
 
 
 

 
 
 
  

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

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

کد ۹ جلد ۶





 



 



۱



۲



۳



۴



۵



۶



۷



۸



۹



۱۰



۱۱



۱۲



۱۳



۱۴



۱۵



۱۶



۱۷



۱۸



۱۹



۲۰



۲۱



۲۲



۲۳



۲۴



۲۵



۲۶



۲۷



۲۸



۲۹



۳۰



۳۱



۳۲



۳۳



۳۴



۳۵



۳۶



۳۷



۳۸



۳۹



۴۰



۴۱



۴۲



۴۳



۴۴



۴۵



۴۶



۴۷



۴۸



۴۹



۵۰



۵۱



۵۲



۵۳



۵۴



۵۵



۵۶



۵۷



۵۸



۵۹



۶۰



۶۱



۶۲



۶۳



۶۴



۶۵



۶۶



۶۷



۶۸



۶۹



۷۰



۷۱



۷۲



۷۳



۷۴



۷۵



۷۶



۷۷



۷۸



۷۹



۸۰



۸۱



۸۲



۸۳



۸۴



۸۵



۸۶



۸۷



۸۸



۸۹



۹۰



۹۱



۹۲



۹۳



۹۴



۹۵



۹۶



۹۷



۹۸



۹۹



۱۰۰



۱۰۱



۱۰۲



۱۰۳



۱۰۴



۱۰۵



۱۰۶



۱۰۷



۱۰۸



۱۰۹



۱۱۰



۱۱۱



۱۱۲



۱۱۳



۱۱۴



۱۱۵



۱۱۶



۱۱۷



۱۱۸



۱۱۹



۱۲۰



۱۲۱



۱۲۲



۱۲۳



۱۲۴



۱۲۵



۱۲۶



۱۲۷



۱۲۸



۱۲۹



۱۳۰



۱۳۱



۱۳۲



۱۳۳



۱۳۴



۱۳۵



۱۳۶



۱۳۷



۱۳۸



۱۳۹



۱۴۰



۱۴۱



۱۴۲



۱۴۳



۱۴۴



۱۴۵



۱۴۶



۱۴۷



۱۴۸



۱۴۹



۱۵۰



۱۵۱



۱۵۲



۱۵۳



۱۵۴



۱۵۵



۱۵۶



۱۵۷



۱۵۸



۱۵۹



۱۶۰



۱۶۱



۱۶۲



۱۶۳



۱۶۴



۱۶۵



۱۶۶



۱۶۷



۱۶۸



۱۶۹



۱۷۰



۱۷۱



۱۷۲



۱۷۳



۱۷۴



۱۷۵



۱۷۶



۱۷۷



۱۷۸



۱۷۹



۱۸۰



۱۸۱



۱۸۲



۱۸۳



۱۸۴



۱۸۵



۱۸۶



۱۸۷



۱۸۸



۱۸۹



۱۹۰



۱۹۱



۱۹۲



۱۹۳



۱۹۴



۱۹۵



۱۹۶



۱۹۷



۱۹۸



۱۹۹



۲۰۰



۲۰۱



۲۰۲



۲۰۳



۲۰۴



۲۰۵



۲۰۶



۲۰۷



۲۰۸



۲۰۹



۲۱۰



۲۱۱



۲۱۲



۲۱۳



۲۱۴



۲۱۵



۲۱۶



۲۱۷



۲۱۸



۲۱۹



۲۲۰



۲۲۱



۲۲۲



۲۲۳



۲۲۴



۲۲۵



۲۲۶



۲۲۷



۲۲۸



۲۲۹



۲۳۰



۲۳۱



۲۳۲



۲۳۳



۲۳۴



۲۳۵



۲۳۶



۲۳۷



۲۳۸



۲۳۹



۲۴۰



۲۴۱



۲۴۲



۲۴۳



۲۴۴



۲۴۵



۲۴۶



۲۴۷



۲۴۸



۲۴۹



۲۵۰



۲۵۱



۲۵۲



۲۵۳



۲۵۴



۲۵۵



۲۵۶



۲۵۷



۲۵۸



۲۵۹



۲۶۰



۲۶۱



۲۶۲



۲۶۳



۲۶۴



۲۶۵



۲۶۶



۲۶۷



۲۶۸



۲۶۹



۲۷۰



۲۷۱



۲۷۲



۲۷۳



۲۷۴



۲۷۵



۲۷۶



۲۷۷



۲۷۸



۲۷۹



۲۸۰



۲۸۱



۲۸۲



۲۸۳



۲۸۴



۲۸۵



۲۸۶



۲۸۷



۲۸۸



۲۸۹



۲۹۰



۲۹۱



۲۹۲



۲۹۳



۲۹۴



۲۹۵



۲۹۶



۲۹۷



۲۹۸



۲۹۹



۳۰۰



۳۰۱



۳۰۲



۳۰۳



۳۰۴



۳۰۵



۳۰۶



۳۰۷



۳۰۸



 بسمعه تعالي
٨٠٩ 

  ٨١جلسه 
بود با توجه به صحبتي كه در برادر معلمي : در جلسات قبل كه  در مورد اثبات لزوم يك امر ثابت  در حركت 

جلسه مشترك قبل بود از جمع بندي بحثهاي آ ن جلسه يكراه بنظر رسيد كه آن سير را خدمت برادران عرض مي 
وارد است « در آن دقت زياد بفرمايند كه بحثهاي قبلي مخلوط نشود و اگر هم اشكالي به آ ٠٠كنيم و انشاء ال

آنچيزي كه در جلسه مشترك قبلي تقريباً بصورت بحث نقض  ٠ي بپردازيمبرطرف بشود و بتوانيم به بحثهاي بعد
بين آثاي جاجرمي و جناب آقاي حسيني مطرح شد ريشه اين مطلب در همان بحث است وم استفاده شده است از 

ولي و بحث تغاير بدون اينكه بخواهمي از بحث رابطه استفاده بكنيم كه حاال يا رابطه رابطه عرضي باشد يا رابطه ط
 "و هم  "هم طولي  "اگر كه ما يك تغيير و يك تغاير را در نظر بگيريم يعني يك  ٠كاري به اين بحث نداشتيم

 ٠را در نظر بگيريم ميشود آنرا به شكل زير نشان داد  "عرضي
 آنچيزي كه در اينجا مسلم و غير قابل انكار است 

ر حال حركتند و استاتيك در مورد اشياء صادق نيست و با همه اينها مامي پذيريم كه اشياء هم د ٠تغاير است
كيفيتي ايستا نداريم يعني هر كدام از اين كيفيتها را چه  در طول نگاه كنيم و چه در عرض همه در حال تغيير 

و لحظه زماني هر كدام از اينها داراي خصلت خاص « آ "هستند ولي اين نكته را هم نميشود انكار كرد ك ه در 
عني اگر يك سير تغيير را در نظر ميگيريم حالت قبل و حالت فعلي با ا ينكه هر دو حال تغعيير هستند با هستند ي

اينكه در حال تغييرند ولي خصلتهايشان با همديگر مختلف است بنابراين بك تغيير و يك تغاير را به اين صورت 
ل مطرح ميشود كه تا زمانيكه تغاير است( نشان ميدهيم كه در خود آن تغيير هم باز تغاير است سپس اين سئوا

در اينجا  ٠چه تغاير در طول باشد و چه تغاير در عرض باشد) اگر در طول باشد چرا ا ين غير بعد از اين غير ميايد 
 ٠صحبت از اينكه آيا اينها با هم رابطه دارند و يا ندارند نمي كنيم و بحث رابطه مطرح نبوده است
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ل غيرتهائي پشتسر يكيديگر قرار مي گيرند  كه ا سمش را ما تغاير در طول گذاشتيم چرا يعني اگر  اينكه در طو
اين بعد از اين واقع ميشود؟ و چرا اين قبل از اين واقع نمي شود اگر در عرض باشد سئوال ميشود كه چرا اين  غير 

ر گونه كه بنمائيد اين مطلب در در عرض آن  غير يا در كنار آن غير واقع ميشود؟ حاال شما معناي هم عرض را ه
اگر هم عرض را هم زماني بگوئيد اين بدين معناست كه اشياءي در زمان واحد وقوع پيدا  ٠آن جا صادق است 

مي گوئيم چرا در آن زمان واحد ا ين كيفيت در كنار اين كيفيت واقع شده است ؟ چرا چيزهاي  ٠كرده باشند
در كنار همديگر  "و  "هم جواري "نها واقع شده اند؟ اگر هم عرضي را به معنايديگر با هم ديگر واقع نشده اند و اي

هر چيزي كه معنا كنيد اين سئوال باز به قوت خود باقي ا ست كه چرا اين همزمان آن  "و  "هم حد زدن  "و به 
نيم و قبال ثابت است و چرا  اين هم عرض آن است بنابراين بدون اينكه بخواهيم از بحث رابطه عرضي استفاده ك

كرده باشيم كه همه كيفيات در عرض با همديگر در حال تاءثير و تاءثرند و در حال تبادل خصلتند  از اين را ه جلو 
البته ا ين بدين معنا نيست كه در ا ينجا رابطه نيست در اينجا رابطه عرضي در نظر گرفته شده است  ٠ميرويم 

نكسي كه ادعاي هم عرضي مي كند و مي گويد كيفيتها با هم هم ولي بصورت پنهان يعني باين صورت كه آ
عرضند خودش معتقد به رابطه نشده است يعني خودش جامع مشترك بين كيفيتها با هم هم عرضند خودش 
معتقد به رابطه نشده است يعني خودش جامع مشترك بين كيفيتها گرفته است و گفته كه ا ينها با هم هم 

كه مي گويد نشاندهنده جامعه مشترك گرفتن و كلي گيري كردن است چه در طول  " هم "و همين  ٠عرضند 
 ٠بگويد و چه در عرض آن چرا اين هم زمان آن است اين بدون علت نيست و اينكه علتشان چيست كاري نداريم 

نها با همديگر هم اگر شما گفتيد كه اي ٠آيا بينشان ا تصال ا ست يا انفصال است يا رابطه است اصالً بحثي نداريم
عرضند چرا اينها با همديگر در يكزمان واقع  شدند اما اگر گفته شود كه اينها بدون علت است كه در كنار اينها ( 
كيفيات) با هم عرضند و متغايرن خودشان در حال حركتند به اين معناست كه هر كدام حركتي دارند كه 

مثالً در اينجا اگر در سير ا ول هر يكسانت به سانت كيفيات  ٠د حركتهايشان با همديگر متغاير است و تفاوت دار
 ظاهر ميشود 

در مورد شئ دوم هر دو سانت دو سانت كيفيات ظاهر ميشود يا در مورد شء سوم هر سه سانت سه سانت كيفيات 
عرض  اينها بدون علت است يعني مي توانست در يك ٠ظاهر ميشود گفتن اينكه در كنار همديگر قرار گرفتن
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يعني اين حالت فعلي اين شييء نباشد. چون اين حالتها خودش در  ٠بجاي اينكه اين شيئ باشد چيز ديگري باشد
بشد  ٤يا شماره  ٢( در مثال فوق) مربع شماره ٣يعني بجاي مربع شماره  ٠يك مسير طولي با همديگر تغاير دارند

د امكان وقوع را براي دو شئ مساوي فرض كرده كه گفتن  خود اين مساله يا هر چيز ديگري كه بخواهد باش
يعني وقتي بگويد كه علت ندارد به اين معنا ست كه ممكن است اين شي باشد و ممكن است چيز ديگري  ٠است

باشد ايكه ممكن است اين باشد و ممكن است چيز ديگري باشد يعني امكان وقوع را براي دو شي مساوي گرفتن 
يعني  ٠است يعني پتانسيل هر دو يكي ميشود و هم تغاير و هم تغيير نفي ميشود مخالف حركت و مخالف تغاير

حالت قبلي بدو حالت امكان تبديل شدن دارد و اگر بدو حالت امكان تبديل شد ن دارد اينكه يكي از آنها اتفاق 
ن مسئله ميماند كه بعد اي ٠بيافتد و ديگري اتفاق نيافتد اگر بدون علت باشد مخالف تغيير و مخالف تغاير است

بگويند كه اينها هر كدام به يك امر ثابت بازگشت مي كند و مبهم امر ثابت داريم و اين امور ثابت چون كه اين 
يك سير خاص داشته ا ست و آنهم سير خاص داشته است ضروتاً در يك جائي اين امور ثابت با هم هم عرض 

بين اين امور ثابت نسبيتي برقرار است يعني اينكه اگر اين امر  خواهند شد يعني اينكه خودشان معتقد شده اند كه
باشد بدين معناست كه بين اين دو امر ثابت نسبيت ؟؟؟ برقرار است  "دو "بگيريم و امر ثابت ديگر  "يك "ثابت را 

اف به ا بين آندو امر ثابت نسبيت ؟؟؟ برقرار است و اينكه بگوئيم بين اينها يك نسبيتي برقرار است هم اعتر
ينستكه اينها با همديگر رابطه دارند و هم اعتراف به ا ينستكه جامعه مشترك دارند كه نسبيت بينشان برقرار شده 

) جامعه مشترك وجود دارد كه ما مي توانيم مقايسه كنيم و بگوئيم نسبيتشان ٤) و (٣) و (٢) و (١بين ( ٠است
فرمودند در اين بحث ابتدايش از بحث رابطه عرضي استفاده بنابراين همينطوري كه دوستان دقت  ٠اينگونه است

حاال دوستان روي همين دقت كنند كه اگر براي رسيدن  ٠نشد بلكه فقط از بحث تغاير و بحث عليت استفاده شد
به امر ثابت واحد اين سير را كافي بدانند بعد بگوئيم نقش قوانين بين آن امر ثابت واحد و كيفيتهاي موجود چگونه 
است وضمناً اين مطلب را هم هر چه بخواهيم ادامه بدهيم تا موقعيكه تغاير يا در طول يا در عرض باشد اين سئوال 
به قوت خودش باقي است تا به جائي برسيم كه آن امر هم واحد باشد و هم ثابت باشد و در طول و در عرضش 

 ٠ل ميشودچيز ديگري واقع نشود و آنوقت اين سئوال منتفي ميشود و بحث ح
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بعد  ٠برادر سيف: سئوال من دقيقاً در قسمت آخر است  كه اگر ما هر كدام ا ز اينها را به علت خاص برگردانيم 
) قرار ميگيرد( در مثال قبل) خود اين حكايت از ٢) دركنار مربع(٢شما مي خواهيد بگوديد كه چون ضرورتاً دايره (

 ٠وجو نسبيتي ميكند كه بر ايندو حاكم است
 ادر معلمي : سئوال ما اينستكه چرا اين كيفيت در كنار آن كيفيت قرار ميگيرد؟ بر

برا در سيف : اگر  علل مختلفه را بسيط بدانيم يعني دقيقاً بحث به شكل سابق بر ميگردد كه بگوئيم كه اين علتها 
پيوستگي را اگر مي خواهيد هر كدام از هم منفكند و هر كدام  بسيط زماني اند و بنابراين لزومي ندارد كه بهم 

 ٠كه همان بحثهاي سابق باشد ٠اثبات كنيد بايد پيوستگي علل را اثبات كنيد 
برادر معلمي شما هم عرض را قبول داريد يا نداريد ؟ يعني آيا بعضي چيزها با هم هم عرضند يا نيستند ؟ اگر شما 

شي چرا اين شي هم عرض آن شي چرا اين شي هم عرضي را قبول داريد سئوال مي شود چرا اين شي در كنار آن 
 همزمان آن شي است اين سئوال مطرح مي شود كه آيا اين همعرض بدون علت است؟

برادر سيف: علت راگفتيم به اينصورت كه ا ين شي تابع يك سير بوده است آنهم تابع يك سير ديگر بوده است و ا 
 كنار همديگر قرار ميگيرند.  يندو چون تبعيت از سير خودشان مي كنند ضرورتاً در

برادر معلمي : يعني اينكه ضرورتاً در نقطه هاي خاص با همديگر هم جوار خواهند شد. و اين بدين معناست كه 
 بينشان يك نسبيتي برقرار است و تابع يك قانون خاص هستند يعني ايندو سير جامعه مشترك دارند .

جلسه قبل كرده بوديم همان سئوال را شما پاسخ بدهيد كه چرا كنار  برادر حجت االسالم حسيني: ما سئوالي را كه
درجه سطح خورشيد ليوان بعد از هر چيزي هر چيز ي نمي تواند باشد بلكه بايد حتماً چيز خاص  ٦٠٠٠حرارت 

جاي آب روي زمين است جاي بخار  ٠باشد در هر جائي آياهر چيزي ممكن است باشد؟ مثالً آب بخار مي شود
 ٠مين نيست و جاي ديگر مي رودروي ز

برادر سيف: بحثمان به اينجا تمام شد كه ما در تجربه مي توانيم مثالهاي مختلفي بزنيم و اين مطلب راانتزاع كنيم 
اما از آنجائيه پايگاه انتزاع هنوز اثبات نشده تاءثير و تاءثر بين  همديگر دارند و جايگاه خاص دارند اول اثبات كنيم 

 يه بحث و بعداً بق
 ٠برادر حجت االسالم حسيني: به عبارت ديگر آيا در هر جائي هر چيزي را ميتوان داشت
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 (ج: خير س : چرا)
 ٠برادر سيف : بخاطر اينكه باالخره هر چيزي جائي دارد

 ٠برادر حجت االسالم حسيني: اين كه ميفرمائيد اعتراف محكمي است از اين مطلب
 چيز هر چيز نيست  برادر سيف: يعني يك چيز نيست يك

 ٠برادر حجت االسالم حسيني : ما هم نهايتاً همين را مي خواهيم بگوئيم و هيچ اضافه تر نمي خواهيم بگوئيم
 ٠برادر سيف : ما مي گوئيم صرف اين مطلب اثبات ارتباط بين اشياء را نمي كند 

 برادر حجت االسالم حسيني : آيا هر چيزي جائي دارد بع علتي معلل است؟
 برادر سيف: اينكه چه جائي را داشته باشد معلل به علت نيست 

 برادر حجت االسالم حسيني: پس چگونه ميفرمائيد هر چيزي جائي دارد آيا بدون علت است؟
برادر سيف : شما يكوقت مي گوئيد هر چيزي جائي دارد اينرا مي پذيريم ولي يكوقت مي گوئيد كه چه چيز تعيين 
كرده است كه اين اينجا باشد و آن آنجا باشد كه در اينجا مي گوئيم كه اينعلل مختلفي دارد امري تعيين كرده 

ه آن آنجا باشد بنابر اين ما هم اينها را در كنار هم است كه اين اينجا باشد و امر ديگري هم تعيين كرده ا ست  ك
 ٠در اينجا مي بينيم 

 ٠برادر حجت االسالم حسيني: چرا علل مختلفه جاهاي مختلفه ظارهر مي شوند
 ٠برادر سيف : چون علل مختلفه هستند

 برادر حجت االسالم حسيني : پس مختلف بودن به خصوصيت جايگاه خاص را تمام ميكند؟
اين معني در تغاير علتها افتاده است كه اگر دو  ٠يف: شما هينكه گفتيد كه متغيرند يعني اينكه متغايرند برادر س

 علت باشد هر جايگاه بايد براي معلولش باشد.
 درجه داشت؟ ٥برادر حجت االسالم حسيني: مي گوئيم دو جايگاه خاص يعني اينكه كنار خورشيد نمي شود آب 

اً چون يك علت را فرموديد يك علت خاص هم خواهد داشت معلولش هم دو جا را نخواهد برادر سيف : شما ضرورت
 ٠٠٠داشت و حتماً يكجا خواهد بود لذا خاص بودن و عدم خاص بودن

 برادر حجت االسالم حسيني: چرا جاي آ ن ( مثالً آب ) باالنرفته و جايش روي زمين است؟
۳۱۳



را پائين آمده را بر مي گردانيم به اينكه اين تابع اين علت است و آن برارد سيف: اين بحث كه چرا باال نرفته و چ
شما وقتي از زير نگاه مي كنيد اين سئوال مطرح مي شود  كه اين چرا اينجاست و آن چرا آنجاست  ٠تابع آن علت

 ٠ولي ما وقتي كه نگاه مي كنيم اينها را از هم جدا مي بينيم
 كه از فوق نگاه مي كنيد علت نمي خواهد؟ برادر حجت االسالم حسيني : آيا شما

 ٠برادر سيف: علتتك تم آنها را ذكر مي كنيم  
( س: علت كجائي ؟ ) علت اينكه اين ميكروفون اينجاست زيرا تابع الف است و علت اينكه اين مقوا اينجاست براي 

 اينكه تابع ب ا ست.
 د؟برادر ججت االسالم حسيني: چرا تابع الف بايد اينجا با ش

ميخواهم از اين بحث ا ين  نتيجه را بگيرم كه  ٠برادر سيف : براي اينكه در تحقق الف اينست و بايد اينجا باشد
ضرورتاً اين بحث به همان بحثهاي سابق كشيده مي شود كه ما نسبت به قوانين و علل صحبت كنيم و بگوئيم كه 

 چرااين علت اينجاست و چرا آن علت آنجاست؟
 سالم حسيني : آيا جناب آقاي سيف كامالً در بحث بوده ا ند ؟ برارد حجت اال

بهر صورت  اگر مطلب رسيده باشد من بيشتر  ٠روز نبوديم و نوارهايش را هم گوش داديم  ١٤برادر سيف : مدت 
 بحث نمي كنم كه اين ضرورتاً بحث بر ميگردد به ارتباط بين علتها و همان بحث سابق را  ادامه ميدهيم.

ر معلمي : بحث رابطه اصالً در اينجا مطرح نبوده است فقط بحث در اين بوده است كه آيا هم عرضي را مي براد
هم عرضي را به هر معنائي كه مي پذيريد وقتي مي گوئيد اين شي يا ضرورتاً بايد در كنار  ٠پذيريد يا نمي پذيريد 

امكان دارد نباشد اين امكانثان به بحث تغاير هم  اگر گفتيد ٠آن شيي باشد يا اينكه مي گوئيد امكاندارد نباشد
يا اينكه مي گوئيد اين شيي ضرورتاً بايد اينجا باشد و اينهم ضرورتاً بايد  ٠سرايت مي كند و تغير را از بين ميبرد 

 وقتيكه هر دو را ضرورت  ٠آنجا باشد
د كه بايد در يك عرض واحد در گفتيد  يعني يك چيزي حاكم مي شود كه جاي هر كدام اينها را مشخص مي كن

وگرنه اگر بخواهيد بگوئيد كه بدون علت است يعني چيز ديگري هم  ٠يكزمان واحد در كنار همديگر قرار بگيرند 
 ٠مي توانست اينجا باشد وقتيكه امكان را مياوريد ديگر تغيير محال ميشود
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 ٠برادر سيف: و آن علت مجموعه علتهاي خاص موجود است
 : عيبي ندارد كه مجموعه علتها باشد ولي يك علت است برادر معلمي

 
برادر سيف: عيبي ندارد ولي ما سئوالمان اينجاست كه اگر نتوانيد ثابت كنيد كه آن مجموعه علل به يك علت 

 ٠برميگردد و همه اين حرفها زير سئوال ميرود
را معين ميكند و بعد اگر توانيستيم كيفيت  تا اينجا قبول داريم كه مجموعه عللي است كه جايگاه هر كدام از اينها

 ٠٠٠٠٠ارتباط بين آنها
 برادرمعلمي: آيا آن مجموعه ثابتند؟( ج بله) 

 ٠ميرسيم ٠٠٠پس شما به جواب خيلي نزديك هستيد كه بعداً انشاءا
دوم  قبالً تمام كرديم كه بين كيفيت اول و كيفيت ٠برادر سيد حسين حسيني:صحبت قبلي ما در بعد طولي بود

بايد ارتباط باشد و انفصال مطلق نمي تواند باشد و بعد سئوال ميكرديم كه چرا اين غير بعد از آن غير واقع شده 
يعني وقتي ماسئوال مي  ٠است به همينمنوال در بعد عرضي هم اين مطلب تمام شده است ولي گفته شده است

ند واقع بشود پس بنظر ميرسد كه اين سئوال كنيم كه چرا اين غير كنار آن غير است چون هر غيري مي توا
گفتنش بعد از اتمام عدم انفصال مطلق و اثبات يك نحوه رابطه اي است كه اين  خو د مستلزم بحثي است كه 

 ٠اثبات كند كه بين متغايرين و همه اشياء رابطه وجود دارد
 برادر معلمي : شما آيا همعرضي رابراي بعضي از اشياء نفي ميكنيد؟

برادر حسيني: نفي نكرديم مي گوئيم اين سئوالي را كه شما مي كنيد  كه چرا اين كنار آنست اين مستلزم 
 ٠اينستكه شما رابطهاي بين اشياء را تمام كنيد

 برادر معلمي: سئوال ما اينستكه شما همعرضي را مي پذيريد يا نه؟
 ده است برادر حسيني : اينرا مي پذيريم كه كنار اشياء ديگري واقع ش

 برادر معلمي: پس آيا مي توانيم سئوالكنيم كه چرا اين كنار آنست؟
 برادر حسيني: با اتمام اينكه بين اشياء رابطه است.
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 برادر معلمي : آيا وقتيكه گفتيد اشياء كنار هم قرار ميگيرند اول رابطه را تمام كرده بوديد؟
 سئوال معني نداشتبرادر حسيني : بله و اال اگر انفصال مطلق بود ديگر 

 ٠برادر حجت االسالم حسيني: رابطه را هم ما قبالً تمام كرديم 
 ٠برادر حسيني: بله تمام كرديم اما مي گوئيم كه شما اين مهره را در استداللتان اضافه كنيد كه اشكال ايجاد نشود

بين اشياء متغاير اثرات( از همان  همانطوريكه در بعد طولي رابطه را اثبات كردمي در اينجا هم ابتدا تمام كنيم كه
 ٠طريق استدالل قبلي ) پس رابطه وجود دارد و بعد به علت برسيم

 ٠برادر معلمي: پس شما هم با ما مشتركند كه تغاير علت دارد
 برادر حسيني : بله مشتركيم اما با اين تفاوت كه ميگوئيم با فرض انفصال مطلق اين سئوال جا ندارد.

ينكه ميفرمائيد كه اشياء كنار هم قرار دارند و اين علتي مي خواهد كه چرا هر شيي كنار هر شيي برادر سليمي : ا
ديگر قرار گرفته و شيي ديگري كنار همان شيي قرار نگرفته معناي ديگر آن اينستكه قوانين خاص روي اشياء 

ر آنها حاكم استيعني امور ثابت وقوع پيدا كردند  يعني همانطوريكه مي پذيريم كه اشياء مختلف قوانين خاص ب
مختلفي معين ميكند كه حركت اشياء مختلف چه باشد همانطور هم وقتيكه سئوال مي كنيم كه چرا اين اشياء 

اگر بخواهيم مصادره  ٠كنار هم قرار گرفته اند اين بدين معني است كه چرا اين قوانين خاص وقوع پيدا كرده است
ه اين قوانين در ارتباط ب قوانين ديگر است كه اين در اينجا واقع شده است و به مطلوب بنمائيم مي شود گفت ك

اگر قوانين ديگر در كنارش نبود اين قانون در اينجاواقع نمي شد اما اگر رابطه عرضي را اثبات شده نگيريم نتيجه 
اين قانون ريخته شده  اين ميشود كه بگوئيم اين قانون خاص كه اينجا وقوع پيدا كرده است يعني هستي در قالب

بنابراين بحثش  ٠است و اين هستي را آنكس كه خالق است در اين قالب وقوع داده و ريخته و خلق كرد ه است 
 ٠هم لزوماً در منطق نمي آيد و بعد از منطق بحث ميشود چون صحبت از اينستكه چرا اين در كنار اين قرار دارد

اگر رابطه عرضي اثبات  ٠چرا اين شيي در ا ين قانون خلق شده ا ست  يعني چرا آن قانون روي اين شيي آمده يا
نشده باشد از كجا كه اين مسئله در فلسفه اثبات نشود يعني ما ديگر در آنجا صحبت از قانونها نمي كنيم بلكه 

را صحبت از شيي مي كنيم كه چرا اين شيي در كنار ان شيي است . خوب خداوند مي توانست بجاي اينكه اين 
كنار اين خلق كرده باشد چيز ديگري را خلق كند  در عين حال هيچ ربطي هم بهم ندارند و هر دو سير خودشان 
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و يك مطلب ديگر هم اينكه با مثال نميشود يك چيزي را اثبات كرد مثالً جناب استاد مثالي مي زنند  ٠را ميروند 
د آب خنك نمي شود داشت به صرف اينكه اين كه طرف مقابل نتواند صحبت كند مثالً مي گويند روي خوشي

 ٠مثال را بپذيريم كه رابطه عرضي اثبات نمي شود
برادر معلمي : شما دو مرتبه رابطه عرضي را مطرح مي كنيد در اين سيري كه گفته شده از رابطه عرضي به 

اگر قابل انكار است بگوئيد كه  ٠ما تغاير و تغيير را غير قابل انكار گرفتيم ٠آنصورت كه شما مي گوئيد استفاده نشد
اشياء كه در كنار همديگر هستند اين قابليت انكار دارد يا اينكه بگوئيد كه همعرض نيست يا اينكه تفسير خودتان 

 ٠را از همعرضي بيان بفرمائيد
اء با هم آيا مي توانيم بگوئيم اشيائي با همديگر همعرضند يا نمي توانيم بگوئيم اگر مي گوييد كه  اينكه اشي

 همعرضند يعين چه؟ بعد ما از همان تفسير استفاده مي كنيم.
 برادر سليمي : اشياء همعرضند و اين دليل بر اينستكه رابطه داشته باشند 

 برادر معلمي: ما اسم رابطه را نياورديم
 برادر سليمي : همعرضند ولي ممكن است كه جداي از همديگر باشند 

 ه؟برادر معلمي: همعرض يعني چ
 ٠هر دو وجود دارند ٠برادر سليمي: يعني اين در كنار آن هست. يعني اينكه هر وقت كه اين هست آن هم هست

برادر معلمي: يعني اشيائي در كنار هم ا ند همعرض يعني در كنار حال اينجا يك سئوال مي كنيم كه اينكه شما 
ديگر در كنار اين شيي باشد يعني آيا امكان  مي گوئيد اشيائي در كنار همديگر هستند آيا مي توانست يك شيي

 قرار گيري دو شيي در كنار اين  شيي مساوي است؟
برادر سليمي : اگر آن علتهاي ثابتي را كه در كنار همديگر فرض كرديم اگر آن علتها را تغيير بدهيم اين امكان 

انند و با فرض اينستكه آن علتها ثابتند در اگر آن علتها همانطور بم ٠دارد كه شي ديگر در كنار اين شيي قرار گيرد
 ٠گير ا مكان قرار گيري شيي ديگري كنار اين شيي نيست

 برارد معلمي: مگر آن علتها بهم رابطه اي دارند كه اينها را به اين صورت در كنار هم قرار داده است؟
 ٠برادر سليمي : رابطه كه اثبات نشده است يكسري علتهاي ثابت هستند
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ما  مي گوئيم طبق حرق  ٠علمي : شما همان چيزي را كه فرموديد ما همان را از خودتان سئوال كرديم برادر م
شما آن علتها كه با همديگر رابطه اي نداشتند بينشان وانفصال مطلق بود چه ربطي دارد كه اين كنار اين قرار 

د؟ چرا يك شيي ديگر در كنار اين قرار گيرد؟ چرا حالت دوم ا ين شيي در كنار حالت سوم اين شي قرار نمي گير
 نمي گيرد؟ آيا اينهم معلل به علت است؟

برادر سليمي : چونكه آن علتي كه اينها را معين كرده اينها را با اين ترتيب خاث معين كرده است مثالًً شما 
 ٠٠٠٠ميفرمائيد كه دو قطار با يك سرعت خاص ميروند  در يك نقطه

 : علت كيفيت را مي خواهيم نه علت وجود را  برادر حجت االسالم حسيني
 برادر سليمي: شما مي گوئيد كه چرا اين در كنار اين كيفيت وجود دارد؟

برادر معلمي: سئوال ما اينستكه آيا مي توانست كيفيت ديگر هم در كنار اين كيفيت باشد يا ضرورتاً بايد اين 
 ٠آيا مي توانست چيز ديگري باشد ٠مين استكيفيتها در كنار آن كيفيت قرار گيرند؟ سئوال ما ه
 ٠برادر سليمي: بله در صورتيكه آن علتها تغيير كنند

 ٠برادر معلمي: مگر علتها با همديگر رابطه دارند كه تغيير كنند 
مي برادر معلمي : سئوال ما اينستكه آيا  ٠برادر سليمي : ما كه نمي دانيم كه آنها  با همديگر رابطه دارند يا ندارند

توانست كيفيت ديگر هم در كنار اين كيفيت باشد يا ضرورتاً بايد اين كيفيتها در كنار آن كيفيت قرار گيرند ؟ 
 ٠آيا مي توانست چيز ديگري باشد ٠سئوال ما همين است 

 برادر سليمي : بله در صورتيكه آن علتها تغيير كنند.
 ٠ير كنندبرادر معلمي: مگر علتها با همديگر رابطه دارند كه تغي

ولي اگر آنها را ثابت بگيريم ديگر تغيير  ٠برادر سليمي: ما كه نمي دانيم كه آنها با همديگر رابطه دارند يا ندارند
 ٠نمي كند

برادر معلمي: اگر اينها را ثابت بگيريم آيا ضرورتاً نقاط خاص از اين سيرها با همديگر هم جوار خواهد شد؟ ( ج بله 
 ٠رار است و رابطه اي برقرار است) پس بينشان نسبتي برق

 ٠برادر سليمي : اين نسبتي است كه شما در ذهنتان برقرار كرديد بين آنها رابطه نيست
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 برادر معلمي: آيا در حقيقت خود اينها كنار هم قرار نميگيرند بلكه ما تصور  مي كنيم كه اينها كنار هم اند؟
 ٠رابطه ندارند برادر سليمي : اينها كنار هم قرار ميگيرند ولي

 ٠برادر معلمي: ما هم اول كار نمي گوئيم كه اينها رابطه دارند
 ٠برادر سليمي: شما داريد رابطه عرضي را اثبات مي كنيد

نسبيتها و قانونها عوض بشوند در اينجا چيز ديگري ميايد مي پرسيم مگر « برادر معلمي: شما مي فرمائيد كه اگر آ
دارند كه چيز ديگر ي اينجا بيايد؟ آن يك چيز است براي خودش و اين چيز ديگري  آن قانونها با همديگر رابطه

 است  براي خودش چرا اينها كنار هم قرار بگيرند؟
 برادر سليمي :پس آيا اشياء با هم ارتباط دارند؟ ( ج = ما نميدانيم)

 ص قرار گرفته اند.پس شما اثبات كرديد كه اشياء در زمانها مختلف ضرورتاً در كنار هم بصورت خا
من  سئوال كردم كه آيا شما همعرضي را قبول داريد يا نه شما گفتيد كه قبول  ٠برادر معلمي : اينرا شما فرموديد 

از اول هم گفتيم اگر كسي  ٠گفتم كه همعرضي چيست؟ گفتيد به اين معنا كه در كنار هم قرار بگيرند  ٠دارم
همعرضي را قبول ندارم كه بعداً با آن فرد بگونهديگري بحث مي كنيم  همعرضي را قبول نكرده است بگويد كه من

٠ 
( ج= بسيار خوب  ٠برادر سليمي : پس اينرا قبول كرديم كه اشياء در زمانهاي مختلف به شكل خاص قرار ميگيرند

 )٠همين براي ما كافيست) س: ولي اين رابطه عرض را اثبات نمي كند؟ ( ج = عيبي ندارد
السالم حسيني : من يك مطلب را قبلً بگويم كه برادران عنايت نداشته باشند كه هيچ دليلي هم برادر حجت ا

 ٠نداشته باشند و باز ايستادگي كنند
 ٠برادر جاجرمي : بنظر ميرسد اينمطلبي را كه آقاي معلمي ميفرمايند اوالً رابطه عرضي را تمام نمي كند

 تمام مي كند؟برادر حجت االسالم حسيني : آيا چه چيزي را
برادر جاجرمي: اينرا تمام مي كند كه ما مبهم امور ثابت در دنيا داريم و بين آنها هم انفصال مطلق هم هست و 

پس مبهم امور ثابت داريم كه  ٠هيچ رابطه اي هم بين آن منفصلين نيست يا حداقلش اينستكه اثبات نشده است
 در اشياء مختلف مشخص مي كنند. جهت تغييرات خاص را ٠بر مبهم توالي خاص حاكمند
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برادر حجت االسالم حسيني: آنوقت آيا جوابي هم براي سئوالي كه در جلسه گذشته ما خدمتتان عرض كرديم ( 
 كه آيا امر ثابت منحصراً در طول است يا در عرض هم هست) داريد يا نه؟
يك  ٠بعداً اين صحبت را ادامه ميدهيم  برادر جاجرمي : اجازه بفرمائيد من يك مطلبي را در ادامه بحثم بگويم

مطلبي را در اينجا آقاي معلمي علي فرض گرفتند و تمام نكردند و آنمطلب اينستكه ما هنوز ثابت نكرده ايم كه هر 
 ٠متغايري متغير است

ييرات را كه لزوماً در هر مرتبه اي از يك كيفيت كه ما اين تغ ٠يعني اينرا بصورت يك قضيع كلي تمام نكرده ا يم 
بلكه اگر هنوز ثابت نشده است كه هر متغايري متغير  ٠مالحظه مي كنيم حتماً كيفيت خاص در كنارش باشد

است امكان دارد كه متغايري در كنار همه متغيرهاي ديگر فرض داشته باشد يعني هيچ نحوه تاءثير و تاءثر از اشياء 
 ٠ديگر نپذيرد

كيفيتي ثابت است و تغيير يك كيفيت خاص بصورت تغايري بيشتر در  يعني شما يك شي متغاير را فرضكنيد كه
بنابراين ثابت نمي شود كنار اين كيفيت خاص  ٠كنارش نيست كه بين آنهم هيچ نحوه تاءثيري و تاءثري نيست 

دريكزمان خاص فقط يك كيفيت خاص ميتواند باشد بلكه اين كيفيت خاص در مقابل آن براي تمام كيفيتهاي آن 
بنابراين اگر كه ثابت نشود كه هر متغايري متغير است ما نمي توانيم تمام كنيم كه در تغاير  ٠طول زمان استدر 

در مكان و در عرض بگوئيم كه ضرورتاً يك كيفيت از يك توالي خاص كنار يك كيفيت ديگر واقع بشوند چون اوالً 
پس اين يك  ٠نكرديم كه هر متغايري در دنيا متغير است ثابت نكرديم كه بين آنها تاءثير و تاءثر است و ثانياً ثابت

مطلب است كه بايد ثابت شود و بعداً اگر اين مطلب را بخواهند تمام كنند لزوماً رابطه تاءثيررو تاءثري و رابطه 
نمي  عرضي را بايد تمام كنند( منطقاً) يعني بايد تمام كنند كه از آنجاكه رابطه خاص بين متغايرين است بنابراين

 ٠شود كه يك متغاير در همه زمانها كنار تغييرات يك كيفيت خاص باشد
 برادر معلمي: آيا بحث ما در مورد تغيير بود يا در مورد تغيير بود؟

برادر جاجرمي : شما بحثتان در مورد تغيير است اما از بحث تغيير استنتاج امر ثابت را براي تغاير مي كنيد كه 
ابتي هستند و تمام كردن اين مطلب بدون اثبات اينكه كل متغايرين متغيرند امكام پذير متغايرين هم تحت امر ث

 ٠نيست
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 برادر حجت االسالم حسيني : اين مطلبي را كه ميفرمايند فقط منحصر است به چيزهائي كه زمان دارند ؟
است نمي شود يك امر ثابت را برادر جاجرمي : آن چيزهائي هم كه زمان دارند بازه مبهم امر ثابت بر آنها حاكم 

و  ٠ايشان مي خواهند با استفاده از بحث زمان امر ثابت را بر مكان حاكم كنند  ٠براي همه متغاير ها فرض كنند 
اما  ٠اگر نخواهند به مكان چيزي را نسبت بدهند ما از ايشان قبول مي كنيم  ٠هنوز ثابت برايش فرض داشته باشد

مي كنند و آنرا حاكم بر مكان مي كنند بدون اثبات اينكه همه چيزهائي كه در مكان وقتيكه از تغيير استنتاج 
 ٠است متغير است بنظر ميرسد كه ا ستدالل ايشان كافي نيست

 ٠برادر حجت االسالم حسيني: بنابراين هر چيز زمان داري در استدالل ايشان مورد قبول است
 ٠ر آن حاكم است مبهم چيز ثابت بر مبهم چيز زماندار حاكم استبرادر جاجرمي : يك چيز زماندار يك امر ثابت ب

شما گفتيد اگر ثابت كرديد كه  ٠را كه ميفرمائيد يا جا دارد  يا جا ندارد  "اگر  "برادر حجت االسالم حسني : اين 
اي متغير مي ايشان مي گويند كه آيا اين امر ثابت را براي متغايره ٠هر متغاري متغير است آنوقت من قبول ميكنم

 پذيريد؟
  ٠برادر جاجرمي : درباره متغايرهاي متغير اين را ميفهميم كه مبهم امور ثابت حاكم بر تغييراتشان است

 چيست؟ "اگر  "برادر حجت االسالم حسيني: پس اين 
ثابت را  براي وقتي است كه علي فرض اينكه شما اين مطلب را تمام كنيد باز آن ارم "اگر  "برادر جاجرمي : اين 

ايشان مي خواهند بگويند بر همه تغايرها هم يك امر ثابت حاكم  ٠براي همه متغاير ها نمي توانيد تمام كنيد 
 ٠بنابراين اگر يك تغايري را شما جدا كرديد كه متغير نيست آن امر ثابت بر آن متغاير حاكم نخواهد شد ٠است 

به آن چيزي كه متغاير است و متغير نيست نداريم بلكه ما  برارد حجت االسالم حسيني: اگر بگويند كه ما كاري
 ٠درباره زماندارها صحبت مي كنيم 

 ٠برادر جاجرمي ك مي شود اين صحبت را از جائي آغاز كرد و اين امر كلي را به مكان اختصاص ندهيم 
تحت آن ا مر ثابت  برادر حجت االسالم حسيني: كلي آنرا هم خواهيم گفت ميگوئيم هر متغايري كه متغير است

 ٠است
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اشكال اول اينست كه مبهم امور ثابت در تغييرات  ٠برادر جاجرمي : يعني به عبارت ديگر اشكال دوم است
يعني اين اشكال اگر حل  ٠متغايرين فرض پيدا مي كند كه رابطه اي هم بين آن اموز ثابت نتوانستند فرض كنند

 ٠كردمبشود اشكال دوم پيش ميايد كه خدمتتان عرض 
سئوال را پس من يكبار  ٠برادر حجت االسالم حسيني : پس حاال جواب سئوال جلسه گذشته را لطفاً بفرمائيد 

حركت بدون جهت ممكن  -١عرض ما اينستكه شما مي گوئيد  ٠ديگر عرض مي كنم شايد فراموش كرده باشيد
اينكه اين  ٠ر ثابت باشدخصوصيت متفاوت بايد تابع ام -٣جهت بدون خصوصيت ممكن نيست  -٢نيست 

 خصوصيت بايد تابع امر ثابت باشد از كجاست؟
 ٠برادر جاجرمي : اين از مقدمات بحث حركت است

 ٠برادر حجت االسالم حسيني : يادمان نرود كه بحث حركت در اينجا به منتهي اليه خود رسيده است
 برادر جاجرمي : يعني ما بحث خصوصيت حركت رامالحظه مي كنيم.

 -٣جهت خصوصيت دارد  -٢حركت جهت دارد  -١ر حجت االسالم حسيني: قدم به قدم جلو ميرويم براد
 ٠خصوصيت معلل است

 ٠برادر جاجرمي : خصوصيت در حركت معلل است
برادر حجت االسالم حسيني: پس بايد اثبات كنيد كه خصوصيت حركت غير از مطلق خصوصيت است ( در اين امر 

بات كنيد كه علت خواهي خصوصيت منحصر است به خصوصيت حركت واال خصوصيت در ) ما مي گوئيم اينرا اث
 ٠هر جا كه باشد الزم نيست معلل گردد تنها خصوصيت حركت است كه علت مي خواهد

برادر جاجرمي: بنظر ميرسد اگر شما بخواهيد اينرا مطلق كنيد شما بايد اثبات كنيد چون شما بحثتان بحث 
از بحث خصوصيت حركت به اينجا رسيديم كه اين علت ميخواهد و اگر شما بحثتان چون  ٠حركت بوده است

اگر  ٠چون از بحث خصوصيت را عام و مطلق كنيد شما بايد مطلب را اثبات كنيد نه ما  ٠بحث حركت بوده است
عني هر كه علت خواهي خصوصيت حركت را شما تمام كرديد از آنجا كه تمام نكرديد كه هر خصلتي متغير است ي

يعني من عرض مي كنم كه چون اثبا ت نكرديد كه هر  ٠متغايري متغير است بنابراين حكم بر آنهم صادق نيست
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اگر من متغايري را به  ٠متغايري متغير است لذا اين درباره خصوصيت هاي شئ كه در حركت است صادق است
 ٠هد افتادشمانشان دادم كه متغير نبود اين مطلب شما از صورت كلي خودش خوا

حضرتعالي  ٠برادر حجت االسالم حسيني: خوب دقت كنيد گقتيم كه تنها خصوصيت حركت است كه معلل است 
ميفرمائيد كه شما بحثتان فقط در بحث حركت است ( اينرا همه قبول دارند ) صحبت اينستكه اگر نفي ميكريدم 

ه خصوصيت حركت نفي مي كرديم چه علت خواهي خصوصيت را يعني اگر حاكم بودن علت ثابت را نسبت ب
حاصل ميشد ؟ ( ج: تغاير نفي مي شد) پس آيا تغاير زماني يا تغاير مكاني ؟ ( ج : تغاير مكاني نفي ميشد ) س آيا 

 آنوقت شما مخالفت كرديد؟
 برادر جاجرمي : اگر خصوصيت حركت را نفي مي كرديم تغاير نفي ميشد اما عكس آن كه صادق نيست؟

االسالم حسيني : پس من عبارت حضرتعالي را بنويسم : اگر خصوصيت علت ثابت را براي خصوصيت برادر حجت 
يعني هر چيزي بايد داراي خصلتي باشد و به عبارت ديگر تغاير متغير ها  ٠حركت نفي ميكرديم تغاير نفي ميشد 

 حال ما سئوال مي كنيم كه چرا تغاير متغير ها نفي ميشد؟ ٠نفي ميشد 
جرمي : چون اگر مساوي بود رفتن از يك كيفيت به هر كيفيتي يك شيي متغير امكان بروز همه خصلتها برادر جا

 ٠يعني زمان ممتنع ميشد ٠را و كيفيتها را داشت
من ميگويم همين  ٠برادر حجت االسالم حسيني : شما مي گوئيد بايد عليحده هم براي علت تغاير دليل بياوريد 

 يد بنظرتان كافي نيست؟ دليلهائي را كه شما آورد
 ٠برادر جاجرمي : چون ثابت نكرديم كه همه چيز در تغيير است اين دليل كافي نيست

 برادر حجت االسالم حسيني: هرگاه ثابت كنيم كه هر متغايري متغير است آيا دليل فوق كافي است؟
به تمام كردن مبهم امور ثابت  برادر جاجرمي: هر گاه ثابت كنيم كه هر متغايري متغيير ا ست دليل قوق نسبت

 ٠تمام ميشود
وقتي مي گويم هرگاه ثابت شود اين قضيه  ٠برادر حجت االسالم حسيني: پس اگر اينرا ثابت نكنيد چه ميشود 

 ٠قضيه شرطيه است
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همه برادر جاجرمي : هر گاه اين ثابت  نشود مبهم امور ثابت  را براي متغيرين فقط تمام كرديم يعني در رابطه با 
 ٠خصلتها ام رثابت را نتوانستيم تمام كنيم 

برادر حجت االسالم حسيني: ببينيد هرگاه قضيه شرطيه اي شرطش را حذف كنيم شما مجبوريد عتش را تغيير 
دهيد . من دو قضيه مينويسيم: يعني با در نظر گرفتن استدالل فوق هرگاه همه امور متغاير متغير باشند چه چيز 

: براي هر سير خاص يك امر ثابت تمام ميشود) س: و هرگاه همه امور متغاير متغيرب نباشد چه باعث ميشو؟ ( ج 
چيز ثابت  ميشود ؟ ( ج : امور ثابت فقط براي متغير ها ثابت ميشود و به تعداد متغايرهاي متغير امر ثابت تمام 

حضرتعالي به مقدمه مي خورد يا نه. ا ميشود) ما اينجا به يك سئوال داريم و آن اينكه ببينيم كه اين فرمايش  
(  ٠ستدالل را دوباره مي خوانم : كه اگر علت ثابت براي خصوصيت هر حركت را نفي ميكرديم تغاير نفي ميشد 

ما مي  ٠اين استدالل حضرتعالي بود) پس بنابراين شما مي گوئيد امر ثابت را براي يك سير خاص قبول كرديم
يك امر ثابت را قبول كرديد؟ ( ج : چون يك سير خاص يك خصلت خاص را دارد گوئيم چرا براي يك سير خاص 

 و هر خصلتي را نميتواند داشته باشد) آنوقت آيا در اين سير خاص چيزهاي مختفلي هم پيدا ميشد؟
( ج : در زمان ) پس چيزهاي مختلفي در زمان داراي يك خصلت خاص است؟ ( ج : دو خصلت است ) پس آب و 

و آنجا از قضا  فرموديد هر سير آنها يك  ٠اي دو خصلت است و فرموديد در يك مسير طولي هستندبخار دار
 حال كدام حرفتان را بپذيريم؟ ٠خصوصيت دارد ولي در اينجا فرموديد كه دو خصلت دارد

 ٠برادر جاجرمي : يعني در هر زماني كه نگاه مي كنيم خصوصيت خاص و جهت خاص دارد
 حسيني : آنوقت اينها چرا پشت سر هم قرار گرفته اند؟  برادر حجت االسالم

(ج: چون يك امر ثابتي معين كرده كه بعد از هر كيفيتي چه بيايد) س: چرا اينها تابع يك امر خاصند ؟ ( چون آ 
ن امر ثابت معين كرده كه بعد از هر خصلتي چه خصلتي بيايد) س: آيا خصوصيت اين دو ( آب و بخار ) يكي است 

 دو تاست؟ ( ج: دوتاست) س: آيا تحت يك امر ثابت است يا نه ؟يا 
برادر جاجرمي : بله اينرا قبول كرديم كه در طول يك امر ثابتي معين ميكند كه بعد از هر خصلتي چه خصلتي 

 ٠بيايد
 برادر حجت االسالم حسيني: آيا آن امر ثابت داراي يك خصوصيت است؟
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خصوصيت خاص ا ست ) س: آيا اين كيفيات كه تحت آن امر ثابتند داراي (ج : براي هر سير خاص داراي يك 
خصوصيت متفاوت نيستند يعني آب و بخار يك خصلت دارند يا اينكه خصلت ايند و با هم فرق ميكند اين چگونه 

 امر ثابتي است؟
 ٠برادر جاجرمي : آن امر ثابت وقوع اين قانون را معين مي كند

ي: مگر بنا نبود كه  آن امر ثابت يك خصوصيت خاص داشته باشد ؟ اينها كه دو برادر حجت  االسالم حسين
 خصوصيت شدند!!

 ٠برادر جاجرمي: يعني اين توالي هاي خاص يك سير خاص هستند
 برادر حجت االسالم حسيني: آيا اين سير خاص يك خصوصيت دارند يا دو خصوصيت دارند؟

 ٠اي يك خصوصيت دارند  برادر جاجرمي : اين سير خاص در هر مر حله
برادر حجت االسالم حسيني: آيا آن سيري كه باالي سر اينهاست يك خصوصيت دارد يا در هر مرحله اي يك  

 خصوصيت دارد؟
 ٠برادر جاجرمي: آن سيري كه در باال است علت وقوع قانون است آن ديگر علت تعين كيفيفت نيست

 ٠كيفيت ندارمبرادر حجت االسالم حسيني: من كاري به تعين 
 برادر جاجرمي : آن سير معين مي كند كه در هر زماني چه قانوني وقوع پيدا كند.

پس اين  ٠برادر حجت االسالم حسيني: پس اينطور ميفرمائيد كه آن قانون خاص علت وقوع است نه  علت تعين
 ٠تعين هم علت ميخواهد ؟ ( ج : بله) پس تعين نيز ضرورتاً علت ميخواهد

 ٠جرمي : تعين تغييرات خاص علت ميخواهدبرادر جا
برادر حجت االسالم حسيني: شما كمي  دقت بفرمائيد چون من ا ين مطلب را به زمان خودتان جاري كردم و 

 ٠ديگر لزوم ندارد كه من چيزي بگويم چون حضرتعالي علت خواهي تعين را  اقرار فرموديد
نيست كه شما در بحث نسبيت منظور داريد ( س: چه تعينين ) برادر جاجرمي : منظور ما از اين تعين آن تعيني 

 ٠اين اشتراك لفظي بود اين تعين به اين معناست كه هر شيي خصلت خاص دارد
 ٠برادر حجت االسالم حسيني: ما هم بيش از اين چيزي را نمي خواهيم و همراه هم هستيم
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 ٠لزوماً اينجا دو حاصل ميشود برادر جاجرمي : من اين مطلب را بحث در واحد هم كرده ام و 
 برادر حجت االسالم حسيني: آيا علت تعين امر واحد است يا متعدد است ؟

 برادر جاجرمي : آيا خصلت خاص منظورتان است( ج : بله ) 
 ٠برادر جاجرمي : پس چون بينهايت خصلت خاص داريم بنابراين بينهايت هم امر ثابت داريم

و هم در عرض؟ ( ج: بله ) س : پس آن بحثهائي را كه در طول اينجا مي گفتيد همه  برادر معلمي : آيا هم در طول
 اش را باطل است؟

 برادر جاجرمي: ما خصلت مجموعه در طول قائل نمي شديم.
برادر جاجرمي : آن علت را  در وقوع قانون مي گفتيم كه ربطي به بحث خصلت خاص نداشت و آن بحث هستي 

 ٠شناس است
االسالم حسيني: يعني در آنجا شما جامعه قوانين گفتيد كه بعد از ا ين قانون قانون آب بيايد يا بخار برادر حجت 

 ٠بيايد
برادر جاجرمي : آن علت علت اينستكه هستي خودش را در اين قالب بريزد يا در آن قالب يا بعبارتي آن ا راده مي 

 ٠كند كه در اين قالب وقوع پيدا كند و با در آن
 حجت االسالم حسيني : علت هستي نه علت كيفيت ها( قانون ) برادر 

 برادر معلمي : پس علت هستي با  قالبها يكي شد؟
 ٠٠٠٠علت هستي ا راده مي كند  كه هستي در اين قالب وقوع پيدا كند يا ٠برادر جاجرمي : خير 

 برادر حجت االسالم حسيني : چرا اراده مي كند ؟ بهتر است كه جواب ندهيد! 
برادر جاجرمي : خوب اين بحث را در هستي شناسي مي كنيم كه اگر ثابت شود علتي براي هستي وجود دارد آن 

 ٠٠٠٠علت عرضش از خلقت چيست و 
 برادر حجت االسالم حسيني : چرا از راه ديگر مثالً از راه نقيضش به آن غرض نميرسد 

م ما استدالل جنابعالي را از ر اه نقيضش متوجه نشديم برادر جاجرمي : ما آن نقيض را نفهميديم و اال مي رسيدي
 ٠وگرنه مي رسيديم

۳۲۶



برادر معلمي : حاال هم اگر باز اشكال در نظرتان است يك بار ديگر اشكال بصورت خالصه مطرح كنيد تا بقيه 
است يكي  دوستان روي آن فكر كنند روي آن سير كه گفته شد  و روي تخته نوشتيم گفتيد بر اين دو اشكال وارد

اشكال اول بود كه اين سير مربوط به اشيائي است كه هم تغاير دارند و هم تغيير مي كنند يعني اگر يك شي 
متغير داشته باشيم كه تغيير نكند يعني تاءثير و تاءثر نپذيرد در اين استدالل وارد نميشود پس اشكال اولتان اين 

ن استدالل  صادق نيست اشكال دوستان اين بود كه از اين سير بود كه در مورد متغايريني كه تغيير نميكنند اي
 ٠مبهم امر ثابت در كنار هم اثبات ميشود

برادر جاجرمي : بله يعني براي هر سير خاص امري معين مي كند كه چرا چيزي وقوع پيدا كند و اين بحثي كه 
علت وقوع قانونهاي خاص در مراجل  اينجا مي گوئيم وقوع پيدا كند بحثي است غير از علت كيفيت يعني ميشود

 ٠٠٠٠خاص كه اين علت
برادر حجت االسالم حسيني: آيا اين علت حاكم بر وقوع قوانين هستند؟ يعني قوانين تحت آن هستند ( ج : بله) 

 ٠يعني قانون حاكم بر قوانين ا ست
ش را در اين قالب وقوع مي برادر جاجرمي : نه هنوز معلوم نيست كه قانون باشد شايد علت هستي باشد كه خود

 ٠دهد و در آن قالب وقوع نمي دهد
 برادر حجت االسالم حسيني : علت كيفيت چيست؟

 ٠٠٠برادر جاجرمي : من ميخواهم بگويم سئوالي را كه شما مي كنيد بحث را از علت كيفيت بيرون مي برد
هم ( در روي تابلو) گفتيم چه در در تغيير  برادر معلمي : اگر دقت كرده باشيد ما علت تغاير را سئوال كرديم آنجا

و چه در تغاير گفتيم آنجائي كه غريب هست ما كار داريم بعد مي گوئيم آيا شما هم عرضي يعني چه؟ اگر هم 
اينكه  در كنار هم همزمان با هم و منجوار  با هم هست صحبت  ٠عرضي را نمي پذيريد بگوئيد هم عرضي نيست 

 ٠ندارد و دروغ است 
ادر حجت االسالم حسيني: مي گويم خوب است كه آقايان مي گويند مناب مثال است كه آقاي حسيني يك بر

چيزي را ثابت مي كند مثل اينكه فقط در اين مثال است كه آب كنار خورشيد نميشود واال در مثالها و نمونه هاي 

۳۲۷



سان در خالء زندگي كند يك نمونه شما ديگر كه بيائيم ميشود مثالً ميشود اينكه سرب روي آب قرار گيرد يا ان
 ٠بدهيد كه غير از اين مطلب باشد

 برادر معلمي : حال اجاره بدهيد بنابراين بحث هم عرضي نتيجه اش چه شد آيا قبول داريد؟
 ٠برادر جاجرمي : هم عرضي به اين معنا كه مغير هاي مختلف داريم 

 يم پس چه فرقي ميكند؟برادر معلمي : در طول هم كه متغير هاي مختلف داشت
 ٠٠٠٠برادر جاجرمي : در طول يك متغير داشتيم و توالي هاي 

 برادر معلمي : آيا تغاير در طول بود يا نه؟
 ٠برادر جاجرمي : به اين معنا كه وقتي كه يك تغاير بود تغاير بعدي نبود

 كنيم كه هم عرضي يعني چه؟برادر جاجرمي : خوب بله نبود ما هم همين تفاوت را داريم از شما سئوال مي 
 ٠٠٠٠٠برادر جاجرمي : در عرضي يعني شما دو اثر را مال حظه مي كنيد كه 

 برادر معلمي : كه هم عرض هم  هستند همزمان هم هستند هر دو با هم باشند 
 برادر جاجرمي : اما در تغيير شما توالي در كيفيت را با هم مي توانستيد داشته باشيد 

 ما نگفتيم كه در تغيير با هم است ما  از شما سئوال كرديم هم عرض يعني چه؟برادر معلمي: 
برادر جاجرمي : تغاير را در طول هم كه مي پذيرفتند و معني هم عرضي يعني اينكه دو متغاير همراه هم باشند در 

ري در نظرتان است در تغييير يعني دو متغاير پشت سر هم باشند آيا غير از اين شما چيز ديگ ٠كنار هم باشند
 بگوئيد.

 ٠برادر جاجرمي : يعني حداقل در هم عرضها دو نحو تغييرات مختلف را در كنار همديگر مالحظه مي كنيم
برادر معلمي : يعني باالخره در كنار هم كه واقع شده اند يك نقطه اي از آنها كنار هم است و يك نقطه ا ي از آ نها 

 ٠هم در كنار يك نقطه ديگر است
 ٠رادر جاجرمي : اين در بحث يك امر ثابت تغييراتش را دارد انجام ميدهد و آن هم تحت امر ديگريب

 ٠برادر معلمي : بسيار خوب ما مي گوئيم اين هم عرضي كه يك متغايريني كنار هم باشند آيا علت نميخواهد
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ضرورتاً باعث مي شده كه اين برادر جاجرمي: علتش بخاطر اينست كه اين تغييراتش تحت يك امري بوده است كه 
 كيفيت ضرورتاً در اينجا بروز پيدا كند و آنهم اينجا 

برادر معلمي : يعني شما داريد علت معرفي مي كنيد ما نخواستيم علت معرفي كنيد ما مي گوئيم آيا معلل بعلت 
 است يا علت نيم خواهد؟

 ٠كه اين در كنار اين باشدبرادر معلمي : ما هم اسم مكان نياورديم منظورمان همين است 
 ٠برادر جاجرمي : اين هم معلوم نيست: يعين اين مي تواند كنار هر چيز ديگري هم باشد

 ٠برادر حجت االسالم حسيني : يعني هر چيزي را در هر جا مي توان داشت
 ٠مام مي شوداين مطلب امكانش اينجا ت "نمي توان داشت "برادر جاجرمي  :  بخاطر ا ينكه ثابت نشده است كه 

 ٠برادر حجت االسالم حسيني : خيلي خوب
برادر پرور : اشكالي كه مطرح است اينست كه تقسيم تغاير به طول و عرض مقسم واحدي ندارند ما دو قسم مي 
گيريم و به تغاير در طول و تغاير در عرض تقسيم مي كنيم در حالي كه ا گر يك مقسم واحدي داشته باشند 

وقتي  ٠وقتي ما مي گوئيم تغاير در طول يعني نظر به تغييرات شي واحدي داريم ٠مي شوداشكال بحث برطرف 
مي گوئيم تغاير در عرض ما دو شيي را در كنار هم در نظر داريم پس دو رابطه با هم رابطه دارند و امكان اينكه هر 

 ٠شيي كنار يك شيي ديگر واقع شود هست
ميكروفون ليوان باشد پس علتي ندارد كه اينجا ليوان باشد يا ساعت  برادر معلمي: يعني ممكن است االن كنار

باشد پس از حالت قبلي كه ليوان سير خاص داشت واالن بايد خصلت خاص داشته باشد ميتواند هم جاي ديگر 
 باشد يعني يك خصلت ديگري داشته باشد همينكه اين امكان را آورديد آيا اين امكان به تغيير هم بازگشت پيدا

 ٠نميكند ( در طول) در تغيير هم ساري نميشود كه امكان دو نقطه را بعد از يك نقطه مي آوريم
 ٠برادر پرور : نه برگشت پيدا نمي كند

برادر حجت االسالم حسيني: درباره مقسم حضور مباركتان عرض كنم كه اول مستقيماً نياميدم مقسم را بگوئيم و 
ت ولكن از طول آغاز كرديم گفتم پشت سر هر چيزي  هر چيز نمي تواند بگوئيم خصوصيت معلل به امر ثابت اس

باشد و اگر امر ثابت است  و آنهم تغيير كند آنوقت ديگر خصوصيت جديد پايگاه ندارد و حركت ممتنع مي شود 
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 بعد از آن فقط به اينجا اكتفا نكرديم نگفتيم فقط حركت ممتنع مي شود بلكه گفتيم اصل خصوصيت دار بودن
ممتنع مي شود چون هر خصلتي و هر خاصيتي برايش مساوي مي شود خصوصيت دار بودن تابع امر ثابتي است 
شما وقتي كه مي گوئيد هر خاصيتي را مي توان از هر چيزي داشته باشيم برابر است با اينكه مساوي باشد هر 

نهايت  ٠بتداي بحث شروع كرده بوديم خصلتي براي آن و ديگر تغاير نفي مي شود اين اعم است از آن چيزي كه ا
چون بحث ابتدايش بود التفات به اين قسمت زياد نمي كرديم مي گفتيم پس بنابراين گفتن اينكه تغيير نيست را 
آنجا  نگفته بوديم آنجا ( اگر آقايا ن نوار را پياده كرده باشند و توجه كرده باشند) دقيقاً به اين نكته مي رسند ما 

ه تغاير نفي مي شود نه تغير حين تغير پس مقسم باز گشت خصوصيت به امور ثابت است نه عرض كرديم ك
خصوصيت حركت البته يادمان نرود كه ما مكان جداي از زمان نداريم بنابراين مطلب تغاير مكاني و تغاير زماني 

اف به رابطه بين زمان و وجود دارد يعني همانجائي كه مي گوئيم امر ثابت حاكم بر خصوصيت است اقرار و اعتر
  ٠مكان هم كرده ايم يعني از آنجا با كمي دقت واضح مي شود

حال من يك چيزي را خدمتتان عرض كنم ( البته اينجا كه ما مباحثه مي كنيم و از خدمت دوستان ا ستفاده مي 
 كنيم)

ي گويند و منهنا يظهر چنين در بحث هاي خارج رسم نيست كه زياد توضيح بدهند ميگويند فاليتامل , فاليتدبر م
 ٠بعد هم  مي گويند فاليتا ءمل يعين برو دقت كن ببين چرا اينگونه ظاهر مي شود

برادر خوش اخالق : اين استداللي را كه فرموديد به استناد آن مثالي بود كه فرموديد اگر آن را كنار خورشيد 
زنده ماندن در دل ماهي  "عتقاد يك عده) داشته ا يمببيريم محال است كه يخ بماند ما دو عينيت ( يا حداقل به ا

يعني مي شود در آتش قرار گرفت و نسوخت خوب اين عين همان مثالي است كه مي  "زنده ماند در آتش  " "
شود در كنار خورشيد قرار گرفت و همانجا يخ ماند چه فرقي مي كند ما داريم منطق ميسازيم و االن دارمي  به 

چيزي اثر خودش را داردو اين ا ستثنابردار نيست منطق مي سازيم آنوقت اگر منطق ما در آينده  استناد اينكه هر
 ٠حكم كرد به اينكه نخير چنين چيزهايي هستند آيا اين پايه خودش را نقض نكرده است

ا مي اينها كه ادعاي اين مطلب ر ٠برادر حجت االسالم حسيني : اين نسوخته اي كه مي گوئيد چه نخوه بوده 
كنند مي گويند در اينجا خالف قانون انجام شد و اين معنايش اينست كه خلقت قانون و خلقت هستي از طرف 
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اوست ,  يا اينكه مي گويند آقاي خوش اخالق هم مي توانند االن كه پيش از ظهر است بروند سراغ آتش و ا ز آنجا 
 ٠آب يخ بردارند

است ممكن است خالق بدون رابطه با همه اين اشياء بيابيد يك  برادر خوش اخالق : آنهم كه مي گويد خالق
 ٠چيزي را در آنجا ( مثالً آتش ) بگذارد يا بردارد اين ديگر رابطه نمي خواهد

 برادر  حجت االسالم حسيني : اين حاكميت بر قانون را در آن فرد( يا هر كسي كه هست ) مي رساند ؟؟
 ٠ه تبعيت نكرده است اين قانون را شكسته استبرادر خوش اخالق : از قانون معمول ك

برادر حجت االسالم حسيني ك اينكه اين قانون شكسته آيا شما در ادراكتتان هم قواني را ميشكنيد ؟ خود اين را 
معجزه مي گيرند ( آنهائي كه اعتقاد دارند خود اين را دليل مي گيرند كه اين از طرف كسي است كه كليه قوانين 

يشان به اراده اوست؟ ( ج بله) و ضرورت پيدا كرده است كه در اينجا چنين كاري واقع شود؟ اگر و هستي هست
عادي بود كه در شكم ماهي آدم زنده بماند اگر قانوني بود كه همه بتوانند در آتش بايستند ديگر شما مي توانستيد 

ين را  مي گويند آيا  مي خواهند حاكميت بر همين استدالل را ه بكنيد ؟ اين استدالل را كه مي آوريد آنهائي كه ا
 ٠قانون و حاكميت بر هستي را از اين اينجا ( معجزه) اثبات كنند

برادر خوش اخالق: ممكن است ولي بهر صورت اگر از امور انكار ناپذير شروع كرديم اينها مسائلي نيست كه براي 
 ٠اين براي همه پذيرفته شده نيست هر كس غيرقابل انكار باشد اينكه هر چيز اثر خودش را دارد

 برادر حجت االسالم حسيني : يعني مي گوئيد عده اي هستند كه مي گويند همه مي توانند در آتش بروند؟
برادر خوش اخالق : همه نه ولي معتقدند كه مي شود در بعضي از جاها آتش اثر سوزندگي نداشته باشد شرايط هم 

روابط عرضي هم به  همان شكل برقرار است اينهم كه شما مي فرمائيد تغاير به آن شكل فرقي نكرده است يعني 
 ٠نفي مي شود ميگويند يك لحظه ديگر اصالً ممكن است تغاير نفي شود و همه چيز هيچ شود

برادر حجت االسالم حسيني: بنظر آنها عيبي ندارد( ج  بله) بنظر آنها آيا ممكن است تمام چيزي كه فكر مي كنيم 
 ٠است االن يك دفعه باطل شود كه حق

برادر خو ش اخالق :او مي گويد دنيا نبوده تغايري نبوده است هست شده است ممكن است اين تغايري كه هست   
 ٠نيست شود
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برادر حجت االسالم حسيني: نه همين ادارك خودش را هم مي گويد كه ممكن است نقض شود؟ اينهم كه با 
 ٠نقيضش متغاير است

 ٠خالق : خوب چون هست اينطور فكر ميكنيم برادر خوش ا
برادر حجت االسالم حسيني : سئوال ميكنيم كه ادراك ما غير از ادراك اوست دوئيت اين دو ادراك را ممكن است 

 كه بگويد يكي بشود؟ 
است برار خوش اخالق : چون ادراك شما غير از ادراك او است دارد اين را مي گويد مي گوييم كه اين دوم ادراك 

 ٠اينطور نيست كه همه يك جور اين مسئله را باور داشته باشند
 برادر حجت االسالم حسيني : آيا همه باور دارند كه دو ادراك است؟

 ٠برادر خوش اخالق : اينرا به 
 ٠برادر حجت االسالم حسيني : آنوقت آيا اين دو مي توانيد يك ادراك بشود

 ٠يجه واحد برسندبرادر خوش اخالق : بله ممكن است به نت
 ٠برادر حجت االسالم حسيني : اگر به نتيجه واحد رسيدند كه همراه ما هستند و هيچ عيبي ندارد

برار سيف : با توجه به صحبت هايي كه شد تا اينجا قابل قبول است ادامه اش را اشكال دارم كه طبيعتاً مي بينيم 
رگشتيم بايد ادامه بدهيم يعني اينها را چند بار پذيرفتيم همان سيري را كه در گذشته قرار بود ادامه بدهيم و ب

فقط در بعد از آن با اشكال مواجه مي شويم و بر مي گشتيم  بايد ادامه بدهيم يعني اينها را چند بار پذيرفتيم فقط 
فرضاً  و ٠٠٠وقتي مي پذيريم كه فرضاً الف و ب و ج و ٠در بعد از آن با اشكال مواجه مي شويم و بر مي گشتيم 

يك و دو و سه و چهار و بعد و و سيرهاي مختلف هستند و در نتيجه يك و الف و در كنار همديگر همعرض قرار 
مي گيرند مي گويند كه چرا اينها به اين شكل خاص كنار هم و همعرض قرار گرفتند مي گودئيم براي اينكه علت 

سيرهاي خاص در كنار همديگر ايجاد شده بود در سير اولي و علت سير دومي و سومي حاكم شده بود در نتيجه 
نتيجه اين سيرهاي خاص هم عرض ها خاص را هم به ما دادند مي گويند چرا هم عرضها به اين شكل خاص 
هستند مي گوئيم چون اين سيرهاي خاص بوجود آمد و در واقع همانطوري كه آقاي سليمي گفتند مي گوئيد كه 
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ك در كنار مربع يك و در كنا رمثلث يك قرار نگيرد و دايره يك در برابر مربع دو قرار آيا نميشود كه مثال ً دايره ي
 ٠گيرد

مي گوئيم اگر سير ديگري جز اين سيري كه االن محقق شده است محقق شده بود بله بعد مي پرسد كه چرا اين 
همعرض خاص بوجود بيايد سير محقق شده و آن سير محقق نشد چرا اين سيرهاي خاص محقق شد تا اين اشياء 

مي گوئيم اين سئوالي است كه جا دارد كه بپرسيم كه چرا بين علت هاي مختلفي كه در نفس االمر موجود بودند 
فرضاً علت يك و دو سه و چهارمحقق شدند و هم عرض ها خاص مثالً يك و دو و سه را نتيجه دادند اين سئوالي 

 ٠٠٠٠رنهاست كه بايد بكنيم و بعد جلو برويم و گ
ما هم  ٠٠٠برادر حجت االسالم حسيني: ما سئوال را از همينجا جلو مي بريم يعني مي گويند هم عرض ها از ابتدا

 ٠مي گوئيم با هم همراه هستيم شما علت خصوصيت را دنبالش بيائيد از هر راهي كه دلت ميخواهد حركت كن
را وقتي مي خواهيد بگوئيد علت يك   و علت دو و علت برادر سيف : بله و اشكال كه در الزمه ما داشتيم اينكه چ

سه محقق شد در واقع چيزي جز سئوال اينكه بحث كيفيت به بحث هستي كشيده شود  نيست در نهايت ما مي 
رسيديم به اينكه چرا علت يك وجود دارد اين عبارت اخري اين است كه چرا كيفيت يك؟ ايندو با هم يكي 

 ميشوند.
الم حسيني : نه يكي  نميشود بحث كيفيت را با هستي قاطي نكنيد آخر راه فرار بگرديد عيبي برادر حجت االس

ندارد ولي در خود بحث كيفيت بگرديد و پيدا كنيد بحثمان فقط كيفيت هستي است يك ذره در خود هستي 
 ٠انشا ء اهللا باز استفاده مي كنيم  ٠نيست

شد و صحبتهايي هم كه آثقاي جاجرمي مي فرمودند بهتر هم  برادر حسين حسيني : از اين مقدماتي كه چيده
ميشد استفاده كرد و مطلب را اثبات كرد كه اگر ما اول پذيرفته باشيم كه هر جا خصلتي هست تحت امر ثابتي 
است و ا ين اصالً با اثر خاص نمي سازد ( و اين مطلب در علي فرض تمام شد) بر مي گردد به اينكه هم عرضي را 

اين  ٠ما تعريف مي فرمائيد مي گوئيد دو اثر كنار هم نه دو اثر متوالي و پشت سر هم يعني دو خصوصيت كه ش
خصوصيتت اثري دارد كه اين ندارد پس اثر را همان خصوصيت دانستيم و خصوصيت همان ا ثر ا ست اين اثري 

ند پس در نهايت اگر خصلت هم دارد اين هم يك اثري دارد ولي اينها پشت سرهم نيست دو ا ثر كنار هم هست
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تحت ا مر ثابت باشد اين اثر و اين خصوصيت خاص هم تحت امر ثابت مي باشد يعني همانطور كه در رابطه طولي 
 ٠يك امر ثابت از يك اثر خاص تمام شد در اينجا هم با وجود اثرهاي خاص تحت يك امر ثابت است

 ٠برادر جاجرمي : در هر خصلت يك امر ثابت 
سليمي : در مورد مطلبي كه آقاي خوش اخالق هم فرمودند ميخواستم مطلبي را عرض كنم كه فرضاً وجود  برادر

حضرت ابراهيم پيامبر در آتش را ما نمي خواهيم بگوئيم كه دليل بر اين است امكان دارد در همه جا رابطه ها 
د خداوند يك چيزي را خلق قطع شود و قوانين امكان شكسته شدنش هست فقط اين يك نقض است كه ميشو

كند كه رابطه اش با همه جا قطع باشد يعني رابطه يك شيي را با محيطش  قطع كرده است انفصال مطلق هست 
هستند به همين طريق ميتوانند عالمي را خلق كنند كه ا نفصال مطلق با اين « مثالً بين ايشان و آتش كه در ا 

 ٠آيا امكانش نيست ٠عالم داشته باشند
رادر معلمي : اشكالي را كه مي فرمايند همان صحبت آقاي جاجرمي است آقاي جاجرمي هم دو نقض وارد كردند ب

يكي گفتند كه ا ين در مورد متغايرهايي است كه تغيير مي كند اگر متغايري باشد كه رابطه اش با اشياء ديگر 
ي گوئيم اين مطلب درست است ( و اين را نداشته باشد و تغيير نكند اين سير در مورد آن صدق نمي كند ما م

آقاي حسيني با آقاي خوش اخالق جلسه گذشته بحث كردند) كه يك چيزي بود كه خودمان را جزو متغايرها مي 
دانيم و تغيير ار در خودمان قبول داريم چون كه ما جزو مجموعه متغايرها هستيم و هيچ رابطه اي هم با آن شيي 

اخت و هيچ چيز آن براي ما ميسور نيست نه نفي آن و نه اثبات آن و نه تشكيك آن هيچ نداريم اصال ادراك و شن
چيز آن براي ما امكان ندارد اشكال دوم را هم كه ايشان وارد كردند ما بنظرمان ميرسد كه ( آن صحبتي را كه 

مي كنيم كه اين هم آقاي حسيني وبقيه گفتند شكسته نشد) كه البته در جلسه واحد هم انشاء اهللا باز بحث 
عرضي يعني در كنار هم واقع شدن كيفيت ها اين كيفيت ها اين معلل به علت است يا نه؟ اينكه علت آن چيست 
كاري نداريم ممكن است همان جواب آقاي سليمي و سيف را بدهند و بگويند علتش اين قوانين خاص است كه 

ونه نميشد مي گوئيم حال كه فعالً اينطور شده است آيا اگر اين قانون خاص عوض شود وقوانين ديگري بود اينگ
اين قوانين و آن قوانين ديگر با هم يك پتانسيل داشته اند يا دو پتانسيل ؟ اگر بخواهيد بگوئيد كه يك پتانسيل 

چون  داشتند دو مرتبه تغاير را نفي كرده ايد اگر هم بگوئيد دو پتانسيل داشته اند وقوع يكي از آنها علت ميخواهد
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تغاير پيش آمد هر علتي كه بگوئيد بوده است كاري نداريم كه چيست يك علت ثابت دارد در مورد اينكه چيست 
 ٠نم خواهيم بحث كنيم 

برادر حجت االسالم حسيني : ما مي خواهيم يك چيز را تمام كنيم ما نمي گوئيم چرا هست ؟  مي گوييم چرا اين 
 كيفيت است؟

 ين را خواستهبرادر سيف: چون خالقش ا
 برادر سيف: به ذات او بر مي گردد

برادر حجت االسالم حسيني: به ذات بر مي گردد چواب نيست اگر ظلم مي كرد مي توانستيد بگوئيد به ذ ات بر 
 ٠مي گردد

 برادر سيف: نه چون ظلم نمي تواند بكند.
 ٠برادر حجت االلسالم حسيني: چرا نميتواند چرا ميگويد ظلم ال يناسب به

 برادر سيف: براي اينكه ذاتاً ظالم نيست
برادرحجت االسالم حسيني: اينكه مي گوئيد ذاتاً ظالم نيست يعني داريد يك نفي مي كنيد و براي ظلم يك 
خصوصيتي قائل ميشويد كه مي گوئيد ال يناسب به براي كمال مطلق خصوصيتي قائل ميشويد كه مي گوئيد او را 

كه هويتي نداشت  "اين  "ر اين خودش هويتي داشت كه مي گوئيد منزه از اين است بايد از اين منزه دانست مگ
 ٠منزه است پس منزه از اين نيست "اين  "كه مي گوئيد از 

 برادر سيف: قانون هويتي نداشت؟
يد ظلم يا هويت دارد يا ندارد اگر هويت دارد چرا مي گوئ ٠برادر حجت االسالم حسيني: بله اگر ظلم هويتي نداشت

اينكه هيچي ندادر شما ببينيد هماهنگي را كه مي  ٠اگر هويت ندارد كه چرا مي گوئيد ال يناسب  ٠ال يناسب به 
گوئيد در همينجا داريد اعتراف مي كنيد كه يك خصلتي براي اين در اين مرتبه هست و يك خصلتي  هست در 

يم خوب خدا خلق كرده چرا خلق كرده ؟ مي به اضافه اينكه شما مي گوئيد براي اين غايت مي گو ٠مرتبه « آ
چرا از راه ديگري نرفته  ٠گوئيد براي اين غايت . آيا هيچوقت مي توانيد بگوئيد لغواً خلق كرده است براي اين غايت

 است چرا از راه ضدش نرفته است؟
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 ٠برادر سيف: چون براي يك غايت يك راه ضروري است
فتيد كه يك راه ضروري است مكانش هم به همين دليل ضروري ميشود برادر حجت االسالم  حسيني : همينكه گ

همينكه ضرورت را در زمان پذيرفتيد مناسبت مكان با زمان را مي پذيريد بعالوه اينكه يادمان نرود كه ما 
 ٠٠٠مسئله

 ٠٠٠برادر سيف: بعد از اينكه پذيرفته باشيم خدا
 ٠وئيد خدا چه بگوئيد ماده ( نسبت به اين بحث)برادر حجت االسالم حسيني : فرقي ندارد چه شما بگ

 ٠٠٠٠برادر سيف : ولي واجب الوجود يعني خالق مطلق
او هستي را واقع كرده من مي گويم چرا به اين  ٠٠٠٠برادر حجت االسالم حسيني : چه خلق مطلق بگوئيد 

رض اينجاست كه چرا اين مناسب كيفيت چرا در اين جهت ؟ مي گوئيد براي اينكه مناسب با اين غايت ( ج  بله) ع
است براي اين غايت ؟ چرا چيزي كه متناسب با ضدش است مي گوئيد آن متناسب با اين غايت نيست و مناسب 

 با ظلم است چرا؟
 ٠برادر سيف: چون خداوند حكيمانه عمل مي كند

خلق كردن اين نحوه با برادر حجت االسالم حسيني : اينكه خداوند حكيمانه عمل مي كند معنايش اين است كه 
اگر به طرف نقيضش  خلق مي كرد رابطه با حكمت نداشتن براي خود اين خصلت قائل  ٠حكمت رابطه دارد 

 ٠ميشود براي كيفيت خصلت قائل ميشويد
برادر معلمي: همانطور كه بارها تكرار شده ما در پي اينكه آن امر ثابت و واحد چيست نيستيم حال يكي مي گويد 

 ٠٠٠٠٠ت يكي مي گويد حكمت اس يكي مي گويد اراده خداوند اس يكي مي گويد تفضل استخالق اس
 ٠برادر حجت االسالم حسيني : بردن بحث به آنجا مي دانيد براي چيست؟ براي اينكه بحث كيفيت را وارد نشويم

 برادر سيف : بحث در الزمه است كه ما يك نقيض را در الزمه مي بينيم.
 ر همانكه مي گوئيد خالق است آيا خالق يك امر ثابت و واحد است؟ برادر معلمي : اگ

برادر حجت االسالم حسيني : ببينيد خالق غير از قانون است فقط سئوال اينجاست كه آيا اينها مي توانند بگويند 
 ٠تعين علت نمي خواهد و فقط علت وجود كافي است
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 يت به يك ذات بر مي گردد برادر سيف: مي خواهيم بگوئيم كه علت وجود وعلت كيف
برادر حجت االسالم حسيني : اين محال است و شما  نمي توانيد اين حرف را بزنيد اين معنايش اينست كه از هر 

نمي توانيد بگوئيد  "اين غايت  "ببينيد شما مي گوئيد علت هستي  ٠طريق و از هر كيفيتي ميشود وجود  را برد
 ٠٠٠٠كه 

 م به يك امر ذات برادر سيف: وقتي مي گوئي
برادر حجت االسالم حسيني : به يك ذات به يك خالق بر گردد ولي جهت يك علت خاص ميخواهد در مرحله 

مي گويم علت خود  ٠تحقق هستي مي گوئيد اگر علت هستي كيفيت را مي گوئيد خدا مي گويم برسر و بر چشم 
ما مي گوئيد هر كاري خداوند انجام دهد مختار است كيفيت خود كيفيت را نمي توانيد به آنجا برگردانيد يعني ش

هيج جيز خاصيت هيچ چيز را ندارد بعد هم سلب اختيار از خود خدا مي كنيد زيرا اول مي گوئيد هر كاري كه 
 ٠خدا بكند مختار است ولو ظلم در قدم بعدي ا زاينجا ارتقاء پيدا مي كنيد هر كاري بكند  ندارد

 ين نقض را در اعتقادات جواب مي دهيد!!برادر سيف : اما آنوقت ا
برادر حجت االسالم حسيني: نه ببينيد در الزمه كه بخواهيد برويد در فلسفه است ما كاري به آن نداريم اما شما 
خودتان اول آن را مي اندازيد( در اعتقادات) مي گوييد مبداء اين خدا است و بعد مي گوئيد حال چرا داريد نقل 

 د آيا اين هم رسمش است؟ خدا حرف مي زني
 والسالم
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 بسمه تعالي
 ٨٢جلسه  _اصول اعتقادات 

يك امر ثابت واحد براي تغيير يا حركت تمام شد. و برادر معلمي: با بحث جلسه مشترك قبل و جلسات واحد، لزوم 
از اين جلسه انشاء ا... به ادامه اين بحث مي پردازيم. وقتي مي گوئيم يك امر ثابت واحد بر تغيير و تغاير حاكميت 
دارد، بدان معني است كه اين امر ثابت دارد مشخص مي كند كه هر تغييري و هر تغايري چگونه واقع بشود و اين 

تداي بحث تعين در رابطه خواهد بود و در جلسه امروز جناب آقاي حسيني آن را ادامه مي دهند تا انشاء ا... بحث اب
تعين در رابطه تمام شود و بعد از تعين در رابطه هم در مورد خود رابطه صحبت مي شود كه آيا ما در مورد رابطه 

 مي باشد. "رابطه"و  "تعين در رابطه"بحث آينده چه مشخصات ديگري را مي توانيم بدست آوريم؟ بنابراين 
برادر حجت االسالم حسيني: اعوذ با... السميع العليم... بار الهي كلمه حق را بر سراسر جهان بگستران و تفضالً ما را 
در گسترش كلمه حق سهيم و شريك بگردان كلمه باطل را از زمين بر كن و تفضالً ما را در كندن كلمه باطل از 
زمين سهيم و شريك قرار بده. بارالهي آنچه را كه به ولي ات وعده فرموده اي هر چه زودتر به او عطا بفرما. بار 
الهي ما را از ياران ولي ات قرار بده. بار الهي نائب رشيد ولي ات حضرت نائب االمام امام خميني را مؤيد و مسدد 

ر اسالم را در همه جبهه ها پيروز بگردان و ما را جزء لشكريان بدار و ما را جزو والت ايشان قرار بده خدايا لشك
اسالم قرار بده. لشكر كفر را مخذول و ريشه كن بفرما. خدايا شهداي جنگ مسلمين با كفار را با حضرت سيد 
ا الشهداء محشور بفرما. خدايا انتقال ما از اين عالم بعالم آخرت بوسيله شهادت در راه خودت و براي خودت و ب

 كمال بهجت و سرور نصيب همه ما بفرما.
 خدايا انتقال ما از اين عالم بعالم ديگر را با عنف و سختي قرار مده.

بحثي كه قبالً عرض شد مسأله رابطه طولي و رابطه عرضي بود كه عمالً بحث رابطه طول و عرض با همديگر هم 
ن به اين مي پردازيم كه آيا همانگونه كه تعاقب دو جزء لوازمش مي باشد و االن بآن قسمت نمي پردازيم بلكه اال
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شيء پشت سر هم بدون علت ممكن نبود جايگيري دو شيء هم كه كنار يكديگر بودن است، بدون علت ميسور 
درست همان حرفي ا ست كه از هر  "پشت سر چه چيز، چه چيزيست"است؟ اين بدون علت نيست چرا كه اينكه 

و بدان معني است كه هر چيزي هم جايي دارد بعد از اين قسمت يك مطلب قابل  چيزي چيز خاصي بيرون بيايد
همان قانون است يا شيء است يا اينكه شيء ديگري است غير از آن دو شيء و  "رابطه"دقت هست و آن اينكه آيا 

قرار موجودي است در مرتبه ديگر؟ و بهرحال آيا رابطه چيست؟ آن موقعي كه هويت شيء هنوز تحت رابطه 
نداشت و در ديد ما اصل قرار مي گرفت مي گفتيم دو تا شيء داريم و بين اينها انفصال و اتصال مطلق نيست و 
رابطه هست و اگر رابطه هم بخواهد شيء باشد تسلسل پيدا مي شود زيرا بعد سه تا شيء خواهيم داشت كه شيء 

ا چيز داريم و دوباره بين اينها حداقل دو تا مطرح است و در اينصورت سه ت "ج"ربط آنها  "ب"و شيء  "الف"
رابطه الزم دارد و باز اگر بين آنها هم شيء باشد، اين مرتباً تا آخر ادامه پيدا مي كند و تسلسل حاصل مي شود. اما 
حاال كه مي گوئيم تعين شيء، شيئيت شيء بوسيله رابطه هست بدان معني است كه كجايي شيء تحت رابطه 

ف را علي فرض دنبال مي كنيم. يعني يك وقتي است كه در خود بيان مناقشاتي هست ولي هست و حاصل حر
علي فرض تسليم مي شود بحث كرد. علي فرض تسليم يعني اينكه عرايضي را كه ما كرديم ممكن است كه در نظر 

دن اين پذيرش لوازم آن بعضي از دوستان در آنها مناقشاتي باشد لذا مي گوئيم با فرض پذيرش آن و با مبنا قرار دا
را علي  "تغاير حاصل رابطه باشد همانگونه كه تغيير حاصل رابطه است"را بررسي مي كنيم. يعني پذيرش اينكه: 

فرض مي گيريم و مي گوئيم اگر چنين باشد شيئيت اشياء و كيفيت اشياء مبتني بر كيفيت روابط است آيا در 
يا اينكه در اينجا حرف  "ريم و اگر رابطه هم شيء باشد تسلسل است؟دو شيء دا"اينصورت هم مي توانيم بگوئيم 

تغيير كرده و اين مي شود نه: رابطه حتماً شيء است ولي شيء در مرتبه جامع، رابطه حتماً وجود است ولي وجود 
د و ؟ يعني اينكه وقتي شما دو چيز را كنار همديگر مي گذاري"جامع است و اينطور نيست كه مثل قانون باشد

تركيب مي شود اثر جديدي داريد و اثر جديد مال وجودي است عيني و خارجي و بايد كيفيت جديدي پيدا و 
محقق شده باشد كه اين اثر جديد منسوب بآن باشد. مثالً اكسيژن و هيدروژن را تركيب كرده ايد و آب پيدا شده 

بخار بود صعود مي كرد ولي حاال سقوط مي و اين آب كيفيت جديدي است كه اين اثر خاصي را كه فرضاً وقتي 
كند و يك جايگاه خاصي و يك رابطه اي خاص با اشياء دارد كه غير از رابطه قبلي است، اثري دارد غير از اثر قبلي. 
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اين رابطه تركيبي كه اين را وحدت داده خارجي و عيني است ولي مرتبه رابطه با مرتبه آنچه كه تحت شمولش 
 ارد.هست حتماً فرق د

براي مثال من يك چيز را بصورت تمثيلي و براي تقريب به خاطر (ونه براي استدالل بآن) عرض مي كنم و بعد 
استدالل آن را عرض مي كنم: در دنيا شما موج مغناطيسي داريد، اشعه داريد، گاز داريد، جاذبه داريد، انواع 

مي گوئيد: از فالن حد تا فالن حد جاي اين جاذبه شكلهاي مختلف انرژي داريد و اينها هم متكيف هستند، يعني 
هست (مثالً از روي زمين تا فالنجا جاي جاذبه زمين هست) و از آنجا كه خارج شد ديگر جاذبه ضعيف و ضعيف و 
ضعيف مي شود و بعد مي گوئيد وارد جاذبه ديگري شديد. پس براي ميدانهاي جاذبه كيفيت و حد و مرز قائل 

در مغناطيس يك چيزي (يك پنكه) را مي چرخانيد و يك جاذبه خاص خودش و بعد يك حوزه  هستيد و يا مثالً
مغناطيسي خاص خودش پيدا مي شود و مي گوئيد اين ميداني را كه براي اين چيز (يا اين پنكه) درست كردم، 

م آثار ضعيفش هست برد و كارائي اش در اين حد و در اين مرز مي باشد و بعد هم مي گوئيد البته تا اين حد ه
ولي از آن به بعد مي گوئيد ديگر آثارش نيست و از اينجا به بعد ديگر ميدان دوم هست. و يا .... آيا شما مي توانيد 
بگوئيد گاز جزء موجودات نيست؟ اشعه جزو موجوات نيست؟ آيا صرف اختالف آنها نسبت به اجسام چنين اجازه 

اشياء نيست؟ آيا شما شيء را فقط به كيفيات خاصي لقب مي دهيد يا  اي را بشما مي دهد كه بگوئيد اين جزو
 اينكه هر ماده متكيف متغيري (و حتي گاهي با دايره اي بيشتر) را شيء مي ناميد؟

كه تركيب  "ب"و شيء  "الف"حال آيا در همين بحثي كه هستيم مي توانيد بگوئيد بين دو تا مركب و بين شيء 
نها را تبديل به يك واحد مركب كرده و يك اثري سومي هم دارد پيدا نشده است؟ (اعم از شده اند ربط جامع كه اي

اينكه اين را يك جاذبه خاص كه يك مركب را تحويل داده بگوئيد يا اينكه اين را چيز ديگري بدانيد) بهرحال آيا 
اده است؟ آيا مگر آن جاذبه موجود جامعي بين اين دو پيدا نشده كه اين اثر خاص به شرط ربط را تحويل شما د

اي كه در مورد زمين و ساير اشياء مي گوييد، خودش از قبيل همين آثار نيست؟ البته مرتبه هستي آن با مرتبه 
هستي تحت شمولش حتماً فرق دارد و اگر بنا باشد كه با يك مقياسي شيئيت اين شيء و آن شيء را بسنجيم و 

ي بيند ولي اگر ابزار الزم آن باشد يعني اگر جريان الكتريسته اي كه بين مقياسمان چشم غير مسلح باشد مسلم نم
آنها هست يا حوزه اي كه بين آنها درست مي شود، يا جاذبه اي كه بين آنها درست مي شود، و بهرحال چيزي كه 
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د كه بتوان گفت: درست مي شود را بخواهيد با ابزار خودش هم بسنجيد، آيا مي توانيد بگوئيد نيست؟ آيا امكان دار
يا اينكه جامع است و جامعي هم هست كه مثل ظرف نيست كه اين دو را در آن بگذاريد بلكه  "ربط تحقق ندارد؟"

تا حلق اينها شمول و جامعيت دارد و لذاست كه مي گوئيم جهت منتجه مبتني و متقوم به هستي اشياء است؟ 
كه هستند بار مي باشد مثالً اگر دو تا منبع نيرو را قرار دهيد و يعني قبالً مي گفتيم كه منتجه بر همين نيروهايي 

بدون اينكه  "ج"، و اين منتجه "ج"بعد يك اتصال خاص براي آن درست كنيد. مي گوئيد مي شود منتجه مثالً  
اين اجزاء باشند محال است كه وجود داشته باشد. يعني وقتي مجموع را كه مالحظه مي كنيد و مي گوئيد 

عه برداري اين و آن چنين نتيجه اي را مي دهد اگر اجزائي نباشند ديگر شما مجموعي هم نداريد و لذا اين مجمو
منتجه متكي و باربر اجزائش هست. حال آيا اين به چه معناست؟ آيا بمعناي اين است كه مراتب هستي درست مي 

كاري به بحث قانون نداريم. بلكه كيفيت اين شود؟ البته يادمان نرود كه اين با مراتب قانون جداست و ما االن 
وجود شامل تابع قانون حاكم هست، يعني قانون كيفيت اين هستي را مشخص مي كند و اال خود اين موجود يك 

 وجودي دارد.
پس اگر يك چنين فرضي را بكنيم، االن هم صرفاً بصورت فرض جلو مي رويم يعني اگر وقتي كه اكسيژن و 

هم قرار بگيرد يك ربط جامعي هم بينشان باشد و منتجه اي پيدا شود و اثرات و خاصيتهايي كه هيدروژن در كنار 
از آب بدست مي آيد حاصل گردد كه اين اثرات از اكسيژن و هيدروژن به تنهائي بدست نمي آمد، حال اگر درون 

كه اكسيژن هم يك اتمي يك  اكسيژن هم كه نگاه كنيد در آنجا هم باز ربط جامع مي بينيد كه فرضاً مي بينيم
هسته اي، و يك سياره اي، دارد و يك ربط جامعي. يعني در آنجا هم يك ربط جامع هست منتهي در مرتبه نازلتر. 

 "شي"حال اگر از اين هم پائين تر برويد باز ربط جامع هست. و در اينصورت ديگر در تعين تحت رابطه خبري از 
اش مراتب موجودات، مراتب ارتباطات مي شود و لذا ديگر بحث تسلسل هم نيست يعني مادون و مافوق آن همه 

بالمره كنار مي رود بلكه روابطي مي شوند كه بعضي تحت شمول بعضي ديگر هست و بنابراين معلوم مي شود كه 
وه بر آن اشكال تسلسل با اصالت شيء جور در مي آمد ولي اگر اصالت ربط بيايد ديگر اين اشكال جايي ندارد. عال

اين آب در كنار هوا، در كنار نور و غيره قرار دارد. آبي كه در جايي باشد كه جاذبه زمين نباشد اصالً آب تركيب 
اينجوري پيدا نمي كند، پس در اينجا هم باز رابطه باالي سر رابطه مطرح است و كيفيت هستي مراتبي پيدا مي 
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اقل اينكه االن ما نمي توانيم بگوئيم محدود است و نمي كند. حال اينكه مراتب آن چقدر است نمي دانيم حد
توانيم بينهايت است چرا كه اين بايد بعداً بحث شود. ما فعالً داريم خود رابطه را بحث مي كنيم كه نسبت به 
موجودات وجود جامع شد. يعني ابتداً جامع بين دو شيء، بعد جامع بين دو ربط و باز دوباره آنهم جامع بين دو 

ط و همينطور متصاعداً، تا جايي كه مي توانيد بگوئيد مركب است مي توانيد اين را جلو ببريد ولي اگر در يك رب
جايي كسي توانست ادعا كند كه تركيب نيست و بساطت هست، در آنجا ديگر اين حرف صادق نيست اما تا جايي 

مي شويم بلكه قضيه را علي فرض قرار مي كه مركب فرض شود، صادق مي باشد. بحث تركيب را هم االن وارد آن ن
، اصالت ربط ثابت است و اگر هم مركب نباشد كه "علي فرض اينكه جهان ذاتاً مركب باشد"دهيم و مي گوئيم: 

كاري بآن نداريم و بحث اينكه جهان ذاتاً مركب است يا بسيط است را جزو مقوالت فلسفي بحث مي كنيم چرا كه 
ز بساطت ذاتي و زماني و بساطت و تركيب شود و اصالً بساطت و تركيب از مقوالت در آنجاست كه بايد بحث ا

 فلسفي است.
بنابراين بعد از اين مقدمه اي كه عرض شد ديگر اينجور نيست كه بگوئيم رابطه اي وجود ندارد بلكه بهتر از اين 

ابطه تحقق وجود تحت قانون است. البته وجود ندارد و بر اين مبنا ر "شيء"است كه بگوئيم بر اين مبنا الاقل ديگر 
اين تحقق هستي تحت قانون را من باب خود هستي بحث نمي كنيم (چرا كه بحث اصل هستي تحقق هستي از 
حيث امكان، وجوب، ايجاد و ايجاب در هستي شناسي مي باشد) بلكه من حيث كيفيت بحث مي كنيم. يعني 

 شود. رابطه هم از جهت كيفيت تحت قانون متكيف مي
سؤالي كه در اين فرض بذهن مي آيد اين است كه: آيا تعين هائي را هم كه ما از مفاهيم ذهني داريم، شامل اين 
مي شود؟ مي گوئيم خوب دقت كن و ببين، آيا يك مفهومي را كه شما مي گوئيد در رتبه مفاهيم ذهني خودش 

اينصورت آيا مگر شما مي توانيد آن را از بقيه اش يك تصديق و يا يك تصوري هست يا نه؟ متغاير است يا نه؟ در 
و از روابطش جدا كنيد و بگوئيد اين مفهوم چه مفهومي است؟ پس اگر اين مطلب مفاهيم نظري را هم شامل شد، 
كلمات و مفاهيم روابط مفاهمه را هم شامل شد، و هر جا كه تعين مي گوئيم تحت رابطه قرار گرفت اين مي شود 

و در اينصورت ديگر ارتباط اشياء بهم، هم مكاناً و هم زماناً واضح مي شود و ديگر شما نمي توانيد اصالت رابطه 
ارتباط مكاني را از ارتباطات زماني جدا و تفكيك كنيد بلكه آنها دو بعدي مي شوند كه نسبت به رابطه محقق 
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هستي موجود است. يعني متحول و  هستند و جامع آنها منحصر به قانون نمي شود بلكه ارتباطشان هم در خود
تحول مطرح مي شود و تغاير مي شود متحول و تحول هم آن تغييراتي را كه دارد حتماً متحولهاي همعرضي كه 
داريد متغايرهايتان بصورت استاتيك در هيچ جا بدست نيامده است بلكه اين در يك سير تحولي به اينجا رسيده و 

مي كند و متحول مي شود و تحولتان هم حتماً رابطه دارد و جداي از هم در يك سير تحولي هم دارد حركت 
 نيست.

 برادر جاجرمي: آيا آن چيزي كه علي فرض گرفتيد چه بود؟
برادر حجت السالم حسيني: با توجه به اينكه ممكن است كسي بگويد تغاير به شيء واحد برنمي گردد، ما گفتيم 

گردد. يعني هفته گذشته را آقاي معلمي گفتند كه تمام شده و از آن بگذريم علي فرض اينكه تغاير به امر ثابت بر
 ولي بنده ادب كردم و نگفتم تمام شده است بلكه گفتم اگر بنا را بر تمام شدن آن بگذاريم آيا چه لوازمي دارد.

خصوصيت خاص برادر جاجرمي: آيا چيزي كه فرموديد و دوستان قبول كردند اين است كه يك امري حاكم بر هر 
 مي باشد يا اينكه همه خصوصيات خاص را به يك امر برگردانديد؟

برادر حجت االسالم حسيني: نه بلكه آن چيزي را كه علي فرض تسليم آن هستيم و بعد از آن بحث را ادامه مي 
 دهيم اين است كه همه خصوصيتها در يك رتبه جداگانه به خصوصيت خاص برمي گردند و آن خصوصيات خاص

هم به امر واحد برمي گردد يعني امر واحد شامل بر زمان و مكان مي شود و حاال مي خواهيم ببينيم لوازم و آثار 
 اين چيست؟ آيا از لوازم آن اين مي شود كه بتوان قيد شيء را زد؟

ربط  برادر جاجرمي: پس آيا مي فرمائيد كه ما هر جا نگاه مي كنيم متوجه مي شويم كه دو شيء هستند و يك
 جامع؟

 برادر حجت السالم حسيني: اين مقدمه اول بود.
برادر جاجرمي: بهرحال دو شيء هست و ربط جامع و باز در هر مرتبه اي، مرتبه تحت شمول و شامل را مالحظه 

 مي كنيم و باز دو شيء و ربط شامل مطرح است.
د اشيائي زيرا فعالً اشيائي است و رابطه و بعد نگيريد بلكه بگوئي "دو"برادر حجت االسالم حسيني: البته دو شيء را 

 در نهايت مي گوئيم رابطه است و نه اشياء.
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برادر جاجرمي: سؤال من اينجاست كه آيا اين ربط شامل (ج: يا جامع كه عمالً شمول دارد) را شما همان خصلت 
 منتجه مي بينيد و؟

لت يك مركب است و نه يك خصلتي كه برادر حجت االسالم حسيني: خصلت منتجه خصلت چيزي است و خص
يك مرتبه پيدا شود. يعني خصلت اجزاء بقيد وحدت و تفردشان نيست بلكه دو تا چيز را روي هم ريخته و تركيب 
كرده ايم و اين خاصيت را داده است مثالً قوه اي هست و ... و المپ روشن شده است يعني خصلت جديدي داده 

نبود خصلت يك چيزي هست و لذا بايد پشت سر آن يك چيزي باشد. آيا اين است. اين خصلت جديد كه قبالً 
چيز همان اجزاء مركب بقيد جدا جدا بودن است يا اينكه اينها يك ارتباطي پيدا كرده اند  و اين خصلت بشرط 
ربط مي باشد؟ مسلم خصلت بشرط ربط مي باشد و از زاويه مالحظه اجزاء است كه مي گوئيد خصلت به شرط 
ربط و از زاويه مالحظه منتجه نبايد بگوئيد خصلت به شرط ربط بلكه بايد بگوئيد خصلت رابطه، خصلت جامع زيرا 

آيا ربطي را كه مي گوئيد تحققاً در خارج نيست؟ اگر  "اجزاء به شرط ربط اين خصلت را دارد"وقتي مي گوئيد: 
اگر گفتيد ربط در خارج هست مي گويم، پس نيست اين شرطي كه در مقام تحقق مي گذاريد ديگر چيست؟ اما 

بگو يك ربط تركيبي در اينجا داريم. يك مركب داريم و اين خصلت مال مركب است و نه مال اجزاء. و همينكه 
گفتيد يك وحدت تركيبي داريم و يك مركبي داريم معنايش اين است كه در آنجا يك چيز پيدا شده است كه آن 

زهاي متعدد مي باشد، يعني يك وحدت تركيبي در اينجا داريم و آن چيزي كه چيز علت وحدت پيدا كردن چي
اينها را به وحدت رسانده است بايد تحقق خارجي داشته باشد. پس آيا آن چيزي كه وحدت دارد، خارجيت دارد، 

ب شما و... آيا نسبت به اجزائش جامع نيست؟ و آيا اگر چيزي تحت شمول آن نباشد ديگر مي تواند جزء تركي
باشد؟ بنابراين هر چيزي را كه دست روي آن بگذاريد و بگوئيد اين يك جزء تحت شمول اين جامع نيست، اين 
بدان معني است كه تحت مركب شما نيست. مثالً اگر يك باطري سه ولتي و چند مترسيم و المپي كه روشن شده 

قوه پيچيده شده است را در نظر بگيريد و بگوئيد است را در نظر بگيريم. حال اگر كاغذ و مقوايي كه دور اين سه 
اين جزء تركيب نيست. مي گويم اگر جزء تركيب نيست، پس جزء ربط شامل هم نيست و جزء وحدت تركيبي هم 
نيست اما اگر از ديد ديگري نگاه كنيد مي گوئيد جزء تركيب هست. مي گويم چرا؟ مي گوئيد: چون من خاصيت 

اغ نگرفتم بلكه خاصيت را روشن شدن به شرط حمل و نقل و سهولت و... مي دانم و را منحصربه روشن شدن چر
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لذا الزمه آن حتماً اين است كه اين سه قوه را حتماً اين است كه اين سه قوه را حتماً يك چيزي بگيرد. بعد هم 
يل مي دهيد مي گوئيد مقاومت در اين حد و يك نقطه اثر خاصي را مشخص مي كنيد و خصوصيات شخصيه تحو

يعني خصوصيات شخصيه مركب خاصي را كه حاصل نمي شود مگر با همين ها، تحويل مي دهد. در اينصورت مي 
گويم، بسيار خوب، ولو اينكه تركيب اين بظاهر از قسم تركيب اول نباشد، يعني تركيبي كه در اختالف سطحي كه 

كه غير از اين تركيب دومي است كه داريد قيد مي  در جريان الكتريسته حاصل شده است، ابتداً به نظر مي آيد
كنيد كه مقوا هم دور آن باشد، رنگ آن هم زرد باشد در ديدن فالن باشد و غيره. در عين حال اگر نتيجه را يك 

 چنين چيزي و با اين خصال قرار مي دهيد، حتماً اين جزء آن مي باشد.
ا شرط را يك مقدار بررسي مي كنيم. آيا اگر شرط نباشد مگر چه بنابراين وقتي مي گوئيد اثر به شرط ربط در اينج

مي شود؟ اگر اين نباشد ديگر نمي توان گفت اثر به شرط ربط بلكه بايد گفت اثر ربط چرا كه يك چيزي اين را به 
يك وحدت تركيبي رسانده است و اگر چيزي در داخل آن چيز نباشد خارج است و ديگر قبول نداريم و جزء 

نيست، و اين چيز هم كه اين را يكي كرده، در خارج محقق است و اين اثر و منتجه هم مال اين شيء  مركب
 محقق مي باشد.

برادر جاجرمي: آيا رابطه بحث قبل با اين بحث چيست؟ اگر ما تمام كرده باشيم كه امر ثابتي هم خصلت، مكاني و 
ا ربط بين همه متغايرين را تمام نكرده ايم و اثبات نشده هم خصلت زمان را معين كرده باشد، با توجه به اينكه م

است كه ذاتاً همه متغايرين با هم در رابطه هستند، ديگر نمي توان گفت هر جا نگاه مي كنيم دو متغاير مي بينيم 
 كه يك ربط جامع، خصلت مجموعه و وحدت تركيبي دارند. بنابراين از كجا معلوم كه رابطه بين دو متغاير حتماً

 وجود دارد؟
 برادر حجت االسالم حسيني: آيا بين همه متغايرها ربط هست يا نه؟

برادر جاجرمي: اين بحث را در مهره هاي بحثي مان تمام نكرده ايم بلكه در آن جلو آمديم ولي آن را رها كرديم و 
ثبات فرموديد و بحث هم به به امر ثابت پرداختيم و رابطه عرضي را در مباحثمان تمام نكرديم. البته جنابعالي ا

رابطه عرضي و نسبت به خصلت كل جهان كشيده شد. و بعد از آن جهت كه دوستان ديدند اين بحث طوالني مي 
 شود، آن را رها كردند.

۳۴۶



 "علي فرض تسليم"برادر حجت االسالم حسيني: پس براي اينكه بحث روال خودش را طي كند، در اينجا هم 
كه قسمت اول را مجاني قبول كنيد. يعني بحث امروز درباره اين است كه آيا ربط  پيش مي رويم. بهرحال شما

شيء هست و به تسلسل مي كشد يا نه؟ آيا مي شود كه شيء نداشته باشيم و ربط اصل باشد؟ حال بحثهاي قبلي 
ه بحث آن برمي و مناقشات آن را هر چه كه باشد فعالً با فرض قبول مي پذيريم و بعداً اگر قبول نشده باشد ب

 گرديم.
 برادر جاجرمي: آيا بحثهاي قبلي را شما با توجه به اثبات رابطه عرضي تمام فرموديد.

برادر حجت االسالم حسيني: چيزهايي كه ما با فرض تسليم بر آنها حركت مي كنيم و علي المبناي آنها پيش مي 
ند و آن امور ثابت هم به يك امر واحد ثابتي برمي رويم اين است كه اوالً تغيير و تغاير به امور ثابت برمي گرد

گردند ثانياً، رابطه هم هست و حقيقتي دارد و بين همه اشياء هم رابطه هست و بحث امروز هم اين است كه آيا 
 وضعيت رابطه با شيء چگونه است. اگر شما مي توانيد در اين مهره اشكال كنيد و كاري به قبلي ها نداشته باشيد.

 جاجرمي: شما مي فرمائيد آيا لوازم بحث قبلي چه مي شود؟برادر 
برادر حجت االسالم حسيني: اگر مي توانيد اشكال قبل را در خود اين بحث متجلي كنيد بگونه اي كه يك ذره از 

ه آن بحث قبلي استفاده نكنيد، بفرمائيد. يعني اينگونه نباشد كه مطلب قبلي را بگوئيد ثابت نشد بلكه با توجه باينك
مطلبي است كه در نظر مبارك شما در دستگاه فلسفي خودتان قرار دارد و اينطور نيست كه گسيخته و نقضي 
باشد لذا حتماً در اينجا هم قابليت بروز دارد، منتهي بايد يك ذره هم از آن بحث استفاده نكنيد بلكه اين بحث را 

ره متجلي كنيد. پس بحث امروز را امروز بگوئيد، و نه مبتني بر مبناي خودتان برطرف كرده و آن را در همين مه
 بحث ديروز باشد و نه بحث فردا.

 برادر جاجرمي: حداقل اين است كه نسبت به كل جهان نمي توانيم رابطه ها را مالحظه كنيم و نه خصلت را.
برادر حجت االسالم حسيني: اگر شما آن بحث را با فرض تمام شدن در نظر بگيريد بايد بتوانيد و قدرت اين را 

جلوه گر كنيد. و مضافاً اينكه در اينجا هم كه گفتيم  "شيء و رابطه"داشته باشيد كه مبناي خودتان را در مسأله 
يد بگوئيد كه: اين فرض ممتنع است، و در مباحث بصورت يك فرض گفتيم و شما با مبناي خودتان اگر مي توان

 قبلي هم نرويد بلكه در خود اين بحث آنرا نقض كنيد. 
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گفته شده  "چرا به تسلسل نمي انجامد"برادر سيف: من يك سؤال تبييني دارم و آن اين است كه در جواب اينكه 
كه نتيجه اش تسلسل بود پيش نمي چون ما با فرض مركب بودن پيش مي رويم ديگر آن بحث اصالت شيء "كه: 
 آيا همين است؟ "آيد

برادر حجت االسالم حسيني: يعني ديگر چيزي نداريم جز رابطه و حال آنكه در آنجا دوئيت مطرح بود يعني شيء 
 يك چيز بود و رابطه يك چيز ديگر و لذا بين آنها تسلسل مطرح مي شد ولي در آنجا همه چيز رابطه است.

 ربط بين روابط چگونه است؟ برادر سيف: آيا
برادر حجت االسالم حسيني: باز هم رابطه است و از سنخ خودش هست يعني ربط بين روابط رابطه شامل مي 
باشد و همينطور تا مبهم متصاعداً و متنازالً، پيش مي رويم، يعني بزرگي جهان چقدر است؟ مبهم است. كوچكي 

و متصاعداً در هر دو طرف شامل و مشمول داريم. ممكن است بگوئيد كه روابط چقدر است؟ مبهم است، ما متنازالً 
در آخر و دركوچكترين جزء ربط بين چه چيزي هست؟ در كوچكترين تركيب چه مي شود؟ مي گويم: چيزي كه 

 ذاتاً آن را مركب فرض مي كنيد، ديگر نمي تواند بسيط باشد.
 برادر سيف: بدون اينكه اثبات شده باشد؟

ت االسالم حسيني: علي فرض اينكه اثبات شده باشد، اگر اين را ذاتاً مركب بدانيد آن وقت ديگر اگر برادر حج
و در اينصورت ما تا  "اصالً ذاتاً در اين اجزاء بسيط نبود"مي گويم "آيا اين كسي به اجزاء بسيط مي رسد "بگوئيد، 

بنابراين ادراك ما از حقيقت اين جهان "س آيا مبهم به كوچكترين و بزرگترين مي رسيم. ممكن است بگوئيد كه پ
مي گويم بله، ولي قدر متيقن دارد و عيبي هم ندارد. و اگر شما به قدر متيقن هم عمل  "بين دو مبهم مي شود؟
 كنيد هيچ ضرري ندارد.

 برادر سيف: پس آيا بين هر دو ربطي مبهم ربط وجود دارد؟
نه، بلكه ربط شامل چرا كه دوئيت ذاتي ندارند كه بين آنها مطرح  برادر حجت االسالم حسيني: ربط بين دو ربط

باشد بلكه ربط شامل و ربط تحت شمول دارند و نه اينكه بين دو رابطه مبهم رابططه باشد. يعني يك رابطه اينجا 
يكي از اينها هم داريم و يك رابطه هم آنجا داريم، ربط باالتر ربط شامل است و نه اينكه باز دوباره بين آن رابطه و 
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رابطه باشد و اين رابطه هم از سنخ خود اينها هست يعني همه اش يكپارچه مي شود و ارتباطات شامل و تحت 
 شمول مي شود.

 برادر سيف: چرا بين ربط شامل و ربط مشمول ديگر ربطي لزوم ندارد؟
حاق ذات شامل آن از يك سنخ  برادر حجت اسالم حسيني: براي اينكه از يك سنخ هستند، يعني حاق ذات اين و

است و از دو سنخ نيست و دوئيتي از نظر سنخيت ندارد كه بخواهد واسطه بخورد. مثالً مثل اين است كه ما 
بخواهيم بگوئيم جهان همه اش شيء است و ربط نيست، يعني بگوئيم جهان بصورت يكپارچه يك شيء بزرگ مي 

در اينصورت فرق اينجا كه ربط مي گوئيم و در آنجا كه شيء مطرح باشد (ج: آيا در اينصورت بسيط نمي شد؟) و 
است اين است كه چون شيء كيفيت ذاتي اش هست شما مجبور بوديد كه اين مشكل بساطت را هم جواب بدهيد 
ولي در اينجا ربط هست و تعين كيفيت آن هم تحت قانون و هيچ كيفيتي هم ذاتي اش نيست بلكه براي همه 

 است.كيفيات ممكن 
 برادر سيف: آيا روابط دوئيت ندارند؟

برادر حجت االسالم حسيني: دوئيت دارند ولي نه دوئيت ذاتي بلكه تحت قانون هستند كه دوئيتشان، ظاهر مي 
 شود و اال بدون قانون و منتوع از قانون هيچ دوئيتي در هيچ جهتي ندارند.

 برادر سيف: پس ما دوئيت هاي آنها را اعتبار مي كنيم؟
برادر حجت االسالم حسيني: نه، تا وقتي كه وقوع و تحت قانون هستند اين خصلتها را دارند و وقتي تحت اين 
وقوع پيدا كردند يك جريان سيالي است كه تحت دومي بيايد كيفيت دومي را داريم و ديگر اصالً صحبتي هم از 

 است.انتزاع نيست، آب در قوري شكل قوي است و در استكان شكل استكان 
 برادر سيف: يعني آيا بين روابط محقق و تحت قانون شما مي فرمائيد كه...

برادر حجت االسالم حسيني: روابط محقق را بر ايشان يك حالت ... نگيريد بلكه بفرمائيد روابط متحول و نگوئيد 
 روابط محقق.

 برادر سيف: آيا منظورتان از متحول ساري است؟
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له يعني جاري، يعني زمان و مكان را از هم جدا نكنيد تا به اين اشكال برخورد برادر حجت االسالم حسيني: ب
 كنيد.

آيا منظورتان  "آيا تحت شمول ها جامع دارند يا نه؟"برادر سيف: سؤال ديگر اينكه فرموديد بدنبال اين هستيم كه 
 از تحت شمول ها دو شيء است يا شيء و رابطه؟

و هيدروژن كه دو مشمول هستند آيا شيء هستند يا اينكه آنها هم خودشان  برادر حجت االسالم حسيني: اكسيژن
 ربط جامع هستند؟ يعني هر دو اينها بر روي هم ربط جامعي بنام آب دارند.

 برادر سيف: ولي ربط جامع نيستند بلكه ربط جامعي دارند.
 برادر حجت االسالم حسيني: ولي خود آنها هم تك تك شان ربط جامع هستند. 

 برادر سيف: مگر نمي فرمائيد كه يك وجودي دارند؟
برادر حجت االسالم حسيني: ابتداً ما براي تقريب بذهن مي گوئيم دو شيء و ربط جامع بعد اين حرف را پشت سر 
مي گذاريم و نمي گوئيم اين حرف درست است بلكه مي گوئيم اين تقريبي بود براي شناختن رابطه و اال اكسيژن 

دو جزء و يك رابطه) آيا خود اكسيژن هم همينطور است؟ (ج:  _م خودشان مگر چه هستند؟ (ج و هيدروژن ه
 بله) پس بنابراين خاصيت اكسيژني هم مال ربط جامع مي باشد.

 برادر سيف: به اعتقاد من يك ميل تركيبي كه خاصيت اشياء مي باشد بعالوه يك تركيب مي دهد يك خصلت.
آن خاصيتي را كه براي اشياء مي فرمائيد، آيا آن خاصيت هم، خاصيت شيء مركب برادر حجت االسالم حسيني: 

 است؟ (ج: بله) آيا دوباره در آنجا هم عين همين استدالل را مي گوئيد؟
 برادر سيف: همين استدالل را تكرار مي كنيم و در هر مرحله يك وجود داريم بعالوه يك ميل تركيبي.

 وقتي به درون آن هم مي آئيد باز وجود مي گوئيد؟ برادر حجت االسالم حسيني: آيا
 برادر سيف: اين امر مرتب جلو مي رود.

برادر حجت االسالم حسيني: حال كه مرتب جلو برود، چيزهائي كه شناخته مي شود و دلتان مي خواست اسم 
هستند؟ يعني بفرض كه ما هم وجود را تكرار كنيد، آيا اگر از مزون به بااليي ها نگاه كنيم پائيني ها وجود و شيء 

۳۵۰



همراه شما تنازل كنيم و بگوئيم از مزون به پائين شيء هستند و رابطه: آيا از مزون به باال كه نگاه مي كنيم ديگر 
 فقط رابطه هست؟

 برادر سيف: نخير: بلكه مزون هست و در يك ربطي چيز ديگري مي شود.
تم باشد، اگر اجزاء اتم را شيء بگيريم، آيا خود اتم مثالً برادر حجت االسالم حسيني: فرض كن باالتر از آن ا

 اكسيژن وضعش چگونه است؟
 برادر سيف: اكسيژن عبارتست از تعدادي اتم در ربط خاص.

برادر حجت االسالم حسيني: احسنت، پس به خود اكسيژن نمي توانيد شيء بگوئيد بلكه بنا شد دست روي پائين 
 تر از آن بگذاريد.

 آيا مگر تعريف شما از شيء چيست؟ برادر سيف:
برادر حجت االسالم حسيني: تعريف ما از شيء در مقابل ربط هست، يعني چيزي كه هويت مستقله داشته باشد. 
اما اگر چيزي هويت مترتبه داشته باشد، كه در اين مرتبه شيء است ولي در مرتبه پائين تر شيء نيست، اين رابطه 

ن شيء گفت چرا كه هويت مترتبه مال مراتب روابط است. در اين مرتبه كه آن را نگاه است و اين را ديگر نمي توا
 كنيم اكسيژن را شيء مي بينيم ولي در مرتبه اتم كه نگاه كنيم اكسيژن ديگر شيء نيست بلكه اتم شيء است.

 برادر سيف: اشياء در ربط است، اگر اتم شيء است اكسيژن اشياء در ربط است.
 سالم حسيني: خاصيت اكسيژني مال تك تك اتمها نيست.برادر حجت اال

برادر سيف: خاصيت اكسيژني ناشي از اجزائي است كه داراي ميل تركيبي بوده اند تا امكان ايجاد ربط بين آنها 
بدست آمده و باضافه آن يك مركب شده اند. ولي اگر اجزاء ميل تركيبي نداشته باشند آيا امكان دارد كه ما ربط 

 د كنيم.ايجا
برادر حجت االسالم حسيني: خود روابط را هم شما برايشان همين را قائل باش، چرا زحمت به خودت مي دهي و 
شيء را مي گوئي؟ آيا مگر اين امر براي روابط نمي تواند صادق باشد؟ رابطه اي را كه بنام اكسيژن داريد و يك 

شيء مي ناميد، خوب اين با هيدروژن تركيب شده و آب منتجه، يك رابطه و يك هويت مركبي كه داريد و آن را 
 مي دهيد. چرا اين را بطرف اجزاء مي بريد؟
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برادر سيف: خالصه اينكه، هميشه در يك رتبه حرف شما درست خواهد بود و در يك رتبه ديگر نه، يعني اگر از 
خواهد بود و هيچكدام اثبات كننده باال نگاه كنيم به يك شكل هست و اگر از پائين نگاه كنيم به يك شكل ديگري 

يا نفي كننده ديگري نخواهد بود. بنابراين اشكال اينجاست كه آيا شما چگونه به اصالت ربط رسيديد در حاليكه ما 
 از يك بعد كه نگاه كنيم اينطور است و در بعد ديگر بگونه ديگر است؟

ر عوض شدن شيء (حاق هويت) است يا برادر حجت االسالم حسيني: آيا خصلت شما كه عوض مي شود بخاط
 بخاطر عوض شدن روابط؟
 برادر سيف: توامان است.

برادر حجت االسالم حسيني: پس در اينجا تابع و متغير معلوم شد، يعني هر گاه رابطه را عوض كنيد خصلت عوض 
 مي شود آيا اين را قبول داريد؟

 د.برادر سيف: و هرگاه جزء را هم برداريم خصلت عوض مي شو
 برادر حجت االسالم حسيني: آيا عوض كردن جزء به عوض كردن رابطه نيست؟

برادر سيف: تواماً در نتيجه هستند و بنابراين روي خود جزء مي رويم كه آيا اين جزء از مجموعه ربط مطلق است؟ 
 شيء مطلق است؟ يا اينكه ربط است و شيء؟

بمعناي ربطي كه وجود ندارد بلكه ربط وجود شامل و جامع  برادر حجت االسالم حسيني: يادمان نرود كه ربط را
مي باشد و وحدت تركيبي است. و اينطور نيست كه ربط باشد ولي وجودي در كار نباشد. يعني گفتيم مراتب 
وجود، مراتب كيفيات متعدد وجود و بهرحال مراتبي را قائل شديم و اينطور نيست كه هيچ وجودي را براي ربط 

باشيم بلكه ربط خود محقق و عيني است يعني وحدت تركيبي كه پيدا كرده اين واقعاً يك وجود  قبول نداشته
شامل و جامع است، و شما آن را ميل تركيبي مي گوئيد كه اين حرف خيلي خوبي است ولي ميل تركيبي پس از 

واقع مي شود،  اينكه مركب شد يك جرياني محقق مي شود حال شما بگو: يك حوزه مغناطيسي در يك گردش
نمي دانم. بگو يك اختالف سطح الكتروني و حركتي در الكترونهايش پيدا مي شود، نمي دانم. بگو يك اختالف 
حرارتي و يك حركتي پيدا مي شود، نمي دانم، بلكه من مي گويم خود آن رابطه هم قابل مطالعه است، قابل 

 است.مالحظه است يعني هستي دارد و با چشم مسلح قابل رؤيت 
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 برادر سيف: قابل احساس است و نه قابل رؤيت.
برادر حجت االسالم حسيني: قابل رؤيت است، مثالً جاذبه براي چشم من و شما قابل رؤيت نيست و همچنين 

 اشعه ها، و ميدانهاي مغناطيسي ولي اگر با ابزار خودش جلو برويد قابل رؤيت مي شود.
 برادر سيف: يعني قابل كشف است؟

حجت االسالم حسيني: يعني اينكه حد و مرز و كيفيت ندارد و اينها چيزهائي است كه براي وجود است و برادر 
وجود ممكن را هم شما به حد و مرز و كيفيت مي شناسيد يعني زمان و مكان دارد. بعبارت ديگر مي گوئيد: جاذبه 

را متكيف به كيف دانست و براي آن ابعاد  زمين از فالن مرز باالتر نيست و از فالن مرز پائين تر هست يعني آن
قائل مي شود، جريان برايش قائل مي شويد و غيره، مثالً مي گوئيد در فالن مكان و جايگاه و در فالن زمان حوزه 
مغناطيسي هست. بنابراين آثار صرفاً آن ميخ و يا آچار كه در حوزه، مغناطيسي لرزش پيدا مي كند نيست بلكه 

قائل مي شويد كه فرضاً از اينجا تا آنجا وجودش داراي نوسان، تموج و غيره هست يعني برايش شما براي آن جا 
خصلت قائليد. يعني عين هستي هاي ملموس ديگر متكيف به كيفيت است منتهي با اين فاصله كه در مركب اين 

ت تركيبي پيدا مي كند جرياني كه پيدا مي شود (تا پيدا نشده تركيب محقق نشده است و پيدا هم كه شد) وحد
يعني اين قدرت شمول بر اجزاء را دارد، يعني هر جزء كه خارج از اين باشد جزء مركب نيست. پس وحدت تركيبي 
پيدا مي كند. وحدت عيني خارجي پيدا مي كند ولي بوسيله آن موجود متكيف شامل عيني و در اينصورت اگر بنا 

اشيم كه كيفيت، ابعاد، زمان و مكان و غيره هم داشته باشد، آيا مگر شد كه ما موجود متكيف شامل عيني داشته ب
 اشياء ديگر چه چيزي هستند؟

 برادر سيف: پس آيا شما اشياء موجود را يك دسته رابطه مي دانيد؟
برادر حجت االسالم حسيني: بله، رابطه محقق و داراي وجود و نه رابطه در مرتبه قانون كه در مرتبه قانون غير از 

 اين است.
 برادر سيف: آيا در مرتبه قانون روابط وجود دارند؟

برادر حجت االسالم حسيني: در مرتبه قانون سنخ وجودشان از اين سنخ نيست بلكه سنخشان سنخ ثابت است كه 
 قبالً صحبت شد ولي در اينجا سنخشان متحول است.

۳۵۳



 برادر سيف: آيا تركيب روابط با همديگر به شرط چيست؟
اميري: در اين صورت هر چيزي رابطه مي شود و ديگر شيء نيست و رابطه هم ظاهراً يك كيفيت و يك برادر 

 هستي دارد چون فرموديد محقق هست و كيفيتش تابع قانون است.
 برادر حجت االسالم حسيني: و معادالت نسبيت مشخص مي كند آن را.

اين آثار مربوط به خود رابطه است  "تابع كيفيت رابطه استآثار و منتجه "برادر اميري: حاال، آنجا كه مي فرمائيد 
يا مربوط به هستي آن است؟ يعني ديگر هستي كنار مي رود و هر چيزي رابطه مي شود. اگر دست روي هر شي 

 اي بگذاريم و سؤال شود چيست جواب داده مي شود رابطه و هستي اش گم مي شود؟
 ي در رابطه، هستي را سيال بگيريد در روابط.برادر حجت االسالم حسيني: بفرمائيد هست

 برادر اميري: شما االن فرمودي چيزي غير از رابطه نيست.
برادر حجت االسالم حسيني: از نظر كيفيت مثل اين است كه بگويم هستي بدون كيفيت در عالم نداريم و اين 

 ارد.ضرري ندارد. هستي حتماً متكيف است و تا متكيف نباشد حتماً خاصيتي ند
مي فرمائيد؟ يا چيز ديگري است؟ و اثر در منتجه مربوط به هستي  "هستي"برادر اميري: هستي رابطه را شما 

 رابطه است.
 برادر حجت االسالم حسيني: بلي، مربوط به هستي متحول است.

بلكه خود برادر اميري: يعني يك چيز ديگري كه تحت رابطه متعين شده باشد نيست كه اثر مربوط به آن باشد 
 رابطه هستي دارد و اثر مربوط به هستي اش است اما كيفيت اثر مربوط به كيفيت رابطه است.

برادر حجت االسالم حسيني: بلي صحيح است. حاال بحث تا وقتي تمام شود از حضورتان استفاده مي كنيم نهايت 
 عين در رابطه مي رويم!با كمك شما و كامل شده بحث و تحول پيدا كردن در نهايت به طرف اصالت ت

كه ما تا به حال در اين مورد بحث  "؟؟؟ وجودي"برادر پرور: استدالالتي را جناب استاد مطرح فرمودند از جمله، 
 نداشتيم.

برادر حجت االسالم حسيني: مراتب روابط يعني رابطه ها شامل و مشمول و جامع و تحت رابطه دارد من باب مثل 
 يژن و ئيدروژن و خودش تحت شمول است.آب شامل است نسبت به اكس
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 برادر پرور: حاكميت رابطه اي بر رابطه ديگر كجا ثابت شده؟
برادر حجت االسالم حسيني: ما از همين آب آغاز مي كنيم و يا هر مركبي (آب را به عنوان ساده ترين مثال بيان 

اند بگوئيد اين جا يك رابطه اي مي كنيم) آب كه مي گويند جسمي است مركب از اكسيژن و ئيدروژن مي تو
 داريم كه شامل بر دو جزء مي باشد يا خير؟

برادر پرور: ما بحثمان در حركت اين جا بود كه بين دو كيفيت متوالي ربط است و شيء نيست و اتصال و انفصال 
 مطلق نيست.

 ن!برادر حجت االسالم حسيني: پس شما هنوز در آن بحث هستيد؟! از آن بحث آمديم بيرو
 برادر پرور: شمول و حاكميتش را جائي بحث نكرديم.

برادر حجت االسالم حسيني: االن بحث ديگري را شروع كرديم كه، آيا يك شيء مركب مثل آب كه دو جزء دارد 
 اكسيژن و ئيدروژن آيا اين تحت يك رابطه اي است؟يا ارتباطي دارند محقق است يا خير؟

م جائي ثابت نشد كه بگوئيم اين رابطه كيفيت و هستي دارد و اين هم تحت يك برادر پرور: استقالل اين رابطه ه
 رابطه ديگري هست.

 برادر حجت االسالم حسيني: استقاللش بعد از اين مقدمات تمام مي شود.
 برادر پرور: پس به آن چيزي كه نرسيديم االن علي فرض اين كه بعداً ثابت مي شود داريم بحث مي كنيم؟!

االسالم حسيني: چيزي را كه االن شروع كرديم. اين بوده مقدمه اول، مركب نمي تواند ربط تركيبي  برادر حجت
نداشته باشد و وحدت تركيبي نداشته باشد. اين را قبول داريد يا خير؟ يعني هر مركبي چنين است شما بر اين 

 اشكال داريد؟
 برادر پرور: فعالً در اين بحث نبوديم.

 حسيني: حاالمي خواهيم وارد اين بحث بشويم. برادر حجت االسالم
 برادر پرور: پس ربط به مباحث قبلي ندارد.

 برادر حجت االسالم حسيني: خير، ربط ندارد. امروز ابتداً يك بحث ديگري را مي خواهيم شروع بكنيم.
 برادر پرور: بعد مفاهيم ذهني بسيط تكليفشان چه مي شود؟
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مفاهيم ذهني بسيط را در ابتداي كار شما مركب مي دانيد يا خير؟ اگر نمي دانيد برادر حجت االسالم حسيني: 
آيا هر مركب بوسيله يك ارتباط تركيبي "تحت اين ها نياوريد اگر مي دانيد بياوريد. فعالً مقدمه اول اين است كه، 

ها راه ندارد عيبي  شما بگوئيد مفاهيم ذهني بسيط هستند و تركيب در آن "يك وحدت تركيبي پيدا مي كند؟
ندارد جدا كنيد. اين مقدمه اول است در اين اشكال كنيد. اگر بنا شد هر مركبي چنين حكمي بر آن صادق باشد 

. اين را كه اول "آيا شي اي كه تحت اين تركيب است خود مركب است يا خير؟"مقدمه دوم را شروع مي كنيم كه 
ليم كنار باشد و امروز بحث جديد اين و جايش بعداً معلوم مي بحث عرض كرديم كه بحث هاي قبلي علي فرض تس

 شود كجاست.
 برادر پرور: بعد بين دو كيفيت متوالي مثل بخار و آب امكان دارد شيء باشد و تسلسل هم بوجود نيايد؟

اير برادر حجت االسالم حسيني: بحث متوالي ديگر تمام شد، خدا رحمتش كند فاتحه اش را هم خوانديم! بحث تغ
 متوالي، زمان، مكان همه اش فاتحه اش خوانده شد. امروز بعد از ختم آنها وارد اين جلسه شديم.

 برادر پرور: پس استقالل رابطه بايد اثبات شود.
برادر حجت االسالم حسيني: استقالل بعداً انشاء ا... اثبات مي شود و جزء اموري نيست كه قبالً ثابت كرده باشيم 

اين است كه آيا هر مركبي وحدت تركيبي دارد؟ يك ربط شاملي دارد؟ ربط عيني است؟ جامع  حاال اولين بحث
است كه جمع مي كند اجزايش را؟ يا شامل مي شود نسبت به اجزائي؟ و همين حرف صدق مي كند نسبت به 

 اجزائش؟ يا خير؟
گيريد و خصلت منتجه اي را نتيجه  برادر حسينيان: بسم ا... پس رابطه خودش اثري دارد و در رابطه اي قرار مي

 مي دهد و مثالً مجموع روابط يك رابطه شاملتر را نتيجه مي دهند.
برادر حجت االسالم حسيني: البته اگر بخواهيد اصالح كنيد در نهايت بگوئيد آثار مگر نحوه ارتباط نيست؟ يعني 

 ي گيرد.دست من وقتي برابر آتش داغ مي شود يك نحوه ارتباط با دست دارد م
 برادر حسينيان: نحوه ارتباط بين منتجه روابط هاي جزء.

برادر حجت االسالم حسيني: ديگر كلمه آن دو شيء كنار مي رود، شيء متعلق به اصالت شيء است نه اصالت 
 رابطه.
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 برادر حسينيان: حاال اينجا مي رسيم كه آيا رابطه مركب است يا نه؟
 تحول است نه مركب، نفس تركيب است و نفس تركيب غير از مركب است.برادر حجت االسالم حسيني: رابطه م

 برادر حسينيان: چه چيزي مركب است؟
برادر حجت االسالم حسيني: مركب بودن از ديد اصالت شيء است. مركب از دو ديد مي توان بيان كرد حتي 

ر يك دستگاه فكري يك جائي مفاهيمي هم كه داريد اين چنين نيست كه شرح االسمي محض باشد اين مفاهيم د
دارد تركيبي كه شما مي گوئيد چه نحو تركيب است؟ تركيبي كه بين دو شيء باشد يا اين كه بگوئيد يك وجود 
سيال و يك جريان داريم و يك متحول، در اين روابط دارد حركت مي كند باز نه تبارك و تعالي و بعد هم مي 

هستي براي آن ممكن است در جاي خودش در الزمه فعالً در اين  گوئيم حركت براي آن ممكن است چون ذاتاً
بخش كه نرويم در آن بخش ها مي گوئيم، شما وقتي مي گوئيد روابط با يكديگر تركيب مي شود يعني چه؟ يعني 
شيء هستند و تركيب مي شوند؟ يا رابطه ها از يك سنخ هستند و مرتبت، و چيزي هم كه داريم متحول و تحول 

 ست.و... ا
بلي) و اين مجموعه  _برادر حسينيان: منظورم اين است كه هر يك رابطه منتجه يك مجموعه خاص دارد؟ (ج 

بلي) كه آن روابط هم از سنخ خودشان است و اتصال مطلق  _يك نحوه رابطه اي بين روابط برقرار مي كند؟ (ج 
 بين روابط است؟

ب با حركت هم هست چون اتصال بين زمان و مكان را هم برادر حجت االسالم حسيني: اتصال مطلقي كه متناس
قائل شديد يعني متغايرتان حاصل تغيير است به عبارت االخري اين متحول شما جداي از تحول نيست يعني روي 
يك چيز نمي توانيد دست يگذاريد و بگوئيد اين و اين را كه مي گوئيد ديگر جدا باشد از تحول هاي قبل و آينده 

 شيء مجرد از زمان نداريد. اگر زمان بعدش شده ارتباط بين متحول با تحول نمي شود قطع شود.اش يعني 
 برادر حسينيان: پس همه اشياء قابل تبديل به هم هستند؟

برادر حجت االسالم حسيني: از نظر ذاتش شان بگيريد كه قابل تبديل باشند (البته اين حرف كه مي زنيد بحث در 
يد اين جا جواب بدهم و در پرانتز به صورت اضافه جواب مي دهم) معنايش اين است كه هستي شناسي است نبا

 شيء ممكن هويت مستقله اي برابر خالقش ندارد و حتماً همينطور است.
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برادر حسينيان: آن وقت آن اشيائي كه تركيب نمي شوند به آن ها چه مي گوئيم؟ مثالً در شيمي هست كه بعض 
 كيب ندارند.از عنصرها قابليت تر

برادر حجت االسالم حسيني: حاال ديگر اين را نفرمائيد. استغفرا...!!  اگر در بحث فلسفي گفتيد ممكن است، ذاتاً 
بگوئيد براي ما قابليت تركيب ندارند آن عيبي ندارد و حرف خوبي است و اين غير از اين است كه بگوئيم ذاتاً 

 در شيمي گفته اند ذاتاً ... اين معناي عجيبي دارد!تركيب نمي شود. آن وقت اين كه مي گوئيد 
 برادر حسينيان: االن در شيمي وجود دارد يك اين چنين اشيائي كه قابليت تركيب ندارد.

برادر حجت االسالم حسيني: بفرمائيد در ميزان اطالع ما، (قيدهائي بزنيد) و در حد قدرت ما، آن وقت بگوئيد 
ئي كه نمي شناسيد آوريد روي اينها بگذاريد؟ بگوئيد آنهائي كه نشناختم كه نمي تركيب نمي شود من بگويم اشيا

توانم بياورم ببينم ميل تركيبي دارد يا خير؟ آن اشيائي كه مي گوئيد در يك جمله در نسبيت من يك اشاره اي 
 ذبه تمام كرديد.بلي) پس مركب هستند يعني ربطشان را با جا _مي كنم كه آنها در جاذبه هستند يا خير؟ (ج 

برادر سليمي: اين مطلبي كه علي فرض گرفتيد، آن چيزي كه قبالً تمام شده بود رابطه را در متغايرهاي متغير  
بلي) حاال علي فرض اثبات اين امر جلو مي  _اثبات كرديم و آن متغايرهايي كه متغيير نيستند اثبات نكرديم؟ (ج 

 بين همه متغايرها اثبات شده فرض مي كنيد؟رويم يا قيد برمي داريم؟ و رابطه را 
 بفرمائيد اين رابطه در اين جا اين قيد را دارد. "متغايرهائي كه متغير هستند"برادر حجت االسالم حسيني: بين 

 برادر سليمي: پس كل جهان يك مركب مي شود يا خير؟
ر نباشد آن ها خارج از جهان هستند. برادر حجت االسالم حسيني: اگر كل جهان در حال تغيير باشد مي شود و اگ

 آنهائي كه تغيير نمي كنند داخل در تركيب نمي شوند.
 برادر سليمي: پس كل جهان يك مركب نمي شود و چند تا مركب مي شود.

برادر حجت االسالم حسيني: اگر در جهان چيزي را پيدا كرديد كه تركيب نشود خارج مي شود عين اين است كه 
 ي جزء تركيب جهان نباشد آن وقت جزء جهان است؟!بگوئيد اگر چيز

 برادر سليمي: باالخره جزء جهان هست.
 برادر حجت االسالم حسيني: اگر جزء جهان نباشد جزء جهان نيست.
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 برادر سليمي: جزء جهان نه به اين معني كه رابطه دارد جزء هست ولي رابطه ندارد.
مركب بودنش هست يا اين كه چون مي فرمائيد جزء جهان است برادر حجت االسالم حسيني: جزء جهان بوسيله 

 پس هست.
 برادر سليمي: يعني فرضاً جزء مخلوقات است.

برادر حجت االسالم حسيني: من چكار به مخلوقات دارم، شما يك وقت بحث جهان مي كنيد يك وقت بحث 
 مخلوقات!؟

 برادر سليمي: باالخره هستي دارد.
 : همان فرمايش اولتان، اجزاء مركب جزء مركب است.برادر حجت االسالم حسيني

 برادر سليمي: شما حاال اثبات كنيد جهان مركب است.
برادر حجت االسالم حسيني: اگر مركب باشد حكمش اين است و اگر هم نباشد ما كاري نداريم. ما بحثمان درباره 

 مركب است.
 برادر سليمي: اين جا ظاهرا اثبات شده گرفتيد.

 جت االسالم حسيني: علي فرض اين كه مركب باشد اين صادق است و اگر هم نباشد صادق نيست.برادر ح
بله). يك سؤال ديگر راجع به تعين هاي ذهني فرموديد رابطه بر آن  _برادر سليمي: پس علي فرض گرفتيد (ج 

 حاكم است؟
 همينطور است كه مي فرمائيد.برادر حجت االسالم حسيني: علي فرض كه حاصل تركيب اين باشد ادراكات هم 

برادر سليمي: بعد اين كه فرموديد ارتباط مكاني و زماني دو بعدي است كه نسبت به رابطه متعين مي شود و اين 
ها يك سير تحولي را طي مي كنند و رابطه هم امر ثابتي نيست. اين سير تحول بر ادراكات هم حاكم مي شود؟ (ج 

 ود؟بلي) پس ادراكات تحولي مي ش _
برادر حجت االسالم حسيني: بعد بايد ببينيم اين تحول بر چه پايه اي انجام مي گيرد آيا بر پايه قانون است يا 

 اينكه پايگاه ثابتي ندارد؟
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برادر سليمي: باالخره ادراك متحول مي شود و اين چيزي نيست كه قبول نكنيد و آن وقت احمال به تبيين را 
 نمي شود بيان كرد.

! هنوز اين قضيه را تمام نمي كند. پايگاه تحولتان به "مي توانيم"ت االسالم حسيني: چرا؟، مثال اين كه برادر حج
 امر ثابت برگشته را عالجش كنيد. دير هم عالج مي كنيد و بحث مي گذرد و از عالجش هم گذشته!

 برادر جاجرمي: علي فرض گرفتيد هر خصلت مركب است؟
ر خصلتي مركب است. البته گفتيم آثار خودشان معناي كيفيت رابطه هستند و برادر حجت االسالم حسيني: ه

 خصلت به اين معنا را ديگر نمي توانيد مالحظه كنيد.
برادر جاجرمي زاده: يعني، هر جا كيفيتي مالحظه مي كنيد اين را علي فرض گرفتيد مركب است و بحثش را تمام 

 نكرديد.
 ي فرض اين كه مركب باشد چنين است.برادر حجت االسالم حسيني: بلي، عل

 برادر جاجرمي زاده: پس راجع به خصلت هاي مركب صحبت مي كنيم و به غير مركب ها كار نداريم.
 برادر حجت االسالم حسيني: تصحيح فرمودند و من تشكر مي كنم از خدمتشان.

ه باورشان شد اين مطالب ثابت دوستان هم مثل اين ك "علي فرض اين و ..."برادر معلمي: چون زياد گفته شد 
نشده ولي اگر در همان توضيح كه اول جلسه عرض شد دقت بكنند در مورد اين كه همه متغايرها بازگشت به امر 
ثابت مي كند و حاال آيا آن تغايرها با امر ثابت رابطه دارند يا خير؟ و بعد مي شود گفت همه متغايرها با امر ثابت 

دشان رابطه نيست و خود اين هم يك نحوه رابطه است و آيا اين بحث پله اول بحث تعين رابطه دارند ولي بين خو
در رابطه نيست كه هر خصلتي در رابطه متعين مي شود و اين بحث اين چنين هم نبود كه بگوئيم اينها ثابت 

 نشده دوستان در اطراف مباحث دقت يشتري داشته باشند.
تهوالسالم عليكم و رحمه ا... و بركا  
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 بسمه تعالي

   ٨٣جلسه 
بردار معلمي : در جلسه مشترك قبل بعد از اينكه بحث لزوم امر ثابت واحد در حركت مشخص شد يك مقدار از 

 "تركيب  "يا  "رابطه عرضي  "طرح شد از قبيل اينكه  "علي فرض  "تبعات و لوازم اين بحث بعنوان بحث هاي 
ستان داشتيم بيشتر روي آن چگونه است. در جلسات واحدي كهخدمت دو "خصلت بشرط ربط  "يا اينكه 

قسمتهايي كهدر آن جلسه بصورت علي فرض گفته شده بود بحث شد با اينكه اين بحث ها بنظر ميرسد كه در 
مطالب قبلي به نحوي گفته شده و خود دوستان بايد بتوانند با توجه به صحبتهاي قبلي سير استداللي را پيدا كنند 

ر روي اين مطالب هم بحث شد در آنجا گفته شد كه اگر امر ثابت واحد را اما در جلسه واحد براي هماهنگي بيشت
در تغيير پذيرفته باشيم چه لوازم و تبعاتي دارد ؟ اولين مطلبي كه بسيار ساده طرح ميشود اينستكه آن امر ثابت 

سر يكديگر  واحد تغييرهاي مختلفي را معين مي كند يا به عبارت ديگر در متضايرين مختلفي كه در حركت پشت
رديف ميشوند معين مي كند كه بعد از هر متغاير چه متغاير ديگري باشد و چون در همه سيرهاي تغيير همين 
مطلب صدق مي كند بنابراين در هر وهله زماني كه نگاه كنيم در كنار هر متغايري متغاير خاصي قرار خواهد 

بعبارت ديگر ضرورتا بايد در كنار اين متغاير و در اين  گرفت و غير از آن متغاير ، متغاير ديگري نمي تواد باشد
وهله زماني با اين مشخصات خاص متغايرين خاص باشند از همينجا ميتوان نتيجه گرفت كه اين متغايرين از 
طريق امر ثابت با يكديگر رابطه دارند اگر هم نخواهيم بپذيريم كه تأثير و تأثر با يكديگر دارند حداقل اينستكه از 
طريق امر ثابت واحد به يكديگر مربوط مي شوند اگر اين بحث ادامه پيدا كند نهايتا رابطه عرضي تمام ميشود بحث 
ديگري كه مطرح شده بود بحث تركيب بود كه آيا خصلت بشرط ربط است آيا بايد از موضع اصالت رابطه به 

يا بايد از موضع اصالت شبي نگاه كرد و  خصلت ها و آثار نگاه كرد و بعد گفت كه هر خصلتي به شرط ربط است
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گفت اين اشياء با اين ربط اين تركيب را مي دهند و يا بايد به تركيب و مركب به ديده امر واحد نگاه كرد و از 
دريچه مركب نگاه كرد كه ايندو با يكديگر فوق دارند و بعد مطرح شد كه وقتي امر ثابت واحد را در نظر بگيريم 

ض از رابطه طولي جدا شدني نيست و تغيير از تغاير جدا شدني نيست و اگر بگوئيم امر واحد ثابتي ديگر رابطه عر
است كه كليه متغايرين را متعين مي كند چون يسطه علت نمي تواند چند معلول داشته باشد، همينكه مي گوئيم 

كه تحت يك امر و يك قانون  يك علت نمي تواند چند معلول داشته باشد نشاندهنده آنستكه كيفيت متغايرين
است جامع مشترك و خصلت مشترك دارند كه آن خصلت مشترك و آن جامع مشترك معلول آن علت است 
وگرنه اگر آنها جامع مشترك نداشته باشند بايد بينشان انفصال باشد يعني يكي از آن كيفيتها بايد از ساير كيفيتها 

و تحت يك علت واقع نمي شوند بنابراين همانجائي كه مي گوئيم جدا باشد و اين جدائي دو علت را مي طلبد 
رابطه طولي از رابطه عرضي جدا نيست و همه چيز تحت آن امر ثابت است به اين معناست كه آن امر ثابت واحد 
اينها را براي هدف خاصي اينگونه معين كرده است كه در اينصورت آن مجموعه به صورت واحد داراي يك خصلت 

شند اما بحث ديگري در مورد تركيب گفته شد كه نسبت به اين بحث از دو زاويه ميشود نگاه كرد يك زاويه مي با
اينستكه ( همان مثالي كه جناب آقاي حسيني جلسه قبل فرمودند ) چند باطري و سيم و يك المپ كوچك در 

يگر اتصال داشته باشند مثال خصلت نظر بگيريم و بگوئيم اگر اين باطريها با اين سيمها به اين ترتيب با يكد
روشنائي پديدار ميشود بعد مي گوئيم اين خصلت خصلتي به شرط ربط و خصلتي مركب و واحد است كه اين 

هم ميتوان همين بحث را تكرار كرد را ’ اشياء و ربط بينشان اين خصلت را داده اند ( حاال اينكه در مورد خود اشيا
چراغ ) آن خصلت روشنائي ظاهر نيست با آن موقعي  –سيم  –اين مجموعه ( باطري كاري نداريم ) هنگامي كه از 

كه خصلت روشنائي ظاهر ميشود دو مجموعه هستند كه دو اثر مختلف دارند طبق همان بحث هايي كه كرديم آيا 
شند بعد ما امكان دارد كه ايندو مجموعه جامع مشترك نداشته باشند يعني تحت يك قانون واحد قرار نگرفته با

بخواهيم بگوئيم كه تغيير از عدم روشنائي ( البته عدم خلص نه عدم عام ) به روشنائي واقع شد ؟ ( يعني از اين 
ربط خاص به ربط خاص ديگري كه روشنائي حاصل آن بود ) پس حتما آندو بايد جامع مشترك داشته باشند. 

آن ) ادامه بدهيم تا به امر ثابت واحد برسيم بعد در آنجا  بحث واحد اين بود كه اين مطلب را ( موكب و اجزاء تحت
مطلق الكيفيه  "مالحظه كنيم كه چگونه از آن امر واحد ثابت اين كيفيتها معين مي شود ؟ آيا آن امر ثابت واحد 

۳۶۲



د ( است ؟ آيا آن امر ثابت خير ما يه مشتركي است ( جداي از قوانين ) كه اگر در قالب هر قانوني ريخته شو "
مجموعه قوانين هم مجموعه بسيطي است ) در هر گوشه اش خصلت خاصي بروز پيدا مي كند ؟ آيا خود آن امر 
قوانين با اين ( خمير مايه ) جامع مشترك دارند ؟ اين بحث ها بعبارت ديگر بحث تركيب و بعبارت ثالث بحث 

ي باشد حاال روي اين قسمتهاي آخر بحث مراتب كيفيت ( از امر واحد ثابت تا كيفيتهاي متغاير هم عوض ) م
 جناب آقاي حسيني مطالبي را مي فرمايند و بعد دوستان سئواالتشان را مطرح كنند.

برادر حجت االسالم حسيني : بسم ا... بار الها كلمه حق را بر سراسر جهان بگستران و ما را در گسترش كلمه حق 
بر كن و ما را در كندن كلمه باطل شريك و سهيم بگردان بار الها  سهيم بگردان ، بار الها كلمه باطل را از زمين

آنچه به وليت وعده فرمودي هر چه زودتر عطا بفرما ن بار الها نائب وليت حضرت امام خميني را مؤيد به وليت بدار 
ما را ساعاتي لشكر اسالم را در همه جبهه ها پيروز و لشكر كفر  را در همه جبهه ها مخذول بفرما، خدايا ساعات 

 قرار بده كه در قيامت از ديدن آن در حضور شرمگين نباشيم و سرور باشيم به تفضالت تو.
من يك سير بسيار كوتاهي با اجازه دوستان براي برادرمان آقاي حكمتي عرض مي كنم كه از دوستان سابق ما 

 هستند و من خواهش كرده ام كه در جلسات ما تشريف بياورند.
بحث ما بحثي در قبل از منطق مي باشد و مالحظه كرده ايم كه اگر بخواهيم شناخت شناسي را مالحظه كنيم 
حتما ؟ منطقي را بكار مي گيريم بنابراين ضرورت دارد كه منطق شناسي و متد شناس و روش شناسي را قبل از 

منطق به همانصورت كه بشر روزي  آن آغاز كنيم براي خود اين مطلب بايد منطقي داشت و براي بدست آوردن
بوده كه منطق نداشته و بعد از آن منطق را درست كرده است ، بايد قدم قدم بيائيم و منطقي را پيدا كنيم كه 
خصم نتواند آنرا انكار كند يعني از غير قابل انكارها آغاز كنيم و سعي داشته باشيم كه در دامن هيچ منطقي بطور 

اوليه اي را كه قبال گذارنده ايم عبارت بوده است از بحث تغاين سپس سنجش في الجمله  خاص قرار نگيريم. اصول
و هماهنگي و بعد از آن مالحظه تغيير و آخرين بحث ما رابطه و تعيين بوده است كه االن روي همين مطلب بحث 

نيم ما چيزي را مطرح مي كنيم نحوه بحث هم همان روش مباحثه اي است كه ما از خدمت برادران استفاده مي ك
مي كنيم و بعد برادران مطالبي را بيان مي فرمايند كه در نهايت جمع بندي ميشود و جلو مي رويم. قبال عرض 
كنيم كه اين بحث نه بحث هستي شناسي ( فلسفه است ) و نه بحث منطق بلكه بحث فلسفه منطق است يعني 
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تا به آن برسيم . اصل مشكله اي را هم كه مي خواهيم نهايتا براي ساختن منطق از چه پله هايي بايد عبور كنيم 
حل كنيم اينستكه بايد منطقي داشته باشيم تا تدبير امور مسلمين از نفوذ كفار بر مسلمين مصون بماند و اين 

 مطلب علت شده است كه به بحق منطق و بحث ريشه منطقها بپردازيم.
را عرض كرده ايم به اين دليل كه در ابتداي دوستان يكبار اما جلسه گذشته خدمت دوستان يكسري فرض ها 

حداقل تصور مطلب را بكنند و بعد وارد ايراد شوند و حداقلش اينستكه يكبار فرصت بذهنشان مي دهند كه حرف 
را تا آخر گوش بگيرند و بعد اشكال كنند. بحث اين بوده است كه تعاقب زماني رابطه دارد و رابطه اش اثبات شده 

ست. بعد هم در مورد مكان كه هر چيز كجا باشد ( اين را هم فرض گرفتيم كه در بحث هاي قبل تمام شده است ا
) ارتباط دارند و بدون دليل نمي باشد يعني بحث دو جلسه قبل را كافي ديديم در اينكه بگوئيم نمي توان براي 

بعد آمديم مالحظه كرديم كه آيا زمان و مكان تعاقب علت ، جهت و قانون پذيرفت اما براي كجائي علت نپذيرفت 
هم با يكديگر رابطه دارند يا نه ؟ و بحث رابطه و شيي را نهايتا در جلسه گذشته عوض كرديم كه آيا اين يك شيي 
را هنگامي كه مي گوئيم باشيي ديگري رابطه دارد ( رابطه هم يك امر عيني حقيقي خارجي است و نه يك امر 

اش تسلسل ميشود ؟ يعني اگر رابطه خودش هم شيي باشد بين آنها هم دوباره رابطه الزم است و  انتزاعي ) نتيجه
.... يا اينكه نه گفتيم كه بفرمائيد ربط موجود يست حقيقي و عيني نهايت اينكه جامع است و سنخ آندو نيست 

ا ، نور و گاز را مي بينيد كه مثالش را هم زديم از قبيل جاذبه ، حوزه مغناطيس و نظير آن ، كه شما اشعه ه
موجوداتي هستند كه كيفيتشان با اين كيفتها فرق دارد سپس به سراغ تركيب آمديم و گفتيم كه در تركيب وقتي 
خصلت جديد را مطرح مي كنيد محال است كه اين خصلت جديد به امر جديدي تكيه نداشته باشد . امر جديد 

نيت است . از اينجا مقدار كمي باالتر آمديم و گفتيم كه مگر آندو چيزي همان پيدايش ربط جامع در واقعيت و عي
كه تحت امر جامع هستند چه چيزي هستند ؟ آنها هم دوباره كيفيتي و منتجه اي هستند كه خصاصيتي خاص 

عي دارند . در آنجا هم باز مالحظه كرديم و ديديم شيي اي كه مالحظه ميشود شيي اي است كه اجزائي و ربط جام
دارد والي ال نهايه شيي كنار رفت و جاي آن رابطه و مراتب رابطه ها آمد. يعني مثال رابطه آب حاكم است بر 
اكسيژن و هيدروژن در عين حاليكه يك ربط تركيب بين اجزاء ، اكسيژن برقرار است كه باز آنجا هم رابطه جامع 

آيند و اجزاء آنها هم تحت همين حكم مي آيند  مي بينيم و خود هيدروژن و اكسيژن هم تحت همين حكم در مي
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نهايت اينكه رابطه ها وجود دارند و در مرتبه تحقق رابطه ها مراتب پيدا كردند اشكالي سئوال شد كه بهر حال اين 
تركيب تركيب چه چيزي است ؟ آيا تركيب شيي است ؟ كه گفتيم خير تركيب رابطه هاست . حال تركيب را از 

بطه نظري مي اندازيم و بعد از زاويه اصالت شيي به تركيب برخورد مي كنيم اما اگر بگوئيم اصالت زاويه اصالت را
رابطه كافيست كه بگوئيم هر رابطه اي خصلتي دارد و دوئئت خصلت كافيست و اختالف پتانسيل كه در همين 

ك اختالف سطح حركتي دوئيت خصلت واقع ميشود براي پيدايش ربط جامع كافيست جرياني كه ميخواهد در ي
وجود داشته باشد تا حركت واقع شود اگر چنين شد لزومي به اسم شيي نيست چون تركيب از اين زاويه همان 
خصلت ها و خصلت ها هم برابر رابطه ها هستند پس هستي در عينيت در اين رابطه ها محقق و خصلت آن متعين 

صلت ها حد هستي هستند هيچ عيبي ندارد چون ما كاري ميشود حاال اگر شما در هستي شناسي بفرمائيد كه خ
در مورد هستي كيفيت نداريم كما اينكه در اينجا بحثي راجع به هستي شناسي آن نداريم در اينجا بحث ما بحث 

هست آن  "روش است و بايد به كيفيت بر گردد در اينجا بحث ، بحث كيفيت شناس است . كيفيت را هم من باب 
م كه آيا اصل در آن هستي است يا كيفيت ، اين بحث باز مربوط به هستي شناسي است . در بحث نمي كني "

اينجا آنچه كه درباره كيفيت مي گوئيم درباره تعينات كيفيت است كه بعد از اين چه چيزي مي آيد ؟ چرا ؟ چون 
تناسب است چه نتيجه شما در منطق هم همين كار را مي كنيد كه مي گوئيد بعد از اين مفهوم چه مفهومي م

ايست ، آيا اين متناسب و هماهنگ است ؟ آيا غلط است يا درست است ؟ آيا رابطه هست يا رابطه نيست ؟ پس بر 
مي گرديم و مي گوئيم دوئيت خصلتي كه مي گوئيم ربطي به هستي شناسي در اين باب پيدا نمي كند مي توانيد 

است بعد از آن هم بگوئيم رابطه حد هستي است هيچ عيبي نهايتا در هستي شناسي بگوئيد خصلت حد هستي 
ندارد ما در اينجا در مورد كيفيت و تعينات آن بحث مي كنيم و خصلت را هم اگر سئوال مي كنيم تغاير تعينات 
دو خصلت را بررسي مي كنيم و اينكه چرا اين تعين ؟ چر بعد از اين خصلت آن خصلت ؟ چرا اين خصلت در كنار 

؟ اينكه چرا مثال يك ليوان آب سرد در كنار حرارت شش هزار درجه خورشيد نمي توانيد مالحظه كنيد  آن خصلت
 ؟ چرا بالعكس اينرا در جاي ديگري ميتوانيد بيابيد ؟ چرا اين جاذبه را در آنجا چنين مي بينيد ؟ والي آخر .

بوسيله ربط جامع و مراتب ارتباطات .  پس بنابراين تركيب بر  اساس اصالت رابطه ديگر تركيب بين روابط است
يك مرتبه اكسيژن بودن هست و رابطه اي خاص خودش را دارد. مرتبه جامع ديگري دارد كه مرتبه آب بودن 
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است كه ارتباط اين و اختالف پتانسيل اين با هيدروژن خصلت جديد را تحويل مي دهد حال آيا بهتر است بگوئيم 
صلت ديگري متعين ميشود ؟ اگر يادتان باشد گفتيم روابط تحت قانون است يعني خصلت جديد يا اينكه بگوئيم خ

 تحت امر ثابت شامل تعين پيدا مي كنند يعني مصادالت نسبيت است كه بر روابط حاكم است .
ا فرق واضح آنرا با مسئله تضاد نيز الزم است اشاره كنيم كه هنگاميكه در اينجا ما مي گوئيم دوئيت خصلت در ابتد

بسيار شبيه مسئله تضاد بذهن مي آيد در آنجا تضاد راذاتي ماده مي گيرند، اينجا دوئيت را خصلت رابطه مي 
گيريد و آنهم در مرحله تعين واال اگر بگوئيد كه اين خاصيت ذاتي هستي اي كه اين كيفيت حد و مرز آنست مي 

ق ميشود و اين مطلب تفاوت زيادي با تضاد است . تحت اين قانون محق "ممكن "باشد خواهيم گفت خير برايش 
دارد. در اينجا يك اشاره كوچكي هم به مسئله قانوندار بودن به اين مسئله برگردد كه ذاتا قانوندار است اين خيلي 

آن قانون  "يا  "اين قانون  "فرق دارد با آنجائي كه مي گوئيم هيچ قانوني ذاتي هستي ممكنات نيست بلكه براي او 
 است و سپس بگوئيم تحت قانون سير مي كند كه اين مطلب خيلي با آن حرفها فاصله پيدا مي كند. ممكن "

حال اگر تركيب را بر اساس اصالت شيي بخواهيم مالحظه كنيم در اينجا حتما دو شيي و دو كيفيت بايد داشته 
ي كنند و تركيب ميشود يا رابطه پيدا باشيد كه سنخ آنها از سنخ ربط نبايد باشد در اينجا آيا ايندو رابطه پيدا م

نمي كنند ؟ يعني آن اشكال سابق بر اين بحث وارد ميشود كه اگر رابطه هم يك موجود عيني و حقيقي ( و نه 
اعتزاعي ) در خارج باشد سئوال پيش مي آيد كه اگر هم سنخ نباشند علي حده چيز ديگري ميشوند هر كدامشان 

ر از ديگري كه باز بين ايندو رابطه اي بايد فرض شود به چه وسيله ارتباط يك هستي و يك كيفيتي دارد غي
ميتواند پيدا كند ؟ بخالف آنجائيكه وقتي روابط را مي گوئيم از سنخ واحد هستند و مجموعشان يك چيز متحول 

ي ميشود يك چيزي كه بهمان ميزان كه خصوصيت مكاني خصلت رابطه هست بهمان ميزان خصوصيت زماني يعن
اينگونه نيست كه اين شيي را واين رابطه را ثابت ببينيم رابطه اي است متحول تحت يك قانون در اينجا اضافه 
كنم كه اين شيي را و اين رابطه را ثابت ببينيم رابطه اي است متحول تحت يك قانون در اينجا اضافه كنم كه اين 

ازد نه از قبيل تحولي كه در بحث تضاد به آن اشاره تحولي كه مي گوئيد از قبيل تغيير است و با تكامل مي س
ميشود چرا ؟ شما در اينجا دوئيت را كافي ديديد يعني آنچيزي كه در تغاير مي گفتيد و نه ضديت ذاتي را و 
گفتيد كه همه اينها تحت يك دستگاه در مي آيد و نهايت گفتيد كه معادالت نسبيت برحركتشان حاكم است و 
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آنها متناسب و هماهنگ با حركت قبلشان مي باشد اين مطلب با تكامل سازگار است نه اينكه حركت مرتبه بعد 
متناسب است . در اينجا امر ثابت را هم پذيرفتيم  "غير  "است اما  "غير  "ضد آن باشد متغاير است اما هماهنگ 

يعني حاكم بر همه نسبيتها  "احد و "بلكه  "ثابت  "كه در تضاد چنين چيزي قابل قبول نمي تواند باشد نه تنها 
 "هستي "در وضع تضاد بينهايتي كه آنها ذكر مي كنند جامع واحد نمي تواند داشته باشد و يادمان نرود جامع در 

است اين غير از جامع  "هستي  "است يعني اگر بگوئيد جامع مشترك همه اينها  "كيفيت  "غير از جامع در 
 "كه به امر ثابت واحد بر مي گدد و در اينجا گفته ايم كه امر ثابت واحد مشتركيست كه در كيفيت ذكر شد 

 است بنا به آنچه گفتيم بوسيله آن امر ثابت حاكم قدر متيفن پيدا مي كند. "نسبيت 
بعد از اين بحث عرض مي كنيم كه در صورتيكه تعين روابط تحت امر ثابت پذيرفته شود كليه امور متغايري را كه 

ه مي كنيد تبعيت از اين اصل مي كند ( چه در عين يا ذهن يا در مرحله خيال و يا در مرتبه انتزاع شما مالحظ
كيفيت  "چه  "كيفيت تخيلي  "چه  "كيفيت حقيقي  "چه  "كيفيت ذهني  "باشد ) يعني هستي كيفيت چه 

ميشود و جايگاه خاص  تعين و تكيف آنها به قوانين نسبيت مربوط "كيفيت حقيقي خارجي  "و چه  "اعتباري 
خودشان را پيدا مي كنند و جايگاه خاص خودشان را پيدا مي كنند اينكه چيزي شبيه چيز ديگري باشد يا اينكه 
مثال قاشقي را در ليوان آبي مي گذاريد شكسته بنظر مي آيد ، بسيار خوب بنظر آمدنش تحت نسبيت است 

راست است ، بهمان صورت كه دروغ به نظر بيايد كه  همانطور كه بنظر يك كس بيايد كه يك تخيل درست و
راست است و اصل خود اين خصلت براي ان تعين امريست كه تابع قوانين نسبيت است يعني قانون دارد اين غير 
از مؤدايش مي باشد كه بگوئيم قانون شكسته است و اگر به حضور مباركتان عرض كنم اين امر را مالحظه گرديد 

در تقسيمي كه در آينده خواهيم كرد كه ببينيم آيا خصلت عمومي حاكم بر اين تعيالت چه  بايد بحث كنيم
چيزي است آيا واقعا بايد دوئيت و خصلت حاكم را در نظر گرفت ؟ يعني سه چيز را بايد در نظر گرفت ؟ آيا اين 

اگر چنين شد ميشود گفت دارد ؟ يا خصلت جامع به معناي خصلت شامل است ؟ آيا  "سه عاقل  "مطلب ربطي با 
كه ما بايد بصورت كلي سه منطق در مرتبه ادراكات ( ادراك از جهان هستي ) داشته باشيم ؟ و بعد هم بايد گفته 
شود كه هر كدام از آنها بايد سه بخش داشته باشد و به همين صورت بخشهاي سه و سه قيد دوئيت و  جامع را 

ق خواهد بود چه بسا به جائي برسيم كه بگوئيم بيشتر از اين را ما نمي مي خورد و به طرف پائين همين حكم صاد
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دانيم اين عيبي ندارد وال كن اين قانون را قانون شامل واقعي مي دانيد يا نه ؟ كه انشاء اهللا تعالي اينها را بعدا 
 خدمت دوستان عرض خواهيم كرد.

روابطي را تشكيل مي دهند آيا مفهوم تحول در روابط برادر اميري : بفرض كه بپذيريم روابط با يكديگر مجموعه 
 غير از اينستكه يك چيز از بين برود ( حتي خود رابطه ) و چيز ديگري بيايد.

 برادر حجت االسالم حسيني : مفهوم تغيير مي دهد . 
 برادر اميري : تغيير يعني چيزي بعد از چيز ديگري بيايد.

 يير شئي جديد كه مي آيد غير از قبلي است ؟ برادر حجت االسالم حسيني : آيا در تغ
 برادر اميري : با يك قيد كه انفصال مطلق بين آنها نيست و رابطه را مي گفتيم 

برادر حجت االسالم حسيني : تحول در اينجا هم همين معنا را مي دهد يعني همانطور كه شما در دستگاه فكري 
 هيمتان هم همينطور ميشود.خودتان از تركيب معناي ديگري داريد كليه مفا

برادر اميري : براي من ملموس نيست كه چگونه ميشود اين رابطه تغيير بكند و تناسب هم داشته باشد در آنجا 
وقتي مي گفتيم بين دو شيي تناسب هست يعني انفصال مطلق نيست و حتما رابطه است و رابطه بود كه تناسب  

بگوئيم بين اين رابطه و آن رابطه تناسب است چه چيزي اين تناسب را  را تمام مي كرد ولي اينجا اگر بخواهيم
 تمام مي كند ؟ آيا اينگونه است كه وقتي زير مجموعه ها تغيير مي كند ...

برادر حجت االسالم حسيني : مجموعه تان مكان است . آيا مكان و زمان جد است ؟ حركت هر شيي زمان و آن و 
 اين حركتي كه دارد تحت امر ثابت است يا نيست ؟  كجائي اش مكان آن ميشود آيا

 برادر اميري : كيفيت حركت تحت امر ثابت است . 
 برادر حجت االسالم حسيني : آيا اگر تحت امر ثابت آمد مناسبت قبليس با بعدي حفظ شده است يا نه ؟ 

برادر اميري : يعني مي فرمائيد اين تحولي كه ايجاد ميشود و آب به بخار تحول مي يابد رابطه اي به رابطه ديگري 
 تبديل شده است. 

 برادر حجت االسالم حسيني : رابطه ها مرتبا تبديل ميشوند.
 برادر اميري : آيا رابطه قبلي از بين ميرود ؟ 
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رابطه يا خودش ؟ اگر در مرحله تحقق مي پرسيد حتما در مرحله تحقق  برادر حجت االسالم حسيني : قوانين آن
 از بين رفته است . 

 برادر اميري : آيا هستي اش هم از بين مي رود ؟ 
برادر حجت االسالم حسيني : تحققا بله ، در تحقق هستي اش به اين كيفيت جديد منتقل شده است . در مرحله 

ودند هم عوض مي شدند و مكان مي شدند هر گاه دو رابطه تحققا با هم باشند هم تحقق هر دو را االن نداريد اگر ب
عوض هستند وقتي كه مي گوئيد نيستند در طول مالحظه مي كنيد و زمان نتيجه ميشود ولي تحت امر ثابت 

 هستند . 
 برادر اميري : پس تناسب آنها توسط امر ثابت حفظ ميشود

مر ثابت حاكم بر زمان و مكان است در اينجا من يك حاشيه كوچكي بعنوان برادر حجت االسالم حسيني : بله ا
الزمه عوض كنم كه در ادراكات هم وقتي تناسب ادراك بعدي يا قبلي باقي مي ماند يعني قدر متيقش باقي مي 

 ماند يعني اشكال آقاي سليمي مورد پيدا نمي كند 
 ؟ برادر اميري : آيا قدر متقين همان چيز مشترك است 

برادر حجت االسالم حسيني : احسنت ، مشترك حاكم ثابت است كه مرتبا جلوه جديد پيدا مي كند كه بعد از آن 
هم مي گوئيم كه در اختالف پتانسيل و حركت ، كمال هم حتما بايد باشد بعد از آن نقضي را كه مالحظه ميشود 

مي كنم كه عصات به جهنم مي روند و كمال  در جنب كمال باالتر و در نتيجه كمال ديده ميشود يعني اضافه
برايشان نيست و يعني مي سوزند و سقوط ميس كنند اما در جنب مجموعه كه مالحظه كنيد مي بينيد كه 

 بهشتي ها رحمت است كه مي فهمند كساني كه فرضا به حضرت اباعبد ا... جسارت كرده اند مي سوزند.
 ت . زيرا همانجور كه تعريف مي كنيد تكامل ميشود.برادر اناركي : اسم تحول تنها يك اسم اس

برادر حجت االسالم حسيني : كليه تعاريف شما به تعاريف اوليه تان بازگشت مي كند يعني اينجور نيست كه 
تعاريف همينجور در ذهن پيدا شود و تعاريف اوليه هم اگر از احول غير قابل انكار باشد صحيح است واال اگر از 

نكار نباشد صحيح نيست بنابراين مفاهيم ذهني صحيح مي نماياند نه اينكه صحيح است ، بنابراين اصول قابل ا
 ادبيات شما ادبياتي ميشود كه متناسب با تعاريف اوليه شما باشد . 
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بردار اناركي : اشكالي كه در مورد تسلسل با ديد اصالت شيي گفتيد كه گفتيم اگر اين دو شيي باشند و رابطه بين 
 ها از سنخ خودشان باشد.آن

 برادر حجت االسالم حسيني : يك اشكالش را گفتيم البته اشكال زياد دارد 
 برادر اناركي : بله اينجا تسلسل پيش مي آيد ...

برادر حجت االسالم حسيني : نه فقط تسلسل پيدا ميشود قطع بين اشياء پيدا ميشود ( در  طول و در عرض ) 
ر مرتبه تحقق خصلت ذاتي قائل باشيد نه در مرتبه قانون بودن. در مرتبه قانون بودن چون شما بايد براي شيي د

يك وقت صحبت است كه هر معادله نسبيت خودش است ولكن در تحقق اگر خواستيد همين را قائل شويد 
ب معنايش اينست كه هر شيي مستقل از اشياء ديگر است و معنايش اينست كه اجزاء مركب هم مستقل از مرك

 است . معنايش اينست كه پاي تركيب جائي بند نمي شود.
 برادر اناركي : آيا اين اشكال را نسبت به اصالت رابطه نميشود گفت ؟ 

يك وقت است كه مي گوئيم دو مجموعه روابط داريم هيدروژن و اكسيژن و يك رابطه اي هم سنخ اينها بين اين 
 دروژن و اكسيژن رابطه دارد يا نه ؟ دو بر قرا شده . آيا اين رابطه جامعه با هي

 برادر حجت االسالم حسيني : آيا بين اكسيژن و هيدروژن هم رابطه مي بينيد يا نه ؟
 برادر اناركي : آنهم رابطه است .

 برادر حجت االسالم حسيني : اگر رابطه مي بينيد همه اينها مي توانند رابطه داشته باشند.
 رند آن رابطه دوباره با اينها رابطه دارد ؟ برادر اناركي : وقتي رابطه دا

بردار حجت االسالم حسيني : اگر شما رابطه ديديد مي توانيد بگوئيد كه كليه روابطه رابطه واحد هستند اگر 
متصل ديديد كليه روابط را بصورت واحد مي توانيد مالحظه كنيد. اگر رابطه نديديد و شئي ديديد اشكال وارد 

رابطه ديديد و زير سيستم آن را هم رابطه ديديد فوقش را هم رابطه ديديد مرتبا رابطه ديديد  است . اگر آن را
آنوقت همه رابطه ها را در نظر بعدي بومي گرديد مي گوئيد اينكه من مي گويم اينها متعدد هستند بايد بگويم 

نيستند همانجور كه در مورد جاهاي مختلفش خصلتهاي مختلف دارد نه اينكه حقيقتا متعدد هستند چون مفصل 
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مكان مي گوئيد اينجا يك خاصيت در جاذبه خورشيد يك خاصيتي ابتدائا اينها را جدا مي كنيد بعد نهايت مي 
 گوئيد جاذبه عمومي يكپارچه است . هر جاي آن متناسب با نسبيت يك خاصيتي دارد . 

 برادر اناركي : ما گفتيم قانون حاكم بر شيي است . 
 ت االسالم حسيني : در اينجا ديگر قانون حاكم بر شيي نميشود و بر رابطه و ربط حاكم ميشود . برادر حج

 برادر اناركي : آيا فرق قانون با رابطه جامعه چيست ؟ 
برادر حجت االسالم حسيني : رابطه در مرتبه تحقق وجود حقيقي خارجي داراي اثر است . قانون حاكم بر  تعين 

 . كيفيت معادله است 
 برادر اناركي : يعني بيان رابطه قانون ميشود ؟ 

 برادر حجت االسالم حسيني : نه بيان يعني چه ؟ شما بفرمائيد رابطه تابع چيست ؟ مي گويم تابع قانون . 
 برادر اناركي : رابطه تابع رابطه جامع است . 

برادر حجت االسالم حسيني : نه رابطه تعققا تحت رابطه جامع قرار دارد نه اينكه تابع رابطه جامع است . تبعيت به 
اين معنا كه كيفيت حركت را مشخص كند امر ثابت مي خواهد عوض كرديم در تغيير اگر امر ثابت را نپذيريد 

كرديم حال اگر مي خواهيد من دوباره تقرير كنم به حركت را نپذيرفته ايد همانجا دوئيت آن را با رابطه تمام 
خاطر مباركتان بيايد گفتيم كه حركت بدون جهت نمي شود جهت بدون خصوصيت نمي شود . خصوصيت اگر 
ثابت نباشد به معناي اينست كه اين برايش مساوي باشد كه از اين جهت برود يا از آن جهت برود اگر تساوي 

ع ميشود آنگاه نتيجه اين ميشود كه امر ثابت غير از اين است . غير از شيي متغير نسبت به كل آمد حركت ممتن
است يعني تغيير براي ما ضروري مي كند كه يك امر ثابتي غير از خودش را بپذيريم ولكن حاكم بر خودش است . 

 يعني اين جهت تحت آن انجام مي گيرد 
 برادر اناركي : با توجه به صحبتي كه قبال گفته بود رابطه جامع يعني نتيجه معلوم مي كند كه اجزاء كجا باشند . 

 برادر حجت االسالم حسيني : آيا تحت چه چيزي مشخص مي كند ؟ 
 برادر اناركي : تحت رابطه . 
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بي كه مي فرمائيد ما دو كيفيت جامع برادر جاجرمي : براي تبيين مطلب از خدمتتان سئوال مي كنم كه اين مطل
 رابطه بين كيفيت جامع با دو كيفيت از سنخ خود كيفيتها هستند يا نه ؟ 

 برادر حجت االسالم حسيني : ذاتا از يك سنخ هستند كيفيتا دو تا هستند 
 برادر جاجومي : متوجه نشدم . 

 آيد .  برادر حجت االسالم حسيني : ذات همه رابطه است اينجا اشكال نمي
 برادر جاجومي : ما دو كيفيت داريم يك كيفيت جامعه هم داريم . 

 برادر حجت االسالم حسيني : يك خصوصيت داريم يك خصوصيت جامع 
برادر جاجومي :بله رابطه بين خصوصيت جامع با اين كيفيتها از سنخ خود كيفيتها هستند يا از سنخ اينها نيستند 

 ؟ 
 : غرض شما از سنخ چيست ؟ برادر حجت االسالم حسيني 

 برادر جاجومي : همان غرضي كه در بحث اتصال و انفصال مي فرموديد . 
برادر حجت االسالم حسيني : بحث اتصال و انفصال به اين قسمت اجمال داشت اينجا مرتبه تفصيل آن است و هر 

 مرتبه اي نسبت به مرتبه تفصيل آن روي خودش تأئيد مي كند . 
: بهر حال همان غرضي كه آنجا داشتيم همين جا سئوال مي كنيم مي گوئيم اين كيفيت جامعه با  برادر جاجومي

كيفيتهاي مشمول ، رابطه اي بين كيفيت شامل و مشمول از سنخ خود كيفيتهاست يا نه ؟ سنخيت كيفيت شامل 
 با سنخيت كيفيت مشمول چه رابطه اي دارد ؟

 ي است . برادر حجت االسالم حسيني : سنخشان يك
 برادر جاجرمي : آيا رابطه بين اينها هم از سنخ خود كيفيتهاست يا نه ؟ 

برادر حجت االسالم حسيني : اشياء هم عوض را متفاوت مي بينند يا از دو سنخ مي بينند جداي از هم . قند داريم 
د . جامعه هر دوي اينها خودكار داريم شما مي گوئيد اينها دو كيفيت از ماده هستند دو خصلت از كيفيت هستن

هم يك كيفيت است . سئوالي كه من دارم اين است كه آيا مي خواهيد بگوئيد موجودات همانگونه كه در هستي 
 جامعه مشترك دارند در كيفيت هم جامعه مشترك دارند يا نه ؟ 
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 برادر جاجرمي : در كيفيت جامعه مشترك دارند . 
فيت جامعه مشترك دارند يعني شما همه كيفيات را از يك سنخ قبول برادر حجت االسالم حسيني : اگر در كي

 كرده ايد . 
برادر جاجرمي : سئوال من همين است كه رابطه بين كيفيتهاي شامل و كيفيتهاي مشمول از سنخ همين 

 كيفيتهاست ؟ 
 برادر حجت االسالم حسيني : بله بايد از يك سنخ باشد . 

كيفيتهائي كه از سنخ اين كيفيتهاست با خود كيفيتهاي شامل و مشمول بايستي برادر جاجرمي : پس باز بين آن 
 يك رابطه باشد آن رابطه از سنخ همين كيفيتهاست ؟ 

برادر حجت االسالم حسيني : نه نبايد ديگر رابطه اي باشد اگر از يك سنخ باشد مثل اينست كه جهان يكپارچه 
 مي توانستيد سنخ را بگوئيد اينجا جهان يكپارجه رابطه شد . است يك شيي باشد اگر چنين بود ديگر شما ن

 برادر جاجرمي : يكپارچه يك كيفيت شد . 
 برادر حجت االسالم حسيني : هيچ عيبي ندارد كيفيت را هم رابطه بناميد . 

 برادر جاجرمي : كيفيت كل جهان با كيفيت اجزاء رابطه اي دارد ؟ رابطه بين آن از سنخ ...
 برادر حجت االسالم حسيني : ديگر رابطه نفرمائيد بگوئيد كيفيات متصل هستند ؟ مي گويم بله . 

 برادر جاجرمي : اتصال مطلق ؟ 
 برادر حجت االسالم حسيني : كيفيات اتصال مطلق دارند و لكن كيفياتي ...

 برادر جاجرمي : پس حركت سلب ميشود ...
 تحول هستند يادمان نرود. برادر حجت االسالم حسيني : كيفيات م

 برادر جاجرمي : اگر بين كيفيات اتصال مطلق باشد حركت ممتنع ميشود . 
 برادر حجت االسالم حسيني : كيفيات متحول متصل هستند درذ اتشان و جوهرشان زمان را گرفتيد.

 برادر جاجرمي : مي فرمائيد كيفيات متحول متصل هستند ؟ علت اين تحولشان چيست ؟ 
 در حجت االسالم حسيني :اختالف نسبيتشان نسبت به زمان بعد . برا
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 برادر جاجرمي : آيا اختال هستي آنها ؟ 
 برادر حجت االسالم حسيني : كيفيتشان شما چرا ...

 برادر جاجرمي : كيفيت كه متصل بود . 
 ا نه ؟ برادر حجت االسالم حسيني : متصل باشد نسبت به كيفيت بعدي اختالف پتانسيل دارند ي

 برادر جاجرمي : پس هستي آنها عوض شد . 
 برادر حجت االسالم حسيني : نه هستي كه نميشود عوض شود . 

 برادر جاجرمي : اينجا تحققش گرفته شد و در يك هستي ديگر رفت . 
ث برادر حجت االسالم حسيني : هستي ممكن به الذات را خاصيتي برايش قرار نداديد اال به ممكن بودن . بح

 هستي شناسي هم كه نداشتيم . 
 برادر جاجرمي : پس اگر كيفيتها متصل باشند حركت ممتنع ميشود . 

برادر حجت االسالم حسيني : چرا ؟ در مرتبه قانون محال است ولي كيفيتهاتي كه قيسد متحول بودن به آنها 
 ميزنيم چطور ؟ 

بحث شبيه بحث سنتز در تز و آنتي تز است آيا برادر جاجرمي : روي اين مطلب بيشتر دقت مي كنم اما اين 
 تفاوتي با آن بحث دارد ؟ 

برادر حجت االسالم حسيني : در آنجا تصضاد ذاتي بود تابي نهايت به امر واحد برگشت نكرد اينجا هم به امر واحد 
ق اوليه اش اينكه برگشت مي كند و هم ذاتي نشد و از همين كه فرموديد ذاتي نشد الي ماشاء ا... فوق مي كرد فو

حركتش اگر تحت امر ثابت در آيد قدر متيقن پيدا مي كند و مساءله تكامل در ادراكات مطرح ميشود . نه تضاد در 
 ادراكات تكامل را هم نتيجه مي دهد نه تضاد در جامعه بلكه تكامل در جامعه . 

 ت ؟ برادر جاجرمي : آيا سنتز در آنجا همان جامعه مشترك و ربط جامعه نيس
 بردار حجت االسالم حسيني : نه نمي توانيد بگوئيد آن را در مكان نمي گويد 

 برادر جاجرمي : آن را در مكان نمي گويد ؟ 
 برادر حجت االسالم حسيني : بله در زمان مي گويد سنتز مرحله تكامل يافته زماني است . 
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 مكان را هم در بر مي گيرد.برادر جاجرمي : سنتز تز و آنتي تز را در درون خودش دارد 
 برادر حجت االسالم حسيني : تعبيري را كه آنها مي كنند اينجور نيست . 

 برادر جاجرمي : آيا تأثير متقابلشان مكان را نمي رساند ؟ 
برادر حجت االسالم حسيني : شما از يك جا به يك جاي ديگر مي رويد آنتي تز خودش را درون خودش مي 

 پروراند . بعد تركيب اين دو نتيجه مي دهد سانتز را كه سنتز خودش تز جديد است . 
 آيا اين حركت زماني است يا نه ؟ 

يعني تاثير متقابل نباشد كه سنتز بوجود نمي  برادر جاجرمي : اين حركت زماني است كه مكان را هم شامل است
 آيد . 

برادر حجت االسالم حسيني : يادمان نرود كه مي گويند تز ضد خودش را در درون خودش پرورش مي دهد تاثير 
متقابل شرايط است نسبت به جهت تأثير دارد به نسبت به اصل حركت شما داريد دوئيت را به جاي ديگر بر مي 

ما مي گوئيم مجموعه جهان بصورت يك سيستم و يك مقطع از نسبيت آنهم در حال حركت مقطع  گردانيد ثانيا
ايستا است . آنها اين فرمايش حضرتعالي را كه نسبت به جهان مي گويند اين مرحله از جهان تز نمي گويند اينجا 

درباره مكان صدق مي كند  تز است آن يكي آنتي تز است جامعش هم زمان سنتز است . آنچه كه ما مي گوئيم كه
كما اينكه درباره زمان چنين است آن چيزي كه حضرتعالي در مورد زمان مي فرمائيد ( علي فرض صدقش ) آيا 
درباره مكان مي توانيد صدقش را نشان بدهيد ؟ يعني آيا آنها مي توانند بگويند ما چيزهاي هم عوض را اسم يكي 

 اريم و سنتز هم باز هم عوضش هست يا مي گويند در طول است ؟ را تز و اسم ديگري را آنتي تز مي گذ
 برادر جاجرمي : قاعدتا در آنجا كه تز و آنتي تز را درون خودش مي پروراند نبايد هم عوض باشند.

 برادر حجت االسالم حسيني : آنچه را كه ما مي گوئيم هم عوض هستند دوئيت خصلت خصلت شامل است . 
قانون حاكم هم زمان را در بر مي گيرد هم مكان را ، هم خارج از تأثير و تأثر است يعني هم  بردار جاجرمي : يعني

 حاكم بر تأثير و تأثر اشياء است هم حاكم بر تغييرات شيي است . 
 برادر حجت االسالم حسيني : يعني رابطه جامعه بين زمان و مكان است. 
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بر تغييرات حاكم است و چگونه هماهنگي تأثير متقابل را با تضاد برادر جاجرمي : آنها تضاد را كه مي گيرند فقط 
 تمام مي كنند ؟ 

 برادر حجت االسالم حسيني : يك اصلشان تضاد است اصل دوشان تأثير متقابل است . 
 برادر جاجرمي : جامع ندارد ؟ 

 برادر حجت االسالم حسيني : نه اين با منطق تضاد عيبي ندارد.
ط بين دو ربط جامع كه در جزء باشند گفتيم از طريق ربط جامع است . يعني ربط بين دو ربط برادر حسينيان : رب

از طريق ربط جامع حاصل ميشود يك سئوال بنظر ميرسد كه در مرحله اول دو ربط خيلي كوچك از يك شيي يا 
با يك ربط جزئي از  از يك ربط جامع خيلي بزرگ چگونه حاصل ميشود . مثال ربط جامع بين يك جزء از فلز آهن

يك شيي ديگر مثال از جنس پالستيك اينطور كه در مرحله مشمول هستند مشمول دو قانون متفاوت اين دو 
 رابطه جامعه چگونه تبيين ميشود ؟ 

برادر حجت االسالم حسيني : يك مولكول آهن اينجا داريم ربط جامعي دارد كه از اجزاء مولكول آهن درست شده 
 ستيك اينجا داريم آيا مي گوئيد چگونه اين پالستيك شده و آن ديگري آهن شده است ؟ يك مولكول پال

حتما ) يعني خودشان با هم ربط ندارند و ربط  _برادر حسينيان : يعني آيا اين دو با هم ربط جامع دارند ؟ ( ج 
 جامع كلي است . 

گردش دو مولكول اين و آن تغيير حاصل برادر حجت االسالم حسيني : مثال اگر گردش جاذبه تغيير كند در 
 ميشود يا نه ؟ 

 برادر حسينيان : يعني از طريق جاذبه با هم ربط دارند ؟ 
برادر حجت االسالم حسيني : شما شخص نفرمائيد كه از طريق جاذبه است يا چيز ديگر حتما بايد ربط داشته 

 بگذارد .  باشند . اگر ربط نداشتند معنا نداشت جاذبه روي هر دو تاثير
 برادر حسينيان : خودشان مستقيما مي توانند ربط داشته باشند يا حتما ربطشان اينجوري است ؟

برادر حجت االسالم حسيني : نه حتما بايد زير سيستمها متناسب باشند يعني اينجا و لو اينكه ما براي اينكه راه را 
لي مي تواند يك ارتباطهاي ديگري بين اينها باشد در پل بزنيم حرف را قطع كنيم فوري سر وقت جاذبه مي رويم و
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مرحله نازلتر خود اين را در بحث جاذبه ميتوانيد دقت بفرمائيد كه حركتهاي دروني اين با حركتهاي دروني آن 
 ارتباطشان يك رتبه ديگر است ولو همه اينها در منظومه شمس هم حركتهايش جائي دارد.

 نهايتا در آن ربط جامع نتيجه كل با هم ربط دارند.’ برادر حسينيان : يعني همه اجزا
 برادر حجت االسالم حسيني : و همه منتجه كل در نسبيت نسبت به گذشته و آينده . 

 برادر حسينيان : يك سئوال ديگر در رابطه با خود ربط داشتم كه آيا خصلت را شما ذاتي ربط مي دانيد ؟ 
كه بگوئيم معادله بودن را ذاتي خود معادله مي دانيم ابتدائا خصلت  برادر حجت االسالم حسيني : مثل اينست

رابطه را تابع معادله مي دانيم ولكن به خود معادله كه برسد بله ذاتي است . ديگر آنجا يك چيز است ديگر حركت 
 زماني هم ندارد.

 آنوقت ربط بين ربط و معادله حاكم و محكوم است . 
ف بين قوانين است كه حركت را در روابط ايجاد مي كند يعني خود ربط بدون قانون برادر حسينيان : آنوقت اختال

 حركت ندارد.
 برادر حجت االسالم حسيني : حركت ربط تحت قانون ظاهر ميشود . 

 برادر حسينيان : يعني اختالف بين قوانين و بين مراتب قانون ؟ 
زماني بگيريد آنجا بله ولي تغيير براي قوانين نيست . به خالف برادر حجت االسالم حسيني : مراتب قانوني را اگر 

مراتبي كه در رابطه مي گيريد بايد مكاني بگيريد يعني مرتبه بعدي لحظه بعدي ميشود و مرتبه بعد از آن لحظه 
 ديگر به همين ترتيب.

تركيب را علي فرض مي برادر سليمي : يك سئوالي است كه تبيين بفرمائيد در جلسه قبل فرموديد كه ما بحث 
 گيريم و مي خواستم ببينم ميشود در اين مناقشه كرد ؟ 

برادر حجت االسالم حسيني : بفرمائيد اينجا براي استفاده كردن از خدمتتان است ما طي فرض گفتيم شما بگوئيد 
 ما قبول نداريم . 

اثبات ميشود . كه همه چيز مركب است برادر سليمي : اينجا دو اشكال به ذهن مي آيد كه يكي اينست كه از كجا 
 با توجه به بحث قبل كه بحث ما محدود به بحث متغيرها ميشد . 
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 برادر حجت االسالم حسيني : يعني حضرتعالي متغيرهاي بسيط داريد . 
برادر سليمي : نه بحث ما محدود به بحث متغيرها ميشد . قبول مي كنيم كه متغيرها مركب هستند اما در كل 

 فرموديد ... جهان
 برادر حجت االسالم حسيني : در همين قسمتي كه فرموديد و همراه هستيم حرفق مي زنيم . 

 برادر سليمي : در مورد كل جهان مي خواهيم نظر بدهيم كه مركب است.
برادر حجت االسالم حسيني : آنهائي كه زمان دارند مركب هستند هر چيز ديگر كه زمان نداشت مكا كاري به آن 

 نداريم . 
 برادر سليمي : مرحله بعد فرموديد كه اين رابطه ها تركيب دو رابطه يا چند رابطه تحت شمولش است . 

برادر حجت االسالم حسيني : يعني مالحظه تركيب از موضع اصالت رابطه است مالحظه تركيب غير از اينست كه 
 بگوئيم رابطه تركيب ميشوند . اين دو تغيير است . 

 موضع اصالت رابطه غير از اينست كه رابطه ها تركيب ميشود .  - ١ركيب مالحظه ت
برادر سليمي : رابطه ها تركيب نمي شوند يعني رابطه جامع خصوصيتهاي آنها را جمع مي كند جامع به همين 

 معناست.
 برادر حجت االسالم حسيني : مگر قبال آنها رابطه جامع ديگري نبودند ؟ 

 فرض كه بوده اند االن كه در اين رابطه آمده اند ...برادر سليمي : حال 
بردار حجت االسالم حسيني : پس بفرمائيد در زمان حركت مي كنند نفرمائيد در نبودن و تركيب شدن . نفرمائيد 
كه تركيب ميشوند اگر اين و آن قبال يك رابطه اي داشته است حال يك رابطه ديگري دارد اين حركت زمانيشان 

 ه مي كنيد نه يك چيزي كه قبال نبوده يك تركيب جديد داشته باشد . را مالحظ
 برادر سليمي : قبال كه اين رابطه حاكم بر اينها نبوده است تحت يك رابطه ديگر بوده . 

برادر حجت االسالم حسيني : يعني قبال در اين زمان نبوده تحت يك رابطه ديگر با هم ارتباط داشته اند يعني 
ا قطع مي كنيد ؟ ارتباط مركبها را قيچي مي كنيد بعد تركيب مي كند ؟ يعني اينجا يك قوه ، يك ارتباطشان ر

سيم و يك المپ داريم يك وقت مي گوئيد اينها رابطه ندارند يك وقت مي گوئيد اينگونه رابطه ندارند كه در اين 
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ن چگونه تركيب بشود علي فرض اينكه زمان پيدا كرده اند اگر بگوئيد قبال رابطه نداشتند بايد پاسخ دهيد اال
 داشتند تركيب ديگر و رابط ديگر و زمان ديگري در آن شكل ديگر ظاهر ميشود . 

برادر سليمي : فرموديد بفرض اينكه ابتدا از موضع اصالت شيي برخورد كنيم و بخواهيم موضع اصالت شيي را 
 ابراين هر چه پائين برويم اشياء رابطه ميشوند . بشكنيم مي گوئيم اين اشياء تا مبهم قابل شكستن هستند بن

برادر حجت االسالم حسيني : اگر اصالت شيي را بخواهيد بشكنيد اگر  بخواهيد نقض كنيد از همان اول نقض 
كنيد نمي خواهد كه تا مبهم برويد بشكنيد . بگوئيد اين اكسيژن است اين هم ئيدورژن است اين دو ، دو شيي 

 م اينها چگونه تركيب مي شوند ؟ رابطه كه ندارند . هستند من مي گوي
برادر سليمي : قضيه بين دو حالت محصور ميشود يا به يك جائي ميرسيم كه محدود ميشود يا به يك جائي نمي 
رسيم اگر به يك جائي مي رسد ما آخر به يك شيي مي رسيم به رابطه نمي رسيم اگر به جائي نمي رسد لزوما 

 باشد . بايد بي نهايت 
 برادر حجت االسالم حسيني : نه . چرا ؟ مي گوئيد يك پارچه رابطه است . 

 مگر حتما بايد به شيي برسد ؟ مي گوئيد يكپارچه رابطه است . 
 برادر سليمي : پس تابي نهايت ...

يد به برادر حجت االسالم حسيني : روابط محدودي هم هستند اگر همه جهان پنج رابطه محدود بودند حتما با
 شيي برسد ؟ براي رابطه تحقق عيني مالحظه بفرمائيد و متصل هم فرضش كنيد .

 برادر سليمي : بنابراين ما به يك رابطه اي مي رسيم كه آن رابطه ، رابطه هاي تحت شمول ندارد . 
 برادر حجت االسالم حسيني : نداشته باشد . 

 برادر سليمي : و آن  رابطه بسيط است ؟ 
برادر حجت االسالم حسيني : نه رابطه به تمام آنها متصل است . شما دست به هر جا كه بگذاريد مي گوئيد متصل 
به همين عالم است . اينكه ديگر به جائي برسيم كه پائين عالم باشد كه پائين تر نداشته باشد ندارد به هر جا كه 

 دست بگذاريد متصل بهمين عالم است . 
 ما اين تقسيم بنديها را فرموديد و گفتيد رابطه ها رابطه تحت شمول دارند . برادر سليمي : ش
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برادر حجت االسالم حسيني : تحت شمول دارند از كدام زاويه ؟ از زاويه مقدمات كه مالحظه مي كنيد اول مي 
است يك  گوئيد تحت شمول دارند بعد چگونه مي گوئيد ؟ بعد مي گوئيد شامل و مشمول و اسم همه هم رابطه

 شكل . يك پيكر و يك اندام را درست مي كنند 
برادر سليمي : پس اين تعريف كه تركيب از ديدگاه اصالت رابطه تركيب روابط است قيد مي خورد ؟ يعني ما 
تعريف مي كرديم كه شيي تحت رابطه است بنابراين ما به يك شيي مي رسيم كه رابطه نيست و چون رابطه جامع 

 چيز نيست . نسبت جامع دو 
برادر حجت االسالم حسيني: اين قدم اول صحبت بود قدم و دوم اين بود كه هر رابطه اي خصلتي دارد بهر رابطه 
اي هم كه شما برسيد يك خصلت دارد در نسبيت مگر شما چه مي كنيد يك وقت هست كه مقدماتي را براي 

كه مي گوئيم اصال نمي گوئيم كه ما شيي را قبول تقريب به ذهن مي گوئيم به آخر بحث كه مي رسيم مقدمه اول 
نداريم مي گوئيم دو شيي هستند كه رابطه اشان از سنخ ايننها نيست ولي تا آخر كار كه نمي گوئيم دو شيي بعد 
مي گوئيم هر كدام از اينها هم خودش رابطه بين دو شيي است بعد آخر كار مي گوئيم اصال كلمه شيي را بي جا 

رديم اين خصلت مال اين رابطه بود آن خصلت هم مال آن رابطه است به آخرين خصلت هم كه مي در اينجا آو
 رسيد مي گوئيد مال آخرين رابطه است . 

 برادر سليمي : خصلت را هم شما ناشي از تركيب دانستيد.
تيم ؟ نتيجه برادر حجت االسالم حسيني : شما براي تقريب يك مطلب مجبور هستيد چنين بكنيد چه نتيجه گرف

اين شد كه اگر در دور دوم برگرديم ديگر هيچگاه نمي گوئيم كه اين خصلت ناشي از تركيب است مي گوئيم 
خصلت ناشي از اين  رابطه است آن خصلت هم ناشي از آن رابطه است . آن خصلت هم ناشي از آن رابطه است 

 كجا خصوصيت متعين ميشود ؟ تحت نسبيت . 
ه نسبيت حكم مي كند كه اين شيي بسيط نباشد و مركب باشد. يعني خود اين رابطه مركب از برادر سليمي : آنگا

 رابطه هاي ديگر باشد.
برادر حجت االسالم حسيني : در موضع تركيب و تجزيه كه شما نگاه مي كنيد اين موضعي است كه هنوز شيي را 

رابطه شماره الف خصلت روشن شدن را  مالحظه مي كنيد يعنيس اگر خصلت مال رابطه درست بود مي گفتيد
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خصلت سوزاندن را دارد والي آخر و همه را هم يكپارچه ديديد . البته براي تقريب  "ب  "دارد خصلت شماره 
 مطلب ناچار هستيد آغاز كنيد و بگوئيد دو شيي داريم و يك رابطه . 

 نيست برويم ؟ برادر سليمي : پس باالخره به محدود مي رسيم تابي نهايت كه معلوم 
برادر حجت االسالم حسيني : شما به محدود برسيد تقسيم را ده تاكنيد نمي خواهد بگوئيد سر كالف از دستم و 
مبهم شد شما به ده تا برسانيد ولي هر ده تا خصلتشان بر اساس رابطه است . رابطه اول اين خصلت ، رابطه دوم 

 آن خصلت رابطه سوم خصلت ديگر و الي آخر . 
 رادر اناركي : قوام رابطه آخري به كجا بر مي گردد ؟ ب

برادر حجت االسالم حسيني : به رابطه اولي هيچ فرقي ندارد يعني شما در نسبيت مي توانيد بگوئيد اين پائين 
 است و آن باالست ؟ مي توانيد بگوئيد اين چه نسبيتي است . اين درست است . 

نتجه به منتجه است جزء مقدمات است ؟ اول فرموديد قوام منتجه به اجزاء برادر سليمي : اينكه فرموديد قوام م
 است . 

 برادر حجت االسالم حسيني : ما براي تقريب مجبور شديم از اين مقدمات ذكر كنيم . 
 برادر سليمي : پس بفرمائيد كه در آخر نتيجه چه شد ؟ 

دمه اي نسبت به مؤداي خودش اشكال كن بگو اين برادر حجت االسالم حسيني : نتيجه اين شد كه شما در هر مق
قبول ندارم ولي اگر نتايج مقدمات وارد يك وادي ديگر شد ميگوئيد ما قبول نداشتيم كه در اين وادي بيائيم اين 

 نميشود . 
 برادر سليمي : يك سئوال كه آقاي حسينيان هم فرمودند كه شما خصلت را ذاتي رابطه مي خواهيد بگيريد يا نه ؟

شما فرموديد بله خصلت ذاتي معادله است نه رابطه و معادله حاكم بر رابطه است . يعني خصلت را بهرحال ذاتي 
 معادله مي گيريم ؟

 برادر حجت االسالم حسيني : آنگاه خصلت ذاتي هماهنگي ميشود . 
 برادر سليمي : اين مساءله به اينجا ميرسد كه خصلت ذاتي قانون باشد . 

 السالم حسيني : امر ثابتي كه هماهنگي را تمام كند . برادر حجت ا
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برادر سليمي : آقاي خوش اخالق يك مطلبي را در مباحثه مي فرمودند كه قانون ممكن است شكسته شود شما 
فرموديد كه اين قانون را نسبت به ادراكات نمي توانيم بگوئيم شكسته ميشود . يعني نمي توانيم بگوئيم تمام 

ما داريم ممكن است فردا شكسته شود مطالب حقي كه نسبت به اصول اعتقاداتمان مي گوئيم قابل  ادراكاتي كه
شكسته شدن نيست يعني قانون هست كه قابل شكسته شدن نيست حال مي خواستم سئوال كنم كه آيا اين امر 

اي خود من هست كه يك ثابت اگر مخلوق باشد قابل اين هست كه تعويض شود يا اعدام شود . يعني اين امكان بر
 امر ثابت ديگري با يك نقشه ديگري ...

برادر حجت االسالم حسيني : در امر قانون بر خالف چيزهائي كه تحت قانون هست كه آنها را مي گوئيد حركت و 
 تغيير و تكامل دارند در نفس خود قانون اين را نمي توانيد بگوئيد.

صول اعتقادات تكيه به قوانيني مي كنيم كه آن قوانين هم حتما به امر برادر سليمي : در همين جا ما در اثبات ا
 ثابت متكي هستند.

 برادر حجت االسالم حسيني : بله يعني ادراك ما تحت آن امور ثابت رشد مي كند يعني اداركي از امر ثابت است.
 برادر سليمي : يعني آن ادراك متكي به آن است.

 تغييرات كه متكي هستند. برادر حجت االسالم حسيني : مثل
برادر سليمي : اگر آن امر ثابت قابل خلع و اعدام و تعويض باشد اين اداركي هم كه نسبت به خداوند داريم آيا قابل 

 تغيير ميشود.
برادر حجت االسالم حسيني : اين تغيير يادمان نرود كه آن امر ثابت را به علت غائي متصلش كرده ايم اگر علت 

 تغيير كند حتما اداركات ما هم بايد تغيير كند. غائي بخواهد
 برادر سليمي : ما مي خواهيم بگوئيم ادراكات ما صحيح است و شكسته نشدني است و اينكه خداوند ...

برادر حجت االسالم حسيني : صحيح و غلط را بايد اول تمام كنيم اگر هماهنگي با كمال مطلق شد يعني 
ماهنگي صفت فعل با صفت فاعل و هماهنگي علت غائي با صفت فعل معنا ندارد هماهنگي فعل با صفت فاعل و ه

كه فرض شكستن در آن بكنيم و اگر فرض كنيد آن صفت فعل نباشد معنايش اينست كه فرض كنيد آن صفت 
 متناسب با خالق نباشد . 
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 برادر سليمي : پس اينكه قانون شكسته شود امكان ندارد.
: به اين معنا كه حضرتعالي مي فرمائيد نه امكان ندارد. يعني نقشه اي را كه خداوند  برادر حجت االسالم حسيني

جهان بر اساس آن جهان را بطرف علت غائي مي برد كه تمام مراتب تفضالت در آن هست چنين نيست كه 
 خداوند تبارك و تعالي وسط كار ظلم كند و همه دارو دستگاه را لغو كند.

اينست كه آيا همينكه مي فرمائيد هماهنگي كمال مطلق با صفتش است و صفت فعل با  برادر سليمي : عرض من
صفت فاعل و كليه قوانيني كه بر اساس آن اثبات مي كنيم مثال اينكه مطلق نمي تواند مطلق خلق بفرمايد يا 

 مطالبي از اين قبيل كه در مورد كل جهان و بسيط است...
هستي شناسي كه رفتيم پايگاه هستي شناس ما مثل پايگاه درست كردن اين برادر حجت االسالم حسيني : در 

 ليوان است هيچ فرقي ندارد ...
برادر سليمي : بخاطر اينست كه ما يك امر ثابتي براي خلقت قائل شديم كه آن امر ثابت را االن قابل تعويض نمي 

 دانيم ولي فرض دارد كه تغيير كند؟
نه فرض ندارد اگر فرض ظلم بكنيد فرض دارد فرض لغو بكنيد فرض دارد فرض برادر حجت االسالم حسيني : 

 جهل بكنيد فرض دارد اگر حضرت حق سبحانه و تعالي را منزه دانستيد نمي توانيد اين فرض را بكنيد.
 برادر سليمي : اين مسائله عدل كه مطرح است ....

 برادر حجت االسالم حسيني : هماهنگي فعل با فاعل.
 سليمي : پس عدل حقيقي دارد كه خداوند بر طبق آن خلق مي فرمايند  برادر

برادر حجت االسالم حسيني : بفرمائيد ذاتي كه منزه از ظلم است حقيقي دارد ذات حق كه منزه از نقص است 
 حقيقتي دارد معنا ندارد كه بگوئيم خدا اراده كند كه خدا نباشد.

 كه هماهنگي با كمال مطلق و غيره . برادر سليمي : مطالبي كه االن فرموديد
 برادر حجت االسالم حسيني : همه اينها از صفات تنزيهي و جالل خداوند است.

 برادر سليمي : يعني وجود عدل هم متكي به حضرت حق ميشود؟
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برادر حجت االسالم حسيني : به تنزيه حضرت حق سبحانه و تعالي صفات ثبوتيه به صفات سلييه بازگشت ميكند 
داركي كه شما از ماده و نقايص داريد است كه منزهش مي كنيد در كمال مرتبه تنزيه كه عقلمان از حضرت حق ا

 ميرسد.
 برادر سليمي : اين براي ذهن من جديد است.

 برادر حجت االسالم حسيني : نه ما استفاده از حرف خودتان كرديم.
 برادر سيف : آيا رابطه هستي دارد؟

 حسيني : هستي رابطه خارج از بحث موضوع است.برادر حجت االسالم 
 برادر سيف : پس بود و نبودش 

 برادر حجت االسالم حسيني : بله هستي دارد ولي هستي آن خارج از بحث ماست.
 برادر سيف : در جهان جزء رابطه چيز ديگري هست.

مي گوئيد چيزي غير از كيفيت ؟ برادر حجت االسالم حسيني : آيا غير از اينكه چيزي متكيف به كيفيت باشد يا 
اگر مي گوئيد چيزي غير از كيفيت مي گويم كيفيت را در اينجا در هستي بحث مي كنيد چيزي هست مي 

 فرمائيد.
 برادر سيف : جهان چيزي جز كيفيت است ؟

 برادر حجت االسالم حسيني : عبارت حضرتعالي را بنويسم و برايتان بخوانم.
 جواب بدهيد. "است و هست  "فرضش برادر سيف : در هر دو 

 برادر حجت االسالم حسيني : مي گوئيد جهان چيزي به جز كيفيت هست؟
 اين بحث در هستي شناسي هست يا نه ؟

 برادر سيف : شما علي فرض اين حركت كرديد كه است يا هست يا نيست ؟
 برادر حجت االسالم حسيني : شما بحث را روي هستي برديد يا نه ؟

 سيف : بحث روي كيفيت است.برادر 
 برادر حجت االسالم حسيني : نسبت به كيفيت ...
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 برادر سيف : جهان كيفيت دارد ؟
برادر حجت االسالم حسيني : با لغت كه نميشود چه بگوئيد دارد يا غيره شما بحث را گاهي در هستي مي بريد. 

نيست . هستي ممكن بدون كيفيت هم بنده عرض مي كنم كيفيت حد وجود است. جداي از هستي ممكنات هم 
محال است اين ربطي به بحث اينجا ندارد اين بحث بايد در هستي شناسي سئوال شود كه آيا هستي محدود به 

 چيست ؟ هستي ذاتا چيست ؟
 برادر سيف : بسيار خوب حال مي پرسيم آنچه كه مورد بحث ما قرار گرفته مركب است ؟ متكيف است ؟

 حسيني : اين حرف خوبي است بلكه متكيف است متعين است. برادر حجت االسالم
رادر سيف : آيا ما در نهايت مي خواهيم راجع به هستي اين از طريق توجه به كيفيتش نظر بدهيم ؟   برادر حجت 
االسالم حسيني : در نهايت پس اينكه كيفيت شناسي تمام شد هيچگاه درباره هستي نمي توانيم جز از طريق 

ن بگوئيم يعني استداللهائي كه ما مي كنيم توجه به كيفيت است. مفاهيم متعددي است كه اينها را كيفيت سخ
 منظم مي كند.

برادر سيف : پس ما توجهي به متكيف مي كنيم تا راجع به هستي آن نظر بدهيم . بنابراين از ديد ما آنچه كه مي 
 هستي شناسي كنيم؟خواهيم راجع به داللتش نظر بدهيم به عبارتي مي خواهيم 

 برادر حجت االسالم حسيني : آخر كار بله.
 برادر سيف: االن از محدوده موضوعي بحثمان متكيف ها هستند و گفتيم كه متكيف ها هم جز روابط نيستند.

برادر حجت االسالم حسيني : بعد رابطه بين متكيف و كيفيت را شما صحبت مي كنيد و مي گوئيد ربطه بين 
 ت را برايمان بگوئيد اين هم بعدش هست.هستي و كيفي

 برادر سيف : اثر و خصلت جز از كيفيت و هستي است ؟ 
 برادر حجت االسالم حسيني : خصلت و اثر را كه مي گوئيد در آن تعدد را هم مالحظه مي كنيد يا نه ؟ 

 برادر سيف : نه تجريدي مالحظه مي كنيم.
 ريد صحبتش را مي كنيم.برادر حجت االسالم حسيني : خوب در بحث تج

 برادر سيف : مگر ما بدون تجريد حكم به خصلت دار بودن روابط و معادالن را مي توانيم بدهيم.
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برادر حجت االسالم حسيني : شما مي گوئيد من در مورد تعدد خصال صحبت نمي كنم. درباره خود خصلت مي 
بخواهيد صحبت كنيد اولين قدمش اينست  خواهم صحبت كم آن يك بحث ديگر است درباره هستي كيفيت اگر

 كه درباره كيفيت و خصلت تجريدي بحث كنيم ولي االن كه آن بحث را نمي خواهيم بكنيم.
 برادر سيف : ما بدون اينكه تصور خصلت بصورت انتزاعي بكنيم مي توانيم راجع به آن صحبت كنيم؟

درست است كه ما كلمه خصلت را مي  _چيست ؟ برادر حجت االسالم حسيني : نظرمان از اين صحبت كردن به 
 گوئيم ولي نظرمان به خصلتها هست در مورد متعددها صحبت مي كنيم يا درباره خودش صحبت مي كنيم؟

 برادر سيف : درباره ذاتش صحبت نمي كنيم اما نسبت به تعدد خصلتها نظر داريم.
ست كه بايد در نسبيت تمام شود تا بتوانيم كار برادر حجت االسالم حسيني : احسنت. تعين خصلت همان چيزي ا

 منطق را آغاز كنيم.
برادر سيف : وقتي مي گوئيد خصلت از معادالن است نسبت به ذات خصلت نظر داريد كه از معادالت است يا 

 نسبت به كيفيت آن.
برادر حجت االسالم حسيني : در اينجا كه مي گوئيم خصلت علت ميخواهد عين وقتي است كه مي گوئيم از 

 معادالن است. يعني در اينجا درباره علت خصلت صحبت مي كنيم 
 برادر سيف : علت وجودي ؟ 

 برادر حجت االسالم حسيني : نه علت تكيف علت تغايري.
 كه مشتبهه شود.برادر سيف : پس اينجوري نفرمائيد 

 برادر حجت االسالم حسيني : عيبي ندارد صحبت ما را اصالح كنيد.
 برادر سيف : علت خصلتهاؤ علت وجود خصلت معادله نيست. علت كيفيت ...

 برادر حجت االسالم حسيني : قطعا . علت كيفيت ، علت تعين است.
 برادر سيف : اما روابط چكاره بودند ؟ 
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يني :روابط تحقق آن قانون هستند يعني تكيف گاهي شما قانونش را داريد گاهي محقق برادر حجت االسالم حس
ميشود اين دو تاست يعني قانون فردا صبح قطعا محقق نيست . و لكن قانونا هست آن قانون حق هست چنين 

 نيست كه آن قانون باطل شود.
 ال ريب فيه. حتما هم مي آيد و لكن االن كه محقق نيست.

 ف : يعني قانون جداي از كيفيت وجودي دارد كه در طول زمان ساري و جاري ميشود.برادر سي
برادر حجت االسالم حسيني : كه زمان تحت آن ساري و جاري ميشود و قانون كه نبايد اسم زمان آورد در قانون 

 كه گفتيم امر ثابت.
 برادر سيف : علي فرض آن به تناقض برخورد مي كنيم يا نه ؟ 

ت االسالم حسيني : نه شما تحت آن قانون حركت مي كنيد خود آن قانون كه نمي تواند حركت داشته برادر حج
باشد اگر قانون به معناي ادراك از قانون باشد قانوني به معناي روابط اين اشياء باشد راست است قانون هم تغيير 

 غييرات باشد آن حاكم و ثابت است.دارد ما تغيير مي كنيم اگر قانون به معناي معادالن نسبي حاكم بر ت
 برادر سيف : شيي از ديدگاه شما چه مفهومي دارد؟

 برادر حجت االسالم حسيني : شيي به معناي كيفيت ميشود و نهايت به معناي رابطه ميشود.
 برادر سيف : يعني رابطه همان شبي است و شيي همان رابطه است.

ثير تعيني به معناي اينكه به اصطالح ... گاهي زمان و مكان را از هم برادر حجت االسالم حسيني : يعني نه به تأ
جدا مي كنيم گاهي نمي توانيد جدا كنيد شيي در بيان اول مكان را از زمان جدا ميكند در بيان دوم اصالت رابطه 

 مكان جدا از زمان نيست.
 برادر سيف : وقتي كه شيي همان رابطه باشد و اصالت را به شيي بدهيم.

برادر حجت االسالم حسيني : نه براي مفهوم شيي بفرمائيد يك چيز ديگر بگوئيد مفهوم شيي هم در دستگاه 
 تعاريف شما جائي دارد؟ مي گويم مفهوم مكان را دارد.

 برادر سيف : و زمان مفهوم .... ؟ 
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ه قبال صحبت مي كرديد برادر حجت االسالم حسيني : و زمان مفهوم خود زمان را دارد من مي گويم آن شيي را ك
و زمان را از مكان جدا مي كرديد قبول نداريم شيي كه جدا باشد و بعدش زمان نباشد و در حال تغيير نباشد به 
عبارت ديگر شيي بعنوان متحول مي گوئيد آن را درايم. شيي را به معناي چيز ثابتي مي گوئيد كه بشود ... اگر 

كليه همانئي را بگوئيد كه بگوئيد اين همان است اين اشكال پيدا مي كند بعض از تعابير را كه در السنه هست 
چون به اين شما و نه همان شما مصداق اين را ندارد ولي اگر به معناي اين بگوئيد كه اين هماني در مرتبه ادراك 

را دارد ولي  و انتزاع و نظر درباره تجريد و حكم نسبت به هستي آنجا جايش هست و سر جايش هم احترام خودش
در موضع عيني كه مي رسيد اين نه آني است نه اين هماني . اين آن نيست اگر اين آن نيست گفتيد آنگاه اين آن 
شما هم شيي است ولكن به غير آن نيست اين آن نيست هم در زمان و هم در مكان اين نه آني غير از اين هماني 

 است.
يد و بگوئيد اين قوطي كبريت ثابت كه ندارد مثال يك صفحه اي را شما شيي را كه بتوانيد روي أن دست بگذار

رنگهاي مختلف مي زنند و مي چرخانند شما آن را سفيد مي بينيد شما نمي توانيد بگوئيد كه اين سفيد است مي 
امر  توانيد بگوئيد تركيب نورها سفيد ديده ميشود اين هم ثابت ديده ميشود نه اينكه واقعا ثابت باشد بله تحت

ثابت است و مهم مطلب اينست كه در بحث تضاد ديگر تحت امر ثابت نمي آيد و لذا ادراك و شناخت و همه چيز 
 زير سئوال ميرود از صحبتي كه اينجا كرديم پايگاه همه استداللهايمان ثابت و محكم سر جايش است.

م شد ادامه مي دهيم اما بحث ما قبل از منطق برادر سيف : من انشاء ا... باز دقت مي كنم و در جلسه آينده اگر الز
 بود و بنابراين از فلسفه نبايد چيزي فرض بگيريم بنابريان مركب بودن جهان را در كجا اثبات كرديم.

 برادر حجت االسالم حسيني : شما حركت را براي جهان پذيرفتيد ؟
 د ؟ برادر سيف : براي كل جهان بعنوان يك مجموعه متحرك در كجا اثبات ش

 برادر حجت االسالم حسيني : رابطه بين زمان و مكان را پذيرفتيد ؟ 
 برادر سيف : در شيي متغير بله .

برادر حجت االسالم حسيني : ما نسبت به همان شيي متغير جهان متغير صحبت مي كنيم ما درباره جهاني 
 صحبت مي كنيم كه آن جهان در حال تغيير است.
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مي خواهيم بگوئيم اين جهاني را كه ما فرض كرديم همان جهاني است كه بدنبال  برادر سيف : نهايتا وقتي
داللتش در هستي شناس هستيم ، هست يا جهان ذهني است. اگر يك جهان ذهني است كه بدنبالش نيستيم اگر 

ق اين را همان جهان ذهني ما جهان عيني است پس اثبات متغير بودن آن بايد شده باشد حال يا بايد قبل از منط
 بتوانيم تمام كنيم ...

برادر حجت االسالم حسيني : شما يك مجموعه داريد و مي گوئيد اين مجموعه ذهني در عينيت هم يا يك 
 قسمتش ثابت است يا ثابت نيست.

 برادر سيف : چرا يك قسمت ؟ 
 برادر حجت االسالم حسيني : بخض از جهان يا تغيير مي كند يا قسمتي از آن ثابت است.

برادر سيف : اين فرض را كه نتوانستيم بكنيم گفتيم كه اگر جهان ثابتي باشد به اين معني كه هيچ نحوه حركتي 
در آن نباشد و هيچ تصوري از آن نخواهيم داشت بنابراين راجع به آن صحبت نمي كنيم اگر قرار شد صحبت كنيم 

متغير صحبت كنيم بايد ابتدا اثبات كنيم كه  جهان متغير را صحبت مي كنيم وقتي هم خواستيم راجع به جهان
 جهان متغير است.

برادر حجت االسالم حسيني : ما ادراكي  راجع به جهان غير متغير نداريم اگر بخشي از آن هم غير متغير باشد ما 
 ادراكي از آن هم نداريم ما در بخشي كه داخل در ادراك شماست صحبت مي كنيم.

 ريم جهان مركب است.برادر سيف : پس فرص مي گي
برادر حجت االسالم حسيني : آن بخشي را كه شما فرض كرديد جهان متغير است يعني ما متغيرهائي كه مشا 
مالحظه كرديد درباره مكان و زمان دارها ، قانون حاكم بر زماندرها نسبيت زمان دارها در اين قسمت صحبت 

 كرديم.
ني كه مركب است صحبت مي كنيم يا جهان را تفكيك نمي كنيم يا برادر سيف : يعني پذيرفتيم كه درباره جها

 مي گوئيم بهر صورت درباره هستي مركب صحبت مي كنيم.
 برادر حجت االسالم حسيني : درباره هستي متغير صحبت مي كنيم.

 برادر سيف : متغير و مركب و اين را كجا اثبات مي كنيم ؟ 
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      بت كرديم . برادر حجت االسالم حسيني : تغيير را ثا
 والسالم
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 بسمه تعالي

 ٨٤جلسه 
برادر معلمي: بسم اهللا دو جلسه واحدي كه در خدمت برادران بوديم دو مرتبه پيرامون همان مطالبي كه به صورت 
علي فرض در دو جلسه مشترك قبل جناب آقاي حسيني فرمودند و در ادامه بحث امر ثابت واحد در حركت بود 

كه تمام اين زحمات و فكرها به خاطر  ثابت شد و بعد يك تذكري خدمت برادران عرض شد كه اصل منطق انطباق
آن است در همين يك مهره حل مي شود و اگر ما بتوانيم اين مطلب را تمام كنيم كه از امر ثابت واحد چگونه امور 
متغاير متعدد و متغير شكل مي گيرد و متعين مي شود و رابطه آن امر ثابت واحد به اين امور متعدد متغير و 

عد اين مطلب در همه جاهاي ديگر پاسخ سواالت ما را مي دهد پاسخ اين سوال را مي دهد متغاير چگونه است. ب
كه يك امر واحد كه قوانين رساله باشد و در گذشته در بحث اجتهاد بحث آنرا تمام كرديم چگونه بر مصاديق آن 

ا مي توانيم شرايط در خارج كه شرايط متغاير زمانها باشد جاري مي شود و شرايط را عوض مي كند چگونه م
موجود را به شرايط مطلوب تغيير بدهيم آيا اگر همانجا جواب داده باشد آيا نبايد گفت كه بين شرايط موجود و 
شرايط مطلوب بايد جامع مشتركي باشد. آنگاه ببنيم كه از جامع مشترك چه قيدي خورد است كه شرايط موجود 

ي را انجام دهيم. چه تعويض ربط يا تعويض شيي يا تعويض خصلتي را بوجود آمده است بعد از آن ما بايد چه اعمال
بايد انجام بدهيم كه شرايط موجود به شرايط مطلوب تبديل شود بعد از آن مي توان پاسخ ما را بدهد كه شيي 
 مركب و اجزاء چه رابطه اي با يكديگر دارند . يك شيي مركب را يك خصلت جديد را كه بخواهيم بوجود آوريم.

(حتي اگر در صنعت بشاد) چگونه بايد از آن اجزاء استفاده كنيم و يك مركبي را بوجود آوريم بنابراين چون اين 
بحث مهره اصلي خواهد بود و خود جامع مشترك زير مجموعه هاي آن خواهد بود برادران انشاء اهللا خوب دقت 

ارد يكي از مصاديق خاص اين امر به نحوي نشويم كنند تا اين مهره را به خوبي زير تمام كنيم تا در حين بحث و
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كه مطلب از كليت بيفتد تا بعد نتوانيم پاسخگوي نقاط ديگر باشيم. بلكه در اين امر مهم بتوانيم ابداع احتمال 
كنيم و يك اجمالي از آن را در نظر بگيريم و آنرا در نقاط مختلف امتحان كنيم زيرا كه مي دانيم آنها به صورت 

با هم ربط دارند بعد مرتب كه در مواضع مختلف آنرا آزمايش مي كنيم از اجمال آن كم مي شود و  سيستمي
روشنتر مي شود آنگاه آن مطلب را در جاي ديگر در تغيير در جايي كه وضعيت شيي را بخواهيم عوض كنيم و 

ابطه اش با قوانين رساله شيي جديدي را بوجود آوريم و وضعيت ؟؟؟ را از اين حالت به حالت ديگري ببريم ر
چگونه است؟ و همه اين ارتباطات را كه بررسي كنيم مطلب بيشتر تبيين مي شود سپس از دوستان خواسته شد 
كه با توجه به همان مقدماتي كه قبال تمام كرديم فكر كنند كه چگونه مي توانيم ربط بين امر ثابت واحد را با امور 

و روشن كنيم كه آن امر چگونه اين كيفيات را متعين مي كند. رابطه بين آنها  متغاير متغير و متعدد تمام كنيم
چگونه است و سپس بگويند كه آيا اگر خبواهيم اين سير را طي كنيم تا بحث روشن شود همان مقدمات قبلي 

نيم تا بتوانيم كفايت مي كند يا بايد آن مقدمات را به شكلي تركيب كنيم؟ يا الزم است مقدمه اي ديگر را اضافه ك
آن سوال را پاسخ دهيم؟ چه سير گفته شد آن سيري كه بيشتر روي آن صحبت شد اين بود كه اول از همه بيايد 
بحث تركيب را تمام كنيم و بعدا بحث رابطه را تمام كنيم و بعدا بگوييم كسي كه تغيير را پذيرفته باشد ضرورتا 

را بپذيرد . رابطه را پذيرفته است يعني بين آن اجزايي كه  تركيب و مركب را پذيرفته است اگر كسي تركيب
معتقد شده است در اين تركيب وجود دارند حتما رابطه را پذيرفته است. سپس بحث را ادامه بدهند و تعين 
خصلت در رابطه را تمام كنند كه بحث سيستم هم همينجا تمام مي شود و بعد از آن برگرديم و مطلب را در 

 آزمايش كنيم و از اجمال آن كم كنيم. شاخه ديگري
در اين قسمت اول كه در جلسه واحد وارد شديم دوستان روي دو مطلب بحث مي كردند يكي همان صحبتي كه 
جناب آقاي سيف قبال گفته بودند كه همينكه مي گوييم امر ثابت واحد متعين مي كند تغييرها و تغيرهاي مختلف 

قائل باشيم و بگوييم هر علت يك معلول دارد در اينجا كه يك امر ثابت واحد است و  را اگر رابطه علي و معلولي را
اينها هم امور متغايري هستند. ابتدا به نظر مي رسد كه يك علت معلولهاي مختلفي دارد. اما اگر آن قانون كلي 

ته بشاند كه معلول آن نخواهد بشكند كه هر علت يك معلول داشته باشد, اين متغايرين بايد جامع مشتركي داش
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علت, جامع مشترك اين متغايرين باشد, تا آن قانون شكسته نشود اين يك بحثي بود كه در دو جلسه مشترك 
 گذشته مقداري در مورد آن بحث شده است.

يك بحث ديگر هم مطلبي بود كه آقاي حسينيان فرمودند , در مورد اينكه تغيير ضرورتا تركيب را مي رساند و 
مي گوييد چيزي يا كيفيتي تغيير كرده است  "تغيير "ودن متغير غير قابل انكار است زيرا وقتي مي گوييدمركب ب

كه حالت اوليه آن اينگونه بوده است و بعد با اضافه شدن يا كم شدن چيزي به كيفيت ديگري تبديل شده است. 
اول بعالوه يا منهاي يك چيز با خصلت بنابراين تغييرنشان دهنده تركيب است. يعني خصلت دوم مركب از خصلت 

ديگر است. اما صحبتي كه دوستان در نقض مي گفتند اين بود كه موقعي كه ما بحث تغيير را مطرح مي كرديم 
نظر به جامع مشترك نداشتيم بلكه نظر به وجه افتراق داشتيم, مي گفتيم توالي دو كيفيتي كيفيتي بعد از يك 

يعني  "دو كيفيت"ر پيرامون همين مطلب صحبت شد كه وقتي مي گويد توالي كيفيت ديگر مي آيد, يك مقدا
از يك طرف تغاير را نشان يم دهد و از طرف ديگر نشانگر وجه  "دو"جامع مشترك گرفته ايد, يعني گفتن 

 "دو"بوده است كه قابليت جمع داشته اند و شما جمع كرده ايد و اين  "يك"تا  "دو"مشترك نيز هست. يعني 
قيدي را و مطلبي را اضافه مي كنيد ان مطلب جامع  "دو"هست, وقتي بدنبال  "يك"امع مشترك آن دو ج

كيفيتهاي ها است. آنها  "يك"جامع مشترك آن  "كيفيت",  "دو كيفيت"مشترك بين آندو بوده است اگر گفتيد 
ناميده  "دو"ا جمع كرده ايد و خاص بودند , دو شيي خاص بودند , حال كه با هم جمع شده اند آن طرف معادله ر

به عنوان مثال مي گفتيم كه اگر يك  "دو كيفيت"ايد و اين طرف معادله را هم جمع كرده ايد و مثال گفته ايد: 
حتما آن طرفش را هم بايد باتكاء  "دو"سيب و يك انار را بخواهند با يكديگر جمع كنند وقتي كه بخواهند بگويند 

يعني چيزي را بگويند كه جامع مشترك انار و سيب باشند  "دو ميوه"ي بايد بگويند جامع مشترك جمع كنند يعن
در عين اينكه نشان دهنده تغاير جامع مشترك و تركيب هم  "دو". يك مقدار روي اين مطلب صحبت شد كه 

بلكه اگر  هست و اينكه تا كيفيتهاي جامع مشترك نداشته باشند قابليت جمع ندارند كه شما آنها را جمع كنيد
در تعريف تغيير استفاده نكنيد و بگوييد كيفيتي بعد از  "دو"معتقد به جامع مشترك نيستيد بهتر است از لفظ 

كيفيت ديگر آمده است البته هر لفظي را هم كه بكار ببرند با مجبورند به جامع مشتركي تن بدهند, ولي باز 
ديگر مي آيد, كه باز لفظ كيفيت براي هر دو آنها استفاده  همانجا هم اگر بخواهند بگويند كيفيتي بعد از كيفيت
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كرده اند و كيفيت را جامع مشترك آنها دانسته اند, اگر بخواهند جامع مشترك نگيرند, حتما باين بين آنها انفصال 
 مطلق را قائل باشند. يعني آن دو چيز را كامال از يكديگر جدا كنند و اين در بحثهاي قبلي رد شده است.

يك مقدار ديگر هم باز در مورد اينكه مگر كيفيتها چه هستند بحث شد و اينكه كيفيت غير از آثار چيز ديگري 
نيست و اينكه چنانكه (قبال در بحثهاي گذشته پيرامون تغيير روشن شد كيفيت اول در كيفيت دوم نقش دارد اگر 

دارد بايد بين آندو انفصال مطلق قائل باشيم كه كه بخواهيم نقش آنرا نفي كنيم و بگوييم اولي در دومي اثري ن
انفصال مطلق بين آنها را هم قبال نفي كرده ايم بنابراين كيفيت اول در كيفيت دوم اثر دارد و همچنين چون 
كيفيت جديد غير از كيفيت سابق بود و كيفيت جديدي است, پس حتما به آن اثر چيزي اضافه يا چيزي كم شده 

 ظاهر شده است و اين نشان دهنده اين است كه اثر و خصلت و كيفيت ها مركب هستند. است كه اثر جديدي
يك مقدار درباره همين مطلب در جلسات صحبت شد كه هم اكنون دوستان در همين باره و درباره كيفيت ادامه 

رابطه در تركيب بحث در تبيين اينكه چگونه با توجه به بحث تركيب ضرورت رابطه اثبات مي شود بعد از اثبات 
 اصالت رابطه و اينكه چيزي غير از رابطه نيست اثبات مي شود.

مطلب ديگري نيز به عنوان يكي از شاخه هاي فرعي بحث بود كه اگر از بحث تركيب بخواهيم شروع كنيم پس از 
م آنگاه آن جواب اين مطلب را چگونه مي دهيم كه اگر هميشه با تجزيه شيي مركب به مركب كوچكتري مي رسي

بايد سير بينهايت در تجزيه مركب را قائل باشيم ولي اين درست نمي تواندباشد زيار يك محدود خصلت نامحدود 
نمي تواند داشته باشد و نا محدود در محدود نمي گنجد اگر هم بخواهيم از آن طرف جواب دهيم كه سير تجزيه 

سيط برسيم به معني آن است كه آن كيفيت آخر پذيري مركب را محدود بدانيم يعني باالخره به يك شيي ب
خصلت پذير نباشد حال آنكه چيزي كه بسيط باشد و خصلت نپذيرد چگونه مي تواند با چيزي جمع شود و خصلت 
جديد حاصل وشد بدين ترتيب دو طرف فرض مي شكند و بن بستي بوجود مي آورد اما دوستان ديگر جواب مي 

كه با ديد اصالت شيي به مسئله برخورد شده است. اگر از بحث اصالت رابطه شروع دادند كه اين ناشي از آن است 
كنيم و سيستمي مالحظه نماييم ديگر اول و آخر گفتن معني پيدا نمي كند تا بگوييم وقتي ان را تجزيه كرديم به 

يي بود كه مطرح شيي بسيط مي رسيم يا باز هم تجزيه مي شود و تا بينهايت جلو مي رويم؟ اين بحث اصالت ش
گرديد , اما پس از اين صحبت شد كه اصال از اين راه وارد نشويم كلي اين مطلب را تمام كنيم و سپس اگر معلوم 
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شد كه بايد سيستمي نگاه كنيم و اصالت رابطه هم تمام شد, آنگاه اين مطلب را هم از آن طريق به سادگي مي 
 توان پاسخ داد.

ثي را كه از جلسات قبل دنبال مي كرديم پيرامون تغاير و تغيير و هماهنگي و سنجش برادر حسينيان: بسم اهللا بح
في الجمله بود به نظر مي رسيد كه در ابتدا تا مرحله تغيير توجه موضوعي ما به اصالت شيي بود , يعني آنجا شيي 

ت شيي بيان مي كرديم اما را مي ديديم و تغاير را براي شيي تمام مي كرديم و همچنين تغيير را بر اساس اصال
وقتي كه وارد بحث رابطه شديم يك اشكال مطرح شد و آن اينكه ما چگونه از بحث اصالت شيي به اصالت رابطه 
اثبات بشود كجاست؟ چگونه تبيين شد؟ در اين مورد به نظر رسيد كه در همان بحث تغيير كه ما اشياء و كيفيات 

يفيت با كيفيت بعد بي خود رابطه دارد بحث تركيب را به صورت اجمالي را متغير دانستيم و پذيرفتيم كه يك ك
تمام كرده ايم البته باز اينجا گفته مي شد كه بحث تركيب و بساطت و بساطت زماني و ذاتي بحث هايي فلسفي 
 است كه بعدا بايد عنوان بشود ولي با قبول متغير بودن كيفيات, خصلت مشترك و جامع مشترك داشتن اشياء

حتما اثبات مي شود و از اينجا مي توانيم اجمالي از بحث تركيب را تمام كنيم و بگوييم چون اشياء مركبند پس 
 در تركيب آنها خصلت رابطه است كه منتجه را متعين مي كند.

در اينجا اشكاالتي به اين مطلب مي شد كه شما در بحث تغيير گفته ايد  يك كيفيت بعد از يك كيفيت ديگر مي 
آيد و اينجا هم همانطور كه آقاي معلمي فرمودند مي گوييم ابتدائا به همين دليل ما براي رسيدن به يك خصلت 
خاص حتما به سراغ يك كيفيت و خصلت خاص مي آييم يعني اگر بخواهيم بخار آب داشته باشيم حتما بايد آب 

اص يك خصلت خاص بروز مي دهد. پيدا كنيم و بخار كنيم وس راغ هر خصلتي نمي رويم يعني هر خصلت خ
دوستان پاسخ مي دادند كه اين منوط به امر ثابت است و به آن امر بر مي گردد در آنجا باز مي پرسيديم آيا امر 
ثابت از يك راه يك خصلت خاص را مي دهد؟ يعني آيا امر ثابت مي تواند از سنگ بخار حاصل كند يا حتما امر 

ا حاصل نمايد؟ البته الزمه پذيرش اينكه اين دو كيفيت متوالي منفصل باشند آن ثابت بايد از طريق آب بخار ر
است كه رشد علم زير سوال برود و انتزاع نفقي شود و بحثي كه قبال شده است تكرار مي شود كه ديگر بين آب 

خصلت مشترك درياچه مازندران و آب پارچ منزل ما ديگر آبها هيچ خصلت مشتركي نبايد ذكر كنيد زيرا ديگر 
معين ندارند چون انفصال مطلق دارند و بناگزير براي توصيف يك چيز بايد نيم صفحه كاغذ را سياه كنيد و بدين 

۳۹۵



ترتيب مفاهيم هم در نهايت محال مي شود زيار بدون انتزاع مفاهيم محال است. لذا با قبول بحث تغيير و لوازم آن 
اجمال تركيب در خصلت مركب نهايتا به اين مي رسيم كه ربط بحث تركيب اجماال تمام مي شود و با پذيرش 

 است كه خصلت منتجه را متعين مي كند.
برادر اميري: بسم اهللا مطلبي را كه جناب آقاي حسينيان فرمودند از زاويه اي ديگر تبيين مي كنم البته پيش از آن 

بطه بين امور متغاير را هم بحث كرديم و اثبات دو مقدمه را عرض مي كنم اول اينكه ما امر ثابت را پذيرفتيم , را
شده است (چه آن متغاير در تغيير باشد و چه در تغاير) دوم اينكه تغيير از تغاير غير قابل انفكاك است يعني اين 
به تبع آن امر قبلي غير قابل انكار است. يعني وقتي كه مي خواهيم بگوييم امور متغاير: امور متغاير چيزي نيستند 

ز مراحل مخلتف يا تواليهاي مختلف امور متغير در يك مرحله خاص كه ما در نظر مي گيريم يعن ياالن وقتي ج
مي گوييم اين متغاير با آن است د رعين حال هر دودر حال تغيير هستند و واقعيت اين است كه ما نمي توانيم 

ر پذيرفتن تغاير است ولو به نحو اجمال باشد و آنجا تغيير را ازتغاير جدا بدانيم و لو در مرحله اجمالي پذيرفتن تغيي
هم كه صحبت از تغاير است تغيير را به نحو اجمال پذيرفته ايد بدين ترتيب با توجه به فرضهاي گذشته بحث 
تركيب و مركب به نحو اجمال پذيرفته شده است . يعني اينكه حداقل دو متغاير در ربط با هم يك چيز ديگري را 

ما پذيرفته شده است وقتي مي گويند اين كيفيت به آن كيفيت تبديل مي شود حداقل دو كيفيت مي دهند حت
مثل آب و آتش در كنار هم قرار مي گيرند و يا اكسيزن و هيدروزن آب را مي دهند و اين مطلب در اين حد غير 

دو كيفيت متوالي قبال  قابل ترديد است زيرا شك در اين مرتبه از تركيب نفي كننده رابطه اي است كه بين
 پذيرفته ايم و الاقل آن است كه ما اين را عالوهن بر اثبات علي فرض پذيرفتيم و جلو آمديم. 

و اينكه كه با ديد اصالت شيي تا اينجاي مطلب را پذيرفته ايم كه : امرو متغاير با هم رابطه درند تغيير و تغاير هم 
تغيير از تغاير) رابه عنوان اقرار به تركيب اجماال پذيرفته ايم و در  از هم جدا نيستند و همين امر (عدم جدايي

نتيجه دو شيي و يك رابطه بين آنها را در تركيب ضروري مي دانيم . اينك سوال ميكنيم كه آن دو شيي و اين 
 آيد يا نه؟ رابطه چه نسبتي با يكديگر دارند؟ آيا از يك سنخ هستند يا نيستند؟ آيا تسلسل در اينجا هم پيش مي

اوال اثبات مي كنيم كه مساله تسلسل در اينجا موضوعا منتفي است زيار كه وجود رابطه را پذيرفته ايم و شيي نبود 
رابطه را هم پذيرفته ايم بدين ترتيب از كنار هم قرار گرفتن دو شيي خصلت جديدي حاصل مي شود كه ويزه گي 
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به وجود اين دو شيي است و ثانيا رابطه اي بايد بين اين دو شيي هاي زير رادارد, اول اينكه قوام خصلت جديد 
باشد و ثالثا اين خصلت خاص جديد به شرطي حاصل مي شود كه اين اشياء رابطه خاصي داشته باشند, يعني 
خصلت حاصله به شرط ربط خاص اين اشياء به دست مي آيد و به همين خاطر اگر اين نحوه رابطه خاص تغيير 

حاصله هم تغيير مي كند, يعني اگرشما اكسيزن و هيدروزن را به دو نحوه كنار هم قرار دهيد, در دو  كند, خصلت
شرايط قرار دهيد دو خصلت متفاوت خواهندداشت. رابعا خصلت حاصله با خصلت اجزاء به صورت تك تك تغاير و 

ع آنها نتيجه گيري كنم) نتيجه اي غيريت دارد. (دوستان به نكات فوق توجه داشته باشند زيرا مي خواهم از جم
كه مي خواهيم بگيرم اين است رابطه جامع اشياء مي باشد. اوال با توجه به اينكه اثر بدون كيفيت محال است يعني 
خصلت و اثر جديد ضرورتا ناشي از كيفيت جديدي است كه تحقق يافته است ثانيا با توجه به اينكه اين اثر مال 

حال از اجزاء جدا هم نيست رابعا با توجه به اينكه اين اثر با تغيير نحوه رابطه تغيير مي كند اجزاء نيست و در عين 
مجموعا دو نتيجه زير را مي توانيم بگيريم, اوال آن كيفيتي كه اين اثر منسوب به آن است نحوه رابطه اين اشياء با 

شد و اين با توجه به مطالب فوق غير قابل انكار هم مي باشد, و ثانيا اين نحوه رابطه جامع مشترك آن اشيائ مي با
 است.

در اينجا با توجه به اصالت رابطه مي توانيم سير را نسبت به كليه اشياء تعميم دهيم. يعني نسبت به اجزاء مركب 
فعلي كه حداقل دو شيي هستند همين بحث را مي توانيم تكرار كنيم يعني برسيم به اينجا كه آنها نيز جامع 

هستند و با اين فرض تا جايي كه شما قائل به تركيب و عدم بساطت شيي باشيد اين حرف صادق است و  مشترك
اين يك حكم كلي است هر جا شما به بسيط رسيديد ما مي پذيريم كه ديگر اين مسئله در آنجا مطرح نيست اما 

اما اينكه به بسيط رسيديد ما مي  اينكه به بسيط رسيديد ما مي پذيريم كه ديگر اين مسئله در آنجا مطرح نيست
پذيريم كه ديگر اين مسئله در آنجا مطرح نيست اما اينكه به بسيط مي رسيم يا نمي رسيم بحثي است كه بعدا 
خواهيم كرد. يعني چه اينكه به درون شيي برويد و چه سيستم هاي باالي شيي را در نظر آوريد باز هم همين 

د و به جامع مشترك رسيد مگر در جاي خودش بحث شود كه از پايين يا از باال به استدالالت را مي توان تكرار كر
بسيط مي رسيم كه در آنجا ديگر جامع مشترك نخواهيم داشت . بدين ترتيب نتيجه كليي كه براي بحث آتي مي 

به اصالت  گيريم اين است كه اشكاالتي كه به اصالت شيي مي شود به ما وارد نيست يعني اصالت شيي رد شد و
۳۹۷



رابطه رسيديم. در ادامه بحث اشكاالتي مثل محدوديت كه در مورد اصالت شيي مطرح بود و يا اشكال تسلسل 
 ديگر در اينجا مطرح نيست.

در كيفيت و مكانيزم تعين روابط تحت آن امر ثابت هم مطلب مثل همان چيزهايي است كه در اول گفتيم با توجه 
نظر داشتيم و حاال رابطه را . يعني روابط عيني و خارجي هستند پس حتما هستي به اينكه آن موقع شيي را در 

دارند. هستي در روابط ساري و جاري و سيال است هستي بدون كيفيت محال است. كيفيت هستي توسط روابط 
به  مشخص مي شود يعني روابط متكيف هستند و اثر دارند . چون آنها را مي بينيم نفس اثر هر رابطه مربوط

هستي جاري در آن است اما كيفيت اثر هر رابطه مربوط به كيفيت رابطه است. كيفيت رابطه تحت قانون است و 
بحث ما هم بحث كيفيت رابطه است. بدين ترتيب باتوجه به اين مطالب اثبات مي شود كه خاص بودن روابط و 

بر مي گردد. ما اگر اصالت رابطه را اثبات كرديم تغاير خصوصيت آنها به كيفيت آنها و كيفيت آنها به آن امر ثابت 
 اصالت شيي را هم كه كنار گذاشتيم و همان حرفهاي قبلي را كه درباره تعين مي زديم اينجا حاكم مي شود.

برادر سليمي: بسم اهللا يك بحث اين است كه جهان مركب است و هر شيي كه كيفيتي دارد مركب است و يك 
طه است كه تعين كيفيت هر شيي را در رابطه بدانيم و من فكر مي كنم كه بحث تعين بحث هم بحث تعين در راب

در رابطه بدون استفاده از بحث تركيب با توجه به امر ثابت اثبات مي شود . يعني احتياجي به اثبات مركب بودن 
ابطه هست (يعني بين كيفيات نيست با توجه به بحث قبل اگر ما پذيرفته باشيم كه در تغيير و تغاير هر دو ر

متغايرين رابطه است و بين متغيرين يا مراحل تغيير هم رابطه است (به همان معني كه اتصال و انفصال مطلق را 
نفي كرديم) در بحث قبلي باز اثبات كرديم كه همه روابط تحت امر ثابت هستند يعني يك امر ثابت كلي معين مي 

طور كه در طول رابطه را قائل بوديم بعد هم اثبات كرديم كه اشياء از كند كه تغييرات چگونه واقع شوند, همان
طريق آن امر ثابت با يكديگر ربط دارند يعني آن امر ثابت هم سير را مشخص مي كند و هم معين مي كند كه چه 
سيرهايي كنار همديگر باشند و معين مي كند كه يك شيي چه موضعي و جايگاهي داشته باشد و همينكه يك 
شيي در چه سيري باشد تابع آن امر ثابت است. پس از جمعبندي اين دو نتيجه مي گيريم كه اشياء چه در طول و 
چه در عرض با يكديگر رابطه دارند و از طريق آن امر ثابت تحت قانون ثابت هستند, هم رابطه دارند و هم رابطه 

كه اگر بخواهيم ببينيم يك شيي چه كيفيتي دارد  آنها تحت امر ثابت شكل مي گيرد بعد از اينجا نتيجه مي شود
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بسته به اين دارد كه در چه مرحله اي از تغيير و درچه سيري از تغير واقع شده باشد يعني در چه زماني و در چه 
مكاني واقع شده است يعني مكان وزمان كيفيت شيي را متعين و مشخص يم كند. و عبارت اخريايش آن است كه 

چه رابطه اي قرار گفته است يعني شيي در چه مكان و در چه زماني قرار گرفته است. بنابراين  بگوييم شيي در
نتيجه مي گيريم كه كيفيت شيي را نحوه رابطه اي كه با اشياء همعرض و هم طول قبلي خود دارد متعين كند, 

كب يا بسيط بدانيم بهر حال تابع يعني اينكه شيي چه كيفيتي باشد و چه كيفيتي داشته باشد اسم از اينكه آنرا مر
زمان و مكان خود است , يعني تابع روابطي است كه شيي در آن قرار گرفته است كافي است كه ما كيفيت داشتن 
شيي را بپذيريم اگر اين را پذيرفتيم اينكه آيا شيي متكيف مي تواند بسيط باشد يانه بحث بعدي خواهد بود در 

ي تابع روابط آن با ديگر اشياء است بحث تعين در رابطه را به نظر من اثبات مي همين حد كه كيفيت و تعين شي
كند براي مثال اگر مقداري سنگ را در نظر بگيريم در طول زمان تبديل به خاك مي شود و خاكها را تبديل به گل 

نجام ميگيرد . اما اگر آن امر كرده اند و گل را نيز به شكل كوزه در آورده اند, سير از سنگ تا كوزه تحت امر ثابتي ا
ثابت اين سير را معين نكرده بود اشياي هم كه در اين سير بودند چيزهاي ديگري بودند حال باز ممكن است كه 
همين كوزه هم كه االن تشكيل شده است و در اين سير بدست آمده است برداريم و دوباره به كلوخ و خاك تبديل 

شود و كل هم در اثر فشارهاي اشياء پيرامون خود تبديل به سنگ شود. بنابراين  كنيم و دوباره خاك به كل تبديل
االن مكان اين شيي با مكان آن شيي يكي شد, يعني موضعي كه كوزه فعلي دارد به اجمال با موضع كوزه چند 

مال يكي سال گذشته يكي شده است. اين بخاطر آن است كه روابطي كه كوزه گذشته و كوزه فعلي دارند به اج
هستند ولي هيچكدام از اينها نمي توانند جداي از زمان و مكان خود باشند يعني كوزه فعلي نمي تواند عينا همان 
كوزه هزار سال پيش باشد چرا كه اشياء فعلي در هزار سال قبل لزوما به اين شكل نبوده اند و لزوما هم كوزه فعلي 

سنگ هزار سال آينده يكي نيستند از اينرو نتيجه مي گيريم كه مثل كوزه هاي قبلي نيست و يا سنگ فعلي يا 
زمان و مكان هر دو با هم كيفيت شيي را معين مي كنند و هيچكدام از هم جدا نيستند, يعني زمان بدون مكان و 

 مكان بدون زمان نمي توانيم اشته باشيم هر دو با يكديگر تعين شيي را معين مي كنند.
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مي توان پس از اين بحث كرد يعني پس از تعين در رابطه بحث كنيم كه آيا تركيب تحت  اشكاالت بحث تركيب را
اين امري كه ما به عنوان امر ثابت پيرامونش بحث كرديم چه معناي پيدا مي كند يعني معين تركيب را تحت امر 

 ثابت معني كنيم و بعد اشكاالتي كه به تركيب مي شود جواب دهيم.
حسيني: اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم بسم اهللا بارالها كلمه حق را در سراسر جهان بگستران, برادر حجت االسالم 

و ما را در گسترش كلمه حق شريك و سهم بگردان بارالها كلمه باطل را از زمين بر كن و ما را در كندن كلمه 
اي هر چه زودتر به او عنايت بفرما. باطل از زمين سهيم و شريك بگردان . بارالها آنچه را به وليت وعده فرموده 

بارالها نايب وليت حضرت امام خميني را مويد به وليت بدار. بارالها لشكر اسالم را در همه جبهه ها پيروز و لشكر 
كفر را در همه جبهه ها مخذول بفرما, خدايا جلسه ما را جلسه اي قرار بده كه از ديدن آن در آخرت مايوس و 

شيم. انگيزه ما را در سخن گفتن و پيگيريمان رضاي خودت قرار بده , انتقالمان را از اين عالم ملول و شرمگين نبا
 به عالم ديگر به شهادت در راه خودت و براي خودت قرار بده, بر گرديم به بحث:

بحث عمدتا در دو قسمت است يكي تركيب را در يك شكل كه آنروز آغاز كرديم يعني بدون اينكه بگوييم همه 
اشياء مركب هستند گفتيم خصلت مركب از كجا است بدون اينكه كاري به مركب بودن يا نبودن آنها داشته باشيم 
. احتمالي را كه برادرمان آقاي حسينيان تعقيب كردند مبتني بر اين بود كه اثبات كنند همه اشياء و همه متغيرها 

ر دو طرف مي توان به بحث رسيد در اينجا بعضي از حتما مركب هستند و از اين راه به طرف رابطه بروند از ه
 نكاتي كه در بحث قبل خيلي واضح نشده بود مشخص مي كنيم.

چنانكه آقاي معلمي فرمودند, حاصل اين بحث بسيار بسيار اهميت دارد, االن سير بحثي ما به دقيقترين جايي بايد 
است اثر اين بحث فقط اين ينست كه نشان  برسد رسيده است كل مقدمات چندين ماهه براي همين بحث بوده

دهد كه چگونه قوانين ثابت احكام الهي مي تواند هدايت و رشد بشر را در مراحل مختلف تحت تكفل بگيرد , فقط 
اين نيست اين البته تنها در بخش منطق انطباق است ولي در مرتبه باالتر ريشه منطقها و اثبات اينكه چگونه رشد 

يسور است در حاليكه مدعي و معتقد هستيم كه خدا حق است چگونه اين ادراك مي تواند ثابت ادراك و شناخت م
باشد؟ و آيا اصال اگر چنين ادراكي وجود داشته باشد آيا آنرا ذهنيت بشر مي دانيم يا خير حقيقي ثابت سات كه 

فلسفي بحث است از نتيجه  بشر از آن حقيقت ادراك دارد و ادراك آن هم هميشه رو به تكامل است اين نتيجه
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فلسفي آنهم يك قدم باالتر مي آييم و عوض مي كنيم اين بحث اساس منطقها را در منطق نظر و منطق عمل تمام 
مي كند و وقتي اساس منطقها تمام شود يعني مالك صحت و سقم تمام شده است شما هر گونه ادراكي هم 

د معياري داشته باشيد. بنابراين حساس بودن بحث را بار ديگر بخواهيد نسبت به حقيقت داشته باشيد اجبارا باي
 متذكر مي گرديم.

پس از اين توصيه چون ظاهرا دوستان اشكالي نداشتند صحبت دوستان بيشتر در جهت تاييد به نظر مي رسيد) به 
ين باره عرض سوال توضيحي جناب آقاي سيف كه در آن جلسه مطرح كردند و درباره منتجه بود مي پردازيم در ا

مي كنيم مگر منتجه و اثر جز رابطه چيز ديگري هست؟ آنهم يك نحوه رابطه است يعني آنچه تركيب مي شود 
 رابطه است. آنچه كه تركيب را درست مي كند رابطه است آنچه هم كه حاصل را مي دهد رابطه است.

 برادر سيف: منظورتان از آنچه كه حاصل را مي دهد چيست؟
 السالم حسيني : يعني منتجه آن.برادر حجت ا

 برادر سيف: منتجه اثر است يا رابطه است؟
برادر حجت االسالم حسيني : اثر هم يك نحوه رابطه است آيا اثر كيفيات ارتباط بين شيي با انسان و يا شيي با 

ي كه داريم از آن شيي ديگر نيست؟ اثر را هم شما نمي توانيد از رابطه خارج كنيد, يعني رابطه در اين مرتبه ا
صحبت مي كنيم, قدرت شمول بر آنچه كه تركيب مي شود و آن تركيبي كه واقع مي شود با آن چيز دگيري كه 
تركيب مي شود را دارد. يعني وقتي بر اجزاء مجموعه و يك مجموع (بوسيله) رابطه است و باز اثري را كه اين 

 است. نهايت اينكه كيفيتهاي مختلف رابطه هستند.مجموعه نسبت به مجموعه هاي ديگر دارد باز رابطه 
 برادر سيف: اگر نفس اثر رابطه باشد.

 برادر حجت االسالم حسيني : اثر تجريدي كه در خارج نداريم اثر خاص داريم.
 برادر سيف: در هر صورت خصلت مشتركي بين آثار هست؟

خواهيم شد اينكه خصلت مشترك به  برادر حجت االسالم حسيني : خصلت مشترك بحث دومي است كه واردش
 اين معني را مي توان رابطه گفت يا نه قدم دوم بحث است اگر مي خواهيد در همينجا بحث آنرا مي كنيم.

 برادر سيف: نمي دانم آنچه كه در نظر من است همان است كه شما مي فرماييد يا غير از آن است . 
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شيريني قند و ترشي سركه و ... باشد كه ترشي سركه چيزي جز برادر حجت االسالم حسيني : اثر اگر به معني 
 يك نحوه رابطه نيست.

 برادر سيف: ناشي از يك نحوه رابطه است و يا يك نحوه رابطه اي را هم بر قرار مي كند؟
برادر حجت االسالم حسيني : ناشي شدن از هستي است و بحث ما راجع به كيفيت اثر است, زماني مي گوييد 

مي گويم وجودش به وجود بر مي گردد و ربطي به اين بحثها ندارد و اگر در مراتب ديگر بخواهيم  "اين اثروجود "
بگوييم مي گوييم كيفيت حد و مرز وجود است وليكن فعال صحبت ما درباره آن نيست ما االن بحث در مورد 

از ديد و موضع كيفيت اثر و كيفيت  كيفيت و علت كيفيت داريم. يعني االن اثري را كه مي گوييم بايد بناچار
 منتجه به ان نظر بكنيد كيفيت منتجه كيفيت رابطه است.

 برادر سيف : كيفيت رابطه آثار.
برادر حجت االسالم حسيني : پس اثر را براي من توضيح دهيد تا من بيشتر متوجه سوال و اشكال شما بشوم تا 

 بهتر پاسخ دهم
مشتركي بين خصلتها مي بينم كه يك اسم مشترك به نام خصلت روي آنها برادر سيف: به نظر من يك خصلت 

 مي گذرايم. يعني اگر انتزاع ما پايه اي نداشته باشد خيالي خواهد بود.
برادر حجت االسالم حسيني : نه انتزاع از عينيت است اما سوال من دو تا است يكي اينكه آيا اين قلم سياه و پايه 

اين كيف هم هر كدام جداگانه سياه هستند و يا غرض شما از خصلت مشترك آن است  اين صندلي سياه و دسته
كه عين همان مسئله انتزاع و خصلت مشترك كه در ذهن منقلب مي شود در خارج هم يك امر و قانوني به همان 

معني  هم در خارج هست؟ اگر بگوييم كلي هست به "كلي"صورت وجود دارد؟ يعني آيا اگر كل در خارج هست 
آن است كه ما يك نحوه رابطه اي در عالم خارج داريم كه نمي تواند اين دسته ميكروفون را در اينجا سياه كند, 
اين قلم را در اينجا سياه كند و اين صندلي را هم در آنجا سياه كند يك وقت مي گوييد منشاء انتزاعي يعني اينكه 

اي هستند, كسي كه نگفته است كه انتزاع از خارج منشاعي ندارد قلم و كيف و آن صندلي در خارج اشياء جداگانه 
 حتما در خارج هست كه شما انتزاع مي كنيد.

 برادر سيف: اين انتزاعي كه ما درباره نفس اثر مي كنيم و اثر تجريدي را در ذهن مي آوريم. 
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ر را در خارج مي گوييد اينكه برادر حجت االسالم حسيني : ببينيد شما اثر تجريدي در ذهن را مي گوييد يا اث
 چگونه در ذهن وارد مي شود سخن بعد ما است.

 برادر سيف: يعني مي خواهم ببنيم خصلت مشتركي بين آنچه كه بما به عنوان اثر مي بينيم...
برادر حجت االسالم حسيني : اما كلمه خصلت را در خارج به چه چيز مي گوييم بحث خصلت مشترك مرحله 

هرگاه وارد كلمه خصلت مشترك مي شويد يا در مرحله انتزاع نظر مي خواهيد صحبت كنيد و يا  بعدي بحث است
 وجود دارد. "كل"مي خواهيد بگوييد كه درعينيت هم 

 كه هست. "كل"برادر سيف: 
 هم هست! "كلي"برادر حجت االسالم حسيني : 

 ذهني نيست. "كلي"برادر سيف: 
خارج به صورت يك رابطه هست يا نه ؟ يعني ما در خارج هم قانوني داريم برادر حجت االسالم حسيني : كلي در 

يا نه؟ ولو كه نتوان آن قانون را لمس كرد و آن قانون حاكم بر سياهي اين و آن و ديگري است و در معادالت جايي 
 سياه مي شود. دارد و ارتباط هم با هم دارد و در عينيت هم روابط تحت آن معادالت انجام مي گيرد و لذا اين

 برادر سيف: اين درست.
برادر حجت االسالم حسيني : اگر اين است كه بحث ديگري است و معناي ان قائل شدن به اين است كه كل و 
كلي هر دو همانگونه كه د رذهن هستند در خارج هم هستند اين بحث را الاقل جا دارد كه فعال وارد بحثش 

است. االن در همينجا كه هستيم غرضتان از اثر چيست؟ غرضتان از اثر اين است نشويم چون مربوط به مرحله بعد 
كه وقتي آب را روي كاغذ مي ريزند كاغذ تر يم شود يك خصلت پيدا مي شود اگر اين اثر غرض مبارك شما است 

منتجه است يعني خيس شدن  "دو كيفيت از رابطه"كه به نظر من يك نحوه ارتباط بين دو كيفيت است رابطه 
 آب و كاغذ است و يك اثر و يك كيفيت دارد.
 برادر سيف: خيس شدن كاغذ در اثر چيست؟

برادر حجت االسالم حسيني : ارتباط جديد كاغذ با آب االن هم آب و كاغذ ارتباط دارند ولي ارتباط جديد پيدا مي 
 كنند.
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 برادر سيف: يعني آيا رطوبت با اثر رطوبت يكي است؟
م حسيني : ببينيد اگر منظور از رطوبت آب و اثر آب است كه مي گويم شما آب را در يك برادر حجت االسال

سيستم كوچك مي بينيد. سيستم را كه بزرگتر كنيد آب را با يك چيز ديگر در ارتباط مي بينيد و مي گوييد اثر 
 آب.

 برادر سيف: بله و من اين دومي را صحيح مي دانم.
نه توجه كنيد درست مثل هيدروزن و اكسيزن خصلت رطوبت را به كدام نسبت مي برادر حجت االسالم حسيني : 

 دهيد . 
 برادر سيف: خصلت متعلق به مركب است.

 برادر حجت االسالم حسيني : اگر چنين است همين را هم در مورد باالترش بگوييد.
 برادر سيف: خصلت مركب مال تركيب هيدروزن و اكسيزن است.

 حسيني : و تركيب آب و كاغذ , جز اينكه مجموعه شما كمي بزرگتر شده است. برادر حجت االسالم
 برادر سيف: فرق كه هست, اما فرق عمده اي از ديدي كه داريم بحث مي كنيم نيست.

 برادر حجت االسالم حسيني :فرق از ديدي كه مورد بحث ما است واال كليه سيستمها با يكديگر فرق دارند.
ظر خصلت تركيب عرض مي كنم يعني ما مي توانيم به نحوي خصلت آب را در همين رطوبت برادر سيف: نه از ن

كاغذ ببنيم ولي در مثل اكسيزن و خصلت اكسيزن را در آب مي بينيم يعني من وقتي كاغذ مرطوب را لمس مي 
ت اكسيزن كنم و وقتي هم دستم را به آب مي زنم يك خصلت مشتركي در هر دو اثر مي بينم, در حاليكه خصل

 كه براي تنفس من خوب است با خصلت آب كه آنرا لمس مي كنم و مي آشامم كامال متغاير و متفاوت است.
برادر حجت االسالم حسيني : اين به معناي آن است كه در تركيب آب و كاغذ يك مقدار ماده جذب نشده داريد 

ه است ... آيا اگر ما در دستگاه شيمي آلي كه آنهم دست شما را مرطوب مي كند ولي مقداري از آن كه جذب شد
 باشيم اين حرف را مي توانيم بزنيم؟ 

 برادر سيف: بدين ترتيب شما عمال موضوع را عوض كرده ايد وقتي مي گوييم كاغذ خيس...
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برادر حجت االسالم حسيني : ببينيد, شما تسامح عرفي را تا كجا جلو مي بريد؟ شما در اينجا مي گوييد دستم تر 
شد, در حاليكه اگر در رطوبت خاصي بگذارند ممكن است دست هم تر نشود آيا االن اين برگ كاغذ آب دارد 

 ياندارد؟ آيا از نظر شيمي آلي مي توانيد بگوييد كه آب ندارد؟
 برادر سيف: نه.

 برادر حجت االسالم حسيني : دست را هم كه تر نمي كند.
 خورد كنيد دستتان هم تر مي شود.برادر سيف: اگر باز از ديد شيمي آلي بر

برادر حجت االسالم حسيني : آهان ببينيد وقتي مي گوييد دستم تر مي شود به معني آناست كه شما مرتبا در 
يك سيستم ديگر نگاه مي كنيد و معناي آن اين است كه االن دست من هم تر است اگر دست من را تر بدانيد 

 رده ايد.ديگر به آن معني تسامح عرفي نظر نك
 برادر سيف: در هر مرتبه اي از آن صحبت كنيد در همان مرتبه ...

برادر حجت االسالم حسيني : اينكه مي گوييد در هر مرتبه اي صحبت كنيم عين اين است كه بگوييد همه اينها با 
ا به پارچ مي زنم و هم ارتباط دارند, منتهي نحوه ارتباطها فرق دارد يك نحوه ارتباط اين است كه االن من دستم ر

خيس مي شود و يك نحوه ديگر اينكه االن به دست من كه در هواي آزاد است مي گويند رطوبت چند درجه دارد 
شما كه پيرامون نحوه ارتباط نزاع نداريد به هر حال به آن مطلب بر مي گرديم و عرض مي كنيم كه در آن قضيه 

توانيد بگوييد كه اينها ارتباط با جاذبه ندارند؟ يعني بر يكي از آنها  اي كه از جاذبه عمومي مثال زديم آيا شما مي
دست بگذاريد و بگوييد اين يكي ديگر ارتباط ندارد؟ حداقل آن است كه در متغيرها نمي توانيد اين كار را بكنيد, 

 اگر ارتباط دارند شما روي نفس آن اثر يك نحوه جاذبه نمي بينيد؟ 
 ست.برادر سيف : ضروري آن ا

 برادر حجت االسالم حسيني : پس بنابراين عمال آنرا هم تحت رابطه مي آوريد . 
 برادر سيف: اگر جاذبه را به معناي عام آن بگيريم , يعني جاذبه را وسيله اتصال بگيريم.

د, برادر حجت االسالم حسيني : يا كيفيت اتصال , زيرا آنجا هم كيفيت جاذبه فرق پيدا مي كند يك نسبتي دار
 يك معادله اي دارد و تحت حكومت خاصي انجام مي گيرد به هر حال يك حاكم و محكومي دارد.

۴۰۵



برادر سيف: بله اما به هر حال اگر جاذبه را به معني عام معني و نفس كلمه بگيريد آنگاه اگر جاذبه نباشد نتيجه 
 اش انفصال مطلق اشياء خواهد بود.

نگاه هر گونه اثري كيفيت خاصي از جاذبه را دارد. پس بنابراين منتجه شد برادر حجت االسالم حسيني : احسنت, آ
اجزاء مركب هم يك كيفيت از رابطه شد . مجبوريم در هر  "رابطه", ارتباط بين اجزاء مركب هم شد  "رابطه"

اين دو شيي با دقت كمتر يعني با اجمال بيشتر برخورد كنيم فرضا مي گوييم  "ارتباطها"قدمي كه بر ميداريم به 
است با يك ربط جامع ولي كلمه ربط جامع در نهايت كار از بين مي رود يعني چه؟ يعني به همان نسبتي كه 
پايين ترين رابطه اتصال دارد و بودنش در قوام موثر است شامل ترين رابطه هم موثر است به عبارت ديگر نحوه 

زنم شما انساني كه داراي دست است فعل و انفعاالت دروني زيستي كه يك ارگانيزم دارد... من در اينجا يك مثال ب
بدنش به شكل خاصي انجام مي گيرد را در نظر بگيريد اينگونه نيست كه منهاي دست به همان شكل فعل و 
انفعاالت انجام گيرد , خير منهاي دستش كه باشد , يك مقدار خون كمتر مصرف دارد يعني روي ساختي كه كبد 

روي ساختي كه عضالت اعصاب دارد و بر همه اعضاء ديگر موثر است يعني اينگونه نيست كه شما  براي خون دارد,
از يك مجموعه سيستم يك چيزي را حذف يا به آن اضافه كنيد و بگوييد هيچ تغييري هم پيدا نمي شود و بحث 

م. پايين ترين چيز به اين هم بصورت كلي انجام شده است و من مثال آنرا بار ديگر براي يادآوري عرض كرد
باالترين چيز به همان نحوه متصل است كه بالعكس در ابتداي بحث كه مي گفتيم بين دو كيفيت متوالي اتصال 
مطلق نيست, اتصال نسبي نيست بلكه بين آنها رابطه است بايد متوجه باشيم كه مي رسيم به يك جايي كه 

مي گفتيم براي سهولت در التفات به مطلب بود بعد از آن  بگوييم اين رابطه بين چه چيزي است؟ كلمه بين كه
اين كل مجموعه روابط مي شود. اين يك مطلب ديگر و مطلب سوم اينكه آيا بحث اتصال و انفصال در رابطه هم 
پيدا مي شود؟ شما عمال همه جهان را متصل كرديد آن همه صحبت هم كه كرديد براي اثبات رابطه به دليل 

گرفتيد و مي گفتيد يك شيي ديگر هم بعد مي آيد اينها اگر انفصال باشد چنين مي شود و اگر  اينكه شيي مي
اتصال باشد كذا مي گفتيد اتصال باشد حركت محال است حال شما اين اتصالي كه پيدا كرديد و جاي شيي 

ر اين اتصال متطلق نشانديد و به گستره همه اشياء هم گستردگي آنرا گسترديد حاال چرا آن اشكالهاي شيي ب
نشود؟ عرض مي كنيم كه خود رابطه را وقتي مالحظه مي فرماييد يك فرق بسيار مهم با شيي دارد. در شيي 
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ضرورت تعين خاص افتاده است. يعني مبتني بر تغاير است بر خالف رابطه كه مبتني بر تغيير است چگونه؟ شما 
همديگر متصل مي كنيم آيا اگر از اين زاويه نگاه مي كرديد  (با ديد اصالت شيي) مي گفتيد يك لحظه عالم را با

ميتوانستيد آنرا به زمان هم اتصال بدهيد؟ نمي توانيد و اين بر خالف رابطه است زيرا با اصالت رابطه اتصال زماني 
ل زماني با و مكاني هر دو را مالحظه مي كنيد و اتصال مكاني آن مانع از اتصال زماني آن نيست. يا در بيان اتصا

ديد اصالت شيي مجبور بويدم رابطه بين دو كيفيت متوالي را بپذيريم در حاليكه بر خالف اين در مورد كجايي و 
تعين و مكان دو شيي ضرورت ندارد كه شيي را نپذيريد بلكه مي تواند به رابطه اكتفا كنيد يعني اينكه رابطه هم 

طش با زمان از سنخ خودش بوده و الزم نيست كه چيز غير قدرت شمول نسبت به مكان را دارد و هم ارتبا
مسانخي را به ميان بياوريد , خصوصيتي است كه آنرا درباره شيي نمي توانيد بگوييد البته منوط به اينكه رابطه را 

ن يك از زاويه كيفيت متعين مكاني و جداي از آنچه كه در عينيت است مالحظه نفرماييد. اگر رابطه را گفتيد كه اي
قانون است و آن يك قانون ديگر. بنابراين تحت اين قانون اين رابطه خاص با قيد خصوصيتش است خوب حتما 
اين قيد خصوصيتي كه شما به آن مي زنيد آنرا با كنار دستيش هم جدا مي كند به طريق اولي نسبت به زمان و 

ا چيزي جز هستي در ارتباط و تحت معادالت اگر گفتيد كه مجموعه تعينات بدون ارتباط ممتنع است و همه آنه
نسبيت نيست آنوقت ديگر ارتباط يك امر جداي از مكان نمي شود عينا با زمان هم همان مساله توالي تكرار مي 
شود و معني آن اين مي شود كه اصال ادراكمان را از رابطه عوض كنيم رابطه هيچ گاه در شكل استاتيك تعيني 

ت آن هويت حركتي است. آنوقت خود بحث حركت هم يك توجه جديدي به آن مي كنيم تغايري نيست بلكه هوي
باز حركت را نه از باب وجود و هستي بلكه از باب كيفيت كه ديگر هيچگاه نمي گوييد اين انفصاالتي پشت سر 

ان با همديگر همديگر است بلكه مي گوييد اصال مقوله حركت از آن مقوله نيست بلكه ارتباطي است كه مكان و زم
دارد يعني يك مفهوم جديد را در ذهن شما متصور مي كند كه با توجه به مفهوم جديد آن اشكالها خود به خود 

 موضوعيت پيدا نمي كند.
مسئله ديگري را كه پيرامون همين مطلب مي خواستيم عرض كنيم مسئله جامع مشترك در عينيت است و آن 

مع مشترك وجود دارد آنگاه يان سخت با صحبتي كه چند لحظه قبل عرض اينكه اگر قبول كرديم در عينيت جا
كرديم كه باالترين و پايين ترين رابطه يك اندازه نقش دارند چگونه سازگار است؟ شما مي گوييد جامع مشترك 
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عني خود قدرت اين را دارد كه (تحت شمول خود را) در بر بگيرد ولي (آن روابط بااليي خود را) در بر نمي گيرد ي
تحت شمول روابط ديگري است آنوقت چطور مي شود كه مي گوييد در نسبيت بگو كجا هست تا بگويم چه چيز 
هست؟ يعني جا را به چيز بودن ربط مي دهيد؟ يا مي گوييد كه حركت مجموعه مبتني بر حركت اجزاء است و 

يين را در يك رتبه مي بينيد در حالي كه با كجايي اجزا و چيستي آنها مربوط به مجموعه است آنجا شما باال و پا
كلمه خصلت مشترك و جامع مشترك براي رابطه ها مراتبي قرار مي دهيد ! عرض مي كنيم كه قدم اول اين 
اشكال را از ذهن يك مقدار كنار مي گذاريم به خود خصلت مشترك توجه مي كنيم و در قدم دوم مي بينيم كه 

ي بينيم با آن حرف آيا متناقض در مي آيد يا نه عرض مي كنيم كه اگر پذيرفتيد آيا اين خصلت مشتركي را كه م
رابطه اشياء را با هم و پذيرفتيد كه تحت قانون هم تعين مي شود آنگاه نمي توان گفت خصلت مشترك تحت 

قانون قانون متعين نمي شود , هر چند به دليل كجايي آن قيد خصوصيت شخصيه مي خورد, و هرگاه گفتيد كه 
مشترك حاكم است نمي توانيد وجود رابطه مشترك را براي تعين و تحقيق خارجي آن نپذيريد بنابراين به همان 
معني كه كلي در مرحله انتزاع (بعدا در مرتبه ادراكات انتزاعي عرض مي كنيم) قابل تصور و تصديق هست و قابل 

نيست, البته از زاويه ادراكات انتزاعي كه بياييم حتما قابل  انكار نيست, در عينيت در اين مرتبه هم باز قابل انكار
انكار است (اين را سر جاي خودش بحث مي كنيم) در آن مجموعه كه برويد بايد قابل انكار باشد ولي اين قابل 

ن منوط انكار بودن به چه معنا در مي آيد و چه سازشي دارد با اينكه اگر در اين مجموعه باشيم قابل انكار نيست اي
به اين است كه شما نظرتان راجع به انتزاعيات بايد منوط به اين است كه شما نظرتان راجع به انتزاعيات بايد 
منوط به خود انتزاعيات باشد يعني تصديقاتي كه داريد خارج از آن محدوده نمي تواند باشد (عنايت مي فرماييد) 

كه در همين سنگر قرار مي گيرد نظر بدهيد نظر دادن درباره  يعني در اين سنگر كه هستيد حق داريد درباره آنچه
منطق عمل از موضع منطق نظر اصال ربطي ندارد در اينجا كه هستيد از موضع شمول نظر مي دهيد لذا در آنجا 
كه هستيد به دليل اينكه خارج از حيطه كاربرد نظر حرف مي زنيد مي گوييد عمل منطق نمي خواهد در حالي كه 

ل مالحظه مي كنيد لمس مي كنيد تامل ودقت مي كنيد. برنامه ريزي مي كنيد و كار مي كنيد مثال مي در عم
گويند اين امر كمي تامل و دقت و فكر مي خواست در حالي كه بنا بود كه اين مصداق خاص عيني خارجي را 

و وارد بحث آن االن نمي شويم  تعيين كردن از اموري نباشد كه تامل و نظر بخواهد حاال اين سرجاي خودش بماند
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با اشاره رد مي شويم از موضع باالتر (باالتر از دستگاه نظري) كه نگاه بكنيد مي توانيد حكم بكنيد كه همانگونه كه 
كلي و كل در دستگاه منطق نظر هست در دستگاه منطق عملتان هم هست من از همينجا استفاده مي كنم و مي 

شود كه وقتي تغيير كيفيت را در جريان محاسبه وضعيت الكتريسيته و صحبت گويم كه از اينجا روشن مي 
رياضيات پيش مي آيد از آن به بعد استدالل مي شود و واقعا با آن كار مي كنند و تميز عيني مي دهند و تميز 

دستگاه مصداقي مي دهند و چيز پيچيده را هم تميز مي دهند نه يك چيز تطبيق به مصداقي كه بديهي باشد و 
 محاسباتي بشر منحصر به دستگاه رياضياتي كه فقط نظري محض باشد نمي ماند.

حاال بر مي گرديم مي آييم اين طرف مطلب . عرض مي كنيم صحبت درباره اين بود كه خصلت مشترك در 
ه اين عينيت هم داشته باشيم به فرض چنين تصوري كه قبول كرديم كه ممكن است كه داشته باشد حاال ببنيم ك

آن صحبتي را كه قبال در مورد شاملي و مشمول و تحت شمول چگونگي و منتهاي شموليت و مشموليت داشتيم 
را نقض نمي كند؟ عرض مي كنيم مگر خود شاملي را كه مي گوييد يا خصلت مشتركي را كه مي گوييد به عنوان 

به آن مي رسيم يك رابطه متعين نيست؟  يك قانون تعين نيافته است؟ مگر وقتي در عينيت به عنوان يك قانون
اگر يك رابطه متعين است تعين خود اين كجا پيدا شده است؟ هيچ ضرري ندارد كه تعين آن از قبيل تعين يك 
سيستم باشد كه كل شامل شامل كه فرضا خود قانون نسبيت را مي گوييم (بعدا) و هماهنگي عمومي كه بيشتر 

ك كوچك كه در كجايي نسبيت قراردارد همه اينها در مرتبه تعين در مرتبه توضيح مي دهيم با آن قانون كوچ
واحد هستند در نسبيت واحد هستند يعني در نسبيت شامل بودن اين و تحت شمول بودن آن در خود نسبيت 
معين مي شود يعني به عبارت اخري بحث ما در علت تعين بود و تعين خود خصلت مشترك از كجاست (در آنجا 

فتيم اصطكاك معادالت و نسبيت معادالت) فرق بين نسبي بودن و نسبيت را هم يك اشاره كوتاهي خدمت مي گ
برادران مي كنيم در خاطرتان است كه نسبت اضافه دادن يك شيي به شيي ديگرو نسبي بودن سنجدين اين به 

د نسبيت م يگفت كه علت اينكه اين مثال در اين حالت نرم است و در آن حالت سخت است نسبيت اينطور نبو
اينكه سخت است و سست است در فالن معادله است مثال ساده آنرا عرض مي كرديم در خدمتتان در اول كار مي 
گفتيم وقتي قپان را مالحظه مي كنيد و آن طرف آن يك وزنه ميگذاريد من مي گويم اينطرف قپان پايين است يا 

ي گوييد آن وزنه را كجا بگذاريم كجا قرار گرفتن است اگر وزنه يك باال؟ يك وزنه يك كيلويي هم آنطرف دارم م
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كيلويي را جايي قرار دهيد و وزنه ده كيلويي را هم آنطرف قرار دهيد بايد نسبت اين بازو را با نسبت آن بازو با 
د يك معاذله وزنهايشان در هم ضرب كنيد و محاسبه مي كنيد تا ببنيد چه نسبتي با هم دارند اين نسبتي كه دارن

مي دهد كه نتيجه برخورد ايندو در ارتباط بازمين بايد چگونه باشد. پس اگر ما از اين موضع نظر بكنيم و نسبيت 
را بگوييم كه حركت اشياء اصطكاك با هم دارند ولكن اصطكاك آنها محال است كه متكيف به كيفيت نباشد و 

له زماني سوال ما اين است كه مجموعه برخوردها چه نتيجه محال است تحت قانون نسبيت قرار نگيرد و در هر وه
اي را مي دهد و چه مجموعه اي را براي يك وهله زماني خاص مي سازد تا ما بگوييم اجزاء دروني آن چيست اگر 
برگرديد به صدهزار سال قبل طبيعي است كه در آن زمان شما مجموعه برخورد ها را يك مجموعه ديگري نشان 

د (در روند نسبيت) مسلما چيزهايي هم كه در آنجا قرار مي گيرد فرضا جاي اينكه بگوييد آب و سبزي و خواهيد دا
ماشين و پنكه و كولر مي گوييد گاز گداختگي و اشعه و نظاير اينها فرض كنيد يك زمان هم گفتيد دنيا تمام شد. 

مرحله از اجزاء دروني است حاال يك اشاره در آن مرحله اگر نگاهش كنيد الزمه حركت در آن معادله پيدايش آن 
بسيار كلي در لوازم هم بكنيم كه لوازم اين تفضالت حضرت حق سبحانه و تعالي را ممنوع نمي كند (كما اينكه 
قبال عرض شده بود) و معلول نمي كند يد خدا تبارك و تعالي را بلكه دست ما را با قانون مي بندد يعني ميدان 

 ي كند به قوانين بحث مفصل اين انشاء اهللا تعالي در آينده خواهد شد.عمل ما را محدود م
برادر حسينيان: اين روند نسبيت را كه فرموديد در مقاطع آينده قوانين آن شامل قوانين قبل نمي شود يعني جامع 

 نيست؟
يي براي عالم برادر حجت االسالم حسيني: اصل خود نسبيت را كه بفرماييد من مي گويم كه اگر شما علت غا

خلقت قرار بدهيد (اگر در الزمه درموضع متالهين صحبت كنيم) انسان مادي نمي تواند از اين موضع بيايد علت و 
سير آن اين است كه قوانين ثابت بي جهتي را نفي مي كند و همچنين دستگاه انتزاعي با انتزاع نسبت به همه 

را جواب مي دهد (يعني درباره اصل هستي صحبت مي كند) موجودات و درباره هستي كه اعظم مسائل بشر است 
آنها اينرا نمي توانند بپذيرند و با دستگاه آنها هماهنگ نيست يعني از همينجا ها است كه ما كم كم داريم از آنها 

 جدا مي شويم و در الزمه اينها خيلي به صراحت كشيده مي شويم.
 شامل مي شود و تا مرتبه نهايي شامل مي شود .  اما راجع به آن قسمت شمول عرض كنيم كه حتما
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 برادر حسينيان: آيا آن ربط جامع نيست؟
 برادر حجت االسالم حسيني: نسبيت ربط جامع است يعني اينطور نيست كه كارها برنامه نداشته باشد.

 برادر حسينيان: مقطع خاص نسبت به مقطع قبلي؟
 سبت به قوانين مقطع ديگر حاكم بر آنها نسبيت است . برادر حجت االسالم حسيني: قوانين يك مقطع ن

 برادر حسينيان: يعني در يك رديف هستند و فقط نسبيت حاكم بر همه آنهاست؟
برادر حجت االسالم حسيني: بله . نهايت اينكه تا آخر كار بگوييد عالم ماده باشد خير الزم نيست عالم ماده باشد 

است؟ لزومي ندارد كه ما سنخ آنرا از اينجا بتوانيم تشخيص بدهيم كه چه اينكه بگوييد سنخ عالم آخرت چطور 
هست مي دانيم كه معاد جسماني است سر جاي خودش و اينها را اطالع داريم به دليل آنچه را كه از وحي رسيده 

تا بودن , روح يك چيز ديگر هم ميتوانيم يقين داشته باشيم كه آنجا عالم تغيير و تغاير است يعني بهجت, لذت دو 
اين , روح آن , عذاب , صواب و الي آخر اينها تغاير است تغيير است حاال كه تفضل را گفتيم اين طرف آن يعين 
بخشش را هم عرض كنم كه در اينجا جا مي گيرد تحقق وجود تحت يك معادله وجوب در آن نيست چرا؟ چون 

وجود ذاتا ممكن شد رابطه آن با نسبيت رابطه  خود وجود آن در هستي شناسي مي گوييم كه ممكن است اگر
وجوبي نمي شود اگر اينطور شد ديگر دست خالق آن است كه اينجا بگذارد يا آنجا بگذارد ولي اگر گذاشت در 
آتش آنجا جاي عذاب است جاي سوختن است گذاشت در بهشت آنجا جاي رحمت و عزت است گذاشت كنار عمر 

 (ع) جاي رحمت است. جاي عذاب است گذاشت كنار علي
برادر سيف: گفته شد كه بگوييد مكان كجاست تا بگويم كه چه چيز است آيا اين مسئله تابعيت زمان از مكان را 
مي رساند؟ يعني نمي شود از آن اين نتيجه را گرفت يا بر عكس و يا وحدت آنها را مي رساند اگر وحدت آنها را 

به ذهنم مي رسد كه در عيني كه ما وحدت آنها را قائليم در عين حال مي رساند در مرحله بعد با يك مثال من 
 اگر به اين مثال كه عرض ميكنم توجه كنيم نمي توانيم تبعيت مكان از زمان را نتيجه بگيريم؟

وقتي كه سيرهاي مختلفي را براي تغييرات در نظر بگيريم مي توانيم سه شيي را كه نسبت به زمان منتجه داراي 
 حد هستند ولي مكان متغاير دارند مالحظه كنيم يعني در زمان واحد مكان متفاوت باشند.زمان وا

 آيا بر عكس اين ممكن است يعني با زمان متفاوت مكان يكسان هم ممكن است؟
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 برادر حجت االسالم حسيني: اگر ممكن نباشد چه ضرري دارد؟
 امكان نمي توانيم تبعيت مكان از زمان را نتيجه بگيريم؟برادر سيف: من مي خواهم بگويم از اين امتناع و از اين 

 برادر حجت االسالم حسيني: چطور مي توانيد نتيجه بگيريد؟
 برادر سيف: من نمي خواهم نتيجه بگيرم مي گويم آيا مي توانيم ؟ يعني اين چه چيز را اثبات مي كند.

يد كه ما از اين مطلب اين نتيجه را مي گيريم كه برادر حجت االسالم حسيني: شما بحث بكنيد نتيجه بگيريد بگوي
مثال مكان تابعي است از زمان تا ما بعد صحبت كنيم كه آيا تغاير اگر تبعيت كرد از تغيير مطلقا مي فرماييد يعني 

 واقعا مي خواهيد بگوييد كه تغيير...
 برادر سيف: يعني تعين مكاني تابع تغيير است يعني تابع زمان است.

برادر حجت االسالم حسيني: تغيير مگر در بطن خودش تغاير مكاني نيافتاده است يعني آيا مي توانيد اينرا جدا 
نه) اگر نمي توانيد پس بنابراين دو بعد يك چيز مي تواند باشد كه با هم رابطه  –بكنيد و همين را بفرماييد (ج 

 يد.دارند آنوقت رابطه بين زمان و مكان را در نسبيت مي بر
برادر سيف: اين مسئله اي را حل نكرد يعني ما هم همين را مي خواهيم بگوييم كه تغيير مكان را هم ضرورتا با 
خودش دارد تغيير مكان هم تغيير زمان را ضرورتا با خودش دارد ولي تغاير در مكان ضرورتا تغاير در زمان نيست 

 دارد. ولي تغاير در زمان ضرورتا تغاير در مكان را با خودش
برادر معلمي: آنجايي كه مي گوييد زمان اينها يكي است مسامحتا مي گوييد يكي است مي توانيم بگوييم اين شيي 

 كه اينجا است ده سال ديگر هم كه بياييم بگوييم اين همان مكان است (مسامحتا)
 برادر سيف: نسبت به زمان منتجه يعني زمان شيي را در نظر نگيريد.

سالم حسيني: اتصال به زمان منتجه كه ميگيريد مكان و زمان را واحد مي بينيد تا دو تا مي بينيد برادر حجت اال
خير) شما جز از راه  –همينكه رفتيد در منتجه نگاه به آنها كرديد آيا مي توانيد مكان و زمان را جدا كنيد (ج 

 ر چيز زمان خودش را دارد.منتجه مي توانيد زمان اينها را اندازه بگيريد و همزمانشان كنيد؟ ه
 برادر سيف: حاال بيشتر دقت خواهيم كرد. 

  والسالم.
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