
 
 
 

 
 
 
  

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

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

 ١٠١جلسه 
برادر معلمي: بسم ا... الرحمن الرحيم. همانطوركه در نظر دوستان است، بعد از بحث تعين در رابطه، دو سير بحثي مطرح 

بندي است و بعد در مورد ضرورت آن مقداري  اي را كه مطرح مي كنيم مبناي تقسيم شد، يكي اين بود كه بگوييم مهره
بندي را براي شناخت و ادراك مي  گرديم. آيا مبناي تقسيم دي ميبن دنبال مبناي تقسيم صحبت كنيم كه چرا ما به

خواهيم يا اينكه خود كيفيات هستند كه تقسيم بندي دارند و مركبند و بعد كه اين مطلب تمام شد به اين بحث 
ترين باشد  هترين بايد باشد و يا پيچيد بپردازيم كه مبناي تقسيم بندي، چه براي شناخت و يا چه براي كيفيات آيا ساده

ترين مطرح بشود و بعد ابداع احتمالي مطرح بشود كه آن مبناي ساده و  يا اينكه اصال ساده و پيچيده ندارد و بعد ساري
هم ساري باشد و مبناي سه معرفي بشود و در مبناي سه دوئيت و ربط بينشان مطرح بشود كه اين مطلب هم در تغيير 

كب وجود دارد و هم توضيح داده بشودكه ربط مابين آن دو كيفيت چيست نهايتا و هم در تغاير و هم در يك كيفيت مر
بحث ربط شامل مطرح بشود. يك سير بحثي ديگر اين بود كه ما بدون انيكه ادعا كنيم كه مهره جديدي را مطرح 

يا اينكه چرا بايد  ايم (تا به مشكالت اينكه اثبات مبناي تقسيم آيا براي شناخت است يا براي خود كيفيات است كرده
ترين باشد بپردازيم) بگوييم كه در مورد بحث تغيير و تغاير دقت مجددي مي كنيم. در ابتداي بحث  ترين و ساده ساري

كه تغيير و تغاير را مطرح مي كرديم دوئيت و ربط بينشان را منظور داشتيم بعد كه بحث تعين در رابطه مطرح شد. 
هاي اوليه دقتي مجدد  است. حاال با اين نظر كه همه چيز رابطه است درباره آن صحبتمتوجه شديم كه همه چيز رابطه 

مي كنيم به اين ترتيب كه آيا آن مطلبي را كه قبال مي گفتيم (دوئيت و ربط بينشان) با بحث تعين در رابطه نقض شده 
ييم كه ربطي بعد از ربط ديگر مي آيد و در است؟ يعني اينكه نبايد آن مطلب را ديگر بگوييم؟ آيا مثال در تغيير بايد بگو

تغاير بگوييم كه ربطي در كنار ربط ديگر مي آيد، يا اينكه آن صحبت هنوز به قوت خودش باقي است؟ اگر آن صحبت 
هنوز به قوت خودش باقي است و اگر ما توانستيم طبق تعين در رابطه اثبات كنيم كه در عين حاليكه اين روابط با هم 

ولي در اينكه همه رابطه هستند تغايري ندارند وارد اين مطلب بشويم كه اين رابطه اي كه بين دو رابطه وجود  متغايرند
ترين  دارد چه نوع ربطي است؟ آيا ربط شامل است؟ و بنابراين بحث ربط شامل را بدون بحث مبناي تقسيم بندي يا ساده

كنيم همان سير دوم است و از آن سير اول وارد  ر ما دنبال ميترين مطرح كنيم. سيري را كه در چند جلسه اخي و ساري
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نشديم. تا اينكه اين سير دوم را طي كنيم اگر به نتيجه نرسيديم برگشته و سير اول را ادامه مي دهيم. و در مورد سير 
ت دقت در اين دوم هم يك اشكالي پيدا مي شود كه شايد بتوان حل كرد و آن هم اين است كه در موقعي كه ما در حال

مطلب هستيم كه دوئيت و ربط بينش چگونه با تعين در رابطه موافقت دارد بناچار به بحث تركيب كشيده مي شويم. 
يعني همين كه وارد بحث مي شويم از اين مثال آغاز مي شود كه مثال در آب اكسيژن و ئيدروژن كه در كنار همديگر 

در آب و درخت و هوا و ساير اشيا وجود دارد اين چگونه است؟ اگر  قرار مي گيرند چگونه است؟ اكسيژن هايي كه
بخواهيم وارد بحث تركيب بشويم اشكاالتي وارد مي شود كه اآلن موضع طرح آنها نيست.(يعني فرضا رابطه خصلت جز و 

خصلت هاي منتجه چگونه است، آيا منتجه ههمان خصلت اجزا را دارد، آيا قسمتي از آن خصلت را دارد، آيا اجزا 
مشتركي دارند كه روي هم ريخته مي شود و منتجه را تحويل مي دهد، خصلت هاي متغايري دارند كه در اثر برخورد با 

 همديگر فرضا از بين مي رود و ...)
بلكه آن چيزي را كه اآلن در موضع دقت آن هستيم خود ربط شامل است كه آيا مجبور به عنوان كردن ربط شامل 

فعال از  "اگر"كه مي توان به گونه اي ديگر مطلب را تمام كرد؟ بنابراين بحث تركيب را با اضافه كردن يك هستيم يا اين
دقت فراوان در موردش خودداري كنيم و بگوييم كه ما فقط در مورد دوئيت و ربط بينش دقت مي كنيم اين دوئيت و 

م باشد در آنجا هم حداقل دوئيتي هست و ربط ربط بينش در تغيير هست و در تغاير هم هت و ار كيفيتي مركب ه
بينش مطرح مي شود كه ببينيم كه آيا اين ربط بين آن دوئيت از سنخ خود دوئيت است يا اينكه اصال بعد از تعين در 

تبديل به ربط را شامل مي شود بنابراين وارد بحث تركيب نمي شويم و "نداريم و يا اينكه  "ربط بين"رابطه چيزي بنام 
آن سير اوليه بحث هم عبور نمي كنيم و فقط دقت در ربط شامل مي كنيم. ابداع احتماالتي در جلسات قبل مطرح  از

شد كه وقتي اين ربط شامل را نظر مي كنيم آيا خود روابط خصلت نوعيه و شخصيه دارند يا اينكه چون اگر انتزاع نكنيم 
بگوييم كه رابطه ها خصلت نوعيه و شخصيه دارند كه گلفته  علم و ادراك و حركت انشسان محال مي شود مجبوريم كه

شد اين مطلب خودش بحثي است كه فعال ما كاري به آن نداريم و نهايت اين بحث اين است كه ما ثابت كنيم كه خود 
در مورد رابطه ها هم خصلت نوعيهدارند نه اينكه ما براي آنها قائل هستيم بعد اگر مطلب در آنجا تمام شد بياييم دو 

مركب و يا متغاير و يا در تايير صحبت كنيم كه حاال وقتي كه ما اين كيفيت را مي شكنيم چون در بحث تعين در رابطه 
گفتيم كه هر كيفيتي وقتي كه رابطه اش را با ساير روابط عوض مي كند كيفيتش عوض مي شود بنابراين وقتي كه 

ن هوا را مالحظه مي كنيم، اين اكسيژنها با هم تغايرهايي دارند در عين اكسيژن درون آب و اكسيژن درون زمين و يا درو
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حاليكه ما حداقل براي علم و ادراك مجبور به قبول مشتركاتي هم هستيم. بعد صحبت شد كه آيا مي شود اينگونه ربط 
هم هست كه به  شامل را مطرح كرد كه هرگاه ما يك كيفيت را مي شكنيم دو خصلت نوعيه پيدا مي شود و يك چيزي

اينخصلت هاي نوعيه خصلت شخصيه مي بخشد و خصلت شخصيه آنها را متعين مي كند و آن چيز را به عنوان عامل 
سوم يا ربط شامل و يا چيزي كهخصلت شخصيه رامعين مي كند مي پذيريم و بعد هم آن بحث مطرح نمي شود كه بين 

كه آيا در آنجا اتصال است يا انفصال است؟ مي گفتيم چون  خصلت شخصيه و خصلت نوعيه چه رابطه اي برقرار است
خصلت نوعيه و خصللت شخصيه را براي يك كيفيت مي گوييم، اصال اين سوال مطرح نيست، بعد در ادامه اين بحث 
جناب آقاي حسيني در مورد همين صحبت (كه وضعيت خصلت نوعيه و شخصيه چگونه است؟ آيا خصلت نوعيه در 

ع مي شود نه تاثير مي پذيرد و نه تاثير مي گذارد؟ و يا اينكه فقط تاثير مي گذارد؟ و يا اينكه هم تاثير مي تركيب كه واق
گذارد و هم تاثير مي پذيريد؟ و آيا ربط شامل نسبت به ربط هاي پايين تر از خودش به صورت اليه اليه اي است و كال 

ثابت است يا اينكه كل اين ساختمان امر ثابت است يا اينكه مي  نظامي مخروطي از آن درست مي شود و آيا راس آن امر
خواهيم بگوييم كه ربط تحت شمول، جزيي از ربط شامل است؟ يعني به عبارتي كه ايشن به كار بردند بصورت مخروط 

ودند و چون وارونه بيان كردند. يعني به صورت اليه هاي پياز كه داخل همديگر هستند؟) ابداع احتماالتي را مطرح فرم
در جلسه قبل فرصت كم بود ايشان مختصر فرمودند. اگر ممكن است از جناب استاد خواهش مي كنيم كه آن ابداع 
احتماالت را دقيق تر بفرمايند و دوستان هم دقت كنند و بعد از صحبت هاي ايشان اگر جايي از آن در ابهام است سوال 

 نمايند.
هللا من الشيطان الرجيم. بارالها كلمه حق را بر سراسر جهان بگستران، كلمه باطل را برادر حجت االسالم حسيني: اعوذ با

از زمين ريشه كن كن، نايب وليت امام خميني را مويد بدار، لشكر اسالم را در همه جبهه ها پيروز كن، لشكر كفر را در 
 همه جناح ها مخذول گردان و...

است كه تقريبا ديوار به ديوار مساله تقسيم بندي در قسمت ها  البته اين بحث از قسمت هاي بسيار حساس بحث
مختلف منطق، چه منطق نظر، چه منطق ارتكاز و چه منطق عمل است. نه فقط وضعيت بخش ها را معين مي كند بلكه 
وضعيت داخل مباحث منطقي را هم معين مي كند و اگر در خاطرتان باشد چيز مهمي كه در روش هست اين است كه 

سيم بندي ها و جمع بندي ها چگونه انجام مي گيرد. يعين چگونه كيفيت استنتاج مشخص مي شود. بنابراين جز تق
اخير است كه نسبت به منطق ها علت تامه پيدا مي كند و آخرين قسمت است كه حساس ترين قسمت محسوب مي 
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ابتدائا بعد از تعين در رابطه، به مبناي شود بنابراين اگر مقداري در اين بحث بمانيم مضر نيست، يك طرح است كه 
تقسيم بندي بپردازيم و آن بحث هايي كه برادرمان اشاره كردند (يعني دوئيت و ربط بينشان و ربط شامل) و يك بحث 
هم اين است كه بگوييم يك بازنگري مجدد به آن دست آوردهاي قبلي كه در تعين در رابطه و اصالت ربط داشتيم مي 

يم در اين درجه از اجمال به تبيين وضعيت تغيير و تغاير چه آثاري دارد. اين بحث را قبال هم زياد اشاره مي كنيم و ببين
كرديم. يعني دوستان يك موقعاشاره كردند كه پس اگر همه چيز رابطه است، بحث تغاير از بين رفت و در حاليكه به نظر 

يم و مجدد بررسي كنيم و ببينيم كه آيا همان استداللها در اينجا ما مطلب دقيق تر شد و حال براي اينكه دوباره برگرد
هم قابل قبول است يا نه؟ اگر نيست آيا بدين معناست كه مطالب گذشته نقض شده است؟ يعني راهي را آمديم و به پله 

يا اينكه دقيقا  اي رسيديم و در اين پله ديديم كه تمام آن مطالبي راكه گفته بوديم درست نيست آيا اين گونه است؟
بالعكس است يعني به جايي رسيديم كه جوهره آن مطالب به صورت محكم تر و متقن تر و مستحكم تر ظاهر شد و به 
گونه اي شد كه حاال ديگر معناي جديدي را مي فهميم كه عين آن معنا نيست و لكنه خيلي كامل تر و بهتر است. لذا 

جديدي قرار گرفته و استوارتر و محكم تر است و بهتر مطلب را حل مي  همه آن مطالب در شكل جديد و برهان هاي
كند و در آن دور اول مانند اين است كه وضع در وضعيت سادهاي برگزار شده باشد و در اين دور بحث در يك مرحله 

بلكه مي گوييم كه تغاير  دقيق تري برگزار مي شود. در اين بازنگري ديگر نمي گوييم كه آيا تغاير انكار ناپذير است يا نه؟
از موضع اصالت رابطه چه مفهومي را پيدا ميكند؟ آيا سنجش في الجمله از اين موضع چه مفهومي را پيدا مي كند؟ 
هماهنگي از اين موضع چه مفهومي را پيدا مي كند؟ تغيير از اين موضع چه مفهومي را پيدا مي كند؟ و نهايتا رابطه 

چه مفهوم جديدي را پيدا مي كند؟ حاال در اينجا احتماالت مختلفي را ذكر مي كنيم اول  تغيير و تغاير از اين موضع
اينكه كيفيت ها مختلف رابطه هاحتما متغاير است يعني تغاير شكسته است، و به عبارتي يكساني اثبات نشده است تا 

تغاير در كيفيت است. بعد از اين مطلب  اينكه بگوييم تغايري نيست، بلكه تغاير هست و مفهوم جديد كه پيدا كرده است،
مسئله سنجش و مقايسه كردن هم، مقايسه كردن دو كيفيت رابطه است و حاال اينكه مقايسه وجه مشتركي را حداقل در 
ذهن ما پذيرا مي شود زيرا دو چيز را با هم مي سنجيم و مي گوييم كه اين كوچكتر از آن است (در بعد امتداد و حجم و 

يك خصلت مشترك تجريدي هم در بحث سنجش في الجمله تمام مي شود. هرچند كه وارد بحث اينكه اصل غيره) و 
تجريد چيست، ذهن چه كار مي كند نمي شويم. وارد اين نمي شويم كه فرضا قدرت سنجش چيست؟ فقط مي گوييم 

ينكه مقايسه بنمايد. اگر كه طريق سنجش مقايسه است طريقش از اين گذر مي گذرد نمي تواند فهم بفهمد مگر ا
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مقايسهننمايد و كيفيات را جداگانه مالحظه كند و هيچ قياسي نكند، هيچ نسبتي را به اشيا نمي تواند بدهد. فرضا من به 
اين اطاق و به اين ميز نگاه مي كنم و مي گويم فرضا حجمي را كه اين ميز مي تواند نسبت به آن فراگير باشد و تحت 

دهد يك صدم اين اطاق است. اين را اگر نسبت برقرار نكنم، مقايسه برقرار نكنم، تميز اينكه اين شمول خودش قرار ب
اين ميز نسبت به اين اطاق منوط به مقايسه في  "يك چندم"چند برابر آن است براي من حاصل نمي شود. اصل گفتن 

يات در مرحله تميز حتما در اينجا هم الجمله است. باز مسئله توالي و هماهنگي كه معيار صحت است نسبت به كيف
ظاهر مي شود. اگر تناسب دو كيفيت نسبت به امر سوم نباشد كليه بحث هايي كه در بحث هماهنگي كفه شد در اينجا 
تكرار مي شود پس تا اينجا مطلب آنگونه بن بستي نداشت بلكه روشن تر هم شد. حاال آمديم در اين باره اينكه ببينيم 

ير چگونه است. تغيير را در آنجا مي گفتيم كه اتصال مطلق نمي شود، انفصال مطلق هم نمي شود پس كه وضعيت تغي
بنابراين بايد رابطه باشد. شايد اينجا اولين پله اي باشد كه براي ما اشكالي ظاهر مي شود كه حاال كه همه چيز رابطه 

) آيا دو رابطه به هم متصل و چسبيده است؟ در اين است آن صحبت را مي توانيم بگوييم يا نه (صحبت ربط بين دوئيت
جا تاكيد بر اين مي كنيم كه آيا دو رابطه دوئيتي را و تغايري را كه مي گفتيم آيا تغاير حقيقي بود يا اينكه ما آنرا وضع 

اند. در مرتبه  مي كرديم؟ ما گفته بوديم كه تغاير در خارج است يعني اينكه دو كيفيت حتما با هم متغايرند. دو كيفيت
كيفيت دوديت دارند. اگر بگوييم انفصال مطلق است ديگر معنا ندارد كه بعد از اين كيفيت، كيفيت ديگري بيايد كه 
بشود آنرا به اين نسبت داد، فقط گفت كه بعد از اين رابطه رابطه ديگري مي آيد،نمي شود گفت كه چه رابطه اي بعد از 

اين نسبتي را كه مي خواهيد بگوييد كه چه رابطه اي بعد از چه رابطه اي و يا قبل از چه چه رابطه اي قرار مي گيرد آيا 
رابطه اي قرار مي گيرد، اين موجب مي شود كه خصلتي هم در آنجا باشد. بنابراين از يك رابطه خاص به يك رابطه 

ه اتصال مطلق نيست به معناي اينكه خاص ديگر، تبعيتش را از اينكه انفصال مطلق نيست ثابت مي كند. اما گفتن اينك
اتصال كيفي داشته باشند يكپارچگي كيفي داشته باشند كه اين همان باشد، بدون هيچ خصوصيت تغييري، بدون 
هيچگونه دوئيتي، اين را نمي شود پذيرفت. چون اين رابطه اي است غير از آن رابطه اين كيفيتي از رابطه است و آن هم 

، دو كيفيتند، دوئيت آنها اتصال مطلق را نيز نفي مي كند بنابراين بحثي را كه مطرح مي كنيم اين كيفيتي بود از رابطه
است كه بگوييم اينها با هم به گونه اي رابطه دارند. اين نسبتي را كه ما در ذهن مي گوييم در عين هم دارند. حاال اينكه 

ند؟ مي گوييم كه از طريق خصت مشترك هردو (يعني ربط اگر خودشان رابطه باشند چگونه مي شود گفت كه رابطه دار
شامل) مي شود وارد شد و گفت كه اينها بگونه اي رابطه دارند. حاال اگر از اين طريق وارد شويم و بگوييم كه به گونه اي 
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طه به آن رابطه دارند، بعد بحث امر ثابت را بكنيم كهاين حركت خاص است هرچند در رابطه باشد. از اين كيفيت راب
كيفيت رابطه، باز در اينجا امر ثابت اثبات مي شود و براي تحقق آن هم در مرحله وقوع، ربط جامع اثبات مي شود. در 
اينجا مي توان چند نحوه صحبت كرد يعني چند احتمال را پيگيري كرد و بررسي كرد تا ببينيم كه كدام احتمال در 

ن به شكل يك تئوري و يا يك فرض اثبات شده اي مي رسد. يك احتمال بررسي اثبات مي شود و از شكل احتمال بود
اين است كه بگوييم خصلت مشترك در درون خود شي است و قانون دقيقا عين خود كيفيت رابطه است. نهايت كيفيت 

ون از رابطه اي كه برد و زمان شامل است عين همان ربط جامعي را كه مي گفتيم ولي نهايتا در درون و نه در بير
رابطهراكه ما مالحظه مي كنيم در مرتبه اي كه محقق است خودش به تنهايي نيست، روابطي تحت آن هستند و روابطي 
شامل بر آن هستند. روابطي كه تحت آن هستند و يك مجموعه را درست مي كنند، اين داراي يك خصلت و يك گونه 

ط دروني به عنوان مجموعه روابط اجزا بلكه اجزا در تركيب رابطه نيست، يك مجموعه رابطه است نه فقط مجموعه رواب
رابطه ها با همديگر، اجزايي كه خودشان هم رابطه هاي ساده اي نسبت به رابطه هاي پيچيده هستند. يك روابط نوعي 

وابط، در اينجا حادث مي شود و در هر چيزي كه نگاه كنيم تقريبا مي توان گفت دو سلسله روابط دارند. يك سلسله ر
روابط ساده و ساده تر و ساده تر است كه تقريبا به شكل كيفيت هاي كوچك تر تحت زير سيستم هاي بزرگتري قرار 
دارند. مثال آب كه آب شامل بر هيدروژن و اكسيژن و هيدروژن و اكسيژن هر كدام بر رابطه هاي ساده تري چون اتم و 

ين تر رفته و بگوييم كه هر رابطه اي از آنها باز رابطه ساده تري را در بر الكترون و نوترون شاملند و از آنجا هم باز پاي
دارند تا كوچكترين رابطه اي كه ما تا به حال شناخته ايم. كه آن دسته روابط با هم يك دسته ديگر از روابط را 

كه آنها هم مجموعه ايجادكرده است و دو دسته روابط در اين كيفيت روابط وجود دارند آن دسته دسته اي هستند 
برداري هستند يكي از آن مجموعه برداري خصلتهاي شخصيه بود كه قبال گفتيم ويك دسته هم خصلت هاي نوعيه پيدا 
كردند و اين مانند اين است كه ما بحث مكان را هم عرض با بحث زمان مطرح مي كنيم و مي گوييم كه برخورد اين دو 

و يك زمان، خصلت نوعيه معرف زمان است. همانگونه كه خصلت شخصيه  دسته روابط، يك مكان تحويل مي دهند
معرف مكان است. در برخورد كيفيت رابطه ها به هم يك دسته درست شدند كه موضع هر رابطه اي را به هم مثال موضع 

و الي آخر را  رابطه الكترون را نسبت به رابطه نوترون، موضع رابطه مزون را در رابطه با يك كيفيت رابطه هم عرضش
معين كردند و در اين مولكول آب هر كدام آنها جايگاه و گردشي و خصوصيت شخصيه اي را متناسب با كيفيت رابطه 
خودشان دارا هستند. بعد بگوييم كه مجموعه اين كيفيت روابط، يك دسته كيفيت روابط ديگر را نيز بوجود آورده اند. 
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هستند كه خصلت نوعيه نام دارند و در زمان ظهور مي كنند. مي گوييد يعني چه؟  آنها كدامند؟ آنها آن دسته از روابطي
مي گويم اكسيژني كه در آب است و اكسيژني كه در هواست و اكسيژني كه در آب اكسيژنه است حتما از نظر خصلت 

. در زمان آن شخصيه متفاوتند ولي يك خصلت نوعيه خاصي دارند كه حاكم است هم بر اين شخص و هم بر آن شخص
خصلت نوعيه نسبت به اين شخص و آن شخص جامع است و عمال ارتباط بين اين شخص و آن شخص را به عهده دارد. 
نهايت اينكه هرگاه اكسيژن را به چيز ديگري تبديل كنيد باز هم تبديل اكسيژن به چيز ديگر تابع يك خصلت نوعيه 

كند كه درون اين كيفيت و مجموعه يك سير دارد كه آن هم سير  بزرگتر و باالتري است كه بيان اين مطلب را مي
زماني است كه قدرت شمولش مرتبا فراگير و فراگير و فراگيرتر است كه آنها نسبت به هم حتما شامل و مشمول هستند 

ن حالت در اما نه شامل و مشمول مكاني، بلكه شامل و مشمول زماني، يعني در دو زمان اكسيژن را مي بينيد كه از اي
آمد و به حالت ديگري رفت بعد مي گوييد كه قضيه اكسيژن تمام شد و اين به كيفيت و رابطه اي ديگر تبديل شده 
است. و آن رابطه هم با كل اكسيژن ها خصلت مشترك دارد كه عمال خصلت نوعيه كه خصلت مشترك است بر اين 

را ادامه بدهيم و بگوييم كه خصلت نوعيه درون اين كيفيت  دسته از روابط كه اسمشان اكسيژن بود و همين گونه سير
است. آنوقت معناي تركيب و وحدت تركيبي را كه قبال خدمتتان عرض مي كرديم قابليت مالحظه پيدا مي كند ولي آيا 
وضعيتش چگونه است؟ آيا خصلت مشترك همراه با تغييرات مركب تغيير مي كند؟ آيا تغيير نمي كند؟ يعني اينكه 
بناشد كه زمان داشته باشد. اگر بگوييم كه بالمره تغيير نمي كند كه آن وقت آيا مگر زمان بعد همين شي نيست؟ مگر 
همين شي نيست كه تغيير كرده است؟ اگر بگوييم كه نه خصلت مشترك، تغييراتش متناسب با تغييرات هم عرضش و 

اين شخص به شخص دوم تغيير كرده است آن خصلت  در مرتبه خودش است در زماني كه نسبت به تحت شمولش يعني
نوعيه متاثر نمي شود و عوض نمي شود هر چند در رزمانيكه از اين نوع به نوع ديگر تبديل مي شوند حتما خصلت نوعيه 
آنها هم تغيير مي كند ولي تحت خصلت مشترك باال تغيير مي كند. اگر چنين چيزي را بگوييم آن وقت به اين معنا 

ه در مجموعه مركب ما چيزي وجود دارد كه بر مجموعه اثر مي گذارد و لذا جز مجموعه است و از مجموعه اثر است ك
نمي پذيرد ولي از هم عرض خودش اثر مي پذيرد. هم عرض خودش هم البته درون خودش است. تا اينجاييكه مي 

شما مي گوييد كه پوسته اول با سرعت مثال گوييم فرض بر اين است كه مثل ورقه هاي پوست پياز كه درون هم هستند 
sk مي چرخد ولي پوسته دوم با سرعت  ١٠sk مي چرخد. اين مطلب عين اين است كه شما يك سنگ آسيا را مي  ١
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انقطه اي نزديك مركز چرخانيد در يك نقطه لبه اين سنگ آسيا كه هستيد ، سرعت حركت و جابجائي كه دارد حتما ب
هست فرق دارد. يعني شما از نقطه اي روي محيط سنگ آسيا مالحظه كنيد فرضا اگر سنگ آسيا قطرش يك متر فرض 

سانتيمتري از مركز بيائيم آن نقطه  ٥متر تغيير كرده و دور زده است در حالي كه اگر در فاصله  ١٤/٣شود آن نقطه 
 ٥ر نقطه لبه سنگ آسيا محيط را با قطر يكمتر حساب كنيم و در فاصله سانتيمتر دور زده است. يعني د ٤/٣١

سانتيمتر حساب كنيم . يعني در يك ثانيه آن ذره اي را كه درلبه اين سنگ قرار  ١٠سانتيمتري مركز محيط را با قطر 
متر  ١٠٠٠×  ١٤/٣ي زند دور م ١٠٠٠متر بگوئيم اگر  ١٠٠×  ١٤/٣دور مي زند  ١٠٠دارد بايد بگوئيم فرضا اگر هر ثانيه 

سانتيمتر مي  ١٠كيلومتر مي شود و الي آخر ....و در عين حالي كه همين حركت را وقتي كه به قطر  ١٤٠/٣بگوئيم
متر مي شود. حاال  ٣١٤سانتيمتر كه  ١٠٠٠×  ٤/٣١رسيم به نسبت بسيار كمتري بايد مالحظه كنيم بايد بگوئيم فرضا 

ه قطر يكسانتي برسيم ديگر به اين مي رسيم كه اين نقطه يك كيلومتر حركت كرده و اگر مقداري نزديكتر برويم تا ب
نقطه اي كه روي محيط انتخاب كرده بروديم سيصد كيلومتر حركت كرده است. حاال اگر تا خود مركز جلو برويم آيا آنجا 

ن موضع كه نگاه مي كنيد حرت عكس هم حركت را مي توانيم با حركت لبه سنگ آسيا مقايسه كنيم يا نه ، و اساسا از ا
هم ديگر در حركت است يعني اين مداد وقتي بر محور حركت مي كند يكطرفش در حال دور شدن است و يك طرفش 
در حال نزديك شدن است. نسبت به جهت خاص ، بنظر مي رسد كه تبديل شدن و عكس شدن در آن نقطه اي كه مي 

ت؟ اگر ما اين گونه بخواهيم بحث كنيم بنظر مي آيد كه الزم نيست كه دو نقطه خواهيد انجام بگيرد آن چه نقطه اي اس
، هم سرعت باشند(جوهره حرف اينجاست) يعني گردش پوسته پياز با گردش محور هم سرعت باشند اگر سرعت را 

زم نيست كه محور اگر اينچينين قيدي را به آن بزنيم آنوقت الانتقال مكاني نسبت به جهت خاصي مالحظه كرده باشيد. 
همان سرعت پوسته را داشته باشد. حاال اگر ما يك چنين چيزي را بخواهيم مالحضه كنيم (اختالف مراحل سرعت ) 
آنوقت بگوئيم درباره كيفيات وتغيير آنها هم اين حركت بود. اما آيا در مورد خود تغيير چه مي گوئيد؟ آنچه را كه ما االن 

بتدائي بود نسبت به انتقال از مكاني به مكان ديگر كه اين تفسير بسيار ساده حركت گفتيم تقريب بسيار ساده وا
حركت كيفي باشد يعني از اين كيفيت به كيفيت ديگر آياباز ميتوانيم ميكانيكي بايد باشد . حاال اگر نباشد كه حركت 

م آيا ميشود گفت كه خصلتها هم مسئله اختالف سرعت را طرح كنيم كه درآن جلسه آقاي جاجرمي مطرح كردند؟ ببيني
نسبتشان بهمديگر همينگونه است؟ ديگر در اينجا حركت را هم ميگوئيم به معناي ميكانيكي آن نميگوئيم حركت را به 

 معنايي تغيير حالت 
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ميگويم.بگويم نسبت تغيير خصلت نوعيه با نسبت تغيير خصلت شخصيه فاصله دارد.آيا اين كه فاصله دارد به معناي 
قطاع است يا اين كه نه . خصلتي دراين است كه باآن سرعتي كه خصلت شخصيه تغيير ميكند با آن زمان تغيير ان

نميكند . يعني زمان خصلت شخصيه با زمان خصلت نوعيه در اين جا دو تا مي شود . زمان نسبت به ابعاد مختلف يك 
اراي چندين مرتبه از زمان است؟ قبال نهايت بحثمان شي دو تا ميشود اگر بخواهيم اين مطلب را بگوئيم آيا يك شي د

اين بود كه عرض كرديم زمان برابر با تغييرات خود شي است. حاال ميخواهيم بگويم كه زمان برابر با تغييرات كيفيت 
رابطه آن است. آن وقت براي رابطه هم مراتب مختلفي قائل بشويم وبعد درون يك مجموعه يك سري از روابط روابط 

وعيه هستند و يك سري از روابط روابط شخصيه هستند وبعد بگويم زمان هر رابطه برابر با تغييرات خود آن رابطه است ن
در اين صورت در يك مجموعه كه نگاه كنيم ضرورتنا نبايد مجموعه روابط يك زمان داشته باشد . بايد روابط شخصيه 

شد چون اين يك مجموعه است همانگونه كه درباره كل عالم در يك زمان داشته باشد روابط نوعيه يك زمان داشته با
بيان قبل گفته مي شد در بيان قبل هم همين حرف را خدمتتان زده بوديم و گفته بوديم كه در درون جهان زمان برابر 

مان در با تغييرات خوده شي است چگونه ميشود؟ در آنجا هم يك مجموعه اي از اشيا را مي ديديم و مي گوفتيم كه ز
رابطه با خود شي است. يك زمان و سرعت كل را هم قائل مي شديم كه مي گوفتيم سرعت كل متقوم به سرعت اجزا 
است و جايگزيني اجزا هم متقوم به سرعت كل است وبعد هم گفتيم كه اين دو از هم تفكيك پذير تيستند و دو بعد يك 

كنيم در اين تنازل كه به يك شي مي آوريم به يك تنازل از  عين همين مطلب متنازل يا دقيق تر مي شي هستند حال
جهان به يك كيفيت به يك مجموعه وبه يك شي است (ديگر اين شي هم معناي شيئيت قبل را نمي دهد) و بعد مي 
گويم هر رابطه ي زمانش برابر با تغييرات خودش است نهايت اين كه يك كيفيت شخصيه كه از بين مي برد همين كه 

يت مرتبه تغيير در كيفيت واقع شد ديگر كيفيت سابق نيست واگر دقت كنيم ابتدا به نظر ما مي آيد كه كيفيت اول
بسيط است در اولين  تغييرش اين چيزي است كه غير از آن است ولي همينكه ارتباط اين كيفيت را با كيفيت نوعيه 

 .پيدا شده است 
ت را يك توضيح بسير مختصري عرض ميكنم هرگاه شما يك حالت آن وقت ديگر نمي گويم كه كيفيت بسيط است اي

خواص جزئي ويك شكل خاص جزئي را تجريد كنيد مثل (زيد) باجمع خصوصياتش و بعد اين را كم كنيد و زياد كنيد 
.فرضن ديگر آن اولي نيست حاال البته (زيد)را ممكن است كه به خاطرتان نيايد زيرا باز به (زيد) شما توجه نوعي داريد

اين مداد را ميگويم اين به قيد ثابت بودن عيني كه برابر خودش است اگر عين آنچه كه هست را از آن تجريد كنيم و 
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بعد كمترين تغيير را در آن بدهيد فرضن آن را بتراشيد بال فاصله با قبلي آن فرق دارد وديگر صحيح نيست كه بگويد آن 
تغيير حاصل شده است بنابراين صحيح است كه بگويد كه كيفيت دريك  همان است بلكه اين همان نيست چون درآن

مرتبه وضعيتش وضعيت بسيط است ولي كمترين تغيير موجب ميشود كه كيفيتي ديگر باشد . اگر گفتيد كه اين دريك 
 مجموعه كه بود يك سري اصطحكاك هاي واقع ميشود يك بردار نوعي درست ميشود و يك نقطه اثر نوعي درست مي
شود وحاالهم كه اين كيفيت تغيير كرده است وديگر آن كيفيت نيست ولي در دل اين مجموعه در اصطحكاك هاي كه 
دارد دوباره خصلت نوعي تاكيد ميشود . خصلت نوعي نشكسته است.اثرشخصي شكسته است ولي نقطه اثر نوعي 

د با اين مالحضه ثاني مي فرمائيد تغيير رابطه نشكسته است.بنابراين در اين وضعيت كه به آن نگاه كنيد ومالحضه كني
ها چون صحيح مي دانيد ارتباط شخص دوم از رابطه را با شخص اول از رابطه به مناسبت ارتباط شان در اصطحكاك با 

كرده است پس  "اين"خصلت نوعيه پس ميتوانيد اين را نيز محكوم به حكم همان نوع بدانيد و بگويد كه تغييراتي كه 
حظه خصلت نوعيه نسبت به روابط مي توان گفت تغييراتي را كه اين نوع كرده است وآن شخص ازاين عوض شده در مال

است وبه اين شخص تبديل شده است . دراين مالحضه كه به آن توجه كنيد ديگر زمان هر نوع برابر با تغييراتي است كه 
بطه نوعيه كه داراي زمان است.حاالسئوال ميشود كه مگر بنا درآن واقع مي شود . پس يك رابطه اي را پيداكرديم بنام را

نبود كه رابطه نوعيه داراي زمان نباشد؟ مي گوئيم كه چرا رابطه نوعيه مي تواند از اصطحكاك حاصله بين يكدستگاه 
دولي رابطه بوجود بيايد مثال اكسيژني كه در آب است اين رابطه نوعيه راتحويل بدهد ميشود باز تغييراتي را پيدا كر

نوعيه محفوظ باشد پس صحيح ميشود كه بگوئيم زمان برابر با تغييرات روابط است يعني در مرحله خصلت نوعيه زمان 
هر رابطه برابر با تغييرات خود آن رابطه است.عين آنچه راكه درباره خصلت نوعيه را بيان كرديدنسبت به خصلت شخصيه 

ودش نسبت به خصلت روابطي كه تحت شمول آن هستند همين خاصيت را هم ميتوانيد بگوئيد چراكه آن شخصيه خ
دارد.باز در اينجا تفكيك كنيم كه قاطي شدن خصلت شخصيه با خصلت نوعيه گاهي موجب خاط است.اين مطلب روشن 
بشود كه هم خصلتهاي نوعيه روابطند وهم خصلتهاي شخصيه دوئيتها در خصلتهاي شخصيه هستند وسيرها در 

نوعيه هستند و نهايت اينكه بازهرنوعيه اي هم نوع خاص است مگر اينكه نوع االنواع باشد يعني باال رود  خصلتهاي
وشامل همه انواع باشد.حاالاگريك چنين چيزي بگوئيم كه درون يك مجموعه خصلتهاي شخصي وخصلتهاي نوعي 

اتشان به سرعت خصلتهاي شخصيه مححق مي گردند وخصلتهاي شخصي تغيير مي نمايند ولي خصلتهاي نوعي تغيير
نيست آنوقت معناي وحدت تركيبي كه در اينجا داريم چگونه است؟ خصلتها يكي هستند به عنوان اينكه اين خصلتهائي 
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راكه مالحضه مي كنيم نسبت به اين شي وهمين مجموعه مي دهيم.اگر مادسته اي از روابط را ازاينجا برداريم ديگر 
رانسبت به  "اين هماني "ن مجموعه نيست اگر آن مجموعه نبود نميشود شما دقيقا مسئله حتما آن رابطه شخصيه وآ

اين بدهيد (يعني همان خصلت واثرراجمع خصوصيات شخصيه )در عين حال وحدت تركيبي شان به مهناي اينكه مركب 
اصالت شي يا در بحث يك مهفومي باشد مثل مفاهيم ذهني كه با جميع خصوصيات يكي باشند كه اين بيشتر دربحث 

انتزاع بذهن ميرسد.اين به قيد خصوصيات شخصيه آنگونه باشند كه با پيدايش تغييربگوئيم كه مطلقا اين غير ازآن است 
بصورتيكه كه هيچ نسبتي هم بهم ندارد.يااينكه نسبتي راكه ما مي دهيم نسبتي ذهني است! نه اينطور نيست بلكه در 

حاال آن خصلتهاي نوعيه كه در درون اين كيفيت وجود دارد زمان را به معناي بعدش خارج نسبت دارد ونه در ذهن 
طرح ميكند واگر شي خصلتهاي نوعيه اي دارا نباشدديگر زمان بعد شي نميتواند باشد.اگربگوئيم كه خصلت نوعيه دارد و 

كيفيت بينهايت خصلتهاي نوعيه زمان هم بعد همين شي است در جلسه قبل عرض كرديم كه ابتدائا بذهن ميايدكه اين 
متضاد دارد بنابراين بينهايت تضاد دارد و شبيه حرف ماترياليستها ميشود.عرض كرديم كه خيرچنين نيست از مطلب 
استيحاش نكنيم و دقيقا پيرامونش دقت كنيم وبه صرف اينكه در ابتدا نظر شباهتي است فورا نگوئيم كه نميشود بحث 

با بحث خودمان چگونه است؟ خصلت نوعيه اش انعطاف پذيري نسبي را دارد لذا توانسنيم  كرد ببينيم كه رابطه اش
برايش زمان بگوئيم . توانستيم بگوئيم كه اين بردار در اصطحكاك بين اين مجموعه بردارهاي خصلتهاي شخصيه كه 

ي فرضا اكسيژني خود را حفظ بوجود آمده است با تغييرات نسبي دردرونش خصلت نوعيه خودرا حفظ ميكند.يعني كارآئ
كرده و بگونه اي ديگر دارد حركت ميكند اگر اينچنين چيزي را بگوئيدآيا ميتواند بگوئيد كه آيا اين نوعيه اي كه درون 
اين كيفيت است همان امر ثابت است؟تابعد بگوئيم كه تحقق قوانين تحقق همين روابط نوعي است و قوانين هم در هيچ 

رون همين كيفيتهاوقانونمندها.ولي يادمان نرود مسئله امر ثابت را به چه دليل گفتيم؟ گفتيم جا نيستند جزدر د
تغييراتي راكه از اين كيفيت به كيفيت خاص ديگر دارد وتاكيد بر مسئله خاص را مي كرديم.چرا؟ چون شخصي بدون 

حضه كنيد بدون اينكه آن بردارهائي كه خصوصيت نميشود.شمانمي توانيد نوع را بالحاظ نوع وخصلت نوعيه در خارج مال
خصلتهاي شخصيه را از سوي ديگر واز بعد ديگر تحويل ميدهند داشته باشد يعني حداقل اينستكه زمان بدون مكان را 
شما نمي توانيد داشته باشيد يعني هردو دو بعد هستند . دو بعد يك چيز وحتي زمان . در خصوصيات زمانيش كه اين 

زمان است باز خصوصيت شخصيه متناسب با حركات را داراست . يعني از خاص بودن درنميايد . اين كه  زمان غير از آن
از خاص بودن در نميايد آنرا تحت مسئله امر ثابت مي برد . يعني معلل به علت ميشود و منتهي اليه آن امر ثابت 
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اگر وحدت داشته باشد وتغيير حاصل نكند وبه هيچ است.آنوقت امر ثابت ديگر با تغيير نميتواند وحدت داشته باشد زيرا 
نحو زمان نپذيرد عضو تركيب  نبوده است.شما اگر در نوع آنرا عضو تركيب مي دانيد . ميپذيريد كه نوع انعطاف پذيري 
نسبت به اشخاص دارد هر چند در آن تغييراتي كه از اين نوع به نوع ديگر برود حاصل نشده است خصلت نوعيه اين 

را ميدهد ازاين مرحله تا اين مرحله ولي در امر ثابت ميخواهيد بگوئيد هيچ تغييري درآن حاصل نشده است و  طيف
هرگاه كمترين درجه تغيير را به آن نسبت دهيم دستگاه خصوصيت هاوكيفيت ها فرو مي ريزد وهرگاه زمان مطلقا ازآن  

وعدم دارد يعني ممكن الوجود است. ميشود خدا خلقش  نفي كنيم و بگوئيم بصورت مطلق زمان پذير نيست فقط وجود
كند ميشود حاال كه خداوند اعطا وجود كرد بعد نيستش كند به يده تبارك و تعالي و ميشود نيستش نكند بعد هم گفته 

اي ايد فرض راه ديگري هست هر چند آن راه نفي ميشود (امر ثابت مثل يك راه بود مثل يك روند بود) براي اينكه راهه
ديگر به اين هدف خلقت نميرسد حتما آن يك راه است كه به هدف ميرسد اگر يك چنين چيزي بگوئيم اين احتمال 
چگونه ميشود كه در مجموعه عنصري است ثابت والتيغير يعني بدون زمان باشد.حتما سنخا نبايد از سنخ اينها باشد . 

ه بالمره زمان ندارد يعني در روابط نوعي ميتوان زمان آنها چون همه روابط مجموعه زماندار است ولي اين عضو مجموع
برابر است با تغييرات خود آن رابطه . ميگويند تغييراتش چگونه پيدا ميشود مي گوئيد از اين خصلت شخصيه به خصلت 

وجود و عدم شخصيه ديگر زمانش برابر مي شود  با تغييرات خودش اما نسبت به امر ثابت ميخواهيد بگوئيد زمان ندارد 
دارد حدوث و اعدام دارد ايجاد و اعدام دارد يا هست يا نيست زماندار نيست اما مجموعه  اين روابط را مي خواهد بگوئيد 

هست "زماندار هست جز آن چيزي كه تكيه گاه اصلي خصوصيت شخصيه وخصوصيت نوعي است يعني خصوصياتي كه 
مر ثابت كرديد.خاص بودن را به امر ثابت متكي كرديد نه تغييرات را بر آن صدق ميكند آنها را متكي بر ا "يا نيست

تغييرات را گفتيد تحت امر ثابت حال اگر بگوييم مجموعه داراي يك خصوصيتي است كه آن خصوصيت ثابت استو قوام 
ر حالي كه همه ي خاص ها هم به اوست(چگونه است؟) حال اگر بگوييم آن درون اين مجموعه است  و اثر نمي پذيرد د

تغييرات را نسبت به هستي اينها مي دهد.بايد هستي او از هستي آنها جدا فرض شود.مي گوييد كه هستي اش دارد از 
اين مرتبه به مرتبه ي ديگر مي روديعني براي هستي زمان را مي گوييد. مي گوييد هستي اينها متغير است براي هستي 

جدا مي كنيد پس جز مجموعه ي شما نيست اگر مثال اين مداد را كه مي  او مي گوييد متغير نيست سنخا هستي آن را
گوييد چيزي باشد كه سنخا جز مجموعه اش نباشد آيا ما مي توانيم آنرا درون اين قرار بدهيم ؟ و همينجا هم فاصله ي 

هست با امر ثابت مهم اين خصوصيت نوعي را كه در اشيا مي گوييم هست و در كيفيات هست در مجموعه ي اين روابط 
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معين مي شود نسبت به حرف ديالكتيك ها كه آنها هيچ گونه امر ثابتي را نمي پذيرند.اين امر ثابت را براي چه مي 
خواهيم؟ با اينكه كرارا گفته شده ياد آوري اش شايد مفيد باشد ما اين را مي خواهيم براي اينكه پايگاه منطقمان به 

 تغييرات زمان است تا زمان در آن راه نداشته باشد چرا؟!!......... چيزي بازگشت نمايد كه حاكم بر
بيان انكه ما دست بيابيم به قانوني كه بتوان بر آن پايه ي ثابت اثبات معارفي را كرد و نسبت حقانيت به آن داد نه اينكه 

ر ثابت توجه داشته باشد من انطور مي فهمم بلكه بگوئيم فهم من صحيح است ولو اين فهم به صورت نسبي به آن ام
نسبي بودن مطلق را مي شكند زيرا نسبي بودن مطلق اوال ترديدي را كه ايجاد مي كند حركت را ممتنع مي كند تميز را 
هم ممتنع مي كند طبيعتا پايگاه منطق و فلسفه هم فرو مي ريزد و مي شود منطق كاربردي تازه سؤال است كه چرا اين 

راي اينكه فرضا بشر بيشتر لذت مي برد بگوئد چرا لذت  بدرد مي خورد مي گويد چون بشر كار را بكنم مي گويند ب
خصلتش اين است كه دنبال لذت برود بگو چرا خصلتش اين است مي گويد نمي  دانم. خصلت ماده است و چه است و 

 نكن فالن بگو چرا اينطور است  مرتب به باالتر سوال را ببر اين چه را  را يك جا متوقف 
 برادر سليمي:مي گويند ذاتي اش است !

برادر حجت االسالم حسيني:ذاتي اش است چرا ذاتي اش است آنجا كه مي گوئيد ذاتي اش است خيلي فاصله است بين 
آنكه ذاتي بودن را بدون هدف جلو ببرند و تابع يك امر خاص و ثابت نكنيد . شما در كلمه ي (ذاتي اش است) داريد 

يت مي كنيد و خصوصيت بايد پايگاهش بايد امر ثابت باشد ذاتي اش است درد و مقال مي توان گفت در تكبه به خصوص
يك مقال شكسته مي شود و آن آنجايي است كه بگويند نسبي است و بنا شد امر ثابتي در كار نباشد چرا حركت از اين 

مي كنيد منتها عليه اين خاص بودن و  خصلت و آن خصلت ذاتي اش است به عبارت  ديگر هر جا تكيه به خصوصيت
و  _مطلق گرايي_نهايت مرتبه اين خاص بودن بايد بازگشت به يك امر ثابت بكند زيرا اگر مطلقا بگوئيد آن ثابت بودن 

پايگاه مطلقي كه نسبي بودن در آن راه ندارد  نداريم و مطلقا نفي مي شود متنازال كه بيائيم خصوصيت هم لغو مي شود 
 ميكنيم چرا حركت از اين طرف چرا از طرف ديگر نه يعني پتانسيل ها هم برابر مي شود  و سوال

 برادر سليمي:اگر بگويند ذات ماده  به اين جهت است چه؟
برادر حجت االسالم حسيني: همينكه بگوييد جهتش ذاتا به اين طرف است پس بنب بر اين جهت را ثابت مي دانيد 

 ت مي خواهد عيبي هم ندارد جهت ثابت عل
 برادر سليمي: علتش هم ذات ماده است 
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برادر حجت اال سالم حسيني: اينكه مي گوئيد ذاتا عين آن مسئله است كه آن روز عرض كرديم كه اين حركت از اين جا 
به اين طرف مي آيد اگر ذاتا اين خاصيت را دارد كه به اين طرف است معنايش اين است كه علتي وجود دارد كه آن 

ت مي گويد بايد به اين طرف رفت آن علت نمي گويد به آن طرف بايد رفت از جهت خاص بودن قابليت تفكيك ندارد عل
همينكه گفتيد قابليت تفكيك ندارد يعني اين طرف با آن طرف مساوي نيست اين محكوميتش را نسبت به يك امر ثابت 

ممكن هست كه به يك طرف ديگر برود من ميگويم داريد  اذعان مي كنيد هر چند در جزئيت بگوئيد نه اين هم 
مجموعه اش را نگاه بكن وقتي مجموعه اش را جهت خاص برايش قرار دايد تبعيتش را از آن امر تمام مي كنيد كه اين 
فاصله مهمي مي گذارد و با آن تضاد بالمره قاطي نمي شود ابتدائا مالحظهي انسان به ذهنش مي آيد كه نزديك به آن 

ست ولي با دقت بيشتر معلوم ميشود كه نه اينطور نيست . حال اين چيزي كه در اين مجموعه است سنخا زمان حرف ا
دارد و بعد هستي آنها زمان است و نمي تواند بدون زمان باشد بگوئيو آن درون اين است اين يك حرف است و يا بگوئيم 

كه بگوئيم اين مجموعه داراي يك پوسته كروي بزرگ به صورت مخروطي هستند اين هم يك احتمال ديگر است يا اين
ثابت است وهيچ فرقي دراين تغييرات نيست آنچه محرز است اينست كه سنخ هستي آن غير از سنخ هستي زمان 
دارهاست خوب به اين معنا كه بيائيم نگاه كنيم اگراز زاويه اصالت شي بود وحدت تركيبي با اين سازگار نبود كه در 

باشد كه اثر بگذارد ولي از مواضع اصالت ربط كه ميايم همينقدر كه خصلت هستي آن زماندار نيست كافي مركب چيزي 
است اعم از اينكه فرضش را بكنيد كه درون اين هست به شرط اينكه خصلت هستي اش با هستي اين متغاير باشد يا 

يا خصلت مجموعه روابط نوعي چون آنها همه بگوئيد بيرون از اين آنوقت يادمان نرود كه خصلت هستي اش فرق دارد 
اشان زماندار هستند هم خصلت هاي شخص از بين مي روند و متعين ميشوند و هم خصلتها نوعي داراي زمان هستند 
وتنها امر ثابت ميشود امري كه تغيير ندارد حال اينجا ميشود احتمال ديگري را اضافه كرد كه دوستان هم گاهي 

روي كان بحث مي كنند وآن اينكه اگر بگوئيم يك امر ثابتي داريم ويك تعين كيفي شخص خاص اصرارمي كردندبعد 
داريم ويك تعين هاي نوعي داريم وبگوئيم هر كيفيتي كه متعين ميشود خود يك رابطه اي است شخص كه درون روابط 

امر ثابت دارند چون خصوصيت نوعي متعين ميشود وروابط نوعي نقش واسطه رانسبت به تعينات شخصي در ارتباط با
شخصيه اينها نسبت به امر ثابت تابع است.درعين حال رابطه بين آن امر ثابت يا قانون....حال آن امر ثابت را شما بزرگ 
مالحضه كنيد كه مجموعه قوانين ثابتند نه قانونمندها واين روابط نوعيه وسيله ارتباط هستند نسبت به آن خصوصيت 

جزئي كه اين هم خصوصيت ثابت دارد يعني اين هم زماندار نيست يعني چه؟ يعني اين هم ميشكند واز ثابت با اين چيز 
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بين هم مي رود ديگر اين كيفيت نيست هرچند كيفيتي ديگر جايش مي آيد بايد خصوصيت اين بازگشت به آن امر 
انواع است نيست يعني حدوث و اعدام پشت  ثابت بكند زماندار نبودنش به معناي زماندار نبودن آن امر ثابت كه حاكم بر

سر همديگر براي اينها پيدا مي شود اين شخص پشت سر آن شخص وآن شخص پشت سر آن شخص مرتبا اين رابطه 
هاي كوچك تحت شمول وضعيتشان عوض مي شود به خالف روابط نوعيه خوب بنا بود كه آن دو احتمال را بررسي 

ام شد در عين حال كه اشاره بر مطالب آن شد بنابراين وحدت تركيبي كه ميگوئيم و كنيم كه احتمال اول آن ظاهرا تم
نظر كردن به مركب كه ميگوئيم كه انفصال و اتصال را كه ميگوئيم در مرتبه دوم كه نگاه كنيم دقيقتر و روشنتر مي 

كيبي روابطي ست كه شود يعني معلوم مي شود وحدت تركيبي اشيا مركب به عنوان يك شي مركب نيست وحدت تر
يك تعيين را نتيجه داده است مجموعه است كه يك تعين خاص را نتيجه دادهاست(از سوي مكان)واز سوي زمان هم 

 .تغييرات را پذيرا شده است
"واسالم عليكم والرحمه ال..بركاته"  
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 بسمه تعالي

 ١٠٢جلسه 
برادر معلمي:بسم ا.. الرحمن الرحيم بحث جلسات مشترك و واتحد قبل در مورد مبناي تقسيم بندي و ربط شامل بود 
كه با سيري كه انتخاب كرديم قرار بر اين شد كه ببينيم كه ايا تعين در رابطه مباحث قبلي را نقض مي كند يا اينكه انها 

جش و هماهنگي نكته خاص در نظر دوستان نبود و بحث بيشتر در مورد را تكميل تر مي كند؟ لذا در مورد تغاير و سن
تغيير و تغايري كه جداي از تغيير نيست و عمدتا مباحثي كه تحت عنوان تغيير مطرح شده بود و خالصه اين طور گفته 

غيير داشتيم كه: در شده كه اگر تعين در رابطه را در نظر بگيريم همه چيز رابطه است و بنا بر اين صحبتي كه در بحث ت
تغيير انفصال مطلق و اتصال مطلق نيست بلكه ارتباط است و دوئيتي را كه در انجا در نظر داشتيم ابتدائا دوئيت ربط و 
كيفيت ربط نبود و دوئيت شي بود ايا االن كه در تعين در رابطه هستي ان صحبت نقض مي شود ؟ اي سه ربط در كنار 

حال ايا چه وضعيتي پيدا مي كنند؟ در اين رابطه مباحث مختلفي عنوان شد و همان طور كه هم قرار مي گيرند و به هر 
دوستان مستحضرند حدود يكي دو ماه است كه بحث تعين در رابطه و امر ثابت تمام شده چندين بار ما در مباحثمان 

تي و اين كيفييات و رابطه ها ارتباط اين نتيجه را گرفتيم كه در مورد چيستي امر ثابت و واحد و اين كه چگونه با هس
دارد در اين بخش از مباحث نمي توانيم  صحبت كنيم ولي به هر حال در دو سه تا از مباحث وقتي مطالب طرح شده به 
همين نقطه رسيده ايم و از اينجا سر در اورده ايم كه ابداع احتماالت مختلف پيرامون اين امر كردهايم كه ايا مثال جامع 

ربط شامل امر ثابت و واحد است؟ يعني ان نظامي را كه مي گفتيم نمي توانيم بسازيم ساخته ايم كه فرضا هر ترين 
دوئيتي ربط شاملي دارد و نسبت به ان دوئيت ربط شامل ثابت است تا به مرحله نهايي برسيم شامل ترين ربط امر ثابت 

است و چون چيزي هم در كنار و باال تر از ان نيست پس  واحد مي شود و امر ثابت نسبت به زير مجمو عه هايش ثابت
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ثابت خواهد شد و به عبارت ديگر طبق اين تئوري قانون و قانون مند يكي مي شود يعني هر قانوني درل مرحله خود 
قانون مند است به هر حال صحبت ها به اين طرف كشيده مي شود و شايد هم اشكالي نداشته باشد كه ما هر از گاهي 

ه يك مقداريدر مورد مباحث دقت كرده و مطالبي پيدا مي كنيم يك نگاهي هم به ان مطلب بكنيم شايد كه حل شود ك
اخرين صحبتي كه در جلسه واحد ديروز بود اين بود كه اگر ما به صورت خالصه بگوييم كه:تغيير يا تغاير يا يك كيفيت 

يم دوئيت طبق تعين در رابطه نمي توانيم بگوييم اي دوئيت از مركب كه حتما دوئيت در درونش را پذيرفته ايم تا گفت
هم ديگر منفصل هستند بلكه بايد بگوييم دوئيت با هم ربط دارند و در اين صورت ايا نمي توان اين نتيجه را گرفت كه 

ت يك هر وقت يك تغيير خاص و يا مركب خاص را خواستيم ببينيم داراري چه بخش هايي هست(و نه اين كه هر وق
تغيير خاص را بشكنيم يا تجزيه كنتيم) بگوييم :اگر دوئيت دارند و يا اگر دوئيت در انها قابل تميز است غير از دوئيت 
ارتباط اند و هم صبق تعين در رابطه مطرح است نكته قابل دقت در اين زمينه اين است كه در اينجا مي خواهيم ببينيم 

خاص چه بخش هايي دارد و نمي خواهيم تجزيه كنيم يعني اگر يك مركب مثل  كه يك مركب يا يك تغيير يا يك تغاير
اب را در نظر بگيريم چنانچه بخواهيم اب را تجزيه كنيم ربط تر كيبي اش را از بين برده ايم و مي گوييم كه اكسيژن 

ا بايد به يك نحوي در وهيدروژن تجزيه مي شود اما اگر خواستيم ببينيم اب داراي چه بخش هايي است وجه تركيبي ر
اينجا در نظر بگيريم و بگوييم هيدروژن و اكسيژن و ارتباط انها مي دهد اب يا اينكه اب وجه تركيبي است بين اكسژن و 
هيدروژن بنا بر اين اگر بگوييم :تا دوئيت در نظر گرفته شود ربط انها هم حتما بايد مالحظه شود اين پلهاي است كه در 

شكسته مي شود و ديگر وقتي خواستيم جايي را ببينيم چند بخش دارد كسي نمي تواند بگويد دو اين پله دو بودن 
 بخش دارد زيرا تا گفت دو بخش بايد اررتباط اند 

و بخش را هم در نظر بگيرد يعني اينكه دو نمي تواند بشود تمام مي شود و از ان طرف هم ممكن است گفته شود كه 
ت و مبهم رابطه نيست؟ و چرا براي مبهم رابطه يك خصلت در نظر گرفته ايم ؟ كه اي را از چرا رابطه بين ايدو يك اس

دو طريق مي توان جواب داد يكي اين كه بگوييم مبهم رابطه خصلت واحدي دارد و خصلت واحدشان هم اين است كه 
هستندكه يك خصلت واحددارند  بين اين دو جز ارتباط بر قرار مي كند و نه بين چيزهاي ديگر يعني مبهم رابطه اي

وآن هم اين است كه مثال اكسيژن و هيدروژن را مربوط كرده اند و ارتباط داده اند و عالوه بر اين عين همين مطلب را 
 در مورد خود اكسيژن و هيدروژن يعني ربطهاي طرفين مي توان به كار برد كه چرا انها يك رابطه باشند؟
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ما بين مبهم ربط است و شما نبايد بگوييد يك ربط و نبايد به سه "و اين نقض كه بگوييم :انها هم قلبليت تقسيم دارند 
درست نيست و به هر حال اينكه دو نمي تواند باشد شكسته مي شود اما اينكه چرا بيشتر از سه نباشد  "تقسيم كنيد 

بيشتر از سه را رد كنيم و ان را منحصر  كشيده مي شود كه در انجا بايد"چرا ساده ترين بايد سه باشد"بحثي است كه به
 "به سه بكنيم 

اگر مي گوييد هر جا دوئيت است بايد ما بين آنها ربط باشيم "در اينجا يك سوال مطرح مي شود و ان هم اين است كه :
سيژن و در نتيجه آنها را سه چيز مي دانيم يكي اكسيژن و يكي هيدروژن و ديگري ربط آنها آيا خود آن ربطي كه اك

وهيدروژن با هم دارند با اكسيژن و هيدروژن دوئيت دارد يا نه؟ اگردوئيت ندارد پس سه تا مطرح نيست و اگر دوئيت 
واين سوالي بود كه اخر كار در جلسه واحد "دارد ايا بين ان دو هم بايد ربط باشد واين همان معناي تسلسل قبليست

 "مطرح شد وپاسخي پيرامون ان گفته نشد 
صيف:عمده بحث مشتركي كخ داشتيم اين بود كه اگر ماخصلت نوعيه را خصلت مشترك بين كيفيات بدانيم يعني برادر

خصلتي را كه فرضا در اكسيژن و هيدروژن مي بينيم كه در هردو است خصلت نوعيه بناميم ويا خلتي را كه هم در اب 
عيه به عنوان خصلتي كه ربط جامعه قلمداد شود وهم در بخار مي بينيم خصلت نوعيه بگوئيم در اين صورت خصلت نو

نخواهد بود چرا كه الزمه ربط جامعه اين است كه حداقل دو چيز براي ان باشد وحال ان كه اگر اكسيژن را به تنهايي 
دارا مي _كه هم اب و هم بخار دارد_مالحضه كنيم خصلت نوعيه را دارد و وقتي اب را مالحضه كنيم خصلت نوعيه را

و الزم نيست كه هم اب باشد و هم بخارباشد تا ربط جامع برقرار شود بنابراين اگر خصوصيت نوعيه خصلت باشد 
مشتركيست كه در تك تك كيفيات مالحضه ميشود ان موقه الزم نيست كه همه ان كيفيات يا هر دو انها با هم مالحضه 

خصلت نوعيه به وقت جامع نخواهد بود اما اگر خصلت  شوند تا ربط جامع معنا بدهد و لزا با اين تعبير از خصلت نوعيه
نوعيه را خصلتي بدانبم كه از اجتماع دو كيفيت حاصل ميشود در اين صورت خصلت نوعيه همان وقت جامع است مثال 
اكسيژن و هيدروژن كنار هم قرار گرفته و ربط شاملي را مي دهند كه ان ربط شامل وان خصلت در اكسيژن وهيدروژن 

هايي نيست و لزا چنين چيزي ميتواند جامه اكسيژن و هيدروژن تلقي شود در اين صورت به معناي اولي كه قسمت به تن
نخواهد بود وديگر خصلت نوعيه كه براي اب فرض داريد نه در -نوعيه چيزي باشد كه در كيفيات مختلف مشاهده ميشود

طول ودر تغيير هم اگر بخواهيد خصلت نوعيه را همان  اكسيژن است ونه در هيدروژن ولزا وقت جامع نخواهد بود ودر
خصلت مجتمع(خصلتي كه از اجتماع دو كيفيت حاصل ميشود)بدانيم ان خصلت نوعيه همان سير خواهد بود ونه كيفيت 
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هاي كه در سير مورد بحث هستند مثال از اب به يخ سيرست متغاير باسير از اب به بخار وربط جامع اب ويخ واب بخار 
اين دوسير هستند ولزا ديگر خصلت نوعيه خصلت سير خواهد بود ونه خصلت جز اب وجز بخار پس خالصه اينكه   هم

اگر خصلت نوعيه خصلت مشترك ميباشد كه در تك تك انهاست ديگر الزم نيست كه با هم باشند تا ربط جامعه شان 
ل ميشود ديگر در تك تك انها نخواهد بود ولزا معني بدهد و اگر هم خصلت نوعيه خصلتي است كه از جمع اين دو حاص

خصلت نوعيه نخواهد بو كه چرا الزم است خصلت نوعيه از وحدت تركيبي حاصل شود و همين طور اگر خصلت نوعيه 
 وحدت تركيبي باشد در طول خصلت سير نخواهد بود ونه خصلت كيفيت خاص.

ر و تغاير را تفسير كنيم ولزا رسيديم به اينجا كه بعد از تعين در برادراميري:ما در صدد بوديم كه از تعين در رابطه تغيي
رابطه همه چيز ارتباط شد و دوئيت ارتباط هم مطرح است و بنابراين بنا شد كه دوئيت و ارتباط انها را به عنوان يك امر 

طلب را جناب اقاي معلمي فرموده غير قابل انكار عنوان كنيم و بعد به دنبال اين باشيم كه ابا سه ميشود يا نه كه عمده م
اند ومن دو سه نكته در اين رابطه عرض ميكنم:(الف)يك مطلب كه بايد دقت شود اين است كه كلمه بين را سعي كنيم 
حذف كنيم و بگوئيم حتي انجا كه صحبت از اتصال و انفصال هم مي كرديم كلمه بين منظورمان نبوده است واگر كسي 

اينها را رابطه است وبعد هم بگويد تسلسل الزم ميايد از او بپرسيم ايا بين يهني چه؟ايا بين هم بخواهد بگوئيد بين 
اتصال يك نقطه به يك نقطه است يا از حاق اين به حاق ان است؟به هر حال اگر كلي بگوييم هم مي تواند ربط شامل را 

ر برد و معناي ربط شامل را از ان ارائه داد كه اين در بگيرد هم بين و هم غير ان را حال اگر كسي كلمه بين را را به كا
 اقرار به ربط شا مل لست و اگر معناي ديگر ارائه داد بايد خودش تفسيبر كند 

(ب): نكته ديگري كه عرض مي كنيم اين است كه بعد از تعين در رابطه اي كه دوئيت و ربط ان مطرح شد ديگر اتصال 
ي تواند بگويد در اين جا هم اتصال مطلق مي تواند  مطرح باشد چرا كه اتصال مطلق از موضوئيت مي افتد و كسي نم

مطلق با ان مفهومي كه قبال در اصالت شي بحث داشتيم و مي گفتيم دو تا چيز به گونه اي اتصال داشته با شند كه 
رح اتصال مطلق به خاطر اين تغيير يكي عينا به ديگري منتقل شود در اينجا مطرح نيست مضافا اين كه در انجا انگيزه ط

بود كه مي خواستيم بگوييم يك چيزي هست كه شي نيست ولي حاال كه همه چيز رابطه شده است اصال اتصال به ان 
 مفهوم در اين جا معني ندارد واز موضوئيت مي افتد و كسي نمي تواند بگويد بين رابطه ها اتصال است

جمالي كه به نظر من مي شود به ان داد اين است كه: اگر كسي بخواهد (ج): نكته سوم مسئله تسلسل است كه جواب ا
بگويد در اينجا تسلسل الزم مي ايد معني حرف او اين است كه بايد قايل به انفصال بشود چرا كه هر چيزي بخواهد 
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او يعني بگويد و حتي همان جايي كه  مي گويد انفصال نيست و مي خواهد رابطه را بپذيرد عين همين حرف خود 
تسلسل مطرح است يعني اگر كسي ولو في الجمله بپذيرد كه انفصال نيست و بين دوئيت رابطه قائل شود در ان جا هم 
مي توانيم بگوييم تسلسل راه دارد و اگر كسي انفصال را نپذيرد به يك نحوي اين سو.ال را براي خود حل كرده و يا 

واند تسلسل باشد مثال در مورد همين ربط جامع كه االن شما (اقاي معلمي) پذيرفته و يا غير قابل انكار است كه نمي ت
مي "اگر ربط جامع باشد ديگر تسلسل مطرح نيست"فرموديد هم مي تواند عنوان شود يعني وقتي شما مي گوييد:

ط دارد ؟ اگر ايا اين چيزي كه مي گوييد ربط جامع است يك چيز منفصل از اين دو چيز است يا با اين دو رب"گوييم: 
جدا نيست در ان جايي كه جدا نيست هم ربط دارد يا نه؟اگر دارد بين خود انها هم ايا ربط هست يا نه؟ پس بنا بر اين 
به نظر مي ايد كه طرح سوال تسلسل موضوئيت ندارد مگر اين كه كسي قايل به انفصال شود نكته بعدي در باره خصال 

در جلسه واحد كه با  برادران بحث  ١سوال در ارتباط با ان عرض مي كنيم:  نوئيه و خصال شخصيه است كه چند تا
داشتيم صحبت سر اين بود كه ايا انگيزه وارد شدن به خصلت نوئيه چيست و چرا از بحث ربط جامع به خصلت نوئيه 

مي توان قائل شد كه  كشيده شديم؟ يكي از برادران فرمودند كه در بحث ربط جامع به بن بست رسيديم چرا كه در تغاير
فرضا بين اكسيژن و هيدروژن يك ربط جامعي وجود دارد اما وقتي خواستيم در تغيير بحث كنيم چون يك طرف بود و 
يك طرف نبود ديگر ربط جامع معني نداشت و لذا خصلت مشترك مطرح شده است و با طرح خصلت مشترك شايد بن 

ر كسي صرفا به اين دليل ربط جامع را نپذيرد خصلت مشترك را هم بست قبلي حل شود اما نظر من اين بود كه تگ
نميتواند بپذيرد زيرا كه اين اشكال  براي خصلت مشترك هم مطرح است وبه هر حال همه هم وغم ما اين بود كه بگوئيم 

خصلت وقت جامع با خصلت مشترك تقريبا خيلي شباهت دارند ودر حقيقت يكي هستند و نيازي نيست كه ما وارد 
نوعيه شده و روي ان بحث كنيم چرا كه استدالل هاي كه مقدمه اين قرار ميگيرد همان استدالل هاي ربط جامع است 
وبا پذيرش ربط جامعه ايا ديگر چه اسراري داريم كه وارد خصلت شخصيه بشويم كه يك مقدار اشكاالتي در اين زمينه 

و خصلت نوعيه توضيح مي دادنند من ايت طور متوجه شدم كه انجاي كه استاد در مورد خصال شخصيه -٢وارد شود؟
يك رابطه نوعيه و روابط شخصيه مطرح بود و يك خصلت نوعيه وخصال شخصيه كه خصلت مشترك يا خصلت نوعيه 
همان منتجه ميشود و رابطه نوعيه همان ربط جامعه ميشود مثال اكسيژن و هيدروژن دو رابطه هستند كه اينها رابطه 

را مي دهند كه قبال ان را ربط جامع ميگفتيم وان را خصلت مشترك ميگوئيم ولي به نظر مي ايد كه نميتوانيم سومي 
بگوئيم كه منتجه عينا مساوي رابطه جامع است بلكه منتجه منسوب به ربط جامع است يعني اكسيژن و هيدروژن و ربط 
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ن مجموعه (كه فرضا اثر ربط شامل باشد)بايك چيز ديگر سومي كه داده اند هر سه منتجه اي دارند وان منتجه اثر اي
است منتجه ان تري ميباشد بنابراين نمي شود گفت خصلت "تري"ميباشد يهني اگر بگوئيم اثر اب در ارتباط با كاغذ 

مشترك همان ربط جامه است بلكه خصلت مشترك يه خصلت نوعيه خصلت ربط جامع ميباشد حال سوال اين است كه 
-٣اط نوعيه و ارتباط شخصيه همان خصلت نوعيه و خصلت شخصيه هستند يا خير و رابطه انها چگونه است ؟ ايا ارتب

حال ايا در همان لحظه كه ما ميگوئيم  "خصلت نوعيه ثبات نسبي دارد"سوال ديگر اين است كه استاد فرموده اند 
ر حال تغيير نيست؟يعني از باالي خودش تاثير مي خصلت نوعيه ثبات دارد با توجه به اينكه جداي از بقيه چيزها نيز د

پذيرد و روي اجزا هم اثر ميگذارد و به نظر ميايد هيچ فرقي بين خصلت نوعيه و خصلت شخصيه نيست چرا كه هر دو 
هم ارز خصلت نوعيه هم درون مجموعه است يعني از هم ارزش اثر "سوال بعدي اين است كه گفته شده :-٤تغيير ميكند

حال اگر اب را به عنوان يك مجموعه بپذيريم ايا خصلت نوعيه و هم ارز "ولي از زير مجموعه ها اثر نمپذيرد ميپذيرد
 دروني ان كدام است 

برادر سليمي:خصلت نوعيه و خصلت شخصيه در ارتباط با اشكال بود كه تقسيم بندي به وسيله ربط شامل و ربط تحت 
شد يعني اشكال اين بو كه ايا ربط جامع همان خصلت جديد است يا  ا خصلت نوعيه و شخصيه طرحذشمول ميشد ول

اينكه خصلت جديد حاصل ربط جامع است؟ودر اين ارتباط بود كه تقسيم بندي بر دو ويا سه ميشود به هر حال در مورد 
موده اند بررسي خصلت نوعيه به نظرم ميايد كه يا خصلت نوعيه خصلت مشترك است به همين معناي كه اقايي صيف فر

يعني در هر دو ميشود ان را مالحضه كرد مثال گاز بودن هم در اكسيژن هست وهم در اكسيژن و ان راه ربط تركيبي 
ندانيم كه اين ها را يك مجموعه مركب بكند ويا مثال در تغيير دي اب و بخار در هر دو رطوبت هست يعني خصلت 

ديگر هم اين است كه بگوئيم خصلتي است كه جمع هر دو باشد نوعيه را خصلت مشترك در هر دو معني كنيد وحالت 
كه در اين صورت  مي شود همان رابطه قبلي مثال خصلت نوعيه در تركيب مي شود همان اب ودر تغيير هم يك سير 

در  عيه كرديم كه بايد در هر دو مشترك باشد اب را نهوخاص از تغيير مي شود  اما با  توجه به تعريفي كه از خصلت ن
خصلت جديدي را مي دهند   و بنا بر اين خصلت  هيدروژن مي بينيم و نه در اكسيژن بلكه اين دو به شرط ربط يك

نوعيه نمي تواند جمع هر دو باشد و لذا الزاما  خصلت نوعيه بايد خصلتي باشد كه اين دو جز به شرط ربط اين خصلت را 
كسيژن و هيدروژن يك خصلتي را دارند كه اگر ربطي بين اينها داشته باشد كه يك خصلت جديدي را بدهد . مثال ا

محقق شود قابليت و استعداد اين را دارند كه اب درست بكنندودر تغيير هم خصلت نوعيه يخ وخصلت نوعيه اب وخصلت 
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و بخار  نوعيه بخار بدين معناست كه اب خصلت نوعيه اي دارد كه مي تواند در مسير حركت يخ به بخار قرار بگيرد يخ
هم همينطور حال اگر سومي را بپذيريم كه بگوئيم خصلت نوعيه خصلتي است كه در اجزا و در كيفيات هست وبه شرط 
ربط بروز ميكند پس ربط جامع غير از خصلت نوعيه ميشود ودر تقسيم بندي مابايد يك ربط جامع يك خصلت نوعيه 

 ودو ربطي كه داشتيم لحاض كنيم  
صحبت آقاي اميري و قسمت آخر صحبت آقاي سليمي را صورت دو شكل ترسيم كنيم. چنانچه يكي از برادر معلمي: اگر 

اين دو مطلب تأييد شود، شايد مباحث خصلت نوعيه و خصلت شخصيه كه هر دو يك بحث است و جامع مشترك دارند 
 حل شود:

 منتجه = ارتباط و دو ربط
(البته از اين بعدي كه بحث مي كنيم مركب، تغيير و تغاير هيچ تفاوتي  اگر ما يك مركب را بعنوان مثال در نظر بگيريم

با هم ندارند چرا كه تكيه ما روي دوئيت و ربط آنها مي باشد) مثال اگر آب را در نظر بگيريم، در يك حالت ميتوان آن را 
حدوده هيدروژن و ربط بصورت شكل (الف) تصور كرد كه در آن دو چيز مطرح باشد يكي محدوده اكسيژن و ديگري م

، بعنوان يك ١در الف) در اين صورت اكسيژن، هيدروژن و ربط شماره  ١بگيريم (رابطة شماره  "مابين"آنها را هم رابط 
ما "مي باشد كه چون اساس  ٢مجموعه با همجوارهاي خود مثال با مجموعه (ج) ارتباط دارند كه بصورت ربط شماره 

ترسيم مي شود. حالت ديگري كه مي توان براي آب در نظر گرفت اينست كه بصورت  ٢بودن ربط است به صورت  "بين
برآنها بكشيم،  "شامل"آنها بكشيم، آنرا بصورت  "بين"شكل (ب) باشد يعني ربط اكسيژن و هيدروژن را بجاي اينكه 

مثال با مجموعه  در شكل ب، كه در اين حالت هم اين مجموعه بامجموعه هاي همجوارش ١يعني بصورت ربط شماره 
 در شكل (ه) دارد،. ٢(د) يك ربط شامل ديگري مثل رابطه 

حال در اينجا چند تا مطلب روشن است و آن اينكه در هر دو اكسيژن، هيدروژن و ارتباط آنها تغاير دارند و فرضا نمي 
از هم نيز نيستند. عالوه بر توان گفت اكسيژن و هيدروژن همان ارتباط هستند بلكه هر سه متغايرند و در عين حالجداي 

فرق دارد. حال سئوال اينست كه آيا منتجه ربط شامل است يا  ٢با ارتباط شماره  ١اين در هر دو حالت، ارتباط شماره 
نه؟ اگر ربط شامل باشد، حالت (ب و ه) درست است كه منتجه و ربط شامليكي ميشوند اما اثر منتجه و اثر ربط شامل 

(يعني مساوي است با اكسيژن،  "ارتباط و دو ربط"شد و اگر گفتيم كه منتجه مساوي است با يك چيز ديگري مي با
) حالت (الف) درست مي باشد. بنابراين نكته اساسي در حل همين مطلب است و تبيين مطالب ١هيدروژن و ربط شماره 
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يم امر ثابت در نهايت يك چيزي مي شود قبلي و بعدي هم با هر كدام به يك نحو مي باشد. مثال اگر شكل (الف) را بپذير
 كه اگر (ب) را بپذيريم با آن فرق دارد.

 ؟"ارتباط و دو ربط"است يا  "ارتباط دو ربط"برادر جاجرمي: آيا در شكل الف، منتجه 
ثير و برادر معلمي: ارتباط و دو ربط يعني اكسيژن و هيدروژن و ربط آنها، هر سه، منتجه اي هستند كه با ساير كيفيت تأ

 ميشود ربط شامل. ١تأثراتي دارد ولي در شكل (ب ود) خود ربط 
البته تقصايي هم به اين دو حالت وارد است مثال در حالت الف ممكن است تسلسل عنوان شود كه شايد به پاسخ آقاي 

قسيم و جداي از امير احمدي حل شود . يعني بگوئيم تسلسل مربوط به جايي است كه قائل به انفصال شويم و بتوانيم ت
هم يكنيم اما جايي كه ارتباط هست تسلسل مطرح نيست . و يا در شكل ب وقتي مي خواهيم يك نتيجه را و يا ربط 
شامل را ببنيم چه تقسميمي مي پذيزد ،  خود نتيجه دو جزء بيشتر نميتواند داشته باشد يعني درون آن كه نگاه مي 

ال مطرح مي شود كه آيا اين دوئيت چگونه با هم ربط دارند و در اين هم به كنيم دو بخش بيشتر ندارد و لذا اين سئو
 نظر مي آيد همان سئوال تسلسل مطرح باشد . 

) نگريم با ١برادر اميري : يك حالت ديگر كه ميتوان در نظر گرفت اينست كه در شكل (ب) منتجه را خود ربط شامل (
شامل ميشود يعني اگر شامل اثبات شود و نه ربط بين ، ربط شمامل  كه متجه را اثري بداتيم كه مربوط به اين ربط

اكسيژن و ب هيدورژن فرضا آب ميشود حال ما آثاري را بعنوان منتجه منسوب به اين رابطبه شامل ميكنيم كه مسلم 
درب )  ١(است كه خود اين آثا در ارتباط است كه ظاهر مي شود پس ربط شامل مساوي منتجه نيست بلكه رابطه شامل 

 آثاري دارد .كه اين آثار در ارتباط متعين و ظاهر ميشوند . 
را به عننان آثار اين مجموعه با مجموعه هاي  ٢(درب و ه ) مي فرمائيد كه ما هم  ٢و  ١برادر معلي : شما تغاير بين 

 ديگر در نظر گرفتيم و همه قبول دارند كه آثار منتجه غير از منتجه است . 
 برادر اميري : پس در اينصورت آيا متنجه يعني چه ؟ 

برادر معلي :سئوال همين است كه آيا ارتباط اكسيژن و هيدورژن منتجه است يا اينكه اكسيژن باضافه هيدورژن (كه 
 اضافه بعمناي ارتباطشان هست )  منتجه است ؟ 

يريم، آيا مفهومي كه از منتجه داريم چيست ؟ آيا برادر اميري : عرض من اين است كه هر كدام از اين دو حالت را بپذ
منظور ما از اين منتجه چيزي ديگر كه از اين و آن منتج ميشود است ؟ حال آيا چه چيزي از اين منتج نتيجه ميشود ؟ 
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اثر  پس به نظر مي رسد كه منظور از منتجه همان اثري است كه منسوب به يكي از اينها مي كنيم ، لذا اعم از اينكه اين
 درب بكنيم ، بهر حال خود آن نميشود .  ١در الف و يا  ١را منسوب به 

برادر حجت االسالم حسيني : بسم اهللا الرحمن الرحيم بارالها كلمه حق را بر سراسر جهان بگستران كلمه باطل را ريشه 
ابليس را اخذ و سلب و بفرما بار  كن بفرما و عده اي كه ولي ات عنايت فرموده اي هر چه زودتر عطا بفرما بارالهي مهلت

الهي نائب ولي ات خميني را مويد بفرما بارالهي نائبت ولي ات ماما خميني را مؤيد و معزز و منصور بفرما بدار . لشكر 
اسالم را در همه جببهه ها پيروز بفرما لشكر كفر را در همه جدالها مخذول بفرما . شهداي اسالم را با حضرت سيد 

ما . لشكر كفر را در همه جدالها مخدول بفرما انتقال ما از اين عالم به عالم ديگر بوسيله شهادت در راه خودت الشهدا بفر
و براي خودت خالصا قرار بده . علل ظاهري و باطني ما را به الفت و الهيت خودت بر طرف بفرما ما را مشمول دعاي ولي 

رالهي والايت ما را در همه آناء و نهار خودت بر عهده گير و به نفس ات ود دعاي صالحين امت و دعاي اموات بفرما . با
 وامگذار . 

وقتي كه ما مي گوئيم ربط جامع و ميگوييم رتبا از دوئيت و دو ربطي كه درون يك مجموعه است باالتر است . آيا در 
خصلتي هست  و ظاهر  آنجا خلصتي درون دو كيفيت هست كه به شرط ظاهر ميشود يا خصلتي نيست ؟ اگر بگوئيم

ميشود چه در شكل زماني (كه بگوئيم خصلت مشتركي است و ظهور با اين تركيب متناسب با وضعيت اول و ظهور در 
تركيب دوم متناسب با تركييبي ثاني پيدا مي كند ) و چه در شكل مكاني (كه بگويم پس از ترتيب در مكان ظاهر 

وتي با هم ندارد اال تفاوتي كه در زمان مكان است . بنابراين خصلت نوعيه ميشود ) از نظر بودن خود خصلت موجود تفا
يا خصلتي كه پس از ظهور بآ،ن وحدت تركيبي ميگوئيم هر دو خصلت در درون كيفيت وجود دارد و هم به مرتبه با 

محض است و هچگونه خصلت اجزاء هم نيست :، يعني وقتي ميفرمائيد اكسيژن و هيدوژن قابليت تركيب ئارد اگر قابليت 
خصلتي كه شرط تركيب ظاهر شود وجود ندارد كه در اينصورت تركيب واقع مي شود مگر اينكه آن خصلت وجود پييدا 
كند و از برخوردشان تركيب حاصل نمي شود . و اگر خصلت وجود دارد  و به شرط ربط ظاهر ميشود . در اينصورت 

گر است از نظر شمول مكاني و از خالق به اين حلق آن مي باشد ولي بهر مرتبه آن خصلت باالتر از مرتبه دو خصلت دي
حال مثل ساير خصلتها در اين موجود است و به شرط ربط ظاهر ميشود عين همين حرف را در تغيير هم ميتوان و در 

دو بعد يك تركيب مكاني ميشود ربط جامع كه وضعيت مكاني را تحويل ميدهند ، و بعيد نيست كه عرض كنيم كه هر 
مطلب هستند هر جند دوئيت دارند درست همانگونه كه ميگوئيم زمان و مكان دو بعد يك چيز هر چند دوئيت دارند و 
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ربط هم ميخواهند . در وحدت تركيبي بدون تغيير تركيب حاصل نميشود . يعني بدون زمان نيست . در ظهور خصلت 
ن نيمواند بدون مكان فرض داشته باشد چرا كه تغيير با تغيير مشترك درد و تركيب هم بدون زمان نيست و نيز زما

 مكاني نميتواند منفصل فرض شود (طبق مباحث گذشته ) 
پس وقتي زمان و مكان و ابصورت انتزاعي مالحضه كنيم و بگوئيم خصلت مشترك ربط جامع نخواهد با وقتي كه خصلت 

يدانيم (يعني همامموقع كه گفتيم زمان منفصل از هم فرض مشترك را موجود در دو كيفيت و علت ارتباط در زمان م
وجمع عددي بعنوان دو تا يكي جداگانه نيست بلكه يك « كه ميگوئيم در مركب جمعشان  _ندارد ) يعني با ربط جامع 

و خالصه اينكه آيا ربطي كه در زمان واقع ميشود و ربطي كه در مكان واقع ميشود بر  –واحد پيدا ميشود فرق دارد 
خصلت موجود است كه در ظاهر ميشود يا اينكه چنين خصلتي اصال نيست و صرف قابليت است ؟ البته توجه شود كه با 

سي است و در آنجا پاسخ داده اينكه امكان ذاتا صرف قابليت است تو هم پيش نيايد چرا كه اين مربوط به هستي شنا
 خواهد شد و مربوط به اينجاست . يعني اينكه صرف قابليت است واز خودش هيچ ندارد . 

 شد و مربوط به اينجا نيست يعني امكان صرف قابليت و از خودش هيچ ندارد . 
ئش هم همينطور است . در همه مراتب صادق است و منحصر به اين نيست كه در زمان يا در مكان بگوئيم بلكه دو جز

يعني از جهت اصل هستي ممكن انوجود است (اگر اثبات شد ) ولي در اينجا داريم درباره كيفيت هستي بحث مي كنيم 
 بهر حال در اين قسمت از صحبت اشاره اي به فرمايش آقاي سيف داشيتم . 

همان خصلت ربط جامع اهست  يا نه سئوال  اما درباره دوئيت و ارتباط بين دوئيت يا رابطه شخصيه و اينكه آيا منتجه
جناب آقاي اميري بود  بايد عرض كنيم كه : اگر منتجه را به معناي آثاري يا اثر  جديدي بگيرد اين غير از وحدت 
تركيبي است يعني خصلت تركيبي است يعني رابطه كيفيت ارتباطي است كه اين وحدت تركيبي يا يك وحدت تركيبي 

ميتواند پيدا كند . اما اگر منتجه را بمعناي آنچه كه حاصل شده بيان كنيد يعني اگر از نتيجه اصطاحا ديگر به شرط ربط 
 خارج شده و نام آن وحدت را منتجه بگذاريد ، در اينصورت مساوي هستند . 

حضه كنيم حال صحبتي كه باقي ميماند اينست كه آيا ربط جامع است ميان دو كيفيت و بنابراين يك واحد را كه مال
قبل از تجزيه داراي سه بخش است كه يك چيز را ميدهند  يا اينكه ميگويد وحدتش مبتني بر خصلت هر يك از اجزا 
است وخود خصلتي است كه به شرط تركيب از اجزاء بارز و ظاهر ميشود ؟ پس دوئيت كه داريم . دو تا خصلت داريم 

اينجا معناي صحبت اينست كه ماسه تا خصلت داريم كه اگر هر  ولي هر يك از اين دو خصلت شامل ديگري هستد و در
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كدام را نداشته باشيم ! اين واحد را نميتوانيم داشته باشيم : يكي آن خصلتي كه علت تركيب شده ، يكي طرفيني كه 
ا يك چيز طرف تركيب قرار دارند و بعد خود اينها روي هم خصلت جديدي را تحويل داده اند كه آن خصلت در ارتباط ب

 ديگري ، تمام ميشود . 
اگر يك عنايتي به صحبتي كه در عوامل و مجموعه داشتيم بشود ، براي مجموعه يك هدف و يك نقطه اثري را قائل 
بوديم كه براي هيچ يك از عوامل قائل نبوديم و در اينجا هم خصلتي هستند و وروي هم چيزي پيدا شده است و وحدت 

باال كه نگاه مي كنيم ديگر سه نيست و در ارتباط با چيز ديگري ميگوئيم اين نقطه اثر و اين پيدا  كرده كه در رتبه 
 خصلت را دارد و در اين صورت خصلت ميشود كيفيت ربط اين مجموعه با مجموعه ديگر به شرط ارتنباط . 

تنع و تميز را محال ميكند چرا كه اگر كسي بگويد : دو هسته اي تركيب نيست جهان را تجزيه ميكند و تاثير و تاثر را مم
اگر دوئيت باشد ولي هيچگونه ربطي  و قابليت تركيبي نباشد آيا به چه دليل روي من اثر ميگذارد ؟ يعني اگر قابليت 
محض باشد و براي تركيب شدن هيچ چيز نداشته باشد كه اثر بگذارد يا اثر بپذيرد يا يك واحد شود در اينصورت واحدي 

ت و واحدهاي جدا جداي از هم اجزاء دارند و در همينجا سئوال ميشود كه آيا اين واحدها را چگونه مي نخواهيم داش
توان داشت ؟ آيا بسيط اند يا مركب ؟ آيا دو جزء و دوئيتي كه مطرح است خصلت چه چيزي هستد ؟ اگر بگوئيد خصلت 

براين چنين حرفي با انفصال مطلق سازگار است و يك موجود مركب هستد بدان معني است كه بايد تركيب شده اند ؟ بنا
بعد هم چون موجود موجود متغيير است نفي تغيير هم بايد از آن كرد زيرا نبايد قابليت حركت براي خصلتها فرض علت 

 تركيب مي باشد  بنحويكه تو هم اينكه يك اتصال جبري را پيش مياورد در خاطر نياورد . 
است ) يعني تو هم اينكه بگوئيم كه اين كيفيت اگر علت براي تركيب را داشت حتما تركيب (اين توهم ، تو هم ابتدائي 

 خواهد شد . و اين حتما شدن خلص است و همان پروسه است و اين توهم باطل است چرا ؟ 
اين چون در آنجايئكه مي گويد اين كيفيت ، اين خلصيت را دارد آيا مي گوئيد اينگونه است يا اينكه ممكن است 

خاصيت را داشته باشد يعني هر چيز را دو چزء گفتيد براي اين كيفيت هم ميتوانيد بگوئيد هر چند آن جز هم طبق 
بحث قبلي جز مركب است و عين اشكال در آنجا هم دارد ميشود و اال اگر مركب نباشد نبايد  زمان داشته باشد در 

 حاليكه مي بينيم زمان دارد . 
آيا خصلت نوعيه از درون مجموعه است يا نه ؟ اگر از درون است مسئله همرض بودن چگونه سئوال ديگري بود كه 

نسبت مي داديد ؟ ج : بنابراين شد كه كيفيت داراي خصال متعددي باشد كه ظهور آن خصلت از درون اين كيفيت به 
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كمرتبه ظاهر شده به شرط تركيب شرط ربط است . فرضا در اينجا يك مجموعه آب داريم عالوه بر اينكه خصلتي كه در ي
است از بايد اين كفيت خصلتهاي به ظرط تركيب داشته باشد كه هنوز هم نشده است و وقتي كه با يك كيفيت تركيب 
ميشود ظاهر مشود . آن خصلت با همعرض خودش ، ربط جامع است ولي بايد از درون وجود داشته باشد در بحث قبل با 

يت داشتن از درون ، موجب استيحاش نشد كه بينهاسيت خاصيت ميتواند در درون شي يد عرض كردم كه معناي خاص
وجود داشته باشد البته اگر توانسيد ممكن بودن هستي آن كيفيت را تمام كنيد طبيعتا كليه خصوصياتش ممكن است 

دن هستي اشان را ثابت اين كيفيت و كيفيات به هستي اشان بازگشت ميكند و ممكن ميشود . اگر نتتوانستيد ممكن بو
كند كمترين خاصيت را كه به كيفيت نسبت دهيد كيفيت مستقل ميشود و ناقض مطلب است . به هر گونه كه بخواهيد 
خصلتي را به كيفيت نسبت دهيد آن كيفيت اگر ممكن نبود حتما واجب ميشود ولي اگر توانسيد مكن بودن هستي اش 

ت خواهد شد ) ديگر جميع خواصش هم ممكن خواهد شد . بنابراين اينكه را اثبات كنيد (كه در موضع خودش اثبا
خصلت ربط جامع يا خصلت نوعيه يا همعرضش ظاهر ميشود و متاثر از درونش نيست ، در مرتبه ايست كه در اين عين 

باالتر بيايد و از  رتبه نظر نسبت به تركيباتي كه ظاهر ميشوند داريم واال اگر با كيفيت ديگر تركيب شود (كه يك مرحله
همعرضش متاثر بشود ) به اين معنا است كه خصلتي از درون اين كيفيت ظاهر ميشود . اين خصلت درون آن هست كه 
و ظاهر و ميشود . نه اينكه قابليت صرف است باز در اين جا گفته نشود كه اعطا وجود ميشود . بحث ما د مورد كيفيت 

بود ، و جودش هر لحظه به تفضيل حضرت حق سبحانه و تعالي است . اين است اين شي كه اگر هستي اش ممكن 
مستقل از حضرت سبحانه و تعالي ‘ كيفيت هر لحظه نيازمند به اعطا است . ممكن نميتواند قوام در حد حداقل مرتبه ا 

 داشته باشد . 
مكن است كه برادران خوف اين و اال هيچكدام از اين دو قسمت گفته شده موضع بحث در اين قسمت نيست ولي چون م

داشته باشند كه در آخر مطلب چگونه ميشود و بايد االن در مقابلش موضع گرفت ممكن بودن را بكنيد در آنجا بحث 
كنيد و اثبات كنيد . در اينجا ضرري نه به اينطرف و نه به آن طرف نمي خورد اگر توانستيد ثابت كنيد كه هستي اين 

 كيفيت را شامل ميشود . كيفيت ممكن است ، همه 
 برادر سيف : اگر قانون را ضروي بدانيم ولي هستي را ممكن بدانيم اين چگونه ميشود ؟ 

برادر حجت االسالم حسيني : ما بودن قانون را واجب نمي دانيم بلكه هستي آن در هر مرتبه اي كه هست بسيط زماني 
ن بحث شد كه آيا امر ثابت ذاتا بسيط است يا زمانا ؟ كه ما در است كه نه واچب (يعني بسيط مكاني ) در قبل هم از اي
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آنجا بحث در واجب بودنش نكرديم شما اگر توانسيد ثابت بكنيد كه چيز ديگري هم (غير از خداوند جل جالله )واجب 
 است كه آن س جاي خوش بحث است كه اگر سر جاي خودش بحث مي شود . 

 امر ثابت بود . برادر سيف : منظور من بساطت زماني 
برادر حجت االسالم حسيني : بساطت زماني ، يا امكان مي سازد شما كه نمي گوئيد بساطت ، ذاتي ، آن است بلكه مي 
گوئيد قابليت شكستن و اعدام را دارد كه البته موضع بحثش بعد از هستي شناسي است كه بعد ببينيم هستي قانون چه 

ين دو بحث را كه جناب آقاي معلي فرمودند اگر نخواهيد سير اول گفته شده سنخي است ! پس بنابراين نسبت به ا
بپذيريد تا رابطه بين آندو و كيفيت به تسلسل منجر بشود و بخواهيد بگوئيد كه اين ربط ( ربط جامع ) از حاق اكسيژن 

ما همين بحث دومي كه بر  ميشود و» جامع «به حا ق ئيدورژن است ، و عمال بحث پائيني را نتيجه ميدهد يعني مطلب 
اساس آن خصلت ، بشرط ربط ظهور پيدا مي كند را تقويت مي كنيم تا بينيم كه برادران چگونه مطلب را تضعيف مي 

 كنند اما بحث آقاي سليمي را نتوانسيم يادداشت كنيم كنم لطفا دوباره بفرمايند . 
د در هر دو باشد مثال گاز ئيدورژن و اكسيژن مشترك برادر سليمي : عرض كردم خصلت نوعيه اگر خصلتي است كه باي

است . اگر خصلت مشترك باشد كه اين خصلت دليل بر ارتباط اكسيژن و ئيدورژن نيست و اگر خصلت جامع باشد و 
بگوئيم كه فرضا آب خصلت نوعي يا ربط جامع اكسيژن و ئيدورژن است قابل قبول نيست . زيرا كه آب نه در اكسيژن به 

 ي است و نه در ئيدروژن ، اين چگونه مي شود ؟تنهائ
برادر حجت االسالم حيسني : آيا با اين مكان كه عرض شد رفع اشكال ميشود كه بگوئيم درون ايندو كيفيت خصلتي 

 وجود دارد كه بشرط تركيب ظاهر ميشود خصلتي وجود دارد كه در زمان ظاهر ميشود كه منشاء ارتباط زماني است . 
 ي : آيا به اين معنا است كه خصلتي در هر دو كيفيت است كه شرط ارتباط ايندو و با هم ظاهر ميشود ؟ برادر سليم

برادر حجت السالم حسيني : بله ، اينكه مي گوئيد بشرط ارتباط ظاهر ميشود به اين معنا است كه حركت دارد يعني آيا 
 ت است يا نه ؟ خود اين مقوله را كه مي فرمائيد ظاهر ميشود آيا مقوله حرك

 برادر سليمي : آيا خصلت نوعيه اي كه ظاهر ميشود ؟ 
برادر حجت السالم حسيني: آيا اين حركتي را كه مي بينيد تأثير خصلت نوعيه است يا نه؟ به عبارت ديگر در تغيير  

 مكاني آيا پيدايش ربط جامع زمان مي خواهد يا نه؟
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يك ربط محققي بين اينها باشد تا اينكه اين دو كيفيت آن خصلتي را كه  برادر سليمي: بله، زبان مي خواهد ولي بايد
 درونشان است بروز بدهند.

برادر حجت السالم حسيني :من مي خواهم بگويم كه علت ربط محقق است، علت ربط خودش است. نه اينكه اين كيفيت 
آيا علت ارتباط خودش است؟) ج: فرق اينكه باشد و آنهم باشد تا ربط محقق بشود علت ارتباط خود كيفيت است . (س: 

 شما ميگوئيد كه زمان مثل مكان نيست چون در مكان اين كيفيت هست، آنهم هست آن وقت ربط جامع حاصل ميشود.
 برادر سليمي: پس هر جا كه خصلت مشترك بودند مي فرمائيد كه حتما بايد ارتباط برقرار كنند؟

مشترك، نفس ارتباط است. گاهي در مكان مي گوئيد كه اين هست، آن هم برادر حجت السالم حسيني :آن خصلت  
 هست و در زماني هم كه هر دو هستند آن ربط جامع است.

برادر سليمي: ممكن است كه در مكان، اين خصلت مشترك در هر دو كيفيت باشد. ولي تا رابطه اي برقرار نكنند ظهور 
 پيدا نمي كنند.

يعني هر دو كيفيت هستند و ربطي بايد باشد تا آن خصلت ظاهر بشود.آيا مي خواهيد  برادر حجت السالم حسيني :
بگوئيد در زمان، چون يك طرفش نيست، آن ربط جامع وجود ندارد؟ (ج : آن خصلت در هر دو هست) آيا در زمان، دو 

رد.) احسنت. ما ميخواهيم كيفيت متوالي وجود دارند؟ (ج: ولي آن خصلت مشترك باز در مراحل مختلف زماني وجود دا
عرض كنيم در همانجائيكه مي گوئيد در مكان وجود دارد. زمان خصلت مشترك را نمي توانيد برابر با زمان دو كيفيت 

دانست اگر سرعت هر چيز  "يكي"پائيني بدانيد. يعني نميشود سرعت اين خصلت را با سرعت هر يك از اين دو خصلت 
خصلتي سرعتش برابر با خودش است. يعني آن كيفيت دو زمان دارد و در آنجائي هم كه  برابر با خود مي باشد، پس هر

مي فرمائيد ايندو كيفيت هم زمانند، تسامحي مي فرمائيد. اگر زمان هر شيي برابر با سرعت خودش شد. آن وقت زمان 
شض است، زمان ئيدروژن هم آب با زمان اكسيژن و ئيدروژن فرق پيدا مي كند. زمان اكسژن زماني متناسب با خود

 متناسب با خودش است و زمان آب هم متناسب با خودش است سه خصلت هم خواهند بود.
برادر سليمي: آيا شما بين ايندو كيفيتي كه بهم تركيب نشده اند ولي قابليت ارتباط را با هم دارند و هنوز با هم ارتباط 

اط برقرار كرده اند و يك خصلت نوعيه اي جديد بروز پيدا كرده آيا شما برقرار نكرده اند با آن مرحله اي كه با هم ارتب
 بين ايندو مرحله تفكيكي قائل ميشويد؟
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برادر حجت السالم حسيني : در اينجا ظاهرا خصلت نوعيه نمي توانيم بگوئيم در اينجا بايد وحدت تركيبي و خصلت 
است. اگر بمعناي زماني بكار ميبريد خصلت نوعيه را  مكاني بگوئيم. ظاهرا زود نمي شود گفت كه آب خصلت نوعيه
 ميتوانيد بگوئيد . اگر بمعناي مكاني ميگوئيد خصلت نوعيه نيست.

برادر سليمي: پس آب خصلت نوعيه نيست، و بايد حتما ربطي بين ايندو كيفيت برقرار شود كه آن ربط غير از خصلت 
 نوعيه اينست كه اينها دارند.

حسيني : بستگي به اين دارد كه شما از چه موضعي بخواهيد بيان بفرمائيد، آيا از موضع اينستكه اين برادر حجت السالم 
 كيفيت چيزي دارد و آن كيفيت هم چيزي دارد كه آن چيز علت تحقق تركيب ايندو است؟

 كه درون آندو كيفيت است، علت قابليت تحقق تركيب است. "چيز"برادر سليمي: آن 
م حسيني : اگر قابليت صرف باشد اگر كنار هم گذاشتيم بدون هيچ نيروتي. چه دليلي دارد كمتر كيب برادر حجت السال

 نشوند؟
 برادر سليمي: پس تركيب نمي شوند و علتشان جداي از خودشان است من ربط جامع را غير از خصلت نوعيه مي دانم.

در هستي اين كيفيت خصلتي است كه به شرط ربط برادر حجت السالم حسيني : ربط جامع از كجا پيدا مي شود؟ آيا 
ظاهر ميشود يا نيست؟ (ج : بله در هستي آن كيفيت خصلت است) اگر خصلت در هستي آنست پس بفرمائيد قابليت 
محض دارد. چون فاعليت را شما به آن نسبت مي دهيد و مي گوئيد كه به شرط ربط ظاهر مي شود. (س: آن كيفيت 

 ) قابليت به معناي پذيرائي و پذيرش است.قابليت خاص را دارد؟
 برادر سليمي: به معناي استعداد پذيريش است.

 برادر حجت السالم حسيني : آيا بمعناي قوه است يا پذيرش؟
 برادر سليمي: به معناي قوه است.

مه استعداد برادر حجت السالم حسيني : اگر قوه است پس بنابراين صرف قابليت نيست و چيز ديگري هم هست. با كل
 بهتر ميشود بيان كرد. امكان صرف و پذيرش صرف نيست.

 برادر سليمي: اگر اينگونه باشد ربط جامع با اين استعدادي كه در كيفيت است دو تا ميشود.
برادر حجت السالم حسيني : چرا؟ در اين صورت ربط جامع كه ظاهر شد تركيب محقق ميشود. آن وقت ما در اينجا سه 

 . خصلت اول خصلت ثاني و خصلتي كه علت تركيب شده است. (س : آيا وقتي كه قوه ظاهر شد) ج: بله.خصلت داريم
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 برادر سليمي: آيا اين ظهور، خود عامل ميخواهد.
 برادر حجت السالم حسيني :مي گوئيد در شرائط خاصي كه ما اينرا قرار داديم 

 برادر حسينيان: شرائط هم خودش يك چيز است.
 السالم حسيني : شرائط، شرط تركيب است نه علت تركيب.برادر حجت 

 برادر حسينيان: آيا شرائط. خود بمعناي ربط نيست؟
برادر حجت السالم حسيني : شما مي گوئيد كه اين كيفيت بايد تحت يك رابطه عمومي قرار بگيريد تا اين تركيب 

رتيكه شرط را شما هميشه بيرون ذكر مي كنيد. مي محقق بشود. ولي روابط دروني را كه شما بيرون نمي آوريد. در صو
گوئيد كه در فشار فالن در چه اينها تركيب مي شوند. يعني مشرط ربط تركيب ميشوند ولي باز در آن شرائط چيزي 

 هست كه پيدا مي شود.
لي فعليت موقعي برادر سليمي: من باز بنظرم ميرسد كه قوه با مرحله فعليت دو تا است در درون يك كيفيت قوه هست و

 است كه ربط جامع محققي باشد.
برادر حجت السالم حسيني : آيا ربط جامع را شما از درون مجموعه تان خارج مي گيريد؟ (س: اين به چه معناست؟) آيا 

 ربط جامع غير از اين مجموعه چيز ديگري است كه اين دو را با هم جمع مي كند؟
شدند، ربط جامع چيزي است كه ايندو را جمع كرده است ولي وقتي كه جمع نشده برادر سليمي: وقتي كه ايندو جمع 

 اند ربط جامعي هم نيست.
برادر حجت السالم حسيني : ربط جامع بقاءاش به چه چيزي است، وجودش به چه چيز است؟ آيا به دو خصلت دو جزء 

اين كيفيت و خصلت بشرط ربط آن متكي نيست؟ (ح: بله، وجودش متكي به آنها است) پس خصلت به شرط ربط 
 كيفيت وقتي ظاهر بشود ربط جامع. محقق شده است.
 برادر سليمي: ولي ربط جامع همان دو كيفيت نيست؟

برادر حجت السالم حسيني : بله درست است ربط جامعه همان دو كيفيت به قيد تجزيه نيست. ولي همان دو كيفيت به 
 جزيه يعني اينكه هنوز تركيب نشده است.قيد تركيب است آن دو كيفيت به قيد ت

 برادر حسينيان: اين قيدي را كه مي فرمائيد آيا چيزي است كه اضافه بر اين تركيب ميشود؟
 برادر حجت السالم حسيني : آن قيد همان شرائطي است كه مي فرمائيد.
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 برادر حسينيان: آيا شرائط در تركيب لحاظ نمي شود؟
مالظحه ميشود اما نه به اين معنا كه آن شرائط علت است علت بايد از درون باشد. البته برادر حجت السالم حسيني : 

اين مطلب را ما تأئيدي نداريم شما مي توانيد استدالل كنيد كه علت بايد از بيرون باشد، آن وقت من اشكاالتم را وارد 
 ميكنم.

 بط نباشد خصلت بروز نمي كند.برادر حسينيان: آن خصلت به شرط ربط ظاهر مي شود يعني تا آن ر
برادر حجت السالم حسيني : آيا نسبت به جزء هم همين طور است؟ (ج : بله) پس كيفيت هيچ خاصيتي را ندارد (ج : 
كيفيت به شرط ربط خاصيت دارد) شما هر خاصيتي را كه مي خواهيد منسوب به درون كنيد عين همين اشكال وارد 

 اصيتي باقي نماند كه آن وقت معلوم ميشود كه هيچ چيزي نيست.ميشود. تا وقتي كه ديگر هيچ خ
 برادر حسينيان: شما ميفرمائيد اين خصلت بشرط ربط بروز پيدا ميكند.

برادر حجت السالم حسيني : خود اين خصلتي را كه مي فرمائيد بشرط ربط بروز پيدا ميكند آيا خود خصلتي است يا نه؟ 
 نيست؟يا اينكه ديگر اين خصلت، خصلت 

 برادر حسينيان: اين خود خصلتي است ولي به شرط ربط، الي آخر.
برادر حجت السالم حسيني : اگر گفتيد به شرط ربط بروز پيدا ميكند به خود آن خصلت ديگر نمي توانيد خصلت 

 بگوئيد. اين خصلتي كه به شرط ربط بروز پيدا ميكند آيا ميتواند خصلت نداشته باشد؟
نكه ميفرمائيد علت تركيب همان خصلت نوعيه است كه درون شيي وجود دارد. ما متوجه نشديم كه آيا برادر جاجرمي: اي

علت تركيب را بمعناي علت تغيير ميفرمائيد. چون هر جا تركيبي واقع شود تغييري واقع شده است اگر در مورد اصل 
تغيير صحبت مي فرمائيد، علتش همان تغيير صحبت مي كنيم. اين بحث هستي شناسي است. و اگر در مورد كيفيت 

 امر ثابت بود كه تمام كرديم.
 برادر حجت السالم حسيني : اين كه اصل تغيير صحبتش در هستي شناسي است به چه معناست؟

 برادر جاجرمي: يعني ايئكه علت حركت و هستي و ذات تغيير چيست؟
 كيفيت تغيير را مي گوئيم.برادر حجت السالم حسيني :ما هستي تغيير را نمي گوئيم بلكه 
 برادر جاجرمي: علت كيفيت تغيير كه منسوب به امر ثابت شد.

 برادر حجت السالم حسيني :آيا در مرتبه تحقق مي فرمائيد؟
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برادر جاجرمي: بله، اينكه چرا بعد از هر كيفيتي، كيفيت خاص بيايد منسوب به امر ثابت شد، حاال مي فرمائيد كه چرا 
پيدا كند و تركيب ديگري ظهور پيدا نكند به خاطر خصلت دروني كيفيت قبلي است بنابراين امر ثابت  اين تركيب ظهور

 مساوي با خصلتهاي دروني شيي مي شود.
برادر حجت السالم حسيني : آيا ما در اينجا خصلت نوعيه را زمان دار مي دانيم؟ آيا زمان خاص خودش را برايش قائليم 

 يا نه؟
 هرحال بنظر نمي رسد كه علت باشد. اين كه زمان داراست به چه معناست؟برادر جاجرمي: ب

برادر حجت السالم حسيني : به اين معنا كه آيا خصلتهاي نوعيه تغيير هم مي كند يا نه يعني از نوع به نوع ديگر ميرود 
 يا نه؟

 برادر جاجرمي: خصلت نوعيه را شما خصلت دومي فرموديد كه بروز پيدا ميكند.
 ر حجت السالم حسيني : خصلتي كه بين خصلت اول و دوم است.براد

 برادر جاجرمي: آيا آن خصلت، علت بروز خصلت جديد است؟
برادر حجت السالم حسيني :آيا آنرا در مكان مالحظه مي فرمائيد يا در زمان؟ (ج: در زمان) اگر در زمان صحبت مي  

 ان خصلت نوعيه يا خصلت ربطي است كه وجود دارد.فرمائيد كه گفتيم خصلت مشترك بين اولي و دومي هم
 برادر جاجرمي: آيا مگر تركيب مساوي تغيير نيست ؟ آيا تا وقتي كه تركيب صورت نگرفته تغيير معني دارد؟

 برادر حجت السالم حسيني :آيا زمان و مكان را براي شناسائي تجزيه مي كنيد يا تجزيه نمي كنيد؟
 شناسائي زمان را تجزيه مي كنيم.برادر جاجرمي: براي 

برادر حجت السالم حسيني :آيا تغايري دارند كه شما مي توانيد آنها را جدا كنيد؟ ميشود گفت كه تغايري ندارند و ما 
 همين طور جدا مي كنيم كه آن وقت من سئوال مي كنم كه شما چگونه جدا مي كنيد؟

 كان است كه ببينيم از چه قانوني پيروي مي كنند.برادر جاجرمي: ما بحثمان در جمع كردن زمان و م
 برادر حجت السالم حسيني :آيا ما در امر ثابت بوديم كه اين حرفها را ميزديم؟

 برادر جاجرمي: در مكانيزم تغيير و تغاير بوديم.
 برادر حجت االسالم حسيني: پس ما دون امر ثابت ميشود مكانيزم را صحبت كرد.

 الم اينجاست كه در مكانيزم چرا صحبت از علت تغيير بيايد.برادر جاجرمي: من سئو
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 برادر حجت االسالم حسيني: ما در اينجا در مكانيزم تغيير هستيم.
 برادر جاجرمي: شما علت تركيب را بيان كرديد.

 برادر حجت االسالم حسيني: بله ولي در موضع مكانيزم.
 برادر جاجرمي: پس اين علت به چه معناست؟

 ت االسالم حسيني: خودتان فرموديد كه به معناي بيان مكانيزم.برادر حج
 برادر جاجرمي: مكانيزم، صحبت از علت نمي كند.

 برادر حجت االسالم حسيني: آيا نمي تواند بگويد كه چند بخش دارد و چه خصلتهائي هستند؟
ت (س: در چه رتبه علت نميشود؟) برادر جاجرمي: اين كه بگويد چند بخش و چه خصلتهائي دارد ديگر علت تركيب نيس

 در هيچ رتبه اي نميشود.
 برادر حجت االسالم حسيني: آيا علت كيفيت هم نمي شود؟

 برادر جاجرمي: علت كيفيت كه امر ثابت بود علت خصلت خاص امر ثابت بود.
ندارد كه شما گاهي علت برادر حجت االسالم حسيني: آيا همر در مرحله تحقق و هم در مرحله قانون اينگونه بود؟ عيبي 
 را در مرحله هستي مالحظه كنيد تا مادر هستي شناسي برويم و گاهي هم در مرحله قانونيت....

برادر جاجرمي: شما بفرمائيد كه براي اينكه بحث به هستي شناسي كشيده نشود موضع بحث كجاست؟ يعني چگونه 
 ويم؟ميشود كه بحث از علت تركيب بكنيم و وارد هستي شناسي بش

 و السالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته
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 بسمه تعالي

 ١٠٣جلسه 
برادر معلمي: بسم ا... الرحمن الرحيم. بحث جلسات مشترك و واحد قبل در مورد مبناي تقسيم بندي و ربط شامل بود 

به عبارتهاي مختلف يك سئوالي كه در جلسات واحد مطرح شده بود اين است كه بحثهاي فعلي كه مطرح ميشود و ما 
 يك بحثي را عنوان مي كنيم.

چرا اصال وارد چنين بحثي شده ايم ؟ بعضي وقتها صحبت از خصلتهاي نوعيه و شخصيه ميشود و بعضي وقتها صحبت از 
 ربط شامل و مشمول ميشود و غيره كه كل اين مهره در سير بحثي ما براي چيست ؟ و دنبال چه چيزي مي گرديم ؟ 

ر اين مورد داده شد اينست كه همانطور كه در جلسات قبل هم تذكر داده شده است اين موضع بحثي پاسخي كه د
مهمترين مهره و نكته بحث منطقهاست و بقيه صحبتهائي كه بعدا مطرح خواهد شد شامل است از يك جهت اآلن اگر ما 

را پيدا كرده ايم وقتي چنين شد بصورت كلي بتوانيم مبناي تقسيم بندي را پيدا كنيم به عبارت ديگر قانون جمع بندي 
بحثهاي منطقها و تنظيم منطق ها آسان خواهد بود و اينكه بعضي وقتها صحبت از خصلتهاي نوعيه و شخصيه ميشود و 

صحبت ميشود علتش شمول اين مطلب بر تمام اينهاست و در اينجا اين ء بعضي وقتها از شامل و مشمول و كل و جز
عد از اينكه ما تعين در رابطه را پيدا كرديم اگر بدون هيچگونه استداللي و ربطي كه برقرار كنيم به مساءله هست كه ب

سراغ بحث منطق برويم يعني مشخص نكنيم كه منطق بعنوان يك كيفيت رابطه با ساير روابط چگونه رابطه دارد ؟ يعني 
اخل خود منطق هم كه برويم نميتوانيم جواب جايگاهش در كل جهان در كجاست ؟ اگر اين مطلب را جواب ندهيم د

دهيم و بگوئيم جايگاه منطق نظر در دستگاه منطق كجاست ؟ و همينطور نمي توانيم بگوئيم كه بديهيات و نظريات ، 
تصور و تصديق در منطق نظر چكاره است ؟ مجبوريم همه را بدون جواب بگذاريم يا يك تعريف  اجمالي از آن بدهيم و 

گر در مورد اين تعريف اجمالي سئوال نكن ما از اينجا شروع مي كنيم و فرقي ندارد كه اين مسائله را در كجا بگوئيم دي
بحث كنيم هر جا كه يك قانون تقسيم بندي يا يك قانون جمع بندي را در يكي از موردها پيدا كنيم قابل سرايت به 

نقاط مختلف مي رويم علتش همين مساله است يك ابداع بقيه موارد هست بنابراين ديده ميشود كه در بحثها كه به 
احتمال در همين مورد يكي از دوستان فرمودند كه اگر اين مطلب صحيح باشد آيا ما ميتوانيم سراغ منطق صوري برويم 
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عرفي و در آنجا بگرديم و ببينيم در آنجا آيا جائي رابطه كل و جزء يا شامل و مشمول يا شخصيه و نوعيه را به نوعي م
كرده اند كه اگر آن كار را انجام داده باشند و ما در جائي هم پذيرفته باشيم كه منطق صوري در جاي خودش حق است 
بتوانيم آن قانون را قيد خصوصيتهاي شخصيه اش را حذف كنيم و آن را در اين موضع بياوريم كه قرار شد خود دوستان 

ته شده است يا نه ؟ يعني رابطه كل و جزء را توانسته اند مشخص كنند دقت كنند ببينند آيا در جائي چنين مطلبي گف
و يا با يك تعريف برگزار شده و صحبتي در مورد آن نشده است ؟ يك صحبت ديگر اين بود كه براي پيدا كردن اين 

م چه خصلتي قانون اگر ما يك مجموعه را حال مثال كل مجموعه عالم را خصلتش را بصورت دقيق داشتيم و مي دانستي
دارد. مثال امر ثابت را داشتيم و مي دانستيم كه جهاني كه بايد تحت اين امر ثابت متعين شود چه خصلتي بايد داشته 
باشد. بعد خصلت شخصيه يكي از اين موارد را هم داشتيم مثال منطق را بصورت دقيق مي دانستيم چيست در مورد اين 

و با هم مشخص ميشد يعني بعد مي فهميديم كه بايد منطق در كجاي جهان دو خصلت كه دقت مي كرديم رابطه اين د
قرار بگيرد تا آن كلي (آن جهان) اين خصلت را داشته باشد در بحثهاي قبل مشخص شده كه خصلت نوعيه كل جهان را 

يست و بعد آن فعال نمي توانيم صحبت كنيم و بطور دقيق بگوئيم كه چيست يا امر ثابت را نمي توانيم بگوئيم كه چ
خصلت نوعيه اي را كه بايد تحت اين متعين شود را بگوئيم كه چيست . آيا ما بايد ابداع احتماالتي پيرامون رابطه اي كه 
بين جزء و كل است بكنيم ؟ يك كل را با اجزائش در نظر بگيريم و بعد ابداع احتمال كنيم كه چه رابطه اي ممكن است 

ه مي دانيم كه هم شناخت ما از آن كل و هم شناخت ما از آن جزء اجمالي است و بعد بين جزء و كل باشد در حاليك
يك حدس بزنيم كه اجماال بتواند آن رابطه را تمام كند و بعد آن ابداع احتمال را در نقاط مختلف بچرخانيم و آزمايش 

نكاري كه در مراحل قبل داشتيم ميشود كنيم ببينيم صحيح است يا نه ؟ اين يك راه هست آيا از آن اطالعات غير قابل ا
دقت كرد و اين مطلب را تمام كرد؟ اين بحثهائي بود كه در جلسه پنجشنبه مطرح شد. جلسه اي هم كه ديروز بود 
پيرامون يك صحبت بود و آنهم همان مطلبي است كه چند جلسه قبل مطرح شده كه اگر ما طبق تعين در رابطه آمديم 

ي موضع خودش را نسبت به ساير روابط عوض مي كند يا موضعش نسبت به ساير روابط عوض و گفتيم يك رابطه وقت
ميشود يا از يك مجموعه به يك مجموعه ديگر ميرود خصلتش عوض ميشود و تبديل به يك رابطه ديگري ميشود. حال 

گر ما بتوانيم اجزاء آن را اگر ما يك كل (يك مجموعه) را بخواهيم بشكافيم يعني ببينيم كه داخل آن چند بخش است ا
بصورت دقيق تعريف كنيم ميتوانيم رابطه را بصورتي حذف كنيم كه آن رابطه در خصلت اجزاء حل باشد. يعني اگر آب 
را بعنوان يك مجموعه و كل ميخواهيم ببينيم داراي چه بخش هائي است ؟ ميشود گفت كه اكسيژن و هيدروژن و ربط 
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لي طبق تعين در رابطه نمي توانيم بگوئيم كه هيدروژن مثبت و اكسيژن منفي است، بين اكسيژن و هيدروژن است و
يعني آن ربط را كه خصلت شخصيه به اكسيژن و هيدروژن در اين مجموعه مي بخشد آن را در اجزاء حل كنيم و ديگر 

درون آب بتوانند آن  از آن اسمي نياوريم كه هيدروژن و اكسيژن را جوري تعريف كنيم كه فقط اكسيژن و هيدروژن
تعريف را داشته باشند و اكسيژن و هيدروژني كه در جاي ديگر است خصلت شخصيه ديگري داشته باشد كه در اين 
تعريف ما اشاره اي به آنها نشود. يعني به عبارت ديگر بگوئيم كه مبناي تقسيم بندي (هست) ربط مشخص . باز آن 

ما قبل از اينكه وارد اين بحث شويم يك خصلت نوعيه و خصلت شخصيه را صحبتي كه در جلسه ديروز بود اينست كه 
پذيرفته ايم يعني مي دانيم كه كليه آبهائي كه هستند خصلت نوعيه اي دارند كه بعد ما مي گوئيم اگر آب را تجزيه 

صلت نوعيه كنيم و بخواهيم ببينيم چند بخش دارد مي گوئيم اكسيژن و هيدروژن براي اكسيژن و هيدروژن هم خ
پذيرفته ايم ، و آن چيزي كه به اكسيژن و هيدروژن خصلت شخصيه مي بخشيده است بجاي اينكه بتوانيم پاسخ اين 
سئوال را بدهيم كه اين چه نحوه اي است كه اكسيژن و هيدروژن در اينجا همان اكسيژن و هيدروژني كه در هوا هست. 

دروژن منتقل كرده ايد و گفته ايم در اينجا بجاي اينكه بگوئيم اكسيژن و نمي باشد ؟ اين سئوال را به خود اكسيژن و هي
هيدروژن مي گوئيم هيدروژن مثبت اكسيژن منفي كه نشان دهنده اينست كه اين درون آب است كه باز گفته شد پس 

مثبت يا  بين اين اكسيژن منفي و اكسيژن خنثي كه در هوا هست يك خصلت نوعيه قائل شديم . مي گوئيم اكسيژن
اكسيژن منفي يا اكسيژن بدون بار و اكسيژن بدون بار و مي گوئيم چيزي به اكسيژن بدون بار اضافه ميشود يا كم 

 ميشود كه اكسيژن منفي بدست مي آيد.
سئوال در مورد ارتباط همين دو بود. يعني ما بجاي اينكه آن ارتباط را كه بني اكسيژن و هيدروژن بر قرار ميشود و به 

نها خصلت شخصيه مي بخشد را جواب دهيم اين سئوال را يك پله عقب تر برده ايم يعني آنرا درون مجموعه دوم برده اي
ايم . بجاي اينكه در مجموعه آب جواب دهيم در مجموعه هيدروژن برده ايم و گفته ايم هيدروژن . هيدروژن مثبت است 

يدروژن را مثبت كرده است و آن چيزي كه جامع مشترك كه باز سئوال چنين مطرح ميشود كه بين آن چيزي كه ه
 بين اكسيژن و هيدروژن منفي است اين اضافه يا كم را چه چيزي بهم متصل كرده است ؟ 

و سئوال جواب داده نشده است. صحبتهاي واحد در همين حد بود كه اگر مطلب ديگري است دوستان بفرمايند تا 
يا قانون جمع بندي چه در مورد جزء و كل صحبت شود چه شامل و مشمول و مشخص شود كه اين قانون تقسيم بندي 
 چه نوعيه و شخصيه به چه صورت است ؟
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برادر جاجرمي: من از فرمايشات آقاي حسيني در جلسات قبل چيزي را استنباط كرده ام كه درباره تبيين رابطه بين دو 
صحيح بفرمائيد. بنابراين ما اين دفعه از مطلب دفاع مي كيفيت است كه آنرا عرض مي كنم اگر اشكالي در آن است ت

كنيم و نمي خواهيم نقض كنم. ما تمام كرده ايم كه در تغيير يا در توالي دو كيفيت انفصال نيست. اتصال نيست، اين 
 بحث به ما يك نتيجه اي داد كه پس در توالي دو كيفيت بي كيفيتي نيست يعني مالحظه كرديم كه اگر يك كيفيت
تغيير مي كند و كيفيت ديگري مي آيد در اين تغيير بي كيفيتي صورت نگرفته است. در قدم دوم از اين مطلب يك چيز 
ديگر را متوجه ميشويم كه حال كه كيفيتي هست كه رابطه بين كيفيت اول و دوم است يعني بي كيفيتي نيست پس 

در زمان كيفيت دوم يعني اگر رابط بين كيفيت اول و دوم  آن كيفيت (يعني ربط) هم در زمان كيفيت اول بايد باشد هم
) بايد ٢) و هم در زمان (١بد است كيفيتي باشد نبايد زمانش به زمان يك و دو محدود شود. بكله آن هم بايد در زمان (

اينكه اگر كيفيتي ) است. از اين با يك نتيجه اي گرفته ميشود و آن ٢) و (١باشد تا بتوانيم بگوئيم آن كيفيت رابط بني (
باشد كه هم در زمان كيفيت اول وجود باشد و هم در زمان كيفيت دوم موجود باشد بنابراين آن كيفيت رابط نبايستي از 

 كيفيت اول و دوم متأثر شود. 
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 بسمه تعالي

 ١٠٤جلسه 
مون ربط شامل يا ربط جامع، برادر معلمي: بسم ا... الرحمن الرحيم. بحث واحد تحت عنوان مبناي تقسيم بندي پيرا

خصلت نوعيه و خصلت شخصيه بود. در جلسه مشترك قبل آقاي جاجرمي يك سير بحثي را فرمودند و در جلسات واحد 
فرمايند و دوستان هم  به صورت مشخص تر و ريزتر آن مطالب را گفتيد. اكنون ايشان مطلب خود را توضيح بيشتري مي

 فرمايند. رح مياشكاالتي كه در مورد آن است مط
برادر جاجرمي: بسم ا... الرحمن الرحيم. مقدمتا ما دنبال اين بوديم كه به وسيله تعين در رابطه و اصالت رابطه نگاهي 

خواهيم  دوباره به بحث تغيير و تغاير بكنيم. در بحث تغيير مالحظه كرديم كه در توالي دو كيفيت، انفصال نيست. لذا مي
رسيد  را كشف كنيم و تفاوت آن رابطه رابط را با آن دو رابطه متوالي بدانيم. در اينجا به نظر مي كيفيت ارتباط متواليين

كه ما به عنوان يك سير بحث چند مهره را به ترتيب دنبال كنيم تا از مجموع آنها اين مسئله نيز حل شود. اينك سير 
 كنم. بحثي را بدين ترتيب عرض مي

. توضيح اينكه اول بايد معين "دانيم وعيه و خصلت شخصيه را ضروري يك تغيير ميچرا خصلت ن"ـ معين كنيم كه ١
را  كنيم كه چرا اين تقسيم بندي در مورد تغيير الزم است؟ چرا وقتي كه در توالي دو كيفيت دقت كرديم چنين تقسيمي

 ديم؟براي كيفيات قائل شديم؟ و كيفيات را به دو دسته كلي خصلت نوعيه و شخصيه تقسيم كر
ـ چرا خصلت نوعيه دروني است؟ در رابطه با اين مطلب بايد دو مطلب مورد توجه قرار بگيرد.  الف: تقسيم به درون و ٢

 بيرون به چه معني است. ب: رابطه خصلت نوعيه با درون چيست؟
يا لوازم اين بحث ـ لوازم ذاتي بودن يا دروني بودن خصلت نوعيه چيست؟ آ٣اين بحث كه تمام شود بايد معين شود كه 

گرفتيم در اينجا وارد  با اعتقاداتمان سازگار است؟ آيا ايراداتي را كه به منطق ديالكتيك و يا به معتقدين اصالت شي مي
 شود؟ مي
ـ خصلت نوعيه چه رابطه اي با امر ثابت دارد؟ توضيح اينكه چون در اينجا دو فرض مطرح است يكي اينكه امر ثابت ٤

 ع باشد و دوم اينكه امر ثابت و نوع االنواع دو چيز باشند. روشن كنيم كه كدام دو فرض صحيح است؟همان نوع االنوا
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توانيم نقاط اختالف و اشتراك ربط شامل  و جامع. خصلت  رسد اين سيري است كه اگر طي كنيم آنگاه مي به نظر مي
د تعين در رابطه چه شكل است؟ و شامل و نوعيه و خصلت شخصيه را بدست آوريم و خالصه ببينيم وضع روابط از دي

 مشمول و نحوه شموليت و مشموليت را در اين بحث مشخص كنيم.
كنيم تا دوستان هم نظراتشان  تنوان تمام كرد در اينجا عرض مي رسد مي اين آن مقدار از اين سير بحثي را كه به نظر مي

 را بفرمايند.
ما تمام كرده ايم كه در توالي "ـ ١كنيم كه  كيفيت شخصيه و نوعيه عرض مياما براي اثبات مهره اول يعني چرايي دو 

اين نتيجه بحث عدم اتصال و عدم انفصال در تغيير بوده است و مالحظه كرده ايم كه در  "دو كيفيت بي كيفيتي نيست.
 تغيير هيچ جا نيست كه كيفيت نداشته باشيم و بي كيفيتي محض باشد.

يفيت متوالي در تغيير متوجه شديم كه وقتي كيفيت گذشته موجود است كيفيت آينده نيست ـ چون با دقت در دو ك٢
و بالعكس وقتي كيفيت آينده باشد كيفيت گذشته نيست و بين اين دو بي كيفيتي هم نيست. پس رابطه اي كه رابطه 

لت مشترك دو كيفيت متوالي دو كيفيت متوالي است ضرورتا بايد در هر دو زمان موجود باشد پس آن رابطه بايد خص
باشد. نتيجه و اثر اين بحث اين است كه خصلت مشترك به هنگام تغيير ربط اول به دوم به لحاظ خصلت مشترك بودن 

ـ خصلت مشترك نبايستي از دو كيفيت متوالي در تغيير تاثير بپذيرد. زيرا اگر خصلت مشترك ٣كند. بنابراين  تغيير نمي
تواند خصلت مشترك كيفيت بعدي باشد. لذا بايد از كيفيت اول و  ذيرد تغيير خواهد كرد و نمياز كيفيت اول تاثير بپ

 آورد: دوم تاثير بپذيرد. اين بحث دو فرض را پيش مي
 الف: اينكه خصلت نوعيه بر خصلت شخصيه اثر نگذارد و خصلت همه آنها را امر ثابت معين كند. 

 رد و امر ثابت همان نواع االنواع باشد...ب: خصلت نوعيه بر خصلت شخصيه اثر بگذا
 مباحثهمشترك ما درباره اين سير بحث تا همين جا بيشتر نبود تا انشا اهللا جلسه آن را پيگيري كنيم.

برادر معلمي: براي اينكه بحث ها زودتر به نتيجه برسد دوستان سعي بفرمايند در موردهمين يك سير صحبت كنند. اگر 
دانند، همان را مطرح كنند تا تكليف اين سير  آن اشكالي و كمبودي است و يا الزم به تقويت  ميبه نظرشان جايي از 

 پردازيم. روشن شود تا اگر احيانا اين بحث نقصي داشت كه موجب رد شدن آن بود به سير ديگري مي
ينجا قبول است كه در توالي دو برادراميري: بسم اهللا الرحمن الرحيم. استداللي را كه براي مهره اول مطرح كردند تا ا

تواند بدني ترتيت كامل شود.  كيفيت بي كيفيتي نيست. يعني انفصال نيست اما قسمت دوم اين استدالل اين مهره مي
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ايشان از اينكه وقتي كيفيت اول هست كيفيت دوم نيست و بالعكس آن، نتيجه گرفته اند پس رابطه بايد در هر دو زمان 
تواند در دو زمان  ث تعين در رابطه كه گفتيم هر چيز زمان خاص خودش را دارد و يك كيفيت نميباشد. اينجا طبق بح

كنيم،  رسد اين گونه استدالل كنيم كه با توجه به اينكه كيفيت دوم را منسوب به كيفيت اول مي باشد. بهتر به نظر مي
باشد و بعد هم بگوييم  شتركي بين ربط الوي و دوميهرحال آن رابطه اي را كه با نفي انفصال قبول كرديم بايد امر م به

خواهيم يك رابطي بين كيفيت اآلن و كيفيت بعدي  اين امر زمان خاص خود را دارد و به همين دليل و به دليل اينكه مي
را باشد الزاما اين تنها به يك گونه ممكن است و آن هم اينكه بگوييم زمان رابط زمان شامل باشد. حال چگونه اين 

توانيم بگوييم شايد با طرح اختالف سرعت ها ممكن باشد ولي اگر به شكلي در اينجا گفته شد و عنوان فرمودند كه  مي
تواند دو زمان داشته باشد. مگر آنكه  اين بايد در هر دو زمان باشد. شايد مقداري اشكال ايجاد شود. زيرا يك كيفيت نمي

 ودن آنرا هم با اختالف سرعت بتوانيم تبيين كنيم.بگوييم شامل بر اين ها باشد كه شامل ب
پس خصلت مشترك نبايستي از دو كيفيت متوالي در تغيير "عرض هم در مورد نتيجه گيري اين بحث دارم كه گفتند 

شود كه يك چيز بين دو كيفيت مشترك باشد  گويم اگر تاثير نپذيرد كه ديگر مشترك نيست چگونه مي تاثير بپذيرد. مي
ز هيچكدام هم تاثير نپذيرد؟ مگر به يك شكل كه بگوييم در كيفيت اول و دوم يك چيز ثابت است كه آن چيز ولي ا

 تواند مطلب را روشن كند. رسد كه اين قسمت نمي گذارد به نظر مي پذيرد و نه تاثير مي ثابت نه تاثير مي
 تواند از خصلت شخصيه تاثير نپذيرد؟ وعيه نميبرادر جاجرمي: لطفا اين قسمت دوم را توضيح بفرماييد كه چرا خصلت ن

فرماييد خصلت مشترك، اگر بگوييد يك كيفيت دو قسمت دارد يك قسمت متغير و يك قسمت ثابت.  برادر اميري: مي
پذيرد چگونه مشترك است؟  كند از كيفيت اول و دومتاثير نمي اگر آن خصلت كه در كيفيت اول و دوم تغيير نمي

كنيد آيا بدون تاثير ممكن است؟ (س: تاثير از خود كيفيت  ؟ آن مرزي را كه شما مشترك قلمداد مياشتراكش به چيست
 فرماييد؟) بله. اول؟) باشد از هرجا (س: يعني مشترك بين خصلت نوعيه و خصلت شخصيه مي

ي فرمودند و است كه جناب آقاي جاجرم برادر حسينيان: بسم اهللا الرحمن الرحيم. عرض بنده نسبت به بند سومي
فرمايند در تغيير نبايد از دو كيفيت اول و دوم  قسمتي از صحبت مرا نيز آقاي اميري فرمودند. خصلت مشتركي را كه مي

تاثير بپذيرد. نهايتا روشن نمايند كه آيا قابليت تاثيرپذيري را هم ندارد يا دارد؟ يعني ما كاري اآلن به اين نداريم كه آيا 
باشد. اگر اين  هاي نوعيه اي كه حاكم بر خودش مي پذيرد يا از خصلت تحت شمول خود تاثير ميهاي شخصيه  از خصلت

را بپذيريم كه خصلت نوعيه نهايتا تاثيرپذير هست (البته نه از خصلت شخصيه كه تحت شمولش بلهك از خصلت نوعيه 
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برد. و لذا  تن تاثير ناپذيري مطلق را از بين ميشامل بر آن) يعني قابلت تغيير را در خصلت نوعيه آورده ايد. و اين نپذيرف
آن ابداع احتمالي كه در بند دوم فرمودند كه همان معني امر ثابت است ظاهرا با توجه به اينكه براي خصلت نوعيه 

 شود حال نه از شخصيه آن بلكه از نوعيه آن. اما اينكه از خصلت شخصيه هم قابليت تاثيرپذيري را پذيرفتيم شكسته مي
پذيرد، بايد گفت حتما حركات و تغييرات اجزا آب مثل اكلترون و پروتون هاي درون آب و خصلت  پذيرد يا نمي تاثير مي

كنيد همان خصلتي بدانيد كه چند قرن پيش مشاهده  توانيد خصلتي را اآلن مشاهده مي خود آب موثر است. شما نمي
حتما تغيير كرده است و به عبارتي كه آقاي اميري فرمودند  شده است. يعني خصلت آب به كل عوض نشده است ولي مي

توان مفسر تغيير باشد پس آن خصلت مشترك حتما  اگر آن خصلت درون آن را ثابت بدانيم آن گاه آن كيفيت ثابت نمي
باالتري  كند و تغيير آن نهايتا روي سير ثابتي است البته تغيير آن سير هم به سير ديگر حتما تحت يك نوع تغيير مي

رسد بايد توضيح بفرمايند كه آن خصلت مشترك را دو كيفيت متوالي در تغيير  است. پس اين بند سوم را به نظر مي
 تواند تاثير نپذيرد. يعني از خصلت هي شخصيه تحت شمول خود چگونه مي

رم كه گفته شد وقتي برادر سيف: بسم اهللا الرحمن الرحيم. يك سوال در مورد قسمت دوم بيانات آقاي جاجرمي دا
كيفيت اول هست كيفيت دوم نيست و وقتي كيفيت دوم هست كيفيت اول نيست و نتيجه گرفتند كه رابط بين او و دوم 
بايد رابطه اي مشترك در كيفيت اول و دوم باشد و سپس بقيه بحثها را فرمودند. حال سوالبنده اين است كه آيا وقتي 

ت يا نيست؟ اگر كيفيت دوم هست آنگاه كه ديگر چيزي بين دو كيفيت الزم كه كيفيت اول نيست كيفيت دوم هس
است اولي نيست؟ اما به عكس آن چطور؟  نيست و وقتي دومي پذيريم كه وقيت كيفت اولي هست دومي نيست. يعني مي

هست  ت دومينيست اوليهست يا نيست؟اگر وقتي اولي نيس هست يا نيست؟ و وقتي كه دومي آيا وقتي اولي نيست دومي
و برعكس، آنگاه احتياجي به ربط بين يا ربط شامل و خالصه چيزي غير از همين دو كيفيت براي ارتباط اين دو كيفيت 
نيست. واگر احتياجي است كه ربطي اضافه واسطه ارتباط اين دو به هم باشد چرايي آن را توضيح دهيد چرا كه انفصالي 

. به خصوص اگر دو كيفيت حقيقتا متوالي منظور نظر باشد البته اگر بتوان در نظر نيست كه به رابط احتياج داشته باشيم
گرفت به اين معني كه كيفيت مابين برايشان مطرح نباشديعني درست بالفاصله پس زا اين، آن باشد. اگر اين تصور از 

 توالي باشد ديگر آن موقع ربط بين اين ها معنايش به يك صورت دگير بايد طرح شود.
اما سوال ديگر اين كه آيا خصلت نوعيه راهمان خصلت مشترك گرفته ايد؟ اگر چنين هست به معني اين است كه 

هم نيست باز خصلت  هست يعني وقتي اولي هست و دومي خصلت مشترك يا خصلت نوعيه هم در اولي و هم در دومي
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ت ديگر بايد گفت موضوع ندارد كه هست خصلت نوعيه هست اگر چنين است در آن صور نوعيه هست و وقتي دومي
پذيرد يا نه، چون خصلت نوعيه همان كيفيت اول است جز كيفيت اول  بگوييم خصلت نوعيه آيا از كيفيت اول اثر مي

است. كيفيت اول است كه خصلت نوعيه را درون خودش دارد. چگونه ميتوان تصور كردكهيك كيفيت 
آن كيفيت اثر نپذيرد اثر از موثر جدا نيست. ديگر فاصله اي بين خصلت خصلتي(نوعيه)داشته باشد ولي اين خصلت از 

گذارد و بالعكس. بنابراين يكسوال تبييني  نوعيه و كيفيت اول نيست تا بگوييم آيا كيفيت اول بر خصلت نوعيه اثر مي
يفيت دوم حاصل اينجا مطرح است كه، آيا منظورتان از خصلت نوعيه آن خصلتي است كه از رفتن كيفيت اول به ك

شود؟ يعين كيفيتي است كه در كيفيت اول نيست و در كيفيت دوم هم نيست بلكه از رفتن كيفيت اول به كيفيت  مي
 شود؟ و يا به آن شكل اولي است كه اشكال آن را عرض كردم؟ دوماين كيفيت كه خصلت نوعيه هست ظاهر مي

م در اين سيري كه فرمودند آن چيزي كه تا به حال اثبات شده كن برادر سليمي: بسم اهللا الرحمن الرحيم. من فكر مي
اين بوده كه در تغيير و رفتن از يك كيفيت به كيفيت ديگر يك چيزي بايد مشترك باشد يعني كيفيتا ربط مشترك يا 

ر به نظر آيد حاال اين طو شود و انفصال پيش مي خصلت مشتركي بين دو كيفيت متوالي بايد باشد واال تغيير ممتنع مي
رسدكه اگر اين ربط مشترك را خصلت نوعيه بگيريم و اين دو كيفيت متوالي را خصلت شخصيه بگيريم در اين  من مي

تواند ربط شامل باشد  كند خصلت نوعيه ثابت است واال نمي صورت ثابت شده است كه وقتي خصلتهاي شخصيه تغيير مي
كند و يا  رد كه بگوييم خصلت نوعيه خصلت شخصيه را معين ميو يا خصلت نوعيه باشد. اما هيچ دليلي وجود ندا

كنند. در اينجا تنها از لحاظ زماني ثابت شده كه  شوند و خصلت نوعين را معين مي برعكس خصلت شخصيه ها جمع مي
الي كنيم در ح خصلت نوعيهثابت و شخصيه متغير. ولي چرا ما اين خصلت نوعيه را در اين مرحله منسوب به درونش مي

كه در بحث تعين در رابطه هم شرايط و هم خصلت دروني شي را براي بروز يك كيفيت جديد شرط دانستيم. ولي در 
بايسد در اكسيژن باشد و همين طور در ئيدروژن باشد تا اين  گوييم خصلتي مي كنيم و مي اين جا فقط منسو به درون مي

جديدي را بروز بدهند؟ پس آيا بهتر نيست ما هم بر طبق بحث ها باهم تركيب شوند و تا يك خصلت جديد يا كيفيت 
تعين در رابطه بگوييم درست است كه خصلت نوعيه و خصلت شخصيه هر دو شامل و مشمول هستند ولي هر دو از 

 باشند و با مالحظه آنها از رتبه امر ثابت هيچ فرقي با هم كند تحت امر ثابت مي لحاظ اينكه كدام ديگري رامعين مي
كند يا خصلت شخصيه است كه خصلت نوعيه  ندارند كه بگوييم اول خصلت نوعيه هست كه خصلت شخصيه را معين مي

هاي شخصيه  هاي نوعيه اثر درخصلت كند. بزرگ و كوچكي هم كه گفتيم در اينجا معنا ندارد پس خصلت را معين مي
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دارند همه آنها تحت شرايطي معين ميشوند و از هاي نوعيه ن هاي شخصيه هم اثر درخصلت ندارند و همين طور خصلت
آيد كه آيا حركت منسوب به درون است يا بيرون و آيا مثال  شوند. آنوقت ديگر اين بحثها پيش نمي هم نيز تفكيك مي

جوهره هستي ثابت است يا نه. و اگر ثابت باشد رابطه جوهر با عرضش به چه صورت است؟ اگر جوهر ثابت باشد چگونه 
 اند عرضش تغيير بكند. عرض كه ظاهرا تابع جوهر بايد باشد و از اين قبيل بحث ها.تو مي

 برادر معلمي: آقاي جاجرمي لطفا اين سوالرا هم پاسخ بفرماييدكه آيا خصلت مشترك و خصلت نوعيه را يكي گرفته ايد؟
 

اينجا طرح بشود با تعين در رابطه  فرمايند اگر چنين مطلبي برادر جاجرمي: بله يكي گرفته ايم. بعضي از دوستان مي
تواند موجود باشد و يانجا شما ثابت  ناسازگار نيست چرا كه ما در آنجا ثابت كرده ايم كه يك خصلت در دو زمان نمي

كنيدكه خصلت مشتركي است كه در دو زمان موجود است اين مطلب به نظر من اگر دقت بكنيم و ببينيم زمان هر  مي
دهيم،  تغييرات همانرابطه است و بخواهيم براي رابطه اي كه به آن نسبت خصلت نوعيه بودن مي رابطه اي مساوي با

قائل شويم مسلما بايد تغييرات خود آنرا مالحظه كنيم لذا تغييرات خصلت نوعيه به نحوي بطئي تر است و مانند امر 
دانيم كه  تغييرات خصلت شخصيه به نحوي ميكنيم. بلكه تغييرات آن را نسبت به  ثابت اطالق ثبوت براي آن فرض نمي

كند. بنابراين وقتي زمان هر رابطهرامساوي تغييرات خود آن  با تغيير متوالي خصلت شخصيه آن خصلت تغيير نمي
بگيريم اين اشكال كه خصلت نوعيه را مالحظه كنيد بايد روي خود آن بنشيند و تغييرات خود آنرا مالحظه كنيد. و 

توانيم يك خصلت مشترك پيدا  عيه چه نحوه تغييراتي دارد و ببينيم آيا در طول تغييرات خودش ميببينيد خصلت نو
كنيم؟ خواهيم ديد كه اگر نسبت به خودش مالحظه كنيم چنين چيزي ممكن نيست. بلكه در هر زماني خصلت 

كنيم و اختالف  ود اين مالحظه مينوعيهخاصي دارد. يعني اگر نسبت به مرتبه باالتر آن مالحظه كنيم تغييراتي براي خ
خواهيد بگوييد كه چگونه يك رابطه در دو زمان  مراحل مختلف را خواهيم ديد. بنابراين عرضم اين است كه اگر مي

باشد بايد روي خودش بنشينيم و مالحظه كنيم كه آيا  موجود است،از آنجا كه زمان هر رابطه اي مساوي با خودش مي
شود يكساني را مالحظه نمود؟ بنابراين با توجهخ به اين  كند مي وه كيفيتي كه بروز پيدا ميدر دو متوالي و دو نح

تغييرات خصلت نوعيه در مقايسه با مراتب باالتر خود قابل مالحظه است و در دو مرحلهاز تغييرات آنهم حتما تغاير 
 كيفيت دارد. 
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شود از آن دو تاثير  ت اول و دوم مشترك است چگونه ميآقاي اميري هم فرمودند كه اگر خصلت نوعيه در هر دو كيفي
كردند كه خصلت نوعيه و خصلت شخصيه هيچ كدام  نپذيرد. در اين مورد شايد ابداع احتمالي كه در پايان آقاي سليمي

شوند، جواب اين مسئله را بدهد. يعني هم خصلت نوعيه و هم  تابع چيزي نيستند بلكه همگي تحت امر ثابت معين مي
شخصيه منسوب به امر ثابت هستند وعلت نحوه خاص ترتيب اين ها را امر ثابت تعيين نموده است. بنابراين بحث تاثير و 

توان جواب داد اين است كه چون ثابت  شود.اما يك مطلب ديگر كه با توجه بههمينبحث مي تاثر از هيچ طرفي مطرح نمي
توانيم  و وقتي كه كيفيت دوم هست كيفيت اول نيست و برعكس، مي كرده ايم كه در توالي دو كيفيت بي كيفيتي نيست

نتيجه بگيريمكه پس كيفيتي بايد باشد كه الاقل در طول زمان اين تغيير نتوانيم به آن نسبت تغيير بدهيم زيرا اگر 
ا اثبات كنيم. خواهيم ارتباط متكيف بين دو كيفيت ر چنين نباشد نتيجه آن انفصال دو كيفيت خواهد بود. چون ما مي

اگر شما بخواهيد رابطه اي متكيف بين دو چيزي كه تحققا قابل جمع با هم نيستند ( لزوما بايد پشت سر هم باشند تا 
تغيير را نتيجه دهند) قائل شويد لزوما آن رابطه متكيف در هر دو زمان بايد موجود باشد. يعني به صورت نقضي اثبات 

توانيد به شكل ديگر بگوييد و انفصال هم نتيجه آن  آيد. شما اگر مي انفصال پيش ميكنيم كه اگر اينگونه نباشد  مي
آيد يعني در رابطه  گوييم اگر خصلت مشترك رابطه متكيف موجود در هر دو زمان نباشدانفصال پيش مي نباشد. ما مي

پس بايد كيفيتي باشد كه در هر دو  تواند باشد تواند تغيير راه داشته باشد و چون بي كيفيت هم نمي بين دو كيفيت نمي
زمان موجود باشد و اگر چنين نباشد آنگاه كيفيات ال اقل از طريق امر متكيفي مرتبط نخواهد بود و شايد از طريق قانون 
آنها را مرتبط بدانيد كه در اين صورت هم باز چون قائل شده ايم كه در عينيت بي كيفيتي نيست نتوانسته ايم چگونگي 

توضيح بدهيم. آقاي سيف هم فرموده اند كه آيا خصلت مشترك قبل از وقوع تغيير هم واقع است يا بعد از تغيير آن را 
آمد. يعني ما قبال تمام كرده ايم كه بايد  كند؟ چنانكه اآلن عرض كردم اگر بروز نداشت انفصال پيش مي بروز پيدا مي

رابطهبعداز تحقق كيفيت اول و دوم بروز پيدا بكند. بلكه آن كيفيت رابطه رابطه اي متكيف باشد و اينگونه نيست كه اين 
شود. يعني نفس  متكيف بايستي به نحوي بر اين تغيير شموليت داشته باشد و خود آن خصلت نوعيه نفس رابطه مي

م شود و به كيفيت دوم خت رابطه بين دو كيفيت همان خصلت نوعيه متكيفي است كه از حاق كيفيت اول شروع مي
شود. بنابراين بايستي قبل از اينكه كيفيت اول به كيفيت دوم تبديل شود بروز وجود داشته باشد. اگر بروز نداشت  مي

توانستيم جايي را سراغ بگيريم كه بين  آمد و باز مي رابطه بين دو كيفيت رابطه اي متكيف نبود و آنگاه انفصال پيش مي
 رسيد. بود كه به نظرم مي دو كيفيت بي كيفيتي باشد اين پاسخ هايي
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حجت االسالم حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم و به نستعين... بار الها كلمه حق را بر سراسر جهان بگستران. كلمه باطل 
را از زمين بركن. آنچه به وليت وعده فرموده اي هرچه زودتر به او عنايت بفرما. نايب وليت امام خميني را معزز و منصور 

الها لشكر اسالم را در همه جبهه ها پيروز بگردان. لشكر كفر را در همه جناحها مخذول بفرما. واليت ما را د رهمه بدار. بار
آنا ليل و نهار خودت بر عهده بگير و ما را آنگونه بدار كه تو راضي هستي و آنگونه بدار كه تو راضي باشي. انتقال ما را 

خودت و براي خودت به وسيله شهادت در راه خودت خالصا لك قرار بده. خدايا تفضال از اين عالم بهعالم ديگر در راه 
شهداي جنگ را محشور به حضرت سيدالشهدا بفرما. معلولين جنگ را شفاي عاجل بفرما. خداي علل ظاهري و باطني ما 

ني بهره مند قرار بده. ما را ك را به عنايت خودت تبديل به شفاي عاجل بفرما. اموات را از توفيقاتي كه تفضال نصيب ما مي
 ازدعاي خير وليت و اوليايت و صلحا امت حيا و ميتا خصوصا ذوي الحقوق برخوردار بفرما.

حاال بازگرديم به سير بحث. سير بحثي كه جناب آقاي جاجرمي فرمودند جز در يكي دو تا نكته اي كه در اواخر 
اي قبل گذشته است. مگر اينكه بر اين سير جناب آقاي سيف فرمايشاتشان بود بقيه ظاهرا درست است يعني در بحثه

خورد يعني به مقدماتي كه ظاهرا مورد اتفاق ساير برادران بود كه اگر اجازه  اشكالي فرمودند كه اشكال به ريشه مطلب مي
رسد. اشكال  مي بفرماييدما مقداري به آن بپردازيم و وقتي آن مقدمات تمام شد نوبت به اينكه اين چه هست و چه نيست

گونه اي  خواهد يا نه؟ هرچند اين بحث را به ايشان اين بود كه آيا دو كيفيت اگر حقيقتا متوالي باشد، ديگر رابطه اي مي
در سابق داشتيم، ولي ممكن است نظريه آثارش را حاال كه فرموده باشند بگويند ما آن حرف را آنجا زديم. لكل يوم 

شويم كه رد شود منوط به  پذيريم و ما هم راضي مي دارد نمي . اگر بدانيم يك چنين لوازميگيريم رجل. امروز از سر مي
اينكه آن حرف ها هم رد شود. و آن عبارت از اين است كه حركت دفعي است يا تدريجي؟ اگر حركت را از مقوله اي 

دهد، آنگاه اين  زمان را تحويل مي دانستيد كه در آن معني امتداد باشد منتهي نه امتداد درمكان، امتداد خاصي كه
گوييد اول و  كنيد مي آييد تجريد مي تواند باشد. گاهي است كه شما مي منفصل نيست و در اين صورت ديگر دفعي نمي

گوييم بسيار خوب حال  ماند ما مي را انتزاع فرموديد كه جايي براي رابطه باقي نمي دوم و در عين تجريد يك مفهوم عامي
تواند حركت را  فرماييد مي تواند؟ اگر مي تواند باشد يا نمي فرماييد معين بفرماييد آيا مفسر حركت مي ي كهمياين تجريد

شود؟ اگر قول انتقال دفعي را  پرسم آن حركت دفعي است يا تدريجي؟ انتقال از اول به دوم دفعتا واقع مي تفسير كند مي
گويم. كيفيت  ظورم انفصال از نظر وجود نيست بلكه از نظر كيفيت ميآوريد؟ من قبول كنيد سر از انفصال حقيق در نمي

اول در زمان الف و كيفيت دوم درزمان ب. بدين ترتيب در اينجا تفسيري از حركت عنايت نفرموده ايد. قول به اتصال 
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اهيد چايي را در خو گيريد و مي برابر خود قول به دفع را دارد. يعني آيا مساوي قول به دفع است؟ قوري را دست مي
شود در هر لحظه كيفيتي خاص دارد،گاهي  استكان بريزيد شكل چاي از لحظه شروع جريان چاي به طرف استكان پر مي

شد. حال  چاي هنوز وارد لوله قوري نشده است. زماني وارد شده و زماني هم از لوله قوري خارج نشده و وارد استكانمي
دانيد يا منفصل؟ اگر  ا ببينيم آيا در هيچ وضعيتي حركت را يك امر متصل ميكنيم ت توجه به خود مفهوم حركت مي

گوييد مثال طول اين خودكار هيجده سانتي متر است و  حركت مانند بعد مكاني امري متصل است همانطور كهمي
ي تقسيم معرفي توانيد نهايتي برا پرسم آيا مي شود آن را نصف و نصف آنرا نصف و نصف نصف آنرا نصف و .... مي مي

توان آن را  گوييد خير. تا بعد وجود دارد و تا طرفين وجود دارد نصف شدني است ولو ما نتوانيمولي عقال مي كنيد؟ مي
شود كه طرفين نداشته باشد، هرقدر تقسيم هم ريزشود باز طرفين دارد مگر آنكه خارج از  نصف كرد. هيچگاه هم نمي

 بعد طول شويد.
 شود خارج از بعد شد؟ ر ميبرادر سيف: آيا مگ

برادر حجت االسالم حسيني: خير با فرض اولي كه كرديد و گفتيد امتداد، شدني نيست. پس اگر امتداد را در حركت هم 
توانيد قائل به دفع شويد؟ يا مجبوريد قول به تدريج را بياوريد؟  خواهيد بفرماييد مي را كه مي ببينيد، آيا زمان دومي

گويم اين كمترين تغيير تديرجي واقع  ر را كوچك كنيد و بگوييد كمترين تغيير را مالحظه ميكنم ميهرچه مسافت تغيي
شود و باالخره ميگويم تا  گوييد تدريجي است و درست مثل انقسام متوالي مي شده است يا دفعي؟ آنجا هم دوباره مي

گر بنا شد تدريج باشد مجبوريد وضعيت اول و وضعيت توانيد به دفع قائل شويد. ا دانيد نمي وقتي كه حركت را امتداد مي
كند.  دوم را در حال حركت مالحظه كنيد نه در حال انفصال و سكون. يعني كلمه وضعيت ديگر تعين حقيقي پيدا نمي

البته چون حضرت عالي كلمه حقيقي را بكار برديد ما هم بكار برديم واال راجع به كلمه حقيقي بايد در جاي خود صحبت 
كنيم. گاه تعين را تعين نوعيه  شود. فعال چه حقيقي و چه واقعي و يا هر تعبير ديگري كه مورداتفاق باشد استفاده مي

توان ذكر كرد. علت تغاير تغاير اصول كلي تعين است. اين يك  دانيم كه بر اساس آن جز اصول كلي تعين را نمي مي
ئل باشيد و معني آن اين است كه بشود حركت را در يك لحظه حرف است. حرف ديگر اين است كه به تعين حقيقي قا

كنيد. حركتتان از سكون  قفل كرد. اگر يك لحظه را قفل كنيد به معني آن است كه شما يك لحظه سكون را مالحظه مي
در هاي متوالي درست شدهاست درحاليكه حركت را اگر امتداد بگيريد اتصالي است نه به شكل اتصال حقيق كه هر دو 

يك وضعيت باشندو انفصالي است نه در شكل اينكه به هيچ نحوه رابطه اي نداشته باشند. از يك طرف دوئيت داشتن 
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رساند و آنگاه شما را به پذيرفتن  رساند و از طرف ديگر در يك امتداد بودن معني اتصال را مي آنها معني انفصال را مي
تا ببينيم شما اين مسئله را آيا به طريقي ديگر حل كرده ايد؟ اگر راه  كند. حال ما در خدمتتان هستيم رابطه ملزم مي

 ديگري باشد، ما هم با شما همراه هستيم.
است، يعني فاصله زماني هرچند زمان كوتاه به حد غيرالنهايه بين  باشد يعني انقسام دائمي برادر سيف: اگر تدريج دائمي

 اشته باشد).دو كيفيت فرض دارد.(اگر غير النهايه معني د
 برادر حجت االسالم حسيني: يعني اگر تا مجمل جلو برود. 

برادر سيف: مجمل را براي من روشن فرماييد كه چگونه مجملي است براي اين مجمل كه دو طرف بيشتر فرض ندارد يا 
ت كه به قول اول به اين معني است كه باالخره حدي دارد و تمام شدني است و يا تمام نشدني است. اگر تمام شدني اس

يابد و در نتيجه نهايت  قائل شده ايد و امتداد را نفي فرموده ايد و اگر تمام شدني نيست كه در آن صورت انقسام ادامه مي
توانيم جزما نتيجه اين ضرب را محدوديت و  شود و نتيجه چنين ضربي هم مبهم خواهد بود و نمي در بينهايت ضرب مي

رسد عدد هر چند عدد بسيار كوچكي باشد اگر در بي نهايت ضرب شود  دائا كه به نظر مييا بي حدي تلقي كنيم. ابت
نتيجه آن بي نهايت خواهد بود و الزمه اين نتيجه آن خواهد بود كه هيچگاه از كيفيت اول به دوم نرسيم. چون الزمه اين 

انيم و اگر هم بگوييم مبهم است آنگاه تغيير گذشت بي نهايت زمان است و حداقل مطلب آن است كه نتيجه را مبهم بد
 حركت بر ابهام صحيح و يا ممكن نيست.

گوييم به معني نفي قدر متيقن براي مطلب نيست  است، ابهام كه مي برادر حجت االسالم حسيني: بله، اين مسئله مهمي
بريم ابهام و اجمال سازگار است با  ي(برادر سيف: حال كدام قدر متيقن را دارد؟) بله در آينده هم ما ابهام را زياد بكار م
خواهم عرض كنم اين ابهام از قبيل  قدر متيقن داشتن.( برادر سيف: البته مرز ابهام و اجمال را جدا بفرماييد) بله مي

دهد و گاه به  مي"دانم نمي"اجمال در يك بعد است نه از قبيل آن است كه از بحث فرار شود. چون كلمه ابهام گاه معني 
عيبي ندارد اين  ولي قدر متيقن اجمالي دارد چنين اجمال و ابهامي "دانيم حق آنچه كه هست را نمي"آن است كه  معني

ال "كه  ابهام در همه جاها ممكن است باشد و ما آن را قبول داريم. عدم اجمال وعدم ابهام به اين معني جز در علمي
توانيم جمع كنيم و نظر به مجموع  كه از مطلب اطالع داريم مي است وجود ندارد. خوب ما آن چيزهايي را "اختالف فيه

اطالعات نماييم. مثال به جمع نظر كنيم و بگوييم حركت تدريجي است. چون در يك امتداد است و سكون ندارد. دوم 
كنيم اينكه دفعي نيست چون در يك امتداد است سوم اينكه تعين شخصي خاصي كه بتوانيم از امر ساكن عكس برداري 
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شود. ببينيد، يك انواع شخصيه هاي قائل  شود نحوه تعين به اصول كلي تعين تبديل مي نداريم نحوه تعين آن عوض مي
شويم كه اصول كلي تعين است و يك انواع نوعيه اي كه ارتباط بين اين تعين نوعيه با تعين هاي نوعيه ديگر است. به  مي

گوييم چون شما  گوييد بين دو كيفيت تا الي ال نهايه تدريج است، ما مي كنيم كه حضرت عالي مي عبارت ديگر عرض مي
دو كيفيت را دو كيفيت ساكن فرض نموده ايد چنين هم بايد باشد. اگر حركت را از كيفيت نزع نكرديد و گفتيد حتما 

و تذكري در پرانتز نخواهد بود ـ اجازه دهيد موقتا من از اصل مطلب بگذرم  "اين"متحرك است آنگاه استنباطي از 
عرض كنم. توجه بفرماييد كه اين تجريد غير از تجريد در مرتبه هستي است. تجريد شما در اينجا نسبت به حركت و 
كيفيت است. در باب تجريد از هستي ضروري است كه شما تا آنجا پيش رويد كه حاكم بر اصل حركت بشويد و معني 

شود! چنين  كند! و مثال واجب و يا ممتنع مي ن از ممكن بودن خود تغيير ميندارد كه نسبت به ممكن بودن بگوييم ممك
شود. بنابراين صحيح است كه شما در آنجا مطلب را  شود زد. در ممكن بودن هستي ممكن كه تغيير واقع نمي حرفي نمي

كند و حركت  ت نميبه جايي برسانيد كه ساكن بشود. نسبت به امر ثابت هم كه حاكم بر جهت است جهت بالمره حرك
متناسب با فعل خداي تبارك و تعالي است و فعل هم متناسب با حضرت حق سبحانه و تعالي است و ظلم در آنجا ممتنع 

شود كه هر حركتي اصل حركتش در دستگاه خلقت ظلم نيست. البته در پايين  است يعني تغيير در اين امر واقع نمي
تواند ظلم باشد، جهت كلي هم جز به خود  در موضع باال و جهت كل نميحتما ظلم هست چون اختيار وجود دارد. 

گوييد خلقت فعل نبي اكرم(ص) و  حضرت حق سبحانه و تعالي به ديگري منسوب نيست. يعني شما در همانجا مي
د حتما ظلم كني خلقت فعل ابليس رجيم، از باب اينكه خلقت او است، از باب اينكه از مرتبه واالي خالق و مخلوق نظر مي

شود. ابليس نسبت به حق رسول اكرم(ص) ظالم است. ايادي او هم  كنيد حتما ظلم واقع مي نيست. پايين تر كه نگاه مي
آيد اگر ادب هر مجلسي را رعايت  نسبت به شخص ايشان (صلوات ا... عليه) ظالم هستند ( نام مبارك ايشان كه مي

مبارك ايشان كه آمد صلوات بفرستيد در پرتو نام مبارك ايشان هست كه همه  شود لذا نام بفرماييد اين عين بي ادبي مي
 كنند). كلمات جاي خودشان را پيدا مي

بريد آنجايي است كه سكون مالحظه بكنيد ولي اگر اين امتداد را با حركت  اين امتداد كه شما به طرف بي نهايت مي
دريج را تدريج اشخاص نگيريد تدريج اصول كلي تعين بگيريد آنجا مالحظه كنيد آيا آنجا همين طور است؟ آنجا هم اگر ت

كنم كه ببينم  هم همين طور است؟ يا خير؟ حال بياييم در اين مطلب نظري بكنيم و دوباره من عرض خودم را تكرار مي
لق را با اين موضع يعني از موضع حركت نگريستن ( نه از موضع سكنون نگريستن به حركت هرچند مفهوم صكون مط
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كنيد چه  توانيد بياوريد.) در اشيايي كه مالحظه مي شما جز در تجريد نهايي نظير هستي شناسي و امر ثابت بدست نمي
دهد چه چيز  را كه از حركت مي توانيد بكنيد اگر گفتيد سكون مطلق نيست حركت است مفهومي نحو لحاظي را مي

قسام؟ نهايت امتداد آن امتداد مكاني نيست. اگر امتداد قرار داديد و است؟ آيا مفهوم حركت يعني يك امتداد غير قابل ان
كنيد بايد زا خود اين مالحظه بشود و سازگار با خود اين باشد. آنوقت آيا  را كه شما مي غير قابل انقسام هر تقسيمي

اير را تمام كند؟ يعني شود از اين امتداد غير قابل انقسام جز اصول كلي براي تعيناتش چيزي مالحظه كرد كه تغ مي
شد تغاير را به  آمديم نمي كرديم و باال نمي ديديم ( در ابتدا) خوب تا آن را مالحظه نمي تغاير را گاهي در شكل شي مي

در شكل اصول كلي تعين "بينيد.  از رابطه باالتر مي بينيد و گاهي كمي صورت رابطه ببينيم گاهي در شكل رابطه مي
بينيد  بينيم يعني در حقيقت آنجايي كه به صورت رابطه مي رابطه هم تعين شخصي مكاني نمي يعني براي "بينيم مي

كنيد. حاال  بريد ولي روابط را منهاي حركت نگاه مي كنيد. درست است كه تغير را روي اشيا نمي داريد زمان را قفل مي
گوييد تغاير انواع  گوييد. تغاير اصول كلي تعين مي اگر در رابطه با حركت نگاه كنيد ديگر تغاير اشيا يا تغاير روابط نمي

گوييد قدرت شمول آن با  شخصيه كه اين انواع با آن مختلفتند با اين انواع هم مختلفند ولي وقتي كه سخن از نوع مي
تواند تعدد بردار باشد خودش  كنيد اين ديگر نمي قدرت شمول شخصي خيلي فرق دارد وقتي يك شخص را شما ذكر مي

ين هماني است ولي حاال آيا اين انواع شخصيه با آن انواع شخصيه ( كه اين هماني انواع اين با اين هماني انواع آن فرق ا
تواند داشته باشد؟ آنوقت باز خود اين تجزيه انواع را  تواند فرق داشته باشد؟ شخص يا نوع واسط مي دارد) تا چه مرتبه مي

. گاهي "شجر (درخت)"يكنوع داريم  "انسان"گوييد يك نوع داريم  كنيد مي ياز همديگر گاهي هم مرتبه مالحظه م
گوييد نوع حيوان  كنيد يعني مي است كه عالوه بر اين اينها را قائل اينكه تحت انواع نوعيه اي هم قرار بگيرند مالحظه مي

شود  سان وحيوان وشجر را شامل ميكنم مثال ان را كه ذكر مي شود و نوع نامي گويم انسان و حيوان را شامل مي كه مي
كنند  شود اينجا اصطالح را تبديل به جنس كرد ولي ما اآلن در پي اين نيستيم كه تعاريفشان تقسيم مي البته مي

گذاريم و تا جنس اال جناس  گوييم واال اسم مفعول جنس را بر آن مي گويند اگر متفق الحقيقه باشد به آن نوع مي مي
بيند و ما بحثمان در اينجا  است كه براي تعين اشخاص تحت يك نوع هر تك فرد آن را متعين مي رويم آنجا جايي مي

اين است كه تعين حقيقي صحيح نيست تعين حقيقي با مفهوم امتداد حركت سازگار نيست بنابراين تعريفي را كه از نوع 
 كند. ند اختالف پيدا ميده كنيم با تعريفي راكه از نوع آنجا مي دهيم تقسيم بندي را كه مي مي
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كنم آنجا  زند. من درهمين قسمت اخير عرض مي برادر سيف: از هرجاي مطلب شروع كنيم تقريبا يك معنا را دور مي
فقط زمان را حذف كردند يعني از يك طرف به تعين قائليم از يك طرف به ال علي التعين قائليم يعني در عين اينكه 

كنيم ولي  كنيم اما تغاير حركتر را با حركتي مالحظه مي ساكن را با شي ساكن مالحظه نميپذيريم تغاير شي  تغاير را مي
آنجا آمده اند طرفين اينكه اين متحرك است و آن هم متحرك است حذف كرده اند صرف تعين آنها توجه كرده اند و لذا 

حركت اضافه كرده ايم يعني هر دو را با  ديگر بحث هاي آنها بر همين اساس ادامه دارد و ما صرفا آمديم به طرفين يك
 زمان مالحظه كرده ايم.

خواستيم همين بود. آن چيزي را كه قبل از اينكه وارد  برادر حجت االسالم حسيني: يعني آن چيزي را هم كه از اول مي
 زمان.گيري يعني توجه به  گيري بوده. مسئله موضع منطق بشويم دنبال آن بوديم چه بود؟ مسئله موضع

خواهيم تعيين وضعيت  كند با توجه به اينكه ما در هر صورت آنجا كه مي برادر سيف: ولي آيا اين مسئله ما را حل مي
 كنيم. كنيم كه آن را در يك موضع ثابت تلقي مي كنيم تعيين موضع نسبت به كيفيتي مي

هن من بربراي يقيني از اين دارد وقتي گوييد ذ كنيد مگر نمي برادر حجت االسالم حسيني: شما تعيين موضع كه مي
تواند برابري يقيني با خودش داشته باشد گفتيد برابري آن به صورت اصول كلي تعين است نه برابر  گفتيد خود اين نمي

 تعين شخصي...
 برادر سيف: قدر متيقن دارد.

هرحال اين شي قندان است  وييد بهگ شويد مثال مي برادر حجت االسالم حسيني: قدر متيقن كه گفتيد وارد انتزاع مي
هرحال اين مداد است. هرگاه تكيه بر اين نه آني اينها بكنيد. تكيه بر تغاير آنها بكنيد  هرحال اين ميكروفون است به به

برد. يك  كنم نسبت تقريب را باال مي گوييد عملي را كه من مي توانيد تا مرز اصول كلي تعين پيش برويد بعد هم مي مي
گوييد در معناي هماهنگي و صحت بايد به تطابق حقيقي برسيم از  كوچكي را اينجا عرض بكنم و گاهي شما مينكته 

گوييد  گويم به چه دليل شما مي رويم به مساحي كردن اشكال و بعدمن انكار ميكنم مي كنيم مي نقطه و خط شروع مي
رسانيد به اينكه اگر اين  كنيد به استدالل مي ميدهد شما شروع  مجذور شعاع ضربدر پي مساحت دايره را تحويل مي

گوييم. در امر نظر تطابق حقيقي حتما هست  نباشد تعريفمان از نقطه و خط درست نيست. اينجا به آن تطابق حقيقي مي
سازيم تا  گوييد صحت مبتني است بر تطابق حقيقي(اين يك فرض) پس هر منطق و دستگاهي كه مي گاهي شما مي

قدرت "گوييم  زنيم مي آن را نتواند اثبات بكند قدرت دفاع و برهان ندارد گاهي دقيقا يك دستگاه ديگر مي تطابق نظري
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گوييد نسبت تقريب  گذاريد بگوييد مطابق آنچه كه گفتم مي آن وقت روي اين قدرت عملكرد فيكس هم نمي "عملكرد
گوييد اين  است و سال ديگرش سه برابر است. مي آن باالست قدرت عملكرد انسان مقداري است كه سال ديگر دوبرابر

گوييد فقط عملكرد صحيح است بنابراين فرض كنيد به فرض محال ( بر اين  واقع شد. اين امر واقعي است. گاهي مي
رود دليل بر  كنم بدليل اينكه قدرت عملكردم باال مي تواند بگويد من كار صحيح مي مبناي دوم حتما) آمريكا مي

 درت عملكردم است.صحتكارم ق
توان دليل صحت باشد هماهنگي تطابق نظري و قدرت  تواند دليل صحت باشد و نه آن مي گوييدخير نه اين مي گاهي مي

گويد  گوييد كسي كه مي فرماييد تا اينگونه صحبت كنيد. مي عملكرد معيار صحت است. چگونه هر دو حرف را نقض مي
يم آيا استنباط از عينيت نداريد؟ آيا در استنباطتان عمل تجريد انجام گو قدرت عملكرد معيار صحت است من مي

دهيد؟ در محاسبه آيا نيازمند به سنجش و تطابق هستيد يا خير؟ اگر نيازمند باشيد پس نگوييد قدرت عملكرد تنها،  نمي
نباط كنيد) چه چيز است؟ خواهيد است بلكه يك قدم باالتر بياييد برويد سراغ اينكه هستي اين(در آن دستگاهي كه مي

پس امر تطابق نظري شما با عملكرد شما خواه ناخواه رابطه دارد كه هر قدر رابطه را سست بگيريد و بگوييد هستي 
 شود چه شما بخواهيد و چه نخواهيد. شناسي آنرا كار ندارم در واقع، عليه شما واقع مي

گوييد اگر در قدرت عملكرد مغاير با آن قرار گرفت تطابق شما  يگوييد تطابق نظري تنها را كه شما م به اين طرف هم مي
شود. يعني به يك التزامات قلبي  تواند جريان واقعي را پيدا بكند و نتيجه هايي را كه داد آن نتيجه ها بريده مي نمي
 كنيم. رسد كه آن التزامات قلبي از عينيت بريده است، آن وقت در خود التزام اشكال مي مي

فرماييد كه هست  توانيد اثبات كنيد يعني ضعف در كيفيت ارتباط را بيان مي سيف: يعني شما هماهنگي آن را نمي برادر
گوييد كرديم و شد و هماهنگي هم برقرار شد ولي استدالل بر اينكه چگونه  ولي با التزام قلبي و با عينيت حضار كه مي

 شود هماهنگي برقرار شود؟ ما در اين هستيم. مي
ادر حجت االسالم حسيني: يعني آن دو را قبول داريد كه نبايد روي اصول تطابق صد در صد كار بكنيم و نه روي بر

 عملكرد به تنهايي. اين دو را قبول داريد؟
توانيم  شود مي برادر سيف: من تكيه ام روي اين است كه از اينكه تطابق هرچند به شكل نسبي در عين و ذهن برقرار مي

كنيم هر دو بر يك محور استوار هستند و آنجايي كه تعين را  كنيم و آنجا كه عمل مي م كه آنجا كه انتزاع مياثبات كني

۱۶۶



بينيم به عنوان نوع االنواع و به عنوان جنس، اين دو با  بينيم به عنوان متغايرين و آنجايي كه تعين را مي در عينيت مي
 همانطور كه در عين مجبوريم بپذيريم در ذهن هم بپذيريم.هم منافاتي ندارد يعني ضروري است كه تغاير را 

كنم. آيا شما رابطه بين تعين و حركت  برادر حجت االسالم حسيني: يك چيز ديگر را من فقط از حضرتعالي سوال مي
 برقرار كرديد؟(تطابق نظري مان تعين بود)

 گويم بايد پذيرفت. مي پذيرم يعني لوازم طرفين را بعد برادر سيف: بله يعني دو طرف را مي
برادر حجت االسالم حسيني: سوالي را كه من دارم عين همان سوال را پاسخ بفرماييد. در منطق نظري كه كاري 

كنيم جز تجريد كردن، يعني مالحظه خصلتي ( جواب: خير) آن را متعين مالحظه كرديد. در منطق عملي هم كه  نمي
 ن اين دو را قائل هستيد يا نيستيد؟كنند. شما رابطه بي حركت را مالحظه مي

 برادر سيف: رابطه هم دارند.
 گوييم. تعين با حركت رابطه دارد. برادر حجت االسالم حسيني: احسنت، ما هم همين را مي

 برادر سيف: در نتايج استداللي است كه براي ما مبهم و اشكال است.
خواهم بگويم قول  بالفاصله متبادر در خود اشكالتان بكنم) مي خواهم اين را برادر حجت االسالم حسيني: ببينيد ( من مي

گوييد هم اين و  پذيريد. شما كه مي پذيريد ولي تجريد را مي به اينكه دو كيفيت متصل به هم هستند امتداد زماني را نمي
خصلتي را دارد  شويد كه هم آن يعني هم امتداد و زمان و هم انتزاع تجريدي در يك كيفيت خاص خارجي را قائل مي

گوييد اين حركت هم بكند  گوييد دارد،  ندارد و هم مي كه ديگري ندارد اين معناي تجريد و فيكس كردن شد چون مي
از اين كيفيت به كيفيت دوم اين مفهوم حركت است. مفهوم حركت را شما با مفهوم خصوصيتي كه فيكس كرديد و 

گوييد اين  در اين قالب تجريد اين دو چه رابطه اي با هم دارند آيا مي تجريد كرديد و گفتيد اين نه آن است و آمديد
شوند بالفاصله  توانيد بگوييد دو كيفيت متعاقب واقع مي خود اين است؟ اگر بگوييد اين خود اين است در قول دوم مي

ا دو كيفيت متصل دانستيد توانيد بگوييد يعني اگر شما اين دو ر بدون ربط در قول باال هم نسبت به منطق همين را مي
كه براي هر كدام يك خصوصيات شخصيه اي ذكر كرديد و گفتيد هيچ ربطي الزم نيست كافي است كه عين همين را 
ببريد در دستگاه منطقي تان بگوييد هيچ ربطي بين اين دو كار الزم نيست چون اين كار شما توجه است به انتزاع كردن 

دهيد و بعد هم در ارتباط و جمع  يد، نوع، جنس، فصل و الي آخر ... در تعاريفي كه ميكن خصلتهايي، يعني فيكسشان مي
گوييد رابطه ندارد  گوييد ايندو رابطه دارد يا مي كنيد يعني مي كنيد. اين طرف مقوله حركت را مالحظه مي بندي كه مي

۱۶۷



گوييم همان قول به ربط را قائل  دارد ما مي كنيم اگر بگوييد رابطه اگر بفرماييد رابطه ندارد ما مشكل اول را ذكر مي
 شديد.

 والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته
  ٩٢جلسه 

 گزارش واحد
برادر معلمي: بسم اهللا الرحمن الرحيم. همانطور كه در نظر برادران هست در يكي از جلسات گذشته عرض شد سواالتي را 

قسمت سواالتي كه در شيوه استدالل اثبات تعين در رابطه است و كه درباره تعيين در رابطه است دو قسمت كنيم. يك 
يك قسمت سواالتي كه در مورد مصداقهاي نقض كنندته تعين در رابطه است و قرار شد كه ابتدا در قسمت اول بحث 

ير كنيم كه بحث آن تمام شد و تقريبا در جلسات واحد اشكال عده اي براي دوستان نبود البته يكي از دوستان مس
جديدي به ذهنشان رسيده بود كه تعين در رابطه قبل از امر ثابت اثبات مي شد و سپس ضرورت امر ثابت واحد را اثبات 
مي نمودند. در اين مورد قرار شد كه ايشان بحث خود را منظم نمايند و در جلسه واحد مطرح كنند تا اگر مورد موافقت 

 زارش آن عرض شود. بنابراين قسمت اول بحث فعال تمام است.دوستان قرار گرفت در يكي از جلسات مشترك گ
اينك اشكاالتي كه در قسمت دوم بحث يا پذيرفتن تعين در رابطه براي بعضي مصاديق خاص در جلسه واحد مطرح شده 
است عرض مي كنيم و جناب اقاي حسيني هم توضيح مختصري در مورد اين سواالت مي فرمايند و بعد هم قسمت 

ث را مطرح مي كنند. دو تا از سواالت پيرامونشان در جلسه واحد زياد بحث دشه است لذا دوستان مي توانند بعدي بح
استدالالت گفته شده در جلسه واحد را در اينجا در نظر آورند . مثل اينكه اگر همه چيز رابطه است در جزءترين مرحله 

كه اولين كيفيتها بروز مي كند. يا اينكه اگر همه چيزها را  چطور مي شود چه چيزي با چه چيزي رابطه بر قرار مي كند
به عنوان كل عالم در يك مجموعه جمع كرديم با چه چيز خارج از خود رابطه بر قرار مي كند؟ كه گفتيم در مورد اين 

آن نگاه سواالت در گذشته زياد صحبت شده است كه از ديدگاه اصالت شيي مطرح است و اگر از ديد اصالت رابطه به 
كنيم اين سواالت اصوال وارد نيست. توضيحات مفصل اين مطلب را در جزوه ها هم مي توان يافت. سه سوال ديگر هم 
بود. يكي اينكه تاثير و تاثر روابط چگونه است؟ يا تركيب روابط يعني چه؟ بعد كه گفتيم همه چيز رابطه است و بنابراين 

سته يا مجموعه از روابط است. اين سوال مطرح شد كه وقتي مي گوييم مثال هر كيفيتي را كه مالحظه مي كنيم يك د
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اكسيزن يك ربطي است يا هيدروزن يك ربط است و آب هم ربط شامل است. اين رابطه اكسيزن و هيدروزن چگونه 
 است؟ (گر چه شايد نتوان از لغت رابطه استفاده كرد).

رابطه اي كه اسم آن هيدوزن است اثر مي گذارد و مثال آب توليد مي  آيا اين رابطه اي كه اسم آن اسكيزن است بر آن
شود؟ آيا اينجا با اصالت رابطه سخن از تاثير و تاثر كردن صحيح است؟ آيا تاثير و تاثر خود رابطه است؟ چگونه مي شود 

ا به هر ترتيب ديگر) اين تركيبي كه در آنجا واقع مي شود. آن مجموعه اي كه از روابط اصطكاك پيدا مي كنند؟ (ي
كيفيتي جديد ظاهر مي شود چگونه است؟ آيا اين ديد اصالت شيي است و نبايد از اين بحث استفاده بشود؟ مطالبي كه 
در جلسات واحد زياد روي آن صحبت شد اين است كه آيا امر ثابت واحد با تعين در رابطه يكي است؟ آنهم به اين معني 

ت واحد مي كرديم مي گفتيم امر ثابت واحد مكان و زمان كيفيات را معين مي كند يعني كه وقتي ما صحبت از امر ثاب
معين مي كند كه يك كيفيت كجا باشد بعد از چه كيفيتي . قبل از چه كيفيتي و همجوار با كدام كيفيتها . يعني مي 

عين مي كند. حال كه بحث تعين در گفته ايم كه هم كيفيات را و هم روابط بين كيفيات را امر ثابت واحد متعين يا م
رابطه را تمام كرده ايم گويا مي گوييم كيفيات را مجموعه روابط معين مي كنند. بدين ترتيب براي يك چيز و يك 
كيفيت دو امر را به عنوان علت معرفي كرده ايم. يك جا داريم مي گوييم تعين در رابطه يعني علت آن روابط است و يك 

لت آن امر ثابت واحد است. آيا اين مجموعه روابط همان امر ثابت واحد است؟ يا اينكه مطلب ديگري جا مي گوييم كه ع
است . البته در جلسات واحد زياد روي اين صحبت شده است ولي چون جلسه كمي دير شروع شد فرصت نيست كه 

 آنچه در جلسه واحد بحث شده است عرض بكنيم.
يك صحبت ديگر هم اين بود كه از تعين در رابطه تا كنار ر فتن شيي فاصله است و اين مطلب احتياج به توضيح دارد. 
يعني از آنجايي كه مي گوييم هر كيفيت در رابطه متعين مي شود. قسمت اول به نظر مي رسد كه ما مي گوييم كيفياتي 

يفيات كيفيات ديگري را متعين مي كنند. يعني هنوز يك مقدار بوي هستند كه با همديگر روابطي دارند كه اين روابط ك
اصالت شيي از قسمت اول تعين در رابطه مي آيد. تا اينجا كه بعد از آن مي خواهيم بگوييم همه چيز رابطه است تاثير و 

له است . و يكي دو تا از تاثر هم يعني رابطه . كيفيت هم يعني رابطه تا آنجا كه بخواهيم همه چيز را رابطه بگوييم فاص
دوستان توضيح مي خواستند كه به نظر مي آيد اگر همان سوال اول را توضيح بدهند پاسخ سوال سوم هم گفته خواهد 
شد. بعد كه پاسخ سه سوال داده شود وارد مهره بعدي بحث مي شويم. حال مقداري امور ثابت غير قابل انكار را پيدا 

ص منطق نبود و خاص تعين كيفيات بود و براي همه چيز بود. از ابتدا هم بدنبال ريشه كرده ايم و اين امور هم خا
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منطقها و پايگاه منطق بوديم و چون منطق هم خود يك تعيني دارد اين مطالبي را كه گفتيم چه تغاير چه تغيير چه 
چرا ما يك مرتبه از اين  سنجش چه هماهنگي چه امر ثابت واحد و چه تعين در رابطه شامل منطق هم مي شود اما

ريشه فورا وارد منطق مي شويم؟ ارتباط و اتصال اين ريشه با منطق چگونه است؟ چه چيزهايي در كنار منطق قرار مي 
گيرند؟ يعني اين ريشه هم ريشه منطق است و هم ريشه چيزهاي ديگر. آن چيزهاي ديگري كه در كنار منطق قرار مي 

جا كه مي خواهيم تقسيم بندي بكنيم بايد بر چند چيز تقسيم بندي كنيم؟ آيا از اينر گيرند چه چيزهايي هستند؟ اين
يشه تنها منطق به دست مي آيد يا يك تعينات ديگري نيز بدست مي آيد؟ آن تعينها بايد چند تا باشند آيا تقسيم به 

تي را كه براي تقسيم بندي در اين سه بكنيم يا بر دو تقسيم بكنيم؟ و بعد از اينكه اين مطلب هم روشن شد همان عل
مرحله از راه اين ريشه به منطق به كار مي گيريم همان تقسيم بندي را هم در داخل منطق بكار مي گيريم. مثال اگر 
معلوم شود كه بايد از اين ريشه به سه تقسيم كنيم. يعني منطق و دو چيز ديگر داريم آنگاه داخل منطق هم كه رفتيم 

ي كه جناب آقاي حسيني يك مرتبه فرمودند كه وقتي تقسيم بندي مي كنيم بايد ساري ترين و ساده همان طبق صحبت
ترين باشد همان مطلب در مورد خود منطق هم صدق مي كند بنابراين منطق را هم بايد به سه تقسيم كنيم . بعد يكي 

را در مورد كل كيفيات به كار مي گيريم انتزاع  از آن منطقها مثال منطق نظر و منطق انتزاع است. كه منطق نظر و انتزاع
مي كنمي تا ببنيم كخصلت مشترك كليه كيفيتها چيست؟ بعد كه آن خصلت مشخص شد چيستي امر ثابت واحد 
مشخص خواهد شد. اينرا هم در بعضي جلسات واحد و احيانا در يكي از جلسات مشترك هم تذكر داده شده است كه در 

واحد در مرحله كنوني كه هنوز وضع منطق انتزاع مشخص نشده است نمي توانيم صحبت كنيم و  مورد چيستي امر ثابت
 اول بايد به سراغ منطق انتزاع برويم و بعد به اينجا برگرديم.

برادر حجت االسالم حسيني: اعوذ باهللا السميع العليم ... بسم اهللا الرحمن الرحيم... بارالها كلمه حق را بر سراسر جهان 
ستران . و تفضال ما را در گسترش كلمه حق سهيم و شريك بفرما. بارالها كلمه باطل را از زمين بركن. و تفضال ما را در بگ

كندن كلمه باطل از زمن سهيم و شريك فرما. بارالها آنچه را كه به وليت وعده فرموده اي هر چه زودتر به او عنايت 
 ويد و منصور بفرما.بفرما. بارالها نايب وليت امام خميني را م

لشكر كفر صدامي پيروز بفرما. بارالها لشكر اسالم را در همه جبهه ها پيروز بفرما. و لشكر كفر بارالها لشكر اسالم را برابر 
را در همه جبهه ها مخذول بفرما. بارالها ما را جز واليان حق قرار بده. بارلها ما را جزو دعوت كنندگان بسوي خودت . 

راي خودت قرا ربده شهداي جنگ را شهداي مسلمين را محشور با حضرت سيد الشهداء بفرما. بارالها انتقال ما را خالص ب
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از اين عالم به عالم ديگر به وسيله شهادت در راه خودت و براي خودت قرار بده. انگيزه ما را منور به نور ايمان و برخاسته 
 از نور ايمان قرار بده.

اگر در خاطر » وضع تركيب تاثير و تاثر و رابطه چگونه است ؟«شويم . يك سوال اين بود كه اينك وارد بحث مي 
دوستان باشد بحثي را كه قبال به نام ربط جامع داشيم كه در نهايت آن بحث به اينجا كشيد كه هر چه كه هست رابطه 

اثر خاص را دارد. پس آن ربط جامع رابطه است. و سير آن به اينگونه بود كه شبي مركب بوسيله ربط جامع آن منتجه و 
بود. آن دو شيي همه كه تحت ربط جمع قرار مي گيرند. آنها هم خود ربط جامعي نسبت به اجزاء تحت خود هستند. و 

 يكبار سير كرديم و نتيجه اش آن شد كه چيزي جز ربط نداريم.
ا چيست؟ كه گفتيم اصوال اين سوال از ديدگاه و در منتهي اليه آن هم اين بحث پيش آمد كه ارتباط كوچكترين ربط ب

خواستگاه اصالت شيي است . به همان چيزي كه تعين بزگترين ربط است. تعين كوچكترين ربط هم هست. وقتي كه 
چيزي جز رابطه نداشتيم آنگاه اين مفهوم ديگر موضعي پيدا نمي كند. يعني تعين روابط كه بوسيله معادالت امر ثابت 

ناي آن است كه هم روابط ريز و هم روابط بزرگ تعيني و كيفيتي از روابط هستند و هيچ چيز ديگري نيست. شد. به مع
پس كيفيات روابط مطرح است. مثل اين است كه يك دستگاه معادالتي پيدا كرديم كه به آن امر ثابت مي گفتيم و يك 

د دارد. و همه تعينات هم كيفيت روابط هستند. دستگاه تحققي هم تحت آن معادالت كه به آن روابط مي گوييم وجو
 صحبت كه به اينجا بكشد مي گوييم اثر و تاثير چكاره است؟ 

مي گوييم كيفيت رابطه است. مي گوييد منتجه چكاره است؟ مي گوييم كيفيتي از رابطه است. چيزي جز رابطه 
مشخص مي شود. انفصالي هم در جايي وجود  نخواهيد داشت. كيفيتهاي مختلف بوسيله معادالت مختلف حاكم بر آنها

ندارد كه شما بگوييد حاال مثال اين يكي با آن يكي مي خواهد تاثير كند زيرا همگي با هم ارتباط دارند. كيفيت روابط 
هستند. كيفيت ارتباطات هستند كه اين كيفيت آنها هم تحت معادالت متكيف مي شود. اگر به خود آن بحث هم رجوع 

 د پيرامون آن حدود ربع ساعت صحبت شده باشد. و سير گسترده تر بحث هم در آنجا هست.كنيد شاي
اما صحبت از اينكه امر ثابت واحد با تعين در رابطه چه نسبتي دارد. عرض مي كنيم كه بنا شد در امر ثابت هيچ گونه 

ديد) گفتيد بر تغيير امري ثابت و حاكم است تغيير و حركتي نباشد. ثابت باشد (يعني با كلمه ثابت تغيير را از آن نفي كر
كه در نهايت بر همه معادالت هم حاكم شد. يعني همه معادالت چيزي جز آنچه كه مقتضيات آن امر ثابت است نيستند 
و همگي هم يكپارچه هستند. آنوقت در ابتدا كه به تعين نظر مي كنيم مي گوييم تعين تحت  رابطه است ولي اگر در 
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قبلي دقت كرده باشيم معلوم شد كه تعين چيزي نيست جز كيفيتي از رابطه. پس ما يك كيفيتي از رابطه همين بحث 
داريم و يك چيزي كه اين كيفيت رابطه تحت آن مشخص و معين مي شود. آن حاكم است و اين محكوم است آن امر 

و خصوصيت از تغيير حذف شده و در  ثابت هم همان امر حاكم بر تغيير است كه گفتيم اگر حاكم نباشد خاص بودن
نهايت هم مشخص مي شود كه حركت بدون آن ممكن نيست. پس امر ثابت قانون است. آن چيزي كه حاكم است. آن 
چيزي كه حركت و تغيير در آن راه نمي تواند داشته باشد تعين در رابطه همه عمال تعين كيفيات رابطه است كه تعين 

ي هر دو تحت آن امر ثابت است . و فرق فاحشي هم پيدا كرده تعين در رابطه در مقام تحقق كيفيات رابطه مكان و زمان
و تغيير است و تغيير پذيري ضروري آن است ولي امر ثابت اساس تغيير را نمي تواند بپذيرد . يعني امر ثابت علت است . 

رمان نرفته باشد مي گوييم مكانيزم تعين اشياء بنابراين اگر بخواهيم تعبير ابتدايي از آن بكنيم كه هنوز شيي از خاط
» روابط«روابط مي شود. اگر كمي با دقت بيشتر نگاه كنيم جز كيفيت روابط چيز ديگري نداريم و تعينها تعين كيفيت 

پس علت در حقيقت همان امر ثابت مي باشد. علت تعين » . كيفيت روابط«است و يك » امر ثابت«خواهد بود. آنگاه يك 
آن معادالت شد و به آن امر است كه اين معلولها متعين مي شوند. اين مكانيزم به آن امر است كه در خارج محققا مي ها 

تواند اين كيفيت يا آن كيفيت را داشته باشد . اينجور حركت بكند يا آنجور حركت بكند. روابط در اينجا مكانيزم عيني 
ي و زماني مي شوند و علت (چون كلمه مكانيزم را شايد نتوان بكار برد خارجي واقعي مي شوند. مكانيزم تغييرات مكان

 زيرا خود احتياج به توضيح دارد زيرا نبايد مفهوم حركت در آنجا راه داشته باشد) آن امر ثابت و قانون مي شود.
تور حركت و به حال كه به اينجا رسيديم اشاره اي كوچك به اين بكنيم كه تعبيري كه ماديون در مورد حركت و مو

اصطالح علت تغييرات مي كنند و خود علت تغييرات را متغير مي گيرند فاصله آن با حرفي كه اينجا مي زدهيم بسيار 
زياد است زيرا آنها اصل را روي خود ماده مي برند و علت تغييرات را هم در حال تغيير مي بينند. هرچند در همانجا نيز 

به بن بست مي افتند و نمي توانند علتي ذكر كنند و مي گويند علت ذاغتي آن است در كه به تضاد بي نهايت مي رسند 
حالي كه صحبت ما از اين باب نيست. هر چند آنها بحث منطق و هستي شناسي را قاطي مي كنند. در اينجا به فرق آن 

جلسات وارد بحث بشوند زيرا هم اشاره اي مي كنيم و رد مي شويم. پيرامون فرق آن هم دوستان لزومي ندارد كهد ر
فرق آنرا بايد بطور وسيع در هستي شناسي بحث كنيم در اينجا تنها من يك اشاره اي كردم كه ديگر ديناميزم به آنگونه 
را در اينجا نخواهيم داشت. امر ثابت احد علت و حاكم بر همه تغييرات خواهد بود و آنچه كه از قانون و امر ثابت هم در 
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است همين است كت تغييرات بدون آن نمي تواند صورت گيرد حال هستي خود آن به چه شكل است بحثي اينجا تمام 
 است كه بايد در هستي شناسي مطرح شود.

يك سوال سوم هم مطرح است كه آيا تعين ر رابطه تا اصالت رابطه فاصله ندارد؟ زيرا تا اينجا رسيده ايم به اينكه اصال 
رابطه اصل » تعين«در رابطه انسان به نظرش مي آيد كه يك تعين داريم و يك رابطه كه در  رابطه اصل است و در تعين

است خوب اگر قسمت اول بحث را دقت بفرماييد مالحظه مي كنيم كه تعين تعين كيفيات روابط است و طبيعتا ابتداء 
يرا اذهان ما ؟؟؟؟؟؟با اشياء و اصالت هم نمي توان مطلب را به شكلي كه در نهايت استدالل به آن مي رسيم بيان كرد ز

شيي هستند و اين يك مرتبه ديگر غير از آن است. چرا (مانوس) با اصالت شيي هم هست را انشاء اهللا تعالي بعد از اين 
در تقسيم بندي منطقها عرض مي كنيم و علت ارتكاز را هم مي گوييم. علت ارتكاز به دو مطلب بر مي گردد يكي 

نطق هست كه وقتي انتزاع مي كنيد حتما انتزاع يك جهت را از جهات ديگر مي كنيد و قبل از بكار مطلبي كه در م
گرفتن منطق و قبل از محاسبه هم افراد بيشتر با اشياء مانوس هستند زيرا تغاير ابتدايي ترين چيزي است كه انسان با 

يك چنين حرفي و تمام كردن چنين مطلبي كمي آن برخورد دارد و قابل احساس و ادراك است. حال رسيدن به جوهره 
 طول دارد. 

اما سراغ اصل بحث بياييم. اين تعين در رابطه چه ارتباطي با منطق دارد؟ خوب كار منطق چيست؟ ما اول كار گفته ايم 
 كه براي رسيدن به هر نتيجه اي روش هم موثر است. حتي در آن اوائل يك مقدار عدد مي نوشتيم و در جمع بندي
رعايت زير نويسي مرتب يكان و دهگان وصدگان آنرا نمي كرديم . و جاي آنها را عوضي مي نوشتيم و نتيجه غلط مي 
گرفتيم و روشن مي كرديم كه كيفيت روش جمع بندي بسيار حساس است و بايد به آن پرداخت. حال اين تعيني را كه 

ديگر . چرا شامل منطق هم مي شود زيرا هر هستي  راجع به آن بحث كرديم هم شامل منطق مي شود و هم چيزهاي
متغيري در هر جا كه ثابت شود تحت اين امر در مي آيد. مثال اگر گفتيد كه رشد در ادراك ممكن است به معناي آن 
است كه در آنجا تغييري ممكن است. حال تا جاي آن و تا چه پايه اي از آن من كار ندارم. در آن چيزي كه تغيير است 

زگشت به امر ثابت مي كند. چون علي المبنا جز به اتكاء امر ثابت محال است. تعين امر متغير يعني تغايرهاي آن هم با
تحت امر ثابت است اگر تعينهايي هم داشته باشيم بايد همينطور باشد حال خود اين مطلب نه فقط در بكارگيري يك 

موثر باشد بلكه بايد در پيدايش خود منطق هم همينگونه باشد. منطق و پيدايش يك اطالع جديد به عنوان نتيجه بايد 
خود منطق هم از امور تدريجي الحصول است و اول به اين شكل مدرن و مشخص نبوده است. حال ولو بشر آنرا هم بكار 
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تدوين  مي گرفته است ولي حداقل آن اين است كه اطالع او بر بكارگيري اين روش زماني بوده است كه كم كم مقدمات
آن پيدا شده است. آدم يك كاري را مي كند و نمي داند كه چرا اينكار را مي كند ولي مي داند كه اينگونه بايد باشد. بعد 
از مدتي كم كم علتش را مي فهمد مثال نجاري چوبي را مي برد و مي گويد فهميده ام كه قلق كار شيوه كار نحوه بدست 

چوب خوب بريده مي شود. و اگر آنطور بگيري اره گير مي كند و اعضاي بدن آدم هم گرفتن اين اره اگر اينگونه باشد 
خسته و كوفته مي شود. بعد از آن كم كم علت آنرا كشف مي كنندو مي گويند مثال سطح اصطكاك و سطح اتكاء بايد 

س او به اينها نبوده است چگونه باشد و مرتب شروع مي كند تا قانون آنرا بدست آورد. درست است كه قبال هم كه حوا
همين قوانين را بكار مي گرفته است. ولي اطالع بر اينكه چه چيزي را به  كار مي گرفته است نداشته است و كم كم هم 
اينرا گسترش مي دهند و مرتب دقت او بيشتر مي شود و جلوتر مي رود خود منطق هم همينطور است . علماي منطق 

طويي را گسترش داده اند اينگونه نبوده است كه بحثهاي منطق يك بحثهايي باشد كه هيچ بحثها كرده اند تا منطق ارس
رشدي نداشته باشد. همين كه مسائل ما به االختالف پيدا مي كند به معناي آن است كه آمادگي نسبت به رشد دارد 

ي محكم تر از داليل اوليه است ادراك از مسائل متفق عليه آن هم مرتب رشد مي كند. مي گويند چند دليل هم كه خيل
براي همان اصلي و مطلبي كه اول مدعي بوديم و قبول داشتيم و استدالل مي كرديم پيدا كرده ايم. حدود و ارتباط و 
ثغور همان مطلب و مفهوم روشنتر مي شود. بعد يك مرتبه مي آيند و داليل اوليه را حذف مي كنندو مي گويند االن ما 

ده ايم كه همه استداللهاي گذشته را شامل مي شود . ادراك نسبت به همان امر تعيني كه االن هم به فالن دليل رسي
تغيير نكرده است تغيير كرده و گسترش يافته است. پس حتي يك چنين چيزي را هم ما مالحظه مي كنيم كه ادراك 

 حال در تغييرش تابع امر ثابت است. بشر در همه اين امور متغير است و رشد دارد و تدريجي الحصول است و در عين
يك چيز ديگر را هم بايد در اينجا متوجه بوده و مواظبت كنيم و آن اين است كه اين نحو تغييري كه در ادراك حاصل 
مي شود هر چند نسبت به امر تعين در رابطه تابع است ولي بين اين و ديگر اشياء يك فرق قائل شده ايم آنجايي كه 

الجمله غير قابل انكار است براي همه اشياء سنجش في الجمله را قائل نشديم واال تخصصمان تخص  گفتيم سنجش في
غلطي بود. بشر يك چيزي دارد كه اشياء ديگر ندارند. آن چيز تكامل يافته ديگر اشياء است؟ نمي دانيم اين بحثي است 

ا اصال ربطي به اين ها ندارد و جزء عالم ذهن كه در شناخت شناسي بايد بحث شود تنازل يافته آن است؟ نمي دانم ي
است و جزء عامل عقل است و مجرد است؟ نمي دانيم اين قوه فهم را بعد از منطق و بعد از هستي شناسي است كه بايد 
بررسي كنيم . اول بنابراين گرديد كه ما روي متد كار بكنيم. اگر بنا شد كه ابتدا روي متد و روش جمع بندي كار كنيم 
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يك چيز را به عنوان سنجش في الجمله پذيرفته بوديم و آنرا غير قابل انكار مي دانستيم واال خود صحبت كردن نيز غلط 
است. حتي وقتيكه يك چيزي را هم انكار كنيد و مثال بگوييد عقل وجود ندارد مجبوريد كه مقايسه و سنجش نماييد. 

د مجبوريد كه مقايسه و سنجش نماييد. البته بحث سنجش في براي اينكه استدالل كنيد عقل و آگاهي وجود ندار
الجمله و غير قابل انكار بودن آنرا مدتي بحث كرده ايم همين كه شما مي پذيريد كه سنجش في الجمله غير قابل انكار 

كلي در است يعني يك سري تغييرات داريم كه با تغييرات سنگ و خاك و ... في الجمله فرق دارد. پس يك دسته بندي 
اينجا نسبت به آنچه كه در جهان است بر مي گردد ولي اگر بخواهيم ببنيم اينهايي كه تحت تعين در رابطه هستند آيا 
به تقسيماتي منقسم مي شوند يا نمي شوند؟ با ذعان به سنجش في الجمله معنايش اين است كه حداقل تو تقسيم مي 

 خورد.
 ننده سنجش از تاثير و تاثر و غير آن چيست؟برادر سيف: فصل تقسيم چيست؟ فصل جدا ك

برادر حجت االسالم حسيني: فصلي كه مي گوييد گاهي فصل اجمالي يعني فصل بعيد مورد نظرتان است و گاهي فل 
 قريب را مي گوييد هر چند پرسش از اين فصل هم از پايگاه يك دستگاه منطقي خاصي است.

 مي كنيم.برادر سيف: از پايگاه مفاهيم عرفي سوال 
برادر حجت االسالم حسيني: بله مي شوود منطق را به نام عرف شمرد فصل قريب آنرا نبايد در اينجا بتعوانيد بگوييد زيرا 
بايد بعد از هستي شناسي كه فهميديم سنجش چيست بيان كنيم. فصل بعيد آنرا عيبي ندارد ذكر كنيم. يعني علم 

اجمالي شما نسبت به آن فصل اجمالي را چنين معرفي مي كند كه انسان اجمالي نسبت به آن مي توان داشت . علم 
چيزي دارد كه اشياء ديگر ندارند. آنها نمي توانند مقايسه كنند ولي انسان مي تواند مقايسه كند. حد اين را در حداقل 

 را مي از من نمي كند.» چرا«مطلب اگر انكار كنيد و بگوييد چرا من مي گويم اين 
 ف: چه بسا مي كند ولي شما متوجه نمي شويد.برادر سي

برادر حجت االسالم حسيني: همين قدر فاصله است كه چرايي شما را مي فهمم و چرايي آنرا نمي فهمم پس يك 
 چراهايي هستند كه ما نمي فهميم . اين چراهاي قابل فهم و غير قابل فهم دو تا هستند.

 است.برادر سيف: اينكه با تكيه به نفهميدن ما 
برادر حجت االسالم حسيني: اينكه مي گوييد فهميدن و نفهميدن به معناي اعتراف به امري است كه يك چيزي در 
اينجا هست. آن چيست؟ فهم چيست؟ شناخت چيست؟ نمي دانم ولي مي دانم كه آنرا از غير انسان سلب مي كنيد . و 
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ه انتظار سوال و نه انتظار جواب و نه... از ميز نداريد اگر من از انسان تعجب مي كنيد كه چرا مي گويد نمي فهمم. ولي ن
بگويم چرا شما اين سوال را از من نمي پرسيد؟ شما چه جواب مي دهيد؟ (بگذريم) به هر حال با خود سنجش في 
الجمله آشكار مي گردد كه بايد تغاير دو دسته باشد. حال يك صحبتي را در اول فهرست عوض كرده ايم كه : 

هستي اعم از هستي خارجي است » ! هستي ها» «ماهنگي نظام هستي اساس هماهنگي نظام اطالعات استه«
هماهنگي هستي بايد اساس هماهنگي نظام اطالعات باشد. اگر  غير از اين باشد به معناي آن است كه اطالع هماهنگ با 

ده ايد و اطالعي كه هماهنگ با هستي نباشد نباشد. چون روي خود جوهره هستي بر» اطالع«هستي نباشد. يعني اطالع 
 هستي ندارد.

اينجا اشارتا عرض مي كنيم كه از اينجاست كه امر ثابت ما ارزش اطالعات را شديدا باال مي برد از ارزش سنجش دو 
موقع بحث مي شود. يك موقع آن وقت است كه درباره شناخت شناسي بحث مي شود. نوع دقتهايي كه در ارزش 

و سنجش شده است را در شناخت شناسي جواب داده اند ولي ما به نظرمان مي رسد كه در آنجا پاسخ دادن جا  اطالعات
ندارد زيرا براي دشمن جاي پا مي سازد. در حاليكه اگر شما از مباحث فلسفي و منطقي يعني قبل ازآنكه به شناخت 

از پايگاه هستي شناسي و انسان شناسي و غيره و ذلك شناسي برسيد تا امكان مناقشه را به دشمن بدهد كه بگويد شما 
خودتان و در دستگاه منطقي خودتان داريد مطلب را مي شناسيد. پاي مطلب را گره بزنيد و بگوييد به همان دليل كه 
 اين ميكروفون ميكروفون است و به  همان امر ثابتي كه ميكروفون بودن اين ميكروفون به آن بسته است ارزش ادراكات
هم به همان پايه بسته است . بگوييد ارزش تعين به امر ثابت بر مي گردد. آنگاه مي توانيد بگوييد منطقي كه بر اساس 
آن صحبت مي كنيم پايگاه آن همان منطقي است كه معادالت سيم پيچ اينرا درست مي كند. پايگاهش همان امري 

اه يعني انكار امر ثابت و انكار كليه قوانين است. هيچ كس نمي است كه ترانزيستور را درست كردته است. انكار آن پايگ
تواند اشياء خارجي عيني را انكار كند , جزء سوفيست ها كه راجع به آنها هم در اول تغاير بحث كرده ايم. پس يك سري 

ه اين اشياء خارجي از بحثها در گذشته در هفته هاي اقتصاد بوده است كه ما مرتب تاكيد كرده ايم كه به همان امري ك
هست. به همان امر حرفمان صحيح است. اگر يك ماترياليست اين حرف را بشنود متعجب مي گردد كه عجب ما مدعي 
اين هستيم كه فلسفه مان عينيت است, منطقمان منطق عينيت است, اين هم كه همان حرف را دارد مي زند؟ ولي اين 

رف مال آنها نمي تواند باشد زيرا اين حرف با منطق ديالكتيك جور در نمي حرف را آنها به غلط دست گرفته اند, اين ح
آيد, جوهره اش متناقض با آن است , آنها با منطق ديالكتيك امر ثابتي را نمي توانند اثبات و تمام كنند پايگاه نمي 
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ياء خارجي يا بر كيفيت روابط توانند ذكر كنند, ولي ما پايگاه را به عنوان امر ثابت كه هم بر عين يعني بر تعين اش
خارجي و هم بر كيفيت روابط متغيري كه در هر جا (از جمله در ذهن ما) فرض مي شود حاكم است, عرض كرديم اگر 
تغيير در ذهن است در ذهن اگر در مغز است در مغز به هر حال تغيير در هر جا كه هست تابع همين يك امر ثابت است 

ه پنجم هم مي كرديم .  كه اگر اين امر ثابت را برداريد و رشد اطالعات را هم قبول كنيد . د رهمان بحثهايي كه هفت
آنگاه پايگاه شما در اثبات صانع كجا خواهد بود؟ آنگاه حقانيت مطلب به حقانيت ادراك فعلي شما بر مي گردد و اگر 

اك هم تغيير كند. عالوه بر اينكه وقتي ظرف قانون تنها ذهن باشد به معني آن است كه با تغيير و رشد ذهن آن ادر
انسان نباشد و ذهني وجود نداشته باشد آنگاه ديگر لزومي ندارد كه حقانيت يا بطالن يك مطلب تمام شود . عرض مي 
كنيم اينكه اثبات كننده نقيض آن است زيرا مي رساند وقتي كه انسان و ذهن او هم هست در حقيقت چيزي وجود 

ناي آن است كه راهي براي اثبات اين مطلب نيست. ولي اگر گفتيد كه آيا اگر ذهن نباشد آب از كوه ندارد و اين به مع
پايين نمي آيد؟ اگر مي آد اين حركت ريزش به طرف خاص تابع امر ثابت بايد باشد و آن امر ثابت است كه اين تعينها را 

ن هم به  همان امر ثابت است و لذا مي تواند به حقايق تمام مي كند و بدين ترتيب است كه مي توانيد بگوييد تكيه ذه
پي ببرد و حقيقت ديگر حقيقت ذهنيه نمي شود. بلكه ذهن به حقيقت پي مي برد نه اينكه مخلوق ذهن باشد . پس 

 بنابراين ارتباط تعين در رابطه و امر ثابت با منطق محرز شد.
ت از كجا بايد آغاز بشود و ريشه اينكه تقسيم كنيم از كجا پيدا اينك مقسم تقسيماتي داريم. ببينيم صال مقسم تقسيما

مي شود, تا بتوانيم تقسيمات دروني منطق را هم بر همان بنا استوار كنيم. در صورتي كه در خاطرتان باشد قبال گفته 
از مكان داشته باشيد  يا هر تفسيري كه بخواهيد» مكان«كه در اشياء متغاير هست, يا به تعبير ديگر » ترتيبي«بوديم كه 

و يا هر چيز ديگر به هر حال در ادراكي كه از مكان داريد و زمان داريد در » تغايرهاي هم عرض«مي خواهيد بگوييد 
ادراكي كه از وضعيت از تغيير وضعيت داريد و محال است كه تغيير وضعيت را بشو د مالحظه كرد جز آنكه وضعيت به 

و حتي محال است بشود تغيير را مالحظه » تغيير وضعيت«ابل تصوير باشد. وضعيت و نحوي هر چند به نحو اجمالي ق
در تغيير مختلف بودن افتاده است. » تغيير«را حذف كنيد و صرفا بگوييد » وضعيت» «تغيير وضعيت«كرد حتي از كلمه 

مختلف «و تا هستند با درك آنهم مختلف بودن تدريجي و در همان مختلف بودن افتاده است كه مختلف بودن و تدريج د
داشتن يعني يك ادراك حركتي دارد (تعاقب » تعاقب«يك ادراك از مختلف بودن است و يك ادراك از » , بودن متعاقب

و يك ادراك نسبت به اينكه چه امري واقع مي شود كه صحيح است به آن حركت گفت, وضعيت و تغيير وضعيت, زمان 
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هم دارند هر چند هر دو بعد يك شيي باشند. در خود زمان هم گفته بوديم يك  و مكان و الي آخر يك ارتباطي با
وضعيت فعلي و يك وضعيت آتي و يك ربط بين آنها و گفته بوديم كه چه بگوييد بمن امروز و هزار قرن آينده و چه 

لي و دومي يك ربطي در هر صورت بين امروز و هزار قرن آينده, بين او» زمان فرضي دو«و » زمان فرضي يك«بگوييد 
هست, نمي توانيد ربط را حذف كنيد. در همان بحث اتصال و انفصال و رابطه هم اين مطلب كه سه چيز مطرح است 
بحث شده بود. در شكل خيلي كلي آنهم كه بگوييم مكان وزمان و ربط بين ايندو نيز قابل مالحظه است . در مكان تنها 

ت جداي از زمان باشد) باز به اختالف پتانسيل و ربط بينشان تعبير مي كرديم. در و در حركت مكاني نيز (كه نمي توانس
تفسير تركيب با ديد اصالت ربط هم كه بخواهيم مالحظه كنيم, باز اختالف پتانسيل و ربط بين آنها را مي بينيم. آن 

آن است كه شما براي شناسايي چيزي كه ساري ترين و جاري ترين امر باشد. قانوني كه ساده ترين باشد. به معناي 
(اگر كليترين چه از نظر عيني و چه از نظر ذهني كليترين نسبي فرض شود) چنانكه قبال هم » كليترين«نيازمند به يك 

عرض شد اينگونه هم نيست كه كه نتوانيم بگوييم كليات اصال نمي توانند در خارج محقق باشند. درباره اين انشاء اهللا 
زاع كه يك بخش از منطق است مقداري بيشتر پيرامون آن بحث كنيم و فعال به آن جز به اشاره نمي بايد در بحث انت

پردازيم , نسبي بودن كليات در اين حد كه اين كلي شاملتر از آن كلي است روشن است آنجا هم مي گفتيم قدرت 
است را به جاي خود واگذار » كلي«ا است ي» كل«شمول اين ربط شامل بر چند چيز ديگر است. قبال صحبت اينكه اين 

مي كنيم. فعال در اين حد ساده و اجمالي مي توانيم وارد اين صحبت شويم كه اگر ساده ترين شرط است. مجبوريد به 
دوئيت و رابطه بين آنها برسيد, چون اگر به پنج چيز برسيد به معناي آن است كه ساده تر نتوانسته ايد بكنيد ولي اگر 

آورديد و به دوئيت و ربط بين آنها رسيديد به ساده ترين شرط رسيده ايد. از طرف ديگر بايد ساري ترين هم خصلتها را 
ها هم , دوباره براي جريان و حركت پتانسيل دوئيت و ربط شامل و جامع و » دو«باشد. يعني بايد در هر كدام از آن 
 ارتباط باشد, و به همينگونه تا پايين.

يك كمي توضيح مي دهيم. براي توضيح يك مقدار بصورت تمثيلي از بحث جدا مي شويم, البته اين  اينك اين قسمت را
تمثيل براي اثبات نيست براي تقريب به ذهن است. فرض كنيد به دالئلي ثابت شد كه جامعه وجود خارجي دارد و در 

ك طرف دوئيت را خصلتي كه مناسب با خصلت آن دوئيت و ارتباط بين آنها راه دارد, اين فربض اول و فربض دوم اينكه ي
انسان است به نام فرهنگ گرفتيم و يك طرف ديگر را خصلت متناسب با خصلت جهان به نام اقتصاد گرفتيم و ارتباط 
بين آينها يا ربط جامعشان را سياست قرارداديم. در اينجا اصال سخني از چرايي اين دسته بندي نمي كنيم, تنها مي 
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م از اينكار چه خاصيتي برخواسته است. حال مي خواهيم بودجه بگذاريم و يا آمار بگيريم. يك وقت است كه خواهيم ببني
شما مجموعه خرجكرد ساليانه خود را روي اين كاغذ مي نويسيد و مشخص مي كنيد كه مجموعه خرج و بودجه ما در 

چون شما صرفا » بد«مي توان نوشت و نه » خوب«تمام شئون جامعه در عرض سال چقدر شده است. در زير اين برگه نه 
جمع كل را گفته ايد . يا خرج كل خانه خودتان را در نظر بگيريد, زير آن نه خوب مي توان نوشت و نه بد مي توان 
 نوشت و بعد هم اگر بخواهيد خوب يا بد بگوييد بايد مالحظه تعادل را بكنيد يعني نسبت اقالم وارقام را با هم بسنجيد تا
ببينيد متعادل خرج كرده ايد يا غير متعادل. يعني آيا مقدار كتابي كه خريديد متناسب با مقدار لباسي است كه خريده 
ايد؟ آيا مقدار امكاناتي كه صرف امور فرهنگي شده است. متعادل بوده است؟ تعادل  و عدم تعادل كه مطرح شد به 

عادل را با توجه به تغيير مي سنجيد مي گوييد تعادل براي رسيدن معناي آن است كه شما وارد دستگاهي شده ايد كه ت
به فالن وضعيت , عدم تعادل نسبت به رسيدن به فالن وضعيت پس شما براي محاسبه كارتان نيازمند به قانون تغيير 

مبود را هستيد. حاال به فرض مالحظه كرده ايد كه به شاخه فرهنگ كم بها داده شده است . حال مي خواهيد اين ك
جبران كنيد اما به چه طريق؟ آيا خيلي خود كار بخريد خيلي كتاب بخريد؟ خيلي كاغذ بخريد؟ چه چيز را بايد خيلي 
خريد؟ پس بنابراين بايد يك دستگاهي داشته باشيد تا بياييد تعادل و عدم تعادل را در آن بخش مطالعه كنيد. مثال در 

مقدار نواري كه خريده ايد به نسبت چيزهاي ديگرتان كم است. پس بايد  آن بخش گناه مي كنيد و مالحظه مي كنيد
اينرا اضافه كرد تا درست شود. حال شما در هر بخش پايينتري كه بياييد مي توانيد آنرا خود تر كنيد و ببينيد كه اين 

ا آن الگو مي سازيد بيماري و نقض از كجاست تا برسد به مشخص كردن كمبود در يك جزء خاص پس قانون تغيير كه ب
بايد تا جزئيترين بخش ساري باشد. اگر اقتصادتان ضعيف بود , بايد بتوانيد آن ضعف را علت يابي كنيد, البته اول مي 
فهميد كه كل سيستم ضعيف است. پس از اينكه مالحظه تعادل را در بخشهاي اصلي كرديد, و متوجه مي شويد كه 

يد مالحظه كنيد كه چه بخشهايي از اقتصاد است كه خوب كار نمي كنيد و بخش اقتصاد بد كار مي كند, سپس با
همينطور تا ريزترين بخش در اقتصاد پيش برويد, و بعد نتيجه بگيريد كه بايد اينجا را اينگونه كم و زياد كرد تا حركت 

 درست و متعادل بشود.
در هر كدام از بخشها كه آمديم آنجا ديگر سه  اگر بگوييم در سيستم شامل اينكه سه دسته باشد را قبول داريم ولي

دسته نبايد كرد مقسم بايد چهارتايي باشد . خوب مقسم چهار بايد براي قانون تغيير امر چهار را اثبات بكند چون امر 
نيد تغيير شما در بخش, با امر تغيير در كل نمي تواند متفاوت باشد. چرا؟ زيار اگر در بخش فرق كرد تعادل را نمي توا
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تبديل بكنيد. اگر استنباطتان از تغيير استنباط شد قابل تبديل به همديگر نيستند عالوه بر اين اگر استنباط شما از 
تغيير دو تا شد به دو ريشه اصلي بازگشت كرد. معنايش اين است كه از عينيت دو استنباط متناقض داريد نگوييد اين 

بايد به چهار تقسيم شود آن شيي چيز ديگري است مي گويم قانون شيي به دليل خصوصيات شخصي اش در استنباط 
حاكم بر تغيير حاكم بر تغيير حاكم بر تغيير كل بايد باشد. چرا؟ چون طي تغيير است كه اين يا آن درست شده است. و 

را كه براي طي قانون تغيير است كه مي گوييد از اين مي شود كم كرد و آن را مي شود سنگين كرد پس شما قانوني 
تقسيم نيازمنديد پيدا كنيد بايد ساري ترين قانون باشد همان قانوني كه اصل تغييرات جهان را بايد تفسير كند همان 
قانون بايد تغييراتي را كه در ادراكات شما پيدا مي شود يا تغييراتي را كه در جامعه پ يدا مي شود همانطور كه 

, بايد مقسم تقسيماتش براي مطالعه به يك امر برگردد و اال قدرت مطالعه از شما تغييراتش بايد به يك امر ثابت باشد 
گرفته مي شود. حاال ريشه تغييرات ساري ترين است بايد ساده ترين هم باشد به قول معروف پيچيده ترين باشد اگر 

 ايد. پيچيده ترين را نتوانيد تبديل به ساده ترين بكنيد قدرت مطالعه را از خودتان گرفته
مثال عرض مي كنم بگوييد صد هزار پارامتر بايد در گرداندن يك كشور رعايت بشود. مي گويم صد هزار پارامتر را در آن 
واحد مي توانيد مالحظه كنيد؟ مي گوييد نه مي گويم پس چكار مي كنيد؟ مي گوييد, مثال مجبورم در چند دسته 

گويم صد تا را مي شود مقايسه كنيد و مسلط بر آن بشويد؟ مي گوييد  هزارتايي قرار بدهم كه صد تا بشود (حداقل) مي
خير نمي شود, مي گويم چكار مي كنيد؟ مي گوييد دسته بندي مي كنم و جمع بندي مي كنم تا بشود ده تا ده رقم را 

يد در ساده ترين مي شود نگاه كرد مي گويم به همان دليل كه از صد هزار به ده آمديد ملزم يم شويد تعادل را بياور
تااينكه گير نيفتيد بگوييد معلوم نيست اين پارامتر موثر تر است يا آن پارامتر پس بياييم مثال براي اقتصاد سنجي يك 
روند طوالني بگيريم و گاهي اين را كم كنيم گاهي او را زياد كنيم و ... تا بلكه آن پارامتر را پيدا كنيم اين براي جايي 

باشد اگر امكان داشته باشد كه بر گردانيم به ساده كه بشود دو تا بگوييد اين قسمت معيوب نيست آن است كه راه بسته 
قسمت معيوب است بعد در آن قسمت دوم بگوييد اين را هم تقسيم مي كنم به دو و اين قسمت معيوب نيست اين 

يوب نيست اين قسمت معيوب است به قسمت معيوب است دوباره آنجا را هم به دو تقسيم كنيد بگويند اين قسمت مع
اينگونه عيب را راحتتر مي توانيد پيدا كنيد پس براي پيدا كردن آسيب بايد شما بتوانيد ساده ترين تقسيم را بكنيد و 
وقتي كه اينطور شد رشد هم با همان ابزاري شناخته مي شود كه عيب شناخته شد پس مقسم تقسيمات بايد قانون 

شد قانون حاكم بر تغيير را دوئيت و ربط بين آنها تمام كرديم كه مقسم عمال سه عامل پيدا مي كند حاكم بر تغييرات با
۱۸۰



كه وقتي برگرديم ونظر مجدد بكنيم مي بينيم دوئيت هم دوئيت كيفيت ارتباط است و دوئيتها هم از دوئيت مي افتد 
اش اين است كه در ساده كردن شما نگاه مي  دوئيت كيفيت ارتباط و ربط حاكم بين آنها را كه بدست بياوريد معني

كنيد كه چگونه تغييري را من مي توانم در رابطه ايجاد كنم كه اين حاصل بشود (ساده مي كنيم و بعد بر مي گردم و 
مثال مي زنم) در اقتصاد مي گويند كارخانه ها را اختياراتش را از اينها بگير به آنها بسپار بعد مي گويم چطور شد مي 

وييد رابطه ها تغيير كرد مي گويم چه فايده اي دارد كه رابطه ها تغيير كند مي گوييد همه چيز همين رابطه ها بود گ
كيفيت ربطها بود پس براي تغيير كيفت ارتباط متكي به قانون ثابت مي بايد دوئيت را به عنوان دوئيت كيفيت ارتباط 

ابطه آنها را هم باز رابطه اي كه كيفيت ارتباط دو دوئيت است بايد مالحظه كرد دوئيت دو كيفيت ربط مالحظه كرد و ر
مالحظه كرد حاال انشاء اهللا تعالي تشريح بيشتر مطلب فكر مي كنم به جلسه آينده موكول بشود فعال در همين اندازه كه 

گيرد حاال بعد هم مقسم تقسيماتتان اگر ساري ترين و ساده ترين باشد قدرت جمع بندي و استنتاج را از شما مي 
 صحبتي خواهيم كرد انشاء اهللا تعالي كه اين در خود منطق هم چگونه مي آيد.

 والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته 
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