت، هدف، حرکت، ترکیب و مکان تفاوت قائل  اینکه مي

 شدیم.

 دهد؟ جهت را مي« کیفیت نسبت»طلب اینگونه نیست که حجت االسالم والمسلمین حسیني: آیا خالصه م

متناسب با یک جهتي است ولي جهت چیزي است در کیفیت که در همه « کیفیت نسبتي»برادر معلمي: هر 

مراتب کیفیت و در تغییرات کیفیت آن امر وجود دارد و این تأکید که در مراتب حرکت آن نیز افزایش و 

غیر بحث مراحل و ترکیب است. زیرا مراحل مرتبه اي از کیفیت هستند که کند. البته این  شدت پیدا مي

 کند و یا ترکیبات اموري هستند که اگر چه همیشه در کیفیت هستند ولي ثابت اند. کیفیت از آن عبور مي

شود، جهت چیزي یا امري است، اشاره به یک امر مبهمي  حجت االسالم و المسلمین حسیني: وقتي گفته مي

 ید.کن مي
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گوییم جهت چیزي است که در کیفیت وجود دارد، در همه  دهیم، مي برادر معلمي: بعد از آن توضیح هم مي

 کند.مراتب آن هست و شدت پیدا مي

اید. ذات آن معناي حجت االسالم و المسلمین حسیني: آثارش را مطرح کرده اید ولي ذاتش را ذکر نکرده

توان  باشد، یعني هم مي شود( مي تناسبات به آن نسبت تغیر مي نسبت حاکم بین مبدأ و مقصد )که تمام

گفت جهت داراي چیزي است که داراي این اوصاف است و براي آن صفاتي مثل همیشگي، شدت یابي و ... 

شود و لذا هر کیفیتي که  توان بجاي آن چیزي گذاشت که نسبتها به آن شناخته ميمعرفي کرد و هم مي

اشد، قابل قبول است و هر کیفیتي که منسوب به آن نباشد )چه مکاني و چه زماني منسوب به آن نسبت ب

باید »دانید، به جاي چیزي است که ...  باشد( قابل قبول نیست. پس اگر در نسبت و تناسب جهت را اصل مي

 چیست؟« نسبت ساز»نسبتي است که ... و در این صورت نسبت به عوامل آن هم باید بگوییم « بگوییم

 خواهد. برادر معلمي: جهت که نسبت نیست. نسبت طرفین مي

حجت االسالم و المسلمین حسیني: جهت نسبت حاکم بین مقصد و مبدأ است اگر یک پاره خط زماني و 

 باشد. برنامه را مد نظر بگیرید، نسبت حاکم بین اول و آخر آن که حافظ مبدأ تا مقصد است جهت مي

کند و حاکم بر ماحل  شترک از مبدأ تا مقصد که از مبدأ تا مقصد رشد ميبرادر معلمي: جهت امري است م

شود. لذا در جهت خاص بودن  باشد. بنابراین بحث از ارزش به همین سادگي تمام مي تغییر و ترکیب هم مي

یعني اینکه مراتب تغییر بگونه اي باشد که آن امر ثابت حفظ شود و در عین حال رشد کند. یعني بودن در 

هت به معني رشد در آن امر است حال اگر کسي بگوید تغییرات باید چگونه باشد؟ جواب این است که ج

تغییرات باید طوري باشد که آن امر ثابت که قرار دادیم در آن جهت رشد کند و در غیر این صورت قابل 

نحوه اي باشد که  قبول نیست، همین طور اگر از چگونگي ترکیبات سؤال شود، جواب این است که باید به

 این تغییرات رشد یابنده را ممکن کند.

 دهد. گوییم بین دو نقطه معنا نمي حجت االسالم و المسلمین حسیني: مبدأ و مقصد را که مي
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برادر معلمي: در این صورت باید به صورت کلي مطلب را طرح کنیم و فرضاً چنین بگوییم که جهت امري 

کند، چرا که اگر بخواهیم با طرح مبأ و مقصد به تعریف  جود دارد و رشد مياست که در تغییرات ثابت یعني و

جهت بپردازیم، هر گاه جهت یک چیز خاص را بخواهیم عنوان کنیم، قبل از هر چیز باید نقطه آغاز و هدف 

نهایي آن را مشخص کنیم و سپس این دو را به هم وصل کرده و از آن به جهت تعبیر کنیم. )س: این که 

شود( بنابراین اگر بخواهیم اینگونه عمل کنیم، باید به صورت کلي بگوییم جهت امري است  ناي دیگري ميمع

کند و به همین ترتیب حاکم بر زمان و  که در موضوع در حال حرکت وجود دارد و در حال تغییر رشد مي

 شود. مکان هم مي

آیا معناي قرب بدهد یا نه؟ و آیا این « امررشد در آن »گویید  حجت االسالم و المسلمین حسیني: وقتي مي

کنید معناي اشتداد ارزشي و کثرت  کم شدن مسافت نیست؟ یعني اشتدادي را که در اینجا مطرح مي

وجودي است که به معني قرب و کم شدن فاصله است. به هر حال آیا بعد و قرب در آن هست یا نه؟ آیا از 

 ؟توان بعد و قرب را حذف کرد امر جهت مي

برادر معلمي: بعد و قرب نسبت به چه چیزي؟ بعد و قرب مطرح است مثالً از آغازش دور شده و به انجامش 

کند. ولي در موضع فعلي که  کند و از طرف دیگر قرب پیدا مي شود و لذا از یک طرف بعد پیدا مي نزدیک مي

 کند؟ هستیم، آیا طرح این امر چه مشکلي را حل مي

براي بودن و لذا اگر »لمین حسیني: طرح آن به این دلیل بود که ما به دنبال مقومات حجت االسالم و المس

 آن را ذکر کنیم. « مقومات»توانیم  بفهمیم بهتر مي« براي»براي « بتوانیم معناي حقیقت

ر شود، یعني اگ هم برویم، مطلب تمام مي« براي»برادر معلمي: اگر از همان راهي که نسبت به زمان رفتیم در 

سازد و بنابراین دو مرتبه همین قانون را  بگوییم ارزش در کیفیت به یک امري است و یک امري ارزش را مي

شود. این یک سیر استداللي  در مورد خودش تکرار کنیم و بگوییم براي دوم همین طور براي سوم پیدا مي

بحث زمان سازها را عیناً در مورد  توانیم است که اگر نخواهیم از آن هم استفاده کنیم با یک پله تنزل مي
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جهت سازها تکرار کنیم و بگوییم به همان علت که در آنجا سه زمان ساز گفتیم که رابطه سرعت، شتاب و 

 وجود دارد.« براي»است این نسبت بین سه « براي»نرخ شتاب دارند، در اینجا چون خصلت 

فرمودند، آیا چه اشکالي دارد که آن طور که گفتند حجت االسالم و المسلمین: همین طور که آقاي معلمي 

 عمل کنیم و ضمن پرهیز از مباحث ذات جهت و مقدمات آن از این طرف بحث کنیم؟

کند و آن  برادر معلمي: عالوه بر این باید توجه کرد که، رفتن از این راه جدید یک اشکال براي ما ایجاد مي

سه امر کلي که به هر موضوعي بخورد )مثل سرعت، شتاب و نرخ  شود که ما اول در امر جهت اینکه الزم مي

 شتاب در زمان( پیدا کنیم.

نگوییم و آن را « چیز« »براي»حجت االسالم و المسلمین حسیني: همین که من تأکید داشتم که نسبت به 

قومات ذاتش مثالً که آن امر م« مثل تغییر»به آثار تعریف نکنیم، براي این بود که یک امري را تحویل بدهیم 

سه تا موضوع باشند که براي هر موضوعي مطرح شوند لذا اگر نخواهیم از این راه برویم و از این طرف حرکت 

دارد و براي این « براي»کنید یک  چیزي را که شما مالحظه مي»کنیم آیا چه اشکالي دارد که بگوییم: 

 «تواند ذي وصف نداشته باشد و براي ساز دوم نخواهد نمي

)یعني چیزي که با مالحظه آن بتوانیم بگوییم این « براي»شود  برادر معلمي: در هر وضعیت کیفیت نمي

کند( وجود نداشته باشد. )س: و باز خود آن هم به معناي یک  کیفیت براي چیست و به کدام سمت سیر مي

« براي»شود و یک  يشود که عیناً مطلب فوق درباره اش تکرار م موضوعي است( آن هم یک موضوعي مي

گوییم وقتي در موضوع اول  دارد، حال اشکال در اینجا است که این مطلب دومي را که براي موضوع اول مي

خواهد باشد و  دهیم که اسمش هر چه مي آید اسمش چیست؟ جواب مي شود وقتي در منتجه مي ضرب مي

مي را نرخ شتاب گذاشتیم ولي در جهت لزومي ندارد که اسمش را بدانیم. در زمان اسم آن را شتاب و سو

دانیم که اسمش چیست، آنچه مهم است این است که اگر ما این امور را پشت سر هم انجام د هیم آن  نمي

 شود و لزومي هم به دانستن اسم آن نیست. امر پیدا مي
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زمان به کار گرفته  برادر امیري: اگر ما نخواهیم اینگونه حرکت کنیم، بدان معني است که از شیوه اي که در

 ایم عدول کرده ایم.

 برادر معلمي: این راهي که عرض شد دقیقاً همان راهي است که در زمان طرح بود.

 برادر امیري: این راه با آن تفاوت دارد و مطلبي هم که شما فرمودید کمي در آن تصرف نمودید.

ناً مثل راه زمان است و دیگري با استفاده از برادر معلمي: در برخورد با جهت سازها دو راه مطرح شد: یکي عی

 شود. فرمول زمان ساز مطرح مي

حجت السالم و المسلمین حسیني: شاید بتوان این طور گفت که نسبت به این امر سه راه مطرح شده است: 

غیر توصیف کنیم، یعني هم آثارش را در « به غیره»را به نفسه  و « براي»راه اول این است که ما بتوانیم 

« الف»شد به دنبال مقومات « الف»خودش ذکر کنیم و هم وضع آن را به نفسه بیان کنیم. مثالً اگر به نفسه 

پیدا کنیم و این را به عنوان « الف»بگردیم و سه امر کلي )مثل سرعت، شتاب و نرخ شتاب در زمان( براي 

بینیم  گوییم: هر چیزي را که ميیک قانون نسبت به هر موضوعي مطرح نماییم. راه دوم این است که ب

خواهید براي چه؟ براي اینکه  دارد. براي عینک خودش یک موضوع قابل مالحظه است. عینک مي« براي»

خودش موضوعي قابل مالحظه است ولو به لحاظ عقلي که بگوییم بهتر دیدن « بهتر دیدن»بهتر ببینیم. 

ته باشیم. در اینجا شناخت حسي خودش یک موضوع است براي اینکه بهتر بتوانیم شناخت حسي داش

موضوع است و خود این موضوع شناخت حسي هم براي این است که تجرید کنیم و بفهمیم و در اینجا است 

 شود. که دیگر مطلب تمام مي

 راه سوم این است که بگوییم سه تا زمان سازي را که داریم متناظر با آن سه تا جهت ساز داریم.

 ا تا کنون همان راه اول را ما طي نکرده ایم؟برادر امیري: آی

برادر معلمي: راه اول در مورد زمان سازها هم مطرح نشد. یعني اول نیامدیم بگوییم حقیقت تغییرمرکب از 

سرعت، شتاب و نرخ شتاب است و لذا سرعت ساز، شتاب ساز و انرخ شتاب ساز داریم. بلکه از راه دوم آمدیم، 

سازد و آن عامل هم  ضوعي که تغییر ي کند یک عامل دارد هک این تغییر را ميیعني گفتیم که این مو
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شود. حال اگر عین همین امر را در  خواهد. همین طور عامل سوم مطرح مي کند و عامل مي خودش تغییر مي

شود که: هر موضوعي یک براي دارد و خود آن براي وقتي به صورت یک موضوع  جهت مطرح کنیم چنین مي

شود. البته اگر گفتیم فرمولي که براي  ظر قرار گیرد یک براي دارد و همین طور براي سوم مطرح ميمد ن

زمان به کار گرفتیم چون یکي از ردیفهاي جدول وضعیت است با فرمولي که در مورد جهت و مکان به کار 

ان را عوض کرده باشیم شود که سه فرمول بي ربط با همدیگر باشند، بدان معنا نیست که کارم بریم نمي مي

بلکه مشترکاتي دارد و باید دید که مشترکات و اختالفات آنها چیست. مشترکات آنها این است که اوالً هر دو 

در جدول وضعیت اند، ثانیاً باید با همدیگر باشند و ثالثاً بین آنها باید دوئیت و ربط برقرار باشد. اختالف آنها 

اینجا به صورت زماني تعریف شده و در آن دو باید به ترتیب به صورت در این است که دوئیت و ربط در 

جهتي و مکاني تعریف شود. لذا اگر ظاهرا امر از بعدي این است که فرمول عوض شده است ولي از فرمول 

 اول استفاده کرده ایم و این همان راه دوم است و نه راه اول.

گیرد؟  ابطه بین سه جهت ساز را تمام کنیم، چگونه صورت ميبرادر امیري: حال اگر بخواهیم بر اساس فوق، ر

است آن هم با این استدالل که موضوع ما براي دارد، آیا براي دوم نسبت به این چه رابطه « براي»اگر اولي 

 اي دارد؟ آیا سازنده براي اول است؟

 .کنیم برادر معلمي: عین مطلبي که در مورد زمان گفتیم، در اینجا هم مطرح مي

گوییم موضوع ما  برادر امیري: زمان صحبت از تغییر است )س: و در اینجا بحث از ارزش است( اما وقتي مي

است غیر از براي « براي»غیر از براي ساز است لذا اینکه بگوییم موضوع ما داراي « براي»برایز است، نفس »

 ساز داشتن آن است.

توان در موضوع قائل به چیزي که  داردو لذا نمي« ارزش» یا« جهت»یا « براي»برادر معلمي: موضوع ما یک 

 از روي آن رازش موضوع را فهمید نشد. 

 س: این همان جهت ساز یا براي ساز است
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حال این براي ساز، چون در جدول ترکیب است یک کیفیت است و آن کیفیت هم عیناً همین مطلب در 

 مورد صادق است که یک براي دارد

خواهید براي ساز معرفي کنید، کل وضعیت براي ساز و جهت ساز آن  ي براي موضوع ميبرادر امیري: وقت

 است.

شود عینک را براي  حجت االسالم و المسلمین حسیني: به عنوان مثال بحث از این است که وقتي گفته مي

 خواهیم، آیا بهتر دیدن براي چیست؟ بهتر دیدن مي

 صد خاصي مثل بهتر خواندن یا نوشتن است.برادر امیري: خوب بهتر دیدن نیز براي مق

 خواهید؟ حجت السالم والمسلمین حسیني: آیا آن کار را براي چه مي

برادر امیري: نسبت به هر موضوع ممکن است صد تا براي درست کرد یعني از جایي شروع کرد و مدام نسبت 

 به آن براي عنوان نمود.

باید مطرح باشد و به سومي که رسید باید موضوع عوض « ايبر»برادر معلمي: ولي بر اساس مبناي سه، سه 

 شود.

بدان معني است که کل موضوع « موضوع داراي براي است»شود  برادر امیري: وقتي به صورت کلي گفته مي

کنیم. کل  ما داراي چیزي است که متکفل براي است. یعني در حقیقت در اینجا ما خود وضعیت را معرفي مي

آید،  و جهت ساز موضوع است ولي بالفاصله وقتي صحبت از تقسیم جهت سازي پیش مي وضعیت براي ساز

کنیم و بر این اساس وضعیت یک جا جهت ساز  معرفي مي« 6براي »یا  6همان را به عنوان جهت ساز 

 است. 6موضوع است و یک جا جهت ساز 

کند  گوییم همه موضوع تغییر مي مي برادر معلمي: در مورد زمان ساز هم این مطلب مطرح است. در آنجا هم

 دهد. آیا چرا آنجا درست است و اینجا اشکال دارد؟ واین تغییر یک عامل دارد که همه موضوع را تغییر مي

 برادر امیري: اگر آنجا هم چنین چیزي بگوییم علي الظاهر اشکال دارد.
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عوض شده است. همان فرمول را بکار  برادر معلمي: این بحث دیگري است و لذا دیگر اشکال نکنید که فرمول

گیریم. اگر آنجا اشکال اشته باشد اینجا هم اشکال دارد و بر عکس اگر آنجا بي اشکال باشد اینجا هم  مي

 اشکال ندارد که باید آن را بحث کنیم.

به نظر برادر امیري: بر اساس احتمال اولي که مطرح شد )که تصور من این بود که از آن استافده کرده ایم( 

آید که چنین اشکالي وارد نیست. یعني اگر براي طرح جهت سازها راه این باشد که نفس زمان ما داراي  مي

سه وصف هستیم )سرعت، شتاب و نرخ شتاب( و متناظر به آنها عاملهاي زمان سازي هم داریم، در این 

صورت کلي مربوط به موضوع  متناسب با وصف خاصي از زمان است و نه اینهک به 6صورت دیگر زمان ساز 

شود که اشکال فوق مطرح گردد. )س: ما که بر اساس این روش بحث نکردیم( در هر حال استنابط من این 

بود که بحث متبني بر این روش است کما اینکه سؤاالت جلسه قبل هم اشاره به همین احتمال داشت حتي 

 د اصالً چنین چیزي نبوده و طور دیگري بوده است.فرمایی مباحث حاج آقا هم بر محور آن بود ولي شما مي

گفتیم سرعت، شتاب و نرخ شتاب در برادر معلمي: اگر چنین بود که این همه بحث احتیاج نداشت. فوراً مي

 خواهد. دنیا وجود دارد، پس کیفیت هم سه چیز مي

لهاي احتمالي مطلب فوق است. برادر امیري: ما به دنبال فرمول و رابطه اوصاف زماني هستیم و یکي از فرمو

توانیم براي تغییر  به هر حال وقتي بحث از زمان سازها بود یکي از مطالب این بود که آیا از نظر فلسفي مي

این سه وصف را مطرح کنیم یا نه؟ در بررسي این سؤال به این نتیجه رسیدیم که امکان آن وجود دارد و لذا 

ب و نرخ شتاب رسیدیم و حاج آقا فرمودیدکه چون این سه، سه در تحلیل زمان به سه وصف سرعت، شتا

وسف زماني هستند، لزوماً سه ذي وصف هم الزم دارند که از آن سه ذي وصف به سه عامل زمان ساز یعني 

 سرعت ساز، شتاب ساز و نرخ شتاب ساز تعبیر کردیم.

خواهد. بعد چون  غییر، تغییر ساز ميبرادر معلمي: ولي ذي وصف ها را یکي یکي مطرح کردیم. یعني گفتیم ت

 خواهد. خود تغییر ساز موضوعي است خود آن هم تغییر دارد و تغییر ساز مي
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برادر امیري: به هر حال در طرح زمان سازها، دراینجا دو شیه مطرح است. یک شیوه به صورت رفت و 

ار اوصاف را تمام کنیم و شود و شیوه دیگر این است که یک ب برگشت بین وصف و ذي وصف ها مطرح مي

 سپس بگوییم داراي ذي وصف هستند.

 برادر معلمي: آیا استدالل اینکه موضوعات داراي سرعت، شتاب نرخ شتاب هستند چیست؟

برادر امیري: استدالل آن این است که هر موضوعي را که در نظر بگیریم حرکت و تغییر دارد و حرکت آن 

؟( چرا که حرکت یکنواخت داشتن به معني مستقل دیدن آن و اثر تواند یک نواخت باشد )س: چرانمي

نپذیرفتن آن از غیر است و در نهایت سازگار با اصالت شيء است. حال اگر داراي حرکت یکنواخت نبود بدان 

شود، یعني خودش تغییر دارد و این نیز بنوبه خود داراي  معني است که تغییر آن با یک آهنگ عوض نمي

 گیریم. بر اساس مبناي سه، سرعت، شتاب و نرخ شتاب را نتیجه مي تغییر است و

حجت االسالم و المسلمین حسیني: به عبارت دیگر، اگر تغییرات این موضوع را ثابت بگیرید، یعني وقتي یک 

دهد، یک جاذیه خاصي یک میدان انرژي خاصي وي ک اتمهاي خاصي  تغییراتي یک جاذبه خاصي را مي

ییر کیفیت را صفر کنید و بگویید اتمها همیشه روي یک آهنگ و بدون کوچکترین تغییري دهد و اگر تغ مي

کردید؟ ثبوت گاهي است که  خواستید این را ثابت نگهدارید چه مي کنند، در این صورت آیا اگر مي حرکت مي

مطرح ثبوت در ذهن است که بدون مطلب حرکت قابل لحاظ است اما گاهي است که ثبوت جاذبه درخارج 

است و لزوماًٌ بسیط نیست. البته در مورد ماهیات ذهني شاید بتوان گفت قابلیت شکستن ندارد ولي درباره 

توان گفت قابلیت شکستن ندارد چرا که محدود است و اگر محدود است توانائیش محدود  شيء خارجي نمي

دارد، ثبوتش را باید در ثبوت است و اگر توانائیش محدود است قابلیت شکستن دارد، اگر قابلیت شکستني 

کند، زیرا بسیط بالذات  جاذبه اش و ثبوت در حرکتش ذکر کنید و بگویید: به یک نحو ثابتي دارد حرکت مي

خواهید بسیط بالحرکه و بسیط در جاذبه درست کنید و این اگر بخواهد بسیط باالنشاء شود  نیست و مي

شود پس باید بگویید در آن حرکتي و  کند یعني کهنه مي ميگویید تغییر  شود، آن وقت شما مي اینگونه مي
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شود تا زماني که تبدیل  خواهید بگویید کهنه مي شود، بعد مي آن جاذبه اي که دارد، تغییري واقع مي

 شود. مي

 برادر امیري: کهنه شدنش هم تند و کند دارد واین معناي یک نواخت نبودن حرکت است.

حسیني: و این مطلب ادامه دارد تا موضوع از بین نرود و موضوع ثاني شود، حال حجت االسالم والمسلمین 

گوییم، از اینجا به بعد رفتن به معني  اگر گفته شود که چرا از این به بعد برایش تغییر قائل نیستید، مي

ر تعویض موضوع و وارد موضوع دیگري شدن است. پس اگر بخواهید این را حفظ کنید یک بحث است و اگ

بخواهید آن را در دل یک مجموعه دیگر مطرح کنید بحث دیگري است، اگر بخواهید در دل مجموعه 

رسید که دیگر این نیست )بر  مالحظه اش نکنید و تنها یک قطعه را بردارید و مطالعه کنید، یک زماني مي

 اساس عاملي که آن هم رفته و چیز دیگري آمده است(.

رمودند از بحث یکنواخت نبودن حرکت استفاده کرده و گفتیم در نفس زمان برادرامیري: همان گونه که ف

سرعت، شتاب و نرخ شتاب هست و از آن حیث که اینها به عنوان سه وصف مطرح بودند، لزوم سه ذي وصف 

 براي آنها تمام شد و ذي وصفهاي آنها را به منزلة سه عامل زمان ساز معرفي کردیم.

ما سه تا جهت ساز پیدا کردیم این بود که وقتي ما تغییر داریم یک بحث از  برادر سیف: علت دیگري که

فلسفه رشد بود که آقاي امیري اشاره کردند که اگر تغییر بخواهد ثابت باشد به معني عدم رشد و الزمه رشد 

ن مبناي سه ایستادیم این نبود که چو تغییر، تغیر تغییر و تغییر تغییر تغییر میب اشد علت اینکه اینجا مي

شود، یعني اینجا ولو اگر موضوع در  گفتیم موضوع وض مي هستیم دیگر نگویید چهارمي هم هست، بلکه مي

گفتیم تا چهار رتبه، اینجا مبناي سه به این معنا دخالت ندارد، یا باید یک  شد مي رتبه چهارم عوض مي

گردد و اال بي ربط نیست باز هم بر  توضیح دیگري بدهیم که بگوییم این هم به همان مبناي سه بر مي

گردد به همان مبناي سه ولي به هر حال توضیحي داده نشده که چون ما بناي سه هستیم، اینجا متوقف  مي

رویم تا آنجایي که موضوع عوض شود، این یک سیر بود  گفتیم مي شویم ولو موضوع عوض نشود بلکه مي مي
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کنیم و سه تا  گفتیم که پس بحث را متوقف مي شود، مي م عوض ميکه به دلیل اینکه موضوع آنجا تا رتبه سو

 براي ساز دارد.

 شود؟ برادر معلمي:  چرا در رتبه سوم موضوع عوض مي

شود، من خودم این طور فهمیدم ـ ولو اینکه به صراحت  برادر سیف: خودشان توضیح بدهند که چرا عوض مي

هر مینمم حرکتي، این مسأله هست که سرعت، شتاب و نرخ  دادند ـ که اینکه در هر حرکتي، در توضیح نمي

شتاب وجود دارد )س: چرا چهارم ندارد؟( و حداکثر آن این است که به اقتضاي خود تغییر است، وقتي 

کند یا نا  کند به سرعت دیگر، یا سرعتش منظماً تغییر مي گویید تغییر سرعتي دارد، سرعتش تغییر مي مي

شود نرخ شتاب و دیگر از نامنظم  شود شتاب و اگر نا منظم تغییر کند مي کند ميمنظم،اگر منظم تغییر 

توانیم تغییر بکند از این سرعت به آن سرعت و از آن سرعت هم یک تغییر  باالتر نداریم، از این دیگر نمي

 ه است.سومي بتواند واقع شود )ولو در مینیمم زماني ...( همین که نامنظم شد یعني نرخ شتاب پیدا شد

برادر معلمي: ممکن است تا رسیدن به عوض شدن موضوع صد پله بخورد و نرخ شتاب و مراتب االتر از آن 

هم موضوعیت پیدا کنند، چرا چنین چیزي ممکن نیست؟ )ج: دیگر باالتر از نرخ شتاب ندارد( عالوه بر این 

شود، یعني  نرخ شتاب حذف ميتوان در مورد مکان هم گفت و بر اساس استدالل شما  عین همین را مي

گوییم یا ثبوت در مکان است یا تغییر در مکان است یعني تغییر در مکان یا ثابت است که در این صورت  مي

سرعت صفر است یا نامنظم است که در این صورت شتابداردو لذا در اینجاست نرخ شتاب براي چه 

شود، استدالل  به معني اینکه به عامل باالتر ختم ميخواهد؟ بنابراین بحث از تغییر نامنظم و تغییر آن  مي

 تمامي نیست.

و  0به  6گویید تا سه سرعت عوض نشود، یعني از سرعت  برادر سیف: نرخ شتاب تغییر شتاب است، شما مي

هست، اگر  3و  0، همان رابطه نباشد که بین 0به  6نرویم به این نحو که رابطه تغییر سرعت  3به  0از 

به  0و از  0به  6گویید نرخ شتاب پیدا شده است ولي اگر منظم بود بگونه اي که از سرعت  باشد، مياینگونه ن

ثابت باشد، اگر نرخ شتاب صفر باشد،  6رفت به صورتي که شتاب اینجوري داشت، یعني اگر در شتاب  3
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و از  0به سرعت  6ت باشد این به معني اینکه تغییرات سرعت از سرع 0شتاب هم ثابت باشد ولو شتاب عدد 

یعني در طول زمان این نسبتها مساوي باشد، هر گاه این نسبتها تغییر کرد، به معني اینکه  3سرعت 

فرق کرد، یعني نرخ شتاب داریم، یعني دو تا  3به  0نسبتتغییر سرعت یک به دو با نسبت تغییر سرعت 

شد یعني نرخ شتاب  3بود و یک جا  0جا شتاب با دو تا نرخ پیداشود، اگر شتاب ثابت نبود و شتاب یک 

داریم حاال این بحثي که نرخ شتاب داریم. )س: نظمي هم بر آن حاکم است( وقتي نرخ شتاب ثابت شد 

دهد بلکه به معني تبدیل موضوع  شود )س: بي نظمي آن معناي بي نظمي نمي تغییرات شتاب منظم مي

ه ما یک کیفیت را چه یک ساعت آن را موضعمان است( خالصه اینهک چرا اینجا متوقف شدیم، هر گا

بگیریم و چه مینیمم و لحظه اش را موضوعمان قرار دهیم و چه یک سال آنرا، از اینکه سرعت، شتاب و نرخ 

توانیم مطرح کنیم )چه در  تواند خارج شود، و چون باالتر از نرخ شتاب نمي شتاب در همه مطرح است، نمي

 یک لحظه( لذا ما به بیشتر از آن نیازي نداریم. یک قرن و چه در یک سال یا

 حجت السالم و المسلمین حسیني: پس هر گاه نرخ شتاب عوض شود موضعمان عوض شده است.

برادر علمي: ما به دنبال استدالل همین مطلب هستیم که از این راهي که مطرح کرده اند چرا با طرح نرخ 

 شود؟  شتاب موضوعمان عوض مي

 یات اینگونه است؟س: خصلت کیف

توان گفت که خصلت کیفیات این است که سرعت،  چرا خصلت کیفیات چنین است؟ از آن طرف هم مي

 کنید؟ شتاب نرخ شتاب و مثالً توان داشته باشند، به چه دلیل شما در همان سه قسمت اول توقف مي

 توانید نشان دهید س: توان را نمي

 د و منظماً تحت قانون دیگري است که اسمش توان است.شو گوییم نرخ شتاب هم عوض مي یعني مي

 شود. برادر سیف: وقتي نرخ شتاب عوض شود، موضوع عوض مي

 شود. گوییم اگر نرخ شتاب عوض شود، موضوع عوض نمي برادر معلمي: ما هم مي
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ب به چه برادر امیري: بحث از این است که آن گونه که شما شروع به بحث کردید و با تکیه به همان مطال

 دهید؟  مرحله ارائه نمي 02کنید و فرضاً  دلیل براي موضوع سه مرتبه تغییري مطرح مي

برادر سیف: ما ازمفهوم حرکت کردیم و بعد به مؤدا رسیدیم گفتیم که اگر تغییر را به صورت کلي نگاه کنید، 

غیر ثابت صورت بگیرد و شتاب  تواند با شتاب تواند با شتاب ثابت صورت بگیرد و نیز مي تغییر در تغییر مي

 غیر ثابت یعني نرخ شتاب.

توان آن را نسبت به مکان  برادر معلمي: اگر این استدالل نسبت به سرعت درست باشد ـ که نیست ـ عیناً مي

هم مطرح کرد و در نتیجه نرخ شتاب را هم حذف نمود، یعني این طور بگوییم که تغییر در مکان یا منظم 

ا نا منظم، اگر منظم انجام شود، یعني سرعت و اگر نا منظم انجام شود یعني شتاب و نرخ شود ی انجام مي

 کند.شتابي دیگر ضروري پیدا نمي

برادر سیف: تغییر در مکان همان تغییر است، یعني ما یک تغییر در مکان و یک تغییر در غیر مکان نداریم، 

 نفس تغییر، تغییر در مکان است.

توان چنین گفت که تغییر یا نیست که در این صورت سرعت صفر است یا  ندارد، مي برادر معلمي: عیبي

کند یعني سرعت هست و ثابت یا تغییر نا منظم است یعني  هست که در این صورت یا منظم تغییر مي

 سرعت و شتاب مطرح اند ولي نرخ شتابي موضوعیت ندارد، در این صورت آیا نرخ شتاب یعني چه؟

 رخ شتاب یعني تغییرات شتاب.برادر سیف: ن

 برادر معلمي: به همین ترتیب توان هم یعني تغییرات نرخ شتاب.

 برادر سیف: اگر خواستید نرخ شتاب را تغییر دهید باید شتاب را تغییر دهید.

گوییم اگر خواستید نرخ شتاب را تغییر دهید باید سرعت را تغییر دهید، اینها چه  برادر معلمي: ما هم مي

 ي به اثبات عوض شدن موضوع همراه با عوض شدن نرخ شتاب دارد؟ ربط

توانیم  برادر سیف: همه اینها مقوم نرخ شتاب و شتاب به سرعت و سرعت به اصل تغییر است و به هر حال مي

 این قسمت را بحث نکنیم.
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ن عبور کرد، یعني توان از آ کنید که داراي اشکال است و نمي برادر معلمي: شما دارید مطلبي را مطرح مي

شود ولي استداللي براي آن ارائه  کنید که در آنجا موضوع عوض مي رسید ادعا مي وقتي به نرخ شتاب مي

توان در جهت ساز و زمان ساز هم  دهید و طبیعي است که چنین چیزي را که بي استدالل باشد نمي نمي

را اثبات نمودیم و کیفیت اثبات آن هم  رعایت کرد و حال آنکه طبق استدالالت قبلي داشتیم، مطلب فوق

کنیم که مطابق با  اینگونه بود که طبق مبناي دسته بندي که سه هست، ما سه امري را در موضوع پیدا مي

تعریف آنها و ارتباط خاصي که بین آنها قائلیم، باشند و در این صورت است که دیگري چهارمي پیدا 

فاصله مکاني را یا فاصله زماني را کم بگیریم که وقتي نوع دوم و  کند. یعني ممکن است ما آن قدر آن نمي

کنیم دو مرتبه نوع چهارم هم براي موضوعي که مورد نظر ماست جا پیدا کند بعد  سوم آن را بر قرار مي

گوییم براي این موضوع که ما داریم این سرعت و شتاب و نرخ شتاب نیست بلکه اینها مال یک موضوع  مي

گوییم چون سرعت و شتاب و نرخ شتاب سه چیز هستند و امر چهارم نباید در  گویند چرا؟ مي ميدیگر است 

موضوع پیدا شود اگر امر چهارمي موضوعیت پیدا کرد فاصله را اشتباهاً آنقدر کوچک کردیم که این چهارم 

حال حرکت منظم است گردد نه به اینکه  پیدا شده اشکال دارد استدالل اصلي این مطلب به مبناي سه بر مي

 توان در صد پله گفت. یا نامنظم است که مثل این را مي

شوند تغییرات همیشه  توانید بگویید اشیاء طبق نظم عوض نمي حجت االسالم و المسلمین حسیني: شما نمي

 شود. نظم دارد، اگر نظم را به معناي تناسب بگیرید نامنظم نمي

 گیرید؟ درست اما تناسب را به چه معنا مي برادر سیف: بله به آن معني عام تناسب

شود مثالً از چوب تبدیل به خاک  حجت االسالم و المسلمین حسیني: تناسب در اینکه موضوع که عوض مي

شود و بر عوض شن آن نظمي حاکم است یعني  شود و با نظم هم عوض مي شود تغییراتش عوض مي مي

 بدون قانون نیست.

 کند. تاب آن با اینجا فرق ميبرادر سیف: بله اما عدد ش
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شود طبق قانون و نظم )ج: بله( حال اگر زمان را  حجت االسالم و المسلمین حسیني: نه، همه اینها عوض مي

کوتاه کنید موضوع زمانیتان را عوض کرده اید و اما سرعت، نرخ شتاب و شتاب در همان موضوع به مقیاس 

 خودش است.

 و نرخ شتاب دیگري است.برادر سیف: یعني یک سرعت شتاب 

حجت السالم والمسلمین حسیني: یعني اگر موضوع عوض شود براي هر موضوعي سه رتبه دارد حال آیا از 

پوسند و بعد گفتید  توان رفت، یعني اگر گفتید اشیاء ثابت نیستند و مي مرتبه و سوم به مرتبه چهارم نمي

باره لقب تغییر را اگر روي تغییر در پوسیدگي آوردید کند بعد دو پوسیدگي آنها هم ثابت نیست و تغییر مي

گویید پوسیده شدن آهن با یک آهنگ است پوسیده شدن  آیا به معناي تغییر در موضوع نیست؟ مثالً مي

چوب با یک آهنگ دیگر، پس تغییر در نفس پوسیده شدن عالمت تبدیل شدن چوب به خاک یا خاک به 

شود، البته آن  سه تغییر هک بخورد با تغییر چهارم موضوع عوض مي رسد که آهن است اینطور به نظر مي

توان گفت که از  نکتهاي را که اشاره کردند که به ما به االشتراک و ما به االختالف، در خود نفس همین مي

شود حتماً یک دوئیت و ربطي  شود تا وقتي که از آن موضوع خارج مي آن اول که به موضوع عنواني اطالق مي

ر وضعیت حرکتي آن وجود دارد، حرکتي ثابت و یکنواخت نیست اگر این دوئیت و ربط را از مقولة نفس د

آوردید  شود )کما اینکه آن دوئیت و ربط را از مقوله نفس ارزش مي حرکت بیاورید سه حرکت در همدیگر مي

شود،  خ شتاب ميگفتید اختالف ارزش دارند( و سه حرکت در همدیگر اسمش سرعت و شتاب و نر و مي

شوند؟ )ج: به تغیراتشان( تغییر در پوسیدگي است یعني اشیاء به عمر و  یعني اشیاء به چه چیز شناخته مي

گویید امتداد یک شيء ده سال است اما شيء دیگر امتدادش کمتر است  شود شما مي داومشان شناخته مي

کنید شاخصه زمانیتان در شناختن  رقرار ميعمر این بیشتر از عمر آن است نسبتي را که بین این دو تا ب

کشید که زودتر  موضوعتان است، مثالً تغییر شیمیایي در طال این امتداد طوالني را دارد، و بعدش دومي را مي

گویید قابل قیاس با طال نیست چوب در مقابل نور، حرارت و آب  رسید به چوب مي پوسد، تا مي از آن مي

م خوب، شاخصه هي اینها که همان عمر آنها و امتداد آنها در زمان است به تغییر گوی پوسد، مي خیلي زود مي
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شود پوسیدگي آهنگي دارد هر وقت عوض شد موضوع عوض شده است یعني  در پوسیدگیشان عوض مي

امتداد موضعتان عوض شده و به امتداد دیگري تبدیل شده است پس تغییر خودش معناي امتداد است آن 

 سبت به سایر امتدادها یعني بین امتدادها تناسبي است.هم امتدادي ن

برادر سیف: یعني نه فقط نفس امتداد، براي اینکه هر سه آنها امتداد هستند و در عین حال هر سه هم 

 همعرض.

حجت االسالم والمسلمین حسیني: وقتي یک مجموعه باالتري بیایند که در آنجا چوب هست آهن هست، 

گویید اینها به عمرشان یا به  هست، خاک هست، آب هست و آهن هست مي مس است، قلع هست سرب

 شوند. امتدادشان شناخته مي

شود؟ یعني آگر گفتید یک شيء هزار سال عمر دارد شما  برادر سیف: چه چیزشان به امتدادشان شناخته مي

 فهمید. همه چیز آن شيء را از آن مي

زمانیشان چیست مگر زمان به امتداد تعریف نشد، هویت  حجت السالم و المسلمین حسیني: امتداد هویت

 زمانیشان به امتدادشان است.

 گویید یک چیز صد سال عمر دارد. برادر سیف: بله درست است یعني وقتي که مي

حجت السالم و المسلمین حسیني: حال وقتي این چیز به یک جایي رسید که این موضوع دوم پنجاه سال 

ني بر این عنوان موضوعاً صد سال عمر داشتن صادق نیست یک جسم دیگر است یعني عمر و امتداد دارد یع

 شناسید. موضوع را عوض کرده اید پس شما به تغییرات در پوسیدگي اشیاء را مي

 برادر سیف: یعني عمر هر شيء عالمتي است براي معرفي زماني شيء.

شناسید اگر گفتید  شناسید به عمرش ميحجت السالم و المسلمین حسیني: پس زمانش را که بخواهید ب

 شود یعني عمر عوض شد. زمان پوسیدگي عوض مي

 برادر سیف: یعني اگر گفتید این موضوع صد سال دیگر نیست ...



332  ···························································································································································  

حجت السالم و المسلمین حسیني: نه اینکه صد سال دیگر، بلکه اگر گفتیم موضوع آهن صد سال بیشتر 

 نیست.

ضوع را در یک شرایط متعارف بگذاریم یکي از آنها پنج روز دیگر نیست و یکي برادر سیف: بله اگر این سه مو

 شوند. صد روز دیگر نیست و اینها تبدیل به موضوعات دیگري مي

شوند براي آنها هم یک عمر  حجت االسالم و المسلمین حسیني: به آن موضوع دیگري هم که تبدیل مي

 تغییرات در پوسیدگي.گویید تبدیل شدن عمر زماني  زماني دیگري مي

گویید یعني اینکه بعد از صد سال تبدیل  برادر سیف: یک وقت است تغییرات در پوسیدگي دروني آنها را مي

شود در این مدت حفظ خصلت آهن بودن را کرده است در عین حال یک تغییراتي هم  به یک چیز دیگر مي

شود بین این تغییرات و آن تغییرات باز هم  مي در آن بوده است بعد هم بعد از صد سال یک تغییرات دیگري

 دهید. گویید آهن و به تغییرات دیگر عنوان دیگري مي امتداد است ولي به این تغییرات خاص مي

حجت االسالم و المسلمین حسیني: یعني اگر ما یک خط بکشیم یک قطعه از آهن را عالمت بگذاریم و 

را بگوییم تا اینجا اکسید است و یک قطعه دیگر را خاک بنامیم  بگوییم تا اینجا آهن است و یک قطعه دیگر

 یک چیز است که این سه عمر را دارد.

برادر سیف: کما اینکه خود آهن را در داخلش تقسیم به آهن یک و آهن دو و سه تقسیم کنید یعني مراحل 

 مختلف پوسیدگي آن را بنویسید.

موضوع زماني که بخواهیم آن را نگاه کنیم امتداد آهن یک حجت السالم و المسلمین حسیني: حال از نظر 

مقدار از این امتداد را پوشانده است، امتداد اکسید هم یک مقدار و امتداد خاک هم یک مقدار، حال اگر 

گوییم وقتي وضعیت زماني آنها عوض شوند یعني وضعیت  شوند مي بگوییم کي این امتداد ها عوض مي

 پوسیدنشان عوض شود.

 بینید یا نه؟ ادر سیف: شما لحظه به لحظه وضعیت پوسیدن را در حال تغییر ميبر



 ····························································································  336 

حجت السالم و المسلمین حسیني: این مثل این است که بگویید سرعت و شتاب ونرخ شتاب همیشه حضور 

 دارند.

این فاصله آورید به اعتبار اینکه در  گوییم که فقط آن موقعي که اسم آهن را مي برادر سیف: بله همین را مي

 گذارید. بینید اسمش را آهن مي این خصلت خاص را مي

توانید  بینید که به آن خصلت مشترک نمي حجت االسالم و المسلمین حسیني: یک خصلت مشترک را مي

 نسبت دهید.

گویید این خصلت مشترک در این دامنه از پوسیدگي قرار  برادر سیف: این خصلت مشترک رامي بینید و مي

 اگر یک ذره این طرف تر آمد دیگر این خصلت را ندارد. دارد حال

 گویید دیگر چکش خوار نیست و حجمش اینطور نیست. حجت السالم و المسلمین حسیني: مي

شود اتفاقاً من سؤالي که از خود شما  برادر سیف: بله آن خصلت هاي دیگر بر این قسمت از امتداد بار مي

ع را لحظه به لحظه مجبورید قائل شوید چون نرخ شتاب لحظه به داشتم همین بود که شما تغییر موضو

 شود. شود بعد عوض مي توانید بگویید، این یک ساعت عوض نمي شود شما نمي لحظه عوض مي

حجت السالم و المسلمین حسیني:  اگر این طور شد باید براي لحظه به لحظه آن اسم بگذارید و اگر اینطور 

 شود. باشد کارشناسایي محال مي

خواهم بگویم که شناسایي شما و اسم گذاري شما به اعتبار این است که یک نرخ شتاب  برادر سیف: مي

گیریم یعني یک  کنیم و ما به االشتراکاتي را مي گویید تسامحه مي آیید مي بینید یعني مي خاصي را مي

من تسامحاً اینها را لحاظ  شود ولي بینیم و یک نرخ شتابهایي هم درون اینها عوض مي تغییراتي را مي

گویم آهن، ولو در  کنم و به آن مي کنم چون کاري به این تغییرات جزئي ندارم رروي هم ثابت فرض مي نمي

گویید در هر قسمتش سرعت و شتاب و نرخ شتاب  خود آهن هر قسمت آن با قسمت دیگر فرق کند ولي مي

است ولي من به دلیل اینکه یک موضوع دیگري را هست و به همین معنا هم در هر لحظه یک موضوع جدید 

و یک شاخصه دیگري را مبناي دسته بندي قرار داده ام آن براي من اصل است و بعد که آن را در موضوع 
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گویم این حد از تغییر نرخ شتاب را )یعني این تغییرات دروني را(  کنم و مي شتاب و نرخ شتاب ضرب مي

رد و فرض کن ثابت است و به ما به االشتراک آن توجه کن با آن مقداري لحاظ نکن و اسمش را ثبوت بگذا

توانید بگویید مگر غیر ازا ین است که موضوع در هر لحظه سرعت و شتاب  که خودتان گفتید غیر از این نمي

 و نرخ شتاب دارد؟ و آیا غیر از این است که سرعت شتاب و نرخ شتاب این لحظه با لحظه دیگر تفاوت دارد؟

 حجت السالم و المسلمین حسیني:  اگر به ما به االختالف تکیه کنید و ما به االشتراک را حذف کنید.

 بینید... خواهم بگویم ما به االشتراکي را که شما مي برادر سیف: نه مي

م بینید یا وجود دارد؟ ما به االشتراک یعني من به هر حال دارم از سی حجت السالم و المسلمین حسیني:  مي

کنم به هر حال یک کارایي هایي و یک کاربردهایي وجود دارد با این برهان  مسي براي عبور برق ا ستفاده مي

فلسفي شما که بر ما به االختالف تکیه کنید نه به ما به االشتراک و هر دو را با هم نبینید موجب این 

دید و االن انسان دیگري غیر از آن شود که قائل شویم که مثالً شما یک لحظه قبل این حرف را فرمو نمي

 هستید.

خواهیم بگوییم که شما در تعریف اولیه اي که براي اثبات نرخ شتاب براي هر  برادر سیف: اتفاقاً ما مي

موضوعي کردید و گفتید هر جا برویم نرخ شتاب هست چه موضوع را کوچک و چه بزرگ کنیم نرخ شتاب 

بود لذا استداللمان در آن بحثها این بود که هنوز در اینجا نرخ شتابش هست این با تکیه به ما به االختالف 

 عوض نشده است.

 حجت السالم و المسلمین حسیني:  نرخ شتابش عوض نشده یا در یک آهنگ االن وجود دارد.

خواهیم بگوییم این نرخ شتابي که اینجا عوض نشده وجود  کردید که ما اصالً نمي برادر سیف: یک بحث مي

خواهیم بگوییم  کردید و آن اینکه ما مي د و موقع عوض شدنش نرسیده است. یک بحث دگر هم عنوان ميدار

شود مثالً  در نفس تغییر نرخ شتاب وجود دارد و هر چه موضوع را کوچک کنم این مسئله منتفي نمي

کدام از اینها را هم که گفتند بین این امتداد متوالي اختالف سرعت است و باز هر  امتدادي را که کشیدند، مي

شود  تقسیم کنیم باز بین آنها هم اختالف سرعت است به این معني است که در این فاصله اي که پیدا مي
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توانید نفس تغییر را بدون نرخ  شتاب پیدا شده پس هر چه تقسیم کنید این مطلب هست پس شما نمي

 شتاب در نظر بگیرید.

شود یعني شتاب هست سرعت هست  فرمایید دفعي واقعي نمي ي ميحجت السالم و المسلمین حسیني:  یعن

توانید بگویید االن هست و اما  توانید بگویید تغییرات در نرخ شتاب را نمي و نرخ شتاب هم هست اما نمي

شود و ما به االشتراک نخواهید داشت  بگویید االن در نرخ شتاب هم تغییر است موضوع مرتباض عوض مي

تواند برایتان کارایي داشته باشد بلکه اگر براي موضوعات هیچ نحوه  تراک رها شد نه فقط نمياگر ما به االش

 برقراري در هیچ رتبه اي فرض نشود نه جهت دارند و نه هیچ چیز دیگر.

گوییم ما نرخ شتاب هاي خاصي را مورد نظر داریم یعني هر نرخ شتابي را  برادر سیف: بله به همین دلیل مي

شوید(  شود از نظر ما به معني تغییر موضوع نیست )ج: بله سقف براي آن قائل مي مقطعي واقع ميکه در هر 

کنیم بله اینکه ما به این ما به االشتراک را مورد نظر قرار داده ایم لذا  چرا که ما خودمان موضوع را تعریف مي

گوییم آن ما به االشتراک نیست  يمادامي که این ما به االشتراک هست تغییر نرخ شتاب پیدا نشده است نم

گوییم بین خاکستري تا سیاه این اشتراکي است من رنگ آبي و  کنیم مي مثالً یکطیف رنگ را که مالحظه مي

گویید در این طیف اشتراک بین آبي و خاکستري و سیاه یک  خاکستري و سیاه هم یک اشتراکي است مي

سه رنگ است غیر از آن اشتراکي است که بین دو رنگ  اشتراک خیالي نیست اما آن اشتراکي که من این

کنید شما براي اشتراکات  خاکستري و مشکي است هر دوي آنها اشتراک است، اما حد اشتراکشان فرق مي

نامم و این حد از اشتراک را موضوع ب  گویید این حد از اشتراک را موضوع الف مي گذارید و مي حد مي

گویید فلز و در فلزات هم تقسیم  گویید این دسته مواد را مي بندي فلزات هم مينامم کما اینکه در دسته  مي

خواهیم بگوییم اشتراکات نیست  کنند به شبه فلز و فلز قابل اکسید شدن و فلز .... بنابراین ما نمي بندي مي

عد که کردیم بر اساس وجه اشتراک بود و ب بلکه آنجایي که اصل نرخ شتاب را در تغییرات اثبات مي

خواهید اسم موضوع روي قسمتي از امتداد و تغییرات بگذارید و بگویید از اینجا به بعد موضوع عوض  مي

دهید در واقع  شود، تغییر موضوع حتماً با تغییر نرخ شتاب است و اینکه این اسم خاص را به موضوع مي مي
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گویید چون این ما به االشتراک  ا ميگذارید که همان موضوع است. لذ برابراي آن ما به االشتراک اسم مي

 دهیم. هست و تغییر نکرده تغییر را به نرخ شتاب نسبت نمي

حجت السالم و المسلمین حسیني:  پس موضوع ما چه کوچک کوچک باشد وحدت موضوع ا شتراک در نرخ 

ل موضوع شود، حا آورد پس بعد که نرخ شتاب تغییر کرد موضوع ما عوض مي شتاب نسبت به موضوع را مي

 توان آن را بزرگ گرفت و گفت آهن یا فلز. توان کوچک گرفت و گفت آهن با کربن یک و مي را مي

 ایستید. برادر معلمي: چرا شما روي نرخ شتاب مي

 برادر سیف: به این دلیل که تعریف نرخ شتاب تغییر در تغییر است.

دهد تغییر موضوع را  تغییري که نتیجه مي حجت السالم و المسلمین حسیني:  بفرمایید تغییر در تغییر در

یعني اگر در نرخ شتاب تغییر واقع شود به معني آن است که موضوع ما عوض شده  است. متناسب با کوچک 

گویند پوسیدگي و یک وقت  شود تغییر در پوسیدگي را یک وقت مي یا بزرگي موضوع نرخ شتاب معین مي

که  64گوییم آهن کربن  گیریم و مي یلي کوچکي را از آهن ميگوییم پوسیدن آهن، یک وقت یک چیز خ مي

شود تغییرات نرخ  گوییم دیگر این آهن آن آهن نیست پس تغییرات در موضوع مي شد مي 60اگر کربن آن 

شود که هر گاه پوسیدگي دچار تغییر شد موضوع عوض شده است  شتاب. تعریف فلسفي آن اینطور مي

یم موضوع را به صورت انتخابي انتخاب کنید اگر موضوع را بزرگ بگیرید یا گو گویند موضوع چیست مي مي

توانید کار کنید به همان  کوچک به همان دلیل که بدون انتخاب موضوع یعني بدون ما به االشتراک نمي

ت توانید کار کنید به همان دلیل نرخ شتاب ثاب دلیل که بدون انتخاب موضوع یعني بدون ما به االشتراک نمي

 است.

گوییم نرخ  شود مي برادر معلمي: یعني سیر شما از این طرف است که آنجایي که تغییر موضوع واقع مي

کنید شتاب و سرعت  گوییم بر اساس همین که نرخ شتاب را این طور توصیف مي شتاب عوض شد که بعد مي

 کنیم. را هم بر اساس آن توصیف مي
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شود یعني هر گاه  اگر از این طرف بمانیم واضح تر ميحجت السالم و المسلمین حسیني:  احسنت 

گویید یک عنواني روي  موضوعتان عوض شد امتداد زماني عوض شده امتداد را چقدر در نظر گرفته اید مي

گیرید یا کوچک آن امتداد موضوع شماست این قانون  یک تکه اي از زمان گذاشته ایم یا عنوان را بزرگ مي

 عنوان را بزرگ و چه کوچک بگیرید بر آن صادق است.فلسفي است که شما چه 

 گویم استدالل ما هم همین بود. برادر سیف: به همین دلیل مي

 برادر معلمي: نه، استدالل شما چیز دیگري غیر از صحبت حاج آقا بود.

که هر وقت  فهمیدیم برادر سیف: استدالل ما در اینکه بگوییم رنخ شتاب باالتري وجود دارد این بود که ما مي

گویند شتاب  سرعت به سرعت دیگر تغییر کند، اگر همین نسبتي که بین تغییر سرعت است ثابت بماند مي

ثابت است اما اگر این تغییر سرعت را از سرعت اول به دوم و از سرعت دوم به سوم نسبتش تغییر کند، 

گوییم اگر یک بار  فته است. حال ميگویندنرخ شتاب پیدا شد و عمالً در موضوع سه بار تغییر صورت گر مي

دیگر سرعت عوض شود یعني تغییر چهارم صورت بگیرد حداکثر این است که شتابي که قبالً پیدا شده بود 

حال یک شتاب جدید و یک نرخ شتاب جدید پیدا شده اگر این تغییر چهارم صورت بگیرد، شما در واقع یک 

 بود به یک نرخ دیگري تبدیل کرده اید. 0اشتید که نرخش تغییر سرعت جدیدي را داده اید که قبالً د

کردید در مورد اینکه نرخ شتاب را حذف کنیم بعد خدمت شما گفته شد که  برادر معلمي: یک صحبت مي

شود  شود موضوع تحت شمول گیچ مي اگر این استدالل درست باشد که وقتي موضوع شامل تر عوض مي

آن وضعیت این از باال به پایین در همه اش جاري است این استدالل را یک داند در این وضعیت باشد یا  نمي

کنید اگر  گفتید حال براي بودن نرخ شتاب و حذف رده باالتر از آن عنوان مي بار براي حذف نرخ شتاب مي

 توان گفت. آورد زیرا در مورد هر دو شيء عین همین را مي این استدالل درست باشد سکون محض مي

یف: من اصراري ندارم که شما از این راه حرکت کرده اید آنچه من فهمیده ام در اینکه چرا اینجا برادر س

ایستیم این است که هر چه سرعت براي بار چهارم پنجم عوض شود در دامنة نرخ شتاب قابل توصیف  مي

یم هم تغییرات گوییم نرخ شتابمان چهار است هم توانسته ایم سرعتمان را توصیف کن است، مثالً ما مي
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کند که اگر رفتن از اول به دومي  تغییرات در سرعت را. حداکثر این است که نسبت اولي به دومي فرق مي

نسبتش تغییر کرد و خواست امر چهارمي هم پیدا شود در واقع چهارمي را باز هم تغییر نسبت بین دو 

 سرعت متوالي است.

درباره نرخ شتاب و مکان بگویید یک چیزي نگویید که جاي  توانید برادر معلمي: عین همان را دوباره مي

توانیم بگوییم و نرخ  فرمایید در مورد نرخ شتاب و مکان مي دیگر کار را خراب کند آیا عین همین را که مي

کنید.  خواهید یک جایي را درست کنید اما جاي دیگر را خراب مي شتاب را حذف کنیم با این استدالل مي

تواند حضور داشته باشد عین  یم یک امر مغیر که دو امر در پایینتر آن است در دوتایش نميیعني اگر گفت

توانیم بگوییم سرعت داریم همین که بگویید همین در مورد ذات خود مکان هم صادق است بنابراین نمي

و اگر این شود که موضوع دراین نقطه یا در نقطه آخر یا در نقطه وسطي است  داریم اشکال مي 92سرعت 

توان گفت سرعت هم شتاب دارد و نرخ شتاب هم چیزي به نام  حرف درست باشد و بتوان گفت بنابر آن مي

 توان دارد و همین طور باال بروید.

 گوییم. برادر سیف: ما هم همین را مي

مبناي ایستیم این است که  برادر معلمي: بسیار خوب اما استدالل اینکه وقتي به سومي رسیدیم دیگر مي

تقسیم بندي سه است و باید سه امري را پیدا کنید که وقتي به سومي رسیدید اگر آن عوض شود موضوعتان 

 عوض شود نرخ شتاب را باید این طوري تعیین کنید و شتاب را آن طوري و سرعت را هم متناسب با آن.

مرحله عوض شد اسمش را تغییر کنیم که هر گاه سه  گویید ما از ا ول تعیین مي برادر سیف: یعني شما مي

 گذاریم. گذاریم و اگر دو مرحله عوض شد اسمش را تغییر در موضوع نمي موضوع مي

شود  برادر معلمي: دو مرحله اي و یک مرحله اي نیست به خاطر اینکه آن مطالب مرتباً در همدیگر تکرار مي

تمام شده که مبناي تقسیم بندي سه  گوییم چون قبالً اما اگر سؤال شود که چرا چهارم مرحله نیست مي

شود اینکه مبناي تقسیم بندي سه  است یعني وقتي که سه بار تقسیم بندي صورت گیرد موضوع عوض مي

است را قبالً اثبات کردیم و بعد براي هر کدام از آن اجزاء یک تعریف پیدا کردیم بعد در موضوع که برسیم 
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خصلت را داشته باشد، نرخ شتاب باید چیزي باشد که وقتي عوض  گوییم باید اجزایي پیدا کنید که این مي

گوییم چرا، اما عوض شدن آن  شود مي گویند مگر نرخ شتاب عوض نمي شود موضوع عوض شود مي مي

مساوي است با عوض شدن موضوع، نه اینکه هي چگاه عوض نشود و به این معنا ثابت باشد و نه اینکه عوض 

اشته باشد. چون مبناي تقسیم سه است چهارم در موضوع جا ندارد و استدالل آن شود و در دل موضوع جا د

خورد و مال  سر جاي خودش است و بر همه جا ساري است و وچه اختالف و وجه اشتراک به همه چیز مي

یک چیز خاص نیست منتها چیزي که هست باید دوئیت و ربط متناسب با جاي خودش را پیدا کنید مثالً 

هیم امروز و فردا را تقسیم کنیم اگر بگوییم ساعت اول و ساعت دوم و ربط بین دو ساعت این تقسیم اگر بخوا

بندي غلط است چون در این تقسیم بندي این مطلب باید چندین بار تکرار شود یک چیزي باید بگویي که 

همه موضوع را بپوشاند وقتي موضوع را به دوئیت و ربط تقسیم کنیم چیز دیگري از موضوع اضافه نیاورید و 

شود موضوع عوض شود و موضوع سابق  اینجا هم نرخ شتاب را باید چیزي قرار دهید که وقتي عوض مي

نباشد. اگر کسي سرعت را در دل این موضوع گرفت و شتاب برایش گرفت و نرخ شتابي هم براي آن در نظر 

شود چنین چیزي ممکن است اما آن  يگرفت به طوري که اگر آن نرخ شتاب را عوض کنید موضوع عوض نم

سرعت و آن شتاب و نرخ شتاب براي این موضوع نیست، نرخ شتابي مال موضوع است که اگر عوض شود 

 موضوع عوض شود.

ایستیم بستگي تام به مبناي سه داشت این یک قانون  پس آن استدالل که چرا به نرخ شتاب که رسیدیم مي

ز سه تا تقسیم کرد اما در یک رده پایینتر نه در همان رده. و یا اینکه یک توان بیشتر ا کلي است. البته مي

موضوع خاصي را مورد لحاظ قرار دهید بعد این امر را در آن نشان دهید مثالً در یک ماشین یک چیزي را 

شود و این شتاب است و این هم نرخ  معرفي کنید و بگویید این سرعت است و سرعتش هم اینطور عوض مي

شود که  تواند آن کار را ا نجام دهد پس معلوم مي اب و اگر این چیز هم عوض شود دیگر این دستگاه نميشت

 شود نه همه جا. سرعت و شتاب و نرخ شتاب درست است که اینجا در آن یک مصداق اثبات مي

 برادر سیف: به عبارت دیگر شما تغییر موضوع را معني کرده اید.
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تقسیم بندي تعیین شده نه تغییر موضوع، تقسیم بندي بر تغییر و بر ترکیب و بر ارزش برادر معلمي: نه، قبالً 

و بر هر چیز دیگري هم که اثبات شود صادق است چون مبتني بر دوئیت و ربط اختالف و اشتراک است این 

بحث  مطلب هر جا که تکیف باشد و هر جا که تعین باشد جاري است و جایي که تکیف نداشته باشد موضوع

فهمیم که چیست حال اگر کسي آمد و یک چیزي گفت که موضوع غیر از مکان و  ما نیست و ما هم نمي

گوییم در مورد آن هم جاري  زمان و جهت چیز دیگري هم دارد هر چند که این خالف مبناي سه است مي

 است.

نظام از تعاریف نداشته  حجت السالم و المسلمین حسیني:  من یک سؤال از آقاي سیف کنم که اگر شما یک

باشید و یک نظام احکام که نسبت هاي بین آنهاست اگر بخواهید چنین چیزي داشته باشید یک قانون 

خواهید و اال قدرت نظام سازي  فلسفي براي طبقه بندي تعاریفتان و تعیین جایگاهها و نسبت هایشان مي

دهد که قدرت نظام سازي  قواعدي به شما مي کند مدل در پایان یک ندارید مدل هم که کاري جز این نمي

کنید و در مورد  آیید عینیت را توصیف مي دارید و قدرت تعریف و اثبات نسبت دارید و بر اساس اینها مي

دهید. پس باید یک شناخت و تعریفي از زمان و مکان و همه  اینکه نسبت به کیفیت باید چه کرد نظر مي

داشته باشید، حال شما از آنجا آمده اید و یک قانوني دارید گفته اید اتصال اشیاء و همه تغییر و تغایر ها 

مطلق و انفصال مطلق نیست و رسیدید به اینکه ما به االشتراک و ما به االختالف در هم جا وجود دارد و بر 

در هر تعریفي کنید. باید هر جا  اساس این ما به االختالف و ما به االشتراک است که تقسیم به سه را ذکر مي

بتوانید ما به االشتراک و ما به االختالف را تمام کنید تا بتوانید موضوعي را ببینید که بتوانید طبقه بندي 

نیست « دیدن»توانند آن را طبقه بندي کنند از نظر شما  کنید مالحظه موضوع از دستگاههاي دیگر که نمي

هید، جایگاهي در دستگاهتان ندارد براي اینکه در توانید نسبت د توانید حکم کنید و نمي چون بعد نمي

موضع گیري دچار تشتت نشوید مجبورید تناسباتش را ببینید و براي اینکه تناسباتش را ببینید مجبورید 

نظام تعاریف داشته باشید، نظام تعاریف شما باید به پایه فلسفیتان برگردد، بنابراین وقتي آقاي معلمي اصرار 

له زمان نیامدیم زمان را به صورت تغییر و تغییر در تغییر و تغییر در تغییر در تغییر ببینیم دارند که در مسئ
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بلکه به دلیل اینکه یک تعریف از امتداد خاص تدریجي داشتیم در آن تعریف ما به االشتراک و ما به 

خواهند  م مياالختالف داشتیم آن وقت مسئله سرعت و شتاب و نرخ شتاب را بر اساس آن معني کردهای

توانیم آن قاعده را جاري کنیم و بگویند از قواعد تعاریفمان عدول نکرده ایم به همین دلیل است که بعداً مي

 طبقه بندي کنیم.

برادر سیف: چرا اصالً ما وارد موضوع سرعت و تغییر سرعت شدیم، این را چرا دنبال کردیم، زیرا ما به دنبال 

رسیم که  خواستیم رشد را حداکثر کنیم، به این مي یش رشد است و ما ميرشد بودیم و مدل ما مدل پیدا

 توانیم تغییر دهیم که حداکثر رشد را ایجاد کنیم، بعد از این بحث... چقدر مي

برادر معلمي: نه اینطور نیست شما یک بار گفتید سرعت بدون شتاب یاشتاب بدون نرخ شتاب و بالعکس 

شتاب بدون شتاب و سرعت ممکن نیست و چنین چیزي قابل تصور نیست  ممکن است یا خیر ما گفتیم نرخ

شود گفت سرعت باشد ولي شتاب نباشد و یا سرعت و شتاب  ولي از آن طرف فرض آن ممکن است یعني مي

باشد نرخ شتاب نباشد، ما گفتیم اگر چنین چیزي هم قابلیت داشته باشد مطلوب این است چون ما دنبال 

نرخ شتاب را هم در دستگاهمان بیاوریم آقاي پیروزمند گفتند چنین چیزي را نگویید  حداکثر رشد هستیم

شود شتاب و نرخ شتاب صفر هم ممکن است بعد رفتیم و اثبات کردیم که سرعت بدون  زیرا بعداً گفته مي

 شتاب و شتاب بدون و نرخ شتاب نداریم، یعني آن استدالل کنار گذاشته شد.

راجع به این بود که زمانسازها را چگونه اثبات کردیم که در جهت سازها متناسب با برادر سیف: اصل بحث 

فهمیدیم حال در مورد ارزش هم اگر ما  آن چگونه باید اثبات کنیم. آنجا ما موضوعي به نام تغییر را مي

و چیستي  کند که اینجا در مورد ارزش مفهومي را داشته باشیم دسته بندي هم در مورد آن زمینه پیدا مي

شویم  خواهیم ارزش را تقسیم بندي کنیم دچار توقف مي آن و مؤداي ارزش چیزي نداریم و لذا بعد که مي

اگر که اینطور باشد یا باید برویم دنبال اینکه ارزش را معرفي کنیم یا اینکه باید بطور مصداقي آن را معرفي 

بعد بر اساس آن چیزهایي که به عنوان ارزش کنیم مثالً بگوییم در دستگاه الهي ارزش این چیزهاست و 

کنیم عوامل آن را پیدا کنیم این اشکال است که موجب توقف ما شده، آیا این طور نیست اگر این  معرفي مي
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اشکال هست آیا راه حل آن این است که مفهومي براي ارزش بدهیم همان طور که مفهومي از تغییر داشتیم 

 رزش به صورت مصداقي چه چیزي است.یا منتظر بمانیم که ببینیم ا

شناسم  شناسم و تغییر را مي برادر معلمي: قسمت اول بحث جا ندارد یعني اگر کسي بگوید من ارزش را نمي

گوییم  شود همین را مي بینیم که یک چیزي عوض مي گوید مي شناسي مي گوییم تغییر را چگونه مي مي

خرند و  بینیم یک چیزهایي را ده تومان مي رویم مي در بازار ميگوییم به همین طریق وقتي  تغییر. ما هم مي

بینیم  گویند، بعد مي خرند؟ و بالعکس این را ارزش مي خرند و یک چیزهایي نمي یک چیزهایي را دو ریال مي

خواهند ولي اگر یک شیشه  در دستگاه الهي اگر یک مهر کربال را بیاورند براي همه مطلوب است و آن را مي

گوییم آن ارزش دارد و این ارزش ندارد  اندازند مي خرند بیاورند همه آن را دور مي که در آنجا خیلي ميعرق 

اگر شناختن تغییر به همین معناست شناخت ارزش هم به همین معنا میسر است یک وقت یک صحبت 

تغییر سرعت شتاب و دانستیم در  شناختیم یعني مي دیگر مطرح  است که بگویید که آن وقت که تغییر را مي

گوییم ما اول از چنین چیزي استفاده نکردیم یعني اول نگفتیم سرعت شتاب و نرخ  نرخ شتاب است مي

شتاب داریم و بعد بگوییم براي تغییر برویم سرعت ساز و شتاب ساز و نرخ شتاب ساز پیدا کنیم، و آن یکي 

ه بعد دارد یا سه امر در ارزش وجود دارد بعد شود که آقاي حسیني فرمودند که بگوییم ارزش س احتمالي مي

سازد گفتیم اگر از این راه نخواهیم برویم که در بحث تغییر هم نرفتیم آیا  بگوییم آن امور را چه چیزهایي مي

ممکن نیست بگوییم ارزش موجود در کیفیت به دلیل چیزي است که باعث دادن قیمت خاصي به آن 

شود و همان طور که در مورد زمان گفتیم اگر یک بار آن را تکرار  عریف ميت« براي»شود یعني ارزش به  مي

کنیم و دوباره بگوییم برایي آن براي و به سومي که رسیدیم به همان استداللهاي متوقف شویم، این یک راه 

زمان رسد اشکالي هم ندارد یک راه هم این است که بگوییم از همان فرمولي که در مورد  است که به نظر مي

استفاده کردیم از همان استفاده کنیم، و آن را در موضع خاص بیاوریم، و بگوییم در آن فرمول تقسیم بندي 

به این ترتیب بود حال عین همین را در موضع خاص بیاوریم، و بگوییم در آن فرمول تقسیم بندي به این 
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چون که آنجا تغییر در تغییر بود ترتیب بود حال عین همین را در موضع جهت ساز بکار بمي گیریم حال 

 شود براي براي و الي آخر، این هم راه دوم بود به کدام راه اشکال دارید. اینجا مي

یعني یک ارزش دارد و به دنبال این « براي»برادر سیف: اگر راه اولش را بپذیریم وب گوییم هر کیفیت یک 

ل ارزش سازي یک با خود موضوع وحدت پیدا رسد که عام باشیم که عامل سازنده این چیست، به نظر مي

گویند همه موضوع است که آ نرا  کند یعني در جواب این سؤال که ارزش این موضوع به چه چیز است مي مي

ارزشمند کرده است، یک عامل خاصي که قسمتي از موضوع باشد بخشي از موضوع مسکوت خواهد بود یعني 

قبول کردیم که ارزش ساز یک را مساوي با کل موضوع بگیریم در  بینیم اگر کل موضوع را به صورت کل نمي

شود. بعد  رسد که مراتب رشد موضوع با مراتب رشد جهت و مراتب رشد ارزش یکي مي آن صورت به نظر مي

شود که این موضوع به این کیفیت که اسمش را موضوع  ما باید دنبال این بگردیم که آنچه که باعث این مي

گذاریم چیست یعني عواملي که این موضوع را از بعد ارزشمندي فراهم کرده اند چه عواملي  يداراي ارزش م

 هستند.

کند  برادر معلمي: جواب این است که عین همان چیزي که در زمان گفته شد بگویید که موضوع تغییر مي

خواهد که  براي چه ميسازد پس دوم و سوم  پس یک تغییر ساز دارد آن تغییر ساز تمام تغییر موضوع را مي

این اشکال یا به هر دو وارد است یا به هیچ کدام اگر به آنجا وارد نبوده اینجا هم وارد نیست اگر اینجا وارد 

کنیم وقتي براي بار اول تغییر ساز یا جهت ساز یا مکان  است آنجا هم وارد است بعد روي دو تایش دقت مي

 شود آن تکرار کرد. وم و سوم هم ميشود یا د کنیم کار تمام مي سازمعرفي مي

 دادند. گفتیم که روي همدیگر موضوع را مي برادر سیف: ما سه عامل هم عرض مي

کردیم که موضوع تغییر دارد پس عاملي باید آن را بسازد که اسم آن را  برادر معلمي: نه، این طور شروع مي

خودش با موضوع یکي است یعني عین گویند همین جا تمام شد سرعت ساز  گذاریم مي سرعت ساز مي

کنیم، شما آن قسمت را نادیده  کنید ما در مورد زمان مي همین استدالل را که شما در مورد جهت مي

پوشاند، ولي خودش یک براي دارد مثالً بگوییم  گیرید که درست است که این همه موضوع را مي مي
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بگوییم حال ارزشمندي طال هم به یک چیز د یگر ارزشمندي این کیفیت به این است که از طالست و بعد 

گویید دیگر به آن کاري نداریم مگر همه موضوع طال نیست، پس براي دوم چه معني دارد ما  است شما مي

دهد  کند تغییر ساز یک همه موضوع را تغییر نمي گوییم موضوع که تغییر مي گوییم پس وقتي که مي هم مي

 خواهیم. ییر ساز دوم و سوم نميگوییم پس تغ گویید بله مي مي

رسد که در هر دوي  برادر حسینیان: این قاعده اي را که براي تغییر سازها و جهت سازها فرمودید به نظر مي

توانیم رابطه بین سرعت و شتاب و نرخ شتاب را بین سه  آنها با توجه به اصل قاعده دوئیت و ربط ما نمي

آید مگر آنکه یک قید  خود فرمول دوئیت و ربط این قاعده در نميعامل تغییر ساز مطرح کنیم یعني از 

دیگري به آن بخورد که آن قید باید درمرتبه فلسفي خودش تمام شود یعني بیاییم بگوییم، فرموالً دوئیت و 

ربط رابطه شان با هم باید تواني باشد در خود دوئیت و ربط باید این مطلب تمام شود تا در زمانسازها و جهت 

سازها که آمدیم بگوییم باید رابطه شان تواني باشد و هر جا که تقسیم به سه کردیم رابطه تواني آنها را باید 

تواند تمام کند مگر اینکه قید دیگري به  قائل شویم ولي اگر صرفاً گفتیم دوئیت و ربط این رابطه تواني را نمي

آنها تواني باشد یعني توان را در فلسفه تقسیممان  آن بزنید که دوئیت و ربطي مورد نظر ماست که رابطه بین

فرمایید چون در زمان اینکار را کردیم در جهت هم  شود مطلب دوم اینکه مي ببریم اینجا این رابطه اثبات نمي

باید این طور تقسیم کنیم این احتیاج به اثبات یک رابطه تناظر بین زمان سازها و مکان سازها داریم که اگر 

توانیم از  شود و اگر اثبات نشود هیچ گاه نمي د همان راه حل سوم که جناب استاد فرمودند مياثبات شو

تقسیمات قبلي زمانسازها استفاده کنیم و در مورد جهت سازها بکار ببریم مگر اینکه رابطه تواني را در مورد 

د و دومي توان دو و سومي نفس دوئیت و ربط اثبات کنیم که هر دوئیت و ربط اولي آن باید توانش یک باش

 سه داشته باشد و این در همه جا صدق کند.

 برادر معلمي: مطلبي را که آقاي حسیني فرمودند کدام قسمت است.

برادر حسینیان: همان مطلبي که بیاییم رابطه سه تقسیم را تواني قرار دهیم مثالً در زمان فرمودند نفس 

ست نه اینکه بگوییم سه تقسیم داریم که آنها را ش املترین کیفیت سه زمانسازش هر کدام مغیر دیگري ا
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قرار دهیم و نرخ شتاب را آن عامل زمانسازي قرار دهیم که اگر تغییر کند موضوع تغییر کرده است به نظر 

رسد در اینجا اعتبار کرده ایم در حالي که حقیقت تغییر باید سرعت و شتاب و نرخ شتاب باشد و همین  مي

مورد جهت و مکان و اگر بخواهیم حقیقت آن را تعریف کنیم باید بیاییم در نفس فرمول  طور است در

تقسیممات دقت کنیم و در حد اولیه تقسیم یک دو و سه را تمام کنیم آن وقت هر تقسیمي که بخواهیم 

باید برقرار  بکنیم دیگر نیازي ندارد که قید آنجا را هم به آن اضافه کنیم و بگوییم یک و دو و سه آنجا هم

 باشد.

برادر معلمي: چنین چیزي به صورت کلي درست نیست که بگوییم دوئیت و ربط در همه جا رابطه شان 

رسید در مراحل زماني )مثل دیروز و امروز، فردا( این ربط تواني را با  تواني است، زیرا، وقتي در امر زمان مي

قسیم بندي است پس این قانون که همه جا شمولیت هم ندارند این یک دلیل واضح، چون این هم یک نوع ت

گوییم چون اینها یک  خواهید در سه جا بکار بگیرید مي گویید چرا این نسبت را در جدول مکان مي ندارد مي

خواهیم عواملي را اینجا قرار  وجه اشتراک دارند و آن این است که از جدول ترکیب )مکان( هستند و بعد مي

شود فرمول کرد و در  افتد و همه صحبت کردیم همین را مي شود و در منتجه مي مي دهیم که اثرشان جمع

 مورد جهت ساز و مکان ساز هم با توجه به خصوصیت هاي شخصیه آنها استفاده کرد.

 برادر حسینیان: فوقش بفرمایید دوئیت و ربطي را که ما صحبت کردیم دو قسم است.

کند در اینجا که هستیم این طور سم است جاهاي مختلف فرق ميبرادر معلمي: نه دوئیت و ربط به هم ق

 کند. معنا پیدا مي

 برادر حسینیان: قید اینجا بودن را از خود دوئیت و ربط باید در بیاورید.

 آوریم که اینجا چون جدول ترکیب هستند باید با هم باشند. برادر معلمي: قید اینجا بودن را از این در مي

خوب با هم هستند اگر رابطه تواني نباشد مگر ترکیب ندارند عین همان چیزي را که در برادر حسینیان: 

 خواهیم در مکان هست. گویید که آنجا رابطه تواني نمي مراحل زماني مي

 برادر معلمي: تقسیم بندي مکاني، تقسیم بندي خاصي است.
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 آوریم. برادر حسینیان: خوب آن قید خاص راباید از فلسفه تقسیم بندي بدست

گویید آن را عام کنید و همه  برادر معلمي: آن قید خاص در همین بحث هاي چند روز گذشته بوده شما مي

کند  رسیم دوئیت و ربط شکل جدید و معني جدیدي پیدا مي گوییم عام نیست، هر جا که مي جا ببرید مي

 شود. باید متناسب با جاي خودش ببینیم چه مي

 تقرایي عمل کنیم.برادر حسینیان: یعني اس

 برادر معلمي: نه همین طور که این چند روز بحث کردیم.

 برادر حسینیان: این کار کار عقالني بود.

برادر معلمي: متناسب با این موضع بحث که مثالً بحث جدول مکان و با جهت سازها باید ببینیم دوئیت و 

 کند.ربط چه معنایي پیدا مي

 و ربط در اینجا باید تواني باشد. برادر حسینیان: حال چرا دوئیت

 برارد معلمي: به دلیل همان استداللهایي که گفته شد.

توانید  برادر حسینیان: همان ها را در مورد جهت ساز بگویید چون اگر قاعده را مختص زمانسازها دادید نمي

 د.در مورد جهت سازها بدهید و اگر عام است در همه این تقسیمات جدول مکان حاکم کنی

برادر معلمي: قرار شد سه راه داشته باشد یک صحبت این بود که اگر قرار شد همان کاري که در زمان سازها 

انجام دادید در مورد جهت سازها انجام دهم باید این کار را کنیم که گفته شد و یک اشکال کردند که در 

داللي در زمانسازها داشتیم و یک کنید گفتیم یک سیر است مورد جهت سازها فرمولتان را دارید عوض مي

گویند این قانون که درآمد باید با جهت سازها یک اختالف و اشتراکي داشته باشد  قانون از آن در آمد مي

شود باید  اشتراکش این است که هر دو از جدول ترکیب هستند هر چه از لحاظ ترکیب در مورد این گفته مي

یعني از این وضعیت بیرون رفتیم، اشتراکش رها شد، اختالفش در مورد آن هم گفته شود اگر عوض شود 

این است که اینجا بحث تغییر سازي بوده و آنجا بحث ارزش سازي است در اینجا باید اختالف و اشتراک را از 

 لحاظ تغییرسازي بیان کنیم و آنجا از لحاظ ارزش سازي بعد نتیجه گرفتیم.
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 طه زمانساها مختص قسمت زمانسازها است.برادر حسینیان: حال اگر من بگویم راب

گوییم اختالف دارد و اشتراک هم دارد، اشتراکشان در این است که چون هر دو در جدول  برادر معلمي: ما مي

 شود عوامل آنها همراه هم نباشد. ترکیب هستند نمي

 گیرید. خواهم بگویم همراهي را چرا با رابطه تواني یکي مي برادر حسینیان: مي

رسیم، حال اینکه باید همراه هم باشند بپذیرید تا در مورد بقیه  ادر معلمي: قدم دوم به رابطه تواني ميبر

 مطالب بحث کنیم.

 

 و السالم علیكم ور حمه اهلل و بركاته
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