
 
 
 

 
 
 
  

  :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
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٧٦٩ 
٥/١١/٦٢ 

 بسمه تعالي

 ٤١جلسه 
 فهرست 

 گزارش بحث واحد
 شود؟ چرا بعد از بحث هماهنگي بحث داللت مطرح مي

 داللت چيست و چه اجزاء و روابطي دارد؟
 منظور از شعور چيست؟

 شود؟ چگونه و در كجاي از بحث، اثبات وجود فهم و قوه فهم براي انسان مي
 بحث برروي مسائل فوق

 ر فهم با ديگر آثار اثبات كننده وجود فهم نيست؟آيا تغاير اث
 توان شناخت فهم را در مقايسه تغايري مي

 ها در استدالل همعرضي امور انكار ناپذير در عينيت و ترتب آن
 بحث اصلي جايگاه عناصر دال و مدلول در بحث داللت، داللت و راهنمايي شدن(فهم) هم پذيرفته شده است.

 ند، اعم از ذهني يا عينيدال و مدلول دو كيفيت
 تنها پذيرش تغاير كيفي شعور با ديگر كيفيات براي ادامه بحث كافي است

 شناسي است  در چيستي شعور بحثي نداريم و جاي آن بعد از هستي
 اصل وجود و هستي شعور خيال نيست.

 ايم. در اين رتبه از بحث شعور و فهم را مترادف گرفته
 اثبات كننده قوه فهم نيست؟آيا تصديق تغاير در عينيت 

 طرح بحث تصديق زمينه وارد شدن به دستگاه منطق صوري است
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 تذكر بر لزوم احتراز از وارد شدن به يك دستگاه منطقي خاص
 تكراري منظم و روان از مباحث فوق

 باالخره منظور از شعور چيست؟
 شعور خصلتي در انسان است كه با ساير كيفيات فرق دارد
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 ٤١جلسه  –ادات اصول اعتق
 بسمه تعالي

كنم. مخصوصا دوستاني كه در جلسات واحد نبودند بيشتر  برادر معلمي: بسم اهللا گزارش جلسات واحد را خدمتتان عرض مي
دقت بفرمايند كه سير بحث چگونه بوده همان سير زمينه بحث امروز قرار بگيرد، و سعي شود بحثها منحرف نشود. يك مقدار 

كه بحث داللت مطرح شد سؤاالتي در  ها بحث شده بعد از اين مربوط به واحدهاي گذشته بوده و در ادامه آن از گزارش جلسات
جلسات واحد مطرح بود كه ما دو سؤال را انتخاب كرديم و گفتيم كه اينها اولويت دارند و اين دو سؤال را مورد بررسي قرار 

شود و سؤال دوم اين بود كه داللت يعني چه و در داللت  اللت مطرح ميداديم. يكي اين بود كه چرا بعد از هماهنگي بحث د
هايي وجود دارد چه اجزايي وجود دارد در جواب سؤال اول پاسخهاي مختلفي گفته شد كه ما نخواستيم جمع بندي  چه رابطه

اسخها در اين مشترك شود گفت كه همه پ بكنيم و همه پاسخها را به يك پاسخ تبديل بكنيم به صورت خيلي اجمالي مي
اي داشته باشيم و بعد هم گفتيم كه براي  خواستيم فلسفه شناسي بكنيم مي خواستيم هستي بودند كه چون ما مي

شناسي احتياج به منطقي هست و از يك مقدمات انكار ناپذيري هم شروع كرديم بايد وارد بحث منطق ميشديم و  هستي
شناسي بكنيم بايد از كيفيات شروع بكنيم. يعني بايد بدانيم اين  خواهيم هستي ها هست. ما وقتي مي منطق هم بحث داللت

هايي كه بوده با مقداري كم و زياد اطراف همين بحث بوده است. بعد براي  ها مطرح بشود. كليه تعريف كيفيات چه داللت
في دارد و كمي در اطرافش بحث كه همين تعريف هم روشن شود گفتيم هم هماهنگي و هم داللت را ببينيم چه تعري اين

طور كه در جلسه قبل گفتيم  كنيم تا بعد بتوانيم بگوئيم چرا بعد از هماهنگي بحث داللت باشد. در مورد بحث داللت هم همان
ها را به پنج تعريف تبديل كرديم بعد در آن پنج تعريف هم كه دقت كرديم چند  دوستان نه تعريف داده بودند كه آن تعريف

گفتند كه داللت فهم رابطه بين دال و مدلول  اختالف داشت يكي اين بود كه در دو تعريف لغت فهم بكار رفته مثالً مينقطه 
است و يكجا هم گفته بودند داللت براقرار كردن رابطه بين دال و مدلول توسط فهم است بعد گفته شد كه توضيح بدهيد 

كنيد. وقتي فهم را تعريف كردند آن  با يك لغت مترادف با خودش تعريف ميمنظورتان از فهم چه چيز است چرا كه داللت را 
دو تعريف هم به سه تعريف ديگر داللت تبديل شد بعد در آن سه تعريف هم يك نقطه افتراق وجود داشت و آن هم اين بود 

ها حاصل رابطه  بودند و بعضي ها داللت را رابطه بين ذهن انسان (شعور انسان) با ارتباط بين دو كيفيت دانسته كه بعضي
هايي كه در آن رابطه بود  دانسته بودند. بعد كه بحث كرديم بنظر رسيد كه داللت حاصل رابطه هست نه رابطه و آن تعريف

حذف شد و همان تعريفي كه جلسه قبل روي آن صحبت شد باقي ماند يعني داللت راهنمايي شدن شعور از يك كيفيت به 
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بعد كه خواستيم روي اين تعريف دقت كنيم و بررسي كنيم كه ببينيم كه آيا اين تعريف كامل است يا كيفيتي ديگر است. 
اينكه نقصي دارد و آنرا برطرف كنيم. به لغت شعور رسيديم. سؤال شد كه منظورتان از اين لغت چه چيز است؟ اين لغت را 

كيفيتي كه قابليت «كه  يكي اين» قوة راهنمايي شونده«تعريف بكنيد. و لغت را به چند طريق معني كردند يكي اينكه 
هايي كه در مورد  بعد سؤال شد كه اين تعريف» فهمد يابد يا مي اي كه كيفيات را مي قوه«كه  يكي اين» راهنمايي شدن دارد

ي است چون گوييد سه فرض ممكن است وجود داشته باشد يك فرض اينكه شما بگوئيد هم نام و هم مفهوم اعتبار شعور مي
خواهد اين را پايه منطق قرار بدهد و وارد بحث منطق شود و بگويد اشياء چنين داللتي دارند چون خود پايه داللت را  بعداً مي

شود. فرض دوم  سازد ميريزد و خراب مي اعتباري گرفته بنابراين اين پايه خيلي سست است و ساختماني را كه روي پايه مي
اعتباري است ولي مفهوم آن حقيقي است يعني يك چيزي هست ما اسم او را گذاشتيم شعور. البته  كه بگوئيم نام اين اين

ممكن است يكنفر اسم آنرا ادارك يا تعقل يا ذهن يا فهم يا هر چيز ديگري بگذارد. فرض سوم و دوم است كاري نداريم و 
گذاريم  ود آن مفهوم و چيزي كه ما براي آن اسم ميباشد اين است كه آيا خ مورد بحث ما نيست. آنچه كه مورد بحث ما مي

حقيقي است يا اعتباري. آن حقيقت دارد يا ندارد؟ بنابراين راه اول كه درست نيست و ما بايد روي وجه اشترال اين دو تعريف 
(نه هستي و  شود كه چيزي به اسم فهم شعور و ادراك حقيقتي دارد؟ تكيه بكنيم بعد گفته شد كه اين مطلب كجا ثابت مي

شناسي بايد به آن برسيم كه آيا شعور امري تخيلي است، عيني است يا چيز ديگري است)  وجود به آن معنايي كه در هستي
گذاريم در سير بحثها كجا ثابت شده است؟ آيا قبالً ثابت شده يا  اين چيزي را كه اسم شعور يا فهم يا چيز ديگري روي آن مي

يد و بعد در بحث داللت وارد شويم چند ابداق احتمال در اين مورد بود اگر سير بحثها را در نظر خواهيد ثابت بكن االن مي
كه اصالً قبل از اينكه  رسيم: يك ابداع احتمال اين بياوريم (تغاير سنجش و هماهنگي) به يكي از اين چند ابداع احتمال مي

ول است و يك صحبت ديگر اين بود كه همانجايي كه بحث ثابت شده است يعني گفتند كه مهره ا» فهم«وارد بحث بشويم 
كرديم فهم اثبات شد يعني همان بحث تغاير بين كيفيات بود و يكي از مصاديق آن تغايري است كه بين ذهن و  تغاير را مي

نجش. يك ابداع اي  است بين تغاير و س كنيم يعني مهره عين وجود دارد بنابراين با استفاده از بحث تغاير فهم را ثابت مي
كند  احتمال ديگر اين بود كه خود بحث سنجش بحث فهم بود ما گفتيم كه انسان براي فهميدن و تميز دادن سنجش مي

ايم يك بحث ديگر هم اين بود كه در آنجا بحث فهم ثابت نشده و هيچ كاري به اثبات فهم  يعني همانجا فهم را هم ثابت كرده
رد داللت بشويم بايد فهم را ثابت بكنيم يعني قبل از بحث داللت آن چيزي كه در همه اين خواهيم وا نداشتيم االن كه مي

هست كه آن » داللت پذيري«الجمله بايد اثبات بشود تا بتوانيم سراغ بحث  ابداع احتماالت مشترك است اين است كه فهم في
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از آن، بايد ثابت شده باشد كه يك چنين چيزي وجود داللت پذير انسان و ذهن و شعور يا ادارك انسان است يعني حتماً قبل 
دارد تا بتوانيم بگوئيم داللت پذير شعور است حاال در مورد هر كدام از اين ابداع احتماالت آن چيزي كه در جلسه واحد گفته 

يم با يكنفر خواه گفتند كه همينكه ما مي ها كه معتقدند قبل از بحث تغاير است مي كنم. آن شده من خدمتتان عرض مي
ايم كه فهمي هست كه  شناسي برويم يعني ما پذيرفته خواهيم دنبال هستي شروع به صحبت كنيم و همينكه خودمان مي

خواهيم  گفتيم كه االن مي كرديم يا چگونه ما مي رويم زيرا اگر فهمي نبود چطور ما با هم صحبت مي شناسي مي دنبال هستي
هستي را پيدا كنيم. بنابراين ما اول فهم را قبول كرده بوديم و بعد به سراغ برويم بفهميم هستي جسيت و چيستي 

گفتيم كه در آنجا يك چيزهايي بصورت مستور داخل بحثها بوده در همين بحث هم  شناسي آمديم كه در پاسخ مي هستي
ضي چيزها هست كه قابليت انكار دارد گوئيم بع گوئيم تغاير غيرقابل انكار است يعني داريم مي توانيم بگوئيم همينكه ما مي مي

ايم بصورت مستور در اين بحثها  كنند. يعني اختيار را هم پذيرفته گوئيم كساني هستند كه چيزهايي را انكار مي و همينكه مي
نيد. يعني توانيد بدون اينكه بحث تغاير تمام شده باشد بك اختيار هم بوده است ولي اثبات اختيار و اثبات فهم را در اينجا نمي

تواند دليلي براي صحبتش بياورد (دليل  الجمله را غير قابل انكار بداند نمي اگر هنوز وارد بحث تغاير نشده باشيم يكنفر فهم في
شود) يك بحث هم در مورد تغاير بود و آن  اثباتي نه خير همان دليل نقصي كه براي انكار ناپذير هست بدون بحث تغاير نمي

گوئيم كه تغاير هست يا تغاير نيست اگر بگويد كه تغاير نيست كه با  كنيم مي ه ما با يك نفر كه صحبت ميگفتند ك اينكه مي
اي در شما هست كه گفتي  كنيم كه تغاير هست وقتي كه گفت تغاير هست يعني قوه تصديق كننده همان استدالل ثابت مي

بعد از تغاير است يعني اول تغاير اثبات شده بعد از آن فهم تغاير هست، همان قوه تصديق كننده فهم است كه اين استدالل 
ثابت شده. يك استدالل ديگر كه در همينجا بود و آن اينكه وقتي ما بحث تغاير را تمام كرديم تغاير به معناي اعم نبود تغاير 

ت با هم تغاير دارند بنابراين توانيم بگوئيم كه اين گچ با آن گچي كه در ذهن من هس در مورد كيفيات بود همان موقع ما مي
اگر كسي بخواهد بگويد آن گچي كه در دست من هست با آن گچي كه در ذهن من هست يكي است تغاير را نفي كرده است. 

گوئيم (مثالً عكس شيء يا عكس  اگر اين را بگويد يعني تصديق كرده است كه فهمي هم وجود دارد اسم همان چيز را مي
وجود » فهم«شد كه اگر ثابت بشود كه  گذاريم در پاسخ اين استدالل گفته مي افتد فهم مي يتي از ما) ميالعمل آن بر روي كيف

توانيم بگوئيم كه اين گچي كه  دارد (نه وجود به معني هستي يعني از آثار آن ما پي ببريم كه آن چيزي است) آن وقت ما مي
كه آن چيزي كه در ذهن هست مثالً نبود و عدم بود كه  در دست هست با آن گچي كه در ذهن هست تغاير دارد اگر

توانيم بگوئيم بين اين گچ كه خودش هم شايد عدم باشد بين دو عدم تغاير است بنابراين اول بايد به نحوي آثارش  نمي
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ه بگوئيم بحث ك شد به اين مالحظه بشود تا بعد بتوانيم بگوئيم اين دو اثر با همديگر اختالف دارند پس اين بحث كشيده مي
كنيم فرض  صورت اثبات كردند كه وقتي كه ما با يكنفر صحبت مي فهم يك بحث اخص است نسبت به بحث تغاير. به اين

گوئيم يا با دست  دهيم و آن دستور را يا با كالم مي كنيم به يكنفر بگوئيم بلند شو يا بگوئيم بنشين يا يك دستور ديگر مي مي
آن حرفي  -١كند در اينجا سه چيز وجود دارد  دهيم و او اجرا مي ه يك ترتيبي به او يك دستور ميكنيم يا خالصه ب اشاره مي
گويم بلند شو يك اثري از من بر او وارد  كنيم كه وقتي من به يك نفر مي يك چيز ديگر هم هست ادعا مي -٣را نيست 

گذاريم در اينجا ممكن است گفته شود كه در همه اشياء  شود كه او بلند اسم آن تأثير را فهم مي شود كه آن اثر باعث مي مي
گيرد وقتي هم كه يك ميله آهني با آتش متغاير هستند. آتش هم يك اثري روي ميله آهن گذاشته كه  اين كار صورت مي

هن هم اين كار پردازيم كه اگر معلوم شد در ميله آ گوئيم به اينها بعداً مي باعث اضافه شدن طول ميله آهني گرديده است. مي
فهمد و اگر  گوئيم انسان هم مي فهمد و اگر معلوم شد در انسان وجود دارد مي گوئيم ميله آهن هم مي سوم، وجود دارد مي

گوئيم اين چيزي كه در مورد فهم بود تخيل بوده است. بنابراين گفته شد كه در  معلوم شد كه در هيچكدام وجود ندارد مي
ات كرد بحث سنجش اگر اينكه ما بحث سنجش را به اين ترتيب اثبات كرديم كه الزمه تميز سنجش شود فهم را اثب اينجا مي

كرديم كه قوه تميزي هست يعني اين استدالل را در اينجا بايستي  است چون آنجا اسم تميز آورديم بايد قبل از آن ثابت مي
شد يعني بحث  است قبل از آن بايد اين بحث مي گفتيم پس اگر كه در بحث سنجش گفته باشيم كه الزمه تميز سنجش مي

طور  صورت بگوييم همان صورت مطرح نكنيم بخواهيم به اين فهم بين تغاير و سنجش بايد باشد اگر كه بحث سنجش را به اين
بگوييم بشر برند و آن مثالهايي كه زديم و  الجمله سنجش بكار مي ها در كارهايشان في كه انسان كه در تغاير گفتيم و آن اين

ناگزير از سنجش است نه براي تميز سنجش الزم است اسم تميز را نياوريم و بعد هم كه وارد بحث هماهنگي شديم الزم 
الجمله يا بين تغاير و سنجش باشد يا بعد از هماهنگي بايد  نيست ولي قبل از بحث داللت حتماً الزم است يعني اثبات فهم في

 مطرح بشود.
رسيد كه فهم را به چند صورت  كنم. بنظر مي ن فقط در يك قسمت از صحبتهاي شما اشاره بيشتري ميبرادر جاجرمي: م

خواهيم ادعا بكنيم تغاير بين ذهن و عين يا فهم با ساير چيزها  شود اثبات كرد. دوستان ميفرمودند كه ما وقتي كه مي مي
ي هست نه هستي آن بلكه آثار آن، بايد آثار آن را اثبات وجود دارد ما بايستي اول اين را اثبات بكنيم كه يك چنين چيز

بريم نه از  شد كه پس اين را قبول داريم كه ما از آثار پي به وجود شيئ مي بكنيم. در رابطه با اين سؤال يك سؤال مطرح مي
م بحث اين بود كه بريم. يعني اولين چيزي كه ما در تماس با آن هستيم آثار هست قدم دو وجود شيئ پي به آثار آن مي
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كنيم انكار ناپذير است  الجمله را ثابت مي رسيد كه ما در همانجا كه تغاير في شود؟ و بنظر مي شناخت آثار چگونه اثبات مي
گوييم كه تغاير در آثار انكارناپذير است بنابراين اينجا كه ما بخواهيم آثار فهم را ثابت بكنيم كه چگونه  يعني داريم مي

الجمله آثار فهم با آثار چيزهاي  اب اين است كه آثار فهم تغايرش با چيزهاي ديگر انكارناپذير است. يعني فيفهميم جو مي
شد  توانيم تمام بكنيم. مثالي كه در جلسه زده مي ديگر انكارناپذير است و اين را به عنوان يكي از مصداقهاي اصل تغاير ما مي

گوييد فهم من از اين قلم غير از خود قلم است و اين دو چگونگي  فهمم مي مي گوييد من مشخص بود كه اگر اين قلم را مي
الجمله بين فهم از خودكار و خود خودكار  است و دو آثار است و شناخت اين آثار ديگر احتياجي به اثبات ندارد تغاير في

 انكارناپذير است يعني دو خصلت و دو چگونگي هستند بين دو چگونگي يكساني نيست.
 الجمله در كدام قسمت است همان بحث تغاير است يا بعد از تغاير؟ رادر معلمي: بنظر شما اثبات فهم فيب

توانيم بگوييم بلندگو با كاغذ تغاير دارند و انكار  طور كه ما مي برادر جاجرمي: به عنوان يكي از مصداقهاي بحث تغاير همان
توانيم بگوييم آثار فهم با  ناپذير است به عنوان يكي از مصداقهاي اصل تغاير ميناپذير است، يعني آثار بلندگو و آثار كاغذ انكار

 شود انكارناپذير است، و دو خصلت و دو چگونگي هستند. آثار چيزي كه فهميده مي
 شود؟ برادر معلمي: بنابراين آيا بعد از بحث تغاير مطرح مي

كنيد كه  طور كه تمام مي الً الزم نيست طرح بشود يعني شما همانبرادر جاجرمي: به عنوان يكي از مصداقهاي بحث تغاير. اص
 اين با اين تغاير دارد و انكارناپذير است يكي از مصداقهاي بحث تغاير بين عين و ذهن است.

برادر معلمي: البته آقاي جاجرمي در جلسه ديروز هم همين مطالب را فرمودند و اختالفي كه با نظر بعضي از دوستان هم 
توانيم بگوييم كه بين  فرمايند كه همين كه بحث تغيار مطرح شد و قبول شد، بالفاصله مي اين است كه ايشان مي هست

كرديم كه اول بايد از روي آثار  خودكاري كه در دست هست با خودكاري كه در ذهن هست تغاير وجود دارد. ما هم سؤال مي
هست بعد گفته شود كه بين خودكاري كه در ذهن هست و خودكاري  به اصطالح نشان داده شده باشد كه خودكاري در ذهن

طور بگوييم، بگوييم همينكه بحث  توانيم همين كه در عين هست تغايري وجود دارد وگرنه همه چيزهاي ديگر را هم ما مي
بت نشده كه روحي تغاير مطرح شد بين آن كيفياتي كه روح دارند و بين آن كيفياتي كه روح ندارند تغاير هست و هنوز ثا

توانيم به همين عنوان بگوييم يك لغتي بگذاريم  طور اين را بگوييم يا هر چيز ديگري را مي هست يا روحي نيست. همين
بگوييم بين آن چيزهايي كه اين را دارند و بين آن چيزهايي كه اين را ندارند تغاير هست و بعد هم از همين استفاده كنيم و 

اي  الجمله ذهن خودمان هست از آن لغت بگوييم اين اثبات شد كه اين مفهوم وجود دارد بلكه بصورت فيآن مفهومي را كه در 
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شود و آن خودكاري كه فهميده  بايد از روي آثار ثابت شده باشد كه فهمي هست، بعد بگوييم بين آن خودكاري كه ديده مي
 شود تغاير هست. مي

دانم كه اين تعريف قطعيت دارد يعني تعريف داللت  تعريف داللت صحبت كنم نميخواستم راجع به اين  برادر محمدزاده: مي
اند؟ البته اگر اين تعريف قطعيت دارد و تمام شده است كه هيچ و اگر نه  همين هست و حضرت استاد هم همين را پذيرفته

است و تا داللتي نباشد ذهن و شعور  كه اين تعريف داللت نيست بلكه نتيجه داللت من در اين تعريف اشكال داشتم و آن اين
 شود. از هيچ چيزي به چيز ديگري راهنمايي نمي

طور كه عرض كردم اين تعريف يك لغت به نام شعور دارد بعد از روشن شدن معناي شعور به اين بحثها  برادر معلمي: همان
كنيم آيا اين تعريف تعريف  عور پيدا ميشود با اين تعريفي كه از ش كشيده شد. اگر اين بحثها حل شد آن وقت معلوم مي

توانيد يك نقض ديگر به آن وارد سازيد كه اين راهنمايي شدن نيست بلكه حاصل راهنمايي  صحيحي است يا نه. بعد شما مي
 شدن است.

ا توجه به خواستيم بحث داللت را مطرح بكنيم ب آمد كه بحث داللت بود و وقتي كه ما مي برادر اميري: بحث كلي ما بنظر مي
كه داللت و منطق چيزي است كه براي تنظيم مسائل فكري است گفته شد كه بحث پيش از منطق داريم و همانجا يك  اين

الجمله مطرح  چيز را عنوان كرديم كه فهم پيش از منطق هم جا دارد و مطرح است بعد گفته شد كه اين فهم بصورت في
كه وقتي مسئله فهم را  شود معذالك يك چيز بود و آن اين گفتن مشكل مي است و اگر بنا باشد انكار شود تكلم و سخن

خواهيم وارد بحث خود شناخت و خود فهم و مكانيزم فهم و عميق  خواهيم در داللت مطرح كنيم يكموقع است كه مي مي
يها هم اينرا قبول دارند الجمله است كه بگوئيم غير قابل انكار است و حتي ماد شدن در خود فهم شويم و يكموقع بصورت في

صورت اين مقدار از مسئله فهم غير قابل انكار  كه وارد بحث پيش از منطق بشويم كه در اين اين را مقدمه قرار مدهيم براي اين
شود كه داللت  طور مطرح مي است وي وقتي وارد لوازم آن شديم و اگر در بحث داللت آمديم و مطلب مقداري تبيين شد اين

كنيم و اصالً اساس بحث ماست  داشت يك داللت شونده و يك داللت كننده اولين چيزي كه ما داريم مطرح ميدو قسمت 
گفتيم فهم  شويم تغاير است يعني اگر آنجا مي منتهي در لوازم بحث تميز كه آمديم گفتيم اولين چيزي كه متوجه مي

انكار يعني پيش از آن حتماً تغاير مطرح است. سير بحث قبلي ما الجمله غير قابل انكار است قابل انكار داريم و غير قابل  في
اش تغاير بود بعد سنجش و بعد هم مسئله هماهنگي و  طور بود كه مسئله لوازم سنجش را كه مطرح كرديم اولين الزمه اين

الجمله است و يكي  في داللت بود اما واقعيت اين است كه من بنظرم آمد دو مطلب وجود دارد يكي غيرقابل انكار بودن فهم
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الجمله بعد از اثبات  گوئيم فهم في الجمله بخواهيم تكيه بكنيم مي الجمله چه موقع است. اگر روي فهم في اينكه فهم از فهم في
صورت كه عرض كردم  توانيم بياوريم به اين تغاير خود يكي از امور متغاير است و غير قابل انكار هم هست. دليل نقض هم مي

شود. به عنوان مثال وقتي شما به يك انسان و به يك كس كه با او صحبت  تكلم و سخن گفتن و نهايتاً حركت محال مياصالً 
گوئيم  كند. مثالهايي را كه جناب آقاي معلمي زدند به يكنفر مي گوئيد در همان جهت عمل مي كنيد چيزي به او مي مي

الجمله يك چيزي پذيرفته شده  همين مسئله ميرساند كه به هر حال في آورد گوئيم آب بياور آتش نمي نشيند. مي بنشين مي
پذيرم و چيزي زيادتر  گذاريم و آنرا صرفاً در حد تغاير مي كند اسم آن را ما فهم شعور مي است كه رابطه بين ايندو را تمام مي

گوئيم  شود كه ما مي شود مطرح مي ميكه خود فهم چيست و چگونه شناخته  كنيم. بعد از اين است كه مسئله اين اضافه نمي
اي كه به اين غير قابل  شود خودكار متغاير با كتاب است و اين هم تغاير غير قابل انكار است توجه طور كه وقتي گفته مي همان

كه كتاب  گوئيم خودكار يك قدرت و يك توانايي است كه آثاري دارد. غير از توانايي و آثاري انكار بودن داريم اين است كه مي
گوئيم فهم چيست كه از امور متغاير است؟ جواب اينست كه فهم يك قدرت و توانايي و  دارد، همين را درباره فهم هم مي

الجمله غير از آثار و توانايي خودكار است به همين حد و بيشتر از  كيفيت خاصي از توانايي است و آثاري دارد كه اين هم في
غير قابل انكار است اگر كسي آن را انكار بكند بايد بدنبال آن لوازمش را هم بپذيرد. حال  خواهيم، ولي اين اين هم نمي

فهمد؟ كه اينجا بحث در اين است كه فهم را  فهميم و فهم خودش را خودش مي صحبت از اين است كه آيا فهم را با فهم مي
توانيم  ود و ما تا كيفيات ديگري را تميز ندهيم نميش شود با خودش بفهميم و فهم الزاماً با كيفيات ديگر شناخته مي نمي

اي كه ما هستيم  كيفيت خود فهم را بشناسيم و فهم با چيزهاي ديگر خودش را ميشناسد. فرض بفرمائيد در اين مرحله
قرار  ها گوييم دنيا مادي است يا مخلوق است خود اين فهم هم جزء آن رويم مي دانيم كه هستي فهم چيست بعد جلو مي نمي
گيرد و به همين ترتيب فهم خودش را هم ميشناسد و ميزان شناختمان هم در اين مرحله از فهم فقط و فقط مثل ميزان  مي

كه بگوييم فهم متغاير است با چيزهاي  آيد پيش از اين شناختي است كه از خودكار داريم درحد تغايري. بنابراين من بنظرم مي
الجمله غير قابل  امور متغاير است يعني بعد از پذيرش تغاير بايد اثبات شود كه فهم في ديگر اثبات شود كه خودش يكي از

انكار است و ميزان شناختي هم كه از آن داريم مثل امور متغاير است. اين بايد غير قابل انكار باشد كه بعد بتوانيد در داللت 
كيفيتي به يك كيفيت ديگر را مطرح كنيم استناد به قبل  خواهيم راهنمايي شدن فهم، شعور، يا تميز چيزي از كه وقتي مي

توانيد اسمش را نياوريد ولي خودش را  فرمايند كه مي كند به قول جناب استاد مي بكنيم كه البته جاي آن هم فرقي نمي
ن پذيرش قبلي تغاير الجمله را داريم شما قبل از تغاير هم مطرح بكنيد الزمه آ بياوريد چون ما هر جا برويم باالخره فهم في
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كند آنچه مهم است خود نفس تميز است يكموقع  است. در سنجش مطرح بكنيد الزمه تميز تغاير است. بنظر من فرقي نمي
توجه به آن داريم يك موقع توجه به آن نداريم تا االن بنظر آمده كه توجه به آن نداشتيم رفتيم در داللت يكباره ديديم كه 

 كنم زياد مهم نباشد. اش فكر مي يم اين است كه مرتبهبايد به اين دقت بكن
كه اگر چيزهاي غير قابل انكاري وجود داشته باشند در حقيقت اينها همه  اي كه در اينجا است اين برادر سيف: نكته قابل توجه

ر قابل انكار اثبات هم عرضند يعني وقتي غير قابل انكار باشند شما هستيد كه ترتب براي آن قائليد يعني اول اين را غي
كه شما اثباتشان بكنيد يا نكنيد يا اول اين را اثبات  ها غير قابل انكار هستند خارج از اين كنيد بعد آن را و بعد آن را. آن مي

كنيد يا آن را. فقط تنها يك چيز مورد توجه است يعني اگر تغاير غير قابل انكار باشد و وجود فهم هم قابل انكار نباشد و 
هنگي هم به عنوان معيار صحت يا اصالً ممكن بودن جهان همه اينها غير قابل انكار باشد، ديگر هيچ كدام از اينها از جهت هما

كنيم براي  كنيم؟ يعني چرا پافشاري مي غير قابل انكار بودن بستگي به يكديگر ندارند اما ما در سير بحث چرا توجه به اين مي
دانيم طوري بيان كنيم كه در  باشد؟ صرفاً به اين خاطر است كه آنچه را كه غير قابل انكار مي كه اين اول باشد و آن دوم اين

كه  اي  در حقانيت اين اي به آن وارد كنيم و مغالطه كنيم باز نتوانيم خدشه گيريم و به آن توجه مي موضع مخالف كه قرار مي
پس از ديگري كه مورد توافق از تغاير بگذاريم يا بعد از تغاير يا بعد غير قابل انكار است صورت بگيرد. طوري بيان كنيم يكي را 

از هماهنگي بايد يك جايي بگذاريم كه خصم توافق بر اين داشته باشد كه اگر در آن رتبه فهم انكار بشود لوازم آن را هم 
دمان باشد و هم خصم نتواند تواند بكند جايي بگذاريم كه هم مورد توافق خو ميپذيد. يعني ديگر از آنجا حركتي نمي

رسد اگر همه بر اين معني متفق باشند كه اصل تغاير را  كوچكترين ترديدي در نحوه بيان بر آن وارد كند. لذا من بنظرم مي
گيرد نشان دهنده قوه تصديق است اگر در اين رتبه پذيرفته  گوييم تصديقي كه در تغاير انجام مي كه اثبات كرديم بعد مي

ر لزومي ندارد كه بخواهيم ادعا كنيم كه نه اگر در اين رتبه بپذيريد به اين معنا است كه ميتوانستيد در رتبه قبل بشود ديگ
اي نخواهيم داشت براي مراحل  هم بپذيريد روي اين احتجاج نكنيم بپذيريم كه اگر در اين رتبه اثبات بشود ديگر ما مسئله

اي كه اتفاق نظر  كنم كه روي آن مهره كه بحث را بتوانيم ادامه بدهيم پيشنهاد مي بعدي در سير استدالل بنابراين براي اين
تواند در  داريم در جاي مشخصي مثالً قبل يا بعد از تغاير زياد بحث نكنيم بياييم بگوييم كه اگر اينجا باشد ديگر حركتي نمي

 نجش بود يا قبل از سنجش.انكار آن انجام بشود لذا ديگر بحث را ادامه ندهيم كه حاال بعد از س
گويم كه دو سؤال ايشان طرح فرمودند كه مطلب فهم را  برادر جاجرمي: فقط يك جمله در رابطه با فرمايشات آقاي اميري مي

شود؟  الجمله كجا تمام مي كه فهم از فهم في شود و يكي اين الجمله كجا تمام مي كه فهم في دوجا بايستي طرح بكنيم يكي اين
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شود هم فهم از فهم  الجمله در تغاير است با چيزي كه فهميده مي اين دو مطلب هر دو يكي است يعني هم فهم فيبنظر من 
شود. يعني تميز فهم بالنفسه محال است در تغاير است كه خود فهم به  الجمله در تغاير است با چيزي كه فهميده مي في

 گيرد. كند و به عنوان يكي از مصداقهاي تغاير قرار مي اثبات ميكند بنابراين باز تغاير فهم را  خودش شناخت پيدا مي
الجمله بعد از بحث تغاير مطرح  برادر معلمي: بنابراين آن چيزي كه در صحبت همه دوستان است اين است كه بحث فهم في

فرماييد. فقط شيوه شود مطرح بشود يا اشكالي هست ب خواهد بگويد در آنجا نمي شود. اگر از دوستان كسي هست كه مي مي
خواهند بفرمايند كه آنا جايش نيست يا  الجمله اثبات بكنيم حاال اگر از دوستان مي كند كه چطوري فهم في استداللها فرق مي

 آن استداللها كه آورده شد هيچكدام قابل پذيرش نيست صحبت بفرمايند.
كه ما دنبال اين  ن جايگاه از بحث موردي ندارد بخاطر اينرسد كه اصالً اين قضيه فهم در اي برادر خوش اخالق: من بنظرم مي

بوديم كه رابطه اين كيفيتها با انسان چگونه است حاال انسان چه چيزهايي دارد؟ فهمش چگونه است؟ از چه سنخي است؟ 
دارد، و كيفيتها اثراتي اي  اينها مسائلي است كه بعداً بايستي اثبات بشود. چيزي كه هست انسان در رابطه با اين كيفيتها رابطه

بينيم كه اين  گيريم مي خواستيم به اين برسيم كه من وقتي در رابطه با اين كيفيت قرار مي گذارند و مي روي انسان مي
كند به كيفيات ديگري تا برسد به آن  كند بر كيفيتهاي ديگري و آن كيفيتها من را راهنمايي مي كيفيت ما را راهنمايي مي

 .مسئله نسبيتها
اينجا لزوم ندارد كه از فهم صحبت بشود كه حاال چه چيز است و اين عمال وارد شدن در مسأله شناخت است كه ما قضيه فهم 
را بخواهيم بيشتر از اينها بشكافيم. آن چيزي كه قدر يقيني و غير قابل انكار است اين است كه انسان در رابطه با محيط خود 

كند بر كيفيتهاي ديگري و  گيرد اين كيفيت آن را راهنمايي مي ر رابطه با هر كيفيت قرار ميبينيم كه د قرار دارد و بعد مي
طور ادامه دارد تا برسد به نسبيتها يا چيزهاي ديگر. بعد به دنبال اين مطلب چيزي كه ميماند راجع به قضيه داللتي كه  همين

كه ما بخواهيم  داللت به هر حال وجود دارد صرف نظر از اين كند بر كيفيتهاي ديگري و اين اگر اين كيفيت من را داللت مي
شود بوسيله كيفيتها آن موقع  روي فهم صحبتي كرده باشيم مطلب من اينجا اين است كه اگر من بپذيرم كه انسان داللت مي

قالل ذهن و فهم قائل هايي كه به است‹ام يعني اگر من حالت انفعالي داشته باشم ا در لوازم آن اصالت شرايط را نپذيرفته
ها ممكن است بگويند در جايي هست كه ذهن را حاكم ميدانند ولي اينجا ما داللت را بگوييم كه انسان داللت  هستند آن

 شود. كند و اينجا محكوم واقع شده اين به چه شكل مي شود يعني ديگري او را داللت مي مي
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كه سنخيت فهم چگونه است يا مكانيزم فهم به  جا هم بحث نبود از اينبرادر معلمي: در پاسخ قسمت اول كه فرموديد در اين
شود، يعني انسان  كه انسان راهنمايي مي چه صورت است. خود حضرت عالي هم وقتي كه صحبت فرموديد به اصطالح اين

شود؟ بلي بايد  مي فهمد و شعور دارد غير قابل انكار يا بديهي فرض كرديد صحبت هم همين بود كه اين مطلب كجا تمام مي
شود و اين غير قابل انكار است بعد اين صحبتها را بكنيم اين صحبت درباره اين بود  فهمد و راهنماي مي بگوييم كه انسان مي

 شود. شود گفت انسان راهنمايي مي فرمايند كه بعد از تغاير مي كه جاي آن كجاست و دوستان مي
بينيم انسان در رابطه با محيط  جايش كجا است. يك چنين چيزي هست ما مي برادر خوش اخالق: لزومي ندارد ما بگوييم

 گيرد. خود قرار مي
 فرماييد؟ برادر معلمي: همين را كه غير قابل انكار ميدانند در سير بحث در كجا مطرح مي

 شناسي. برادر خوش اخالق: در شناخت
 شود؟ كنيد كه انسان راهنمايي مي ما االن فرض ميايم. آيا ش شناسي نرسيده برادر معلمي: ما كه هنوز به شناخت

 برادر خوش اخالق: اين غير قابل انكار است.
مان گفتيم اول  هاي برادر معلمي: تغاير هم غير قابل انكار بود. سنجش را هم گفتيم غير قابل انكار است ولي در سلسله بحث

گوييد اين غير قابل انكار است.  يد وارد داللت بشويد ميخواه بايد تغاير را بگوييم بعد سنجش را. حاال شما هم كه مي
اي كه  گوييم اين را بايد قبل از داللت گفت يا بايد بعد از تغاير گفت. بحث در سنخيت آن نيست. بلكه درباره همين جمله مي
 فرماييد اين كجا تمام شده است يكجا بايد ثابت بشود كه غير قابل انكار است. مي

توجه » داللت راهنمايي شدن شعور از يك كيفيت به كيفيتي ديگر است«رابطه با اين تعريف از داللت كه برادر سيف: در 
كه در اينجا كيفيت اعم از ذهني و عيني است. اما اگر  دهم كه قبالً گفته شده كه منظور از كيفيت چه چيز است و اين مي

پذيرم و به آن اثري كه بر شعور گذاشته است فهم  را مي بينيم از خود آن شيئ اثري گفته بشود ما يك شيئ را كه مي
گوييم در اين ديگر دوتا كيفيت مطرح نبوده است ما يك چيز ديديم و اثر يك چيز بر ذهن ما داللت بر كيفيت وجودي آن  مي

ت كيفيتي در شيئ كرد حتماً دود و آتشي بوده است كه آتش را كه ديديم بعد به دود يا برعكس پي برده باشيم ممكن اس
گوييم كه خوب دو تا شيئ نيست و كيفيتي به كيفيتي ديگر نيست در  خارج ببينيم كه دود را براي ما تداعي كند و آنجا مي

حالي كه در اين تعريف گفته شده از كيفيتي به كيفيت ديگر و در اينجا دو كيفيتي كه مطرح نيست كه بخواهد دال و مدلولي 
صورت روشن باشد كه وقتي قائل بشويم كه كيفيت ذهني يك كيفيت و كيفيت  ين سؤال شايد به اينبه آن معنا باشد! پاسخ ا
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عيني هم يك كيفيت ديگر است، آنگاه در واقع باز داللت از يك كيفيت به كيفيت ديگر شده است كيفيتي خارجي بنام دود 
گذارد كه آن اثر داللت بر  اثري را بر ذهن ميبه شكل دود يا به دود ذهني داللت كرده است. موجودي با خصوصيات دود 

 كند كه در ذهن بنام دود از قبل محفوظ است و اين داللت از كيفيت خارجي به كيفيت يا تعين ذهني است. چيزي مي
 برادر معلمي: مطلب جناب آقاي سيف مطلب جديدي است كه به اين مطلب بعداً ميپردازيم.

هللا من الشيطان الرجيم. اساس مطلب در يك قسمت آن اين است كه روشن باشد كه برادر حجت االسالم حسيني: اعوذ با
الجمله  خواهد بشود به عنوان شناسايي شناخت و شعور نيست بلكه فقط و فقط در مرحله في صحبتي كه از شعور در اينجا مي

كه اين كيفيت چه چيز  بالمره به اين كه شعور كيفيتي متغاير با كيفيتهاي ديگر است اگر در همين حد روشن باشد ديگر اين
مادي هست كاري نداريم به ‹ است آيا مادي محض است يا مادي محض نيست يا ابداً مادي نيست يا قسمتي از برادر اميري:

كه اگر مادي محض است و مثل خصلتهاي ديگري كه در اشياء ديگر است، مادي است ولي از آن نوع نيست، مثل مادي  اين
خرما كه مادي است و ليموي ترش هم مادي است ولي دو كيفيت هستند (خرما از نوع ليموي ترش و مركبات به  بودن مثالً

كه هستي  آيد) كاري نداريم. بنا هست كه اصالً در اين جهت صحبت نكنيم و بپذيريم كه موضع سخن درباره اين حساب نمي
اشيم كه آيا هستي محدود به ماده است يا محدود به ماده شعور چگونه هستيي است پس از آن است كه هستي را شناخته ب

الجمله حداقل  شود اگر همين هست و ال غير در اين مرتبه في نيست. در اينجا صرفاً دوئيت در مرتبه كيفيت از آن صحبت مي
ممكن است تأكيد  بعد از تغاير در بحث سنجش مورد استفاده هم قرار گرفته هم بصورت غير آشكار اين مطلب بيان شده بوده

هاي  كه كيفيت متغايري در بين قوه بر آن كه اينگونه بگوييم كه بعد از تغاير اول فهم و پذيرش غير قابل انكار بودن اين
اش ممكن است تأكيد نشده  باشد در اين مرتبه مختلف و متغايري كه هستند نيروهاي متغايري كه هستند، به نام فهم مي

آيد كه گفتيم سنجش الزمه تميز است و بر اين تأكيد داشتيم و بنابراين دو شكلي را كه جناب  مي باشد هر چند من به ذهنم
كه  گوييم كه انسان ناگزير است بسنجد اين استدالل بوده ولي استدالل بوده براي اثبات اين آقاي معلمي فرمودند كه يا مي

ر صورتي كه اينطوري هم نگفته باشيم اين باصطالح نقص سنجش الزمه تميز است خودش مستقال طرح نشده و تمام بشود. د
باشد جاي بحث به  بندي بحث درست نبوده مي كه دسته از شيوه بيان كردن مطلب كه يا ناشي از غفلت بوده يا ناشي از اين

هره الجمله آن) در بحث سنجش و قبل آن هست يعني خود بحث سنجش اگر بخواهيم بگوييم چند م آيد كه (في ذهنم مي
كه قبل بودن بطوري كه بگوييم مثالً بعد از تغاير يك بحث مستقلي هم هست  هايش مهره فهم باشد نه اين دارد يكي از مهره

كنيم به مسئله سنجش و سنجيدن در همانجا يك مهره از مهره سنجش كه مهره اساسي هم  آن در اثباتش هم نيازي پيدا مي
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كند با  له ادراكات انسان و امور خارج شعور و امور خارجي كيفياتي كه انسان درك ميالجم هست انكار ناپذير بودن تغاير في
 كيفيات خارجي باشد.

كرديم دقت را جلو  حاال ممكن است يكي از چيزهاي ديگر به ذهن برسد كه ابتدا بحث كه شروع كرديم در اين حد سعي نمي
تمام كنيم بعد هم مسأله انتزاع و بعد هم مطلق الكيفيه و بعد  خواستيم خيلي سريعتر از اين بحث سنجش را ببريم بلكه مي

شناسي و مباحث ديگر برويم ولي خوب اين مرحله از دقت هم خيلي بهتر شد. يعني قدر متيقن از  هم بياييم سراغ هستي
نه «ساير كيفيتها بحث اين است كه قبل از وارد شدن به داللت اين بحث تمام شود كه تغاير شعور به عنوان يك كيفيت با 

گوييم انسان مثالً چشم دارد، دست  گونه كه ما مي آيا مورد قبول هست يا مورد قبول نيست؟ همان» مرتبه هستي و وجود
ها متغاير  گوييم سنگ و آهن و چوب چشم و دست، دندان ندارد. بنابراين انسان از اين جهت با آن دارد. دندان دارد و بعد مي

از يك سنخ هستي ديگر » شعور«فاً در مرتبه تعدد كيفيت، نه در مرتبه تعدد هستي كه بگوييم اين است. شعور را هم صر
گوييد به معناي آن  كه بگوييم اين يك چيزي دارد كه آن ندارد مثالً آنچه را كه درباره دندان انسان مي است. نه در مرتبه اين

است. بلكه دندان مادي است و ميكروفون هم مادي است. از اين  چيزي نيست كه بگوييد هستي او با هستي ميكروفون دو رقم
طوري  جهت هم سنخ هستند ولي در كيفيت تعدد دارند. شعور هم از نظر تعدد در كيفيت با ساير حيوانان دو تا است. همان

اي  گان در يك مرتبهدانيد. يعني عكس العمل آب زيان با عكس العمل خزند دو تا مي» شعور«كه درباره حيوانات هم اين را 
اي دوئيت در كيفيت دارد.  گوييد عكس العمل پستانداران با عكس العمل تخم گذاران در يك مرتبه دوئيت در كيفت دارند. مي

اي از آن دوئيت در كيفيت دارد. انسان را هم دقيقاً از نظر  عكس العمل گوشتخواران با عكس العمل گياهخواران در يك مرتبه
گوييم كه انسان هم مانند آن حيوانات چيزي حز ماده  دهيم نه يك ذره بيشتر، نه مي ت مورد مالحظه قرار ميدوئيت در كيفي

كنيم؟ چون تأكيد  گوييم كه چيزي اظافه دارد. چرا چنين مي شناسي است) و نه مي نيست (كه بحث اين مطلب بعد از هستي
از منطق ساختن هستيم بر آن وفادار باشيم تا منطق تمام بشود. پس  روي اشتراكها داريم. آن نقاط اشتراكي كه در اينجا قبل

بگوييم دوئيت در كيفيت شعور با كيفيت ساير اشياء. و اين از قبيل گفتن دوئيت كيفيت گربه با كيفيت گوزن، پلنگ، سنگ و 
گوييم و آن را  گوييم شعور مي يكنيم و به آن م ساير اشياء است. اين در همين مرتبه مورد نظر است. اگر سنخ آن را جدا مي

نويسيم به آن معني نيست كه بگوييم انسان داراي هستي خاصي است كه حيوانات ندارند، انسان داراي  در مقابل انسان مي
هستي خصي است كه گياهان ندارند. فقط در مرحله دوئيت در كيفيت است. در اين مرتبه دوئيت در كيفيت اگر تاكنون تمام 

 كه آيا اين شعور مكانيزمش چگونه است؟ يد بر آن نشده بايد بحث شود و بعد وارد در بحث داللت شد. ايننشده و تأك
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گذارد؟ اين بحثي است كه در داللت مورد بررسي قرار گيرد يعني بعد از اين  گذارد بر آن يا او اثر در خارج مي آيا خارج اثر مي
شناسي بايد به آن برسيم. در  يكي است يا دوتاست اين هم بعد از هستيكه آيا سنخ شعور با سنخ احساس  بحث شعور. اين

گونه كه آهن است. آيا اين به  اينجا فقط دوئيت در كيفيت است. اينها هستند و قابل ترديد نيست كه شعور هست همان
ها مادي است؟ يعني آيا  كنيم. يعني آيا هستي آن ها عين همديگر است؟ نه، ما در آن باره صحبت نمي معناست كه هستي آن

كه  ها هستند (صرف اين كنيم كه آن كنيم. فقط در اين صحبت مي ها مادي نيست؟ ما در اين باره صحبت نمي هستي آن
كنيم. آيا محدود به ماده است يا غير ماده است؟  هستند) ولي هستي چيست و به چه محدود است؟ ما در اين باره صحبت نمي

 ي نداريم. شعور هستي دارد و در رتبه هستي و در رتبه دوئيت در كيفيت قابل انكار نيست.در اين مورد ابداً صحبت
اش هم وجود ندارد آن وقت است كه  الجمله اصل شعور خيال نيست. اگر اصل شعور باطل شد كه هيچ وجودي ندارد حتي في

م استدالل كنيم و الي آخر. و اين مطلب را هم كه بخواهي اي ممكن نيست تا برسد به اين گوييم هيچ گونه تكلم و مفاهمه مي
 گويد (كه شعور نيست) و نه هيچ موافقي. نه هيچ خصمي مي

كه مباحثمان را مطرح كرديم و تغاير را  كنم. بعد از اين برادر اميري: سؤالي كه بيشتر در واحد مورد مناقشه بود عنوان مي
گفتند كه همين كه  است، صحبت اين بود كه بعضي از برادران ميعنوان كرديم و سنجش را گفتيم كه سنجش الزمه تميز 

گفتيم تميز از امور متغاير است كافي است و در مقابل هم يك صحبتي بود كه ما بايد به يك نحوي، مثل هستي و يا آثاري 
ست. يعني بحث تغاير را كه كه براي ساير امور متغاير قائليم براي تميز هم بايد قائل باشيم و بعد بگوييم از امور متغاير ا

گوييم  يك  شود كه مي كرديم، بحث كيفيت خاصي را در آنجا مطرح نكرديم، ولي در اينجا در يك كيفيت خاص دقت مي
گوييم تغاير غير قابل انكار است، مثالً خودكار هم غير قابل انكار  چيزي را هم بنام فهم داريم. صحبت ما اين بود كه وقتي مي

گوييم از امور متغاير است يك نحوه وجود و  شويم. و آيا شعور را هم كه مي كار يك نحوه وجودي قائل مياست براي خود
گوييم اگر چنين چيزي وجود داشته باشد؟ اگر يك نحوه وجودي را  كه مي هستي مثالً مثل هستي خودكار برايش قائليم يا اين

ند كه اوالً حتماً شعور وجود دارد بعد بگويند شعور از امور متغاير شعور قائليم استاد لطف بفرماييد در اين باره صحبت كن
 است.

كنم كه جناب استاد  كه كامالً روشن شود عرض مي برادر سيف: شايد در واقع سؤال من با آقاي اميري يكي باشد ولي براي اين
ا منكر شديم. ما در بحث واحد صحبتمان اين الجمله ر الجمله را انكار كنيم، فهم في به اين معني توجه دادند كه اگر شعور في

بود كه اول بگوييم آيا اين مسأله كه فهمي است غير قابل انكار است؟ اگر غير قابل انكار است آن را به عنوان يك مهره عنوان 
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فهم است  الجمله غير قابل انكار است و شعور هم كه قوه كنيم و مطرح كنيم و بگذريم. در يك جاي از بحث بگوييم فهم في
ايم، اين سؤال نتيجه شده  الجمله را انكار كنيم فهم را منكر شده غير قابل انكار است. بنابراين از اين جمله كه اگر شعور في

ايم كه شعور غير قابل انكار است؟ كه ما در آنجا جواب داديم كه همانجا كه پذيرفتيد كه  است كه كجا فهم را اثبات كرده
 ايد. لجمله را هم پذيرفتها تغايري هست فهم في

برادر حجت االسالم حسيني: من در اينجا شعور و فهم را مترادف گرفتيم كلمه را عوض كنيد و بفرماييد كه شعور قابل انكار 
 نيست و شعور كيفيتش متغاير با كيفيتها است.

 برادر سيف: من در اين مطلب كه عرض كردم شعور را قوه فهم گرفتم.
گيريم ممكن  م حسيني: من در اينجا مترادف گرفتم. يعني ذهن و شعور و فهم را االن در اينجا كه بكار ميبرادر حجت االسال

كه بگويم آدميزاد دندان دارد.  اي در آدميزاد وجود دارد مثل اين گوييم كه يك قوه است در جاي خودش تجزيه شود. ما مي
را كه انسان دارد با سر و صورتي را كه ساير حيوانات دارند فرق  طور است سر و صورتي طور است، دستش اين مثالً سرش اين

 دارد. با قسمتهاي بلندگو و تخته و سنگ فرق دارد. اندام انسان متغاير است.
 گوييد اندام سگ و گربه و انسان متفاوت است از كجاست؟ دهيد و مي برادر سيف: چرا؟ اين نسبتي را كه مي

كنم چنين است و يكدفعه صرف نظر از ادراك توجه  گوييد چون من ادراك مي يكدفعه مي برادر حجت االسالم حسيني: شما
گوييد اين انسان اندامش با اندام اين گوزن و اين گربه فرق دارد. شما  ايد مي كنيد. يك انسان را در مقابلتان گذاشته مي

 ين قابل انكار نيست.گويم ا گوييد فرق دارد. مي فهمم كه فرق دارد بلكه مي گوييد كه مي نمي
 فرماييد؟ برادر سيف: آيا اين تصديقي است كه مي

ايد روبرويتان يك رودخانه  گوييد اين مابه المشترك است. مثالً شما با يك مادي نشسته برادر حجت االسالم حسيني: شما مي
گوييد كه اين سه تا  ت شما ميگيري مشغول است، يك گربه در آنجا است و يك گوزن هم در جنگل اس است و يكنفر به ماهي

 با هم ديگر قابل تميز هستند. از نظر اندام متفاوتند.
 برادر سيف: آيا اين تصديقاتي را كه...

اي  گوييم كه آيا اين (انسان) قوه فهمد. به اين آقاي مادي مي برادر حجت االسالم حسيني: كاري به تصديقات نداريم كه مي
ها دارند. ما كاري نداريم كه فهمي هست يا نيست، كاري نداريم كه چگونه است، بلكه  كه آنهايي است  دارد كه غير از قوه
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هاي اينها متكيف به كيفيتهاي مختلف است.  اي دارد، آن گربه هم دارد، آن گوزن هم دارد. قوه گوييم اين در كارهايش قوه مي
 قدر از بحث براي ما كافي است. همين

 كند؟ كنيم يا ديگري هست كه بحث مي ه بحث ميبرادر سيف: آيا ما هستيم ك
برادر حجت االسالم حسيني: شما تأكيد داريد كه مطلب را روي فهم برگردانيد و اقرار بگيريد كه فهم وجوددارد. و در همين 

نيد. او خواهيد اين كار را بك خواهيد بگوييد كه حتماً فهم غير از چيزهايي است. عرض من اين است كه شما چرا مي جا مي
گردد و شروع به  اش برمي آيد اتوماتيك لوله گويد كه يك رادار هم غير از چكش است. وقتي يك هواپيما جلويش مي مي

خواهيم وجود  گيرد و ميفرستد و اين غير از بلندگو است. من مي كند. يك ماهواره هم باال رفته خودش عكس مي تيراندازي مي
 مادي هستيد و اين قوه شما هم مادي است و سنخيتش فرقي ندارد. گويد شما قوه را تمام كنم. او مي

 برادر سيف: البته اين يك پيش داوري است كه بگوييم سنخيتش يكي است يا دو تا بعداً بايد روشن بشود.
براي اي است. پس يك تعريف بدهيد براي فهم،  برادر حجت االسالم حسيني: اگر در همين اندازه نظرتان است كه شعور قوه

كنيد چگونه تصديقي  شويد. اين تصديق را كه شما مي كنيم و شما نهايتاً با مشكل مواجه مي احساس، براي شعور، ما تجزيه مي
 است؟ مركب است يا بسيط است؟

 برادر سيف: هر چه هست ما كاري نداريم.
همراه شما باشم و در آنجا كه من كاري شود كه تا آنجا كه شما كاري داشته باشيد من  برادر حجت االسالم حسيني: مگر مي

 داشته باشم شما بگوييد كه من كاري ندارم.
 خواهيم از جايي حركت كنيم كه متفق باشيم. برادر سيف: ما مي

اي هم دارند  گوييد شعور و فهم دوتا است آيا واسطه و رابطه خواهم ببينم آنجا كه مي برادر حجت االسالم حسيني: من هم مي
گوييد آيا حسي است و تجربه و  اي دارد يا بدون مقدمه است؟ يعني اين شعوري را كه مي و وحدت دارند؟ آيا مقدمهيا متصلند 

اي در گوزن. آن قوه  اي در گربه، وجود قوه فهم است؟ آن را تجزيه بكنيد و آن را در مرتبه اجمالي تمام كنيد. وجود قوه
ي داريم داراي يك اندامي كه اين اندام متكيف به كيفيتي متغاير است، با اندام متكيف به عنوان تغاير در كيفيت. ما يك انسان

پرسند كه  اي است كه در گوزن است. مي گربه، اندام گوزن، اندام ماهي، قوه اين هم متكيف است كيفيتش غير از كيفيت قوه
كند تغاير دارد. آيا  ند با كارهايي را كه آن ميك كند در نظر بگيريد. كارهايي را كه اين مي گوييم كارهايي را كه مي چرا؟ مي
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دانم آثاري را كه قوه اين (انسان)  دانم، آيا بدليل تقسيمات دروني اوست؟ من نمي اين (تغاير) بدليل اندامش است؟ من نمي
 دارد با آثاري كه قوه آن گوزن دارد كيفيتا دو تاست.

گويم آيا تصديقي  كند. بلكه مي در آمده است و چرا گوزن كاري ديگر مي برادر سيف: من كاري ندارم كه چرا گربه به اين شكل
دهد كه اين من هستم كه تصديق  كنم يك چيزي را به من نشان مي گويم، اين تصديقي را كه مي كنم يا نه؟ مي در بودنش مي

كه با هم متغايرند و اين تصديق را  پذيرم كه آن گربه و گوزن آنگونه كه هستند به علت فهم من است. آن را مي كنم نه اين مي
اي است. اين  اي است، قدرتي است، كار و كيفيتي است كه پيامد قوه كنيم قوه پذيرم كه اين تصديقي را كه ما مي هم مي

دهد كه آن  اي است كه تصديق را انجام مي تصديق كه هست خود يك حركتي است كه متغاير است با حركتهاي ديگر و قوه
 ي ادراك و قوه تصديق تمام كنيم. شود كه در همين جا شعور را هم به عنوان قوه ن الزمه پذيرفته ميهم به عنوا

برادر حجت االسالم حسيني: آيا فهم را حاصل شعور بدانيم؟ يعني فهم و ادراك و تصديق را حاصل شعور بدانيم؟ عرض بنده 
 ».كنم من تصديق مي«كه  ايناين است كه فهم و تصديق هم كه منسوب به خود شما شد. يعني 

 شعور است. برادر سيف: كار انسان ذي
 برادر حجت االسالم حسيني: يعني آيا فهم تابع شعور است يا شعور تابع فهم است؟

شود خود آن تصديق مصداقش در خارج است، يعني  گيرد. يعني تصديقي كه مي برادر سيف: فهم بوسيله شعور انجام مي
كنم و  كه تصديق نكنم. اما تصديقي را كه من مي دوتا است بسته به اين نيست كه من تصديق بكنم يا اينكه گوزن با گربه  اين
 كه منهم قوه تصديق دارم. دهد و آن اين گويم، در خارج هم چنين است و خيالي هم نيست، يك چيزي را هم نشان مي مي

يا به اين خاطر است اين دو تا فهمشان متغاير است؟ آيا برادر حجت االسالم حسيني: پس دو تصديق متناقض از دو انسان آ
ذاتي اين فهم اين است كه اينگونه بگويد و ذاتي آن فهم هم آنگونه بگويد؟ آن هم قابل انكار نيست يعني شما وقتي با كسي 

 كنيد آيا به اين معناست كه دو تا تصيديق داريد؟ مخاصمه مي
 برادر سيف: ولي هر دو تصديقي دارند.

 رادر حجت االسالم حسيني: آيا اين دوئيت در تصديق ناشي از دوئيت در شخصيت شماست؟ب
الجمله هر دو مشتركيم كه هر  كه في شود كه اگر دو تصديق داريم ناشي از چيست؟ ولي اين برادر سيف: البته بعداً معلوم مي

 دو تصديقهائي داريم.
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ن است كه شما در چند قدم بعد به ضيق بيفتيد. يكوقت است كه برادر حجت االسالم حسيني: عرض من اين است كه ممك
كنيد از قوه انسان و  گوييد يكوقت فهم را يعني شخصيتهاي تصديقي را جدا مي الجمله محض را در اين جا مي شما شعور في

و شعور و ادراك ... را  خواهيد يك چيزي را ثابت كنيد؟ يا به عبارت اخري آيا خصم شما تقسيمات شما را كه فهم در اينجا مي
 پذيريد يا نه؟ مي

كنيم تا  كنيم متفقا حركت مي پذيريد زيرا تا اينجا ما اختالفي نداشتيم. از اين جا و هر جا كه حركت مي برادر سيف: مسلمًا مي
مورد اختالف  آنجائيكه بدانيم كه وقتي اختالف پيدا كرديم اختالفمان ناشي از كجاست؟ از اين مقدمات كدام يك از اين دو

 است؟
برادر معلمي: اين مطلب در جلسات قبل بحث شد كه اگر كسي بخواهد يك حكمي را بدهد باي بوسيله يك منطق و فلسفه 

تواند بگويد كه احساس  دهند و يكنفر هم مي كه بگويد شعور وسيله ايست براي فهم. يك حكمي را مي خاص باشد. يعني اين
اي است براي فهم. يعني هر كدام از اين ادعاها دليلي  تواند بگويد كه قلب وسيله يكنفر هم مياي است براي فهميدن و  وسيله

الجمله بپذيريد كه نيرويي است و  اي بايد اثبات شود و جايش در اين جاي بحث نيست. فعالً بصورت في خواهد. به نحوه مي
 اين بحث را براي بعد بگذاريد. كه آيا شعور وسيله فهميدن است يا احساس وسيله فهميدن است؟ اين

گويم فهمي هست و  فهمد شعور است يا مغز يك سلول است؟ فقط مي برادر سيف: من كاري به اين ندارم كه آيا اين كه مي
 اي فهم است. شود كه فهمي هست و قوه قوه فهمي هم هست. در اينجا اثبات مي

فهميديد هم  كنم. اگر يك مادي بگويد اين كه مي ا عرض ميبرادر حجت االسالم حسيني: من در آخر اين جمله مطلبي ر
حقيقت ندارد اين نسبي است. ادراك خودتان از خودتان و ادراكتان از عالم و اگر در زير چتر ترديد مطلب را برد و شما 

د آن وقت آن كني بخواهيد در اينجا به پاسخش بپردازيد جايش نيست. چون شما در دستگاه منطقي خودتان داريد صحبت مي
الجمله را صحبت كرديد. آيا اين  كند كه در دستگاه منطقي خودش صحبت كند ولي اگر شما دوئيت في هم حق پيدا مي

اي اينجاست بنام فهم) اگر تصديقي و تصوري  كه قوه كنيد شعور را از فهم (يعني اين كنيد و تجزيه مي تقسيم بندي كه مي
نطقي است. يعني شما اذن به حريفندهيد كه او هم بتواند در دستگاه منطقي خودش داريد آيا اين تجزيه برخاسته از م

ايد كه او هم در منطق خاصي كه خودش دارد وارد  صحبت كند. هرگاه شما پا در منطق خودتان گذاشتيد به او هم اذن داده
 توانيد حرف بزنيد. شود در آن وقت هيچكدام ديگر نمي

 ن ذهن و تأثيري كه...برادر سيف: اگر آن دوئيت بي
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اي كه من تأكيد دارم كه بگويم مثل آبزيان مثل خزندگان و مثل گربه و گوزن انكار  برادر حجت االسالم حسيني: در اين مرتبه
تواند مخالفت كند. من در اينجا  ناپذير است يعني جهت سلب و جهت تغايري عيني محض را اگر مالحظه كنيم خصم هم نمي

من در اينجا تنها چيزي را كه تأكيد دارم آن چيزي است كه در عينيت تمام شده است يعني در عينيت كنم.  تقسيم نمي
ها و پلنگها و گوسفندان و الي آخر فرق دارند. تغاير در اين مرتبه را او هم  ها گوزن شود. آبزيان، ماهيها، قورباغه مشاهده مي

ها باشد. و اين بدليل  اي كه اين دارد كيفيتش بايد غير از كيفيت آن وهگوييم ق قبول دارد. بعد به انسان هم كه رسيديم مي
كند و انسان يك نحوه ديگر. گوزنها يك كاري  هاي مختلف انسان است نسبت به گربه. گربه يك نحوه كار مي عكس العمل

دانيم. ما در  ها نمي تمدن انسان كنند و اين (انسان) يك كار ديگر. ما تمدن گوزنها را اگر تمدني هم داشته باشند همانند مي
اي پا بگذارند در همانجا است كه طرف  شناسي و فلسفه اگر ذره كنيم. يعني اگر به شناخت الجمله دقت مي همين اندازه في

بيند، مثًال  گيرد مطلب را دو، دوتا، چهارتا مي مقابل هم قرار خواهد گرفت. گاهي انسان در موضع منطقي خودش كه قرار مي
جنگيم. اين روش با آن رويه كلي داريم فرق دارد. ما نهايتاً اين  گويد كه چه عيبي دارد، مثالً ما در موضع خودمان مي مي

 زنيم ولي در جاي خودش. حرف را مي
اي كه  برادر درخشان: عرايض منهم نهايتاً تبيين بيشتر نكاتي است كه جناب آقاي سيف و جناب آقاي اميري فرمودند. نتيجه

صحبتهاي جناب آقاي حسيني گرفته شد اين است كه تغاير شعور به عنوان يك كيفيت با ساير كيفيات امري انكار ناپذير  از
دانيم من  بلكه به عنوان يك كيفيت، ما تغاير شعور را با ساير كيفيات تمام شده مي‹ است. البته نه در مرتبه هستي آ

(روي » شعور به عنوان يك كيفيت«فرمايند كه  كنم كه جناب آقاي حسيني مي خواستم توجه برادران را به اين نكته جلب مي
فرمائيد شعور غير برادر اميري از  گذاريم يعني مي آييم بحث لغوي را كنار مي برادران توجه كنند). يكموقع ما مي» يك«كلمه 

ست و ميز با ميم و ياء و غيره نوشته شده فرمائيد كه آن با شين و عين و غيره نوشته شده ا كنم چرا؟ مي ميز است. عرض مي
فرمائيد كه نار به چه  شود كه بين نار و آتش آيا  تغايري است؟ مي كه سؤال مي است. ما كاري به اين بحث نداريم. براي اين

آن با  فرمائيد كه نه، اينها يكي هستند. ولي من ميتوانم عرض كنم كه كنم نار به معني آتش و شما مي معني است؟ عرض مي
ها را كنار بگذاريم حاال  فرمائيد كه اين بحث لغوي است. پس اگر اينگونه بحث شود و اين با نون. ولي شما مي الف نوشته مي

كنيم (در  كيفيت با ساير كيفيات آيا متغاير است يا متغاير نيست؟ چگونه تغاير آنرا تمام مي» يك«ببينيم كه شعور به عنوان 
هاي اوليه كه اين مداد و آن دفتر با هم متغايرند. چرا اين بحث را  د چيستي)؟ برگرديم به بحثالجمله نه در ح حد في

كرديم؟ به اين اعتبار كه آن دفتر  هاي اوليه كه اين مداد و آن دفتر با هم متغايرند. چرا اين بحث را مي كرديم؟ به بحث مي
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شديم كه اينها با هم متغايرند. اگر آثارشان دقيقًا  ر اشياء متوجه ميكه از روي آثا آثاري دارد كه اين مداد ندارد. خالصه اين
گفتيم كه اين مداد است و آنهم مداد است. (البته اگردر همه ابعاد مثل هم  گفتيم كه متغايرند. مي مثل هم بودند مسلماً نمي

ها را از هم تميز  ثار كيفيات مختلف را و آنكرديم آ بودند) پس تغاير را ما در سطح مالحظه تميز آثار كيفيات بود كه تمام مي
گفتيم كه اينها با هم متغايرند. اين بحثي بود راجع به تغاير. حاال ببينيم كه آيا شعور هم مانند يك كيفيت با  داديم و مي مي

حاال ببينيم كه  گفتيم كه اين مداد به عنوان يك كيفيت با پرتقال و سيب است؟ ساير كيفيات متغاير است؟ چگونه بود كه مي
شعور هم به عنوان يك كيفيت با سيب و گالبي و ميز و صندلي متغاير است يا نيست؟ براي اينكار بايد ببينيم كه آثار شعور 

يابد آثار  كنيم كه آثار شعور چيست؟ بحثي كه در اينجا ارائه شده است اينست كه شعور كيفيات را مي چيست؟ سؤال مي
 نشده است. آيا اين مطلب به عنوان آثار شعور مورد قبول است يا نه؟ديگري هنوز ارائه داده 

 برادر برادر حجت االسالم حسيني: نه
يابد. حاال اگر  برادر درخشان: پس بفرمائيد آثار شعور چيست؟ من با اينجا كه استفاده كردم اين بود كه شعور كيفيات را مي

 آن اساس ادامه بدهيم. نكته ديگري هم هست بفرمائيد تا ما بحثمان را بر
يابد خيلي راه داريم تا به آن برسيم. معنايش اينست كه اوالً ادراك ما از  برادر حجت السالم حسيني: ما به اينك شعور مي

گوئيم كه ادراكات انتزاعي قدر متقيني را نسبت  گوئيم يقيني نيست لذا آخراالمر هم مي خارج يقيني باشد كه آخراالمر هم مي
 گوئيم قدر متقين دارد.  دهد آن يقييني است و نسبت به بقيه چيزها مي عد كه هستي باشد نتيجه ميبه يك ب

 كند.  الجمله كيفيات را درك مي طور تعريف كنيم كه شعور في برادر درخشان: اين
ست كه اوالً ادراك ما از يابد خيلي راه داريم تا به آن برسيم. معنايش اين كه شعور مي برادر حجت االسالم حسيني: ما به اين

 گوئيم قدر متقين دارد.  خارج يقيني است و نسبت به بقيه چيزها مي
 كند الجمله كيفيات را درك مي طور تعريف كنيم كه شعور في برادر درخشان: اين

 برادر حجت االسالم حسيني: اگر اين را بگوئيم در تعريف درك نزاع داريم كه درك يعني چه؟
فرمائيد  لبته نهايت امر اينست كه ما متكفل اين امر نيستيم كه تعريف ارائه بدهيم. چرا؟ براي اينكه شما ميبرادر درخشان: ا

 تغاير شعور به عنوان يك كيفيت با ساير كيفيات امري تمام شده است.
ه عنوان يك كيفيت پس در واقع حضرت عالي متكفل ارائه تعريف از شعور هستيد. زيرا آن نتيجه گيري مهم كه تغاير شعور ب

كند؟  الجمله درك مي كنيم كه آيا شعور به اين معني است كه كيفيات  را في با ساير كيفيات امريست تمام شده. ما عرض مي
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كنيم كه شعور كيفيات را  صورت درك به چه معني است؟ عرض مي فرمائيد كه تعريف چنين باشد در آن كه شما در اينجا مي
ه تا آنجا خيلي راه داريم. پس ما بايد از حضرت عالي سؤال كنيم كه شعور به چه معني است؟ آيا شعور فرمائيد ك يابد. مي مي

فرمائيد كه نار  گويم آتش و نار متغايرند. مي طور كه من مي را ما چگونه بشناسيم كه بفهميم با ساير اشياء متغاير است. همان
فرمائيد اينها متغاير نيستند و اين دو يكي است. حال  آن وقت شما مي كنم كه نار يعني آتش در يعني چه؟ يعني كه عرض مي

فرمائيد و لذا بايد تعريفش را هم ارائه بدهيد كه ما علي فرض آن تعريف  حضرت عالي شعور به عنوان يك كيفيت را مطرح مي
 و بر مبناي آن تعريف حركت كنيم. 

گفتيم كه صحبتهاي شما  ان آقاي سيف را پذيرفته بوديم در آن وقت ميبرادر حجت االسالم حسيني: اگر ما بيان برادر عزيزم
توضيحي است از لوازم فرمايشات آقاي سيف. ولي حاال عرضي كه به حضور مباركتان دارم اينست كه انسان يك اندامي دارد و 

ف به آن كيفيتها هستند رفتار يك افعالي دارد. اندام انسان متكيف به كيفيتي است غير از كيفيتي كه اندام حيوانات متكي
بينيم. ما  انسان هم خود كيفيتي دارد غير از كيفيت رفتار حيوانات است. و همچنين كيفيت حركتي را كه در اشياء ديگر مي

دهد.  اي و خصلتي اين انسان دارد كه اين آثار متغاير را نشان مي كنيم كه آنچه كه قابل انكار نيست اينست كه قوه عرض مي
هاي انسان ميبينم كه اينها مختلف و متغاير است با رفتار اشياء  اين آثاري را كه در افعال و كردار و رفتار و عكس العمل يعني

گفتيم كه انسان كيفيت و آن قوه و قدرتي را كه دارد، آن منشاء حركت و منشاء فعلي  ديگر. اگر يكسان بود با رفتار گوزن. مي
گفتيم شما به رفتار او نگاه كنيد. رفتارش مثل گوزن است ولو  زن. اگر ميگفتيد چرا؟ ميكه دارد مساويست با كيفيت گو

شود تغايري قائل شد بين  گفتيم كه نمي ها همانند هم است. ميگفتيد چرا؟ مي اندامش اختالف ظاهري دارد اما آن قوه آن
رد. ما آن قوه را كه چيز ديگري دارد به نحوه اي كه در انسان است زيرا كه يك گونه رفتار و عكس العمل و حركت دا قوه
گوئيم اين قابل انكار نيست كه  شود. و مي اي است، خصلتي است، نيروئي است كه حركتي بگونه ديگر از او ظاهر مي الجمله في

). شما كيفيت حركات انسان حيوان با حركت اشياء با عكس العمل اشياء متغاير است (در مرتبه كيفيت نه در مرتبه هستي
بينيد كه عكس العملشان هم در  اند. رنگشان مختلف است بعد مي بينيد كه در اينجا روي ميز گذاشته دوتا ماده شيميايي را مي

اي كه دران است  اينست  كه در اين است با قوه گوئيد كه اين دو خصلت دارد، قوه مقابل شيء واحد مختلف است بعد مي
 برق است و يكي از اينها هادي برق نيست.مختلف است. يكي از اينها هادي 

 فرمائيد شعور اين مواد مختلف است؟ برادر درخشان: يعني آيا مي
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اي كه در انسان است مختلف و متكيف  برادر حجت االسالم حسيني: در اينجا صرف قوه مطرح است، لذا عرض كرديم كه قوه
 شود. م شعور دارند؟ اين بحث در شناخت شناس مطرح ميتوانيم اينرا به اشيا لقب بدهيم كه اينها ه است. آيا مي

 برادر درخشان: پس تعريف شعور چي شد؟
اي كه متكيف است به كيفيتي، خصلتي كه متكيف است به كيفيتي كه اين قوه و خصلت با  برادر حجت االسالم حسيني: قوه

ه ) اگر يكذره از اين بخواهيد باالتر بيائيد از الجمل قوه و خصلتي كه در اشياء ديگر است متغاير است (در اين مرتبه في
گوئيد كه رفتاري كه در انسان است انكار ناپذير است و در اشياء ديگر هم قدرتي است و مختلف  ايد. مي الجمله خارج شده في

ان است. در مرحله داللت صرف كيفيت مطرح است باصطالح آقايان منطقي اختالف ذاتي، ذاتشان مختلف است، ماهيتش
مختلف است در اين مرحله از وجود صحبتي ندارند. اين ذاتش با ذات آن مختلف است اين به آن معنا اينست كه در ابتدا به 

اش برود ممكن است كه جلوتر كه رفتند كلمه ذات را روي ممكن و واجب هم ببرد و روي هستي هم ببرد، روي  سراغ هستي
الجمله اگر بخواهد صرف تغاير را مالحظه كند نه بيشتر، اگر تغاير صرف  در مرتبه فيخصلت مجرد و غير مجرد هم ببرد ابتدائاً 

گويد در انسان قوه و خصلتي و صفتي و نيروئي (همه اينها هم  را بخاهد صحبت كند ونخواهد االن به تبيين آن بپردازد، مي
آيا اينها متغايرند؟ بله، متغايرند. متكيف به  گيرد) وجود دارد، در آهن هم صفتي است، خصلتي است نيروئي است مترادف مي
اند. آيا آهن هم شعور دارد. آيا خصلت آهن را شعور نام گذاري كنم؟ بگويم مثالً خصلت آهن سخت است و برنده؟  دو كيفيت

ك سنخ است به ها ي گوئيم. اگر بعداً تبيين شد كه هستي آن ها سخن مي گويم كه ما فعالً در مورد تغاير كيفي آن در جواب مي
 ها معلوم شد كه دو سنخ است ديگر به آهن نفرمائيد كه شعور دارد. آهن هم بگوئيد كه شعور دارد. اگر هستي آن

 فرمائيد كه شعور جامع جميع همه صفات است. برادر درخشان: يعني مي
توانيم به آن شعور  ركيفيتي را ما ميايد كه كيفيت خاص، لذا ه اي است متكيف به كيفيتي در اينجا شما نگفته فرمائيد قوه مي

اي است متكيف به كيفيتي پس آيا  شود دست من هم، عضالت بدن من هم قوه بگوئيم و بدين ترتيب همه چيز را شامل مي
فرمائيد آن  اين شعور است؟ حيوان هم عضالت بدنش متكيف به كيفيتي است متكيف به كيفيتي آيا آن هم شعور است؟ مي

يف است به آن كيفيت متغاير است با قوه ديگر. مسلمًا، بله متغاير است. آيا اين به اين معني است كه شعور اي كه متك قوه
 كه زور بازوي من كمتر از زور بازوي حيوان است؟ آيا تعريف شعور اين است؟ حيوان با شعور من متغاير است بخاطر اين

اينست كه ما شعور را به عنوان يك خصلت ممتاز ذكر كنيم و  برادر حجت االسالم حسيني: تمام سعي جناب آقاي درخشان
سعي ما اينست كه شعور را به عنوان يك خصلت متكيف و متغاير ذكر كنيم. چرا؟ چون اگر همين قدر كه من شعور را به 
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ان قائل شديم نه خصلت ممتاز تبديل كردم (يعني يك امتيازي كه انسان دارد و ساير اشياء ندارند) يعني يك برتري براي انس
توانيد به  اينكه يك كيفيتي كه انسان دارد، انسان را ممتاز كنيم و بگوئيم كه خصلت آهن ديگر شعور نيست و شما نمي

 گويند!... خصلت آهن شعور بگوئيد اين فقط خصلت انسان است كه به آن شعور مي
د كه بحث در اينست كه ما بي شعور داريم و ذي برادر درخشان: اين را كه من عرض نميكردم، شما در جلسه پيش فرمودي

كنم. من وقتي عرض ميكردم كه بجاي شعور بگوئيم  شعور، و ذي شعور مربوط است به انسان. من مسئله شعور را ممتاز نمي
احساس، فرمايش برادران و يا فرمايشات حضرت عالي اين بود كه اين درست نيست چون ممكن است احساس خيلي از 

شود  كه خارج از انسان است را هم شامل بشود. ولي داللت فقط مربوط به انسان است. اين انسان است كه داللت ميچيزهائي 
كنيم تا بعداً ببينيم كه سنخيت آهن از انسان است يا نه، و اگر  نه آهن. در حاليكه االن ما آهن را هم در طبقه انسان مطرح مي

ميگوئيم كه آهن هم شعور دارد. قبالً بحث دقيقاً در اين بود كه داللت مختص  چيستي آهن مثل جيستي انسان بود آن وقت
كرديم كه خاص  شود و بخاطر اين بود كه تأكيد بر كلمه شعور و ذي شعور مي به انسان است يعني انسان است كه داللت مي

 كردم.  انسان باشد. پس بنده مسئله راممتاز نمي
شويم داللت را  شود بعد از اين بحث هم وقتي كه وارد بحث داللت مي فرق كه مشاهده ميبرادر حجت االسالم حسيني: با يك 

دانيم ولي داللت اسم يك نوع رابطه را با يكنوع از انواع نيروها قرار داديم. يعني اساساً اين مطلب كه اين  منحصر به انسان مي
د (البته در مرتبه كيفيت و تغاير كيفيت) كه اكسيژن هم يك هايي كه در عالم است. شما بگوئي اي است مثل انواع قوه يك قوه

گويم اين صحبتي است كه اگر بعداً هم  شود كه من اسم آن را هم داللت ميگذارم آن وقت مي اي دارد وقتيكه تركيب مي رابطه
ها هم بنابراين كيفيتًا  آن كنيم. رابطه سنخ بودند و به آهن و اكسيژن هم گفتيم اين كيفيت متغاير است، فقط اين را تمام مي

گوئيم كه تغاير كيفيت است، دو كيفيت است. اما اينكه آيا ذات اينها مثًال  گوئيم. فقط مي متغاير است البته آن را هم بعد مي
زيم يكي مجرد است و ديگر غير مجرد، ما كاري به آن نداريم. چرا كاري نداريم؟ به اين كه مجرد است يا نيست البته بايد بپردا

 توان رسيدگي كرد. اما با يك منطق. بدون منطق به اين چنين مطلب مهمي نمي
 فهميد؟ الجمله حيوانات هم مي برادر محمد زاده: آيا در همين حد في
ها و وضعها و خصوصيتهائي دارند،  هائي دارند. كيفيتهائي دارند، ربط العمل  ها هم عكس برادر حجت االسالم حسيني: البته آن

خواهد اتفاق بيافتد حيوانات مثًال  دانم كه راست است يا دروغ، شنيدم كه وقتي زلزله مي گوئيد البته نمي اين مطلب را مي مثالً
دهيد كه بگويد من با فهم ترم از بشر؟ ما در  كند. آيا شما به آن سگ حق مي سگ قبالً موج زلزله به گوشش خورده و فرار مي
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فهمم و ما  ئيد كه از آن رتبه پائين تر نيائيم. آيا شما صحيح ميدانيد كه سگ بگويد من مياين رتبه كه هستيم اجازه بفرما
كنيم. اين رابطه را نه كوچك  فهيمم؟ آن يك رابطه است ما در اينجا فقط در مرحله كيفيتي آن صحبت مي بگوئيم كه ما نمي

ثابت كنيد كه اين تغاير كيفي با اين منطق بدست آمده چنين  گوئيم كه اين تغاير كيفي دارد بعداً شما انشاءا... و نه بزرگ. مي
 پذيرم. بدست آمده چنين وچنان و البته برادر ما هم مي

كنم كه كدام خصلت است كه تكليف  فرمائيد كه شعور خصلتي است كه متكيف است به كيفيتي عرض مي برادر درخشان: مي
 به كيفيتي نيست؟

 امبرادر حجت االسالم حسيني: هيچكد
 برادر درخشان: پس آيا همه چيز شعور است؟

 شود براي انها اسم گذاشت برادر حجت االسالم حسيني: كيفيتها متغايرند و مي
فرمائيد كه شعور خصلتي  كيفيت متغاير است كيفيات ديگر و حاال مي» يك«برادر درخشان: شما فرموديد كه شعور به عنوان 

 است متكيف به كيفيتي.
فرمائيد كه هيچكدام پس به اين  كدام كيفيت و خصلت است كه متكيف به كيفيتي نيست آن وقت مي كنم كه عرض مي
 رسيم كه همه چيز شعور است براي اينكه همه چيزها نهايتاً خصلتي هستند متكيف به كيفيتي. نتيجه مي

يت است در انسان كه با ساير برادر معلمي: البته يك جمله اضافه داشته است يعني شعور خصلتي است كه متكيف به كيف
 كيفيات تغاير دارد.

 برادر درخشان: البته در فرمايشات آقاي حسيني اسم انسان نبود.
برادر حجت االسالم حسيني: البته عيبي ندارد كه شما اين كلمه را هم اضافه بفرمائيد پس بگوئيد كه شعور خصلتي است 

 گوئيم؟ فعالً نه،... است و متغاير است در آهن. آيا به اين هم شعور ميمتكيف به كيفيتي در انسان مثل خصلتي كه متكيف 
برادر درخشان: هر خصلتي را كه انسان مالحظه كنيد از جمله بينائي، قوه چشائي، قوه المسه، نيروي عضالتي، صحبت كردن، 

 قهراً متكيف به كيفيتي است پس آيا همه اينها شعور است؟
ينكه انسان داراي چند قوه است. تميز و تفكيك بين اينها و ارتباط بين اينها آيا به برادر حجت االسالم حسيني: ا

 الجمله است كه ما بحث داريم؟ شناسي برنميگردد؟ آيا اين بحث في هستي
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تا  گذاريم گذاريم تا بعداً مي بينيم اسم آنرا شعور مي برادر درخشان: پس بفرمائيد كه االن هر خصلتي را كه ما در انسان مي
 شود! بعداً ببينيم چه مي

كنيم البته بعضي از نظرها  الجمله تمام كنيم پس از مشتركها شروع مي خواهيم بحث را في برادر حجت االسالم حسيني: ما مي
دانم  ايست در انسان اين قوه چيست؟ نمي ها قوه گويد كه يكي از قوه اينست كه از اختالفها بايد آغاز كرد نقاط مشترك مي

 دانم... هاي ديگر چيست نمي اش با قوه هرابط
ها، آن وقت بايد بفرمائيد كه شعور خصلت خاصي (چون فرموديد يكي از خصلتها) است  برادر درخشان: اگر بگوئيد يكي از قوه

 كنيم كه آن خاص چيست؟ در انسان كه متكيف به كيفيت خاصي است و آن وقت سؤال مي
هيم از نقاط اختالف شروع كنيم صحبت شما صحيح است. اگر خواهيم از نقاط مشترك برادر حجت االسالم حسيني: اگر بخوا

دانم (خصلت است؟  دانم آيا از بقيه جداست؟ نمي آيا با بقيه قاطي است؟ نمي» هست«الجمله  آغاز كنيم بايد بگوئيم كه في
 اي تعيين است؟ نه. گوئيم يك خصلت بمعن كه مي» يك«دانم آيا اين  دانم دوهزار خصلت است؟ نمي نمي

 برادر درخشان: اين تعريفي را كه فرموديد تعريف علم است؟
برادر حجت االسالم حسيني: اگر يك را در يك خصلت بمعناي متعين بگيريم كه آن وقت تبيين كرديم! در اينجا ما نبايد وارد 

 الجمله را حفظ كنيد. تبيين بشويم في
 ارائه بدهيد كه وارد تبيين نشويم.برادر درخشان: پس شما تعريفي را بايد 

 والسالم 
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 ٤٢جلسه 
 فهرست 

 »راهنمايي شدن شعور از كيفيتي به كيفيت ديگر«بررسي شعور در تعريف  -١
 بررسي چند سؤال در رابطه با شعور -٢

 مقايسه حيوان و انسان و عدول از تغاير في الجمله
 پذيرش اصل عليت

 به انسان است؟ چرا؟ آيا شعور منحصر
 تعميم شعور به ساير اشياء

 كند تعريف از شعور ممتنع است و بفرض تعريف تغايري چيزي را براي ما تمام نمي
 باشد الجمله تميز و آثار تميز مي تكيه روي تغاير في

 قائل شدن به شعور براي انسان يك پيشداوري نسبت به انسان است
 كند اي را حل نمي تعميم شعور مسأله

 آيا پي از تغاير فهم و آثار فهم هستي خود فهم بايد تمام شود
 تكيه روي علم حضوري يا تغاير در نشان دادن تغاير فهم، ساير چيزها؟

 متن: -٣
 كند شعور يعني خصلت خاص انسان كه كيفيتاً با خصلت ديگر اشياء فرق مي -الف
 الجمله غير قابل انكار است انتزاع و دسته بندي في -ب
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 داللت = راهنمايي شدن خصلت و قوه خاص انسان -ج
 الجمله غيرقابل انكار است عليت في -د
 كه از خارج يا از درون باشد علت و منشأ رفتار انساني اعم است از اين -  ه
 كند عنوان شعور نفي اختيار مي قلمداد كردن علت رفتار انسان به -و
 از ساير چيزها اشكال ندارد الجمله انسان بواسطه خصلت خاصش جدايي في -ز
 الجمله خصلت انسان با ساير خصلتها تغاير في -ح
 فهم پيش از منطق مطرح است -ط
 آيا همه چيز شعور دارد؟ -ي
 شناسي مطرح شود علم حضوري بايد در شناخت -ك
 داللت يعني نحوه ارتباط كيفيات با انسان و رسيدن او از چيزي به چيز ديگر -ل
 = اختالف آثاراختالف روابط -م

 بين دو كيفيت حتماً رابطه و يا اثر وجود دارد در داللت تكيه روي خصلت است
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 ٤٢جلسه  –اصول اعتقادات 
 بسمه تعالي

كه داللت چيست و تعريفي كه در مورد آن گفته شد صحبت شد كه داللت  برادر معلمي: در بحث جلسه واحد در مورد اين
به كيفيت ديگر است. و همچنين در مورد شعور و فهم صحبت شد كه آيا شعور چيست؟ راهنمايي شدن شعور از يك كيفيت 

يابد و يا  اي است كه كيفيات را مي آيا قوه راهنمايي شونده است؟ آيا كيفيتي است كه قابليت راهنمايي شدن را دارد، آيا قوه
كه الزمه بحث داللت اينست كه  شد يكي اين الجمله تمام فهمد؟ در ادامه اين بحث فهم مطرح شد و دو چيز بصورت في مي

توان وارد بحث داللت شد مطلب دوم هم اين  الجمله نمي الجمله تمام شود يعني بدون تمام كردن بحث فهم في بحث فهم في
اير بود كه چون در مهره دوم گفته بوديم سنجش الزمه تميز است تميز هم به معناي فهم است بنابراين همانجا بعد از بحث تغ

شد. بعد در مورد فهم مقداري در جلسه قبل صحبت شد و تعريفي براي آن گفته شد  الجمله مطرح مي بايست بحث فهم في مي
كه مضمون آن به اين صورت بود كه شعور، قوه، يا خصلتي است متكيف به كيف در انسان كه با ساير كيفيات تغاير دارد و يك 

بينيم انسان و آن حيوان از دو  كنيم و مي را با يك پلنگ يا هر حيوان ديگر مقايسه مي مقدار مثال زده شد كه فرضا ما انسان
جهت با هم ديگر متغايرند يكي از لحاظ كيفيت بدني است و يكي از لحاظ كيفيت اعمال آنهاست كه انسان يك نوع اعمال 

دهند نشاندهنده اينست  دو نوع عمل انجام مي كه دهد و بعد گفته شد كه اين دهد و حيوان اعمال ديگري انجام مي انجام مي
گذاريم شعور، شايد آن چيزي  ها وجود دارد و آن خصلتي را كه در انسان وجود دارد اسم آن را مثالً مي كه دو خصلت در آن

اين كه در جلسه گفته شده بود تقريبا به همين صورت بود در جلسه واحد (روز پنج شنبه و شنبه) دوستان چند اشكال به 
ايم و  الجمله بيرون آورده شويم از تغاير في داشتند. سؤال اول اين بود كه چرا تغايري را كه بين انسان و مثالً گربه قائل مي

الجمله گفته بوديم دو، يك نيست يعني هر جا كه دوئيت است ديگر  ايم يعني قبال در تغاير في شروع به تفسير تغاير كرده
گوييم گربه و انسان غير از  ايم يعني داريم مي اما االن ما در اين بحث شروع به تفسير تغاير نموده توانيم بگوييم يك است نمي
گوييم اگر شروع كنيم به توضيح تغاير يعني  كه اندام ظاهريشان با هم متغاير است افعالشان هم با هم متغاير است مي اين
سمي و بدني دارد و اعمالي دارد كه جسم او با جسم گربه متغاير و كه مرتب مرزبندي كنيم يعني معتقد شويم كه انسان ج اين

تا از تغايرهايي كه بين انسان و  ٤٠يا  ٣٠اعمالش با اعمال گربه متغاير است و شروع به نوشتن تغايرها گنيم و مثالً بتوانيم 
ند و همينكه بگوييم متغايرند يعني اين گربه آن را دارد و انسان آن را ندارد يا هر دو اين را دارند ولي هر دو متغاير هست

ايم و  ايم و با اين كار از هر دو شناختي داده الجمله رد شده چيزي را دارد و آن ندارد اگر اين كار را انجام دهيم از مرز تغاير في
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ييم كه اگر دو گربه گو كه بگوييم انسان و گربه متغاير است يا اين را درست به همان معنايي مي بحث ديگر اينست كه خود اين
گفتيم جسم اين دو گربه با هم مختلف است و اعمالشان هم با هم مختلف است و يا اگر دو  گفتيم و مي هم بود همين را مي

الجمله است اما اگر وقتي انسان و گربه را بكار  گفتيم اگر به همين منظور باشد اين تغاير في انسان هم بودند همين را مي
ها با هم متغايرند اين هم  ها و انسان گوييم كه گربه ها باشد مي ها باشد و منظور از گربه، گربه ن از انسان انسانبريم منظروما مي

بايست در اينجا از آن استفاده  گيري استفاده شده كه شايد نمي الجمله بيرون است يعني از قانون انتزاع و كلي از مرز تغاير في
بينيم گربه و  نگري كار صحيحي است. مسئله دوم اين بود كه وقتي مي رديم كه انتزاع و كلك بايست ثابت مي كنيم و بعدآ مي

گوييم پس در انسان خصلتي است كه مثالً آن خصلت در گربه نيست يا در گربه بنحو ديگري است  انسان متفاوت است مي
كه انسان و گربه اعمالي را  يت است كه بگوييم ايندانيم اين استفاده از قانون عل يعني اختالف اعمال را ناشي از چيز ديگر مي

اش به نام شعور است و در گربه نيست و اين  دهند اين يك سرچشمه و منبعي دارد كه فرضا در انسان سرچشمه انجام مي
يم منسوب به بين اختالف اعمال بدليل اينست كه انسان شعور دارد و گربه شعور ندارد. چرا؟ اين اعمال و رفتار انسان را كه مي

دانيم  كنيم. سؤال اين بود كه آيا قانون عليت را غيرقابل انكار مي كنيم يعني از قانون عليت استفاده مي قوه و خصلت خاص مي
الجمله غيرقابل انكار  مان در جايي هم بگوييم كه قانون عليت في هاي دانيم بنابراين بايد در سير بحث اگر غيرقابل انكار مي

تر از اين  شود كه سير بحثي ساده ن حرف گفته شود شايد بشود فكر كرد كه آيا با استفاده از اين قانون نمياست و اگر اي
الجمله غيرقابل انكار است  هايمان جايي نگفته بوديم كه قانون عليت في ايم طي كرد. فعال در بحث سيري كه تا بحال آمده

دانيم منسوب  ا اين قوه خصلت خاص را كه اين اعمال را ناشي از آن ميسؤال سوم اين بود كه با فرض قبول قانون عليت، چر
شد كه اگر دو خودكار بيك داشته باشيم يكي را روي ميز بگذاريم و يكي را روي  كنيم مثالً يك مثال زده مي به خودش مي

كه روي بخاري است) و شكل كند (آن كند يكي شروع به ذوب شدن مي بخاري عالءالدين از اين دو خودكار دو خصلت بروز مي
شود كه اين ندارد چرا ما آن آثار را به شيئ مربوط  دهد و آثاري از آن مترشح مي كند و بوي خاصي را مي خاصي پيدا مي

گوييم آن آن خودكاري كه روي بخاري است اين خصلت را دارد و اين قوه را دارد و خودكاري كه روي ميز  كنيم و مي مي
بينيم مربوط به خودكار نيست بلكه مربوط به  بينيم اين دو آثار مختلفي را كه مي ارد در صورتي كه مياست اين قوه را ند

خواهيم اثبات كنيم كه اين از شرايط است و از خودكار ينست  شرايطي است كه در آن قرار دارند البته ما در اينجا هم نمي
شود.  خواهيم بگوييم به آن طرفش اين نقض وارد مي آن نيستيم ميگوييم اين فرض را دارد و در پي اثبات اينطرف  بلكه مي

كه افعال انسان با افعال گربه فرق دارد. چرا  دانيم يعني اين قسمت چهارم اين بود كه چرا ما منشأ حركات انسان را شعور مي
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گربه اختيار ندارد يا مثالً انسان  دانيم كه انسان شعور دارد؟ شايد بخاطر اينست كه انسان اختيار دارد و علت آن را اين مي
انگيزه دارد و گربه انگيزه ندارد يا علت ديگر دارد، چرا اسم منشأ اختالف اعمال را شعور گذاشتيم و اگر اين را شعور ناميديم و 

بنظر  رسد كه الزمه خوبي نباشد گردد اين بنظر مي ها بر مي در بحث قبل هم گفتيم كه خود اين فهم هم منشأش به كيفيت
شود حال اگر در ادامه سؤالها سؤال ديگري هست  رسد كه اگر اين سير را اينگونه ادامه دهيم اختيار از اين وسط حذف مي مي

 دوستان بفرمايند تا بعد به پاسخهايش برسيم.
خوانم  بصورت خالصه ميكه ببينيم شعور چيست فرمودند لذا من اين را  برادر اميري: البته برادرمان سير را درباره داللت و اين

اي بين انسان و ساير چيزها كرديم. گفتيم تغاير در شكل ظاهري آنهاست، تغاير در رفتار  تا بعد مطلبي را بگويم. مقايسه
الجمله متغاير است بعد اينجا شعور  ها هم في كند پس منشأ رفتارهاي آن الجمله با هم فرق مي آنهاست رفتار انسان و گربه في

كه عبارت است از منشأ رفتارهاي انسان. بدنبال اين سؤالهايي مطرح شد كه يكي همان اشكال آقاي معلمي بود كه را گفتيم 
آيد در واحد جواب داده شد كه اين عدول نيست يعني آنجايي كه از خود تغاير صحبت  عدول از مسئله تغاير است كه بنظر مي

خواستيم تغاير بن خودكار و ميز را مالحظه كنيم با توجه به آثار  ت وقتي ميالجمله غير قابل انكار اس كرديم كه تغاير في مي
هاست كه اين مطلب را  الجمله با توجه به آثار كيفيت كرديم بنابراين در مقايسه بين انسان و حيوان هم بصورت في مالحظه مي

ايم  مله مطرح است پس عدول از آن تغاير نكردهالج كند و اين بصورت في گوييم يعني مثالً پاي گربه با پاي انسان فرق مي مي
سؤال دومي كه مطرح شد اين بود كه اين مطلب پذيرش اصل عليت است كه يكي از برادران فرمودند كه اصالً اينجا عليت 

رد و كه منشأي دارد موضوعيت ندا موضوعيت ندارد يعني گربه رفتاري دارد و انسان هم رفتاري دارد ديگر اصالً صحبت از اين
صحبت از عليت مانند اينست كه بگوييم اين بلندگو چقدر خورده است كه اين سؤال موضوعيت ندارد و در رابطه با رفتار گربه 

الجمله را نه مادي و نه الهي هيچكدام انكار  شد كه عليت بصورت في و انسان هم عليت موضوع ندارد. در جواب گفته مي
شود كه يك الزمه آن اين بود كه (آقاي معلمي فرمودند)  يت لوازمي كه دارد مطرح ميكند بنابراين به فرض پذيرش عل نمي

توانيم بالفاصله بگوييم كه جهان علتي دارد و علت آن هم  چه لزومي دارد كه از تغاير و سنجش و اينها شروع كنيم بلكه مي
د درست و بفرض هم كه سؤال نشود كه منظورتان گويي شد كه اوالً علتي كه درباره جهان مي خداست كه اينجا جواب داده مي

شويد و ديگر آن حالتي كه داشتيم كه  از علت جهان چيست ولي حداقل مطلب اينست كه از وجه اشتراك خارج مي
شد اين بود كه چرا رفتار  خواستيم بصورت مشترك پيش برويم حفظ نخواهد شد. الزمه دوم بحث عليت كه صحبت آن مي مي

كند و هم راديو را و لذا بهمين ترتيب  بينيم كه هم المپ را روشن مي ي يك منشأ داشته باشد مثالً برق را ميگربه و انسان
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آمد كه جوابش اين باشد كه اگر تغاير  ممكن است كه رفتار انسان و گربه يك منشأ داشته باشد كه در مورد اين هم بنظر مي
باشد و اين هم نفي خود تغاير است. يك صحبت ديگر  ها كه رفتارهاست مي نمنشأها را نفي كنيم به معني نفي تغاير نتيجه آ

توانيد مستقيم بگوييد خود انسان رفتاري دارد و رفتارش يك منشأي دارد يك  اين بود كه چه لزومي به مقايسه است و مي
ت كه چيزي درون انسان پذيرفته كه رفتار انسان منشأي دارد بمعني اين نيس صحبت ديگر هم اين بود كه آيا بيان كردن اين

گوييم گربه (يا هر چيز ديگر) رفتارش يك منشأ دارد  توان در اين حد به آن جواب داد كه وقتي مي كنم مي باشيم؟ كه فكر مي
گوييم انسان رفتارش يك منشأي دارد اين بمعني اينست كه انسان رفتارش منشأي ديگر دارد و توجه به اين  و بعد هم مي

كه اين منشأ حتماً در درون يا بيرون انسان است بلكه فقط به اين كار داريم كه با توجه به اصل عليت هر رفتاري از نداريم 
تواند باشد حال اگر شرايط بيروني ولي آنچه كه مسلم است اينست كه رفتاري شده است و  جمله رفتار انسان بدون منشأ نمي

الجمله بين كيفيت اين منشأ و كيفيت  كنيم بعد صحبت روي اينست كه تغاير في خواهد. اگر تا همين جا تمام اين منشأي مي
منشأي كه باعث شده است گربه رفتار متغاير با انسان بكند مطرح است و اين تغاير هم غيرقابل انكار است. سؤال بعدي اين 

گوييم منشأ  ل نشويم و حال آنكه همينكه ميگفتند بنا بوده كه براي انسان چيزي جداي از بقيه چيزها قائ بود كه برادران مي
گوييم همين بيانگر اين است كه تغايري و به عبارت  رفتار انسان چيزي به نام شعور است و مال حيوانات ديگر را شعور نمي

بحث شد و گوييد شعور دارد؟ در جواب  گفتند چرا گربه را نمي ايم كه يكي از برادران مي ديگر امتيازي براي انسان قائل شده
توانيد در مرحله ابتدايي به منشأ رفتار گربه هم شعور بگوييد ولي آنچه كه تمام شده است  روي اين تأكيد شد كه شما مي

كند پس اگر روي همان تكيه كنيم و مال انسان را شعور  اينست كه كيفيت منشأ رفتار انسان با كيفيت رفتار حيوان فرق مي
ها دو  اشكالي ندارد ولي اگر سنخيت وجودي آن«يد مال (منشأ رفتار) حيوان را هم شعور بناميد خواه بناميم اگر شما فرضا مي

شود. بعد از اين يك اشكال اساسي به اين منشأ وارد شد و آن اين بود  تا شد آنوقت ديگر تغاير بصورت تبييني از آنجا جدا مي
خواهيد  ر چه اختيار و چه هر چيز ديگر شما در بحث داللت ميكه اسم اين منشأ را هر چيز بگذاريد چه شعو كه اعم از اين

گردد يعني تعريف از انسان و چيزهاي ديگر  بگوييد راهنمايي شدن شعور ولي اين شعور با توجه به تعريف قبلي به انسان برمي
ايد راهنمايي شدن را  تهايد و گف شود يعني خواه ناخواه شما در راهنمايي شدن شعور مسأله انسان را مطرح كرده اعم نمي
ايد اگر قيد انسان را هم در نظر نگيريد و در بحث منشأ رفتار گربه باشد و حتي  ايد و يك امتياز براي او قائل شده پذيرفته

تواند چيزي را حل كند كه ما بگوييم داللت مختص به شعور آن هم به اين  تواند عكس العمل اشياء باشد كه ديگر نمي مي
 شود. باشد. بنابراين سؤال روي اين برگشت كه داللت و راهنمايي شدن چيست و شعور كجا ختم مي داشتيم ميمفهومي كه 
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كه همه سؤالها را جواب داديد و سؤال  برادر معلمي: بنا بود اگر كسي سؤال غير از آن چهار سؤال دارد بگويد شما مثل اين
 جديدي هم اضافه نشد.

طور باشد براي انسان امتياز قائل  روي مسئله داللت مطرح شد و آن اين بود كه اگر اين برادر اميري: چرا! سؤال اساسي
 ايم. شده

رسيد كه تذكر آن الزم است  برادر حسين حسيني: در رابطه با كلمه شعوري كه در تعريف آخر ذكر شد چند نكته بنظر مي
اشكال بشود كه شما در ترعيف از يك منطق خاص كه اگر ما بخواهيم از شعور تعريف يبدهيم ممكن است اين  يكي اين

الجمله مشخص كنيم كه شعور، تغاير  گويند كه در حد في كنيد و تعريف دادن ممتنع است. در قبال آن مي استفاده مي
تغاير را ايم و  اي با ساير كيفيات دارد كه اين هم اشكاالتي به آن هست كه در اين صورت اوالً ما كاري از پيش نبرده الجمله في

هم كه در بحث اوليه تمام كرديم آنجا گفتيم كه هر چيز در حد تغاير با كيفيت ديگر هست در اين مرحله هم اگر شعوري 
ايم شعور يا خصلتي باشد  كه از اين چيز مجهول كه اسم آن را اعتبار كرده باشد حتماً در تغاير با چيزهاي ديگر است ديگر اين

داديم و تعريف خاصي را بر طبق آن موازيني كه داشتيم نتوانستيم ارائه دهيم چون ما در تغاير فقط يك خصوصيتي را ارائه 
گفتيم اثر قلم غير  كرديم مثالً مي آمديم آثار را مالحظه مي كرديم كه دو كيفيت با هم تغاير دارد مي الجمله هم كه تمام مي في

داديم و در حد  ها را تشخيص مي كرديم بعد تغاير آن ثار را مالحظه مياز اثر چيزهاي ديگر است لذا تغاير دارد اول اختالف آ
الجمله تغاير شعور را با ساير كيفيات مشخص  خواهيم در حد في كرديم حاال هم اگر مي الجمله هم آثاري را مشخص مي في

ري را از شعور مالحظه كنيم. كنيم بايد طبق همان موازيني كه آنجا گذارنديم اينجا هم همانها را طي كنيم يعني اول آثا
الجمله هم اين آثار را معرفي كنيم تا بتوانيم تغاير آن را با ساير كيفيات  اختالف آثار را هم لحاظ كنيم و بعد در حد في

ايم يعني داريم گامهاي  الجمله پايمان را باالتر گذاشته مشخص كنيم كه اگر اين راه را هم خواستيم برويم ديگر از حد في
تواند انجام  رسد باز شدن آن و برداشتن آن نمي رويم لذا با كلمه شعور اين تعريف گره خورده است كه بنظر مي يني را ميتبي

دهد و اين نقض بر آن  شود. يعني ديگر تعريف شموليت خود را از دست مي شود و در صورت برداشتن آن حصر اين تعريف مي
 شود. وارد مي

د اين مطلب كه جناب استاد جلسه قبل فرمودند و برادران روي همان مطلب تكيه كردند كه ما رس برادر جاجرمي: بنظرم مي
شود كه  ها را بخواهيم با منشأ افعال حيوان ثابت كنيم اين راه خيلي درازي مي برويم دنبال منشأ افعال انسان و تغاير همان

ها  كنم كه بنظرم آن قسمت در جلسه قبل استفاده مي شود پس از توضيحات خود جناب استاد خيلي سؤالها اينجا مطرح مي
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الجمله اين دو تا.  شود و تغاير في براي حل اين مطلب راه گشا است و آن تكيه روي همان آثار فهم با چيزي كه فهميده مي
ساير چيزها تغاير دارد  كنند كه اول شما آثار فهم را به ما نشان بدهيد تا بعد ببينيم آيا با يعني آن سؤالي كه برادران طرح مي

يا نه؟ در جواب اين سؤال جلسه پيش هم خدمتتان عرض كرديم كه شما تميز را (در ابتدا) در تغاير قائل شديد، تميز آثار را 
كه تغايري را تمام كنيد آثار فهم را نشان بدهيد  گوييد قبل از اين بنا بود كه در تغاير بفهميم حال چگونه است كه شما مي

كنيم در  واب ما به شما اين خواهد شد كه براي نشان دادن تغاير آثار فهم با غير فهم دوباره به خود تغاير رجوع مييعني ج
الجمله هر دو  گوييم في شود با راهنمايي كننده مي تغاير است كه فهم راه دارد و ما در تغاير بين چيزي كه راهنمايي مي

بينيم تغايري بين اينها  را ثابت كنيم و بعد بگوييم تغاير دارند در همينكه ميها  خواهيم هستي آن هستند قبل از آن نمي
شود بنابراين باز در اين مرحله تكيه  الجمله مطلب در اين مرحله تمام مي ايم و في گوييم ما قايل به تميز اينها شده هست مي

وييم با ساير چيزها تغاير دارد اين با آن مطلبي كه كنم كه اگر ما بخواهيم آثار فهم را اول ثابت كنيم كه هست و بعد بگ مي
شود و راهنمايي كننده را  ايم كه در تغاير تميز راه دارد معارض است و تغاير فهم و چيزي كه راهنمايي مي همه پذيرفته

 مختلف هم دارد. تواند انكار كند و بعد در اين تغاير بفهميم كه دو چيز هست و آثار الجمله كسي نمي توانيم بگوييم في مي
گوييم انسان اعمالي دارد و  ايد ما وقتي مي برادر اناركي: در آن سؤالي كه شده بود كه شما شعور را مختص به انسان كرده

گذاريم. اگر بياييم فقط منشأ اعمال انسان را شعور بگوييم كه اينجا  حيوان يا گربه اعمالي دارد بعد اسم آن منشأ را شعور مي
ايم اگر بياييم اعمال را كال بگوييم منشأي دارد بعد خوب  ايم و جلوتر چيزي را براي انسان در نظر گرفته ي كردهيك پيش داور

توان  توان گفت كه اين ميز هم كه اينجا هست يك اعمالي دارد منشأي كه باعث شده است اين ميز به اين حالت باشد مي مي
ر را لحاظ كرد منتهي با درجات مختلف و نهايت امر اين است كه در بحث شود شعو آن را شعور ناميد و براي همه چيز مي

ايم اين دو  شناخت وارد شديم بگوييم شعور انسان در يك درجه باالتر از آنهاست يعني شعور را براي همه چيز در نظر گرفته
 راه هست و هر كدام ايرادي دارد.

مي مطرح فرمودند من اين سؤال را دارم و توضيحي هم پيرامون آن برادر اميري: به دنبال اين سؤالي كه برادرمان جاجر
گوييم تغاير فهم و آثار آن غيرقابل انكار است آيا بايد قبل از آن فهمي و  دهم كه ما تغاير را كه قبول كرديم وقتي مي مي

الجمله يا اصًال  بصورت فيغيرفهمي تمام شده باشد فهمي و آثار فهمي تمام شده باشد تا بعد بگوييم تغاير دارند حتي 
فهمد فرق دارد؟ بنظر  گوييم فهم هم با غيرفهم يا با آن چيزي كه مي احتياجي نداريم و بالفاصله كه تغاير را پذيرفتيم مي

فهمد  الجمله تمام شود يعني فهمي مطرح است بعد بگوييم اين فهم با آثاري كه مي آيد كه بايد قبل از آن يك چيز في مي
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د ما دنبال اين هستيم كه آن را تمام كنيم يعني اول بگوييم كه يك چيزي هست بعد بگوييم با بقيه چيزها تغاير كن فرق مي
گوييم خودكاري مطرح است و دفتري هم مطرح  كنيم مي گوييم در تغايرها مطرح مي دارد عين همان هستي را كه اينجا مي

را بايد بگوييم كه فهمي مطرح است و چيزهاي ديگر هم مطرح است و  الجمله دارد عين همين است خودكار با دفتر تغاير في
 آيد كه اين بايد قبل از آن تمام شود. فهمد تغاير است بنظر مي الجمله بين فهم و آثاري كه مي فهمد في ها را مي اين فهم آن

كه براي اثبات فهم به  دو راه هست يكي اينكنم  كه قوه فهم را اثبات كنيم (بعد از اثبات تغاير) فكر مي برادر سليمي: براي اين
تواند بگويد كه من  فهمد يعني هيچ كس نمي يابد كه مي علم حضوري تكيه كنيم يعني بگوييم هر كس خود بخود مي

فهمد. و راه دوم هم اينست كه به تغاير تكيه كنيم  فهمم و در درون خود اين را وجداناً قبول دارد كه چيزهايي را مي نمي
توانيم  طور كه گفته شد) يعني بياييم تغاير قوه فهم را با چيزهاي ديگر نشان دهيم چون فهم را ما روي خودش نمي ن(هما

انگشت بگذاريم و يك چيز ملموس نيست و حتي ملموس نيست و حتي بعدآ روي آن اختالف است كه مادي است يا 
م داشته باشيم بنابراين بايد ناچاراً از آثار شروع كنيم تفاوت تواني اي نسبت به فهم مي غيرمادي پس ما يك شناخت با واسطه

هايي دارد كه در چيزهاي  بينيم رفتار انسان يك خصوصيت كنيم و مي آثاري كه رفتار انسان با بقيه چيزها دارد، مالحظه مي
گويند و طرف مقابل  را ميكنند و چيزهاي  ها با هم صحبت و مفاهمه مي شود مثالً انسان ها ديده نمي ديگر اين خصوصيت

نويسد و بعدآ شخص  كند يا كتاب مي كند و يا طبق همين حرفها عمل مي سپارد و سپس به ديگري منتقل مي بخاطر مي
هايي است كه بين انسان و موجودات ديگر است حداقل ما در اين مرحله  كند اينها همه فرق ديگري از آن استفاده مي

شود يعني  بريم) در انسان هست كه آن قوه در بقيه چيزها ديده نمي ه با واسطه به آن پي مياي (ك دهيم كه قوه تشخيص مي
كنيم از اين راه  بينيم كه در بقيه چيزها نيست اينست كه فكر مي بينيم شايد هم بعد ببينيم كه باشد ولي فعال مي ما نمي

تواند  اه علم حضوري وارد شويم و بگوييم هيچكس نميآمدن نه تنها اشكالي ندارد بلكه خوب هم خواهد بود چون اگر از ر
آورد كه بايد اول علم حضوري را اثبات كنيم و از ديدگاه خاصي صحبت  فهمد باز اشكاالتي بوجود مي منكر اين بشود كه مي

لي يك آثاري را كه توانيم فعال ماهيت آن را بيان كنيم و كنيم ولي اگر از همين راه برويم كه بگوييم ما خود قوه فهم را نمي
كند مثالً راه  بينيم اين آثار كه مثالً رفتار انسان باشد با چيزهاي ديگر فرق مي كنيم مي نشان دهنده آن قوه است مالحظه مي

خواستم  كند، مطلب ديگري كه مي كند يا با حركات اشياء فرق مي رفتن انسان يا صحبت كردن انسان با رفتار حيوان فرق مي
كه الزم نيست اصل عليت را به آن صورت كه در فلسفه مطرح است پذيرفته باشيم تا بتوانيم صحبت از علت  ينتوضيح دهم ا

شود كه  كه هر حركتي منشأي دارد و هم حركتي ناشي از كيفيتي خاص است و نمي بكنيم، بلكه بصورت كلي عليت يعني اين

۱۴۷



نكار نيست مثالً برق را كه مثال زدند كه هم پنكه را به حركت دو حركت مختلف هر دو از يك منشأي بروز كرده باشد قابل ا
كند واقعش اينست كه آنجا برق دو كيفيت دارد در اتو به يك كيفيت درآمده است (بصورت  آورد و هم اتو را گرم مي در مي

رخش را بوجود جريان در سيم مقاومت) و حاصل آن گرما شده و در پنكه هم تبديل به نيروي مغناطيس شده است بعد چ
 آورده است.

 برادر حجت االسالم حسيني: آقاي اميري آخرين اشكالشان را در چه چيز خالصه كردند؟
برادر اميري: صحبت اين بود كه در تعريف آن منشأ هر اسمي كه روي آن بگذاريم بهر حال در آنجايي كه در الزمه داللت 

ي راهنمايي شدن شعور. چون اين شعور را با توجه به تعريفي كه كنيم كه الزمه داللت شعور است و داللت يعن بحث مي
 ايم و اين با بحث كلي جلسه ما سازگار نيست. ايم مختص به انسان كرديم لذا براي انسان امتيازي قائل شده كرده

 برادر حجت االسالم حسيني: آقاي اناركي هم لطفا بطور خالصه با عرض معذرت اشكال را بفرماييد.
كه كل منشأ حركتهايي كه هست  كه منشأ حركتي كه در انسان هست شعور بناميم يا اين ناركي: دو راه داشتيم يكي اينبرادر ا

شعور بناميم چه در حيوان و چه در انسان اگر آن منشأي كه مربوط به انسان است شعور بناميم يعني شعور را مختص به 
يوانات و اشياء هم همين منشأ را در نظر بگيريم يعني براي اشياء و همه ايم ولي اگر اعم بگيريم يعني براي ح انسان كرده

 توانيم بگوييم اشياء شعور ندارند. ايم آن وقت بعداً نمي چيزها شعور را قائل شده
شود. جلسه  كنيم ببينيم اشكالها چطور بوده و ادامه بحث چگونه مي اي مي آييم يك مالحظه برادر حجت االسالم حسيني: مي

اش صحبت  گفتيم راهنمايي شدن (مثالً) قوه خاصي يا خصلت خاصي، و خصلت را هم از نظر هستي ابداً درباره ل ميقب
اي كه در حيوانات و اشياء ديگر است  اي دارد كه با قوه كه يك گونه رفتاري انسان دارد، پس انسان يك قوه نكرديم، درباره اين

اي كه  اي كه خصلت ضبط صورت است و گونه ا كرديم كه كيفيتاً فرق دارد مثل گونهمتغاير است كيفيتا. از يك باب اين را جد
كه يكي مجرد باشد و يكي مادي، اينگونه اختصاص و جدا  خصلت پنكه است كه از يك باب جداست ولي نه به معناي اين

ر كيفيتي خصلت خاص و متغاير گوييم يعني ه كنيم نسبت به هرگونه كيفيتي نسبت به ديگر كيفيات مي كردن را كه ما مي
كند اما نه جدا كردني كه به بحث مضر باشد مثل جدا كردن آب از خاك. يا  خودش را دارد، اين انسان را از حيوان جدا مي

آيد كه عيبي داشته باشد شما  جدا شدن دايره از مربع و جدا شدن ذوذنقه از مثلث اگر يك چنين چيزي باشد ظاهر بنظر نمي
توانيد به  توانيم به ساير اشياء بدهيم خوب اسم خصلت آهن را هم نمي رد اسم آن نزاع داريد كه اين اسم شعور را نميآيا در مو

توانيد به ساير اشياء بدهيد اگر ما چنين چيزي را قائل شويم يعني صرف  ساير اشياء بدهيد اسم خصلت مس را هم نمي
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گوييد انسان و  كنيد و مي بندي مي بحث شده يكي اينست كه چرا شما دستهخصلت را در نظر بگيريم. اشكاالتي كه نسبت به 
بندي  توان صحبت نمود در صورتي كه شما اصالً دسته الجمله آيا انسان و حيوان مطرح نيست؟ اصالً مي حيوان در تغاير في

گوييم انسان  شود، مثالً ما مي يبندي شما در يك مراتب فلسفي و منطقي خاصي م كه يك وقت دسته نداشته باشيد، نهايت اين
گوييم يعني مساوات  گويند يعني چه، مي الجمله غير قابل انكار است مي با گربه فرق دارد گربه اسم جنس است، تغاير في

شود گفت  گوييد اين شيئ خاص با آن شيئ خاص كه جلوي ماست مختلف است و نمي نيست. غرض چيست يعني مي
گوييد و به يك جنس  خوب استكان اسم يك جنسي است، به يك جنس خاصي شما استكان مي استكان با چيز مختلف است،

گوييم يك  الجمله بودن روي همه ادراكات مي گوييم يعني في الجمله مي گوييد، اين عيبي دارد كه همين را في خاص انسان مي
رد مكانيزم آن نزاع كنيد و بگوييم نه گيريم و شما ممكن است در مو گوييم جنس را اين رقمي مي وقت است كه ما مي

كنيم و بهرحال با همين الفاظ عام صحبت  گيريم يك وقت است كه صحبت مي گيريم و طور ديگر مي مكانيزم را اينگونه نمي
آيد  اي اينقدر تومان قيمت دارد يا يك قلم براي من بياور. يا آب در جوي جاري است برف مي گوييد قلم دانه كنيم مي مي

ها را الزم دارد نه  شود كه نباشد اولين درجات مفاهمه اين نحوه انتزاع ندگو داريم، يا بلندگو بخر. اين تكلم كردن مگر ميبل
گوييد طبقه كارگر، كارگر اسم  شيوه انتزاع كردن، اين نحو قبول كردن مصداق به نحو اجمال كجا هست كه نيست مثالً مي

گوييد طبقه صنعتگر اصالً طبقه هم نگوييد، صنعتگران، كارگان،  يك دسته است، ميفرد است يا اسم يك طبقه است و اسم 
شود بالمره صحبت كرد بدون در دست  گوييد صنعتگر، كارگر، كشاورز، مگر مي كارگران هم نگوييد صنعتگران هم نگوييد مي

بريد  اسماء اشاره را هم كه بكار مي در خود» اين«داشتن اين ابزار مفاهمه، شما شروع به صحبت كردن نمائيد و بگوييد 
كه يك مرتبه  شود بكار برد يا نه؟ مفاهمه بدون اين گوييد آيا جاي ديگر هم مي كه شما مي» اين«شود اشكال كرد اين  مي
 بندي را بپذيريد امكان پذير نيست،... الجمله مالحظه دسته في
كنيم لغت و  الجمله عرض مي بندي كرده باشيم ما في ها دسته ها را از انسان طور نيست كه ما با يك منطق خاص گربه اين

گذاريد و بگوييد اين گربه، اين گربه و اين گربه و  خواهيد مفاهمه كنيد براي هر واحد يك لغت نمي عالمت كه شما داريد و مي
رسيد دوباره  اي كه نظير آن مي ربهگوييد چرا به يك گ اي كه مي گذاريد عالوه بر اين، اين گربه براي پنجاه تا اين اول آن نمي

كنيد خوب بگوييد اين پلنگ و به سومي كه رسيديد بگوييد اين تيرآهن  گوييد اين گربه؟ چرا بصورت مشترك استفاده مي مي
بندي كنيد و اسم بگذاريد. يعني بهرحال فهم را سابق منطق  شود؟ وقتي كه بتوانيد دسته اصالً مفاهمه چه موقع ممكن مي

اي نباشد منطقي پيدا  آيد و تا فهمي نباشد و مفاهمه نيم نه منطق را سابق بر فهم. و در فهم و مفاهمه حتماً زبان بكار ميدا مي
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هايي است كه بعد از فلسفه و  بندي ها حل شده است، بله البته يك دسته بندي شود. در مرتبه فهم و مفاهمه اين دسته نمي
ها در كار نياوريم آيا مجرد  ت (بر سر آن توافق نيست) بسيار خوب ما هم قبول داريم كه آنها ما به النزاع اس منطق است و آن

هاي بعد. حال اگر گفتيم يك  گذاريم براي بحث از ماده است؟ هستي چيست، شعور چيست، ادراك چيست؟ اين را مي
گويد حتماً اسمش را  الي ندارد كس نميخواهيد در اينجا شعور بگذاريد اشك خصلتي، يك صفتي انسان دارد اسمش را هم نمي

بينيم تعبير بهتر اينست كه بگوييم خصلتي انسان دارد و  گيريم مي شعور بگذاريد اگر هم قبال گفتيم حاال حرف را پس مي
 خصلتي گربه دارد و خصلتي آهن دارد.

 شود. برادر جاجرمي: كه آن خصلت انسان هماهنگ مي
 برادر حجت االسالم حسيني: بله

 كند. شود، فقط بگوييم انسان اين كار را مي رادر خوش اخالق: اگر خصلت را هم برداريم، چه ميب
شود كه آن هم  برادر حجت االسالم حسيني: حال اين مطلب را تمام كنيم بعد پيشنهاد كنيد كه اگر خصلت را برداريم چه مي

معنايش اينست كه خصلتي دارد، كه يك نحوه ارتباطي  شود. بررسي كنيم. حال اگر گفتيم كه خصلتي دارد كه راهنمايي مي
طور، يك نحو خصلتي دارد كه يك نحوه ارتباطي دارد ما در اينجا دنبال اين  بين آن با جهان خارج است، آهن هم همين

شناسي معلوم شد كه هستي منحصر  نيستيم كه بگوييم خصلت آن ذاتا مختلف است يا مختلف نيست بعد هم اگر در هستي
كند انسان هم  طور كه آهن خصلتي دارد كه در يك فعل و انفعاالتي جريان پيدا مي گوييم همان به ماده است، خوب مي

گذارند راهنمايي و  كند نهايت اين به يك كيفيت است كه اسمش را مي خصلتي دارد كه در آن فعل و انفعاالت جريان پيدا مي
كه هستي به  شناسي رسيديم به اين گذارند، اگر هم كه خير در هستي ميآن به يك كيفيت است و اسمش را اكسيده شدن 

ماده منحصر نيست آن وقت هم هنوز نزاع است كه ببينيم آيا آهن هم چيز مجردي دارد يا نه؟ شايد گفتند آهن هم روح 
كنيم.  بحث مي كنيم و سرجاي خودش شناسي است و جايش را عوض نمي خاصي دارد. يك مباحثي است كه مربوط به هستي

كه رفتار انسان يا رفتار ديگر چيزها متغاير است يا آثار انسان  يك مباحثي است كه درباره خود كيفيت است و الغير. مثل اين
با آثار ساير چيزها متغاير است پس خصلت انسان با خصلت ساير اشياء متغاير است، حال آيا اين خصلت مادي است؟ 

گوييد آثار اين مختلف است  شود كه شما مي دانيم آن وقت اشكال دوم جلسه دوستان وارد مي يدانيم، غيرمادي است نم نمي
كنيم اگر عليت  كنيد، عرض مي كنيد و از قانون عليت استفاده مي هايش مختلف است اينجا داريد تعليل مي پس، خصلت

وقت هم بكار   اش را همان الجمله بندي في تهگفتيم عين همين دس گوييد كه آن وقت كه بحث تغاير را مي الجمله را مي في
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شود اگر فالن باشد چه  شود اگر فالن باشد چه مي گفتيم اگر يكساني نباشد تكلم محال مي وقت هم مي گرفتيم همان مي
 كه آيا علت و معلول از هم جدا هستند يا يكي هستند شود اين معنايش تكيه زدن به عليت است. اگر معناي آن بحث اين مي

الجمله  شناسي بشود، عليت في باشد اين بحثي است كه بايد در هستي كه علت چينين است و چنان است مي است و يا اين
تكيه كردن به » استدالل باطل است«صورت استدالل باطل است و خود گفتن اين كه  ظاهرا قابل انكار نيست زيرا در غير اين
اي كه به امر غيرقابل انكار و مشترك در مفاهمه. حال اگر  عليت در مرتبه الجمله و عليت است نهايت عليت در مرتبه في

بگوييم چه كسي گفت از خارج نباشد، ما نه گفتيم از خارج باشد و نه گفتيم از داخل باشد گفتيم اين كيفيت اينجا كه 
ياء ديگر را كه اينجا بگذاريد اين رسد اين رفتار را دارد اين كاشف از اينست كه چنين خصلتي دارد معنايش اينست كه اش مي

گوييد  طور كه شما مي كند. ما كه نخواستيم اينجا بگوييم كه يك چيز معنوي در آن است همان ها بروز نمي خاصيت از آن
شود. پس آهن يك خصلتي دارد كه ذوب  گذاريم ذوب نمي شود و آهن را مي گذاريم ذوب مي پالستيك را سر بخاري مي

شود ميگوييداين تأثير از شرايط  شود. يا پس يك خصلتي خودكار دارد كه ذوب مي گذاريم ذوب نمي را ميشود و آهن  نمي
گوييم از شرايط باشد وليكن اگر شرايط تنها بود و هيچ خصلتي را اين كيفيت دارا نبوديا هر دو چيز (آهن و  است مي

ييدمتقابال از هر دو است اشكال ندارد متقابل باشد. در اينجا ماندند ميگو شوند يا هر دو در سر جايشان مي پالستيك) ذوب مي
بينيم كه خصلتي را كه انسان  صحبتي نيست. خير، اين انسان قوه اختيار دارد و يا مجرد است و فالن و كذا، در اينجا ما مي

اگر بگوييم علت از شعور است در  دارد يا رفتاري را كه انسان در اين ارتباط دارد ساير اشياء ندارد (اشكال) چهارم اينست كه
دانم  دانم و تعبير به خصلت انساني! بهتر از شعور يا فهم مي شود. من اين اشكال را وارد مي صورت اختيار حذف مي آن

كند كيفيتي به كيفيت ديگر چه كسي را؟ انسان را انسان چه كاره است؟ داراي خصلتي است حال چند تا  راهنمايي مي
دانم، دوتاست؟ شعور  دانم، يكي است نمي ر فهم است؟ اختيار است، هوي يا تقوي است پنجاه تا است؟ نميخصلت دارد؟ شعو

دانم. اينها بحثهايي است كه بايد بحث تفضيلي و تبييني آن بعدًا  دانم، شعور و غريزه و اختيار است، نمي در غريزه است؟ نمي
شناسي  پردازيم. چون بحثمان شناخت ها نمي توجه مكنيم. چرا به اين بحث اش تمام شود الجمله بشود در اينجا روي اين كه في

 يا انسان شناسي نيست.
ها هم مانع بحث است و نه مكمل بحث. و هر تذكر ديگري هم بدهند  اين بحثمان درباره متد و داللت است و پرداختي به آن

د و خارج شدن از متد و داللت كيفيت را حفظ كند حتمًا اي كه استقامت و محكم بودن بحث متد را نسبت به اتمام مت بگونه
 پذيرم. آن تذكر را مي
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ايد. در جواب  اما جناب آقاي اميري فرمودند كه هر اسمي كه براي اين منشاء بگذاريد بهر حال انسان را از حيوان جدا كرده
رد كه بگوئيد فقط انسان است كه راهنمائي طور است كه مس را از آهن جدا كرديم و اين عيبي ندا گوئيم جدايي آن همان مي
گوئيد فقط مس اينگونه است. فقط گربه اينگونه است. فقط آهن  شماريد و مي شود چرا كه يك سري خصلت را هم مي مي

گوئيد چرا راهنمايي شدن منحصر به انسان است  اينگونه است و االن كه در مرتبه ذات و هستي آن كه نيستيم و لذا وقتي مي
دهد كه آهن نشان  گوئيم خيلي از خصلتها هم منحصر به آهن است در برابر آهن ربا آيا مس همان واكنشي را نشان مي مي
دهد؟ آيا اين خصلت صرفاً منحصر به آهن است؟ بله اين خصلت (جذب آهن ربا شدن) منحصر به  دهد كه آهن نشان مي مي

طور نيست بلكه انحصاري است در مرتبه تغاير آثار و  ذاتي است؟ ابداً اينشود انحصار  آهن است. آيا اين انحصاري كه آورده مي
 كيفيات و صرف تغاير مطرح است.

 برادر اميري: بدون هيچ دليلي!؟
؟ اگر »بدون هيچ دليلي«توان گفت:  صورت ديگر مي برادر حجت السالم حسيني: آيا اگر صرف تغاير مطرح باشد در آن

شود، يا بين گربه  شود. حتي در مرتبهاي كه بين آهن و مس مالحظه مي صرف تغاير مالحظه نمي بخواهيد بگوئيد كه در اينجا
اي دارد و پلنگ خصلت پلنگي. ما هم گفتيم انسان هم خصلت انساني  گوئيد گربه خصلت گربه شود. مي و پلنگ مالحظه مي

نسان) برقرار است و جهان خارج با كيفيت آهن هم دارد. يعني راهنمايي شدن يك نحوه ارتباط است كه فقط با اين كيفيت (ا
يك نحوه ارتباط دارد كه فقط با همين كيفيت (آهن) دارد و با كيفيت مس آن ارتباط را ندارد و با كيفيت مس هم جهان يك 

ليه ارتباطاتي كه توانيد بگوئيد ك نحوه ارتباط دارد كه فقط با همين كيفيت دارد و با كيفيت ديگر ندارد. يعني مگر آيا شما مي
گوئيد ولو هم سنخ باشند در يك اموري خاص آهن است و  كه مي آهن با جهان دارد عين همان را مس با جهان دارد؟ يا اين

در يك اموري خاص مس است؟ حال آيا اين وجود خصوصيت كاشف از اينست كه اين ذاتاً چيزي دارد كه آن ندارد؟ ما روي 
گوئيم انسان داراي خصلتي است كه به آن  دو كيفيت كه دو تا شد كافي است يعني ميخصوصيت كيفيت تكيه كرديم و 

گوئيم، مثل خصلت آهن، مثل خصوصيت آهن كه غير از خصوصيت مس است و مخصوص آهن هم هست.  راهنمائي شدن مي
س بايد خصوصيتي در اين حال آيا اين نحوه ارتباط در اين دسته، همان ارتباطي است كه در آن دسته است؟ مسلماً نه، پ

 دسته باشد كه اين خصوصيت در دسته ديگر نباشد و در آن خصوصيت ديگري است.
تواند  گوئيم عيبي ندارد و مي اما اشكال آقاي حسيني اين بود كه فرمودند اشكال از كلمه شعور است و بهتر است نباشد. مي

 نباشد و بجاي آن خصوصيت انسان گذاشت.
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 تعريف آن چيست؟  برادر حسين حسيني:
توانيم بگوئيم  برادر حجت السالم حسيني: ما در اينجا كاري نداريم كه براي خصوصيت انساني تعريف خاصي بدهيم و مي

راهنمايي شدن مثل ارتباطي است كه آهن با جهان دارد يعني انسان يك خصوصيتي دارد. آهن هم يك خصوصيتي دارد و 
كه چه نحوه ارتباطي دارد و آيا اين ارتباط باال داده است يا نه و غيره  هان دارد. حال اينارتباط خاص آن خصوصيت را هم با ج

بعداً بايد مطرح شود. يك ارتباط خاصي با خصوصيت خاص آهن با آهن است و يك ارتباط خاصي هم با خصوصيت انسان با 
توانيد بگوئيد  خواهيد مي ا يك لغت و كلمه ديگر ميخواهيد بگوئيد و آن را ب انسان است. حال كلمه راهنمايي را هم اگر نمي

 مال انسان است. » ب«مال آهن و خصوصيت » الف«خصوصيت 
 ايم. الجمله بيرون آمده برادر حسين حسيني: پس از حد في

بدًا الجمله شديد هم هستيم. يعني اينجا جايي است كه ما ا برادر حجت السالم حسيني: برعكس، ظاهراً در اينجا در حد في
 خواهيم بگوئيم خصلت و خصوصيت خاص آهن چيست. نمي

گوئيد يكي از خصلتهاي انسان راهنمايي شوندگي اوست. يعني يكي از خصلتهاي حيوان هم  برادر حسين حسيني: وقتي مي
 ايم. قدرت غريزي اوست و لذا ما االن دقيقاً وارد تقسيمات شده

كه  و داراي يك مجموعه خصوصيت هست. (اين» الف«مثالً كيفيت  _رد برادر حجت السالم حسيني: انسان يك كيفيتي دا
دانم) و يك ارتباطي با جهان دارد كه به لحاظ مجموعه خصوصياتش مختلف است با ارتباط كه  ها چيست نمي دانه دانه آن

هان يك نحوه و اين مجموعه خصوصيات با ج» ب«آهن دارد چرا كه آهن يك مجموعه خصوصياتي دارد به نام خصوصيات 
الجمله دارند يعني آهن انسان نيست، انسان هم آهن نيست،  اي دارد كه با ارتباط انسان مختلف است، چرا كه تغاير في رابطه

آهن مس نيست، مس هم آهن نيست. آهن گربه نيست گربه هم آهن نيست. پس فقط در همين حد ما كار داريم و نه بيشتر. 
 خصلت راهنمايي شدنش با غريزه فرق دارد يا نه، و غيره را كاري نداريم كه آيا درون انسان  يعني اين

گوئيم انسان يك خصلتي دارد كه با ساير كيفيات تغاير دارد و يك موقع  برادر حسين حسيني: دو مطلب است: يك موقع مي
 گوئيم اين خصلت راهنمايي شوندگي است. مي

گوئيم اين خصلت را  بگذاريد. ما مي» الف«ر روي آن حساس هستيد بجايش برادر حجت السالم حسيني: كلمه راهنمايي را اگ
 است.» ب«انسان دارد. يعني خصلت كه داللت يا راهنمايي شدن هست مثل خاصيتي كه آهن با اشياء دارد 
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م در مجموعه عنوان راهنمايي شوندگي عنوان كردي الجمله دارد ولي اگر آن را به تغاير في» الف«برادر حسين حسيني: خصلت 
 هاي تبييني را ارائه ميدهيم. ايم و يكي از مهره وارد شده

گيرد. يعني يك قطعه سنگ آهن دستم بود و  برادر حجت االسالم حسيني: يعني اگر من ديدم كه آهن را سنگ مغناطيس مي
؟ اسم اين خصوصيتي گويم يك خصوصيتي دارد كند جز اينست كه مي يك قطعه سنگ مغناطيسي، اگر ديدم اين را جذب مي

 بگذاريد. » الف«توانيد خصوصيت راهنمايي يا  كه نسبت به دو كيفيت براي انسان هست را مي
قدرت جذب كنندگي دارد و يك موقع است كه » ب«گويم خصوصيت آهن  برادر حسين حسيني: يك موقع هست كه مي

 كند و هم مس را و هم يك چيز ديگر را. گوئيم هم آهن را جذب مي مي
كند. با تغاير  برادر حجت االسالم حسيني: با هر كيفيتي بايد متغاير بگوئيد و نبايد بگويد هم مس و هم چيز ديگر را جذب مي

آن است كه بگوئيد كه خصلتي كه آهن با مس و يا با يكي از متغايرهايش دارد با خصلتي كه با ساير متغايرهايش دارد 
 كه اگر گفتيد آهن بايد با خصلت گچ و خاك و سنگ بسازد!گوئيد  اي مي متفاوت است. شما بگونه

الجمله آهن دارد و يك  كه قدرت جذب كنندگي را في الجمله يعني اين گوئيد في گويم اگر مي برادر حسين حسيني: نه، مي
ايم  موعه وارد شدهايم و در مج الجمله بيرون آمده كند و در اينجا ديگر از في گوئيم آهن مس را هم جذب مي موقع است كه مي

گوئيم. بدين معني كه اگر در حد  هاي تبييني را داريم ارائه ميدهيم. عين همين را در مورد خصلت انسان مي و يكي از مهره
گوئيم كه خصلت انسان با ساير كيفيات متغاير است ولي اگر  توانيم تعريف بدهيم مي تغايري مخواهيم مشخص كنيم و نمي

 نسان نسبت ميدهيم كه ...داريم خصلتي را به ا
برادر حجت االسالم حسيني: آيا خصلت انسان كه متغاير با جهان است رابطه خصلت انسان با جهان هم متغاير با رابطه ساير 

 اشياء با جهان است؟ 
 برادر حسين حسيني: بايد اثبات شود.
 تهاست؟گوئيد خصلت انسان متغاير با ساير خصل برادر حجت االسالم حسيني: چرا مي

 برادر حسين حسيني: اين دقيقاً سئوال ماست.
 الجمله را دركيفيتها گوناگون قبول داريد؟ برادر حجت االسالم حسيني: آيا شما تغاير في

 اش را قبول داريم. الجمله برادر حسين حسيني: نه، تغاير في
 الجمله متغاير باشد؟ برادر حجت االسالم حسيني: آيا خصلتش هم بايد في
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 ر حسين حسيني: بله بايد متغاير باشد.براد
 الجمله متغاير باشد؟ برادر حجت االسالم حسيني: آيا ارتباطش هم بايد في

 توانيم مشخص كنيم كه آن خصلت چيست.  برادر حسين حسيني: بله، ولي نمي
 هان بايد متغاير باشد؟برادر حجت االسالم حسيني: يعني آيا ارتباط انسان با جهان نسبت به ارتباط ساير كيفيات با ج

 الجمله  برادر حسين حسيني: بله، في
 توانيم از اين به بعد با خصلت الف بناميم؟ برادر حجت االسالم حسيني: آيا اين خصلت مجهول متغاير را ما مي

 توانيم اعتبار كنيم. برادر حسين حسيني: بله مي
 واقعاً متغايرند؟كه  كنيد يا اين برادر حجت االسالم حسيني: آيا اعتبار مي

 اند. برادر حسين حسيني: واقعاً متغايرند ولي در اسم اعتباري
 برادر حجت االسالم حسيني: نام اعتباري است واال مسماي نام حقيقي است و همين اندازه براي ما كافي است.

 توانيد مشخص كه اين خصلت راهنمايي شوندگي است. برادر حسين حسيني: پس نمي
گذارد و  توانيم بگوئيم كه آيا اين تأثيري كه بر انسان مي كه اين خصلت چيست بعد ما مي سالم حسيني: در اينبرادر حجت اال

الجمله آهن و مس در جذب شدن دارد؟ آيا خود جذب شدن  كند مثل همان تأثيري است كه في گوئيد راهنمايي مي شما مي
الجمله مالحظه كرد و لغت  شود في توان؟ يعني آيا گربه را هم مي ميتوان مالحظه كرد يا ن اش را مي الجمله را هم مرتبه في

الجمله قبل از منطق وجود دارد يا ندارد؟  كه آيا فهم و مفاهمه و ادراك بصورت في آورد و با او صحبت كرد يا نه؟ و خالصه اين
آوريد تا مطلبي را كه قبًال  ديگر درمي شود مفاهمه كرد و بهر حال شما لغتي را به استخدام لغت اگر وجود نداشته باشد نمي

خواهيد فهم بيشتر  كنيد بلكه در تركيباتش مي كنيد. خلق فهم كه نمي كه ابداع فهم مي فهميديد دقيقتر بفهميد و نه اين مي
شود كه پيش از فهم هم بشر منطق داشته باشد و بشر بهر حال آيا فهمي از امور داشته يا نه؟ پس  حاصل شود و نمي

گوئيد ما بالمره از اين مفاهيم ادراكي  هنمايي شدن مثل سنگيني، مثل سبكي، مثل حركت و ... است. يك موقع است كه ميرا
الجمله هست و قبل از تغاير  اش در باب تغاير في الجمله داريم و همه ها ادارك في گوئيد از همه آن كه مي نداريم يا اين

كه اول منطق بوده و بعد انسان با منطق  درست كرده يا كشف كرده است و نه اين الجمله هم هست. چرا كه بشر منطق را في
شناسي  چيز فهميده باشد. معلومات ثانوي بشر بوسيله منطق هست و نه معلومات اوليه او. يعني اگر بشر بخواهد درباره هستي

دارد و نه مراتب ابتدائي چرا كه مراتب  صحبت كند نياز به منطق دارد. يعني بشر در مراتب تبيين ادراكش نياز به منطق
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شود معنا كرد: يكي نشان دادن و نشان داده  اش نشان دادن و نشان داده شدن است. كلمه راهنمايي را چندين رقم مي ابتدائي
ترين شكلش مطرح كنيد. در اينجا ما كار با راهنمايي  شدن و در يك مرتبه هم شما ممكن است راهنمايي را درپيچيده

 الجمله داريم.  الجمله و داللت في في
الجمله مختلف است و ما وارد اين بحث  و اما جناب آقاي جاجرمي هم فرمودند كه راهنمايي كننده و راهنمايي شونده في

اش بتوانيد تمام كنيد كه همين بحثي است كه االن  الجمله كنم كه اگر اين بحث را بصورت في مالمره نشويم. كه عرض مي
ستيم ولي اگر خواستيد از اينجا عمق بيشتري پيدا كنيد آن اشكالي را كه آنروز آقاي درخشان فرمودند مطرح مشغول ه

كه راهنمايي شونده  كند به اين اي داريم و يك راهنمايي شونده و اين بازگشت مي شود كه گفتند كه يك راهنمايي كننده مي
اي كردند بين شعور و گفتند كه شعور  آورد و يك تجربه مختلف ميهاي  تابع باشد. لذا شرايط مختلف است كه راهنمايي

شود و بعد گفتند كه آيا آن راهنمايي شونده تابع است و متأثر  كند و يك جايي كه راهنمايي مي مركزي دارد كه راهنمايي مي
كه متأثر شود اين بود كه پس  ينگذارد؟ و ظاهراً بر هر دوتاي آن اشكال وارد بود. اشكال بر ا كه آن اثر مي شود يا اين مي

پذيرد بلكه طرف ديگري  بنابراين هركسي هرحرفي ميزند در رتبه خاص همان شرائطش هست. و اگر بگوئيد شعور تأثير نمي
فهمد آنطور كه  پذيرد بلكه مي اش هست كه آن تأثير نمي كه در مقابل شعور است فرضاً فهم و شعور يا ذهن و شعور يك مرتبه

شود و دليلي هم  بر حقانيت  صورت ذهن حاكم بر عين مي يعني غير متأثر باشد و اگر غير متأثر باشد در اين خواهد مي
گوئيم حتمًا  خواهيم بگوئيم بلكه ما مي مطلبش نداريم. كه در همانجا عرض كرديم كه ما در اينجا چنين چيزي را نمي

العمل با راهنمايي فرق دارد در اينصور باز يك اشكال دومي هم  سشود و عك راهنمايي ا ز خارج هست  راهنمايي هم واقع مي
كند پس جهت  طور نيست كه اگر آگاهي راهنمايي ميشو و بعد انكار مي شود كه آيا اين در جهت دار بودن آگاهي پيدا مي

سري از مسائل را در جلسه ندارد؟ كه در آنجا وقتي كه آقاي درخشان آغاز به آن اشكال نمودند ما از ريشه وارد شدن به اين 
نپذيرفتيم و بهر حال اگر راهنمايي كننده و راهنمايي شونده را بگوئيم دوئيت دارد چنانچه وارد دقت در آن نشويد كه همين 
بحث است كه داريم انجام ميدهيم كه يك خصلتي است و يك نحوه ارتباطي است. خصلتي است با خصوصيات خاص خود 

 خصلت خاص كيفيات ديگر. ولي چنانچه بيش از اين دقت شود ممكن است آن اشكال وارد شود. اين كيفيت و متغاير با
كنيم كه اين منشاء خاص شدن اگر بصورت  شود كه عرض مي و اما جناب آقاي اناركي فرمودند كه منشاء خاص انسان مي

ز ساير خصلتها باشد بلكه متفاوت با اجمالي خاص انسان شود، اين بمعني اين نيست كه شعور يك چيزي باشد كه ممتاز ا
ساير خصلتهاست. مثل متفاوت بودن خصلت مس و سنگ وغيره. و متفاوت بودن غير از ممتاز بودن است. حال اين مسأله كه 
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دانيم. و آن اشكال اعم ايشان هم كه فرمودند اگر بگوئيم اعم است همه چيز شعور دارد  تر، نمي تر است يا ساده آيا پيچيده
گوئيم اين يك خصوصيت دارد متفاوت با خصوصيات ديگر. جناب آقاي سليمي هم فرمودند كه براي  طور نيست چرا كه مي اين

اي است كه در  كنيم و يكي تكيه بر تغاير اشياء. ولي كلمه علم حضوري كلمه اثبات قوه فهم يكي تكيه بر علم حضوري مي
شود كه آيا علم يعني چه؟ حضوري بودن يعني چه؟ وقتي در علم  ياد ميشناسي بايد مطرح شود واال در آن اشكال ز شناخت

يابم آيا اين يافتن يعني چه؟ و اين كه علم به آن اطالق شود يا نه يعني چه؟ آيا مثًال  گوئيد من گرسنگي را مي حضوري مي
است كه بگوئيم اين به لسان كند آيا صحيح  وقتي كه اين بلندگو هم قوه نداشته باشد يا برقش ضعيف شود و بد كار مي

گويد كه من احتياج دارم؟ مسلماً يك عكس العملهايي را دارد  گويد برق من كم است؟ يا به لسان ماهيتش مي استدعا مي
كند به بد كار كردن  كند و يك مرتبه شروع مي دهد يعني وقتي كه شما سوار دستگاهي فرضاً اتومبيل باشيد كار مي نشان مي

طور گفت؟ و يا آيا اينجا  توان اين گويد يك چيز آن كم است يا آبم جوش آمده است؟ آيا مي ادن بعد راننده ميصداي ناجور د
گذاريد؟ پس بنابراين صرف اختالف خصوصيت بايد مطرح باشد واال آن اشكاالت به  گذاريد و آنجا را نمي را اسمش را علم مي

 شود. آن وارد مي
 شود تكيه كرد. م كه دو راه دارد و فقط به اينطرف آن نميبرادر سليمي: بنده هم عرض كرد

 شود تكيه كرد درست است. برادر حجت االسالم حسيني: بله، اگر فرموديد علم حضوري را نمي
الجمله غير قابل انكار است و اگر كسي  كه انتزاع في برادر معلمي: بنابراين در بحث امروز چند مطلب گفته شد، يكي اين

 تواند حرف بزند. را انكار كند نميبخواهد آن 
برادر حجت االسالم حسيني: يعني خالصه مطلب اينست كه زبان و حتي قبل از زمان عالئم نسبت به دسته بنديها گذاشته 

 شود نه نسبت به يك چيز. مي
كه كلمه  . مسأله سوم اينشود شروع به بحث كرد الجمله غير قابل انكار است و بدون آن نمي كه عليت في برادر معلمي: دوم اين

داللت راهنمايي شدن انسان است از يك كيفيتي به «شعور كه در تعريف قبلي بود برداشته شد و تعريف چنين مطرح شد كه 
 شود. كه در انسان هم مجموعه خصلتهايي هست كه تبديل به اين مي» كيفيت ديگر

ز آن را آقاي حسيني مطرح فرمودند و آن هم درباره اين بود كه خواستم عرض كنم مقداري ا برادر اميري: مطالبي كه بنده مي
راهنمايي شدن شعور از كيفيتي «شود يا نه. تعريفي كه قبالً از داللت داشتيم  آيا با اين تعريف انسان ممتاز از ديگر چيزها مي

حال اگر گفته شود كه آيا ». راهنمايي شدن خصلت انسان«بود و با مطالبي كه االن استاد فرمودند شد » به كيفيت ديگر

۱۵۷



گرداند به آنجا كه اين خصلت هر چه كه باشد اوالً وجود دارد و ثانياً متغاير با  خصلت چيست؟ چيستي خصلت را برمي
شود كه حتماً يك چيزي مطرح  چيزهاي ديگر است و وجود آن هم صرف وجود تغايري است يعني با توجه به عليت گفته مي

نحوه ارتباط كيفيات با انسان يا با «آيا راهنمايي شدن يعني چه؟ كه استاد فرمودند راهنمايي يعني  است. بعد گفته شد كه
شود كه: نحوه ارتباط كيفيات با انسان و رسيدن او از چيزي به  و بنابراين تعريف داللت چنين داللت چنين مي» خصلت انسان

 اي است كه گرفتيم  و اين نتيجه». چيز ديگر
 االسالم حسيني: نتيجه خوبي گرفتيد!برادر حجت 

شود كه چنين تعريفي نتواند چيزي را  آيد كه لوازم فرمايش شما اين مي برادر اميري: ولي اگر نتيجه اين باشد به نظر من مي
 حل كند.

 برادر درخشان: تعريف را يكبار ديگر بفرمائيد.
كيفيات با انسان و رسيدن انسان از چيزي به چيز ديگر است. برادر اميري: تعريف اين بود كه فرمودند داللت نحوه ارتباط 

يعني ابتدا فرمودند كه داللت يعني راهنمايي شدن خصلت انسان از چيزي به چيز ديگر، كه از ايشان سئوال شد كه آيا به چه 
اد عرض كردم به همين تواند؟ (و آن طلب دليلي هم كه بنده وسط صحبت است تواند راهنمايي شود و آهن نمي دليل انسان مي

گشت) كه فرمودند راهنمايي يعني نحوه ارتباط كيفيات با انسان كه اين نحوه ارتباط با نحوه ارتباط كيفيات با گربه  جا برمي
تواند براي ما تمام كند و  كند و حرف بنده هم اينست كه خوب فرق كند. آيا اين چه چيزي را مي كند، با آهن فرق مي فرق مي
 كند. شود هيچ فرقي نمي كه گفته شود آهن هم راهنمايي مي ن اين با اينبه نظر م

 اي گذاشته شده است. كند و يك پايه برادر حجت االسالم حسيني: چرا يك فرقي مي
كند چه بگوئيم نحوه ارتباط كيفيات با انسان و رسيدن او از چيزي به چيز ديگر و  برادر اميري: ولي به نظر من هيچ فرقي نمي

 شود. بگوئيم نحوه ارتباط آهن و آهن ربا و رسيدن آن از چيزي به چيز ديگر و بهر حال چيز جديدي در آن ديده نمي چه
 برادر سليمي: گفته شدن را مختص انسان كنند.

 را اگر حفظ كنيد كافي است.» از چيزي به چيز ديگر«برادر حجت االسالم حسيني: شما فقط همين 
 يعني چه؟ و آيا نبايد اين تبيين شود؟» ه چيزياز چيزي ب«برادر اميري: 

 خواهد كه ... اي كه سه طرف مي برادر حجت االسالم حسيني: يعني از كيفيتي به كيفيت ديگر، يعني اين نحو رابطه
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ر همان تغيير آثا» از چيزي به چيز ديگر«طور نيست كه اين  برادر اميري: اجازه بدهيد من مطلب را تعبيين بكنم. آيا اين
 است؟ 

 برادر حجت االسالم حسيني: نه.
 برادر اميري: چرا؟

شود. يعني تفاوت دارد مثالً ماشيني داريم مادي كه اگر هواپيما در محيط جنگي  برادر حجت االسالم حسيني: تفاوت آثار مي
كند بلكه  را بمباران نميكند و ماشين ديگري هم داريم كه مستقيم هواپيما  وارد شود هم مراقب اوست و هم آنرا بمباران مي

 بوق ميزند تا يكي ديگر بيايد و آن را بمباران كند. و اين دو با هم يك فرقي دارند.
كند و  عنوان لوازم پذيرش آن، چه چيزي را در آينده براي ما حل مي برادر اميري: ولي بهرحال اگر اين را بپذيريم آيا به

الجمله مطرح است  كه يك تغايري في بينيم كه هيچ تفاوتي نيست مگر اين ا ميشود؟ چرا كه در اينجا م لوازمش كجا تمام مي
 خورد؟ آيا اين تغاير كجا بدرد ما مي

 خورد.  شود بدرد مي برادر حجت االسالم حسيني: اين تغاير در آنجا كه در خود مسأله داللت از شئي به شئي مطرح مي
 يگر را قبول نكنيد و همان قسمت اول آن را قبول كنيد.ازكيفيتي به كيفيت د«برادر معلمي: شما آن قسمت 

 خواستم همين را بگويم كه اگر اين را قبول كنيم... برادر اميري: بنده هم مي
اش داراي سه  برادر حجت االسالم حسيني: پس اگر قسمت دوم آن قبول شود، يك نحوه ارتباطي اين كيفيت دارد كه رابطه

 شود بين دو چيز. انسان يعني يك ارتباطي براي انسان پيدا ميقسمت است. از چيزي به چيز و 
 »نحوه رابطه كيفيات با انسان«برادر اميري: شما فرموديد كه راهنمايي شدن يعني 

 گوئيم. برادر حجت االسالم حسيني: بله همين را مي
دهد؟ و اين  چه معنايي مي» ديگر از چيزي به چيز«شود كه اين قسمت دومش ديگر يعني چه و  برادر اميري: ولي سئوال مي

 را كجا تمام كرديم؟
خورد و بازتاب و عكس  برادر حجت االسالم حسيني: يعني اگر شما گفتيد كه اين ماده است مثل آينه كه نور به اينجا مي

ر را منعكس آيد. فرضاً اگر شما گفتيد كه جسم شفاف كدام است و گفتيد كه جسم شفاف آنست كه نو العمل نور به اينجا مي
كند و  اي كه دارد تابش مي شود يكي نور دهنده اي بين دو قسمت واقع مي كه رابطه كند يعني اين كند. و منعكس مي مي

 گرداند. اي كه براي بار دوم دارد نور را به آن برمي ديگري نوردهنده
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 تباط نور است با آينه!؟فرمائيد كه نحوه ارتباط كيفيات با انسان مثل نحوه ار برادر اميري: پس شما مي
 برادر حجت االسالم حسيني: اگر شما همين مقدار را هم قبول كنيد هيچ ضرري ندارد.

صورت آيا چه فرقي كرده و  برادر اميري: آيا اين بمعني اين نيست كه مثل نحوه ارتباط آهن است با آهن ربا وغيره؟ و در اين
 چه چيز جديدي گفته شده است؟

 م حسيني: البته مثال را هم من مثالي زدم كه شما زود عنايت بفرمائيد.برادر حجت االسال
 فرمائيد چيست و چرا؟ برادر اميري: يعني آيا آن غيريت و چيز ممتازي كه براي انسان مي

اي است دراكه كه در او منقش شود صور اشياء  بدان كه انسان را قوه«گفتند كه:  برادر حجت االسالم حسيني: در قديم مي
 و ما در اينجا خود آينه را مثال زديم تا ببينيد كه مطلب چقدر نزديك است.» چون آينه

 برادر اميري: يعني آن را پذيرفتيد و بعد هم مثال ميزنيد.
 برادر حجت االسالم حسيني: چرا؟

 ايد.  زنيد به معني اينست كه آن را پذيرفته برادر اميري: وقتي شما مثال مي
 سيني: ما فعالً در مرتبه ارتباط بين دو شئي گفتيم و چيز ديگري نگفتيم.برادر حجت االسالم ح

 چرا؟» چيزي بتواند آن را به چيز ديگري برساند«برادر اميري: ولي اين كه 
برادر حجت االسالم حسيني: اگر ما گفتيم خاصيتش چيست بعد كه خواستيم از آن خاصيت بگيريم شما مانع شويد. ولي در 

 امر كه اشكال نداريد؟مورد خود اين 
الجمله امتيازي براي انسان قائل شويد. اين  خواهيد به صرف همين تغاير في برادر اميري: اشكالم در اينست كه اگر شما مي

گوئيم انسان با چيزهاي ديگر  هيچ فرقي با ارتباط آينه و يا ارتباط ميز با چيزهاي ديگر ندارد و اين عين همين است كه مي
اش اينست كه پيش از آن بايد يك چيزي و  د و لذا شما اگر چيزي غير از اين بخواهيد در اينجا مطرح كنيد الزمهارتباط دار

 خصلتي را براي انسان تمام كرده باشيد و بپذيريد.
 شود؟ برادر جاجرمي: آيا اختالف رابطه از كجا ثابت مي
 برادر حجت االسالم حسيني: به اختالف كيفيات.

 چه ربطي بين اختالف كيفيات و اختالف رابطه است و آيا تعريف شما از رابطه چيست؟ برادر جاجرمي:

۱۶۰



الجمله  الجمله با همديگر دارند و روابطشان هم تغاير في برادر حجت االسالم حسيني: آيا شما قبول نداريد كه اشياء تغاير في
 كنيد؟ پيدا مي

 برادر جاجرمي: روابط يعني چه؟
 پذيريد؟ ها را هم مي يني: يعني نحوه اثرگذاشتن آنبرادر حجت االسالم حس

 برادر جاجرمي: ما اصالً از آثار اشياء بود كه پي برديم كه متغايرند.
 گوئيم. برادر حجت االسالم حسيني: ما هم همان آثار را مي

 شود، آثار خود شئي است. برادر جاجرمي: آثار كه رابطه نمي
 را رابطه نميدانيد، عيبي ندارد. بگوئيد تغاير خود اشياء و آثار شئي. برادر حجت االسالم حسيني: شما آثار

گوئيم  الجمله ما مي رسد كه در تغاير في گوئيم تكيه روي خود اشياء داريم، يعني به نظر مي برادر جاجرمي: تغاير كه مي
 اختالف در آثار غير قابل انكار است و صحبت از اختالف روابط بين دو شئي نبود.

گوئيم آثار خصلت انسان با آثار خصلتهاي ديگر  ر حجت االسالم حسيني: منظور ما هم در اينجا همان آثار است يعني ميبراد
 فرق دارد.

 برادر جاجرمي: يعني خصلت انسان غير از خصلت چيزهاي ديگر است.
 برادر حجت االسالم حسيني: و آثارش هم مختلف است.

 برادر جاجرمي: آثارش يعني چه؟
 ر حجت االسالم حسيني: يعني همان چيزي كه شما گفتيد و به همان تغاير را فهميديد.براد

 كه انسان غير از چيزهاي ديگر است. الجمله يعني اين دانيم كه خصلت في برادر جاجرمي: ما مي
 گوئيد؟ برادر حجت االسالم حسيني: به چه دليل مي

 كه انسان غير از چيزهاي ديگر است. ي اينالجمله يعن دانيم كه خصلت في برادر جاجرمي: ما مي
 گوئيد؟ برادر حجت االسالم حسيني: به چه دليل مي

 برادر جاجرمي: بدليل اينكه اين آن نيست و آن هم اين نيست.
 گوئيد اين آن نيست و آن اين نيست؟ برادر حجت االسالم حسيني: به چه دليل مي

 شود شناختم. كه خصلت اشياء ديگر بر آن بار نمي ينبرادر جاجرمي: يعني من خصلت اشياء را بدليل ا
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 كه غيب ميدانستيد؟ برادر حجت االسالم حسيني: آيا بدليل اين بود كه آثارشان را مالحظه كرديد يا اين
 برادر جاجرمي: من خصلت آثار اشياء ديگر را مالحظه كردم.

 بينيد. يد آيا خصلت آثار انسان را نميبين برادر حجت االسالم حسيني: اگر خصلت آثار اشياء ديگر را مي
 دانم كه اين آن نيست و آن اين نيست. دانم چيست و فقط مي برادر جاجرمي: آثار را نمي

 گوئيد اين آن نيست؟ برادر حجت االسالم حسيني: چرا مي
 شود. كه دو تا خصلت مالحظه مي برادر جاجرمي: براي اين

 كنيد؟ عيبي ندارد كه اقرار به آثار كنيد!؟  مالحظه مي برادر حجت االسالم حسيني: چرا و چگونه
 خواهم بگويم كه شما يك آثار مطرح ميكنيد و يك رابطه بين آثار. برادر جاجرمي: مي

 كنيم و ضرري هم ندارد. برادر حجت االسالم حسيني: ما به همان اقرار حضرت عالي به آثار اكتفا مي
 الجمله تر كنيم و بگوئيم كه مثالً خصلت انسان... يبرادر جاجرمي: پس تعريف را هم خيلي ف

 برادر حجت االسالم حسيني: خصلت انسان و آثار خصلت انسان مختلف است.
 برادر جاجرمي: يعني داللت را اين تعريف كنيم؟

 رسيم و فعالً درباره انسان همين را گفتيم. برادر حجت االسالم حسيني: بعد سراغ داللت مي
 پس اسم فهم و غيره اصالً نيامد؟برادر جاجرمي: 

 برادر حجت االسالم حسيني: در اينجا صحبتي از فهم نيست و ما به خصلت قناعت كرديم.
 توانيد اين مطلب را به داللت ربط دهيد؟ برادر جاجرمي: پس شما چگونه مي

 برادر حجت االسالم حسيني: شما بعداً نگذاريد ربط دهيم و بايستيد.
 ايم كه انسان غير از موجودات ديگر است. ني ما فقط قبول كردهبرادر جاجرمي: يع

برادر حجت االسالم حسيني: و خصلت آثار جهان روي انسان و آثار جهان روي انسان هم مختلف است يعني خصلت آثار را 
ري كه جهان بر گذارد و اث هم مختلف دانستيم. يعني جهان مختلف است و ارتباط يا خصلت يا اثري كه انسان بر جهان مي

 گذارد مختلف است و در همين اندازه قبول كرديم. انسان مي
الجمله است و در آثار  توانيد مطلب را تمام كنيد چرا كه آثار همان تغاير في آيد كه شما با آثار نمي برادر جاجرمي: به نظر مي

 كنيد و نه بر روابط حاكم بر كيفيت. كيفيت مي كند يعني در تغاير شما تكيه بر كنيد و تكيه بر رابطه نمي تكيه بر شئي مي
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 برادر حجت االسالم حسيني: آيا بين دو كيفيت اثر هست يا نه؟ اثر بين دو يا سه يا ده هست يا نه؟
 برادر جاجرمي: آثارش مختلف است يعني دو كيفيت هستند. دو تا شئي هستند.

 دمتتان هستم.برادر حجت االسالم حسيني: بهر حال بحث كنيد بعدًا د ر خ
 والسالم
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 فهرست اجمالي از مباحث فلسفة منطق

 ٤٣جلسه 
 انتزاع و عليت –شعور  –گزارش و طرح چند سؤال پيرامون داللت (فهم 

 الجمله خصلتي متغاير از ساير خصلتها (بنام داللت دارد) آيا انسان في
 زاء و خصوصيات نيز هستتغاير دو شيئ آيا فقط در كل است يا در همة اج

 خالصه سير بحث از تغاير بحث قبل از منطق
 تغاير داللت چيزهاي ديگر(داللت چيست)
 داللت شونده اصل است يا داللت كننده؟

 اي خاص مخصوص انسان است. آيا داللت به عنوان رابطه
 جايگاه بحث ماهيت و چيستي فهم و تفاوت آن با جايگاه بحث در متد

 تي متغاير از خصلتهاي ديگر اشياء (خصلت راهنمايي شدن) دارد.آيا انسان خصل
 رابطه بحث داللت با علت تعين
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 بسمه تعالي
 ٤٣جلسه  –اصول اعتقادات 

برادر معلمي: بحث جلسه قبل كه در ادامه بحث داللت بود در پاسخ چند سؤال بود كه در مورد فهم و شعور مطرح شده بود 
ايم (مثال  ايم و شروع به تبيين كرده الجمله خارج شده كه چرا در بحث قبل از تغاير في ند از اينكه اين سؤاالت عبارت بود

ايم؟ سؤال ديگر اين بود كه چرا از قانون عليت استفاده شده  انسان و حيوانات)؟ و چرا در آنجا از قانون انتزاع استفاده كرده
دانستيد؟ و چرا منشأ حركات انسان را شعور گرفتيد و چيز ديگري مثال  است و چرا علت رفتار انساني را مربوط به خود انسان

الجمله غير قابل انكار است ثانياً عليت  اختيار نگرفتيد؟ در پاسخي كه به اين سؤاالت داده شده است اينست كه اوالً انتزاع في
اسم شعور آورده شود بلكه بايد بگوئيم  الجمله غير قابل انكار است و در رابطه با سؤال آخر هم گفته شد كه نبايستي في
داللت راهنمايي شدن انسان است از يك «صورت تغيير كرد كه:  بنابراين تعريف داللت به اين» خصلتي كه انسان دارد«

 در جلسات واحد در زمينه همين چهار سؤال گفته شد كه آيا اين پاسخها كافيست يا نه؟». كيفيت به كيفيت ديگر
خواستيد ثابت كنند كه انسان خصلتي دارد كه ساير  احد سؤال جديدي طرح نشد چرا كه بعضي از دوستان ميابتدا در بحث و

اشياء آن خصلت را ندارد. يعني ثابت كنند كه انسان فهم دارد و ساير اشياء فهم ندارند كه اين بحث زياد به نتيجه نرسيد در 
توان  الجمله نمي كه پذيرفته شد كه بدون انتزاع في گيري شد. يكي اين ادامه اين بحث چند مطلب از صحبتهاي دوستان نتيجه

خواهيم بگوئيم اين خودكار با اين كاغذ متغاير است باالخره ما يك خصلتي را براي  صحبت كرد. در همان بحث تغاير كه مي
ايم خودكار با  ايم كه گفته ئل بودهايم يعني يك قانون كلي براي خودكارها و يك قانون كلي براي كاغذها قا خودكار قائل شده

كاغذ متغاير است. اگر حتي بخواهيم از لفظ خودكار و كاغذ استفاده نكنيم و فقط بخواهيم بگوئيم كه اين با آن متغاير است، 
 الجمله را نپذيريم مفاهمه محال كه اگر انتزاع في گيري است و خالصه اين اين و آن گفتن هم خود يك نوع انتزاع و كلي

شود. بعد از آن گفته شد برادر محلي :بحث جلسه قبل كه در ادامه بحث داللت بود در پاسخ چند سئوال بود كه در مورد  مي
ايم و شروع  فهم و شعور مطرح شده بود كه اين سئوالت عبارت بودند از اينكه چرا در بحث قبل از تغايرفي الجمله خارج شده

ايم؟ سئوال ديگر اين بود كه چرا از  يوانات)؟ و چرا در آنجا از قانون انتزاع استفاده كردهايم (مثال انسان و ح به تبيين كرده
قانون عليت استفاده شده است و چرا علت رفتار انساني را مربوط به خود انسان دانستيد؟ و چرا منشاء حركات انسان را شعور 

الجمله غير  ين سئواالت داده شده است اينست كه اوالً انتزاع فيگرفتيد و چيز ديگري مثالً اختيار نگرفتيد؟ در پاسخي كه به ا
الجمله غير قابل انكار است و در رابطه با سئوال آخر هم گفته شد كه نبايستي اسم شعور آورده  قابل انكار است ثانيآ عليت في
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د در زمينه همين چهار سئوال در جلسات واح» خصلتي كه انسان است از يك كيفيت به كيفيت ديگر«شود بلكه بايد بگوئيم 
 گفته شد كه آيا اين پاسخها كافيست يا نه؟

خواستند ثابت كنند كه انسان خصلتي دارد كه  ابتدا در بحث واحد سئوال جديدي طرح نشد چرا كه بعضي از دوستان مي
رند كه اين بحث زياد به نتيجه ساير اشياء آن خصلت را ندارد. يعني ثابت كنند كه انسان خصلتي دارد كه ساير اشياء فهم ندا

كه پذيرفته شد كه بدون انتزاع  نرسيد در ادامه اين بحث چند مطلب از صحبتهاي دوستان نتيجه گيري شد. يكي اين
خواهيم بگوئيم اين خودكار با اين كاغذ متغاير است باالخره ما  توان صحبت كرد. در همان بحث تغاير كه مي الجمله نمي في

ايم كه  ايم يعني يك قانون كلي براي خودكارها و يك قانون كلي براي كاغذها قائل بوده راي خودكار قائل شدهيك خصلتي را ب
ايم خودكار با كاغذ متغايراست. اگر حتي بخواهيم از لفظ خودكار و كاغذ استفاده نكنيم و فقط بخواهيم بگوئيم كه اين با  گفته

الجمله را نپذيريم  كه اگر انتزاع في نوع انتزاع و كلي گيري است و خالصه اينآن متغاير است. اين و آن گفتن هم خود يك 
شود. بعد از آن گفته شد كه در اثبات اين بحث ما تكيه بر اين مطلب نداشته باشيم كه انسان خصلتي را  مفاهمه محال مي

يفيت خاصي باشد كه در انسان است و در اگر منظور ك» خصلت«گوئيم  دارد كه ساير اشياء آن خصلت را ندارند. اينجا كه مي
كه بگوئيم كيفيت و كميت آن  هيچ شئي ديگري نيست. اگر كسي بخواهد اينرا ثابت كند در استداللها گير خواهد كرد. نه اين

ربه مختلف است بلكه بگوئيم فهمي را كه انسان دارد ساير اشياء ندارند مثالً ممكن است گربه هم فهم داشته باشد اما فهم گ
توان گفت. اما اگر بخواهيم ثابت كنيم كه انسان فهم دارد و ساير اشياء ندارند اين مطلبي  مثل فهم انسان نيست. اين را مي

كه بخواهيم ثابت كنيم كه انسان خصلتي را دارد كه آن خصلت نسبت به ساير اشياء بيشتر  توان ثابت كرد. يا اين است كه نمي
بيشتر از فهم حيوانات است. اگر اين را هم بخواهيم ثابت كنيم دچار مشكل خواهيم شد بلكه  است يعني بگوئيم فهم انسان

بهتر است بگوئيم كه اين خصلت انسان با خصلت ساير اشياء متغاير است يعني اگر از روي آثار پذيرفتيم كه انسان فهم دارد 
كه  ها غيريت دارد نه اين بگوئيم فهم انسان با فهم آناگر معلوم شد كه حيوانات و اشياء ديگري هم هستند كه فهم دارند 

ها ندارند. اين يك  كه فهم را انسان دارد و آن بخواهيم ثابت كنيم فهم انسان بيشتر است يا فهم آن شئي بيشتر است يا اين
كرديم همانجا هم  جه ميكرديم به آثار كيفيات تو بحث بود اما بحث ديگر اين بود كه ما از همان موقع كه توجه به كيفيات مي

گفتيم كه اين مداد و  برديم يعني مي گفتيم كه اين مداد و كاغذ با هم متغاير هستند از روي آثارشان پي به تغاير مي كه مي
گفتيم كه حداقل اين مداد بر چشم و بر دست من  برديم يعني مي كاغذ با هم متغاير هستند از روي آثارشان پي به تغاير مي

شود بنابراين براي اثبات فهم يا شعور يا  گذارد يعني اگر بخواهيم پي به كيفيتي ببريم از آثار به آن پي برده مي ياثري را م

۱۶۸



خصلت خاصي در انسان هم بايد از روي آثارش پي به آن ببريم يعني يك آثاري را نشان دهيم و بعد بگوئيم كه اين آثار ناشي 
ز روي آثار به اين مطلب برسيم كه انسان خصلتي خاص دارد. يك سير بحثي از خصلتي خاص در انسان است بنابراين ا

ديگري هم توسط آقاي جاجرمي گفته شد كه در ابتدا از قانون تغاير استفاده كرده بودند و گفته بودند كه آثار اشياء متغاير 
گذارند و  ثار متغاير و مختلفي را مياست بعد از اين بحث، بحث دومي را طرح كرده بودند كه دو شئي متغاير بر شئي سوم آ

گذارد و كيفيات هم  نتيجه گرفتند كه انسان هم كه يك كيفيتي است متغاير با ساير كيفيات بر كيفيات ديگر آثار مختلفي مي
كه  ه اينگذارند در اينجا بنظر رسيد كه اگر در اينجا بيائيم تكيه بر تغاير خصلتهاي خود انسان كنيم (ن بر او آثار مختلفي مي

بيائيم انسان را با شئي ديگري بسنجيم كه ثابت كنيم انسان فهم دارد و كوه فهم ندارد) از آثار مختلف افعال خود انسان فهم 
دهد و اين آثار مختلف جداي  را ثابت كنيم مثالً بگوئيم انسان كارهاي مختلفي از جمله خوابيدن و يا دويدن و ... را انجام مي

شويم اما خودشان حقيقت دارند در اين اعمال مختلف يكي از آثار و  اي اعتباري را برايشان قائل ميه كه اسم از اين
برد اسم اين خصلت را هم عمل  هايي كه انسان دارد خصلتي است كه در ارتباط با يك شئي به شئي دومي پي مي خصلت

يا در مورد ساير اشياء هم چنين مطلبي صادق هست يا شود كه آ گذاريم. در اينجا اين مطلب تمام نمي راهنمايي و داللت مي
دهد اگر بعدآ كسي توانست ثابت كند كه گربه هم داراي چنين  شود كه انسان چنين كاري را انجام مي نيست فقط معلوم مي

بحث كنيم گوئيم گربه هم چنين است و اگر معلوم شد اشياء مختلفي هستند كه فهم دارند شايد الزم بيايد كه  هست بعد مي
كه كدام بيشتر از اين خصلت برخوردارند. يك بحث ديگر هم در همين سير آقاي جاجرمي مطرح شد و آنهم اينست كه وقتي 

گوئيم همينكه دو شئي مختلف شدند كليه  گوئيم آثار اشياء با هم مختلف است آيا منظور آثار كل يا آثار جزء يعني مي مي
و مشابهتي با هم ندارند؟ كه اين هم باز دو نظر بود كه صحبت شد من فقط توضيح اثراتشان مختلف است و وجه تشابه 

 دهم و وارد بحث نميشويم چون موضوع بحث اين جلسه نيست.  مي
گوئيم و ممكن است  ها را مي گوئيم اين خود كار و اين كاغذ با هم متغاير هستند اثر كل آن يك نظر اين بود كه وقتي مي

كه هر دو پنج گرم هستند. مشابهت دارند و در  هم داشته باشند مثالً وزن هردو پنج گرم باشد پس در اينمشابهتهائي هم با 
 كل آثار با هم مغايرت دارند. ممكن است رنگ هر دو سفيد باشد پس در رنگ سفيد مشابهت دارند.

تواند چيز مشتركي  متغاير هستند و نميگوئيم دوشئي با هم متغاير هستند كليه آثارشان  يك نظر ديگر اين بود كه وقتي مي
شود. و آن وجه متغاير بر كليه وجوهي  گوئيم دوئيت اين دوئيت در تمام صفات شئي جاري مي وجود داشته باشد. همينكه مي

در  ها بهم اشتراك ندارند چرا كه دوئيت دارند و اين دوئيت گذارد و در حقيقت آن كه ظاهرآ بنظر ميرسد اشتراك دارند اثر مي
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كند. بنابراين دو شئي متغاير آثار متغايري از جميع  شود و اين دو شئي را از هم متمايز مي كليه صفات و اجزاء شئي جاري مي
جهات دارند و آثار مشترك و يكي ندارند. آثارشان قابل جمع هست. يعني اگرهر دو كه پنج گرم وزن دارند در يك كفه ترازو 

كه پنج گرم وزن دارد با آن ديگري كه پنج  توانيم اين دهد ولي نمي گرم را نشان مي ١٠كند و  يگذاشتيم ترازو وزن را جمع م
گرم وزن دارد را بگوئيم كه يك اثر دارند چون دو تا شدند دو اثر دارند و آثارشان مختلف است. البته اين بحث زياد به بحث ما 

 پردازيم   مربوط نيست و به آن زياد نمي
مورد اين قسمت كه فرمودند ميان خصلتهاي انسان يك خصلت هم. خصلت راهنمائي شدن است و با مقدماتي  برادر سيف: در

الجمله غير قابل انكار است و روي آن بحث نكنيم و بخواهيم استداللي  به اين نتيجه رسيدند اگر قرار باشد كه نپذيريم فهم في
همه دليلي بياوريم اين دليلها دليل نيست يعني همين جا كه يك ابداع كه صفت راهنمائي شدن و فهم و مفا بياوريم براي اين
كنيم بين خصلتهاي مختلف انسان يكي هم راهنمائي شدن است. ما هم دنبال همين بوديم كه از كجا چنين  شد كه نگاه مي

ان اول هم همين حرف را بينيم هست. هم كنيم مي گوئيد نگاه مي دهيد كه چنين صفتي هست. باز در اينجا مي نسبتي را مي
بينيم هست پس هست. لذا اين استداللي كه  گوئيم مي كنيم مي پذيرفتيد. باز هم حال همان را تكرار مي زدند و شما نمي مي

الجمله پذيرفته شود وغير قابل انكار است  اي كه في اي كه داشته باشد. چيزي را حل نكرده و فهم را در رتبه شد با هر مقدمه
رسد كه بدون دليل مقدمي بر  است و قابل بحث نيست يعني هرچه هم بخواهد بحث شود نهايتآ به اين نكته مي طور همين

الجمله بپذيريم  رسيم كه في شود يعني هرچه هم دليل بياوريم باز به اين نتيجه مي غير قابل انكار بودن است كه پذيرفته مي
كه برادران بيشتر توضيح  بينم مگر اين ين طرز بيان را طرز بيان جديدي نمياي غير قابل انكار است. لذا من ا كه در يك رتبه
 تر شود. دهند تا روشن

فرمائيد همينكه ادعا كرديد فهم غير قابل انكار است همه بايد بپذيرند يا ما الزم بودنش را هم اثبات  برادر معلمي: شما مي
 كنيم. 

گيرد و يكي از خصلتهاي انسان  كه مفاهمه صورد مي گوئيم بدليل اين ار است ميگوئيد چرا غير قابل انك برادرسيف: نه وقتي مي
شود فهم و مفاهمه خصلتي است در  كند و همينكه وقتي گفته مي فهمد و صحبت مي خورد مي طور كه مي اينست كه همين

ت. حرف ما را فهميده است  و بعد ها كه غيرقابل انكار است همينكه بگويد نه چنين چيزي نيست و غير قابل انكار نيس انسان
شود كه در برابر آن  شود حركتي انجام مي شود فهميده مي گويد غير قابل انكار هست. ما همين عمل را كه حرفي زده مي مي

گوئيم غير قابل انكار است  ها فهم و مفاهمه مي شود همين را در انسان حركت يك حركتي كه متناسب با آنست انجام مي
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فهميم و  كنيم  حرف يكديگر را مي كنيد وميگوئيد بلي ما مفاهمه مي فرمائيد تصديق مي اينست كه وقتي توجه ميدليلش هم 
كنيم بين خصلتهاي مختلف انسان يكي هم خصلت راهنمائي شدن و فهميدن  ايد نگاه مي شما هم در اين استدالل فرموده

 گوئيم ما هم كه همين را گفتيم.  است مي
گوئيد چنين چيزي هست يا نه الزم نيست چنين كاري  كنيد و مي آيا به هرصورت توجه به آثار محسوسش ميبرادر معلمي: 

كنم هم كه بگوئيد فهم مفهوم نيست به اين معنا است كه  گوئيد من با شما صحبت مي بكنيم؟ يعني چيزي را كه شما مي
 گوئيد چنين چيزي هست. ن آثار ميكنيد و از آ جمله مرا فهميدي يعني دو مرتبه تكيه بر آثاري مي

مان را با  شود. يعني اگر ما رابطه برادر سيف: يك كلي تمام شده كه اگر توجه به آثار يك شئي نشود هيچ چيز شناخته نمي
مه بريم و اين در ه اي نداريم مفاهمه هم يك سنخ رابطه است و بديهي است كه از آثار پي به مؤثر مي ببريم. رابطه  اي هرپديده

بريم اشكالي  كه از آثار پي به مؤثر مي جا ساري و جاري است اما اگر بيش از اين چيزي گفته باشيم مورد اختالف است در اين
 نيست. 

كنيم يك جمع بندي در زمينه اين بحث  برادر معلمي: اگر در اين زمينه صحبت ديگري نيست از آقاي حسيني استدعا مي
 داللت بشويم.بفرمائيد و بعد وارد بحث علت 

ها ندارند اگر  برادر سيف: نكته ديگر اين بود كه گفته شد ما نميگوئيم انسان يك چيز را دارد خصلتي دارد كه ديگر پديده
گوئيم يك خصلت در انسان است كه در ديگر اشياء هم ممكن است  شويم بلكه مي شويم مي چنين بگوئيم دچار اشكال مي

ها انسان نيستند حتماً تفاوت دارد ما  ي كه در انسان هست چون انسان است و آنباشد ولي هرچه هست كيفيت خصلت
هاي ديگر است  گوئيم قصد ما هم همين بود كه بگوئيم كيفيتي در انسان هست. كه متغاير با خصلتي كه در اشياء و پديده مي
م و مفاهمه وجودآ در هيچ جاي ديگر گوئيم سنخ خصلت فه باشد. نه از نظر وجودي و هستي بلكه از نظر كيفيت. نمي مي

توانيم بگوئيم كه كيفيت و خصلتي  گوئيم هر چه هست كيفيتآ غير از چيزهايي ديگر است. بنابراين باز هم مي نيست ولي مي
رسد آن اشكال هم جائي نداشته باشد كه ما  در انسان هست كه در ديگر اشياء نيست. تكيه كه روي كيفيت شود به نظر مي

 ا به غلط براي انسان ممتاز كرده باشيم چرا كه همه چيزهاي ديگر نسبت به انسان يك چيزي مميز دارند.چيزي ر
گيريد؟ ديروز هم بحث شد گفتيم اگر كيفيت به معناي واقعي  كه كيفيت و كميت را با هم كيفيت مي برادر معلمي: مثل اين

ها از احاظ كميت فرق دارد و فهم انسان  شته باشد ولي فهم آنكيفيت ممكن است انسان هم فهم داشته باشد گربه هم فهم دا
بيشتر است اگر بخواهيد كميت را هم كيفيت حساب كنيد بعد بگوئيد آن فهمي كه انسان دارد گربه ندارد. اين را ميتوانيد 
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د. اگر بخواهيد اين را بگوئيد ولي منظور اين بود كه چنين  نگوئيم ك انسان فهم دارد و هيچ شئي و كيفيت ديگر فهم ندار
 خوريد. اثبات كنيد به اشكال برمي

برادر حجت االسالم حسيني: بار الها، همه ما را در همه جا و در هر حال كه هستيم چه در جمع و چه در تنهائي و چه در 
قرار بده. ما را بنده نجوا و چه در علن تحت واليت خودت بردار. واليت ما را بدست شياطين نسپار. ما را خدمتگزار به خودت 

اي به تفضل نگه دار به تفضل ببر و وارد در  خودت قرار بده. خدايا: آن جور عمر ما را در تفضل خودت بدار به تفضل آورده
 تفضل بفرما. 

 شويم. كنم بعد وارد جزئيات مي من سير را به صورت كلي عرض مي
گي، بحث چهارم علت داللت و بحث پنجم انشاءا...تعالي يك بحث، بحث تغاير و بحث دوم بحث سنجش و بحث سوم هماهن

ارزش «كه پس  جايگاه ادراكات متفاوت اعم از انتزاعي و ادراكات تجربي و باصطالح طبقه بندي ادراكات و بعد هم مالحظه اين
مه داريم باز به همان ادراكات انتزاعي به همان چيزي است كه ارزش ادراكات تجربي به آن و ارزش ادراكاتي كه از روابط مفاه

كه  اين سير كلي است كه خواهيم داشت. اما بعد از مسأله هماهنگي صحبت از علت داللت شده است. براي اين» گردد. برمي
علت داللت را مورد توجه قرار دهيم در مورد خود داللت صحبت كرديم و باز دربارة خود داللت، راهنمائي شدن و راهنمائي 

كنند طرف راهنمائي انسان است در اينجا  شود و اشياء يا كيفيات راهنمائي مي فتيم انسان راهنمئي ميكردن مطرح شد كه گ
كه خير. ذهن  صحبت پيش آمده كه آيا بازگشت راهنمائي شدن چگونه ما شعور و فهم را داريم و تأكيد بر اين شده كه  آيا اين

كه مفاهمه و مهاجه محال باشد هست بعد  و مورد هم فرض ايناصل است و انسان چيزي دارد كه آن اصل است كه بر هر د
خواهيم اطالعاتي كه  گفتيم جاي اين بحث اينجا نيست. بحث در مورد فهم و شعور و ادراك جايش اينجا نيست چرا كه ما مي

ر نتيجه مؤثر است. خواهد و روش د درباره انسان داريم اينها را كنار بگذاريم و دسته بندي كردن اينها خودش يك روشي مي
 پس بهتر است اول سراغ خود كيفيت و خصلت برويم (ضبط نشده)

گوئيم. و بجاي راهنمائي شدن و راهنمائي  بعد گفتيم اگر نخواهيم سراغ فهم بيائيم پس بنابراين بجاي فهم كلمه خصلت را مي
ات متفاوت هستند سنگ يك گوئيم همه موجود كردن هم رابطه خاصي با موجودي كه داراي خصلت خاصي هست مي

خواهيم باالتر از امر تفاوت را  اي كه بين آهن و درخت وجود دارد. در اينجا نمي اي با اشياء دارد. انسان هم يك رابطه رابطه
خواهيم بگوئيم يك برتري دارد، نه برتري و نه پائين تري دارد هر كيفيت متغاير داراي خصلت متغاير و  صحبت كنيم نمي

گيريم. يعني  كنيم؟ چون هر گونه توضيح بيش از اين را وارد شدن در مسأله فهم مي غاير است چرا تأكيد بر اين ميرابطه مت
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گويند اين حالت برابر تحريك خارجي عكس  ها مي كند، آن اگر ما استدالل جناب آقاي سيف را گفتيم كه فهم قابل انكار مي
شوي بگوئي خوب عيبي ندارد ما به اين بخش كه مال انسان است فهم  ا قانع ميالعمل دارد. افراد ديگر هم همين را دارند. ي

خواهيد از اين كمي اين طرفتر بيائيد  كه مي يا اين» الف«توانستيم اسمش را هم فهم نگذاريم و بگوئيم خصلت  گوئيم مي مي
كه مرتب از شما  ه تغايرش خارج شديد براي اينبگوئيد و ديگر اشياء ندارند اگر در اين آمديد كه ديگر اشياء ندارند و از مرحل

خصت دارد و اين خصلتش از خصلتهاي ديگر قابل  ١٤-١٢شود. اگر خواستيد حتي بگوئيد انسان  سئوال كنند جاپا باز مي
رسد كه در اين حرس كه  شود. اما به ذهن مي تميز است و نگفتيد مجموعه خصلتها متفاوت است راه براي اشكال باز مي

شود بدون پرداختن به  الجمله متغاير با اشياء است ممكن است در اين ابتداعآ اشكالي آورده نشود. از همين جا مي ت فيخصل
كه رابطه چيست و چه نيست؟ سراغ قدم دوم آمد كه خوب تأثيري كه انسان بر جهان دارد و جهان بر انسان دارد تغايرش  اين

ست. يكي از تأثيراتي كه جهان بر انسان دارد اينست كه او را متصل به يك كيفيت كنيد به مالحظه آثار ا را كه مالحظه مي
شود بدون ربط فرض داشته باشد؟ اگر  دهد. اين يك نحوه تأثير و تأثيرپذيري مي كند. و به او كيفيت ثاني را نشان مي ديگر مي

رموديد آثار مختلف است و اشياء بر روي هم آثار شود اثر مالحظه شود؟ آنجا كه شما ف يك چيزي ارتباط نداشته باشد مگر مي
گوئيد رابطه است و  الجمله را پذيرفتيد. بعد مي مختلف دارند معنايش اين نيست كه ارتباطاتشان مختلف است؟ پس رابطه في

لندگو و ضبط دهيد يا ب رابطه موزائيك، تخته و ميكروفون يك رابطه ديگر است يعني آيا طرف رابطه را اصل موزائيك قرار مي
صوت؟ و اين ارتباطات هم متناسب با كيفيات متغايري، متغاير است. قدم بعد هم بگوئيد راهنمائي شدن انسان از كيفيتي به 

گوئيم  گوئيم به تأثيرپذيري مي مي» داللت شده«كيفيت ديگر يك رابطه خاص است ما به اين رابطه خاص بطرف راهنمائي 
اش (نه بيشتر) جايش در بحث سنجش است و بحث هم شده است ولي تأكيد  الجمله ارد فيداللت شدن، خصلتي كه انسان د

عنوان مقدمه اول سراغ چنين بحثي برويم بسيار  نشده است. آنجا درست تصريح نشده است سزاوار بوده در بحث سنجش به
سان نيست. صحبت از علت داللت بوده كنيم ولي در اين بحث و در اينجا ديگر صحبت از ان خوب بحث را به آنجام منتقل مي

كه داللت كننده  گذارد. صحبت از داللت كننده بوده است آنهم نه به لحاظ اين است يعني صحبت از اثر كه جهان برانسان مي
كند چيست؟ يعني چرا بلندگو انسان را به  كه داللت مختلف مي اش با انسان چيست؟ صحبت از اين بوده كه علت اين رابطه
كند؟ چرا تعيين و تشخيص و تغاير خاصي اين دارد كه آن ندارد؟ اگر  كند كه موزائيك آنرا داللت نمي طلب داللت مييك م

شود كه آثار مختلف است.  كند بالفاصله صحبت از اين مي گفتيد بلندگو به يك چيز و موزائيك به يك چيز ديگر داللت مي
ا كيفياتشان مختلف است؟ اساس بخث در علت داللت در اينست كه چرا گويم چر چرا؟ خودشان كيفياتشان مختلف است. مي
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مختلفند؟ چرا متغاير هستند؟ اين بحثهائي كه باكنون شده است طبيعتاً مقدمه بحث علت داللت است و احياناً در حدي هم 
ئي كه ما درست عبارت را پذيريم بحث كنيم ببينيد دوستان سعي دارند كه بايد آن سعي را هم بكنند يعني هر جا كه ما مي

خواهيم  تمام نكرده باشيم بايد سعي كنند عبارت را بكشند و جاي ديگر ببرند. يك سعي مبيين بكنيم كه نه در اينجا هم نمي
وارد شويم اين را مرتب تكرار كنيم. طبيعي است كه اگر ما در اينجا به هر معنائي به بحث فهم و شعور و حسن و... بپردازيم 

ايم به آنجا برويم پر واضح است كه  ايم، به شعور شناسي و شناخت شناسي رسيده منطق به بحث انسان شناسي رسيدهقبل از 
ها هم در  وقتي با كساني كه صاحب منطقهاي مختلف هستند صحبت كنيم يا مجبور هستيم در منطق خودمان شعار دهيم آن

ام كرده باشيم. يادمان نرود كه قبل از صحت منطق داريم صحبت كه صحت منطق را تم منطق خودشان شعار دهند قبل از اين
شويم چون  كنيم. بنابراين بايد كمال توجه را به مسأله فهم داشته باشيم ولو به صورت جدلي و برهان خلف باشد. وارد نمي مي

هستند؟ بهر حال اين  گويند خوب گفتي انسان فهم دارد. مفهوم بودن چنين است. ساير اشياء چگونه شود مي جا باز مي
ها كه مختلف هستند (چون فرمودند جمع بندي كنم جمع بنديش  كه رابطه قسمت سراغ علت داللت رفتن يعني سراغ اين

بنظر من انيجور است كه) در كلمه علت داللت كه بعد از هماهنگي عرض كرديم. داللت راهنمائي كردن، داللت شدن، 
يك طرف ديگر اشياء ديگر است علتي كه انسان را قرار ميدهيم چون بصورت  راهنمائي شدن يك طرفش انسان است و

اش هم متغاير است.  باشد خصلت رابطه گوئيم خصلت انسان مثل همه اشياء ديگر كه متغاير است، متغاير مي الجمله مي في
هاي  ا براي اين رابطه اضافه بر رابطهكه ساير اشياء اين خصلت را ندارند فقط از نظر غيريت است. نه از نظر ذاتي، چيزي ر اين

گوئيم داللت يعني راهمائي از كيفيتي به كيفيت يمعنايش انيست كه  كنيم بلكه اگر مي ديگري كه اشياء دارند اثبات نمي
چه بسا اشياء ديگر هم باشد. در آنها هم حركت » س«و كيفيت دوم » ب«و انسان » الف«رابطه در آن=ينجا يك طرفش شئي 

ها هم هست  خواهم بگويم در آنها نيست بلكه اينگونه كه در اينجا هست ( به قيد تفاوت) اگر در آن ديل هست من نميو تب
كه مس هم با آهن فرق دارد در مس هم ممكن است رابطه بين سه تا باشد . يعني رابطه  باشد. بخاطر اين متفاوت با اين مي

شود مثالً مس  اكسيژن. كيفيت بين اكسيژن و مس  بعد هم  يجاد ميبين اين كيفيت، مس و كيفيت جديدي كه بعدآ ا
آيد ما فعآل كار به اين نداريم كه بگوئيم  آيد كيفيت بين انسان و آهن و خصلت خاصي كه بوجود مي اكسيد مس بوجود مي

فعال روي اين  گوئيم متفاوت هستند و همين تفاوت براي ما كافي است ما يك خصوصيت ذاتي بينونيني دارد بلكه مي
 گوئيم چرا تأثيراتي كه جهان بر انسان ميگذارد متفاوت است؟  خواهيم صحبت كنيم. مي مي

 برادر درخشان: مگر راهنمائي شدن مختص انسان نيست؟
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برادر حجت السالم حسيني: راهنمائي شدن به معناي تغايري بله ولي به معناي اينكه بگوئيد ذاتاً مختلف است. اختالف آن را 
 گوئيم. نمي

 برادر درخشان: يعني راهنمائي شدن مختص انسان نيست. 
 فرمائيد مختص باشد يعني چه؟ برادر حجت االسالم حسيني: به معنائي كه حضرتعالي مي

طور كه جنابعالي در جمع بندي فرموديد كه داللت يعني راهنمائي شدن يعني يك طرف دال است و  برادر درخشان: همان
اي هم هست (كه هنوز هم تعريف  شود. و بعد رابطه ست و نتيجه اين، اينست كه انسان به امري راهنمائي مييك طرف انسان ا

طور كه فرموديد ممكن است در ساير اشياء هم همين گونه باشد يعني  نشده رابطه يعني چه؟) ولي عرض من اينست كه همان
گيريم كه داللت يعني راهنمائي شدن امري نيست كه  ن نتيجه ميهمين را هم ما نسبت به ساير اشياء تعميم بدهيم. بنابراي

 مختص انسان باشد. نسبت به همه اشياء...
كنم ببينم حضرت عالي كداميك را انتخاب  برادر حجت االسالم حسيني: اختصاص راميشود چند رقم بيان كرد. من عرض مي

 فرمائيد.  مي
گوئيم حتماً اينگونه  و همين رابطه در اينجاها هست در آنجا هم هست. ميشود گفت اختصاص دارد يعني عينآ همين گونه  مي

اي  ها هم رابطه گوئيد كه مختص نيست يعني آن نيست چون رابطه بين مس و آهن هم با هم مختلف است. يك وقتي مي
 م خصوصيات شخصيه دارند. فرمائيد كه حتمًا مختص نيست. آنهم وجود دارند هم رابطه دارند ه دارند. اگر تا اين اندازه مي

خواستم عرض كنم اينست كه يك موقع هست كه به صرف اين كه رابطه كه در همه اشياء  اي كه من مي برادر درخشان: نكته
گوئيم راهنمائي شدن، داللت كردن. اگر داللت كردن را به اين معنا بكار ببريم كه دالي برمدلولي داللت  وجود دارد ما مي

فرمائيد بين مس و اكسيژن هم يك  طور كه مي اي بدانيم كه هست و همان مينه اين داللت را هم رابطهكند و بعد ز مي
كنيم درمقام  فرمائيد در هر چيزي، در هر كيفيتي كه در جهان مالحظه مي اي است و لذا يك داللتي است اگر مي رابطه

كنيم ما در اين امر متفق هستيم ولي اگر  لول را مالحظه ميربطش با ساير كيفيات اين عمل تأثير و تأثر، اين عمل دليل و مد
كنيم كه اين مختص به  گوئيم در آنصورت ما عرض مي كنيم به اين عمل داللت شدن مي فرمائيد ما به اطالق  داللت مي مي

 انسان نيست...
 گوئيم ... برادر حجت السالم حسيني: به عمل مس اكسيداسيون شدن مي
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شود يعني داللت خاصي است يعني تحت پوشش  داللت خاصي است. همينكه فرموديد اين اكسيده ميبرادر درخشان: كه 
 طور كه ... شود همان كلي داللت واقع مي

 برادر حجت السالم حسيني: ما كه كلي نداشتيم ...
گوييم آهن هم  ا ميكه م كنيم مثل اين شود. كلي را هم حذف مي طور كه تحت تعريف داللت واقع مي برادر درخشان: همان

ماده است مس هم ماده است، آب هم ماده است. البته مس و آهن و آب متغاير هستند. ولي همه زير پوشش تعريفي بنام ماده 
گوييم اكسيژن گازي است و هليم و هيدروژن هم گاز است. اكسيژن و هيدروژن و هليم متغايرند  آيند يا راجع به گازها مي مي

توانيم بگوييم گاز فقط مختص  توانيم بگوئيم گاز مختص اكسيژن است. ديگر نمي آيند. ديگر نمي گاز ميولي همه زير پوشش 
طور اگر  همين –آيند  اينست كه به هليم اطالق شود چرا كه هليم با اكسيژن متغاير است. ولي همه زير پوشش گاز بودن مي

شود كه در آن يك دال و يك مدلول است و يك رابطه . مثل  ي ميكه كيفيتي به كيفيت ديگر راهنماي بگوئيم داللت يعين اين
گوييم پس اين هم تحت پوشش داللت  دهند. مي گيرند و اكسيد آهن را نتيجه مي كه اكسيژن و آهن در رابطه قرار مي اين
لذا داللت مختص به آيد.  شود. آن هم تحت پوشش داللت مي طور كه انسان هم از امري به امر ديگر داللت مي آيد. همان مي

 انسان نيست.
نسبت به آن بدهيم يك متغايري دارد » ي«برادر حجت االسالم حسيني: حداقلش اينست كه ما بگوييم داللت انساني يعني 

 گوئيم داللت انساني و اينگونه است. يعني اكسيد مس هم با اكسيد آهن فرق دارد. مي
 ت مسي است.طور كه داللت آهني و دالل برادر درخشان: همان

الجمله يك چيز در اينجاست  را قبول كنيد براي ما كافي است. في» ي«برادر حجت االسالم حسيني: عيبي ندارد شما همين 
كه منسوب به انسان و متخص انسان است و غير از انسان آن را ندارد يك رابطه خاصي كه انسان و جهان با هم دارند اين 

 ز شود.رابطه بايد از ساير روابط ممتا
 برادر درخشان: يعني در كنار ساير روابط است نه ممتاز. همانجور كه...

 برادر حجت االسالم حسيني: آيا در عين حال متفاوت است يا نه؟
طور هم اكسيژن  دهد همان گذارد اكسيد آهن را مي طور كه اكسيژن بر روي آهن اثر مي كنم همان برادر درخشان: عرض مي

 دهد. ممتاز نيست. در كنار هم هستند. ند كيفيت خاصي را تحويل ميك روي انسان اثر مي
 برادر حجت االسالم حسيني: يعني متفاوتش را قبول داريد؟
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كه كيفيات آثار متفاوتي  اي اضافه بر اين برادر درخشان: بله در تغاير هستند ولي ممتاز نيست، يعني نهايت امر اينست كه كلمه
 عنوان كيفيتي متغاير از ساير كيفيات است چيزي اضافه نكرديم. انسان هم به را دارند و لذا متغايرند و

شود قسمتي را در آن خصوصيت ذكر  برادر حجت االسالم حسيني: فقط يك كلمه را اضافه پذيرفتيد كه متفاوت است و مي
زنيد  نجا هم به آن قيد ميزنيد غير از اكسيد مس است اي گوئيد اكسيد آهن، قيد به آن مي كرد. يعني همانجور كه مي

گوئيم به  گوئيد رابطه انسان خصلت انسان. در همين اندازه متفاوت بودنش، ممتاز بودن را در اينجا به معناي برتري نمي مي
 بريم. كه صريحتر باشد همان متفاوت را بكار مي معناي متفاوت و براي اين

 برادر درخشان: آيا متفاوت همان متغاير است.
 ت االسالم حسيني: بله يعني متغاير است.برادر حج

برادر درخشان: پس نتيجه گرفتيم كه انسان هم خصلتهايي دارد خصلتهاي انساني كه متغاير از خصلت ساير اشياء است. يعني 
 ايم. ما در مرحله تغاير هتسيم و يك قدم هم جلوتر نيامده

كنيم. تغاير بين  سيديم كه تغاير را در موضع ديگر مطرح ميبرادر حجت االسالم حسيني: بله نهايت اينست كه به اينجا ر
گفتيم حال تغاير در مرتبه رابطه را مطرح  گفتيم بعد سنجش و هماهنگي مي رابطه. يعني تا قبال تغاير را بصورت مطلق مي

گوييم  ا عام شد ميگوييد اين به اين معن گوييم داللت يا راهنمايي شدن تغاير و تفاوت خاص است و مي كنيم يعني مي مي
توانيم براي  عيب ندارد به آن قيد بزنيد بگوييد اين امر عامي كه انساني آن با غير انسانيش متغاير است، متفاوت است حال مي

خواهيم بگوييم تا اثرها مختلف نباشد معنا ندارد كه  خاص اين مرتبه تغايري حرف برنيم. خاص اين مرتبه تغايري را مي
گوييد معناي ربط است. ربط ارتباط بين دو كيفيت است. و در اينجا  ا مختلف است و اثر و تأثير را كه ميه بگوييد داللت

 هاي مختلف نسبت به انسان را بگوييم. خواهيم ارتباطات مختلف، آثار مختلف نسبت به انسان و داللت مي
متافيزيكي و تجربي بنام روح يا عقل يا يك چيز  خواهيم بگوييم انسان حاوي يك چيز پس بنابراين ما بالمره در اينجا نمي

خواهيم انحصار بدهيم و بگوييم آنچه در انسان است منحصر به آن چيزي  مجرد غير قابل آزمايش است. آن طرفش هم نمي
اش و خصلتش متغاير است؟ بسيار خوب ما كه دربارة هستي صحبت  است كه در اشياء است. پس شما كه گفتيد فقط رابطه

خواهيد اقرار  ديم روي كيفيت تأكيد داريم. تغاير كيفي ارتباط، تغاير كيفي خصلت تغاير كيفي انسان پس اگر شما نمينكر
گوييم محل اثبات  كنيد كه انسان هم فقط و فقط داراي آن چيزهايي است كه آهن و مس و غيره دارند آن را اثبات كنيد. مي

هستي فقط محدود به ماده شد آن خصلتي هم كه در انسان است محدود به ماده او جائي است كه هستي را اثبات كنيم. اگر 
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است. تغاير كيفي آن فرقي ندارد. اگر بنا شد هستي آن غيرمادي و غيرتجربي باشد باز تغاير كيفي آن سر جاي خودش است 
 خواهد داشته باشد كيفيت و ارتباطش متغاير است. هرگونه هستي كه مي

 الجمله  كمي تقسيم فرموديد. الجمله كيفي و تغاير في الجمله را به تغاير في ي حضرتعالي تغاير فيبرادر درخشان: يعن
برادر حجت االسالم حسيني: نه ما از اولي كه در بحث تغاير آغاز كرديم بحث كيفيت بود و ابداً بحثي از كميت نبود. آن 

 آيد چرا؟ صحبتهايي است كه خيلي بعدها مي
 زنيد كه مرادمان تغاير كيفي است. گر صرفاً بحث درك كيفيت بود چرا قيد ميبرادر درخشان: ا

كه گفتن متد (روش جمع بندي)  برادر حجت االسالم حسيني: اين قيد صرفاً قيدي تذكري و يادآوري است. چرا؟ براي اين
شناسي را بعد از هستي بايد خواهيم بحث كنيم. شناخت  شناسي را بعد مي كه هستي كه آثار مختلف هستند اين گفتن اين

كه روشن شد كه  كه انسان شعورش محدود به ماده است يا نه؟ بعد از اين بحث كنيم. اساس حرف ما اين بوده كه گفتن اين
باشد. اگر در آينده معلوم شد هستي منحصر به ماده نيست. آنوقت بايد جور ديگر  هستي محدود به ماده است يا نه مي

اي ديگر شناسائي كرد. ببينيم آيا از آن هستي غيرمادي  خود شناخت و شعور و فهم را بايد به گونهشناسي كرد.  شناخت
شود؟ وقتي كه متد تمام شده باشد پس گفتيم بحث  شناسي كي تمام مي چيزي هم در شعور هست يا نه؟ بحث هستي

 شناسي مقدم است. به دو دليل. متدشناسي برشناخت
 توانيد آثار شناخت را جمع بندي كنيد. براي شناختن هستي نداشته باشيد نميكه شما تا منطقي  يكي اين
خواهيد دربارة شناخت  كه تا منطقي نداشته باشيد تا سراغ هستي برويد كه آيا هستي محدود است يا نه؟ چگونه مي ديگر اين

 نظر بدهيد.
ختن متد اگر هر بحثي از كميت كنيم از موضع كيفيت اول كار بايد سراغ كيفيت و متد بيائيم. كار متد در كيفيت است در سا

عنوان مثال در بحث سنجش و تميز ما گفتيم كه اين را چنين كنند روي ترازو بگذارند كم و  كنيم. به است كه به آن توجه مي
بندي بندي است اين كيفيت دسته  كيف آن ولي همه را از موضع كيف نظر داشتيم چرا چون موضوع بحث ما كيفيت دسته

عنوان تغاير در كيفيت گفتيم نهايت گاهي تغاير در  پايگاهش در كيفيتها خواهد بود. از كيفيتها هم آغاز كرديم تغاير را به
گوييد،  كيفيت را خيلي عام شمرديم كيفيت را گاهي خاص نگاه كرديم. گاهي به چگونگي خارجي اين قلم كيفيت اين قلم مي

گوييد، ولي هيچگاه  گوييد گاهي به چگونگي خارجي اين قلم كيفيت اين قلم مي فيت ميگاهي به چگونگي تركيب آن هم كي
كنيد اين بحث منطق است  كنيد گاهي در چگونگي هستي صحبت مي اش چيست بحث نمي كه آيا اين هستي درباره اين
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ت كه بعد از متد بايد سراغ ها رابطه دارد ولي چيستي مخلوق است يا واجب؟ بحث اس چگونگي دسته بندي با چگونگي هستي
شناسي برويم و بگوييم مخلوق است يا واجب است. پس بنابراين فهم را هم در همين حدي كه در كيفيت و تغاير در  هستي

گوييم رابطه متغاير بين جهان و انسان را داللت و راهنمايي  كنيم و مي شود از آن بحث كرد در همين حد بحث مي كيفيت مي
و مخصوص انسان هم هست ولي مخصوص بودن آن مخصوص بودن تغايري است مخصوص بودن متفاوت  گوييم كردن مي

پردازيم به  است، نه مخصوص بودني كه بگوييم چيز مجردي در آن است. آن درباره كامال ساكت هستيم به چيستي فهم نمي
شد بعد از اين بحث در جلسه آينده وارد اين پردازيم. اگر چنين با الجمله مي چگونگي در مرتبه كيفيت آن هم در مرتبه في

گوييم  شويم كه آيا علت تعين و علت تشخص و علت پيدا شدن متغاير (انسان يا غير انسان) چيست؟ آنچه در اينجا مي مي
يد كنيم. بلكه جميع كيفيتها در مرتبه تعين و تشخص با شود. يعني از آن كيفيت ذهن را خارج نمي جمع كيفيتها را شامل مي

وضعشان معلوم شود چه مفاهيم باشند چه خود ذات فهم باشد و چه شيئ خارجي باشد و چه كيفيت رابطه باشد. چرا ما بايد 
خواهيد درباره فهم قضاوت  خواهيم همه اينها را پاسخ بگوييم يعني شما بعدا مي كه مي اينقدر دايره را وسيع بگيريم؟ براي اين

گوييد علت عين كال اينها را  شيئ و كلمات و زبان قضاوت كنيد. بنابراين علت تعين را كه ميكنيد. درباره مفهوم و شعور و 
آيد. وان كان مجرداً هم بايد تحت اين قانون بيايد. (اگر  گوييد اينجور نيست كه بگوييم تعين ذهن تحت اين قانون نمي مي

 مجرد باشد هم بايد تحت...)
عنوان كيفيتي در  كنيم يعني انسان را به مرحله رسيد كه ما تغاير در روابط را لحاظ مي برادر درخشان: بحث در اينجا به اين

گيريم  گوييم پس اين رابطه، رابطه خاص است يك شيئ ديگر را هم در نظر مي گذاريم و مي رابطه با ساير كيفيات مي
» ب«و رابطه دومي را » الف«ابطه اولي را كنيد اين هم رابطه خاص ديگري است ر اش را با ساير كيفيات مالحظه مي رابطه

 متفاوت و متغاير است.» ب«از » الف«گوييم رابطه  گيريم مي مي
گذارند  مي» الف«گيرند و اسم آن را رابطه  به عبارتي كه جناب آقاي حسيني بكار بردند. رابطه انسان و جهان را در نظر مي

متغاير » ب«گويند رابطه ديگري بنام  گيرند و مي با جهان در نظر مي بعد رابطه يك شيئ و يك كيفيت ديگر مثالً گربه را
ممتاز است. بعد اسم » ب«گوييم از  متغاير است نمي» ب«با » الف«فرمايند اين رابطه  است. بعد مي» ب«گوييم از  است نمي
انسان است. چرا كه تعريف كرديم  ناميم. كه مخصوص (رابطه انسان و جهان) را داللت مي» الف«كنند كه اين رابطه  گذاري مي

 متغاير است.» ب«رابطه انسان و جهان و اين رابطه را داللت ناميديم و اين مخصوص انسان است زيرا كه از رابطه 
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كنم. رابطه انسان و جهان را لحاظ كنيد رابطه گربه و جهان را هم لحاظ كنيد در بياني كه  طور مطرح مي حال سؤال را اين
 فرمودند.

گوييم داللت  گوييم داللت مختص انسان است و مي ادر حجت االسالم حسيني: يك اضافه كوچكي داشت. گفتيم كه نميبر
 ايد. انساني مخصوص انسان است. يعني داللت حيواني هم مخصوص حيوان است. داللت را مختص نكرده

اي هم مخصوص گربه است و به او هم  گربه برادر درخشان: وجه ديگرش اصالً قابل تصور نبود به همان اعتبار كه داللت
 توانيم راهنمايي بگوييم. مي

اي و انساني بدون قيد ما رسممان نيست چيزي را بكار ببريم. شما هم بكار نبريد  برادر حجت االسالم حسيني: ولي با قيد گربه
 چيز درست كرد.شود از هر دو يك  نگوييد خاصيت آهن و خاصيت مس و بگوييد هر دو خاصيت دارد پس مي

 دهيد كه داللت يعني چه؟ برادر درخشان: پس آيا براي داللت بصورت كلي تعريف ارائه نمي
گوييم شما  الجمله هستيم. فعال رابطه رابطه خاص انسان را داللت انساني مي برادر حجت االسالم حسيني: االن در مرحله في

 اي هم داريم؟ بگوييد داللت گربه
 ت يعني راهنمايي.برادر درخشان: دالل

 برادر حجت االسالم حسيني: راهنمايي انساني.
اي كه آقاي سليمي روي آن تأكيد كردند ما در همين حد خود را محدود كنيم؟  برادر درخشان: داللت يعين راهنمايي. نكته

 ولي جسله قبل...
ي ما افتخار است كه برابر حرف حق تسليم برادر حجت االسالم حسيني: عيبي ندارد كه حرف آقاي سليمي را بپذيريم اين برا

 شويم. مي
پذيريم يك كلمه انساني را بايد به آن اضافه كنيم اگر بگوييم داللت  برادر درخشان: پس داللت يعني راهنمايي اين را مي

 انسان مخصوص انسان است. داللت گربه هم مخصوص گربه است ولي داللت يعني راهنمايي.
 ني: راهنمايي انسان.برادر حجت االسالم حسي

برادر درخشان: داللت يعين راهنمايي. داللت انساني مخصوص انسان است. داللت حيواني هم مخصوص حيوان است: و اين دو 
داللت متغاير است. پس داللت يعني راهنمايي نه راهنمايي انسان به چيزي از چيزي است داللت نه به معني راهنمايي انسان 

 ت داللت يعني راهنمايي.چاز دال به مدلول اس
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برادر حجت االسالم حسيني: اين فقط مخصوص انسان است كه چنين است. اين فقط داللت انساني است كه داللت انسان از 
 كيفيتي به كيفيتي است.

 اميم.ن برادر درخشان: به همان اعتباري كه راهنمايي گربه هم از دالي به مدلولي از كيفيتي به كيفيت ديگر را داللت مي
خواهيم تمام كنيم تا اين اشكالها  تواند بسازد اين را نمي كه انسان فقط كلي مي برادر حجت االسالم حسيني: يعني اينجا اين

يابيم همه  ناقص باشد ما اينجا فعال فقط كاري كه داريم اينست كه بگوييم علت تعين چيست؟ بعد بگوييم آنچه را كه ما مي
 علت تعين بايد عام باشد. بايد تحت علت تعين درآيد.

 برادر درخشان: آن در مرحله بعد است. ولي االن آن نتيجه اينست كه راهنمايي شدن مختص انسان نيست.
 برادر حجت االسالم حسيني: راهنمايي انساني مختص انسان است.

 تواند. گونه كه حيوان مي نتواند راهنمايي شود هما برادر درخشان: راهنمايي شدن مختص انسان نيست يعني انسان هم مي
ربنا الذي اعطا كل «برادر حجت االسالم حسيني: يعني راهنمايي به معناي اعم قرار دهيد بگوييد اين مختص انسان است 

 يك داللتي هم به معناي اخص قرار دهيد.» شيئ خلقه ثم هدي
 برادر درخشان: ولي در اين نقطه ما در معناي اعم هستيم. نه در معني اخص.

كنند ديروز آقاي  اي كه االن آقاي درخشان تكيه مي شد نكته برادر جاجرمي زاده: نظير همين بحثها ديروز در واحد طرح مي
خواهيم بكشانيم يعني  كردند و آن وقتي است كه ما خصلت را از خصلت عام به خصلت خاص مي سيف به يك معنا تكيه مي

كنند و تغاير بين دو رابطه را  گذارند و دو رابطه ايجاد مي وم در كليت دو اثر ميكردند كه دو شيئ در رابطه با شيئ س قبول مي
كند و يكي از  كرديم تا بگوييم انسان در رابطه با اشياء روابط مختلف برقرار مي پذيرفتند اما وقتي در خصلت خاص بحث مي مي

فرمايند، اشكال  ن جناب آقاي درخشان اشكال ميناميم. برادران به يك نحوي كه اال اين روابط راهنمايي شدن انسان مي
ايم كه وقتي مهندسي روي پل ماشينهاي  هاي تبديل كم به كيف توسط خود شما شنيده كردند و آن مثالي كه در بحث مي

بيند و همه را تبديل به  كنند درست است كيفيتهاي مختلفي است ما در يك رابطه خاص همه را مشترك مي مختلف عبور مي
بيند و در وزن موتور سيكلت با ماشين و ماشين باري ديگر قائل به تغاير  ها را مشترك مي كند و در وزن آن ت وزني ميكمي

 كند و آن وزن است. خاص نيست و همه را در يك جامع مشتركي كه خصلت عام است نگاه مي
وارد شدن در يك چيزي كه شما بخواهيد  برادر حجت االسالم حسيني: جاي آن اينجا نيست. من همه حرفم اينست كه اصالً

سازي و انتزاع كنيد جايش اينجا نيست. اگر صحبت از انتزاع شد بالفاصله سعي كنيد  به يك نحوه براي انسان قوه مجرد
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يد تواند بگويد نيست) آن را بگوييد. نخواهيد در اينجا يك نحوه انتزاعي را اثبات كن الجمله نمي (ببينيد حتي كمونيست هم في
كه مخصوص مسلمين است اگر فهم گفته شد نخواهيد اثبات كنيد كه انسان يك چيزي دارد. غفلت دوستان اينست كه 

رسد همه جاي منطق ما كه محكم و قرص است همين جا همين مطلب را بگوييم ولي همينكه شما در منطق  بنظرشان مي
پا بگذارد. ولي اگر اينجور گفتيد كه قصد شما از اين حرف  دهيد آن طرف هم در منطق خودش خودتان پا گذاشتند اجازه مي

خواهيد اثبات كنيد كه هنوز وقت  چيست؟ ما اين قصد را كه تا اين اندازه قبول داريم تا آن اندازه هم كه در منطق خودتان مي
كه شما  نگوئيد مغالطه است. نه اين آن نشده است. يعني از برهان بپرهيزيد تا بتوانيد از برهانشان بپرهيزانيد. البته اگر برهان

گوئيد اينها  اي است شما مي شود آمد و درباره علم و ادراك صحبت كرد. صحبت ما يك حرف ساده دلخوش باشيد كه اينجا مي
كنم كه آيا در موضع تغايرشان موتورسيكلت و دوچرخه يك  كنند من يك سؤال مي شوند و خصلت فالن پيدا مي مشترك مي
 ا دو چيز است؟چيز است ي

 برادر جاجرمي: اما يك خصلت در رابطه با وزن...
دهند. براي تركيب شكلهاي  گوييد تركيب كه شوند در نقطه مشترك اين خصلت را مي برادر حجت االسالم حسيني: شما مي

ه شما بعد از تركيب ك كنيد. من دو سه اشكال به اين حرف بكنم يكي اين شويد. شما اول وزنها را تركيب مي مختلف قائل مي
اي كه برخورد نيروهاست  شود آن نقطه كند. در پايه ترازو و جدا جدا تركيب مي كنيد پل اينها را تركيب مي داريد نگاه مي

گوييد چيزي در اهرم عبور  كند يا مي دهم كيف را بلند مي گوييد اين اهرم را فشار مي تركيب است يعني يا وقتي كه شما مي
كنند. مگر  شوند و برخورد پيدا مي ها دارند تركيب مي كند آن كند. اگر عبور مي خورد يا عبور نمي تكان مي كند كه اين مي

گوييد  شود. در موضع تركيب مي تركيب اشيائي باشد كه مثل مايعات در شيشه آزمايشگاه تركيب شود يك نحوه تركيب مي
گويم يك تخته بلند لمبر دارد يا نه؟ اگر  اش كنم مي م خيلي سادهبرابر هستند و اال كه در موضع تركيب نگاه نكنيد بخواه

وزن آن را تبديل به سرب كنم آن هم لمبر دارد؟ يعين ارتعاش خاص خودش كه متناسب با وزن خودش است دارد؟ مرتب 
 ٢٠ك پيت كند. گرفتن يك چوب بلند كه وزن آن با ي كند و گرفتن چوب را مشكل مي نقطه ثقلش را براي شما عوض مي

 تر است. ليتري يكي است حركت دادنش خيلي سخت
 شود در دو شيئ در يك بعد خصلتهاي مشترك ببينم يعني بحث سر اينست كه آيا... برادر جاجرمي زاده: در همان وزن آيا مي

ويي را يك گذارم و يك وزنه ده كيل خواهم بگويم يك بار كاه را يك طرف ترازو مي برادر حجت االسالم حسيني: من مي
 گذاريم آيا حجم مخصوص اين دو يكي است يا دو تا؟ طرفش مي
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 برادر جاجرمي زاده: دوتاست.
 ها را حذف كنيم در وزنشان تأثير دارد يا نه؟ برادر حجت االسالم حسيني: اگر حجم آن

 برادر جاجرمي زاده: بله تأثير دارد.
داد  فشرده كنيم معلوم نيست برابر با ده كيلويي كه قبال نشان ميبرادر حجت االسالم حسيني: يعني اگر اين را پودر كنيم 

 باشد.
 بينيم. برادر جاجرمي زاده: ولي خصلت مشترك وزن را االن مي

دهد. اگر  گويم اين وزن ده كيلو كاه را نشان مي گذارم. من مي برادر حجت االسالم حسيني: من روي خصلت مشترك دست مي
 كيلو است؟ آن را پودر كنيم باز هم ده

 كه تغيير كيفيت بدهيم. برادر جاجرمي زاده: ما در اين مقطع خاص قبل از اين
خواهم ببينم وقتي فشرده  خواهم اين را تغيير كيفيت بدهم. مي برادر حجت االسالم حسيني: بعد آن را پرس كنيد من مي

ند. همه حرف من اينست كه حجم شود و حجم آن يك دهم قبلش شد اينجا بايد تركيب شود تا حجمش تغيير ك مي
 تواند روي وزن اثر نداشته باشد. نمي

 گوييد حتي يك خصلت در رابطه است... كه شما مي برادر جاجرمي زاده: اين يك بحث مفصلي است. يعني اين
م و گفتيم داديم تشريف نداشتند ما همين مسائل را ذكر كردي برادر معلمي: آقاي جاجرمي در موقعي كه ما گزارش واحد مي

شويم. بنابراين اين بحث را  اينجا جاي بحث آن نيست. البته بحث خوبي است اما اگر وارد آن شديم از آن بحث اصلي دور مي
 كنيم. اگر سؤالي در مورد داللت و فهم و شعور داريد بفرماييد. قطع مي

ريد شيئ مركب مجموع خصالش در ارتباط برادر حجت االسالم حسيني: من يك اشاره بكنم و رد شويم. شما شيئ بسيط ندا
كنيم كه علت  توانيد براحتي بگذريد. جاي تمام شدنش اينجا نيست. فقط خارج از بحث اشاره مي شود و از اين نمي متعين مي

گوييم حجم و وزن فقط حجم و وزن هم نيست الي ماشاءاهللا در مبحث نيرو يا جاي ديگر كه تبديل به بردار و كم  كه مي اين
كنيم بحث درباره اينست كه آيا خصلت  شود يك چيز ديگر و يك حرف ديگر است در اينجا فعال بحثي را كه عرض مي مي

گوييد همه داللت است ولي داللتي داراي يك ويژگي  شود مطلقا يكي باشد. تسامح كردند گفتند مگر نمي انسان و گربه مي
شود در اينجا بگوييد يك داللت  صلت همه چيز هم همين جور است. نميهست يا نه؟ اگر بگوييد نيست پس بياييد بگوييد خ

به معناي اخص داللت انساني راهنمايي شدن انسان است و مخصوص به انسان است آنوقت بحث ما در همين قسمت است. 
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كنيم از  د تنزل ميشو گوييد در يك جايي بصورت وزن مي گوييم دالي به مدلولي است. شما مي داللت انساني را در اينجا مي
 دانيم. كه جاي بحث آن پله را در اينجا نمي آييم براي اين تر مي آن پايين

ترين  آيد من در انتقال ضعيف آيد (بنظر من مي ترين مطلب در بحث كردن دو چيز است. يكي را بالمره به ذهن من مي مهم
ولي يك مطلب را خدا عنايت كرده) و آن مواظبت بر  فرد كالس باشم، سرعت انتقالهايي كه يك جمله را سريع بگويم نيست

خواهد سراغ اين بيايد كه مبناي  خواهد سراغ چه بيايد؟ مي خواهيم بكنيم؟ اين بحث مي ريشه است. اين بحث را براي چه مي
دوستان در  شود. بنده اينست كه حتماً خصلت انساني جوهره خصوصيتش هم فرق دارد چرا اين را نپذيرم اصالً چرا مطرح مي

كه صبحت ما جوري باشد كه كالم تمام شود. كه اينجا  بحث خواسشان باشد. البته شما بايد سعي كنيد بحث را ببريد مگر اين
شناسي وارد شدن را لغزش  خواهيم در بحث شناخت و فهم وارد نشويم چرا چون قبل از بحث هستي جايش نيست. مي

گوييم يك داللت به معناي اعم بگير مثل وزن بگو عمومي است. يك معناي  مي شويم دانيم پس در اين بحث وارد نمي مي
 اخص بگير بگو مخصوص انسان است مثل داللت. بحث ما هم روي قسمت دوم است.

فرماييد رابطه انساني با رابطه حيواني متفاوت است هيچ رابطه خاصي را در نظر  برادر سيف: در دنباله صحبت آنجايي كه مي
توانيد بگوييد. بگوييد انسان روابط مختلفي  كه بعدا آن را خاص كنيم به عبارت ساده ديگر اسم روابط مختلف را نمينداريد 

دارد حيوانات هم روابط مختلفي دارند و بين روابطي كه انسان با يك شيئ دارد يك نحوه رابطه را تفهيم و تفاهم يا راهنمايي 
با بلندگو ممكن است شش رابطه داشته باشد ولي فعال شما كل را در نظر گرفتيد و گوييم مثالً انسان در برخورد  شدن مي

كند وقتي هم  زند يك احساس مي گفتيد كل رابطه انسان با بلندگو يعني انسان در برخورد با بلندگو وقتي دستش را به آن مي
كند و... بنابراين فعال براساس اين معنا  ر ميآيد يك احساس ديگ كند وقتي اسم بلندگو مي بيند يك احساس ديگر مي آن را مي

عنوان يك رابطه در برخورد با اشياء  اگر بخواهيم دنبال كنيم اصالً بحث از روابط انسان با يك شيئ نيست بلكه از كل روابط به
 است.

جا پا بگذاريم آنجا آيد اگر همين جا براي بحث شناخت  برادر حجت االسالم حسيني: باز يك نكته عرض كنم. به ذهن ما مي
توانيد اين را تبيين كنيد  خواهيم چه كنيم؟ اگر شما اينجا يك جا پا گذاشتيد بعد كه خواستيد بگوييد فهم چيست؟ مي مي

كه جا پا داشته باشد تقسيم كنيد. بصورت مجمل بگو  تر از اين كنم كه نه شما بصورت مجمل خيلي كلي بنده عرض مي
كه علت تفاوتش اينست كه اين از اين افضل است. فعال بگو متفاوت است و هيچ چيز اضافه نكن. متفاوت است بعد جايش بگو 

 فعال مجموعه روابط انسان را در يك مجموعه بكن و بگو مختلف است بعد سر مختلف بودنش بگو چرا مختلف شده است؟

۱۸۴



ت را مطرح كنيم بگوييم چرا آثار مختلف است؟ كه بخواهيم بحث دالل توانيم بجاي اين تر مي برادر سيف: پس به عبارت ساده
بعد كه علت آثار مختلف را پيدا كرديم و علت اختالف در اشياء را تعين در رابطه گفتيم بگوييم يكي از چيزهايي هم كه مورد 

 ها...  مصداق اين معناست داللت است. يا رابطه خاصي است كه بين انسان
د تا به آنجا برسيم ما مسأله داللت را هم كه گفتيم به معناي علت داللت سخن كش برادر حجت االسالم حسيني: طول مي

كنيم يعني ما يك تغاير داشتيم آن تغاير تمام شد  گفتيم. علت تعين، علت داللت، علت هماهنگي روي علت آن صحبت مي
داللت مطرح شد اگر بحث بعد سنجش را كه صحبت كرديم بعد از سنجش مسأله هماهنگي و بعد از هماهنگي مسأله علت 

 كه مقدمه قرار بگيرد براي علت داللت است. داللت پيش آمد به دليل اين
 كنيم چيزي جز رابطه تأثير و تأثري نيست و يعني رابطه نظري اصالً نيست. لذا ... برادر سيف: داللتي را كه اينجا صحبت مي

 بگويم بعدآ... خواهم گوئيد نيست. من مي برادر حجت السالم حسيني: چرا مي
 برادر سيف: يعني ممكن است بعداً اثبات بفرمائيد ولي آنچه را...

اش رابطه  گوئيد اينست كه هر چيز با انسان رابطه داشته باشد رابطه برادر حجت السالم حسيني: ولي آنچه را در اينجا مي
گوئيم آنچه ذهني  صي است. هر چيز را مياش رابطه خا خاصي است. همينجور كه هر چيز با آهن رابطه داشته باشد رابطه

 شوم.  است من وارد بحثش نمي
 برادر سيف: روي هم رفته هر چيز ...

دانم. منحصر  دانم. امر عيني است؟ نمي آيد؟ نمي برادر حجت السالم حسيني: روي هم رفته هر چيز امر ذهني از آن بيرون مي
ها  خواهم برداريم اينست كه علت تعيين آن دانم. قدمي كه بعد مي دانم. ذاتآ منحصر است؟ نمي به اين دسته است؟ نمي

چيست؟ بعد بگوئيم اين علت تعيين قدرت شمول بر همه چيز دارد؟ اگر قدرت شمولش هم تمام شد در دسته بندي كلي 
 آئيم.  مي

افتد.  طق چه چيز اتفاق ميبرادر سيف: عرض من هم همين است كه ديگر از داللت بحث نكنيم به اين معنا كه بگوئيم در من
بينيم. آثار مختلف دارند پس اشياء مختلف هستند تغاير بين اشياء است  گيرد بگوئيم اشياء را مختلف مي داللت صورت مي

كه اين كيفيت يك نحوه كيفيت است و آن كيفيت يك نحوه كيفيت است  كه اشياء مختلف داريم چيست؟ علت اين علت اين
هاي ذهني هم داريم يا نه؟ اگر تعيين هاي  يين و علت كيفيات مختلف را ديديم بحث كنيم كه تعيينچيست؟ بعد كه علت تع

شود بر  ذهني هم داريم بالطبع نبايد تابع اين علت تعيين باشند؟ پس چون تعيين ذهني هم داريم و تابع علت تعيين است مي
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ه از منطق شروع كنيم و به داللت نظري برسيم و از آنجا تعيين هاي ذهني و مفاهيم كلي تكيه كرد و لذا من بحث خاصي ك
 بينم.  شروع كنيم و به داللت نظري برسيم و از آنجا شروع كنيم نمي

 برادر حجت السالم حسيني: طول دارد تا به منطق برسيم. 
كنيم چرا اشياء  برادر سيف: اصالً ديگر بحث داللت بين ذهن و عين مطرح نيست بلكه علت تعيين را از همين جا شروع

 مختلف است؟
 خواهيم علت تعيين را پيدا كنيم.  كه مي برادر سيف: براي اين

 خواهيد علت تعيين را پيدا كنيد؟ بحث شما چه بود؟ از اول بحث چه كرديد؟  برادر حجت السالم حسيني: چرا مي
 برادر سيف: بحث هستي شناس بعد به متد آمديم.

 شما در بحث متد چكاره است؟برادر حجت السالم حسيني: بحث 
خواهيم  برادر سيف: خواستيم علت تعيين را ... ما علت تعيين را كه بدست آورديم بعد ميخواهستيم بگوئيم منطقي را كه مي

 بسازيم بر پايه علت تعيين استوار است.
 بحث علت تعيين شروع نكرديد؟ برادر حجت السالم حسيني: چرا بعد از هماهنگي اين را قرار نداديد؟ قبل از تغاير چرا به

كنيم تعينات مختلف را بايد پذيرفته باشيم وجود تغاير را پذيرفته باشيم بعد  برادر سيف: چون وقتي علت تعيين را صحبت مي
 خواهيم. از آنست كه علت تعيين را مي

ه خصلتهائي دارد كه حيوانات يا كنم. اينجور كه من فهميدم شما فرموديد انسان يك مجموع برادر سليمي: من چند سئوال مي
گوئيم. كه اين دو با هم متغاير  چيزها را خصلت حيوان مي چيزهاي ديگر ندارند كه بصورت كلي آن را خصلت انسان و ديگر 

شود يعني انسان خصلتي  كنيد كه انسان داللتي دارد يا نه؟ يعني انسان داللت مي هستند. حال در اين مرحله آيا بعد طرح مي
 شود؟ د كه داللت ميدار

شود. اگر بخواهيم طرح كنيم بايد اين داللت را اثبات كنيم چون ما وقتي  ظاهراً در بحثها گفته شد كه انسان داللت مي
كند نگفتيم كه انسان  خواستيم تغاير انسان را با ساير چيزها بگوئيم نگفتيم كه انسان فقط بخاطر داللت است كه فرق مي مي

هائي است كه  رود و... تمام اينها رابطه خورد، راه مي هاي انسان با جهان است. انسان غذا مي اللت يكي از رابطهشود. د داللت مي
اي بين انسان و جهان است. و اين رابطه مثالً با  با جهان دارد. داللت يكي از آنهاست. بنابراين بايد اثبات كنيم كه چنين رابطه

كنيم يعني ظاهراً تا اينجا گفته شده  ارد. اگر اين را بخواهيم اثبات كنيم چگونه اثبات مياي كه حيوانات دارند فرق د رابطه
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كند؟  است، آيا به همين دليل كه مجموعه خصلتهاي انسان با مجموعه خصلتهاي حيوان تفاوت دارد داللتهايشان هم فرق مي
ز در كل مختلف باشند ولي دريك رابطه مساوي باشند آيد كه ممكن است دو چي اگر اين را بگوئيم كه باز اين اشكال پيش مي

 مثالً همان مثال آقاي جاجرمي دو شئي كيفيتاً مختلف هستند ولي وزنهاي هردو يك كيلوست. 
 برادر معلمي: قرار شد وارد اين بحث نشويم.

 شود اينست... گويم. اشكالي كه وارد مي برادر سليمي: من از يك بعد ديگر مي
گويند اشكالي كه وارد نيست. شما از  كه مي گويند اشكال خاصي به بحث دارم نه اين م حسيني: ايشان ميبرادر حجت السال

بينيد اثبات خالء كنيد و بعد بحث كنيد. اگر اين بحث را نكنيم چه چيزي كم  نگفتن اين بحث يك خالئي در بحث مي
 آيد. اول اين را تمام كنيد. مي

توانيم بگوئيم كه داللت انسان را  كه حتماً الزم نيست با اين مثال آن بحث را بكنيم. مي برادر سليمي: عرض من همين است
گوئيد؟ ما فقط اثبات كرديم مجموعه روابطي كه انسان با  كند اين را به چه دليل مي گوئيم فرق مي كه با داللت حيوان مي

ها رابطه داللت است. بنابراين بايد  يكي از اين رابطهكند  طبيعت دارد با مجموعه روابطي كه حيوان با جهان دارد فرق مي
اثبات كنيم كه اگر دو مجموعه مختلف باشند اجزائشان هم حتماً مختلف است. همين بحثي كه فرموديد حجم يك چيز روي 

فهم او هم اثر رنگ يا وزن آن اثر دارد بنابراين بايد اثبات كنيم چون راه رفتن انسان غيراز حيوان است اين راه رفتن روي 
 دارد.

 برادر حجت السالم حسيني: داللتي كه آهن روي جهان دارد چگونه است؟
 برادر سليمي: ما بحث اشياء نكرديم.

 گويم. برادر حجت السالم حسيني: نه ما بحث اشياء كرديم. شما داللت آن را بگو بعدش تندترش را مي
 شود. برادر سليمي: بحث كه اينجور نمي

 والسالم     سالم حسيني: اتفاقاً بحث اينجور درست است.            برادر حجت ال
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١٦/١١/١٣٦٢ 

 ٤٤جلسه 
 فهرست بحث اصول اعتقادات، گروه اقتصاد نظري

 گزارش جلسه واحد
 پيشنهاد دو يا سه راه براي اثبات خصلت خاص داللت در انسان

 دال و مدلول؟آيا داللت رابطة دال و مدلول است يا فهم رابطة 
 آغاز بحث

 كنيم؟ چرا بعد از بحث هماهنگي پيرامون انسان و خصلت خاص داللت بحث مي
 »انتقال از كيفيتي به كيفيت ديگر«اشكالي بر تعريف داللت به عنوان 

 اگر داللت را انتقال از علمي به علمي تعريف كنيم چه اشكاالت و پيامدهايي دارد؟
 يك مادياز ديد » علم و آگاهي«توصيف 

 دال در داللت تنها شي خارجي است و يا علم اولي و يا گاهي اين و گاهي آن؟
 پيامدهاي اصالت عين و اصالت ذهن در شناخت

 بودن آنها زيرا ...» واقعي«بودن يا » حقيقي«كنيم و نه بر  ما صرفاً بر وجود رابطه بين انسان و بين دو كيفيت تكيه مي
 ن به نقايص اصالت عين و اصالت ذهن برخورد نخواهيم كردبا تكية هماهنگي و علت تعيي

 گوئيم تا هر گاه يكي از دو كيفيات خيالي بود راهنمايي موضوعاً منتفي باشد. راهنمائي را رابطة بين انسان و دو كيفيت مي
بطه دو كيفيت وارد شود يا پرسش از چگونگي برقرار شدن رابطة انسان با را پرسش از منشأ اثراتي كه بر ذهن گذاشته مي
 شدن به مكانيزم شناخت است و نه علت داللت.

 دو كيفيت مطروحه در دالت، اعم از عيني و ذهني است
 سير بحث گذشته از هماهنگي تا علت تعيين
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 آيا رد استنتاجات ذهني به دليل عدم امكان نسبت دادن آنها به خارج ترديد در اصالت ذهن از پايگاه اصالت عين نيست؟
توان ارتباط هر شي با رابطة بين هر دو كيفيت ديگر (از جمله انسان و يك كيفيت  بنا به تعريف داده شده از داللت نمي آيا

 ديگر) را داللت ناميد؟
 شناسي است و نه متد بحث اصالت عين و ذهن و هماهنگي مربوط به هستي

 رد اصالت ذهن از پايگاه اصالت عين نبود
 ردي بر اصالت عين

 اصل تعيين و حاكميت اصل هماهنگي برعين و ذهنفايده 
 رابطه انسان با رابطه دو كيفيت است» داللت انساني«

 منظور از خارج از ذهن حتمًا عينيت خارجي مادي نيست
 ذهني خيالي يا عقلي؟!

 در محاسبه ذهن، در داللت تعين و در ادراك هماهنگي اصل هستند
 گردد. ي نسبت داد كه ريشة برهان و ادراك به آن قلمرو باز ميتوان به قلمرو نتايج برهان را تنها مي

 نكاتي پيرامون نحوه برخورد ماديون با مسئله شناخت
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 تعالي بسمه
 اصول اعتقادات -٤٤جلسه 

اي مطرح بود كه  برادر معلمي: بسم اهللا الرحمن الرحيم، بحث جلسة قبل در ادامه بحث داللت بود كه در تعريف آن جمله
و اين كه قبل از مهرة سنجش في الجمله هم. بحث فهم شعور، تميز، » ائي شدن شعور از يك كيفيت به كيفيت ديگرراهنم«

يا نظر يا هر چيزي كه بخواهيم اسمش را بگذاريم در آنجا بايد به نحوي به صورت في الجمله مطرح بشود. در دو جلسة 
ترك قبل گرفته شده بود استفاده شد و تقريبا يك سير بحثي واحدي كه داشتيم از چند نتيجه كه در جلسات واحد و مش

توانيم انكار كنيم همين شروع به صحبت كردن پذيرش انتزاع است به  آماده شد. به اين ترتيب كه: انتزاع في الجمله را نمي
بعد استفاده شد از بحث پذيرش انتزاع في الجمله،  –توانيم انكار كنيم همين شروع به صحبت كردن  الجمله، را نمي صورت في

تغاير و گفته شد كه تغاير به صورت محض و حاد خودش يعني هر دويي را دوديدن و آن را يك نديدن. بنابراين با استفاده از 
توان گفت كه، انسان با قلم، ميكروفون و... اشياء ديگر متفاوت است. در اينجا استفاده از بحث تغاير شده به  تغاير و انتزاع مي

هاي خاص را به اسم انسان گرفتيم و گفتيم با ساير كيفيات مختلف است تا حدودي هم استفاده  عنوان كه يكي از كيفيت اين
ها را هم در يك  اي جمع بكنيم و كليه ميكروفون ها را اگر در يك مجموعه از بحث انتزاع في الجمله شده كه ما كلية انسان

جا باز چند مطلب كه قبال گفته شده بوده استفاده شده بكي اين كه ما  بعد از اينمجموعه جمع بكنيم آثارشان متفاوت است. 
خواهيم در اين جاها اثبات كنيم كه انسان خصلتي را دارد كه آن خصلت را به صورت كمي و كيفي دقيقاً عين همان را  نمي

لتي را دارد كه فالن كيفيت يا فالن شي همان خواهيم ثابت كنيم كه انسان خص ميكروفون ندارد و يا ساير اشياء ندارد يا نمي
خواهيم تغايرش را نشان بدهيم بگوئيم كه اين خصلت انساني با آن خصلت  خصلت را زيادتر دارد يا كمتر دارد فقط مي

ختالف اي گرفته شده بود اين كه از اختالف آثار است كه پي به ا ميكروفون با يكديگر متفاوت است و تغاير دارد باز يك نتيجه
گوئيم دو كيفيت است. بنابراين  كنيم مي بريم. يعني آثاري براي ما محسوس است از اين كه دو نوع اثر حس مي كيفيات مي

شود وارد شد  اگر بخواهيم خصلت خاصي را هم در انسان اثبات كنيم بايد در همين تغاير آثارش بياوريم. بعد يك بحثي را مي
ين بايد از كنار اين بحث طوري رد بشويم كه وارد آن نشد و آن هم بحثي بود كه در جلسه كه جايش در اين جا نيست بنابرا

قبل اشاره شد و آن اين بود كه، ما اگر از تغاير آثار گفتيم انسان با ميكروفون دوئيت و تغاير دارد آيا اين به معناي اين است 
هاي ميكروفون متفاوت است يا اين كه نه در بعضي از  و خصلتهايش با كليه آثار  كه تا حاق مطلب انسان كليه آثار و خصلت

ها سست كه با يكديگر مختلف هستند و چون جاي اين بحث  ها با يكديگر مشترك هستند ولي در بعضي خصلت آثار و خصلت
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اد شد كه جايش در اينجا نيست بايد طوري مسئله را طرح كنيم كه وارد اين مطلب نشويم. در جلسة واحد دو راه  پيشنه
تقريباً هر دو راه هم به نتيجه رسيده يك راه اين بود كه ما بيائيم انسان و يك كيفيت با ساير كيفيتها را در تغاير قرار بدهيم 
از حيث آن خصلتي كه مورد نظر ماست يعني بدون اين كه توجه كنيم كه آيا كلية آثارش با هم مختلف است يا بعضي 

ري كه مورد نظر ما هست بيائيم تغايرش را با ساير اشياء نشان بدهيم و بگوئيم اين خصلت در مشترك و بعضي مختلف آن آثا
شد اگر  اش طور ديگري است يا كمتر است يا زيادتر و مثال گفته مي انسان به اين نحو است در ساير اشياء اگر باشد نحوه

گوئيم انسان از اين كه در اينجا  يكروفون است ميانساني را در نظر بگيريم و يك خودكار نسبت به شي سوم كه فرضاً م
شود در اين وسيله صحبت كرد يا صدا را بلندتر از حد معمول كرد يا  برد كه مي ميكروفون گذاشته شده پي به اين مطلب مي

است صدا را از اين محل به محل ديگر منتقل كرد اين خصلت را انسان دارد كه براي من كه انسان ديگري هستم محسوس 
رسد شروع به  دهد، ميكروفون كه دستش مي بينم از روي آثارش كه يك انسان اين كار را انجام مي كنم و مي يعني حس مي

گويد كه اين ليوان يا استكان قابليت در آن چاي خوردن را دارد ولي اين  بيند. مي كند يا ليوان را كه مي صحبت كردن مي
براي ما محسوس نيست و همين كه خصلت يك طرف براي ما محسوس و خصلت يك  مداد اگر هم اين خصلت را داشته باشد

توانيم بگيريم كه اين دو خصلت با يكديگر. متغاير است و همين تغاير في  طرف ديگر براي ما محسوس نيست نتيجه مي
ي كنيم. يك راه ديگر كه دوستان الجمله براي ما كافي بود، اين از راهي كه ما بيائيم خصلت خاص انسان را با ساير اشياء بررس

ها و آثار مختلف خود انسان در تغاير مالحظه كنيم همانجور كه در جلسة قبل هم  پيشنهاد كردند اين بود كه بيائيم خصلت
گذاريم راه رفتن دويدن، خوردن، خوابيدن،  دهد كه اين اثر را دارد و اسمش را مي گوئيم كه انسان يك اعمالي مي گفته شد مي

توانيم  گذاريم عمل فكر كردن و راهنمائي شدن و مي دهد كه اسمش را مي گوئيم يك عمل ديگري هم انجام مي . بعد هم مي..
كند به فكر كردن  تغاير آثارش را هم مالحظه كنيم و بگوئيم فرضا يك وقت است كه انسان در اين جلسه كه نشسته شروع مي

آيم  گذارم و مي روم باال و اين وسائل را روي ميز مي كنم. مي در اتاق را باز مي شوم، كه مثال جلسه كه تمام شد من بلند مي
دهد با يكديگر  دهد. اين دو عمل كه انسان انجام مي روم منزل و ... . همان كارها را انجام مي شوم مي بوس مي پائين سوار ميني

راي فرد ثاني يكي قابل حس است كه اين دارد اآلن تغاير دارد فقط صرف تغايرش مورد نظر ماست و حداقلش اين است كه ب
رود و ... آن راه رفتن و در باز كردن و... براي نفر دوم قابل  ها باال مي كند از پله دهد مثال در را باز مي چه عملي را انجام مي

تغاير اين دو  تواند اين را تشخيص دهد. از همين كنم نفر دوم نمي حس نيست، وقتي من دارم يك همچنين فكري مي
توانيم بگوئيم انسان نظرياتي دارد و انسان عملي دارد، انسان فكر كردني و عمل كردني دارد. اين دو راهي بود كه در جلسة  مي
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ديروز بحث شد و تقريباً اين كه انسان يك همچنين خصلتي دارد تمام شد. اگر روي اين قسمت با اين سيري كه گفتيم كسي 
وال خاصي نباشد تا بقية سؤاالتي كه در قبل بوده و به بررسي آن نپرداختيم بحث كنيم كه آيا جوابش در اعتراضي ندارد و سئ

 ها گفته شده يا الزم است روي آن دقت شود.(سكوت حضار) اين بحث
باشد در  در جلسات قبل دو سري سؤال مطرح شده بود، سري اول به اين ترتيب بود كه، سؤال اول، اگر داللت به معناي رابطه

ها از موضوعيت خارج  خارج رابطه است پس داللت محدود به ذهن نيست، ظاهراً اين سؤال بعدي كه با هم شباهت دارند اين
دهد به  گذارد و مدلولي را نتيجه مي شوند و سؤال دوم هم اين است كه اگر داللت به معناي اين است كه دال برذهن اثر مي مي

شود. در اين صحبت كه االن گفتيم چه در  مه اشياء است كه داللت باز هم منحصر به ذهن نميمعناي همان تأثير و تأثر ه
مورد تأثير و تأثر چه در مورد رابطه كه بخواهيم بگيريم ما رابطه تأثير و تأثر خاص را نشان داديم و مورد نظر ما بوده بنابراين 

 شود. م اين دو سؤال منتفي مياگر كه داللت را تأثير و تأثر خاص يا رابطه خاص بگذاري
رابطه بين دال و مدلول «باشد اين است كه آيا داللت همان  سؤال سوم كه در اين زمينه است و ريشه به قيد سؤاالت مي

است؟ سؤاالت ديگري در اين زمينه هست كه آيا رابطة بين دال و مدلول ذهني » فهم رابطة بين دال و مدلول«يا » است
شعور نباشد باز هم اشياء داللت دارند؟ حتي اگر قبول كرده باشيم داللت را كسي نفهمد؟ و بقيه سؤاالت است؟ آيا اگر ذي 

توانند صحبت  گردد كه دوستان روي همين مي روي همين مطلب است. سؤاالت سري دوم هم بيشتر به همين سؤال بر مي
رابطة بين دال و مدلول است؟ يا فهم رابطه بين دال و  كنند كه آيا رابطه بين دال و مدلول ذهني است يا آيا داللت همان

 شود. مدلول است؟ روي اين اگر يك مقداري بحث بكنيم بقيه سؤاالت انشاءاهللا پاسخش روشن مي
اي كه برخورد  برادر اميري، بسم اهللا الرحمن الرحيم، سؤالي در اين زمينه داشتم و آن اينكه اگر ما به اولين مهره

اي را  گوئيم غير قابل انكار است راه نقض اين مطلب با توجه به مالحظة آثارش بود. حال بعد از تغاير مهره و مي كنيم(تغاير) مي
گوئيم اين  كنيم و مي هاست كه با كيفيات ديگر متغاير است و روي آن بحث مي انتخاب كرديم به نام انسان كه يكي از كيفيت

كار به اين نداريم كه چيزهاي ديگري دارد يا خير! ولي سؤال اينست كه آيا اوالً  و» داللت شدن«انسان يك چيزي دارد به نام 
كند. و ثانياً چرا طرف مقابل بپذيرد كه كار به بقية چيزها ندارد؟ و چرا نگويد كار داريم! فرض كنيد  چرا انسان را انتخاب مي

كنم كه مثال اين خصلت را  هم روي گربه بحث ميكنيد كه انسان چنين خاصيتي دارد، من  گويد شما روي اين بحث مي مي
پذيريم كه انسان را انتخاب كنيم تا روي آن بحث  دارد. چرا ما كار به چيز ديگري نداريم؟ بنابراين سؤالم اين است كه اگر مي

» اند مفاهمه كندتو انسان مي«شود و اين داللت يا به عبارت ديگر اين كه  شود در همين مرحله پذيرفتيم كه انسان داللت مي
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اي كه  گوئيم كه مثل همان مرحله خواه ناخواه در خود انتخاب انسان پذيرفته شده است و در اينجا صرفاً ما راه اثباتش را مي
كنيم و اين كار را انسان  كند روي قسمت داللتش تكيه مي گوئيم كارهايي كه انسان مي در تغاير تمام كرديم است يعني مي

دهد البته اين تكيه كردن هم بصورت في الجمله است در ضمن اين  كنيد فرضاً جواب مي ي با او صحبت ميكند يعني وقت مي
شود كه آنجا هم اگر شما به صورت خيلي كلي مطرح كرديد جاي پرسش است كه  سؤال روي خود علت داللت هم مطرح مي

گرديد؟ بنابراين چون آنجا تعريف داللت  داللت انسان مي كنيد؟ چرا داريد دنبال علت چرا فقط داللت انسان را داريد مطرح مي
شود اين طور مطرح كنيم كه  آيد. حال بنده اين سؤال يا پيشنهاد را دارم كه آيا نمي را ما به انسان داديم اين اشكال پيش مي

انسان يا چيز ديگر نسبت ندهيم بعد از غير قابل انكار بودن في الجمله تغاير آن بگوئيم تميزي مطرح است و واقعاً اين را به 
يعني تغاير و بالفاصله مسئله ميزگذاري را مطرح كنيم و بعد بگوئيم و كار نداريم كه اين را بچسبانيم به انسان كما اينكه اآلن 

هرحال ايم تميز انساني و تميز غيرانساني ولي ب ايم و بعد هم گفته هم خيلي كلي شده است و تميز را ما خيلي كلي مطرح كرده
و بتوانيم اين » تميزي مطرح است«تا موقعي كه ما تيتر را خاص نكرديم مطلبي نيست، بنابراين اگر ما اينجا بخواهيم بگوئيم، 

را اثبات كنيم كه غير قابل انكار است و بعد در داللت هم آن را در رابطه با تميز مطرح كنيم بعد اگر اثبات شد كه انسان است 
زنيم چرا از اول اصال انسان را براي بحث انتخاب كرديم؟ و  شود ولي اگر اين قيد را مي ال ايجاد نميدهد اشك كه تميز مي

 بهرحال اين غير از اين كه اقرار كنيم كه باري انسان خصلتي است به نام داللت شدن چيز ديگري نيست.
كه چرا انسان را انتخاب كرديم؟ يعني فقط به  برادر معلمي: شما دو مرتبه برگشتيد به همان سؤال قبلي و سؤالتان اين بود

 كند؟ همين اشكال برخورد مي
 برادر اميري: بله

برادر معلمي: يعني به آن دو سيري كه گفته شد نقضي برآن نديديد فقط نقض را در اين ديديد كه چرا انسان را انتخاب 
 كرديد؟

اي هم  د داللت بشود شكي در آن نيست و به نظر من اولين مهرهبرادر اميري: بله و در عين حال اين كه اگر انسان انتخاب شو
گفتيم تغاير و بعدش ميگفتيم انسان داللت ميشود. ولي آيا چرا انسان را  كه بعد از تغاير بود همين بحث داللت بود كه مي

 انتخاب كرديم؟
خواستيم بحث شناخت بكنيم و  ه يعني ما ميبرادر سيف: علت اين كه انسان انتخاب شده اين بوده كه اختالف بين انسانها بود

بگوييم كه انسان اين چنين است. بنده مدعي بودم كه جهان اينگونه است و آن ميگفت كه خير جهان اين گونه نيست و آن 
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م به ها بود، لذا بدنبال پايه و ريشه اختالف تميزمان بوديم و توافق كرديم كه بيايي گونه است و اختالف بر سر شناخت انسان
جاي اين كه هر كسي روي حرف خودش اصرار بورزد با هم از يك جاي مشترك شروع كنيم و ببينيم شناخت انساني اشتراك 

ايم (در همان بحث تغاير) كه تميزي است همان طور كه تميز تغاير  الجمله پذيرفته اش كدام است و در همين رتبه في حقيقي
كنيم، اين كه ما هم كه ميزگذاري را تأييد كنيم ميپذيريم تميز بين اشياء است. بعد  يپذيريم كه ميزگذاري بين اشياء م را مي

گوييم هر جا كه تميزي  دهيم قدرت تميز را به انسان بلكه مي از آنجا ديگر بحث شما ديگر اختالفي نيست ما اختصاص نمي
شود بايد از اين مراحل بگذرد اين باشد و بخواهد تميزي صورت بگيرد و شناخت حاصل بشود و شناخت صحيح حاصل 

مراحلي كه بعداً به آن بعداً به آن ميرسيم و لذا از يك طرف تكيه بر انسان از اين جهت داريم يعني شروعمان از انسان است 
كنيم در عين اين كه بحث  بدليل اين كه اختالف بين انسانها هست از يك طرف نفي قدرت فهم و تميز براي غير انسان نمي

را هم اصراري نداريم كه بكنيم چون كه موضوع بحثمان نيست، بلي اگر نهايتاً در هستي شناسي اين چنين نتيجه گرفتيم  آن
شان با انسان يا با فهم انسان و مشاركتشان چگونه است. اينها بحثهايي  فهمند و روابط كه غير انسانهايي هم هستند كه مي

ح ميشود و همنط طور كه گفتيد ما ميتوانيم بحث تميز را و بعد علت تغاير و است كه بعد از فلسفه و هستي شناسي مطر
علت داللتهاي مختلف را محدود به انسان نبينيم يعني بحث داللت را كه ميكنيم بر بحث يك سلسله داللتها كه مخصوص 

 است.گوييم آنجايي كه داللت است ببينيم پايه و علتش كج ورزيم بلكه مي انسان است تأكيد نمي
 برادر معلمي: شما اين قسمت را اگر جوابي داريد بفرماييد؟

گوييم بحث دربارة انسان است مفاهمه و داللت را به صورت  خواهيم وارد فهم بشويم ولي همين كه مي برادر اميري: ما نمي
است حال اگر داللت را درباره  طور كه استاد فرمودند داللت راهنمايي شدن انسان الجمله پذيرفتيم. اگر در داللت هم همان في

چيزهاي ديگر هم مطرح كنيم و بعد بگوييم اين راهنمايي شدن انساني است و ديگران راهنمايي شدن غيرانساني و با اين قيد 
كنيم بايد پذيرفته باشيم كه اين انسان يك چيز  زنيم روي انسان بحث كنيم، همين كه روي انسان بحث مي خاص كه مي
كنيم؟ داللت چيزهاي ديگر هم زماني مطرح  دارد ولي آيا چرا داللت چيزهاي ديگر را بحث نمي» قدرت مفاهمه«خاص به نام 

خواهد بود كه علت داللت را به صورت كلي بگوييم و كار نداشته باشيم كه علت داللت انساني را پيدا كنيم يا غيرانساني را 
 موضوع انسان را بحث بكنيم اشكال ندارد. بلكه علت داللت را كلي بگوئيم و بعد اگر خواستيم

برادر معلمي: اين پاسخي كه آقاي سيف به شما دادند نقضش كجا بود؟ كجاي آن را قبول نداريد؟ ايشان يك پاسخ دادند كه 
 چرا انسان را انتخاب كرديم، اين را قبول داريد؟
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خواهيم ببينيم با همديگر بحث كنيم كه  يم بحث بكنيم ميخواه ها هستيم كه مي برادر اميري: اين را قبول داريم كه ما انسان
خواهم وارد فهم بشوم بلكه همين  ها (البته توجه شود كه نمي گوئيم انسان چه اختالفي است؟ فالن است؟...! و همين كه مي

د داللت بشوند (يعني ما توانن ها مي پذيريم كه انسان فهمند) در يك حد اجمالي مي ها مي گوييم انسان زنيم مي حرفي را كه مي
گويد من  الجمله مفاهمه كنند يعني اگر ايشان به من چيزي مي توانند به صورت في خواهيم بحث بكنيم) مي هستيم كه مي

 بتوانم آن را حداقل تميز بدهم و درك بكنم.
 برادر معلمي: پس اشكال شما رفع شد؟

صورت اين اشكال  اللت نبايد فقط انسان را انتخاب بكنيم. كه در اينبرادر اميري: اگر به اين عنوان باشد بله ولي در علت د
 آيد كه چرا در علت داللت انسان را انتخاب كرديم؟ پيش مي

شود؟ ايشان گفتند ما  دهند آن وقت چه اشكالي پيدا مي برادر معلمي: همين جوابي كه به شما دادند آنجا هم همين را مي
شود كار هم نداريم كه ساير اشياء هم  خواهيم بگويم انسان داللت مي شوند مي اللت نميخواهيم بگوييم ساير اشياء د نمي

 دهند. گوييد چرا انسان را انتخاب كرديد؟ همان جواب را مي شوند يا خير، بعد مي داللت مي
 تواند مشترك باشد؟ گوييد بايد از امر مشترك شروع كرد آيا اين امر مي برادر اميري: پس اين كه مي

شود؟ (من  برادر معلمي: اين استداللي كه گفته شد، سؤال همين بود كه آيا كسي هست كه بعد بگويد خير انسان داللت نمي
 اين را قبول ندارم؟)

 تواند بگويد! برادر اميري: خير، اين را نمي
 ت نكرديم.شود؟! اين را كه اثبا مان نگفتيم ساير اشياء داللت نمي هاي برادر معلمي: ما هم كه در بحث

شود. بحث داللت را كلي  كه پذيرفتيم انسان داللت مي برادر سيف: يعني يك نكته قابل دقت است و آن اين كه بعد از اين
بكنيم بعد اگر ديديم اثبات شد همچنين داللتي » قاعده«گوييم داللت مخصوص انسان است و نفي  كنيم ديگر نمي مطرح مي

 كنيم. بات ميبراي ديگران هم هست آن را هم اث
 برادر اميري: خيلي خوب اگر اين چنين است من قبول دارم!

كنم. بحث ما از  گويم كه بحث چه بود بعد اشكال مي برادر سليمي: بسم اهللا الرحمن الرحيم من خالصه كوتاهي از بحث مي
» ست از كيفيتي به كيفيت ديگرراهنمايي شدن شعور ا«شد روي اين كه داللت  اول در مورد داللت بود ابتداي بحث تكيه مي

هايي مختلف و  شود بايد با شعور باشد و بعد روي اين تعريف يعني اول تكيه روي شعور بود و اين كه آن چيزي كه داللت مي
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الجمله با چيزهاي ديگر فرق دارد) اما بعداً جناب استاد خودشان  شد كه (شعور في هاي مختلف شد و در آنجا گفته مي بحث
طور كه  كنيم چون كه شعور و فهم را اگر بكار ببريم (البته اين دند كه خير، از اين به بعد ما روي شعور تكيه نميهم فرمو

فهمم من هم مثل بقيه  استنباط من بود) ممكن است بحث برانگيز باشد چرا كه طرف مقابل ممكن است بتواند بگويد من نمي
پذيرم و اين  پذيرند من از حرف زدن شما اثر مي اشياء از آثار مختلف اثر مي طور كه بقيه پذيرم، همان اشياء عكس العمل مي

كند و آن را اسمش را  ها فرق مي بود كه فرمودند بياييم روي رابطه تكيه كنيم يعني بگوييم انسان وجود دارد و با ساير پديده
انساني اسم گذاشتند. حاال اينجا دو اشكال گذاشتند داللت اعم و داللت به معني اخص كه در مورد انسان هم هست داللت 

شود) اعم از خوردن و  شود يكي اين كه اگر ما در اينجا (در داللت انساني كه گفتند شامل همه حركتهاي انسان مي پيدا مي
يفيتي خواهيم شعور را اثبات كنيم؟ اگر باز بخواهيم بگوييم شعور ك خوابيدن و صحبت كردن و نوشتن و تمام اينها چطور مي

است (در آن مجموعه داللت انساني) متغاير با چيزهاي ديگر انسان كه باز هم برگشت پيدا كرديم به همان شعور يعني از اول 
توانستيم بگوييم انسان شعوري دارد كه غير از چيزهاي ديگر است يا بفرمايند كه شعور كيفيتي است غير از چيزهاي ديگر.  مي

شود كه ممكن است اگر بحث برود روي شعور و فهم  همان نرفتيم و باز همان اشكال مطرح مي بنابراين ما قدمي جلوتر از
بتوانند آن را انكار كنند و بگويند خير اين هم يك علكس العمل است و فهم نيست و يك اشكال ديگر هم اين كه داللت 

برند كه انتقال از  اللت را به اين معني بكار مياش اين نيست كه انتقال از يك كيفيت به كيفيت ديگر باشد د معناي اصطالحي
گويند علم به چيزي در صورتي كه از علم به آن علم به چيز ديگر حاصل شود يعني داللت جايي مطرح  علمي به علم ديگر مي

دن است؟ توانيم داللت بگوييم مثال منبسط شدن آهن داللت ش است كه فهم مطرح باشد بنابراين داللت به معني اعم را نمي
 شود گفت داللت. به انبساط نمي

برادر معلمي: اشكال شما به آن سير بحثي كه در جلسه واحد بود كه من گزارش آنرا عرض كردن چه بود؟ شما اشكالي وارد 
كنيد به بحث جلسه مشترك قبل بعد در جلسان واحد يك صحبتهايي شده كه ما گزارشش را عرض كرديم كه از دو راه  مي

 يا آثار خود انسان، اشكالتان به اين سير بحث چيست؟» ير اثر خاصي از انسان با ساير اشياءتغا«يكي 
گوييد كه انسان  كنيد مي طور كه من صحبتهاي شما را فهميدم، شما داللت انساني را باز تقسيم مي برادر سليمي: اين

مه كردن است بعد باز مطلب را بر حركتهاي مختلف دارد مثل خوردن، خوابيدن و يك حركتش هم فهميدن و مفاه
 شد در اين جا هم مطرح است. گردانيد به شعور كه همان اشكالي كه قبال به شعور مي مي

 برادر معلمي: چه اشكالي؟!
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 برادر سليمي: همان اشكالي كه عرض كردم، يعني طرف مقابل بگويد خير شعوري وجود ندارد.
كه اگر بخواهيم تغاير دو كيفيت را مالحظه كنيم و بگوييم بايد از تغاير آثارش برادر معلمي: يعني در صحبتها يك مطلب بود 

بگوييم بعد در تغاير آثار يكوقت آثار انسان را با يك شي آمديم نشان داديم يك وقت تغاير دو آثار انسان، گفتيم يك وقت 
تواند بگويد من  رود. آيا كسي مي ها باال مي د از پلهرود باال و يكوقت دار ها مي كند كه از پله انسان اينجا نشسته دارد فكر مي

خواهيم بگوئيم يكي مادي است يكي معنوي يا يكي جايگاهش در ذهن است و  همچنين اثري را در انسان قبول ندارم؟ ما نمي
 توانيم بگوئيم يا خير؟ گوييم دو اثر دارد. اين را مي يكي جايگاهش در بيرون است، مي

 گويد هست. ورت عكس العملي ميبرادر سليمي: به ص
 برادر معلمي: عيبي ندارد هنوز كه معلوم نشده چيست؟!

 برادر سليمي: شما اسمش را ميگذاريد شعور و فهم؟
 خواهيد اسمش را بگذاريد. فقط قبول بكنيد در اينجا كه چيزي هست از روي آثارش. برادر معلمي: هر چيزي مي

 ير از چيزهاي ديگر است.برادر سليمي: خصلتي كه انسان دارد غ
 شود تأثير و تأثر خاص. شود خصلت خاص، اگر بخواهيد بگوئيد تأثير و تأثر مي برادر معلمي: اگر بخواهيد بگوييد خصلت مي

 برادر سليمي: يعني در مرحلة تغاير است و براي همه پذيرفته است؟
 ه نيست بگوئيد به اين علت پذيرفته نيست.برادر معلمي: تغايرش را ما به دو نوع گفتيم اگر براي شما پذيرفت

گفتيم انسان شعور دارد و شعور غير از  خواهيم بگوئيم از اول مي گويم، اگر اين را اينجا مي برادر سليمي: خوب من مي
 هاي ديگر است. كيفيت

 برادر معلمي: يعني قبل از بحث تغاير؟
 نيم در همه اشياء است.برادر سليمي: خير، قبل از اين بحثي كه داللت را مطرح ك

برادر معلمي: اآلن خوب گفتيم اين قسمت از بحث بعد از بحث تغاير قبل از بحث سنجش است بايد يك همچنين چيزي 
الجمله  كنيم يك همچنين مطلبي را به صورت في الجمله استفاده مي گوييم يعني از بحث تغاير و انتزاع في گفتيم، اآلن مي مي

 كنم. تمام مي
 خواهيد اين را مطرحش بكنيد! سليمي: شما در آنجا با بحث داللت ميبرادر 
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برادر معلمي: در بحث داللت در تعريف داللت لغتي بود به اسم شعور كه آمديم بررسي كنيم ببينيم شعور كجا بايد اثبات 
نابراين بحث فهم آنجا گفتيم سنجش الزمه تميز است، خود تميز هم به يك نحوي يعني شعور ب بشود گفتيم همانجا كه مي

 اگر يادتان باشد!
 اش آنجا مطرح هست. حرفي نيست. الجمله برادر سليمي: اگر تغاير في

برادر حجت االسالم حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم... خدايا ما را موفق بدار سعي در دفاع از دين خودت در هر كجا كه 
ه احساس رضوان خودت قرار بده، خدايا ما را طوري قرار نده كه در آخرت هستيم، خدايا آخر حيات ما را اول سرور ما نسبت ب

پشيمان باشيم، ساعاتمان را در لغو و لهو قرار نده، خودت با قيوميتت حفظ كن و بر ما خرده مگير با ما با عدل سلوك نفرما و 
 با ما با فضل سلوك بفرما.

فعال يك چند سؤالي به نظرم رسيد از جناب آقاي سليمي تا بحث را دو سه نكته مختصر عرض بكنيم و بعد وارد بحث بشويم، 
فرمايند كه در اين بحث كه كرديم  فرمايند، داللت را بگيريم. انتقال از علمي به علم ديگر و مي بهتر متوجه بشوم. ايشان مي

ي انتقال از علمي به علم ديگر آيا اين دهيد كه داللت يعن كند هر طور تعريفي كه ارائه مي شعور را ولو به نحو اجمال ثابت نمي
دهيد. يا در يك مفاهمة اعم از منطق خاص؟ يعني كساني هم كه منكر باشند ذهن غير  تعريف را در يك منطق خاص مي

 پذيرند؟ ها هم اين تعريف حضرت عالي را مي مادي است بلكه ذهن را مادي صرف ميدانند آن
 اش اين است. معني اصطالحيكنم كه داللت  برادر سليمي: من فكر مي

گوييد اصطالح يعني مرتكز در نزديك عده. اصطالح  االسالم حسيني: اصطالح در نزد چه كسي؟ هميشه كه مي برادر حجت
يعني يك معناي عرفي دارد يك معناي اصطالحي. معناي اصطالحي يعني اين در نزديك طبقه اين را قبول دارند آن عده اگر 

اي كه دانشمندند در آن مطلب  هان يعني همه مردم دنيا يك چيز را پذيرفته باشند و آن وقت آن طبقهعده واحد باشند در ج
اصطالحاتي كه دارند مورد قبول همه اقوام و افراد است ولكن يك وقتي شما ميفرماييد كه دو تا دسته در دنيا هستند يك 

گويند غير ماده نيست در معناي  ه نيست. اينهايي كه ميگويند غير امر فيزيك نيست (غيرتجربي نيست) غير ماد دسته مي
داللت بايد يك حرفي بزنند در معناي منطق ذهن، داللت بايد حرفي بزنند و بايد معناي داللت را متناسب با منطق خودشان 

توانيم  قام مهاجه نميتوانيم بگوييم ولي در م بيان بكنند اين كه ما بگوييم معناي اصطالحي اين است. اين در اتاق خودمان مي
گويم گز آن است كه دست من است و  گويد خير معنا همين است كه در دست من است. من مي به طرف بگوييم آن هم مي

شود  شود با آن گز كرد با اين متر مي گوييد اين گز، گزي است كه مي گويد گز دست من است. شما وقتي كه مي آن هم مي
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توان سنجيد. در اين مرحله اذن داديد به آن ما همه حرفمان اين است كه فعال  آن متر نميگويد خير با  سنجيد آن هم مي
دهيد به حريف كه آن هم برود در  كنيم از فرمايشات آقايان متكلمين يا فالسفه شما وقتي استفاده كنيد اذن مي استفاده نمي

كنند  شود كه اينها شديد حمله مي خواند متوجه مي ميهاي اينها هم زياد است آدم وقتي  منطق خودش حرف بزند و در نوشته
كنند حرفهاي طرف مقابل را در منطق خودشان شما از چه  به كسي كه در آن منطق است و به اصطالح خودشان حل مي

 زنم. (گفت مرد ما به گرد ما) هر كسي هر شود آدم بگويد من براي خودم حرف مي موضع ميتوانيد مخاصمه كنيد؟ البته مي
چند نفر كه از بشر را توانست همراه خودش بكند همان درست است (اين يك رقمش) به قول آقا آخرش هم بگويد راي به 

اي نسبت به حق در عالم وجود ندارد صحبت اين است كه اين جزميتي  اكثريت. اين معنايش اين است كه حجتي و مهاجه
گوييد كدامش راست است. حاال بعد بخواهيد مثال بگوييد يك نفر دارد و يك پذيرفتني و آن هم يك جزميت ديگري دارد ب

گويد كه معلوم نيست كداميك از اينها  ناظر طرفين بخواهد نگاه كند تا ببيند حرف كداميك از طرفين راست است. مي
از موضعي آغاز بكند  حرفشان راست باشد. اگر گفتيد يكي برهان دارد و يكي برهان ندارد آنجا آن كه برهان دارد بايد بتواند

كه آن نگويد تو رفتي در چهارچوب خودت هر جا كه آن گفت تو رفتي در چهارچوب خودت و شما نتوانستيد اثبات كنيد كه 
كه خيلي هم كند و ماليم جلو  من وارد چهارچوب نشدم اين معنايش پذيرفتن اين است كه بر مطلب حجتي نيست اين

كنيم ببينيم واقعًا  است اگر يك جا هم اشتباه كرديم و اسم شعور را آورديم بعد بررسي ميرويم اين درست به همين دليل  مي
كنيم تا بشود معناي خصلت يعني معنايي  شود اسم شعور را اينجا آورد؟ يا اين درست نيست. خوب طوري شعور را معنا مي مي

 كه طرفين نتوانند بگويند ما قبول نداريم.
 گويند بشر ادراك دارد. كنند و مي علم را قبول ندارند؟ علم را قبول مي ها برادر سليمي: يعني آن

اش عين تغييرات دروني مولكول آهن است (تغييراتي  گويند بشر تغييرات دروني ها مي برادر حجت االسالم حسيني: خير آن
آن روز جناب آقاي درخشان يك گويند انعكاس خارج،  گويند داللت امر باطني است مي ها مي كنيد آن دارد) شما خيال مي

ها را روي آن هميشه تأكيد داشته  اي خاص بود، اگر عنايت به آن ميكرديد و اگر ايشان هم قسمت اي را گفتند جمله جمله
اي كه يك عده انگيزه  باشند بهترين مطلب است براي كالس. ايشان گفتند، انگيزه خارجي بعدش احسا. يعني به همان درجه

كنند. ايشان انگيزه را از خارج آغاز كرد يعني تحريك خارج، يعني من دستم را ميگذارم اينجا. اين االن گرم  از ميرا از قلب آغ
نده بنده شده  است (وقتي من دست گرفتم گرم است) گرماي اين اثر ميگذارد روي حس من (حس المسه) اگر اين برانگيزه

نيد بگوييد داللت از علمي به علم ديگري. اين فشار مياورد روي حس توا اين به اصطالح حركت من را موجب شد ديگر نمي
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من مثل فشاري كه روي دكمه ضبط صورت مياورد آنجا هم ميفرماييد انتقال از علم به علمي؟ شما يك دستگاه اتوماتيك را 
د. (ماشين تهويه يا غير شو كند آن وقت وقتي درجه تغيير كرد ماشين روشن مي در نظر بياوريد كه در درجه هوا تغيير مي

ها دقيقاً انسان را اين  گوييد انتقال من علم الي علم؟ آن شود اين را مي ذالك) وقتي هم درجه هوا تغيير كرد خاموش مي
هايي است مادي درون مغز  ها خصلت اي است. ادراكاتي دارد. آن گويند يك كيفيت پيچيده ها مي كند. آن طوري تعريف مي
آييد بگوييد حركت الكترون از ترانزيستور فالن به  شود) شما هيچ وقت نمي ها آغاز مي خارج (حركت در آن مادي با تحريكات

فالن بوبين يا فالن قسمت اين انتقال علم است از جايي به جايي. بگوييد الكترون است از اينجا به آنجا حاال اگر روي حرارت و 
آنجا هم بگوييد به هر حال ادراكات نظري يك پتانسيل دارد و يك درجه  حركت و... شما اين حرف را بزنيد سرجاي خودش،

 گذاريد ادراك. حرارت دارد و اسمش را شما مي
 برند. ها دارند علم را بكار مي برادر سليمي: ولي به هر حال آن

 برند. برادر حجت االسالم حسيني: علم را به چه معنا بكار مي
گويند علم بشر ترقي كرد به هر حال  سازند و مي آگاهي بعد هم از آن فلسفه علمي مي برادر سليمي: به همين معناي دانش،

ها را برديم در منطق  كنم اگر لغت داللت را ما بياييم اعم كنيم لغت آن غير از چيزهاي ديگر ميدانند. در هر حال من فكر مي
ود كه داللت را مخصوص انسان ميدانستند ما ر طرف مقابل حل كرديم لغتي كه مثال در منطق نظري فالسفه به كار مي

هاي ديگر فرق دارد يك چيز  اي است بين بشر كه با رابطه آورديم اين طرف و اعم كرديم آن را و اگر بخواهيم بگوييم رابطه
 ديگر اسمش را بگذاريم.

گويند  گويند يعني چه؟ يعني مي ها مي كنم از حضورتان اين علمي كه آن برادر حجت االسالم حسيني: من دوباره استفاده مي
 واقعاً يك عالم ذهني مجردي وجود دارد.

 برادر سليمي: الزم نيست علم مجرد باشد.
برادر حجت االسالم حسيني: پس قدم به قدم بياييد جلو، در اين نوار ضبط صوت هم يك خصلت خاصي به تغيير ما پيدا شده 

شود اين صوتي كه پيدا  ركت خاصي را در ان بوجود بياورند صوتي پيدا ميكه اگر دوباره آن را بگذاريد روي ضبط صورت و ح
گوييد؟  خواهم ببينم كار مغز را از همين قبيل ميگيريد؟ يعني علم را چه مي ها هست من مي شود يا صوتي كه االن در آن مي

 تواند باشد؟ ر ميعلم مال كيست؟ در شناخت شناسي ماترياليستي مگر علم جز به عنوان خصلت ماده چيز ديگ
 برادر سليمي: به هر حال خصلتي از ماده هست كه...
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برادر حجت االسالم حسيني: اول بگوييد منهاي ماده چيزي نيست (اين را فرض كنيد) بعد بگوييد هر چه هست از خصلت 
 گوييم علم ما هم حرفي نداريم. ماده است بعد بگوييد به يك دسته از خصلتهاي ماده ما مي

 كند. گويند خصلتي است كه با ديگر خصلتهاي مادي فرق مي ها هم همين را مي سليمي: آنبرادر 
برادر حجت االسالم حسيني: فرقش از چه قبيل است؟ فرقش از قبيل اين كه خود آن را مبدأ قرار بدهيم و بگوييم از اين علم 

يا يك انگارهايي يا يك چيزي بعد هم آنها وقتي به آن علم يا از اين خصلت به آن خصلت؟ ما يك حس كرديم و يك تصوراتي 
كه از خارج قطع شد به همديگر يك ارتباطاتي داشته باشند. اين ارتباطات و تأييد و تأثراتي كه داشته باشند مادي محض 

ي بكنيم اينجا باشد؟ شما نميتوانيد كلمه داللت را از علم به علم بگوييد. حاال به هر حال اگر توانستيم بگوييم (يك حد تنازل
 گويند؟ گوييم اگر ماترياليستها بگويند آيا به همان معنايي است كه الهيون (متألهين) مي مي

 برادر سليمي: مسلما نه!
 برادر حجت االسالم حسيني: در تعريف شما فارقش چيست؟

 ها مجرد ميدانند و متألهين معيارهاي فكري براي ذهن قائل هستند. برادر سليمي: آن
ها اصل را عين (خارج) گرفتند يك عده هم در دنيا اصل را ذهن گرفتند ما  حجت االسالم حسيني: در كلمه داللت، آنبرادر 

اي ذهن گرفتند  هم اصل را (ظاهر مطلب تا اينجا كه آمديم) هماهنگي گرفتيم. نه ذهن تنها و نه عين تنها گرفتيم. البته عده
كه اعم باشد همانطوري كه هماهنگي اعم است. حاال شما با اين تعريفتان كه  اي هم هستي را گرفته باشند ممكن است عده

 شود؟ داللت از شيئي به شيئ ديگر كه داللت گفته نمي» داللت از علمي به علم ديگر«
 برادر سليمي: خير.

 شود؟ برادر حجت االسالم حسيني: ولي دود داللت به آتش دارد داللت خوانده نمي
 انسان؟برادر سليمي: براي 

 برادر حجت االسالم حسيني: داللت.
 شود. دهد (از آتش دور بر ميخيزد) اين داللت نمي برادر سليمي: يعني آتش دود مي

 برادر حجت االسالم حسيني: داللت نيست؟
 برادر سليمي: خير!

 گويند. برادر حجت االسالم حسيني: پس خدمتتان عرض كنم كه منطقيون هم اين چنين نمي
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برد به آتش داللت را مياورد روي ادراك انسان ولي اين كه  گويند انسان ميبيند دود را بعد پي مي مي: منطقيون ميبرادر سلي
شود اين را كه  گويند داللت يا مثال نور خورشيد ميتابد به چيزي گرم مي دهد جداي از فهم ما اين كه نمي خود آتش دود مي

 گويند. داللت نمي
 ي: رابطة بين اشياء را كم ما نگفتيم ...برادر حجت االسالم حسين

 كنم. برادر سليمي: من هم همين را عرض مي
خواهم بگويم آيا آن طرف قضيه را گفتند كه داللت از علمي به  برادر حجت االسالم حسيني: بنده عرضم يك چيز است مي

 علمي؟
 برادر سليمي: بلي!

 برادر حجت االسالم حسيني: مجرد از شيئ؟
 ي: خير، منشأ آن از شيئ است.برادر سليم

 برادر حجت االسالم حسيني: آن وقت شيئ در اينجا چكاره است؟ دال است؟
 برادر سليمي: شش دال است.

 برادر حجت االسالم حسيني: اگر دال است درست است برويم جلو!!
 كنيد؟ برادر سليمي: پس شعور را اينجا قبول مي
 شما كه داللت كننده است شيئ است نه علم.» دال«گرفتيد، آن وقت » دال«برادر حجت االسالم حسيني: اگر شيئ را 

 گفتيم چيزي غير اين نگفتيم. برادر سليمي: خوب ما از اول هم همين را مي
 برادر حسين حسيني: ميفرمائيد علم به شيئ.

ال است يا دال نيست يا برادر حجت االسالم حسيني: من سؤال از شيئ كردم، ايشان نفرمودند علم به شيئ گفتم شيئ د
 مجرد است. گفتم دال مجرد از شيئ است ايشان فرمودند خير.

 برادر سليمي: خوب از اول هم چيزي غير از اين نبوده.
 برادر حسين حسيني: در اين تعريف از اول شيئ را اصل قرار دادند.

اللت از علمي به علم ديگر خيال كردم علم برادر حجت االسالم حسيني: من خيال كردم علم است چون اينجا نوشته بودند د
 است حاال كه شيئ قرار دادند قبول داريم.
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برادر معلمي: سؤال آقاي سليمي وارد همان سؤالي شد كه اول ما مطرح كرديم كه آيا داللت همان رابطه دال و مدلول است و 
ودشان هم يك تعريفي دادند كه داللت رفتن از آخرش وارد همان سؤاالت شد كه آيا رابطه بين دال و مدلول ذهني است؟ و خ

علمي به علم ديگر است كه اگر از علم منظورمان همان علم مصطلح باشد يعني رفتن از ذهنيتي به ذهنيتي ديگر يعني رفتن 
ابطه يا ر» رابطه بين دال و مدلول ذهني است؟«شود كه آيا  از كيفيت ذهني به كيفيت ذهني ديگر. اينجا چند بحث مطرح مي

بين دال و مدلول است كه مثال رابطه بين دال و مدلول عيني است ولي فهميدنش نظري است اين مسئله چند وجه مختلف 
كنيم كه اين قسمت را توضيح كامل بفرمايند  دارد چون كه االن به نحو اجمال وارد بحثش شديم از آقاي حسيني خواهش مي

 بعد دوستان روي همين قسمت اشكال بكنند.
رادر سليمي: اين كه ميفرماييد از علمي به علم ديگر، اگر شيئ منشأ داللت شو خوب بايد از آن علم حاصل شود تا بعد داللت ب

 شود.
 برادر حجت االسالم حسيني: حاال وقتي علمي حاصل شده داللتي واقع شده يا خير؟

 برادر سليمي: در آن علم هم بلي.
 علم به علم برديم يا از شيئ؟برادر حجت االسالم حسيني: داللت از 

 برادر سليمي: آن داللت اوليه است يعني محسوسات ديگر...
 كنيم. برادر حجت االسالم حسيني: عيبي ندارد بگوييم داللت ما هم با شما هر جا اشكال بود اصالح مي

 برد به آتش. پي ميشود بعد از اين دود  برادر سليمي: از اين محسوس مثال دود را ديدن، علم از دود حاصل مي
 شود ادعا كرد و به معناي مطلق نباشد و كلمه عيني و ذهني را نياورد. برادر حجت االسالم حسيني: پس مي

 بينيم. برادر حسينيان: پس با اين تعريفي كه براي داللت ارائه فرموديد (اعم گرفتيد معناي داللت) ظاهراً با حركت تفاوتي نمي
 حركت خاص است يا همه حركتها اين چنين است؟ حركت با قيد انساني يا پسوندي و... برادر حجت االسالم حسيني:

 برادر حسينيان: آن وقت قيد ميخورد. حركت آهني، حركت انساني.
 برادر حجت االسالم حسيني: بسيار خوب عيبي ندارد.

 برادر حسينيان: آن وقت ديگر داللت نگوييم بگوييم حركت.
 ي: حركت مقيد.برادر حجت االسالم حسين

 برادر حسينيان: حركت انساني؟
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شود كه اين داللتي داشته يا نه) شما  برادر حجت االسالم حسيني: بگوييد حركت خاص انساني (عيبي ندارد بعدا معلوم مي
 كنم. القاء خصوصيت نكن من بعدا اثبات مي

 گوييم در حركت خاص انساني. برادر حسينيان: آن وقت بعد مي
 كنيم. كنم و مطلبي كه بايد انجام بگيرد انشاء اهللا درست مي السالم حسيني: به همين خصوصيت تمسك ميبرادر حجت ا

 برادر سليمي: ما داللت را اعم گرفتيم پس چرا مساوي با حركت است؟
 برادر حجت االسالم حسيني: حركت خاص...

 آهن و انسان هر دو بكار ميبريم. برادر سليمي: خاص ندارد، چون داللت را همه جا بكار ميبريم در مورد
 برادر حسينيان: آن وقت تغاير بين حركتهاي مختلف انسان چطور؟

گوييم اين خصوصيت كه گفتيم غرضمان چيست. بر ميگرديم روي يك مطلب كه  برادر حجت االسالم حسيني: آن وقت مي
 يد.جناب آقاي معلمي فرمودند توضيح بدهيم. يك نكته اينجا مختصرا عنايت كن

گوييد ذهن اصل است در علم (اينها را يكي يكي عنايت داشته  گوييد در علم خارج اصل است گاه مي گاهي است كه مي
كنيم، در متن  باشيد) اگر خارج اصل شد در علم به معناي اين كه علت پيدايش علم چطور؟ اين را در حاشيه بحث عرض مي

ي و علم مطرح شود. در حاشيه براي اين كه حساس باشيد روي انتخاب شناس بحث نيست چرا كه اين بحث بايد در شناخت
اي كه براي متد بايد باشد به عنوان الزمه مطلب نه به عنوان اصل مطلب و به عنوان الزمه بياييم ببينيم الزمه اين حرف  شيوه

ين مجبور است كه كارهايي را گويند؟ اگر اصل خارج شد آن وقت آدم مثل ماش چيست؟ افراد مختلف در اينجا چه چيزي مي
گويد خدا  رود چرا؟ چون ان فرد فرضا مي انجام بدهد معناي ارزش و اخالق و ايمان و صحيح و غلط و همه اينها از بين مي

گويد؟  گويد خدا نيست، اين به چه دليل مي هست به چه دليل اين حرف را ميزند؟ علمش از كجاست؟ از خارج، اين فرضا مي
شود. در اينجا ديگر شما نميتوانيد  به وسيله خارج بگويد نيست. اصل در ادراك جبر تأثيرات خارج برانسان مي اين هم بايد

شود اگر برعكسش را شما قرار بدهيد و بگوييد ذهن اصل است  بگوييد خدا هست يا نيست. در تمام ادراكات ترديد وارد مي
اين هم هيچ دليلي نيست كه در خارج خداوند وجود داشته  گويد خدا نيست گويد خدا هست يكي مي خوب يك ذهن مي

كنيم رابطه بين دو كيفيت است، دو كيفيت يكي استكان و يكي فرضا بلندگو  باشد يا نداشته باشد. حاال اگر گفتيد ما قبول مي
ييم رابطه بين انسان و ارتباط گو اي دارد. گفتيد كه ما داللت را مي (رابطه بين اين دو هست) بعد اين رابطه با انسان يك رابطه

بين دو شيئ (اين ارتباط بين دو شيئ را قيد زديم) اگر شد رابطه بين انسان و ارتباط بين دو شيئ، آغاز اين است كه جا باز 
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شود براي شكستن بحث قبل چرا؟ چون يا اين رو شيئ هست يا نيست. اگر نباشد اين رابطه هم نيست و تخيل رابطه  مي
اي بين اين دو شيئ را بكنيم؟ اين تخيل رابطه است نه خود رابطه. فرضا اين  اگر اين نبود و من تصور كدام رابطهاست. يعني 

آيد. آيا اين غلط چگونه واقع  دو شيئ و يكطرفش ميز. اگر اين يك طرفش نباشد ديگر گفتن رابطه بين دو شيئ غلط مي
شود يعني ميكانيزم پيدايش اين  رد جاي خودش، چطوري هم واقع ميشود؟ ما با هماهنگي ميفهميم كه غلط هم وجود دا مي

اي بين دو شيئ داريم و بعد هم يك  كنيم اين است كه يك رابطه غلط بايد بعدها ثابت شود فعال آن چيزي كه عرض مي
ن رابطه حقيقي و ارتباطي بين انسان و رابطه بين دو شيئ وجود دارد. هم انسان طرف مطلب است و هم اين رابطه عيني (اي

گوييم رابطه بين دو كيفيت براي چه؟ چون كه براي بكار بردن كلمه  آوريم مي واقعي) ابتداً اسم واقعيت يا حقيقت نمي
حقيقت بايد امري را اثبات كنيم و در آنجا االن جاي آن نيست، چرا اصال از اين راه مياييم؟ چون اگر شما بخواهيد از راه اول 

گوييد صحيح است نميتوانيد بكنيد. جز در قالب ذهني، وقتي در  كه ذهن اصل هست اثبات اين كه آن چه مي بياييد و بگوييد
گويند شما از نظر  گذارند باال و مي قالب ذهني (اين يك نكته لطيف خيلي مختصري است، عنايتي كنيد) موفق شديد پا را مي

شود به اين كه ذهن اصل است آن وقت اگر  كنيد تمام مي ات ميبحث ذهني وارد تكلم ميشويد و مخالف را ميشكنيد و اثب
مخالف از شما يك سؤال بكند و بگويد بسيار خوب انسان چنين باور دارد من هم چنين باور دارم، اين دليل است كه وجود 

من چنين تصديق  گويد كه خواهيم بكنيم، مي دارد؟ چون ما چنين ميانديشيم چنين است؟ اصل را كه محصور به انديشه نمي
گوييم بسيار خوب شما چنين تصديق بكنيد و ما هم نتوانيم طور ديگري تصديق بكنيم تازه ثابت شد كه در  كنم، مي مي

دستگاه ذهني اين مطلب تمام است چه ربطي دارد به خارج از اين دستگاه؟ شما امري را منسوب به خارج از دستگاه ذهني 
ي كه ما در مسئله هماهنگي مدعي اين هستيم كه خير ما نظر نسبت به خارج و ذهن و نميتوانيد بكنيد به خالف آنجاي

گوييم خير. اين  گوييم صحبت از ذهن كه نيست، يعني در بحث علت تعيين مي كنيم آخرش مي هماهنگي را كه تأكيد مي
لي دوست دارم كه در يك استكان ذهني نيست اين طوري نيست كه خيال كنم ذهني نيست ولي ذهني باشد. مثال من خي

كند  كه با صرف خواست من در خارج تحقق پيدا نمي و قضيه صدام تمام شود! اين» بسم اهللا الرحمن الرحيم«لحظه بگويم 
كند. اين قسمت يعني آزمايش  صرف خواست من و تمام شدن عقالني آن در نزد من كه قضيه را در خارج هم تمام نمي

دانيم ضمنًا  كند و ما اين مطلب اثبات شده را هماهنگ با همان مطلب نظري مي ا اثبات ميمربوط به محسوسات يك مطلب ر
كنيد هيچگاه محسوس  فراموش نكنيم كه در همينجا هم نبايد به اصالت حس بلغزيم زيرا استنباط و حكمي هم كه مي

كنيم كه در  اي برخورد مي هر دو به نقيصهنيست. بنابراين با رفتن به طرف اصالت عين و خارج و يا بطرف اصل بودن ذهن در 
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كنيم و آن طرح مسئله هماهنگي و اصل قرار دادن مسئله (علت) تعين نسبت به داللت است  اينجا راه سومي را پيشنهاد مي
ي از دو گوييم تا هرگاه كه يك اما در اينجا منظور از راهنمايي چيست؟ رابطه بين انسان و رابطه بين دو كيفيت را راهنمايي مي

كيفيت خيالي بود اصال راهنمايي موضوعيت پيدا نكند. زيرا وقتي يكي از اين دو نباشد ديگر صحيح نيست كه بگوييم رابطه 
تواند برقرار شود و صحبت  بين انسان و ارتباط دو كيفيت چيست هرگاه آن دو كيفيت موجود بود آنگاه ارتباط صحيح هم مي

دهد و نه عين را در صحت هم  كنيم كه نه ذهن را اصل قرار مي ط بين ذهن و عين را مطرح مياز آن باشد. در نهايت هم ارتبا
توانند يكديگر را تأييد كنند و  گيرد. آنگاه است كه ادراكات منطقي شما با ادراكات تجربي شما مي هماهنگي اصل قرار مي

 هماهنگي و يكپارچگي را تحويل دهند.
كنم در مورد اين  يم تا اظهار نظر بفرمايند و سير بحث مشخص شود در عين حال من فكر مياكنون ما در خدمت برادران هست

گيرند  مطلب تا حدودي كه دوستان به مطلب آشنا شده باشند بحث شده است. دوستان گاهي اگر اشكال لفظي به مطلب مي
بايد تغييراتي بكند و اصالح شود مگر  گوييم طوري نيست، در طول بحث مي» راهنمايي شدن شعور«ايم  كه مثال چرا گفته

آييم براي همين است كه از حضورتان استفاده  ؟! ما اينجا كه مي»بايد وقتي كه وارد بحث ميشويم بگوييم مرد است و حرفش
نيم در كنيم و اگر انشاءاهللا تعالي از اين بحث بگذريم جلوتر خواهيم رفت تا ببي كنيم والحمداهللا رب العالمين استفاده هم مي

 آنجا چه بايد اصل باشد.
 برادر جاجرمي: بسم اهللا الرحمن الرحيم بنابراين اگر داللت را رابطه بين انسان و كيفيات بدانيم...

توانيد  كنم شما هم مي خواهيد بفرماييد دوباره عرض مي برادر حجت االسالم حسيني: اگر بياني را كه بنده عرض كردم مي
 ست اول راهنمايي كننده يا داللت كننده.بنويسيد سه موضوع مطرح ا

 راهنمايي داللت -٣راهنمايي كرده داللت كننده  -٢راهنمايي شده داللت شونده  -١
دوم راهنمايي شونده يا داللت شونده و سوم راهنمايي يا داللت. (كه بصورت مصدري است و فاعل و مفعولي ندارد). خوب در 

گوييم  گوييم ارتباط با اين رابطه را داللت يا راهنمايي مي دهيم و بعد مي موضوع قرار مي اينجا گفتيم رابطه بين دو كيفيت را
توانيم ارتباط برقرار كنيم كه دو  كه آنگاه ارتباط بين اين دو كيفيت را مالحظه كنيم و به عبارت ديگر آنگاه با موضوع مي

ن رابطه برقرار نيست. در عين حال وقتي هم كه هر دو كيفيت مطرح باشند زيرا اگر يكي از آن دو مطرح نباشند ديگر آ
 كيفيت وجود داشته باشند اينگونه نيست كه ذهن اصل باشد و يا آندو اصل باشند، بلكه موضوع ارتباط بين دو شيئ است.

 برادر جاجرمي: پس اين موضوع داللت است. موضوع راهنمايي شدن است. درست است؟
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دهد، طرف ديگر ارتباط هم انسان قرار  ، موضوعي است كه يك طرف از ارتباط را تشكيل ميبرادر حجت االسالم حسيني: خير
گوييم حال چگونه  گيرد كه در اينجا رابطه ديگري مطرح است بين انسان و ارتباط بين دو كيفيت كه به آن راهنمايي مي مي
 شود؟ مي

ها كه ‹نسان با رابطه بين ايندو ارتباط دارم با رابطه آبرادر جاجرمي: رابطه بين دو كيفيت داراي يك منتجه است و من ا
 برخورد ندارم!

شود كه  بكنيد و اين موجب اين مي» يك«خواهيد اول كار اين دو را تبديل به  برادر حجت االسالم حسيني: خوب شما مي
اصل بودن انسان ضروري بشود اما بنده  كه حتما با اصل بودن جهان و يا ديگر از مسئله راهنمايي پا را فراتر نهاده باشيد تا اين

كنم كه در عالم اينچنين نيست، عالم مركب است. در عين حال كه وحدت دارد اما مركب واحد است. چرا اين دو را  عرض مي
كه اين دو را روي هم يكي حساب كنيم و بگوييم انسان ارتباط با اين يكي  كنيد؟ پس بهتر است به جاي اين يكي فرض مي

رد بگوييم انسان و اين كيفيت و آن كيفيت هر سه روي هم يكي است و يكي منتجه هم بصورت جبري از اين سه منتج گي مي
توان اينگونه گفت؟ كه اين برخورد البته از يك موضع خاص منطقي است كه بايد بعد از هستي شناسي  شده است. مگر نمي

كرديد كه انسان قدرت انتخاب ندارد، مادي است و عمل او تحت قانون  آن را برايمان اثبات كنيد. اگر در هستي شناسي اثبات
گوييد خواهد بود اما اگر انسان توانست كيفيت سازي ذهني بكند، كيفيت سازي باطلي  طور كه شما مي است آنگاه حتما همين

 هم بتواند بكند، بايد بتواند كيفيت باطل بسازد و ارتباط خياي را برقرار كند.
شود آيا آن اثر از كيفيت است يا ناشي از رابطه  رمي: يعني خالصه اثري كه باعث پي بردن انسان به آن رابطه ميبرادر جاج

اي كه  كنيم. اين رابطه بين دو كيفيت است؟ رابطه بين دو كيفيت كه اثر ندارند، ما اثر را در شيئ و در كيفيت مالحظه مي
 بين انسان و ...

يعني براي رابطه بين دو كيفيت با كيفيت ثالث وجود قائل هستند يا نيستند؟ آيا خود رابطه برادر حجت االسالم حسيني: 
 وجود ندارد؟

 برادر جاجرمي: خود رابطه كه اثر ندارد.
گذارم و مثال اثري به نام نور از  برادر حجت االسالم حسيني: آيا خود رابطه وجود ندارد؟ من در اينجا دو شيئ را كنار هم مي

شود يا اثري غير اينها. آيا ضرري دارد كه ارتباط آن دو  شود، يا اثري به نام ميدان مغناطيس حاصل مي ها پيدا مي آن ارتباط
 اثري بر من داشته باشد؟
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گذارد. يعني من كه از خود رابطه در جهان  برادر جاجرمي: آيا اثري است كه از منتجه آن رابطه حاصل شده و بر من اثر مي
كنم كه من بخاطر ارتباط آن اثر با آن روابط رابطه  بينم. باصطالح از رابطه بين دو كيفيت اثري مشاهده مي يخارج اثري نم

كنم  كنم. اوال خود رابطه كه در جهان خارج روي من اثري ندارد. اگر من با دو كيفيت مرتبط با هم رابطه برقرار مي برقرار مي
ت و اين اثر ناشي از يك كيفيت است يا ناشي از يك رابطه در جهان خارج ناشي از اثري است كه بر من گذاشته شده اس

 است؟
 فرماييد. گوييد يعني مسئله شناخت را تحليل مي مي» ناشي«برادر حجت االسالم حسيني: وقتي 

 كنيم. برادر جاجرمي: يعني از علت داللت صبحت مي
تواند چيزي را  دهيد كه چگونه انسان مي ي من توضيح ميشما برا» ناشي«فرماييد  برادر حجت االسالم حسيني: خير، مي

كه  گوييد. من دو تفسير براي حرف شما دارم يكي اين فهمد اين را از كجا مي فهمد و آنگونه مي بفهمد. آدمي اينگونه نمي
رابطه غير واقعي را واقعي  گويم انسان قدرت دارد كه باطل را اختيار كند. بعد كه باطل را اختيار كرد رابطه ناحقي با ببيند، مي

توانم چيزي را بسازم و  ببيند، اين يك تفسير. پس ضرورت ندارد كه حتما شيئ خارج باشد و مرا به چيزي داللت كند بلكه مي
آن را به خارج نسبت دهم و از آن تبعيت كنم. يك قول ديگر در مقابل اين قول اين است كه گفته شود انسان هيچگونه تصور 

ندارد مگر آنكه نتيجه اثر خارجي است. اين دو قول در تحليل شناخت است يا در متد؟ و در صورتي كه ما بخواهيم  و تصديقي
توانيم منطقي داشته باشيم. توجه  ايم كه نمي بگوييم كه شناخت و متد ار هم قابل تفكيك نيستند آيا به عبارتي نگفته

صورت هيچكدام از اين حرفها را  كه در اين -احتجاج را ولو با خصم داريد؟  كنيد كه ادعاي بفرماييد كه شما در اين ترديد مي
گويند منتجه اثر  توان احتجاج كرد؟ يك عده مي كنيد؟ اگر در اين ترديد نكنيد و بگوييد مي يا در اين ترديد نمي –نداريم 

خود صحيح هستند، بصورت نسبي حق  خارج روي انسان است و بنابراين هيچ ادراك باطلي نداريم همه ادراكات در نسبيت
گويد در اين فرضا نسبيت كه اين مسلمان در مسير رشد قرار دارد بايد  هستند يك كمونيست به يك متأله هم كه برسد مي

گويد طبيعي قضيه هم اين است كه اين رفتار را داشته  هم اين رفتار را داشته باشد، بايد هم اين خصلت را داشته باشد، مي
 باشد.

فرماييد كه من در ارتباط با آثار كيفيات است  برادر جاجرمي: ما هم همين ايراد را به بحث علت داللت شما داشتيم كه اگر مي
گرفتيد در همان موقع هم همين اشكال را كه االن خودتان گرفتيد بر آن وارد  شوم و داللت كننده را كيفيات مي كه داللت مي

 بود.
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ام رابطه بين دو كيفيت (بنابراين اگر كيفيتي را ساخت...) اين بحث دومي است كه آيا  : من گفتهبرادر حجت االسالم حسيني
تواند و كدام كيفيت از آن حق است، كيفيت هماهنگ با جهان حق  تواند بكند يا نمي بشر كيفيت سازي در مرتبه انتزاع مي

سازيهاي او اشتباه  يت سازي كند و الاقل بعضي از كيفيتاست؟ يا كيفيت ناهماهنگ با آن هم حق است؟ اگر بشر توانست كيف
گويم راه تشخيص صحيح از اشتباه اصل قرار دادن هماهنگي در آن است  كه اشتباه باشد) آنگاه بعد مي باشد، (حداقل آن اين

دارد. يعني انسان  گويم اختيار وجود كند كه غير از ماده هم وجود دارد و در قدم سوم هم مي پس قدم دوم هماهنگي حكم مي
 گردد. تواند بكند. اما پايه همه اينها به رابطه بين دو كيفيت بر مي غير از اشتباه اعمال نظر خالف هم مي

كند، دو كيفيت عيني خارجي  برادر سيف: سؤال من اين است كه آن دو كيفيتي كه انسان با رابط بين آن دو ارتباط برقرار مي
 ي عيني و يكي ذهني يا اعم از همه اينها.است يا دو كيفيت ذهني يا يك

تواند كيفيت ذهني باشد يا هر دو  گوييم، هر دو مي برادر حجت االسالم حسيني: ما در اينجا كيفيت را كه بكار برديم علم مي
ر شود، هماهنگي دروني ه كيفيت خارجي باشد و يا يكي عيني و يكي ذهني باشد. بعد آنجا كه سخن از هماهنگي مطرح مي

شود. آنگاه طرح مسئله  شود، بعد هماهنگي دو بخش يعني بخش ذهني و عيني هم با خارج مطرح مي بخش مطرح مي
خاصي براي ذهن قائل شده باشيم كه مثال مجرد است نيست   هماهنگي براي ذهن هم در اين رتبه به معني آنكه خصوصيت

نگاه كه به بحث انتزاع رسيديم بايد در آنجا به عنوان خصلت دروني (تا آن زمان كه هستي شناسي را تمام كرده باشيم) و لذا آ
 ذكر كنيم.

خصلت دروني اين آهن، خصلت بروني اين آهن. خصلت بيروني اين آهن با اين جهان و خصوصيات آن ارتباطهايي دارد. 
مزون آن در مرحله حركت است و  اي بيروني، مولكول اين در حال حركت است در مرحله پائينتر اي دروني دارد و رابطه رابطه

تواند ارتباطي نباشد. ارتباطات دروني اين هم كيفياتي است و  تا هر كجا كه جلو برويم حركتي و ارتباطاتي هست و نمي
كند واقع است كه خيال  ها هم واقعي است آنگاه اين واقعيت حتي در آنجا هم كه خيال مي ارتباطاتي است كه همگي آن

 كند، پس بنابراين در اينجا منظور از كيفيت اعم است از ذهني و عيني. وغ نيست كه خيال ميكند، اين در مي
اي باشد كه مطرح  ايم كه اعم از عيني و ذهني باشد تا شامل بر هردو فرضيه برادر سيف: يعني ما فعال فرض را بر اين قرار داده

 شد يا بر اين اعتقاد هستيم كه اعم هم هست.
گذاريم آنگاه اعم كه گذاشتيد  الم حسيني: اعم هست حتماً و لذا مبناي منطق خود را مسئله هماهنگي ميبرادر حجت االس

هماهنگي هر كدام از بخشها را در قدم اول بايد بررسي كنيد آنگاه هماهنگي آنرا با بخشهاي بيروني بررسي كنيد. يعني بخش 
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پرسند آيا كار نظر شما تمام شد؟  ن خودشان كه تمام شد آنگاه ميكنيد وقتي هماهنگي بي ادراكات نظري خود را مالحظه مي
گوييد نه يك قدم ديگر از كار مانده است و آن اين است كه هماهنگي بخش بيروني هم مالحظه شود و آنگاه مالحظه  مي

 رابطه هماهنگي بين اين دو بخش صورت گيرد.
چون هنوز نه فرضيه من اثبات شده است و نه فرضيه طرف  برادر سيف: يعني با چنين فرضي خصم پاسخ نخواهد داد كه

 فرماييد. ايد يك مطلب جديدي را كه هماهنگي باشد ادعا مي مقابل كه اصالت ذهن است و حال شما آمده
 برادر حجت االسالم حسيني: كه هيچكدام آن را منكر نيستند.

بدهم ظاهرا استنباط من اين بود كه سير بحث براي  خواهم توضيح اي؟ من هم همين را مي برادر سيف: حال در چه رتبه
كه خصم هم نتواند انكار كند و در موضع اشتراك باشيم بايد اينگونه باشد كه بگوييم ادعاي ما اين است كه شرط  اين

شد كه از نظر شما عينيت اصل با هماهنگي غير قابل انكار است. چون شما مدعي هستيد كه عينيت اصل است (علي فرض اين
كند آنگاه شما نظريات طرف مقابل را هم  و در نهايت نتيجه گرفتيم كه عينيت هم چنين فرضيه سومي را در نهايت تأييد مي

گوييم شما هم در حوزه  دانيد و به طرفي هم كه قائل به اصالت ذهن است مي اگر براساس اصل تعيين عينيات بود پذيرفته مي
كنيم و  كه با نظرات صحيح ديگر هماهنگ باشد و علت تعيين را در نظريات پيدا مي دانيد نظريات خود نظري را درست مي

گوييم اگر عينياتي هم بر پايه علت تعين تعينات نظري استوار بود پس آن هم درست است. و نهايتاً اگر طرفين اين نكته  مي
ين و ذهن هر دو بايد هماهنگ باشند نداشته باشيم كه بگوييم ع توانيم به طرفين بگوييم پس اعراضي از اين ما را پذيرفتند مي

 و هر دو هم با هم هماهنگ هستند، و لذا جامع بين علت تعينها را بپذيريم اين استنباط من از سير بحث بود.
 برادر حجت االسالم حسيني: همين است.

ريف داللت است. يعني بحث داللت را برادر درخشان: بسم اهللا الرحمن الرحيم به نظر ميرسد كه بحث اين جلسه جمعبندي تع
داللت «شروع كرديم و رسيديم به اين معني كه «داللت راهنمايي شدن شعور از امري به امر ديگر است «با اين تعريف كه 

و بعد امروز با استفاده از مفاهيم عين و ذهن و اصالت هماهنگي بين عين و ذهن » يعني خصلتي كه متكيف به كيفيتي است
پس اين تعريف اخير » رابطه انسان است با رابطه موجود بين كيفيات«كه داللت  ف ديگري از داللت رسيديم و آن اينبه تعري

آخرين تعريف است كه ارائه شده و در آن منظور از كيفيت اعم از كيفيت عيني و ذهني است. بحث را چون در بعد عين و 
فرماييد كه  رسد كه مفيد باشد به اين نكته توجه كنيم كه شما ميها مطرح فرموديد به نظر مي ذهن و سپس هماهنگي آن

تواند باشد زيرا كه اگر اصالت را به ذهن بدهيم نهايتاً يك نتايجي در دستگاه ذهني خودمان خواهيم گرفت  اصالت به ذهن نمي
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م ولي ما به ازاي خارجي كه ممكن است خصم را در برهان لفظي و در واقع در يك سري استدالالت ذهني به سكوت بكشاني
آن چه خواهد بود؟ يعني در خارج از دستگاه ذهني ما وضع چيست؟ در اينجا حرفي باري گفتن نداريم (اگر اصالت را به ذهن 

ايد و  كنم كه شما با اصالت عين آمده جا سؤال مي توان اصالت را به ذهن داد. من همين فرماييد پس نمي بدهيم) بنابراين مي
فرماييد اگر در دستگاه ذهني من استدالالتي انجام شد ما به ازاي عيني ندارد، نسبت به  ايد يعني مي را شكسته اصالت ذهن

كنم شما در اينجا با استفاده از اصالت  توانم بگويم، چون هيچ، پس اصالت ذهن باطل است. من عرض مي خارج از ذهن چه مي
كه در اعماق قلبمان  ت عين را با چه چيز نقض فرمديد؟ با هيچ چيز، جز اينعين، اصالت ذهن را نقض فرموديد، ولي خود اصال

اين است كه يك هسته خدانشناس در آن نهفته است! و خالصه وقتي به عين رسيديم بحث اصالت هماهنگي را مطرح 
خارج از دستگاه  در«فرماييد. ولي فراموش نكنيم كه اصالت ذهن را بوسيله اصالت عين شكستيم. چون شما فرموديد  مي

حال اگر بگوييم كه «ماند  ماند. و جهان خارج بدون تبيين مي توانيم حرفي بزنيم و عين بدون پاسخ مي ذهنيمان چطور؟ نمي
ايم؟ اگر  گيريم در آن صورت ببينيم ما اصالت عين را تا بحال با چه روشي شكسته در چهارچوب منطق ماديين قرار نمي

كشند  دانند. خط فارقي بين عين و ذهن نمي گوييم آنها كه ذهن را خصلت خاصي از عين مي ذهن مي بفرماييد با رابطه عين و
گويند ذهن تبلور خاصي از ماده است و ذهن هم چيزي جز يك كيفيت مادي نيست فارق بين عين و ذهن نيست. اگر  و مي

شود البته اين  ر آن صورت عين شكسته نميها باشيم د اصالت را به عين بدهيم و در عين حال در چهار چوب منطق آن
توانيم اصالت عين و ذهن را  فرمايش حضرت عالي حق است كه فرموديد تا زمانيكه ما مجهز به منطق خاصي نباشيم نمي

ايم و اين به نظر من نهايتاً كار  ايم. اصالت ذهن را با اصالت عين رد كرده بشكنيم در اينجا هم ما اصالت ذهن را شكسته
يحي نيست كه بوسيله منطق ديگران يك منطق را بشكنيم. پس عين و ذهن سر جاي خود هست و ما هيچكدام را نقض صح

ايم يك نفر مادي كه  ايم اصلي را به نام اصالت هماهنگي بين عين و ذهن در كنار آن دو مطرح كرده ايم. بلكه آمده نكرده
داند. ما  ن را پيدا كند زيرا ذهن را خصلتي خاص از عين ميبدنبال اين نيست كه بگردد تا جامع مشترك عين و ذه

كنيم تا با مادييون هم در اين امر شريك باشيم.  كنيم و سعي مي خواهيم بگوييم خير ما اصلي را به نام هماهنگي مطرح مي مي
 پس اين يك مقدمه بود در رابطه با فرمايش حضرت عالي پيرامون عين و ذهن.

رسيم. البته اين قسمت دوم نتيجه طبيعي قسمت اول است. چون در قسمت اول عين و ذهن و  اينك به قسمت دوم مي
هماهنگي بين عين و ذهن را مطرح فرموديد. آنگاه در قسمت دوم تعريف جديدي از داللت را مطرح فرموديد. حاال در قسمت 

كند. و آن دو كيفيت با هم  يت مالحظه ميفرماييد يك انساني است كه در مقابل خود دو كيف كنيم. شما مي دوم بحث مي
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كنم يكي  كند. در اينجا من دو نكته را عرض مي اي برقرار مي اي دارند و انسان هم با رابطه بين آن دو كيفيت رابطه رابطه
ستكان فرماييد سه كيفيت است؟ مثال شما چه بود؟ شما يك استكان و يك قلم را مثال زديد كه قلم را روي ا كه چرا نمي اين

كنم شما سه كيفيت را لحاظ  شود. من عرض مي اي بين قلم و استكان است برقرار است برقرار مي قرار داديد و فرموديد رابطه
كنند. به همان  كنيد. انسان، قلم و استكان، به همان اعتباري كه قلم و استكان به عنوان دو كيفيت با يكديگر رابطه برقرار مي

اي  اي است بين انسان و قلم و آقاي استكان، رابطه كنند حاال رابطه به عنوان دو كيفيت رابطه برقرار مي اعتبار هم قلم و انسان
گويم بهمان اعتبار كه  توانيم بزنيم! من مي فرماييد چطور؟ اين حرف را كه نمي كند! مي با رابطه بين انسان و قلم برقرار مي

شود اگر بفرماييد  فرماييد نه نمي با رابطه بين انسان و قلم برقرار كند؟ مي تواند رابطه برقرار كند فرموديد كه انسان مي
فرماييد  ايد كه مي هاي فلسفي تمام كرده ايد و اموري را در بحث شود كه در واقع از نتايج يك تحليل فلسفي استفاده كرده نمي
. اين يك نكته. اما اگر بفرماييد اشكالي ندارد، شود. در حاليكه بحث ما اساساً قبل از منطق است پس نبايد فرقي باشد نمي

ها كه رابطه بين انسان و آن دو شش هست به عنوان  حداقل قضيه اين است كه از بين روابط موجود بين اين سه يكي از آن
ود دانست. طور است كه اشكالي ندارد. پس نبايد موارد ديگر را هم مرد يكي از موارد مورد استفاده واقع شده است. اگر اين

كنيم. ولي دقيقاً در كنار  ها هم وجود دارند. يعني استكان هم با رابطه بنده و قلم ارتباط دارد. منتهي ما به آن توجهي نمي آن
اي كه رابطه انسان با رابطه قلم و استكان برقرار است. هيچ وجه تمايزي بين اينها نيست و اگر داللت  همين و در همين رتبه

كند  اي كه آقاي استكان با رابطه بنده و قلم برقرار مي آن صورت به همان اعتبار داللت يعني آن! يعني به رابطهيعني اين، در 
توان داللت گفت. هيچ فرقي ندارند. اگر فرقي دارند خوب بفرماييد كه چه فرقي دارند؟ يك نكته ديگر هم در اين رابطه  مي

گوييم اگر هم بگوييم داللت يعني رابطه انسان با رابطه بين  كنيم و مي ازر ميكنم در اين مرحله تن انسان با رابطه عرض مي
كه قلم و استكان بخواهند با انسان رابطه برقرار كنند رابطه موجود بين قلم و استكان اول بايد درك  قلم و استكان. قبل از اين

ان رابطه برقرار كند. درك بين رابطه قلم و استكان را تواند با انس ها درك نشود چگونه مي شود بعبارت ديگر تا رابطه بين آن
گوييم در همان مرحله درك رابطه بين دو كيفيت اصالً داللت تمام شده است. تا رابطه بين قلم و استكان از نقطه  داللت مي

غير از اين باشد صرفاً در تواند با آن رابطه برقرار كند؟ اگر  بين قلم و استكان از نقطه نظر انسان درك نشود انسان چگونه مي
تواند با كيفيات ديگر رابطه برقرار كند و آن اين است كه بگوييم همه اين سه از جنس ماده  يك صورت است كه انسان مي

است. يعني دقيقاً در منطق اصالت عين بحث كنيم. بگوييم اينها خصلتهاي مختلفي است كه درنتيجه رابطه جبري حاكم 
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اي است، يعين اين علي فرض  اند اما اين قسمت دوم عرض من حاشيه كه در رابطه با هم قرار گرفته برماده حاصل شده است
 آن است كه ما استداال را در قسمت اول قبول كنيم، ولي قاعدتا بايد از همان قسمت اول شروع كنيم.

صالت عين نقض كرديم، اصالت عين كه ما اصالت ذهن را به اعتبار ا كنم، سه نكته عرض كردم. يكي اين بندي مي پس جمع
هنوز نقض نشده است، ما صرفاً اصالت هماهنگي بين عين و ذهن را بصورت يك ابداع احتمال مطرح كرديم. نكته دومي كه 

گوييم، انسان هم كيفيتي است  عرض كردم اين است كه چرا بايد بگوييم رابطه بين انسان با رابطه بين دو كيفيت را داللت مي
ساير كيفيات، پس به همين اعتبار رابطه بين قلم با رابطه بين من و استكان نيز داللت خواهد بود و نكته سوم هم كه  در كنار
كه اساساً بايد رابطه بين دو كيفيت اول توسط انسان درك شود و بعد انسان بتواند با آن رابطه برقرار كند و  اي است اين حاشيه

شود ولي البته پذيرش اين قسمت سوم متوقف بر تمام كردن استدالل در دو مرتبه اول  داللت در همان رتبه اول تمام مي
 است.

كنم. اول كه ما به عنوان نظر به  برادر حجت االسالم حسيني: چند نكته مختصر را تذكر ميدهم و از حضورتان استفاده مي
شناسي مطرح  كه اين مطلب بايد در امر شناختالزمه اصالت عين و ذهن و هماهنگي را مطرح كرديم و آنجا تأكيد كرديم 

كه ما توجه به الزمه كرديم خواستند  شود و البته حساسيت جناب آقاي درخشان هم قابل تقدير است كه ايشان به صرف اين
 اصل توانيد اثبات كنيد، ما هم وارد بحث اثباتي مطلب نشديم و فقط به صرف الزم بحث كرديم. واال بگويند كه الزمه را نمي

ايم و در همين حد كه روي هم رفته اين مجموعه خصلتهاي  بحث كه همان تقيد خصلتي به انسان بود را فعال تمام كرده
ها  اي كه با جهان دارد با نحوه رابطه اشياء ديگر با جهان فرق دارد اشياء ديگر هم رابطه دارند و به رابطه آن انسان، نحوه رابطه

اي  كه يك اضافه داللت انساني را در اينجا بزنيد و در جلسه قبل هم يك نكته د منتها با قيد اينهم ميتوانيد داللت بگويي
ربنا الذي اعطي كل شيئ خلقه ثم «حضور برادرها عرض كردم كه مسلما در خاطر شريف آقاي درخشان هست كه گفتم 

شياء يك معني خاص از حركت پيدا كردند منتهي يعني داللت و هدايت و راهنمايي را در آنجا عام كرديم. يعني همه ا» هدي
زنيد براي اين است كه جاي پايي باز باشد، راه بسته نشود، همين قدر كه راه بسته نشود براي ما  وقتي قيد انساني به آن مي

 كافي است.
 برادر درخشان: يعني متغاير با ساير روابط است و هيچ رتبه خاص براي اين نيست.

م حسيني: بله ما مرتب هم گفتيم كه امتيازي نيست، تفاوتي است، چنانكه بين مس و آهن هم تفاوت است برادر حجت االسال
و نه امتياز اين نسبت به سير خود بحث، اما در عين حال به معني توجه به الزمه و خارج از سير بحث كمي دقتكنيم ببينيم 
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! يا از كرسي خود اصالت ذهن اصالت ذهن را نقش كرديم. يعني آيا استدالل ما در رد اصالت ذهن از كرسي اصالت عين بود؟
آيا از دستگاه بيرون آمديم و بركرسي ماديون تكيه زديم و پس از آنكه آنجا ايستاديم گفتيم كه خوب حال شما نتوانستيد ما 

گوييم آنچه  رديم كه ميرا تفسير كنيد؟! كه اين خود به معني پذيرش كرسي ماديين براي حمله كردن باشد؟ آنجا ما عرض ك
را كه اثبات كرديد براساس اصل بودن ذهن بود. نسبت به هستي ثابت نكرديد اصل در اينجا درست نيست. گفتيم ميتوانيد 

يعني چه؟ يعني گفتيم كه شما در دستگاه نظري خود وجود خدا را » فهمم، دليل ذهني اين است من اينگونه مي«بگوييد 
كنيد اعم از مقدمه خودتان است به چيزي را  كنيد. آنچه را اثبات مي كه وجود خداي ذهني را اثبات مي كنيد، نه اين اثبات مي

دهيد. چيزي كه پايگاه شناخت شما است خود ذهن است. پس اين  كنيد بدون قيد ذهن به هستي نسبت مي كه اثبات مي
دهيد،  كنيد، نسبت مي كنيد، تجزيه مي نتزاع مينقض را از همان كرسي اصالت ذهن براصالت ذهن وارد ساختيم. گفتيم ا

را شما خود هم اعتراف كرديد » نه عين«را و » هست«، »هستي ذهني«گوييد  زنيد و مي هستي را قيد مي» هستي«گوييد  مي
 كه هستي هست، و از پايگاه ذهن گفتيد كه هستي هست. بعد نيامديد هستي را محدود به ذهن كنيد. باصطالح خود آقايان

من خدا را «فهمم كه خداي ذهني هست  كه مي نه اين» خدا هست«نتيجه اخص از مقدمتين نبود. نتيجه اين بود كه 
خواهيد بگوييد مستقل از ذهن من  خواهيد خدا را به فهم خود نسبت دهيد. مي نيست تا منسوب به فهم بشود. نمي» فهمم مي

برسيد و آنگاه دستگاه ذهني را كنار بگذاريد و نتيجه دستگاه ذهني را به  اي توانيد به نتيجه خدا هست. در دستگاه ذهني نمي
خارج از اين دستگاه هم نسبت دهيد خارج از اين دستگاه اعم از اين است كه ماده باشد يا غير ماده مگر منطق نظري 

هم از كرسي ماده آن را خواست بگويد كه خداي مادي است تا ما  خواست بگويد كه خدا مادي است؟! منطق نظري نمي مي
گفت هست. نقضي كه ما كرديم اين بود كه گفتيم هر چه را كه بگوييد چيزي است كه شما  نقض كنيم، منطق نظري مي

توانيد به باالتر از ذهن نسبت  ايد امري ذهني است و نمي ايد و چون در فهم شما اصل ذهن است، آنچه را كه فهميده فهميده
 رسد كه ما در رد اصالت ذهن اتكا بر اصالت عين نكرديم. ن قلمرو است. پس به ذهن ميدهيد. هر چه هست در اي

حس » اين را«را دارد، » اين اثر«گوييد ماده اين را  اي كه كرديم اين بود كه گفتيم مي اما اصالت عين در آنجا هم اشاره
كه اين هم يك اثر مادي است كه قبال فرض انحصار توانيد بگوييد  كند، در حالي كه در استنتاج و پيشگويي خود وقتي مي مي

سوزاند و آب يخ دست آدم را يخ و بي حس  گوييد مثال آب داغ است و دست آدم را مي هستي به ماده را كرده باشيد. شما مي
گوييد  ل ميگويم قبو بينم. مي ام و مي كنم، تجربه كرده گوييد اين آزمايش هست، حس مي كند و يا هر آزمايش ديگري. مي مي

ام، آن سگ و آن آزمايش  ام جراحي كرده ام آزمايش كرده ام، مغز سر را آورده كنم آن را هم آورده آنچه را هم كه ادراك مي
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گويم اين استنتاج عملي است ذهني كه اگر  گوييد پس چنين است، مي گويم همه اينها درست است. مي پاولف را و... مي
خواهيد به صورت  ته باشد كه هستي منحصر به ماده است آنگاه اين استنباط صحيح است. اگر ميمبنايتان را بر اين قرار داش

برهاني است و به اين در صحبت خود  گويم اين بي گويم و تو بپذير، مي اعالم موضع بگوييد اينگونه هست و بدون دليل مي
تواند بيان كند، اما آنچه را كه در رابطه  اط از عين را نميتواند بيان كند وليكن استنب اي هم كرديم كه گفتيم عين را مي اشاره

خواهد تعين حالكم بر هر دو را معين كند و  بين اين دو و به عنوان هماهنگي عرض كرديم در كنار اين دو نيست، زيرا كه مي
باالتر بگذارم و بگويم و اين  خواهم يك قدم پا را دهد. و حاال مي تعين حاكم بر هردو امكان قضاوت اعم نسبت به هر دو را مي

كه عجز را به هر دو نسبت دهد و ديگر الزم نيست كه ما دردستگاه باالتري  قضاوت نسبت به هر دو كافي است براي اين
گوييم  بنشينيم و مجردات يا فرض كنيد حضرت حق را بشناسيم اگر ضعف نظر و عمل را هر دو تمام كرديم و امري را كه مي

ود و عين را هم در بر گرفت و صرفاً عيني نبود و مجرد را هم در برگرفت ما را در پايگاه حاكميت بر ادراكات صرفاً ذهني نب
را » كنيد شما چنين خيال مي«كه بگوييد  دهد. و اعم بودن آن بر ادراكات عيني و ذهني اشكال اين عيني و ذهني قرار مي

كند و لذا عرض  كه ما را در موضع نظري نيز قادر بر استنباط مي كند چون عين جز خيال نيست. باضافه اين برطرف مي
دهد. البته همه اينها سر جاي خود بايد جلو برويم تا  كنيم ما را در موضع حاكميت و قضاوت نسبت به دو نظر قرار مي مي

اي كه  به اندازه حاشيه شود، مسئله علت داللت هم تمام شود و... اينك فعال ببينيم اين قضيه در جاي خود چگونه بحث مي
كنار مطلب به صورت الزمه گفته شده است عرض كرديم تا برادران اگر بخواهند حرف را بشكنند توجه به الزمه بكنند و 

 گويد عرض شد. نقيض آن را ببينند تا ببينند در اين موضع نقيض آن چه مي
اي به  كنم و سپس اشاره ربوط به بحثمان است اشاره ميبرادر درخشان: مقدمتاً به آن قسمت يعني تعريف داللت كه بيشتر م

لوازم بكنيم. در بحث داللت فرموديد هيچ اشكالي ندارد كه فعال بگوييم رابطه بين قلم با رابطه بين استكان و انسان هم داللت 
 ينها قائل نيستند.است و فرموديد همه اينها هم در يك رتبه هستند و هيچ فرقي هم بين اينها نيست و تميزي هم بين ا

 برادر حجت االسالم حسيني: نه يعني امتيازي نيست.
طور كه فرموديد و نوشتيم داللت را  كه تميزي نيست پس همان برادر درخشان: بله من اشتباه كردم، امتيازي نيست نه اين

را به اين ترتيب تغيير دهيد كه  كنم كه اين پس االن استدعا مي». رابطه انسان است با رابطه بين دو كيفيت«فرموديد و كه 
 تا داللت به معني اعم نباشد.» داللت انساني يعني رابطه انسان با رابطه دو كيفيت«بفرماييد 

 كنيم. كنيم و مطلب را اصالح مي برادر حجت االسالم حسيني: اين درست است و ما تشكر مي
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ايم و بعداً هم  استفاده از اصالت ذهن، اصالت ذهن را شكستهفرماييد ما با  برادر درخشان: قسمت دوم كه در مورد لوازم مي
شود دستگاه اصالت ذهن را كنار گذاشت و بعد گفت خارج از اين دستگاه چيست؟ همينجا اگر  فرماييد در اصالت ذهن نمي مي

كنار بگذاريم ديگر فرماييد اگر ما دستگاه اصالت ذهن را  كمي دقت كنيم و ببينيم الزمه اين استدالل شما چيست؟ كه مي
ايد و به آن  را به عنوان يك امر قبول كرده» خارج«توانيم نسبت به خارج نظر دهيم. آيا اين به آن معني نيست كه اول  نمي

 ايد؟ هم اصالت داده
به معني ماده است؟ يا خارج از ذهني را كه ذهن معرفي » خارج«برادر حجت االسالم حسيني: همين جا عنايت كنيد. آيا 

پرسيم آن  بعد مي» خداي ذهن«و بگويد » خداي جهان«ولو ما بگوييم ذهن نگويد » خدا هست«گويد  كرده است ذهن مي
گوييم كه خارج از ذهن يعني ماده.  مي»!! ابداً«گويد  دهي آن خدا ذهني است؟ مي خدايي كه به آن نسبت هستي مي

گوييم ما كاري هم نداريم كه  هست و آن خدا هم ذهني نيست مي گويد خدا گوييم ذهن با نتايجي كه به ما داده است مي مي
گوييم شما  سازد نمي گوييم همين حرف تو با خود دستگاه اصالت ذهن نمي عالم خارجي هم در دنيا واقع باشد يا نباشد. مي

گويم شما  ذهن. ميگويد نه، خداي خودم، خداي خود  داني؟ مي خارج از دستگاه خودت را به معني جهان و خداي جهان مي
 تواني قضاوت كني. اگر ذهن را اصل قرار دهيد خارج از دستگاه ذهن نمي

توانيم چرا كه  گويند نمي توانيم مي گويند كه ما مي برادر درخشان: طرفداران اصالت ذهن متعرض اين معني هم نيستند، نمي
الل ذهني تمام شود واال ما صرف مشاهده امور خارج گويند استدالل بايد در يك روش استد اند، مي اصالت را به ذهن داده

رسيد مگر آنكه ذهن استدالل را برهاناً تمام كند. يعني بحث حضرتعالي اين است كه اگر هم ذهن  اي نمي مسلماً شما به نتيجه
 بينيم بايد توجيه شود، واال... بايد تبيين شود. آنچه كه ما در خارج مي» خارج«برهاناً تمام كرد 

 در حجت االسالم حسيني: نه، نه، اصالً خارج ديدن را نداريم.برا
خواهم، طرفداران اصالت ذهن كه به معني خيال پردازان نيستند طرفداران اصالت ذهن در اين  برادر درخشان: معذرت مي

يار خوب شما فرماييد بس معني يعني كساني كه معتقدند استدالل يك امر بايد در دستگاه ذهني تمام شود حاال شما مي
 ايد، ما به ازاي آن در خارج چگونه خواهد شد؟ استدالل را در دستگاه ذهني تمام كرده

برادر حجت االسالم حسيني: نه، ذهن در صحت اصل است؟ يا در درك؟ قضيه چيست؟ عرض ما يك جمله است. حرف ما سر 
توانيد بكنيد،  كه نسبت به خارج قضاوت نميكنيد، سر اين نيست  يك جمله است صحبت سر اين نيست كه با خارج چه مي
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گويم  گويد ذهني است. مي گويم پس آنچه را كه مي گوييد مبناي برهان و اساس برهان ذهن است. مي سر اين است كه مي
 كه خدا هست ذهني است. كنيد نسبت به اين پس تصديقي كه مي

 قلي است كه تمام شده است. ذهن يعني عقل.گويند با استدالل ع برادر درخشان: بله، طرفداران آن مكتب مي
برادر حجت االسالم حسيني: خير، قاطي نكنيد، به نظر من همين كه ذهني شد عقلي قاطي شد. حاال همان ذهني تنها را 

 بگيريم.
ت. خواهم استدعا كنم كه ذهني يا خيالي اشتباه نشود ذهني به معني خيال پردازي اصالً نيس برادر درخشان: ولي من مي

فرماييد كه مساحت مثلث قاعده ضربدر نصف ارتفاع است. اين يك كار ذهني  يعين استدالل مثل قضاياي هندسي، شما مي
 گوييم پس مساحت مثلث متساوي االضالع هم اين است. است كه ما با استفاده از آن مي

ذهن فعاليت دارد. اين درست است  گويد برادر حجت االسالم حسيني: مهمترين مطلب همين جا است يك موقع است كه مي
گويد كه فعاليت ندارد و نه الهي و نه اصالت ذهني و نه اصالت عيني يك موقع  كيست كه منكر اين باشد، نه مادي مي

اصل ذهن است. در ادراك ببينيد » ادراك«گوييد در  كند و.. ولي يك موقع مي كند، محاسبه مي گوييد ذهن فعاليت مي مي
ه چه چيزي ميدانيد نسبت به محاسبه حتما اصل ذهن است اما اصل نسبت به ادراك چيست؟ محاسبه را كه ذهن را نسبت ب

گويم وجود و يك  گوييد اصل نسبت به عالم چيست؟ مثال مي دهد. اصل نسبت به چه چيز؟ يك موقع مي حتما ذهن انجام مي
گوييد اصل نسبت به ادراك چيست؟  يك موقع مياست و » تعين«گويم  پرسيد اصل نسبت به داللت چيست؟ مي موقع مي

گويم هماهنگي است. اصل نسبت به ادراك موضوع بحث ما است و نه اصل نسبت به محاسبه. اصل نسبت به محاسبه حتما  مي
 ذهن است.

كه  نشود مگر اي برادر درخشان: ادراك هم نهايتاً چيزي جز حاصل محاسبه ذهني كه نيست. ادراك از اين قلم حاصل نمي
 ذهن...

برادر حجت االسالم حسيني: آيا ادراك منشأ دارد يا ندارد؟ شما معني درك را بالفاصله به آنطرف قضيه برديد. درك را هم 
گويم اوال درك چيست؟ اصل درك  شود به مبادي و مواد گفت من مي توان به حاصل فعاليت ذهني اطالق كرد و هم مي مي

م كند و آنرا اينطرف و آن طرف ببرد. ولي اصل آن چيست؟ اگر گفتيد اصل آن ذهني است تواند جمع و تقسي چيست؟ بعد مي
تواند بگويد كه حق است؟ اگر گفتيد  گويم پس اگر شالوده ذهني باشد آنگاه هر چه ساختمان هم بسازد و باال رود آيا مي مي

ما فقط ذهني است، حال شما هر چيز غير از موادي كه وارد اين دستگاه شده است صرفاً ذهني است آنگاه ارزش برهان ش

۲۱۸



شود،  شود، بگو واقعياتي است كه حس مي خواهي بگو، بگو محسوسات است، بگو حقايقي است در جهان كه حس مي ذهن مي
گويم در ادراك. در اصل درك چه چيز  از ذهني درآمد، بگو مواد اوليه حس است، بگو موارد اوليه بديهيات نظري است. من مي

سازد بگوييد درك  شود و باقي بنا را مي گوييد در اصل درك پايگاه آن عين است. يعني درك متأثر از عين مي است؟ مي اصل
گويم كه اگر اصل آن را يك امر دروني به  گويم كاري ندارم، من مي گويم كاري ندارم، من مي شود، مي متأثر از فرضا قلب مي

را » ب«كند وقتي  مي» ب«گويم نتايج حاصله بازگشت ارزش  شود مي مي» ب«از  دانستيد و گفتيد كه درك متأثر» ب«نام 
توانيد متكي و متصل به آن كنيد. همه حرف در همينجا است كه اگر شما يك  پايه قرار داديد ديگر چيزي خارج از آن را نمي

گويم ارزش همه برهانهاي شما بازگشت  ازم. ميس را روي تابلو بنويسيد و بگوييد من بر اين پايگاه الي ماشاءا... برهان مي» ب«
كند. اگر گفتيد در ادراك انسان اصل ذهن است كه البته در قدرت محاسبه حتماً ذهن اصل است. يعني در اين  مي» ب«به 

ست. گويم معاذا... اين خدايي را هم كه اثبات وجودش را كردي خداي ذهني ا گردم و مي من بر مي _رود اي كه جلو مي سلسله
تواني بگويي كه خدايي ماوراء ذهن خود را اثبات كردم كه چه ذهن من باشد و چه نباشد او باشد اگر بگوييد كه خارج  نمي

گويم  گويم خوب محدود به همان دستگاه خارج است. اگر بگوييد كه نه امري است حاكم بر ذهن و برعين مي پايه آن است مي
 ذهن حاكم است.  بنابراين ادراكي كه داريد بر عين و

كنم. به  اي است ولي مختصر عرض مي برادر درخشان: ميدانم كه وقت جلسه تمام شده است و اين صحبت هم خيلي حاشيه
شود) بايد روشن شود كه واقعاً منظور از ذهن چيست؟ تا  آيد كه (در آينده انشاءا... بيشتر روي اين قسمت صحبت مي نظرم مي

د كه منظور از طرفداران اصالت ذهن افرادي هستند كه به صرف تالش عقلي براي درك از مسئله رسي اينجاي بحث به نظر مي
دهند. يعني به  كند و اصالت را در درك و استتاج به ذهن مي گفتند تالش عقلي صرف كفايت مي كردند و مي اكتفا مي

جاي بحث هنوز باز است تا روشن شود كه طور نيست. پس  دهند و حاال در اين قسمت فرموديد كه اين كاوشهاي عقلي مي
كنيم و بعد فرموديد  منظور چيست؟ بعد هم در قسمت دوم كه فرموديد ما اصالت عين را در چهارچوب اصالت عين نقض مي

توانند بيان كنند چرا كه استنتاج امري نظري است و بعد  كنند ولي استنتاج از عين را نمي كه مادييون عين را بيان مي
ها درست است كه هستي را منحصر به ماده كرده باشند. اين بيان  توانند بگويند كه استنتاج آن د تنها موقعي ميفرمودي

 كنند. ها هستي را منحصر به ماده مي حضرت عالي بود. عرض ما هم همين بود كه آن
 برادر حجت االسالم حسيني: بله اما بدون استدالل يا با استدالل؟

 شود. ن اين است كه اگر توانستند هستي را منحصر به ماده بكنند كه ديگر استداللشان نقض نميبرادر درخشان: عرض م
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گذارم: آيا به عنوان خصلت ماده  برادر حجت االسالم حسيني: آيا به عنوان خصلت ماده؟ عنايت بفرماييد كه كجا را دست مي
 گويند اينگونه هست؟ فهميم؟ يا مي گويند كه اينگونه مي مي
ايم و هستي هم چيزي جز  فهميم و فهميده گويند چون بنا به خصلت ماده اينگونه مي طور است مي ر درخشان: بله همينبراد

 ماده نيست پس همينگونه است.
بينيم اگر ما را روشن كنيد تا ما هم استفاده  برادر حجت االسالم حسيني: توجه بفرماييد كه ما در اين يك اشكال كوچكي مي

ت ولو شما با حلمتان اجازه بفرماييد ما هم صحبت كنيم و طوري بفرماييد كه ما هم مطلب را بفهميم عرض ما كنيم خوب اس
كنيد  گيري را كه مي دهيد اين نتيجه فرماييد چون اينگونه هست پس چنين است اين نسبت دومي را كه مي اينجاست كه مي

ايم  گوييد خوب اين را برهاناً تمام كرده است و ماده اصل است. مي ايد كه جهان محدود به ماده پس از آن است كه قبول كرده
 ام شناخت چيزي نيست جز ماده. كه گفته گوييد براي اين گويم چگونه؟ مي مي

 برادر درخشان: بله
گويد شناخت چيزي نيست چرا؟  گويم اين قضيه به اين شكل است كه دست راست شما مي برادر حجت االسالم حسيني: مي

ام  ام و ديده گويد شناخت را آناليز كرده كنم از اين دو دست بنده يكي مي هستي منحصر است به ماده؟ بنده عرض ميچون 
كند كه هستي منحصر به ماده باشد  زنيد؟ اين حرف بازگشت به اين مي پرسم چرا اين حرف را مي چيزي نيست جز ماده. مي

 گوييد چون اين شناخت را دارم! دانيد؟ مي ستي را منحصر به ماده ميگويم چرا ه گوييد بله هستي جز اين نيست! مي مي
 فرماييد يك مصادره به مطلوب صورت گرفته است. برادر درخشان: يعني مي

 گويم اين يك فرار از بحث است نه مصادره، مصادره از اين بهتر است. برادر حجت االسالم حسيني: من مي
 والسالم
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٧٧٨ 
٧/١٢/٦٢ 

  ٥٠جلسه 
 فهرست مطالب 

 گزارش جلسات واحد و سؤاالت 
 آيا رابطه بين دال و مدلول حقيقي است يا نه؟ -الف
 آيا رابطه بين الفاظ و معاني حقيقي است يا اعتباري؟ -ب
 كند يا با ارتباط بين دال و مدلول؟ آيا انسان با دال رابطه برقرار مي -ج
 اقتضاي داللت و علت داللت  -د
 توضيحاتي درباره سؤاالت مطرح شده -٢

 اقتضاي داللت  -الف
 آيا مشخص شدن رابطه لفظ و معنا براي ادامه مباحث ضروري است؟ -ب
 رابطه علت داللت، اقتضاي داللت و الزمه داللت چيست؟  -ج
 بحث گرفته شده استنتايجي كه تا كنون از  -د
 علت داللت يعني علت وجود رابطه دال و مدلول - ه
 آيا تعريف في الجمله داللت چيست؟ رابطه انسان با دال است يا با ارتباط دال و مدلول؟ -و
 الزمه يافتن ريشه منطقها اثبات حقيقي بودن رابطه دال و مدلول است -ز
 باشد  هنگي دود و آتش در عينيت مياز دود آتش پي بردن به معني اقتضاء و هما -ح
 ريشه داللت نميتواند ذهن باشد -ط
 الزمه فعليت داللت رابطه انسان با دال است -ي
 آيا فرق اقتضاي داللت و امكان اقتضاي داللت چيست؟ -ك
 علت داللت همان علت تعين و علت تعين، علت تغاير است -ل
 مينه داللت علت داللت (در منطق صوري) = علت فاعلي = ز -٣
 پرهيز از عنوان عليت در داللت و تكيه روي اقتضاي داللت  -٤
 مزاياي كيفيت جلسات بحث اصول اعتقادات (در كوتاه مدت و بلند مدت) -٥
 (داللت = حركت)» انتقال از وضعيتي به وضعيت ديگر«داللت بصورت عام يعني:  -٦
 شئ نيستند ولي كيفيت خاصي هستند.روابط و آثار »: كيفيت«و » روابط و آثار«رابطه  -٧
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كنند؟ (در داللت انساني دود و آتش تغيير  سؤال: آيا داللت انسان و انتقال از وضعيتي به وضعيت ديگر فرق نمي -٨
 كند) كند ولي در داللت غير انساني تغيير مي نمي

 جواب: -٩
 صحبت از منطق خاص (آيا دود انتزاعي ثابت است يا دود عيني؟) -الف
 بعنوان لوازم بحث هم: -ب
 تجريد دائم در حال تغيير است» موجب« -
 كند انسان هم بعد از داللت تغيير مي -
 مفهوم نسبت چيزي به خارج دادن در دستگاه مادي انطباق با خارج نيست. -
 »وم استكيفيت االن غير از كيفيت د«ضرورت مشترك بودن در بحث اينست كه داللت عام باشد يعني بگوئيم كه:  -ج
 حرف منطق صوري در اين باره -
 حرف منطق ديالكتيك در اين باره -
در صورت اثبات قانون ثابت بر انتقال اين امر ميتواند در استحكام بخشيدن به انتقالهاي ذهني از مبادي به نتايج به ما  -د

 كمك كند.
 در انتقال كيفيتي به كيفيت ديگر رابطه حقيقي است - ه
 انتقال از كيفيتي به كيفيت ديگر كيفيت وقوع  -و
 ها بررسي و توجه به خود كيفيتها و رابطه آن -ز
 بررسي انفصال يا عدم انفصال كيفيات -
 بررسي خلق و عدم درباره كيفيات -

 بحث اخالقي درباره كيفيت عادات -١٠
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 بسمه تعالي 
  ٥٠جلسه  –اصول اعتقادات 

 گزارش و سؤاالت
هاي قبل  بحثي كه در مورد داللت (در جلسات واحد) داشتيم عالوه بر آن سه مطلبي كه در هفته برادر معلمي: در ادامه

تمام شده بود يعني فهم في الجمله و اينكه در داللت سه عنصر موجود است دال مدلول و داللت پذير، و مطلب سوم اينكه 
ر جلسه مشترك قبل هم بحث در اين بود كه آيا رابطه بين اين سه عنصر يا سه كيفيت بايد حتماً رابطه باشد همانطور كه د

بين دال و مدلول هميشه حقيقي است يا گاهي اوقات حقيقي است و گاهي وقتها حقيقي نيست در جلسه واحد هم بحث 
اي كه در پنج شنبه و شنبه داشتيم اين مطلب به اين نحو تمام شد كه چون ما بدنبال  اطراف همين مطلب بود در دو جلسه

ام ساخته ذهن خود  گويد آنچه را كه من فهميده هستي شناسي بوديم و در هستي شناسي چه مسلم و چه كافر هيچكس نمي
اي كه بين اين جهان و خالق آن  گويد اين جهان مخلوق است قبول دارد كه اين رابطه من است يعني چه وقتي كه مسلم مي

گويد كه جهان  ي حقيقي است نه اينكه فقط آن فرد مسلمان مي يك ربطهكند  كند اين رابطه داللت را كه كشف مي ادعا مي
خواهد ادعا كند كه جهان مادي است و ازلي و ابدي است و  مخلوق است بلكه در واقع چنين است و يك فرد كافر هم كه مي

 گويم ساخته  گويد اين حرف را كه من مي خالقي ندارد او هم نمي
شد  ام بنابراين درجلسه پنج شنبه صحبت مي ن ازلي و ابدي هست و منهم اين را فهميدهگويد جها ذهن من است بلكه مي

هاي عيني وخارجي حقيقي باشد و ما بايد بنحوي به  كه آنچه را ما بدنبالش بوديم همه قبول دارند كه بايد رابطه بين كيفيت
در كنار آن مطالبي مطرح بود مثالً در مورد رابطه آن رابطه خارجي دسترسي پيدا كنيم و آن رابطه، رابطه خيالي نيست بعد 

هاي اعتباري، مثالً ايا ما براي هر  هايي حقيقي هستند يا رابطه ها هم ربطه هاي خارجي، كه آيا آن رابطه بين مفاهيم و كيفيت
ك شي قرار دهيم ، بعد توانيم براي ي توانيم هر اسمي را قرار دهيم يا با توجه به جميع شرايط يك اسم بيشتر من نمي شي مي

بنظر رسيد كه اگر ما بخواهيم وارد اين بحثها شويم و اين بحثها را جواب دهيم كه آيا رابطه بين كلمات و مفاهيم و مفاهيم و 
اش اين است كه قبالً تكليف خود اينها روشن شده باشد كه آيا خود مفاهيم  هايي حقيقي هستند يا نه الزمه اشياء، ربطه

د يا اعتباري، خود كلمات حقيقي هستند يا اعتباري تا بعد بتوانيم تشخيص دهيم كه روابطشان جطور است حقيقي هستن
توانيم از اين مرحله رد شويم  و به بحث علت تعين برسيم و بعد در بحث علت تعين كه  بنابراين اينطور بنظر رسيد كه ما مي

ا چيست آن وقت دوباره به بحث علت داللت برگرديم و اين سؤال را ه متوجه شويم كه تكليف مفاهيم، و تكليف كلمات و لفظ
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هاي خارجي) حقيقي است يا اعتباري؟  جواب دهيم كه رابه بين مفاهيم و كلمات و يا رابطه بين كلمات و اشياء (كيفيت
بعد قسمت ديگر رسد كه همين قسمت بحث كافي بوده و ميتوان از آن گذشت و به مهره بعدي پرداخت  بنابراين بنظر مي

رسد و يا  كند و سپس از طريق رابطه بين دال و مدلول به مدلول مي بحث در مورد اين بود كه آيا انسان با دال رابطه برقرا مي
اي باشد و آن رابطه بايد  اند كه بين دال و مدلول  بايد رابطه كند. همه تا اينجا پذيرفته با ربطه بين دال و مدلول را به برقرار مي

كنيم يعني عينيات خارجي) حقيقي است يا اعتباري؟ بنابراين بنظر  اي كه داريم صحبت مي قيقي باشد (در آن محدودهح
كند و از طريق ربطه دال  رسد كه در اين قسمت بحث ما اين مطلب اثري ندارد كه بگوئيم آيا انسان به دال رابطه برقرار مي مي

لول دارند (حال يا دال اثري از مدلول است يا مدلول اثري از دال است) پي به و مدلول يعني از طريق اثري كه دال و مد
برد يعني چه؟ يعني اينكه ببيند دال  كند يا پي مي برد يا اينكه بگوئيم انسان به رابطه بين دال و مدلول توجه مي مدلول مي

اي باشد و  ايم كه بايد بين دال و مدلول رابطه پذيرفتهچه نحو ارتباطي با مدلول دارد كه از دال به مدلول پي ببرد چرا كه قبالً 
كند  رسد كه اگر اينجا بخواهيم مشخص كنيم كه انسان با دال رابطه برقرار مي آن رابطه بايد حقيقي باشد بنابراين باز بنظر مي

وني نتوانيم اين را جواب دهيم و ايم و شايد در مرحله كن كند، اينجا وارد مكانيزم دل شده يا با خود رابطه، ارتباط برقرار مي
تواند پاسخگوي اين مطلب باشد تا  حل كنيم و يكي از وجوه اختالف اين باشد كه آن اندازه از اشتراكاتي را كه داريم نمي

دانيم همين است كه بين دال و مدلول رابطه است و اين  دقيق روشن كند كدام مطلب صحيح است فقط چيزي را كه مي
ي است و انسان هم بايد با اين رابطه حقيقي ارتباط برقرار كند حال يا مستقيما با خود اين ربطه ارتباط برقرار رابطه هم حقيق

كند كه آن دال با مدلول ارتباط دارد بنابراين باز اين قسمت دوم هم قابليت اين را دارد كه  كند يا با دالي ارتباط برقرار مي مي
ها روشن  ماند كه آن اقتضاي داللت يا علت داللت است كه باز اين جمعي صحبت ميبه بعد موكول شود بعد بحث ديگري 

تواند از دال و  اين است كه بين دال و مدلول است براي اينكه اگر آن رابطه نباشد انسان نمي شده است كه علت داللت رابطه
ار دال است بعد وقتي كه سوال شود كه به مدلول راهنمايي شود اگر هم انسان بخواهد بگويد علت داللت خود دال و آث

شود همان  دهد بنابراين مي گويد آن اثري كه دال را به مدلول اتصال و ربط مي كداميك از اثرات دال مورد نظر شماست مي
ربطي كه بين دال و مدلول است بنابراين اگر همين قسمت مورد پذيرش است چون بعدا بحث علت تعين (كه بحث شاملي بر 

شود به چه نحو است در اينجا  خواهيم بگوئيم هر كيفيتي كه متعين مي لت است) انجام خواهد شد و ما در آنجا ميعلت دال
شود به چه نحو است آن بحث شامل بر اين است اين را شايد بشود به همين نحو  خواهيم بگوئيم وقتي داللت متعين مي مي

هايي را كه در بحث علت  تر شود و هم آن قسمت م اين بحث روشناجمال از آن گذر كرد و به بحث علت تعين رفت تا ه
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توانيم پاسخ دهيم با توجه به بحث علت تعين برگرديم و پاسخ دهيم از گزارش روز شنبه مطالبي كه گفته  داللت االن نمي
اگر سؤال خاصي است هاي جلسه واحد را زياد تكرار نكنند.  فرمايند بعد دوستان بهتر است بحث نشده آقاي سيف توضيح مي

دانند و نظرشان اينست كه بايد به بحث بعد بپردازيم هم بفرمايند و  كه جواب داده نشده بفرمايند و اگر اين مراحل را كافي مي
 بندي بحث وارد بحث علت تعين شويم. دانند تا با جمع اگر اين مراحل را كافي مي

شوم كه در مسئله اقتضاي داللت دال و  يك نكته را متذكر مي برادر سيف: عمده مباحثي كه مطرح بود فرمودند، فقط
ها  شد و پذيرفته بود و همينطور مفهوم اقتضاي داللت و علت داللت با بحث مدلول و رابطه دال و مدلول مطرح است تأكيد مي

خاص ديگر و تنها  شود خالصه كرد كه آنچه كه علت داللت ما از يك كيفيت به كيفيت تر شد كه بنظرم اينطور مي روشن
ها حقيقي بين كيفيت اول و كيفيت دوم است يعني اقتضاي داللت بوجود رابطه حقيقي  شود وجود رابطه همان كيفيت مي

شد كه اگر اقتضاي داللت به عنوان الزمه تحقق داللت است  بين دال و مدلول است. چون در مباحثي كه مطرح بود اشكال مي
پذير و يا رابطه داللت پذير با دال و مدلول يا رابطه  ها، خود انسان يعني داللت و رابطه بين آنعالوه بر وجود دال و مدلول 

توانيم اقتضاي داللت ذكر كنيم در جواب توضيح داده شد كه منظور از اقتضاي داللت آن چيزي است كه  ها را هم مي آن
(و نه هر كيفيتي) داللت شويم آن را اقتضاي داللت  شود كه ما از يك كيفيت خاص تنها به يك كيفيت خاص ديگر موجب مي

هاي علت داللت يا اقتضاي داللت بگيريم  پذير را به عنوان يكي از پايه گوئيم و لذا اگر بخواهيم انسان را يعني داللت مي
ص داللت شود تنها به يك چيز خا هاي مختلف مي كند و داللت پذير با چيزهاي مختلف برخورد مي بينيم كه داللت مي

ها مشترك است ولي آنچه موجب و مقتضي داللت شدن به يك چيز خاص است همان رابطه  شود و اين در همه داللت نمي
شود بنابراين با پذيرش حقيقي بودن رابطه دال و مدلول بنظر  حقيقي بين دو كيفيت است كه به عنوان دال و مدلول تلقي مي

توانيم بدون اينكه تمام كنيم رابطه لفظ و معني حقيقي است يا  روشن شود كه آيا مي آمد كه برادران آماده بودند كه اين مي
شود جلو رفت بدون اينكه اين را  نيست، وارد بحث علت تعين بشويم يا نه؟ اگر كه استاد هم نظرشان همين است مي

و بعد جلو برويم در اينصورت برادران هنوز  الجمله اثبات شده بدانيم كه ادامه ميدهيم ولي اگر الزم است كه پذيرفته باشيم في
قانع نشدند و برايشان روشن نيست كه چگونه رابطه بين كلمات و مفاهيم و لفظ و معني حتماً بايد حقيقي باشد. اگر اين به 

اين كيفيات نحو پذيرفته شده باشد (علي فرض يا با اثبات) ظاهرا بحث بعدي ما اين خواهد بود كه چرا پس از اينكه پذيرفتيم 
كنند دنبال اين برويم كه علت تعين خود اين  هاي خاص و حقيقي كه دارند موجب و امكان داللت را فراهم مي با رابطه

كيفيات به اين شكل خاص و با اين رابطه خاصي كه دارند چيست؟ يعني وارد بحث علت تعين ميشويم. البته همانطور كه 
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كند شد كه  اينكه وقتي داللت صورت ميگيرد انسان انسان با چه چيز رابطه برقرار ميهايي راجع به  فرمودند ابداع احتمال
ايم و علي فرض اين هم كه وارد آن بحث نشده باشيم الزم هم نيست و اين بحث را  اشاره شد كه به مكانيز داللت وارد شده

 توانيم نكنيم و به بحثمان ادامه دهيم. مي
فرمايند همانطور كه عرض شد بايد بعد از بحث علت  ي از بحث را كه جناب آقاي سيف ميبرادر معلمي: بنابراين آن قسمت

هاي خارجي به چه نحو است ما در اينجا اثبات نكرديم  تعين تكليف آن روشن شود كه رابطه بين مفاهيم و كلمات و كيفيت
بخواهيم آن را اثبات كنيم بايد اول برويم  كه اين رابطه حتماً حقيقي است و طرف ديگر آن هم اثبات نكرديم و گفتيم اگر

 ها چيست. ها چگونه هستند تا ببينيم رابطه آن سراغ علت تعين كه ببينيم خود اين كيفيت
گيرد ولي علت داللت يعني  برادر اناركي: رابطه بين دال و مدلول را اقتضاي داللت گفتيم و اگر نباشد داللت صورت نمي

ها فرق گذاشتيم بعد علت داللت تنها رابطه  كند. و اگر بين آن فته اين با اقتضاي داللت فرق ميعلتي كه اين داللت صورت گر
شعور آمادگي  شود كه تا چه حد ذي شود آمادگي آن ذي شعور را هم شامل مي بين دال و مدلول كه گفتيم حقيقي هست نمي

بينند و  ها را مي ها را نميبينند وقتي اين رنگ د و رنگها كوررنگ هستن پذيرش و فهم آن اقتضاء را داشته باشد مثالً بعضي
گيرد رابطه حقيقي هم در خارج بين دال و مدلول هست ولي اين فرد كوررنگ وقتي به آن  ها داللت صورت نمي براي آن

برد كه اينجا  تواند داللت شود يا مثالً وقتي فردي متخصص باشد مثالً سنگهاي آذرين را كه ميبيند پي مي برخورد كند نمي
كوه آتشفشان بوده است (در مثالي كه استاد زدند) چون اين آمادگي پذيرش اين را دارد. ولي اگر يك نفر باشد كه سنگهاي 

 فهمد يا اينكه در خارج رابطه هست. بيند ولي نمي آذرين را نشناسد سنگها را مي
پذير و هم  م بايد دال باشد و هم مدلول باشد و هم داللتبرادر معلمي: شما علت را به معناي الزمه گرفتيد كه در الزمه ه

پيوندد ولي آنجايي كه ميگوئيم علت داللت  بايد بينشان رابطه باشد هركدام كه نباشد يا ارتباط قطع باشد داللت به وقوع نمي
ود) شما علت را به معناي ش منظورمان علت اصلي داللت يعني همان اقتضاي داللت است (اينها هردو به يك معنا بكار برده مي

ها كه نباشند چه  شود هركدام از آن فرماييد مي ايد و اگر علت را به معناي الزمه بگيريم همان كه شما مي الزمه گرفته
 گيرد. ها داللت صورت نمي پذير و چه دال و چه مدلول و چه ارتباط بين آن داللت

گوئيم براي آن كسي كه كوررنگ  طه دال و مدلول ميگيرد ولي ما ميبرادر اناركي: شما گفتيد اقتضاي داللت و آن را راب
 شود. شود اگر آن علت است چرا اين داللت نمي است رابطه دال و مدلول هست در خارج هم هست ولي داللت نمي

 گيرد. برادر معلمي: پس شما علت را به معناي الزمه مي
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 ود؟ علت يعني چه؟ش برادر اناركي: شما ميگوييد علت داللت. علت چه مي
برادر حسين حسيني: بحث اينكه ما آمديم سراغ رابطه حقيقي يا اعتباري بخاطر اين بود كه ما ميخواستيم بدنبال علت 
داللت برويم و گفتيم اگر اين بحث را نكنيم فردا كه سر بحث علت داللت رفتيم ممكن است علت داللت را اعتباري بگيرند لذا 

خواهيم  گفتيم اينجا تمام ميكنيم كه اين رابطه حقيقي است (با آن جواب نقضي) تا بعد كه مي خواستيم حجت تمام شود
سراغ علت داللت برويم آنجا هم اين رابطه را حقيقي بدانيم (چون علت داللت به همين رابطه برميگردد) حال شما ميفرماييد 

آيا اين رابطه حقيقي است يا نه بايد برويم سراغ كيفيات و توانيم بحث كنيم كه  ها) كه ما ديگر نمي (بعد از همه اين بحث
وضع كيفيات را در علت تعين روشن كنيم تا بعد بتوانيم اثبات كنيم كه رابطه حقيقي است يا نه. اين مطلب را ما درست 

ايم به اينكه بايد  ماند؟ يعني حال رسيده شويم يعني با اين همه بحث كه كرديم (راجع به اين مطالب) اينها مي متوجه نمي
 ها را توجه كنيم؟ اين را توضيح دهيد كه مبحث جديد چگونه خواهد بود. كيفيات بررسي شود و بعد رابطه رابطة بين آن

ها اثبات شده  برادر معلمي: نه، بحث را دو قسمت كرديم گفتيم قسمتي از كيفيات عيني و خارجي هستند رابطه بين آن
اين كه بين دو آتش است. يك قسمت ديگر است مثل رابطه لفظ دود و خود دود و لفظ قلم  هاست كه حقيقي است مثل رابط

ها را بايد  و خود قلم، آيا خود اين روابط هم حقيقي است، رابطه اين لفظ قلم و مفهوم قلم آيا حقيقي است. گفتيم اين بحث
ي هستند اينها بايد وقتي بگوئيم كه تكليف خود وقتي بگوئيم كه تكليف خود لفظ و مفهوم و غيره مشخص شود كه اينها چ

لفظ و مفهوم و غيره مشخص شود كه اينها چي هستند اينها بايد در بحث علت تعين روشن شود بعد بتوانيم بگوئيم كه آيا 
تمام ها هست و چگونه است. ولي آن قسمتي را كه الزم داشتيم يعني رابطه بين كيفيات خارجي عيني اين را  رابطه بين آن

 كرديم رابطه هست و رابطه آن حقيقي است.
بله) بعد اينكه ميفرماييد از هر راهي داللت صورت بگيرد  –برادر حسين حسيني: در كيفيات خارجي مطلب تمام است؟(ج 

 كند؟ اي وارد نمي كند اين به چه صورتي است؟ كه گفتيم از هر راهي كه داللت صورت بگيرد به بحث ما ضربه فرق نمي
ايم اين وجه افتراق را با اين  ادر معلمي: گفتيم كه اين يك وجه افتراقي است و ما وارد بحث مكانيزم داللت شدهبر

توانيم بگوئيم كداميك از اين دو مكانيزم، مكانيزم صحيحي است و كداميك از اين دو تعريف صحيح  اشتراكاتي كه داريم نمي
اش هم  كند اينست كه بايد بين دال و مدلول رابطه باشد رابطه له كفايت مياست، ولي آن چيزي كه براي گذشتن از اين مرح

بايد حقيقي باشد و انسان هم بنحوي بايد با اين رابطه، ارتباط داشته باشد حال از طريق دال يا اينكه بگوئيم نه مستقيما با 
 حقيقي بين دال و مدلول مطرح است. خودش ارتباط دارد، چه از طريق دال و چه با توجه به دال، باالخره اين رابطه
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توانيم آن را تعريف كنيم يا اينكه بايد جلو  برادر حسين حسيني: يعني در نهايت آيا به تعريف داللت رسيديم و آيا مي
 برويم؟

هاي عيني و خارجي) نه اينكه  توانيم تعريف كنيم البته در قسمتي كه مورد نظرمان (داللت برادر معلمي: در اينجا مي
توانيم  هاي مفاهيم و لفظ و كلمات را هم بپوشاند بعدا در آنجا كه بحث علت تعين را كرديم بعد مي تعريف بتواند داللت

 برگرديم و تعريف كاملتر بنمائيم.
 گوئيم؟ برادر حسين حسيني: حاال تعريف في الجمله را درداللت همان راهنمايي كردن مي

 مدلول! برادر معلمي: راهنمايي شدن از دال به
برادر حسينيان: شما علت داللت را اقتضاي داللت گرفتيد يعني وجود رابطه دال و مدلول اين خود علت داللت است. من 

علت اينكه «ميخواستم عرض كنم كه ما علت وجود رابطه بين دال و مدلول را نظرمان است كه بگوئيم علت داللت نه اينكه 
شود كه علت تعين اما علت اينكه چرا بين دال و مدلول  اين مي» اين باشد چه نحو رابطه علت اينكه». «اين باشد چه نحو رابطه

رابطه وجود دارد چرا بين اثر و مؤثر رابطه وجود دارد، ما اين چرايي را بايد جواب دهيم كه اين چرايي به كجا بر ميگردد. 
شود علت  اين وجود دارد كه اين مي چرا چنين نحوه رابطه اين بين دال و مدلول وجود دارد اما اگر بگوئيم يعني چرا رابطه

تعين كيفيات كه بعدا به آن ميرسيم. اما چرا اصال بين اشياء جهان رابطه وجود دارد، چرا بين دال و مدلول رابطه وجود دارد 
رسد  گر كه بنظرمان مياين را (اين چرايي) ما بنظرمان علت داللت است نه اقتضاي داللت كه وجود رابطه باشد. مطلب دي

اينست كه در اينجا تعريفي از داللت برايمان تمام نشد (همانطور كه آقاي حسيني گفتند) كه حتي في الجمله آيا انسان 
كند و علت كدام آنهاست ظاهرا اينجا دو مطلب  كند يا انسان ارتباط با خود شيئ برقرار مي ارتباط با رابطة دو شيئ برقرار مي

انسان ارتباط با رابطه برقرار كند از ساير اشياء ممتاز شده است و ساير اشياء در داللت فقط با خود شيئ رابطه بود كه اگر 
كند و بعد بحث داللت را  كنند و حداقل في الجمله اين را بايد تمام كنيم كه انسان با رابطه اشياء رابطه برقرار مي برقرار مي

 تمام كنيم.
ب را تذكر دهم كه ما چون قبل از منطق هستيم و ريشه منطقها هم در اين مرحله قيد خاصي برادر سليمي: اول يك مطل

ندارد كه مثالً، فقط در پايه منطق نظر باشيم يا در ريشه منطق عمل باشيم بنابراين عمل باشيم بنابراين قبل از اينكه مطلب 
ا رابطه دال و مدلول حقيقي است يا نه البته بنظر من حال ها تمام شود كه آي ها برسد بايد اين مطلب در تمام منطق به منطق

ها است يعني دال و مدلول در هر منطقي مطرح است  چه اينجا اثبات شود و چه در بحث تعين، اين بحث در مورد تمام منطق

۳۷۴



مدلول حقيقي  ي دال و چه منطق نظر و چه منطق عمل باشد يا منطق كلمات و الفاظ باشد با اين روشن شود كه آيا رابطه
آيد اينست كه بعد از اينكه ما تمام كرديم رابطه دال و مدلول حقيقي است سراغ  است يا اعتباري مطلب ديگري كه بنظرم مي

اقتضاي داللت آمديم و گفتيم  اقتضاي داللت آن چيزي كه زمينه است و يا بااصطالح موجب است كه انسان از دالي به مدلول 
د رابطه دال و مدلول در خارج است يعني فرض بفرمائيد كه انسان از دود، به آتش راهنمايي خاصي راهنمايي شود وجو

شود اين بدليل اينست كه دود و آتش هماهنگ و همراه هستند (در خارج) دود با چيز  شود و به چيز ديگري راهنمايي نمي مي
لت را به خارج منسوب كرده باشيم و بگوئيم ريشه ديگري همراه نيست. اينجا ممكن است اشكال پيش بياورد كه ما ريشه دال

داللت در خارج است در حالي كه ممكن است اشكال بگيرند كه ريشه داللت منسوب به ذهن است يعني ذهن است كه اين 
ل دهد عق برد و به همين دليل است كه اين عمل را انجام مي دهد عقل انسان است كه به اين داللت پي مي عمل را انجام مي

كنند كه مثالً داللت را به  برد و به همين دليل است كه آنها يك تقسيم بندي ديگر مي انسان است كه به اين داللت پي مي
كنند يعني داللت دود به آتش را يك داللت خارجي  هاي خارجي باشد تقسيم مي داللت ذاتي و عقلي كه همان داللت

كنند نميگويند مثالً اقتضاء آن رابطه دود و آتش بوده  را منسوب به عقل مي گويند چون اين داللت نميگويند داللت عقلي مي
شود بحث را اينطور  برد. بنابراين مي دهد و وقتي دود را ديد به آتش پي مي گويند عقل انسان اينگونه تشخيص مي است مي

ما به ازاء دال «يم رابطه اشياء در خارج يعني گوئ شويم بعد مي هايي داللت مي هايي به مدلول جلو برد كه اول بگوئيم ما از دال
هايي  شان حقيقي است بعد بگوئيم الزمه داللت ارتباط انسان با رابطه دو شيء است بنابراين بگوئيم داللت رابطه» و مدلول

 صحيح است كه با آن رابطه هماهنگ هستند.
د شدن در مكانيزم باشد بلكه الزمه آن است يعني اگر ارتباط انسان با رابطه آن دو شيء است و من فكر نميكنم كه اين وار

شود الزمه فعليت و تحقق داللت ارتباط انسان با رابطه بين دو شيء  انسان فقط با دال ارتباط برقرار كند داللت انجام نمي
بطه ارتباط برقرار است وقتي به اين رابطه پي برد آن وقت داللت شده است و بعد هم بيائيم سر اين مطلب كه وقتي با آن را

شود يعني وقتي انسان سراب را ديد و فكر كرد كه آنجا آب است اين  گيرد و خيلي ساده هم مي نكرده باشد داللت صورت نمي
به دليل آن داللت نشده كه با رابطه سراب و آن چيزي كه آنجاست ارتباط برقرار نكرده فقط نوري به چشم او خورده است 

كند  ده است و رابطه را عوضي فهميده است واال اگر با رابطه سراب با آن چيزي كه بر آن داللت ميرابطه واقعي را نفهمي
 فهميده بود اشتباه نميكرد.
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اي بود كه اگر ما علت داللت را به اين معنا بگيريم كه علتي كه ما را تنها از يك كيفيت خاص به  برادر سيف: يك نكته
برد، اين را علت داللت بگيريم پس علت داللت را به معاني ديگر بكار نگيريم سؤالي  كيفيت خاص به كيفيت خاص ديگري مي

فهمد آيا اينجا اشكالي دارد كه  كه من دارم اينست كه آيا از آنجايي كه ما فهم في الجمله را پذيرفتيم و اينكه انسان مي
طه دال و مدلول پي برده باشد يعني به جاي اينكه فهمد به عبارت ديگر وقتي فهميده است كه به راب بگوئيم انسان وقتي مي

شود كه رابطه بين دال و مدلول را فهميده باشد كه ديگر وارد مكانيزم فهم  فهمد يا راهنمايي مي بگوئيم وقتي انسان وقتي مي
هميده باشد و اين را شود كه رابطه دال و مدلول را ف ايم، همانطور كه گفتند اينكه بگوئيم انسان وقتي راهنمايي مي هم نشده
گوئيم كه از طريق دال يا از طريق مدلول يا مستقيماً. من سؤالم همين است كه آيا بايد ابايي داشته باشيم از اينكه  هم نمي

گوئيم، و يك نكته ديگر كه  اينجا فهم را بياوريم كه داللت را اينگونه تعريف كنيم كه فهميدن رابطه دال و مدلول را داللت مي
كنيم اگر  رسد احتياج به توضيح بيشتر داشته باشد اين است كه ما علت تعين را كه تمام مي آن را فرمودند ولي بنظر مي پاسخ

توانيم آن علت تعين را به كلمات و مفاهيم و جيزهايي ديگر تعميم دهيم بدون اينكه  در قلمرو خاص عينيات باشد آيا بعداً مي
هم خودشان در قلمرو عينيات هستند يا كلمات در قلمرو عيني هستند اگر اينجا كلمات و فرض قبلي نكرده باشيم كه مفاهيم 

مفاهيم را از عينيت جدا كنيم بعد علت تعين را بر اساست عينيات بدست آوريم بعد اگر ديديم اين علت تعين بر مفاهيم و 
جا  في الجمله تمام   آيا الزم نيست كه در همينشود  خواند بنابراين جزو عينيات است اين رابطهاش چگونه مي كلمات هم مي

كنيم كه مفاهيم جزو عينيات هستند. بعبارتي اول علت تعين را تمام كنيم و بعد آن را به مفاهيم تطبيق دهيم آيا اين راه 
حتماً در  شود كه آنجا هم بخواهيم مفاهيم را طوري تعبير كنيم كه صحيحي است؟ بعبارت ديگر آيا اين يك توجيه گري نمي

 قلمرو علت تعين بيايند.
شود كه خود داللت جامعيتي در آن نيست و آن منظوري كه از آن  برادر پرور: يك سؤالي است كه مربوط به جلسه قبل مي

مورد نظر است... اگر ممكن است روي آن مقداري بحث شود. ديگر اينكه آيا اقتضاي داللت در خارج وجود دارد يا امكان 
 لت. كداميك از اينها مورد نظر است و آيا تفاوتي بين آنها هست.اقتضاي دال

 برادر معلمي: لطفاً توضيح بيشتر دهيد اينكه فرموديد اين بحث داللت جامع نيست منظورتان چيست؟
شود و في الجمله آن را  رسد آن منظوري كه ما داريم با انتخاب لغت داللت بطور جامع بيان نمي برادر پرور: بنظر مي

 توان پذيرفت.  نمي
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پوشاند اگر اينطور است چه قسمتهايي  برادر معلمي: يعني آيا لغت داللت براي آن منظور ما كم است و قسمتهايي را نمي
 را؟

شود فهميد اين است كه يك ابهامي را ما از قبل  برادر پرور: داللت شمول كمتري دارد. آن چيزي كه از لفظ داللت مي
ها) و با تماس با يك سري پديدها كه با آن چيز مبهم ارتباط خاصي دارند بتوانيم يك  ورد پديدهفرض كرده باشيم (در م

هويتي از آن پديده يا آن كيفيتي كه بنحوي مبهم است بتوانيم بدست بياوريم و سؤال دوم اين بود كه اقتضادي داللت در 
 است. خارج وجود دارد يا امكان اقتضاي داللت آيا بين اين دو اختالف 

 گيريد.  برادر معلمي: آن وقت بين اين دو بنظر شما چه تفاوتي است و امكان اقتصادي و اقتضاء را به معني مي
 گوييم يعني آن است كه در خارج محقق است ولي امكان اقتضاي داللت آن است كه برادر پرور: اقتضاي داللت را وقتي مي

 توان گفت هنوز محقق نشده است. مي
 ي: يعني اقتضاي داللت محقق نشده يا خود داللت ؟برادر معلم

برادر پرور: اقتضاي داللت يك فعليتي است كه بايستي االن وجود داشته باشد ولي امكان اقتصادي داللت چيزي است كه 
 توان به آن رسيد. مي

و شيء  گرفتيم به اينجا علت وجود رابطه بين د«برادر حسينيان: يك مطالب اضافه كنم كه علت داللت را بعد از اينكه 
گوييم علت وجود تغاير بين دوشئي چيست پس علت داللت  مي رسيم كه علت داللت همان تغاير است بعد در علت تعين مي

 است كه همان تغاير باشد و علت تعين علت تغاير است.» علت وجود رابطه بين در شئ«
همزات الشياطين و اعوذ يك من كل سوء. بسم ا... الرحمن برادر حجت االسالم حسيني: اعوذ بال...السميع العليم من 

 الرحيم انه خير ناصر و معين صل ا... علي سيدنا من االن الي يوم الدين. افض امري علي ا... ان ا... بصر بالعباد.
ده، ما را از پروردگارا توفيق خدمت به كلمه حق به همه ما عنايت فرما، خدايا شدت ما را ناشي از ايمان به خود قرار ب

ها دور نگه دار، واليت ما را بدست اوليائت بسپار، سرپرستي ما را بدست نفس و شيطان مسپار، كلمه حق را در سراسر  وسوسه
جهان پيروز كن، كلمه باطل را ريشه كن بفرما، ما را در همه آنات ليل و نهار متذكر بخود بدار، غفلت را از ما دور كن، اما در 

كنيم بعد از خالصه بحث و تكميل آقاي سيف،  ي كه برادران فرمودند هر كدام كه اينجا موضعش باشد عرض ميهاي مورد بحث
كنيم كه بحث علت  آقاي اناركي سؤالي كردند كه آيا اين علت داللت را كه ميخواستيم برسيم همين بحث بود يا نه، عرض مي

ولي اينجا يك چيز  -عين (اگر بنا شد علت داللت باشد) ادامه داردداللت هنوز به نهايتش نرسيده است و تا آخر بحث علت ت
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خواستيم در قالب دستگاه منطق ارسطويي صحبت كنيم  تمام شد رابطه بين دو كيفيت عيني اقتضاي داللت است اگر مي
نيم مثل بخار است و خواستيم صحبت ك ي بين دو شيء از قبيل علت فاعلي است. فعالً تا اين مرتبه آن را مي گفتيم رابطه مي

آيد حال اگر اين فاعل اثرگذاري نسبت به داللت باشد ولي  ميز ساختن. نجار باشد ولي چوب و تخته نباشد ميزي در كار نمي
شود و اگر داللت كننده باشد ولي داللت شونده خاصي باشد كه نسبت به اين  اين نباشد آن داللت واقع نمي داللت شونده

توان به آن چيز خاص را درست  ت، اينجا هم اينطور نيست كه هيچ موادي نباشد، موادي كه هست نميمطلب نشود، بخار هس
توان كرد مثًال  كرد بري مثال خود بخاري براي كارهاي مختلف چوبهاي مختلفي را الزم دارد با هر چوبي هر رقم كاري را نمي

قرصي يك قلم زدن از بين نرود حال اين آدم كوررنگ است و  كنند بايد چوب كاريها و منبت كاريهايي را كه مي براي كنده
خورد ولي براي  خواهد بكند آن چوب بدرد آن كار نمي كاري  را مي بيند اين مثل آن نجاري است كه آن كنده رنگ سبز را نمي

ا به منزله يك نجار جداگانه ها ر خواهد صندلي يا ميز بسازد شما هر كدام از رابطه نجار ديگر خوب است فرضاً براي نجار كه مي
تواند در درست كند و يك نجاري  تواند منبت درست كند يك بخاري است كه مي بگيريد بگوئيد يك آقاي نجاري است كه مي

تواند تخت درست كند افرادش را مختلف بگيريد مثل روابط مختلف و متعددي كه بين اشياء هست. حال هركدام  است كه مي
ها را هم كه داريم اينطور نيست كه  خورد اين رابطه ها نمي توانند كار كنند، هر چوب بدرد آن ب خاصي مياز اينها با يك چو

هاي متعددي است  شود) انساني كه داراي خصلت هر انسان ... نه، انساني كه داراي اين خصلت است (در اين حد داللت مي
گوئيم اگر به معناي علت  راين آنچه را كه در اقتضاي داللت ميمثل اينست كه چوبهاي متعددي را جلوي نجار بگذارند بناب

فاعلي تعبير كنيم... (نه علت تامه بگيريم علت تامه بايد شامل همه اجزاء باشد، آن را كه ما صحبتش را با كلمه اقتضاء داللت 
برد  بياوريم بحث را در اين مورد مي و زمينه و امكان كه آورديم آن بحث كنار ميرود) نهايت اينكه اگر ما كلمه علت فاعلي را

دهد كه در منطق  آورد و به طرف اجازه مي كنيم و... خالصه بحث عليت را پيش مي كه ما علت را جداي از معلول مالحظه مي
گذرانيم اقتضاء را كه بگوئيم هم به علت  خود برود همين مطلب را به يك شكلي كه اين بعد آن اجمال داشته باشد مي

خورد كه خود شيئ منتقل شود و شرايط براي تغيير باشد يعني روابط خارجي براي حركت دروني انسان  يكي ميديالكت
كه اقتضاء به معناي موجب  كه تعبير به شرايط شود دارد تعبير به اين شرايط باشد چون اقتضاء بكار برديم اقتضاء قابليت اين

پوشاند بنابراين يك لفظ را كه عام است و شامل دو  ر بيايد اين را هم ميهم در بيايد و در نهايت به معني علت فاعلي هم د
ايد چرا آن را مبين  بريد مطلب را مجمل گفته گوئيد خوب وقتي كه به معناي عام بكار مي بريم، مي شود االن بكار مي فرد مي
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نطق الزم است در اينجا يك قدر گويم تبييني كه در اينجا الزم است غير از تبييني است كه پس از م كنيد، مي نمي
 توانيم از آن بگذريم. هاي اجمالي هم براي مطلب كافي است و لذا مي متيقن

 گوئيد اقتضاي داللت.!؟ طور مجمل مي برادر اناركي: آن وقت اقتضاء داللت را رابطه بين دال و مدلول هم نميگيريد همين
ه دال و مدلول حداقل بنحو اقتضاء هست اين اقتضاء به معناي برادر حجت االسالم حسيني: ما فعالً عرض كرديم رابط

كه شرايط بايد باشد تا انسان خودش تغيير كند اين را هم كاري  دانم يا به معناي اين خداوند يعني فاعل از خارج باشد نمي
دانيم و كار نداريم آنچه را  نداريم يا اين اقتضاء به معناي اين باشد كه عكس اين در ذهن منعكس باشد چنانكه در آئينه نمي

دانيم اينست كه اين مقتضي هست اگر واقعا اين مقتضي در هيچيك از دو دستگاه ديالكتيكي و چه دستگاه  كه در اينجا مي
توانند كار كنند همين اندازه آن را كار داريم نه بيشتر بعد موضع كالم ما درباره  نظري، (منطق صوري) نباشد هيچكدام نمي

گونه  كه اين چيزي كه الزم است باشد تا هر يك از اين دو منطق بتوانند كار كنند. اين خود ثمره چيست چرا اين اين است
ها برويم كانه نتيجه نگرفته  خواهيم به سراغ كيفيت ها مي است؟ مطلب روشن شد؟ آقاي حسيني فرمودند كه بعد از اين بحث

رف بزن و جدال و بحث و فكر و بعد هم هيچ چيزي گيرمان نيامده است و ط طرف و آن و دستخالي، آمديم اينجا مقدار اين
كنيم و اگر همين رقم باشد معلوم است كه ديگر اين را بايد چكارش كرد. خدمت ايشان عرض  دستخالي داريم از بحث فرار مي

بندي يعني اصل بحثمان در  كنم كه خير ما از اول بحثمان بحث متد و منطق بوده است بحث منطق يعني بحث طرز دسته مي
كه در كيفيت بنا شود كه ما بحث كنيم  كنيم يعني چيز جديدي حاصل نشده و اين كيفيت بود حاال هم در كيفيت بحث مي

شود يعني ما ابتدا  تر مي تر و دقيق اين داشت؟ با همين حرف زدن ماست كه مطلب روشن ها چه فايده پس اين همه حرف زدن
كنيم بمعناي حركت و به معناي ارتباط از  بت كرديم االن راهنمايي را در مرتبة خاصي از آن صحبت ميدرباره راهنمايي صح

دانيم كه بايد دنبال علت چه چيز باشيم يعني چه؟ يعني  كنيم حاال كه بخواهيم دنبال علت تعين برويم مي آن صحبت مي
د هم توجه به اين كرديم كه شيئ خصلتي داشته باشد بعد هم گوئيم اين كيفيت و آن كيفيت و رابطه بينشان و بع حاال كه مي

آيد  كنيم با آن روز اولي كه در بحث وارد شده بوديم بنظر ما مي گونه كه داريم صحبت مي شود اين حركت و تغييري واقع مي
شناخت شناسي برويم دانيم كه ديگر در اينجا نبايد سراغ بحث  كه خيلي فرق كرده باشد يعني االن در بحث علت داللت مي

طور براي خود ما دقيقا روشن شد كه پا گذاشتن آنچه كه  اين يك دستاورد خيلي غني است كه بنظرم براي آقايان و همين
شد در مباحثات راحت  قبل از تمام شدن منطق غلط است شايد اگر اين بحث نمي» كلمه«درباره فهم باشد و صحبت درباره 

گفت كه شخص طرف مقابل معاند است، توجه  ايستاد و احيانا مي پايگاه منطقي خودش ميآدم سراغ فهم ميرفت و روي 
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كه شما را ببرد و  برد از اين گونه كه برخورد كند... اگر يك مناظره عمومي شما داشته باشيد طرف شما لذت مي كرد كه آن نمي
طرف هم  كنيد و آن اين داريد شما يك غفلت مي هعصباني كند كه شما بگوئيد معاند است شما فرض كنيد يك مصاحبه روزنام

كه شما در موضعي باشيد كه هرجا  تواند بر عناد مطالبي را بغير مشتبه كند اين ايستد و مي كند و مي همان غفلت را تكيه مي
كه اينكار  او خواست سراغ منطق خود برود مرتب بگوئيد مطلب كه تمام نشده است چرا بكار ميبريد و خود هم مواظب باشيد

كه ما سعي كنيم كه اصطالحات را  را نكنيد كه او بتواند چنين كاري را بكند همچنين درباره خود داللت درباره حساسيت اين
اي  آيد كه دستاورد بحث خوب بوده و بعد هم در خالصه اين قرار گيرد بهرحال بنظرم مي بنحوي بكار نبريم كه در چهار چوبه

تر شود يك چيزي را من همين جا خدمتتان عرض كنم شايد بتوان گفت كه نتيجه بحث اين شد كه  كه دوستان بكنند روشن 
ايم  خواهيم زياد وارد اين بحث شويم كه آيا ما رابطه زماني را توانسته مسأله داللت با مسأله حركت هماهنگ شد، البته نمي

اي به مرتبه  كه حركت فكري فرضاً حركتي است از مرتبه اين اي وارد بحث كنيم يا نه ولي به نحوه بسيار جزئي، اينجا بنحوه
ديگر، اين را عينا در موضعي به بحث كشيديم و از زاويه نظري بحث كرديم كه حركت بين اشياء است و تأثير و تأثري بين 

بحث حركت مطرح اشياء هست و اين همان حركت است و اين را كه از زاويه حركت بحث كنيد يعني مسأله فهم را از زاويه 
هاي آينده  كردن آن هم مسأله بحث داللت آن را (نه بحث اصل شناخت شناسي بحث قابل توجهي است) البته در جلسه

 تر و بهتر روشن شود. اميدواريم انشاءاهللا مفصل
اللت را طور كه نتيجه گرفتيم اين است كه ضرر نداشت كه از اول بحث رابطه حقيقي و بحث د برادر حسين حسيني: اين

 بريم. روي كيفيات مي
اي بود كه من مدرس باشم و شما  برادر حجت االسالم حسيني: البته اگر كارمان بصورت درس خواندن بود يعني بگونه

اش اين است كه بايد من اول سوالي طرح كنم و  فرمائيد ولي اگر بصورت مباحثه باشد الزمه طور است كه مي محصل همين
ببرم و برگردانم يا شما مطلب را يك جاي عوضي ببريد و بعد برگردانيد تا در نتيجه زواياي مطلب  مطلب را يك جاي عوضي

خواهند بشما تدريس كنند كه فرضاً اگر  اند و مي روشن شود. مثالً يك موقع است كه يك چيزي را در آزمايشگاه آزمايش كرده
اش يك اختالف پتانسيل  نتيجه –با روي و مس كنار هم قرار دهيد اگر اسيد را  –شما اين محلول را كنار اين چيز قرار دهيد 

گوئيد بيائيد با  شود اين يك نحوه كار است ولي يك موقع هم هست كه مي شود كه اين نحوه جريان خاص را موجب مي مي
ر دومي با اولي اين آيد. فرق اين كا كنند و سرانجام يك چيز از آن در مي آزمايش مي ٥٠هم مشغول كار شويم و بعد با هم 

تواند كم كم  است كه اولي فقط درست كردن پيل ولتا را ياد گرفته است ولي دومي آزمايش كردن را ياد گرفته است و لذا مي
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تواند به او اعتماد كند و او را به خود واگذارد كه آزمايشگاه را  بعد از چندي روي پاي خود بايستد و كسي كه همكار اوست مي
 اداره كند.

ام اين است كه  حال درباره همين جلسه بحثمان هم چيزي كه در ذهن من است و با بعضي از دوستان هم صحبت كرده
فرقي كه اين جلسه با جلساتي كه در جاهاي ديگر ممكن است باشد، دارد اين است كه ما اميدواريم كه انشاءاهللا تعالي بعد از 

ه آدم مطمئن باشد كه در جاهاي مختلفي كه قرار ميگيرند مشكالتي كه دو سه سال ديگر دوستان به يك قدرتي برسند ك
ها حل شده نباشند بلكه  شود را باساني بتوانند حل كنند و صرفاً مقيد به مشكالتي كه در اينجا براي آن ها طرح مي براي آن

ك مشكلي يك روزه حل نشد، روي آن بتوانند وارد و خارج شوند و تحمل ايستادن در برابر مشكل را داشته باشند و اگر چه ي
آورد،  بايستند و بحث كنند و بررسي و دقت كنند تا آن را حل كنند و بنابراين اين شيوه كار كردن افراد را خيلي قويتر بار مي

 اش آن شده است چيزي جز جز كه اين نتيجه كه صرف خواندن در نظر باشد. چرا كه خواندن تنها و فهميدن اين نسبت به اين
تر بخواند يعني استدالل اين امر هم بتواند بكند ولي باز استدالل را هم  حفظ كردن نيست و حتي اگر يك درجه هم دقيق

كه اگر يك آدم  اند بطوري حفظ كرده است و خيلي از آقاياني كه استدالل چيزي را هم بلدند، استداللش را هم حفظ كرده
ايستند ولي بعد  ترديد كند، اگر چه اول يك مقدار قرص و محكم در برابر او مي ها بحث كند و در آن استدالل اي پا آن قوي

شكنند. اما كسي كه ايستادن روي يك بحث آن هم براي مدتها برايش عادي شده باشد، با حوصله به مطلب  يك مرتبه مي
 كند و مطلب را حل خواهد كرد. برخورد مي

 ماند و نه خودشان ... آزمايشگاه هستند بعد از مدتي ديگر نه آزمايشگاهي مي برادر حسين حسيني: البته تا اين دو نفر در
شود  برادر حجت االسالم حسيني: شما يقين داشته باشيد كه در بخشهاي ديگر همينجا يا جاهاي ديگر مطلب حل مي

گونه پرورشي و  ي كه به اينبهرحال هر كسي بايد كاري انجام دهد، آن هم كاري كه زمين مانده است و شما ببينيد آيا كار
اي  قدر سراغ داريد؟ پس آن كارهايي كه زمين مانده است را ما فعالً كاري نداريم و عجله تدريجي باشد، آيا در جاهاي ديگر چه

ها بپردازيم، و اساساً خيلي وقت است كه خداوند تبارك و تعالي دنيا را خلق كرده است و دارد  نداريم كه همين فردا با آن
شود، بلكه سعي در اين بكنيم كه  كند و شما هم عجله نكنيد و فكر نكنيد كه فردا ديگر دستگاه خدا جمع مي دايي ميخ

 بياري خداوند ما بندگي او را بكنيم.
اي كار كند بدترين چيز اين است كه بخواهد نزديكترين راهنمايي و ساده ترين راه را  بنابراين براي بحثي كه بخواهد ريشه

اي  شود و در عواقب تندي ميافتد و لذا بايد متفق ترين راه را انتخاب كرد و در كار ريشه ند چرا كه بعداً دچار عجله ميطي ك
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متفق ترين راه اولي است و نه سهل ترين و نزديكترين البته اگر سهل و متقن و نزديكي و همه خصوصيات بتواند با هم باشد، 
 تر است. مسلماً اولي

كند كه  اي حسينيان فرمودند كه انسان با ساير اشياء فرق دارد چرا كه ساير اشياء با خود شيء رابطه برقرار مياما جناب آق
اين ادعايي بود كه جناب آقاي جاجرمي فرمودند و ما قبول نكرديم يعني گفتيم شما هم آن طرفش را نميتوانيد اخذ كنيد. 

: همه اشياء با روابط ارتباط دارند و ديگري بگويد فقط انسان است كه با يعني اگر اشكالي بين دو نفر باشد كه يكي بگويد
 ماند. طور نيست كه يك طرف آن اخذ شود. لذا اين به عنوان محل اختالف باقي مي روابط ارتباط دارد، اين

 ايد؟  برادر حسينيان: پس شما از آن ادعايتان صرف نظر كرده
است يعني جزء مطالبي است كه بعداً بايد روشن » مختلف فيه«اين است كه برادر حجت االسالم حسيني: حداقل مطلب 

 شود.
 برادر حسينيان: اين جزء مسايل اساسي داللت است.

شود آن را  باشد، اگر مطلبي است كه مربوط به شناخت شناسي مي» مختلف فيه«برادر حجت االسالم حسيني: هرجيز كه 
 كنيم. به بعد موكول مي

 ماند. آن وقت داللت نيمه كاره مي برادر حسينيان:
برادر حجت االسالم حسيني: تفسيري كه از داللت كرديم، تفسير حركتي بود و بنا به اين تعريف ظاهراً نمتوانيم بگوئيم 

توانيم بگوئيم حركتي نيست؟ بعبارت ديگر ما گفتيم كه اشياء ديگر هم به وضعيت دوم انتقال  داللتي نيست چرا كه مگر مي
كنند چه انتقال به وضعيت دوم انتقال نظري باشد و چه انتقال خارجي و عيني باشد، چه مولكولهاي درون اين شيء  مي پيدا

تغيير كند و چه درون انسان تغيير كند، چه انسان از جايي به جاي ديگر حركت كند و چه اين شيء. آنچه فهم است اين 
حال اگر گفتند حركت ذهني انسان » حركت انساني«ديم و گفتيم انساني اضافه كر» ي«است كه ما در اين معنا يك 

 گوئيم حركت دروني اشياء هم داريم، حركت بروني هم داريم. گوئيم حركت دروني انسان و اگر گفتند حركت اشياء مي مي
كه  اين» م هديسبحان الذي خلق كل شيء ث«ايم كه:  كه ما هم چندين بار تكرار كرده» حركت«بنابراين با طرح اين كلمه 

نسبت يعني با » ي«كند منتهي حركت انسان را با يك  انتقال از وضعيتي به وضعيت ديگر منحصر به انسان نيست را تمام مي
 دهيم. از ديگر حركتها تميز مي» حركت انساني«
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ناخت شناسي كه حركت انساني با حركت غير انساني چه فرق دارد به شناخت شناسي باز ميگردد و در ش حال بحث اين
گوئيم در اقتضاي حركت و زمينه حركت هم  طور است كه مي توانيم تمام كنيم. ولي اصل داللت به نحو اقتضاء اين اين را مي

اشياء براي اشياء ديگر زمينه حركتند و هم اشياء براي انسان زمينه حركت است. ولي خود شيء نيست بلكه رابطه بين اشياء 
شوند و حالت اشتعال خاص و برافروختگي  گوئيم اكسيژن و آتش با هم تركيب مي مگر وقتي ما مياست يعني آثار هست زيرا 

شود و كاغذ را ميسوزاند چگونه است؟ آقاي جاجرمي فرمودند كه اين دو تا روي هم تركيب  خاصي ايجاد شده و مشتعل مي
اثر است؟ اگر اثر است كه رابطه است و اگر شيء  شوند و يك منتجه دارند و بنده عرض كردم آيا منتجه شان شيء است يا مي

 است كه ديگر ما بايد رابطه را اصالً در عالم پيدا نكنيم؟
گيريم كه فرمايش ايشان درست باشد، يعني دو  كه تسلسل مطلب فوق هم روشن شود ما فرض مي در عين حال براي اين

شود و اشتعال را هم شيء بگيريم  ند و اشتعال حاصل ميشو تا شيء كنار هم هست بنام اكسيژن و آتش و تركيب خاصي مي
سوزاند يا حرارت اين اشتعال؟ در  گيريم حال آيا اشتعال كه شيء است مي همانگونه كه چوب، كربن و اكسيژن را شيء مي

 اش حرارت بشود. شويد اشتعال را دوباره برايش يك فرمول تركيبي درست كنيد تا منتجه اينجا مجبور مي
 حسينيان: حرارت هم يك كيفيت است.برادر 

 برادر حجت االسالم حسيني: آيا تا كجا ميخواهيد جلو برويد؟
 كنند. برادر حسينيان: كيفيات با هم برخورد مي

توانم اين سؤال را جلو ببرم و بگويم كه توضيح بدهيد كه آيا حرارت  برادر حجت االسالم حسيني: يعني من مرتباً مي
شود و دوباره يك منتجه دارد و من دوباره  سرعت خاصي كه بين اين كيفيت و آن كيفيت حاصل مي گوئيد چيست؟ شما مي

 كنم. گوئيد طرح مي اي كه مي همين سؤال را روي منتجه
شود و اثر  برادر حسينيان: براي همين است كه بايد بگوئيم شيء است و ارتباط با اشياء است يعني چون منتقل به اثر مي

 كيفيت خاصي است.هم خودش يك 
 گوئيد يا نه؟ برادر حجت االسالم حسيني: آيا به كيفيت شيء مي

 برادر حسينيان: بله.
 برادر حجت االسالم حسيني: پس آيا اشتعال هم شيء است؟

 برادر حسينيان: بله.
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 برادر حجت االسالم حسيني: حرارت هم شيء است؟
 برادر حسينيان: بله.

 مرتباً هر چه جلوتر بيائيم هم باز شيء است؟ برادر حجت االسالم حسيني: آيا
 برادر حسينيان: بله.

 شود؟ ما كه مرتباً شيء داريم؟ برادر حجت االسالم حسيني: پس آيا در كجا با كاغذ اتصال واقع مي
 گوئيد شيء با كاغذ اتصال نميدهد؟ برادر حسينيان: يعني مي

شود يا نه؟ يعني  اي بين كاغذ و حرارت برقرار مي د بگوئيد كه رابطهخواه برادر حجت االسالم حسيني: آيا آخر كار شما مي
 يك مجموعه درست بكنيد يا نه؟

 دهد دوباره يك شيء است. اي كه مي برادر حسينيان: منتجه
شان هم شيء است يا نه؟ يعني جنابعالي اشياء را منفصل  برادر حجت االسالم حسيني: آيا رابطه دارد يا نه و آيا رابطه

 كنيد؟ مي
 كنيم. برادر حسينيان: متصل مي

 كنيد آيا بوسيله رابطه يا بدون رابطه؟ برادر حجت االسالم حسيني: اگر متصل مي
 برادر حسينيان: متصل كه شد يعني رابطه برقرار است.

 ء بالواسطه؟كنيد آيا هر شيء با رابطه ارتباط دارد يا با خود آن شي برادر حجت االسالم حسيني: اگر رابطه برقرار مي
شود و لذا بقدر كفايت آن را در اين جا بفرمايند و بقيه را در آنجا  برادر معلمي: اين بحث انشاء ا... در علت تعين روشنتر مي

 كنيم. بحث مي
كنند بلكه اشياء در رابطه تأثير  گوئيم اشياء از هم منفصل هستند و با هم برخورد مي برادر سيف: سؤال اين است كه ما نمي

كند و رابطه چيزي نيست جز همان اثر يعني  و تأثري با همديگر هستند و هر شيء بوسيله اثرش با شيء دوم رابطه برقرار مي
 ما يك چيزي نداريم به عنوان اثر يا ربطه و يك چيزي هم به عنوان شيء.

فرمودند كه كيفيت  مطلق مي برادر حجت االسالم حسيني: پس بنابراين در كيفيتي را كه ايشان (آقاي حسينيان) بصورت
 ايد يعني آيا اثر مساوي كيفيت هست يا نه؟  مساوي است با شيء، شما يك فرق گذاشته

 برادر سيف: اگر تغاير بين آثار را بخواهيم ببينيم كيفيتي دارد. 
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 كه كيفيتش عين كيفيت شيء است؟ خورد يا اين برادر حجت االسالم حسيني: آيا كيفيتش قيد مي
 جت االسالم حسيني: مسلماً عين آن نيست.برادر ح

برادر سيف: پس كيفيت متغاير با شيء است و همين براي ما كافي است كه كيفيت شيء با كيفيت اثر مختلف باشد و دو 
 كيفيت متغاير و قابل تميز باشد.

 گوئيم آتش. برادر حجت االسالم حسيني: يعني ما به حرارت نمي
 گوئيم. گوئيم به آن هم كيفيت مي به شيء كيفيت مي طور كه برادر حسينيان: همان

برادر حجت االسالم حسيني: يعني اگر كلمه كيفيت را در نظر بگيريم آيا صحيح است كه بگوئيم دو تا بخش اعظم براي 
 آن مطرح است بخشي از آنها اشياء و بخشي آثار هستند؟

 برادر سيف: كه از هم جدا نيستند.
 ني: كه از هم جدا هم نيستند.برادر حجت االسالم حسي

گوئيد خصوصيات كيفيتي خود شيء فرق  كنيد، آيا مي برادر حسينيان: يعني وقتي شما آثار را و خود شيء را جدا مي
 كند؟ مي

گوئيم كيفيت و هم به آن ميگوئيم كيفيت ولي آيا به هر  خواهيم بگوئيم كه هم به اين مي برادر حجت االسالم حسيني: مي
 انيم شيء هم بگوئيم يا نه؟تو دو مي

 توانيم بگوئيم. برادر حسينيان: نمي
 برادر حجت االسالم حسيني: همين كافي است.

توانيم عيناً در بحث تأثير و تأثري كه در خارج هست در  برادر سيف: حال سؤال اينجاست كه بحث در اينجا بود كه ما نمي
نسبت بدهيم. به اين معنا كه انسان درست است كه حركتي از دال به مدلول رابطه با دال و مدلول و داللت انسان هم همان را 

شود اما در داللتي كه براي انسان مطرح است، انسان  دارد و شيء هم در تغيير كيفيت از كيفيت اول به كيفيت دوم منتقل مي
ر برخورد با شيء دوم اين دو تغيير است و دالي و مدلولي و سه عنصر مطرح است ولي در تغيير كيفيتي كه هست، شيء اول د

كنند و به شيء سومي ميرسند يعني وقتي كه تغيير حاصل شد ديگر كيفيت اول و كيفيت دوم موجود نيستند و اقتضاي  مي
شود، دود در خارج هست، آتش هم و هست و  اند ولي در آنجايي كه انسان از دود آتش داللت مي اولي خود را از دست داده
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برد نه دود تغيير كرده است، نه آتش و انسان تغيير كرده است يعني اين حركت در انسان انجام  ود به آتش پي ميانسان از د
 شده است و از دال به مدلول داللت شده است.

 برادر حجت االسالم حسيني: آيا دود تجريدي در خارج ثابت است يا دود عيني؟
كنيم. يعني اگر بخواهيم به تغيير دود  بگيرد حتماً ما دود را تجريد مي خواهد داللت صورت برادر سيف: در آنجايي كه مي

توانيم دود را اطالق كنيم و مجبوريم بگوئيم دود لحظه يك دود لحظه دو و دود لحظه  در آتش توجه كنيم، هيچ لحظه نمي
تجريدي از دود بكنيم و در يك قدر  سه ما را منتقل به آتش لحظه يك، دو و سه كرد. لذا حتماً مجبوريم مسامحتاً انتزاعي و

متيقني از ثبوت دود را بدانيم و آنگاه هست كه داللت امكان دارد، بنابراين عرض بنده اين است كه ما مجبور به تجريد هستيم 
 و آن تجريد را هم مجبوريم كه به خارج نسبت بدهيم.

اگر دقت كنيم، ميپرسيم كه آيا اين تجريد را شما ي فرمايش شما در بحث شناخت را  برادر حجت االسالم حسيني: الزمه
 كنيد؟ آيا زماني كه موجب خارجي يا ذهني داشته باشيد يا نه؟ كي مي

 كنيم. برادر سيف: اين تجريد را بوسيله ابزاري مي
 يا نه؟گوئيم آنجا آتش هست  شود و مي بينيم، تداعي براي ما مي برادر حجت االسالم حسيني: يعني وقتي ما دود را مي

 برادر سيف: بله.
 شود، علت اين تداعي شدن چيست؟ برادر حجت االسالم حسيني: آيا اين تداعي كه مي

 اي كه در خارج بين دال و مدلول هست. برادر سيف: رابطه
 كه رابطه دود عيني نيست؟ برادر حجت االسالم حسيني: آيا رابطه دود عيني به ما هست يا اين

 آتش عيني با ما هست. برادر سيف: رابطه دود و
 برادر حجت االسالم حسيني: آيا آن دود و آتش عيني مرتبًا در حال عوض شدن و تغيير هستند يا نه؟

 شود. برادر سيف: خصلت نوعيه شان عوض نمي
كنيد انسان لحظه قبل هستيد، در  گويم شما كه خيال مي برادر حجت االسالم حسيني: حال من از موضع ديالكتيك مي

كنيد ولي اگر در منطق ما بيائيد، اين اثر آن دود خارجي است كه شما داريد منتقل  و دستگاه خودتان داريد صحبت مي منطق
كه اثر تجريد شما باشد و تجريد شما حالت دروني است كه پس از تحريك محرك خارجي انجام  شويد و نه اين به آتش مي

 گوئيم و نه به خصلت تجريدي دود و آتش. يميگيرد و ما به تحريك محرك خارجي است كه دال م
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 برادر سيف: يعني آن هم مجبور است بپذيرد كه ...
 برادر حجت االسالم حسيني: آيا از ديدگاه منطق شما يا از ديدگاه منطق خودش.

 دهد. برادر سيف: حتي از ديدگاه منطق خودش مجبور است كه بپذيرد كه آنچه را كه االن نسبت مي
دهد، يعني در دستگاه منطقي او نسبت كه هيچوقت  سالم حسيني: نسبتش را كه نسبت صحيحي نميبرادر حجت اال

كه منطبق است و سازگار  گويد نسبتهايي كه من ميدهم سازگار است و نه اين نسبت دادن به جهان كه نيست يعني او مي
كنم و جهان هم يك  در اين جهان مي است يعني يك چيز ديگري است و ربطي به اين جهان ندارد يعني من يك حركتي

 گويد اصالً نسبت دادن به جهان مال يك دستگاه تخيلي است. دهد و مي كند يعني ابداً نسبت به جهان نمي حركتي مي
 كند، منسوب به چيست؟ برادر سيف: پس آن داللتي كه مي

 گويد ما دو تا حركت جبري با همديگر داريم برادر حجت االسالم حسيني: مي
 گويد كه اين با آن هماهنگ و هنجار هست يا نه؟ رادر سيف: آيا ميب

گوييد و باز در خود معناي هماهنگي هم عين اين سئوال تكرار  برادر حجت االسالم حسيني: اين هماهنگي را هم مي
 كنند و ت ميها در دستگاه خودشان صحب گويند  آن شود يعني در آنچه كه بمنان معناي سازگاري و هماهنگي شما مي مي

 گوئيم. آيد يك عنصر را ماده منطق شما را قبول كند و بگويد ما هم همين را مي نمي
 توانيم بگوئيم... برادر سيف: ولي از موضع منطق صوري آنطرفش را هم نمي

ر برادر حجت االسالم حسيني: پس بهتر است كه در محل نزاع وارد نشويم و در اين صورت نه شما حقيقي وارد شدن د
كه هر دوي ما حركت را قبول داريم. يعني هر دو  توانيم يك چيز را بگوئيم و آن اين ها و فقط مي اين دور را داريد و نه آن

گوئيد العالم متغير و ما هم  حركت مرتبي (و نه حركت از كجاي مكاني را) و زمان را قبول داريم و تغيير را ميپذيريم. شما مي
 و اين قابل اختالف نيست. گوئيم تغيير وجود دارد مي

 برادر حسينيان: اين را كه در تغاير پذيرفتيم.
گويد اين ميز با اين قلم فرق دارد ولي  برادر حجت االسالم حسيني: تغاير غير از تغيير است. تغاير مكان را ميگيد، تغاير مي

دهد و تغاير مكان را. هر چند كه زمان و  رار ميگويد اين قلم با قلم پوسيده فرق دارد. تغيير زمان را مورد توجه ق تغيير مي
كه من اينجا هستم و شما آنجا  شود اين ترين مالحظه كه مي مكان به يك معنا هستند و جدا نيستند ولي حداقل و ابتدايي

 گوئيم. را زماني مي» شما ديروز كجا تشريف داشتيد و امروز كجا هستيد«كه:  گوئيم و اين هستيد، را مكاني مي

۳۸۷



 دهد؟ گويند، هر دو به يك موضوع مي رادر سيف: آن وقت اين حركتي كه ميب
 توانيم داشته باشيم. برادر حجت االسالم حسيني: در مسأله حركت جامع مشترك مي

 برادر سيف: ولي آيا در خود موضوع حركت اختالف نيست؟
 آيد. اختالف پيش مي برادر حجت االسالم حسيني: اگر بخواهيم موضوع حركت را فيكس بكنيد حتماً

 گوئيم حركت از دال و مدلول. برادر سيف: يعني مي
برادر حجت االسالم حسيني: اگر بگوئيد حركت از دال به مدلول يعني حركت از شيئ به شيئ ديگري، اين استفاده 

يش را هم در شكل شود ولي اگر حركت و متحرك را همراه بدانيد و بگوئيد خود اين منتقل شد و همه خصلتها ارسطويي مي
گويد در جهان، كليه خصلتهايي كه موجب حركت هست درون  ديگر در خودش دارد (منطق ديالكتيكي است). يعني مادي مي

گويد چيزي از خصلتهايش را از دست نداده است و  خودش است و وقتي حركت هم كرد و در جاي ديگر قرار گرفت باز مي
 داشته و االن بروز كرده و اينها بروز جديدش است. ديروز يك بروزش بود و امروز هم گويد اين چيزهاي اضافه را هم قبالً مي

گوئيد در انتقال از  يك بروزش است نه چيزي از آن كم شد و نه چيزي بان اضافه شد. ولي در دستگاه منطق صوري شما مي
گوئيد از اين مرتبه ناقص به  ين دو مرتبه مياين وضعيت بان وضعيت يا چيزي كم شد يا چيزي اضافه شده يا ... و بهرحال ب

 دهد. مرتبه كاملتر رفت و در حركت از شيئ به شيئ ديگر محرك را خارج از خودش قرار مي
 برادر سيف: آيا در هر دو قبول دارند كه تغاير كيفي بين اولي و دومي وجود دارد؟

كه درونش وجود داشته باشد و بروز كرده باشد،  ينگويد تغاير كيفي. بمعناي ا برادر حجت االسالم حسيني: مادي مي
 هست.

 تواند بگويد درونش وجود داشته و بروز كرده است. برادر سيف: او هم نمي
گوئيم هر دو يك قدر مشتركي را داريم و  شود لذا ما مي برادر حجت االسالم حسيني: يعني او هم وارد منطق خودش مي

 ».يت قبل استكيفيت االن غير از كيف«كه:  آن اين
 برادر سيف: كدام كيفيت؟

 برادر حجت االسالم حسيني: كيفيت ديروز با كيفيت امروز فرق دارد.
 گوئيد يا كيفيت جهان را. برادر سيف: آيا كيفيت انسان را مي
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م و گوئي برادر حجت االسالم حسيني: كيفيت انسان و جهان ثابت نيست و عدم ثبات كيفيت (كيفي) انسان و جهان را مي
 دانيم. اين مورد قبول هر دو هست و هيچكدام اين را ثابت نمي

 كند، آيا موضوع بحث ما هست؟ كه جهان خارج هم تغيير مي برادر سيف: اين
ايم و بحث داللت در محدوده رابطه انسان با  برادر حجت االسالم حسيني: بحث داللت را ما تا موضوع خود جهان برده

يعني » سبحان الذي خلق كل شيئ ثم هدي«ين كالمي كه بنده چندين بار عرض كردم كه جهان محدود نشده است و ا
كه كيفيت نظري باشد، كيفيت عيني  كه اصالً داللت را عام كرديم و داللت شد انتقال از كيفيتي به كيفيت ديگر. اعم از اين اين

طرفش خارج باشد) كه در اين باره فعالً كاري باشد، كيفيتي بين انسان و اشياء باشد (يعني يك طرفش نظر باشد و يك 
نداريم. بلكه صرفاً انتقال از كيفيتي به كيفيت ديگر مورد نظر است و همين مقدار براي ما در اينجا كافي است يعني در اينجا 

اط بين توانيم روي آن تكيه كنيم و سكوي حركت ما باشد انتقال از كيفيتي به كيفيتي است و ارتب آن چيزي را كه مي
ها را الزم دارد يعني محال است ارتباط حقيقي بين دو كيفيت نباشد و بگوئيد انتقال از كيفيتي به كيفيت ديگر امكان  كيفيت

دارد و خاصيت اين مطلب هم اين است كه اگر ما بعداً توانستيم اثبات كنيم كه اين رابطه انتقالي بين دو كيفيت عيني تحت 
اي هست و تحت يك  ك علتي است كه هيچگونه انتقالي بين دو كيفيت عيني تحت يك فلسفهاي هست و تحت ي يك فلسفه

ايم  ايم و آن وقت است كه توانسته تواند از آن خارج باشد امتناع اين را هم ثابت كرده علتي است كه هيچگونه انتقالي نمي
شود كه جنابعالي  نتوانستيم، همان قسمتي مي پايگاه حركت فكري از مبادي به نتايج را مورد كالم قرار بدهيم ولي اگر

شود تمثيلي كه ما نسبت به كيفيات خارجي و كيفيات  شود بحث توجيهي و بعبارت منطقي مي فرموديد، يعني بحث مي
ذهني تمثيل بكنيم اما اگر توانستيم بگوئيم انتقال از كيفيتي به كيفيتي تحت يك قانون و علت انجام ميگيرد كه علتش 

تواند داشته باشد، يعني علت اعم است كه اگر توانستيم اثبات كنيم اعم بودن علت را و  يت عينيت خارجي را نميخصوص
هاي ذهني از  امتناع خارج شدن تغيير از كيفيتي به كيفيتي در شكل ديكر را، در آن صورت اين مطلب ثابت شده كه انتقال

هاي نظري عين استحكام علوم آزمايشگاهي تجربي  ل يعني استحاكم استدالمبادي به نتايج هم تحت آن قانون انجام ميگيرد. 
 شود. و عين استحكام رياضيات و عين استحكام ... مي

برادر سيف: منظور من از عدم لزوم بحث در مورد حركت. در مورد حركت خود دال و مدلول، خودشان به نفسه و مجرد 
 خواهيم نتيجه بگيرم كه... را در رابطه با بحث مفاهيم مياي هست و بخصوص اين  بود. يعني حتماً رابطه
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برادر حجت االسالم حسيني: كه مفاهيم حركت داشته باشند يا نداشته باشند؟ اگر در مفاهيم هم رشد داشته باشند مضر 
ن و غيره عوض شود و كه ادراكات ما هم درباره خدا و پيامبر و دي نيست و آن قانون حاكم بر كلشان بايد ثابت باشد. يعني اين

بريم و بعد آن قانون را صحبت  كه ديالكتيكي شود نداشته باشيد چرا كه ما ماده را در قانون حاكم برآن مي خوف از اين
 كنيم. مي

 برادر سيف: يعني در آنجا مجبوريم كه تبيين شدن را و نه تحول را مطرح كنيم.
تواند تحول واقع شود يعني تغيير به  كرديد در هيچ بخشي از آن نمي برادر حجت االسالم حسيني: اگر قانون ثابت را تمام

 شود گفت يا نه. كنيم كه آيا اين را هم مي شود و روي معناي حركت تكاملي عالم هم صحبتي مي معناي تكامل مي
و انسان را هاي خارجي  دست آوردي كه ما در بحث داللت داشتيم اين بوده كه داللت شده بمعناي عامي كه همه كيفيت

كه  گيرد و نهايت اين است كه با يك قيد كوچك كه در كنار انسان گذاشتيم يعني گفتيم حركت انساني اعم از اين در بر مي
كه رابطه باشد و گفته شود: رابطه انساني. بحثي كه بعد از اين بايد ادامه دهيم  خصلت باشد گفته شود خصلت انساني. يا اين

اش  اي واقعي باشد و خيالي بودن رابطه اش رابطه اين انتقال از كيفيتي به كيفيتي، اگر قرار شد كه رابطه درباره اين است كه آيا
ش خيالي باشد معنايش اين است كه حتي حركت در خيال و حتي تغاير و غيره هم غير  ا ممتنع باشد، چگونه است؟ اگر رابطه

نداشته باشد در منتقل شدن از يك كيفيت به كيفيت ثاني، معنايش اين كه اگر دو تا كيفيت بهم رابطه  ممكن است. يعني اين
توانيد نسبت دهيد چرا كه اثر در رتبه خودش حركت است و بلكه باالتر  است كه هيچ اثري را نسبت به هيچ شيئ شما نمي

يالي است پس بنابراين متعدد اش خ گوئيد همه اينها خيال است يعني رابطه شود. مثالً شما مي اصالً فهميدن تغاير ممتنع مي
گويم خود خيالها هم متغاير است و در يكساني محض نيستند پس اگر  بودن اشياء هم خيالي و حرتك هم خيالي است. مي

اش  شما بخواهيد رابطه را خيالي و خالي از هرگونه وقوعي بدانيد چرا در آنجا تغاير باشد؟ و حركت در خيال چرا؟ لذا نتيجه
كنيد كه همراه من بيا و حرف  شود كه در اينصورت خصم مغلوب است چرا؟ چون شما او را ملزم به اين مي سكون محض مي

گويم مگر حرف من  كنم. مي گويد من اين تصديق را نمي مرا كه واقعي هست و خيالي نيست را تصديق و اطاعت كن. مي
كه فرقي ندارد و لذا چرا روي حرفت ايستادي و از حرف گويم اگر خيال است پس با حرف شما  گويد چرا. مي خيال نيست؟ مي
گويم پس فرق بين اين خيال و آن خيال يك واقعيتي  خواهم قبول كنم مي گويد: آيا خيال را نمي كني؟ مي من تبعيت نمي

لي بدانيد و شود كه اصل تغايرشان را خيا ايد و اگر تغاير را پذيرفتيد نمي است يعني تغايري بين دو تا خيال قبول كرده
 غيريتش ديگر خيالي نيست.
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شود و انتقال از كيفيتي به كيفيتي كه صورت ميگيرد و رابطه بينش  گوئيم اين حركت و انتقالي كه واقع مي حال مي
ها را اول بررسي كنيم، بعد رابطه را  شود؟ يك حالت اين است كه بگوئيم خود كيفيت حقيقي است، آيا اين به چه نحو واقع مي

اي ندارند؟ اگر  اند. و رابطه ها در دنيا منفصل توانيم بگوئيم كيفيت پس اين حركت و انتقال را بررسي كنيم، فرضاً آيا ميو س
شود اين هم  اي نداشته باشد انسان هم با هيچ چيز رابطه ندارد و رابطه خصلتهاي آدم هم با ديگر خصلتهايش ممتنع مي رابطه

كند و بهترين تعبيرش همان  كند و نه فقط حركت را كه تميز تغايري را هم محال مي ميحركت را ممتنع و سكون را ثابت 
 اش سكون مطلق است. است كه بگوئيم نتيجه

 برادر سيف: خلق و عدم چطور؟
شود خلق و عدم را هم بگوئيم يا نه؟ يعني اگر باصطالح  شود كه آيا مي برادر حجت االسالم حسيني: حال ببينيم كه آيا مي

 كند. شود و دوباره چيز ديگري را خلق مي كنند بعد معدوم مي وئيم كون و فساد است كه خلقش ميبگ
 گيريم. برادر سيف: فساد را كه مساوي عدم نمي

طور باشد به نظر من از قضيه اولي اشكالش  برادر حجت االسالم حسيني: خوب فعالً خلق و اعدام را در نظر بگيريد اگر اين
كنند و ربطي هم  كنيد، بعد آن كاغذ را معدوم و يك كاغذ ديگري را خلق مي ه فرضاً يك كاغذ را خلق ميبيشتر است چرا ك

 ها را از بين ببريم. گوئيم خلق و عدم براي اين است كه اتصال حقيقي بين آن كه مي بالمره بين اين دو تا نيست زيرا اصل اين
اشد، هيچگونه جهتي براي چنين خلقتي جز لغو لهو نيست و لعو و الزمة اين مطلب اين است كه اگر اين مطلب مخلوق ب

اي را كوك  اند) چرا كه يك وقتي است كه آدم يك بازيچه ربطي هم برايش ذاتي گرفته لهو بي ربطي هم هست (كه البته بي
كنيد  زماني تقسيم مي بينيم زماني و حداقل كند و آن بازيچه چند تا معلق ميزند ولي يك وقتي است كه اينها را به مي مي

كنيد كه در مقدمه زنا است، يك عكس درست  شود مثالً يك عكس درست مي اي كه هيچ حركتي در آن واقع نمي بگونه
كنيد كه در حال زنا است و اصالً خود زنا را به يك ميليارد عكس تجزيه بكنيد. بعد هم يك صد ميليارد عكس ديگر از اين  مي

 س آخري را بگيريد بسوزانيد و بگوئيد تو يك شباهتي به آن عكس قبلي داري.آدم درست كنيد و بعد عك
 برادر اميري: گنه كرد در بلخ آهنگري ...

 گويند تو يك شباهتي داري با آن كه گناه كرده بود. برادر حجت االسالم حسيني: نه، مي
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توانند تجريد شوند؟  تجريد شوند؟ و از اتصال مي توانند حاال اگر در معناي لذت و الم دقت كنيم آيا خود اينها از حركت مي
پس در اينصورت عذاب هم نيست. ثواب هم ثواب نيست، لذت هم لذت نيست، الم هم الم نيست، طاعت هم طاعت نيست، 

 شود. عصيان هم عصيان نيست چرا كه هر كدام از اينها يك مرتبه حركت در آن واقع مي
گوئيم، آن چيزي  كه قلب لينت پيدا كند مهم است. از اين طاعتي كه ما مي لب و اينگوئيد خضوع ق مثالً شما در طاعت مي

آيد جز خود طاعت. طاعت  در تداعي همه چيز به ذهنمان مي –گويم  به ذهن مثل خودم را مي –آيد  كه مرتباً به ذهنمان مي
خواهيم برويم وضو بگيريم،  ن اول هم كه ميآيد كه بلند شويم و برويم يك وضويي بگيريم و از آ گويند بذهنمان مي كه مي

رويم  كه مؤمني يا كسي حاجتي داشته باشد بهرحال مي خواهيم برويم نماز بخوانيم! حال اعم از اين براق هستيم، چرا كه مي
ت قلب شويم و اهللا اكبر و ... ولي آنچه كه در نمازمان نيست حالت ليني گيريم و بعد هم صورت نماز را مشغول مي وضو مي

است و حتي اگر يك وقتي يك حالي هم برايمان پيدا شود يعني ممكن است يك حالت گريه و استغفاري هم پيدا شود ربطي 
شود و دل  كه قلب براي مطلب ساجد شده باشد ندارد. ولي احترامي كه نسبت به امور دنيوي در قلبمان حاصل مي به اين

آوريم در  شود، هيچوقت وقتي اسم عبادت را مي ذت برايمان حاصل ميدادني كه نسبت به يك مطلب يك شخص يا يك ل
آيد كه با برخورد به فالن شخص يا فالن دوست يا فالن شخصيت  آيد. پشت سر كلمه عبادت به ذهنمان نمي ذهنمان نمي

ؤمن به دنيا!! و كند، مثل م شود و حالتش عوض شده و ضربانش تغيير مي كنيم، دل و قلبمان نرم مي بزرگ كه برخورد مي
 هرحال آن حالت هيچوقت برايمان مطرح نيست كه اين عبادت است منتهي عبادت غير خداست. به

گويند شدت اين حالت، حالتي است كه بايد در سجده باشد و اين  كند مي وقتي كه نفس حالت ركون و خضوع پيدا مي
كنيم يعني چيزي را،  نيست ما در خانه خدا الحاح و زاري مي هايي كه امثال ما يعني من دارم قابل مقايسه حالت با آن سجده

رسد (و دكتر  اش مريض است وقتي كه به دكتر مي خواهيم ولي الحاح غير از سجود است، مثالً كسي كه بچه بخششي را مي
در گرو اوست و كند براي آن چيزي كه دلش  كند، ولي التماس مي كند، التماس مي هم جراح و مؤثر است) الحاح و زاري مي

كند كه دكترجان نسبت به مريضم از تو شفا و جراحي  كه براي خود جناب دكتر به او التماس كند، بلكه التماس مي نه اين
 خواهم. يعني دلش در گرو مريضش هست. مي

اي زاري را وقتي هم كه از حالت سجده چيزي فهميم و زاري كنيم اين معن  كنم) آن و ما (كه البته من خودم را عرض مي
گوئيم حاال ديگر شد سجده!! نه! يك قدم با سوءظن نسبت به نفس بايد نفس را را زير سؤال برد و از او  فهميم و بعد هم مي مي

كه هنوز صحبت اين حرفها نيست و  آيا فكر ميكني حاال تو دلت در برابر عظمت الهي خاضع شده است!؟ يا اين«پرسيد كه: 
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گويد  البته گاهي هم هست كه آدم مي» خواهي و تازه خبر ديگري است؟ اي تازه معشوقت را مي آمده حاال هم كه در خانه خدا
طور نيست، قضيه نفس چيز خطرناكي است، نفس اعداء دواست اما ما هيچگاه ولو  معشوق من ديگر خود خداست ولي اين

دانيم و  كه سر راه خودمان بياوريم، از موانع خارجي مي كنيم هرگونه موانعي براي يك لحظه به عنوان اعدا عده به آن نگاه نمي
كنيم. البته گاهي هم من باب تعارف اسم نفس را  خيلي كه آدم باشيم آن را به سستي اعضاء و جوارح و ضعف جسم ختم مي

ود نفس است! خواهد، اين هم به تحريك خ آيد كه وقتي آدم گاهي فرار از نفس را از خدا مي آوريم. و بذهن من مي هم مي
كه ديگر نفس نيست و تو از من  گويد اين دهد و مي يعني نفس تازه يك بازي ديگر درآورده و دارد يك چيز ديگري را نشان مي

شوي كه تازه خود نفس است كه در آن شكل تجلي پيدا كرده است. و  اش را بشكافي متوجه مي بطرف او بگريز ولي اگر جوهره
 كند. خودش دعوت مي در يك شكل ديگري دارد به

اميدوارم انشاءاهللا تعالي خدا خودش محبت كند و به محبت و احسان و لفظي كه شايسته اوست و واليتي كه شايسته 
الهيت و ربوبيت اوست، عنايت بفرمايد و داللت به خير بفرمايد و با قيموميتش انشاءاهللا تعالي ما را نگهدارد و جوري باشد كه 

ما منسوب به حضرتش باشد از طريقي كه خود آن طريق را خير قرار داده و راضي بر آن راه است. خداوند ظاهر و باطن اعمال 
انشاءاهللا ما را در هيچ وضعي به نفسمان وا مگذارد و آنچه از امور دنيوي است را مايه دلخوشي ما قرار ندهد. خداوند انشاءاهللا 

سيله و ابزار نفس شود فساد نتيجه دهد بلكه بزبان ما جاري كند آن گونه قرار ندهد كه و دعوت بطرف خودش را هم اين
گونه سلوك كند كه سزاوار فضل اوست و نه  خواهد با ما آن خواهد و با حركتي كه مي خواهد، با نيتي كه مي چيزي را كه مي

 گونه كه سزاوار عدل اوست. آن
گونه لذت و الم و طاعت و طغيان و پاداش و  وقت ديگر هيچپس بنابراين اگر نباشد كه بين تمام كيفيات منقطع باشد آن 

تواند راجع به خود مخلوق باشد چرا كه مخلوق محل رجوع  گونه خلقتها مطلقا نمي جزائي صحيح نيست و علت غايي از اين
 است. كه راجع بشود به خالق هم كه اين امر به الزمه آن باطل تواند قرار گيرد و در قرار گرفتن اين چيزي نمي
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