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 فهرست کل جلسات:

 

 72/10/28تاریخ جلسه:  1جلسه   

  زمینه بررسى فلسفه ریاضیات

 بازگشت مفاهیم كمى و كیفى به مفهوم واحد )فاعلیت( عنوان بحث:  

     

  

  مقدمه: كیف فاعلیت بودن همه كیفیات از جمله مفاهیم كاربردى 

 جمع، ضرب، توان حاصل سه مرحله تكرار -1 

  در منطق صورى« جنس»و توان با « نوع»، ضرب با «صنف»تناظر جمع با  -2 

  به یک اصل به كمک روش قابلیت بازگشت مفاهیم كیفى و كمى -3 

  وحدت روش تكثیر، در مفاهیم كیفى و كمى -3/1 

 تقوّم كیفیت )منزلت( و كمیت )نسبت( به یكدیگر -3/2 

  آمدن سایر مفاهیم از مفهوم فاعلیت بدست -3/3 

  قدرت ایجاد خصوصیات مختلف )و نه انتزاع خصوصیات( به وسیله مفهوم فاعلیت -3/3/1 

  بودن مفهوم اولیه اجمالى -3/3/2 

  در ایجاد مفاهیم« تصرف و سرپرستى»بودن  اصل -3/3/3 

  در سرپرستى« پرستش»بودن  اصل -3/3/3/1 

  بروز مراحل مختلف پرستش در مفاهیم -3/3/3/2 

 نیافتن مفاهیم در صورت عدم بازگشت آنها به یک مفهوم واحد )فاعلیت( نظام -3/4 

 «وجود»بودن اختالفات در صورت بازگشت مفاهیم به  ىاعتبار -3/4/1 

 «فاعلیت»بودن اختالفات در صورت بازگشت مفاهیم به  حقیقى -3/4/2 

  ء و اصالت والیت تفاوت مفهوم اولیه در اصالت شى -3/5 

  هاى بزرگتر در اصالت والیت بودن مفهوم اولیه و تبیین آن به وسیله مجموعه اجمالى -3/5/1 

 ء بودن مفهوم اولیه )بدیهیات كلى عقلى( و مالحظه لوازم آن در اصالت شى تبیینى -3/5/2 

 «كلى انتزاعى»و نه « كل تركیبى»امكان تصرف با  -3/5/2/1 

 «منطق صورى»بودن  و تبعى« اى منطق محاوره»بودن  ، تصرفى«منطق والیت»بودن  محورى -پاورقى  

  به وسیله منطق تصرفى« ر حكمت عملىاستنتاجهاى اجتماعى د»ایجاد  -1 
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  گیرى و عمل در منطق تصرفى تعیین امر واحد حاكم بر تصمیم -2 

  كننده علوم وجود تلون در مبادى در نظام كفر مانع از وجود مفهوم واحد هماهنگ -2/1 

در اصالت تفاوت روش تكثیر در اصالت والیت )مالحظه انحاء مختلف یک مركب( یا روش تكثیر  -3/5/2/2 

 ء )مالحظه لوازم بدیهى اولیه( شى

  آمدن مفاهیم )و از جمله خود روش( از انحاء فاعلیت بدست -3/5/2/2/1 

  

  



 72/11/2تاریخ جلسه:  2جلسه   

  زمینه بررسى فلسفه ریاضیات

 عنوان بحث:

 «جدول تعاریف»توضیحاتى پیرامون  -1

 ام مفاهیم به مفهوم واحد )فاعلیت(بازگشت نظ -2

 

  : توضیحاتى پیرامون جدول تعاریف1 *بحث 

  معرّف تبعى در نظام فاعلیت« كارآیى»معرّف فرعى و « مكان»معرّف اصلى، « زمان» -1 

  از حین خلق فاعل« توسعه، ساختار، كارآیى»دارابودن اوصاف  -1/1 

  ر مرحلهكننده چگونگى توسعه در ه تعیین« زمان» -1/2 

  مغیّر تبعى در نظام فاعلیت« كارآیى»مغیر فرعى و « مكان»مغیر اصلى، « زمان» -1/3 

 «جدول تعریف»كننده حدود تعاریف در  اوصاف زمانى، تعیین -2 

  حد اولیه توسعه در جدول تعریف« ظرفیت» -2/1 

  حد اولیه ساختار در جدول تعریف« جهت» -2/2 

  كارآیى در جدول تعریفحد اولیه « عاملیت» -2/3 

  نحوه ضرب اوصاف درهم براى تشكیل جدول تعریف -3 

  شدن اوصاف كارآیى به اوصاف ساختار و اوصاف ساختار به اوصاف توسعه حمل -3/1 

  عدم امكان تشخیص موضوع بدون مالحظه آثار آن -3/2 

  ء و اصالت والیت تفاوت روش تعریف در اصالت شى -4 

 ء ء به مقوّمات ذاتِ یک ماهیت بسیط، در اصالت شى تعریف شى -4/1 

  تعریف فاعل به مجموعه فاعلیتها در اصالت والیت -4/2 

  اوصاف در تعریف بر مبناى والیت« انعكاس متقوّم» -4/2/1 

 : بازگشت نظام مفاهیم به مفهوم واحد )فاعلیت(2 *بحث 

 پیدایش مفاهیم متنوع از تكرار یک مفهوم واحد -1 

  در اصالت والیت« انعكاس»)و نه مردّد(بودن مفهوم اولیه و تبیین آن به روش « مجمل» -1/1 

 ء در اصالت شى« سلب و ایجاب»مفهوم اولیه و تبیین آن به روش « بودن بدیهى» -1/2 

 ء ىالسویه ذات بر مصادیق در اصالت ش صدق على -1/2/1 

 ء تألیف )و نه تركیب( ذوات در خارج، در اصالت شى -1/2/2 
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 ء بودن مفهوم اولیه در اصالت شى بدیهى -1/2/3 

  )و نه تعینى( از مفهوم اولیه در اصالت والیت« خصوصیات تعریفى»حذف  -1/3 

  تبیین مفهوم اولیه )فاعلیت( با بیان انحاء فاعلیت -1/4 

  دید به وسیله اثبات كارآیى آنها در اصالت والیتامكان اثبات مفاهیم ج -1/5 

  كارگیرى تبعى مفهوم جمع، ضرب، توان از ریاضیات موجود در ریاضیات بر مبناى والیت به -2 

 تغییر در ارتكازات قبلى ریاضى به وسیله تغییر در كارآیى آنها -2/1 

  ریاضى بر مبناى والیت اشراف بر كلیه معادالت و اصطالحات علوم به وسیله عملیات -2/2 

 عدم امكان انجام عملیات ریاضى بر روى مفاهیم در ارتكازات موجود -2/2/1 

 ضرورت بازگشت نظام مفاهیم به مفهوم واحد -2/3 

 به یكدیگر، در صورت بازگشت همه مفاهیم به یک مفهوم واحد« ها تبدیل كارآیى»امكان  -2/3/1 

 ت بازگشت همه مفاهیم به مفهوم واحددر صور« تنظیم امور»امكان  -2/3/2 

  

 
 



 72/11/5تاریخ جلسه:  3جلسه   

 «جمع، ضرب، توان»عنوان بحث:   بررسى معناى 

     

  

 از تكرار تكرار تكرار« توان»از تكرارِ تكرار، « ضرب»از تكرار، « جمع»آمدن  بدست -1 

 به واسطه جمع )تكرار(« نسبتهاى ساده»آمدن  بدست -1/1 

 «تكرار»بیان احتماالت مختلف پیرامون معناى  -1/1/1 

  ایجاد ابزارهاى تخاطب در كلیه سطوح پس از انجام عملیات جمع، ضرب، توان -1/1/2 

  بیان نسبت اعداد با واحد كمى در جمع -1/1/3 

  جدید به واسطه ضرب و« نسبتهاى متنوع»آمدن  بدست -1/2 

  آمدن یک عدد از طریق جمع و ضرب تفاوت بدست -1/2/1 

  به واسطه توان« نسبتهاى متناسب»آمدن  بدست -1/3 

  قابلیت تحلیل توان به ضرب و ضرب به جمع -1/3/1 

  هاى مختلف در توان ها )نوعها(ى جدید از مجموعه ایجاد مجموعه -1/3/2 

  ها در تواننبودن واحد مساوى -1/3/3 

  ضرورت عدم تساوى واحدها در نسبیّت -1/3/3/1 

 میلیارد7600اختالف واحدها در  -1/3/3/2 

  در دو دستگاه ریاضى« واحد كمى»تفاوت  -2 

  نبودن اختالف كیفیات در صورت تكرار واحد انتزاعى بین اعداد و حقیقى« نسبت»برقرارشدن  -2/1 

 «نسبت»شدن اختالف كیفیات در صورت تكرار  د و حقیقىبین اعدا« نسبت»برقرارشدن  -2/2 

 «جمع، ضرب، توان»تفاوت  -3 

 جمع نسبتها )نسبت بین نسبتها( ضرب، حاصل -3/1 

  تكرار یک نوع در جمع، و مالحظه نسبت با خودش و سایر انواع در ضرب -3/2 

 نبودن اعداد و برقرارى نسبت )قانون( بین آنها اعتبارى -3/3 

  ء به نسبت كمى آن وابستگى حقیقت شى -3/3/1 

 بودن اختالف اعداد عدم اختالف جدّى بین جمع، ضرب، توان در صورت اعتبارى -3/3/2 

  مالحظه نسبت هر عدد با واحد در جمع -3/4 

  در ضرب« نسبت بین نسبتها»مالحظه  -3/5 
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  در توان« نسبت بین نسبت بین نسبتها»مالحظه  -3/6 

  دهنده مجموعه در توان اختالف اعداد )افراد( تشكیل -3/6/1 

 «تكرار، تنوع، تناسب»، حاصل عبور از سه مرحله «تقوّم» -4 

 براى دسترسى به روش تولید مفاهیم )ابزار تخاطب(« روش توسعه تقوّم»ضرورت مالحظه  -4/1 

  تقوّمبا فلسفه والیت به وسیله روش توسعه « ماده و روش»ارتباط  -4/2 

  

 

 



 72/11/5تاریخ جلسه:  4جلسه   

 «نسبت، انواع نسبت، تناسب انواع نسبت»ضرورت سه مرحله 

 عنوان بحث: 

  براى ایجاد مفهوم متقوّم    

     

  

  ضرورت دستیابى به مفهوم متقوّم -1 

  یاب نبودن مفهوم غیرمتقوّم توسعه -1/1 

  یاب توانائى در تفسیر زمان و مكان و نسبت بین آنها با مفهوم غیر توسعهعدم  -1/2 

  در پیدایش موضوعات« نسبت»بودن  اصل -2 

  بودن نسبت بودن واحد و تبعى ء، در صورت اصل شدن شى اصل -2/1 

  بودن موضوع بودن تعدد و اضافه در فرض اصل اعتبارى -2/1/1 

  بودن نسبت ها، در صورت اصل طهپیدایش موضوعات به تبع راب -2/2 

  پیدایش نظام نسبیت به تبع نظام فاعلیت -2/2/1 

  براى دستیابى به نسبیّت« نسبت»طرح  -2/2/2 

  ضرورت طى مراحلى جهت دستیابى به نظام نسبیّت مفاهیم -3 

  )التفات به مطالب ایجادشده(، اولین مرحله ایجاد نظام نسبیت« مفاهیم تبعىِ تبعى تبعى»ایجاد  -3/1 

  سومین مرحله ایجاد نظام نسبیّت« دادن به مفاهیم تبعى نظام» -3/2 

 مفاهیم تبعى در مرحله اول، نظام دارد اما نه نظامى كه ابزار تصرف باشد -3/2/1 

  مرحله دوم ایجاد نظام نسبیت« نسبتهاتنوع در »ایجاد  -3/3 

 «ابزار تصرف»زمینه دستیابى به « تنوع در نسبتها»ایجاد  -3/3/1 

 «تناسب بین نسبتها»ساز مالحظه  زمینه« تنوع در نسبتها»ایجاد  -3/3/2 

 امكان به وحدت رسیدن امور متنوع در تناسبِ نسبتها -3/3/3 

 به هم در تناسب نسبتهاامكان مالحظه نسبت همه انواع  -3/3/4 

  تفاوت كارآیى مفاهیم انتزاعى و مفاهیم متقوّم -4 

 «مفهوم متقوّم»و روش دستیابى به « مفهوم انتزاعى»تفاوت روش دستیابى به  -4/1 

 بواسطه مفاهیم متقوّم )مفاهیم محورى(« قدرت تصرف»پیدایش  -4/2 

  عىاز زمان و مكان بواسطه مفاهیم انتزا« انفعال» -4/3 
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  ابزار تبعى قرارگرفتن مفاهیم انتزاعى -4/3/1 

  عدم امكان تنظیم امور با مفاهیم انتزاعى -4/3/2 

 منشاء پیدایش تنوع و تناسب نباشد« تكرار»عدم توانائى مالحظه نسبت بین امور در صورتى كه  -4/4 

  

 

 



 72/11/12تاریخ جلسه:  5جلسه   

  براى ایجاد مفهوم متقوّم« تكرار، تنوع، تناسب»عنوان بحث:   ضرورت سه مرحله 

     

  

 بودن آنها بودن تقوّم مفاهیم با مترادف، متباین یا عامین به وجه متفاوت -1 

  ضرورت عدم تساوى )تنوع( مفاهیم براى ایجاد مفهوم متقوّم -2 

  جاد مفهوم متقوّمضرورت اخذ تناسب در ذات مفاهیم براى ای -2/1 

  قوام نظام به مفاهیم، و مفاهیم به نظام -2/1/1 

  نشدن معناى مفاهیم مستقل از هم مشخص -2/1/2 

  براى ایجاد وحدت نظام مفاهیم« واحد»ضرورت بازگشت تنوع به  -3 

 امكان مسّاحى اشكال مختلف هندسى به واسطه بازگشت آنها به یک واحد -3/1 

  عدم ایجاد وحدت نظام با برقرارى رابطه كلى و مصداق -3/2 

 وحدت نظام در صورتى است كه كثرات از لوازم آن واحد باشند -3/2/1 

 عدم امكان ارتباط بین مفاهیم در صورت عدم بازگشت آن به مفهوم واحد -3/3 

در صورت عدم مالحظه تناسب  نیافتن مفهوم با نظام عالم )منزلت تصرفى پیدانكردن مفاهیم( وحدت -3/4 

 بین آنها

  عدم وجود ابزار محاسبه حضور احساسات، افكار و افعال افراد در یكدیگر در زمانهاى گذشته -3/4/1 

 در نسبت به واسطه تكرار مفهوم واحد )جمع(« ایجاد تنوع» -4 

 به واسطه تكرار تكرار )ضرب(« ایجاد نسبت بین نسبتها» -5 

 نسبت بین نسبتها به واسطه بازگشت تنوع نسبت به مفهوم واحد امكان ایجاد -5/1 

  امكان محاسبه تأثیر تغییر نسبتها برهم و بر كل پس از برقرارى تناسب در بین مفاهیم -5/2 

  ایجاد تنوع مفاهیم به وسیله تكرار واحد در جمع -5/3 

 نبودن انواع ایجادشده به وسیله تكرار واحد متباین -5/3/1 

 )مفهوم متقوّم( به واسطه تكرار تكرار تكرار )توان(« ایجاد تناسب بین نسبتها» -6 

  بودن واحدها در توان بودن واحدها در جمع و مختلف مساوى -6/1 

  در توان و عدم وجود آن در ضرب« مجموعه نسبتها»وجود  -6/2 

  تجمع مجموعه خاصى از نسبتها به صورت یک كل، در توان -6/3 

 د انواع، حاصل تكرار نسبت )جمع(تعد -6/4 
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 ایجاد تفاوت نسبت بین واحدها، به واسطه تكرار واحد -6/4/1 

 انحالل انواع در یک نسبت )و نه تقوّم آنها( به واسطه تكرار واحد -6/4/2 

 واحدها، در تكرار واحد« تقوّم تبعى» -6/4/3 

  



 73/1/16تاریخ جلسه:  6جلسه   

  زمینه بررسى فلسفه ریاضیات

 حاصل سه مرحله تكرار« تنوع، تناسب، تقوّم»عنوان بحث:   

     

  

  بندى مطالب قبل مقدمه: جمع 

 «تنوع، تناسب، تقوّم»توضیح مراحل پیدایش  -1 

  ، اولین مرحله عملیات ریاضى«ایجاد واحد» -1/1 

  انتخابى )ایجادى( بودن واحد كمى -1/1/1 

 ء از فاعل در اصالت شى« ء وحدت شى»بودن  مستقل -1/1/1/1 

 ء(، اولین مرحله ایجاد ایجاد رابطه )نسبت( بین فاعل تصرفى و فاعل تبعى )شى -1/1/2 

  بودن آن در اصالت والیت« ایجادى»ء و  در اصالت شى« واحد»بودن  انتزاعى -1/1/3 

  بودن واحد اولیه امكان عام یا خاص -1/1/4 

  )انواع(، دومین مرحله عملیات ریاضى« هاى مختلفى از واحد دسته»ایجاد  -1/2 

  سومین مرحله عملیات ریاضى« هاى مختلف از واحد نسبت بین واحد و دسته» -1/3 

  براى مالحظه نسبت« هاى مختلف از واحد یكى از دسته»یا « واحد»امكان مالك قرارگرفتن  - 

  چهارمین مرحله عملیات ریاضى« اتناسب بین نسبته»ایجاد  -1/4 

  پنجمین مرحله عملیات ریاضى« تقوّم بین نسبتها»ایجاد  -1/5 

  است نه مساوى« هاى مختلف مجموعه»تقوّم، بین  -1/5/1 

  دهنده هویت حقیقى اشیاء در نظام متقوّم تشكیل« اجزاء به شرط نسبت» -1/5/2 

 بودن آنها عالمت متقوّم اختالف معناى اعداد در جایگاه مختلف -1/5/3 

 نبودن اعداد مختلف در مرحله تكرار تقوّمى -1/5/4 

 تقوّم تبعى یک عدد نسبت به واحد در مرحله تكرار )جمع( -1/5/4/1 

 نبودن مراحل تكرار بودن و انتزاعى ایجادى -2 

 ایجاد نسبت اولیه )واحد(، مرحله اول ایجاد -2/1 

  ه خود، در مرحله اولایجاد فاعل تبعى منسوب ب -2/1/1 

  ء خارجى زمینه ایجاد اولیه شى -2/1/2 

 متناسب با واحد، مرحله دوم ایجاد« انواعى»ایجاد  -2/2 
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 ، مرحله سوم ایجاد«نسبت بین انواع»ایجاد  -2/3 

 بین دو ایجاد، در مرحله سوم ایجاد« تناسب»ایجاد  -2/3/1 

 تفاوت تنوع و تناسب )وحدت بدون لحاظ اختالف در تنوع و وحدت با لحاظ اختالف در تناسب( -2/3/2 

  تناسب، حاصل استمرار اراده و ایجاد اولیه -2/3/3 

 ، مرحله چهارم ایجاد«تناسب خاص»ایجاد  -2/4 

  نبودن مجموعه متناسب در مرحله سوم محدود و مشخص -2/4/1 

 «توان»شدن مجموعه به وسیله  م و مشخصتقوّم مفاهی -2/4/2 

  



 73/1/20تاریخ جلسه:  7جلسه   

  زمینه بررسى فلسفه ریاضیات

 )تقوّم فاعلها(« توان»عنوان بحث:   بررسى معناى 

     

 «توان»ایجاد وحدت در بین وحدتها به وسیله  -1  

  رون مجموعه حاصل از توانهاى متعدد در د وجود مجموعه -1/1 

  هاى درونى عدم تساوى مجموعه -1/2 

 معناى اختالف نسبت و وحدت در اختالف نسبت )تناسب( -2 

 بیانگر تقوّم فاعلها« خودش، سایرین و كل»وابستگى هر فاعل به  -3 

 ایجاد ابزار تصرف به وسیله تقوّم فاعلها )توان( -4 

 «اعل تبعى تبعى تبعىف»بودن این ابزار در  متصرف -4/1 

  تغییر شیوه تصرف به وسیله این ابزار تصرف -4/2 

 «موجد یک نظام»تعریف معادله به  -4/3 

  بودن )انتزاعى نبودن( كمیت و كیفیت ایجادى -4/4 

  عضوى27هاى درونى اعداد در مجموع  بیان مجموعه -5 

  ت واحد بر مجموعهعدم امكان مالحظه تقوّم اوصاف در صورت عدم حاكمیت نسب -6 

  در صورت عدم وجود نسبت واحد جارى در مجموعه« شناسى و رشد تركیب، آسیب»عدم امكان  -6/1 

  امكان تعمیر )حتى در سطح كالن( بدون مالحظه نسبت واحد حاكم بر مجموعه -6/2 

  انگیزه توسعه علوم« تنوعهاى مختلف بر مبناى یک وحدت»تفسیر  -6/3 

  در كل نظام تكوین« حاكمیت اراده واحد ربوبى»ضرورت  -6/4 

 شدن اشیاء در صورت عدم حاكمیت نسبت واحد متالشى -6/4/1 

 وحدت نسبت )فرمول( در صورت وحدت معبود -6/4/2 

 





 73/1/23تاریخ جلسه:  8جلسه   

  ررسى فلسفه ریاضیاتزمینه ب

 ، حاصل سه مرحله تكرار«تنوع، تناسب، تقوّم»عنوان بحث:   

     

  

  بندى مباحث قبل مقدمه: جمع 

  ضرورت وحدت روش توسعه كمى و كیفى -1 

  عدم وجود وحدت نسبت بین كم و كیف، در صورت تعدد روش توسعه -1/1 

  قوّم نبودن كم و كیف به همعدم دسترسى به معادله كاربردى، در صورت مت -1/2 

 «تنوع، تناسب، تقوّم»بررسى معناى  -2 

 به واسطه تكرار واحد )نسبت اولیه(« تنوع»ایجاد  -2/1 

  لزوم استمرار اراده پس از ایجاد تنوع -2/1/1 

 ، در صورت برقرارى نسبت بین نسبت اولیه و اعداد مختلف )استمرار اراده(«تنوع نسبت»ایجاد  -2/1/2 

 «نسبت بین نسبتها»عدم دسترسى به نظام اعداد در صورت برقرارشدن  -2/1/3 

  به واسطه تكرار تنوع« تناسب»ایجاد  -2/2 

  ایجاد نسبتهاى مشابه بین اعداد در تناسب -2/2/1 

  به واسطه تكرار تنوع« تنوع در تناسب»ایجاد  -2/2/2 

 «وحدت در تنوع»تنوع در تناسب به معناى  -2/2/2/1 

 «وحدت در تنوع»پذیرىِ  تنوع -2/2/2/2 

 «وحدت در تنوع»تناسب به معناى  -2/2/2/3 

  به واسطه وحدت در تنوع تناسب« تقوّم»ایجاد  -2/3 

 از واحد و ختم به وحدت )در تنوع تناسب(« شروع» -2/3/1 

 «تنوع»با « وحدت در تنوع تناسب»تفاوت  -2/3/2 

 از سه مرحله تكرار« تنوع، تناسب، تقوّم»آمدن  بدست -3 

  شباهت ایجاد واحد با عملیات تجریدى -3/1 

 از تكرار واحد« تنوع»آمدن  بدست -3/2 

  تكرار به معناى دوباره آوردن مفهوم قبل -3/2/1 

 هاى مختلف از واحد تنوع حاصل مالحظه نسبت واحد و دسته -3/2/2 
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  از تكرار تنوع« ناسبت»آمدن  بدست -3/3 

 تناسب مقصود از ضرب )تكرار تكرار( -3/3/1 

 «وحدت در اختالف تنوع»تناسب به معناى  -3/3/2 

  مقایسه تناسب و تنوع -3/3/3 

  در مرحله تناسب« نظام»عدم دسترسى به  -3/3/4 

  عدم دسترسى به وحدت )مجموعه بسته( در مرحله تناسب -3/3/4/1 

  در مرحله تناسب« تنوع تناسب»ود عدم وج -3/3/4/2 

  از تكرار تناسب« تقوّم»آمدن  بدست -3/4 

  بر اساس یک نسبت در مرحله تقوّم« دادن به تناسبات نظام» -3/4/1 

 عدم دسترسى به نظام به وسیله تكرار واحد به لحاظ تساوى جایگاه اعداد -3/4/2 

 نیافتن تناسبها ، به لحاظ وحدتعدم دسترسى به نظام به وسیله تكرار تكرار -3/4/3 

  در مرحله تناسب« وحدت در تناسب»و عدم وجود « وحدت در تنوع»وجود  -3/4/3/1 

  مقوّم تشكیل نظام« وحدت در تناسب» -3/4/3/2 

  شدن مجموعه در صورت تساوى اجزاء مجموعه اعتبارى -3/4/3/3 

  در مرحله تقوّم« وحدت در اختالف»در مرحله تنوع و ایجاد « اختالف در وحدت»ایجاد  -3/4/3/4 

 



 73/1/27تاریخ جلسه:  5جلسه   

  زمینه بررسى فلسفه ریاضیات

 «جمع، ضرب، توان»عنوان بحث:   بررسى تفاوت 

     

  

  بندى مباحث قبل مقدمه: جمع 

 «تنوع تناسب»و « تنوع نسبت»بررسى تفاوت  -1 

  وحدت، در تنوع نسبت« پذیربودن حركت» -1/1 

  در تناسب« متغیربودن واحد»در تنوع و « بودن واحد ثابت» -1/2 

 «بودن آن متنوع»و « متغیربودن واحد»ایجاد نظام تناسب، با دو شرط  -1/3 

  در ضرب« ى مختلفوحدت واحدها»در جمع و « تنوع یک واحد» -1/4 

 ضرورت اختالف واحد، به ضرورت متغیربودن اجزاء -1/5 

 شدن نظام از مجموعه تناسبات، در صورت اختالف واحد متشكل - 

  بررسى معناى توان و تفاوت آن با ضرب -2 

  توان، روش ایجاد وحدت در تنوع تناسب -2/1 

  تشابه رابطه جمع و ضرب با رابطه ضرب و توان -2/1/1 

  بودن مراتب به وحدت رسیدن تناسب مختلف -2/1/2 

  توان، روش ایجاد وحدت در تنوع تناسب -2/1/3 

  كننده واحدِ توان تعداد اصول فلسفى تعیین -2/2 

  ، متناسب با اصول فلسفى«روش وحدت در تنوع تناسب»ضرورت ایجاد  -2/2/1 

  ترین مجموعه شامل و مشمول كننده كوچک عیینشده فلسفى، ت رسیدن اصول اثبات« یک»به توان  -2/2/2 

 توان، به وحدت رساننده تناسبات تحت شمول خود -2/2/3 

  تفاوت واحد در جمع و ضرب -2/2/3/1 

  تفاوت شكل گسترش عدد در جمع و ضرب -2/2/3/2 

  واحد اولیه محور گسترش عدد در توان -2/2/3/3 

  ب آن عدد در خودش به تعداد خودشبه معناى ضر« یک»هر عدد به توان  -2/2/4 

  اصول فلسفى به توان خودش در بردارنده تمامى اشكال ارتباط آن اصول -2/2/5 

  ایجاد توازن در مجموعه به وسیله توان -2/3 
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  بودن تغییرات مجموعه ضرورت متوازن -2/3/1 

 ها رسیدن تناسبات تحت یک قانون در صورت توازن سطوح مجموعه به وحدت -2/3/2 

  گانه فلسفى، ضامن توازن مجموعه تناظر اجزاء مجموعه در سطوح مختلف با اصول سه -2/3/3 

  امكان شناسائى تعادل و عدم تعادل در صورت توازن مجموعه -2/3/4 

  كننده توان خاص اصول خاص معین -2/3/5 

 تفاوت معناى ضرب و توان. -2/4 

  در توان« رسیده نسبتهاى به وحدت»بودن  مختلف -2/4/1 

  ، واحد در توان«ضرب» -2/4/2 

  واحد، در توان« تغییرپذیر بودنِ» -2/4/3 

  در توان« نرخ واحد حاكم بر ضربها»وجود  -2/4/4 

  ، واحدِ در توان«تناسب» -2/4/5 

  بمعناى تكرار تناس -2/4/5/1 

  سه مرتبه چرخش یک نسبت )ضرب(، در واحدهاى مختلف در توان -2/4/6 

  وحدت نسبت بین دو عدد در ضرب و وحدت نسبت بین سه عدد )یک مجموعه( در توان -2/4/7 

 به باال« عدد سه»ظهور تفاوت ضرب و توان از  -2/4/8 

  



 73/1/30تاریخ جلسه:  10جلسه   

  زمینه بررسى فلسفه ریاضیات

 «توان»عنوان بحث:   بررسى معناى 

     

  

  : توان، معناى ضرب یک عدد در خودش به تعداد خودش1 احتمال -1 

  هاى مختلف سه عضوى یافتن مجموعه : توان به معناى نظام2 احتمال -2 

 بودن آنها طرح دو احتمال در معناى ضرب و بیان انتزاعى -2/1 

  در ضرب بر مبناى والیت« تنوع تركیب»ایجاد  -2/2 

 ضرب، نوع جدید است نه عنوان جدید حاصل -2/2/1 

  بر مبناى والیت« توان»مجموعه سه عضوى در 27ایجاد  -2/3 

  در توان« اختالف مواد مجموعه» -2/3/1 

  ایجاد اجزاء متنوع براى تصرف در عینیت، در توان -2/3/2 

  ایجاد روش ساختن مجموعه، در توان -2/3/3 

  بودن )و اعتبارى نبودن( تركیبات درونى مجموعه ایجادى -2/3/4 

  ایجاد تركیبات بر یک اساس واحد منشأ حقیقى بودن آن -2/3/4/1 

  قدرت ایجاد ابزار تصرف متناسب با منزلت تولى -2/3/4/2 

  اولیه )اصول مورد تولى( در كل نظام ابزار تصرف حاصل جریان دادن اصول -2/3/4/3 

  بودن نسبت منزلت تولى و منزلت تصرف حقیقى -2/3/4/4 

  حقیقى بودن وحدت، فرع حقیقى بودن كثرت -2/3/4/5 

  ترین مجموعه با تعداد اعضاء اولیه مجموعه برابرى تعداد اجزاء كوچک -2/3/5 

  





 73/2/3تاریخ جلسه:  11جلسه   

  زمینه بررسى فلسفه ریاضیات

 )از مرتبه انتزاعى تا متقوّم( در مراتب مختلف« جمع، ضرب، توان»بررسى معناى   عنوان بحث: 

     

  

  بندى مطالب قبل مقدمه: جمع 

  بررسى مراتب مختلف معناى جمع -1 

 ول جمع )انتزاعى(معناى ا -1/1 

  وحدت نوع در جمع انتزاعى -1/1/1 

  ازاء خارجى نداشتن اعداد در جمع انتزاعى مابه -1/1/2 

  عدم تأثیر انتزاع اعداد متعدد در محكى آنها در جمع انتزاعى -1/1/3 

  ابزار تصرف نبودن اعداد در جمع انتزاعى -1/1/3/1 

  فرض ثبات براى واحد در جمع انتزاعى -1/1/3/2 

  بودن كارآیى اعداد در جمع انتزاعى تبعى -1/1/4 

 معناى دوم جمع )تصرفى( -1/2 

  بودن عدد در جمع تصرفى« تعدد متصل» -1/2/1 

  عدد در جمع تصرفى« ازاء خارجى داشتن مابه» -1/2/2 

  در جمع تصرفى« وحدت نوع» -1/2/3 

 «جمع»ى سوم معنا -1/3 

  تنوع نوع در عین اشتراك از یک جهت خاص -1/3/1 

 حقیقى نبودن وجه اشتراك )وحدت( -1/3/2 

 «جمع»معناى چهارم  -1/4 

  بودن وحدت تنوع نوع در عین حقیقى -1/4/1 

  بودن كل امكان مهار توسعه به وسیله كنترل امیال، در صورت حقیقى -1/4/2 

  معناى فوق از جمع، پایه ایجاد توان بر مبناى والیت -1/4/3 

  بررسى معناى ضرب -2 

  مالحظه مفهوم یک چندمى )نسبت اعداد با هم( در ضرب -2/1 

  در ضرب« تناسب در تنوع»ایجاد  -2/2 
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  بودن تناسب در ضرب بودن یا انتزاعى امكان حقیقى -2/3 

  نوان تناسب حقیقىبه ع« تناسب تبدیلى»معرفى  -2/3/1 

 «فرض نسبت»و « ایجاد نسبت»تفاوت  -2/4 

  بودن جمع در صورت انتزاعى« فرض نسبت» -2/4/1 

  در صورت استمرار انتزاع اولیه« شدن فرض خاص» -2/4/1/1 

  بودن جمع در صورت حقیقى« ایجاد نسبت» -2/4/2 

  ولیهمتناسب با استمرار ایجاد ا« ایجاد وحدت در تنوع» -2/4/2/1 

 امكان وجود نسبت خاص )دوبرابرى( در اعداد متعدد -2/5 

  عدم ایجاد كل متقوّم به لحاظ محدودشدن مجموعه در ضرب -2/6 

  بررسى معناى توان -3 

  امكان بیان چهار معنا )متناظر با جمع( در توان -3/1 

  در ضرب« دو طرف»در توان و وجود « یک مجموعه»وجود  -3/2 

  معرف انواع مختلف در مجموعه« 27، 5، 3» -3/3 

 وجود نسبت حقیقى بین اعداد با هم و با كل، علت تقوّم هویت آنها -3/4 

  ظهور هویت هر عدد در مرحله توان -3/5 

  اعداد در مرحله جمع متقوّم« تباین ظاهرى» -3/5/1 

  عدد در توان« تعیین جایگاه» -3/5/2 

  عدد در مرحله جمع« البشرطبودن» -3/5/3 

 ظهور تأثیر هر عدد در هویت خودش در مرحله توان )به خالف ریاضیات انتزاعى( -3/5/4 

  امكان تغییر موضوع عدد )اخذ واحد، اخذ نسبت، اخذ وحدت( در مواضع مختلف مجموعه -3/6 

  در توان« روش اصلى تصرفات مختلف»ایجاد  -3/7 

  *پرسش و پاسخ 

 «مابه الوحده»بودن  و محورى« مابه االختالف»بودن  ، تصرفى«به االشتراكما»بودن  تبعى -1 

 «مابه االشتراك»بودن  تبعى -1/1 

  واحد مشترك نسبتى است كه هویت اشیاء منوط به اوست -1/1/1 

 واحد مشترك نسبت بین انتزاع و واقعیت )مانند وزن مخصوص( -1/1/2 

  نبودن واحد مشترك اصلى -1/1/3 

 «مابه االختالف»نبودن  تصرفى -1/2 
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 «مابه الوحده»بودن  محورى -1/3 

  نرخ شتاب حاكم بر كل مجموعه« مابه الوحده» -1/3/1 

  تناسبات ذیل نرخ شتاب حاكم« مابه االختالفِ» -1/3/2 

 تفاوت معناى ساده جمع، ضرب، توان با معناى تقوّمى آنها -2 

  اعىضرورت استفاده تبعى از ریاضیات انتز -3 

  مندبودن آن بودن مابه االشتراك عمومى در عین قاعده تبعى -3/1 

منطق »بودن  و محورى« سازى منطق مجموعه»بودن  ، تصرفى«منطق ارتكازى»بودن  تبعى -3/2 

 «گیرى جهت

  بودن آن در محاسبات نیست شروع از واحد مشترك به معناى اصلى -3/3 

  

 

 





 73/2/6تاریخ جلسه:  12جلسه   

  زمینه بررسى فلسفه ریاضیات

  عنوان بحث:   بررسى ریاضیات الحادى، التقاطى، اسالمى

     

  

  بررسى ریاضیات الحادى -1 

  در ریاضیات الحادى« شدن خواص ماده مستقل فرض» -1/1 

  اراده در ریاضیات الحادى)قانون( بر « حكومت شرایط» -1/2 

  بر اساس جریان نسبیّت عالم« تكامل ریاضى» -1/2/1 

  حكومت قوانین نسبیّت بر ایجاد و تكامل حركت -1/2/2 

  امكان جریان نداشتن اختیار در نسبیت مادى -1/2/3 

  داشتن انسان به تبع حاكمیت نسبیت تحرك -1/2/4 

  یّت مادىمعناى علم بر اساس حاكمیت نسب -1/2/5 

  در ریاضیات الحادى« بودن قوانین ریاضى مادى» -1/3 

  ثمرات بكارگیرى ریاضیات الحادى توسط فرد متأله -1/4 

  پذیرش جبر در شرایط و بستر تكلیف نبودن عالم در صورت بكارگیرى ریاضیات الحادى -1/4/1 

  بررسى ریاضیات التقاطى -2 

  ریاضى التقاطىپذیرش حركت ملحد و موحد، در  -2/1 

  سازى در ریاضى التقاطى ناتوانایى از مجموعه -2/2 

  بودن ریاضى التقاطى تبعى -2/3 

  اعتبارى بودن معادالت ریاضى در ریاضى التقاطى -2/4 

  ناتوانى از بیان مكانیزم حركت و تكامل در ریاضى التقاطى -2/5 

 مؤمن و ملحد(محدودیت كارآیى ریاضى التقاطى )در جهت مقاصد  -2/6 

  امكان مفاهمه مؤمن و كافر با ریاضى التقاطى -2/7 

 گرى مؤمن و ابزار ایجاد شبهه توسط كافر مفاهیم التقاطى، ابزار هدایت -2/7/1 

  بودن ابزار مفاهمه ضرورت مشترك -2/7/2 

 كند مى ابزار مشترك، بر اساس نسبت حاكم بر انسانیّت و حیوانیت عمل -2/7/2/1 

  دستگاه والیت، ابزار حاكم بر كفر و ایمان -2/7/2/2 
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 هاى الهى و الحادى( بودن كل عالم دنیا )عالم تجسّد اراده التقاطى -2/7/2/3 

  بررسى ریاضیات اسالمى -3 

  بر كنه روش و معادالت ریاضى، در ریاضى اسالمى« والیت»حاكمیت  -3/1 

 طرح قوانین، ایجاد قوانین، تولید اشیا(بیان سه منزلت براى خالفت انسان ) -3/1/1 

  ریاضیات خالفت انسان در ایجاد قوانین منزلت ریاضى است -3/1/2 

  ریاضیات اسالمى وسیله تصرف در عالم ماده -3/1/3 

  حاكمیت انسان بر قانون به جاى حاكمیت قانون بر انسان -3/1/4 

  سالمىتفسیر معرفت ریاضى بر اساس اسالم، در ریاضى ا -3/2 

  منحصرنبودن ریاضى اسالمى به عملكرد مسلمین -3/2/1 

  معناى اسالمى بودن معرفت ریاضى -3/2/2 

  ریاضیات، ابزار تصرف در عالم ماده متناسب با منزلت متصرف -3/3 

  تفاوت ریاضى اسالمى و الحادى -3/3/1 

  اراده واحد حاكم، منشاء ثبات در تغییر قوانین -3/3/2 

  



 73/2/10تاریخ جلسه:  13جلسه   

  زمینه بررسى فلسفه ریاضیات

 «الحادى و اسالمى»عنوان بحث:   مقایسه ریاضیات 

     

  

  عدم پذیرش شرط غیرمادى در ریاضى الحادى -1 

  مشروطبودن هویت كیفیات در ریاضى اسالمى -2 

  عدم امكان تعریف نظام نسبتها بدون فاعلیت -2/1 

 تعلیقى بودن قضیه در صورتى است كه مالحظه كیفیت قبل از اراده باشد -2/2 

  در ریاضى اسالمى« ایجاد طرح، ایجاد قانون و ایجاد موضوعات»مشاركت فاعلها در سه سطح  -3 

  ها پایه اصلى ریاضى اسالمى نظام اراده -3/1 

  سه مرتبه تبعى، تصرفى، محورى براى اراده انسانوجود  -4 

 بودن اراده تبعى انسانها بینى قابل پیش -4/1 

 بینى نبودن اراده محورى انسانها قابل پیش -4/2 

  یابد نه قبل از آن پس از فاعلیت فاعلها موضوعیت مى« شرط» -4/3 

  وجود سه مرتبه مفاهیم تبعى، تصرفى، محورى -4/4 

  شدن با جبر و تفویض در ریاضى اسالمىن مواجه -5 

  مغلول نشدن دست حضرت حق در انعام و دست بندگان در طاعت و عصیان -5/1 

  پذیرش والیت و ربوبیت در ریاضى اسالمى و عدم پذیرش آن در ریاضى الحادى -6 

  پرستش در برابر قوانین ماده در ریاضى الحادى -6/1 

  وانین نسبیت در ریاضى الحادىها از ق تبعیت همه اراده -6/2 

  دار ندانستن ریاضى عدم توجه به لوازم اعتقادى ریاضى الحادى منشاء جهت -6/3 

 در نظام كفر« سرعت، دقت و انضباط اجتماعى»پرستش قوانین ماده منشاء  -6/4 

  مشروطنبودن قوانین نسبیت )به اراده فاعلها( در ریاضى الحادى -6/5 

  یاضیات از بحث شناختتبعیت بحث ر -6/6 

  دار ندانستن ریاضى سازى از یكدیگر منشاء و جهت دیدن قوانین و ابزار هماهنگ منفصل -6/7 

  ترین مرتبه ریاضى وحدت ماده و قانون در عالى -6/8 

  نبودن قوانین در صورت بازگشت نسبیّت به اراده فاعل ثابت -6/5 





 73/2/17تاریخ جلسه:  14جلسه   

  زمینه بررسى فلسفه ریاضیات

 «اسالمى، الحادى، التقاطى»سه دستگاه ریاضى  ریاضیات شامل بر« ریاضیات در نظام والیت» عنوان بحث: 

     

  

  بیان سه مرحله الزم براى تبیین ریاضیات شامل -1 

  ضرورت تعریف سه نوع ریاضى بر اساس نظام والیت در مرحله اول -1/1 

  ضرورت تبلور تعاریف در عالیم مفاهمه ریاضى در مرحله دوم -1/2 

  ضرورت تعیین نسبت تعاریف به هم )احكام( در مرحله سوم -1/3 

  ضیات شاملاز سه دستگاه ریاضى، تحت ریا« تعاریف، مفاهیم و احكام»پدیدآمدن سه دسته  -2 

  در هر دستگاه ریاضى« نظام تعاریف»در دستگاه شامل با « مفاهیم»برابرى  -2/1 

  در دستگاه شامل )نظام والیت( بر تعریف در یک دستگاه ریاضى« تعریف»شمولیت  -2/2 

  تعریف زمان و مكان در نظام والیت زیربناى تعریف علم و قانون -2/2/1 

 االسمى نبودن تعاریف به لحاظ كاربردى بودن آنها شرح -3 

 هستند« گذار قاعده»پذیر و در والیت،  ، قاعده«تولى»تعاریف در  -3/1 

  قابلیت مالحظه تعاریف در سه مرتبه فاعلیت تبعى، تصرفى و محورى -3/2 

  نبودن پایگاه اصل موضوعه در علوم مطلق -3/3 

  موجود، در نظام والیت جایگاه داشتن همه علوم -4 

  نبودن علوم بشرى در موضوع خودش مطلق -4/1 

  نبودن كاربرد علوم با سایر موضوعات منفصل -4/2 

  وجود كارآیى خاص براى قوانین الحادى و التقاطى در نظام والیت -4/3 

  الیتامكان تفسیر هر حركتى )اعم از اسالمى و الحادى( به وسیله قوانین عام نظام و -4/4 

 واردشدن قوانین نظام والیت )نظام شامل( در تفسیر حركتهاى خرد -4/4/1 

 پایگاه اصلى ریاضیات در تكامل )نظام والیت(« نسبیّت بین والیت و تولى» -5 

 «ریشه كلیه كیفیات»نسبیّت بین والیت و تولى  -5/1 

  ، به وسیله نسبیّت بین والیت و تولى«نسبیّت حاكم»ایجاد  -5/2 

 «تغییر قوانین نسبیّت»ارتقاء والیت و تولى در تكامل، منشاء  -5/3 

  ترین فاعل، محور ثبات در دو زمان مشیّتِ محورى -5/4 
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 ایجاد قوانین تقرب پس از مشیت فاعل محور -5/4/1 

  بیان نسبیّت )رابطه كم و كیف(، وجه فارق ریاضیات و سایر علوم -6 

  

 

 



 73/2/20تاریخ جلسه:  15جلسه   

  زمینه بررسى فلسفه ریاضیات

  عنوان بحث:   بررسى ریاضیات الحادى و رابطه آن با ریاضیات نظام والیت

     

  

  بودن جایگاه ریاضیات الحادى تبیین ضرورت تبعى -1 

  صلى در كل نظام والیتعلوم داراى سهم تأثیر ا« اسالمى»بخش  -1/1 

 پذیرش سهم تبعى براى علوم كفار -1/2 

  پرستش ماده در صورت حاكم دانستن قوانین نسبیّت بر جریان تكامل -1/3 

  در صورت حاكمیت قوانین نسبیّت« تقوى اجتماعى مادى»ضرورت  -1/3/1 

  در صورت دارانبودن تقوى مادى« المللى انزواى اجتماعى یا بین» -1/3/2 

  در تمدن مادى« بت مدرن»ماده )با تمامى مظاهرش(  -1/3/3 

  زاییده حكومت قوانین مادى« ادراكات ریاضى»پیدایش  -1/3/4 

 «حكومت نسبیّت»و « جبر دیالكتیكى»تفاوت  -1/3/5 

  بودن اراده ماده، تنها زمینه فعالیت انسان حتى در صورت غیرمادى -1/3/6 

  در پرستش« معبد مسلم»و كلمات معصومین « بَد كافرمَعْ»قوانین ریاضى  -1/3/7 

  ریاضیات ابزار تصرفى براى مسلم -1/3/7/1 

  سهم تصرفى داشتن مسلم در ایجاد ریاضیات -1/3/7/2 

  بودن او در ایجاد آن قرار نگرفتن ریاضیات به عنوان معبود مسلم به لحاظ سهیم -1/3/7/3 

 شدن كفار متصرف واقعتوسعه ریاضى الحادى حاصل  -1/3/7/4 

  معناى منزلت تبعى داشتن ریاضیات الحادى -1/4 

  رابطه ریاضیات نظام والیت با سه قسم ریاضى اسالمى، التقاطى، الحادى -2 

  در ریاضیات نظام والیت« تعاریف و احكام عمومى»بیان  -2/1 

  ریاضى اسالمى، التقاطى، الحادى به وسیله تعاریف عمومى« تعریف متقوّم» -2/2 

  نحوه ارتباط تعاریف عمومى و خصوصى نحوه ارتباط كل و خرد است -2/3 

 هریک از سه قسم ریاضى به هم از موضع خودشان )جزء(« عدم تقوّم تعاریف» -2/4 

 





 73/2/24تاریخ جلسه:  16جلسه   

  زمینه بررسى فلسفه ریاضیات

 عنوان بحث:   بررسى تفاوت نظام تعاریف در سه دستگاه ریاضى )الحادى، التقاطى، اسالمى(

     

  

 بودن وجه اشتراك اعداد در ریاضى انتزاعى )التقاطى( انتزاعى -1 

  م مادى بین اعداد در ریاضى الحادىبرقرارى تقوّ -2 

  استغناى قانون و قانونمند از تولى به والة در ریاضى الحادى -2/1 

  حكومت قوانین ماده )به حكم علیت( در ریاضى الحادى -2/2 

  ریاضیات الحادى مَعْبَدى است كه معبود آن ماده است -2/3 

  مقوم عدد در ریاضى الحادى« نسبت» -2/4 

  ارى تقوّم الهى بین اعداد در ریاضى اسالمىبرقر -3 

  شدن تعدد به قیومیت حضرت حق در ریاضى اسالمى متقوّم -3/1 

  تابعیت قوانین از مشیت در ریاضى اسالمى -3/2 

 در ریاضى الحادى قوانین خصلت یک ذات بزرگ در حال حركتند -3/3 

 «نون، قانونمندطرح، قا»مشاركت فاعل تصرفى و محورى در سه مرحله  -3/4 

  محدودیت مشاركت فاعل به نظام فاعلیت -3/4/1 

  حاصل برخورد مثبت و منفى فاعلها در نظام« قانون» -3/4/2 

  االمرى نبودن قوانین ریاضى نفس -3/4/3 

 ها لزوم همراهى قوانین اجتماعى با موازنه اراده -3/4/3/1 

  اعتبارى نبودن قوانین اجتماعى -3/4/3/2 

  تبیین مفهوم تعدد در قالب بیان سه سطح از مدیریت و سه سطح از قوانین به تبع آن -3/5 

  ، سطح اول مدیریت«موضوعات متقارن»مدیریت  -3/5/1 

  ، سطح دوم مدیریت«مفاهیم متقارن»مدیریت  -3/5/2 

  ، سطح سوم مدیریت«اوصاف متقارن»مدیریت  -3/5/3 

  اى براى مدیریت توسعه اوصاف ضرورت استنباط احكام معادله -3/5/3/1 

  ، موضوع تكامل بوده و از مقوالت عرفیه نیست«حكومت» -3/5/3/1/1 

  ضرورت بیان قواعد عدل و ظلم در روابط اجتماعى -3/5/3/1/2 
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  به معناى حاكمیت بر جریان توسعه« حكومت» -3/5/3/1/3 

  دالت اوصاف توسعه بر معادالت تنظیمحاكمیت معا -3/5/3/2 

  والة تاریخى بیانگر معادالت توسعه -3/5/3/3 

  جایگاه قوانین در نظام والیت -3/6 

  بودن قوانین در بین فاعلهاى تبعى«محورى» -3/6/1 

  در قوانین« محورى، تصرفى، تبعى»وجود سه مرتبه  -3/6/2 

  

 

 



 73/2/27تاریخ جلسه:  17   جلسه

  زمینه بررسى فلسفه ریاضیات

  وبیان سه سطح ریاضیات تبعى، تصرفى و محورى در آن در ریاضیات نظام والیت« تعدد»مفهوم عنوان بحث: 

  

  

  بودن كل و اجزاء تعدد در ریاضى انتزاعى انتزاعى -1 

  انتزاع تعدد مرحله اول انتزاع در ریاضى انتزاعى - 

  پذیرى )جمع( مرحله دوم انتزاع در ریاضى انتزاعى اضافه - 

  عدم پیدایش خصوصیت زاید بر خصوصیت اول در جمع انتزاعى - 

 [ تقوّم مفهوم اعداد به هم در ریاضى ]الحادى -2 

 [ تقوّم مفهوم عدد به فاعل واحد در ریاضى ]نظام والیت -3 

و اعطاى نظام، منسوب به « اعطاى نظام»و نسبت، منسوب به « نسبت»، منسوب به «عدد»مفهوم  -3/1 

  است« فاعل واحد»

 كننده معناى اجمالى و كلى براى عدد مجموعه مركب از سه فاعل حداقل مجموعه معین -3/2 

  هر عدد بیانگر وصف ممایز با عدد دیگر است -3/3 

 از وجه اختالف در مالحظه نسبت بین اعداداشتراك  تبعیت وجه -3/4 

 «چیستى كمیت»وجه اختالف بیانگر  -3/4/1 

 اشتراك و اختالف در اعداد بیان دو احتمال در تبیین رابطه وجه -3/4/2 

  بودن وجه اختالف بودن وجه اشتراك و انتزاعى : اصل1احتمال  -3/4/2/1 

 بودن كمیت )وجه اشتراك( ف( و تبعىبودن اوصاف )وجه اختال : اصل2احتمال  -3/4/2/2 

 اشتراك( بودن كمیت )وجه« تبعى تبعى تبعى» -3/4/2/2/1 

  است« حیثیت مستقل»بر پایه اصالت ماهیت وجه مشترك  -3/4/2/2/2 

  بودن وجه اشتراك شدن كمیت در مقابل كیفیت در صورت اصل اصل -3/4/2/2/3 

  براى امكان شناسائى و تصرفضرورت وجه اشتراك )ولو تبعى(  -3/4/2/2/4 

  انتزاعى نبودن وجه اشتراك به لحاظ تقوّم آن به موضوع -3/4/2/2/5 

  در ریاضیات نظام والیت« تبعى، تصرفى و محورى»بیان سه سطح  -3/5 

  در تعدد محورى« نظام مشیت»بودن  اصل -3/5/1 

  در تعدد تصرفى« نظام قوانین»بیان  -3/5/2 
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  در اشیاء در تعدد تبعى« ادله تصرفمع»بیان  -3/5/3 

 «مفهوم كیفى نسبتها»تعدد محورى، بیانگر  -3/5/4 

  نشدن علیت تجریدى در تعدد محورى به لحاظ تقدم شاء بر كیفیت جارى -3/5/4/1 

 «نظام نسبیّت شاءها»تعدد تصرفى بیانگر  -3/5/5 

  تعدد تصرفى وسیله جریان مشیت در خارج - 

 «نسبیت حاكم بر جریان اوصاف تبعى»عى بیانگر ریاضى تب -3/5/6 

  عدم امكان تحلیل فلسفى از ریاضى تبعى بدون ریاضى تصرفى -3/5/6/1 

  جریان علیت در ریاضى تبعى -3/5/6/2 

  



 73/3/3تاریخ جلسه:  18جلسه   

  زمینه بررسى فلسفه ریاضیات

 «اسالمى، التقاطى، الحادى»تفاوت سه دستگاه ریاضى عنوان بحث:   بررسى 

     

  

  اصل قرارگرفتن قیومیت حضرت حق، در ریاضى اسالمى -1 

  تبعیت توسعه قوانین از توسعه فاعلیت -1/1 

  تبعیت توسعه فاعلیت از قیومیت حضرت حق -1/2 

 «التقاطى و الحادى»بررسى تفاوت ریاضى  -2 

 «اسالمى، الحادى، التقاطى»تعریف ریاضیات  -2/1 

  در ریاضى التقاطى« خلق ماهیت»استغناى در  -2/2 

  در ریاضى الحادى« خلق ماهیت و وجود»استغناى در  -2/3 

  تعریف كمال در ریاضى الحادى« شدن مادى» -2/4 

  بودن ماهیت در تفسیر همه امور، در ریاضى التقاطى اصل -2/5 

  ابستگى تحقق ماهیت به خالق متعال، در ریاضى التقاطىو -2/6 

  اعداد در ریاضى الحادى« تقوّم مادى»اعداد در ریاضى التقاطى و « نبودن متقوّم» -2/7 

  خصوصیات ریاضى اسالمى -3 

  احتیاج به ربوبیت خالق متعال در همه مراتب در ریاضى اسالمى -3/1 

  اسالمى تقوّم فاعلها به هم در ریاضى -3/2 

  شدن تقوّم فاعلها به فاعلیت واحد ربوبى در ریاضى اسالمى منتهى -3/3 

  ریاضیات، نسبیت كمّى است كه واسطه تصرف فاعل تصرفى در خارج است -4 

  قوانین نسبیت، واسطه تصرف فاعلهاى تصرفى در هم -4/1 

  به وسیله نظام نسبیّت« تكیّف تعلقات روحى» -4/2 

  اشرف منازل فاعلهاى تبعى را داراست ریاضیات، -4/3 

 «ادراك ریاضى»و « ریاضیات»بودن  متفاوت -4/4 

 «ریاضیات در نظام والیت اجتماعى»و « ریاضیات در نظام والیت»بودن  متفاوت -4/5 

  نشدن ریاضیات اسالمى در نظام والیت اجتماعى تبعى -5 

 





 73/3/17تاریخ جلسه:  15جلسه   

  زمینه بررسى فلسفه ریاضیات

 «ریاضیات اسالمى»عنوان بحث:   بررسى خصوصیات 

     

  

 ریاضى اسالمى داراى نسبتى از ریاضى التقاطى و نسبتى از ریاضى الحادى است )تقوّم( -1 

محورى، »ظام والیت، محورى بوده و در درون خود داراى سه بخش ریاضى اسالمى از منزلت ریاضى ن -2 

  است« تصرفى و تبعى

  بازگشت قوانین ریاضى اسالمى، به فاعل واحد ربوبى -3 

  استغناى قوانین ریاضى از اراده ربوبى در ریاضى الحادى -3/1 

  ها در ریاضى اسالمى ، حاصل نفوذ اراده«قانون» -3/2 

 ها ى، اراده حاكم در نظام ارادهاراده ربوب -3/2/1 

  هاى اجتماعى قیوم معادالت در مرتبه نازل نفوذ اراده -3/2/2 

  ها، موجد قوانین حاكم بر نسبیت اراده -3/2/3 

  ها، در ریاضى اسالمى امكان توسعه قوانین نسبیت با توسعه اراده -4 

  نسبیّت مادى بیانگر قوانین حركت فاعلهاى تبعى -4/1 

 «بودن قانونمند آن ثبات قوانین و مادى»بطالن نظریه  -4/2 

  امكان توسعه قوانین نسبیت -4/3 

  بودن ادبیات انتزاعى به ادبیات متقوّم، و ادبیات متقوّم به ادبیات متولى به والیت الهى متولى -5 

 بازگشت مالحظه تقوّم )در ادبیات الحادى( به منطق قیاسى )ادبیات التقاطى( -5/1 

مؤخربودن رده ادبیات الحادى نسبت به ادبیات التقاطى به لحاظ كارائى ادبیات التقاطى در دو ادبیات  -5/2 

  الحادى و اسالمى

  امكان مالحظه تناقضات ادبیات الحادى با ادبیات التقاطى -5/3 

  انحالل ادبیات التقاطى و الحادى در ادبیات اسالمى -5/4 

  ریاضى اسالمىدر « تعدد و وحدت»معناى  -6 

  در ریاضى اسالمى« تنوع جنس»با « تنوع عدد»بودن  توأم -6/1 

  ، منشاء تنظیم كمیت در ریاضى اسالمى«كمیتِ متناسب با هر منزلت» -6/2 

  بیانگر سطوح مختلف نسبت تعدد به وحدت« تنوع، تناسب، تقوّم» -6/3 
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 )نه وحدت(« واحد»بر اساس قدر مشترك انتزاعى، بیانگر تناسبات مختلف « جمع، ضرب، توان» -6/3/1 

 * جمعبندى بحث ریاضى اسالمى )معناى كمیت، و نحوه پیدایش تعدد و وحدت( 

  



 73/3/21تاریخ جلسه:  20جلسه   

  زمینه بررسى فلسفه ریاضیات

 حث:عنوان ب

  در ریاضى اسالمى« تعدد»معناى  -1

  بررسى منزلت ریاضیات -2

  وحدت روش توسعه كمى و كیفى -3

  

  معناى تعدد در ریاضى اسالمى -1 

  در ریاضى اسالمى« برابرى انتزاعى»تفى  -1/1 

  بودن تعدّد در ریاضى اسالمى كیفى -1/2 

 تنوع نسبت حاصل تكرار -1/2/1 

 «تنوع كیفیت»با « ع نسبتتنو»برابرى  -1/2/2 

  نسبت اعداد به هم حاصل استمرار اراده فاعل -1/2/3 

  تعدد )كمیت( حاصل تقوّم نسبتها به هم -1/3 

  منزلت ریاضیات، تصرف در فاعلهاى تبعى است نه فاعلهاى تصرفى -2 

  منزلت كیفیت، فارق بحث كمیت از غیر آن -2/1 

  است« تصرفى»و ریاضى، « محورى»در بخش فاعلهاى تبعى، منطق،  -2/2 

 «دانش ریاضى»بر « قوانین ریاضى عالم»حكومت  -2/3 

 كننده قدرت ایجاد نسبت توسط او منزلت فرد در نظام فاعلیت، تعیین -2/3/1 

 ریاضیات عالم )قدر الهى( مورد تولى است نه قابل ایجاد -2/3/2 

  گیرى نسبیت )علم( فرد بعد از تولى به قوانین عالم شكل -2/3/3 

 گیرى ابزار تصرف )نفى كشف( نبودن( فعالیت فاعل تا مرحله شكل بودن )نظرى عملى -2/3/4 

  مشابهت هماهنگى عناصر نظام فكرى با هماهنگى اجزاء یک ماشین -2/3/4/1 

  تناسب مجموعه تولى به ولى خاص، معیار تناسب یا عدم -2/3/4/2 

 «دانش ریاضى»و « ریاضیات عالم»تفاوت  -2/3/5 

 وحدت روش توسعه ریاضى )كمیت( و توسعه اصطالحات فلسفى )كیفیت( -3 

  با كیفیت و تقوّم آنها به هم« موصوف»با كمیت و « وصف»تناظر  -3/1 

  عدم لزوم تعدد روش توسعه كمیت و كیفیت -3/2 
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  یفى با توسعه كمىبودن توسعه ك توأم -3/2/1 

ساختار »و با عالئم دیگر بیانگر « ساختار كمیت»روش توسعه وحدت و كثرت با عالئمى بیانگر  -3/2/2 

  است« كیفیت

  امكان تغییر موضوع از طریق تغییر نسبت -3/3 

  تبعیت اوصاف موضوع از اوصاف منزلت -3/3/1 

  گیرى موضوعات بر شكل حكومت فاعلها بر ایجاد نظام، و حكومت نظام -3/3/2 

  فاعل، موجد موضوع و نسبت موضوع -3/3/2/1 

  بازگشت اصالت موضوع و اصالت نظام به اصالت كیفیت -3/3/2/2 

 



 73/4/4تاریخ جلسه:  21جلسه   

  زمینه بررسى فلسفه ریاضیات

 عنوان بحث:

  اسالمىدر ریاضى « تعدد و وحدت»معناى  -1

  در ریاضى اسالمى« كارائى ریاضى انتزاعى»بیان  -2

  

  

  در ریاضى اسالمى« تعدد و وحدت»(: معناى 1بحث) 

  معناى تعدد در ریاضى اسالمى -1 

  قوام تعدد به فاعلیت كه در رأس آن فاعلیت خداى متعال است -1/1 

 دارند اعداد در منازل مختلف فاعلیت قرارداشته و به یكدیگر تعلق -1/2 

  تفاوت معناى اعداد مشابه متناسب با جایگاه آن در نظام -1/3 

 تفاوت معناى اعداد متناسب با تفاوت نرخ تغییرات آنها -1/4 

  توان اعداد را با ضرب در منزلت مكانى به صورت خطى نوشت مى -1/4/1 

  تفاوت تغییر اعداد متناسب با منزلت مكانى -1/4/2 

 كند اى براى تغییر اعداد، كه همه اعداد را به یک جنس واحد تبدیل بطالن بیان معادله -1/4/3 

  بازگشت اعداد به یک جنس واحد )مابه االشتراك( در ریاضى انتزاعى -1/4/4 

  ضى اسالمىدر ریا« نوع، ارتباط و نحوه وابستگى»اختالف اعداد در  -1/5 

  اختالف اعداد در زمان، روشنگر اختالف آنها در مكان -1/5/1 

 تعدد انواع اعداد به تعداد منزلتها -1/5/2 

  )مبناى تعدد( در ریاضى اسالمى« وحدت»معناى  -2 

  عدم وجود نوع مشترك بین انواع -2/1 

  ایجاد نوع جدید در تركیب انواع مجموعه -2/2 

 «اختالف انواع اعداد»معیار « منتجه»تأثیر اعداد در اختالف نسبت  -2/3 

  است« مابه التقوم تركیبى»، مابه االشتراك انتزاعى نیست بلكه «منتجه» -2/3/1 

 «وحدت نظام»از « واحد كمى»اخذ  -2/3/2 

 «وحدت نظام»در « تعریف فلسفى اجزاء»امكان  -2/3/3 

 «نظام وحدت»شرط « آهنگ واحد تغییرات مجموعه» -2/3/4 
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 «وحدت نظام»و « وحدت انتزاعى»تفاوت  -2/3/5 

 «تعریف فلسفى وحدت نظام»امكان  -2/3/6 

  كارائى واحد مشترك انتزاعى در كنترل تغییرات یک نوع -2/4 

  تعیین نسبت جزء به كل، به معناى تعیین پایگاه جدول مشمول در جدول شامل -2/5 

 نسبت نظام )آهنگ تبدیل(، منشأ تغییر وحدت «توسعه نظام» -2/6 

شدن وحدت نسبت با واحد  ، در صورت تعریف«وحدت نظام»در « وحدت نسبت»بودن  منحل -2/6/1 

  انتزاعى

  

  (: ضرورت استفاده از ریاضى انتزاعى در ریاضى اسالمى2بحث) 

  كارگیرى فاعل تبعى كارگیرى ریاضى انتزاعى به دلیل ضرورت به ضرورت به -1 

  ضرورت بررسى نحوه ارتباط اعداد انتزاعى و اعداد حقیقى )تصرفى( در مرحله سوم بحث -2 

  در ریاضى اسالمى« انتزاع متناسب با نظام»ضرورت  -3 

  )برابرى( متناسب با نظام است« این همانى»، پذیرش «وحدت نسبت»پذیرش  -3/1 

  واحد سنجش، در بیان وحدت نسبت« نظام» -3/2 

  در وحدت نسبت، روشنگر اختالف آن با انتزاع« این همانى»روطبودن مش -3/3 

  



 73/4/7تاریخ جلسه:  22جلسه   

  زمینه بررسى فلسفه ریاضیات

 عنوان بحث:

  در نظام« وحدت نسبت»و « تناسب»، محور تعیین «وحدت نظام» -1

  انتزاعىكارگیرى ریاضیات  ضرورت به -2

  

  در نظام« وحدت نسبت»و « تناسب»، محور تعیین «وحدت نظام(: »1بحث) 

  در ریاضى انتزاعى و ریاضى اسالمى« این همانى» -1 

  ، بر اساس وجه اشتراك انتزاعى كمى«این همانى در نسبت»پذیرش  -1/1 

 و تولى بین اعدادبودن وضعیت والیت  در صورت مختلف« این همانى در نسبت»عدم پذیرش  -1/2 

  بودن وحدت نظام در صورت شاخص« این همانى در تناسب»پذیرش  -1/3 

 «تناسب اجزاء نسبت به كل»معیار تعیین « وحدت نظام» -2 

 «منتجه»مابه االشتراك نبودن  -2/1 

  جنس جدید است، نه جنس منتزع از مصادیق« منتجه» -2/2 

  رك انتزاعى و توان بر اساس وحدت نظامتفاوت معناى توان بر اساس جنس مشت -2/3 

  كننده تناسب اجزاء نظام ، واحد حقیقىِ تعیین«منتجه» -2/4 

 «وحدت نسبت نظام»، معیار تعیین «وحدت نظام» -3 

  اى شدن منطق ضرورت وحدت نسبت نظام، براى اجتناب از دوپایه -3/1 

  وحدت نسبت، طریق تبدیل كثرت به وحدت -3/2 

  كارگیرى ریاضیات انتزاعى در ریاضیات اسالمى (: بررسى ضرورت به2بحث) 

  ضرورت تعیین جایگاهى براى ریاضیات انتزاعى به لحاظ وجود و تأثیر آن در نظام والیت -1 

  كارائى نظام والیت در تعیین منزلت فاعلهاى زمان قبل -1/1 

  جایگاه خود نیستادبیات تبعى )مثل هر فاعل تبعى دیگر( مشرف به  -2 

  در ادبیات تبعى« انتزاع نسبتها»در ادبیات تصرفى و « نسبت بین متغیرها»مالحظه  -3 

  در محاسبات ریاضى« ارزش»تصرف در مفاهیم ریاضى انتزاعى پس از واردشدن  -4 

  حقانیت ادبیات انتزاعى در منزلت تبعى -5 

 «صورت»كننده  منطق تعیینكننده مواد، نسبت به  بودن منطق تعیین متصرف -6 

  كارگیرى منطق صورت به وسیله منطق تصرفى تعیین موضوع و جهت به -6/1 
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  بندى مواد بدون مالحظه نسبت تغییر بین آنها در منطق صورت دسته -6/2 

  بودن آن نیست جایگاه داشتن ریاضى انتزاعى به معناى متصرف -7 

  اعل تبعى در نظامضرورت ریاضى انتزاعى به ضرورت وجود ف -8 

  

 

 



 73/4/11تاریخ جلسه:  23جلسه   

  زمینه بررسى فلسفه ریاضیات

  كارگیرى ریاضیات انتزاعى، به ضرورت وجود فاعل تبعى در نظام عنوان بحث:   ضرورت به
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 1جلسه 

 بسمه تعالی

 دوره استداللی ریاضیات اسالمی

11/81/1731 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

 بازگشت مفاهیم كمی و كیفی به مفهوم واحد )فاعلیت( -2پریش و پاسخ ) سئواالت فلسفی برای مدل (  -1

 

حجت االسالم میرباقری:. .. من سؤالی را كه در جلسه قبل بود طرح كنم، سؤالی كه در آن جلسه دارند این 

گویند هر دستگاه نظری یک مفهوم مركزی دارد كه آن مفهوم مركزیش باید توضیح داده بشود.  است كه می

خوب تبیین بشود بقیه دستگاه قابل پذیرش است و اال اگر مفهوم مركزی دستگاه اگر آن مفهوم مركزی 

تبیین پذیر نباشد، قابل پذیرش نیست. آن وقت در مفهوم مركزی خیلی حرفِ روشنی ارائه نكردند كه 

اند، بدون  مقصود از مفهوم مركزی چیست. فقط مصداقاً روی همان ظرفیت و جهت و عاملیت دست گذاشته

شود؟ بعد توضیحی كه داده شد، گفتیم ما  ظرفیت، جهت، عاملیت، یعنی چه؟ و توسعه چگونه واقع میاینكه 

معتقدیم اشیاء فاعلند نه كیفیت، و دارای تعلق و میل هستند، فاعلِ مستقل نیستند. نیازمندی آنها به همین 

هست؛ منتها نسبت به تعلق  گردد. تعلق و میل آنهاست كه منشاء سیر و حركتشان هم تعلق و میلشان بر می

و میل خودشان هم فاعلند؛ یعنی نسبت به ساختارشان هم فاعلند. بنابراین آنچه كه ما داریم فاعلی است كه 

دارای فاعلیت است، اول فاعلیتش هم نسبت به ساختار خودش است كه همان تقاضا است، بعد امدادی 

نكه آنچه به او اعطاء شده هماهنگ كند و به كار بگیرد. كند. در ای شود، بعد از امداد فاعلیت جدیدی می می

پذیریم كه فاعل، اصل است نه كیفیت. این فاعل دارای میل و  گفتند اینها را به عنوان اصل موضوع، ما می
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آید كه مفهوم مركزی در این مرحله كه دنبال  تعلق است، ولی باز دنبال مفهوم مركزی هستند. به نظر می

تر و شاملتر چیست. اول فرض كردیم ما اول چیزی كه  روشِ تبدیل شدنِ این به نظام كاملكنند، یعنی  می

داریم یک كیفیت نیست، بعد چطوری، با چه روشی، روش روشن و مبینی این به یک كیفیت دوم تبدیل 

فروضات ی یک مفهوم اولی است، یک م دانند، یكی ارائه آید آنچه كه الزم می شود؟ بنابراین به نظر می می

اولی است. دوم اینكه روشی كه بتواند مفروضات را به اصطالحات كاربردی تبدیل كند، بعد اگر ما این دو را 

تمام كردیم، یعنی درست، روش روشن شد و روش در درون خودش ابهامی نداشت، مفاهیم و مفروضات ما 

ببینیم كارآئی این دستگاه چقدر است، هم ابهامی نداشت، بعد بر اساس این مفروضات و این روش باید بیائیم 

خواهیم، تمام بود این به معنای پذیرش دستگاه است و موجب  اگر كارآئی آن هم در جهتی است كه ما می

شود كه ما مفروضات آن را هم بپذیریم، دیگر بحث را روی مفروضات آن نبریم چون مفروضات عبارتند از  می

یستیم، بلكه دنبال كارآئی آن هستیم. ولی باید بتوانیم مفهومِ مركزیِ ای كه ما دنبال اثباتش ن حدود اولیه

آمد كه مقصودشان از مفهوم مركزی همان ـ به تعبیر ما ـ  روشنی ارائه كنیم. عرض كردم ابتدا به نظر می

ی دستگاه )اصول تعریفی(  ای است كه یک دستگاه دارد، ولی آنها را به عنوان اصول موضوعه حدود اولیه

آید در مفهوم مركزی بیشتر دنبال مكانیزمها و  اند، باز هم دنبال مفهوم مركزی بودند. به نظر می ض كردهفر

ی این مفاهیم را تمام بكنیم. اگر  خواهیم ارتباط این مفاهیم را و توسعه روشها هستند كه با چه روشی ما می

بدر آمد و تبیین شده بود و روشی بود كه  این دو تمام شد، باید سراغ كارآئی آن برویم، اگر روش از ابهام

كنیم تا كارآئی آن را  ایم، روی آن بحث نمی امكان جریان داشت و اصول موضوعه هم كه ما فرض كرده

كردند كه مفهوم مركزی  ببینیم. این ظاهراً سؤالی بود كه آنجا طرح شد. لذا زیاد روی مفهوم مرزی تكیه می

گفتند شما مفهوم  م مركزی هم دو اشكال داشتند؛ یكی این بود كه میباید توضیح داده بشود. در مفهو

مركزیتان سهم تأثیری را كه برای مخلوقات قائل است، جز تقاضا نیست؛ یعنی هیچ عملی برایشان قائل 

 نیست. 
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حجت االسالم و المسلیمن حسینی: علت این حرفشان هم این است كه معنی چند تا چیز را باید سؤال كرد 

دانید؟ روی این باید یک مقدار  ی آن دقت كرد. یكی چه معیارهایی را برای پذیرش یک نظریه كافی میو رو

بحث كرد؛ یعنی دقیقاً مثل بحثی را كه روی اصالت وجود و ماهیت داشتیم، كه معنی نفی را نفی ارتكازات را 

دانند مورد سؤال قرار داد.  نها الزم میآید كه چیزهایی را آ توانیم كار كنیم. اول به ذهنمان می تا نكنیم، نمی

شود. از جمله چیزهایی كه باید نقض بشود یكی این  آید خیلی راحت موانع این، نقض می به ذهن من می

انجامد. دُور در دستگاه انتزاعی باطل است. در این دستگاه، دور باطل است؟ یعنی  گویند دُور می است كه می

دانیم تا دور معی  م شیئی متقوم است؛ یعنی به عبارت دیگر دورمعی را پایه میگوئی چه؟ ما در اینجا وقتی می

گویند در تسلسل فرار از موضوع  شود، اینكه می شود. ولی تازه به دورمعی هم ختم نمی نباشد، شروع نمی

وع است در صورتی كه تجرید اصل باشد فرار از موضوع است. اگر تجرید اصل نباشد كه تسلسل فرار از موض

 رسد، راست است. نیست. بله! تسلسل هرگز به تجرید نمی

موضوعاً تسلسل، در تجرید ارائه به مجهول است، ولی در تقوم ارائه به مجهولی نیست. چون در تقوم، معلوم 

آید روی آن تأكید  شما، كارآئی شماست، حضور شما در فعل است، این یک مطالبی است كه به ذهن من می

كند؟  گویند علت بطالن چه چیزهائی است؟ چه چیزی بطالن را اثبات می مثالً اینكه میقرص بكنید. شما 

گوئیم؟ اینها را باید درست مشخص كرد. آنچه كه تمام شده است، این است كه  یعنی به چه چیزی باطل می

متناع، اند، كه این ا مفهوم نقیضین ـ در صورتی كه در خاطرتان باشد ـ دو مفهوم تجریدی خوانده شده

گوییم،  گوییم، به چه چیز صحیح می اجتماع نقیضین، یعنی ما بیائیم از اول معنایی كه به چه چیز باطل می

در این نفی صحبت كنیم تا معلوم بشود كه معیارهای بطالن و معیارهای صحت را باید عوض بكنیم. به 

ود و از دستگاه دیگری بخواهد عبارت دیگر اگر معیارِ صحت یا مقیاسِ صحت از خود دستگاه تعریف نش

ی آنها و  ی حد اولیه تعریف بشود طبیعی است كه اینجا نقض بشود. چون دستگاه ما كه برآمده یا الزمه

ی بسیار  ی نفی حد آنها و نفی معیار صحت آنهاست، این مسئله دستگاه آنها كه نیست، اگر دستگاه ما الزمه

صحت و بطالن اولین بحث است كه خوب انجام بگیرد و اینكه  آید معیارهای مهمی است كه من به نظرم می
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ی از همان دستگاه و  كند. به عبارت دیگر مقیاسِ در هر دستگاه برآمده معیار به یک مبدأیی بازگشت می

 ی یک دستگاه دیگری، به نظر شما آیا در این تردیدی هست یا نه؟ ی همان دستگاه است، نه الزمه الزمه

 به مفهوم عامش. س( مقیاس، مقصود

گویید كه باید قضایا به امتناع، اجتماع نقیضین بازگشت كند، باید در قضایا دور پیدا نشود،  ج( یعنی شما می

باید در قضایا... بیست تا باید داریم. اگر مثالً به دور بازگشت كرد این باطل است؛ یعنی اصلش كه به ام 

جتماع نقیضین باشد. این باید مورد بحث قرار بگیرد؛ یعنی اگر القضایای آنها برمی گردد كه همان امتناع، ا

ها نباید اجمال داشته  یک جلسه در همین مورد بحث قرار بگیرد و بعد ببینیم چه چیزهائی الزم است، همان

 باشند. شما چیزی به خاطرتان است؟

 س( نه! تا اینجا كه نه!

شود برداشت. بگوییم كه ما بر حسب دستگاه خودمان  ج( خوب! اگر این نفی بشود، آن وقت قدم بعدی را می

گیریم، مفهوم  تعاریفی را داریم كه بر آن دستگاه، برپا نشده است. بنابراین ما اگر مفهوم فاعلیت را به كار می

دانیم... اگر مفهوم ـ فرضاً ـ هر یک از  مرتكز در فاعلیت نیست، اگر مفهوم ما فاعلیت را أی موجد می

گیریم، اآلن شما یک مفهومی را فرمودید كه... خالصه اگر كارآئی یا ظرفیت یا  كه به كار میمفاهیمی را 

ی اینها مفاهیمی است كه در دستگاه خودمان  گوئیم، همه جهت یا عاملیت یا محوری یا تصرفی یا تبعی می

شود,  خودش پیدا می ی ی توسعه معنی دارد. معنایشان باید از اجمال شروع بشود، تبیینش اصوالً به وسیله

 ی خودش هم باید باز سیر از اجمال به تبیین باشد. روش توسعه

 كنند دستگاه حوزه است ]؟[ آقای صدوق: آن وقت دستگاهی را كه دفاع می

 شود گفت كه همراه هستند. ج( دستگاه حوزه و دانشگاه در یک جاهائی تقریباً می

 .آقای صدوق: در دانشگاهها از نظر ما همین....
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ی روش قیاسی مالحظه  سازند، تالئم آن را به وسیله ج( مثالً ریاضیات را در عین حال كه دستگاه می

كنند. روش قیاسی یعنی همین كه در آن متناقض نباشد در آن متناقض نبودن، یعنی همین قیاس شكل  می

 اول.

 آقای صدوق: یعنی خود آنها هم این را. ..

گویند باید اصول موضوعه انتخاب بشود بینش  د؛ یعنی دستگاههای ریاضی میج( بله! دیگر این را قبول دارن

ی قیاسِ شكل اول است. انتخاب پیش فرضها را بر اساس اعتقاداتِ منطقِ  تالئم باشد. اثبات تالئمش به وسیله

گویند  اش نیست كه بگویند مثالً باید حسی باشد یا بدیهی عقلی باشد یا چیز دیگر باشد. می صوری و فلسفه

 كنیم. شان را اثبات می كنیم ولی تالئم نه! ما چهار مفهوم را انتخاب می

آقای میرباقری: خالصه، سؤال آنها این است كه یكی اینكه این مفهوم مركزی سهمی را كه برای مخلوقات 

، ای برایشان قائل نیست، دوم اینكه این تعاریف اولیه قائل است، جز تقاضا چیزی نیست، سهمی عرضه

 توانائی...

بینیم، یعنی چه؟ فاعل موجد  بینیم، در دستگاه خودمان می ج( اتفاقاً برعكس ما، تنها جائی كه عرضه را می

 كنند. كند را هرگز حكمای حوزه ]؟[ ایجاد  است، ایجاد می

ی طولی نظام عالم را توضیح  گویند این روش، روشی است كه رابطه كنند می س( اشكال دومی هم كه می

ی دو انسان به همدیگر،  تواند تفسیر بكند. رابطه ها را در عرض به همدیگر نمی ی پدیده دهد، اما رابطه یم

 شود.  ی دو تا جسم به همدیگر در این دستگاه توضیح داده نمی رابطه

ی ا ی هم عرض، قابل تعریف نیست، چون هر رابطه گردد، رابطه ها، به تولی و والیت بر می ی رابطه چون همه

 ی. .... منوط به این است كه تحت رابطه

 كند. ج( اگر نظام تولی و والیت شد نظام خودبخود این را باز می

 س( یكی از دو طرف در دستگاه ولی باشد و یكی از دو طرف متولی باشد.



60  ······························································································································································  

ای بخواهد تولی داشته باشد، مجموعه به هم  ج( ولی وقتی نظام شد، معنایش این است كه اگر یک مجموعه

شود كه آن  كند، برای نفر دوم، دو تا خلق می گوییم به صورت خطی رشد می ارتباط دارند؛ یعنی ما هرگز نمی

 شوند. دو تا محور ارتباطشان نفر دوم می

خواهد. این دو تا سؤال اصلی آنها است كه چطوری این نظام را تبیین كنیم كه  س( این طبیعتاً توضیح می

دهد؟ دوم اینكه این جز عرضه سهم دیگری ندارد. سوم اینكه یک تفسیر ی هم عرض را توضیح ب رابطه

روشنی از خودِ ظرفیت، جهت، عاملیت، به عنوان مفهوم مركزی ارائه بشود تا معلوم بشود ظرفیت، جهت و 

 خواهد تعریف بكند؟ ای را می عاملیت چه نوع رابطه

یاد است بیانتان هم صریح است از آنها درست ی صدرتان ز ج( به عبارت دیگر اگر حضرتعالی كه حلم و سعه

ما این را درست « بحول اهلل و قوته»شود.  اشكال را تلقی بكنید و اینجا بگویید اشكال آنها یک، دو، سه می

كنیم. ولی اگر برای خودمان مجمل باشد؛ یعنی به عبارت دیگر ما كه خودمان را موظف به یک  تقریر می

توانیم بپذیریم اینكه خوب! این هم كه نشد، برای ما ندارد. این هم نشد  نمی دانیم و فعالیتی شرعاً می

ی كفار را بپذیریم. معنای این هم كه  شود خدمت كرد در این میدان حمله معنایش این است كه پس نمی

بیت آید به ساحت اهل  نشد، معنایش در نظر ما این است كه استغراهلل بگوییم كه حاال تیر از طرف دشمن می

گوییم ما این جوری ـ بحول اهلل وقوته ـ  خورد، بخورد دیگر چكارش بكنیم. برویم دعا كنیم كه نخورد. می می

توانیم چكار بكنیم اینجا از خدا هم كمک بخواهیم  گوییم كه باید به میدان بیاییم، ببینیم ما می نیستیم، می

خواهید اسمش را سپر بگذارید یا اسمش را خدمه یا  یكه ما را خدا قرار بده انشاء اهلل تعالی، خالصه حاال م

هر چیز دیگر بگذارید. به هرحال تیر از دشمن به ساحت اربابمان نخورد و دل محبین سست نشود كه به آن 

توانیم روی آن  طرف برود. ما كه از این مطلب نباید بتوانیم دل بكنیم، اگر نباید بتوانیم دل بِكنیم، اینجا نمی

خواهند، آنها چه سؤاالتی دارند و در خود  و اجمال بگذریم. ببینیم چه چیزی است چه چیزهایی میبا اهمال 

توانیم طرح كنیم كه سوال آنها را زیر سؤال ببریم؟ معلوم بشود سؤال  سؤاالتشان، ما چه جور سواالتی را می

بول بكنیم و آنها هم كه التفات توانیم این را ق دهد كه ما نمی آنها از دستگاهی است كه امكان حمله را می
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آید بزرگترین چیزی را كه خوب است در ابتدای  كنند به نظرم می پیدا بكنند، این را همراه با آن قبول نمی

ی معیار مشروعیت چیست، شد. اگر در خاطر  اثبات، بحثش را به میدان بكشیم همین كه یک بحث را درباره

و رفت و معلوم شد كه معیار مشروعیت و نسبتش به شارع چه چیزی مباركتان باشد آن بحث انصافاً خوب جل

است. در چند فصل هم آن را پاسخ دادیم، یک فصلش این بود كه خود اینكه دستگاه منطقیمان قدر متیقن 

دهد غیر از این نباید باشد؛ یعنی نباید از یک متن یا دو متن یا سه متن، مبنا اخذ  از شرع را اصل قرار می

ی  خواهد در كلیه ظیر تواتر معنوی، باید اینجا یک قدر متیقن مذهبی وجود داشته باشد. چون میبشود ن

ی احكامِ توصیف و عینیت را مبنا باشد،  ی در اثبات ـ عمل و عینیت باشد، كلیه احكام ـ منطقی كه در واسطه

متن یا دو متن، یک  تواند مخصوص یک ی احكامِ ارزش را متكفل نحوه ربطش باشد. خوب این نمی كلیه

حكم یا دو حكم یا توصیف یا ارزش یا بعض از اینها باشد. این یک سطح بود، یک سطح هم فرمودید به 

تواند بگوید كه بیایید  تواند رجوع به متون را بپذیرد. نهایت نه در مبنا بلكه در بنا، در بنا می همین دلیل می

معه شناسی، برای مثالً بخشهای مختلف از شرع استفاده كنید پیش فرضها را برای مثالً روانشناسی، برای جا

ی مشروعیت منطق و تفاوت مهمش نسبت  و اصول موضوعه قرار بدهید و مدل بسازید. این یک حرف درباره

به سایر منطقها بود. یک حرف دیگر باید در صحت و بطالن منطقی خود دستگاه بحث بشود؛ یعنی مبنای 

تواند به دو علت بطالن  تواند در این دستگاه به امتناع نقیضین برگردد؟ می ست آیا میاثباتِ نسبت و نفیِ نی

باشد؟ اینها را باید بحث بكند. بحث سوم هم اینكه اگر اینها بطالن است چه سیری را واقعاً باید داشته باشد؟ 

ریم یک مقبولیت، اول باید سیر، بداهت باشد یا بداهت نباشد؟ یعنی یک مشروعیت، شرط شرعی بودن دا

 شرط پذیرش داریم، كه باید اینها را تمام بكنید. حاال نظر مباركتان چیست؟

كردیم كه ببینم برخورد با بحثهای آنها چطوری باید باشد؟ حاال جواب روشن است  س( من همین فكر را می

 برای روش برخورد.

ببینیم آنها مفهوم مركزی را چه چیزی ج( یعنی روش برخورد را ]؟[ منتظر نباشیم، انفعالی این است كه 

 گویند. آنها را ببینیم كه چه.... می
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 س( اینكه من دائماً دنبال این بودم كه ایشان اول حرفشان را بزند كه ما از موضع نقض شروع كنیم.

توانیم نقض را طراحی كنیم. طراحی نقض بهتر از نقض را شروع كردن است. ما  ج( نه! ما خودمان هم می

مان نقض را طراحی بكنیم؛ یعنی مدل برای نقض كردن درست كنیم تا خودمان در نزد خودمان خود

ی دوم چه چیزی باید نقض كرد؟ در طراحی نقض  ی اول چه چیزی باید نقض و رتبه مشخص باشد كه رتبه

وعیتی ی مشروعیتی كه تمام شد، كه آن دستگاهها مشر كنیم همان مسئله باید اولین چیزی را كه نقض می

ندارد مال ما مشروع است این تمام شد. مقبولیت عقلی یا تالئم یا انسجام آن هم، یعنی انسجامش را هم باید 

تمام بكنیم كه معیارمان در انسجام یا تالئم یا مقبولیت چیست؟ روی اینها باید به صورت یک اصول پایه 

ور و اینها عالمت بطالن است، به چیز، عالمت صحبت بكنیم و باید دلیل را رد بكنیم، بازگشت به نقیضین و د

بطالن آن به چه چیز، عالمت صحت است. یكی هم خصوصیات سیر است كه آیا خصوصیت سیر در این 

دستگاه باید در شروع از بداهت باشد؟ یا نه، اصوالً نباید شروع از بداهت باشد؟ آن وقت معنای اجمال را هم 

 اجمال در نظر ما چیست؟باید خودمان اینجا متكفل بشویم، 

 س( حاال اگجر ما سراغ روش بیاییم، ما برای اینكه بتوانیم یک دستگاه بسازیم به چه چیزی محتاجیم؟

ای احسنت! همین برای اینكه بتوانیم یک دستگاه بسازیم به چه چیزی نیازمندیم، این موضوع اصلی  ج(

مند به تبعیت از دستگاه هستیم؟ یعنی صحبت است. موضوع اصلی آیا برای ساختن یک دستگاه، نیاز

 سازیم؟ سازیم یا دستگاهی مشرف بر یک دستگاهی می دستگاهی درون یک دستگاه می

دهند ما هم معیار صحت قرار  اگر درون یک دستگاه بسازیم باید آن چیزهایی را كه آنها معیار صحت قرار می

 ما هم معیار فساد قرار بدهیم. دهند بدهیم، آن چیزهایی را كه آنها معیار فسار قرار می

كنم از والیت، تولی، تصرف سطح اولش باید از این سه تا در بیاید نوع  ج( سطح اول تقومش مثالً عرض می

وصف ظرفیت، جهت، عاملیت، محوری، تصرفی، تبعی، هماهنگی، وسیله، كارآئی در بیاید. این سطح اولش 

واند فرض بشود كه بتوانیم آن را به نُه وصف توصیف بكنیم. ت است باید بگوییم این مفهوم وقتی متقوم می

 سطحِ دوم تقوم، سطحِ سوم تقوم و سطحِ مثالً بیست و هفتم تقوم، ما باید مرتباً سطوح متقوم را ببینیم.
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 س( بنابراین، این خودش یک اصل روش است؟

 ج( بله!

گویند؛ یعنی ما یک حد  كزی میكنم وقتی مفهوم مر س( كه آنها هم دنبال همین هستند من فكر می

كند و چرا اینگونه؟ چرا طور دیگر  باالجمال را بگوئیم و بگوئیم این حد باالجمال چگونه توسعه پیدا می

 اش هم را خوب تبیین كنید. تواند توسعه پیدا كند؟ و مكانیزم توسعه نمی

توانیم  را ما در هر شرایطی می گوئیم، اول خود این پاسخ فرمائید این پاسخی را كه می ج( یعنی شما می

شروع  _1بدهیم؟ این ممكن است بگویید كه اثباتهایش را بگویید، فعالً ما كاری به نفی نداریم. بگوئیم كه 

شود، اولین  باالجمالِ سطح اول بر اساس مبنای اصالت والیت. در سه سطر، از سه دسته وصف شروع می

 بگذاریم نام خوبی است؟« حد اولیه»ی  را كلمهقسمت، اصالت والیت حاال خود اینكه نامش 

خواهید بفرمائید، مبنای دستگاه یا.... ما باید بفهمیم مفهوماً چه چیزهایی نیاز داریم، اسم  س( هر چه می

گذاری مهم نیست، البته اسم گذاری متناسب با مفاهیم دستگاه باشد طبیعتاً اولی است، ولی مفهوماً اول باید 

 چه چیزهایی نیاز است.معلوم باشد كه 

ی  ج( یعنی مباحث نفعی ما، ما را باید به یک حدی برساند كه از آنجا بتواند قابلیت اثبات داشته باشد، واسطه

 در اثبات داشته باشد.

 گویید حدی را ]؟[ كیفیت. حد اولیه ]؟[ روی اصالت الكیفیه بیشتر ]؟[ آقای صدوق: ]؟[ چون می

 است كه بگوییم حد اولیه ]؟[ آن وقت كیفیت اصل باشد خوب

 مان را در اینجا، در تعریف خود دستگاه بیاوریم. شود خود تعاریف فلسفی ج( می

 شود. آقای صدوق: ]؟[ تصرف، مبنا می

 آقای حسینی: نه! خود مبنا را هم بگوییم كه مفهوم محوری است، مفهومی محوری است.

 آقای صدوق: نظام؟

 مفهوم محوری داریم كه والیت، تولی، تصرف است. یک مفهوم تصرفی داریم.ج( نه. در نظام مفاهیممان، 
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 س( كه همان ظرفیت، جهت، عاملیت و محوری، تصرفی، تبعی، هماهنگی وسیله و زمینه است.

 شود. ی اینها توصیف می ج( و یک مفاهیم تبعی داریم كه به وسیله

ی ارائه بدهیم. بگوییم مفهوم محوری این است، آقای میرباقری: ما هیچ وقت نباید یک مفهوم محوری مشخص

اند. به نسبت دیگر ما بگوییم، این مفهوم  ی مفاهیم محوری فرمودید، همه برای این تعریفی كه قبل می

 اند، نسبتهایشان متفاوت است. اند، تبعی اند تصرفی ی مفاهیم محوری محوری است؟ نه! همه

توانیم بگوییم محورِ نظام در  را چه مفهومی داراست كه می هایش متفاوت است، بزرگترین نسبت ج( نسبت

رسد این سه مفهوم والیت، تولی،  ی نظام دارد، هر چند متقومند؟ به نظر می نسبتِ حداكثرِ تأثیر را در توسعه

ی این مفهوم باال نیست نه اینكه  تصرف، مفاهیم متقومی هستند كه هیچ مفهومی نسبت تأثیرش به اندازه

قل از سایر مفاهیم است. بعدش هم ظرفیت، جهت، عاملیت و محوری، تصرفی، تبعی و هماهنگی، این مست

هایی را كه باید بسازید، مجبورند  ی مدل وسیله، زمینه، این نُه تا مفهوم، مفاهیم تصرفی هستند كه كلیه

ی مفاهیم  به كلیه شان را از اینها اخذ كنند؛ یعنی بین والیت، تولی، تصرفِ مفهومی نسبت اوصاف فلسفی

 تبعی واسطه است.

ی  س( حاج آقا! خود اینكه ما بگوییم یک مفهوم، مفهوم محوری است، بعد در عین حال بگوییم كه همه

 اند... ی مفاهیم به نسبتی محوری اند این دو تا خیلی سازگار نیست. اگر همه مفاهیم محوری

كس، دیگر محور نیست یا این هیچ گونه تبعیتی از ج( این هم نگفتیم، این مفهوم محوری است؛ یعنی هیچ 

توسعه ندارد به میزانی قدرت توسعه دارد كه تابع پیدا كرده باشد؛ یعنی مفهوم والیت، مفهوم تولی، مفهوم 

 تصرف، كارآئی عملیش منوط به مقداری است كه تابع و متصرف داشته باشیم.

تا ابزار هم دستگاه تصرف  500طبیعی است كه نهایتاً تا مدل باشد، خوب  500اگر تكرار پذیر متصرفش در 

هزار تا زور  500ی  اش بدهیم، خوب به اندازه هزار تا یک روزی توانستیم توسعه 500دهد. اگر مثالً در  می

ی خودت هستی  دارد؛ یعنی این جوری نیست كه محور چه نظام تعریفی، یعنی اگر گفتند كه سلطان خانه

 و تا بچه. ..خوب این خانواده و د
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شود بگوییم این سلطان است، باید بگوییم در كل سلطان است، یعنی چه  س( روی این مثال، سلطان را نمی

شود به یكی نسبت داد، بگوییم  این سلطان است؟ چون همه چیز سهمی در سلطان بودن دارد. سلطان را نمی

 این سلطان است.

اینكه این دستگاه برآمده از تجریدِ در خود مفهوم سلطنت و شود، اصالً خود  ج( البته سلطان تجریدی نمی

ی خودش است معنایش این نیست كه  گوییم مرد سلطان خانه والیت یا برآمده از آنها نیست. وقتی هم می

امرش در آنجا جاری است. نه! یک سهمی از سلطنت را هم زنش دارد از « حیث یشاء، بها یشاء، كیف یشاء»

 هم سلطنتی دارد.همان بچه هم یک س

 شود بگوییم سلطان این است، سلطنت در كل یک امر شایع است. س( پس اصالً نمی

گویید منصرف به فرد اكمل است، ولو جواب  ج( مثل این است كه بگوییم انسان نبی اكرم است كه می

 .ی اول همان است كه انتظار دارید كه بخواهید سلطان انتزاعی پیدا كنید حضرتعالی در پله

گویم سلطان انتزاعی پیدا كنیم؛ یعنی هیچ وقت در این دستگاه معنا ندارد  س( عرضم همین است، من نمی

 كه ما بیاییم و بگوییم این مفهوم، محور است، همان محورند، همه هم تابعند، همه هم متصرفند.

 )ج( نه! نسبتشان فقط فرق دارد.

گوییم اول در دستگاهمان همه متقومند، بعد آنكه  ، میكنیم س( معنایش این است كه ما یک كار دیگری می

 گوییم. سهم تأثیرش در محوری بودن بیشتر است به آن محوری می

 ای احسنت! ج(

 س( آنكه در تصرف در تبعیت.

اش هم مثالً  ج( دقیقاً همین طور است. بنابراین اگر یک خانه، این سلطانش باشد محور است، نسبت محوری

است ولی به نسبت یک ده، اگر در  64است. اگر در یک ده هم باشد محور است  64، 343در یک خانه از 

یک شهر هم باشد به نسبت یک شهر، اگر در یک كشور هم باشد، به نسبت یک كشور اگر در كل جهان هم 

از  باشد به نسبت كل جهان در یک زمان، اگر كل تاریخ هم باشد به نسبت كل تاریخ. چیزی هم بیشتر از این
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ی جدی هم بیش از این  ی استعمالِ بیش از مقدار را نداریم، اراده مفهوم محور، ما قصدمان نیست؛ یعنی اراده

خواهیم بگوییم محور است یعنی هیچ  ی جدی و استعمالی ما هر دو منطبق برهم است. ما نمی نداریم. اراده

 مقداری از تبعیت ندارد؛ یعنی انتزاعی، محور است.

فرمائید؛ یعنی نظام مفاهیم ما، روی هر مفهومش كه دست بگذاریم  را در نظام مفاهیم هم می س( عین این

 سهمی از محوریت دارد.

 ج( یعنی هیچ مفهومی را نداریم كه هیچ سهمی از محوری را نداشته باشد.

 س( كه كل نسبت به آن سهم، تابع است؟

ند. متأثر است نه اینكه تابع است، نسبت تأثیر ك ج( كه كل نسبت به آن سهم متأثر است؛ یعنی تبعیت می

 دارد.

 س( نه. محور است.

شود. تأثیر، آن چیزی كه مؤثر است نسبت به متأثیر،  ج( محور است، متأثر است، تأثیر یعنی همین معنا می

یجاد كند( موجدٌ است و )ا ی می نافذ است. به عبارت دیگر صحیح است كه در فاعلیت بگوییم مریدٌ است )ارده

 كند(. می

اند مثل جمادات است، كه  آید كه بگوییم یک دسته از فاعلها تبعی ج( بنابراین دستگاه، این سؤال پیش می

 قدرت تصرف ندارند. 

كنند. اصالً ما گفتیم حركت  ج( قدرت تصرفشان محال است كه صفر بكنیم. اگر صفر بكنید، حركت كه نمی

شود از چیزی كه مطلقاً تابع  ایم جزئیت برای نظام واقع نمی اصالً گفتهبدون فاعلیت، بدون ایجاد، محال است. 

 است. یعنی جبر مطلق را رد كردیم.

 شود بگوییم این فاعل تصرفی نیست. س( بنابراین آن وقت نمی

ج( تصرفی هست ولكن تصرف باز سطوح دارد یک سطوحش مستقیماً تصرف در نظام است. یک سطوح 

تصرف در خود بعد از تصرف موال است؛ یعنی به عبارت دیگر در حركت زمانی و  تصرف در نظام، از طریق
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شود، بنحو تصرف در  گوییم اول حركت زمانیش ایجاد می گذاریم؛ یعنی یكی را می مكانیش اختالف می

گوییم  آید. یک چیزی است كه می كند. بعدش مكانی یعنی تصرف موال می حركت در زمان تصرف در خود می

شود؛ یعنی در اشیاء تبعی به نسبتی كه هر شیئی تبعی  آید بعد حركت زمانی آغاز می ل تصرف موال مینه! او

دانیم كه  دانیم كه زمانش متأخر از مكان باشد و به نسبتی تصرفی می باشد، هر شیئی به نسبتی تبعی می

 زمانش مقدم از حركت مكانی باشد.

 به این معنا به هیچ نسبت در آنها نباشد.هایی هم داریم كه تصرف  س( آن وقت یک فاعل

 ج( یعنی چه نباشد؟

 س( یعنی به هیچ نسبتی تصرف به این معنی ما نداشته باشیم )تصرف به معنای دوم(.

 ج( یعنی نه به معنای مكانی نه به معنای زمانی؟

 س( نه! تصرف به معنای تقدم زمان بر مكان.

 )ج( تقدم زمان بر مكان ندارند.

 لیهایی داشته باشیم كه اصالً این سهم را نداشته باشند.س( یک فاع

ج( تقدم زمانی بر مكان ندارد. مكان را حضور موال در پائین بگیرید، بعد برای متصرف خلیفه شدن و تصرف 

آید، به خالف اشیائی كه  خواهد پائین بیاید همراه آن می در زمان داشتن را بگیرید؛ یعنی وقتی موال می

 كند، سهم آن باالئی را ندارد. آید بعد آن خودش را هماهنگ می ر از مكان است، اول موال میتصرفشان مؤخ

 شود بگوییم ما یک فاعلهایی داریم كه اصالً متصرف نیستند. س( پس می

 ج( یعنی زمانشان بر. ....

ساری ی نظام  شود در همه س( من عرضم همین است این تصرف اگر این طوری تعریف بشود این را نمی

ی نظام به نسبتی تصرفی است. در عین حال بگوییم یک فاعلهایی هستند كه به هیچ وجه  كنیم. بگوییم همه

زمانشان مقدم بر مكان نیست، مكان در آنها مقدم بر زمان است، این سازگار نیست با اینكه این مفاهیم را 

ی، در كل نظام یک مفهوم شایعی است. گوییم مفهومِ متصرف، تابع، محور نسبتی بگیریم. از یک طرف ما می
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به نسبتی به هر یكی محور است، سایر نظام تابعند، به این نسبت از او متأثرند. این سازگار با این نیست كه ما 

بگوییم بک بخشی از نظام تصرفی نیست، به معنای اینكه زمانش بر مكان سبقت ندارد، مگر اینكه برای 

معنای از تصرف یعنی تصرف خاصی كه در آن زمان بر مكان سبقت دارد،  تصرف دو معنا كنیم، بگوییم یک

ها است. بنابراین باید یک معنای دیگری هم برای تصرف بكنیم و بگوییم  آن محسوس به یک دسته از فاعل

 تصرف به این معنی شایع و عام نیست.

شد در توسعه نسبت به سهم تأثیر ج( تصرف در توسعه كه دارند؛ یعنی هیچ چیز نداریم كه فاعلیت نداشته با

گویید انگشتر عقیق ایمان آورد،  نداشته باشد، ولو زمان مؤخر باشد. سهم تأثیر در توسعه دارد. اینكه می

 معنایش این است كه سهم تأثیر دارد.

 س( پس اگر سهم تأثیر است. ..

 ج( سهم تأثیر در توسعه دارد لذا صحیح است بگویید متصرفٌ در توسعه.

 فرمائید ندارد؟ پس تصرف به آن معنایی را میس( 

ج( تصرف به معنای اشرفی كه تقدم زمان بر مكان باشد، ندارد. تأخر زمانش از مكان است؛ یعنی پس از 

كند  كند، به نسبتی كه ]؟[ قدرت هم دارد، همین نسبتی را كه می تصرف، خودش را به نسبتی هماهنگ می

 است.كند، معنای تصرف داشتنش  یا نمی

كنیم، یک معنایش این است كه ساری در  س( ولی عرضم این است، بنابراین ما برای تصرف دو جا معنا می

 نظام است، یک معنایش این است كه ساری در نظام نیست.

گویید ساری نیست؟ بگویید سریان پس از مكان دارد، نگویید ساری نیست بگویید پس از این كه  ج( چرا می

تواند تا صد یعنی به صورت منفی آن را شریک بدانید، شریک در نظام به صورت  كند، می میموال تصرف 

 شود دید. شود دید، به صورت منفی هم می مثبت می
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شود. هر  س( پس اگر این شد، همان تصرفات، تصرفی محوری با سهم تصرف با محور در اینجا یک چیز می

كند محور است، محوری،  به معنای ]؟[ چون تصرف می فاعلی محور است؛ یعنی متصرف است. اگر محور

 تصرفی یک معنا دارد.

دهد. همه تا سنگ محور  ج( معنای محوری، تصرفی، تبعی، در هر جایی متناسب با منزلت خودش معنا می

تا تبعی پشت سر همدیگر  27است نسبت به نظام محور است. ولكن به نسبت خودش و جای خودش 

 گویند بله!  ی بیست و هفتم تبعی، محورند، می د این دسته از اشیاء در رتبهبنویسید، بعد بگویی

بریم؛ یعنی نسبت به كل عالم  شان را كه از كل عالم نمی ی ی بیست و هفتم تبعی محورند، رتبه س( در رتبه

 محورند.

ی اول، این باید از ی بیست و هفتم محورند، كه بگویم از در آخر اتوبوس، صندل ج( نسبت به كل عالم در رتبه

 در اول اتوبوس با صندلی اول فرق دارد.

 س( یعنی متصرفند؟

 ج( حتماً متصرفند.

 س( و محور هم هستند؟

 ج( محور هم هستند.

 س( در اینجا متصرفند یعنی چه؟

توانند نسبت به نفی محور باشد،  توانند تصرف بكنند، از طریق نفی می ج( متصرفند یعنی از طریق نفی می

توانند در سهم خودشان محوریت داشته  توانند نسبت به نفی محور باشند؛ یعنی نسبت به نپذیرفتن می می

 باشند. در سهم خودشان، سهم تأثیرشان یک دانه...

 ی باالتر. .. كند باید بگوییم نسبت به توسعه س( نپذیرفتن را اگر نفی معنا كنیم چیزی حل نمی

شود. یک چیزهایی در عالم، اول كار  كند و تسلیم نمی پذیرد، نفی می میی باالتر را ن ج( چرا؟ یعنی توسعه

ی از آن چیزی را كه  تسلیم شدند مثل سنگ عقیق، یک چیزهایی دیرتر تسلیم شدند؛ یعنی یک درجه
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داشتند تسلیم نشدند. س( حاج آقا! حاال من یک سؤال دیگر كنم. چرا ما محور، متصرف، تابع، بگوییم؟ یک 

 شود این جوری جایش گذاشت؟ تابعِ تابعِ می محور تابع

 تواند داشته باشد؟ ج( محور تابعی كه با تابعِ تابع چه فرقی می

 س( فرقش این است كه آن یک رتبه تبعیتش بیشتر از این است.

 ج( نه! فقط فرق همین جا نیست.

ه این سبقت زمان بر ای ك س( اگر تصرف را به معنی قدرت سبقت زمان بر مكان بگیریم، برای یک دسته

 مكان را قایل نیستیم.

 ج( چرا؟ عنایت بفرمائید نسبت به آن تابع تابعش، تصرفش مقدم است.

شود بگوییم تصرفی به معنای اینكه سبقت زمان، پس بگوییم جمادات سبقت زمان بر مكان  س(....... پس نمی

 د، منتها در محدوده متفاوتند.ندارند همه دارند، همه تصرفاتشان سبقت زمانی نسبت به مكان دار

ج( نه. اگر ما گفتیم تصرفِ سبقتِ زمان بر مكان نسبت به متصرف یعنی نسبت به باالتر زمانش بر مكانش 

گوییم  آید. این را می خواهد پائینتر بیاید همراه با آن می سبقت دارد، معنایش این است كه وقتی باالتر می

رسیم،  تر به همان فاعل تبعی كه می گویید نسبت به پائین كه میشریک است، خلیفه است. یک وقتی است 

ی زمانیش است؛ یعنی خواستش متأخر از تصرف است، ولی در  اش مقدم بر توسعه پس از اینكه مكاناً توسعه

 كند، به هر نسبتی كه تصرف كند. حینی كه تصرف می

 س( خواست چه كسی متأخر از تصرف است؟ خواست خودش؟

خودش متأخر از تصرف موال است، فاعلیت خودش متأخر از فاعلیت موال است در اینجا لقب س( خواست 

 تبعی دارد.

 س( اگر معنای تبعی را این گرفتیم باید یک دسته باشند كه دیگر تصرفی نباشند.
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ا كنم، ما الفی را داریم كه وقتی بخواهد تقاضا بكند در تقاض ج( حاال همین را دارم حضورتان تقریب می

آید؛ یعنی زمانش بر  كند، در عاملیت همراه موال می مستقل از موال است. بعدش موال وقتی به او اعطا می

 كند. بعد موال افاضه. .. كند؛ یعنی تعلق به باالتر پیدا می ی زمانی پیدا می مكان سبقت دارد. ما اول توسعه

 دهد؟ س( تعلق به باالتر، یعنی ابتدا ساختارش را تغیر می

 دهد یعنی حركت زمانیش اول است. یعنی ساختارش را تغییر می ج(

 دهد. س( آرایش خودش را ابتدا تغییر می

كند  ی مكانی پیدا می گوییم. باالتر، توسعه ج( گفتیم آرایش خود را اگر ابتدا تغییر بدهد به آن تعلق زمانی می

 پس از اینكه این منزلت زمانیش را معین كرده است. 

 ها است. سته از فاعلس( این یک د

 ی عالم به تقدم زمانیشان شریكند. ج( كه انسان، از این دسته هستند. بنابراین در توسعه

ی خاصی این  ی سریان مكانی باال در مادون متأخر باشد، در یک محدوده س( این هم مطلق نیست كه همه

 جور است.

 ای كه ایشان متصرفند. ج( در محدوده

 چیزها هستند.س( واال در ]؟[ خیلی 

ای كه متصرفند  ها معنا بشود. در محدوده ای كه پایبند این هستند كه ایشان باید مثل تبعی )ج( در محدوده

 ایشان...

ی تصرفشان همین  ها اگر تصرف قائل شدیم در محدوده بریم. برای تبعی ها می س( عین این را در تبعی

 زمانی ندارند.ی تبعیتشان است كه سبقت  جوری هستند. در محدوده

 ای احسنت! ج(

 س( پس همه، همین طورند.
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ی مكانی  گویید زمانشان نسبت به توسعه ها كه می خواستیم عرض كنیم در پائین ج( دقیقاً حاال همین جا می

 دهند. ی مكانی دارد بعد آنها خودشان را آرایش می مقدم نیست، اول موال توسعه

 ت؟ معنایش این است در آن محدوده مجبورند.ای زمانشان مقدم نیس س( در هیچ محدوده

ای است.  شان در چه محدوده شوند. ببینیم محوری و تصرفی ج( در آن محدوده به قول شما تبعی تلقی می

ی مكانی موال نسبت آنها، یک پاسخ نسبت به این دارد. محورِ در  پس از ورودِ تقدمِ خواست موال، یعنی توسعه

 گیری. محور در پاسخ بودن غیر از محور در سؤال است. وضعپاسخ هستند نه محورِ در م

 س( این پاسخشان سؤال نیست.

گیرند، این سؤال از این طرف به طرف آنها رفته  گیرند، موضعی را نمی ج( خیر! پاسخشان، منزلتی را نمی

رند. حاال پذی خواهند بكنند، این یک مقدارش است، یک مقدارش را هم نمی است، زمینه را این شكلی می

عنایت بفرمائید در آنجا سه دسته باز كار داریم یک دسته كار نداریم. یک دسته كار داریم كه نسبت به نفس 

خودِ پاسخشان محور هستند، یک دسته نسبت به نفس پاسخ، متصرفند، یک دسته از وصفهایشان هم در 

بینیم. ولی مؤخر از تصرف موال، همین كه  خود پاسخ تابعند؛ یعنی باز محوری، تصرفی، تبعی را در همانجا می

گویید  گویید در پاسخ موضع گرفت؛ یعنی توانست یک نحوه محوریتی را داشته باشد. همین كه می می

كند؛ یعنی متصرف است. و پس از  حاالتش را متناسب با او تغییر داد یک نسبت از حرف موال را جاری می

 اینكه. ..

 س( متصرف است یعنی چه؟

 صرف در تبعیت، محور در تبعیت است.ج( مت

 س( حاج آقا! باالئی هم كه. ..

خواهم ببینم این فاصله كامالً روشن شده كه یكی اول تصرف است،  ج( نسبت تبعیت یعنی تقدم. من می

 یكی دوم تصرف است یا نه؟
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در این سهم گوییم در این سهم واقعاً متصرف است، باید  س( عرضم این است اگر سهم تصرف قائلیم، می

 تقاضایش مقدم بر فرمان باشد واال تصرف معنا ندارد.

 ج( تصرف، مقدم بر جریان فرمان یا خود فرمان؟

 س( بعد فاعلِ تصرفی هم، همین طور است.

 ج( نه! در فاعل تصرفی...

قانون، س( در فاعل تصرفی هم تقاضا بدون تولی و قانون كه ممكن نیست. باید قانونی باشد این در تولی به 

 تقاضا كند. معنایش این است فرمان مقدم بر. ..

 ج( نه! نكته همین جا است.

 تواند متولی به فرمان نشود.  تواند متولی به فرمان بشود می س( منتها می

 فرمایید. اگر گفتید موجد راه است، این نیست. ج( اگر گفتیم اختیار برابر چند راه است، همین است كه می

 عنی موجد تولی یا موجد...؟س( موجد راه، ی

 ج( موجد تولی.

 س( تولی به قانون یا تولی بدون قانون. موال قانونی ندارد طریق تولی به موال قانونش نیست.

ج( نه! این معنای این مطلب همین است كه اختیار را بیاورید برابر اینكه یكی از این چند راه انتخاب كن، نه 

اند كه ایجاد كن. اگر گفتید كه این دقیقاً بحثهایش  خاب كن. نه زور به شما دادهاند انت این كه زور به تو داده

 اگر مرور به گذشته بكنید.

كنیم باید متناظر  س( اگر اختیار را این طوری تعریف كردیم كمترین اختیاری كه برای پائین هم تعریف می

راه دارد نباید قانون، مقدم باشد، نباید  ی اختیار خودش قدرت ایجاد با همین باشد؛ یعنی آن هم در محدوده

 فرمان مقدم باشد.

 ج( او در جریان قانون اختیار دارد، نه در ایجاد قانون. این در ایجاد قانون اختیار دارد.

 اش كیفیت. .. س( یعنی به تعبیر دیگر این تولی
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كند. این اختیارش در خود  پیدا می كند. او در جریان، او در عاملیت، اختیار ج( این در تشریع، اختیار پیدا می

 اتخاذ موضع است؛ یعنی این شریکِ در تصمیم است، او شریک در اجراست.

 س( شركت در اجرا، بدون شركت در تصمیم معنا ندارد.

 ج( شركت در اجرا. ..

 گیرد در اصل وقوع چیزی....... س( اگر نتواند تصمیم بگیرد به میزانی كه تصمیم می

ز تشریع است. وقوع راست است وقوع شما ممكن است در وقوع بگویید همه با هم یعنی در ج( وقوع، خیر ا

شان نیست  شان حضور دارند. در واقع منتجه، هیچ كدام دهد. در منتجه، همه منتجه، وقوع معنی منتجه را می

 كه حاضر نباشند. انشاء اهلل تعالی روز پنج شنبه هم خدمتتان خواهیم بود.

گوییم ظرفیت، جهت، عاملیت، فاعلی است،  خواهیم توضیح بدهیم می كانیزم را وقتی میس( در واقع م

تقاضایی متناسب با تقاضا، اعطا و عمل، عمل اگر بخواهیم بگوییم این باز عمل معنایش چیست؟ معنایش 

 فرمان دادن به مادون است؟ تصرف در مادون است.

 ج( بله! تصرفی ها، فرمان دادن است؟

 كنند. .. له سؤالی كه میس( بالفاص

رسی كه در فاعل تبعی، عمل، یعنی فرمان  ها، فاعل فرمان دادن است، ولی به فاعل تبعی می ج( تصرفی

 شود. نمی

ی آن خود فاعل تبعی كه خلق شد برای  خواهیم توسعه س( آن وقت سؤال همین است كه ما در قدم بعد می

فرمان این است یا توسعه آن هم به همین نحوه است كه آن ی آن در طریق  این تعریف كنیم یا نه؟ توسعه

بالفاصله « ب»فرمائید  خلق شد. می« ب»، «الف»كند؟ یعنی برای  تقاضایی دارد و به این اعطائی به این می

هم با این مدل سازگار باشد. چون مدل، « ب»ی  كند، سؤال همین بود كه باید خود توسعه در آن تصرف می

گوییم  كند؛ یعنی ظرفیتی، تقاضایی، اعطایی، عملی است. وقتی می ت و عاملیت تعریف میتوسعه را به جه
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خواهیم تعریف بكنیم نقضِ این تعریف  را می« ب»و « الف»ی  خلق شد باید وقتی رابطه« ب»، «الف»برای 

 نكند.« بـ»توسعه را در باب خود 

 ج( درست است.

ریف بشود. چون توسعه را ما داریم به ظرفیت، جهت، عاملیت اش بر همین پایه تع باید توسعه« ب»س( خود 

ظرفیتی است باید جهتی داشته باشد و اعطائی به آن بشود، فرمان « ب»گویند خود  كنیم، می تعریف می

كند باالئی كه نسبت به این محور به او اعطاء  باالئی این وسط چه كاره است؟ باید بگویید این تقاضایی می

 دهد. نكه باالئی فرمان میكند، نه ای می

 شود. كند به هم ملحق می ج( باالئی حضور پیدا می

گوییم یک قدم از طرفی باال، این كسی كه باالیی را  خواهد عمل كند، ما می س( خب ملحق كه شد باالیی می

این  كند. اش را جاری می ای كه اراده كند، تصرف یعنی فرمان. رابطه برایش خلق كردند تصرفی در او می

 پایینی كه بخواهد توسعه پیدا بكند...

 ج( توسعه كه بخواهد پیدا بكند یعنی برای او چیزی خلق بشود؟

 س( حتماً همین طور است.

 ج( حاال سؤال همین است.

ی باالئی ناسازگار باشد. اگر ما  ی پائینی نباید با توسعه ی آن هم باید تعریف كنیم؛ یعنی توسعه س( توسعه

 را با ظرفیت، جهت، عاملیت بگیریم نباید عاملیت باال با مثالً. ..طریق توسعه 

 ی خودش؟ كند یا به توسعه ی باالئی، پائینی توسعه پیدا می خواهم ببینم به توسعه ج( می

 ی خودش. س( نه! به توسعه

گیرد  می گوییم در این متصرف نیست، بلكه تابع است. قرار ج( حاال سؤال همین جا است كه آیا وقتی كه می

ای  شوند. دوباره به انسان متصرف موهبه در یک زمان جدیدی كه در آن نظام اعضای دیگر به آن ملحق می



76  ······························································································································································  

شود؟ یعنی ارتباطات جدیدی  گیرد، كامل می شود چون تابع در یک نظام اكملی قرار می ای كه می شد. هبه

 كند؟ پیدا می

خواهد بپوشاند  ی نظام را می ی مركزی كه همه هآقای میرباقری: یعنی حاال به تعبیر دیگری این هست

 ی كل نیست؟ یعنی در كل نظام ساری نیست؟ گوییم ظرفیت، هت، عاملیت، این طریق توسعه می

شود، یک توسعه برای متصرف داریم  ای برای محور كل داریم كه برایش متصرف مرتباً خلق می ج( یک توسعه

 كه برای متصرف...

 كنیم خالصه عرضم این است. ظرفیت؛ جهت، عاملیت تفسیرش نمی س( آنجا دیگر بر اساس

كنیم؛ یعنی در هیچ  كنیم، ولی هیچ كدامش را تجریدی و مطلق معنا نمی ج( هر سه تا را برای جهت معنا می

گوییم برای محور باید مرتباً متصرف خلق بشود.  مساوی است. می« ظرفیت، جهت، عاملیت»گوییم  كدام نمی

باید تابع خلق بشود، برای تابع باید توسعه برای متصرفش درست بشود تا آن در نظام جدید،  برای متصرف

شود كمالش از  كاملتر بشود. برای تابع باید سلطنت متصرفش توسعه پیدا بكند، كه در نظام جدید واقع می

ی اینكه  وسیلهمان به  طریق ملحق شدن به كمال متصرفش است. البته برای ما هم همین طور است، كمال

ام در نظام اجتماع جدید سهیم بشوم؛ یعنی  برای صاحبمان یک انسانهائی دیگر خلق بشوند تا من نفوذ اراده

ی ببریم، نیست. با این  تریها از ما مثالً با عائله در خانه ما اگر بخواهیم دعا بكنیم فقط از طریق اینكه پائین

 نهای متصرف پیدا كنیم.رویم، سهمی بیشتر در انسا ای كه می عائله

دهد. همه جا  ی تبعی این را می دهد، توضیح توسعه ی خود این را نمی س( حاج آقا! آن توضیح توسعه

 ی یک فاعل دیگری است. ی تبعی در واقع از طریق توسعه دهد. همه جا توسعه ی تبعی این را می توسعه

 ج( فاعل باالتر، تصرف است.

ی خود فاعل تبعی بر  باشد یا نه؟ توسعه« ظرفیت، جهت، عاملیت»بر اساس  ی خود این باید س( ولی توسعه

 است؟ « ظرفیت، جهت،عاملیت»اساس 
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اش یا  تصرفی« ظرفیت، جهت، عاملیتِ»اش است، نه بر اساس  تبعی« ظرفیت، جهت، عاملیت»ج( براساس 

ركتان هستیم، باشد كه اش. حاال انشاء اهلل روز پنج شنبه حضور مبا محوری« ظرفیت، جهت، عاملیتِ»

 حضرتعالی یک تأملی روی آن بكنید.

ای  شود، توسعه تبعی و توسعه كنم جوابی برای آن سؤال بود كه توسعه در دو مرحله تعریف می س( فكر می

 كه خودش در آن اصل است.

 ی محوری باید برایش آدم خلق بشود. ی محوری، توسعه ج( تصرفی و توسعه

گر بود. خود یک فاعل كه اول آن یک فاعل تبعی دو جور توسعه برایش فرض س( نه! عرضم یک چیز دی

ای كه متناسب با تقاضای خودش است.  ی باالتر است، یک توسعه ای كه به تبع توسعه شود. یک توسعه می

 جایگاه این دو تا توسعه را باید تعریف كنیم؛ یعنی بگوییم...

 محال است چون خروج از منزلت است. ی مستقل از متصرف ج( برای فاعل تبعی توسعه

 ندارد؟« ظرفیت، جهت، عاملیت»س( یعنی 

 شود، تصرفیِ تبعی، محوریِ تبعی.  خورد، تبعیِ تبعیِ تبعی می ج( یعنی سه قید تبعی می

حجه االسالم و المسلمین حسینی: بحث فلسفی به اینجا منتهی شد كه هیچ كیفیتی مثل كیفیتِ موضوعاتِ 

عینی باشد وجود ندارد، كه این كیفیت از قبیل افعال باشد، یا از قبیل اثبات و الفاظ باشد، و  متجسد و متبلور

یا از قبیل معانی و مفاهیم باشد، و یا از قبیل كشش و جاذبه باشد. هیچ كیفیتی وجود ندارد اال اینكه كیف 

این بخش كه بخش نظام  ی كیفیتها یک ریشه بیشتر ندارد. بنابراین پرستش و كیف فاعلیت است و همه

تواند خارج در این اصل فلسفی باشد و باید بازگشت به یک فاعلیت بكند و  مفاهیم كاربردی است، نمی

 بازگشت به مفهومِ موجد بكند.

ی پیدایش كثرت و وحدتهای مختلفی از فاعل و موجد، ثابت  اولین قدم این است كه باید موضوع، درباره

ی دیگری  و وحدتهای مختلفی و تكریبهای مختلفی از این فاعل باید در مرتبهبشود. همان طوری كه كثرت 

ی مفاهیم، وحدت و كثرتی دارد.  ی تجسد است. آن مرتبه هم با این مرتبه داشته باشیم كه آن مرتبه، مرتبه
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كنم و بعد مطلب را در یک مفهوم، تنزیل  حاال یک تشبیهی، برای اینكه به ذهن نزدیک بشود عرض می

گویید یا لفظ دارای این معنا است یا دارای این معنا  آئیم. مثالً می كنم و سپس سراغ آن مفاهیم می یم

نیست بعد یا معنایش، معنای مستقلی است یا معنای مستقلی نیست، اگر دارای معنای مستقلی نباشد مثالً 

دارد. اگر زمان بردار است، فعل  دارد یا زمان بر نمی شود، اگر معنای مستقل باشد، یا زمان بر می حرف می

ی كلمات از این سه امر خارج نیست.  گویید كلیه شود. بعد می دارد، اسم می شود و اگر زمان بر نمی می

توان  سازد. آیا می ها را می سازد و تركیبات جمالت هم سیاقها و مقاله گویید تركیبات این جمالت را می می

شود )و مفهوم تكرار، مثل واحد، مفهومی كه در ریاضی داریم( دو  م میگفت كه یک مفهوم، وقتی اضافه به ه

توان این را مفهوم  شود. می شود، سه تا واحد به هم اضافه شود، سه می شود، اسم دو می تا واحد بهم اضافه می

 توان كرد تكرارِ تكرار. اضافه شدن را در اضافه شدن و جمع شدن گفت. باید گفت یک كار دیگری هم می

شود. با  خودش مجدداً اضافه بكنیم، بگوییم سه تا دو تایی، سه تا سه تایی سه تا چهارتایی، تنوع پیدا می

شود.  ی واحد نمی شود، تكرار اضافه شود كه آن انواع در تكرار تكرار، تنوع تكرار می تكرار یک انواعی پیدا می

توان تنوع تكرار هم داشته باشیم. تكرار و تنوعِ  می توان تنوع واحد هم داشته باشیم ی واحد می عالوه بر اضافه

توان تكرارِ تكرارِ تكرار داشته باشیم. تنوعِ تنوعِ تكرار داشته  تكرار، نوعهای مختلفی از تكرار داشته باشیم. می

 كند؟ وارونه كه برگردیم و در مثال مطلبمان را به شود. این چه چیز را به ما تحمیل می باشیم. كه توان می

ماند. به عبارت دیگر اختالفات را  مطلب منطق صوری تنزیل كنیم، تنوعِ تنوع تكرار مثل جنس االجناس می

ها است و اختالفاتی كه از قبیل انواع تكرار است و اختالفاتی  شود. اختالفاتی كه از نظر تعداد اضافه شامل می

لی توان، نظیر اجناس است و این در جای كه از قبیل اجناس است. در توان، اختالفات قابل مشاهده است و

گیرد و تكرار از  ی لطیفی است و ضرب از قبیل اختالفِ انواع است كه در جنس واحد قرار می خودش نكته

گیرد. اگر در اینجا جنس و فصل و نوع را مالحظه كنید در تكرار،  قبیل اصنافی است كه در نوع واحد قرار می

توان مشاهده كرد، این چه خاصیتی دارد؟ یک  رِ واحد و تنوعِ تنوع واحد را میاضافه شدن واحد و تنوعِ تكرا

آید. یک بار از تنوع اعداد، تكرارِ تنوع،  بار، از تكرار واحد و اضافه كرده واحد، عددهای مختلفی به دست می
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تواند از  بگوییم میخواهیم  آید. می آید و یک بار هم از تنوعِ تنوعِ تكرار، توان به دست می ضرب به دست می

ی معانی، كیفیتهای مختلف یک  ی مفاهیم استخراج بشود. اگر قائل باشید كه همه یک معنای واحد، كلیه

دهد، باید قائل بود كه  ی مفاهیم را می چیز هستند و اگر قائل باشید كه وحدت و كثرت یک چیز، همه

ش خاصی بازگشت به یک اصل بكنند و یا از مفاهیم كیفی هم عین مفاهیم كمی قابلیت دارند كه با یک رو

یک اصل ناشی بشوند. بنابراین از این جهت فرقی بین مفاهیم كیفی و كمّی نیست، اال اینكه مفاهیم كمّی 

دهد. به لحاظ وحدت و كثرت و روشِ تكثیر دو گونه باشند، نه  نسبت تصرفی در مفاهیمِ كیفی را تحویل می

 اشند. در نسبیت، كیفیت و كمّیت متحدند. اینكه به معنی نسبیت، مختلف ب

 آقای میر باقری: روشن نشد اینكه در نسبیت متحدند یعنی چه؟

ج( به این معناست كه منزلت هر كیفیتی نسبت به سایر كیفیتها برابر با نسبت كمّی آن، به سایر كیفیتها 

است، كیفیت و نسبتی را كه دارند، ها  است. اگر نسبت بین والیت و تولی، اصل در مفاهیم و كارآئی فاعلیت

توانند با همدیگر متحد نباشند. و كمیت به كیفیت یعنی منزلت متقوم است. كیفیت به كمیت یعنی به  نمی

نسبت متقوم است. و نسبت به منزلت یعنی به كیفیت متقوم است. كم، ابزار تصرف برای تغییر در كیف 

لت فاعل، قدرت تصرف در كم دارد به عبارت دیگر قدرتِ است، چون متقوم به آن است. و به نسبتی منز

تصرفِ در منزلت دارد؛ یعنی حكومت بر كیف تولی دارد. كیف تولیِ یک چیزی، تعلق به فاعلیت شما دارد كه 

توانید متصرف در آن بشوید. مسخر شماست )البته به نسبت(. اگر یک چنین چیزی را اول كار در معنا  می

شود. به تعبیر دیگر معنای این كه روشِ تكثیر، متقوم، انعكاس تقوم و  كار تا آخر سهل میكردن قائل بشویم، 

دهد. اگر چنین چیزی باشد باید از جمعِ مفهومِ فاعل، كه وحدت  تقوم انعكاس، مفاهیم كاربردی را تحویل می

ت( فاعل كه خودش ی اول مفاهیم محوری به دست بیاید. )همان فاعلی دهد، در رتبه و كثرتی به دست می

ی  حاصل فاعلیت فاعل باالتر است، فعل فاعل باالتر است و به فعلِ فاعلِ باالتر تعلق دارد كه در توسعه

فاعلیتش، فاعلیت كند. انحائی را باید برای این موجد ذكر كرد كه در انحاءِ ایجادش مفهوم والیت و تولی و 

 تصرف به دست بیاید.
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گویید. چرا از  شود، فاعل را هم موجد می اد و موجد و وحدت و كثرت ختم مییک تبصره: اینكه بحث به ایج

كنید؟ اگر توجه داشته باشید مطرح كردنِ بحث وجود و وحدت و كثرت و یكی از این  ایجاد و وجود آغاز نمی

تی را خواهید به آن لوازم مبتال بشوید. معنای وجود و هس دو را اصل قرار دادن، لوازمی داشت كه شما نمی

ی  خواهید معنایی تجریدی بكنید آن را از امور مختلف جدا بكنید به این معنا كه هویت متزع از همه نمی

ی انسجامها و  ی كثرتها و همه خواهید از یک مفهومی آغاز كنید كه همه موجودات، وجوب است. بلكه می

كنید كه  . آخر كار مفهومی را بیان میوحدتها را منسوب به آن بدانید ولی نه منسوبی كه از تصرف عاجز باشد

شود ولی این مفهوم كاربردی كارآ است، مفهومی غیر انتزاعی  ی حملیه، حمل بر وجوب می به نحو قضیه

كند نه اینكه از خصوصیات مختلف  است. مفهومی است كه نسبت بین خصوصیات مختلف را مالحظه می

 شود نه منتزع از خصوصیات مختلف باشد. مختلف میكَنده شده باشد. مفهومی است كه موجدِ خصوصیات 

 س( حاج آقا! این اختالف در روش است یا در آن مفهوم اولیه است؟

دانیم.  ج( اصوالً ما در مفهوم اولیه مقید به تبیین بالمره در اول كار نیستیم و این تقید را از اول غلط می

ی در اثبات باشد، این را مفهوم تبعی  كَنید و واسطهی قضایا بِ بگیرید كه بدهیات عقلیه باشد و یا از همه

تان،  توانید موجدِ خصوصیت باشید. فرق است، اینكه فلسفه گیری كردید، نمی دانیم اگر آن طوری مفهوم می

ای باشد كه موجدِ خصوصیت باشد؛ یعنی قدرت والیت و سرپرستی داشته باشد. اگر فرض نگیرید كه  فلسفه

اش، محكی  ک مفهوم كاملی كه مَحكی كاملی دارد باشد، بلكه اصالً مفهوم اولیه، محكیتان، ی مفهوم اولیه

شود، نگفتید دركش بدیهی است. بلكه گفتید از غیر  باالجمال است و بعد هم خودش به خودش تعریف می

دهیم. روشمان  كنیم و نفی را در رسیدن به یک امر اجمالی غیر قابل انكار، اصل قرار می قابل انكارها آغاز می

دهیم. مقصد این است  از اول حركت، نفی است و همان چیزی را كه در مقصد داریم موضوع شروع قرار می

خواهیم در وضع تصرف بكنیم كه به وضع  كه نسبت بین زمان و مكان را پیدا بكنیم، به عبارت دیگر می

گرفتیم. مقصد تصرف و سرپرستی است. دیگری برسیم. به جای اینكه مفاهیم را اصل بگیریم، تصرف را اصل 

آورد، نه اینكه سرپرستی، مفهومش را از  شناسائی، مفهومش را متناسبِ با فعلِ سرپرستی به دست می
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خواهی بشناسی؟  خواهی بشناسی؟ نه! پس چه چیزِ آن را می شناسائی كسب كند. حقیقت امور را می

خواهم سرپرستی بكنم به هر  رستی است؟ نه! میخواهم سرپرستی را بشناسم؟ شناسائی مقدم در سرپ می

ی از  خواهم. خود شناخت چیست؟ چیزی نیست جزء یک مرتبه میزان كه شناخت الزم شد، شناخت هم می

سرپرستی، روش شناخت در یک منزلت روش سرپرستی است. سرپرستی، خودش چه چیزی است كه آن را 

ستش، پس اصل در سرپرستی، پرستش است. پرستش را ای نیست مگر برای پر خواهی؟ سرپرستی، وسیله می

ی از  كنی، نه اینكه پرستش، زائیده شده ی چیز را به پرستش تفسیر می كنی، همه به غیر خودش اثبات نمی

 اشیای دیگر باشد. مبدأ حركت در مفاهیم، پرستش است نه آنكه پرستش متخذ باشد.

ی به دست  ورتان اصل است، نه آنكه معبود ساخته شدهی ام بنابراین معبود كه مقصد پرستش است در همه

پرستنده باشد. پرستش ارتباط بین شما و معبود است صفت فعلِ شماست. البته در كیف پرستش، شما 

 دخالت دارید ولی در معبود دخالت ندارید.

ی  كنید. كلیه نمیای آغاز بكنید دیگر معنای وجود را به آن معنای تجریدیش صحبت  اگر از باب چنین فلسفه

شود.  مفاهیمی را كه سرجای خودش بحث خواهید كرد، كیفیتِ پرستش شما در مراحل مختلف كمال می

كنید متناسب با  آقایان عرفا عیناً به این عرفا در جای دیگر ملتزم هستند، به تعبیر دیگر تسبیحی كه می

فرماید متناسب با  بن ابیطالب می ی كمالتان است، تسبیحی را هم كه وجود مبارك حضرت علی مرحله

یسبح هلل ما فی السموات و ما فی االرض الملک »هایی كه  ی این تسبیح ی كمال خودش است. همه مرتبه

تواند خدای متعال را به آنگونه كه خدای  است، در عین حال هیچ كس هم نمی« القدوس العزیز الحكیم

خدا بزرگتر از این تسبیحی است « هلل اكبر من أن یوصفا»متعال منزه هست، تسبیح كند. به عبارت دیگر 

كند، خدا منزه است از تكبیری كه بكنید. پس اینكه حاكی و محكی  كه هر تسبیح كننده و هر مسبحی می

)ولو به صورت یک نظام( نسبتشان، نسبت برابر باشد و علم به آن معنا شود، اصالً نیست، معنا ندارد آن 

ی به حضرت حق، معنا ندارد. شما ارتباط دارید، كیف ارتباطی هم  به معنای احاطه طوری باشد. اصالً علم

است، معبودی دارید و پرستش نسبت به این معبود طبیعی است. غیر قابل انكار و غیر قابل تعطیل است، 
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ای تواند مختلف باشد. البته اضافه كردن این بحث به مقال و بحثی كه اآلن داریم، معن كیف پرستش می

ی اشیاء اگر به پرستش بازگشت و  دهد. معنایش این است كه شناخت ما از همه تر دیگری را نشان می لطیف

بینید، انواع مختلف پرستش  یک مفهوم توانست در تنوع مختلف دیده بشود، كانه انواع مختلف تسبیح را می

 بینید. را می

ی  ، باید همه«تقوم انعكاس»و « عكاس تقومان»و « تكثیر متقوم»كنیم در  این سه روش را كه عرض می

توانید حكایت  های مختلف مالحظه كرد؛ یعنی شما از هیچ چیز نه می مفاهیم را به صورت وسایل تولی بگونه

كنید. و این فقط كلمات شما  اش تسبیح می كنید و نه تصرف كنید، مگر اینكه در آن تسبیحی بكنید، بوسیله

كنم، معنایش این است تمام آن اشیاء هم دارند  در زمان و مكان تصرف می گویید در اشیاء و نیست. می

خواهیم آغاز بكنیم و نظام اصطالحاتمان و نظام تعاریف و نظام  كنند. پس اصطالحاتی را كه می تسبیح می

ولی  گردد، ]؟[ ی مفهومها به یک مفهوم بر می معادالتمان را درست كنیم، اگر قبالً تمام نشده باشد كه همه

گفتید كه اختالفات، اعتباری  نه بازگشتنی كه در اصالت ماهیت و وجود صحبتش است. در اصالت وجود می

ی وحدت و كثرتِ آنها، از یک مفهوم است.  گویید نخیر! اختالفات، متناسب با نحوه است ولی در اینجا می

آورد، یک  یک تركیب را به وجود می شود و مثالً اگر هشتاد و یكی ظرفیت بود و جهتی نبود، این یک جور می

آید. اگر یک جهتی به آن اضافه شد، آن جهت اولش باشد یا آخرش باشد یا وسط باشد،  كاری از آن بر می

یک تركیب دیگر، یک وحدت و كثرت دیگری. و هكذا سایر اوصاف توسعه و ساختار و كارآئی و اوصافی كه 

 امروز یک مطلبی شد كه تا اینجا باشد.ی  كنیم. از این بحث اولیه بعداً صحبت می

شود  دهند از بسایط شروع می فرمایید همین را توضیح می س( این شبیه آن چیزی است كه در طبیعیات می

 یک تركیب اولیه، بعد تركیبِ تركیب تا تركیبات عالی دیگر.

 ج( نهایت یک فرقی دارد.

 نتها به یک اصل باید برگردد و انحاء تكرار و تقوم...فرمائید عیناً در مفاهیم هم همین طور است كه م س( می
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گیرید و  گیرید و تمام شده می ج( نهایت این است كه گاهی یک محكی اولی، بسیط اولی را حقیقی می

اش، محكی باالجمال است، قابل  گویید محكی گویید محكی منحاذ )جداگانه( و مشخص دارد، گاهی می می

تا، تبدیل شود. آنجا هم قابل مالحظه نیست مگر در یک مجموع،  257مثالً به اضافه شدن نیست تا وقتی كه 

اش است، بعد  شود آنجا مالحظه گویید نمی تا، می 257تا  27تا به عبارت دیگر  725دیگر برگردد، مثالً 

 گویید! آنجا یک منتجه دارد كه به درون خودش و نسبتش با بیرون خودش قابل توصیف است. می

جایی كه ممكن است یک معنا به دست بیاید وقتی است كه یک چنین سیری طی شود. این  پس اولین

یابند،  رسند آن كلیاتی را دست می ی انتزاعها به یک كلی می درست برعكس آن مطلبی است كه به وسیله

سباً، ی اشیاء هستند، به معنای اینكه یكون كاسباً و یكون مكت بدیهی عقلی هستند و اصل در تعریف همه

درجه برعكس است. یک بیان این است كه باید انتزاع كرد تا به مفاهیم كلی رسید و لوازم  180درست 

 كلیات را دید كه چه چیزی است.

یک بیان دیگر این است كه كلیات، مفاهیم مجمل هستند. باید به مركبات رسید تا اولین معانی را بدهد و 

 7600گوییم به  تركیب دست پیدا كنیم، نظام تركیب ما مثالً می ی نظام معانی كامل وقتی است كه به همه

تایی از آن را پیدا كردید، اولین قدم از  725شوند. به عبارت دیگر تا یک  میلیارد معادله، مفاهیم تعریف می

 725ی بزرگتر كه كل این  ی معادالت به دستتان است. از مجموعه توانید بكنید نه اینكه همه تصرفات را می

توانید  ی می تای بزرگتر كه دوباره 725توانید یک تصرف بزرگتر بكنید و یک  شود، می تا، یک فرع از آن می

یک كار بزرگتر انجام دهید، بنابراین بزرگترین تصرفها كه تصرف در كل است، به دست كسی ممكن است، 

دست كسانی است كه  میلیارد در دستش باشد. تصرفهای بخشی، كه نسبتش كوچكتر است به 7600كه 

معادالت كمتری در دستشان است. بنابراین به جای اینكه بگوییم كلی انتزاعی منشاء تصرف در امور است, 

ی  درجه منطقِ محوری، در نقطه 180كل تركیبی را منشاء تصرف درآورید. از این جهت به تعبیر عرفی 

 گیرد. مقابل صوری قرار می
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گیرد. به تعبیر دیگر  ی و منطق محاوره به منزله منطق تصرفی قرار میی منطق تبع منطق صوری به منزله

شود، چه به تبعیت از وحی چه به تبعیت  ای اثبات می منطقی كه حقوق و حدود، به وسیله آن در هر جامعه

گرداند، بلكه منطق ارتكازات است.  ای كه مفاهیم را به یک مفهوم بر نمی از تمایالت باشد. منطق محاوره

 ی جوامع امروزی منطق تصرفی است. طق ارتكازات، در همهمن

 ای كه فقط متأله و متنسک و متعبد باشند، ندارد. ربطی هم به جامعه

 س( این خیلی محل بحث نیست ولی این دومی روشن نیست كه چطور منطق ارتكاز، تصرفی است؟

 ج( منطق ارتكاز، منطق تصرفی است.

 وش محاوره؟س( منطق ارتكاز یعنی چه؟ یعنی ر

كند. به عبارت دیگر  ج( منطق ارتكاز منطقی است كه استنتاجهای اجتماعی را در حقوق عملی ایجاد می

 منطق اخالق، حكمت عملی، در هر قوم هست.

 های... س( فرمودید استنتاج

ج( اخالقی، یعنی حكمتِ عمل. حكمتِ عمل حاكم بر حكمت نظر است، حكمت نظر تبعی است. )نظر به 

ی تجریدِ منطقِ صوری( علوم پایه كه ریاضیات و معادل آن هستند، تابع اخالق یک جامعه هستند. معنا

كند. كسی  ریزی می ی حق و ناحق را پایه كند، ارتكازاتی كه محاوره منطقی كه اخالق آن جامعه را تمام می

ا هر چیزی را كه منشاء ممكن است بگوید كه تمایالت عمومی، آراء عمومی، منشاء باشد، )اكثریت آراء( ی

شان هست و آن چیزی كه بتواند  انتخاب و منشاء عمل و منشاء تصمیم بدانند در هر عرفی، منطق تصرفی

ی آنها را به امر واحد برگرداند، كفار برایشان محال است كه به یک چنین چیزی برسانند. برای كفار،  همه

ادی هست. چون دلبستگی آنها، وحدت و كثرتش اتحاد در مصادیق، ممكن است و شركشان حتماً در مب

تواند به امر واحد بگردد. از اول شرك، این جوری هست دیگر چه برسد به كفر! شرك دو  منسجم نیست، نمی

تواند به  پرستی. پرستشان را نمی  مطلب را اصل دانستن در میل و گریز، پرستشِ دو گانه پرستی و چند گانه

مین كه به یک امر واحد برگردد و همه را برگرداند مجبور است از نفیِ بقیه و اگر یک امر برگرداند. پرستش ه



 ·····························································································  85 

كند. در مبادی، آنها حتماً متشتت هستند  بخواهد در آن متناقض نباشد، به تبعیت از انبیاء در پایان سیر می

 هایی، انسجام دارند. هر چند در اعمال، قسمت قسمت به شكل

اند و اال  شود باالخره آنها هم یک مبنا را محور خودشان قرار داده رست نمیس( سیستم كه بدون یک مبنا د

 نباید حتی در وهله هم انسجام پیدا كنند.

آید. مبجور هستند  این را در خارج اعمال سیستمشان می«. تحسبهم جمیعاً و قلوبهم شتا»كنم  ج( عرض می

آنها صولت ظاهریشان بزرگ است، در هم «. قرار ما لها من»به تلون، به اضطراب، مرتباً موضع عوض كردن، 

توانید آنها را در آرامشی  كنند؛ یعنی شما نمی شان، مرتباً تئوری عوض می ریختگی مكرر دارند. البته در مبانی

شود. یک  ی ایمان الهی آغاز می كه متناسب با انسان است، بیابید. آرامش متناسب با انسان، از اولین مرتبه

كند، همزمان با آن تئوریسین دیگری بر اساس دیگری  ها بر یک اساس یک مجموعه سازی میتئوریسین آن

كشد یک مقدارش  كند. یک مقدار از جامعه را این در عمل به طرف خودش می یک چیز را شروع به گفتن می

 را هم آن...

 فرمایید امنیت رواج مقصود است؟ س( امنیت را كه می

رسد اگر ارواح  ترین مرحله اش است كه انسان به ذهنش می بته امنیت روانی عالیی امنیت، ال ج( بله! توسعه

حتی »ما نسبت به وجود مقدس آنها مثل زمین، )سكونت ولی اهلل اعظم یعنی تسلیم بودن به ایشان( و 

ارض نسبت به سمائی كه آنها هستند حساب بشود، نزولشان نه « تسكنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویالً

ینكه به معنای حلول و سست، بلكه به معنای ورود تعلقاتِ روحی است كه قابلیت تشرف جسمانی و روحانی ا

را به محضرشان داشته باشیم و در خدمتشان و جزء عمله و اكله حضرت باشیم. )انشاء اهلل تعالی( این مرحله 

شویم.  . طبیعتاً با غیبتشان مواجه میتر از اینكه آنها حضور مستقیم داشته باشند وقتی كه پائین هست، پائین

گویند یكی از آن سلطان انگلیس،  آنها را این طوری گمان نكنید، مثل اآلنِ جهان كفر یک رهبر ندارد، می

یكی از آن سلطان آلمان و یكی از آن سلطان كجا است، شؤون مختلف حیاتشان هم همین طوری، 

گوید كه مثالً یک  بسط ید اسالم باشد، اصالً هیچ كس نمی سلطانهای متعددی دارد. در مسلمین اگر واقعاً
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سلطانی و یک رهبر ولی فقیه، شیراز دارد، یک ولی فقیه، مشهد است و یک ولی فقیه اصفهان دارد، چنین 

 زند. حرفی غلطی است. هیچ كس چنین حرفی را نمی

 س( اآلن كفار هم دنبال مدیریت واحد هستند.

اش را مثالً مدیریت واحد  ا در همه حیثیات محال است. ممكن است سیاسیج( مدیریت واحد، برای آنه

بكنند. مثل روسیه مدتی مدیریت یک قسمتی از دنیا را گرفته بود، ولی اینكه یک مفهوم داشته باشند كه 

كل مفاهیم آنها، هماهنگ بشود و تشتتی هم نسبت به آن نداشته باشند. معنایش این است كه یک مكتبی 

د كه این را متكفل باشد. این مكتب را به صورت سیاسی، روسها مسلط شده بودند ولی اضطراب را بیاورن

كردند. لذا همین كه نظام  برطرف نكرده بودند. اضطراب ملتش شدیداً بین خمود و جنون زندگی می

ندارد.  شان از هم پاشید، كامالً درهم ریخته شد. نظامهای مادی آمریكا هم از این جهت فرقی سیاسی

ی  ها از روانشناسی و جامعه شناسی و زیست شناسی و مثالً فیزیک و شیمی و همه ی رشته توانید همه نمی

اش را انعكاساهای همان كلمه را ببینند، به طوری كه در اینجا  اینها را طوری به یک كلمه برگردانید كه همه

ی اینكه  در جای دیگر مالحظه بكنند. دربارهی دیگری  ی معادله مدعی هستید. هر معادله را اثبات كننده

شود.  ی آینده مطرح می آید در جلسه والیت، تولی، تصرف، از جمع فاعلیت، از انحاء جمع فاعلیت به دست می

 دهد كه والیت و تولی و تصرف است. ی تكرار، سه مفهوم محوری را می به تعبیر دیگر اولین مرحله

 این است كه روش انتزاع نیست. _1شود  ه اینجا ارائه میس( به عبارت دیگر اصلهای روشی ك

اولین اصل بدیهی نیست، باالجمال است. اولین اصل، روش و ماده را با خودش دارد، روش به دست  _2

 اش هم یک ماده..... آوردنش، انتزاع نیست و ماده

خذ »كه باید در اینجا بگویید ، بل«خذ الكلیات»توانید بگویید كه تصرف باصطالح  ترین امر هم نمی ج( كلی

الكلی الیكون كاسباً »اینجا باید بگویید « الجزئی الیكون كاسباً و الیكون مكتسباً»گویند  آنجا می«. المركبات

یكون كاسباً و »ها را باید به دست بیاورید تا  باید بگویید كل را به دست بیاورید، منتجه« و ال مكتسباً

 باشد.« مكتسباً
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اش واضح و قابل توجه  ی ظریفِ لطیفی دارد، خیلی هم نكته زنیم نكته حرفی را كه اینجا میهر چند این 

است و آن این است كه هر منزلتی را كه در تصرفِ در كل دارید، منزلت ایجادتان است نه در انتزاع شما 

در دستش است )این ی منازل  است. این كه آدمی مثالً به امور انتزاعی دلخوش بشود و خیال بكند حاال همه

ی مثالً یک شهر كوچک هم در دستتان نیست، متصرف در  خیلی حرف است(. نخیر! شما كه منتجه اداره

ها، طبیعی است كه این هر قدر بشر هم  هیچ چیز نیستید، اولین تصرفاتی كه بتوانید بكنید به اولین مجموعه

مِ از آن، در دستش است حساس خضوع بكند. علمش در این باب زیاد بشود، باید نسبت به كسی كه كل اعظ

 خیال هم نكند و مغرور نشود بگوید كه حقیقتی دستش است، فقط بگوید میدان تصرفی در اختیار او هست.

طبیعی است برای یک چنین آدمی هم، قطب بودن، قابل طرح تفوح نیست، قطب هستم یعنی چه؟ قطب 

چرخد. شما هر مقدار از تصرف  ت، زیر دست مباركش میی آنچه در كائنات هس عالم آن كسی است كه همه

داشته باشید، تصرفی هستید كه یک نسبتش، نسبت تبعی است یكی از آن، تصرفی است و نصف دیگرش هم 

محوری است، محوریش چقدر هستی؟ بقول معروف، طوفان در فنجان چای. دیگر اینكه غرور ندارد، آن هم 

ه دستت سپردند، محور در این تا مدت شصت هفتاد سال هستی. اما هر این طوفان در ته فنجان چای كه ب

چه كل بزرگتری را نگاه بكنی سهم تأثیرت در آن كمتر است. كس دیگری باالتر از تو محور است و همچنین 

ئه ولی اهلل االعظم صلوات اهلل علیه و علی آبا»باالتر از او محور است و همچنین باالتر از او محور است تا به 

 برسد.« الطاهرین

ی چیزها به یک امر بازگشت كند یا ناشی از یک امر  ی مفاهیم و همه ای كه همه س( حاج آقا! این مسئله

 باشد.....

 ج( كه آن امر توضیحاً متقوم است.

 س( این امر مشكل است.

 كند. بازگشت میرسد این است كه چگونه روش تكثیر و تقوّم به یک مفهوم  یكی از اشكاالت كه به ذهن می

 ج( روش، حقیقتی است كه بین وحدت و كثرت شما قرار دارد.
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س( درست است عرضم این است كه بنابراین اصالً این قضیه كه ما بگوییم همه چیز به یک مفهوم بازگشت 

ی دومی داریم  كند یا ناشی از یک مفهوم است، خود این جمله یک باری دارد، به عبارت دیگر یک مرتبه می

شوند. یا واقعاً تفسیر حضرتعالی اصالً این  شوند یا از او ناشی می ک چیزی اول است و همه منتسب به او میی

شود كه وقتی كه  رسد این منجر به همین مشكل می طوری نیست كه درستش هم همان است. به نظر می

اش مثالً در  ی فرض كنیم كه همهفرمائید تكرار و تكرارِ تكرار یا انوع و تنوعِ انواع، برایش فروض مختلف می

فرمائید از ضرب، مقصودمان مثالً این است و  مفهوم وحدت و كثرت بگنجد. فرض كنید همین كه تفسیر می

 شود. توان برایش شمرد در حقیقت در ذهن ما، روش تكثیر می توان این است، شقوق مختلقی می

 )ج( آن وقت، اشكال این چیست؟

فرمودید كه روش و مفهوم اولی باید به یک  اصلی است كه به منطق صوری وارد س( اشكالشان همان اشكال 

 كند. چیز برگشت كند ولی آنجا گیر می

 كند؟ كند اینجا چه گیری می ج( چرا اینجا؟ آنجا چه گیری می

فرمودید فرضاً اصل تناقض، مفهوم اولیه و بدیهیات باشد. بعد بدیهی را كه  )س( آنجا گیرش این است، می

 شكاندید، همین قضیه كه به ماده و روش ایشان هم اشاره كرد. می

 ج( ماده و روش، بله! اشكال را تبیین بفرمائید كه ببینیم نظرتان چیست؟

 س( عرضم این است كه از یک چیز ناشی شدن، این یعنی چه؟

 ج( این چه ضرری دارد؟ ضررش را شما برای ما...

كند، روش یک مطلب  در این تعریف، موضوعیت پیدا می ،«روش ناشی شدن»س( ضررش این است كه 

شود به عبارت دیگر باید در خود این نحوه بر خورد، یک  شود. آن مفهوم اولیه هم یک مطلب دیگر می می

اید كه از مركبات باید  مقداری دید منطق صوری خوابیده است. درست است كه یک طرفش را اصالح فرموده

آن مشكالت مفهومی، همه را حل كردید. ولی مشكل تكثیرش را كه در «. بدیهیات»مثالً نه « خذ المركبات»

 این ذاتِ تركیبِ مفهوم، وحدت و كثرت كه منعكس نفرمودید.
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 ج( چرا؟

 فرمائید كه این، تكرار است، این تكرارِ تكرار است. س( همین اآلن كه روش تكثیر را می

ویید این روشتان كجا به اثبات رسیده است؟ و با چه گ ج( به عبارت دیگر سؤال این است، یک وقت می

ی پرستش هستند كه تبعی و  گویید روشها هم عین مفهومها، وسیله ای اثبات شده است؟ یک وقت می مقدمه

گوییم روش منطق صوری كالً باطل است، روشی تبعی است كه از روش تصرفی  تصرفی و محوری دارند، نمی

 كند. پیروی می

 حوریِ مفاهیم.ی م با توسعه

 دهید. س( با مفهوم والیت، تولی، تصرف، با مفاهیم محوری ارتباط می

میلیارد، خود تكثیر  7600ی  میلیارد توسعه دادید. از جمله 7600گوئیم وقتی كه تا  )ج( به عبارت دیگر می

ی آنها،  ت. از جملهمیلیارد، خود انعكاس تقوم اس 7600ی  متقوم )مفهومِ روشیِ تكثیرِ متقوم( است. از جمله

ی آنها، مفهوم منطق  ی آنها، منطق عمل یا ارتكازات یا حقوق است. از جمله خود تقوم انعكاس است. از جمله

صوری است لكن با حفظ نسبتشات، با حفظ نسبت محوری بودن و تصرفی بودن و تبعی بودن. به تعبیر دیگر 

ی یک چیزِ ابتدائیِ ابتدائیِ  بزارهای تصرف، از معادلهی ا دهید برای كلیه آنچه را كه در پایان تحویل می

دهید و همه را به هم متقوم  ی محوریِ محوریِ محوری همه را در نظامتان، جایگاه می ابتدائی، تا معادله

دانید. به آن معنایی كه به یک روشی برگردد اگر آن روش نباشد، هیچ كدامش نباشد، هیچ چیز از اینها  می

 شود. معنایِ انسجام و وحدتش، بله، میشود. به  نمی

برید؟ مثالً فرضاً هر چیز كه  فرمائید همه از یک چیز ناشی بشوند، آیا آن یک چیز را هم اسم می س( می

 بخواهید.

 گوییم. ج( ولی مفهوم باالجمال می
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ت یا در خواهم بگویم كه این عبارت متناسب با مفهوم باالجمال و مبین شدن آن به نسب س( همان را می

كند كه همان چیز از یک مفهوم ناشی بشود یا باید مبنای واحد داشته  مراتب این آن جمله را تو خالی می

 باشد. باید این جمله را این نحوه ورود و خروجش. ..

ج( سؤالمان همین است كه آیا مبنای واحد داشتن به معنای این است كه آن مفهوم، ظرفیت یا قابلیت یا 

های مختلف بتواند وصف یا  های مختلف، اضافه یا مضاف الیه واقع بشود، بگونه واند به گونهكلیتی كه بت

های مختلف بتواند تركیب تحویل بدهد، داشته باشد؟ نه الزمه داشته باشد. خیلی  موصوف واقع بشود، بگونه

را ثابت فرض كن، لوازم فرق است بین الزمه داشته باشد یا تركیب داشته باشد. الزمه داشته باشد؛ یعنی آن 

پذیر بودن، قابلیت داشتنِ در اینكه در شكلهای مختلف  ی سوم آن را. تركیب ی دوم مرتبه ی اول، مرتبه مرتبه

 قرار بگیرد و در هر شكلی بتواند مناسبت با یک منتجه و یک وحدت و كثرت پیدا كند.

شود.  ق ]؟[ فقط به فاعلیت معنا میفرمائید یک مفهوم كلی آقای صدو ترسم این مفهومی كه می س( می

 تواند بشود. اضافه و مضاف و وصف و موصوف ]؟[ بدون فاعلیت معنا نمی

شود نه به غیرش. همه چیز،  شود؛ یعنی فاعلیت به فاعلیت تعریف می ای احسنت! فقط مفهوم، فاعل می ج(

 شود. انحاء فاعلیت می

 س( آن روشن است....

فرمائید، یعنی  است، تكثیر متقوم هم نوعی از فاعلیت است، تكرار را كه میج( روشش هم نوعی از فاعلیت 

 نوعی از فاعلیت، تكرارِ تكرار نوع دیگری از فاعلیت، تكرارِ تكرارِ تكرار هم نوع دیگری از فاعلیت است.

 س( كه انحاء مختلف، حضور همان را دارد؟

؛ یعنی نه «مع قید الوحده»را اصل بگیرد و الغیر ج( بله! آدم ممكن است از كرسیِ اینكه روش منطقِ صوری 

 در قید اینكه مركب...

كنیم  آید. اینكه داریم روی مفاهیم كار می آید خیلی جاها در روش پیش می س( یک اصل كلی به نظرم می

 كنیم دیگر اصالً گوییم این فاعلیت است. اگر از این زاویه نگاه می گردیم، می یک دفعه به سراغ فعل بر می
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گوییم مفهوم فاعل، مفهوم  نباید مفهوم را تعریف كنیم. باید بگوییم این یک فعل، آن هم یک فعل، بعد می

كنیم، درست است خود این فعلی است ولی دیگر  ی مفهوم به شئی نگاه می فاعلِ فاعلِ فاعل، وقتی از زاویه

كنیم. اآلن حضرت  هوم را تحلیل مینباید در تحلیلش برگردیم و بگوییم خود این هم یک فعل است، ما مف

فرمائید خود آن هم فعل است، این هم  فرمایید. می عالی، مفهوم فاعلیت كه مبنا است، با روشش تعریف می

 فعل است، این غیر از آن است كه ما نظر روی خود مفهوم داریم.

 ج( یعنی اگر بین فاعلیت و مفهوم و امثالش شما بخواهید جدایی بیاندازید....

كنیم، درست روی زاویه اول بیاییم. تقوم  س( نه. جدائی غیر از این است كه یک وقتی یک زاویه تحلیل می

كنیم، همین مفاهیم هم فاعلند،  خواهم كه بگوییم گاهی به مفاهیم نظر می این دو تا را دیدن یک روشی می

ل كرد و نه جدا این را. نه اینكه هرگاه این جوری این دو بینش باید با هم گره بخورند. نباید آن را جدا تحلی

 در آنجا به مشكل برخوردیم، برگردیم روی این پایه جواب بدهیم.

ی به تقومش  مان اشاره ج( مشكل ما بر اساس چه چیزی است؟ آیا مشكل بر اساس انتزاعش نیست و پاسخ

 گوییم مشكلِ...  نیست؟ جایی كه می

 ه....س( اشاره باالخره باید برگردد به اینك

 ج( مثالً مشكل بودن به چیست؟

س( باالجمال هر اشكالی, آدم یک جوری، یک نقضی جلویش بیاندازد كه جواب پیدا نكند، ولی این حل 

شود ولی پاسخی هم داده  اشكال هم نیست. وقتی آدم روی اشكال، مركب بریزد، اشكال دیگر خوانده نمی

 نشده است.

 ج( حاال سؤال همین است.

 م تمیز نشده است.س( صفحه ه

 ج( اشكال را مُنقَّح بفرمائید، محل اشكال را تحریر بفرمائید. كه ببینیم اشكال چه چیزی است.
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كند، طبیعتاً  فرمائید ما یک مفهوم باالجمالی داریم، این مفهوم باالجمال توسعه پیدا می س( حضرتعالی می

 جای سؤال است كه مفهوم قابلیت توسعه دارد یعنی چه؟

 ین خود اینكه....ج( ا

 دهم. فرمائید من فعلی انجام دادم، متناسب با فعلم، فعل دیگر انجام می س( یک بار می

نویسم باالی صفحه  گوییم این را روی یک صفحه می گویید همین كه می ج( یک وقتی است كه می

 كند؟ نویسیم: مفهوم، باالجمال چگونه توسعه پیدا می می

شود. االجمال یعنی چه؟ فعل كه باالجمال و بالتفصیل  فصیل دیگر بی معنا میس( اصالً باالجمال و بالت

ندارد، اگر فعل است مفهوم باالجمال یعنی چه؟ فعلی است، این فعل را باید تعریفش كنیم. بگوییم فعل 

ست. ی كذا، مفهوم باالجمال، اینگونه تعریف كردن، اشكالش این است كه مربوط به همان روش انتزاعی ا رتبه

كنیم، واال اگر به  گوییم این یک مفهوم باالجمال است، به روش انتزاعی به آن نگاه می گردیم، می وقتی بر می

 روش انتزاعی به آن نگاه نكنیم این مفهوم است یعنی چه؟

 ای از پرستش با خصوصیات خاص خودش است. این مرتبه

 ج( كه از سایر مراتب منتزع است؟

 س( نه!

ی از  گویید فعلی داریم بریده اهید تقوم این را به تصرفات اجتماعی بگویید، یک وقت میج( همان كه بخو

این همان مركب ریختن « كرأ منفصله عن االرض و السماء»ی از زمین و آسمان و  خودمان است، بریده

 شود؟! می

 فرمایید؟ س( نه. این نیست. عرضم این است كه پس چرا مفهوم باالجمال می

خواهیم بیان كنیم باید تمثیالً به ارتكازات عموم رجوع بكنیم از جمله اجمال و تفصیل یا نه؟ به  ج( وقتی می

شود كه معادالت باشند. در معنای كاربردی كه معادله، اولین  عبارت دیگر تصرفات، مفاهیم تفصیلی می

 شود، مفاهیم مقدماتی طبیعتاً مفاهیم مجمله هستند. مفهومش می
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آنها مفاهیم بگوییم مفاهیم یعنی چه؟ همین ادبیات كه بگوییم یک مفهوم داریم، اینها  س( اصالً چرا به

گویند،  گویند، و به آن مفهوم می اش روش انتزاعی است. به عبارت دیگر به روش انتزاع به این بشقاب می همه

 ا به كار بگیریم.گویند. طبیعتاً اگر بخواهیم تقوم ببینیم باید یک ادبیات دیگری ر و به این فرش می

خواهیم به كار بگیریم، طبیعتاً باید از ادبیات موجود به نحو تبعی استفاده كنیم، یا  ج( این ادبیاتی را كه می

گویید اصالً از ادبیاتی، كه از اثبات و از حروف و از اینها است، استفاده نكند چون بناست منطق  اینكه می

 فاعلیت باشد.

 ی بعدیش، منحل كند. عناست كه آنها را در منتجهس( به نحو تبعی به این م

كند كه  سازی از آن می كند ولی فاعلیت تبعی، ولی یک نحوه مجموعه ج( به نسبت، فاعلیت آنها را لحاظ می

ریزد كه  دهد، در یک سیاق می ها را هم یک نحوه آرایش می تصرفیش را به دست بیاورد، و به نسبت تصرفی

دست بیاورید و بعد هم بتواند رفتار اجتماعی دیگران را هماهنگ بكند. به هرحال  بتواند معادالتش را به

الیخفی بنابر آنچه كه بیان شد، انسانها دارای نه فقط فاعلیت هستند، فاعلیت تصرفی هم هستند. به نسبتی 

كه ادبیاتش  كه بخواهد در فاعلیت انسانها، تصرف كند، حضورش در فاعلیت انسانها به چه وسیله است؟ حاال

عوض شده است ـ مثالً محاسن افراد را بگیرد به طرف كارها بكشد، بگوید فاعلیتمان عوض شده است ـ آن 

این جور باشد یا اینكه نه، باید از همین كلمات و همین ادبیات به نحو « التأخذ بلحیتی»ادبیات را نداریم. 

كردند، تا حاصلش  ، آن نحوه چینش را نمیتبعی استفاده بكند؟ یک نحوه چینشی بكند كه در آن منطق

 رسیدن به یک معادالتی و به یک تصرفاتی باشد.

 س( در خود دستگاه هم این مطلب باید استفاده بشود فقط برای دیگران هم نیست.

 ج( خود دستگاه هم باید همین كار را بكنید.

 شود. س( خود دستگاه هم از همان تفكیكهای اجمالی شروع می

ها را هم باید مجموعه  شما باالترش را بفرمائید. خود همین كیفیتهای ارتباطی كه دارید، همینج( نه. 

سازیهایی بكنید و جلوه بروید، نهایت این است كه كارتان هماهنگ است. آن معنایی كه جناب آقای نجابت 
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سیم یا اینكه آقایان نوی گفتند و حضرتعالی گفتند، منتقل نشد. معلوم نیست كه مركب را ما روی كاغذ می

ی آینده اول  دهند. انشاء اهلل تعالی جلسه كنیم و پاسخ به ما نمی نویسند، وقتی كه سؤال می روی كاغذ می

ی این مقدمه  ی خوبی است و اگر عنایت بفرمائید الزمه اش مقدمه كنیم ولی مقدمه تكثیر متقوم را آغاز می

این تكرار و تكرارِ تكرار و تكرارِ تكرارِ تكرار این سه مرحله و  این است كه در روش دقت زیادی بشود كه واقعاً

دهد كه مكان ساز باشد. به عبارت  كند، نظام سه بُعدی مفاهیم را می هایی كه در سه بُعد پیدا می پیچیدگی

اورد تواند این را بی دیگر جهات ست را در مفاهیم بسازد و بعد آیا انعكاس تقوم كه جدول تعریفمان است، می

ی سوم نسبت بین زمان و مكان در مفاهیم به  سازی؟ و در مرحله و برایش قابلیت درست كند برای زمان

 دست بیاید یا نه؟

 «وصلی اهلل علی سیدنا محمد و آله الطاهرین»

 

 



 1جلسه 

 بسمه تعالی

 دوره استداللی ریاضیات اسالمی

81/11/1731 

 يحسين والمسلمين ةاالسالمحج: استاد

 

 بازگشت نظام مفاهیم به مفهوم واحد )مالكیت( _ 2توضیحاتی پیرامون جدول تعاریف  _ 1

 

حجت االسالم و المسلمین حسینی: بسم اهلل الرحمن الحریم فرض كنید, اوصاف توسعه كه بحث زمان       

والیت « والیت، تولی، تصرف»گوییم  است. عیناً وقتی می« ظرفیت, جهت, عاملیت»است دارای سه وصف 

دارای یک ظرفیتی یک جهتی و یک عاملیتی است، تولی هم دارای یک ظرفیتی یک جهتی، یک عاملیتی 

 است، تصرف هم این چنین است. این در مالحظه مكان، اصل است. یعنی چه؟

قق فاعلیت هستند. فاعلیت ابعاد تح« والیت، تولی، تصرف»به عبارت دیگر، هر سه بعد یک مطلبند كما اینكه 

شود،  شود، فاعلیت بدون آنكه تولی در كار نباشد محقق نمی بدون آنكه والیتی در كار نباشد محقق نمی

شود.  ی تبعی بین فاعل و فاعل باالتر( وجود نداشته باشد محقق نمی فاعلیت بدون آنكه تصرف )یعنی رابطه

شود و خلق فاعل تصرفی لدی  ق آن، با تعلق، خلق میحتی قبل از تصرف اولیه فاعل مخلوق، به صرف خل

كند. دو تا تقدم و تأخر  الخلق با فاعل تبعی همراه است و تصرف تبعی در فاعل تبعی لدی الخلق می

شود، هم  خورد كه بگوییم اول، فاعل تصرفی بعد فاعل تبعی است. لدی الخلق، همان اول كار كه خلق می نمی

د كرد(، هم فاعل تصرفی )كه آن مخلوقی است كه آن فاعل آن را ایجاد كرد( فاعل محوری است )كه ایجا

ای كه لدی الخلق، فاعل تصرفی دارد، بدون حركت نیست(, البته این سیكل  ی تبعی فاعل تبعی است، )رابطه
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اوصاف »وجود دارند، « محوری، تصرفی، تبعی»كند. همانطور كه لدی الخلق، فاعل  دائماً توسعه پیدا می

هر سه برای « ظرفیت، جهت، عاملیت»شوند و همان جا  ایجاد می« توسعه، اوصاف ساختار, اوصاف كارآیی

مراحل توسعه، قید هستند؛ در زمان مثالً صد سال كه گذشت یعنی صد دور كه تكرار شد، توسعه این یک 

ی دیگر از  یک نحوهوجود دارد و یک نحوه هماهنگی، هزار بار كه گذشت « محور, متصرف, تابع»نحوه از 

ی دیگر است, یعنی مراحل تاریخ، حتماً توسعه بر آن حاكم  طبیعت است, حتی یک بار هم كه شده یک نحوه

 است.

گویید  درست است در هر زمان، هر سه بعد هستند ولی هر سه بعد بر چه اساس قابل تعریف هستند؟ می

چقدر « ظرفیت, وحدت, كثرت»ای باشد،  های كه در چه مرحل براساس مراحل توسعه، پس مراحل توسعه

ی توسعه آن هستید. بنابراین زمان از  باشد، و ساختار آن چگونه است و عاملیت آن چگونه است، دنبال مرحله

 شود. نظر معرفی مراحل قطعاً مقدم است. به عبارت دیگر به زمان، چگونگی هر مرحله در توسعه، شناخته می

گوید كه چه ساختاری متناسب با آن  برنامه ترسیم كنیم، مراحل توسعه می بعدها كه بخواهیم روند برای

مرحله است. بنابراین این گونه نیست كه اول زمان و بعد از آن و متاخر مكان باشد. همزمان در آن، مكان و 

كارآیی است ولی صحیح است گفته شود, متغیر اصلی در این مجموعه زمان، متغیر فرعی مكان و متغیر 

عی كارآیی است اگر این گونه شد، صحیح است گفته شود معرف اصلی، زمان است، معرف فرعی كه تب

شود، مكان است و معرف تبعی، كارآیی است. اگر این مبنا درست باشد، بر فرض چنین احتمالی  ساختار می

فیت را باالی ی زمان بنویسیم یعنی ظر خواهیم جدول تعریف بنویسید، باید حدود تعریف بوسیله وقتی می

ی اوصاف توسعه بگذاریم و جهت راباالی ساختار بگذاریم, البته این مطلب را اشاره بكنم كه در این  كلیه

گوییم پایه و  گذاریم و می جدول تا ضرایب فنی، معنای ساختاری دارد, به هر حال جهت را صدر آن می

 مبنای ساختار بازگشت به جهت از چه نظر؟ از نظر توسعه.

ار یک امر واقعی است، حد اولیه آن در توسعه، جهت است، هر ارتقاء جهتی، توسعه ساختاری را ساخت

 دهد. دهد. هر چند ارتقاء جهت، بدون ارتقاء ظرفیت امكان ندارد. هر ارتقاء ساختاری هم شدت كارآیی می می
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د از آن باید اوصاف اگر چنین چیزی باشد اول باید اوصاف توسعه را به صورت احاطه به جدول دهیم، بع

ساختار را بیاوریم و در اوصاف توسعه ضرب كنیم, بعد از آن اوصاف كارآیی را در درون آن بیاوریم كه در 

 اینجا ترسیم شده است.

 س( اینجا به این شكل نیست.

تمام شده است. ظرفیت، باال، جهت، سمت راست, عاملیت هم سمت چپ « ظرفیت، جهت، عامیت»ج( اینجا 

گذاریم, بعنوان بخشهای درونی خود  را دوباره زیر خود ظرفیت می« ظرفیت،جهت، عاملیت»است, بعد آمده 

بریم,  های كارآیی را زیر عاملیت می بریم و بخش ، بخشهای ساختار را زیر جهت می«وحدت, كثرت, ظرفیت»

ی  یی كه درآمده، كلیهكردیم كه بیست و هفت تا در آمد، بیست و هفتا آن وقت این سه تا را درهم ضرب می

 ایم. اوصافی كه مال كارآیی است در این سه تا ستون نوشته

بریم، اوصاف  حجت االسالم صدوق: به ترتیب، ضربها را بفرمایید, فرمودید كه اوصاف توسعه را زیر ظرفیت می

 بریم. بریم و اوصاف كارآیی را هم زیر عاملیت می ساختار را زیر جهت می

 جدولج( بله. مثل این 

 س( ضرب بعدی را اگر توضیح بفرمایید, قبل از اینكه روی بیست و هفت برویم.

آورم. توسعه را در ستون نوشتیم، اوصاف ساختار را در سطر نوشتیم كه  ج( حاال من مثل آن را اینجا می

بعد « بنابراین ستون همیشه در ضرب ما اصل است، یعنی محوری ظرفیت، تصرفی ظرفیت، تبعی ظرفیت

 و الی آخر.« محوری جهت، تصرفی جهت، تبعی جهت»

« هماهنگی، وسیله، زمینه»ی دوم، تمام این نه تا را در سه صفحه در ستون نوشته ایم، در سطر  در صفحه

هماهنگی, محوری, »گیریم. تمام اینها را كه در جدول اولی )در جدول پی( عمل كردیم در جدول پی هم  می

 ی دومی كه داریم آمده است. هم در صفحه آمده است. در اینجا« ظرفیت

 معنای قطرگیری آن برابر یک ظرفیت است؟« هماهنگی, محوری, ظرفیت»س( 
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تا آمده است,  27ج( بله. عین همین را در این جدولی كه اینجا است، آوردیم، جدولی كه اینجاست، همین 

, این متشابک این است در سه ، هماهنگی«هماهنگی, محوری, جهت«, »هماهنگی, محوری, ظرفیت»یعنی 

 سطر. 

 س( این قسمت روشن است.

 شود. به كارهای كه از اول حتی ]؟[ ی كه حمل می ج( تمام شد. این است كه آن وقت نصفه

 س( سؤال ما ربط بین كار اول و كار دوم است.

یعنی  ج( اگر ما فرض كنیم كه وقتی متشابک، قسمت دوم كه همیشه قسمت اصلی و معرف موضوع است

شود، اوصاف ساختار به اوصاف توسعه حمل  چه؟ یعنی این كه اوصاف كارآیی، به اوصاف ساختار حمل می

توانیم تقسیم كنیم، اولی  آوریم. عین همان را می شود. قسمت اصلی كه معرف موضوع است، این طرف می می

رف عاملیت بیاوریم تا آخر كه را به طرف ظرفیت بیاوریم، دومی را به طرف جهت بیاوریم و سومی را به ط

 بیاییم.

محوری ظرفیت، محوری جهت، محوری »كنیم. به عبارت دیگر  عین همین كاری را كه برای شما می

توانید اول بگویید كه  توانید انجام بدهید، می فرمایید. عین همین را به صورت بر عكس می مرقوم می« عاملیت

بعد « محوری, تصرفی, تبعی»بعد « ظرفیت, جهت, عاملیت»ب آورم از ضر تا بدست می 27كنیم,  ضرب می

ی  نویسید، كلیه ی اوصاف كارآیی را این طرف می بعد كلیه« هماهنگی، وسیله، زمینه»كنم در  ضرب می

شود,  كنیم بعد نه تای ازآن این طرف نوشته می نویسید و تقسیم می اوصاف موضوع را هم این طرف می

گوییم مثالً نسبت به  گردیم از اول, می شود. به عبارت دیگر بر می طرف نوشته می )متشابک(، و نه تا هم آن

 این قسمت باید محوری هماهنگی نوشته شود، آن چیزی را كه مورد نظر است.

 «.محوری وسیله، محوری زمینه»حجت االسالم میرباقری: 

ع شما كه این طرف است به ولی اگر توجه داشته باشید كه موضو«. محوری وسیله، محوری زمینه»ج( 

شود. اگر اینجا، محوری ظرفیت است، اینجا محوری ظرفیت است، اینجا هم  تنهایی بدون آثار آن خوانده نمی
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محوری ظرفیت است، نه تا محور ظرفیت تا آخر كار دارید اختالف با آثار آن است، این در كجا است؟ در چه 

وصف است، یكی به اوصاف ساختاری و اوصاف توسعه و شود؟ و اختالف آن به سه تا  قسمتی صحبت می

تواند  ی محوری عاملیت منزلتاً با منزلت كارآیی و مبنای كارایی نمی اوصاف كار آیی است. بنابراین در كلمه

 فرق داشته باشد.

اینجا هم محوری عاملیت است اینجا هم محوری عاملیت است, ولی چه نحوه محوری عاملیتی كه یكی از آن 

وری عاملیت جهت است، یكی از آن محوری عاملیت ظرفیت است و یكی از آن هم محوری عاملیت كه مح

دهد. پس یک احتمال است برابر یک احتمال دیگری كه احتمال دوم آن هم در  معنی خود هماهنگی را می

 جدول است.

و بعد به « یتوسعه, ساختار, كارآی»حجت االسالم صدوق: پس به این شكل نیست كه سطح روی آن 

توان  دهد كه می هایی در هم ضرب شوند به آن طرف صفحه برسند. بلكه در مجموعه یک اطالعاتی می شكل

 آمد از ابتدا به هم خواند نه اینكه ما بنظرم می

 ج( به تعبیر دیگر این گونه نیست كه بگوییم اینجا محوری جهت كه نوشتیم فروع آن این است.

 ه محوری جهت نوشتیم، این از محوری نشأت گرفته است.س( غرضم این بود اینجا ك

ای  ج( نخیر! اگر از محوری تنها، نشأت گرفته باشد، كاری به ظرفیت, جهت و عاملیت نداشته باشد، یكی كلی

رود. بر فرض اینكه بكنیم یک ضعف كوچكی  پوشاند( پایین می شود كه اقسامش روی آب است )را می می

كنیم. مثالً، مثل  پذیریم به صورت منطق صوری مجرد، قسمت قسمت و جدا جدا میكند كه باید ب پیدا می

 این است كه مقسم را اینجا نوشته ایم و اقسام را اینجا. دوباره مقسم را اینجا و اقسام را اینجا نوشتیم.

 ها, تایی 27نوشتیم.  س( سابق هم این گونه می

واهید جلو بروید, نخواهید به امر واحدی آن را برسانید, در ج( بله. اگر این گونه شود, هرگاه در توسعه بخ

شود كه هر كدام یک  میلیارد می 7600ی اصطالحات حتماً باید این گونه جلو بروید. به این شكل  توسعه

 شود. تا گذاشته می 27شود, جلوی آن  ی عناوین هم ضرب می عنوان باالی سر آن است. یک دسته
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ن به یک منتجه، یک طرف خاص نیست. یعنی یک نسبت اینجا،یک نسبت اینجا، س( اینجا غرض ما از رسید

 شود بدست آورد. یک نسبت اینجا، از سه نسبت، یک واحد می

 شود. گردد و سه نسبت می آید، تغییرات اینها باز برمی نسبت بدست می 81ج( احسنت! اول از سه نسبت 

 گیرد. س( بعد دوباره در یک سطح قرار می

 شود. ک سطح كه قرار گرفت، یک دانه ضریب كم و زیاد میج( در ی

گیریم كه سه عضو دارد و  به تعبیر دیگر شاید به این شكل بهتر باشد, كه سطر را از یک جدول باالتر می

عضو هستند و بتوانید درون قرار دهید, و مثالً نیاید یک طرف یک سطح  27عضو یا  81درون آن سه عضو 

 تا هم رها شود. 27تا شود،  27قرار بگیرد بعد 

 شود. س( و ندانیم به كجا وصل می

 ج( احسنت!

 دهد. س( هم درون و هم داخل جدول را نشان می

 شود. ج( هم قابلیت دارد كه درون یک جدول دیگر بیاید. ولی آنها درون یک جدول دیگر نمی

 س( قابل خواندن در آن نبود.

د, كه در باال یک نقطه است و در پایین، قاعده آن یک مجموعه توانستید یک مخروطی را مالحظه كنی ج( می

 گشت. گردانیم نه اینكه اصالً برنمی گشت البته بدون روش اینها را بر می عدد است و دیگر بر نمی

 س( ولی همان را بتوانیم دوباره بخوانیم.

گفتیم: جدول عدد  آمدیم, می میخواندیم، دقیقاً روی همان جدول بالعكس  ج( احسنت! همان را بالعكس می

گفتیم كنار این  گشتیم و می تا دیگر، بعد روی خود همین دوباره بر می 27ما همین طوری است كه مثالً در 

عددهایی كه آمده، یک جدولی بنویسید بگویید, مثالً جمع این سه تا مساوی است با این عدد, ضرب كرده 

 آوریم كه نصف شوند. رده بودیم. یک خانه هایی دیگر این طرف میها آو بودیم و یک وقت داخل خود آن خانه
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ی عمل هنوز برای من روشن نشده است كه چگونه ساختار  حجت االسالم میرباقری: روشن است ولی نحوه

 دهیم و چرا؟ می

رای گیریم كه یک موضوعاتی داشته باشیم كه زیر سه عنوان قرار گیرد. این ب ج( اول از این مطلب نتیجه می

توانیم, یكی از جهت نتیجه، یكی از نظر خود موضوع، یكی از نظر  حضرت عالی محرز است؟ از سه جهت, می

 توسعه آن.

 فرمایید؟ را می« توسعه، ساختار, كارآیی»س( سه بعد 

خواهیم بگوییم اگر این جدول را به صورت خالی دست شما دهند, كه نظام آن را مورد بررسی قرار  ج( می

بل از اینكه بخواهیم عنوان بر این نظام بگذاریم, اول نظام آن را مورد بحث قرار دهیم، بعد سراغ دهید, ق

عناوین بیاییم. در نظام جدول تعریف، آیا برای تعریف الزم است چنین كاری انجام گیرد؟ یا اینكه تعریف به 

تواند به یک  ه تعریف مجموعه نمیتواند انجام گیرد؟ اگر فرض ما از نظر منطقی این باشد ك صورت دیگری می

عنوانی انجام بگیرد كه عنوانی بسیط است، تعریف از نظر این منطق، نسبت به تركیب، بساطت نیست. به 

گوید معنای جامع و مانع بودن این است كه مفهوم شما یک مفهوم بسیط باشد. مقدمات  عبارت دیگر می

حذف كنید, خود آن را مشخص كنید كه چیست؟ جامع افراد ذات آن را بگویید، آنچه هم اضافه از ذات است 

 یک ماهیت باشد مانع اغیار هم باشد. بنابراین هویت حقیقی یک چیز را بیان كنید.

این تعریف باشد. چه این تعریف بنفسها یعنی ذات و لوازم حقیقیه و مقومات آن بیان شود و چه به ضد آن 

 اثبات بیایید چه از طریق نفی بیایید.تعریف شود. به عبارت دیگر چه از طریق 

اول تعریف در منطق اصالت الوالیه، نظام والیت را قائل است با منطقی كه بازگشت تعریف آن به ساعط 

شود چیست؟ تعریف در آنجا به یک ماهیت بسیط باید برگردد، به دو نباید برگردد كه از طریق نفی و  می

شود، آیا در این دستگاه هم  ضد یعنی نفی اغیار، یک امری اثبات میاثبات و از طریق لوازم ذات تعریف به 

تواند واقع شود؟ بعد اگر نشد،  تواند تعریف این گونه واقع شود یا اینكه در این دستگاه این گونه نمی می

چگونه باید واقع شود؟ سپس ببینیم این جدول، جدول تعریف است یا جدول تعریف نیست؟ وقتی یک كتاب 
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بینید این كتاب یک عنوان دارد، عنوان آن حتماً ناظر به یک ماهیتی است. این ماهیت  گیرد، می ت میرا بدس

بینید، عنوان كتاب به  كنید. برای آن موضوعات و عناوینی را تحت این ماهیت می بسیطی را كه مالحظه می

رند كه هیچ كدام هویت خود گی تک تک اینها، قابل اطالق نیست. بلكه اینها تحت یک ماهیت جدید قرار می

شود. هیچ فرقی  آنها نیست. پس برای هر فصل یک عنوانی دارد كه آن عنوان نیز برای یک ماهیت اطالق می

اید یا اینكه  ندارد كه این ماهیت، ماهیتی, نسبت به یک عنوانی باشد كه به صورت نظری به آن توجه كرده

مثالً اسم یک دسته از اشیایی كه در خارج هستند در یک كتاب مستقیماً از عینیت خارجی انتزاع شده باشد. 

بندی كردید، چه از خارج گرفته باشید  اید. خزندگان، پرندگان، پستانداران اینهایی را كه دسته دسته بند كرده

ی  شوند. عنوان اول كلمه و عنوان كتاب را حیوانات بگذارید، مثالً بر فصل اول، دوم، سوم، دهم تقسیم می

شود و حیوانات خزنده  شود، حیوانات پرنده به یک ماهیت دیگری اطالق می یوان به یک ماهیت اطالق میح

شود تا اینكه تک تک اینها را شما توصیف كنید و بگویید هر فصل آن دارای  به یک ماهیت دیگر اطالق می

رت اجزاء انتزاع كنید و یا چند تا باب است، هر باب هم دارای چند مصداق است. هیچ فرقی ندارد كه به صو

از مفاهیم نظری تقسیم كنید و باال بروید. عیبی ندارد در تعریف بگویید كه مقومات ذات را برای اثبات آن 

گویم و بگویید واحد تعریف شیء بنفسها از طریق مقوم ذات است، گاهی به ضد است. به هر حال  می

كنید و این ماهیت دیگر مجموعه نیست, تعریف  ی یک جنس و فصل خاصی ماهیتی را معرفی می بوسیله

گویید محال است  ، اصالت ذات است گاهی می«بعباره اخری اصاله الكیفیه»شود  ی مجموعه نمی بوسیله

والیت و حتی فاعلیت را فهمید مگر اینكه سه نوع فاعلیت متقوم به هم فرض كنید اگر گفته شود چرا سه 

گوید تک دانه از انواع، اصالً فرد ندارد و نه فرد ذهنی  نواع آن را بگویید، مینوع؟ یک نوع فاعلیت، یک نوع از ا

گویید یک نحوه عنایت  اید چیست؟ می دارد، نه فرد عینی دارد. پس این سه تایی كه كنار هم گذاشته

باالجمال دارید. عنایت یعنی چه؟ این ارتباط هم محكوم به فاعلیت است. اگر چنین چیزی شد كه باید 

تا سه تایی كه  27آنجایی از این فاعلیت جمع شود تا تعریف از مجملترین حد آن شروع شود و مثالً به 

 های مختلف فاعلیت باشد، برسد و یكی جدول تمام شود. شود و از نحوه هشتاد و یكی می
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 س( ]؟[ را برای آن درست كنیم.

 ود.شود تا یک جدول تمام ش قید می 81تا سه قیدی كه  27ج( باید 

توان قرار دهید كه معنای انعكاس اینها نسبت به هم قابل لحاظ باشد؟ به عبارت  تا را چگونه می 27شما این 

وصف را در چه نظامی  27تا سه تایی كه هشتاد و یكی است، )هشتاد و یک قید است(  27دیگر نظام 

تا سطر سه تایی, سه تایی قرار  27توان قرار داد،  خواهید قرار دهید؟ هشتاد و یک قید را جداگانه می می

خواهید در یک جدول  توان قرار دهید؟ اول كالم همین است كه این را به چه نحو می دهید. این را چگونه می

آید، نظامی كه  دهد؟ به نظر ما می بیاورید؟ و چه نظامی داشته باشید كه تقوم اینها را به هم دیگر نشان می

هم منعكس كند، و در حقیقت انعكاس تقوم باشد و تقوم آنها را ظاهر كند باید  بتواند تقوم اینها را نسبت به

دهد، ساختار تحویل  برای آن نظام یک فرضهایی داشته باشید و اال به صورت بریده, بریده معنای نظام نی

یید گو نویسید و می خواهید اینها را درهم منعكس كند گاهی عددی آن را می دهد. در ساختاری كه می می

دهید. گاهی هم نظامی را  اعداد این ردیف به همدیگر متقوم هستند ولی هنوز نظامی برای تقوم آنها نمی

رسد باید معنی تعویضی را در آن چیزی كه  كنید اگر نظام را بیان كنید به نظر می برای تقوم آن تعریف می

نه كه آغاز شده، این طرف هم به یک، كنید از یک، سه،  در اینجا است نشان دهد همان گونه كه مالحظه می

 سه، نه ختم شده است.

فرمایید، باید به این تركیب نوشته بشود سؤال این است كه چرا انعكاس تقوم  س( این روشن است وقتی می

 شود؟ این گونه واقع می

 شود؟ سطر پشت سر هم بنویسیم، انعكاس واقع می 27ج( سؤال دیگری داریم كه اگر ما به صورت 

 شود. فرضهای متنوعی, كه یک فرض آن هم این است. خیر. خوب حتماً واقع نمی س(

 ج( درست است.

ظرفیت، جهت, »را در سه بعد جدول بنویسیم، و اگر « ظرفیت، جهت, عاملیت»فرمایید  س( وقتی می

بیاییم؟ به عبارت بندی كنیم؛ چرا سراغ ساختار و كارآیی  ها را دسته را در سه بعد ببینیم، همین« عاملیت
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بندی كنیم, چرا چیز دیگری به اسم ساختار، این  دیگر اگر تا آخر كار فروع همین باشد خود آن را طبقه

 وسط بیاوریم؟

گذاریم. اگر واقعاً  بندی كنیم و اسم آن را ساختار می وقتی ساختار از فروع جهت است خود جهت را دسته

كنیم.  بندی می ایری دارد، دیگر معنا ندارد, خود آن را طبقهوصف ساختاری غیر از وصف توسعه است و تغ

از خود  81كنیم كه  كنیم، یكبار بیشتر ضرب می فرمایید باید ضرب شوند، خود آن را در هم ضرب می می

 بدست بیاید.« ظرفیت، جهت, عاملیت»

این جدول بدست  در« ظرفیت، جهت, عاملیت»آید، قبلی از قطرگیری خود  قید كه بدست می 81ج( خیر. 

 آمده است.

 شود. 81بدست بیاید كه بعد قطرگیری كنیم مثالً  243س( بله. 

س( به نظرم، سؤال اول را روی قطرگیری و تقوم اوصاف توسعه، اوصاف كارآیی بگذارید. بگوییم خود تعریف 

 ]؟[

 از بحث ]؟[ ج( خیر. اول از این باید تقوم آن را ببینیم كه اصالً اوصاف ساختار در این دوره

چگونه است؟ طبیعتاً « اوصاف به توسعه، ساختار و كارآیی»ی تنوع پیدا كردن  س( به عبارت دیگر نحوه

شوند، حتماً كارایی وصف ساختار است و ساختار وصف توسعه  توان گفت كه چگونه درهم منعكس می می

 است, )مثالً(.

ن معنا كردیم. سؤال از جدول را امروز صبح شما ج( یک بحث از هفته گذشته داشتیم كه شروع به آغاز كرد

ی معنا، باید اول كار سراغ مفهوم بیابیم، و قاعده را تمام كنیم كه آیا مفاهیم هم در هم تكرار  فرمودید. درباره

 و تكرار پذیر هستند؟

 رفتیم. فرمودید كه آن را رها كنید. باید روی آن سیر می
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ای است كه ما همراه  زم دیدم كه از تعریف عرض كنم. اتفاقاً تنها جلسهس( چون این جدول نیمه كار بود و ال

كردیم وسراغ جدول  آمدیم, معنای تكثیر در مفاهیم را اول تمام می شما هستیم ولی اگر از آن مسیر می

 آمدیم و بعد از آن صحبت درباره این بود كه آیا مفاهیم نسبت به هم چه تناسبی دارند؟ نمی

 هوم اوصاف توسعه ]؟[آیا واقعاً مف

 حجت االسالم میرباقری: من سؤالم, سؤال توضیحی نبود مثل روال قبلی بود چون این جدول بیان نشده بود.

حجت االسالم صدوق: نه. حتی بیان استداللی آن و بیان اولی آن هم بیان نشده بود و این سیر ناقص مانده 

 بود از این جهت عرض كردم.

 بحث قبل مانده بود یعنی اگر بحث قبل را بخواهم استداللی عرض كنیم.ج( یعنی یک مهره از 

س( نه. استداللی نیست, خود حضرت عالی آن را استداللی كردید و فرمودید حل شد من عرض كردم حل 

نشده است. من سیر خاصی برای بحث عرض نكردم, چون یک مهره از بحث قبل ناقص مانده بود ولو به طور 

عرض كردم بیان شود. وارد استدالل آن شویم, فرمودید حل شد طبیعتاً جواب آن این است كه غیر استداللی 

 نه.

ج( صحبت ما این است اگر از این سیر بخواهید بیایید سراغ اینكه چرا قطرگیری شده است؟ و آیا قطر، 

این دو تا را  نسبت اوصاف كارآیی به اوصاف ساختار چیست؟ نسبت اوصاف ساختار به توسعه چیست؟ اصالً

 الزم داریم یا الزم نداریم؟

 شود؟ حجت االسالم میرباقری: اصوالً اگر اصل نیستند, چگونه می

شود یا نه؟ رفتن در آن سیر، یک حرف است. و  ج( اگر الزم داشتیم، آیا این گونه نسبت به هم ادغام می

را آمدن یک حرف دیگر است. هر ی عملكرد این را بیان كردن حرف دیگری است و سیر اصلی  گزارش ساده

 خواهید، بفرمایید. كدام از سه حرف را می
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چگونه « اوصاف توسعه، ساختار و كارآیی»س( ظاهراً آن سیر اصلی از همه مفیدتر است و بعد اینكه اصالً 

شود؟ و اینها چه نسبتی به هم دارند؟ چون وصف در اینجا به معنای یک امر انتزاعی نیست به  درست می

 نی فاعل واقعی تبعی است.مع

گذارید؟ بعد چگونه اینها را  كنید، این فاعلها را كنار می ج( فاعل واقعی كه است، چگونه وقتی قطر گیری می

دهید؟ اگر از آن سیر بیایم معنای آن این است كه این را به صرف همین گزارش  در یک جدول قرار می

 حضور شما عرض شد بسنده كنیم.

 ست كه در اینجا تعریف، هم مواد هم ساختار دارد.س( خیر. روشن ا

 ج( خیر. سه چیز بفرمایید

 س( مواد آن بیش از یک جنس و فصل است.

ج( بفرمایید نظام دارد، مواد هم دارد. تناسب اوصاف یعنی اصولی كه خود نظام، به آن ساخته شده است. در 

مكانی و كارآیی، بعد این سه وصف درهم منعكس نظام، ابتدائا فرضمان این كه سه وصف داریم، وصف زمانی، 

كنید, حتماً هم وحدت, كثرت، جهت و  شوند. به عبارت دیگر یک چیز را كه مالحظه می و ناظر به هم می

ای از توسعه هر  ای از تاریخ و چه مرحله عاملیت آن مورد لحاظ است, به بیان دیگر قرار گرفتن در چه مرحله

سال قبل آن را به  5000. معنا ندارد خودكاری كه دست حضرت عالی است. چیزی ولو یک خودكار باشد

معنای خودكاری كه االن یک دانه آن را برای یک سلطانی جای دیگری و به شكل دیگری ساخته شود غیر از 

ی  این است كه بتوان قلمی در دست عموم مردم قرار دارد كه و یک كار خاصی كند. این برای یک مرحله

 تاریخ است.خاص از 

خاصی هم دارد, یک « محوری، تصرفی, تبعی»خاصی هم دارد؛ بعد یک « ظرفیت، جهت, عاملیت»یک 

نویسد یک كارآیی دارد و این  كارآیی خاصی هم دارد, مثالً مقام معظم رهبری كه با همین خودكار می

 یک نسبت تأثیری دارد. ی آدم تقسیم شده است، كه در هر جا به های آن روی یک مجموعه خودكار، كارآیی
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شود  ی این خودكار دیگر نمی حجت االسالم صدوق: البته هر كجای آن هم در واقع یک خودكار است، همه

 بگوییم است.

ی از تاریخ دارد؟ اینكه یكی، جدا  ج( به عبارت دیگر قانون خودكار در اینجا، تكفل چه چیزی را در چه مرحله

ای كه همه آن هم متصل و یک دست باشد  ی نداشته باشند، نیست یكیجدا، جدایی كه با همدیگر هیچ ربط

 مثالً بخواهد همه را با هم بگیرد و بنویسد، نیست. 

ای كه داشتیم  به هر حال یک صورت بحث، در تفهیم خود این این گونه است. یک بحث این است كه از ریشه

 ادامه دهیم، نباید داخل این جدولها برویم.كردیم، از آنجا ادامه دهیم. اگر از آنجا بخواهیم  بحث می

حجت االسالم میرباقری: خیر. بحث همان ریشه بهتر است من فقط امروز چون جدول ناقص بود، عرض 

 كردم.

ی گذشته صحبت ما این بود كه آیا مفاهیم هم در تكرار پذیری، انواع پیدا  ج( بله. بناء علیه در جلسه

شود. مثالً یک مفهوم داشته  هوم به مفهوم آخر، مضاف مضاف الیه میكنند؟ یعنی اضافه شدن یک مف می

كنیم،  باشیم, كه منزلتاً منزلت واحدی پیدا كند, ولو وجود آن به نحو خیلی مجمل باشد البته بعدها شرط می

 خواهد واحد شود، باید كمال اجمال, نه كمال تردید را داشته باشد. گوییم مفهومی كه در اینجا می و می

 حجت السالم صدوق: یعنی یک قیدی باشد.

ی قیود از آن بدست بیاید. آیا مثل مفهوم وجود  توانیم بیاوریم كه همه ج( به عبارت دیگر یک قیدی می

شود؟ در مفهوم وجود، مهمترین قسمت این است كه بگویید بدیهی  شود یا اینكه مثل مفهوم وجود نمی می

 7600شود مگر اینكه درهم منعكس بشود تا  اهید بگویید تعیین نمیخو ترین اشیاء است، ولی در اینجا می

 میلیارد، كل بزرگی درست شود.

 ترین. ترین مفاهیم است نَه بدیهی خواهید بگویید اولین مفهوم، مجمل در اینجا می

ء، حجت االسالم میرباقری: البته داخل اجمال هم باید توضیح داده شود كه یعنی چه؟ در دستگاه اصالت شی

كنند كه یک ذات، عام است، یک ذات از او عامتر است. هر ذاتی هم مصادیقی  اشیاء را به ذواتی تعریف می
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كند. بنابراین خارج، ظرف تألیف ذوات نه تركیب ذوات است. مثالً  دارد كه به طور مساوی بر آن صدق می

جا در بین جواهر است و صدق آن  رسد كه عامترین، جنس است. جوهر، همه انسان ذاتی دارد تا به جوهر می

 هم به طول مساوی است.

گیرد آیا به بزرگترین  خواهم عرض كنم، همانجا كه جوهر و جنس و نوع و فصل و امثال ذلک می ج( می

 میلیارد است. 7600مفهومی كه دارید، 

شود كه مقصود  ترین مفهوم است. ولی باالجمال باید معلوم س( آنجا بدیهی ترین مفهوم است، اینجا مجمل

 دانم این است یا این است. از باالجمال یعنی بالتردید؟ كه نمی

كنید, مثل مفهوم وجود؟ یا اینكه  ج( آیا این وجود، وجودی است كه خصوصیات تعین را از آن حذف می

 كنیم. كنید. از آنجای كه یک مفهوم را آغاز می خصوصیات تعریفی, نه تعینی را از آن حذف می

رسد, یعنی غیر قابل تعریف است. به عبارت دیگر  خواهیم به شما تحویل دهیم به صفر می ه میتعریفی ك

فاعل منهای فاعل، و فاعل، قابلیت تعریف ندارد اال به خود فاعل. حاال از آنجایی كه از یک فاعل با انحاء فاعل 

زی را به صورت كلی بعنوان توان یک چنین چی شود. این آیا می كنیم و به خود فاعل، تعریف می آغاز می

 روش بگوییم؟

 شود. گویند بدیهی، شاید مقصود آنها همین است كه به خود آن تعریف می س( آنها هم كه می

 دانند. ج( نهایت این است كه آنها ادراك آن را عمومی می

 س( پس باید یک فرق باالتر داشته باشد.

شود  عمومی نباشد؟ اگر ادراك عمومی نباشد چگونه میج( بله. ادراك عمومی آیا اصل است یا ادراك باید 

شود. اگر قائل باشیم كه  ی كارآیی انجام می گویید اثبات اصوال بوسیله یک چیزی اثبات یا نفی شود؟ می

 پرستش اصل است، آن وقت یک بحث، در اینجا بحث روش است.
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خواهیم كه در  وم انعكاسی میدر روشی كه عرض كردیم یک تفسیر متقومی، یک انعكاس تقومی و یک تق

كنیم، چه چیزی را مورد توجه قرار داده  كند، آیا در روشی كه عرض می نهایت كارآیی را در آنجا تمام می

 است؟

آید، از تكرار جمع،  گویید از تكرار واحد، جمع بدست می این حرفی را كه جناب آقای نجابت گفتند: اینكه می

ی تعریفی پیدا  ی توان ما معتقدیم، اولین امكان پایه آید, مثالً بوسیله می ضرب و از تكرار ضرب، توان بدست

آید  ی اشیاء بدست می باشد و تعاریف كلیه 27شود, كه در نهایت به توان خود است كه سه بتوان سه  می

م اید؟ از كجا صحت روش تما گویند خود مفهوم جمع كردن، ضرب كرده، یعنی این روش را از كجا آورده می

ی اینكه آیا این روش، صحت آن به چه چیز  شود؟ یک بحث داریم )خوب عنایت بفرمایید( درباره می

ای آن )فاعل كه تعلق به فاعل باالتری  ای كه دارید، مرز اولیه گردد, یک بحث است كه آیا این حد اولیه برمی

آید؟ یک صحبت هم درباره  ت میی فاعلیت آن فاعلیت كند(، این از كجا بدس دارد كه این مثالً در توسعه

آید )محوری و تصرفی و تبعی( و در پایان آن سه تا نظام را  ی ارتباط این دو تا كه سه تا نظام بدست می نحوه

كنیم. ما بحثی را قبالً عرض كردیم كه در آن بحثها، نفی كردیم زیر بنای اصالت تعیین یا اصالت  تعریف می

حدت را نفی كردیم، تعدد را هم نفی كردیم, حاال صحیح است كسی كیفیت و اصالت یكپارچگی یعنی و

اشكال كند, برای آن تعاریف و بگوید مفهوم جمع یعنی اضافه كردن واحدها به هم از یک دستگاه دیگری كه 

 اید. شما آن را نفی كرده

فهوم توان از مفهوم ضرب از همان منطق صوری است كه شما آن را نفی كردید و گفتید اصالت شیئ است، م

همان است ولی ما هرگز در كل سیری كه نفی كردیم، این گونه نبوده است كه به نحو تبعی به كار نگریم. 

سؤال این است چه نحوه ضربی, جمعی, توانی و تعریفی را چگونه اصوالً از یک ارتكاز، ارتكاز جدید را بوجود 

گیریم,  كنیم و به كار می خاصی، اینها را استعمال می ی كنیم؟ یا اینكه یک گونه آوریم؟ آیا نفی مطلق می می

دانید كه ضرب در اعداد طبیعی غیر از  گیریم. ولی می آید؟ ضرب را بكار می ی دیگری از آن در می كه نتیجه

گیریم كه قائلیم اگر كسی ضرب را به این  ضرب در بردارها، غیر از ضربهای دیگر است ولی به نحوی بكار می
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ی معادالتی  یرد مشرف بر ضرب بردارها هم است, نه تنها مشرف بر ضرب بردارها، مشرف بر كلیهشكل بكار گ

گیریم، شما نیز  آید در اینجا صحبت ما این است كه اگر این گونه كه ما بكار می كه در نسبیت بوجود می

آنها قابل ضرب و  ی اصطالحات علوم هستید, كه احیاناً جمع و ضرب و توان را بكار گیرید مشرف بر كلیه

ی دیگر اصول آن چگونه  دادند، مثالً مفهوم استصحاب در جمع, با مفهوم یک قاعده جمع و تقسیم را نمی

گوییم همه جا، جای آن است. بكارگیری قانون  گویند جای ضرب و جمع، آنجا نیست. لكن ما می شود؟ می می

و سپس در یک منطق محوری آن را حل ضرب و جمع به صورت تبعی در یک مرتبه در آن تصرف كردن 

كردن، غیر از بكارگیری ضرب و جمع در آنجایی كه متعارف است و همچنین غیر از این است كه به صورت 

 اصالت كیفیت آن را بكارگرفته باشیم.

ی اصالت  به عبارت دیگر انحالل اصالت كیفیت در اصالت فاعلیت است, نه اثبات اصالت فاعلیت بوسیله

فرق بسیار است بین اینكه بخواهیم اصالت فاعلیت را با اصالت كیفیت اثبات كنیم؛ یا اینكه اصالت كیفیت! 

 كیفیت را در اصالت فاعلیت منحل كنیم.

توان به تنوع اضافه متنوع ساخت, و  بنابراین بحثی كه اینجا داریم، اولین بحث این است كه آیا مفاهیم را می

را از جمع فاعل « مفهوم والیت، تولی، تصرف»توان اول،  ا بدست آورد؟ آیا میبعد از تنوع تنوع اضافه، ضرب ر

 بدست آورد؟

 ی فاعلیت آن, فاعلیت كند. فاعلی كه به فاعل باالتر تعلق دارد كه در توسعه

شود. این همان است كه حداقل  س( اگر بخواهیم هیچ مفهوم غیر فاعل را بكار نگیریم در قدم اول مشكل می

دهد، فاعل فاعل  سه شروع كنیم، اگر از یک بخواهیم شروع كنیم، ضرب یک چیزی جزء خود یک نمیباید از 

 شود كه اولین قدم را از سه شروع كنیم. فاعل فاعل فاعل، تنوع وقتی شروع می

 گوییم كثرت ی فاعل وقتی می ج( عیبی ندارد. آیا سه را هم دوباره به سه گونه فاعل تعریف كنیم, مثالً توسعه

 گوییم. ی فاعل، فاعل و فاعل و فاعل می خواهیم تعریف كنیم جای توسعه فاعل، كثرت را هم كه باز می
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توانیم مفهوم فاعل را آغاز و به خود آن تعریف كنیم و در اضافه كردن آن سه بار به سه نحوه، فاعل را  آیا می

را بوجود « والیت، تولی، تصرف»مفهوم توانیم  شود. آیا می به هم اضافه كنیم؟ كه اول كار هم نه بار می

شود، اگر یک بار دیگر در  بیاوریم؟ صحیح است كه بگوییم از سه نحوه اضافه كردن فاعل به هم كه نه تا می

را « اوصاف توسعه، ساختار، كارآیی»خود آن ضرب كنیم به عبارت دیگر اگر دوباره تنوع تكرار را بیاوریم، 

 توان بدست آورد یا نه؟ می

ی تعریف در اینجا با آنجا است. یک فرق این است كه آنجا  تا اینجا فرقهای اساسی و روشنی بین شیوه س(

 ]؟[

 رسیم، بپردازیم. ی تولید مفهوم كه بعدها به تعریف می ی تعریف نپردازیم، اول به شیوه ج( حاال به شیوه

 س( بله. آن تولید مفهوم همه در آنجا با اینجا متفاوت است.

ین قدم، قبل از اینكه بحث تعریف, معادله و تكثیر را انجام دهیم. قواعد تولید مفهوم را صحبت ج( اول

دهیم و ناشی از یک  ی مفاهیم را بازگشت به یک مفهوم می توانیم مدعی بشویم و همه كنیم, كه آیا می می

توانیم؟ و  ل كار بگوییم ما میتوانیم او كنیم ولی نه به نحو كلی و جزیی، به نحو كل و جزء. آیا می مفهوم می

ی  ی بسیار مهمی هم در اینجا است( اگر بتوانیم كلیه آید نكته اگر نتوانیم؟ )این را عنایت بفرمایید بنظرم می

مفاهیم عالم را به یک مفهوم برگردانیم و ناشی از یک مفهوم در تعریف اصطالحی خودمان بدانیم، طبیعی 

ی اشیاء  ی ما كه قائل هستیم كه همه همدیگر، انجام شود. بنا به فلسفه ها به است كه قدرت تبدیل كارآیی

 گویند. فاعل هستند باید قابل تبدیل باشند نه به صورت وحدت و كثرتی كه آقایان می

گردند. یک وقتی  شود و به هویت واحدی مثل وجود بر می گویید امور انتزامی از آنها سلب می یک وقت می

دهید برای اینكه بتوانید  گردد, قاعده می ن كه مصدر اصل كالم است و از وی نه وجه باز میگویید مثالً بدا می

های مختلف و هیئتهای مختلف بسازید, شما دنبال این هستید كه منطقی پیدا  شما واقعاً از یک ریشه، صیغه

به همدیگر بریده است,  كنید كه بتواند نسبت بین امور را بدست بیاورد. هر جا كه گفتید نسبت این دو دسته

توانم نسبت،  گویید من نظام دارم و می توان درباره آن تنظیم كنیم. اگر می معنای آن این است كه دیگر نمی
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ی مفاهیم را به یک مفهوم برگردانید و از آنجا  بین همه چیز برقرار كنم، اگر این تمام باشد، باید بتوانید همه

 این قسمت، تا این حد از مطلب، تمام است یا نه؟تنوع آن را هم بدست آورید. االن 

 س( این روشن است.

ی  ی امور را پیدا كردن است. نسبت بین همه ج( نسبت بین دو تا امر را پیدا كردن، در پایان نسبت بین همه

 ی امور نیست. امور را پیدا كردن در پایان باز گرداندن به همه

هیچ امری به هیچ امری مرتبط نیست؟ روی مبنای اصالت والیت  س( به تعبیر دیگر روی مبنا اصالت كیفیت

 هم هر امری به هر امری مرتبط است مگر دو تا دستگاه والیت منفصل از هم فرض كنیم.

 شوند به نا به اصالت وجود هم كه اصالً دویی وجود ندارد. ج( كه مقابل هم می

ای كه طبیعتاً باید بتوانیم نحوه  ه هم پیوستهس( بله. یا كثرت نیست یا كثرت منفصل است یا كثرتهای ب

 ی تقوم تبدیل شدن آنها به همدیگر را بیابیم. ارتباط و نحوه

 شود یكی اینكه منفصل باشند مطلقا. ج( پس سه تا قول تقریبا می

س( یكی اینكه كثرت، اعتباری شود؛ دوم اینكه كثرت، اصل شود و وحدت، اعتباری شود؛ سوم اینكه كثرت و 

دت هر دو اصل شوند. اگر هر دو اصل شوند, معنای آن این است كه هر كثرتی متقوم به سایر كثرتها وح

 ی تقوم آن و جایگاه آن را در كل، و نسبت تأثیر آن را در كل باید بیان كنیم. است. بنابراین باید نحوه

 توانیم تصرف كنیم یک چیز را و تغییر دهیم. ج( اگر دست بزنیم می

ی ارتباط آن به كل باید تعریف شود و اگر كل در حال حركت و تغییر دیده  آن این است نحوهس( معنای 

ی تأثیر یک تغییر در كل تغییرات باید قابل مشاهده باشد، امكان تبدیل  شود. معنای آن این است كه نحوه

 وضعیتها به همدیگر باید باشد.

شود كه به  شود و حاكمیت بر مكان وقتی معین می یج( به تعبیر دیگر تصرف در امور و زمان وقتی ممكن م

 این نسبتها بتوانید دست پیدا كنید. 
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شود در عینیت امكان  گویید طبیعتاً در مورد مفاهیم هم است. نمی ی عینیت می عین همان چیزی كه درباره

ین شكل نباشد, داشته باشد به نسبت بین امور دست بزنید و تصرف در زمان و مكان كنید ولی مفاهیم به ا

این را « الیخفی لطف»طبیعی است كه اگر نظام درست كردن و تصرف در نظام است، كه تصرف ]؟[, حاال 

ی والیت  اضافه كنیم كه طبیعتاً باز گرداندن مفاهیم و قدرت كارآیی ما بسیار بسیار محدود است، مثل نحوه

توانند در  ت كه آنها به یک اسم، به یک حرف میما و تصرف ما در زمان و مكان برای كل عالم هم اولیایی اس

 همه جا تصرف كنند.

«والسالم»  





 7جلسه 

 بسمه تعالی

 دوره استداللی ریاضیات اسالمی

80/11/1731 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

 بررسی معنای جمع،ضرب و توان

 

حجت االسالم میرباقری: یک اصلی را در جلسة قبل به طور كلی فرمودید كه ما باید مفاهیم را از تكرار یک 

تواند تولید مفاهیم متنوعی كند كه یک  مفهوم بدست آوریم. حال این بحث است كه آیا تكرار یک مفهوم می

 سیستم را جواب دهد یا نه؟

ه، یک مفهوم باید تكرار شود و تكرار را هم در سه بار گفتیم حجت االسالم و المسلمین حسینی: بحث اینك

بریم یعنی  تكرار تكرار و تكرار تكرار, تكرار، سه بار باید انجام بگیرد. این مفهوم تكراری را كه اول كار بكار می

معنا و  چه؟ و چه غرضی از آن داریم؟ و از تكرار تكرار چه معنا و غرضی داریم؟ و از تكرار تكرار تكرار چه

دهد و  كنم: تكرار اول ، جمع را نتیجه می مفهومی در نظر داریم؟ در یک سطح ساده در اول كار عرض می

دهد. این تقریر ابتدائی است یک قدم  دهد و تكرار سوم، توان را نتیجه می تكرار دوم، ضرب را نتیجه می

 كنم: تر عرض می دقیق

ی سوم هم به توان  ست؛ مرتبه دوم هم ضرب مفاهیم است؛ مرتبهی اول تكرار جمع مفاهیم ا ]؟[ مفهوم مرتبه

 رساندن مفاهیم است. 
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خوب حاال یک مرتبة دومش این بود كه بگوئیم جمع مفاهیم است، ضرب مفاهیم است، توان مفاهیم است. 

قید حال آیا جمع در مفاهیم به معنای صرف اضافه شدن یک مفهوم به مفهوم آخر است؟ یا اینكه به معنای 

قرار گرفتن مفهومی نسبت به مفهوم آخر است؟ یا اینكه به معنای وصف قرار گرفتن یک مفهوم نسبت به 

مفهوم آخر است؟ یا اینكه نه! باید این اضافه و این قید و امثال ذلک محصولی باشد كه از این مفاهیم بدست 

مفاهیمی را كه ابزار تخاطب و مفاهمه  آید. یعنی وقتی یک مفهوم واحد به توان رسید باید بتواند انواع می

ای كه ما نیازمند هستیم حاصل این سه سطح از جمع و ضرب و توان باید  است ایجاد كند. یعنی به هر وسیله

ی سطوح بتوانیم تأمین كنیم. اگر چنین است آیا جمع آن از قبیل  این باشد كه ابزارهای تخاطب را در كلیه

اد را وسیلة رسیدن به نظام نسبیت بگیرید و بگویید: ما اعداد و واحدها را كنار جمع اعداد است؟ بلی! اگر اعد

كنیم؛ یعنی دو مفهوم خاصی است كه یک  های ساده ای درست می گذاریم و از آن ابتدائاً یک نسبت هم می

بتی را هایی هم به عددهای دیگر است. مثالً نسبت به چهار همان نس دارای نسبت به یک است و دارای نسبت

دارد كه یک نسبت به او دارد؛ یعنی چهار نسبت دو برابری دارد ولی با سه یک نسبت دیگر دارد، با پنج یک 

ای هستند كه به صورت ساده با یک مرتبه، بوسیله جمع و تفریق، قابل  نسبت دیگر دارد ولی نسبتهای ساده

ع، در تولید نسبتهای جدید، واحد قرار های متنو تحلیل هستند و لكن اگر مفهوم ضرب در كار, آمد نسبت

كند ولی  را تولید می 36كند روش جمع هم  را می 36گیرند. یعنی روشی كه در ضرب داریم تولید عدد  می

ی دیگری كه  دهد، روش ضرب با یک شیوه را بدست ما می 36های ساده و ابتدائی  روش جمع با یک تناسب

های ساده،  كند. در بین نسبت های ساده را مفروض می د، نسبتكن ها را به صورت واحد انتخاب می تنوع

بیند. و به این وسیله تناسب  كند. و روش توان سه با این نسبتها را درهم می نسبت مرتبة دوم را برقرار می

 كند.  نسبتها را محاسبه می

شود  ، یعنی میدر روش توان، مثل ضرب كه به جمع قابل تحلیل بود توان هم به ضرب قابل تحلیل است

 توان را به ضرب حل كرد و ضرب را به جمع حل كرد ولی سه سطح از كار است.
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رسید باید بتوانید به سطحی دست بیایید كه این سطح تفاوتش نسبت به سطح جمع  به مرتبة توان كه می

كه در تنوع  این است كه اصوالً كار آن در مجموعه است. یعنی اعضای آن متنوع هستند و وضعیت تكراری را

)در ضرب( داشتید اینجا تكرار تنوع را دوباره برای بار آخر دارید، )تنوع تنوع است(. تنوع تنوع، نسبتهایی را 

 سازد. كند كه از مجموعه های مختلف، مجموعه می ها ایجاد می بین نوع

عددی كمی،  ای كه از مجموعه های مختلف باشد اگر با جمع خواهیم عرض كنیم كه مجموعه حال ما می

آید. ولی اگر به لحاظ انواع، به آن نگاه كند نوع جدیدی، كه به  كسی نگاه به كند، چیز جدیدی به دست نمی

 آمد.  آید اصالً غیر از نوعی است كه در ضرب با یک واحد به دست می دست می

 

حد حل آید, به وا همة صحبت در این قسمت آخر هست این است كه تنوعی كه در جمع به دست می

ای كه در توان به  آید به واحد قابل تحلیل است ولی مجموعه ای كه در جمع به دست می شود. مجموعه می

 آید به انواع مختلف قابل تحلیل است. یعنی تكرار تنوع به تنوع تنوع تكرار تبدیل شده است. دست می

دهای مختلفی هستند به وجود های جدیدی كه دارای واح های جدید از مجموعه خواهیم بگوییم: منتجه می

 آید. واحدهای متساوی ای كه در جمع بود در اینجا نیست. می

خواهیم كه اعضای آن متساوی  هایی را می خواهیم همین است. یعنی مجموعه و آنچه را كه در نسبیت هم می

 نیستند و از تكرار واحد متساوی هم به وجود نیامده اند.

مثالً سه به توان بیست و هفت كه هفت هزار و ششصد میلیارد, بیست و هفت گوئیم  حال آیا وقتی كه ما می

تایی هستند مثل همدیگر هستند  27تایی،  27دهد، آیا هیچكدام از این واحدهای آن كه  تایی را تحویل می

 یا نه؟

و دانة اش با دانة دیگر آن مختلف است. هیچ د دهد كه هر دانه میلیارد واحدی را تحویل می 7600حتماً 

میلیارد، تعداد عددی است كه  7600میلیارد هم  7600مساوی ندارد و اگر كسی بخواهد بگوید: خوب! خود 

میلیارد را بنویسیم و بنویسیم ماهیت اولی یک دانه، در  7600در هر سطحی از آن یک دانه رقم است. اگر 
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این است كه در آنجا تنوعی كه دارید  میلیارد؛ فقط فرق آن 7600سطح دوم )ماهیت دوم( دو را بگذارید تا 

گردد. اینجا تنوع، نسبتها را مالحظه كنید، ببینید آیا نسبت اگر سه بار در خود تكرار شود  به واحد بر می

ها  تواند درست كند یا نه؟ نسبت ، نسبت نسبت، نسبت نسبت نسبت. حال اگر باز نسبت نظامی از نسبیت می

 را 

میلیارد واحد داشته باشیم باید یكی  7600ین اگر بخواهیم بر اساس تكرار واحد، فرمایید از هم س( یعنی می

 میلیارد عضو داشته باشد، دومی مثالً یک دانه كمتر داشته باشد. 7600از آنها 

بینید  ج( یک دانه كمتر، یک دانه كمتر، یک دانه كمتر تا برسد به پایین، تا به یک برسد. ولی در اینجا كه می

 قط تكرار عضو است. در آن ف

 س( تكرار عضو است ولی از طریق تكرار, نحوة تركیب و نسبتهای آن است كه تنوع پیداكرد.

 7600گوییم  گذارید، می میلیارد دست می 7600بینید روی  میلیارد كه می 7600ج( احسنت. ببینید در 

 ا تكرار شده است.ی آنه گویید از واحدی كه آن واحد در همه میلیارد از چه چیزی است؟ می

تواند مثالً صدها مصداق داشته باشد هریک  گذارید درسطح دوم باز یک ماهیت است می در دومی دست می

 میلیارد عدد. 7600مصداقی 

های آن جمع عددی است؛ یعنی مثالً )به  گویید: این تمام دانه گویم كه این چه چیزی هست؟ می ولی می

چینید، در سقف پائینی یک  میلیارد حبة قند را در یک سقف می 7600عرض حقیر، خوب عنایت بفرمائید( 

 كنید تا به یک برسد. دانه كم می

 س( و این و به جای تعریف ماهیات است كه هر ماهیت ، ماهیتی كلی است.

میلیارد حبة قند  7600گویید مثالً این  ای از این ماهیات كلی دست گذارید می ج( احسنت! در هر یک دانه

میلیارد واحد قند كنار هم  7600هر وقت « الف»گویید: ماهیت  گذارم. می می« الف»ر همدیگر، اسم آن را كنا

های قند آن مثل  میلیارد واحدی است كه هیچكدام از حبه 7600شود. این برخالف  گذاشتید، ماهیت الف می

واحد باشد. این معنای ی كمی یک  میلیارد سطحی درست كنید كه هر سطح، اضافه 7600هم نیست. شما 
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توانید بر قرار  دهد كه از آن هم جمع مجموعه ای نباید انتظار داشته باشید؛ یعنی نسبتی نمی جمع كمی می

میلیاردی كه  7600های  كنید كه امر جدیدی را تمام كند )نه بین خودشان تا آخر؛ یعنی مثالً روی آن حبه

ای  خورید مثل حبه دارید و با آن چایی می به قند بر میگذارید(. یک ح در سطح باالی باال است دست می

ی دو بردارید. اگر یک حبه از آن بردارید فرد ماهیت دوم  ی یک بردارید، یک حبه از خانه است كه از خانه

 شود. شود كه این اسم گذاری می می

 س( در واقع تألیف است. 

 ج( تألیف هم اشكالی ندارد كه اسم آن را بگذارید.

 وم نیست چون اگر تقوم باشد باید عنوان متنوعی درست شود.س( تق

خواستم بگویم كه تألیف هم زور است كه به آن گفته شود. امور جدا جدا جدائی است كه ما نام آن را  ج( می

ایم كه در این سطح اینها هستند. از پنج تا از باالیی بردارید و به پائین اضافه كنید، پایین یک عدد  گذاشته

 شود. پنج تا از. ری میدیگ

گردد تعدادی از اینها  گفتند به جواهر، فرد بر می گفتند كه می ها می س( مثل حرفی كه فرضاً ذیمقراطیسی

 شود. شود، تعداد دیگر از آنها، جرم دیگری درست می گیرند یک جرم درست می كنار هم قرار می

 گفت ولی نه حقیقتاً. شود خواهم بگویم كه ماهیت آخر هم عنواناً می ج( نه! می

 س( بله! الزمه آن این است كه ماهیت حقیقی جدیدی پیدا نشود.

 ج( كل صحبت ما همین است كه در یک شكل.

 س( فقط در بسایطه اولیه ای كه فرض كنیم داریم.

ج( در یک شكل اصالً ماهیت جدید قابل فرض ندارد. شما از سقف باال یک دانه بر دارید و روی سقف پایین 

 كند. شود، این فرض نمی شود و باالیی هم جای این پایین می می 7600ذارید، پایین گ

گفتند كه عناصر اولیه چهار عدد هستند كه از  كه در شیمی، جای یا در طبیعیات قدیم می س( مثل آن

فرض شوند. یا اینكه نه! مثالً امروزه  ها مركبات و از تركیب مركبات، مركبات بعدی درست می تركیب آن
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گردانند كه مثالً الكترون و پروتون و  گردانند، عناصر را هم به اجزای درونی آن بر می كنیم به عناصر بر می

شود، تعدادی از اینها اگر به كیفیتی در  گویند همه چیز از تعداد تنوع اینها درست می نوترون است. می

ی تقومش نه فقط  آن جابه جا شود و نحوهشود. یک تعداد  مدارهای مختلف قرار بگیرند یک عنصر درست می

 شوند. آیند مركبات می تعداد تبدیل شود. یک چیزی شبیه به آن, تا می

توانیم از  ج( آنچه را كه در این بحث دنبال آن هستیم كه به عرض مبارك شما برسانیم این است كه آیا می

واحد. نگوییم یک، دو، سه، چهار تا حبة  این حد خارج بشویم و بگوییم اگر نسبت، واحد قرار بگیرد نه خود

ی قند دارند؛ یعنی چه؟ یعنی اعداد را وقتی كه به  ی قند چه نسبتی به یک حبه قند بلكه بگوییم دو حبه

گویند این ماهیت را چه  كنید بگوییم حال یک ماهیت آخری دارید. می یک، دو و به دو ، سه را اضافه می

 ه به وسیلة تكرار به دو قابل تحلیل است، برای خود نسبت مستقلی است.گویید؟ ماهیت نسبت. نسبتی ك می

س( یعنی به تعبیری نوع مستقلی است. یعنی اگر ما عناصر را به صورت تكرار یک ذات ببینیم، در واقع ذات 

 ت.كنیم كه فقط اختالف این ذاتها، به اختالف تعداد اجزاءِ آنها اس شود یک اسم گذاری می جدیدی پیدا نمی

 ج( حال اگر انواع را دیدید، انواع را حقیقی بگیرید.

س( یعنی اگر تقوم اجزا را به همدیگر دیدیم حتماً هر تقومی اگر یک عنصر به آن اضافه شود هم كل، تبدیل 

شود، خود این  شود. بنابراین انواعی از تكرار واحد درست می شود هم خاصیت عناصر در تقوم تبدیل می می

تاً وقتی متقوم به هم شوند؛ حال یا دو فرد از یک نوع متقوم شوند یا نه! تقومی از افراد انواع ها طبیع نوع

 شود. های مركب از درجة دوم پیدا می مختلف. طبیعتاً نوع

 ج( ای احسنت!

پیدا س( كه تكرار این اجزا هم باز دوباره نیست، تنوعی است كه از تكرار انواع، به تعبیر دیگر از تقوم انواع 

شود و از تقوم تقوم تا كجا،  های مركب پیدا می شود و از تقوم انواع، نوع شده است. از تقوم اجزا، انواع پیدا می

 آنرا متوقف كنیم.
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توانیم بگوییم كه اگر نسبت را اصل قرار دادید از جمع  خواهیم صحبت كنیم كه آیا می ج( حال ما می

 لین جایی قرار دهیم كه واحدها مختلف هستند.آید و ضرب را او ها ضرب به دست می نسبت

شود؛ این غیر از وقتی است كه بگویید سه  گویید نه تا می واحدها هرچند دو تا سه هستند سه، سه تا می

 شود. بعالوه سه چقدر می

سه ، خودش غیر از یک است غیر از دو و چهار است به صورت یک نسبت، بصورت نوعهای مختلف آنرا 

شود، این دیگر  ها كه اولین جا در ضرب ظاهر می خواهیم بگوییم نسبت بین نسبت د. حال میمالحظه كردی

 دهد. كند و مثل جمع هم دیگر نتیجه نمی تكرار واحد نیست، مثل جمع عمل نمی

 خواهید. بفرمائید مثل جمع خود, این انواع هم نیست. كه ما بگوییم. س( یعنی حتی می

 از سه بعالوه سه است. ج( بله! یعنی سه، سه تا غیر

 س( و به عالوة سه كه سه بار تكرار بشود.

دهد؟ یعنی یک نوع، نسبت یک نوع را به  معنای چه چیزی می« و به عالوة سه»گویید  كه می ج( حال همین

كنند، نسبت خود  خود آن نوع مالحظه كردن، غیر از جمع كردن سه بار یک نوع است. سه دفعه جمع می

گاهی « سه دفعه جمع كردن»گوییم  كنیم، می بینند. گاهی یک ضرب را به جمع، تحلیل می می نوع را به نوع

شود  شود. نسبت نوع دیگری باشد چهار به چهار، می گویم كه نسبت نوع به خود نوع، نه می است كه غیر! می

 است. 16نوع دیگری كه 

 شوند. آنوقت برای آن هم یک خصوصیاتی قائل می

 توانم بگویم توان... میحال آیا 

كنیم، تفاوتی بین جمع و ضرب  آقای نجابت:. ...... این واقعش این است كه در این دستگاهی كه صحبت می

گوییم ضرب كه همیشه ضرب در خود كه نیست كه  كنم نیست ولی مثال می به این معنایی كه من عرض می

 شود بگوییم مالحظه نسبت نوعی، خود ضرب می

 نوعی به نوع آخر. ج( حاال از
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شود. حال  كنیم فرض كنید دو می س( حال بیاییم این را روی دو و یک پیاده كنیم، دو و یک را، ضرب می

فرمائید سه ضربدر  ای نداشته باشد. واقعاً اینكه می رسیم بگوییم شبهه خواهیم كه در تعریف دو كه می كه نمی

ست دخالت دهیم هیچ اشكالی در ریاضیات متعارف نیست؛ سه، اگر ما نخواهیم مفاهیمی را كه پشت اینها ا

ی سه یعنی سه ضربدر؛ یعنی در حقیقت اینجا ما اسم گذاشته ایم برای  ی سه بعالوه بگوییم سه بعالوه

كنم.( مثال سه ضربدر سه برای یک كسی هم كه  تسهیل در محاسبه. )این جا در ریاضیات متعارف عرض می

شود. یا سه ضربدر  وییم سه بعالوه سه یعنی سه، سه مرتبه با خودش جمع میگ بخواهیم آموزش بدهیم می

فرمائید در مورد جمع  دو، سه دو مرتبه با خودش در حقیقت جمع شود آن توضیحاتی را كه حضرت عالی می

گوئیم پنج یعنی یک بعالوه یک بعالوه یک تا  هم درست است اگر درست باشد؛ یعنی همینطور كه اینجا می

ی پنج عدد  فرمودید( اصالً پنج، مالحظه مرتبه، حضرت عالی در همان جمع بفرمائید كه )قبال هم می پنج

فرمایید اگر نسبت به ضرب و جمع  یكی نیست بلكه یک كیفیت جدیدی است، بنابراین، این توصیفی كه می

و شود؛ دو یک ی یک نیست كه د باشد در خود جمع هم هست؛ یعنی جمع هم در حقیقت دیگر یک بعالوه

گونه قرار گرفته است؛ یعنی این حتی  اش با یک این ای است )تعبیر شما یک نسبتی است( كه رابطه مقوله

فرمایید فرق ماهوی به تعبیری بین ضرب و جمع و توان نیست جز اینكه  تفاوت تفسیری هم كه جنابعالی می

 كار را ساده كرده است.

شود چون با  آید. یک واحد با یک واحد دیگر ضرب می تلف میكنم این در جاهای مخ چون من عرض می

خواهد بفهماند كه گویی ضربدر خودش شدن و  خودش كه نیست؛ غافل از اینكه در اینجا یک چیز را می

 كنم(. بتوان خودش رسیدن، موضوعیت دارد؛ )این را در مدل عرض می

 كنیم. یفرمایید یک دقت روی آن م گونه كه می ج( حال این را همین

شود، شش كه ماهیتاً غیر از  ی یک، شش می گوییم پنج بعالوه كنیم؛ وقتی ما می اول، جمع را دقت می

های هر عددی را یک  ماهیت پنج است و غیر از ماهیت یک است )بنابر تفسیر خودمان(؛ یعنی اگر هویت
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شود مثل  تبار و نامگذاری میماهیت مستقل بگیریم، آیا این ماهیت مستقل )خوب عنایت بفرمائید( صرف اع

 گذاریم؟! های قندی كه پنج تا است و یكی دیگر هم كنارش می حبه

ای از هفت با  ی هفت، هرتلقی خواهیم بگوییم پنج بعالوه س( در ریاضیات معمولی همینطور است؛ یعنی می

را روی هم  پنج هرچند به نسبت پیدا كنید، یعنی یک چیز پنج واحدی، یک چیز هفت واحدی، حال آن

 خواهید بفرمائید.  عدد از همان واحد مشترك شد. حضرتعالی این را نمی 12گذاشته ایم، 

كنیم، واحدمان مشترك است،  ج( نه! این یک فرض است؛ یک فرض این است كه بگوییم كه ما جمع می

 شود. هیچ چیز اضافه ای هم پیدا نمی

 شود ولی كمی است. س( می

ی جدید نداریم، انواع اعتباری داریم، اولش قند داشتیم  ت كه خصلت نوعیهج( معنای كمی هم این اس

گذارید. )االن من فرمول قند از  آخرش هم قند داریم. یا یک حبه باشد یک فرمول خاصی را برای قند می

 عظم نیست(

فرمودند با  س( بله! این اگر بخواهیم ریاضیات معمول را مبنای تفسیر قرار دهیم همینطور كه جناب آقا می

 كنیم. مشكل برخورد می

 حجت االسالم میرباقری: در اینجا بین جمع و ضرب و توان هم اصالً فرقی نیست.

 آقای نجابت:. ... یعنی ممكن است كه بگوییم ریاضیات، زمان....

 شناسد.... آقای میرباقری: در اینجا حاج آقا! كما اینكه جمع، انواع نمی

 های ما است. توان ، به عنوان یک چیز برای سهولت محاسبابهآقای نجابت: جمع و ضرب و 

 خواهم بگویم چرا یک چیز است؟ ج( نه! من حال اصالً می

خواهم بگویم و بعد بگویم آیا  آن را می« چرای»ای را بگویم: من احكام ریاضیات را به اعداد طبیعی  یک نكته

 ی: نه! مسلماً این نیست.گوییم عین همان است؟ آقای میرباقر این چیزی كه ما می
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ج( یعنی مهم مطلب این بود كه تدریجاً ما صحبت كنیم آیا عرض ما از جمع، ضرب و توان در مفاهیم، مثل 

ها  شود كما اینكه بعضی جمع، ضرب و توان در اعداد، بصورت كمی است؟ تا بگوییم هویت جدیدی ایجاد نمی

گویند كه برای  كنند می ل آقایانی كه فعالً صحبت میهم دربارة مجموعه، نظرشان همین است، علی ما نق

گویید یک دست  گویید چهل دست چلوكباب بیاورند برای مجموعه چهل هم نمی چهل تا مهمان كه می

 زنند. چلوكباب بیاورند؛ مثال هم می

ازده تا گوییم كه ما از حبه های قند وقتی كه دو گویید آنوقت ما می یک وقتی است كه این حرف را شما می

اش هم مشخص است مثالً یک سانتیمتر مكعب یا  هم داریم همان ماهیت مشترك قند را داریم كه واحد حبه

خواهید بفرمایید كه ما وقتی كه  نیم سانتیمتر مكعب بزرگ آن است )والسالم( یک وقتی است شما می

گوییم  ت. یک وقتی میگوییم: دو، دو اعتباری نیست بلكه دو، یک نسبت است، سه ، یک نسبت اس می

گویید  گوید كه این بین نامها چه قانونی برقرار است؟ این نامهایی را كه شما می نامگذاری است یک وقتی می

چه قانونی برقرار است؟ خوب! اگر گفتیم نام كه نام است حال دیگر ما به ازایی ندارد مابه ازای حقیقی آن كه 

ای  نامش حال سه باشد یا پنج باشد یا ده باشد این نامها كه فائده خورند این قندها بود كه با آن چایی می

گویید خیر! آن اشیاء بستگی شان به اینها است یعنی حقیقت آن شیئی كه محكی دو  ندارد؛ یک وقت می

 حبه قند هست به نسبتی هست كه دو است.

 كند. حرف كفایت نمی خواهیم توجه كنیم به اینكه یک و دو و سه و چهار برای این ( ما هم می1س

 شود. ج( حال از همین جا كم كم جلو برویم ، می

( یعنی مثالً اگر گرما را اینجا اضافه كنیم یک بیانی داریم كه گرما دو برابر شده است ولی یک چیزی 1س

 شود كه ضرورتاً هم گرمای آن دو برابر آن چیز اولی است كه دیگر ماهیت جدیدی است اصالً واقعاً درست می

خواهم بگویم كه آنجا ریاضیات  شود دیگر چیزی نداریم. من در تأیید فرمایشی جنابعالی می شیء متحول می

 اند. خاص خودش را درست كرده
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خواهیم در ریاضیت خاص خودش وارد شویم آیا در مفهوم اگر  خواهیم ببینیم اینجا كه می ج( حاال می

گویید یک  ییم از جمع مفاهیم، از تكرار مفاهیم؟ همین كه میتوانیم بگو بخواهد تغییر و تصرفی واقع شود می

گویید هویتاً و واقعاً جدا  چیز دیگری هست، یک هویت جدیدی هست و واقعیت هم جدا است همین كه می

كند  هستند این غیریت، در نهایت به یک امر با سه تا قید )نسبت و نسبت نسبت و نسبت نسب( بازگشت می

تواند امر جدید را تمام كند. آن  شود كه نسبت و نسبت نسبت و نسبت نسبت )سه بار( مییا نه؟ اگر تمام ب

خواهید بگویید گرما دو برابر شد، باید بگویید یک نسبتی به توان رسید. نهایت این  وقت، وقتی هم كه می

 كنیم. كردیم، سوالی فرمودید و حال هم استفاده می آمدیم عرض می است كه آرام آرام داشتیم می

صحبت ما این است كه در اولین قدم باید توجه كنیم كه اگر ما اعتباری صرف داشتیم و هیچ حقیقتی و 

اید، ضرب هم كنید نام  واقعیتی برای آن فرض نكردیم این طوری اگر جمع هم كنید باز نام گذاشته

, اصل گرفتید. گفتید دو بودن ها را در خصوصیات اید. ولی اگر نسبت اید، توان هم ببرید نام گذاشته گذاشته

 نسبتی است، سه بودن نسبتی است در چه چیزی اصل قرار داده اید؟ در هویت محكی آنها.

 میلیارد( كه اینها را. 7600خوب! حال یک ماهیات متعددی فرض كردید )از یک تا هر عددی تا 

 ی؟فرمایید نسبت حجت االسالم میرباقری: حال چرا ما ماهیت را یعنی چرا می

نسبت هم دارد نه اینكه ندارد چرا هویتش را به نسبت تعریف كنیم؟ درست است كه از تقوم واحدها یک 

 شود. نسبت پیدا می

 ج( یعنی اگر واحدها را مجموعه ببینیم كه بگوییم سه یک مجموعه بسیط برای یک هویت است.

 خواهیم سراغ تقوم برویم.  حال هنوز ما نمی

بود كه چرا مثالً ما به سه، یک نسبت بگوییم. یک موقعی این است كه ما واحد را و  س: حاج آقا! سؤالم این

شود بلكه همیشه تكرار  دهیم اینكه اصالً یک مركبی هیچ وقت درست نمی تكرار واحد را اصل قرار می

ذاریم. این توانیم اسم جمع تألیفی چند تا از آنها را دو ، پنج، ده، دوازده بگ واحدهای بسیط است منتهی می

 شود. همان نامگذاری می
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 كنیم بین اینها یک. ج( حاال این نامگذاری كه می

كنیم و به  س( در واقع ما دوازده نداریم بلكه دوازده صرفاً یک اعتباری است كه ما برای تعدادی از اینها می

گونه نیست كه یک  شود این گوییم حال اگر از این گذشتیم و گفتیم نه! واقعاً تكرار كه می آن دوازده قند می

شود این  شود، دو یعنی تقوم دو واحد وقتی تقوم دو واحد می واحد بسیط، متعدداً تكرار شود، تقوم پیدا می

 شود كه با تقوم سه واحد ، متفاوت است. هم یک تحلیل است مركبی درست می

زود است، معنای تناسب را اول  آید معنای تقوم هنوز گویم به نظر من می خواهم بگویم، می ج( همین را می

 رسیم. تقوم، كمی جلوتر برویم. كار، بكار ببرید به تقوم هم می

 س( حاج آقا: تناسب اصالً یعنی چه؟

 توانیم. خواهم بگویم نسبت می ج( می

 س( تناسب یعنی چه؟

 خواهم بگوییم كه دو حبه قند علی حده بگذارید ج( می

دو را با هم سنجید، مقایسة ساده نمود؟ مقایسة ساده ای كه  شود این یک حبة قند علی حده. آیا می

 گوییم این دو دانه از آنها است، دو تک دانه از آن تک دانه است. كنیم اول می می

 س( این معنایش این است كه دو، یک نسبتی است یا دارای نسبتی است.

 ج( ای احسنت!

 س( دارای نسبتی یا عین نسبت، من عرضم همین است.

گیرید نسبت پیدا شود. یک دارای  نه! نه! اول، دارای نسبت بگیرید تا بعد بتوانید نسبت نسبت كه میج( 

 نسبتی، اول بگیرید.

 دو دارای یک نسبتی است، آن نسبتها قابل لحاظ است یا نه؟

شود به عنوان نوع لحاظ كرد و خصوصیت برای آن گفت. دو دارای یكی نسبتی به یک است.  نسبتها را می

اینجا آیا انتزاعی است كه دارای نسبتی است یا اینكه خود آن نسبت، غیر از دو حبه قند و غیر از یک حبه 
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ی انواع از نسبتها را مالحظه كرد. بعد آیا این نسبتها با  شود یک مجموعه قند قابل لحاظ است؟ یعنی می

 همدیگر چه نسبتهایی دارند؟

سب این نسبتها را به همدیگر بسنجیم. بین یک و دو یک نسبتی نسبتهای اولیه را بهتر است بگوییم. تنا

شود به عنوان یک ماهیت مالحظه كرد و مختلف است. دیگر نسبتها از قبیل  وجود دارد كه آن نسبت را می

شوند. نسبت دو به یک، یک نسبت است، نسبت سه به یک ، یک نسبت است. آن نسبتی  منحل به واحد نمی

گذارید آن نسبتها بین چهار و دو هم است بین مثالً هشت و چهاردهم  دو به یک می را كه اسمش آن نسبت

توانیم  میلیارد هم می 7600است. و الی آخر، باالتر برویم. یک دومها نسبت یک دومی نسبتی است كه تا 

اشد و شود بین چیزهایی واحد متساوی ب بگوییم با دو قسمت خودش این نسبتها بین آن ما وجود دارد. می

 شود بین غیر متساوی باشد. می

توانیم جمع ببندیم یک نسبتی را درست كنیم، موضوع فعل  این نسبتها را اگر دیدیم باز بین خودشان هم می

توانیم به یک نسبتهایی دست پیدا كنیم كه  ما واحد دیگر قرار نگیرد بلكه نسبت قرار گیرد. آیا از جمع ما می

سبت بگیریم؟ كه بگوئیم ضرب، نسبت بین نسبتها است و توان را بگوییم نسبت بین آن نسبتها هم دوباره ن

 بین نسبت بین نسبتها است، سه بار نسبت را بگوییم.

آورد كه اعداد آن یعنی  آن وقت بعد به توان كه رسیدیم بگوییم دیگر مجموعه ای از نسبتها را به وجود می

 ی آن حتماً مختلف هستند. اد تشكیل دهندهافراد آن كه حال اعداد كلمة صحیحی نیست( اعد

 حال این بحث را انشاء اهلل تعالی در جلسة آینده دنبال آن هستیم.

كند. ما  ی بین كم و كیف را تدریجاً معین می آید كه بحث خوبی هم باشد اول هم رابطه این به نظر من می

خواهیم. دوم اینكه یادمان نرود ما  می رویم این چه خصوصیتی از آن نویسیم راحت جلو می عددها را كه می

دانیم، فلسفه مان هم باید به آن عددها ، ربطش قطعی باشد؛  عددها را كه ربط آن را به فلسفه مان قطعی می

 ی كمی این كیفیت آن كمیتها باشد. شود كه بین این دو را جدا كرد باید آن وسیله یعنی نمی
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كنید باید بتوانید كیفیتهای جدیدی را بسازید و كیفیتها  كم و زیاد می باید بگوییم واقعا وقتی كه این كمها را

توانیم اینها را بگوییم یا نه؟ انشاء اهلل تعالی  كنید باید كمهای جدیدی را مشاهده كنید. آیا می را كه عوض می

 و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین.

شود راحت  ی ما كه تمام شود باز می صول فلسفهآقای نجابت: از مفهوم كه شروع كنیم به این ترتیب ا

فرمایید ضرب، جمع و برای  ریاضیات این مفاهیم را به دست آورد. عرض من این است كه حال جنابعالی می

دهید. در صورتی كه در آنجا جمع و ضرب و توان واقعا چیزهای مختلفی  ضرب و توان یک تفسیری می

 اسبه است.نیستند، عرض كردم برای سهولت در مح

 ج( عرض كردم كه معنای ضرب و جمع.

 س( و آن وقت این مورد جمع و ضرب تنها نیست حتی در همان ریاضیات هم آمده است. 

ام، خوب است كه یک  ی كاغذهای شطرنجی دیده كاغذهای لگاریتمی است كه كاغذهایی هست كه به اندازه

صالً مثالً فرض كنید دقیقاً از اینجا تا اینجا ده است ی آن را خدمت شما بیاورم كه این تقسیمات آن ا نمونه

ی آن خطی نیست  دقیقاً از این جا تا اینجا بین ده تا صد است و از اینجا تا اینجا هم صد تا هزار است. معادله

یعنی شما وقتی كه یک خط مستقیم در این كاغذ داشته باشید معنای آن این است كه از بین صفر تا ده 

خواستید در یک كاغذ معمولی  دهد اگر می ركت كرده اید، از ده تا صدهم اینجا مستقیم نشان میگونه ح این

اید كه  شود. طوری كشیده شد و آنجا هم یک منحنی پیچیده می شد و آنجا منحنی می جا خط می بكشید این

یک میلیمتر، دو دراین سه مستقیم است و اندازه های تقسیم در اینجا هم یک، دو، سه و چهار, پنج یا 

شود حتی آنجا نسبت در این مفاهیم هم  آورم خیلی راحت تر هم می میلیمتر نیست. حال حضور شما می

آمده است اما باز هم در ریشه چون دست نخورده است. البته ریاضیات مجموعه ها غیر از این است. همین 

آیند  ها را مالحظه بفرمایید واقعاً نمیكه آموزش آن هم در كتابهای ابتدائی آمده است اگر كتابهای بچه 

كنند؛ یعنی یک دسته را ]به نام پنج[ نشان داده است و شش رنگ  بگویند بلكه با رنگ این كار را می« یک»

را عوض كرده است برای اینكه القاء كند كه این پنج تا، یكی به آن اضافه نشده است قبالً مثالً چهار گنجشک 



 ····························································································  125 

دهد كه  بود. یا آمده بود یكی نشسته بود حال همین را با رنگهای مختلف نشان میبود یكی از آنها پریده 

ی آموزش دادن ریاضیات در كتابهای ابتدایی هم است هر  نشان دهد اصالً یک مفهوم؛ یعنی واقعاً مجموعه

باشیم كه  رسد مثالً ما هم كه كپی كرده ایم خیلی توجه داشته آوردند به نظر من نمی چند نه اسم آن را می

این آموزش جدیدی است اما اصال این، همین فرمایش ما را می خواهد منتقل كند. آنجا دیگر ریاضیاتش، 

خاندم و  كند؛ یعنی واقعا جدا تقریبا دیشب داشتم یک كتابی برای بچه ها می ریاضیات خودش را تعریف می

است كه هر چه « بی نهایت»مش دهند كه یک نقطه خارج یک خط وجود دارد كه اس گفتم تعریف می می

پرسد كه این چه معنی دارد یک نقطه مشترك  گذرد موازی است. حال دائماً از ما می خط از آن نقطه می

گذرد.  گذرند، یک نقطة مشتركی است كه خطوط همة موازی از آنجا می است كه خطوط موازی از آنجا می

م این تعریف است. این در تفسیر اینجا گیر كرده است كردی كردیم كه بعد واقعا دقت می هر چه ما تالش می

شود مجبور است این نحو تفسیر از خط و اینها بگوید یک نقطه  ها هر چه فاصله بگیرند چطور می كه این خط

گویند خطوط موازی  آید و این هم چیزی نیست كه می مشتركی است كه همة خطوط موازی از آنجا می

 كنند فكر نكنیم برای... می نهایت قطع همدیگر را در بی

گوییم بطرف بینهایت میل كند. بنابراین  كنند. در كسرها كه می اگر این را نگویند یک جاهایی واقعا گیر می

رسد باید ما متناسب با مفهومی كه در ذهن جنابعالی است اصالً دست پاگیر جمع و ضرب و  من به نظرم می

ت ، شانزده ، سی و دو، شصت و چهار و. ... فرمایید دو، چهار ، هش توان نشویم. مثالً واقعاً همان بیانی كه می

شاید راحت تر باشد. اول بگوییم اسم آن اینهاست اما اینها این نسبتها را با هم دارند. چون من واقعا حاج آقا! 

 رسد همین نسبت نسبتها، نسبت بین نسبتها و نسبت بین نسبت بین نسبتها،  بعد به ذهنم می

 شود. بیر میای دیگر تع شود مجموعه ج( كه می

ها را جمع كنیم.  س( چون شقوق مختلفی دارد؛ یعنی چه؟ یعنی مثال ما یک چیزی را ضرب كنیم، بعد ضرب

گوییم. از اینجا از یک تا صد، اعداد زوج را ضرب كنید، نتایج حاصل را با هم جمع كنید.  مثال ما در ضرب می

شود كه یک  قدر شقوق مختلف پیدا می رسانید؛ اینتوان ب آن نتایج حاصل را دوباره با هم ضرب كنید حال به
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فرمایید به چه ترتیبی ما توسعه دهیم كه مثال  را می« ظرفیت، جهت، عاملیت»وقت هم اینجا سؤال بود كه 

 آن جدول خاص شود؟

گونه به آن  شود. در صورتی كه اگر حضرتعالی بفرمایید ما مفاهیم را این اینجا یک كم دست و پاگیر می

م كه مثال در حد فاعلیت و فاعلیت در فاعلیت در فاعلیت روشن است. یک تا سه مثال كه هر كسی رسیدی

گوید مثالً مفهوم آن این است كه فاعلیت باالتر در عین فاعلیت  كنید می گونه تفسیر می گوید چرا این می

 كنیم. یف میمنطق فاعلیت كند تا او فاعلیت كند، یعنی سه تا فاعلیت برای مفهوم فاعلیت تعر

ی آن هم یک اصل بگوییم  كردم برای فرمول توسعه تواند اشكال كند. من آنروز عرض می در آنجا كسی نمی

ها را روی جمع و ضرب و غیره نیاوریم كه همة  فرمایید تنوع و تنوع و تنوع تنوع تنوع این همین اصلی كه می

 بار آنها.

دهد. تقوم هر واحد به واحد دیگری رهین عنایت  را می« تقوم» ،« تكرار، تنوع، تناسب»گوییم  ج( یعنی ما می

 «.تكرار، تنوع، تناسب»گذشتن از این سه سیر است. 

خواهم بگویم آن را در فلسفه ،  كند. من می س( این واقعاً غیر از این است كه تقوم اصالً شیء جدید تولید می

فرمایید معنای آن  اید كه تا جناب عالی تقوم میحضرتعالی تمام كردید؛ یعنی اگر باری هست در ذهن ما بی

 یک و ال یک نیست. از اول ، تقوم

میلیارد داریم كه به یک شكل خاص بیست و هفت عدد را قرار داده  7600ی از  ج( یعنی ما بین راه یک خانه

 توانید پیدا كنید. ایم كه این متقوم را هیچ جای دیگر در جایگاه خودش نمی

 ظاهری چیزی جز ریاضیات معمول است.  س( این در صورت

نویسم روی هر كدام آن شمادست بگذارید خودش، خودش است؛ یعنی  حاج آقا! از یک تا صد من اینجا می

نیست.  55یا  53چیز تازه ای غیر از  54است. تفسیر جنابعالی این است كه  55است و نه  53واقعاً نه  54

 ر آن نیست.خواهم بگویم آن تفاسیر فلسفی د من می

 ج( اگر یک قدم تدریجا برویم حال انشاء اهلل تعالی 
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شود.  حجت االسالم میرباقری: حاج آقا! من عرضم این است كه چرا ما از اول نگوییم واحدها به هم متقوم می

 ما اصال واحد كنار هم چیده شده, در عالم نداریم. اینكه در بحث, فلسفه مان تمام شده است، چه لزومی دارد

 آید. در ریاضیات كه می

 ج( شما راهی برای تكثیر مفاهیم درست كنید.

س( خوب! این مفاهیم، دو تا مفهوم به هم متقوم شوند؛ یعنی چه اشكال دارد كه ما از اول بگوییم ما مفاهیم 

 چینیم. را كنار هم نمی

 خواهید ماشین تولید مفاهیم داشته باشید یا نه؟ ج( می

 خواهید یا نه؟ ندازة مایحتاج خود میشما ابزار تخاطب به ا

 كنید؟ چگونه درست می

 گوییم همینقدر كه... س( ما می

 كنید؟ كنم. نظامی را كه بخواهید برای آن جا دهید چگونه درست می گویید: مفاهیم را طبقه بندی می ج( می

ت نسبت، حال ما ازاول توانیم از طریق مالحظه نسبت و نسب س( حاج آقا! اینكه صرفاً تعریف است كه ما می

 گویند شدنی است. گوییم كه این راه ، شدنی است یا نیست؟ می همین را می

رویم. حال چرا از این راه برویم یا از راه دیگر برویم آن وقت باید بحث كنیم  گوییم ما از همین راه جلو می می

 كه هر راهی چه لوازمی دارد.

از نسبت و اینها شروع كنیم؟ ما قبال گفته ایم كه تقوم چیزی عرض بنده این است كه چه لزومی دارد ما 

 كنیم. است غیر از تألیف. از همین جایی كه در فلسفه مان اثبات شده است شروع می

ی تقوم را  خواهید؟ روش توسعه خواهید؟ شما حال از من چه چیزی را می گوییم با چه روشی می ج( می

 ال چه چیزی هستیم.خواهید. اول تیتر بنویسیم كه دنب می

 گوییم یک روش آن این است. س( ما می

 گویید روش این است. ج( نه! می
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   س( كه ما بیاییم تقومها را باز به هم متقوّم كنیم. اینكه شدنی است؛ یعنی وقتی ما فهمیدیم كه اصال تألیف

ت تألیف داریم همه جا ما تقوم نداریم نه از بسایط تألیف داریم نه از مركبًات تألیف داریم نه از مركب مركبا

 داریم.

 خواهید طبقه بندی كنید دارید یا نه؟ ج( همه جا تقوم است. نظام بزرگ متقومتان را كه می

توانیم از تقوم بسایط, مركبات را بسازیم و از تقوم خود مركبات, مركبات درجه ی دو  س( بفرمایید كه ما می

 ه را بسازیم, چه اشكالی دارد؟را بسازیم, از تقومٍ تقوم مركبات درجه س

 سازیم. ج( اینكه حال بگوییم از سه بار تقوم یک باصطالح امر متقوم بزرگی را می

 ی ما یكی باشد. ی اولیه شود هرچند كه ماده س( كه البته در اینجا تنوٌعش خیلی فراوان می

باشید و بگویید من از تقومٍ تقوم, ج( از تقوم و تقومٍ تقوم تحلیلی برایش دارید یا نه؟ یعنی اگر جنابعالی 

كنیم  سازم, ما هم از شما قبول می سازم و تاز تقوم تقوم یک تركیب بزرگتری را می تركیبی از تقوم می

 توانید برای ما حل كنید؟ گوییم این روش شما یعنی چه؟ خود این روشها را می می

و نسبت نسبت و نسبتٍ نسبتٍ نسبتٍ. عرض من این  كند كه ما بگوییم نسبت ؟ این چه فرقی می           س( خوب

 است كه. 

 كنیم كه به چه چیزی؟ ج( ما داریم خود مفهوم تقوم را حل می

گیریم,  گویید ما ادبیات تبعی را حتماً به كار می كند می گوییم تقوم همیشه از مفاهیم تبعی استفاده می می

گیریم كه در به كار گرفتن آن مدعی هستیم  گونه به كار می گیریم ولی یک ادبیات انتزاعی را حتماً به كار می

گیریم كه محوری را تحویل  گیریم. بعد تصرفی را یک گونه به كار می كه ادبیات تصرفی آن را در اختیار می

ی روش آن هستیم كه  دهد. محوری را كه تحویل داد دیگر تمام است؛ یعنی به عبارت دیگر ما در مسئله می

ی خود عمل كردن آن كه هیچكدام از اینها را خدمت شما  كنیم اگرنه درباره گونه صحبت می داریم این

طرف  این« ظرفیت، جهت، عاملیت»نگفتیم. ما یک بار آمدیم گفتیم كه آقا! اینطرف داخل سطر بنویسید: 
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گونه  این شود گونه سه قیدی می شود این گونه می گونه جمعش كنید این داخل ستون بنویسید، با هم این

 شود. این را ما داخل آن كه بالمره نیستیم. میلیارد می 7600

 س( درست است، این معلوم است، این روشن است، نظر من این است كه ما در. ....

 تا مثال  27شود، چرا  تا می 27ج( نه! ممكن است آقای نجابت داخل آن باشند كه چرا 

در مورد این است كه فعال، اصال چه لزومی دارد كه ما بیاییم  س( نه! حاج آقا! آن كه محل بحث نیست، بحث

 بگوییم نسبت و نسبت نسبت و نسبت نسبت نسبت. 

خواهیم حال روش بگیریم. بگوییم روش آن هم كه ماده و روش است هر دو از فلسفه تان به دست  ج( ما می

خواهید از این طریق بیایید  تان. و میگویید و ماده و روش ی بین فلسفه تان را دارید می آمده است. رابطه

 رسیم. ی تعاریف شما را حل كنید؛ یعنی بگویید چگونه به این معانی می كلیه

كند كه  گویند انتزاعی است كه این رنگ مشكلی درست می س( چون نسبت یک مفهومی است كه گاهی می

ت، این اعداد را اگر ما اعداد طبیعی ما بیاییم بگوییم بین اعداد، نسبت است، بین نسبتهای آن هم نسبت اس

ای در خارج نیست؛  گویند نخیر! نسبت یک امر انتزاعی است بین یک و دو هیچ نسبت واقعی فرض كنیم می

كنیم. ما اگر بخواهیم نسبت را بگوییم واقعی است. ناچاریم بگوییم تقوم واقعی است یعنی  نسبت را انتزاع می

 راهی نداریم جز اینكه بگوییم.

 گویند نسبت انتزاعی است. اگر ما بیاییم بگوییم چرا نسبت واقعی است؟ می

گویید واقعیت بین دو مفهوم است، خواه شما  ج( نه! اگر ما واقعش گفتیم واقعیت آن را در اینجا كه شما می

 یم.رو به آن عنایت كنید نكیند. حال انشاء اهلل تعالی در جلسه آینده هم تدریجا روی این بحث جلو می
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 بسمه تعالی

 دوره استداللی ریاضیات اسالمی

80/11/1731 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

 ضرورت سه مرحله نسبت، انواع نسبت، تناسب انواع نسبت برای ایجاد مفهوم متقوم

 

ی مفاهیمی كه ما داریم از تكرار یک مفهوم به نحو تنوع و تنوع تنوع  آقای میر باقری: فرمودید مجموعه      

شود با تنوع، مفهوم  آید. اوّل نكته این است كه واقعاً باید توضیح داده شود كه آیا می و تنوع تنوع بدست می

توان  ه؟ تمثیلهای متعدد كه با تركیبهای متنوع میجدید تولید كرد؟ و آیا تا به حال به نحو تمثیلی بیان شد

هایی هستند، تكرار اجزاء هم نیست، از تقوم اینها، از تناسب  مركبهایی را درست كرد كه این مركبها منتجه

ی تمثیل روشن است اما اینكه خود مهفوم هم واقعاٌ با  شود. در مرحله هایی حاصل می اینها به همدیگر منتجه

ش، مفاهیم جدیدی بدست بیاید این باید اگر لطف بفرمایید توضیح بدهید. دوّم اینكه علی فرض تكرار و تنوع

اینكه ما نباشد تكرار كنیم، نكته اینجاست كه چرا سه بار تكرار كنیم؟ یک بحث بر سر مكانیسم آن است كه 

رسیم  چگونه است تا میفرمایید، بحث مكانیسم باید توضیح داده بشود كه گردش عملیات این تكرار  بعد می

فرمایید  میلیارد؟ یک نكته این بود و یک نكته دیگر این است كه حضرتعالی از همان اوّل قدم می 7600به 

شویم؟ خود این تنوع باز برای یار چهارم قابل  تكرار و تنوع تكرار و تنوع تنوع اینكه ما چرا به سه محدود می

فرمودید در این تمثیلها هیچ ضرورتی نداشت مثالً ما تركیبمان  می تركیب است. یعنی در مثالً تمثیلهایی كه

شد؛  كردیم، جمله می شد؛ كلمه را تركیب می كردیم، كلمه می را منحصر به سه بكنیم. حروف را تركیب می
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شود این ضروری نداشت كه ما تركیب را  كردیم، ففصول و ابواب می جمالت را به شكلهای مختلف، تركیب می

متوقف كنیم. همچنین در تركیبات شیمیایی و سایر موارد. اگر این دو نكته را یكی اینكه اصل تكرار در تا سه 

 مفهوم مولد مفهوم است دوم اینكه تكرار باید به سه منحصر بشود. در سیری بیان نشده.

)باذن اهلل  حجه السالم و المسلمین حسینی: بحث اوّلی را كه باید حضور مباركتان مورد دقت قرار بدهیم

تبارك و تعالی و عنیات و لیش( بحث این است كه آیا حدّاقل الزم در تولید مفهوم چیست كه به كمتر از آن، 

مفهوم متقوم با قید متقوم تولید نشود؟( دو اینكه روش بدست آمدن حداقل مفهوم متقوم چیست؟ و آیا 

كثر مفاهیم متقوم از لحاظ تعداد و تقوم چند روش آن قابلیت اثبات دارد یا نه؟ بحث سوّم این است كه حدا

ی نسبت و انواع  ی قسمت اوّل مالحظه تاست؟ و بعد روش دستیابی به حداكثرمفاهیم متقوم چیست؟ درباره

شود، حداقل چیزی است كه الزم هست در مفهوم متقوم  نسبت و تناسب در انواع نسبت كه نظام نسبت می

ه الزم است؟ مفهوم غیر متقوم، مفهوم توسعه یاب نیست. مفهوم توسعه ذكر شود. خود مفهوم متقوم برای چ

 یاب برای چه الزم است؟ مفهوم اگر در ذات خود پذیرای حركت نباشد توسعه یاب نیست.

اگر حركت پذیر و توسعه یاب نباشد، چه ضرری دارد؟ در تعریف زمان كارآیی ندارد. حاال اگر در تعریف زمان 

ی جدایی زمان و مكان از همدیگر, در تعریف مكان هم كارآیی  بی دارد؟ بنابر فلسفهكارآیی نداشت چه عی

ی زمان و مكان و نسبت بین آن دو  ندارد. بنابراین ما به دنبال دست یافتن به مفهوم متقوم برای مالحظه

كنیم، آن  ی تصرفشان است. اگر به این سیر ابتدایی توجه هستیم كه نسبت بین آنها نسبتی است كه وسیله

شود. نسبت بین واحدها, اگر واحدها را واحد اصل بگیریم  وقت ارزش بدست آوردن مفهوم متقوم مشخص می

نه تبعی و نسبت را اضافی و تبعی و انتزاعی فرض كنیم و بگوییم واحد آن اصل شئ است, چه شئ منطقی 

 شود. شخص میباشد و چه عینی خارجی, آن محطی اصل است. شرف حاطی به شرافت محطی م

ی واحد فرضی  ی اصلی بشماریم و آن راهمان چیزی بدانیم كه به وسیله اگر ما محطی را به عنوان پایه

گویم این  ای هست. مثالً سیب وجود دارد. من می گوییم شئ ایم, می ایم و مورد لحاظ قرار داده تقسیم كرده

، كم و زیاد بودن, حد و مرز و اینجا و آنجا یک سیب است و االّ اوی سیب تعددّی را ننوشته اند. من سیب
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كنم. و یكی را از دو تا، مفهوم یكی، مفهوم دو تا و مفهوم سه تا در خارج نیست در  داشتنش را مالحظه می

آید؛ یعنی یكپارچگی در آنجا نیست و این  ی حدود سیب ها، مرزها و تعدّد به ذهنم می خارج بوسیله

 كنم. یگری كرده, شمرده و اضافه میی شمارش د چندتایی را بوسیله

 خواهیم. س( یعنی در خارج، ما بساطتت نداریم بلكه تركیب داریم، از تغایر، ما مقیاس می

ج( بساطت نداریم و چون بساطت نداریم, مفهوم بسیط را هم نداریم. مركب داریم و اینها كار ذهن است. 

گویند چیزها؟ اگر  [ است. آیا و اقعاً حیوانات هم میآوریم كار ]؟ را كه در خارج می« چیزها»ی  حتی كلمه

رسیم كه  كسی تعدد, تغایر, تركیب و غیره در ذهنش نباشد، دلیلی ندارد. به هر حال ما هم به چیزهایی می

 كنیم, هر چند متعدد باشند. تعددشان را لحاظ نمی

 س( یعنی اینها خصلتهای ذهن هستند؟

ها، ریز و انباشته است كه همان مفهوم  رسیم, ذره ثالً ما به آرد كه میج( اضافاتی هست كه كار ذهن است م

خوریم، قاووت خوردن تعدد و بساطت  آید, تا قاووت است قاووت می بساطت است. بساطتی در ذهنمان نمی

خوریم؛ آیا  رسیم آب می ندارد. و این مطرح نیست كه صورت نوعیه اش یكی است یا نه؛ وقتی به آب می

 هایی نظری است. اش قابل انقسام است یا نه؟ كه اینها تحلیل عیّهصورت نو

خورد تا رفع عطش  شود یا نه. آب می خواهد، اصالٌ در فكر این نیست كه ماهیتش تكّه می بچّه، وقتی آب می

گیرید، فرق هم ندارد كه موضوعات، موضوعات نظری باشد یا  كند. مثالً شما یک وقتی موضوعات را اصل می

كنید و بر اساس آن واحد, مالحظه  آیید شروع می كنید و می عات عینی باشد. بعد انتخاب واحد میموضو

 كنید. ولی اصل، همیشه موضوعتان است. پس یا موضوع اصل است یا اضافات. می

 س( اگر به مبنای اصالتش یعنی همان اصل بگیریم پس بر مبنای فاعلیت نیست؟

ای در خارج نیست, اضافات هم كار نظر است  وضوعات هستیم، و هیچ اضافهگوییم ما و م ج( ابداً. گاهی می

ی تعدد, وحدت, نسبت بین تعدد و وحدت و همه اینها, یک فرض است، البته در اضافات، مختلف  اضافه

 شود. اضافه می
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آید. در  ها بوجود می گوید اصالٌ موضوعات به تبع این رابطه فرض اول این است و فرض دیگر بر عكس آن, می

ی رابطه یک زمانی است كه ما هستیم و به نسبتی كه ما هستیم مؤثر در موضوع  نهایت زمانی ایجاد كننده

هستیم. و یک زمانی است كه باالتر از ما است. و زمان دیگر نظام است، نظام فاعلیت موجب پیدایش نظام 

ای  ت. نظام موضوعات، خودشان كارهروابط یا نسبیت است و نظام نسبیت موجب پیدایش نظام موضوعات اس

 نیستند.

گوییم نسبت برای دستیابی به نسبیت است, نه اینكه برای نسبت خود  اگر اینطور باشد از همان ابتدا كه می

 ای برای آن است. موضوع, هویت مستقل قائل بشویم و بگوییم این یک اضافه

ا پیدا كنیم تا اینكه به نظام نسبیت برسیم. چه خواهیم آغاز كنیم، الزم است كه سیری ر برای كاری كه می

 لزومی دارد ما یک سیری را پیدا كنیم؟

فرض این است كه ما تنها فاعل نیستیم بلكه یک نظام فاعلیّت وجود دارد و اگر نظام فاعلیت وجود دارد ما 

ظ كنیم. اگر چنین در مكانی, فاعل تبعی خودمان هستیم و مجبوریم لوازم فاعل تبعی را در تصرفاتمان لحا

ما هستند؛ یعنی حداقل ایجادی را كه « تبعیِ تبعیِ تبعی»كنیم مفاهیم  باشد اولین مفاهیمی كه آغاز می

است. فاعل تصرفی و فاعل محوری موضوعی را « اضافه»توانیم بكنیم ایجادی در بین موضوعات به واسطه  می

ی اضافی و تعلقی است. این تعلق, این  تفات، یک نحوهتوانیم بر آن التفات كنیم. ال ایجاد كرده ما اوّل می

توانیم  توانیم ایجاد كنیم. بعد از مجموعه سازی و نظام دادن به اینها می فاعلیت تبعی, اوّل كاری است كه می

 شود. ی آن مفهوم متقوم درست می نظام فاعل تبعی درست كنیم. كه در نتیجه

كنید, متعلق به ما در نظام است ولی خودش دارای نظامی  می تا نظام درست نكردیم فاعل تبعی كه درست

شود كه به نظام تبدیل شده باشد.  نیست كه وسیله تصرف باشد. شایستگی اش برای تصرف وقتی پیدا می

گویید كُنهِ این نسبت هم دارای نظام  كند. حاال می گوییم نسبت، ایجاد یک عالقه، یک فاعل تبعی می حاال می

گردد به اینكه مركب است ولی سنخ تركیبش از  گوییم بله! كُنه این هم بازمی شود؟ می یجاد نمیاست واالّ ا

ی مثالً بیست و  ی سوم مرتبه های مرتبه سنخ تركیب ابزار تصرفی نیست؛ سنخ تركیبش، سنخ تركیب تبعی
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ابزارهای شما شود برای  هفتم یا نازلترین مرتبه است كه قدرت تركیب شدن با باالتر را دارد, نه اینكه متون

هایی را  كنید؛ یعنی نسبت كنید؛ یعنی متنوعش می تصرّف, ولی سنخ آن نظامی را كه برای تصرف درست می

كنید و هر یک دوّمی مثل  چینید. یک نسبت تكی بین یک و دو درست می های مختلف كنار هم می به گونه

دو دارید، ماهیت سه دارید، ماهیت چهار دارید، اوّل و ماهیّات, كه در ماهیّات شما ماهیت یک دارید، ماهیت 

شود نسبت بین یک و دو. بعد  كنید كه دارای مصادیقی است و به هر یک دوّمی گفته می نسبتی را درست می

گویید نسبتی به نام سه و یک داریم، این هم یک مجموعه دارد؛ یعنی به  كنید و می نسبت بعدی را آغاز می

تواند داشته باشد. نسبت یک سوم هم بین یک و سه برقرار  ست كه هزاران هزار مصداق میاصطالح مفهومی ا

است, هم یک هزار و سه هزار, هم یک میلیون و سه میلیون، هم ده و سی، هم صد و سیصد برقرار است, و 

ن اضافه را كنید، نه اینكه از موضوعتتا ها را درست می یک چهارم و یک پنجم الی آخر. شما تنوع در نسبت

ی مرتبه ثانی را, مثل انتزاعی را كه در اصناف و انواع و  كنید از اضافات، اضافه انتزاع كنید شما انتزاع می

 كنید. اجناس و جواهر می

ها را ایجاد كردید و در نتیجه با  حاال شما با تكرار توانستید تنوعِ نسبت را بدست بیاورید. بنابراین تنوع نسبت

شود پس  توانید نظام درست بكنید. اگر افراد متساوی باشند نظام درست نمی زای مختلف، میاین افراد و اج

بندی است. تناسب  ها را مالحظه بكنید. تناسب غیر از طبقه باید متنوع و مختلف باشند تا تناسب بین مختلف

م متنوع ساختید و بعد به وحدت رساندن امور متنوع است. نسبتهایی را كه شما از نسبت آغاز كردید و بعد ه

 رساند. در یک نظام قرار دادید, تناسب بین آنها, آنها را به وحدت می

ی قبلی است، كه  بینید. این همان مرحله گاهی تناسب هر كدام از اینها را به هر تک دانه با هم دو تا دو تا می

همدیگر ببینیم. یعنی چه؟ یعنی ی این انواع مختلف را با  خواهیم كه نسبت همه تنوع بود، گاهی محوری می

ی  ی انواع مالحظه كنیم و از طریق مجموعه, اثرش را در كلیه اثر تغییر در هر یک از انواع ر در مجموعه

شویم ببینیم تا بگوییم هر یک از انواع چگونه منسوب به خود و سایرین هستند. حال كه  انواعی كه متذكر می

از داریم مفهوم متقوم است. در این دستگاه طرز دستیابی به مفهوم به این جا رسیدیم حداقل چیزی كه نی
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متقوم و مفهوم انتزاعی با هم متفاوت است. مفهوم انتزاعی لحاظ كردن خصلتی است از موضوع و خالی كردن 

آن موضوع از خصلت مثل امتداد در حجم, ثقل در وزن و سایر اوصاف: شوری، شیرینی، تلخی، سفیدی، 

كنیم و مفهوم بدست  و سستی و الی آخر؛ یعنی یک خصلت را از افراد مختلف جدا می سیاهی و سختی

ها  ها و تناسب نسبت آوریم این به خالف مفهوم متقوم است كه مفهوم متقوم باید نسبت و اختالف نسبت می

 الزم است. و امكان دستیابی به مفهوم متقوم درباره یک موضوع را ایجاد بكند و این حداقل تكراری است كه

ترین مرتبه، تكرار تبدیل  شود؟ و در بزرگ می 257و  81و  27حاال این تكرار آیا در اولین مرحله، تبدیل به 

شود یا  میلیارد و آن تقسیمات می 7600ای قید و فرضاً سه تا  به همان مثالً دو میلیون میلیارد قید و خرده

كنیم و بر اساس آن  ت كه بعداً هم روی آن صحبت میای اس نه؟ تا همین جا اگر سؤالی باشد، این پایه

 شود. مشخص می

 كنیم. س( فرمودید قبالً ما نسبت را مالحظه می

 كنیم، لحاظ در كار نداریم. كنیم نه لحاظ می ج( ایجاد می

توانیم ایجاد كنیم تعلق و ربطی است بین خودمان و هر چیز  ترین چیزی كه می ما در اولین، مرحله، ساده

 ر.دیگ

 آید؟ س( این صور ذهنی از تقوم فعل ما به نظام در می

گویند اوّل كار,  سازیم مثل اینكه می ج( بله! یعنی ما اصوالً در ایجاد كردن و ایجاد در ایجادِ كردن ابزار می

گذارید. مثالً فرض كنید خاصیتی كه آهن  آورید و بعد در هیزم و آتش و الی آخر می این سنگ آهن را در می

آوریم و چیزی را كه از  گویید این را می به عنوان یک فلز دارد، در یک حرارتی از آن جدا بشود, بعد می كه

ای است برای  كنیم در نهایت حاال كه چاقو شد، وسیله كوبیم و بعداً آن را مثالً چاقو می آن جدا كردیم، می

دارید. شما  نید. این اولین قدمی است كه برمیاینكه مثالً شما گوسفند را ذبح كنید یا با آن خربزه را پاره ك

تواند در ایجاد موضوع مؤثر بشود، بعد هم موضوع  موضوعتان اصل نیست، ابزار است كه بعداً این ابزار می



 ····························································································  141 

شود. به هر نسبتی كه بتوانید ابزارتان را درست بكنید و بعد بتوانید موضوعات را به آن ملحق  ملحق به آن می

 تر بكنید تا آخر هم صحبت از همین درست كردن ابزار هست.  رتان را بزرگبكنید؛ یعنی ابزا

 شود. حجت االسالم صدوق: ایجاد حساسیت نیست كه نسبت به امور ایجاد می

ج( در وجه, طلب و جهت اولیه، آن غیر از این است. آن نسبت بین خود ما و معبود ما است كه قبل از این 

 عالم ادراك است.

هایی كه نسبت به موضوع  آییم اولین حساسیت شود می همان موضوعاتی كه التفات پیدا میس( نسبت به 

 كنیم. داریم را ایجاد می

 ج( كه بعد از اینكه نظام حساسیتمان درست شد.

 س( كاری به آن قسمت نداریم.

 ی تصرفات. ج( بله. درباره

 ی تصرفات به صورت موضوع اگر حساسیت نباشد اصالً س( درباره

 كنید. بعد از آن تبدّل و بعد هم تمثّل. درست است. یعنی اولیّن تكیّفی را كه ایجاد می ج(

 س( همین تكیف است.

 ج( بله! این مرحله

 گیرد؟ فرمایید فعلی برای ایجاد یک فاعل صورت می حجت االسالم میرباقری: حاال می

كنیم و تكرار معنای  واحدگیری می كنیم. آن نسبت را اوّل كار، ج( یک نسبتی را به نام فاعل درست می

 ی دوّم,  از ایجاد فاعل است. مرحله  تكرار, خود, معنای تكرار یک مرحله

ای است كه بین خودمان و استكان برقرار  فرمایید با آن نسبت، دو تا است, رابطه س( این نسبت كه می

 كنیم. می

 كنید معنای اتخاذ است. ج( همین كه ارتباط برقرار می
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فرمایید ما نسبت بین  ی نسبت است. مالحظه نسبت بین دو شئ است. مثالً یک بار می ن غیر از رابطهس( ای

كنم. یعنی نگاه  كنیم این غیر از این است كه من بین خودم و استكان عالقه ایجاد می یک و دو را مالحظه می

گویم این دو برابر او است, یک  آیم در ذهن بین این دو تا استكان می حسی, یک نوع رابطه است، بعد كه می

 كنم، قدم اوّل، نسبت به این معنا نیست. كار دیگری است كه دارم می

 خواهیم بگوییم هل المفهوم؟ )مفهوم چیست؟( ج( می

 س( مفهوم یک فاعل تبعی است.

 تر آمدیم. ج( مفهوم متقوم چیست؟ یک درجه این طرف

 س( مفهوم متقوم یعنی

 ج( یعنی ما مفاهیم

 ام مفاهیمس( نظ

ج( نه! یعنی یک مفاهیم تبعی داریم, تبعیِ تبعیِ تبعیِ تبعی, كه مفاهیم تجریدی هستند, آنها هم دستگاه و 

 گوییم مفهوم متقوم )كه باصطالح مفهوم ابزاری ما است( چیست؟ بساطی دارند؛ یعنی اوّل كار می

 فرمایید مفهوم فاعل تبعی است مطلقاً؟ س( می

ی، فاعل بوده؛ چه تبعی, چه تصرّفی و چه محوری باشد. آنجایی كه متقوم شد, مفهوم ج( احسنت! هر مفهوم

 محوری است.

 س( یعنی فاعل تبعی شخص نیست و نظام است؟

شوند قدرت  شود, مفهوم محوری است. مفاهیم, آنجایی كه متقوم می ج( احسنت! آنجایی كه مفهوم متقوم می

 پذیر و مكان پذیرند. با آن خصوصیاتی كه عرض كردیم. كه زماندهند؛ یعنی مفاهیمی متقومند  تصرف می

س( عرض كردم خالصه تا اینجا بیان شده، دقیقاً باید توضیح بفرمایید مفهوم فاعل تبعی است, این فاعل 

فرمایید  آید یا به روش انتزاع كه به نظر آقایان روش كشف است. شما می تبعی یا به روش ابزار بدست می

 كشف نیست، یک نوع فعل است و یا سنخ دیگری از فعل؟انتزاع هم 
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تواند محور مفاهیم و در نتیجه محور توسعه قرار  بردار نیست و نمی بردار و مكان ج( سخنی است كه زمان

 بگیرد؛ یعنی منفعل از افعال است. این خصوصیات مختص مفاهیمی است كه زمان و مكان نداشته باشد.

ن و مكان نداشته باشد. در عالم تغییر شما چیزی كه زمان و مكان نداشته س( مفهوم محال است كه زما

 باشد.

 شود. ی تصرّف در زمان و مكان نمی ج( نه! یعنی واسطه

 س( خودش زمان و مكان نداشته باشد؟

جلو  تواند ابزار تصرّفی بشود. تا هر جا كه ج( نه ! زمان و مكان نداشته باشد، به معنای اینكه فاعل تصرّفی نمی

بروید ابزار تبعی است، تا آخر فلسفه هم ابزار تبعی است؛ یعنی به عبارتی ملحق به فاعل تبعی است. فاعلیت 

شود شبیه تركیباتی است  تصرفی ملحق به فاعلیت تصرّفی نیست. بله! بعضی از تركیباتی كه در آنجا واقع می

كنم در جبر, مقابله, جفر,  د. مثالً عرض میكنیم مثالً هست ولو آن التفات به این قسمتش نباش كه ما می

خواهم بگویم كه شبیه كدام یک از آنها  همین ابجد و كارهای آن، هم كارهایی شبیه مفهوم متقوم است. نمی

 شود. ولكن كارهایی به این صورت درست می

 ند. تبعی محض, ها به نحوی ابزار تصرّف هست ی فلسفه س( نه! مفهوم انتزاعی مطلق نداریم، بنابراین همه

 خواهم بگویم كه نه! فالسفه قدیم. ج( نه! به عبارت دیگر می

ی خاصی است, یا این كه اصالً ابزار فاعل تبعی است بطوری كه  س( اما در همان مرحله، تصرّف در مرحله

 آید. اصالً تصرّف از آن در نمی

گویید سوار چهارپا  آید. مثل اینكه شما می خواهم بگویم تصرّف از مفهومی به این اندازه نازل، در نمی ج( می

شدن و رفتن، طی طریق است، این هم یک نحوه مسخر كردن است كه انسان مثالً حیوانات را مسخر خودش 

كنید و  هایی را شما مسخر می شود, فرضاً انرژی كند. یک نحوه تسخیر هم هست كه در هواپیما واقع می می

 اینها را هم خدا، مسخر شما كرده است.دهید. هر دوی  تحت تسخیر قرار می



144  ···························································································································································  

ی بین این كه آدم، حیوان غیر اهلی را اهلی بكند, لجام بزند, سوار بشود و برود تا مثالً اینكه  می گویم فاصله

ها را تحت تسخیر در بیاورد مقدار كمی فرق دارد. البته در آنجا هم آدم از آسیب شناسی و بیمار شدن  انرژی

برد  شود و آن را می دهد و مثالً حالش خوب می كند و هم در خوراكش تغییراتی می میحیوان اطالع پیدا 

كند و غیره, این هم یک نحو تصرفی در زمان و مكان است. اینجا  كند، طور می نعل و خوراكش را عوض می

چنان شود این هم مقابلش، عكس العمل  كند كه در فضا وقتی فشار چنین می هم مثالً چیزی را درست می

 اش كمی زیاد است. نشان بدهد. این هم یک نحوه است مثالً اینكه بگوییم غشو كردن االغ است ولی فاصله

 س( بله! ولی بنابراین دیگر آن مفاهیم تبعی نیست.

توانیم چیزی بنویسیم و عیبی هم ندارد، این یک نحوه تصرّف  ج( بله! مثالً ما با قلم و كاغذ و مركب هم می

گر تصرف ظاهراً فردی باشد، نتوانیم به آن تصرف اجتماعی بگوییم, اما صرف اینكه شروع به دهد كه ا می

رود، چاپ  خانه می شود. به چاپ ها توسط ماشین چاپ نوشته می كنند آن صفحه هایی می فشار دادن دكمه

اجتماعی است شود آن هم در تیراژهای بسیار زیاد, این نحوه تصرف, تصرف  شود، جلد می كند كتاب می می

خواهم ببینم در آن مفاهیم، نظام  كه فعالیت شما به فعالیت یكی دیگر، یكی دیگر به شما متقوم باشد. می

ها متقوم باشد به یک نحوه ارتباط و تعلقاً مایی ممكن است آدم  توانست درست باشد؟ فعالیت تصرف می

یک كسی چاقو ساز بوده، یكی كسی مركب در  كرده، آنجا هم یقیناً یک كسی قلم تراش بوده، بگوید پیدا می

كرده، اینها یک نحوه ارتباط با همدیگر است ولی این گونه نبوده كه انسان یک انسجام خاصّی را  ست می

 ببیند.

 س( توسعه یافته نبودن تصرّف، یک بحث است و تصرف نبودن یک بحث دیگر است.

 معنی نظام را در آنجا گفت؟ شود ج( فردی است, گروهی یا سازمانی. حاال چقدر می

 پس حتی حكومتش.

 شود. ای در خارج پیدا نمی س( یعنی واقعاً بدون نظام كه شی

 ج( حاال نظام درست است.
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 ترند. ها توسعه یافته س( نظام است منتهی حاال نظام

حور و نظام دارد ج( نه! نظام یک چیز دیگر است. نفرمایید توسعه یافته بلكه بفرمایید نظام دارد. آنجایی كه م

 ی عرش و غیره نظام دارد. اینها نیستند. بله! مالئكه و حَمَله

ها نظام داشته، این طور نبوده است كه هرج و مرج مطلق باشد و با همدیگر  س( تصرفات اجتماعی انسان

ت. تركیب نشود. یک كسی چاقو بسازد برای گاوكشی و آن یكی بیاید برای قلم تراشی بخرد. این طور نیس

آورده در كوره  كرده, و یک كسی موادش را می كرده، چاقوی قلم تراشی را درست می این اگر قلم تراشی می

كرده. حاال نظام، نظام  كوبیده، یک كسی تیز می كرده، یک كسی می ریخته و آهنش را درست می می

 محدودی بوده یک بحث دیگری است, ولی نظام بوده است.

كنند؛ یعنی تنوع در تصرفات  اهیم همیشه نظام هستند، محدودیت و سعه پیدا میخواهید بگویید مف ج( می

 كنند؟ پیدا می

 س( بله!

خواهید بگویید نظام حداقلش از همان وقت هم بوده است؟  كنند می ج( و تنوعات و تصرفات جدید پیدا می

ی آن وقت بگویید كه این اگر بگویید نظام بوده باید مفاهیمشان را هم به حداقل تقوم، ذكر كنید؛ یعن

شمارم باید در آنجا اثبات بفرمایید. باید بگویید آنجا هم تكرار است، هم تنوع، هم تناسب.  چیزهایی را كه می

شود این سه حذف نشده, نظام پیدا شود؛ یعنی در تساوی محض، اوّل در عدمِ تعدد، نظام پیدا  ظاهراً نمی

 , چون عدم تعدد سازگار با عدم تكرار است.شود, به همین دلیل تكرار الزم است نمی

گویند  زنند و می شود. همان حرفی را كه آنها می گوییم تكرار حتماً از تكرار پیدا می س( زمانی است كه می

 شود. بیند، صور متعدد در ذهنش ایجاد می بیند و استكان را می بیند، دیوار را می آدم مثالً آب را می

 د.ج( تعدد است، معنای تعدّ

كند. این ]؟[ مفاهیم  دهد, موجود را حس می س( چرا تكرار بگوییم؟ تكرار یک اصل را مبنای تعدد قرار می

 سازد. می
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 های مهم بین انتزاع و تقوم است. ج( اگر بخواهید بگویید كه از یک مفهوم است، باز یكی از فاصله

 گویم پس چرا این تنوع یک مفهوم است؟ س( من می

 گرداندن مفاهیم به یک مفهوم و نشأت گرفتن مفاهیم متعدد از او هر چند ج( احسنت! باز

بینیم كه حتماً نظام بوده و  س( این هم كاری است امّا اینكه نظام فقط با این درست بشود, نه! ما عیناً می

شده است.  میهایی داشته از اینكه یک مفهوم را برای تكرار مفاهیم بگیرند، و مبنا قرار بدهند درست ن كارآیی

 دادند. در نتیجه آنها با همان حواسی كه داشته اند امور متعددی را نظام قرار می

كنیم. نه ما اصرار بر این طرفش داریم و نه شما اصرار بر آن طرفش. اوّل ببینیم آیا اینكه  ج( در آن دقت می

یكی از بزرگان )دیگر من كم كم  شود؟ حذف تا عالمت, مثالً توانند ببینند چطور می نسبت بین امور را نمی

كنم( پیشنهادی دارند، پیشنهاد دارند یک مجلسی درست بشود بنام  صحبتم را برای جلسه آینده تمام می

كنم بعد به صورت هیئت عرض  مجلس اصناف، سند یكای اصناف كه از حاال من این عثمان را تمام می

گویند كه یک مجلسی، كنار مجلس شورای  م, میكنم، عینی هم ندارد كه به عنوان یک مثل عرض كن می

 اسالمی درست بشود كه از اصناف مختلف صحبت بكنند.

 

ایم به اینكه آیا مفهوم باید حتماً از تكرار و تنوع و تناسب بدست بیاید تا  كنم. رسیده بندی می فعالً جمع

همیشه حتی در عالم تجرید یک مفهوم متقوم بشود یا نه؟ كه بنا به احتمال جناب آقای میر باقری باید 

 ی از تقوم وجود داشته باشد. مرتبه

اش هم تنوع و تناسب است امّا اینكه ضرورتاً الزمه اش تكرار و تنوع و تناسب باشد این محل  س( و الزمه

بحث است؛ یعنی هر تنوعی محتاج به تكرار است یا نه! تنوع ممكن است از راه دیگری پیدا بشود تنوع و 

 دهد. نظام میتناسب، 

گرداند, نسبت بین امور را نه  ج( ولی تنوع و تناسب اگر از تكرار آغاز نشده باشد به وحدت هم برنمی

 شود نه در انواع. توانیم بگیریم كه در یک نوع متصرف می می
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  ماً آنجابینیم عیناً انواع تصرّف موجود بوده است. مگر اینكه ما بیاییم یک بحث كنیم بگوییم حت س( نه! ما می

 شود. هم از واحد شروع می

شده در اشكال  كردند مثل امتداد و علم هندسه درست می ج( نه! ببینیم آیا آنجایی كه از واحد شروع می

گفتند نسبت بین این عرض و عرض دیگر، قطع است آن یک  اند. ولی آنجایی كه می مختلف متصرف بوده

توانستند هماهنگ بكنند؛ یعنی ابزار  ت، آنجا دیگر نمیمقوله است. آن یک ماهیت است و این یک ماهی

 آید كه از واحد و تكرار شروع شده باشد. هماهنگی آنجا به دست می

«والسالم علیكم و رحمه اهلل و بركاته»  

 

 





 0جلسه 

 بسمه تعالی

 اسالمیدوره استداللی ریاضیات 

11/11/1731 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

 ضرورت سه مرحله تكرار، تنوع، تناسب بررسی ایجاد مفهوم متقوم

 

بود كه چرا از یک مفهوم و تكرار و « روشِ گردشِ عملیات»حجت االسالم میرباقری: بحث، در مورد       

یک مفهوم آغاز كنیم؟ و نكتة دوم این است كه  شود؟ و چه ضرورتی دارد كه اصالً ما از تنوعش حاصل می

حاال شیوة تنوع مفاهیم چرا باید به این شیوة خاص باشد؟ بنابراین اگر این دو نكته را بفرمائید كه چه 

 ضرورتی دارد كه اوالً ما حتماً از تنوع یک مفهوم، نظام بسازیم؟

، این سه تا «تناسب»، بعدش «تنوع» ، بعدش«تكرار»حجت االسالم و المسلمین حسینی: یعنی از اولش 

دهد. اول درباره این است كه آیا این سه تا مرحله ضروری  را تحویل می« تقوم»خصوصیت، خصوصیتی كه 

است, برای اینكه یک مفهوم حقیقتش, ذاتاً متقوم به مفهوم آخر باشد و نه یكی باشد كه به معنای اینكه 

اش الفاظ  اش یک معنی و چند لفظ بشود. و نه معنی ه نتیجهالفاظمان مختلف باشد و معانی مترادفی ك

مختلفی باشد كه معانیشان، حقیقتشان متعدد و مختلف است و نه معنیش ، الفاظی باشد كه نسبت 

شود, كه یک معنا ناظر به یک وجه عام  مفاهیمشان به همدیگر نسبتی باشد كه در عموم و خصوص، طرح می

صادیق مختلف است؛ یعنی یک جهت را جداگانه بعنوان یک مفهوم و یک است منتنرع از یک مجموعه م

ماهیت، جهت آخر را كه ممیز آنها است بعنوان هویتهای مختلفی ]است[ كه در انواع و اجناس مالحظه 
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كه تألیفی نباشد بلكه حقیقت یک مفهوم ]است[ وجوداً به « مفهوم متقوم»كنیم. حاال بحث این است كه  می

م دیگری بستگی داشته باشد ]و[ در عین دوئیت نحوة ارتباطشان ، ارتباطی باشد كه از قبیل حقیقت مفهو

گوییم: برای دستیابی به چنین مفهومی، مجبور هستیم یک  عام و خاص، جنس و فصل و نظائرش نباشد. می

ید اخذ در ذات آید. و تناسب با نظام داشته باشیم. كه نظام مفاهیم از مفاهیم متساوی الحقیقه بدست نمی

شود  مفاهیم باشد نه یک نظامی علی حده درست كنیم و یک مفاهیمی علی حده و حاال این مفاهیم را نمی

در مناصبی كه با مفاهیم مختلف است تالیف كرد. ارتباط مفاهیم باید ارتباط حقیقی با مناصب نظام مفاهیم 

ای  ، ذاتی مفاهیم هستند، نحوه«ین مفاهیمنسبت ب»باشد بلكه نظام چیزی جز نسبت بین مفاهیم نیست و 

، هویتهای متعدد منتزعی هستند كه منهای «مفهوم عام و خاص»كه قوام مفاهیم به خود آن نسبتها است 

توجه نسبتشان به هم دارای معنی مستقلند ولی در اینجا نباید معانی مستقل برایش لحاظ كرد اال در 

است « ای نظر وسیله»است، « مقدماتی و آلی»آن نظر بكنیم, نظر  اگر هم بدون نسبت به«. نسبت و تناسب»

نه نظر موضوعی. حاال اگر چنین چیزی فرض بشود, باید دید كه آن تناسب كه حقیقی است، بین افراد 

متساوی ممكن است یا نه؟ طبیعتاً نه, باید تنوع در كار باشد. حاال این تنوع باید به واحد برگردد تا ممكن 

حدت نظام ایجاد بشود. بعباره االخری تا مبنای واحد، علت پیدایش وحدت در تنوع شود؛ من باب شود كه و

ی تعاریفی كه دارید  ، مبنای محاسبه است. كلیه«مفهوم كشیدگی و سلبش در هندسه اقلیدسی»مثال: 

لث و لوزی و درجه(, تعریف زاویه و درجه، تعریف مث 36تعریف مربع )چهار گوش(, تعریف دایره )انحناء: 

شود مترمربع را اصل قرار داد و همه را مساحی كرد و به یكی از آنها برگرداند كه  امثال ذلک، به این دلیل می

مبنای شما واحد است. اگر ما یک مبنا برای تعریف مربع داشتیم كه با مبنای تعریف دایره مختلف بود و 

)مگر باضافة اعتباری( ابا داشت، مساحی دایره با مربع  ای بود كه از ارتباط اختالفشان و دوئیتشان به نحوه

محال بود كه انجام بگیرد. اگر بنا باشد مالحظة هر كدام از اعضای متنوع به تناسب آنها، به مفهوم دیگری 

اش چیست؟ یعنی اگر دو مقوله باشند  پایه« وحدت نظام»شود وحدت پیدا كنند؟  محال باشد، چطوری می

الجامع لهما، یا اگر جامعی داشته باشند, مثل: هستی كه جامع بین مقوالت عشر است نحوة كه این دومقوله، 



 ····························································································  151 

لوازم تعریف »باشد نه نحوة ارتباطی كه آنها را و خصوصیتشان را از « كلی و مصداق»ارتباطشان، نحوة ارتباط 

ند. اگر از لوازم نداستید, ارتباط دانستید حتماً مفهوم اولتان با همدیگر رابطه دار« لوازم»بدانید؛ اگر از « وجود

كنم,  كنم یک جهت را از جهات دیگر انتزاع می شود, اگر گفتید: مفهوم هستی را انتزاع می دادنشان محال می

شود. اگر ارتباط انواع  می« انواع به اجناس»شود، ارتباط  می« مصداق به كلی»، ارتباط «ارتباط مقوالت عشر»

 وحدت نظام را تحویل ندهد به اجناس شد, طبیعی است كه

« علی حده، علی حده، علی حده»......حاال اگر یک چنین حرفی را بزنیم و بگوئیم: اصالً اگر شما انواع را 

كردید و مفاهیم را جدا, جدا مالحظه كردید و مفاهیم را از تكرار مفهوم واحدی بدست نیاوردید، ارتباط در 

كنید؟ كیف به اینكه به وحدت برسانیدشان و بگویید: حقیقت  د میبینشان، تناسب در بینشان، چطوری ایجا

هر مفهوم، متقوم به حقیقت آخر است و اگر نظام مفاهیم نداشته باشید، بنابر بحثهای گذشته كه در بحث 

مكان و زمان شده، مفاهیمتان حاكی از كدام محكی است؟ آن محكی كه در خارج وجود ندارد و لو به اَدنی 

خواهیم كاشف از عینیت باشد اگر ادنی مرتبة تناسب  سب؛ یعنی مفاهیمی كه شما دارید، نمیمرتبة تنا

كه « تولی و تبعیت»تواند با نظام عالم به وحدت برسد و جایگاهی برای والیت داشته باشد. بله!  نباشد, نمی

نظام به خودش  كی لقب« نظام والیت اجتماعی»همراه شدنش بدون تصرف فرد باشد, این شدنی است ولی 

 شود؟ گیرد و ابزار تصرف اجتماعی كی نظام ابزار می می

به آن ]شكل كه[ بگوییم: همیشه نظام اجتماعی با ساختارهای مختلف متناسب با هر مرحلة رشدی در تاریخ 

در حدی كه حضور هر یک در افعال «, انسجام نظام»توان كرد ولكن,  وجود داشته است. بله! این دعوا را می

یگری و ارادة دیگری و حضور احساس هریک در احساس دیگری، یعنی همدلی و همفكری و همكاری به د

جور  جور باورش است و مفاهمیش، این آید و این چه نسبتی توسعه یافته است؟ واقعاً كسی كه به نظرش می

رباقری هرقدر خرج كند كه شما هرگونه خرج بكنید، ربط به جیب آقای میرباقری ندارد و آقا می تعریف می

بكند, ربطی به جیب شما ندارد و هر دوی شما هر جوری خرج بكنید ربط به جیب نفر سوم ندارد و الی آخر، 

پذیرد. به این آیا واقعاً  كند. خرید اشیاء را بالمره, ارتباطش را با اشیاء آخر نمی موازنة ارزی را اصالً التفات نمی
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مفاهیم است؟ اگر هم باشد در چه سطحی است؟ بله! یک مراتبی از ارتباط گویید: این مفهوم نظام در این  می

شود كه یک  بالطبع و به تَبَع است. به تبع فطرت انسان كه در نظام والیت اجتماعی قرار دارد و ایجاد می

 شود؛ ولی تصرفش كجاست؟ ی از تبعیت در ظرفیت است, یک تبعیتهایی هم پیدا می مرتبه

دة این به چه نسبت در جهت دادن سهیم است؟ نه اینكه ایشان خرید یک كاال را اراده بعباره االخری ارا

شود, بدلیل اینكه جامعه دارای یک نظام والیت استكباری در  كند و در جامعه یک آثاری بر آن مُتِرتب می می

گذارد,  میپذیرد، یک نحوه تأثیری هم روی آن  ی تاثیری می جامعه جهانی است, عمل این هم یک نحوه

 متصرف در چه سطحی است؟

كنم: اگر مفهوم واحدی نباشد و تكرار نشود، وحدت نظام )نظام  كنم، عرض می مطلب را جمع بندی می

نباشد, تقوم مفاهیم به « تناسب»آید و اگر  نباشد اصالً نظام بدست نمی« تنوع»آید و اگر  مفاهیم( بدست نمی

آید, بیشتر از وجودتان استفاده  ببینم اگر به نظر شما مطلبی می آید. حاال من منتظرم كه هم, بدست نمی

، )اساس تقوم( در اصل این مطلب در خاطرتان چیزی است یا نه؟ «تكرار و تنوع و تناسب»بكنم. در این باره، 

 است یا نه؟« جمع و ضرب و توان»تا اگر نیست آن وقت سراغ روشش برویم كه آیا روشش, 

 كنیم. را بفرمائید تا باز اگر سوالی بود عرض می« روشش» همان بحث آقای میر باقری: فعالً

جمع بكنیم از جمعش, چه « یک مفهوم واحدی را»آقای حسینی: حاال ببینیم آیا اگر ما مفاهیمی را، 

ای برای مالحظة نسبت در شكلهای مختلف  توانیم بگوئیم: جمع، زمینه آید؟ یعنی می ای بدست می زمینه

م: خود جمع در خارج یک چیزهایی وجود دارد، آن یک حرفی علی حده است. یک واحدی هم است. بگوئی

فرض بكنید )و لو فرض ذهنی( و این واحد چه عینی باشد, چه ذهنی باشد, تكرار واحد، یک حرفی است كه 

 ؟شود و تنوع نسبت، خودش غیر از محكی آن موضوعیت دارد. چرا ی تنوع نسبت می زمینه برای مالحظه

خواهید بگویید: كه تقوم، اصل در كیفیات است, نه كیفیات در تقوم اصل  برای این كه شما در آخر كار می

آیند, نه ]اینكه[ ماهیات اصل بوده و  از تقوم بدست می« ماهیات»هستند. منتهی الیه هركدام این است كه: 

اینكه ماهیات كالً اعتباری باشند و  ذوات دارای یک نحوه حقایق مختلفی باشد و نسبتها اضافه باشند و نه
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، اصل در پیدایش كیفیت است. بنابراین از تكرار واحد «تقوم»خواهید بگویید:  یكپارچگی اصل باشد, بلكه می

 آوریم كه نسبتهای متنوع بر مبنای واحد بدست بیاید. ای بدست می ما زمینه

آن واحدها متعدد است یا اینكه واحدهای دارای  سوال این است كه: آیا مبنای این نسبتهای متعدد، ذاتاً با

دهد؟  هایی كه از یک واحدند یک ارتباطی را بین واحد و نسبت به ما تحویل می نسبت یا نسبت بین دسته

ماهیت »اگر بگوییم: « شش»شود؛ یعنی  بدلیل همین ارتباط است كه نسبت بین نسبتها امكان پذیر می

 6»به  36بودن و ارتباط « یک ششم»ارتباط شش به سی و شش ، هم ماهیت مستقل، « 36»و « مستقل

ای لحاظ واحد حضور داشته باشد. كما اینكه, شما  بودن ]است[. این تا وقتی ممكن است كه, به نحوه« برابر

جوری است: از  توانید بگویید: رنگ سبز و رنگ آبی، بعد بگویید كه آبی ربطش این نمی« مقوالت غیركمی»در 

آئیم, غیر از اینكه در فیزیكی كه بخواهد رنگها را به یک مبنای  رویم و از سبز به آبی می سبز میآبی به 

شود به این  واحدی برگرداند. اگر رنگها را از مقوالتی بدانیم كه قابل تبدیل نیستند، )نسبتهای مستقلند(، نمی

« قدرت ایجاد تناسب»پذیرید,  می ای شما ربطش را به نسبتها نحوه حركت كرد ولی چون واحد را به نحوه

، گفتن اینكه نسبتی كه بین مثالً یک و ده «اضافه كردن، كم كردن, معادله قرار دادن»دارید؛ یعنی قدرت 

هزار با یک میلیون است )یک  100است همان نسبتی بین یک هزار با ده هزار است، همان نسبت بین مثالً 

شود, یک عدد در یک صورتی  ی كه در كلیة تناسبها نوشته میدهمی یا ده برابری( و به صورت مخرجهای

معنای معادله، تناسب كه « معادله بندی»شود.  شود و نوشته می شود و بر یک مخرجی تقسیم می ضرب می

دهند, این منوط به این است كه: به یک نحوه،  قوانینی هستند كه سر از یک عدد را به عدد دیگر تحویل می

شوند، بعد ]از[ تنوعشان، دوباره  اول نسبتها متنوع می« ها نسبت»كند ولی در عین حال،  یواحدش را لحاظ م

گیرید, اگر نسبت  كنید؛ یعنی نسبت نسبتها را می كنید. یعنی تناسب درست می نسبت بین آنها درست می

در هر جایی از درست كنید, در این نظام هرگونه تغییری « نظام تناسب»نسبتها را مالحظه بفرمائید و یک 

شود در كل اعضاء  این نظام, در هر مفهومی از مفاهیمی كه در این نظام جا دارند, همان نسبت تغییر را می

« مفهوم»منعكس دید و هر گونه تغییری را هم در كل اعضاء, در نسبت یک مفهوم مشاهده كرد؛ یعنی یک 
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، تنوع «جمع»یكی متقوم است. در  هم به اعضاء و این« كل»به خصوصیت خودش و كل، متقوم است؛ 

، نسبتهایی كه از یک واحد حاصل «تنوع نسبت»واحدی بدست آمد كه براساس یک واحد درست شده است 

 مفاهیمی... « چهار، سه، دو»، تنوع یعنی «ضرب»شده اند و در 

شود. سه به یک ،  می «یک دوم»شود، دو به یک، دو برابر است و به چهار:  می« یک چهارم»....... دو به چهار: 

است؛ پس نسبتی كه بین دو و چهار « یک سوم»است و به نه ، « یک دوم»سه برابر است و مثالً به شش 

وجود دارد, بین شش و سه وجود دارد ولی نسبتی كه بین خودش و یک وجود دارد، بین خودش و نه وجود 

 دارد. 

آمدید. از تكرار واحد بوسیلة جمع، مفاهیم  میبدست « واحد»پس بنابراین مفاهیم متنوع و متعددی از 

جمع »اصالً ندارید ولی اگر واحد را « دو، سه، چهار»متنوعی بدست آمد. اگر جمع پذیر ندانید كه مفهوم 

بدانید, یعنی قابلیت داشته باشند كه اینها را با هم ببینید و یک نسبتی هم به واحد داشته باشند، « پذیر

جنس واحد، مفاهیم متعدد داریم، حاال این مفاهیم متعددی كه از تكرار واحد بدست  توانیم بگوئیم, از می

 است.« تنوع در نسبت»آید،  آید، از جمع بدست می می

خود مثالً پنج تا « تقوم»شود, برفرض اینكه ما بپذیریم  آقای میرباقری: تا اینجا اصالً از تكرار, نسبت پیدا نمی

 شود.  شود, نسبت بین اینها درست نمی می« یک واحد»هم شش تا یک، شود و آن  می« یک واحد»یک، 

شود و اینجا به صورت تقوم, هنوز  با تقوم درست می« نسبت»شود،  آقای حسینی: ابداً! نسبت درست نمی

 در اینجا نسبتهای متقوم متعدد باشد, طبیعتاً نیست.« تقوم»شود. اگر بگویید  تقوم درست نمی

 شود.  بدون تكرار نمی« ظة نسبتمالح»اگر بگویید: 

 رسیم. می« انواع متباینی»س( عرض من این است كه: تا این حد به 

 ج( ای احسنت! 

 اند. از واحدها درست شده« انواع»س( منتهی این 

 ج( فقط فرق آن همین است.
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 رسیم. رسیم بلكه به انواع می س( ما به نسبت نمی

رسید ولی چه  كنید و از واحد به تنوع می نی تنوع را قبول مییع« انواع»فرمائید,  ج( همین است كه می

كنیم. انواع به  ی تنوعی است؟ تنوعی است, مثل تنوع بین مقوالت عشر؟ دربارة نحوة تنوعشان سؤال می نحوه

است, اسم این « دو» است, اسم این « سه»است, اسم این « چهار»ای كه اسم این  فرمایش شما, متباینه

ای را كه شما دارید, قابلیت لحاظ نسبت دارد یا ندارد؟  است این انواع متباینه« نه»سم این است, ا« شش»

در « جمع جمع»كنیم, یعنی  را آغاز می« ضرب»)نسبت به واحد( حاال اگر بخواهیم ببینیم قابلیت دارد یا نه، 

شود آنرا  نه اینكه نمی ای هستند؟ آید؟ اینجا هم بگوئیم: انواع متباینه چه چیزی بدست می« جمع جمع»

گویید:  بندید و می خواهیم ببینیم كه آیا اینجائی كه تناسب می تفسیر كرد ولی ما می« اصالت شیء»براساس 

« دو و چهار»است, همان نسبت بین مثالً نه و بیست و هفت است. نسبتی كه بین « سه و نه»نسبتی كه بین 

توانید بگویید؟  چیزش یكی است؟ چرا اینطوری به ما می است, همان نسبت بین چهار و هشت است. این چه

 آیا این از قبیل نسبتهایی است كه در عموم و خصوص است؟

همین نسبت « عام و خاص»گوئید:  است، یک وقتی است كه می« نحوة نسبتهایی كه بین عموم و خصوص»

ای كه از هر نوعی بشود به سایر  را هم پذیرا هستند به نحوه« بندی تناسب و تعادل»را دارند و قدرت بین 

را اصل « نسبت واحدی»انواع رفت و بالعكس. اگر این را قائل بشوید, معنایش این است كه: در آنجا هم یک 

شود كه بین واحد و تنوع در رتبه باالتر وجود  اید. در نسبت بین نسبتها, آیا همان نسبتی دیده نمی قرار داده

، نوع آن آخر، سه، نوع آن آخر «دو»اشند كه با خود یک هم، یک ، یک نوع است، ، انواعی ب«انواع»دارد؟ اگر 

هم « ضرب»است، )ماهیات متباینة حقیقیه( كه هیچ كدامشان به هم هیچگونه ارتباطی ندارند، این را ما در 

 توانیم بگوئیم یا نه؟ می

 آقای صدوق: نسبت بین نسبتها چیست؟

 ج( ضرب است.

 است؟س( چه هست كه ضرب 



156  ····························································································································································  

 آقای میرباقری: چهل چهار برابری، پنج برابری دو نسبت به همدیگر است.

آید؛ یعنی از تكرار  بدست می« ضرب»كنیم, آن انواع را ازجمع جمع  آئیم دوباره جمع می ج( یعنی ما می

 آید. بدست می« ضرب»جمع ، 

نسبت، بین چهار و هشت بینیم یک نسبتی است كه همان  آقای صدوق: چیزهایی كه بین دو و چهار می

 است. این قدم اول كه گفتیم جمع است.

رسیم، پنج تا  آقای میرباقری: نه! این ضرب است. ابتدا از جمع واحدها به انواعی كه از حاصل جمعند می

 و شش تا واحد با هم جمع شده...« پنج شده»واحد با هم جمع شده، 

گویید یعنی دو و چهار بین آنها نسبتی برقرار است  كه می آقای حسینی:... دیگر برابری ندارد، كلمة برابری

 كه بین چهار و هشت ]است[، این اول ضرب است.

 «.نسبت دو برابری»آقای میرباقری: یعنی 

 آقای حسینی: بله! نسبت دو برابری.

چهار و  خواهد دو و چهار باشند یا ، حاال این دو نسبت می«نسبت دو برابری بین دو نسبت»آقای میرباقری: 

 هشت باشند.

 آقای صدوق: یا هر چیز دیگری.

 آقای حسینی: بله! یا بین مثالً سه و شش باشند.

 گوئید؟ آقای صدوق: قبلش همان نفس وجود نسبت را به آن جمع می

 ی نسبت بینشان گوئیم: نسبت پیدا كردن از تكرار واحد و مالحظه آقای حسینی: می

 گوئید. می« جمع»صدوق: كه 

یعنی تكرار تكرار كه « جمع جمع»شود.  می« جمع»شود. تكرار واحد به مالحظة نسبت،  ج( جمع می

چیزی جز مالحظة بین نسبت نسبتها نیست. نسبت بین نسبتها را مالحظه « تكرار تكرار»شود.  می« ضرب»

مفهوم متقوم خواهیم عرض كنیم از این نسبت بین نسبتها باز هنوز  آید و می بدست می« ضرب»كنیم  می
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كه « توان»خواهیم بگوئیم: در  شود. می می« توان»یعنی نظام نسبت نسبتها كه « تناسب نسبتها»نداریم. 

كه توان سه است( این واحدی را كه  27است, در آنجا یک واحدی در توان داریم )مثالً « تكرار تكرار تكرار»

توانید شما بگوئید: كه از تكرار  ای جمع نمیما داریم, بیست و هفت عضو دارد كه هیچ عضوش را مثل اعض

، اصل است ولی در «جمع»واحد به صرف اضافه شدن بدست آمده است؛ یعنی واحدهای متساوی در 

هم دارای یک نظامی است كه هر كدام یک « اختالف واحدها»، واحدهای مختلف اصل است و «توان»

شود؟ اگر سه تا اختالف را بخواهید )خوب  طوری تمام میجایگاهی دارد. حاال ان شئت قل, برو باالتر, ببین چ

خواهم عرض كنم، بعد انتظار یک الفتات جزئی دارم(  ی ضریف كوچكی را می عنایت بكنید اینجا یک نكته

است مجموعة تان اختالفاتش همیشه روی سه « 27»اگر سه تا اختالف، فقط بخواهید، سه به توان سه، 

اختالف داشته باشد و هر كدام از اینها  27خواهید  رید سه تا اختالف دارد اگر میای كه دا چرخد هر خانه می

یک مفهومی باشد متقوم بقیه، یک وحدتی دارند كه هر كدام از اینها معنایشان در ارتباط به بقیه است. ابزار 

 آن دقت بكنید. ]؟[ حاال این بحث تمام شد, منتظر عنایت شما هستیم كه در اینجا چه مطلبی است كه روی 

 رسیم؟ آقای صدوق: این توانش را آخر نفهمیدم كه درست است كه آخرش به یک ضرب و اعضاء می

، مالحظة نسبت بین نسبتها است ولی مالحظة به یک مجموعة نسبت از نسبتها «ضرب»آقای حسینی: 

 نیست.

 آقای صدوق: یعنی مجموعه به ما تحویل نداده است.

گفتید »تاكید[! نظام ندارد، نظام نسبتها را ندارد. به توان كه رسید، ختم كردید:  آقای حسینی: احسنت ]با

 و السالم نه زیادتر نه كمتر.« 27سه به توان 

آقای صدوق: منشاء رسیدنش به نظام چه چیزی است؟ از ضرب به توان؟ فرضاً اینجا بگوییم بین یک و سه 

 همان نسبتی است كه بین سه و نه است.

 كند. تكرار خاصی است كه خصوصیت را قید, برای تكرار تكرار می« جمع»نی: آقای حسی

 آید؟ آقای صدوق: از كجا می
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گویید:  گویم: توان چه چیزی؟ می به قید این شرط. می« جمع جمع جمع»گویید:  آقای حسینی: یعنی می

 كنید. سه به توان خود سه، یک دانه ذكر می« 27سه به توان »توان سه ، 

 آورد.  دوق: آن وقت تعدادی از این نسبتها را داخل نظام میآقای ص

 آورد. آقای حسینی: تعدادی از این نسبتها را داخل نظام می

 آقای صدوق: فرضا یک شیوة خاصی ]است[. 

كه اگر شما یک عدد دیگری را بیاورید، «, جمعِ جمعِ جمع»آقای حسینی: یک شیوة خاصی: یعنی 

 نیست. 27وان گویید: این در سه به ت می

 ی دیگری است. آقای صدوق: در یک مجموعه

ی خاصی از نسبتها را بصورت یک كل به آن نگاه  ی دیگری است. مجموعه آقای حسینی: در یک مجموعه

 كند. می

 كند. آقای صدوق: بقیه را هم نفی می

یا به توان مثالً یک عدد  16آقای حسینی: بقیه جزء این توان نیست. شما مثالً بگویید: چهار به توان فرضاً 

شانزده, شانزده, تامثالً اینها را اگر ماشین حساب باشد, یا »چهار شانزده تا، « 16»دیگری, مثالً چهار, چهار تا 

، «توان»شود.  یک عدد بزرگی مثالً باشد[ كه بگوییم: چهار به توان آن عدد است, آن یک توان دیگری می

آید و در آن نظام خاص، یعنی در آن  بدست می« جمعِ جمعِ جمع»است كه از « نظام خاص»نظام است، 

دهد، افراد مختلفند و به همه منسوبند, نسبتشان هم از قبیل نسبت تقومی  مفهوم بزرگی كه بدست می

 است؛ یعنی اعضای یک توان هستند.

 آقای میرباقری: تا اینجای آن روشن است.

سه را به »خواهیم؛ یعنی ممكن است شما  ی وسطی آن را نمیمیلیارد را ما ضربها 7600آقای حسینی: یعنی 

ضرب بكنید، ما آن آخری آخریش را « سه را به توان مثالً مرتبة دوم ، مرتبة سوم»بكنید, بعد « توان سه

شود كه هر تک دانه ای از بیست و هفت تایی ها هم  ی بزرگی می یک صفحه« 27سه به توان »خواهیم.  می
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شود سه تای از آن را بردارید و بقیه اش را مثالً یک  از آنها مختلفند, هم در این توان نمیخودشان به كناری 

اش را كاری نداشته باشی. این اعضای یک باند هستند، یک مفهومند. یک  تا از آن را برداری و به بقیه« 725»

است. هر قسمتی « 27ان سه به تو»آید كه آن تابلو به عنوان یک مجموعه، اسمش  تابلوی بزرگی بدست می

 از آن را بردارید قسمتی از حاصل یک توان را برداشتید كه درون توان، جایگاه دارد.

تعبیر به »رسیم؛ حاال  آقای میرباقری: تا اینجایش روشن است كه ما بگوئیم: از تكرار واحد به انواع می

در تعریف این انواع را نسبت قرار  برای من روشن نیست كه ما از آن تعبیر به نسبت كنیم، اصل« نسبتها

 رسیم. بدهیم، بگوئیم: به نسبتها می

 گویید، نسبتی به واحد دارد یا نه؟ آقای حسینی: این انواعی را كه می

 س( بله! نسبت دارد...

شود گفت: نسبتهای مختلفی كه بر یک واحد استوارند، بر یک مبنا بدست  ج( اگر نسبتی به واحد دارند, می

 «.اند ؟ )نسبتهای مختلفی كه از اضافة این واحد بدست آمدهاند آمده

س( حاال واقعاً آنچه كه ما داریم, نسبت است یا یک واقعیتی است كه نسبتی هم به واحد دارد؟ یعنی اصل 

شود این انواع از خصوصیاتشان  در تعریف را، ما نسبت قرار بدهیم یا بگوئیم: از تكرار یک انواعی درست می

نسبتی به یک دارد یا شش اصالً « شش»گوئیم  است؟ عرض كردم، این دو نوع نگرش است: ما مینسبت 

 نسبتی به یک است. یعنی به رابطه تعریف كردن اصل است؟

فرمائید. نه!  می« اضافة ذهنی»كنید. اول كار،  ج( نه! به رابطه تعریف كردن كه اول كار شما تعریف نمی

 سیری دارید.« مفاهیم تصرفی به مفاهیم محوری»و از « به مفاهیم تصرفیمفاهیم تبعی »ببینید شما از 

شما اول كار, بله! شما بعدا برگردید بیایید بگوئید: كه خود واحد و نسبت بین واحد تا شش و یعنی جمع. 

كنید,  جایگاهش در نظام توانتان چه جایگاهی است؟ یک مفهومی اصالً در آنجا برای جمع تعریف می« جمع»

تایی شما جمع  بعدش یكی از مفاهیمتان یک بیست و هفت« 27سه به توان »گویید:  ر مفاهیمی كه مید

كنید هویاتی را كه  گویند: جمع چطوری است؟ شروع می كنم, آن وقت می است. از باب مثال دارم عرض می
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« تبعی»در دستگاه من گویید: كه این  كنید و می جمع دارد، متقوم به همة چیزهای دیگر، در آنجا بیان می

است و جایگاهش هم كجاست؟ كار بردش هم چه چیزی است؟ مثالً شما ممكن است « منحل»است, 

گیرم، چهار عمل اصلی ریاضی را در مثالً  را بكار می« ریاضی»یا همین « هندسة اقلیدسی»بگویید: من 

م دیگر این نیست، این بصورت آئی كه می« نظام موازنة جهانی»گیرم و لكن در  دادوستد بانک بكار می

گوییم: پولها، دخل و خرجشان ربط به هم دارد. شما وقتی كه  شود, در آنجائی كه می بكار گرفته می« تبعی»

دهم با پولی كه  تان این باشد كه, پولی كه من به بانک می دهید اگر مفروض اولیه روید پول به بانک می می

 10كنید و  روید و حساب باز می اط دارد. به چه دلیل شما مثالً آنجا میدارد، ارتب آقای صدوق از بانک بر می

گیرید؟ اگر در ذهنتان این باشد كه آقای صدوق پول  روید پنج هزار تومان می گذارید, بعد می هزار تومان می

ده هزار و آیم در حسابم, مثالً قدرت خرید  را آورده باشد و گذاشته باشد، من پولم اضافه شده و حاال كه می

صد تومان است. بنابراین، اگر پنج هزار تومان برداشتم، پنج هزار و صد تومان، آنجا است. اگر آمده باشد و 

تومان  4500پولش را برده باشد, پول من ده هزار و صد تومان كم است. پنج هزار تومان كه برداشتم ، 

چطور است؟ پول را شما, همان واحد را فرمایید ولی قدرت خریدتان  طوری كه حساب نمی طلبكارم، این

گویید: كه این اختیاری  اید با آن كار كنید, آن واحد نیست ، یک وقت می برداشتید، قدرت خریدی را آورده

است, بنابراین من آنجا پول نداشتم و برداشتم تا هر چقدر گذاشته باشند و چقدر برداشته باشند. اگر پول را 

ایم كه یک نقوشی را  ب نكنیم باید بگویید: حاال ما هم دلمان را خوش كرده، حسا«قدرت خرید محض»روی 

دهند اگر به  دهند. یک كاغذهایی را هم به ما می نویسند و یک نقوشی را هم تحویل ما می در دفتر می

خریم كه آن ربطی به این ندارد.  رویم از بازار می فرمایش حضرتعالی اصل آن عین خارجی است كه می

توان هم یک جوری حساب بكنید كه نه! نظام دادن به همان قدرت خرید،  ان اینجوری حساب كرد. میتو می

است، سر جای خودش هم محترم است، فرمول جریان گردش اسكناس در بازار به « اش تبعی»این بخش 

صادیش باشد؟ مان، چطوری استراتژی اقت تعلق دارد. آن هم تعلق دارد به اینكه نظام توسعه« ابزار تصرفی»
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گوئیم: عدد متعارفی را كه اعداد  فرمایید. یک وقتی است كه ما می این عین همین بحثی است كه االن می

 كنیم. طبیعی متعارف ]است[ را رها می

گوییم:  گویم: ما آن را كه روی حساب قدم اول داریم, این است كه ما می س( نه! من عرضم نیست، من می

 كنیم. میواحدهایی را با هم جمع 

 كنیم. آغاز می« مفاهیم تبعی»ج( بله! یعنی از 

 شود نه نسبتهای. ... شود؟ از جمعشان یک انواعی درست می س( از جمعشان چه چیزی درست می

گویید: سه نوع در مقابل دو در  آید.... یعنی اینكه می ج(. ..این انواع، بدون نسبت چندتا واحد با هم بدست می

یک »ست. اگر عقد، لحاظ نكند ولو به لحاظ اعتباری ولو به لحاظ اضافی. اگر نسبتی بین ا« نوع»مقابل چهار 

 ، فرض نكند و آنها را بصورت یک مجموعه لحاظ نكند، سه ای كه ندارید.«و یک و یک

 اند. آقای صدوق: سه تا یک بریده

دیقی از یک است، یک نوع، آقای حسینی: سه تا یک بریده هم، سه را نباید بكار ببرید. یكهایی است، مصا

 بیشتر ما نداریم, یک مثالً حبة قند.

 شود. آقای میرباقری: بله! معلوم است یعنی یک جزئی كه تكرار می

اگر دیگر نسبت لحاظ «. یكهایی از قند داریم، یكهایی از قند داریم، یكهایی از قند داریم»آقای حسینی: 

 برید. یكهایی دارید.  سازد. فقط یک را با لفظ جمع بكار می نشود تكرار تنها, هیچ نوع جدیدی را نمی

 آقای میرباقری: خوب ! حاال نسبت كه مالحظه بشود, یعنی چه؟

گویید: یكهایی داریم،  كنید. نمی آورید, به یک مجموعه تمامش می ها را از ضمیر اشاره در میج( همین یك

 شوید. تفاوت قائل می« یكها و یكها و یكها»یكهایی داریم ، یكهایی داریم. بین 

ر تا یكهایی داریم یعنی دو تا داریم, یكهایی داریم یعنی سه تا داریم )از حبة قند(, یكهایی داریم یعنی چها

كنید )نسبت اول،  لحاظ می« نسبت»شوید. یعنی  داریم؛ یعنی بین یكها به تفاوت نسبت، تفاوت قائل می

سه تایی، »گویید:  كند و دیگر می نسبت دوم، نسبت سوم، نسبت چهارم( یكهای شما حفظ خصوصیت می



162  ····························································································································································  

شود این طرف میز  قند میها. سه تا حبه  شود. حاال سه تایی ، یک نوعهایی درست می«چهار تایی, دو تایی

باشد, یک سه تا حبه قند هم این طرف میز باشد ولی بهرحالی دو تا سه تایی هست. به خالف اینكه اگر اینها 

دانید. نسبت را شما مالحظه نكنید,  می« شش تایی»را جزء واحد باالتر, یعنی نسبت بین آنها برقرار كنیم، 

قدم اولی « جمع»شود.  درست می« انواع»را لحاظ بكنید, از جمع، یكها است, مثل انسانها. نسبت بین آنها 

آید و از تنوع نسبت، )تكرار  بدست می« تنوع نسبت»آید. یعنی از تكرار واحد،  است كه انواع، تنوع بدست می

 آید. بدست می« ضرب»تنوع( یعنی تنوع نسبت، 

جوری بگوئیم؟ یعنی تا  ، حاال چرا ما اینآید بدست می« نوع»آید, یعنی از تقوم یكها،  س( نسبت بدست می

 شود, بنابراین همه اش اجزاء كنار هم چیده است. این یكها را به هم متقوم نبینیم، كل درست نمی

وقتی است كه یک مفهوم، مستقل از سایر مفاهیم، « تقوم»توانید بكار ببرید.  ج( كلمة تقوم را اینجا نمی

 معنا دارد. معنی ندارد. نه تا مستقل از ده تا

 س( نه! آن تقوم واحدها است.

 ج( تقوم واحدها, واحدها كه در یک نسبت، منحل شده است, نه تقوم دارند.

اند؟ من عرضم همین است ما آن را كه از جمع داریم, اعداد از  اند؟ برای چه منحل شده س( چرا منحل شده

 شود. تقوم واحدها به هم پیدا می

 ج( تقوم هستند؟

شود. تقوم این, مثل این است كه ما بگوئیم:  می« عدد پنج»شوند،  واحد به هم متقوم می س( پنج تا

شود؛ شش تا از آن كه تركیب  شوند نه تالیف, یک چیز می جوهرهای فرد, پنج تایش با هم تركیب می

 شوند یک چیزی دیگری است. می

ه ما كلمة دو تا و سه تا را روی یک دستة ج( حاال همین را یک دقتی بكنیم و ببینیم كه آیا در یكها وقتی ك

از یكها گذاشتیم؛ یعنی دسته های یكهایی را وقتی عوض كردیم, آیا یكها به هم متقومند یا یكها به هم 

 منسوبند، به هم اضافه هستند؟
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 اگر مفهوم یكها، در بوجود آمدن دو، متقوم به هم باشند. 

 ال دارد؟ پنج، تقوم خاص دیگری از یكها است.س( دو ، یک تقوم خاصی از یكها است ، چه اشك

نسبتی حقیقی بین دو چیز یا چند چیز «, تقوم»خواهید بگویید كه  برید، می ج( لفظ تقوم را كه بكار می

 است كه وجود هر یک به دیگری متقوم است. وجود یک اینجا به چه چیزی متقوم است؟

 س( وجود این یک به آن یک.

 ست.ج( نه! سؤال ما همین ا

 س( دو تا یک داریم، به هم متقومند.

 گویید، این دو تا یک به هم متقومند، عضو یک ماهیتند؟ ج( نه! ببینید، عنایت بفرمائید. وقتی دو تا می

 س( بنام دو, بله!

اید؟ یا اینكه این دو تا به عباره االخری  )ج( بنام دو. یعنی دو تا یكی هستند و دو؟ یعنی آن یک را حفظ كرده

 اید؟ نسبت بینشان یعنی در یک مجموعه دیدنشان ، لقب مجموعه را دو گذاشته

اید؟ یعنی نسبتی كه بین این دو تا حبة قند با هم است و آن یكی  یا لقب این مجموعه و یک را دو گذاشته

اید؟ یک نوع داریم  گذاشته« دو»طرف گذاشته شده یک نوع آخر است, نسبت بین این دو نوع را  كه آن

برید,  است، اسم ، )عنوان( یعنی لفظی را كه یكبار می« دو»یک است، یک نوع داریم، اسمش « اسمش»

ناظر است و محكی آن نسبت بین این دو تا و آن « دال و واو»این عنوان « یاء و كاف»و« دال و واو»عنوان 

بین یكهایی را كه در اینجا یكی است؟ یعنی بین دو نوع است یا بین دو نوع نیست. خود نسبت بین اینها را )

گوییم: اگر بین دو, یک باشد، دو فرد از یک باشد، آن دو فرد االن به هم  داریم این طرف داریم( همین را می

 متقوم شدند؟ 

 شدند.« دو»س( 
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ج( یعنی صحیح است كه بگوییم: این مفهوم )خوب عنایت بفرمائید( فرق بین یک چیز است، فرق بین اینكه 

تهایی از تكرار واحدند؟ ]یعنی واحد در تعدد نسبتها به عنوان یک جوهر اخذ شده است و بین بگوییم نسب

 آید ولی تنوع خاص است )اما مثل تنوع مقوالت نیست( چیست[؟ اینكه از تكرارشان, تنوع انواع بدست می

 

ای  ی بكند؟ البته مرتبهگوییم تقومی، كه صرفاً بازگشت به یك وقتی ما می« تنوعِ انواع»آقای حسینی: آیا در 

 شود در كل یک مفاهیم دارد. از تقوم كه بعداً در نظام متقوم، علت تعریف اینها به تقوم می

در نظام متقوم قابلیت تعریف « محوری»یا بصورت « تصرفی»یا بصورت « تبعی»یعنی همة مفاهیم یا بصورت 

ثالً سلطنت استبدادی هخامنشیان است. گویید: م آورید, شما می دارند؛ یعنی یک مفهوم را اینجا می

توانید آنرا پیدا بكنید در  شود كه شما می گوییم: این هم بله! نظام دارد، نظامش مرتبة چندم تبعی می می

نظامی كه از زاویة تقوم ببینیم و حلش بكنیم؟ بگویید: اینها مثالً نسبت به سرما، گرما و غیره، رفتارشان ، 

 رفتار تبعی است.

گویید: سهمشان در تقوم  كنید. بعد می در تقوم تصرفی مثالً چقدر است؟ یک حدی را معین می سهمشان

محوری مثالً چیزی نزدیک به صفر است, اگر هخامنشیان اهل ادیان نباشند و اهل آتش پرستی باشند, 

دا بكنند، لذا ای به این معنی ندارد كه پی گویید: در محوری چیزی نزدیک به صفر است. در تاریخ توسعه می

حاال خبری هم از آتش پرستی در كار نیست) الحمدهلل رب العالمین( حاال چهار تا در گوشة هند و یزد پیدا 

خندند. كسی مثالً بگوید كه: سگ  بشود، آن چهار تا چیزی نیست ولی توسعه یافته نیست. مردم به آنها می

كنند. هر كسی  آسمانها است، او را مسخره میآبی، خدای روی زمین است, همچنان كه اهورا مزدا خدای 

مثالً غذای داغ جلوی سگ آبی انداخت، دهنش سوخت باید سه هزار بار هیزم برای آتشكده، كول كند و 

خندند این دین و آئین و روش نیست؛ روش توسعه نیست، مثالً یک دوره موجب مسخره  ببرد؛ مردم به او می

 یكی گفت و استهزاء كرد. در ائمة كفر هم رهبر نیستند.شود یكی,  است. همة چیزهایشان می
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هم مال همان دوران است و لكن سهم « منطق صوری»حاال خوب عنایت بفرمائید, اگر بگوییم: برفرض اینكه 

گوییم: تا االن هم ریاضیات نظری بر آن پایه است. البته  تأثیرش در تصرفی بیشتر است, آن وقت می

گوییم: خودش تبعی  كنند خیلی فرق كرده است، سهمش در تصرفی است و می یموضوعاتی كه درآن كار م

است ولی سهم در تصرفی دارد. حاال اگر مثالً یک جائی هم بشود دهان یک كافری را بست، مثالً در تولی, 

 آن هم نسبت به محور هم, مثالً فالن سهم را دارد. 

ها داشتیم, بگوییم: انواع یكها به  ارة یكها، دوها، سهحاال سراغ بحث خودمان برگردیم ما یک صحبتی را درب

 شوند یا بگوییم: نه! به یک ، نسبت دارند. می« دو»هم دیگر متقومند و 

شود. نسبت دارند یعنی ما یک نسبت  آقای میرباقری: نسبت دارند، نسبت یک امر واقعی، دیگر در اینجا نمی

؟ اگر تقومی بین یكها حاصل نشده است, چرا پنج, نسبتی كنیم و اال یعنی چه نسبت دارند برایش فرض می

 به یک داشته باشد؟ پنج تا یک كنار هم چیده است.

 كنم. آقای حسینی: حاال عرض می

س( تا ما تقوم درست نكنیم چیز جدید نداریم كه نسبت، بینش درست بشود. پنج تا قند كنار هم چیده، 

 این چهار تا چه نسبتی به یک دارند. اگر یک از آن كد درست بشود.چهار تا قند كنار هم چیده ، بعد بگوییم: 

كنید, اولین ایجاد تبعی را كه دارید, كار ذهن حضرت  شما یک ایجادهایی می«. فرمائید ایجاد می»ج( یعنی 

فرض »است كه شما به آن « ایجاد نسبت»كنید,  تعالی است, كار ارادة شما هست. اولین ایجادی را كه می

گویید. ]نهایتاً[ این فرض در نظر ما, با در نظر اصالت ماهیت خیلی فرق دارد. این فرض در نظر  می «نسبت

ای است برای اینكه یک سیر خاص بكند, اصالً اگر موضوعات متعیّن بشود, از جمله: خود قند، از  ما. مقدمه

؛ یعنی این را شما ایجاد شود جمله خود نسبت بین یک و دو دربخش مفاهیمش, كه اینها قابل تعریف می

« دو»فرمائید. ایجاد یک نسبت, بنام  فرمائید. یک وجود دارد, نه! چیزی وجود ندارد, شما ایجاد می می

 فرمائید. می« سه»فرمائید. ایجاد یک نسبت به نام  می

 س( نسبت بین چی و چی؟
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رقمی را كه یک كیفیت خاصی  كنم. نسبتی كه ]متمایز[ بین یكها، دوها یعنی یكهای این ج( حاال عرض می

 كنند. پیدا می

 كنند كه دیگر ربطی به فرض من ندارد. س( اگر كیفیت خاص پیدا می

 فرمائید؟ جوری می ج( چرا این

 س( یعنی واقعاً در خارج...

درست بكنم؛ یعنی ماشین « دو»توانم  ج(. ..به تبعیت از تصرف من و لحاظ كردن دو چیز كنار همدیگر, می

مواد »كند, بعد ماشین ابزار سازی شما،  زی شما، ابزار سازی شما شروع به )ساخت(, مواد اولیه میمفهوم سا

را « ابزار آخری»آید  كند، بعد ماشین ارادة شما و نظر شما در مجموع می را درست می« ای دوم یا مواد واسطه

د. واقعیت چیزی نیست جزء همان شون ها با آن ابزار درست می كند. ابزار را كه درست كرد تعیّن درست می

 دیدید. چیزی را كه شما در دست كردنش, صحیح می

 شكند. گویید: واقعیت یک چیزی است كه كلة آدم می یک وقت می

 كند؟ كند كه بین دو و سه جدا می س( حاال من عرضم این است كه, چكار می

 كند. ج( لحاظ می

 س( لحاظ چی؟

 كند. ج( یعنی ایجاد می

 كند؟ د میس( چی ایجا

 كند. ج( خصوصیات در نظر خودش ایجاد می

 س( چه خصوصیتی؟

 ج( خصویت در نظر خودش.

 س( چه خصوصیتی؟ آن خصوصیت چیست؟
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زند، هر دو  گوید: كه اینها )دو تا را(, همیشه به قول شما قرار می ، می«تكرار نسبت»ج( خصوصیت در زمینة 

 كنند. برند، نامگذاری می می تایی كه كنار هم گذاشت این عنوان بر آن بكار

 كند. كند, فقط فرض می س( یعنی تنوع واقعی درست نمی

ج( نه! واقعی همین است، واقعی دیگر چیزی جزء این نیست. واقعیات همین است. اگر نظر حضرتعالی این 

 باشد كه عالم اعتبار داریم.

 س( نه! نه! در نظر خودش

خواهد مثالً  خواهد واقعیت درست كند. وقتی كه كسی می ج( یعنی در نظر خودش، در واقعیت است می

شود به تن كرد، از هر طرفش كه دست  گوید: این پشم را نمی آورد كه نمی ژاكت ببافد, اول كار كه پشم را می

رود. راست هم است. پشم را اگر آنجا یكبارش را بریزید، از هر طرفش دست  كنم، از طرف دیگرش در می

 رود. گرش در میبكنند از طرف دی

شود كه از  شود! اصالً از چرم می گوید: این لباس می گویی این آقا واقعاً ما را استهزاء كرده است, می بعد می

رود. بعد هم همین پشمها را بصورت خام دور خودش بپیچد و  هر طرفش كه دست بخواهی بكنی، در نمی

آیید  گوید: باید پوست باشد. ولی نه ! شما می تد. میاف رود از آدم می بگوید. خیلی خوب! ولی راه هم كه می

آیید این مواد  شود. باز نخ هم لباس نیست. می كنید، تمام می كنید, یک بار در هم منعكسش می این را نخ می

پارچه است، یک پارچگی خاصی كه  شود. حاال دیگر بهتر از آن چرم یک بافید، لباس می ای را به آن می واسطه

دهید, مثل اینكه  دادید، بپوشاند. فرمش را آنچنان می شما را بهتر از چرمی كه دور خودتان گره میتواند  می

این قالب اندام خودتان بود، تحركتان، راه رفتنتان ، دست بلند كردن، كوتاه كردن، خیلی راحتر از این است 

را كه اول كار كافی است كه لحاظ خواستید از چرم كار كنید. حاال اگر ما گفتیم كه: ما نسبتهایی  كه, می

است، یعنی « ایجاد ایجاد»، بعد «تر ایجاد مرتبة عالی»است, بعد « ایجاد مرتبة نازل»بكنیم یا ایجاد بكنیم. 

گوییم: حاال باز هم در آن  رسد. بعد می می« مفاهیم ابزاری»دهیم، بعد به یک  آنرا مرتباً تحت تصرف قرار می

برسانیم « معادله»ببر،باز در آن هم تصرف بكن، یک سیرهایی بگذرد تا آنرا به « فتعری»تصرف بكن، آنرا در 
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گویید من ترانزیستور درست  شود. بعد شما متصرفید، می شما درست « نسبت تصرف»، «نسبت تبعیت»و 

شود.  شود در زمین كاشت تا سبز بشود. ضبط صوت كه سبز نمی كنم، ترانزیستوری كه تخمش را نمی می

كه حضرتعالی در عالم دارید, اول كار كه ضبط صورت « سهم تصرفی»تصرف من در عالم است. این سهم 

فرمودید كه ضبط صوت یک امری خیالی است. هر  جزء امور واقعیه نبود كه سبز بشود. در خیال هم نمی

ه یک چیزی تواند در آن كاری بكند. عقل خودش یک خیالی كرده از اینك چیزی كه واقعی نباشد، عقل نمی

كنم كه در آن حرف بزنم و بشود آنرا در آن حفظ كرد و بعد هم هر وقت خواستم آنرا تحویل  درست می

خواهم ، زود  بدهم. حرف شما درست است حاال انشاء اهلل یک تأملی بفرمائید، اینجا را در عین حال من نمی

 هم رد بشویم.

 و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین.

 

 

 



 6جلسه 

 بسمه تعالی

 دوره استداللی ریاضیات اسالمی

16/81/1737 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

 تنوع، تناسب، تقوم حاصل سه مرحله تكرار

 

  50/7شماره:  - 2101كد:

فرمودید كه راجع به علت این حجت االسالم میرباقری: بعد از اینكه گردش عملیات مدل را بیان فرمودید، 

ل بنا بود توضیح بفرمائید: كه ما چگونه و با چه  ّ شیوه گردش عملیات توضیح بیشتری داده شود، و در قدم او

روشی مفاهیم متعددی را تولید و تبدیل به نظام كنیم، موضوع بحث ما این بود، فرمودید: كه اگر ما بخواهیم 

، مفاهیم متباین قابل تبدیل شدن به یک نظام نیستند یا اگر یک جامعی را از مفاهیم متباین نیز شروع كنیم

به روش انتزاعی در نظر بگیریم و بعد با تغییر این جامع به مفاهیم متباین دوباره بخواهیم یک نظام مفاهیمی 

شود، بلكه   نمیرا بسازیم، این امر ممكن نیست كه مفاهیم متباین قابل تركیب با این جامع باشد، و نظام پیدا 

شود. بنابر این اگر ما بخواهیم مفاهیم و نظام داشته داشتیم, باید حتماً  یک سلسله متباینات حاصل می

مفاهیم دركنه ذات خود آنها متقوم به یكدیگر باشند، یعنی مفاهیمی باشند كه دركنه مفهوم، ارتباط و تعلق 

ته باشد، و باید عالوه بر تقوم تناسب نیز بین این به سایر مفاهیم به شكل یک نظام مورد توجه قرار گرف

مفاهیم رعایت شود، یعنی اگر تقوم بدون تناسب باشد، قابل كمیت گذاری و معادله بندی نیست، بنابراین 
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باید مفاهیمی كه داریم، مفاهیمی باشند كه دركنه ذات خود آنها به یكدیگر متقوم باشند وعالوه بر تقوم، 

 ا نیز داشته باشد.تناسب با یكدیگر ر

حاال برای اینكه ما بتوانیم به یک نظام مفاهیم متقوم و متناسب دست پیدا كنیم، كه این دو ركن در آن 

وجود داشته باشد، كه هم دركنه مفاهیم، ارتباط به دیگری اخذ شده باشد و هم نسبت بین مفاهیم، قابل 

عد كه انجام دادیم، فرمودید: تكرار؛ تنوع و تنوعِ تنوع مالحظه باشد، باید چگونه این عمل را انجام دهیم؟ و ب

 شود. است كه چنین چیزی حاصل می

آید و از تنوع، تناسب و از تناسب، تقوم  حجت االسالم و المسلمین حسینی: یعنی از تكرار، تنوع به دست می

 آید. به دست می

تنوع به نظام مفاهیم دسترسی پیدا كنیم، و توان از طریق تكرار و  ّا در توضیح، این قسمت چگونه می )س): ام

از طریق تنوعِ تنوع به یک نظام مفاهیم متقوم دست پیدا كنیم، بحث كامالً روشن است، یعنی به این معنی 

ی  توانیم از طریق مفاهیم متباین به نظام برسیم، كما اینكه از جامع گیری انتزاعی، بعد ضمیمه كه ما نمی

مفاهیم دركنه   توانیم به نظام مفاهیم برسیم، باید حتماً ی انتزاعی، دوباره ما نمی هقیود متباین به یک جامع

ّمی باشد كه بتوان گفت: كه نسبت هر یک به كلّ و به  ذات خود آنها تقوم داشته باشند و تقوم نیز باید تقو

عداً بتوانیم برای آن سایر شئون چیست؟ این نسبت نیز از نظر مفهومیریال در مفهوم آن اخذ شده باشد تا ب

ّا اینكه این طریق آن تكرار و تنوع و تنوعِ تنوع است, و هر یک از اینها چگونه به پیدایش  معادله بیان كنیم، ام

شوند؟ توضیح اجمالی این داده شده بود، ولی توضیح كامل آن باقی مانده بود كه  یک نظام مفاهیم منتهی می

 بفرمائید.

ّ وجود دارد واضح شده است؟ یا خیر؟  در بحث مفاهیم اعتباریی كه در درون، كم ج( برای شما این بحث را

یعنی اینكه ما اگر یک چیزی را واحد فرض كنیم؛ از داخل چیزهای مختلف انتخاب واحد كنیم، و بعد كه آن 

و اخذ  را انتخاب كردیم این نسبتی كه بین ما و یک چیز برقرار شده است، كه معنی و مفهوم انتخاب است،

دهیم،  ی با او بسنجیم، این سنجیدنی را كه انجام می ها را به وسیله كردن آن به عنوان واحد؛ حاال چیزی
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دی داشته باشند،  ّ توانند دسته های متعد آید، ولی واحدها می یعنی اینكه امكان تكرار واحد به وجود می

ایم، دوباره نسبت،  ا و واحدی كه انتخاب كردهه های دوتایی، سه تایی، چهار تایی( كه باز بین دسته )دسته

 كنیم. مالحظه می

 ل، واحد انتخابی است یا؟ ّ س( یعنی او

كنیم، اینكه هذا واحد باشد این غیر از این است  كنیم، ما جعل می ج( بله! انتخابی است، اعتبار و انتخاب می

دهد،  لقب می” یک“ندارد ولكن اینكه این را ّت آن ربطی به ما  كه این، شئ است، این لیوان شئ است و شیئی

 دهد. و مقیاس قرار می« میزان»این را 

هستند كه واقعاً منشأ   شود كه آیا اینها از مفاهیم انتزاعی س( حاج آقا! همین جا یک اختالفی پیدا می

ّتی از  ی حیثیانتزاعی بیرونی در خارج دارند؟ وحدت چیزی است، و لو امر جدائی از موضوع خارجی نیست، ول

 ّات اوست، یا اینكه خیر, واقعاً و صرفاً اعتبار ما است؟ حیثی

كند كه مبنای شما چه چیزی باشد؟ اگر مبنای شما این است كه اصل، ذات  ج( دقیقاً به این بازگشت می

ی خصوصیات آن نیز، حدود آن و وحدت آن  است این با خصوصیات آن مستقل از شما است كه از جمله

كنید دارای این  ها زمانی نیز كه اضافه می ّت با این بسیار فرق دارد كه بگویید: این ماهیت، داخل ماهیاست، 

 شود. شود، این بازگشت به ذات آن می می” یک”خصوصیت است كه 

ا ر« انتخابی، ارتباطی و نسبتی»یا اینكه شما این كار را انجام ندهید، و بگویند: بنابر مبنای ما، ما هستیم كه 

خواهید بگویید: شما در  كنیم، این مبنائی كه ما داریم )كه مبنای فاعلیت باشد( كه در پایان نیز می ایجاد می

ّت تبعی است كه به نسبت بسیار زیادی تابع  ّن عینی این شئ جزء فاعلی ّت متصرف هستید و تعی عینی

 ود داشته باشد.فات شما است، باید علی المبنا در اینجا انتخاب و ایجاد وج ّ تصر

 مبنای شما، ابا دارد كه انتزاعی را بپذیرد.

 س( یعنی این همان مبنای كلی در باب علم است كه، علم ایجادی است؟ یا كشف است؟

 ی در ایجاد نیز است، باالتر از ایجاد است. ج( اگر ایجاد و واسطه
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 س( بلی! ایجاد باالتر است.

 جاد تبعی است، خوب! طبیعی است كه دیگر...،ج( به وسیله باالتر ایجاد شده و این ای

 س( یعنی خود علم تولیدی است، و ابزار تولید مادون است.

ام هر  گویم: من ایجاد كرده ج( خیر! این نیز مادون است و دیگر به این كیف بگویم: منشاء انتزاع، بلكه می

مطلق این را ایجاد كنم، نظامی را چند در ایجادِ مطلق نیستم؛ به این صورت نیست كه منِ تنها به صورت 

 كند، و همه خود آن در كیفیت ایجاد آن یک نسبتی نیز دارد. ایجاد می

كنیم و رابطه ای را بین خود ما  ل یک رابطه را ایجاد می ّ بنابر چنین مطلبی اگر ما چنین حرفی را بگوییم, او

كنیم، البته این فاعل تبعی را كه ما  د میی ایجاد یک فاعل تبلعی دیگر( ایجا و یک فاعل تبعی )به وسیله

ی آن باالتر از فاعل تبلعیِ، تبعیِ  كند، پس از اینكه نظام پیدا كرد، مرتبه ایجاد كردیم، یک نظام پیدا می

شود، اگر چنین چیزی فرض شود،  شود؛ فاعل تبعیِ تصرفّی می شود و ابزار تصرف می تبعیِ كه شئ است می

 ی خواهد بود؟آن زمان قدم دوم چه چیز

 یک مفهوم ایجادی است؟« یک»فرمائید: خود مفهوم  س( یعنی می

كنید، حاال فرق ندارد كه در عالم ذهن  گویید: یک مقیاسی را انتخاب می ج( بله. یک مفهوم ایجادی است. می

و كنید  را به نحو عام مالحظه كنید، مثل اسم اشاره مثل این, یک را ایجاد می« یک»شما نیز مفهوم 

كنم، پس دو مبنا وجود دارد، یكی ایجاد  گویید: هر چیزی كه خواستم آن را به صورت واحد انتخاب می می

است و دیگر اینكه انتزاع است گفتیم كه بنابر دو مبنا، مبنایی كه اصالت ذات و علم نیز كشف باشد، طبیعتاً 

گیریم و شئ را نیز كه  كه علم را ایجادی می كنید، ولی بنا به مبنایی علم. وجود خارجی دارد و شما انتزاع می

ایجاد شده است، نه اینكه ” یک”مستقل است بلكه ” یک”تر است، طبیعتاً نباید بگوئیم  ی نازل ایجاد مرتبه

مالحظه شود كه یک را مثل « نظری و ذهنی»انتزاع شده است، نهایتاً این است كه چه به صورت یک مفهوم 

و همه جا بتوانیم آن را بكار گیریم )یک سیب، یک پرتغال، یک شیشه، یک قند، یک اسم اشاره ای بگیریم، 

یک قلم، و الی آخر( یا اینكه یک را، یک مفهوم بگیریم كه به خارج نیز توجه داشته باشد، و یک انتخاب 
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ت، ل ایجاد یک نسبت است و بعد برای نسب ّ ی سنجش و نسبت باشد. او ی یک واحد باشد، یک وسیله اولیه

ی  توانیم ایجاد نسبت كنیم، و سنجش مرتبه ها شده است، می شود، در همان ایجادی كه بین یک وسیله می

ها و  ها و دوها و سه یک»ّم را داشته باشیم، یعنی از تكرار آن معنی تنوع در عدد را ایجاد كنیم، حاال در  دو

 كه ما داریم....« هایی چهارها و پنج

 كنیم؟ ها را به انواع تبدیل می ین یکس( حاج آقا: ما چگونه ا

كنیم البته دوباره آن را  هایی از این یک را مالحظه می كنیم، بعد دسته ها را مالحظه می ل، یک و یک ّ ج( او

كنیم  دهیم و نسبت بینش برقرار می سنجیم و به همان چیزی كه خود ما ایجاد كرده بودیم سنجش می می

گوئیم: نسبت بین دو مطلب را، دو  كنیم، بلكه می گوئیم: انتزاع می انی ما دوباره نمیّل با ایجاد ث )بین ایجاد او

با انتخابی كه كردیم ” الف”ی  ، دسته”ب”ی  دسته” الف”انتخاب را، این دسته ای را كه انتخاب كردند دسته 

شود برقرار  نسبتی می گوییم: چه بین آنها بود ولی اینها، آن نیست، می” یک”گویید: آن  چه نسبتی دارد؟ می

شود، یا سنجش  سنجیم، حاال دوباره سؤال این است كه این سنجش، بین آن معدودها می كرد؟ آنها را می

 ام. شود؟ البته انتخاب خود، یعنی ایجادی كه خود من انجام داده بین همان انتخاب خود ما می

 س( یعنی به چه صورت؟

، كه یک است, ما به االنتزاع آن، مهم نبود، ایجاد دارای كیفیت و ّل انجام دادم ج( یعنی ایجادی را كه او

 كنم. دهم نسبت، بین این و ایجاد خود را مالحظه می ّمی را كه انجام می خصوصیت بود، حاال ایجاد دو

 ّم چیست؟ س( بنابراین این ایجاد دو

، من خصوصیاتی را كه در ”ب”ایجاد ، ”الف”گوئیم: ایجاد  به جای اینكه بگوییم: یک و دو می” الف”ج( ایجاد 

ّت بود و ایجاد اجمال نبود، ایجاد یک لقبی را كه  دادم ایجاد كیفی انتخاب شرط كردم، ایجادی را كه انجام می

گذاشتم جَعلَها واحداً این   من انجام دادم لحاظ آن، ولو نظری محض باشد، اسم و عنوانی را كه روی مَحكی

 ّلم مورد سنجش قرار دهم. ت بین جعل ثانیم را، با جعل اوتوانم نسب حاال می”. الف”

 س( جعل ثانی چیست؟
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گویم: چه نسبتی بین الف و ب وجود  حاال می” الف”هائی از  است، كه عبارت است از دسته” ب”ج( جعل ثانی 

ّمی  یک دودهم معنی  را مالك قرار می” ب”دهم، یا  دارد؟ و در خود ایجاد نسبت، خود الف را مالك قرار می

یا معنی دو برابری، مفهومی است كه من بین دو ایجاد خود باید یكی را برای مالحظه نسبت، مقیاسی قرار 

 دهم.

ّ كه یک ادات خاصی را  شود، مثل عام و خاص ی نسبت بدون اینكه واحد نسبت، داشته باشیم نمی مالحظه

ی از آنها قرار دادم، اگر بخواهید  برای آن دسته ی از مفاهیم قرار دادم، و یک اداتی را نیز برای این دسته

نسبت آنها را مورد سنجش قرار دهید، باید یكی از آنها برای غیر مقیاس قرار بگیرد یا مقیاسی، نسبت به 

ی  مشمول، شامل باشد یا مشمول، باشد نسبت به شامل، خصوصیت اخذ از این ایجادها را برای مالحظه

 دهند. اصل قرار میّم،  نسبت دوم و ایجاد دو

ی قند در خارج داشتیم، وعنوان یک و عدد یک را، روی این گذاشتیم آن را به عنوان واحد  ّه پس ما یک حب

را كه « انتخاب، اعتبار، ایجاد وجعلی»انتخاب كردیم، )نه اینكه از او یک بودن را انتزاع كردیم، بعد روی این 

ل، نسبت  ّ ی انتخاب او ما یكی یكی برای آنها نام گذاشتیم و به وسیلههایی از قندها بودند،  انجام دادیم، دسته

آید تنوع در  ع، حاصل تكرار است؛ یعنی محصولی كه از تكرار به دست ما می ّ بین آنها را برقرار كردیم، تنو

ش، ی اینكه یک سنجش را در مقایسه، اصل قرار دهیم، یک انتخاب را برای سنج ایجادهای ما است, بوسیله

 برای ایجاد نسبت، اصل قرار دهیم.

های  دهیم، بعد یک از منتخب هایی انجام می دهیم این است كه، یک انتخاب ّل كاری را كه انجام می پس ما او

ی  ی نسبت قرار دهیم. چه نسبتی بین دو و چهار است؟ بین دو و سه است؟ به وسیله توانیم وسیله خود را می

دو برابر یک، سه برابر یک، چهار برابر »گوییم: كه  سنجیم و می ل انجام دادیم، میّ آن ایجاد نسبتی را كه او

، پنج برابر یک، این یک بار است، هنوز گام نگذاشته ایم بگوییم: همان نسبتی كه بین دو و چهار است، «یک

ایم، بلكه  دههمان نسبت بین مثالً سه و شش است، همان نسبت بین پنج و ده است، فعالً سراغ تناسب نیام

ایم، معیار و اصل قرار دادن در سنجش، همان واحد اولیه، یا انتخاب اولیه، یا جعل اولیه  سراغ نسبت آمده
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ها با یكدیگر چه تفاوتی  های دوتایی و سه تایی این دسته است، برای جعلهای ثانی و ثالث و الی آخر دسته

نجیم؟ با واحد آنها را بسنجیم. واحد، چه چیزی بوده است؟ دارند؟ باید آنها را بسنجیم، با چه چیز آنها را بس

توانید مثالً عدد خود را )فرض كنید( از دو، شروع كنید ولی همان را كه  همان انتخاب بوده است، شما می

 انتخاب شما است با همان بسنجید، و جلو بروید.

توانید از تكرار، تنوع به دست خواهید برای اینكه ب ی ایجاد نسبتی می ی سنجش، وسیله پس یک وسیله

ی نازل اخذ واحد، ایجاد  توانید در مرتبه شما است، نمی  ی سنجش شما همان انتخاب اولیه بیاورید، و وسیله

بلكه ” یک”گویید: سنجش با  آئید دیگر نمی واحد، اعتبار و سنجش را انجام دهید، از این مرتبه، باالتر می

سنجش به نسبت، ایجاد تناسب است، یعنی بگویید: همان نسبتی كه گویید: سنجش به نسبت، معنای  می

بین یک و دو، دو و چهار، چهار و هشت است همان نسبت نیز بین سه و شش، شش و دوازده، دوازده و مثالً 

ّل كار،  ی تناسب پس از مالحظه نسبت امكان پذیر است، او بیست و چهار است، طبیعی است كه مالحظه

ی تناسب است. و جعل نسبت پس از انتخاب واحد است.  جعل نسبت است بعد مالحظهمالحظه نسبت و 

آید،  ّم است، كه از تكرارِ تكرارِ تكرارِ تكرار، یک نظامی به دست می حاال به نظر ما قدم بعدی از تناسب، تقو

ّم زمانی است  ت متقوگوئیم به یكدیگر اس ّم هستند، حاال این توان را كه می اعضای این نظام به یكدیگر متقو

ای نیز سه عضو  گوئیم: یک، دو، سه، تا بگوئیم: بیست و هفت مثالً خانه كه فرض كنید هر خانه كه دوباره می

گیریم، بعد  ی قند می ّه ی اینها را مثل حب ّت خاصی است گاهی همه دارد و هر عضوی نیز دارای خصوصی

های  ّه ی قند مختلف است، و مثالً بعضی از حب ّه مثالً سه تا حبگوییم: یا قندان داریم كه در هر قندان نیز  می

گرم است و اینها در قند بودن آن هیچ فرقی  20ها نیز مثالً  گرم و بعضی10ها  گرم است و بعضی 5قند 

 شود كه ی آن برابر فرضاً یک كیلو قندی می گوییم: همه ّه را نیز معیار قرار دهید مثالً می ندارد. اگر یک حب

 باشد. های آن اینقدر می ّه حب

گوید: خیر! تنوع را تنوعی بدانیم كه منشاء  كند و یک زمانی می یک زمانی انسان به این صورت صحبت می

دهید باید این اختالف در آن اصل باشد. اگر اختالف در  انتزاعی در آن اصل نباشد، ایجادی كه شما انجام می
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ای كه  ی مساوی ّم، نه مجموعه ی مختلف متناسب متقو ، یعنی مجموعهآن اصل باشد به توان كه به آن رسید

ی از این یک، جایی در این دستگاه دارد و یک  گویید: هر خانه اید شما می شما اسم آن را مختلف گذاشته

شود، یعنی هویت آن به تناسبات آن، متقوم است و  تناسبی به بقیه دارد كه تناسابت آن به بقیه شناخته می

ی دیگری نیست، یعنی نظامی از تناسبات است و اختالفات را در اینجا  ای برابر خانه اسبات هیج خانهتن

 دانید كه در عین حال در یک وحدت فقیهی قرار دارند. اختالف حقیقتی می

یكی است، ” خَمر”با كتاب ” م”و ” خ”بنابراین حرفی را كه در كتاب خمس نوشته است، نباید بگویید: مفهوم 

ّت مفهومی خمس با خمر به دو صورت است,  است، این هوی” ر”است و آخر آن ” سین”قط در آخر این ف

دارند یعنی چه؟! متقوم این كلمه به حروف و حروف آن به مفهوم آن، به وحدت ” م”  دارند” خ”مشتركات 

عروه الوثقی كتاب »مستند بینید، مثالً  ای در اینجا می آن، مفهوم شئ به مفهوم وحدت......اگر شما یک كلمه

ها یک چیز دیگر برسانید، و بگویید: كه  توانید به این حرف رساند كه شما نمی این معنایی را كه نمی« خمس

هستند، به همین صورت كه عالئم در اینجا منحل مفهوم در یک   و متساوی  اینها با همدیگر مشترك, یكی

كنیم(  الفاظ، و این الفاظ به آن مفهوم، )در مثال عرض می مفهومی كه متقوم است هستند، آن معنا به این

آنجا خصلت واقعی، در نظام متقوم متعلق به اجزاء به شرط نسبت است، شرط نیز جزء شرایط ذاتی و حقیقی 

 ّ اجزاء نسبت به كل، و كل نسبت به اجزاء است. و حاق

شود، اگر ما در كمیت سراغ كیفیت نرویم  میفرمائید: تقوم پیدا  س( حاج آقا: این باالخره روشن شد كه می

 شود؟ ّم حاصل می ّات به چه صورت تقو در خود كمی

 شود. ج( اگر كَم را، یک چیز انتزاع بگیرید، چیزی پیدا نمی

 گوییم. ّیاتی كه می س( خیر! همان نظام كم

است با دوئی كه در جای گویید: مثالً دوئی كه در اینجا  ج( خیر! اگر نظام است معنای آن این است كه می

ای است كه در این دسته، دو، چهار و  گویید: این نسبت آن مثالً این در درون دسته دیگر است فرق دارد، می

 هشت است.
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رسیم؟ یعنی چگونه به نظام تبدیل  س( این روشن نشدكه خالصه چگونه ما بعد از ایجاد تناسب، به تقوم می

 احدها،واحدهایی ساختیم.شود؟ ابتدا بعد از تكرار این و می

 

 A (477)پایان طرف 

 كنیم. چند معنای ساختن انواع، این است كه ما تكرار اینها به صورت را تقومی بین افراد مالحظه می

های آنجا دو و چهار و هشت است به كار  ج( یعنی دوئی را كه شما در دسته ای كه مجموع تعداد شماره

 چهار است دو، با شش فرق دارد. برید با آنجائی كه یک و دو و  می

 س( این حتماً به همین صورت است.

ج( اگر حتماً به همین صورت است، بنابراین متقوم هستند كه به همین صورت است؟ اگر متقوم نباشد كه به 

 این صورت نیست؟

 شود؟ س( چگونه تقوم درست می

 ّم نیست. ه یک صورت است، این متقوج( اگر دو، عنوانی است كه همه جا كه پیدا كردید هر جا باشد ب

 شود. س( خیر! این معلوم است، دو به جایگاه خود تعریف می

 ج( اگر دو به جایگاه خود تعریف شد به چه دلیل، دیگر بگویید: كه این متقوم نیست؟!

 رسیم؟ ّا چگونه به اینجا می س(ام

 ی خاصّ... ج( جایگاه آن در یک مجموعه

خواهیم مالحظه كنیم، ما یک واحدی را  ّات زمانی كه می رسیم؟ در نظام كمی می ّا چگونه به اینجا س( ام

« پنج، چهار، سه، دو، پنج بار یا چهار بار»كنیم،  كنیم، واحد را به گونه های مختلف تكرار می انتخاب می

كنیم، این واحد  یكنیم یا ایجاد م فرمائید؛ یعنی واحدی به نام یک انتخاب می كنیم، دیگر این را می تكرار می

ّت خاص بگذاریم، یا خیر  ّت خاصّی كار نداریم كه نام این واحد را برای كیفی كنیم و فعالّ با كیفی را تكرار می
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شود، چهار بار تكرار  كنیم، پنج می كنیم پنج بار تكرار می گوییم: واحدی را تكرار می )قند یا سیب( می

 شود. گوئیم: چهار و پنج می دم كه میل ق ّ شود، از همین او كنیم، چهار می می

هایی از بین  ی نسبت بین دسته دهیم، یعنی آن را وسیله ج( یعنی ایجاد یک نسبت بین آن واحد را انجام می

 دهیم. ها قرار می همین یک

 هایی با خود آن؟ یا بین خود آن؟ س( دسته

تایی  هایی سه های دوتایی داریم، دسته دستهدهیم،  هایی از او قرار می ج( خیر! خود آن را مقیاس بین دسته

های چهارتایی داریم، مقیاس ما چیست؟ همان یک است، ما ایجاد  داریم، مقیاس ما چیست؟ یک است، دسته

 كنیم. نسبت می

، به لحاظ اینكه یک واحدی داریم كه به این «چهار، پنج، سه، دو»كنیم،  س( یعنی اعداد را دسته بندی می

گوییم، به  گوییم، اگر واحد نداشته باشیم معنا ندارد به این سه و به آن چهار می آن چهار میسه گفته و به 

گوییم: این چهار است و این سه است اگر همان جا مقیاس خود را مثالً نصف  لحاظ این مقیاس است كه می

ه یک صورت دیگری شود بگوییم این سه است و آن چهار است، اگر مقیاس را نصف كنیم، ب كنیم، دیگر نمی

كنیم،  شود، با یک مقیاس اشیاء را دسته بندی می شود و سه فرضاً شش می شود، چهار، ما مثالً هشت می می

كنیم، باید اینها را به صورت  خواهیم دسته بندی می ل قدم كه می ّ سنجیم، حاال همین او اشیاء را با آن می

، ما تقوم را و وحدت را مالحظه نكنیم، خالف مبناست؛ یعنی ّم ّل مقد متقوم ببینیم، واالّ اگر در همین او

ّم به یكدیگر نبینیم چرا به این پنج گفته و به آن چهار بگویید؟ خیر,  غرضم این است پنج عدد را اگر متقو

 این پنج است، و نه آن چهار است.

م از مفاهیمی است كه در  تقوآید، مفهوم  ّل كار به دست نمی ّم او خواهم عرض كنم مفهوم تقو ج( من می

 مفاهیم محوری است.

گوییم؟ یا بدون  كنیم و بعد چهار می كنیم یک وحدتی بین این واحدها ایجاد می س( باالخره وقتی تكرار می

 گوییم؟ اینكه بین این چهار تا یک، یک وحدتی ایجاد كنیم به آن چهار می
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دهیم، ایجاد تقومی نیست، یعنی پنج ما،  ه انجام میج( ایجاد یک، یعنی یک ایجاد ثانی و ایجاد ثالثی ك

 متقوم به چهار ما باشد به صورتی كه هر تغییری در چهار، مفهوم پنج را تغییر دهد، ابتدائاً نیست.

 شود. س( ولی تقوم بین واحدها مالحظه می

ی سوم حتماً با مفاهیم  ج( بله! ولی واحدها به صورت جدا جدا؛ یعنی به عبارت دیگر مفاهیم تبعی ما، در رتبه

گویند: چند دو  ّل، بسیار شبیه به انتزاع و بریده بریده بودن است، می ّم ما فرق دارد، در كار او ی دو رتبه

گویید: فقط دو در  گویید: چند تا دو داریم؟ می گویید: هر چه داشته باشید: ولی در این جدول می داریم؟ می

ّم نیز هیچ كدام از آنها با یكدیگر را هم  گویید: تازه، سه تا دو سه تا دو، میاینجا بیشتر از یک دو، دو تا دو، 

 برابر نیست. 

 آئیم.... ل قدم می ّ گویم از او س( بله! این معلوم است ولی عرض من یک چیز دیگری است، می

 خواهم بگویم، مفهوم تقومی نیست. ّل كار می ج( او

كنیم  ها را به یكدیگر متقوم می به یكدیگر متفوم نیستند، ولی واحداعداد،   س( یعنی عرضم این است كه همه

 شوند. كه انواع ساخته می

 آوریم. هایی می ج( واحدها را با سنجشی در دسته

 كنیم. گوییم: دسته، معنای آ ن این است كه یک وحدتی بین آن را ایجاد می س( همین كه می

خواهیم بگوییم،  دت به معنای آن تقومی را كه آخر كار میكنیم، نه اینكه این وح ج( یک وحدتی ایجاد می

 نیست.

 سازیم. كنیم و انواع می ی اعداد یک مجموعه نیست، واحدها را به یكدیگر متقوم می س( بله! تقوم بین همه

د به آید، نوعی را كه شما داری سازیم، در اینجا تنوعی را كه داریم؛ یعنی از تكرار تنوع به دست می ج( انواع می

گذاریم، و اسم این نوع را دو  گویید: اسم این نوع را سه می ی سنجش خود با آن واحد اولیه می وسیله

 گذارم. گذاریم و اسم این نوع را چهار می می
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خواهیم نوع درست شود، منظور من این است، كه ما باید یک وحدتی بین این واحدها  س( ولی همین كه می

 ایجاد كنیم،...

 ر درون خود آنها، ولی به بیرون خود آنها خیر!ج( بله. د

 س( بله! این یک این یک قدم است.

 كنیم. ّل، در درون خود آنها وحدت ایجاد می ج( قدم او

 كنیم و با تكرارهای مختلف آن...، س( وحدتی بین این، آن مقیاس را تكرار می

 گذاریم. یم، نام میسنج خود می  سازیم، نسبت به وحدت اولیه های مختلفی می ج( وحدت

 شود. س(انواع عداد می

ّل، تنوع واحد، یک  آئیم، او شود، تنوع واحد ما، حاال بعد از آن سراغ تناسب می ج( تنوع، همان واحد می

های را مختلف  واحدی داریم كه اسم آن سه است، یک واحدی داریم كه اسم آن چهار است، چرا اسم

آید كه با  ایم، پس از تكرار تنوع واحدهایی به دست می خود سنجیده  لیهگذارید؟ ]چون[ آن را با واحد او می

 كند. های مختلفی را پیدا می سنجش به واحد، لقب

آقای نجابت: حاج آقا! این در همان مفهوم تكرار، یا اصالً این اشكالی كه آقای میرباقری فرمود: چون ما معنی 

 ن است؟دانیم؟ آیا غیر از ای تكرار را تكرارعرضی می

 حجت االسالم و المسلمین حسینی: نه دیگر. ..،

 س( در اینجا یک معنای وحدتی است، یعنی تكرار همین

 ج( تكرار همان واحد، )واحد انتخاب شده(

 دهیم. سنجیم، عكس همین را انجام می ی بعدی را می س( خوب! خود ما، وقتی بعداً آن دسته

 شود. ج( احسنت! یعنی آن منها یا كم می

 شود. ( مثالً منها میس

 شود. ج( یا مثالً تقسیم می
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ای كه شما فرمودید: از  ی این وحدتی است كه همان مهفوم اولیه شود، بنابر این همه بخشش می س( یا مثالً 

 آید خوابیده است، حاال تكرار در اینجا یعنی همین جمع یا ضرب، روشن است. تكرار، تنوع به دست می

ّت تكرار نداریم، در تكرار ما فقط چیزی را كه  ای در وضعی یعنی ما هیچ گونه اضافهی، ساده؛  ج( ساده

 خواهیم، تنوع نسبت است. می

 دهد؟ س( این تكرار دوباره معنای همان تشابه است و اینها در آن وجود ندارد كه بگوییم: همان انتزاع را می

 توان انتزاعی گرفت، یعنی اصل را. ..، ج( خیر آن را می

 اید، كه مثالً به هر مقدار تكرار باشد، نوع دارید. ّل شما پذیرفته س(. .. در قدم او

گوییم: ایجاد  كنیم، می گوییم: این را داریم و از آن انتزاعی می ج( خود واحد، گاهی است كه واحد می

 كنیم. جاد میی دوم آن نیز این ما هستیم كه ای كنیم برای مرحله كنیم، این دو حرف است، ایجاد می می

 س( در تنوعش آن نیز به همین صورت است.

گویند: خیر!  كنیم، كما اینكه در تنوع آن بنابه مبنای هیچ می ج( در تنوع آن نیز، ما هستیم كه ایجاد می

نی آید یک تحلیل ثا لی دارید بعد عقل می ّ گیرید، یک منتزع او انتزاع بر انتزاع این را شما یا انتزاعِ بر انتزاع می

خواهم  كنم، می م می ّ ل ایجاد دو ّ گویید: خیر! ایجاد او دهد, یک زمانی است كه می ّم انجام می و یک انتزاع دو

 كند. عرض كنم كه این فرقی پیدا نمی

ّتی  كنیم، یا اینكه یک موجودی رود......خود ما ایجاد می س(. .. بحث انتزاع و ایجاد در درون آن اصل اولیه می

 كنیم. آن را لحاظ میاست و ما 

گویند:  كنم برتر از این است، اینها می كنم، و آن چیزی را كه ایجاد می ج( اگر شما گفتید كه من ایجاد می

گویند: یعنی چه وسیله  شود می ف در این می ّ ی تصر ّم وسیله ی سو گویم: در رتبه یعنی چه برتر است؟ می

شود؛ این به تبعِ ایجاد من،  كنم، این كم و زیاد می م و زیاد میها را ك گویم: یعنی من آنجا نسبت تصرف؟ می

 كند. ّت پیدا می تغییر كیفی

 شود. ّ ف در خارج می حجت االسالم میرباقری: یعنی به تعبیر آخر الگوی تصر
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 شود. ف به هویت می ّ شود، یعنی ابزار تصر ف می ّ حجت االسالم و المسلمین حسینی: الگوی تصر

 كند. ّت نیز طبیعتاً تغییر می ه عوض شد، كیفیّت ك س( كمی

 ام، تبعی است. ف در هویت شود، هویت این، نسبت به هویتی را كه من ایجاد كرده  ّ ج( اگر ابزار تصر

 كنیم. ف می ّ س( به اصطالح تكنولوژی برتری است كه با آن در این یا آن تصر

ّت، اشرف است و بعد  ماهیتی است، كه نسبت به این ماهیج( و برای آن یک ماهیتی قائل شوید، بگویید: آن 

گویید: این تبعی تبعیِ  فی، بعد می ّ ّت تبعی من، تبعی تصر ّت من مثالً این، فاعلی گویید: كه فاعلی خود شما می

 تبعی.

را بر فرمائید: در ابتدا ما یک واحدی داریم بعد انواعی  س( حاال اگر بخواهیم به روال قوم، پیش برویم می

 كنیم؟ سازیم؟ یا درك می اساس این واحد می

 كنیم. ج( اگر بر روال قوم باشد، باید بگویید: انتزاع می

 كنیم؟ س( درك می

 كنیم. )ج(:از انتزاع اول، انتزاع ثانی را می

 فهمیم. س( بر اساس آن واحد، انواعی را می

 كنیم. ییم: متناسب با واحد ایجاد میگو كنیم ولكن ما باشیم می ج( از انتزاع اولّ خود، انتزاع می

سازیم، انواع از تكرار و ایجاد وحدت بین این  س( ابتدا یک واحدی داریم، بعد متناسب با آن واحد انواعی می

 شود. ر حاصل می ّ واحدهای مكر

ایی را ه ای راكه ایجاد كردیم، ایجاد نسبت های مختلف با وسیله قرار دادن نسبت اولیه ج( یعنی ایجاد نسبت

 ای به عنوان واحد داریم. كنیم، پس ما یک ایجاد نسبت اولیه می

 گذارید؟ س( چرا اسم آن را نسبت می
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كنم، سستی است و نسبت آن نیز به  ام نسبت بین آنها، را ایجاد می ج( من بین خود، چیزی را كه ایجاد كرده

آخر را دارد؛ یعنی ایجاد یک فاعل تبعی آید كه همان معنای تعلق فاعلی به فاعل باالتر والی  نظر ما می

 كنم. كنم، در حقیقت ایجاد یک منسوب به خود می می

 گویم: یک مثالً قند است. س( كه طریق ارتباط من با بیرون نیز است و از طریق آن می

گویم: ایجاد  میكنم و آخر كار  ی نازل متعلق به خود می گویم: ایجاد یک نسبت در مرتبه ل كار می ّ ج( بله! او

 كنم، كه خود آن نیز در خارج....فاعلیت دارد. یک نسبتی می

 دهم؟ یا خیر؟ ل انجام می ّ س( ایجاد نسبت بین خود و شئ در قدم او

 دهم متعلق به خودِ من است. ج( ایجاد نسبتی را كه انجام می

 س( یعنی رابطه بین من و شئ نیست، در ابتدا منظور نظر، ارتباط نیست.

گویم: ایجاد نسبت بین  شود، گاهی است می حال سؤال همین جا است كه ارتباطی كه منظور نظر می ج(

 دهم. گوییم: خیر! ایجاد نسبت متعلق به خود را انجام می خود و این، گاهی نیز وجود دارد كه می

 س( یعنی این نسبت، طرف دارد؛ یعنی یک فاعل متعلق به خود است.

 ّل است. ی او ج( به خود، این مرتبه

 س( بدون توجه به خارج

رسد وقتی به تقوم رسید،  م می آئیم تا زمانی كه آن به تقو ّم، چهارم می  ی ثانی سو ج( بله! بعد از آن مرتبه

گویم كه حاال به هر  دهم و می ف قرار می ّ ی در تصر كنم، این را را واسطه ف می   ّ گویم: حاال من در این تصر می

لق به من داشته باشد این به عنوان شئ خارجی كه وجود دارد به من تعلق دارد، این ابزار نسبت، این تع

تواند در  تر است. می ام كه آن نیز به من تعلق دارد، ولی تعلق آن یک درجه نزدیک تصرفی كه درست كرده

 ف كند. و این را به تبع خود تغییر دهد. ّ تعلق این، به من تصر

كنم چون معنایی  كنیم، یعنی فاعل تبعی برای خود ایجاد می فرمائید: ایجاد می كه میّل نسبت  س( یعنی او

 كنم؟ غیر از این ندارد، نه اینكه مقصود این باشد كه بین خود من و شئ یک نسبتی ایجاد می
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عی ی ایجاد نسبت شود، در نظام فاعلیت، شما برای ایجاد فاعل، فاعل تب تواند شئ زمینه )ج: خیر البته می

كند، یعنی چه؟ اشیاء به شما متعلق  ی تبعیت آن ایجاد نسبت می یک تبعیتی از شما دارد، در این زمینه

توانید  هستند. شما یک زمانی وجود دارد كه مثالً تعلّقات خود را به خارج ببینید، شما میل به آب دارید، می

ای برای موالئی )كه  رید، آب را شما وسیلهف كنید، ولی به هر حال به آب تعلق دا ّ در این تمایل خود تصر

ّف كند اگر  تواند در واسطه بین خود، و شما تصر شما را ساخته آب را نیز ساخته است( فرض كنید، آن می

گذارد، شما نیز اشیاء، نسبت به شما تعلق دارند،  ّفی را نیز انجام دهد، در پایان روی شما اثر می  هرگونه تصر

ّات آنها را عوض كنید؛ یعنی چه؟ یعنی  ف كنید، هوی ّ توانید تصر ستند شما بعداً میاینكه مسخّر شما ه

توانید اوصاف آنها را عوض كنید، معنای آن این است كه این یک تعلقی به شما دارد كه شما در آن  می

زمینه نه اینكه  دهید، در این شود، اولین ایجادی را كه انجام می فی كنید این عوض می ّ تعلقات، هرگونه تصر

كنید، ولكن بهتر است  ف می ّ شئ، بین این، به نحو مستقل وجود دارد، در زمینه تعلق این به خود شما تصر

تر است، ببینید شما چیزی را متعلق  آید این در ادراك سهل الوصول كه ابتدائاً گفته شودكه من به نظرم می

شود به چیزی كه، قابلیت داشته  م تا تبدیل می ّ ی سو مرتبه م، بعد ّ ی دو كنید، بعد مرتبه به خود ایجاد می

 ف در چیزهائی كه به من تعلّق دارند، واسطه قرار گیرد. ّ باشد بین من و تصر

كنیم، طریق آن  كنیم و انواعی از این واحد ایجاد می ل ما یک واحدی ایجاد می ّ س(حاج آقا! حاال بعد، قدم او

 سنجیم.  كنیم و نسبت بین اینها را با همدیگر از طریق آن واحد می ا تكرار مینیز این است كه این واحد ر

 شود. ج( درست است، یک تنوعی، یک انواعی درست می

 شود. شود، انواعی از عدد می س( تنوعی درست می

ار ی سنجش قر ّم، حاال به همان صورت كه واحد را وسیله ل )بعد از ایجاد واحد( قدم دو ّ ج( این قدم او

 دادیم، می

 دهیم. ی سنجش قرار می آئیم این انواع را وسیله س( حاال می
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بینیم یک با دو، دو برابری بود، همان نسبت نیز بین دو و  ج( حاال نسبت این انواع را با همدیگر ببینیم، می

 چهار است، همان نسبت نیز بین چهار و هشت است.

 ر بدهیم و بر اساس این واحد، ازتكرار آن انواعی بسازیم.توان هر یک از اینها را واحد قرا س( یعنی می

می تناسب است، یعنی  ّ لی ایجاد نسبت و تناسب، نسبت بود در دو ّ ج(. ....فرق آن فقط همین است كه در او

گوییم: همان نسبتی كه بین یک و دو است، بین دو و چهار، بین چهار و  آوریم، می چه؟ یعنی همانی را می

 هشت و شانزده است، همان نسبت نه دیگر نسبت جدید، همان نسبت بین سه و شش است.هشت، بین 

 گوییم: وجود دارد؟ كنیم، یا می س( یعنی همان را ایجاد می

كردیم ولی نه به صورت دسته دسته دسته،  دهیم وقتی كه واحد را تكرار می ج( معنای ایجاد را كه انجام می

هایی را بین یک انواعی ایجاد متساوی  كردیم؛ نسبت ایجاد مساوی می كردیم، ولی چطوری بود؟ ایجاد می

دهیم؛ آیا هیچ خصوصیتی شرط آن  م( انجام می ّ م دو ّ كنیم، حاال آیا این ایجادی را كه ما در اینجا، )قد می

تساوی خواستید )خوب عنایت كنید( باید تكرار كنید، اگر  لی نیز اگر تنوع می ّ است؟ یا خیر؟ خوب! در او

ّمی دارید كه آن  دهید، غرضی دو خواستید، تكرار الزم نداشت، یعنی ایجاد یک نسبتی را كه انجام می می

 گویید.  غرض را غرض تنوع می

 س( یعنی اگر ما ایجاد را انجام ندهیم، این نسبتی كه بین دو و چهار است، مثالً بین چهار و هشت نیست؟

ل ایجاد را انجام ندهیم، اگر تنوع را نخواهیم، وهزاران هزار تا،  ّ ر مرتبه اوخواهم سؤال كنم كه اگر ما د ج( می

ای ندارد، یک ماهیتی را  یک بریده از یكی دیگر مثل حبّه های قند پراكنده كه دست بندی، هیچ دسته دسته

به دست  می ّ باشد، چیز دو ی از این قندها صحیح می اید كه اطالق آن بر هر تک دانه شما ایجاد كرده

خواهید، این است كه در داخل اینها دسته بندی بیاورید، عین اینكه  اید معنای تنوع را كه شما می نیاورده

خواهم، تناسب یعنی نسبتِ نسبت، آن چیزی را كه  گویید: تناسب را می خواهم، حاال می ع را می ّ گوئید: تنو می

تواند بین این ایجاد من، و آن ایجاد من،  تناسبی میگویید: چه  خواهید ایجاد كنید، یعنی شما می شما می

خواستید، در اینجا  ع می ّ گویم نسبت و تناسب را تعریف كنید؟ ببینید به همان صورت كه تنو ایجاد شود؟ می
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خواهید، چگونه قابل دسترسی و وصول است؟ تنوع و تناسب چه تفاوتی دارد؟ تنوع، اختالف  كه تناسب می

توان پذیرفت،  منظم به نظمی كه بر اساس انتخاب خود شما بود، هرگونه اختالفی را كه نمیبود، این اختالف 

خواهید بلكه وحدت نسبت را  بعضی اختالف با سنجش، اختالف در نسبت، حاال اختالف در نسبت را نمی

خواهید، وحدت نسبت، گاهی بدون اختالف نسبت  خواهید، وحدت نسبت بین اختالف نسبت نیز می می

ّه برابر با این انتخاب من  گویید: این هر حب شود می است، خوب! هزار یا یک میلیارد، حبّه قند جدا جدا كه می

كنم؟( برابری  خواهم، )عنایت دارید كه چه دارم عرض می گویید: من برابری در اختالف را می است، حاال می

خواهید، در تنوع  مانی است كه تنوع را میخواهید: مانند ز در اختالف مثل این است كه شما تناسب را می

ی نظم شما و نسبت آنها بود،  خواستیدكه وسیله خواستید؛ یعنی یک اختالف منظمی می اختالف نسبت را می

خواهید؛ یعنی شما نسبت بین آنها را رها  ی نسبت آنها می حاال در اینجا یک وحدتی در اختالف بر پایه

آورید، خود در  ّه باشد اختالف به وجود نمی لی ّ ی از نسبت او ی كه، بیگانهد ّ كنید، یک ایجادهای مجد نمی

خواهید دوباره بر پایه نسبت باشد،  خواهید، در وحدت خود و در اختالف نسبت شما می اختالف نسبت را می

 باید كلمه تناسب وجود داشته باشد.

گوئیم دیگر  ید، تناسبی را كه در اینجا میاگر شما از عدد خود از انتخاب واحد و ازتنوع خود دست بردار

خواهید دنبال همان كار شما  كنیم یا وجود دارد، آن چیزی را كه درست فرمودید: اگر می صحبت ایجاد می

گویید، یعنی وحدتی كه در اختالف نسبت شما وجود دارد، وحدتی كه در اختالف  باشد باید تناسبی را كه می

دنبال كدام اختالف است؟ وحدت در كدام اختالف است؟ در اختالف نسبتی نسبت شما وجود دارد، تناسب 

اید؟ پس باید نسبت خود را با آن حفظ كنید )كه اساس در اختالف شما  را كه خود شما آن را درست كرده

كنیم بلكه بگویید: در چیزی كه  خواهید حفظ كنید دیگر نگویید وجود دارد، یا ما ایجاد می بود(، اگر می

ام، به وحدت نسبت نیز  ع متناسب آن یعنی اختالف نسبت را، با حفظ نسبت ایجاد كرده ّ ام و تنو اد كردهایج

ی تنوع، نسبتی را ایجاد فرمودید. چون  گویم: بر پایه گویید: وحدت نسبت وجود دارد. می كنم. می ایجاد می
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شما متقطع   عنی ایجاد بفرمائید؛ اگر ارادهتوانید وحدت نسبت را مالحظه كنید؛ ی شما استمرار یافت، می  اراده

 كردید؟ شده بود وحدت در كدام اختالف نسبت ایجاد می

توانید را  شما سازگار است؛ یعنی اگر نسبت را بردارید نمی  مفهوم تناسب، مفهومی است كه با استمرار اراده

مروز بتوانید لقب تناسب را به كار ّل ایجاد كردید منشاء این است كه ا تناسب ایجاد كنید، نسبتی را كه او

 ی شما منشاء است. ببرید، استمرار اراده

البته این بر مبنای كسی است كه قائل به ایجاد است، واالّ بر مبنای كسی كه قائل به انتزاع باشد طبیعی 

انتزاع بوده است، و  می، تحلیل عقل از انتزاع، انتزاعِ بر ّ ّلی انتزاع بوده است و هم دو است كه بگوید: كه هم او

 می آن انتزاع است و نیز چهارمی آن در توان بگوید انتزاع بر انتزاع بر انتزاع. ّ هم سو

 س( حاال تا اینجا فرض كردیم كه یک تناسبی بین این انواع مختلف ایجاد كردیم.

 ج( كه وحدتی بین اختالف نسبت شد.

ها، چه تناسب مشتركی با  بگوییم: این اختالف نسبتخواهیم  هایی بود، حاال می س( یک اختالف نسبت

 یكدیگر دارند؟

كنید كه معنی تناسب  ج( یعنی وحدت در اختالف نسبت؛ این وحدت نسبتی را كه در اختالف نسبت ذكر می

ی خاصی را درست  خواهیم مجموعه خواهیم یک پا، باالتر حركت كنیم و بگوییم: می دهد از اینجا می را می

تناسبات خاصی داشته باشد، و به تناسبات خاص آن یک وحدت و كثرت خاصّی را ایجاد كنیم، اگر كنیم، كه 

ّ ندارد،  ی خاص غیر از وحدت در اختالف است؛ وحدت در اختالف، دیگر حد بخوا هیم در اینجا یک مجموعه

و چهار، بین  گویید: همین نسبت بین دو گویم: وحدت نسبت بین یک و دو، می خاصی نیست، یعنی من می

گویید: این وحدت نسبت وجود دارد، هیچ  گویم: تا كجا؟ می چهار و هشت، هشت و شانزده وجود دارد، می

سه و شش، شش و دوازده، دوازده و بیست و »گویید: همین وحدت نسبت بین  ّ و مرزی ندارد، می نهایت وحد

گویید: این تنوع را،  ید و امثال آن را ببینید، میگویید به طرف باال برو گویم: تا كجا؟ می وجود دارد می« چهار

توان دید, بگوییم همان نسبتی كه بین یک و پنج  اختالفی را كه شما مشاهده كردید، به لسان وحدت نیز می
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كنم بین بیست و پنج و نظیر خود آن به سمت باال  است، بین پنج و بیست و پنج وجود دارد، مثالً عرض می

گویید: كه خوب!  گویید: همین نسبت وجود دارد، وحدت در اختالف. می شود، می ید میگوی حركت كنند، می

خواهم كه مختلف باشند ولی وحدت و نسبت نیز داشته باشد، خصوصیت هر عضو  ای می من یک مجموعه

ن كنم ای آید كه مثالً عرض می گوییم: در توان ما به دست می ی به اعضای آن باشند، آن را ما می وابسته

آید كه این اعداد آن فرضاً با یک نرخ، )حاال كاری نداریم   نسبت و هفت تایی را كه اینجا داریم، به دهن ما می

 م به یكدیگر است. ّ شود همین را درست كرد ولكن، به این كار داریم كه اینها متقو كه با نرخ دیگری می

 آید؟ یعنی هرگاه ما. ..، س( یعنی چه در توان به دست می

 ای خاصّ. ( مجموعهج

فرمائید: از طریق توان، این حاصل  آید؟ مقصود از اینكه می س( به چه صورت است؟ كه در توان بدست می

 ی اعداد آن همیشه یک نظام است؟ شود؛ یعنی اگر ما یک واحد را به توان برسانیم: نتیجه می

 ج( بله!

 س( یک واحد را اگر بخواهیم......

بیاورید، پنج را بتوان پنج  3را بتوان سه 3چهار را شما بتوان خود چهار، بیاوردید، سه ج( هرگاه هر واحدی را،

كنم، حاال كدام مجموعه كامل است، آن صحبت آخری  بیاورید، دو را بتوان دو بیاورید از باب مثال عرض می

 درباره تقوم، مهفوم تقوم نیست، بگوییم: مفهوم توان، مفهوم تقوم است. است، فعالً 

 س( حاج آقا! این روشن است.

 شود؟ آقای نجابت:. .. سه بار در خود آن ضرب می

 حجت االسالم و المسلمین حسینی: نه سه بار، شما بگو بتوان خود آن، چهار بتوان خود همان چهار است.

 شود؟ حجت االسالم میرباقری: یعنی چهار بار در خود, ضرب می

 چهار بار در خود، ضرب شود، پنج، پنج بار در خود ضرب شود.حجت االسالم و المسلمین حسینی: چهار، 
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ها، آن بحثی نیست، مفهوم توان به  ی توان حاال بعد چرا باید سه باشد؟ آن یک بحث پایانی است، داخل همه

 آید، مفهوم تقوم است. نظر ما می

چهار، شانزده، شصت و شود  شود؟ می س( حاال یک بار چهار به توان خود برسد به چه صورت تقوم پیدا می

 .256چهار مثالً 

گوییم: واحدی را كه شما از نظر فلسفی اثبات كردید  شود، ما می ج( ما به این كار نداریم كه چه عددی می

های چهار تا  ی اعضایی كه باید پیدا كند، باید خانه شرط آن این است كه چهار اختالف وجود دارد یعنی كلیه

ل(،  ّ تواند داشته باشد، انواع چهارتا چهارتایی هستند. )این او ، انواعی كه میچهارتایی وجود داشته باشد

شود مگر اینكه به چهار برسد، حاال چند تا چهار؛ یعنی عضو  مفروض ما این است كه هیچ عددی كامل نمی

ته باشیم، كه ها را داش چهار عضوی است، آن زمان ما چند تا از این چهار عضوی  ترین عضو ما مثالً ما، ساده

گوییم: كه باید از همین چهارتا به تعدادی، انواعی داشته باشید، تكراری،  یک مجموعه خواهیم داشت؟ ما می

ها متناسب باشند و در یک مجموعه قرار گیرند كه آن  هایی داشته باشند، آن نوع مقداری تكرار كنید كه نوع

گویید: هیچ عددی كامل نیست، بجز بر چهار، باید  ای است كه می های شما، تابع همین كلمه دسته بندی

 آن، چهار تا شود، حاال انشاءاهلل این صحبت برای جلسه آینده باشد.   چهار پله باال برود تا هر خانه

ّد  ّد و ال محم اللّهم صلّ علی محم  

 





 3جلسه 

 یبسمه تعال

 دوره استداللی ریاضیات اسالمی

18/81/1737 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

 بررسی معنای توان، )تقوم   فاعلها(

 

  15/8شماره:  - 2102كد:

ـ ایجاد 2ـ انتخاب واحد یا ایجاد یک نسبت  1حجت االسالم و المسلمین حسینی: بحث دربارة این بود كه 

ـ ایجاد مجموعه در بین  4شد  ایجاد وحدت در اختالف نسبت كه ایجاد تناسب میـ 3تنوع یا اختالف نسبت 

شود، توان یا تقوّم نامیده  ای كه بین اختالف و وحدت درست می وحدت و اختالف نسبت. این مجموعه

كنیم, یک مجموعه تناسب، یک مجموعه وحدت بین  شود؛ یعنی وقتی كه ما یک تقوّم را ایجاد می می

 بت داریم.اختالف نس

های متعدد  های متعددی است كه در بین اختالف نسبت البته این وحدت بین اختالف نسبت، خودش وحدت

ای را كه به آن نام توان یا تركیب خاصّی  كنیم؛ یعنی مجموعه وجود دارد كه برای آن یک وحدت ایجاد می

 دهیم( را توضیح میكنیم )حاال این  هایی كه بین اختالف نسبت است مشاهده می بین وحدت

 27تای ساده ندانیم و آن را  27تا را یک  27تا بشود بعد  27اگر ما سه را سه بار در خودش ضرب كنیم كه 

تا  27تا عدد ساده نیست، بلكه  27تا،  27تا مجموعة سه تایی بدانیم كه بگوییم هر دانة از این  27تا خانه یا 

های ساده درست شده است و معنی مركّب  یبی كه از تركیبمجموعة كوچک است؛ یعنی تركیب ساده و ترك
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تا  27های ساده است. مركّب ما، از  داند. درحقیقت مركب از تركیب را با معنی تركیب ساده مخلتف می

های ساده سه تایی است كه هیچكدام از  تا, خودش تركیب 27تركیب شده است كه هر كدام از آن 

ای را به مثابه یک فنجان )یک مجموعه(  ی مساوی نیست؛ یعنی اگر هر خانههای سه تایی هم, با دیگر تركیب

اند )یا حداقل اینست كه اختالف منزلت دارند(  مالحظه كنیم, هم اعضایش با هم در درون آن فنجان مختلف

 های ها مختلف است. این اختالفی كه بین مجموعه ها مختلف است؛ یعنی با سایر خانه و هم با سایر فنجان

های مختلفی  ها یک نسبت شود كه بین خود آن خانه ساده در یک مجموعة بزرگتر وجود دارد, منشاء این می

وجود داشته باشند. پس بنابر این اگر ما گفتیم تناسب بین اختالف نسبت داریم، اختالف نسبت یعنی سه، نه 

ر، هشت و شانزده، هر كدام از و بیست و هفت با یک, دارای اختالف نسبت هستند. همینطور یک، دو، چها

آنها با یک, دارای نسبت هستند, ولی همان نسبتی كه بین یک و دو است, همان نسبت بین دو و چهار است، 

همان نسبت بین چهار و هشت است و همان نسبت بین هشت و شانزده است؛ یعنی از نظر تناسب كه نگاه 

دهد. همان نسبتی كه بین دو و  تناسب را می كنیم وحدت نسبت است. وحدت نسبت در اختالف نسبت،

می(. حاال اختالفی نسبتی را كه داشتیم  ّ چهار است, همان نسبت بین هشت و شانزده است )نسبت یک دو

توانیم ببینیم كه در وحدت نسبت,  )یک دو، سه، چهار، پنج، شش و الی آخر(، همان اختالف نسبت را می

ّمی بین یک و دو, دو و چهار, چهار و هشت و هشت  دارد. تناسب یک دو های مختلفی بین اعداد وجود تناسب

و شانزده هست و تناسب یک سومی بین یک و سه, سه و نه, نه و بیست و هفت هست و تناسب یک 

چهارمی بین یک و چهار و شانزده و نظائرشان و تناسب یک پنجمی و الی آخر. وحدت نسبت در اختالف 

. حاال اگر وحدت نسبت در اختالف نسبت خواست مجموعه بشود؛ مجموعة وحدت دهد نسبت، تناسب را می

توانید برعكسش بكنید، بگویید اختالف نسبت در وحدت نسبت،  را می  ها كه كلمه ها در اختالف نسبت نسبت

ها قرار  هایی كه در وحدت نسبت شود. توان، یک وحدتی است بین اختالف نسبت آن وقت در اینجا توان می

 های مختلف نه وحدت نسبت. ارد؛ یعنی ما از یک مجموعة تناسبد
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های مختلف, كه تناسب را وحدت نسبت در اختالف نسبت  های مختلف از مجموعة تناسب یعنی تناسب

خواهیم به مفهوم تقوّم نزدیک بشویم، بگوییم با تغییر كردن یكی از  گفتیم. حاال خوب عنایت بفرمائید می

 خورد. می ایم, به هم  های مختلف درست كرده ی را كه از تناسبها, وحدت این تناسب

های گوناگون پیدا شده است, یكی از تناسبات كه تغییر بكند, كل,  بنابراین با تغییر وحدتی كه بین تناسب

كند؛ یعنی  كند و نسبت خودش با كل تغییر پیدا می ّه تغییر می كند و همچنین نسبتش به بقی تغییر می

م آن است كه به هر اندازه كه به خودش منسوب است, به كل و به دیگران  ّ ّت متقو م بگوییم هویخواهی می

 ّم همین است. منسوب است و غرضمان هم از تقو

 ( به همین اندازه یعنی به همان نسبت یا به همان تناسب؟1س

دهد، هم  را تغییر میّت خودش  ی گوییم یعنی بر هم خوردن تناسب هم هو ج( یعنی به همان تناسب، می

دهد؛ یعنی شئ منسوب به جایگاهش در كلّ خاص است، با  هویت كل را و در واقع هم جایگاهش را تغییر می

شود )یعنی چه؟ یعنی هم جایگاه كل در كلّ  تغییرش, هم كلّ از مرتبة خاص بودن به كلّ دیگری تبدیل می

كند؛ یعنی بر آیندی  نی منتجّة كل تغییر پیدا میشود( و هم جایگاه خودش در این كل؛ یع باالتر عوض می

م هم چیز دیگری غیر از این نیست, كه نه یک  ّ شود. غرض ما از تقو كه حاصل او و غیر او بود, عوض می

كه در آن تغییر قابل لحاظ نباشد و نسبت تأثیر در آن دیده نشود و نه نسبت  پارچه است به معنای این

ودش و حقیقت سایر اجزای مركّب و حقیقت برآیند مركّب باشد, بلكه حقیقتش تأثیرش منفصل از حقیقت خ

 متقوّم به خودش و سایر اجزای مركّب و منتجّة اجزای مركّب است.

( یعنی هم فاعلیت خودش، هم فاعلیت كل، هم منطق فقه ]؟[ یكی از آنها ظاهراً زیاد است ]؟[ یعنی 1س

نیم بگوییم اینجا خودش نیست معنی منزلت هم همین است این توا شود اینجا هم می منزلتش كه عوض می

نیست كه یک چیزی است كه ثابت است حاال منزلتش همین این است كه مقصود جنابعالی بود. یعنی 

 خودش نیست.
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گوییم, طبیعتاً مجبوریم  خواهم عرض كنم كه معنی و مفهوم حركت همین است. همین كه می ج( یعنی می

ّات محوری بكار بگیریم. پس بنابراین  فی، آن هم برای ادبی ّ كار بگیریم برای ادبیات تصرادبیات تبعی را ب

ّل  گوییم بنا شد شما او رویم، می صحیح است بگوییم شئ منسوب به جایگاهش است. حاال از اینجا باالتر می

نوع ایجاد كنید، بعد بنا شد در م ت ّ یک نسبت متعلّق به خودتان را ایجاد بكنید، بعد در آن ایجاد, برای بار دو

آن تنوع، تناسب ایجاد كنید؛ یعنی وحدت در بین اختالف, بعد اختالف در بین وحدت و مجموعه سازی 

اید؛ یعنی این  ّف را درست كرده بكنید و یک وحدت درست بكنید. حاال با این كاری كه انجام دادید ابزار تصر

ش فاعل تبعی تصرّفی در فاعل تبعیِ تبعی است؛ یعنی یک مرتبه از فاعل تبعی شما است ولكن منزلتاً، منزلت

گفتیم تبعیِ تبعیِ تبعیِ تبعی، این را حتماً باید باالتر بیاورید و بگویید تصرّفیِ تبعیِ  ای را كه می سه مرتبه

مرتبه باالتر شود؛ گاهی هم سه  آید و تصرّفیِ تصرّفیِ تبعی می اش دو مرتبه باال می تبعی. گاهی اوقات مرتبه

شود. حاال در اینجا صحبتی كه داریم این است كه شما این را ایجاد  آید و تصرّفیِ تصرّفیِ تصرّفی می می

 كردید.

 فرمائید فعالً فقط عدد است. ها نیست, می حجت االسالم میرباقری: پس اینجا بحث بر سر كیفیّت

 كنید. ج( تبارك اهلل. دربارة آن چیزی كه شما ایجاد می

خواهیم تقوّم  شود این تناسب را مثالً بدون كیفیّت ایجاد كرد یا همین كه می ( یعنی بدون عدد می2س

 درست كنیم حتماً...

ج(: حاال یک قدم باالتر بیائیم و تمام كنیم، در خدمتتان هستم. حاال این چیزی را كه ما درست كردیم, 

اید, ولی در شئ نازلتر از خودش متصرّف است. به  دهمعادله تصرّف شده است. معادلة تصرّف را شما درست كر

كنید. معادله را  میزانی كه آب و خاك و هوا تحت تسخیر شما باشند, شما با معادلة تصرّفی در آن تصرف می

زنید, ولی  ف در غیر است. حاال شما همان اشیاء را دست می ّ اید, ولی وسیلة شما برای تصر شما درست كرده

دهید, كه نظام دست زدن شما به اشیاء  زنید و جای آنها را تغییر می ّتی به اشیاء دست می كیفی ای و به بگونه

زدند, ولی  سال قبل هم به اشیاء دست می 500زنید,  كند. شما به اشیاء دست می ّت می از معادلة شما تبعی
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كرد، یک  ا دارید تخلّف میدادند از مهندسی طرحی را كه شم نحوه و كیفیّت تغییراتی را كه در اشیاء می

توانست. حاال  نداشت و نمی  ای بود. قدرت مسخر شدن و تسخیر كردن اشیاء را در این حد مهندسیی ساده

های تبعی  خواهید یک فاعل عدد باشد یا كیفیّت, هر چه باشد, بعداً ما روی آن صحبت خواهیم كرد. شما می

نظام بفرمائید، ایجاد یک نحو منزلت بفرمائید. معادله چیزی  را ایجاد بكنید، به عبارت دیگر ایجاد یک نحو

هم تابع  جز ایجاد یک نظام نیست. البته خود نظام معادالت هم یک صحبتی سر جای خودش است كه آن

 یک ابزار دیگری است كه مثالً همین روش علوم و امثال ذلک, معادالت تولید آنها است.

كنید و بوسیلة ایجادتان, در همان میدان  و ابزاری را شما ایجاد مییک نحو نظمی، یک نحو نظامی، یک نح

فرمائید. عدد به معنای انتزاع از خارج در اینجا نیست, بلكه عدد به معنای ایجاد خاص است.  تسخیر می

خواهیم بگوییم, مفاهیم هم از این قبیل هستند. یک اسمی را  كیفیّت هم هیچ فرقی ندارد، كیفیت هم می

كنید تا این كه یک اسم  فرمائید، در مرحلة بعد ایجاد می فرمائید، بعد اسمی را بر آن اسم ایجاد می میایجاد 

 كنید. اگر سؤالی باشد من در خدمتتان هستم. تصرّفی خاصّی را ایجاد می

( كیفی این روشن است كه..... كم و كیفش بهم ]؟[ هر شیئ خودش بسیط نیست بلكه مركّب است و در 2س

ب شاملی قرار دارد؛ یعنی در واقع یک معادلة درونی دارد و یک معادلة بیرونی؛ تا اینجا روشن است كه مركّ

شود و اگر مركّب  كند, طبیعتاً در مجموعة شامل هم جایگاهش عوض نمی اگر بسیط باشد تغییر داخلی نمی

و حركت ما مجبوریم بگوییم شئ  اش است. بنابراین اینكه در تغییر شد تغییرش ابتدا به تغییر ساختار داخلی

شود و از طریق كل باز خودش تغییر  باشد، با تغییر او كل عوض می متقوم به كلّ است و كل متقوّم به او می

ها از نظر مفهومی روشن است, ولی این روشن نیست كه چرا ما برای این كه بخواهیم به یک  كند. این می

؛ چه ضرورتی دارد كه ما قبل از توان نتوانیم به تقوّم برسیم؟ همچنین تقوّم برسیم باید حتماً به توان برسیم

 مقصود از این كه باید به توان برسیم چیست و چه چیزی را باید به توان برسانیم؟

 اش... اش، شكل عددی ج( من همان به شكل ساده
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 27یک نظام اعداد در  جا فرمائید ما همین  اش, مثالً شما می (: یک سؤال دیگر این كه در شكل عددی2س

اند چیست؟ اصالً اینجا یک تناسب بیشتر  داریم؛ در این نظام اعداد، تناسبات مختلفی كه به وحدت رسیده

 نیست. به عنوان مثال همان تناسب یک، دو، چهار است.

 ج(: یعنی به عبارت دیگر ما یک نرخ شتاب دو در اینجا داریم.

با اینكه یک نظام هم است، تناسبات نیست كه به وحدت رسیده (: بله! پس یک تناسب بیشتر نیست. 2س

 است.

: حاال سؤال همین جا است. وحدتی كه درست شده است, بین چه چیزهایی است؟ البته نرخ شتاب حاكم   ج(

بر اینجا یكی است؛ یعنی یک وحدت دارد. آیا این یک وحدت در همه جا یک، دو و چهار, تكرار شده است یا 

جای دیگر چهار و هشت و شانزده است؟ یک جای دیگر دو, چهار وهشت است و جای دیگری مثالً یک 

ها مختلف  هشت و شانزده و سی ودو است. آیا هر كدام از این چهار, هشت و شانزده است یا جای دیگری 

 كه مختلف نیستند؟ هستند یا این

 ( تناسبشان یک تناسب بیشتر نیست.2س

 ها......؟ یعنی چه؟ كه آن اختالف تناسب هایی است یا این اختالف تناسب ج( تناسب واحدی در بین یک

فرمودید مثال زدید یک، دو، چهار و یک, سه و نه, كه در واقع نرخ  ( اختالف تناسب را كه معنی می2س

 طور است. اینجا كه همه نرخ شتابش یكی است. شتابش متفاوت است، یا یک و چهار و شانزده نیز همین

 نرخ شتابشان یكی است.ج(: 

 و دو, شصت و چهار.  (: تناسبات در واقع یک تناسب است: یک، دو، چهار، شانزده، سی2س

 ج( همه، دو است.

 ّم است. ( تعبیر یک دو1س

 ج( یعنی تعبیر نرخ شتاب دو، بر همه جاری است. 

 ( یعنی یک تناسب است.2س
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شود؟ یعنی  یی كه داریم, چه چیزهایی مشاهده میجا است. در ذیل این نرخ شتاب دو ج( حاال سؤال همین

 دو و چهار و. ..

 ( این مطلب را ضرب كنیم در اینكه هر دویی با دوی دیگری فرق دارد.1س

دهیم؛  ها را در یک مجموعه قرار می شود كه ما این ( بله! این معلوم است. این اختالف وقتی پیدا می2س

ها مختلف نیستند، ما قبل از  كنیم، قبل از وحدت نسبت كه این یعنی وقتی وحدت نسبت بین آن برقرار می

ها را به یک نظام تبدیل  ها فرض كنیم؛ وقتی این ها را به یک وحدتی برسانیم, باید تناسب اینكه این تناسب

 كنند. كنیم, اعداد مفهوم پیدا می می

آن است، باز سؤال هم من داشتم كه آئیم همة حرفها در  ل می ّ آئیم، از همان او ( چه یعنی از آخر می1س

ّا انتخاب واحد، با ]؟[ تكرار  ایجاد )آنروز هم خدمتتان عرض كردم( انتخاب واحد, یعنی منشاء وحدت است ام

م ایجاد نسبتها. این باز داخلش  ّ ایم مرحلة دو ّل آن است، آنرا مرحله بندی كرده ّا حرف آخرمان كه او و ]؟[ ام

چهار، شانزده، بین یک و دو، دو است، بین چهار و مثالً هشت هم دو است این دو تای است كه این یک، دو، 

 اش بكنیم و بعد بگوییم اختالف نسبتها. خواهد مجموعه آن, یكی نیست. نمی

كنیم،  تا شمردن شروع می 27ج( نه! اصالً ما یک سؤال دیگری از حضور مباركتان داریم. ما از اینجا كه برای 

ک، دو، چهار، بعد از چهار بگوییم هشت، بعد از هشت هم بگوییم شانزده و بعد از شانزده هم گوییم ی نمی

 شود. و دو بگوییم, بلكه به سه تا كه رسید متوقف می سی

 شود. ( دوباره دو، چهار، هشت می2س

, دوباره شود شود و درون آنها خُرد می شود. دوباره دو، چهار، شانزده می ج( مجموعة این سه, یک فرض می

شود. پس در اینجا سه تا مجموعه، داخل هم  شود, دوباره دو, چهار می مجموعه سه تا اینطوری, یک فرض می

توانید بگویید كه این بر یک محور حاكم است؟ یعنی اینجا پس از یک، دو و چهار  داریم، چطور شما می

 و دو بشود. همین نرخ شتاب سیگوییم با همین نرخ شتاب هشت, با همین نرخ شتاب شانزده، با  نمی

 گوییم دو، چهار مثالً هشت، خب این دو، چهار، هشت. .. ( نه! بعد از آن باز می2س
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 گویند آن چهارم است جنابعالی چهار، در مرحلة ]؟[ است. ( حاج آقا می1س

 ( بله! درست است. اعداد جدول كامالً در ذهنم است.2س

 ی چهارم است.آقای.... : كه بعد همان مشكل به معنا

جا هشت نیست, اینها تماماً یک قرار گرفته  خواهم بگویم كه بعد از یک، دو چهار این حاج آقای حسینی: می

 جا است. جا است و چهار آن هم این است. دوباره دوی آن این

 ( ]؟[ این مجموعه است بعدش این یک مجموعه است، بعدش یک.1س

 جا یک، دو، چهار شده است. د. بعد حاال اینل ش ّ جا این یک مجموعه او ج( تا این

 ( هر سه تای آن چهار دارد. 1س

 جا, یک مجموعه شد. یک، دو، چهار؛ دو، چهار، هشت؛ چهار، هشت، شانزده. ج( نه! تا این

گوئیم هشت، اینجا  رسیم نمی جا كه می ّش این است كه اگر نرخ شتاب دو است, چرا به این ج( حاال نكته مهم

 انزده، اینجا بگوییم سی و دو، اینجا بگوییم شصت و چهار.بگوییم ش

 ( ]؟[1س

ها یک شده، این دو شده، این چهار شده؛ آنوقت  ج( به سه كه رسیده است عوض شده است، سه تا از این

جا دوی آن هم به دو و چهار و هشت تقسیم شده  چهار به چهار و هشت و شانزده تقسیم شده است، این

ها یک حساب شده است؛ یک، دو، چهار شده است. پس سه بار در هم شده است. حاال اگر  ناست. بعد كل ای

ای از  سه بار شد حتی اگر یک نرخ شتاب بر آن حاكم باشد؛ فرمایش حضرتعالی وحدت دارد، مجموعه

 ها شده است. تناسبات؛ یعنی ایجاد یک وحدت بین اختالف وحدت

ال اگر فرض كنیم كه این مسئله حل بشود, ما بگوییم همین برای ( حاال یک سؤال دیگر این است كه حا2س

 اختالف نسبت كافی است.
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شویم, خوب مشخص شده باشد؛ یعنی اگر  ای كه هست این است كه یكی یكی كه رد می ج( نه! یک نكته

ویم. اوّل این كافی نباشد روی آن بایستیم، اگر هم كافی باشد, دقیقاً ببینیم چرا كافی است و بعد از آن رد بش

 كه ما تنوعی داشتیم, تناسبی داشتیم و تقدّمی داشتیم. 

 ( حاال عرض بنده این است كه چرا تقوّم این طوری پیدا شده است ]؟[2س

 بینیم یا اینكه نظام داشتن از اركان تقوم, تناسب. ج. .. به تناسب, بالمرّه تقوم می

 Aپایان طرف  488شمارة 

تواند متقوّم باشد, كه هرگونه تغییری در اجزای  وقتی به موضوعات دیگر می؛ یعنی حقیقت یک موضوع 

 مركب در سایرین منعكس باشد؛ یعنی داشتن نظام.

( بله! این روشن است، امّا چرا این با اعداد پراكنده نشود؟ مثالً یک،سه، هشت، یازده، بیست، اینطور هم 2س

 ارد؛ چرا ما باید بگوییم یک نسبت بر تناسباتش حاكم است.گذ كه باشند, باز تغییر هر یكی روی كل اثر می

 ج( حاال ببینیم اگر یک نسبت باشد چه حسنی دارد و اگر یک نسبت نباشد چه حسنی دارد.

بینیم كه یک سیستمی است كه هر جزئی از آن روی كلّ اثر  ( بعنوان مثال در یک دستگاه مكانیكی می2س

كنم این ابتدا مسامحه است، ممكن است آنجا هم بفرمائید  )البته عرض میگذارد و بالعكس، ولی ضرورتاً  می

بیند نه! یک چنین تناسب خاصی كه حتماً یک توان  كه حتماً یک چنین نظامی از نظر فلسفی است( آدم می

 مراعات شده است وجود ندارد مثالً در موتور اتومبیل بین شمع و پیستون، یک چنین تناسب نیست.

 مائید در تركیب ساده مثل ساختمان كه به اندازة پنجره و دیوار و سقف و امثال ذلک.ج( شما بفر

 ها تبدیل به یک مجموعه ریاضی این طوری بشوند كه حتماً تناسب داشته باشند. ( این2س

ج(: یک سؤال مهم این است كه اگر جاذبة عمومی و جاری و ساری در كل نداشته باشیم، امكان تركیب است 

 ؟ و همچنین آیا امكان آسیب شناسی و امكان رشد است یا نه!؟یا نه!

ّا  ها درست ام (: نه! حتماً است، این روشن است؛ یعنی از نظر فلسفی، جاذبة عمومی اصل است و همة این2س

 اینكه...
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 گیریم كه یک تناسب نسبت به گیریم.ما فرض می كنم. ما ضدّ آن را فرض می ج(: حاال من همین را سؤال می

ها را شما باید با  شود, چون كم و زیاد شدن هر كدام از این كل جاری نباشد؛ آنوقت آسیب شناسی مشكل می

 یک چیز بشناسید و نسبتی بین او و سایر اعضاء برقرار نیست.

 (: نسبت، با یک مبنا قابل كشف نیست نه اینكه نیست.2س

 ج( ای احسنت!

 عنی.توانیم كشف كنیم، ی (: حاال ما چون نمی2س

ج(: عیبی ندارد بگوییم؛ یعنی ما استیحاشی نداریم از اینكه بگوییم یک نسبت برقرار نباشد و قضیه را دنبال 

سنجیم. آن وقت مسلّط بر نظام نشدیم؛ یعنی یا  های مختلف, اعضای مختلف را می بكنیم. بگوییم با نسبت

 اریم.یک نسبت واحد برای یک وحدت نظام داریم یا برای وحدت نظام ند

نسبت واحد برای وحدت نظام؛ یعنی آیا نظام كامل است یا نه؟ نه! این كه این جزء كامل است یا نه؟! كمال 

نظام باید بتواند با یک معیار، وجود جایگاه هر عضو را تفسیر بكند؛ یعنی یک وقتی كاری به كمال و نقص در 

افتد، نه این كه  كنیم، ماشین راه می زیاد می خواهیم ماشین كار كند؛ اعضایش را هم كم و كل نداریم و می

 افتد. راه نمی

 ( روشن است نظام در شكل كمال، یک ساختار خاصّی دارد. 2س

، نظام در سال 71ج(: نه! نه! در بهینه شدن نظام یک روند برای نظام درست كنید، بگویید مثالً نظام در سال 

برای كل و برای سنجیدن كل مالحظه كنید یعنی منتجّه را . اگر نتوانید یک وحدتی را 73، نظام در سال 72

ّر باشید. اگر یک معیار برای كل و برای قانون تكاملش نتوانید بدست بیاورید و بخواهید به جزئیات كم و  مفس

زیاد كنید, هر چند جزئیات كالن باشد؛ یعنی اگر ما بخواهیم توسعه را تعریف بكنیم كه كل را یک واحد 

 ببینیم.

شود، شكل مطلوب هم دارد، در شكل مطلوب هم حتماً ساختاری دارد,  ( درست است، واحد بهینه می2س

 ّا آن ساختار حتماً باید بر یک مبنا باشد. ام
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صحبت دربارة توسعه است؛ یعنی اگر شما ساختار را در توسعه و تكامل دیدید,  طور, دقیقاً  ج( ما هم همین

كنید هر چند در سطح كالن، در تعمیر ممكن است كسی بگوید  نید تعمیر میمجبورید به یک برسید, اگر نبی

نیازمند به مالحظة یک مبنای واحد در كل نیست؛ یعنی تعمیر كارهای مكانیک داریم كه ماشین خراب را 

كند؛  كند، خوب هم كار می زند با كارخانه كه درست می كنند و واقعاً هم بقول معروف مو نمی درست می

ها( واقعاً ممكن است تراش بزند و درست بكند و یا پیدا بكند. یک  بفرض یک قطعه را )نه همة قطعهیعنی 

ساخت, كه واقعاً از نظر خوب بودن و  ها سوهان می سوهان سازی در شیراز بود كه از فنرهای شكسته ماشین

توانست برای تولید  این نمیهای خارجی نبود, ولی قطعاً  كار كردن و مقاومت و قدرت كاریش كمتر از سوهان

 توانست. فوالد، فرمول بدهد و در سطحی باالتر از این نمی

كه فیزیک اتمی را  روند دنبال این كه می برای توسعه یافتن تكنولوژی, مهندسی طرح بكند. بعبارت دیگر این

خواهد یک  یم، بلكه میپیدا كنند، این از سر مثالً بیكاری نیست كه بگویند حاال برویم این را هم پیدا بكن

 آید كه... های مختلفی را كه الزم دارد، تناسب درست كند. من به نظرم می وحدتی را پیدا كند تا برای تنوع

 ( ]؟[1س

 اش بدهند. كه فیزیک كیهانی و اتمی را توسعه روند سراغ این ج( یعنی می

 ( اصلش همین وحدت نیروها است.1س

در یک كارگاهی برای خودش كار   یه تفسیر بكنند؛ بگویند هر كسی برود مثالًج( اگر نخواهند این را بر یک پا

فرستند بگویند یک كسی برود یک شعر خوبی بگوید؛ بلكه  بكند. مثالً این را مانند شعر گفتن از سر ذوق نمی

 خواهند آن را در همه جاری كنند. می

پاك بشود؛ یعنی مشكل ذهنی ـ منطقی دارد.  جا بود كه این باید واقعاً به نظر من ( سؤال دیگری این1س

طوری تعریف كردیم و ]؟[ با تغییر  م را این ّ ام( مثالً اگر تقو فرمایند )چون من نوشته حاج آقای میرباقری می

م شدن، اگر  ّ تناسبات، با تغییر یكی از این تناسبها، تقوم یكی باعث ایجاد وحدت بین ]؟[ تقوم و خارج از تقو
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شد, آن وقت یک سیستمی باید تعریف بدهیم كه همین اجزاء به عقیده من هستند؛ این دیگر طوری  این

 متقوّم نیست.

خواهم بگویم تقوم دارد؛  خواهیم, دیگر نیست. من می ای كه ما می ج( نه! نه! این معلوم است؛ یعنی منتجّه

 واهید.خ ای را كه شما می تقوّم كه از بین رفتنی نیست. تفسیر تقوم بر بهینه

ل كار هستیم. سؤال آقای میرباقری این است كه اصالً تناسب  ّ ج( بله! آن یک حرف دیگر است, ما فعالً او

 اینجوری نباشد و تناسب واحد بر آن جاری نباشد.

گویند اعداد پراكنده بشود, این چه ضرورتی دارد در تعریف  فرمایند تناسب واحد نباشد می ( نه! نمی1س

 گویید یا تناسب به معنای تناسب ]؟[ این تناسب را میتناسب؟ این 

 كه ما حتماً باید به توان برسیم. ( نه! یعنی این2س

 ج( به یک تناسب برسیم.

 شود یا نه, تقوم مطلوب یک چیز دیگری است. (: ه یک تناسب برسیم؛ بدون آن تقوم واقع نمی2س

ساختن هم، هم وحدت الزم دارم و هم باید عالمت  گویید كه من باید برای ابزار مطلوب ج( شما یک وقت می

 وحدت مطلوب داشته باشم. 

شود؟ یعنی حتی در شكل نامطلوب هم, یک  ( یک سؤال دیگر این كه آیا كالً تقوم بدون این واقع نمی2س

 تناسب و وحدتی است.

شانزده رفته و جای هشت ج( نه! نه! تناسب هم ]؟[ جاری......آنجا از دید شما و بنا به اندازه گیری شما, 

 نشسته است, ولی از دید یک كافر كه بیائیم شانزده جای خودش است.

كنیم یک درخت  ( نظر بنده این است كه حاال نه در نظام اجتماعی بلكه در نظام تكوین هم, فرض می2س

 فرمائید این تناسب در بین نیروهایش هست؟  كه یک سیستم شده است, می این  است؛ واقعاً

خواهم بگویم كه هم مُسلم از یک، دو، چهار تا شصت و چهار دارد و هم كافر, ولی وقتی مسلم  ( من میج

گوید جاهایش عوض شده است و  سنجد, ولذا می كند, به تناسبات خودش آن را می اعداد كافر را مالحظه می
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گویم بله!  من می مثالً یک آن جای خودش نیست و جای هشت آمده است و هشت آن جای یک رفته است.

گویید باید بدهند, ولكن اگر بخواهند كافر  خواستند مسلمان بشوند, این تغییری را كه شما می  اگر كفّار می

 باشند چطور؟! دیگر این طور كه نیست.

خواهید بفرمائید در نظام تكوین هم اصوالً هرجا  خواهم بگویم می ( عرض من چیز دیگری است, می2س

ّات  بر خصوصی  د یک نسبت واحد حاكم باشد؛ یعنی یک سیستم، یک درخت، یک حیوان؛ مثالًّی است بای تقوم

 و نیروهایش آیا واقعاً یک چنین تناسبی حاكم است؟  فیزیكی

 یک تناسباتی اگر یک وحدت باشد. .. ج( یعنی باید شما حتماً 

 ( شما در یک آن اشكال دارید یا در اصل تناسب؟1س

همة قوایش ابتدا است، مثالً كل نظام تكوین ابتدا سه   ی، یكی كه یک نسبت، مثالًجور ( نه! یک این2س

 بشود یا چهار یا ده یا هر چیز دیگر؛ یک نسبت بر كل نظام تكوین حاكم نیست.

شود. یک نسبت یعنی یک  رسد اگر یک نسبت حاكم نباشد كه همه چیز از داخل متالشی می ج( به نظر می

 ی الهیّه بر عالم نباشد, عالم چطوری روی پای خودش بایستد. یعنی اگر والیت ربوبیّه اراده هم باید باشد؛

ج( یعنی بعبارت دیگر مثل این است كه بگویید كه پای عالم به هیچ جای بند نباشد، یک چنین چیزی كه 

 شود؛ یعنی یک ]؟[ نباشد. نمی

 شوند. س( به جای وحدت وجودی و امثال آن، وحدت تناسبی می

 «لو كان فیهما آلهةٌ االّ اهلل لفسدتا» ج(

تواند  تواند حركت را تفسیر كند و نمی طور است؛ یعنی ما وحدت وجودی به آن معنایی كه نمی ج( همین

تصرف كند آن را منكر هستیم، نه اینكه بگوییم توحید افعالی به این معنا نباشد؛ یعنی اگر یک فاعل نباشد، 

شود كه عالم سرپا  یک خدا نداشته باشد، عالم در حال پرستش نباشد, نمی یک اراده نباشد، یک معشوق ،

 باشد. عالم چرا سرپا باشد؟! سرپا نباشد معنایش این است كه. ..
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( سؤال من باز نزدیكتر نبود كه این درختی كه قطعاً تناسب یكی بر آن حاكم است, حاال این درخت 1س

تغییر این تناسبات از تقوّم مطلوب ما كه وحدت ایجاد كرده است, فرمایند با  شود كه حاج آقا می دیگری می

تر كردم كه حاال در شكل جدید هم متقوّم به هم هستند یا نه؟  رود. من یک سؤال در مقطع پائین بیرون می

 فرمودند هستند، یكی هم بر آن حاكم است. حاج آقا می

 واقعاً یک تناسب حاكم است؟خواهم بگویم بر نظام تكوین,  ( عرض من همین است؛ می2س

گویید مثالً در سیستم ما از بین سه و تا بیست و هفت، دو تا بیست و هفت تا، سه  ( نظام تكوین كه می1س

 كنیم. تا بیست و هفت تا, اگر همین جواب را اگر نداشته باشیم, گیر می

باید بپرستند, یک چیز را هم باید بپرستند،  عالم حتماً   گویید كه كالً ج( نه! یک وقتی است كه شما می

شود  ماند، پس چطور می ریزد، دیگر هیچ چیز سر جای خودش نمی گویم اگر نپرستند كه عالم به هم می می

 كه چیزی سرجای خودش باشد؟ 

 تّا به تناسبی كه هس ( بله! روشن است، ام2س

 ( ]؟[ با چند تناسب.............1س

 ّل معلوم بشود. ج( نه! ببینید او

طور عددهایی برای خودشان  ( تناسبش یک تناسب منسجمی است. یک، هشت، یازده, شانزده؛ همین2س

 ّا به هم متقوّم هم هستند................... دارند, ام

ف بكند، معنایش این است كه خالقش نتواند  ّ شود تصر ج( معنایش این است كه انسجام ندارد، و در نظام نمی

 تصرف كند.

 ف با یک مبنای دیگری است, نه با این است.  ّ (: نه! تصر2س

گوییم در عالم مثل جاذبة عمومی  ج( نه! یک وقتی است كه این مطلب تمام باشد، یک وقتی است كه ما می

باید همه مُتوّلی   بر آن حاكم باشد و به یک فاعل حتماً  حتماً(كه من مثل نازلش را زدم(، بگوییم یک امر باید 

 باشند.
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شود, ولی فرمول جاذبه در هر دو  شود، جای بین این و زمین عوض می ( یعنی از آنجا كه جابجا می1س

 حالت است و یک فرمول است.

ة از آن را هم بگوییم,  ّ ذرج( یک فرمول حاكم, كه باید باشد؛ یعنی اگر واقعاً پرستش عمومی عالم، حتّی یک 

 به هم بخورد؛ به هم بخورد یعنی چه؟ دیگر حركت یعنی چه كه واقع بشود؟

دهیم, كل عالم جابجا  ( این نكتة واقعاً ظریفی است كه در همین مثال جاذبة عمومی، ما این را تكان می1س

 شود. می

 شود دو تا باشد! ج( ولی فرمول اصلی آن می

 شود دو تا باشد. گویم كه یكی است, نمی رم می( خوب همین را دا1س

خواهم عرض كنم این كه آقای خمینی )كه خدایش رحمت كند( بنا به همان فلسفة خودشان  ج( یعنی می

فرمودند كه حاال یادم  پرستند )یک چیزی می گفتند از عالم اعلی علیین تا اسفل السافلین همه خدا را می می

د كه در پرستش، معبود دو تا بشود، معبود كه دو تا نیست؛ در عموم حركت توانید بگویی نیست( شما نمی

در بحث تقوّم داریم, این كه اگر وحدت نسبت نداشته باشید,   یكی است. حاال شما بعدش بنابر آنچه كه فعالً

باشد  ق در نظام, فرضی كه یک نظام ّ وحدت نظام هم ندارید و اگر وحدت نظام نداشته باشید دیگر فرض تفر

خواهیم و بعد در تناسباتش هم باید حتماً تنوع باشد,  نیست. پس ما یک قاعده برای كل و تناسبات آن می

شود؛  شود. اگر در تنوعش هم, بار دیگرش كه به وحدت نسبت نكند, دوباره آن هم نمی اگر تنوع نباشد نمی

یک وحدت نسبت، به عنوان زیر بنای  یعنی به عبارت دیگر شبیه این اگر بخواهیم در فیزیک اتمی بگوییم

 اش. اش داریم و یک وحدت تناسب هم داریم آخرش مجموعه اولیه

 ها و ]؟[ ( ستاره1س

 كند. ج( احسنت! كه تقوم راتعریف می
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 بسمه تعالی

 دوره استداللی ریاضیات اسالمی

17/81/1737 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

 تنوع، تناسب، تقوم واصل سه مرحله تكرار

 

 52ـ2103      

كنم. حاصل بحث این شد، كه فرمودید ما باید یک  االسالم میرباقری: من به طور اختصار عرض می حجت

نظام بدهیم، كه در آن كم و كیف به هم متقوم باشند. و برای اینكه به تقوم برسیم. باید از انتخاب واحد، 

هایی  ها، تناسب ن نسبتهای مختلف متناسب با آن واحد، ایجاد كنیم. بعد بین ای شروع كنیم. بعد نسبت

ها و مفاهیم تولید شده  ها را اگر به یک نسبت واحد رساندیم, تقوم بین كمیت ایجاد كنیم. خود این تناسب

شود. ظاهراً دلیل اجمالی آن هم, این بود, كه  شود. و در این چند مرحله, به یک نظام تبدیل می حاصل می

تواند  اشته باشیم, بر این نظام متقوم, بیش از یک نسبت, نمید مفرمودید ما اگر بخواهیم یک نظام متقو می

حاكم باشد. معنی تقوم هم این است, كه باید هر یک از اجزای نظام, به كل, متقوم باشند به طوری كه تغییر 

در آنها, در كل منعكس بشود. و بعد از طریق كل در خودشان }منعكس بشوند{. و همچنین هر یک از 

تغییر كرد, همین نسبت را روی این جزء داشته باشد. این هم معنی تقوّم بود. بنابراین, برای  كهاجزای دیگر 

رسیدن به چنین تقومی, كه هر موضوعی در اینجا باید جایگاه مشخص خودش, وزن مخصوص خودش را 

و كیف  كمداشته باشد, كه هم كیفیت خاصی باشد. هم تناسبات كمی, این كیف, با نظام داشته باشد, كه 
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خودش هم, به هم متقوم هستند. كه با تغییر كیفیت خودش جایگاه آن در كل و با تغییر كمیت آن, باز 

فرمودید باید دو ركن  كند. یک چنین نظامی اگر بخواهیم بدهیم, می نسبتش به كل كیفیت آن, تغییر می

. تا یک نسبت نباشد, دبشوداشته باشد؛ یک ركن آن, این است, كه باید یک نسبت واجد بر آن حاكم 

شود برای هر شئ, وزن معین در كل تعریف كرد. دوم اینكه برای رسیدن به چنین نسبت واحدی, همراه  نمی

های متناسب با او و تناسب  با تنوع، ما باید چند مرحله را پشت سر هم بگذاریم. از انتخاب واحد، بعد نسبت

باید تولید كنیم تا به چنین نظامی برسیم. و مجموع  ها، بناسها و یک نسبت واحد حاكم بر ت بین این نسبت

این دستگاه هم تولیدی است. نه كشف كردنی و انتزاعی. یک چنین دستگاهی و نظامی باید تولید بشود، كه 

 ابزار تصرف در روند توسعه قرار بگیرد.

نظام واحد برسیم، باید از این اگر به این سؤال را عنایت بفرمایید: یكی اینكه چرا برای اینكه ما به  حاال

خواهیم كه در تقوم، هم كثرت است. هم عاملی  مراحل بگذریم؟ یعنی قبول داریم، كه ما یک نظام متقوم می

. یكی اینكه چه لزومی دارد ما این كند یرساند. و به یک مجموعه تبدیل م كه اینها را به انسجام و وحدت می

و انسجامی برسیم، كه در شكل یک نظام باشد؟ دوم اینكه چرا  مراحل را سیر بكنیم، تا به یک وحدت

فرمایید؟ آیا چیز  حضرت عالی آن عامل وحدت را به عنوان وحدت نسبت حاكم بر تناسبات، معرفی می

به همدیگر باشد؟ و سوم اینكه آیا این در نظام كیفیات  ها تواند عامل وحدت و تقوم این كثرت دیگری نمی

كند؟  ها، مفهوم دیگری پیدا می گوییم؟ یا در نظام كیفیات، انتخاب واحد و ایجاد نسبت میهم، عین همین را 

روند ایجاد نسبت و تناسب و وحدت حاكم بر تناسبات، در نظام كیفیت هم به همین شكل هست؟ و در نظام 

دیگری باید  به تعبیر دیگر نظام اصطالحاتمان، برای رسیدن به نظام اصطالحات، یک روند ی،مفاهیم كیف

 وجود داشته باشد؟ 

االسالم والمسلمین حسینی: اولین مطلب این است، كه آخرین قسمتی را كه شما فرمودید: این بود،  حجت

ی كم جاری شد؛ همان  ی كم و نظام توسعه كه هر قانونی كه بر كم جاری شد؛ یعنی هر روشی كه بر توسعه

شود به دو اصل  نی نمیشود، یع قانون، قاعدتاً بر كیف هم جاری است؟ طبیعتاً بله! یعنی به دو روش نمی
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شود یک جاهایی كم داشته  برگردد، كه آن اصول در موضوع روش توسعه با هم، هماهنگ نباشند؟ نمی

ای كه  شود بگوییم روشی را كه در كم، آن هم بگونه باشیم، كه آنجاها كیف نداشته باشیم؟ و بالعكس. و نمی

ت، نه كمی كه منتزع است. كه بگوییم این در كیف به بریم؛ یعنی كمی كه در معادله اس ما كمّ را به كار می

ی  رود. باید آن هم حتماً در كیف، به كار برود. كیف هم در مراتب مختلف، چه كیف در توسعه كار نمی

ی در تعریف و پس از تعریف، در خود معادله. در معادله، باید آن تعاریفی كه داریم،  مفاهیم، چه پس از توسعه

داریم، پیوستگی حقیقی؛ یعنی تقوّم حقیقی كم به كیف و كیف به كم، مشاهده بشود.  با آن كمیاتی كه

شود و بالعكس. و این عوض شدن  دهند، كیف عوض می مشاهده هم بشود، كه یک ذره كم آن را تغییر می

لید كردن و تغییرات كم را هم، در كیف مشاهده كردن، اگر یک نظام در تو وتغییرات كیف را در كم مشاهده

آن و بر تولید آن حاكم نباشد؛ یعنی وحدت نسبتی، بین خود كم و كیف نباشد، این جاری نخواهد شد. یعنی 

ی كاربردی ما این  توانید بگویید كه معادله اگر در حقیقت تقوم كم به كیف و كیف به كم، نباشد، شما نمی

كنیم.  جای خودش عرض می تر، سوططوری است. بعد از این قسمت، حاال استدالل این قسمت را هم مب

كنیم، كه ادّعای ما این است كه باید به  اینجا فعالً، صرفاً اینكه آیا با یک روش است یا نه؟ ادعائاً عرض می

یک روش برگردد. بعد از این قسمت كه سؤال سوم حضرت عالی بود. سؤال دیگر حضرت عالی را عرض 

برای تنوّع داریم. و سپس تكرارِ تكرار؛ یعنی برای ایجاد تناسب و  راری تك كنیم، كه آیا سیری را كه درباره می

بعد هم تكرارِ تكرارِ تكرار، برای ایجاد تقوم؟ معنای اینها را و اینكه در هر كدام اینها، چه چیز به دست 

آید؟ را عرض كردیم. در جلسات قبل عرض كردیم، كه یک انتخاب واحدی داریم. انتخاب نسبتی داریم.  می

ی ایجاد نسبت اولیه انجام  ها كه به وسیله كنیم. در تنوع نسبت یجاد نسبتی داریم. و بعد آن را متنوّع میا

ی اوّلی و انتخاب اوّلی را رها بكنید.  خواهد؛ یعنی اگر استمرار اراده نباشد، اراده گیرد، باز استمرار اراده می می

بین یكی را كه انتخاب كردید با دو، سه، چهار، پنج  تنسبو نسبت بین آن انتخاب واحدهایی را كه كردید و 

توانید تنوع نسبت مالحظه  های دیگری، منفصل باشند، آن وقت شما نمی برقرار نكنید، و آنها هم، یک نسبت

كنید. تنوّع نسبت، وقتی است كه انتخاب نسبت شما، استمرار داشته باشد؛ یعنی یک نسبت واحد را، با 



210  ···························································································································································  

گویید: از  ی تكرار را می كنید، بتوانید نسبت بین آن را مالحظه كنید. لذا كلمه ایجاد می كههای دیگری  نسبت

نام یک كیفیت دیگر باشد، كه سنجش و  "ب"تكرار نسبت. واال دو اگر تكرار مالحظه نباشد، بلكه دو مثل 

متعددی بدون  های بتنسبتی هم با كیفیت اوّلی نداشته باشد. سه هم یكی، چهار هم یكی، پنج هم یكی، نس

توانیم از آن نظام بسازیم. نظام ساختن این است، كه شما بتوانید  مالحظه نسبت بین آنها، ایجاد بكنید. نمی

ترین واحد را بگیرید. یا  ایجاد نسبت، بین واحد انتخابی خود قرار بدهید. هیچ فرقی ندارد كه معنای بزرگ

ندارد. به هر حال برای تنوع، تنوعی كه شایستگی داشته باشد  قیترین واحد را بگیرید. در این باب فر كوچک

ی واحدی برای آن قائل بشوید، تا بعد هم  كه بعداَ در یک وحدت نظامی قرار بگیرد. باید از اوّل یک پایه

 زبتوانید در یک نسبت واحدی، آنها را نظام بدهید. التبه باید از چند سیر بگذرد كه اولّ آن تنوع است. قبل ا

گوییم نسبت  كنیم. عین وقتی كه می نوع چه دارید؟ قبل از تنوع هم ایجاد نسبت دارید. ایجاد نسبت میت

كنیم. و بعد از تنوع، مسئله تنوعِ تنوع را  آییم تنوع نسبت را ایجاد می واحد، باید حاكم باشد. بعد می

كند؛ یعنی  نوع را، به تناسب تبدیل میت نآید خود آ آوریم. تكرار تنوّع می آوریم؛ یعنی تكرار تنوع را می می

گوید همان نسبتی كه بین دو و چهار بود بین چهار و هشت بین هشت و شانزده، شانزده و  چه؟ یعنی می

سی و دو وجود دارد. همان نسبتی كه بین یک و سه، سه و نه، نه و بیست و هفت و الی آخر وجود دارد. 

انزده و باالتر وجود دارد. همان نسبتی كه بین یک و پنج، پنج و ش وهمان نسبتی كه بین یک و چهار، چهار 

بیست و پنج و الی آخر وجود دارد؛ یعنی كل آن تنوعی را كه قبالً داشتید، كه از تكرار نسبت درست شده 

آورد. تنوع در تناسب یعنی چه؟ تنوع در تناسب،  بود. تنوع را از رنگ تنوع، در نسبت. به تنوع در تناسب می

ی واحد نیست، همان  گویید همان نسبت؛ یعنی آن نسبت، دیگر كلمه حقیقت وحدت در تنوع است. می در

نسبتی كه بین دو چهار هست، همان، بین چهار و هشت هم هست. بین هشت و شانزده هم، همان است. این 

له. یک نسبت بین ب دگویی پذیر است؟ می گوییم. این وحدت در تنوع، خود آن هم تنوع را وحدت در تنوع می

آخر داریم و یک نسبتی هم داریم نسبت سه، سه است. یک، سه، نه، بیست و هفت الی  دو، چهار، هشت الی 

آخر داریم،  آخر، یک نسبت دیگر بین یک، چهار، شانزده الی آخر داریم، و بین یک، پنج و بیست و پنج الی   
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را داد. پس تناسب چیست؟ وحدت در تنوع است.  سبگویید همان نسبت است. این وحدت در تنوع، تنا می

وحدت در اختالف، ایجاد كرد. ولی یادمان نرود اگر انتخاب واحد اولیه نباشد، یعنی ایجاد واجد اولیه نباشد، و 

توانیم تناسب را، متنوع  توانید انجام بدهید. حاال آیا می استمرار نداشته باشد هیچ كدام از این كارها را نمی

گویید بله! تناسب یک سوّمی، تناسب یک چهارمی، تناسب یک پنجمی، تناسب یک ششمی، الی  كنیم؟ می

توانید به وحدت برسانید؟ یعنی مجموعه و نظام برای آن بكنید؟  آخر. حاال این تناسبی را كه دارید، آیا می

تناسب، یک نظام به  وعیک امر واحد، بر آن برقرار كنید كه بگویید وحدت در تنوع تناسب؟ كه وحدت در تن

ها هست. خود تناسب  ها، خودش وحدت در تنوع نسبت ها. و تنوع تناسب ما تحویل بدهد. از تنوع تناسب

اید. و  چیست؟ وحدت در تناسب نسبت است. تنوع نسبت چیست؟ این است كه یک نسبت واحد اختیار كرده

قضیه را به یک چیز برگرداندیم. از انتخاب یا  سراید. تنوع در نسبت. پس دو  های دیگر را با او سنجیده نسبت

بریم.  كنیم. با حاكم كردن وحدت نسبت بر تنوع تناسب، كار نظام سازیمان را به پایان می ایجاد واحد آغاز می

تنوع تناسب، یادمان نرود. اگر تنوع تناسب خودش در یک وحدت آمد، آن وقت دیگر كامالً با تنوع اولی ما 

شود؛  ها را كه بر آن دست بگذارید، وحدتتان متأثر می در تنوع تناسب، هر كدام از نسبت توحدفرق دارد. به 

 های مختلف.  های مختلف، از جایگاه یعنی وحدت در جایگاه

ایم كه ما از تكرار، تنوّع و از تكرارِ تكرار، تناسب. و از تكرارِ  تا اینجا چند تا تعریف انجام دادیم، یعنی گفته ما

 آوریم.  كرار، تقوّم را به دست میتكرارِ ت

 گذارید؟  . ... : حاال چرا اسم این را تكرار و تكرارِ تكرار میآقای

خواهیم ببینیم آنچه كه واقع شده است چند  ( حاال ببینیم آنچه كه واقع شده است، مگر چه شده است؟ میج

 تا چیز را در اینجا، )در این روش( ذكر كردیم؟

خواهیم تعریف این به دست  این تكرار و تكرارِ تكرار و تكرارِ تكرارِ تكرار تعریف دارد. می(. ... در ضمن خود س

 بیاید.
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اید؟ آیا آن كاری را كه انجام دادید، انتخاب واحد  ایم: یكی اینكه در اینجا چكار كرده ( ما چند تا كار كردهج

لی یک دانه شئ و مفهومی را كه ایجاد اید؟ آن را در اوّل گرچه به عنوان یک شئ، ایجاد كردید. و كرده

و میلیاردها از این واحدها و از این  یاردهاتوانست میل اید، ابتدائاً شبیه كار تجریدی بود؛ یعنی می كرده

دسته دسته، درست كردید. گفتید كه از تكرار این، من تنوع   ها فرض داشته باشد. بعد آمدید دسته نسبت

قند را انتخاب كردید، بعد هم این   اش یک واحد حبه به عنوان مثال ساده كنم؛ یعنی چه؟ یعنی ایجاد می

  گوییم انتخاب كردیم. یک گردیم می . ولی فعالً در این مرحله، باز برمیردیممطلب حل شد. گفتیم ایجاد ك

ست. كه ها باشد، ه ی قند را كه به عنوان واحد انتخاب كردید، فرض عقلی اینكه میلیاردها، از این یكی حبه

 های های مختلفی از آن را فرض كردید. دسته كند. بعد دسته ی یک حبه قند، بر آن صدق می این كلمه

های دو تایی، سه تایی، چهار تایی الی  ی قند، دسته قند سنجیدید. حبه ی  مختلف را آمدید، با این یک حبه

ید به یک بیان دیگر هم ذكر كنید، بگویید توان آخر شد. دو تایی، سه تایی، چهار تایی را شما در عین حال می

ها را وقتی با  و مصادیق آن است. دسته فهومكنیم غیر از مفهوم ماهیت یک م تكراری را كه ما مالحظه می

سنجید. معنای آن، این است كه اگر دو تا از آنها باشد، آن واحد، تكرار بشود. نامی را  تان می این واحد اولیه

های سه تایی  های دو تایی، دسته گذارید: دسته گذارید. دو نام می د، برای وحدت آن میگذاری كه برای آن می

توانید بسنجید، معنای آن، این است كه مكرراً واحد، كنار دست واحد  تایی، اینكه شما می ارهای چه و دسته

زء دوباره، سه باره، دیگر، كنار دست واحد آخر، مالحظه بشود. در حقیقت، تكرار )خود مفهوم تكرار، چیزی ج

هم در كنار آن آوردید.  یگرهای دو تایی، یعنی این یک بار، یكی د چهارباره آوردن همان مفهوم، نبود( دسته

ی تكرار، مكرر  ها، به وسیله های پنج تایی، الی آخر. دسته های چهار تایی، دسته های سه تایی، دسته دسته

ت بین یک دسته و واحد است. واحد پنج بار باید تكرار بشود مالحظه شدن همان واحد، یا مالحظه شدن نسب

بینیم، پنج  دسته پنج تایی می  بینیم و یک ما اینها را واحد می كهتا این دسته مالحظه بشود. در این دسته، 

 دهیم. ، عملی است كه انجام می"تكرار"بار آن نسبت اولیه، تكرار شده است. بنابراین 

 وشن است كه این تكرار، در واقع تكرار یک واحد است.( تا اینجا تقریباً رس
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 ( تكرار یک واحد. ..ج

 های مختلف. ( در دستهس

آورد. تنوع  دهد؛ یعنی تنوع نسبت را به وجود می های مختلف را تحویل می ( تكرار یک واحد در دستهج

ها انجام دادیم، گفتیم  های مختلف. حاال اگر همین كار را آمدیم در خود دسته نسبت، یعنی همان دسته

بار نوشتید، دیگر معنای ضرب  نجپها را، پنج بار زیر هم بنویسید. اگر  بیایید جمعِ جمع بكنید؛ یعی پنج تایی

دهد. ما از جمع، تكرار،  دهد. یک چیزی دیگری را هم برای ما می كنید. تكرارِ تكرار ضرب را می را مالحظه می

خواهیم؛ یعنی بگوییم: اگر به  خواهیم. بلكه تناسب را می خواستیم. از ضرب هم خود ضرب را نمی تنوع را می

كنید،  شود. حاال دو تا دو تایی را جمع می سه بار یا دو بار جمع كردید، دو میاین تعداد جمع كردید، مثالً 

گوییم همان نسبتی كه در جمع كردن بین یک و دو، دو بار بود، همان نسبت بین دو و  شود. می چهار می

چهار هست. همان نسبت، بین چهار و هشت است؛ یعنی از جمعِ جمع، یا از تكرار تكرار، ضرب به دست 

. ولی غرض ما از ضرب چیست؟ غرض ما از ضرب، تناسب است. معنای تناسب چیست؟ دنبال چه آید یم

دهیم، تكرارِ تكرار یا  چیز هستیم؟ معنای تناسب، وحدت در اختالف نسبت است. پس كاری را كه انجام می

 جمعِ جمع است. و هدفی را كه داریم، دست یافتن به تناسب است. 

 . ....:. .... آقای

گوید  دهد. می دهد؛ یعنی برای ما یک وحدت نسبتی را می ( همین ضرب معمولی، برای ما تناسب را میج

 همان نسبتی كه بین یک و پنج وجود دارد، در اینجا بین پنج و بیست و پنج وجود دارد. 

 میرباقری: یعنی تكرار پنج بار. آقای

 ( احسنت! ج

 نسبت.... ( یعنی هر چیزی كه تكرار پنج بار بشود، س

گوید كه همین بیست و پنج را هم كه شما مالحظه كنید. این  گوید.... می ( یک نسبت واحد دارد. میج

 بیست و پنج را. ..
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 كنیم.  ....: به تعبیر... یک ضربش تكیه میآقای

 ( احسنت! ج

 ....: مثالً. ... تعیین ظرفیت... این نسبت را. ... آقای

ست و پنج هم كه دوباره ضرب در پنج كه بشود، یعنی واحد آن بیست پنجم گوییم كه بی ( ای احسنت! میج

دهد؟  شود. این همین طور. .. باال برود آن وقت چه چیز به ما نتیجه می شود، صد و بیست و پنج می می

دهد. تناسب یعنی چه؟ یعنی وحدت، در تنوع نسبت. حاال این درست بر عكس آن كار  تناسب را نتیجه می

خواهیم در تنوع، ایجاد وحدت كنیم.  خواستیم از یک نسبت، ایجاد تنوع كنیم. حاال می ا بود. اوّل میاوّلی م

خواهیم آخر كار به نظام برسیم. نظام یک نسبت واحد در آن هست. ولی تا  برای چه این كار را بكنیم؟ ما می

ت، در تنوع نسبت است، نه در تنوع و حدتی در اختالف نسب گویم یگویید چرا؟ م شود. می اینجا كه نظام نمی

تناسب. اینجا اختالف است... صد و بیست و پنج با پنج فرق دارد ولی فرقشان، فرق اختالف نسبتی است، نه 

 گوییم چه كار بكنیم؟ دهد. حاال می اختالف تناسب. اختالف جایگاه را به ما تحویل نمی

فرمایید ما با این دو  چرا اگر غرض از اینكه می میرباقری: چون اختالف در همین... روشن است كه آقای

رسیم این است، كه ما تناسبات مختلفی داریم. و خود این تناسبات، هنوز به وحدت  مرحله به نظام نمی

شود.  تناسبات مختلف پیدا می كرار،اند. این است؛ یعنی از تكرار، از انواع مختلف ت اند، پس نظام نشده نرسیده

این تناسبات واحد حاكم بر انواع نسبت است. تكرار سه باری، چهار باری حاال هر چند هم  تكرار پنج باری،

 كه سه بار تكرار بشود، یک یا هفت یا یازده باشد. 

دهد. دو: زیردستی آن یعنی  ی بسته شده، تحویل شما نمی دهد؛ یعنی یک مجموعه ( وحدت تحویل نمیج

ثالً پنج یا سه را گرفتیم. این سه را كه شما گرفتید و دارید مالحظه ی از آن را اگر بگیریم؛ یعنی م یک دانه

بگویید تنوع نسبت واحد است، نه  یدتوان توانید بگویید، كه اجزای این، تناسب است. بلكه می كنید، نمی می

تناسب. به خالفی كه اگر شما یک مجموعه، یک نظام درست كردید، كه در آن دو چیز حتماً لحاظ شده 
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. یک: وحدت داشته باشد. نه وحدت نسبت در آن حاكم شده باشد، وحدت داشته باشد؛ یعنی یک نظام. باشد

 نسبت. عدو: اینكه درون آن، تنوع تناسب باشد، نه تنو

 اند. ( تناسبات مختلفی در آن به كار گرفته شده باشد، كه به وحدت رسیدهس

 بت هستند. ( كه هر كدام از آنها در عین حال، وحدت در تنوع نسج

 رساند.  های مختلف را به وحدت می ( بله! معلوم است كه خود تناسب، نسبتس

( احسنت! یعنی اجزای این, تنوع نسبت نیست, كه به صورت كمّی و جداگانه اضافه شده باشد, بلكه ج

 وحدتی در تناسب نسبت است. 

گوییم یک وحدت نسبت بین آنها  ی( یعنی بین یک و پنج و هفت و سی و پنج و هر عددی كه بخواهیم، مس

گوییم تناسب  كنیم. مثالً می حاكم است. بین این انواع مختلف, داریم یک وحدتی از طریق تناسب برقرار می

پنج باشد. تا اینجا معلوم  اش هفت و سی و پنج همان تناسب یک و پنج است. یا هر دو عدد دیگری, كه رابطه

توانیم تناسب بین آن ایجاد كنیم. واحدهای مختلف,  شته باشیم, نمیهای مختلف ندا است كه ما اگر نسبت

 شود بین آنها یک تناسب حاكم كرد.  اگر مبنای انواع بشوند، نمی

كنید, یک وحدتی در تنوع نسبت است. ولی خود این وحدتها،  ( احسنت! حاال تناسب كه ایجاد میج

ای، چهارچهاری و پنج پنجی  ی كه دو دویی، سه سههای تواند داشته باشد؛ یعنی ضرب وحدتهای مختلفی می

كنم, كه  می درستهست. درست است؟ بله اگر شما اینها را در یک وحدت وارد بكنید, بگویید من یک نظام 

های مختلفی دارد. همه به هم متقومند؛ یعنی یک نسبت بر آنها حاكم است؛ در یک نظام هم قابل  جایگاه

اعضای متنوّع و جداجدا از یک نسبت نیست. بلكه وحدتی در اختالف نسبت  تعریف هستند؛ اعضای آن هم,

 است. 

توان از تكرار یک نسبت یا یک واحد درست كرد؟  گردم. آیا یک مجموعه را, می من دوباره برمی حاال

ی پنج  كنید؛ یعنی یک مجموعه ای كه درست می گویید برای اینكه مجموعه گویم چرا؟ می گویید نه! می می

های مختلف  ی جایگاهتایی, از تكرار یک واحد یا یک نسبت, اعضا در اینجا مفروض است كه برابر هست؛ یعن
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ی پنج تایی, نسبت به یک، یكی است. تكرار هم نیست؛ اعضا مساوی  ندارد. جایگاه هر عضو از مجموعه

دهند, ولی تنوع نسبت را تحویل  های مساوی، مجموعه و نظام را تحویل نمی هستند. اعضای مساوی، نسبت

شود. وحدت نسبت,  گوییم نه! نمی درست كرد؟ می هجموعتوان از تكرارِ تكرار یا ضرب, م دهند. حاال آیا می می

گویید یعنی چه یک مجموعه  در تنوع نسبت داریم. ولكن اوالً, حدّ ندارد؛ یعنی یک مجموعه نیست، می

گویید یعنی این ضرب نسبت یک و سه همان نسبتی بین آن برقرار است كه بین سه و نه. همان  نیست؟ می

 نه و بیست و هفت و هر چه كه باالتر برود.  نسبت بین آن برقرار است كه بین

 اش را انتخاب بكند و با آن یک نظام درست كند؟ شود یک آدم, سلسله ( یعنی اینجا نمیس

گویند تا  خواهیم درست كنیم. می گوییم یک نظام می كنیم و می ( حاال تا بیست و هفت آن را ما جدا میج

ندارید كه چرا بریدید؟ آن سرجای خودش محفوظ است. حاال تا بیست و هفت آن را بریدید. دلیل بریدن هم 

نسبت در تنوع نسبت است؟  دتگویید وح بیست و هفت آن را كه شما بریدید, آیا چه چیزی را دارید كه می

گویید  گوییم وحدت نسبتی را كه دارید, اعضای شما متنوع هستند، آیا تناسبی هم به همدیگر دارند؟ می می

گوییم یک سر آن, تنوع نسبتتان هست، وحدت نسبتتان  ی همین وحدت نسبت است. می فقط به وسیله

توانیم به دست  . ما تا اینجا اختالف منزلت نمیتهست كه... ضرب كنید. یک سر آن هم, تكرار واحدتان اس

 شود در آن اختالف منزلت نیست. وحدت نسبت بر آن بیاوریم. در بیست و هفتی كه در ضرب مشاهده می

 هایشان نظام و متناسبت ندارد, فقط یک نسبت در آن وجود دارد.  حاكم هست، تنوع هم دارد, ولی تنوع

ی آنها به همدیگر مثالً نسبت یک دوّمی یا یک  ( مثالً بیست و هفت عدد انتخاب كنیم كه نسبت همهس

 سوّمی است. 

توانید... انتخاب  توانید انتخاب بفرمایید. بیست و هفت از یک عدد می ( نه! نه! بیست و هفت تا عدد.... نمیج

گویید همان نسبتی كه بین سه و نه برقرار است,  بكنید, كه تنوعی را كه شما داشتید سه بوده است. می

 همان نسبت هم بین نه و بیست و هفت برقرار است. 

 شانزده و چهل و هشت برقرار است. ( یا مثالً بین س
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 دانه را ذكر بكنیم.  ( حاال سراغ چیز دیگری نرویم، فعالً همین یکج

 شود.  خواهم بگویم آن تنوع هم اینجا, داخل این می ( یعنی میس

توانیم بگوییم كه آن تنوعی كه بین یک و سه, سه و نه, نه و بیست و هفت هست, مسلماً با  ( نه! یعنی نمیج

 كند.  عی كه بین یک و مثالً پنج، پنج و بیست و پنج هست, فرق میتنو

 ( بله! ولی با تنوع مثالً شانزده و چهل و هشت با تنوع هشت و بیست و چهار.س

 ( باید با آن فرق داشته باشد. ج

ی آن یک سوّمی است؛ یعنی واحدمان را یک انتخاب نكنیم, بلكه واحدمان را  ( یک تنوع است. چون همهس

 هشت انتخاب بكنیم, سه برابری. 

بار  برید معنای آن, این است كه وحدتتان را یک ( بله! به شرط اینكه معنای سه برابری را شما در دو كه میج

اید, مفهوم آن, این است  اید؛ یعنی اگر واحدتتان را هشت گرفته بار تغییر داده اید. واحدتان را یک تغییر داده

دو و شش به جای سه, شش گفتیم, و به جای نه,  تیماید, نه یک. اگر گف ما دو گرفتهتان را ش كه واحد اولیه

 تا گفتیم، این در اینجا, نسبت واحد در تنوع نسبت نیست.  هجده گفتیم و جای بیست و هفت هم سه هیجده

یست و ( بله! عرض من این بود كه همان نسبت را بگیریم، هشت هم از واحد درست شده است، شانزده و بس

شود,  گوییم هشت مثالً از بیست و چهار. یک چنین چیزی را هم می چهار هم از واحد درست شده است، می

 گفت؟ 

شود گفت؟ آن یک حرف دیگری  سومی. حاال آن یک سؤال دیگری است, كه آیا می ( یعنی یک نسبت, یک ج

توانیم  م یک و سه و نه و بیست و هفت میگویی جا كه ما می است. در قدم اوّل كار بیاییم ببینیم آیا در همین

بگوییم این یک مجموعه و نظام است؟ در حالی كه با توان به دست نیاورده باشیم, بلكه با ضرب به دست 

ی همان یک توان  ایم, و ظاهر آن هم باندازه توانیم بگوییم، یک تكه از آن را بریده آورده باشیم؟ نه! نمی

گوییم؟ در اینجا یک نسبت واحد وجود دارد, تمام. ولكن آیا  ا وقتی كه توان میبریدیم... ، چه فرقی دارد ب

در تنوع است, یا وحدت در تناسب است؟ فرقی را كه بین  وحدتیک نسبت واحد, در چه چیزی؟ یعنی 
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های  گوییم جایگاه گذاریم. وحدت, اگر در اختالف تناسب باشد, می وحدت در تنوع و وحدت در تناسب می

گوییم چیزهای مختلفی را  دهد. ولی وحدت, اگر در تنوع نسبت باشد, می یک نظام را تحویل می مختلف

نباشد از تكرار واحدمان, تنوع نسبت به دست بیاید, نه تنوع تناسب, تنوع تناسب,  چوندهد. چرا؟  نشان نمی

ب باشد. وحدت, در تنوع خواهیم حتماً باید تنوع تناس وحدت در تنوع هست. ما آن چیزی را كه در نظام می

 تناسب }باشد{.

( حاال عرض من هم این است كه چرا؟ یعنی حاال چرا بگوییم كه در این مرحله، نظام نشد؟ یكی اینكه س

ی بعد تبدیل به نظام  فرض اینكه در این مرحله نظام نشد, در مرحله شود, علی  چرا در این مرحله، نظام نمی

 بشود. 

مان, بنا شده است. اجزای مركبی كه  دانیم بنا به بحث فلسفه نظام، مقوم می ( ما چیزهایی را كه درج

حقیقتشان به كلّ متقوم باشد. و حقیقت كل به آنها متقوم باشد. باید دنبال چنین چیزی باشیم. و این تقوم 

 تان كه از اصول فلسفی اشود. اگر شم هم بدون اختالف نسبت؛ یعنی با فرض تساوی نسبت, حاصل نمی

اید به اینكه مركب چیست؟ گفتید مركب باید حتماً اختالف داشته باشد, اعضایش نباید  اید. و رسیده آمده

شود. بعد حتی برای  باره بحث زیادی هم شده است( با اعضای مساوی، تركیب نمی مساوی باشد؟ )در این

یم كه باید تغییر در نظام به ا شدن كیفی است. گفته هایم اضافه شدن كمی نیست. بلكه اضاف كمال هم گفته

وجود بیاید. تغییر در ساختار به وجود بیاید. در نظام اختالف منزلت و تناسب است, نه تنوع اعضاء. تنوع 

اید كه مثالً اوّل از  دهد. شما گفته اعضای بریده از هم, كه تنوع تناسب در آن نباشد, این نظام را تحویل نمی

دهد؛ یعنی تمام  ی قند, نظام نمی شود, نظام ساخت بیست و هفت تا حبه بیست و هفت تا عضو مساوی نمی

هایی كه درباره این بوده است كه ذات یا كیفیت, اصل نباشد و مجموعه اعتباری نباشد, روی این دور  صحبت

اند, اصل  ی مساوی هستند و از اجزای مساوی به دست آمده زند. كه اگر بخواهید بگویید مجموعه می

گویند این اسم است. عنوان  شود. مثل اینكه به ده هزار نفر, یک لشكر بگویید. كه می اعتباری می مجموعه،
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توانستید لشكر بگویید. به پنجاه هزار تا هم  توانستید لشكر بگویید. به هزار تا هم می شما به پنج هزار تا می

 لشكر بگویید.  انستیدتو تا هم می500توانستید لشكر بگویید به  می

شود. تا اینجا هم روشن است. قدم  ( بله! اینكه روشن است. از تكرار واحدهای مساوی، نظام درست نمیس

 دوّم تنوع نسبت درست كنیم.

 كنید. ( قدم دوّم این است كه حاال تنوع نسبتی را كه درست میج

 ( از تكرار آن نظام درست كنیم. س

آید, باز اگر مبنای شما این باشد كه تنوع، به  ست میكنید كه از جمع به د ( تنوع نسبتی را كه درست میج

 هایی از یک واحد, این هم باز نظام درست كن, نشد.  شود؛ یعنی تنوع نسبت به واحد تعریف می

 ( چرا نشد؟ س

 ( یعنی همان اشكال اوّل در اینجا...؛ یعنی گفتید كه پنج، پنج چیست؟ حاال بیست و هفت تا عدد مختلف.ج

 خود بیست و هفت هستند. ( یک, دو تاس

شوند؟  گوییم هر كدام از اینها به چه چیزی توصیف می كنیم. می آییم یک مجموعه درست می ( بله! میج

دهد. حاال اولین  گویید این هم نظام نمی گویید به یک نسبت واحد. دو تا، سه تای از آن یک حبه قند, می می

كنم. كه دیگر وحدت نسبت كه مثالً  بین اینها درست می گویید من وحدت نسبت, كنید می كاری كه شما می

كنیم كه معنی ضرب است, مفهوماً با مفهوم تنوع نسبت, یک فرقی دارد. كه  ما در تنوع نسبت, صحبت می

گوید من كاری ندارم كه واحد آن چقدر است؟ واحد آن  در آنجا منشاء وحدت آن, واحد بود. در اینجا می

توانیم  است؟ از واحد درست شده است, و می قرارچندمی, بین آن بر  بت یکكوچک یا بزرگ است، نس

گوییم همان نسبتی كه بین سه و نه  كنیم. می بندی می براساس انتزاع برای آن تعریف هم بدهیم, ولی تناسب

 آوریم. نه اختالفی از وحدت. در تنوع بود, همان نسبت بین نه و بیست و هفت است. وحدت در اختالف می

حده بودند. در اینجا وحدتی در اختالف است.   بریده و علی حده, علی بریده ها تالفاختالفی از یكی بود، اخ

 فرق مفهومی بین این دو تا است, كه اختالفی از وحدت باشد, یا وحدتی در اختالف باشد. 
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 چیز است.........  .... :. .............. ماهیتاً یکآقای

 تعالی }برای جلسه آینده بحث خواهیم كرد{  سبت را انشاءاهلل( وحدت در اختالف نج

 اهلل علی محمد و آله الطاهرین وصلی

دهیم اصالًًَ... تعاریفی  خواهم عرض كنم ضرب, جمع, توان هر سه را آنها دارند. تعاریفی را كه به آن می ( میج

 دهیم.  را كه ما به آن می

گویید: پنج, بیست و پنج, صد و بیست و پنج یعنی این  گویید... می . ..:. ... بنابراین.... به نسبت میآقای

 آخری... 

كنیم, شاید آنها چنین تعریفی را اصالً برای ضرب نداشته  ( نه! اصالً ما این تعریفی را كه برای ضرب میج

گوییم, غرضمان را از  یم ما جمع و ضربی را كه میتوانیم كاری را كه مال... بكن باشند. بدون تعریف هم نمی

گوییم كه اینجا تنوع نسبت است, اینجا وحدت نسبت در تنوع است، اینجا وحدت در تنوع تناسب  آن می

كنیم، یعنی در حقیقت بر اساس فلسفه خودمان, نه اصالت  است. ما برای آن, بنا به تعریفمان صحبت می

تر از این حرفها باشد. یعنی به عبارت دیگر معنای اینكه بتوانیم  كیفیت. ممكن است آن خیلی ساده

های آنها را باید در دستگاه  مان را كمّی بكنیم, همین است آن وقت در }طریق{ حقیقت, دستگاه فلسفه

 خودمان حل كنیم. 

 



 0جلسه 

 بسمه تعالی

 دوره استداللی ریاضیات اسالمی

13/81/1737 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

 بررسی تفاوت جمع، ضرب، توان

 

 2نوار:  53شماره:  27/1/73موضوع كلی: دوره استداللی مدل تاریخ:  2104كد: 

حجت االسالم میرباقری:... و یک نظام متقوم از مفاهیم این است كه برای مفاهیم ابتدائاً یک واحدی انتخاب 

های مختلف یا به دفعات مختلف, انواعی از  را تكرار كنیم تا از تكرار این واحد به گونه كنیم، بعد آن واحد

همان نسبت ـ با فرض همان نسبت واحد در همه اینها ـ درست بشود. بین این انواع نسبت باید تناسباتی 

كم كنید تا نظام ایجاد كنیم تا وحدتی در این تنوع پیدا بشود، بعد بر این تناسبات یک نسبت واحد را حا

تناسبات ـ تعبیر ـ دیگر بشود، این نظامِ تناسبات در آن عناصری كه وجود دارند كامالً بهم متقوم هستند، 

شود. این راهی بود كه فرمودید برای رسیدن به یک نظام  بمعنی اینكه هر یک به جایگاهش دقیقاً تعریف می

ی تناسب بین اینها تا اینجا روش است. بعد این را  ظهمتقوم الزم است. مفهوم تكرار یک نسبت و بعد مالح

بتوان رساندن, یعنی یک نسبت را بر همه اینها حاكم كردن, مفهوم این خیلی روشن نیست كه یک نسبت را 

شد یک نسبت حاكم كنیم، طبیعتاً  حاكم كنیم، مقصود این نیست كه بر همین تنوعات مختلفی كه فرض می

 شود. در اینجا فرض می و قاعدتاً یک تنوع خاصی
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حجت االسالم و المسلمین حسینی: ما یک تنوعی در تنوع نسبتها و یک تنوعی در تنوع تناسبها داریم. در 

، 4، 3، 2، 1بینید كه با مالحظه یک نسبت متنوع هستند, مثالً  های متعددی را می تنوع نسبت، شما كیفیت

اید كه اگر این كیفیت نسبت را، این كیفیت  د فرمودهیک كیفیت نسبتی است كه شما ایجا 5، كیفیت 6، 5

اید و منسوب به فرض شما است با كیفیت  انتخاب شده به وسیله شما را، این كیفیتی را كه شما فرض فرموده

برابر  5بودید، ایجاد فرموده بودید, نسبت بینش را مالحظه كنند نسبت مثالً   اولی را كه باز شما فرض فرموده

برابر ]؟[. تنوع نسبت به وسیله تكرار نسبتِ فرض شده یا ایجاد  5اگر آن را با واحدش بسنجند،  ]؟[؛ یعنی

كنید و برای آن چند تا یک  اید، تكرار می شده یا انتخاب شده، چند دانه از آن نسبتی را كه ایجاد كرده

كنید، وحدتی كه اگر آن  شود و یا اینكه دفعتاً یک نسبت بزرگتری ایجاد می می 5كنید كه  وحدت فرض می

شود. در اینجا چیزی را كه  تای از آن برابر یكی از این می 5اید بسنجند،  را با نسبتی را كه قبالً ایجاد كرده

هایی كه از فرض شما است به صورت یک  خواهیم بگوییم, تنوع هست ولكن هر تک دانه از این نوع می

پذیر است یک سومی، یک چهارمی، یک   سب هم تنوعكیفیت و یک وحدت است. هذا بخالف تناسب؛ تنا

و الی آخر وجود دارد  27و  5، 5و  3، 3و  1پنچمی، یک ششمی كه مثالً یک سوم، تناسبی است كه بین 

پذیر است؛  و الی آخر( ولكن این نسبت، این وحدتِ نسبت در تنوع نسبت، حركت 243و  81، 81و  27)مثل 

باشد  5و  3تواند بین  باشد و می 3و  1تواند بین  اص نیست، این نسبت مییعنی این نسبت بین دو كیفیت خ

باشد، نسبتِ یک سومی، نسبتی  243و  81باشد،  81و  27تواند بین  باشد و می 27و  5تواند بین  و می

كیلویی  10آورش یک وزنه  جاری است؛ یعنی اگر ما یک قپانی داشته باشیم كه یک طرف بازوی گشت

بینیم  آور حركت بدهد، می یک طرف دیگر آن سنگ یک كیلویی را روی طرف دیگر بازوی گشتبگذارند و 

شود  آور سبكتر باشد و گاهی هم می شود كه سنگ یک كیلویی در حال حركت روی بازوی گشت گاهی می

ه تر باشد؛ یعنی صحیح است بگوییم چه نسبتی بین آن برقرار است, ضرب در چ كه از وزن آن طرفش سنگین

آنها در حال  ی اوزانی را مثل این قپان فرض كنید كه هر كدام از  شود، حاال اگر یک مجموعه می  ای فاصله

 حركت هستند. 
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شما از نظام تناسبات، باید سخن بگویید. بنابراین فرق بین تنوعِ در نسبت و تنوعِ در تناسب، تنوعِ در تناسب, 

ت با حفظ واحد, یک كیفیت برابر یک كیفیت تنها است؛ یعنی پذیرد ولی تنوع در نسب تعداد مختلفی را می

تواند متغییر فرض بشود، در  گیریم. واحدش در دومی می واحدش را در یكی از آنها, در تنوع نسبت ثابت می

 پذیر است.  گوییم حركت تناسب، واحد، متغیر است، هم تنوع است و هم واحد، متغیر است، لذا می

 ثالً. ..س( واحد متغیر است م

بود؛ یعنی یک وقتی است كه  27و  5همان نسبت بینش برقرار است كه بین واحدی كه  3، 1، 5، 3ج( واحد 

كیلو بشود اصالً فرض  3برابر آن  3كنیم كه فقط  گوییم( مالحظه می ما یک كیلو )به یک واحد یک كیلو می

 دیگری نداریم. 

خواهید بفرمایید یا نه! فقط تناسباتی كه  را هم می 12و  4ن س( بله! روشن شده است, به گمانم ـ مثالً ـ بی

 در یک روند است؟

بینید. وقتی از تنوعی كه واحدهایش، واحد تناسبی باشد؛ یعنی نظامی كه روابطش از سنخ  ج( نه! در سیر می

یا احیاناً  عضو آن باشد 5و  3تواند  به صورت ثابت نباشد, از قبیل نسبت یک سومی كه می 3و  1روابط بین 

عضو آن بشود, تناسب است. اگر بنا  81و  27عضوش باشد, یا آن هم عوض بشود  5تا مثالً  27عوض بشود 

ـ تعداد 2ـ واحد در حال تغییر. 1شد واحد در حال تغییر و متنوع باشد، دو تا خصوصیت داشته باشد؛ 

 شود. واحدهای در حال تغییر، متنوع. نظام تناسب می

 ل تغییر باشد ]؟[؟س( واحد در حا

 ج( یعنی واحد. ..

است و وقتی  1، واحدمان 3و  1گوییم  فرمایید وقتی می س( معلوم است واحد در حال تغییر است؛ یعنی می

گوییم, خالصه آن حداقلی كه ضرب  می 27و  5برابر شده است. وقتی  3است،  3گوییم واحد  می 5و  3

 ار آن واحد است.باشد، تكرار، تكر شود، آن واحد ما می می
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تواند واحد شما  گوید می كند. بلكه می ج( تكرار آن واحد است, ولكن در تناسب یک واحد خاص را شرط نمی

 باشد به خالف اینكه ]؟[. 5و  3تواند هم  باشد و می 3و  1

 س( در تناسب همین است. بنابراین تنوع است و واحد هم متغیر است.

و  1تناسبهای متغیر مختلفی بیاورید. در یک تناسب اگر بیاورید، فقط بگویید ج( واحد هم متغیر است اگر 

پذیر است، یک وحدت در تنوعِ نسبت است، آیا  ، معنایش این است كه فقط واحدتان تغییر81و  5, 5و  3, 3

روی خواهیم تناسبهای متنوع را داشته باشیم كه دست  خواهیم یا اینكه ما می یک وحدت در تنوع نسبت می

 ها بگذاریم نگویند این رابطه بین یک واحد ثابت و یک نسبت دیگر است؟ هر كدام از این رابطه

 س( معلوم است كه ما تناسبِ یک ]؟[

 ج( دو رقم تنوع داریم یكی تنوعِ یک سومی، یک چهارمی، یک پنجمی، یک ششمی است.

 ثابت نیست. س( دوم اینكه خود هر یک از این تنوعها واحدش متغیر است, واحدش

 ج( ای احسنت!

 س( انواع مختلفی از تناسب، كه هر یک واحد ثابتی ندارد.

گفتیم وحدت در بین  كردیم و می رسیدیم قطع می ج( ای احسنت! به خالف اینكه وقتی ما به تناسب می

حدت گیریم )علی فرض اینكه این طوری بود(. در آنجا و اختالف نسبت كه هست، فقط یک تكه از آن را می

 دیدیم ولی در اختالف نسبت, نه در اختالف تناسب. می

 شود به وحدت برسانیم؟ س( سؤال این است كه این تناسبات مختلف را چطور می

 ج( ابتدائاً این قسمت اولش را تمام بكنیم.

س( نسبت یک پنجم، یک نسبت، موضوع تناسب ما قرار بگیرد یا یک واحد را در یک نسبت اخذ كنیم؟ مثالً 

است و  1باشد, طبیعتاً همیشه یک طرفش  1بگوییم نسبت، نسبت یک پنجم نباشد ولی واحدش همیشه 

 آورد.  است، این محدودیت می 2یا  3یا  4یا  5طرف دیگرش یا 

 آورد؟ از این نظر كه یک نسبت ثابت واحد داریم. ج( این محدودیت از چه نظر می
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 آورد. ثابت بگیریم، هر كدام را بگیریم محدودیت میس( یا واحدش را ثابت بگیریم یا تناسبش را 

تواند از نظر واحد مختلف بگیرد هر  گیرید از نظر واحد مختلف است، می ج( در وقتی كه تناسبش را ثابت می

 چند وحدتش, یک وحدت بیشتر نیست.

 س( یک تناسب بین واحدهای مختلف و طرفش است.

تنها ما یک واحد و تنوعهای مختلف داریم كه از تكرار او حاصل  ج( ای احسنت! بنابراین در ابتدا, در جمع

شده است. در ضرب كه معنی تناسبی دارد بالعكس آن است, یک وحدت در اختالف واحد داریم. حاال 

ای  مان باید مجموعه خواهیم اوالً مجموعه ای را كه می خواهیم یک قدم باالتر بیاییم، بگوییم ما مجموعه می

تواند  ای از تناسبات می ایش اعضای ثابت نباشند. پس واحدش باید مختلف باشد. پس مجموعهباشد كه اعض

ای از تناسبهای  ای از تناسبهای مختلف باشد. مجموعه ای از نسبتهای مختلف، مجموعه باشد نه مجموعه

وحدت خاصی  ای از نسبتهای مختلف؛ چون واحد هر یک از تناسبات، البعینه است؛ یعنی مختلف, نه مجموعه

 تواند بپذیرد. دهد؛ تغییر را می را نشان نمی

س( حاج آقا! این هم روشن است؛ یعنی ما دنبال چیزی هستیم كه هم واحدمان متغیر باشد و هم 

 مان مختلف باشند. تناسبات

 ج( متعدد باشند ولی یک مجموعه باشند.

 3باشد  1باشد یا  4ند مثالً باشد یا توا س( بله! تناسب یک پنجم، یک چهارم، یک سوم و واحدش هم می

 باشد، همین طور به اختالف.

 ج( پس از اینكه این دو تا تمام شد در مرحله سوم صحبت است.

 شود به وحدت برسانیم. س( چطوری یک چنین چیزی را می

تناسبات  توانیم یک قاعده ذكر كنیم كه یک مجموعه را هم تمام بكند؟ وحدتِ در بین ج( باید ببینیم آیا می

خواهیم بگوییم  گفتیم، حاال می مختلف برابر با توان است. همان طوری كه تناسباتِ مختلف را یک تناسب می
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همان خصلتی كه بین ضرب و جمع بود كه ضرب، وحدت در تنوع نسبت بود همان خصلت هم در توان 

 وجود دارد؛ یعنی توان وحدتی در اختالف تنوع تناسب است.

ف تنوع تناسب(واحد رابطه ما باید تناسب باشد تا معلوم، وحدتی را كه دارد حركت پذیر )وحدت در اختال

باشد؛ یعنی همان خصلتی را كه تناسب در تنوعِ نسبت داشت, در اینجا توان، وحدت در تنوعِ تناسب دارد؛ 

داریم مال بندد، مجموعه در چند سطح باید بسته بشود؟ یک وحدت  یعنی در سطوح مختلف، مجموعه را می

ی توان كه دست  . روی هر مرتبه27]؟[ است، یک وحدت داریم مال سه ـ مثالً ـ به توان خود  27كه  3توانِ 

به  3دهد.  بگذارید مثل یک عدد است.، یک وحدت دارد. التبه در سطوح مختلف، وحدتهای مختلفی را می

توانیم دائماً اجزاء درونی آن را بگوییم كه  یم, می، یا اگر آن را هم بشمار27به توان  3، 5 3به توان  3، 1توان 

هم بگذرد  27و از  27به توان  3تا اینكه به  5به توان  3، 4به توان  3، 3به توان  3، 2به توان  3، 1بتوان  3

بریم؟ توان  برسد. چرا ما كلمه وحدت را در اینجا بكار می 30به توان  3 25به توان  3بشود،  28به توان  3و 

رساند این است كه اگر اجزاء  خواهیم عرض كنیم و به نظر وحدتش را می متغیر است، اینجا چیزی كه می كه

خصوصیت فرض  3دارای  3، 2، 1خواهید بكنید  را اجزای مختلف متنوع گرفتید و فرضِ واحدِ اولیی كه می

، 1به توان  3توان اولی شما خصوصیت از تركیب دیگری ایجاد نشده باشد.  3اید كه بقیه, جزء از این  كرده

هست به دست بیاید.  3رسد تا انواع تركیباتی كه از  می 27گیرد؛ یعنی به  یعنی به توان خودش انجام می

, چون فرض این است كه ]؟[ توان خاص، ربط بین روش و محتوی است، 5و  2و  4به توان  3شود گفت  نمی

 بكند )توان به عنوان یک روش(. تواند عمل اصول ثابت شده شما در روش توان، می

 س( توان، روش است یا ربط بین روش و محتوی است؟

 ج( روش است.

 س( فرمودید ربط بین روش و محتوی است.

خواهم عرض كنم كه ما از تكرار، تكرار، تكرار، تكرار، تكرار، چه چیزی را به دست آوردیم؟ توان را به  ج( می

خواهیم. برای رسیدن به  ای كه اعضای آن مختلف باشد می دست آوردیم اثبات كردیم كه مجموعه
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ای كه اعضایش مختلف باشد یک اثبات خصوصیت خاص است، و یک خود رسیدن به مجموعه است.   مجموعه

 راه رسیدن به مجموعه، توان شد. اثبات خصوصیت خاص, یعنی این روش در یک شكل خاص بكار برود.

 س( توان، روشن است.

تواند عمل بكند. توان, روشِ ایجاد  ، روش است، توان، روش در یک اصول اثبات شده خاص میج( بله! توان

وحدت در تنوع تناسب است كه این روشِ ایجادِ وحدت در تنوعِ تناسب، باید متناسب با اصول انجام بگیرد. 

ن نظامِ شامل و مشمول تان را تعریف كند؛ یعنی كوچكتری , واحد4اگر چهار تا اصل اثبات شده بود باید توان 

برابر در  4، 4باشد؛ یعنی  4، توان 256آورند اگر  شما را. و مثالً توان چهار را با ]؟[ ضرب هم به دست می

تا عضو دارد و بعد هم  4ای كه هر كدامش  تا فنجان یا خانه 256گفتیم كه  خودش ضرب بشود، آن وقت می

باشد.  256به توان  4همه واحدهایش به این اندازه باشد؛ یعنی  گفتیم كه بزرگترین نظامِ شاملتان هم باید می

تا فنجانی كه هر  27تایی،  3تا  27باشد  1به توان  3تا اصل است, باید  3حاال كه اصول اثبات شده شما 

شود كه بنا به تعریف، كوچكتر از این ندارید و  تا دانه داشته باشد، این كوچترین نظامتان می 3فنجانی 

 تواند نه بیشتر از این واحدها را داشته باشد نه كمتر. رین آن هم نمیبزرگت

فرمایید تناسب بین تنوعات  س( تا اینجا، مطلب روشن است كه معنای ضرب چیست. ضرب, یعنی می

كنیم كه خود تناسبات هم  مختلفی كه از تكرار یک واحد درست شده است, تناسباتی بین اینها برقرار می

حاال اگر ما بخواهیم بین این تناسباتِ مختلف، یک وحدتی ایجاد كنیم اولین سؤال این است كه آیا واحد. ... 

فرمایید اگر ما بخواهیم در تناسبات، وحدت  بین هر تناسبی وحدت قابل ایجاد كردن است, یا نه, اینكه می

 ایجاد كنیم؛ یعنی تناسبات خاصی را به وحدت برسانیم؟

 حدت رساندنِ تناسبات است, همان خصلتی كه بین ضرب بود.ج( توان، قانونِ به و

 رساند؟ س( یعنی عرضم این است كه هر تناسبی را به وحدت می
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آید، توان در سطح  اعداد خاصی زیر آن می 3ج( تناسباتی را كه تحت شمولِ یک توان است. توان در سطح 

پذیرد، هر عددی را  نی اعداد خاصی را میآید؛ یع ، یک مجموعه خاصی تحت آن می2، توان در سطح مثالً 4

 .2بتوان  1آورد, باید بگوییم  2شود زیر بلیط توان به توان  نمی

 س( مقصود از توان چیست؟ توان این است كه. ..

دهیم؛ یعنی تكرار جمع را به اندازه  ج( عرض كردیم همان كاری را كه در ضرب نسبت به جمع انجام می

 د, در اینجا همان كار را, یعنی تكرارِ تكرارِ تكرار است.شو خودش كه كردیم ضرب می

 شود. كنیم كه ضرب می س( یعنی واحدمان را در جمع به اندازه خودش تكرار می

 شود، واحدِ. .. كنیم كه جمع می ج( ای احسنت! واحدمان را در اول تكرار می

است؛ این واحدمان را چقدر  4 است یا 5است یا  8س( واحد ضرب دیگر خود آن جمع است؛ یعنی مثالً 

 كنیم؟ تكرار می

برید معنایش این است كه همان كاری را  ای كه شما كلمه توان را وقتی بكار می ج( این واحدمان را به اندازه

ی واحد خود  كنید؛ یعنی ضرب را به اندازه كنید حاال درباره خود ضرب می كه در ضرب نسبت به جمع می

 .كنید ضربتان, تكرار می

 گویید. تا می 27تا را  5، 3تا شده است، حاال  5تا،  3، 3بوده است  3اگر 

آوردیم، این نسبت  س( یعنی خالصه, مقصود از ضرب این بود كه ما از تكرار واحد، نسبتهایی را به دست می

واحدش متغیر  فرمایید این نسبت، بشود. البته بعد می 45، 7بشود  64، 8را به اندازه خودش تكرار كنیم مثالً 

كه رسیدیم دیگر  5شود, ولی به  تكرار می 3بار  3، 5و  3بین  27، 5، 3گوییم ـ مثالً ـ  است, وقتی می

 شود. می 5شود, آن تناسب  ، سه, سه نُه بار تكرار نمی5خواهیم بر قرار كنیم  را كه می 3تناسب 

 شود. می 5ج( بله! آن تناسب 

 اش. .. واحد اولیه 3س( تناسب 
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این تناسب در همه وجود دارد. تناسبش وجود  27و  5، 3و  1، 5و  3گویید بین  ولی یک سومی كه میج( 

 گویید. دارد نه در خود ضرب شما می

 3باشد یا  5باشد یا  27برابر شدن واحد مفروض؛ حاال واحد مفروضمان  3س( تناسب یک سومی؟ یعنی 

 باشد.

 پذیرد. ج( یعنی واحدهای مختلفی را می

كنیم به اندازه خودش هست؛ نه, ممكن  شود بگوییم تكراری را كه در واحدمان می پس ما در ضرب نمیس( 

 گوییم نسبتش یک سومی است نسبت یک سومی یعنی. .. , می81و  27برابر باشد, مثل  3است تكرار، 

 ج( با چه واحدی؟

 است. 27برابر شده است؛ واحدمان  3س( یعنی واحد ما 

، 3ضرب در  3بیاورید.  27توانید  برابر شده است ولی اگر خود اولی را حفظ كنید دیگر نمی 3ج( واحد شما 

 شود. می 27, 5ضرب در  3است،  5

 كند. گویم واحدش تغییر می كنم می س( من همین را عرض می

 تواند تغییر كند. ج( واحد در آنجا می

 س( نسبت، نسبت ثابتی بین واحدهای مختلف است.

 !ج( ای احسنت

فرمایید در ضرب،  كنیم. بنابراین عرضم این است كه می س( بر واحدهای مختلفی یک نسبت حاكم می

خواهیم  را وقتی می 3شود، همه جا به اندازه خودش نیست, مثالً نسبت  واحدمان به اندازه خودش تكرار می

رتاً نسبت یک سومی، نسبتی شود, اما ضرو بار تكرار می 3شود,  به اندازه خودش تكرار می 3بسنجیم,  5با 

 است.  3نیست كه واحد ما در آن همیشه به اندازه خودش تكرار بشود؛ چون واحد نسبتِ یک سوم گاهی 

 گویید؟ می 3اید و دوباره  را یک مفروض فرموده 5است,  5ج( یعنی آنجایی هم كه 

 شود یعنی چه؟  س( بله! عرضم این است یک ما به اندازه خودش تكرار می
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 خواهم عرض كنم كه )خوب عنایت بفرمایید كه یک خلطی نشود(. می ج(

 ایم اما یک اگر. .. س( درست است كه یک فرض كرده

 نیست دیگر نُه شما یک فرض شده است. 5ج( دیگر نُه شما, 

 س( بله! خوب یک فرض شده است.

كه اینجا واحدهای مختلف توانیم روی آن بیاورید, فقط فرقش با جمع این است  ج( دوباره شما سه را می

 پذیرد. می

 شود. فرمایید واحدمان به اندازه نسبت تكرار می س( یعنی به تعبیر دیگر می

 ج( ای احسنت! واحد نسبت است.

كنیم و آن  شود. در ضرب ما نسبتی را بین واحد برقرار می س( واحد نسبت در ضرب به اندازه نسبت تكرار می

 كنیم. تكرار می ی این نسبت واحد را به اندازه

گفتیم انتخاب واحد بكنید, در  ای را كه می ج( یک عبارت دیگر هم صحیح است بفرمایید كانه انتخاب اولیه

گویید غرضم از  اید و می اید. غرضتان از واحد، آن واحد را كنار گذاشته اینجا آن را خیلی كم رنگش كرده

تواند آن را  اگر كسی بخواهد آن واحد را تحلیل كند میتناسب و نسبت است، كاری به خود واحد ندارم. بله! 

به تنوعِ نسبت بیاورد و از تنوعِ نسبت هم آن را روی انتخاب واحد خاص بیاورد, ولی ابتدائاً ما اآلن كاری به 

اش, برای ما كافی است. ولی در توان كه چنین نیست،  گوییم به نسبتِ یک چندمی آن قسمتش نداریم، می

، یک 3و  1گویید  كنید, می گویید وحدتی در اختالف تناسب است؛ یعنی واحدها را حفظ می در توان می

 سوم.

س( پس ما در تناسب واحدهای مختلف ملحوظ نداریم, بلكه یک واحد ملحوظ در هر تناسبی داریم كه آن 

تی كه در ضربش واحد ابتدائاً به ضرب تبدیل شده است, بعد به تعداد تناسباتِ ضرب تكرار شده است. نسب

فرض كردیم, مثالً واحدمان یک است نسبتی را كه برای ضربش فرض كردیم نسبت یک چهارمی است, این 

 فرمایید تكرار بشود. بار می 4نسبت یک چهارمی 



 ····························································································  231 

گویید وجود تناسب, به وجود هم نفرمایید بلكه  كنید؟ می ج( درست است. ضرب را كال چه تعریف می

ای در اول داشتیم كه  , یک اراده3و  1ای كه سابقاً داشتیم  ب در استمرار ارادهبفرمایید ایجاد یک تناس

ی اول  های دیگری با حفظِ استمرارِ اراده مان را ایجاد كردیم, بعد اراده انتخاب واحد كردیم كه یک اراده

ت نكردید, ربط او هم باشد كه درس ی اول را كه ابطال نفرمودید، چیزهایی كه بی داشتیم, یعنی اراده

 شود. می 3، 1و  1و  1شود،  می 2، 1و  1گویید تكرارِ همان واحد،  می

یک معنای مباین با  5آن واحد اولیه محفوظ است، از  5كنیم در  را هم باز واحد فرض می 5س( یعنی وقتی 

 دهیم. را یک واحد قرار می 5كنیم مثالً خود  آن واحدِ اولیه فرض نمی

یک سومی، یک سومی، یک خودش معنا و مفهوم دارد این طوری نیست كه یک  ج( ای احسنت! لذا كلمه

گویید یک سوم معنایش این است  است, خوب وقتی می 1، 27برای  5گویید كه  هیچ نداشته باشد, اینكه می

 . ..3و  1اید و یک استمراری دارد. حاال  یک معنایی فرض فرموده 5، 4، 3، 2، 1كه برای یک در اول 

دانیم حد یقف ندارد, هم تناسبهای مختلفی را فرض كنیم  م این است كه تا مرحله تناسب ما میس( عرض

فرمایید به مرحله  شود فرض كرد. ولی وقتی می هم واحدهای مختلفی را فرض كنیم هر چه هم بگوییم می

 كنیم. رسیم ما باید یک واحد را فرض می توان می

 كنیم. ج( یک سطح را معین می

فرمایید اینجا حتماً  این واحد یک ضرب خاصی فرض بكنیم، بعد همان ضرب را بتوان برسانیم، میس( برای 

كنیم كه در این مجموعه اوالً تناسبات است و ثانیاً این تناسبات یک وحدتی هم  ای پیدا می یک مجموعه

 دارند. 

اعداد  5و  3كنم كه بین  ال میشود, از جنابعالی من سؤ می 5تا  3، 3گوییم  ج( در ضرب فرمودید كه ما می

گویید  گویید كه یک سه تا سه تا، دو سه تا شش تا، وقتی می و امثال آن است, شما می 6، 5، 4دیگری مثل 

شود. بنده  تا می 5گویید سه سه تا  كنید، بعد هم یک مرتبه می را یک مرتبه رها می 5و  4دو سه تا شش تا، 
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 3، 2، 1این است كه ترقی اعداد دیگر مثل دفعه قبل نیست كه كنم كه فرق بین جمع و ضرب  عرض می

 پشت سر همدیگر بیاید.

 س( یعنی واحد رشد عدد مختلف است.

 12توانید بگویید كه چهار سه تا هم  كند. البته شما می ج( ای احسنت! واحدِ گسترشِ عدد فرق پیدا می

خواهیم عرض كنیم  آید. ما می باشد نمی 1ه عالوه ب 3كه  4آید, عدد  نمی 4آید ولی عدد  می 4شود، كلمه  می

ی گسترشِ عدد به آن واحدی كه در توان ذكر  شود, در توان نحوه كه در توان یک چیز دیگر حذف می

شود   می 5گویید, سه سه تا  نمی 7، 6، 5، 4، 3شود. دیگر  می 27، 1به توان  3گردد. گفتید كه  كردید، برمی

شود تا یک بار كلمه  شود. سه، سه با در خودش ضرب می می 27، 1به توان  3د. شو می 27نُه تا هم  3و 

 توان...

 , یعنی ضرب این عدد در خودش به تعداد خودش.1س( تعریف حضرتعالی از توان، تعریف خاص است. توان 

عداد خودش كه توانیم چنین تعریفی را بكنیم و بگوییم توان، ضرب عدد به ت ج( حاال آیا برای توان اصوالً می

 شود یا نه؟ یعنی واحدِ توان, ضرب عدد به تعداد خودش است. شد یک می

 شود این به چه دلیل است؟   س( حاال اینكه این چطور حتماً و ضرورتاً تبدیل به یک نظام می

، تان یک عددی را تحویل داد خواهم عرض كنم كه اگر اعضای اولیه، اصول فلسفی ج( حال ما تمام بكنیم. می

اصل است كه جمیع انحاء این سه اصل را داشته باشد, به  3سه اصل شد، چهار اصل شد, مركبی كه از این 

شود؟ شما اشكالتان را تبیین بفرمایید، ببینید آیا دلیل انحصار به خود  شود یا نمی توان رساندن خودش می

های گوناگون متوازن نه نامتوازن.  تركیبهایِ گوناگونِ این اصول، آن هم  گردد یا نه؟ یعنی تركیب اصول برمی

آید؛ یعنی اعضای یک مجموعه, آیا  شاید این مطلب برایتان حل بشود. تغییراتی كه در یک مجموعه می

توانند نامتوازن باشند یا حتماً در آنها توازن، اصل است؟ یعنی اعضای یک مجموعه كه از یک اصل هستند  می

ده داریم، روش همان توان شد( )باید اصولی را كه داریم عین خودش را ح )غیر از روش, یک بحث روشی علی

تكرار كنیم؛ یعنی در توان خودش باشد؟( تمام صحبت این است كه اگر اعضای یک مجموعه متوازن باشند و 
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تواند طبق یک قانون  ها می یک مجموعه را درست بكنند, سطوح مختلف مجموعه در تبدیل شدن به منتجه

ی  رسند. اگر ما گفتیم كلیه ها به وحدت نمی رسد, ولی از اعضای نامتوازن، طبق یک قانون، منتجهبه وحدت ب

های مختلف، سه اصل در كنار  اصل باشند. بگونه 3اعضای یک مجموعه, سه تایی باشند، تركیبات مختلف 

كرار شده باشد ولی سه بار ها باید اعضایشان سه تا باشد ولو از یک اصل هم ت هم قرار بگیرند؛ حاال همه خانه

گوییم  اند. می تكرار شده باشد كه متناظر و هم وزن و متوازن با آنجایی باشد كه این سه تا مختلف قرار گرفته

رساند یک قانون خواهد بود. به این صورت  در اینجا قانونِ حاكم بر سطوح مختلفی كه تعدد را به وحدت می

تایی داریم، سه تا منتجه داریم كه در سه  5شود؛ یعنی سه تا دسته  یتا م 27گویید سه نه تا  كه وقتی می

منزلت برابر سه اصل ما قرار دارند, آن سه اصل اولیه را كه ما گفتیم یک موضوع از سه اصل تشكیل پیدا 

اند  ها جای یكی از آن اصول نشسته توانیم بگوییم سه تا منتجه نُه تایی كه هر كدام از منتجه كند حاال می می

تا بیاوریم، عین همین قانون  5توانیم درون  و كارآیی یكی از آن اصول را دارا هستند. عین همین قانون را می

ها بیاوریم، با یک قانون، مجموعه, وحدت پیدا  یی توانیم درون هر كدام از واحدهایش, یعنی سه خانه را هم می

گوییم متناظر  ای كه بگذاریم, می روی هر خانه تا سه تایی است دست 27كند. از كوچكترین سطحش كه  می

گیرد؛ یعنی تعادل و عدم تعادل با ضرایب  بندی انجام می با سه اصل اثبات شده فلسفی در این خانه جمع

 27كند كه در سطح  بندی كمّی نسبت به كیفیت, وقتی جریان پیدا می شود. قدرت جمع كمّی شناسایی می

ه به سه عضو داشته باشیم، در سطح ـ مثالً ـ هر سه تایی را كه یكی هم فرض تا خانه سه تایی كه بیاییم س

توانید، در سطح  توانیم تكرار كنیم. در سطح بیست و هفتتان می ها بشود باز عین همان را می تایی 5كنیم كه 

یِ حاكم، ی عموم توانید. پس آسیب شناسی با كمّیات وقتی بر اساس یک واحد باشد مثل جاذبه یكتان هم می

آییم خصوصیتهایش را مالحظه  خواهیم, بعد می ی عمومی حاكم برای آسیب شناسی می یک قانون جاذبه

شود  تواند به درد بخورد و وقتی توانِ خاص می آید توان تنها روشی است كه می كنیم. بنابراین به نظرم می می

سؤالی است بفرمایید تا توضیح بیشتر بدهم. آید یا  كه اصول خاصی را معین كند. اگر احتمالی در ذهنتان می

 فرمایید یا اینكه. .. ]؟[ حضرتعالی در خود همین بحث عنایت می
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گذارد بحث  خواهم ببینم چه عناصر مخفی در آن است كه نمی كنم. می س( نه, روی همین دارم فكر می

 وضوح پیدا كند؟

 ج( از آن طرفش بیایید.

 س( ]؟[

 ج( وحدت در تنوع تناسب.

كند،  فرمایید ]؟[ كاری را كه ضرب نسبت به جمع می ( این وحدت در تنوع تناسب را وقتی كه توضیح میس

 شویم. ما این را منتقل نمی

 كرد؟ ج( یعنی كاری را كه ضرب می

 داریم. 1س( یعنی ما ]؟[ یک چیزی كه در سطح اول فرمودید ما یک 

را ببنیید كه تمام شده است یا نه, و یک بحث ج( ما یک بحث روشی داریم، در اول آن بحث روشیمان 

 دیگری را داریم كه این روش در چه واحدی؟ این دو تا است.

 س( فعالً بحث روش را بكنیم.

كرد؟ چه حاصلی داشت؟ محصول  ج( بحث روش، قسمت اول این است كه جمع نسبت به واحد چه كار می

 كار جمع چه بود؟

 س( این تنوع نسبتهایی بود كه ]؟[

ای ـ كه مالحظه كردیم ـ تنوع نسبت و  دهم كه با آن واحد اولیه ج( یعنی عددهای مختلفی را به ما می

را  4توانیم روی آن بگذاریم, و اال همه آنها واحدهای جدا جدایی هستند؟ یعنی شما  اسمهای مختلفی را می

خواهید اسمش را بگذارید.  كه می یا هر چیز دیگر« دال»یا « جیم»بگذارید یا « 4»عیبی ندارد كه اسمش را 

 5یک عدد دیگری بود  4اسم و عنوان برای یک واحدی است كه اگر یک واحدی برای سنجش آن نبود,  4

گویید  توانید كلمه تكرار را به كار ببرید. می هم یک عدد دیگری بود. یک واحدی برای نسبتش دارید كه می

بینییم  كند. یک بار تكرارش كنیم می دد دیگر مشخص میتكرار همان واحد، نسبت آن واحد را با یک ع
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شود, دوبار تكرارش كنیم, سه بار تكرارش كنیم, هر وقت برابر شدند كلمه برابری را كه  اندازه این می

آوریم؛ یعنی سنجشی بین این عددی را كه فرض كردیم با آن عددی كه اول فرض كرده بودیم، این تنوع  می

 كند؟ ه كار مینسبت شد. حاال ضرب چ

شود؛ یعنی دو بار,  می تا  6تا  3، 2گوییم  تا نیایید( وقتی می 3تا  3تا )مثالً سراغ  6تا  3تا  2گوییم  وقتی می

بار سه را, تكرار كن یعنی جمع را جمع بكن, تعداد جمعت چقدر باشد؟ به عددی كه  2را, تكرار كن،  3

شود.  می 5بار كه جمعش كردی  3بود,  1، 1، 1ودش جمع خ 3را جمع كن،  3بار  3بار باشد.  2گویم  می

را جمع كن, دو بار شما وحدتی در تنوع یا اختالف نسبت است. از تكرار واحد تنوع  3گویید  بار می 2وقتی 

آید، عین نسبتی كه بین  آید؟ تناسب به دست می آمد. حاال از ضرب چه چیزی به دست می واحد به دست می

متوقف  6توانید پیدا كنید یا نه؟ یا اینكه فقط برای  شود, در عددهای دیگر هم می تا می 6تا است كه  3، 2

فرض كنیم همان  2را اگر ما جای  6شود, بین خود  برابر می 3است كه  6و  2شود؟ همان نسبتی كه بین  می

 6هم بین  شود همان كه یک دوم می 3و  6، نسبت بین 3ضرب در  2است. نسبت  24و  12نسبت هم بین 

است, همان هم بین یک دومی وجود دارد, یک سومی هم یک نسبت  8و  4است، همان هم بین مثالً  12و 

است، یک چهارمی هم یک نسبت است، یک پنجمی هم یک نسبت است، آیا صحیح است كه وحدتِ نسبت 

گوییم  بیاور, در ضرب میگفتیم كه از واحد، تنوع را به دست  در تنوعِ نسبت بگوییم؟ اولی درجمع كردن می

 از وحدت در تنوع.

همین طوری از یک انتخاب واحد دیگری هم در  5، 3، 1، 1و  4، 2، 1كنیم  شروع می 1س( بله! مثالً ما از 

شود انشعاب داد. این مفهومِ تناسب است با  موضوع اولی كه در اختالف نسبت بود, تنوعهای مختلفی را می

 تلف را ببینیم.مختلف بتوانیم تناسبهای مخ

 ج( در جمع یا در ضرب؟

 س( در ضرب، مقید نیستیم ]؟[

 گوییم؟ یک چند تا با یک چندم. ج( كلمه یک چندم می
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 بعدش مثالً. .. 5، 3، 1ای كه داریم  س( مثالً اآلن در مجموعه

ضرب  ج( چند برابر یا یک چندم, فرق بین همین است، چند برابر جمع, چند برابر واحد، یک چندم معنی

دهد؟ یعنی یک وحدتی در اختالف تناسبها،  شود. سؤال ما این است كه آیا توان همین كار را انجام می می

 تناسبهای یک دومی، یک سومی، یک چهارمی، یک پنجمی، این تناسبهای مختلفی دارید یا نه؟

 رسند؛ یعنی. .. س( این تناسبها با یک توان به وحدت نمی

 این است كه یكی از آنها گزینش بشود. ( حاج آقا! در نظرشان1س

شود؛ عرضم این است كه در ضرب هم یک نسبت را اگر ما به  س( نه! خوب! یک تناسب است كه تكرار می

تواند نامتناهی عدد داشته باشد, ولی  عنوان روش انتخاب كنیم و بگوییم نسبت یک سومی. خود این می

حد و حصر باشد، این به عنوان یک اصلِ روشی,  تواند بی وقتی به آن ماده خاص دادیم دیگر عددش نمی

این  81، 27، 5، 3، 1كند, بین  ای برقرار می كند این است كه تناسب بین انواع عدد یک رابطه كاری كه می

توانیم اینها را در یک صفحه بنویسیم و بگوییم اینها با هم یک ارتباطی دارند,  اعدادی, یک وحدتی ]؟[ می

رود  حد جلو می بنویسیم و بگوییم ارتباط یک سوم. اگر به این ماده خاصی ندهیم همین طور بی ارتباطش هم

ندارد. فقط یک اصل « حد یقف»شود، طبیعی هم است, بخاطر اینكه عضوش  و با آن مجموعه درست نمی

ب بشود، بار در خودش ضر 3یعنی سه,  3، توان 3گوییم یک توان خاص مثالً  روشی است. در توان هم می

رسند؟ ما تناسبات نداشتیم, بلكه یک تناسب داریم كه  فرمایید تناسبات مختلف به وحدت می اینجا چرا می

 تناسب یک سومی است؛ یعنی از كجا تناسبات درست شد؟ 

دهد بشتر  شود؟ فقط یک دانه عدد به شما می ج( وقتی كه به یک سومی ماده خاصی بدهیم چند تا می

اش در حال حركت است، یک بحث  اش در حال حركت است، ماده این است كه بگویید مادهدهد, غیر از  نمی

دیگری است ماده را ثابت بگیرید، یک محتوای خاص به آن در یک ضرب بدهید، بین دو عدد فقط تحویل 

 است.  5تا سه تا برابر  3، 3دهد؛ یعنی بگویید مثالً  می
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شود  تا؛ این چطور می 27تا  5، 3گوییم  كنیم، ما می ی نمیس( در توان هم عرض من همین است كار دیگر

 كه تناسبات مختلف از كجا به دست آمده است؟ بیشتر از یک تناسب كه در اینجا نبود؟

 هایی تحت شمول آن است. آوریم تا ببینیم چه چیز ج( حاال همان یكی را می

ن چیست. آنكه مبهم است این است كه ما شود كه كار توا كنم روشن می س( اگر این حل بشود من گمان می

بار تكرار  3كنیم یک نیست بیشتر در آن نیست, اال اینكه این نسبت مثالً  وقتی یک توان را مالحظه می

 بشود. 

 , چند تا عضو دارد؟1به توان  3ج( اعضایش چند تا است؟ چند تا عضو گرفته است؟ توان 

شوند در اینجا هم حذف  رب یک اعدادی حذف میفرمایید در ض س( همان طوری كه حضرتعالی می

 ما چهار تا عدد بیشتر نداریم. 27، 5، 3، 1عدد یا چهار عدد بیشتر نیست,  3شوند،  می

 داریم. 27، 5، 3، 1ج( ای احسنت! ما اینجا 

شما  27گویید,  می 27رسید, بعدش  كه می 5, به 5، 3، 1گویید  دهد ولی وقتی می كه یک توان نشان می

نُه تا دارد یا سه تا نُه تا دارد؟ طبیعی است كه سه تا نُه تا دارد. هر كدام از نه تاییهای شما یک سه تا  یک

 دارد یا یكی از آنها یک سه تا دارد یا اینكه نَه, هر كدامش سه تا سه تا دارد؟ هر كدامش سه تا سه تا دارد.

 شود. عضوی می 3تا  5س( طبیعتاً 

عضوی تحویلتان  3تا  3شود. حال سؤال من این است كه آنچه كه در ضرب بود  عضوی می 3تا  5ج( كه 

 عضوی است.  3تا  5داد، اینجا  می

 س( درست است ولی تناسبات مختلف نیست.

كنیم چیست؟ آیا مثالً از توانِ غرضمان این است  ج( حاال قدم قدم ببینیم تناسبات مختلفی را كه تعریف می

خواهیم بگوییم  گوییم آنها را نمی و از اینها ]؟[ یا اینكه به یک قانون واحد كه می 2و از  6و از  5و از  4كه از 

اش تناسب باشد، تناسب ثابت بین دو چیز هم  گوییم در اینجا باید واحد اولیه فقط فرقش این است كه می

 شوند.توانند جمع ب ای از تناسباتی كه هم مختلفند و هم تحت یک قانون می نباشد. مجموعه
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 س( تناسبات یا یک تناسب؟ واحدهایش متغیر است یا نه خود تناسب هم متغیر است؟ 

 ج( نه, وحدت مال توانتان, باید یک وحدت كه داشته باشد.

 س( فرض این است كه آن وحدت، وحدت تناسب نیست، تناسبی كه در ضرب است؟

 ج( نخیر, وحدتِ حاكم بر تناسب است؛ یعنی. ..

كند، به  كند، همان را توان نسبت به جمع می فرمایید كاری را كه ضرب با جمع می لی میس( كانه حضرتعا

كند و ظاهرش این است كه در ضرب ما بین اعداد مختلف كه واقعاً جمعهای مختلفی هستند, ما  ضرب می

 شود. كنیم كه ضرب می یک تناسبی بر آن حاكم می

 كند. ج( كه یک عده را هم خارج می

 .5و  3الً س( بله, مث

 ج( در آنجا وحدت را در تنوع است.

است )از  5كنیم یک جمع است كه غیر از  كه واقعاً به لحاظ جمع نگاه می 3س( عرضم این است ـ مثالً ـ به 

اند یک نسبتی بر آن  كنیم(. این دو نوع از عدد را كه از جمعِ واحد پیدا شده نظر جمعی كه به آن نگاه می

گوییم نسبت یک سومی بر آنها حاكم است. ولی در توان ما چند تا نسبتِ ضربی را به  كنیم و می حاكم می

 خواهیم؟  رسانیم؟ یک نسبت ضرب می وحدت می

 رسانیم نه چند نسبت را.  ج( چند تا ضرب را به وحدت می

 س( ضربی كه یک نسبت بیشتر ندارد؟

رسیم. چند تا ضرب، واحدش ضربها  نمی ج( یک نسبت باید حاكم باشد كه همان توان است, واال به وحدت

 هستند؟

 تا ضرب است. 5( یعنی 1س

 تا ضرب است. واحدش در اینجا ضرب است.  27تا ضرب است یا اگر مثالً گفتیم یک هم جزء آن است,  5ج( 
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، یكی ضرب دیگری 27، 3، 5یک مجموعه ضربی است كه مثالً  5، 3، 1شود  ( یعنی هر یكی بسته می1س

 است؟

های ضربی است, سه تا ضرب دارد. سه تا ضرب تحت یک قانون كه اگر یک قانون هم  نی مجموعهج( یع

 شود. نباشد توازن بر آنها برقرار نمی

 فرمایید كه نسبتش ثابت است, واحدهایش متغیر هستند؟ س( یعنی می

تواند كیفیت ثابت  ج( واحدهایش تغییر پذیرند, نَه اینكه متغیر هستند؛ یعنی موجودی كه تحتشان است می

 شان... نباشد؛ یعنی واحد اولیه

 شان كه ثابت است یا آن هم تغییرپذیر است؟ س( واحد اولیه

گویید من نسبت را  پذیرید كه عوض بشود. می خواهم عرض كنم به ضرب كه رسیدید واحد اولیه را می ج( می

بت قرار دارد؛ یعنی به عبارت دیگر گوییم كه نسبتهای مختلفی كه تحت یک نس كار دارم. ما هم اینجا می

 ضربهای متعددی. 

 س( نسبتهای مختلف مثالً غیر از نسبت یک سومش است.

 های مختلف قرار دارد. ج( نه, نه, نسبت یک سومی است ولی به صورت

، این مقصود 16و  8و  4یا  8و  4و  2یا  4و  2و  1كند. یک سوم بین  اش فرق می س( یعنی همین ماده

 ؟64و  32و  16یا  32و  16و  8ا مثالً است؟ ی

 كند. این معنایش همان است كه یک نسبت ضربی است كه واحدهایش تغییر می

ج( نه, یک نسبت ضربی نفرمایید؛ چون این بین ضربهای مختلف برقرار شده است, نه ضربهای مختلف از نظر 

داریم، این اختالف را شما چه  8، 4، 2ه بین داریم با ضربی را ك 4، 2، 1تعدد عددی؛ آیا ضربی را كه ما بین 

 كنید؟  اختالفی تعریف می

 است. 2س( یک نسبت است كه واحدهایش مختلف است. واحد اولیه در آن نسبت اولی یک است و در اینجا 
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خواهید بگویید واحدهایش مختلف است، به لسان  توانید همین مطلب را به لسان جمع بفرمایید كه می ج( می

گویید؟ یعنی به عبارت دیگر اینها یک ضرب است یا یک نرخ حاكم بر  گر بخواهید بگویید چه میضرب ا

 ضربهای مختلف است؟

 در ضرب واحد. .. 27، 5، 3، 1گوییم  س( وقتی می

 ج( نه, همین جا كه ما یک جدول دست بگیریم. 

 ج( در همان ضرب واحد. 

 .16، 8، 4و  8، 4، 2و  4، 2، 1ج( 

, در آنجا واقعاً یک 81، 27، 5، 3، 1فرمایید مثالً  كنم. در ضرب واحد كه می ضرب واحد عرض میس( در آن 

یک ضرب  3و  1ضرب است؟ یا ضربهای مختلفی است كه منتهی نسبت, همین نسبت یک سومی است؟ 

 یک ضرب است. 5و  3است، 

نید در یک جهت، با یک نرخ توا ج( نه, حاصل عمل ضرب، تناسب است ولی تناسبهای متعددی را شما می

 داشته باشید. یک حاصل منطقی دارید كه وحدت در تناسب است.

 س( نه, خود تناسب، مثالً تناسب یک سومی است.

 كند نه نسبت خاص را. باشد؟ این است كه تناسب را به ما معرفی می ج( نه, ركن در ضرب چه می

 ( ]؟[ یک سومی, ]؟[1س

تواند بین این عدد یا عدد دیگر واقع بشود اگر بین  ن یک تناسب است كه میگوید ای ج( یعنی یک سومی, می

این عدد واقع شد ضرب ـ مثالً ـ شماره یک است و اگر بین عدد دیگری واقع شد ضرب شماره دو است, ولی 

 یک تناسب است، تناسب معرفی شده است.

است؛ یعنی ]؟[ قید ندارد عالوه  8 بعدش 4، 2، 1گوید  اش است. هیچ وقت نمی ( یک قید جمع در همه1س

دهد كه ما به هر شكلی كه ـ مثالً ـ آن را ببریم یا بگوییم آن  بر این كه نسبت یک دومی است, اجازه نمی

، 8، 4، 2، 1گوییم  كند؛ حركتی كه می نسبتی كه بین یک و دو است بین آن هم است, نه, ]؟[ كه حركت می
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بندد هم بعد خودش را  هم می 4، 2، 1گوید  بالعكس در توان, كه وقتی می. باید این طوری جلو برود. 32، 16

آن  32، 16، 8گوید كه بگوید  نمی 8بندد, هم در عین حال بعدش هم  آید هم می می 4، 2، 1گوید؛  نمی 8

كند؛ این در توان برایش دلیل دارد، فرق بین ضرب یعنی  شروع می 2یک مجموعه دیگری شد. بلكه دوباره از 

 خواهم بگویم چند تا قیود است كه ]؟[ فقط تنها ]؟[  می

 ای را كه بین ]؟[ گذارد بین... حال ما در اول فرق اولیه ج( فرق می

 ( آن اشكالهایی كه آقای میرباقری كردند.1س

سب آید, از تكرار تكرار، تنا گوییم از تكرار واحد، تنوع به دست می خواهم بگویم كه آیا حاصل اینكه می ج( می

 است، ولی تناسب واحد, در ضربهای مختلف است. 16و  8و  4و  2آید. تناسبِ واحد بین  به دست می

 فرمایید تنها فرقش شاید مثالً. .. س( یعنی می

 ج( تناسب واحد در ضربهای مختلف است یا تناسب واحد در ضرب واحد است؟

ض كنم درست است یا نه؟ و آن عبارت از خواهم عر س( حضرتعالی عنایت بفرمایید كه این چیزی را كه می

 5، 3، 1است.  3و  1شود كه بین  این است كه در ضرب همیشه تناسب ابتدائاً بین دو طرف بیشتر برقرار نمی

 طرف یک تناسب نیستند بلكه تكرار تناسب اولیه هستند. 

ا هستند. یک تناسب، دهد، كه واحدهای عددی تقوم، تناسبه ج( درست است, كه تكرار تناسب تقوم را می

 دهد.  شود و تقوم را می تكرار می

س( یعنی عرضم این است كه در ضرب بلكه یک قدم باالتر برویم و بگوییم اصالً واحدش در آنجا تناسب بین 

نیست, بلكه خود واحد، تناسب به تعداد اعضا است؛ یعنی ولو تناسب یک دومی. تناسب یک دومی باید  2

یک واحد توان است این تناسب واحد توان  4، 2، 1د تا واحد توان درست بشود؛ یعنی عضو تكرار بشو 3بین 

است یا یک و دو, تناسب بین یک و دو است كه دو طرف بیشتر ندارد؟ بین این تناسب، وحدت ایجاد 

است.  عضوی 3؛ یعنی واحد ما در اینجا در واقع تناسب 16، 8، 4و  8، 4، 2و  4، 2، 1كنیم یا نه, تناسب  می

 این تناسبها را به. ..



242  ···························································································································································  

 ج( حاال به چند عضوی بودنش ابتدائاً كاری نداریم.

شود بین  س( یعنی عرضم این است كه تفاوت آن با ضرب این است كه در ضرب اولین تناسبی كه درست می

 دو عضو است.

عداد ضربهای توانید بین دو عضوها به ت گویید كه می عضو است. و این تناسب را می 2){(: فقط بین 

 مختلف.....

توانیم مالحظه كنیم. ولی در  س( ولو ما یک تناسب را بخواهیم مالحظه كنیم بین دو عضوهای مختلف می

اصل است باید  3فرمایید حداقل تناسبی كه باید پیدا بشود باید ابتدائاً مثالً اگر اصل آن اصولمان  اینجا می

 عضوها وحدت برقرار كنیم. 3عضو باشد, بعد بین این  3كنیم بین  حداقل نسبتی را كه مالحظه می

 عضوی بیاوریم. 3عضو را هم بر اساس اینكه تناسبهای  3ج( بین این سه عضوها وحدت برقرار كنیم و 

 س( بله, تناسبهای سه عضوی, ولو بر همه این تناسبها همان یک نسبت باشد.

گوییم یک اشتباه  حدتِ در اختالف تناسب كه میآید كه و ج( یک نسبت كه باید در آن باشد. به نظرم می

كوچكی در ذهن مباركتان بوجود آورده است كه كانه ما ضربهای مختلفی, یعنی یک چندمهای مختلفی را 

 خواهیم به یک واحد برسانیم. می

گوییم كه تناسبهای مختلف  س( نه, من عرضم این است كه اگر یک چندمهای مختلف هم نباشد چرا ما می

 اند؟ یک تناسب است. وحدت رسیدهبه 

 گویید یک وحدت یعنی... ج( تكرار تناسب است یا نه؟ می

كنیم یا تناسبهای مختلفی  شود, بعد تكرارش را به یک نظام تبدیل می )س( یک تناسب است كه تكرار می

 كنیم؟ شود و تكرارش را تبدیل به یک نظام می است كه تكرار می

گوییم اگر ما بگوییم یک تناسب را كه داریم تكرار  ج( آیا چند رقم در این صحبت كنیم؟ یكی اینكه می

بكنید، تكرار بكنید, یعنی عین خود آن را بیان بكنید یا خود آن را در دو جا بیاورید؟ یعنی نسبتی كه بین 
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اولیه است یا بین یک عدد  است این همان نسبت، بین همان عدد 8و  4دو وچهار است همان نسبت بین 

 دیگری است؟ 

 س( نه, طبیعتاً واحدهایش فرق كرده است.

شود؟ نسبتش یک نسبت  شود یا یک ضرب می گویید واحدهایش فرق كرده است دو تا ضرب می ج( اینكه می

 تمام است.

 س( پس در ضرب هم ما باید همین را بگوییم اگر این. ..

 آید. ید چیزی كه در جمع به دست نمیآ ج( نه, در ضرب، نسبت به دست می

 آید. س( ولی یک نسبت به دست می

 آید كه آن نسبت فرقش با عدد چیست؟ ج( نسبت به دست می

 تواند در واحدهای مختلف جاری بشود. واحدش متغیر است. س( این نسبت می

 باشد. ج( پذیرشِ تغییر دارد, ولكن دلیل نیست كه به دلیل پذیرش تغییرش, خودش هم متغیر

 شود. س( همان نسبت یک سوم است، نسبت یک دوم است, این نسبت در واحدهای مختلف جاری می

 شود. ج( ولی هرگاه در واحدهای مختلف شد تكرار همین ضرب می

 شود. س( تكرار برای ضرب می

آورید؛  ه دست میگوییم كه اگر تكرار ضرب را با یک قاعده واحد انجام دادید توان را ب ج( ما از تكرار ضرب می

بار تكرار را تكرار كنید از محصول  3گوییم  یعنی تكرارِ تكرارِ تكرار, اگر بخواهند بگویند توان چیست, می

 تكرار اولیه، تكرارِ واحد، جمع، محصول تكرارِ جمع، ضرب، محصول تكرارِ ضرب، توان است.

 خواهد.....  ییر در نسبت هم میخواهم، تغ خواهد, یكی تكرار تغییر واحد می ( چند تا چیز می1س

 ج( ای احسنت!

 خواهد.  ( یعنی هر دوی آن را تحت یک نسبت حاكم می1س
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گویید  حاج آق حسینی: ای احسنت! یعنی وحدت در تغییر نسبت، وحدت در تغییر تناسب, وحدت كه می

 یعنی یک.

 كند؟ اش فرق می فرمایید فقط به ماده س( این تغییر تناسبها را می

 رسانیم. هایی كه ما در توان به وحدت میتناسب

 ج( شما وحدتش را به هم نزید به دلیل اینكه بخواهید, در توان، وحدتها را كه باید داشته باشیم.

 س( در توان، وحدتش فقط

كند و این وحدت در اختالف تناسب  كند؟ ضرب، وحدت در اختالف نسبت ایجاد می ج( ضرب چه كار می

 كند. ایجاد می

 گوییم. گوییم اختالف به اختالف ]؟[ می اختالف تناسب كه میس( 

 ج( اختالف تناسب به معنای اختالف تكراری، نه, به معنای اختالف. ..

 س( نه! به خود تناسب, بلكه واحدش مختلف است.

 شود. ج( به اختالف تكراری كه واحدش هم البته مختلف می

 شود؟ نی مثالً نسبت یک دومی كه عوضی نمیشود غیر واحدش كه. .. یع س( واحدش مختلف می

 ج( نه, نسبت یک دومی، نرخ شتاب هم وحدت آن است، وحدت آن یعنی چیز دیگری نیست.

 كنم كه در ضرب هم همین نسبت است. س( من همین را عرض می

 برید. ج( وحدت آن یعنی معنی ضرب را, یعنی یک چندم در خودِ ضرب به كار می

رسیم, واحدش كه الزم  گفتیم در ضرب ما به همین نسبت می در ضرب هم میس( من عرضم این است 

توانست در واحدهای سیال  رسیدیم نسبتی بود كه می نیست ثابت باشد. آنچه را كه ما در ضرب به آن می

گوییم  جاری بشود. اینجا هم اگر بخواهیم یک اصلی به آن اضافه نكنیم و بگوییم نسبتهای مختلف، می

 فرمایید مختلف شده است بخاصر اینكه واحدش مختلف است. را مختلف شده است؟ مینسبتها چ
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آید؟ یعنی نسبت جدید یا اینكه  آید؛ یعنی اصل تناسب به دست می ج( نه اصل نسبت در ضرب دست می

آید وحدت نسبت مال توان است؛ یعنی ضرب را وقتی در  آید؟ به نظر می وحدت نسبت هم به دست می

دهد. تكرار تناسب در واحدهای مختلف به چه وسیله به وحدت  كنید معنی توانی می یخودش ضرب م

 رسد؟  می

نویسیم،  را كه در یک صفحه می 16، 8، 4، 2س( من عرضم این است كه خالصه، عامل وحدت این مجموعه 

دوم است.  آن حاكم است و آن هم نسبت یک  فرمایید عامل وحدت تمام اینها این است كه یک نسبت بر می

فرمایید این است كه باز  گوییم عامل وحدت این چیست؟ می نویسیم و می را در یک صفحه می 64این جدول 

 آن حاكم است. تفاوتش چیست؟   هم یک نرخ شتاب یک دوم بر

روید، ولی اینجا  و همین طور تا آخر جلو می 32، 16، 8، 4، 2، 1گویید  ج( تفاوت پایینی را وقتی شما می

 كنید. چنین كاری را نمییک 

س( عرضم این است كه چرا؟ اگر بخواهیم بگوییم فقط به خاطر نسبت است، نسبت یک دومی كه در هر دو 

 است، ما باید یک عامل تفاوت و اختالف دیگری را معرفی كنیم.

 گیرد. ج( یک دوم به صورت خاصی در اینجا انجام می

سبت واحد یک دومی. نسبت واحد یک دومی در ضرب هم س( پس همان خصوصیت، عامل تغییر است، نه ن

شد؛ آن عامل وحدت در ضرب بود. در عامل وحدت اینجا، باید دنبال   بود، وحدت نسبت در ضرب هم پیدا می

فرمایید عامل وحدتش  كند، هر دو را می یک امر دیگری بگردیم كه این یک دوم را از آن یک دوم جدا می

رضم این است فقط در آنجا هر تناسبی دو طرف بیشتر نداشت، اینجا اصالً ما همین تناسب دو است. من ع

 تناسب دو طرفی نداریم.

 ج( تناسب یک مجموعه است.

 8، 4، 2خواهیم با تناسب  داریم؛ بعد این تناسب را می 4، 2، 1عضوی است؛ تناسب  3س( تناسب حداقلش 

گفتیم رابطه یک و دو  شد و عناصر دو عضوی می می مقایسه كنیم؛ یعنی وحدت در آنجا بین دو عضو برقرار
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خواهیم حداقل  عضو تناسب ایجاد كنیم، بلكه می 2خواهیم بین  است، ولی اینجا اصالً نمی 4، 2همان رابطه 

، 2، 1گوییم تناسب  است، می 4، 2، 1اعضای عضو ما اصول موضوعه ما باشد، تناسبی كه اینجا داریم تناسب 

 است؛ یعنی تفاوتش به این است كه در آنجا تناسب... 8، 4، 2همان تناسب  4

شود.  می 4، 2شود، یک به توان  می 27، 3ج( اول سراغ این بیاییم كه آیا یک بتوان دو نداریم؟ یک به توان 

برابر هستند، برابر هستند  2شود. ضرب و توان در  می 4هم  2ضرب در  2شود،  می 4كه  2به توان  1حاال 

ای نیست. به  است، یک خودش كاره 2وان كه باید از ضربِ ضرب به دست بیاید؛ چون یک دو تا، یعنی چه؟ ت

 كنید، چون هر عددی با خود آن عدد برابر است، تكرار همان نسبت است. رسید اولین ضربی كه می كه می 2

 است. 1كه همان  2بتوان  1]؟[  1به توان  2یا  2به توان  1، 2با  1به توان  2س( 

دارید برابر با  2شود؛ یعنی اولین ضربی را كه شما از  می 4هم  2ضرب در  2شود،  می 4كه  1به توان  2( ج

 شود. می 4، 2در  2است. ضرب  2كه خود  1در خود  2توان خودش است؛ چون ضرب 

 كه مثال بزنیم مثالً... 3روی 

 دارند.شود كه اختالف  می 5، 3ضرب در  3شود و  می 27، 1به توان  3( 1س

 است. 3شود در  ج( بله، اختالف دارند، ای احسنت! اولین جایی كه اختالفشان پیدا می

 هم است. 4س( در 

پذیرد؛ تعداد عدد اگر تكرار را بیش از  به باال است كه تعداد عدد تكرار را بیش از ضرب می 3ج( اختالف از 

گویید تكرارِ تكرارِ تكرار، این سه  دد، شما میضرب نپذیرد، توان و ضرب هر دو یكی هستند. ولی اگر تعداد ع

تا شد، تعداد عددتان، واحد اولیه تكرارتان دیگر از این كمتر نباید باشد تا بشود توان را بوجود آورد و اال توان 

 شود.  شود، توان برابر ضرب می حذف می

 فرمایید اختالف بین جمع و ضرب و توان در تكرارها است؟ ( یعنی می1س

 له، سه سطح از تكرار است.ج( ب

 ( سه سطح از توسعه است.1س
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ج( سه سطح از گسترش است. سطح اول نحوه گسترش یافتن، اضافه شدن یک واحد است، تكرار است، 

دهد. یک بار تكرار كنم، دوبار تكرار كنم، سه بار  سطح دوم خود این سطحها را دائماً تكرار كردن، ضرب می

شود؛ سطح سومش تكرارِ تكرارِ تكرار است. آن وقت همان قانونی را كه  ار میتكرار كنم این تكرارِ تكر

دانم بحثش تا چقدر برای شما  گوییم تكرارِ تكرارِ در تكرارِ تكرارِ تكرار( نمی توانیم در ضرب بگوییم )كه می می

ضرب حضور پیدا كرد. از ضربهای متعددی كه تحت یک نسبت ضربی، و آن وقت نسبت بعدی را نسبت 

گویید به تعداد جمع، ما  نفرمایید، بگویید یک نسبت حاكم كه برابر با توان است؛ یعنی همانطوری كه می

گویید ضرب را به  گوییم، سه را سه بار مثالً یا دو بار با خودش جمع كنید تا ضرب بشود. اینجا می ضرب می

 یک تعدادی تكرار كنید تا توان بشود.

كنیم، ضرب چه بود كه بخواهیم تكرارش كنیم؟ ضرب یک تناسب بود كه در  ضرب را اگر بخواهیم تكرار

دهد هر چند تنوعِ نسبت ندهد. وحدت نسبت  شود، تكرار تناسب، تنوع تناسب می تكرارش، تكرارِ تنساب می

 باشد.

 س( من عرضم این است كه اگر فرض كنیم كه واحدش ثابت باشد.

 كرار تناسب بنویسید نه تكرار نسبت، وحدت نسبت در تكرار تناسب.خواهید آن را مرقوم بفرمایید، ت ج( می

 است، نه یک دومی. 3اید اختالف ]؟[ توانش  ( تكرار تناسب ]؟[ سه است. در این جدول هم گفته1س

 ج( در اول وحدت نسبت در تكرار تناسب.

 است. و تكرار تناسب یک دومی است. 3س( وحدت نسبت در این جدول 

بودن  3، 3، 3وحدت نسبت، یعنی شما آن نسبتی را كه مثالً در همین جدولتان دارید همان ج( ای احسنت! 

تا مثالً خانه  3تایی،  3بار هست. سه تا نه تایی كه هر نه تایی سه تا سه تایی، هر  3است. و سه سطر كردن، 

 دارد.

 س( كیفیت ]؟[ هم توسعه و گسترش ]؟[

 توانید بزرگترین واحدتان را براساس همین بسازید. دهد كه بعد می یج( یعنی كوچكترین واحدتان را نشان م
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 گیریم. ( بعد تناسبات را یک دومی می1س

اش را عرض كردیم، كه چرا ما توان را انتخاب  ج( نهایت اینكه در كنار این بحثش یک بحث دیگری هم قاعده

جموعه متوازن را تحویل بدهد كه همان كنیم؟ گفتیم برای اینكه یک قانون واحد، یک نسبت واحد باید م می

 توانید كمیتها را آسیب شناسی كنید. اگر یک قاعده نباشد، شما نمی

 وصلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین.

س( ضرب و توان را و اینكه چه اصولی باید به آن اضافه بشود؟ آیا همین قدر كه ما بگوییم وحدت نسبت در 

نكه توان با همه خصوصیاتی كه منظور نظر است تعریف بشود؟ یا برای اینكه تكرار تناسب كافی است برای ای

 به تعریف این توان برسیم باید قیودی دیگر در آن اخذ بشود؟

ج( اول سراغ اینكه چه قیود دیگری است نرویم، اول ببینیم این چه نقصهایی دارد. همیشه علم ما اطالق آن 

یا نه؟ و اال ما اگر فكر « هل یرد علیه االشكال»، اول باید ببینیم طوری ندارد كه از آن طرف قضیه بیاییم

توانیم به آن برسیم. درباره یک چیز هم  دانیم هرگز نمی هایی در عالم است كه ما نمی بكنیم كه چه چیز

شود رجوع به جهل كرد. چه نقصهایی دارد؟ یعنی االن چه  دانیم، نمی بگویید چه چیزهایی از آن را ما نمی

آید كه از آن نداریم؟ یعنی خألهای آن را ببینیم نه اینكه چه چیزی باید داشته  یزهایی را ما به نظرمان میچ

 باشد.

اول اینكه تكرار ضرب است، برایتان واضح است یا نه؟ معنای تكرار ضرب، معنای وحدتِ نسبت در تناسبهای 

خواهید  ست، این تمام است یا نه؟ حاال میمتعدد )حاال نگوییم مختلف( كه به حسب موادش فعالً مختلف ا

 یک تأملی روی آن بكنید كه در جلسه آینده از حضورتان استفاده بكنیم.

 وصلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین.

«والسالم علیكم و رحمه اهلل و بركاته»  



 18جلسه 

 بسمه تعالی

 دوره استداللی ریاضیات اسالمی

78/81/1737 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 2105كد: 

 بررسی معنای توان

 

حجت االسالم میرباقری: كالم بر سر این بود كه فرمودید اگر ما تكرار یک عدد را به حد توان برسانیم, حتماً 

است, بحث خود توانیم از آن یک نظام متقوم از اعداد بدست آوریم. این بحث كه هنوز خود كیفیات نشده  می

 اعداد است.

 ج( نه، درباره روش به تقوم رساندن, كه موضوعش روش است.

س( این هنوز روشن نیست كه اگر ما اعداد را به تعداد خودش تكرار كنیم, اصالً یعنی چه؟ چون تكرار كنیم, 

سه عدد بیشتر نداریم. ، اینجا ما 27شود می 3در  5, باز 5شود,  می 3در  3برسانیم,  1را بتوان  3یعنی مثالً 

بار در  3مقصود از اینكه بتوان برسانیم, این است؟ یا نه اگر ما سه عدد را فرض كنیم و این سه عدد را 

شود, مقصود این است؟ یا نه یک عدد را اگر به توان خودش  تا عدد می 27خودشان ضرب كنیم كه طبیعتاً 

ه تعداد خودش در خودش ضرب كنیم, ما یک نظام اعداد برسانیم, یا به تعبیر دیگر به توان یک برسانیم ب

كنیم. یا اگر به تعداد یک عددی ما عضو داشته باشیم, این عضوها را به تعداد این عدد در  متقوم پیدا می

شوند؛ آیا اولی مقصود است یا دومی؟ و اگر باشد, آیا راه  خودشان ضرب كنیم یک نظام متقوم اعداد پیدا می

 رد كه ما به تقوم برسانیم یعنی یک نسبت را در نظر بگیریم.دیگر وجود ندا
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 فرمائید. كنید, آن فرضهایی كه خودتان می ج( چند فرض شما می

رسیم,  مبهم س( ابتداء دو فرض راجع به خود این مسئله كه یک عدد را به توان برسانیم به نظام متقوم می

رسیم, اینكه ظاهراً چیزی را  وئیم به یک نظام متقوم میبا در خودش ضرب كنیم بگ 3را  3یعنی ما مثالً عدد 

تا عدد داریم به تعداد خود آن, عدد داریم  3را در خودش ضرب كنیم  3دهد چون ما ظاهراً اگر  تحویل نمی

 منتها نصف

 شود چیست؟ فرض اول شما چیست؟ ج( مفهوم توان كه روش به تقوم رساندن، گفته می

بگوئیم یک عدد را به تعداد خودش در خودش ضرب كنیم, در این صورت س( فرض اول این است كه ما 

 3تعداد اعدادی را هم كه ما خواهیم داشت به تعداد خود این عدد خواهد بود, نه به تعداد توانش یعنی ما 

 .27،  5،  3عدد داریم؛ 

را به توان برسانیم  3اگر ما ج( به تعداد سطوح عدد نه اینكه عدد، تعداد عدد برابر با خودش خواهد بود مثالً 

 است. 27و سومی  5، دومی 3عدد خواهیم داشت و این اولی  3

س( فرض دوم این است كه مقصود این نباشد كه ما، یک عدد داریم این را به توان برسانیم, ما تعدادی عدد 

 خواهیم از این اعداد یک نظام متقوم بسازیم. داریم می

واهیم از آن عدد متقوم بسازیم. طبیعتاً راهش این است كه، این اعداد را در خ ج( تعدادی عدد داریم كه می

هم ضرب كنیم منتها تعداد ضرب كردن به تعداد خود این عدد باشد یعنی طبیعتاً آن تعداد را به توان 

 باشیم.عضو داشته  27برسانیم, یعنی مثالً سه عضو را بتوان برسانیم ضرب در یكدیگر را به توان برسانیم كه 

س( این دو روش كدام یكی از آنها در توان مقصود است. یعنی در تحلیل خود توان، اگر دومی را بخواهیم 

شود. ما باید، تعدادی را فرض كنیم بعد حتماً همه جا یک  بگوئیم طبیعتاً به خود عدد, فقط مسئله حل نمی

خواهیم به یک نظام  بعد آن تعداد را می ای الزم است كه آن تعداد را برای ما تفسیر بكند. اصول موضوعه

فرمائید روشش بتوان رساندن همین تعداد است, نه به  متقوم تبدیل كنیم سوال كنیم كه راهش چیست؟ می

اند  ای از اعداد كه به صورت یک نظام متقوم مالحظه نشده توان رساندن یک عدد، به توان رساندن مجموعه
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اكم بشود. یعنی اوالً نسبتشان یک نسبت خاصی باشد, بعد این نسبت راهش این است كه یک توان بر آن ح

 در حد توان در سطوح مختلف تكرار شود.

ج( حاال من چند تا سوال دارم: اول اینكه در فرض اول كه فرمودید یک عدد را برابر با خودش ضرب بكنیم 

بینید؟ یا مجموعه  سه عدد آن را میبینید؟ یا  است بصورت یک واحد آن را می 3كنید  یكی را كه مالحظه می

 بینید؟ می

 3اش كنید  بینید كه اگر با یک واحد مقایسه بینید, یا دارید آن را یک عدد می مجموعه سه تائی آن را می

شود؟ اگر  چگونه پیدا می 27،  5،  3خواهم ببینم  باشد. می برابر آن واحد است و اال خودش یكی بیشتر نمی

باز معنای داشتن از نظر  5اصوالً داریم یا نداریم؟ و  5ید یک مجموعه مالحظه نشود گوئ را كه شما می 3

تا عضوی است  3عضو از آن واحد دارد. یعنی سه تا مجموعه  3عضو دارد یا اینكه  5تعداد درونی مجموعه, 

تا,  5ز آن تا زیر مجموعه دارد كه هر كدام ا 5ای هست كه  گوئیم یک مجموعه كه می 27شده است و  5كه 

اند و هر مجموعه  عضوی 5تا زیر مجموعه دارند یعنی به عبارت دیگر سه تا مجموعه دارد كه هر مجموعه  3

 عضوی با مجموعه سه عضوی دارد. 5

 كنیم. متقوم را سه بار تكرار می 3متقوم داریم, این  3س( یعنی ابتداء ما یک 

سطح از عدد داریم.  3تا عدد نداریم,  3رسیم  می 27ه ج( حاال آن یک قدم دیگر است. پس بنابراین وقتی ب

ای هستند در سه  تا یكی 27تا سه تائی هستند یا  27تائی كه داریم  27سوال دومی كه داریم این است كه 

 ضربدر سه ضربدر سه؟

 تا واحد هستند. 27فرمائید  س( اینطور كه شما می

 مجموعه سه تائی هست؟  27هست؟ یا  واحد 27كنیم كه آیا  ج( حاال قدم به قدم نگاه می

 را هم یک عدد بسیط نگیریم. 3را سه بار، در خودش ضرب كنیم حداكثر اگر ما خود  3س( اگر 

را یک مجموعه سه عضوی فرض كنیم در  3. اگر 1×1×1=1ج( اگر عدد بسیط فرض كنیم, یک واحد است 

سه تا به عبارت دیگر، برای اینكه مجموعه شود, یعنی  شود ضرب هر عضو در عضو دیگر می ضرب اول كه می
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شود ضرب كرد؟ الف، ب، ج در سطر بنویسیم، د، ه، واو در سه تا  مان را نگاه كنیم چند رقم می سه عضوی

 بنویسیم.

حرفی دارد, از ضربش اینگونه قصد هست؟  2تا خانه  5عضو دو حرفی دارد, یعنی  5شود  ضرب اولی كه می

عضو را تكرار كنیم. یعنی الف، ب، ج، د را سه بار زیر هم بنویسیم  3بار  3ست كه یا قصدمان از ضرب این ا

بار زیر هم بنویسیم و جمع كنیم و فرضی باشد كه هر سه  3یعنی به تعداد اعضاء جمع كنیم كه نتیجتاً اگر 

از  عضو هست. غرضمان 5تا مجموعه داریم كه این سه مجموعه دارای  3تا یک مجموعه هست آخر كار 

گوئیم چه نحوه است چه كار هست؟ آیا ضرب هر عضو، در عضو آخر هست؟ كه حنی اگر در  ضربی كه می

 2تا خانه  5تا داشته باشیم الف، ب، ج، د, هیچ عضو دیگری هم نیاوریم یعنی د، و، ه را هم نیاوریم  3سطر 

 عضوی خواهیم داشت كه البته در اینجا. ... 

 فرمائید؟ س( تعریف جدیدی از ضرب می

ج( نه ما كاری، به تعریف جدید ابتداء نداریم, ابتداء دنبال این هستیم ببینیم چه انحائی از جمع و ضرب و 

 تواند بدرد تقوم بخورد؟ اش می ای توانیم مالحظه كنیم؟ بعد ببینیم چه نحوه توان می

اس این تعریف اینگونه به توان، شود كه ما از اول یک تعریف بدهیم بگوئیم بر اس س( در واقع این تعریفی می

رسیم. اگر ما یک مجموعه مركبی داشته باشیم كه این فرض تركیب, در آن هست تعدادی عضو داشته  می

باشد بعد ما این اعضاء را یک به یک در مجموعه ضرب كنیم برای به تعداد خودش یک مجموعه متقوم پیدا 

 شود. می

تا مجموعه  5عضو دارد كه هر عضو آن  5ضرب خواهیم داشت كه  ای در اول ج( نه اول كار ما یک مجموعه

 عضو است. 2ای دارای  دارد كه هر مجموعه

خواهیم در  شود ما وقتی دو عدد را می س( بله عرض كردم این با فرض خاصی است كه ما فرض كنیم كه می

ین فرض را بكنیم یعنی دیگری یكبار ضرب كنیم. اگر ما ا  یكدیگر ضرب كنیم بیائیم اجزائش را در كل

توانیم یک حرف این را، در آن ضرب كنیم  بگوئیم مثالً الف، ج، د وقتی در سطر ستون نوشته شد بعد ما می
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خواهیم ضرب كنیم بیائیم  اگر ما این را فرض كنیم كه چنین ضربی متصور است كه ما وقتی یک عدد را می

 هر عضوی از این را در كل آن دیگری ضرب كنیم.

باشد چه مفهوم  بریم كه تكرار تكرار می صحبت شما درباره این است كه آیا وقتی كلمه ضرب را بكار میج( 

تواند در شكل ایجاد و اعتبار  تواند در شكل انتزاعی عدد به اصطالح صادق باشد؟ چه مفهومی می منطقی می

تعددهای خارجی انتزاع كرده باشیم  توانند در آن فرض باشند؟ اگر ما اعداد را از واقعیات خارجی یعنی از می

تای قندها  3ایم, چه كم منفصل را بگیریم كه  گفته 3تا حبه قند  3باشد. به  دیگر اضافه پذیری در آنها نمی

برابر یک حبه باشد. اگر بخواهیم بگوئیم ضرب، تكرار  3جدا باشد, چه یک تكه درشت قند باشد كه وزنش 

اظ دارد. یكی تكرار یک واحد بسیط كه در این جا بعد از اینكه سه تا تكه تا قابل لح 3تكرار هست، تكرار, 

تر بیاورید كه  قند درشت بیاوریم كه هر كدامش قد سه تا حبه كوچک باشد, بعدش بگوئید یک حبه درشت

 ای داریم, یک عدد سه تا باشد, كه واحد ما سه تا عدد بیشتر در اینجا نداریم. یک عدد یک حبه 5برابر با 

تا حبه است. اگر آن را  5هایش هم اندازه  است, یک دانه درشت  ای داریم, كه درشتش اندازه سه تا حبه حبه

شود اگر هم آنرا نشكنند یک حبه است, در این جا سه تا حبه بیشتر نداریم. به لحاظ  تا حبه می 5بشكنند 

 5گوئیم و به سوی  می 3گوئیم به دومی  یم 1كنیم, به اولی  تجریدی نسبتی را بین این سه تا حبه برقرار می

های جدا، جدا داشته باشیم, كم منفصل باشد. یک، یک  گوئیم این یک فرض است. فرض دوم: كه حبه می

حده در یک دسته داریم.  تا حبه هم علی 5تا حبه هم علی حده در یک دسته داریم,  3حده داریم،  حبه علی

آید كه انتزاعی باشد. در فرض اول  تا دسته داریم این هم بنظر ما میتا حبه قند در سه  13یعنی در حقیقت 

شوند. یعنی  ها انتزاعی می های شما متساوی هستند و هویت تركیب در آنها راه ندارد, تركیب و دوم مركب

كند و  كند و فرض تجزیه می  گوید و یک تكه درشت قند هست, فرض نسبت می تا می 5آدم چه به آن كه 

گذارد, یک وحدتی  را روی این دسته می 5تا حبه قند هست و اسم  5دهد, چه آنجائی كه  به آن می 5عنوان 

تا نوع تركیب نیست. یعنی تنوع حقیقی ندارند لذا صحیح است كه بگوئید  5كند و اال  تا فرض می 5برای این 

شود.  می 4، 2بعد بگو مثالً دوباره  2، 1آقا، دسته بندی را بهم بزن، اعداد را مثالً یک و دو اعداد قرار بده بگو 
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هم  5و 5شود انسان درست كند.  بندهای مختلف قرار بدهید یعنی اعداد ده، دهی می توانید دسته مثالً می 4

، بر گردی، یعنی 1شود درست كند كه وقتی به هست رسید دوباره سر  هم می 8، 8تواند درست كند.  می

ختلف كرد و در خارج ما به ازائی هم ندارد. در خارج هم، همانها دیگر های م بندی شود در اینجا دسته می

شود, یعنی  نوع تركیب داریم و بخواهید بگوئید كه تنوع تركیب، مختلف می 5شود فرض كرد كه  باشد. می می

ید اینها شود نوعٌ آخر, نه عنوانْ آخر. آنچه را كه ما در بحث تقوم به آن خواهیم رسید با كه گفته می 2واقعاً 

تنوعشان مختلف باشد. در عین حال كه ما به االختالف حقیقی داشتند حقیقت اختالفشان هم به یكدیگر 

تقوم داشته باشند. بنابراین قراردادی نیست كه بگوئیم این یک تعریف شد آن یک تعریف است, از آن تعریف 

شود بر  نتزاعی است مثل اسم لشكر كه میآید آن تعریف هویتاً تجریدی است, هویتاً ا اصالً تنوع بدست نمی

 تا گذاشت. 30000شود گذاشت بر  می 1000شود بر  شود بر صد تا گذاشت می تا گذاشت, می 10000

نوع از یک مركب سه نوعی بدست آمده باشد, یک مجموعه داریم  5نوع داشته باشیم كه این  5اگر بنا باشد 

 5های مختلفی را درست كنیم كه تعداد آنها  بخواهیم مجموعه شود. از این كه از سه عضو مختلف تشكیل می

نوع مختلف باشد، آنوقت باید بگوییم یک عضو, قابلیت ضرب در كل اعضاء برای پیدایش انواع متعدد دارند. 

تواند ضرب بشود. یک مجموعه دو عضوی در بیاورد كه مثالً )الف، الف( اگر  حتی یک عضو با خودش هم می

آید، كه  ای سه عضو دارد به دست می مجموعه, كه هر مجموعه 27رسید   نوقت در توان كه میچنین باشد آ

رسانم. من در خدمتتان برای توضیح هستم. پس در اینجا ما  طبیعتاً معنای تقوم را هم آنجا به عرضتان می

ه ماده را متساوی ماده را مختلف فرض كردیم, مهم اینجاست, كه از اول امكان تركیب درست كردیم نه اینك

و از یک نوع, حاال هر چند كه شما حرف را عالمت اختالف مواد گذاشتید. یک جایی ممكن است بگوید 

یک اصلهایی را از فلسفه بیاورید. یک جایی هم كاری به اصول فلسفی نداریم. اگر « ظرفیت، جهت, عاملیت»

گذارید. اگر تعدد حقیقی  تا حرف مختلف را میهم بناشد به توان برسد باید بگویید الف، ب، ج، د. چهار  4

 باشد نه انتزاعی
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شود از اینها یک نظام  س( این همان دومی شد كه در واقع, اگر ما تعدادی عضو متنوع داریم چگونه می

 متقوم بسازیم؟

 جاست. ج( حال سوال همین

یعنی  4فرمایید.  مالحظه می 4 فرمایید، یا در قالب مالحظه می 3س( منتهی شما این عضو متنوع را در قالب 

 چها رعضو متنوع متقوم.

ماده مثالً اگر بگویند پارچ، شكر،  4عضو داشته باشیم نه تعدادی اعضاء, بخواهیم از این  4ج( اگر ما فقط 

های چند عضوی بسازید؟ مثالً شما بگویید  توانید مجموعه روغن، زعفران یا هر چیز دیگر بگویند, آیا شما می

سازم، از آن بسكویت  سازم، من از آن نان روغنی می سازم؛ من از آن, سوهان آردی می ن كیک میمن از آ

گویم برای همه آنها از  سازم. می كنید كه من از این, چندین نوع غذا می سازم، از آن. .. شروع به گفتن می می

گوید كمیت و عیارش.  د؟ میكن اش فرق می گویم چه چیزی گوید از هر سه. می كنی؟ می هر سه استفاده می

گویم اگر یک جا بنویسیم هر چیزی را كه اول خواستید بریزید, وزنش را از كیل سه برابری بردارید، یک  می

گوید  كنم، وزنهای مختلفی دارد. می كیل دو برابری هم داریم یک كیل یک برابری هم داریم. مثالً عرض می

شود.  یل دوم را از چه بردارم، كیل سوم را از چه بردارم سوهان میخوب اگر من كیل اول را از شكر بردارم, ك

گویید كه كیل  شویم. می آوریم جایگاه اینها را در مجموعه برایش بند خاص قائل می اگر كیل اول را مرتباً می

تواند نسبت و جایگاه نداشته  گویم شما وقتی مركب گفتید, نمی گیرید، می و محتوی هر دو را مختلف می

 باشد.

وقتی بخواهید نسبت را بیاورید, باید بگویید از این كیل بردار یا از آن كیل. حاال سراغ صحبت خودمان 

خواهید  گوییم نه, شما تعدادی مجموعه ندارید، تعداد اشیائی متنوع كه فرض دوم بود, می گردیم, می برمی

د. در عالم چیزهای متنوع بسیار خوبی خواهید ادبیات خاصی را درست كنی تعدادی را ایجاد بفرمایید. می

خواهید برای تصرف ابزار بسازید. ابزار تصرف شما یک گنجایش و پذیرشی نسبت به  هست, ولی شما می

دهم. هفت  گوید من هفت هزار میلیارد دستورالعمل برای تصرف در خارج می عملكردهای مختلف دارد. می
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 383دهم. فرضاً  ارد تعریف اینقدر ملیارد تصرف تحویل میدهم ـ مثالً ـ هفت هزار میلی هزار تعریف می

بخصوصیت خاص ندارم از باب مثال عرض  000و  7600دهم حاال من كاری  میلیون معادله تصرف می

گوئید كه لغت عرب كالً از سه تا كلمه درست شده است دیگر غیر از این  خواهم بگویم شما می كنم, می می

گوئید از  گوید اسم، فعل، حرف بعد می گویم آنها چه چیزی است؟ می بینید می سه كلمه، كلمه دیگری نمی

گوئید خیلی از این حرفها زیادتر است.  گویم چند نوع كلمه؟ می آید. می تعاقب مختلف اینها كالم بدست می

، آخر گوئید خیلی خیلی زیاد گویم مقاالت چند تا؟ می آید. می گوئید از كلمات مقاالت بوجود می بعد می

 گوئید ظرفیت لغت عرب به هر میزان كه بخواهید قدرت تحمل داشته باشد. می

كلمه داریم, اسم این ده  000/10س( یک موقع اسم، فعل، حرف عنوان انتزاعی برای یک مجموعه است. 

سم آن گذاریم. ده هزار كلمه هم داریم ا گذاریم. ده هزار كلمه هم داریم اسم آن را فعل می هزار را حرف می

گذاریم. این خیلی مشكل ندارد. ولی یک موقع ما واقعاً از اول فرضمان این است كه یک سه بیشتر  را اسم می

 ایم. گذاری كرده نداریم نه اینكه از اول ماده هزار تا داریم نام

تا  3گویند آقا یک تک سوت زدن دو تا پشت سر هم زدن،  سازند، عالئم مورس می ج( نه یک عالئمی را می

 سازند. پشت سر هم زدن، بعد با این ادبیات را می

كنیم آنطوری خیلی ساده است و این طوری دنیا آخر  چون ما رسممان استقرائی بوده است, خیال می

گوید خط، نقطه، یک خط و یک نقطه بعد با  اند, می شود, خیر این طوری نیست. الفبای مورس را ساخته می

كنند. بعد تمام مفاهیمی را كه شما بوسیله عالئم صوتی  ی را از آن درست میسازند, تركیبات مختلف آن می

دهند.  آورند و تحویل می مثالً مختلف با آواهای مختلف عربی داشتید, اینها در عالئم نگارشی خط، نقطه می

ت خواهید روش درست كردن مجموعه را درس توانند تحویل بدهند. شما می می از تركیبات خط و نقطه هم

توانید مدل بسازید!؟ بنابراین اصوالً كلیه مقیاسهائی كه ایجاد  كنید, اگر غیر از این باشد اصالً چگونه می

گوید به نسبت بین مثالً وزن و حجم این عالمت  های مختلف تركیبی را دارند, می شود كه تحمل ظرفیت می

وید. حجم مخصوص مثالً مس را گ گوید, حجم مخصوص روی می گذارند. بعد حجم مخصوص آهن می را می
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گوید, الزم نیست اوالً این حجم مخصوصها را، شناخته باشند. راه درست كردن مركب چیست؟ ما چه  می

 خواهیم مقصدمان چیست؟ می

 خواهیم درست كنیم. س( ما یک مركب قراردادی می

ما به ظرفیت تصرف ج( اصالً مركب ایجادی است صحبت همین جا است بعد نهایت اینكه اگر تركیبات ش

ای  رسید قدرت تصرف دارید. قراردادی بمعنای تعریفی كه هیچی آن به هیچی نخورد نیست. یک پایه اولیه

كنید، كه بر اساس آن پایه روش, نه اینكه بگوئید ما هزار تا قرار برای هزار نوع چیز  درست بر یک اساسی می

م كه مفهوم این اسمها چیست؟ عالئمی هستند كه صرفاً با گذاریم كاری هم نداری گذاریم، هزار تا اسم می می

گوئید این دستگاه ما هماهنگی و تالئم  شناسانند نه اینگونه نیست. شما می شان را می تكرار و قرار محكی

ای كه  گوید اساس عالم مثالً بر یک فرضیه گوید اساس عالم این است. می ای كه می كلیه ایجادهایش را بر پایه

باشد. كسی كه جاذبه عمومی را روی آن صحبت دارد كه بعد آن را جزء حدود  عمومی باشد می  ذبهروی جا

بیند. شما  كند, بعد كلیه چیزها را بر همان اساس می دهد و برایش معادله معرفی می هندسه خودش قرار می

از حركت دورانی و كند كه جاذبه مثالً  اش غلط است این خیال می ممكن است بگوئید اصالً این فلسفه

شود در حالی كه جاذبه مثالً از فشاری است كه مالئكه برای بردن و آوردن امور  مغناطیسی فالن درست می

گویم حرف شما درست ولی این براساس همین تصوری كه شما  آورند. اینها را تفكیک فرمائید, می می

 كند.  رد تصرف میگوئید غلط است یک تعاریف و یک ظرفیتی را درست كرده و دا می

برد. شوق من ذالذی یشفاء عنده اال باذنه، ایشان چه  نفر را به مكه می 700كند كه با آن  هواپیما درست می

نفر را از جائی به جای دیگر ببرد. بگو این  700والیت تكوینی دارد كه حق فضولی داشته باشد بتواند مثال ً 

ای نبود كه در  یاطین آمدند مطیع این شدند و اال این كارهخواهد بگو، بگو ش سحر است هر چه كه دلت می

گویم ممكن است فرمایش شما در جای خودش  عالم تكوین بخواهد كسی را از اینجا، جابجا كند. بنده می

باذن اهلل »تواند عالم را كن فیكون بكند  صد در صد صحیح باشد و اگر كسی با آن اسماء وارد بشود, می

ای را كه دارد یا براساس ایجادی را كه كرده  لكن این براساس ادراكی كه دارد یا نحوه تولیو« تبارك و تعالی
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ای كه در نظام فاعلیت عالم دارد پشت سرش اینها را، هماهنگ درست كرده است. یک  است, براساس اراده

ا، طوری ایجاد كند رود, یعنی توانسته است وحدت و كثرت این ر پیچ هواپیما هم خراب باشد اینها باال نمی

گذاریم  كه مثل یک بدن كار كند. قراردادی نیست كه مثالً بگوئید حاال یک موتورش هم كار نكند, ما قرار می

رود. شما بگوئید این روح حقیقی كه ندارد یک مقدار آهن است یک مقدار ادوات را  كه باال برود, خیر باال نمی

ن تركیب باشد. تركیب انضمامی كه خصلت جدیدی را ایجاد اند كه ای اند. فرض كرده كنار هم گذاشته

بیند. هماهنگی اینها را به یک  گویم روی همان جاذبه, روی همان مقوله اینها را هماهنگ می كند. من می نمی

 گرداند. پایه بر می

باشد كند نداشته  ای كه او فرض می س( سوال این است كه اگر واقعاً هماهنگی در بیرون ربطی به پایه

 شود بر پایه آن چیزی را ایجاد كرد؟  می

ج( نه. اصالً ربط ندارد غلط است. ربط ندارد معنای آن این است كه، بین این و بیرون, دوئیت حقیقی قائل 

 شوید. می

كنم, یک چیز  س( نه ربطی كه. .. و اال بین ذهن من و بیرون هم یک ربطی است من هم جاذبه را فرض نمی

كنم باالخره یک ربطی بین من و بیرون باز هست ولی من  م یک دستگاه درست میكن دیگر فرض می

 توانم هواپیما درست كنم. مطلق ربط, مفسر این تصرف نیست.  نمی

 ج( مرتبه فاعلیت شما اگر به یک حدی رسید كه بتوانید وحدت و كثرت متقوم را ایجاد كنید.

 وحدت و كثرت متقوم در خارج درست كرد؟ شود با صرف یک فرض, س( سوال همین است چگونه می

آن فرض, خودش عالمی است. كه فرضها را، و ذهنیت را یک طور دیگر  ج( صحبت این است كه این فرض یا 

گوئید باید این قدرت ایجاد یک ابزار برای یک منزلت از فاعلیت در  كند. یک وقت هست كه می مالحظه می

گوئیم فرضی كه نبود، در یک منزلت تولی پیدا كرد متناسب با همان  یعالم را، بر مبنای ما داشته باشد. م

تواند فرض كند بازی ذهنی نبود. متناسب  منزلت هم نظام تصرف درست كرد. فرضی كه نداریم. كسی نمی

اش ابزار تصرف درست كرد. راه ابزار درست كردن چیست؟ باید بر آن اصولی كه تولی پیدا  با منزلت تولی
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همان اصول را بتواند در كل مجموعه جاری كند اگر فرض كرده كه عالم ماده اصل هست؟  كرده است,

حیوانیت است؟ برهمین اساس حیوانیت قدرت تصرف دارد ولكن اینكه قدرت تصرف داشته باشد, باید بر این 

ین منزلت اساس نظام متقوم درست كند. همین ابزار تصرف بر اساس مرتبه تولی، یعنی اینكه باید حتماً ب

 اش نسبت باشد. اش و منزلت تصرف تولی

فرمائید نداریم مگر در آن  نسبتش هم نسبت حقیقی باید باشد. اصالً نسبت فرضی آن رقمی كه شما می

تواند در عالم خیال چیزی  ادبیات انتزاعی كه، آن هم متناسب با یک مرحله از تصرفات نازله جزئیه است. می

خندد گریه كند غمگین شود، شاد شود بقول عوام الكی خوش باشد، قاچاقی را فرض كند و خوش باشد, ب

گوید تصور كردم اگر  گویند چه تصوری كردی؟ می شود چنین چیزی باشد. قاه قاه بخندد. می زنده باشد. می

ام گرفت. آنوقت چطور  شود, خنده شود, فالن می منبری باشد. منبری اینطور صحبت كند بعدش چطور می

اگر چنین چیزی شد. همان فرض آثار دارد، همان فرض وسیله تصرف در حالش هست. ادراك ما از  شود می

خوانیم. ما هم  خوانیم یا این آیه قرآن را می حقایق عالم متناسب با مرحله تولی ما هست. حاال این دعا را می

هم به آن ادراك مبتهج  آید كه ادراكی كه ما داریم كه خیلی آن ادراكی كه داریم گاهی به ذهن من می

گویند این آدم خیلی هم عاقل  رسد می های باالتر كه می هستیم یا متقلب به آن ادراك هستیم، دست مالئكه

 كنم كه كلمات معصومین. نیست. بنابراین اینطور خیال می

لمین در عالم ای بهتر از الحمدهلل رب العا آید هیچ مژده اصالً انسان واقعاً ـ در حاشیه مطلب ـ بنظرش می

گیرد. پرورش ما در دست خود  ای را كه فكر كنید زیر این مژده قرار می ای. هر مژده نیست. هیچ مژده

خداست، كسی كه غنی هست، كسی كه لطف دارد، كسی كه همه چیز است هر چیزی كه بخواهی بگویی. 

باشد ـ اینطور هستیم كه رسول  حاال در اذهان ضعیف و بیچاره ما اگر ـ برای اینكه كنار بحثها تذكری هم

رسد از طرف خدا آمده و خدا را به نام الحمدهلل رب العالمین، رب  خدا كه هیچ كس در صدق, به او نمی

تواند بگوید من جزء این نیستم. تحت ربوبیت الهی  ماند. كسی نمی عالمین است یعنی هیچ كس باقی نمی

كنم,  گوید گمان می آید می كند. ولی یكنفر با عجله می مان نمیقرار ندارم. این را آورده است, این خیلی شاد
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ای خواسته بود. كه چطور بشود؟  گوید آقای خامنه گویم برای چه؟ می گشت، می آقای حجازی دنبال شما می

دانید كه ما زنگ  كه فالن موضوع حل بشود, رفع بشود. ما بالفاصله اگر تلفن داشته باشیم شما صالح می

گردیم ببینیم این خبر راست یا  ت كنیم چرا اینطور است؟ دنبال زنگ و اینطرف و آن طرف میبزنیم صحب

گوید, تازه وقتی به آقای حجازی برسی، آقای  كنم, حتماً نمی گوید گمان می دروغ است. چون طرف هم می

رت ایشان چقدر ای رفتی. محدوده قد حجازی ممكن است اشتباه كرده باشد، تازه حاال نزد خود آقای خامنه

است؟ ارادت ما و والیت ایشان سر جای خودش محفوظ است، ایشان به حدود بسیار بسیار زیادی در عالم 

كنم خود خدا دستش چقدر  طبیعت محدود است. در عالم خود اجتماع هم همین طور است. حال سوال می

باشد هر چیزی بخواهی. یک   داشته ات قدرت جذب باز است؟ باز. گفت شما بتوان از نعمت استفاده كن، معده

بردند. آدم برود آنجا قند مجانی است. آبلیمو آدم ببرد هر چه شربت آبلیمو بخورد  قند می وقتی به كارخانه 

دهند هم  دهند, هم اشتهایش را مجانی می قندش مجانی است. حاال در اینجا كه همه چیز آن را مجانی می

دهند, خدا از هیچ كس نخواسته چیزی بستاند. حاال  همه را مجانی میدهند  دستگاه گوارشش را مجانی می

 بگذریم ـ انشاء اهلل تعالی امیدواریم خدای متعال خودش بربوبیت خودش 

خواستم بپرسم هر نوع تعلقی كند, آن یک نوع حمد برای آن متعلق نیست؟ خوشحال  : یک سوال می"س

 است دیگر. حمد برای نهار است.خواهد نهار بخورد نوعی حمد  است كه االن می

 ج( اگر این را بگوید خدا روزی كرده است.

 خواهیم شركهای خودمان را بحث كنیم. آید. ما می س( نه، آدم از نهار خوشش می

آیی؟ شما هر گونه  گویی. چرا در حرفهای خودمان نمی روی, چرا آنجا را می ج( شركهای خودمان كه كجا می

و اعوذبک من كل لذه بغیر »گوید  كنم خمسین عشر باشد، می مناجات گمان می ابتهاج به هر چیزی, در

برد و  حاال اگر انسان لذتی از چیزی می« قرك و كل راحه بغیر انسک نستغفرك من كل لذه بغیر ذكرك

بریم. نهایت نفهمی  یادش رفت كه اصالً كنه لذت مسئله مهمی است، ما از اشیاء لذت نمی بریم از قرب می

 كنیم. گیریم. قالبش را نگاه می ت كه عوضی میاس
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 س( قرب رحمت دیگر؟

 ج( قرب رحمت است انشاء اهلل تعالی و من كل سرور بغیر قربه.

 س( كل سرور به قرب هست, اینها حجاب آن است.

این ج( علت هم دارد، ما كه محال است بتوانیم بالواسطه رحمت را اسقاء كنیم, ما تحمل این معنا را نداریم. 

توانند بدون واسطه أخذ كنند، ما حتماً خیلی هم  تحمل نبی اكرم )ص( و اهل بیت طاهرینش هست كه می

های  تای هم بیاید كاسه های كواره ها در كاسه باید واسطه بخورد. نه اینكه كم هم واسطه بخورد باید در كاسه

ت و مجلس انس بزرگان هست و اش خوب هلو هست و گالبی هست و زن هس های گلی گلی هم بیاید كاسه

گلی باید در عالم گل و خاك باید بیاید واال حتماً مثالی كه   گویم كاسه ای كه می اینهاست. اینها كاسه كواره

خواهد. خودش هم ظرف خاصیت است،  زنم اینست كه این آب در این چنین ظرف می گاهی حقیر می

اه كنی و جلو بروی و ظرف و مظروف بگیری به یک خاصیت هم ظرف برای چیز دیگر هست. همینطور كه نگ

رسی بعد دیگر  توانید توصیف كنید. مثالً به اصطالح امروز به امواج انرژی می رسد كه دیگر شما نمی جایی می

شود. ولی آخر آن  توانم تعریف بدهم. بعدش تازه تعاریف فلسفی ما آغاز می گویید من از اینجا به بعد نمی می

ای خود رحمت را  گویم حاال توانسته و عرفانی و درجه یک و عالی كه رفتیم, آنوقت من می تعاریف فلسفی

شویم حاال چه قالبهای فیزیكی در  تواند ببیند. نهایت آنكه طوری به این قالبها ما مأنوس می ببینی؟ چطور می

اش, اگر  بهای عرفانیاش باشد چه قال اش باشد چه قالبهای استداللی یک دسته باشد, چه قالبهای فلسفی

 حاالت بگوییم باشد.

گویند این اخبار واقعی است بحث انشاء نیست، الحمدهلل یعنی همه حمدها و ستایشها تكویناً  س( اینكه می

خواهد بگوید یا چیز دیگر است. چون عرفا اینطور  شود حمد كنی، این را می برای خداست، غیر خدا را نمی

 شود. حمد در عالم برای خدا واقع می گویند كه الحمدهلل, واقع می

 كنی. ج( حمد هر چیز را بكنی حمد خدا را داری می
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گویند كنه آن از خودش ندارد. این است یا اینكه واقعاً بحث تكلیف است واختیار است و اینها  س( چون می

 نیست؟

دارد، پرستش  دوست میگوید هر كسی هر چیزی را دوست بدارد در پایان خدا را  ج( یكوقتی است شما می

گویید نوع پرستش, ملكوتی است یا حیوانی است؟ آن وقت این  شود. یكوقتی است می فقط برای خدا واقع می

خورد و آن وقت حتماً متقوماً هم هست, یعنی  ای هست و حتماً به سطح شخص می قسمت دومش اشاره

گویند. در خبر  دهید به این اخبار نمی خبر میكنید حتی وقتی هم  ای از تعلق, شما حمد می متناسب با مرتبه

دهید و هم نحوه اخبار حتی برای خود نفس كه شما بخواهید  هم خبر دهنده و هم چیزی كه از او اخبار می

گردد،  فهمد. پس بنابراین حتماً به معنی انشائی بر می تكرار كنید، حاال این خبر دهنده چقدر از حرف می

خواهیم فعالً حضورتان عرض كنیم این  ه نحوه ارتباط تعلق. حاال آن چیزی كه ما میالبته متناسب و متقوم ب

برابر یک  27تا مجموعه داریم؟ یا یک مجموعه دارید كه اسمش  27( 27، 5، 3گوییم ) است كه آیا وقتی می

 تا حبه قندهای مساوی؟ 27تا عضو مختلف دارید یا  27تایی كه دارید  27هست؟ عدد 

 توان به وحدت رساند كه. ..  كلی برای به وحدت رساندن این را بگوییم كه وقتی می س( پس بطور

 ج( كثرت به صورت حقیقی قابل لحاظ باشد.

كنیم یک مجموعه متقوم فرض كنیم. این مجموعه متقوم را به تعداد  س( یعنی ما اول از اولین فرضی كه می

تک این اعضا و دیگری تقوم ایجاد  كه بین تک اعضائش در خودش ضرب كنیم. و ضرب هم معنایش اینست

 كنیم.

 اش بشود. ج( و مرتبه سوم كه هر كدام از اعضایش اندازه اعضای اولیه

توان ایجاد كرد، یعنی به تعبیر دیگر آنچه  خواهیم تقومی ایجاد كنیم بر پایه این فرض می س( یعنی اگر می

هیم این كار را كنیم باید اینطور عمل كنیم. تعریفی خوا كند غرض ماست. چون می كه فرض ما را حقیقی می

 مطلق نیست. تعریف باید متناسب با هدف صورت بگیرد. یعنی اگر بنا هست یک نظام متقومی بسازیم.
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ای كه حقیقت هر كدام از اعضا  مان تعریف كردیم كه مجموعه ج( یعنی اگر بنا باشد منطقاً تقوم را در فلسفه

و حقیقت كل, طوری مرتبط باشد كه اگر كل تغییر پیدا كند یا هر یک از اعضای به حقیقت اعضای دیگر 

دیگر تغییر كند این عضو هم تغییر كند. این نباید معنای كمیت در آن و فعالیتهای كمّی كه برای رسیدن به 

اند  رفتهدهیم معنی باشد كه اعضا از بین رفتن و ایجاد شدنشان مثل وقتی باشد كه از بین ن آن انجام می

ریزد از آن شكل در  گذاریم حاال روی یكی آب می تا حبه قند مساوی را كنار هم می 27اند.  وایجاد نشده

تا حبه قند سالم داریم، نه فقط یكی  26تای دیگر جای خودش سالم هستند.  26شود.  آید منحل می می

تا  26تا حبه داشتیم حاال  27قت گوییم كلتان عوض شده است؟ نه آنو سالم نمانده، چون ما در آنجا می

 داریم.

 س( كل اعتباری مقصود است.

 تایی كه داریم. 26ج( كل اعتباری مقصودش اینست كه 

 س( از اول هم كل نبوده.

ای اینطور مالحظه  ج( از اول هم كل نبوده، از اول هم اسمش را كل گذاشته بودید. گاهی عدد را در هر رتبه

گوییم خیر, یک سیری بگویید كه ما به تقوم برسیم. یک چیز دیگر هم عرض  یكنیم، گاهی برای عدد م می

دهد تنوع, باید جمع تنوع حقیقی را بدهد، تنوع نسبت را بدهد. تنوع نسبتی  گفتیم جمع می كنم ما كه می

الی آخر  تا مثل الف، ب، ج، د، 27گوییم  كه در اینجا ابتدائاً لحاظ ارتباطشان را ضعیف كند. ما ابتدائاً می

نوع ماده مختلف داشته  27كأنّه  2شود جایش را عوض كرد. یعنی به اصطالح  گوییم معدای اینها را نمی می

 .5و  4و  3و  2و  1باشید كه به آن بگویید 

فرمایید عدد مختلف  س( یعنی به تعبیر دیگر تا ما مواد به تعداد عددمان مواد مختلف فرض نكنیم, می

 توانیم بسازیم. نمی

گویم این نسبتها را چطور ایجاد  كنم. می گویید نسبتهایی را ایجاد می كنید می ج( بله، حاال فرضی را كه می

گویید  گویم اول كار شما بیایید یكی ایجاد كنید, بعد بر پایه این یكی نوعهایی از این یكی. می كنید؟ می می
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ه بشود با این یكی, آن را بسنجند. نوعش گویم كه نسبت داشته باشد به این یكی ك از این یكی هم، می

كه رسید هم حجم آن را  2مختلف باشد. مثالً این یكی را یک حجم خاصی و محتوی خاصی بگیرید, به 

 عوض كنید هم محتوای آن را عوض كنید.

س( عرض من همین بود كه اگر بنا باشد ما تقوم بین واحدهای اعداد فرض نكنیم, اصالً تنوع عدد درست 

شود. چون اگر اینها را برابر ببینیم به هم تقوم  خواهیم تقوم فرض كنیم اختالف پیدا می شود. اینكه می نمی

بار همان  7شود  كنند. نفس تنوع اگر بنا باشد یعنی واحدهای ما یک چیزی باشد وقتی هم تكرار می پیدا نمی

هایی داریم اسم یكی را  دیگر نداریم. حبه ما 6و  5و  7شود بدون هیچ گونه اختالف بین اینها,  چیز تكرار می

كنیم این واحدهای هفت تایی  كه وقتی ما تكرار می 7شود  شود, وقتی می گذاریم؟ نامگذاری می می

 تایی باشد، به تعبیر دیگر اگر. .. 6واحدهایش غیر واحد 

داشته باشند اگر ج( نسبتهایی مختلفی كه قابل سنجش به نسبت اول هستند. آیا اگر اصالً سنجش اول ن

شود به واحد اول سنجیده شود. این همه یكی یكی,  هایی را فرض كنیم كه نمی فرض بگیریم تعدادها و نوع

 تک تک جدا هستند.

 نامگذاری است چون...  6، به این بگوییم 7شود، به این بگوییم  س( بله. باز آن جا هم نامگذاری می

تا حرف دارید كه هر كدامش  28حرف دارید یا  27ل تا آخر الفبا شما ج( یعنی شما الف، ب، ج، د، ه، و, از او

ایم, عالمت كتبی و عالمت لفظی. اگر شما بخواهید  عالمت خاصی و مفهوم خاصی پشت سرش فرض كرده

كنم یعنی  توانید بعداً بگویید تكرار می تنوع را طوری ایجاد كنید كه به واحدتان نسبتی نداشته باشد, نمی

ضعیت عددی كه شما دارید مشروط به هر دو خصوصیت هست. تنوعی كه قابلیت سنجش به واحد اصالً و

 داشته باشد.

خواهیم یا نه؟ عرضم اینست كه برای اینكه ما  س( عرض من همین است كه ما در خود جمع نوعی تقوم می

 بتوانیم اعداد درست كنیم. ..

 خواهیم. ها به هم نمی م. ولی تقوم اعداد به هم, جمعخواهی خواهیم نسبت به یک هم می ج( تقوم درونی می
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 خواهیم. س( بله، تقوم واحدها را می

خواهیم.  خواهیم, ولی تقوم واحدها به همدیگر را نمی ج( تقوم درونی واحدها و نسبتشان به واحد اول را می

ربطی به دارد. كاری به آن دارد، چه  5چه ربطی به  3خواهیم. یعنی  یعنی عنایت به آن نداریم نه اینكه نمی

 توانید بگویید كاری به آن نداریم. در ضرب معنای  نداریم. در ضرب نمی

 والسالم

 





 11جلسه 

 بسمه تعالی

 دوره استداللی ریاضیات اسالمی

87/81/1737 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

 بررسی معنای جمع، ضرب، توان در مراتب مختلف از مرتبه انتزاعی تا متقوم

 

  2تعداد نوار:  12شماره:  2106كد: 

 مو ضوع جلسه: روش تقوّم ساختن جمع ضرب توان 

حجت االسالم میر باقری: آنچه كه من از مجموعه فرمایشات شما استنباط كردم این بود كه حضرتعالی یک 

ی متقوّم با یک تعریف خاصی از تقوّم است كه  رمودید و آن هدف, رسیدن به یک مجموعههدفی را تعیین ف

طبیعتاً منظور از آن تعریف خاص هم كارایی خاصی است، ما دنبال كارایی خاصی هستیم كه برای این 

ن كنیم باید یک تقوّم خاصی بی كه می  سازیم یا این مجموعه سازی كارایی خاص، نظام تعاریفی كه می

 اجزایش وجود داشته باشد.

فرمائید برای رسیدن به این تقوّم خاص نیازمند به مراحل خاصی از سیر هستیم كه شامل انتخاب  بعد می

واحد, جمع و ایجاد انواع مختلف بر اساس آن واحد، بعد ضرب و بعد هم توان؛ منتهی تعریف خاصی هم از 

ائید این مراحل با این تعاریف خاص باید پشت سر فرم منظور نظر دارید كه می« توان و ضرب و جمع»

جمع و »گذاشته بشود تا به تقوّم برسیم كه این تقوّم خاص این كارایی خاص را دارد. بنابراین تعریفی بودن 

 فرمائید این تعریف بر اساس یک كارایی خاص است. ، محل بحث نیست منتهی می«ضرب و توان و تقوم
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 ینی: كه بر اساس یک مبنای خاص حجه االسالم و المسلمین حس

حجه االسالم میرباقری:و كارایی خاصی كه منظور نظر است یعنی؛ اگر بنا باشد كه ما این كارایی را تأمین 

 بایست اینگونه به تقوّم برسانیم. كنیم حتماً می

 اش قرار داد باشد نیست. ج( تعریفی غیر منطقی كه صرفاً همه

شود ـ یكی اینكه ما بتوانیم ثابت كنیم كه این تقوّم برای این كارایی  تمام میس( یعنی؛ اگر دو بگویم نكته 

شود اگر ثابت بشود كه این  مفید است و این تقوّم جزء از راه این سیر و لو سیر، تعریفی باشد حاصل نمی

تا شود در این مطلب هیچ مشكلی  تقوّم خاص از طریق این سیر خاص كه هر دو تعریفی هستند حاصل می

 شود. اینجا وجود ندارد جزء اینكه بگوییم این، تعریفی محض می

كنیم این است كه دنبال این كار خاص هستیم و بر  بعد اگر بگوییم علت اینكه این تقوّم خاص را انتخاب می

مام شود، بنابراین اگر دو مطلب را عنایت بفرمائید ت پایه این مبنا این هدف جزء از طریق این تقوّم حاصل نمی

 بشود.

 ج( ]...[ قسمت اول صحبت چه بود مطلب دوم روشن ]...[

حجت االسالم میرباقری: یكی تعریف خاصی كه بر اساس تعاریف رابطه این فعالیتها را با تقوّم بیان بفرمایند 

ی تقوّم را با هدف، یعنی؛ كارایی و مبنا، اگر این دو مطلب تمام بشود عنایت  دوم رابطه خود این نحوه

 روشن شده است در عین حال اگر.« ضرب و جمع و توان»فرمائید و لو تعریفی، تقریباً تعریف ب

 حجه االسالم و المسلمین حسینی: فرمودید اولین سؤال چیست؟

حجه االسالم میر باقری: اولین سؤال این است كه بصورت اصل موضوعی بدون اینكه رابطه این تعاریف را با 

دوم اینكه تنها راه رسیدن به این «. جمع، ضرب و توان و تقوم»ید تعریف خاص از مبنا و هدف بیان بفرمائ

 هدف كه منظور نظر داریم این شیوه از تقوّم است؛ یعنی؛ رابطه انحصاری این تقوّم با كارایی منظور نظر است.
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تمام « و تقوّمجمع و ضرب و توان »تا باید عنایت بشود، اول اینكه تعریف خاص از « 3»ج( مثل اینكه به 

توانیم به هدف برسیم، آنوقت سوم اینكه تنها راه  بشود، دوم اینكه این راه هم یكی از راههائی است كه می

 سؤال باشد.« تا 2»شود انحصار در اینكه  است یعنی؛ لزوماً نمی

ظام تعاریف س( اگر این مجموعه تمام بشود قدم اول بحث كه عبارت بود از توضیح اینكه راه رسیدن به یک ن

شود و اما قدم  شوند، این تمام می كاربردی به تقوّم رساندن مفاهیمی است كه از تنوع یک مفهوم پیدا می

دوم آن مفهومی كه باید حاال در این دستگاه اصل كنیم و بعد طبیعتاً بر اساس آن یک توان خاصی ایجاد 

 كنیم آن مفهوم چیست؟ 

 آن بحث دوم است.

 گیرید چه چیزی هست؟ آن میای كه از  ج( نتیجه

شود كه راه رسیدن به یک نظام كاربردی به تقوّم رساندن  س( این است كه اگر این تمام بشود معلوم می

 شود. مفاهیمی است كه از تنوع یک اصل پیدا می

 ج( راه توسعه مفاهیم ]...[

 س( و ایجاد نظام مفاهیم كاربردی.

 اش همین است. كه دو تا پله دیگر هم باید برویم ولی راه توسعه ج( نظام مفاهیم كاربردی را یادمان باشد

 اش همین است.  س( راه توسعه

ج( ما یک تعریفی از جمع عرض كردیم و گفتیم تكرار، تكرارِ واحد و بعد هم گفتیم واحد خودش ایجاد 

؟ آیا یک گیرد شدنی است، یعنی؛ ایجاد شدن یک نسبت است. حاال این تكرار نسبت چطوری انجام می

حده داریم و یک دو  شود؟ یعنی؛ )یک یک( علی نسبت، جدید كه با نسبت قبل دارای نسبتی است ایجاد می

شود  تا برقرار می« 2»بگذارید و نسبتی را كه بین این « ب»و یک حرف « الف»داریم مثل اینكه یک حرف 

سنجیم، سنجش؛ به معنای برابر  آن را می نسبت برابری است. آیا از نظر كمّی به اندازه یکِ قبلی است، یعنی؛

گویید نه! عین آن نیست. )خوب  ی قبل و عین واحد قبل است؟ می كنیم ببینیم به اندازه ساختن، نگاه می



270  ···························································································································································  

سنجیم، واحد اول با واحد  عنایت بفرمائید كه پایه اول تعریف همین جا است( واحد اول را با واحد دوم می

ین باید در نوع، وحدت داشته باشند؛ این حرف یعنی چه؟ دقیقترین قسمت شود پس بنابرا دوم سنجیده می

این حرف همین جا است. نوعش قند است، نوع؛ قند. اگر نوعش یک چیز دیگر شد كه اوصافش اوصاف 

گیرد كه نوع, واحد باشد  گیرد؟ برابری وقتی انجام می دیگری باشد، نوع واحد نباشد برابری چطور انجام می

ی شؤون مختلف  هید از یک حیث تعدد را مالحظه كنید. حاال اگر نوع را واحد نگیریم بلكه در همهفقط بخوا

و « الف»گوییم مثالً مثل  می« 2»تواند باشد؟ یعنی وقتی  تواند باشد یا نمی بگیریم، آیا اصالً انتخاب واحد می

آن از همه خصوصیات مختلف باشد و آن چیزی را كه بعداً خواهیم گفت همینطور است, یعنی؛ دو « ب»

گوییم دو آن از یک جهت القل برابر است؛  كنیم می است ولكن آن چیزی را كه برای تشریح مطلب ابتدا می

به یک ابعاد خاص مثالً یک سانت در یک سانت « ی قند حبه 3ی قند،  حبه« 2»یعنی در نوع واحد است، 

كنیم هم نوع محتوایش و  ایم. حاال این را تكرار می تهایم، اسم آن را یک حبه را گذاش مكعبی یک حبه گفته

اش باضافه یک واحد است.  هم نوع ابعادش بر حسب ابعاد یكی است، از نظر تعدد نسبت به آن واحد, برابری

گوییم و  می« 3»را « 1و  1و  1»گوییم. همین طور  می 2ای است كه یک و یک است كه به آن   یک دسته

های مختلفی از عدد را لحاظ كرد.  شود این طور مالحظه كرد و دسته گوییم، می می« 4»را  1و « 1و  1و  1»

 1و  1»های قند است كه مابازای خارجی ابداً ندارد  در اینجا آنچه كه مؤدا و محكی عدد است انتزاعی از حبه

تا « 343». حاال اگر كنید تا هزارها بشمار هر دانه از یكها جدای از یک آخر مالحظه می« 1و  1و  1و  1و 

های مختلف هم قرارش بدهید یک دانه از آن از بین برود، روی یک دانه  یک حبه قند داشته باشید در دسته

شود،  شود، یک دانه از آن را بردارید و تناول بكنید در بقیه تأثیری پیدا نمی از آن كه آب بریزی، حل می

حبه قند « 342، 343»شود؛ یعنی؛ جای  تأثیری پیدا نمیاید  الاقل از جهت این اخذ واحدی كه شما كرده

ها برقرار فرمودید؛ یعنی انتزاع  دارید. پس از جهت واحدی را كه انتزاع فرمودید و سنجشی را كه بین دسته

 شود.  انتزاعی است و هیچ گونه فرقی در كار پیدا نمی« 343»دوم نسبت به انتزاع اول, كالً تا 



 ····························································································  271 

 1»تعریف جمع به معنای اضافه شدن واحد با حفظ خصوصیاتی كه در واحد است  این یک نحوه جمع است،

اگر جمع، تكرار واحد به این معنا باشد تنوع انتزاعی است تازه انتزاعِ بر انتزاع هم است و « 1و  1و  1و  1و 

ساخته است یک تواند در این فضائی كه در بین اینها  این انتزاعِ بر انتزاع, مؤدای حقیقی ندارد. ذهن می

، دوباره تكرارش بكند چه «1و  1و  1تا  3»گوید چه بگوید  تحرك خاصی بكند، مابازای خارجی آنرا هم می

جمع, چه ضرب, چه تقسیم باشد انتزاعهایی بر انتزاعها است و حركتی انتزاعی است، و فرض این است كه 

شود و این اراده در اصل انتزاع اخذ  تزاع نمیی خارجی در نفس قند حداقل ندارد، حداقل به این هدف ان ثمره

نشده است كه اراده تصرفی باشد در هویت معدود، هویت معدود وابسته به انتزاع حاسبگر نه اوالً و نه آخراً 

دهد. اصالً برای  نیست؛ یعنی؛ نه اولین انتزاع و نه دومین انتزاع و نه سومین انتزاع، هویت قند را تغییر نمی

گیرد برای تصرف در  ت این سیر اعداد انتزاع نشده است و فعالیتهایی هم كه روی آنها انجام میتصرف در هوی

گیرد، منتزعی كه ما داریم، آنچه كه انتزاع شده است از  هویت نیست. مالحظه لوازم انتزاع هم كه انجام می

كه تصرفی در آن بكند و است برای این نیست « ما ینتزع منه»آنچیزی كه منشاء انتزاع ما بوده است كه 

های قند ثابت فرض شده است، حركتی  خواهد كه تصرفی بكند، بعد هم قائل به تصرف نیستید. آن حبه نمی

هم در آنها لحاظ نشده است، این وسائلی هم كه شما دارید اصالً وسائل تصرف در حركت نیست. ممكن است 

ع كردن قسمتهایی و امثال ذلک؛ نه اینكه هیچ كارایی ای یا مثالً جم بگویید كه وسائل تقسیم كردن بین عده

شود )این دسته(  ندارد كارایی دارد ولی كارایی در هویت و حركت ندارد كه آن در نظر ما كارایی تبعی می

شود؟ یعنی؛ شما این فعالیتهای ریاضی را شما در چه محتوایی بكنید، كه ارزشش  یعنی چه كارایی تبعی می

و الی آخر در یک محصولی است كه آنقدرها هم روی « ضرب و تقسیم و جمع»ثالً گاهی متناسب با است، م

گویم تناسب به موضوع هندوانه  شود، یعنی؛ تناسب به موضوعش ندارد؛ مثالً می آن این محاسبات لحاظ نمی

د در شو هم می« گرم 100»گرم رسد ولی از سنگ كیلو تا  خریدن استفاده از سنگ گرم نیست چه به میلی

تا سنگ  خرید یک هندوانه كم و زیاد باشد و دقت زیادتری هم نشود. ولكن اگر محصولتان زعفران شد حتماً 

كند[ )حاال خوب عنایت بفرمائید(  گرم ]جا پیدا می كند، اگر در آزمایشگاه رفتید تا میلی گرمش جا پیدا می
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گرم هم كار  مولكولی است دیگر میلی اش تصرفات در وضعیت برای درست كردن یک آلیاژ خاصی كه الزمه

شود دیگر محاسبات نسبت بین اوصاف, با یک ابزار دیگری  كند ولی كارایی تبعی دارد، محاسباتی كه می نمی

گرمی داریم. حاال سؤال  هم است ولی در پایان به اینكه مواد را روی هم بخواهیم بریزیم ترازوی حساس میلی

گویید بله! تابع در این است كه نسبت به چه موادی  تبعی است یا نه؟ می« 3، 2، 1»كنیم مقیاس وضع  می

گویند نه!  گویم چه فرقی دارد؟ مواد، مواد است ارزش دارد حاال اورانیم باشد یا هندوانه، می بكار بگیرید؛ می

هزارم  10یک » گرم مالحظه بكند، اورانیوم باشد تا مثالً خیلی فرق دارد. هندوانه را معنا ندارد كسی با میلی

را هم روی آن حساب است. زعفران باشد حتماً یک گرم هم در آن گرم است، بهر حال قیمتی « گرم میلی

گویند در آن كیلو  دارد ولی حاال یک چیز دیگری كه خیلی ارزانتر از هندوانه باشد آن را كه حساب بكنید می

گویند نه! یک تن نبود بلكه  ام، می ای گرفته مان فلهگویید یک تن سی كنند. مثالً می را هم باال و پائین نمی

گوید یک كیلو باال داشت. خوب! حاال عنایت بفرمائید  یک كیلو از آن كم بود یا كیلو باال داشت، كسی كه نمی

كند مگر  دهد؟ این علم محاسبه، در محاسبات تغییرش تصرف نمی بر اینكه محتوی را چه چیزی تغییر می

علم محاسبه دومی الزم است كه آن علم محاسبه، واسطه تصرف در هویت اشیاء بشود، بصورت تبعی. یک 

اش یک نحوه جمع بود، نحوه دیگری كه جمع دارد این است كه  حاال انتخاب واحد و تكرارش و اضافه انتزاعی

شد، عدد تعدد نبا« 1و  1, 2»را بیاوریم، فرضمان از « برابر 4برابر و  3برابر،  2»خواهیم معنای  وقتی می

آوریم تاببینیم فرقی دارد؟ یک حبه قند یک سانتیمتر مكعب حجمش  منفصل نباشد، حاال تعدد متصل را می

سانتیمتر مكعب است، وزن و حجم آنرا هم فرض « 3»سانتیمتر مكعب و حبه سوم « 2»است حبه دوم 

گوییم عین دفعه قبل  برابری را كه می گوییم دو رود، در اینجا یک و یكی كه می كنیم هر دو با هم باال می می

شود و اال یک حبه  فرض می 2است یا نه؟ یا اینكه حبه قند دوم یک وحدتی دارد كه بوسیله یک سنجشی 

ای حجم و وزش با حبه قبلی فرق دارد اگر ما  قند و یک حبه قند و یک حبه قند است نهایت اینكه هر حبه

دهد. در اینجا قدم دوم تنها  می« برابری 4برابری،  3برابری،  2»هوم در این كم متصل لحاظ انفصال بكنیم مف

فرقی كه با قدم اول داشت این است كه وحدتش، وحدت اعتباری به اعتبار شما و با انتزاعی كه قبالً از این 
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اید نیست، وحدتی هم در خارج دارد یک تكثر ولی در اینجا فرض شده است كه نوعش یک نوع  كرده« 1»

شود آنرا  ولی اینجا ابتدای پیدا شدن تنوع در یک حجمهائی است، تنوعهای خارجی است، تنوعی كه می باشد

به واحد سنجید. حاال اگر ما نوع جنس را هم متفاوت قرار بدهیم و فقط یک جهت واحد در آن لحاظ كنیم 

ثابت بگیریم، جهتی  آید و اگر، نوع را مختلف و یک جهت را حجمهای متعددی، وزنهای متعددی بدست می

گیریم حجم, یا وزن است و مفهوم برابر را در آن ما به االشتراك عمومی آنها بیاوریم، از  كه در كل ثابت می

 اشیاء مختلف، از كاالهای مختلف است.

كنید. بعد هم جمعش  سنجیم، صادرات ایران در سال فالن اینقدر تُناژ است، تن را فقط مالحظه می با تُناژ می

گویید اینقدر تن به ارزش اینقدر است یعنی؛  كنیم و می گیریم كه به ارزش اینقدر است؛ جمع می معدل می را

از جنسی كه مثالً تنش خیلی گران است مثل زعفران تا به قالیچه ابریشمی تا به قالیچه پشمی تا به هندوانه 

میانگینی از كل این جمعها را جمع نویسیم و یک  نویسیم، جمع قیمتها را هم می برسد، جمع تُنش را می

این اروپا. در ما به االشتراك  گوییم با میانگین اینقدر تن فرستاده كنیم و می زنیم، بخش بر تنش می می

كنید. در اینجا  گرفتن، یک خصوصیتی حتماً وحدت در تنوع دارد و شما عدد را با آن ما به االشتراك آغاز می

 كنید با وحدت جایی كه یک نوع واحد بود طبیعتاً فرق دارد.  وحدتی را كه دارید مالحظه می

دهید كه احیاناً آن انواع  بندی خاص قرار می از جهت خاصی شما دارید انواع مختلفی را در یک دسته

اید یک جهت مشترك  وجود ندارد، یكی از اینها را قرار داده  بندی   خودشان در خودشان یک چنین دسته

كه اینها را از یكدیگر تشخیص بدهید و اال حجم مخصوص زعفران مخصوص به خودش عامی را برای این

است، حجم مخصوص قالیچه ابریشمی هم مخصوص به خودش است، حجم مخصوص هندوانه هم مخصوص 

خودش است، انیجوری نیست كه حجم مخصوص اینها یک حجم ]بعنوان یک[ حجم حقیقی ندارید، )خوب 

كنید كه نكته لطیفی اینجا است( درست است كه شما یک وزن را برای كل  اینجا عنایت كنید عنایت

گیرید اگر وزن مخصوص بگیرید قابل جمع كردن نیست، وزن مخصوص  گیرید ولی وزن مخصوص كه نمی می

شود، ما به االشتراك كه ندارند، جنسشان نوعش مختلف است،  زعفران و ابریشم وپشم و هندوانه كه نمی
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های قند در وزنهای مختلف و  لف است، ما به االشتراك هم ندارد، بخالف وقتی كه حبهوحدتش هم مخت

گرفتید حجم مخصوص و وزن مخصوصشان یكی بود، ما به االشتراك حقیقی و  حجمهای مختلف می

 های قند جدا بود، دانه, دانه حبه« 1و  1و  1»تنوعهای مختلف در تعداد داشت پس بنابراین یكجا تماماً عدد 

های قند مختلف در درشتی و ریزی بود، كم، كم متصل بود ولی نوع، حقیقتاً نوع واحد بود،  بود، یكجا حبه

حجم مخصوصها یكی بود، یک جا هم نوع مختلف است چون وحدتها مختلف است و هم ما به االشتراكی را 

ی است كه بگویید ما به كنید انتزاعی حقیقی نیست، اصالً حقیقی نیست غیر از آن جای كه شما درست می

وزن مخصوص این با وزن مخصوص آن یعنی؛ وزن در « 1و  1و  1و  1»گفتم  االشتراك حقیقی بود می

آیم یک چیزی برای تمامی  ارتباط با حجم در ارتباط با خواص, مختلف است، ما به االشتراك, انتزاعی من می

گذارم تعددی است كه در  اقعاً تعددی را كه من میكنم. یک مرتبه دیگر این است كه نه! هم و آنها لحاظ می

توانم جای  دوئیت, هم ماهیت و هویتش خصوصیتش افتاده است. می« 2و  1»مفهوم برقرار كردن نسبت بین 

آن حرف بگذارم، اسم بگذارم. این قسمت آخر جزء در توان كه خواهیم گفت به آن نخواهید رسید كه بگویید 

گوییم وحدتی حقیقی است  شود، وحدتی كه برای كل می همراهش عوض مینسبت كه عوض شد هویت هم 

ولی در ارتباط با كل این اعضاء؛ وحدتی است كه هر تک دانه از آن هم وحدت متناسب با درونش و بیرونش 

كنید، تنوع حقیقی ایجاد بشود.  است، جمعی كه از تكرارش تنوع بوجود بیاید، در نسبتهائی كه شما ایجاد می

ی مقدمه رسیدن به توان باید تنوع ایجاد نمود و نحوه ایجاد تنوع از قبیل تنوع با اخذ واحد در نوع واحد برا

 اوالً مثل یک حبه قند و یک حبه قند و یک حبه قند نیست, اوالً 

ثانیاً از قبیل یک حبه قند كوچک با یک حبه قند بزرگتر نیست. ثالثاً از قبیل یک جنس با یک حجم 

ها بر قرار كردن و گفتن بصورت یک  ص و یک جنس با حجم مخصوص و نسبت بین حجم اینمخصوص خا

وحدت ما به االشتراك ببینیم و بگوییم كه یک كیلو و یک كیلو و یک كیلو نیست, پس از چه قبیل است؟ از 

ن قبیل جائی است كه نسبت بین وزن و حجم همانگونه كه در هویت یک شی اصل و ركن است و حقیقت وز

شود جدا كرد. البته  شود جدا كرد، از نسبتش با حجم مخصوص آخر و كل هم نمی مخصوص را یک شئ نمی
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ضرب و جمع و »گذارید،  برید اینجا هم عالئمتان را كمّی و كیفی می را اینجا هم بكار می« 1و  1»مفهوم 

نكرده بودید. حجم مخصوص  اید كه در آنجا اخذ كنید ولی در هویت عددتان چیزی را اخذ كرده می« تفریق

زعفران و ابریشم و پشم و هندوانه با همدیگر قطعاً فرق دارد؛ یعنی؛ وضعیت مولكولی آنها قطعاً فرق دارد. 

شان با وزنشان ارتباط دارد اینجا هم نسبتی را كه بین این كاال و آن كاال در یک  همین طور هم كه حجم

كسی بتواند در اقتصاد یک كشور بگوید من تُناژی را كه تركیبی  مجموعه هستند به هم نسبت دارد. حاال اگر

توانم كنترل كنم كه چطوری باید خط سیر پیدا كند كه نحوه  اش را می فرستم معنای توسعه را كه خارج می

فرستم طوری باشد كه مرتباً بازار را فتح  تغییر حجم مخصوصها درون این كانالی كه از كاالها من دارم می

یعنی چه؟ یعنی؛ پایگاه این بازار را باال ببرد در چه مرحله؟ در ایجاد حادثه اقتصادی؛ نه اینكه بازار كند، 

درست كند امروز بازارش رونق داشته باشد فردا ور شكست شود؛ یعنی؛ بگوید من توسعه را بوسیله دستگاه 

را تناژها و میانگین قیمتها را هم گوید كه ما به االشتراك اینها  كنم. این دیگر هرگز نمی خودم مهار می

گوید اینها چه نحوه امیالی تبدیل به اینها شده است؟ و در تأثیر بر امیال دیگر چه نحوه دارد؟  گیریم، می می

توانیم حضور مباركتان عرض كنیم كه جمعی كه شما در  شود شد ولی اینرا می خوب! حاال وارد آن بحثها نمی

رسیم، مفهوم جمع را  از چه نوع جمعی است؟ ولی به این نوع جمع ابتدائاً نمیتوان الزم دارید در نهایت 

گوییم كه جمع تكراری برای  دهیم فقط می اش نمی كنیم، هیچ توضیح زیادی درباره مفهوم ساده اخذ می

در كنیم. یک ما به االشتراك  اش سكوت می است؟ درباره« 1و  1و  1»تنوع است. حاال این تكرار آیا تكرار 

كنیم. چهار  ها یعنی؛ وحدتهای حقیقی گرفتیم؟ آن را هم سكوت می یک نوع واحد مثل حجم یا وزن در حبه

شود كه باشد ولی بعداً كه  زنیم عیبی هم ندارد كه مثال بزنیم و بگوییم همه اینها می تا مثال را برای آن می

ین جمع بود و اما ضرب. در ضرب ما كند. ا كم تعریف خاصی پیدا می بینیم كه كم رویم، می جلوتر می

خواهیم مفهوم یک چندمی را مالحظه كنیم. اگر بخواهیم مفهوم یک چندمی را مالحظه بكنیم، ببینیم  می

حده بوده است ولی یک نتیجه دیگری  هم یک عددی علی« 6»شود،  می« 6»را كه جمع بكنید « 3و  3»كه 

است ولی این « 3»دو برابر « 6»گوییم  نسبت جدید است. می گیریم و آن یک هم از جمع یا تكرارِ تكرار می
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هم « 16و  8»و بین « 14و  7» بین« 10و  5»بین « 8و  4«هم است، بین « 4و  2»نسبت دو برابری بین 

خواستید دست به  اگر در جمع شما می« تكرارِ تكرار؛ جمعِ جمع»است. نسبت دو برابری همه اینجاها هست. 

خواهید تناسب نسبت، تناسب در تنوع را بدست بیاورید. در  )تنوع نسبت( حاال در ضرب میتنوع پیدا كنید، 

شده است، كثرت در شكلهای مختلف، كثرتهای انتزاعی محض تا كثرتهای حقیقی كه  جمع، كثرت پیدا می

یاوریم خواهیم بدست ب خواهید تناسب بدست بیاورید، تناسبهایی را كه می نوع چهارم بود. در ضرب هم می

 باشد. « حقیقی»تواند  باشد و می« انتزاعی محض»تواند  هم می

كنید  اگر تناسب، تناسب تبدیلی باشد. تناسبی حقیقی است. اكر تنوعش را ولو در ایجاد اعتباری كه می

حقیقی فرض كردید، حاال در تناسبش، یعنی؛ وحدت درون كثرت؛ البته وحدتی را كه در كثرت درست 

یک پله باقی دارد تا به وحدت مجموعه برسد. ایجاد نسبت حقیقی، فرض نیست. وقتی ایجاد كنید هنوز  می

و  1و  1و  1»های قند  شود؟ اگر ما مثل حبه شود چه می شود؟ وقتی فرض نسبت می شود چه می نسبت می

نسبت  رسیم فرض انتزاعی درست كرده بودیم، جمع را آنطوری انجام داده بودیم، به ضربش هم كه می« 1

یعنی, اگر   شود كرد، نه! اگر بخواهید استمرار نسبت اولیه باشد؛ كنیم، البته آیا فرض نسبت دیگری نمی می

شود در فرض خاص قبل نمود؛ یعنی؛ اگر  انتزاع اولیه را حفظ كرید، انتزاع بر انتزاع است، فرض خاصی را می

شد، و نخواهید انتزاع اولی را ابطال كنید باید آن نسبتی بین دو تا فرضتان، دو تا انتزاعتان وجود داشته با

اید اینجا هم باید حالت  ای كه در جمع بكار گرفته شده است در ضرب هم حفظ بشود. آنجا انتزاع كرده شیوه

انتزاع بر انتزاع را داشته باشید، پایه اولی آنرا حفظ كنید. ولی اگر گفتید كه من انتزاع نكرده بودم، جمع ما 

ام؛ یعنی؛  خواستیم نسبتهای واقعی. در تنوعهای واقعی كه خودم ایجاد كرده رم بود نسبتهایی را مینوع چها

یک واحدی را ایجاد كردم بعد تنوع آنرا با حفظ واحد اولیه ایجاد كردم، بعد حاال نسبت بین آنرا ایجاد 

ر تنوعی را كه درست كنم. تناسب یعنی؛ وحدت در تنوع. البته این وحدت د كنم، تناسب درست می می

است  4و  2نسبت دو برابری است، عین همین نسبت بین « 6و  3»كنم بین این دو تا نوع؛ یعنی؛  می

و الی آخر است؛ یعنی؛ هزاران نوع وحدت ذیل این است « 8و  4»)وحدت در تنوع،( عین همین نسبت بین 
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حدهای آن فرض شده است كه مختلف كه معنای دو برابری بر آن صادق است. واحدهای آن یكی نیست، وا

تان طبیعی است كه یكی باشد. واحدها متنوع، نسبت بین آنها  باشد، واحدهایش متنوع است، واحد اولیه

تواند مختلف باشد، بگوییم نسبت یک دومی،  وحدت دارد، )وحدت در تنوع(. خود این تنوعها هم البته می

می، ولی ما كاری به این قسمتها نداریم، كار به یک نسبت یک سومی، نسبت یک چهارمی, نسبت یک پنج

 قسمت دیگری داریم.

نهایت مصداق بگیرد؟  تواند بی تواند قرار بگیرد یا بصورت كلی می آیا این نسبت واحد بر یک مجموعه می

خواهیم. عدد متقوّم در جمع تعریف شد. اعدادی كه  تواند بگیرد؟ ما یک كل متقوّم می مبهم مصداق می

 تشان در تعدد نسبتی حقیقی باشد، هویتشان منسوب به تنوع و تعددشان باشد. نسب

سازد. حاال اگر گفتیم  حاال تناسب هم طبیعتاً وحدت حقیقی برای این دسته از اعداد دارد, ولی مجموعه نمی

دسته )مثل  ای است كه اگر عنایت به آن بكنید باز این را هم بر چند گوییم توان، اولین پله توان چطور؟ می

كنیم. یک بخش آن یعنی؛ یک تعریفش است كه با یک  ای كه عرض كردیم( تقسیم می همان چهار دسته

دهد كه هویتهایشان به هم متقومند و هویت كل به هویت  ی مختلف را نشان می خصوصیات ویژه یک دسته

 است.« رِ تكرارِ تكرارتكرا»آنها و هویت آنها به هویت كل ]متقوّم است[. حاال توان چیست؟ توان، 

گویید یعنی؛ یک وحدتی شبیه ضرب دارد ولی ضرب همیشه وحدت در دو تا  می« تكرارِ تكرارِ تكرار»وقتی 

كردید ولكن در اینجا  كردید، دو وحدت را در هم ضرب می طرفین نسبت بود، دو عدد را در هم ضرب می

ی توان در  حدهای مختلفی قرار دارد. دربارهاصوالً خودش یک مجموعه است كه در درون این مجموعه، وا

 27شود گفت  عدد داریم، می 3شود گفت  می« 27، 5، 3»شود گفت  هفته قبل عرض كردیم از نظر تعداد می

نوع را مالحظه كنید، نوع « 3»باید « 3»گویید  شود گفت اصالً اول كار می تا یک حبه قند جداگانه داریم، می

 5تا  27»گویید  هم كه می« 27»نوع را مالحظه كنید، « 5»تا نباشد، « 3»ان گویید تكرار هم هم كه می

نوع یک تناسبی با همدیگر دارند و « 27»نوع را مالحظه كنید كه این « 27»مساوی نباشد، « تایی

شان باشد. بنابراین سؤال اولی را كه حضرت عالی درباب  شان و تناسب شان منسوب به همان نسبت حقیقت



278  ···························································································································································  

داشتید، تعاریف نباید نه انتزاعی بصورت كم منفصل باشد و نه انتزاعی در یک ما به االشتراك از یک تعاریف 

نوع, بصورت كم متصل باشد و نه ما به االشتراك مفروض بین امور مختلف با یک واحد مفروض باشد بلكه 

. بنابراین انتزاعی نباشد بلكه باید ما به االشتراك، نسبت باشد, كه نسبتشان اصوالً علت تقوّم هویتشان باشد

شود باالجمال  نسبت حقیقی بین هویت یک انواعی باشد. این همان چیزی است كه در جمع آن مالحظه می

 از تكرار واحد، تنوع، تنوع نسبت هم اینجا داشت.

 شود اینجوری عدد درست كرد؟ فرمائید اصالً بدون توان می س( این نحوه كه حضرتعالی می

اند مثل  كنند ولی اجمال دارد، ایجاد كرده گوییم اگر بگوییم ایجاد نسبت می ای را كه می د اولیهج( حاال عد

 گویید.  اینكه الف، ب، ج، د، الی آخر ایجاد نسبت می

 س( اگر متباین باشد كه آنوقت ]...[

ایجاد نسبت اید برای چه  ج( نه! سوال همین جا نیست كه آیا این ایجاد نسبتی را كه شما مختلف كرده

رسد كه متباین  كنید؟ برای بدست آوردن تنوع؛ و ]طبق[ فرمایش حضرتعالی ابتدائاً حداقلش بذهن می می

ام را هم در ایجاد نسبت  كنم و آن واحد اولیه كنند، ایجاد نسبت می هستند ولی تباین را در آنها اخذ نمی

 كنم. حفظ می

 شود؟  واحد اولیه چطوری حفظ می نٱس( حاال 

خوب! چه شد؟ « 2»گویند  كنید، گاهی می كنید، گاهی باالجمال رها می ( یعنی گاهی است كه تعریف میج

« 2»گویید برای اینكه پنج, شش رقم  گویم چرا؟ می شود می در مرحله سوم ظاهر می« 2»گویید هویت  می

باشد یا دوئی كه در دسته « 8، 4، 2»باشد یا دوئی كه در دسته « 4، 2، 1»داریم. دوئی كه در دسته مثالً 

گویید  كنید می تای دومی باشد. شروع می 5های  تایی اولی باشد یا دوئی كه در مجموعه 5های  مثالً مجموعه

گوییم مثل حرف است، مؤدای آن را  گذارید؟ می می« 2»گویند پس بنا براین چطور اسم آن را  می« 2»كه 

دهید  آنرا ببندید مثل حروف، حروف را كه به كسی درس می رگفرمائید مطلق بكنید. به تعبیری دی سعی نمی

گویید این شكل است و تلفظ آن هم جیم است.  چیست؟ می« جیم»گوید  می« الف، ب، ج، د»گویید  و می
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گویید بعداً تا در كجا  است؟ می« جعبه»برای « جیم»برای جوراب است یا « جیم»گوید خوب این حاال  می

 داشته باشد، فعالً كه بنا ندارند كه همه هویتش را تحویل بدهند. یئواقع بشود و چه معنا

 شود؟ ( یعنی؛ عرضم این است كه چطوری وحدت نسبت اولیه در آن مالحظه میس

گویند به شرط شئ، ماهیت را فرض كن، یک  خواهم بگویم كه به اصطالح آقایان حوزه كه می ( یعنی؛ میج

گویند به شرط ال، ماهیت را فرض كن. همیشه  فرض كن یک وقت میگویند ال به شرط، ماهیت را  وقت می

نكند. البته داخل  غییركنید نباید بگویید كه من به شرط ال كه دیگر هیچ چیز در آن ت تولید تبعی كه می

كنید حتماً  پرانتز عرض كنم كه در ادبیات رائج و در ارتكازات معمولی هم كه متعارف است و مالحظه می

 كنند مجبور هستند كه آنرا ال بشرط بگیرند.  را ایجاد یا جعل می وقتی چیزی

 كنند. اش نمی ( حاج آقا! در اعداد طبیعی هم معموالً منسوب به موضوع مالحظهس

دانند.  كنند؛ یعنی؛ بعبارت دیگر خودش را اصالً دخیل در هویت نمی ( بله. منسوب به موضوع مالحظه نمیج

عداد را این طوری درست بكنید و تا اینجا برسانید باید دخیل در هویت بشود. بعد گویید كه اگر این ا شما می

دو است و معنای دوبرابری هم اخذ  مشگویید دو برابر است، اس گیرید و می مثل دوئی كه در ضرب بكار می

خالف  باشد به« 16یا  8یا  4یا  3»شود واحدش  شود ولی دو برابری است كه واحدش البعینه است، می می

گیرید  می« 1»گیرید.  دوئی است كه شما واحدش را ثابت می« 1»باشد. « 1»دوئی كه باید حتماً واحدش 

 شود. نمی« 4یا  3یا  2»هرگز واحدش 

در جاهای مختلف « 2»گیرید شرط در آن نفرمائید، باالجمال آنرا حفظ كنید، بگویید  كه از اول كار می آنرا

در معادله اینجا « 2»گوییم جای  یک دوم و گاهی دو از یک واحد گاهی می برابر,« 2»مصرف دارد، گاهی 

است با دوئی كه در دو از یک  بریاست با دوئی كه در دو برا 2مثالً[ دوئی كه در به توان  2است ]بتوان 

واحد است مسلماً فرق دارد. موضوعاتش گاهی اخذ واحد, گاهی اخذ نسبت و گاهی اخذ وحدت است. حاال 

گویید كه از تكرار  كنید بعد می را باالجمال مثل حروف حفظ می« 2»این قسمت اخیر بحث كه شما در 
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گویند ایجاد یک نسبت متعلق به خود است.  چیست؟ می نگویید اوالً واحدتا آید. می واحد، تنوع بدست می

 كنید اگر طرف تعلق, شئ هم نیست؟ گویند اینرا برای چه ایجاد می  می

ای اینكه ایجاد نسبت ثانی بكنم، مثل ریاضیات محضی كه در آن پشت سر هم فرضهائی ذهنی بر گویید می

خواهم ابزار تصرف در هویات را درست  گویم می خواهید چه كار كنید؟ می گویند آخر كار می كنید. می می

شی را درست خواهم درست كنم، یعنی با رو كنم؛ بعبارت دیگر؛ اگر بخواهیم بگوییم كه مصدر تصرف را می

ام  خواهم بكنم. وقتی اراده كنم كه این زیر بنای ابزاری است برای خود جهت برای تصرفات مختلفی را كه می

ام بنا هست كه  شود. وقتی اراده كند و تصرفات واقع می بنا هست كه صادر بشود از این مصدر صدور پیدا می

شود. حاال پس جمع، تكرار نسبت برای ایجاد  قع میتصرفات وا وكند  صادر بشود از ایم مصدر صدور پیدا می

 تنوع نسبت شد. ضرب در ایجاد وحدت و ایجاد یک نسبت وحدت در تنوع نسبت شد.

فرمائید  توانیم داشته باشیم؛ چون همینطور كه می ( بنابراین ما اصالً واحد ثابت هم روی این مبنا نمیس

نوع نبود بلكه « 3»به معنی « 3»د فرض واحد مشترك كنیم نوع، اگر بنا بو« 3»گوییم یعنی؛  می« 3»وقتی 

فرمائید واحد مشترك باید  شود. بنابراین اینكه می بار یک واحد بود، این همان فرض اول می« 3»بمعنی « 3»

 داشته باشیم یعنی چه؟ 

 ن است.( نسبت باید داشته باشد نسبتی را كه در نسبیت قابل تعریف است یعنی؛ كه هویت منسوب به آج

سازیم؟ سؤال این است اگر واقعاً متباین است دیگر از تكرارش تنوع درست  ( بر پایه آن چطوری عدد میس

 شود، اصالً تكرار یعنی چه؟ نمی

ظاهراً عوض شد. گفتیم كه « 1و  1و  1»( نه! مهم همین جا است كه تكرار دیگر در این معنایش را از ج

بینید ولی در هویت حجمتان وزن را  ببینیم شما در آنجا هم حجم میوقتی نباشد كه یک حجم مخصوصی 

 فرمائید. اخذ می

 كنید؟ ( درست است، من عرضم این است آنوقت برای این چطوری عدد درست میس
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بینید، یعنی؛ عدد, طول و عرض و ارتفاع،  خواهم عرض كنم كه در حجم مخصوص هم حجم می ( میج

اش كه وزنش است یعنی؛ نسبتی بین این دو تا  بینید ولی به تبع عدد حقیقی گنجایش و عدد انتزاعی را می

در حجم مخصوص  كهدانید. همان كاری را  كنید و آن نسبتها را نسبتها را نسبتهای حقیقی می برقرار می

 از اعضای یک مجموعه بكنید. بین اعضای یک مجموعه نسبتی برقرار است كه آنها را به« 3و  2»كنید در  می

 رساند، یک نرخ بر آنها برقرار است. وحدت می

 ( خوب! اینكه همان توان آنها است.س

 ( بله. آن توان آنها است.ج

 كنید در مرحله جمع ]...[ ( جمع درست میس

توانید حجم و وزن را از معنای  كنید كه می ( در مرحله جمع همان كاری را كه شما بین حجم و وزن میج

و وزن خاص؛ وزن مخصوص, حجم مخصوص بگویید. در آنجا هم تعداد بكار  منفصلش جدا بكنید، حجم

 نایشآورید ولی در حجم مخصوص دومی مع رود همان عدد را هم در حجم و وزن مخصوص دومی می می

فرق دارد یعنی؛ اخذ خصوصیت, عین این است كه شما بگویید اعداد موجود, در ریاضیات فرضاً نیوتونی و 

 اش جاذبه هم قرار گرفته است. رود ولی با یک فرض كه در حد اولیه جاذبه هم بكار می

آید و آن اینكه باالخره ما مفهوم مشترك را چكار  ای است كه در اصل بحث هم پیش می ( این همان نكتهس

 شود؟ كنیم؟ یعنی؛ واقعاً مفهوم مشترك اینجا رها می می

ك اصلی است )مهمترین مطلب این است( گاهی ( نخیر! مفهومش, مفهوم تبعی است، گاهی مفهوم مشترج

گوییم این اصلی و بقیه فرعی است یعنی؛ اعداد طبیعی را كه  كنیم می مفهوم مشترك را كه درست می

را وزن كن.  ختلفگوییم كه این اصلی ترازو است و با این ترازو چیزهای م خوانیم: می كنیم ، می درست می

اك انتزاعی است. فرعی چیست؟ انواع جاری در آن است. گاهی هم اصلی در اینجا چیست؟ ما به االشتر

گویید بصورت  گویید اصلی تنوع حقیقی است و فرعی ما به االشتراك است، می فرمائید. می بالعكس عمل می

را بیاور! بصورت محوری ما به الوحدت را  فتبعی، ما به االشتراك را بیاور! به صورت تصرفی ما به االختال
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تا در « 27»گویید نرخ شتاب حاكم بر كل یک مجموعه  ما به الوحدت غیر از ما به االشتراك است. میبیاور! 

گویید عددی كه مواد را ذیل این مالحظه  است. این عدد محوری شما است. بعد می« 2»نرخ شتاب « 343»

ا به االختالف را تصرفی گوییم آنرا تصرفی بگیر! یعنی؛ م كند، تناسباتی كه ذیل این نرخ شتاب است، می می

خواهیم با ارتكازات عرفی كامالً قهر بكنیم و  گویید ما به االشتراك عمومی را تبعی بگیر! ما نمی بگیر! بعد می

ولی وجودشان  هستندخواهیم حرفهای آنها را بفهمیم. آنها  فهمند و نه ما می بگوییم كه آنها حرف ما را نمی

تواند نظام درست كند، آنكه قائل به والیت نیست. این نه  عینی، آنكه نمیتبعی است، همانطوریكه در رفتار 

گوید: ما كاری به كار هیچ كس نداریم  گیرد، می گیرد، بلكه بنحو تبعی قرار می اینكه تحت والیت قرار نمی

د توانن خرد، ایشان نمی تا نان می 10آورد و  در می نتوما 10كند و ولكن ظهر دست در كیف مباركش می

گوید: من اصالً دخالت در سیاست  كاری به كسی نداشته باشد. هم با پول كار دارند و هم با دكان نانوائی. می

داند كه به نحو  رود. نمی شود و به مشهد می كنم ولكن سوار ماشین یا قطار می و اقتصاد و این حرفها نمی

خدمت است. هم در الگوی مصرف، هم در الگوی تولید و هم در الگوی توزیع جا دارد، حتی در  التبعی در ح

تواند از جامعه تبعید بكند، حاال وقتی هم كه تبعید بكند. آیا  الگوی سیاسی هم جا دارد، این خودش را نمی

 رود آنهم سر جای خودش محفوظ است. رود یا نمی واقعاً آثارش مطلقا از بین می

 

فرمائید ]؟[ مرحله اول روشن است،  ای كه می مرحله 4نجابت: فرق بین جمع و ضرب، یعنی؛ آن  رادرب

فرمائید مثالً به تعبیر عرفی ما به االشتراك را وزنشان یا  تعدادی ]؟[ مرحله دوم هم ]؟[ مرحله سوم كه می

حجم مخصوص یا وزن یم یک چیز دقیقتری مثل  حجمشان است كه مثال ساده ]؟[ مرحله چهارم آمده

 ایم كه طبیعتاً بین اشیاء موجود باز آنها هم اعداد مختلفی هستند. مخصوص را گرفته

االسالم و المسلمین حسینی: اعداد مخصوص برای یک وحدت وجود دارد یعنی؛ همانطوریكه برای یک  حجه

هر كدام از  اش هم یک وزن مخصوص خاصی كه گوییم برای یک مجموعه اش یک حجم مخصوص می دانه

 اینها در آن مجموعه یک جائی دارند.
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 شود. صدوق: ]؟[ برای جهت ]؟[ یک بار فاعل می برادر

 االسالم والمسلمین حسینی: بله! برای جهت ]؟[ حجه

گوییم نسبت به  نجابت: حاال وقتی كه برای تفسیر این قضیه، ما نسبت به جمع این چهار مرحله را می برادر

 «5و  3و  8و  4، 4و  2»گوییم  دارد؛ یعنی؛ وقتی كه میضرب هم همین وجود 

 االسالم و المسلمین حسینی: برای توان هم همینطور وجود دارد. حجه

 ( همین چهار مرحله همه جا وجود دارد.س

بینند؛ یعنی؛ ضرب یک چیز جدیدی به یک  ( در ریاضیات موجود ما, ضرب را برای سهولت كار جمع میس

 شود، تنوع تنوع. خواهید بفرمائید كه تنوع از تكرار حاصل می ند جنابعالی میك معنا ایجاد نمی

 ( یعنی؛ وحدت در تنوع ج

فرمائید, یعنی؛ آن تحلیلتان وحدت در تنوع  بار كه تكرار كنیم؛ ضرب را اینجوری تحلیل می« 2»( یعنی؛ س

است. اگر مثالً بپرسیم چرا؟ مثالً  «5و  3»همان نسبتی است كه بین « 4و  2»فرمائید بین  باشد. بعد می می

 این جوری نیست.   بگوییم نه!

 ( بین چه چیز و چیز دیگر؟ج

 است.« 4و  2»فرمودید همان نسبت بین  ( میس

 است.« 6و  3»( كه بین ج

 است.« 5و  3»( كه بین س

 باشد. می« 8و  4و ،  6و  3،  4و  2»( نه! دو برابری بین ج

است، حاال همین چرا؟ باز مجبوریم آنرا برگردانیم به اینكه « 6و  3»بین ( ببخشید من اشتباه كردم س

 همین برابری.

 گویید. ( معنای جمعی را كه آنجا میج
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ایم؛ در صورتی كه باید تحلیل  ( نه! اگر بگوییم این برابر هستند، ما در حقیقت در مرحله دوم تكرار ماندهس

، در حقیقت یک تنوع, یک تكرار داریم كه «تنوعِ تنوع»وییم: گ ما به مرحله چهارم بخورد؛ یعنی؛ وقتی می

و  3»چهارم برود. بنابراین نسبت بین  مرحلهاین تكرار بعدی باید از فرمول جمع ما تبعیت كند. آنهم باید تا 

 نیست.« 12و  6»مثل نسبت « 6

 گیریم. جوری بكار می( اگر به مرتبه چهارم برسیم، بله این دو نسبت مثل هم نیست. كه در توان اینج

فرمائید  خواهم از طرف دیگر آن استفاده كنم و بگویم در حقیقت اینكه شما می ( بله! متوجه هستم، میس

 گیرید. كنید یعنی؛ واحد را دارید بكار می مساوی است، به عمل جمع خوتان تكیه می

چهارم نبریم. بخواهیم بصورت ساده ( یعنی؛ اگر بخواهیم بصورت ساده عمل كنیم، یعنی؛ آنرا تا مرتبه ج

« 3»بگوییم كه ما اصالً بنا نداریم اول كار، جمع متقوم، ضرب متقوّم و توان متقوّم را تحویل بدهیم. اول روی 

, حتماً جمع, ضرب و خود توان هم كنیمدقیق شده, بعد از تقوّم كه نگاه ب« تنوع و تناسب و تقوم»رتبه 

 متقوّم است.

گویم خیر! این چه  است ولی من می« 3»دو برابر « 6»گویید  فرمائید، می نگاه می« 6»به ( جنابعالی كه س

است )با همان تفسیر چهارم نه! شش ]؟[ یعنی؛ « 1»شش برابر « 6»لزومی دارد كه بگوییم بلكه می گوییم: 

 این در حقیقت ]...[

 را شما درست است كه« 6( »ج

«( 6و  3»و « 4و  2»ودید. به تعبیر من یک چیزی )نسبت بین را مالحظه فرم« 4و  2و  3, 6»( شما س

 خواهم بگویم. فرمائید. انتزاع را نمی انتزاع می

 وجود دارد. « 6و  3»قرار دارد بین « 4و  2»گویید برابر است همان نسبتی كه بین  ( میج

گوییم. تا  می« قندیک حبه قند و یک حبه قند و یک حبه »در شكل اول جمع ما است؛ مثل وقتی كه  این

 شویم از ]...[ ها مورد نظر است كه بار سوم است. ما جدا می آنجا كه ما به االشتراك

 را بدست آوردید.« تناسب»( شما از همین جا س
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  خواهیم از تنوع به تناسب و از تناسب به تقوّم, سیر، ساده گوییم كه ما می ( نه! تناسب را برای این میج

 خواهیم؟ برای چه میبكنیم. خوب این را 

 دانیم نه اینكه. چیز می« 3»( بعد ]؟[ جمع و ضرب و توان را اصالً به تعبیر ]؟[ ماهیتاً س

سطح به آن برخورد كنیم اگر از سطح تقوّم برخورد بكنیم كه « 3»دانیم كه با  چیز می« 3»( وقتی ماهیتاً ج

بشود كه بگوییم: توان، یک مجموعه را تحویل باید جمع، ضرب و توانش هم تقومی باشد. فرق آن باید این 

یعنی؛ وقتی كه یک مجموعه  رددهد. ضرب درون آن مجموعه قرار دارد و جمع درون آن ضربها قرار دا می

كنید در  گویید: حاال بیایید محاسبه بكنیم، در این مجموعه، دیگر ضرب و جمعی كه شما می نویسید و می می

 نید.ك مجموعه تقومی دارید كار می

گویید دیگر جمع و ضرب ریاضیات معمولی هست یا نیست؟ چون گاهی یک  ( در مجموعه تقومی كه میس

 فرمائید )مثل دخالت دادن جاذبه در معادله(. مثالی را حضرتعالی می

ای كه در ]...[ یعنی؛ آنجا كه جنابعالی بخواهید مثالً جمع  ( به شیوه مخصوصی است یعنی؛ به این شیوهج

خواهید جمع  آوریم( وقتی كه شما در اینجا )روی ورق( می )مثالً یک عدد از این ورقها را خدمتتان میبكنید 

یک و این دو را جمع بكن! بلكه  ینگویید: ا كنم. نمی گویید: عین همان كاری را می كنید كه هرگز نمی

رفتیم؛ بگوییم این یک و آن دو گوییم چه نسبتی؟ از وقتی آمار گ گویید این دو را واسطه قرار بدهید. می می

آید كه دو تا  است بعد ببینیم همان نسبت آیا بین این عدد و آن عدد هست یا نه؟ بعد دو تا نسبت در می

خواهد در این خانه سوم  كه بین این نسبت و این نسبت )هر كس می تینسبت را اینطوری بنویسید كه نسب

گیری  كنید. بین نسبتها هم نسبت ام نسبت گیری میبنویسد( چه نسبتی هست؟ بین این و آن هم مد

 كنید. كنید؛ یک جمع ساده نمی می

گیری را بنوعی اگر بخواهیم چیز ]...[ بگوییم مالحظه نسبت, همین تقسیم معمولی  ( حاال همین نسبتیس

 است؟ 

 كنید ]...[ ( مالحظه نسبتی را كه میج
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 یید بطور دائم، پشت آن در ذهن ما باشد )كه باید باشد(.گو ( مگر اینكه آن مفاهیمی را كه جنابعالی میس

گیری كردید و یک عددی آمد؛ مثالً نسبت این عدد با این عدد  ( نه! سوال من این است كه شما آنجا نسبتج

را گرفتید و اینجا نوشتید؛ بعد « 4و  2»را گرفتید و باالی سر این دو تا نوشتید. حاال نسبت بین این عدد 

این عددها با معنای عددی كه مشابه آن  اینویسید. معنای این عددها با معن این دو تا را اینجا می نسبت بین

 در یک خانه دیگر است قطعاً فرق دارد.

 ( این درست است، این همان مرحله چهارم است كه رسیدیم.س

 عین همان دارید.« 8و  4و  2»است اینجا هم « 8و  4و  2»خانه دوم( « 3»( یعنی؛ اینجا )در این رده ج

( درست است و این در یک مجموعه دیگر و نسبت دیگر است. ولی عرض من این است كه در نهایت س

 كند. ما از فرمول كلی تبعیت می« بخش و ضرب و جمع»كنیم باز  وقتی مالحظه می

ید تصرف بكنید؛ یا ( حاال فرق همین جا است كه آن فرمول كلی را اصل بگیرید و این را تبع بگیرد تا بتوانج

یک چیز دیگری را اصل  یندٱ گویید عدد مطلوب نیست و باید آنرا مطلوب بكنیم، می اینكه وقتی كه می

 كنم؟ كنید كه چه عرض می كنید. )عنایت می گیرید و بر آن حاكم می می

 هایی هم از همین دارد. شویم بیرون، نمونه ( بله! متوجه میس

گویید كه باید عددها اینجوری حركت بكند تا اینجوری  گیرید و می ل میرا اص« 343»( یعنی شما یک ج

گویید نه! این عددها اینجوری هست و ما به االشتراك آنها هم این است كه حاكم بر آن است.  بشود؛ یا می

ود ش شود با آنجائی كه معادله نمی فرق بین واقع شدن عدد، ابزار تصرف، كه معادله و مصدر معادله سازی می

 كنیم؟  شود كه وجود دارند عنایت دارید كه چه عرض می بلكه اعدادی می

 ( بله! اینجا روشن است.س

بینید و  گویید آن قاعده كلی، اصل است معنایش این است كه حركت را تبعی می ( یعنی؛ وقتی شما میج

 كنید ]...[ كنید البته در فرض ثابت می حركت را ثابت و قفل می
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تر هم در واقع  ین است كه ریاضیاتها غیر از البفا, مثل همین الفبایی كه فرمودید، پائین( یک عرض من اس

( این دوئی كه اولی دارد با آن دوئی كه دومی 2x) 2نویسد:  افتد؛ مثالً شما می ای اتفاق می یک چنین واقعه

است كه دو یكان است یا دو  مثال ریاضیات نترینش هما دارد دو تا تفسیر دارد. یا همانطوریكه فرمودید ساده

دهد و حتی عالوه بر این یک چیزهائی است كه قاعده را وضع  صدگان است كه هر كدامشان یک معنائی می

؛ یعنی؛ هر كس این «این»یعنی؛ « این»نویسیم یک شكل ]؟[  گویند: ما اینجوری می كنند؛ مثالً می می

 این عالمت صلیبش چه مفهومی دارد.فهمد كه این منحنی با  ریاضیات را خوانده باشد می

 رساند. ( یعنی؛ چه مفهومی را میج

« x»ضربدر « 2»گویم  گنجاند ولی در عاقبت. حاال وقتی من می ( یعنی؛ مفاهیم را هم در تفسیر اینها میس

 دو بار ضرب بشود ولی آن یعنی؛ اینكه دوبرابر بشود. در مفهوم اشتراك« x»است؛ یعنی, خود « توان 2»این 

 بنحوی در ]...[« 2»

گوییم: ما به االشتراك  ( این همان نیست كه مشترك باشند. ما مشترك بودن را قبول داریم ولی میج

عمومی همیشه تبعی است. ما به االشتراك، قواعد هم دارد؛ قواعد ما به االشتراك، قواعد تبعی در تصرف 

 است. 

 شروع كردیم.« بعد وحدت در تناسبواحد و تنوع و تناسب و »( حاال اگر آن را از س

 كنیم. ( حتماً از اینجا شروع میج

 كنم( شود. )وحدت واحد عرض می ( اگر همه چیز به وحدت برگشت همان ]...[ میس

( نه! مهم همین جا است كه آیا اگر ما آنرا شروع هم بكنیم و برگردانیم آنرا واقعاً بعنوان اصل و ریشه اخذ ج

شروع بكنیم و به آن هم برگردانیم ولی بنحو تبعی به او دخالتش بدهیم، قالب كار ما این كنیم؟ یا اینكه  می

 كنم. مان عوض بكنیم. از باب مثال عرض می باشد و قالب را هم بر حسب هیدرولیک محتوای

 واقعاً از فلسفه شروع كردید.« 27و  5و  3»چون حضرتعالی در آن   (س
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خواهم بگویم كالً  شود و می نم كه در این هم اآلن فلسفه، حاكم میخواهم عرض ك ( نخیر! دقیقاً میج

ریزیم. بنحو تبعی منحل در تأثیر منطق تصرفی است كه  ارتكازات )كل منطق ارتكازی( را هیچوقت دور نمی

و محوری  ریگی منطق مجموعه سازی است و منطق مجموعه سازی بنحو تصرفی منحل در منطق جهت

كند. جهت مسلمین  گیری تبعیت می است، حتماً مجموعه سازی آنها از این جهتاست یعنی؛ جهت كفار 

شود؟  است، حتماً مجموعه سازی چكار باید بكند؟ باید تبعیت بكند. اگر مجموعه سازی تبعیت كرد چطور می

بنابراین  كند. االشتراك از او تبعیت می هیعنی؛ اعداد انتزاعی و ما ب « معادله سازی»یعنی؛   «مجموعه سازی»

گوییم قواعد ثابت ال یتغیر تبعی كه  كند بلكه می گوییم كه به قواعد ثابت الیتغیّرِ تبعی بازگشت نمی ما نمی

 گیرند. در منزلت تبعی، مورد استفاده قرار می

د شو خواهیم عدد را تعریف كنیم یا عدد را می االسالم میر باقری: حاج آقا! در آنجا هم واقعاً ما وقتی می حجه

گفت یک ذات مستقلی بگیریم كه ظاهر بعضی از كلمات قدماء در حكمت، همین است كه خود عدد را 

را چه یک سیب بگوییم « 1»اند. خودش ماهیتی است و این ماهیت هم ماهیت ثابتی است. گرفته ماهیت می

رد؛ مثل ، یک وصفی است و این در یک گندم و در یک سیب یک ماهیت دا«1»و چه یک گندم بگوییم، 

كردند یک ماهیت است چه قند سفید باشد چه گچ سفید باشد. این یک نوع مالحظه  سفیدی كه فرض می

طبیعی را بسازیم؛ بخاطر اینكه فرض كردیم  ادتوانیم واحد را مبنا قرار بدهیم و اعد است. بر پایه این، ما می

 معنا را دارد. ، یک معنا بیشتر ندارد. هر كجا هم كه باشد همین یک«عدد یک»كه 

 ( هر كجا هم كه باشد همین معنا را دارد ولی به نحو تبعی دارد.ج

 ( ولی عرض ما این است.س

شویم، لذا كل منطق صوری را جزء منطق تبعی   ( اصالً اینكه اثر آن تبعی است یعنی چه؟ ما اینرا منكر نمیج

 گوییم الهیات آن هم تبعی است. دهیم و می قرار می

 ما اوصاف را متقوّم دیدیم از اول ما یک مشترك نداریم.( ولی اگر س
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شود. این، بر اساس اینكه تصرفی را هم شما بگذرانید و به محوری برسید، منطق  ( نه! این، آخر كار میج

 محوری شما كه بر تصرفتان حكومت دارد آن را باید دیگر جمع بكنید.

دو «. 2»گوییم:  حدمان را واحد مختلف نگیریم می( یعنی؛ عرض من این است كه تا آخر كار اگر ما واس

یعنی؛ دو تا از یک واحد. الزم نیست معدود آن را قند گرفته و از طریق معدود آنرا یكی كنیم؛ ذات اینها اصالً 

 یعنی؛ دو فرد از یک ماهیت.« 2»یک ذات هستند، خودش ذات مستقلی است. خود 

 سمت سوم عرض كردیم.( مثل لحاظ كردن ما به االشتراك كه در قج

 توانیم داشته باشیم. ( آنوقت دیگر مجموعه نمیس

 5»مثالً « 1373»گوییم كه صادرات ایران در سال  ( لحاظ ما به االشتراك در تناژهای مختلف گفتیم. میج

مام گویید من سبد ت گویند: این تناژها را می تن جنس بوده یا صادرات بوده است. بعد از آن می« میلیارد هزار

گویید  كه این مقدار شده است؛ بعد می ما هایش را هم روی هم جمع كرده ام؛ قیمت آنها را با هم جمع كرده

شود فرض كرد )همان ماهیتی را كه حضرتعالی  تناژها آنها روی هم اینقدراست. این ما به االشتراك می

 فرمائید( ولی اینكار تبعی است. می

 توانید بسازید. ه نمینجابت: ولی از مجموع البت برادر

االسالم میرباقری: خوب! یک بحث آخری است یعنی؛ عرضم این است كه برادر نجابت: یک بحث آخری  حجه

یک ذات مستقلی است كه در این صورت همان « 2»فرمائید  است كه باید آنرا دخالت بدهید؛ یعنی می

 آید كه ]...[ بحثهائی پیش می

شود ولی اگر ما بخواهیم مجموعه  لوم است كه تا اینجا مجموعه نمیاالسالم میرباقری: خوب! مع حجه

 بسازیم، از اول واحدمان را باید واحد ]؟[

 ( نه! از اول چرا اینكار را بكنیم؟ ج

كنید  را درست می« كلمات»كنید، بعد هم  را تقسیم می« آواها»كنید،  ( شما باید از اول، الفباء درست ج

 كنید. را درست می« جمالت»د )اینجا هم مشترك است( بع
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 مفهوم مشتركی داشته باشند ) مفهوم روشنی از اول داشته باشند(« آواها»( اگر خود س

توانند داشته باشند. همینكه گفتید: سفیدی هم در  ( نه! این درست نیست. مفهوم روشنی ندارد و اصالً نمیج

دنشان از همان اول، زیر سوال رفته است. قند است و هم در گچ است؛ معنایش این است كه این روشن بو

. اطالق مفهومی غیر از داردبگویید مفهوم، اطالق دارد و نگویید روشن است. مفهوم، مبین نیست اطالق 

 روشن بودن و وضوح است. 

 ( اطالق مفهومی!؟س

را در بر  شود، این مفهوم به اطالقش همه اینها گویید به آن شامل می ( اطالق مفهومی این است كه میج

 كند؟ ابداً!  گیرد. ولی آیا فرد خاصی را هم مشخص می می

 گیرند هم دوی اصالت ]...[ صدوق: یعنی؛ هم دوی اصالت ماهیتی می برادر

گویید، خواهید گفت كه این، اطالق دارد،  را می« سفیدی»االسالم و المسلمین حسینی: شما وقتی  حجه

كند )یصدق علیه( این كه هیچ  این عنوان بر آن صدق می« یدیسف»شود و از قید رها است. هر  شامل می

 گویید ]...[ روشن نیست البته تا غرضتان از روشنی چه باشد؟ یک وقت می

 االسالم میرباقری: عرض كردم برآن مبنا است. ]...[ حجه

« سیاهی، سبزی شیرینی، ترشی و سنگینی و غیره»گویید: روشن بودن این است كه غیر از  ( یک وقت میج

كند. این یک نحوه  یعنی؛ چشم را روشن می« مفرق للبصر»گویید كه  است یا اینكه مثالً یک وصفش را می

خصوصیات شئ را  مههتواند باشد. اگر روشنی،  كنم این همه روشنی كه نمی صحبتی است ولی من عرض می

.]...[ 

 یا « 2»گوییم   میرباقری: یعنی؛ عرضم این است كه وقتی ما می برادر

بگویید. اول سراغ اعراض و جواهر بیایید. ببینیم برای كل ماهیات یا برای یک ماهیت « سفیدی»( نه! اول، ج

گویید:  بعد هم می« الّا هِیَمن حیث هی هی لَیسَت »گویید:  چه نحوه حضوری قائل هستید. ماهیتی كه می
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شود كرد ولو هویت ذات  هویت می اكنید؛ باز برای آن مقومات ذات هم فرض م تعریف به مقومات ذات كه می

 باشد.

 ( تا اینكه به بداهت مفهومی برسد.س

 « فی غایه االجمال»گوئید:  ( بعد بداهت مفهومی را هم میج

 ( چرا؟س

بیند. این فیلسوف یک چیزی  كند می ه لوازم وجود را و او را تعریف میگوئید فلسف ( بله! وقتی وجود میج

 گوید. گوید و آن فیلسوف چیزی دیگری می می

شود. اینها  گویند از یک مفهوم بدیهی شروع می گوییم. می ( نه! حاال ما سیكل و دستگاه منطقی آنها را میس

 ما به االشتراك هستند. 

ی از سوالهای مهمی كه هست این است كه از مفهوم وجود، سفیدی در وقت )ما به االشتراك( یك نٱ( ج

 آید یا سیاهی؟ می

 كنیم. بحث می« ماهیت»نداریم ؛ در « وجود»( فعالً ما كاری با س

به یک هویت « ماهیت»گویید:  ( یعنی همین كیِف و غیر ذلک جزء لوازمی هستند كه بار ]؟[ اینكه میج

 دد.گر می واضح و روشن و بدیهی بر

 ( خود مفاهیم ماهوی هستند؛، مثالً س

االسالم میرباقری: مقوله كیّف كه دیگر جنس االجناس است، فوق آن ما مفهوم نداریم؛ آن دیگر روشن  حجه

 است.

چیست؟ كیفیت! این دیگر چه رقم تعریفی است؟! حاال واقعاً « سفیدی»االسالم و المسلمین حسینی:  حجه

گفتیم  كردیم، می وشن شدن آن چراغی است كه در مكتب توحید بحث میاین روشن است. )این، مثل ر

گوییم  می كنیم، گفت روشن است و هر وقت كه چراغ را روشن می كرد و می روشن شد؟ او نگاه به چراغ می

 كه روشن شد(
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 گویم یكبار اینطوری است كه ما یک مفهوم. ........ ( نه! درست است ولی عرضم چیز دیگری است. میس

( انصاف مطلب این است كه بین خود و خدا )به قول كسی كه گفت آستین ما كهنه است( حاال فعالً ما در ج

 تر از حرفهای دیگران است. ابتدای بحثها قرار داریم ولكن اتقان آن خیلی قوی

ی كند كه آنطور گویم یكبار آدمی آنطور سلوك می ( بله! آنكه روشن است و من عرضم آن نیست. من میس

 شود.  می« 2»تا از این واحد، « 2»شود یک واحد بگیری و این واحد را ثابت بگیری و بعد بگویی  می

 ربطی به سیب و گندم ندارد.« یک»گوید  گوییم این واحد یعنی؛ یک سیب است یا یک است؟ می می بعد

 گوییم این درست است ربطی به سیب و گندم ندارد. ( و اصلی هم است. ما میج

 توانید بگوئید ربطی به سیب و گندم ندارد. یعنی چه ندارد؟ ! حضرتعالی اصالً نمی( نهس

گویید مگر فرق دارد؟  گوییم این تبعی است در كجا؟ در سیب آنرا بكار بگیریم یا در گندم؟ می ( میج

 گوییم بعداً خواهیم گفت. گیرید؟ می گوید در كجا آنرا بكار می گوییم بله! می می

 گیریم انتزاع ]...[ آئیم خصوصیت را مقوم عدد می رضم این است: وقتی ما می( یعنی من عس

كنیم؛ یعنی؛ كثرت؛ یعنی؛ بعبارت  گیریم. اول، اخذ تنوع از ایجاد نسبت می ( البته در رتبه اول هم نمیج

ن گوییم از آ كنم مثل حروف الفباء. اول می گردم و به این صورت عرض می دیگر مفهوم سازی من بر می

سازیم، بعد هم  از آن هم كالم می دگوییم كلمه، اسم و فعل و بع سازیم. اول می )حروف الفباء( كلمه وكالم می

كنیم.  گوییم حاال این مقاله را به زبان دیگر ترجمه می سازیم. سپس می جمله و بعد از آن مقاله و الی آخر می

گوییم  بوده است در آن هم بكار ببر بلكه می كه در این« الفی»گوییم كه هر چند تا  در این صورت نمی

گوئید: خودتان به ما یاد دادید كه از این  : اصل در آن مفاهیم است. میگوییم مفهوم را به آن انتقال بده می

گوییم: بله! ولكن برای ترجمه كه كسی نگفته كه دوباره  شود این مفاهیم را بدست آورد. می كلمات فقط می

 بگیر.  همه آواها به حساب

«اهلل علی محمد و آله الطاهرین وصلی»  



 11جلسه 

 بسمه تعالی

 دوره استداللی ریاضیات اسالمی

86/81/1737 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

 بررسی ریاضیات الحادی، التقاطی،اسالمی

 

 ی استداللی مدل  دوره -2107-13-5/2/73      

خواهیم بگوییم در یک فرض صحیح است ریاضیات  حجت االسالم و المسلمین حسینی: در این مقدمه می

لقب الحادی به خودش بگیرد؛ یعنی آن ریاضیات، ریاضیاتی الحادی است و در یک فرض صحیح است خود 

 ییم. ریاضیات را موسوم به صفت التقاطی بكنیم و در فرض دیگر ریاضیات را ریاضیات اسالمی بگو

حال برای هر كدام از ین سه باید خصوصیاتی را ذكر كنیم كه ببینیم وحدت و كثرت در ریاضیات چگونه 

ی دیگری باشد تا صحیح  گونه باید باشد تا صحیح باشد بگوییم آن ریاضیات، ریاضیاتی الحادی است و به چه

 ییم ریاضیاتی اسالمی است؟باشد بگوییم ریاضیاتی التقاطی است و چه خصوصیتی داشته باشد كه بگو

كنیم اگر قوانین ماده مالحظه شد و هم ماده و هم قوانین آن یک نحوه استغنایی از هر گونه تصرّفی  فرض می

كنیم نه بصورت انتزاعی,  در آنها ولو به نحو اجمال مالحظه شد؛ یعنی وقتی نسبت بین امور را مالحظه می

ظام جهان ماده نظام خواص ماده است بطوریكه اگر ماده باشد گوییم این نسبتها روابط ماده ن بلكه می

 تواند این خواص را نداشته باشد.  نمی



254  ···························································································································································  

شود. حكومت شرایط بر اراده یعنی حكومت قانون  اگر ما این را مالحظه كنیم حكومت شرایط براراده تمام می

ستر تكلیف باشد و انسان, مقهور تواند ب بر آگاهی و اختیار اگر قانونمندی ماده اصل باشد، جهان ماده نمی

شود. و  اش نكنیم حتی اگر در انتزاع تجزیه می شود. نظام را یک ساختار بزرگ ببینیم و تجزیه روابط ماده می

شود و بگوییم كانالیزه شدن اختیار  نگوییم راههای مختلف به همانگونه در انتزاع و بریدن اختالف و در راه می

كه برآیند واقعی آن مقهوریت اراده و آگاهی باشد. بگوییم قوانین ماده با نسبیت  ای باشسد گونه و آگاهی به

ی انسان در این  صورت اراده وقانونمندی خاصّی كه در جریان زمان و مكان جاری است، مساوی است در این

 حركت مقهور است.

به خاصیتی خواهد رسید و تمام اسباب و وسائل عالم در یک حركتی قرار دارد كه در هر نسبیت و منزلتی 

تواند از این تحریک شدن فرار كند. انسان اگر خیلی اراده  ای تحریک خواهد كرد و انسان نمی انسان را بگونه

یاب است نشود.  تواند همراه این سیل خروشانی كه توسعه تواند فنای خودش را امضاء كند، می داشته باشد می

سبیت است( و اگر همراه این جریان نسبیت عالم نشود خیلی سریع )همراه این سیل هم مثال ضعیفی برای ن

توانی به شرایط تطبیق بدهی شرایط  تواند او را از حیات حذف كند و بگوید تو كه خودت را نمی عالم هم می

گیرد و مثل جمادات  كند، حیات تو را می گرداند بلكه تو را مجبور به تطبیق می كه خودش را به تو برنمی

پذیرد و تكامل ریاضی,  برد؛ یعنی بالمرّة قانونمندی ریاضی جهان معنی اختیار را نمی همراه خودش میدیگر 

داند كما  پذیر باشد بلكه جریان نسبیتی است كه حركت را ذاتی ماده می تكاملی نیست كه با اختیار آشتی

؛ یعنی قوانین نسبیت را هم بر داند داند و حركت را هم در همه شؤونش می اینكه قانون را هم ذات ماده می

 داند.  حركت جهان و هم بر تكاملش حاكم می

مثال یک روزی انفجاری براساس یک قوانین نسبیت بوجود آمده است, یک روزی درخت و گیاه براساس 

قوانین نسبیت شده است، تمام عوامل تحریكی را كه حیات و امثالش بوجود آمده است همه را در نسبیت 

كند و نه تنها  توانیم فرض بكنیم. این ریاضیات كه قانونمندی عالم را حاكم می م چیزی زائد نمیده حلّ می
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گذارد بلكه اگر كسی هم از متألهین بیاید یک اختیاری را فرض كند، جای  تعریفی برای اختیار و آگاهی نمی

 جریان آن اختیار در این عالم نیست.

لهی مفروض بشود, دراین دستگاه, جای جریان ندارد، اینجا حركت، مهمّ اینجاست. اختیاری كه با دستگاه ا

ی  رود و بعداً هم خواهیم گفت حدّ اولیه ذاتی است و ماده مفروض شده و طبق قوانین نسبیت هم جلو می

چنین ریاضیاتی چطوری باید باشد و وحدت و كثرت در آنجا چطور باید باشد چه در خود تعددّش چه در 

نش و چه در معادالتش چه در وحدت وتعددّ و چه در تناسبات و قوانین و چه در معادالت و نسبتها و قوانی

 ها در آنجا باید چگونه باشد.  مجموعه

این ویژگی اوّل برای ریاضیات الحادی, كه جهان بستر جریان تكلیف و تصرف انسان نیست، به این معناست 

قوانین، قدرت تحرك دارد؛ یعنی انسان اگر فشارها و كه انسان در صورت مقهوریت در شرایط و وجود این 

هایی كه را كه ریاضیات ایجاد كرده است، بپذیرد در صورتی كه فرض اختیار هم  كانالها و اختالف پتانسیل

تواند حیاتی داشته باشد و اال محكوم به زوال است یعنی محكوم به زوال اختیار است؛  بشود در این فرض می

كند و یا اگر  ی تحریكاتی است كه ایجاد و ارضاء می باید قوانین را بپرستد كه معطی همهیعنی اختیار یا 

 شود.  قوانین را نپرستد قدرت پرستش از او حذف می

حجت االسالم میرباقری: البته این تركیب, یک دستگاه دیگری است در آن دستگاه اصالً پرستش و اختیار و 

اینكه بگویید قوانین را هم بپرستد. مفهوم اختیار است. در آن دستگاه، امثال اینها تعریف ندارد چون نفس 

پرستش یعنی باید یک حركت جبری و قانونی دیگری در انسان صورت بگیرد. و باز بگویید اگر بخواهد 

 نپرستد هم معنا ندارد. اگر دو جور نسبیت دوتا خاصیت دارد. 

گیریم و حاال  بگویید تفسیر انسان را ما از جای دیگر می ج( اگر تفسیر انسان را از این دستگاه نگیرید و

ی مادی(  خواهد با این ریاضیات كار كند البته ریاضیاتی كه مادّی باشد )مثل علوم مادی نهایت علوم مایه می

خواهی جنگ كنی این قوانین را  گویند اگر تكنولوژی را بخواهی این لوازم را دارد، اگر می اینكه به راحتی می

گوید شما خیلی  طوری است. كارشناسی به این شكل است كه می خواهی فالن كار را بكنی این ارد، اگر مید
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گوید انسان یک گل سرسبد و یک چیز دیگری است حاال  كنی می آلیست و انسانگرا و اومانیزم فكر می ایده

. این اوّلش است بود و آخر تواند در این دستگاه كار كند مگر اینكه این دستگاه را بپذیرد این گل نمی

شود،  شود، وقتی مقهور شد مجبور می حرفشان هم این است كه وقتی شما نپذیرفتید ملّت شما مقهور می

تر یک وقتی است كه شما آگاهانه  شود منتهی یک مقدار عقب مجبور و زمانی كه شد آنوقت مثل همانها می

 برند.  هرحال شما را می اضر نیستید كه جلو بروید بهحاضر هستید جلو بروید ولی یک وقتی است آگاهانه ح

س( یعنی در این نظام جبری اگر ما فرض, اختیاری بكنیم یعنی یک عنصر ناهماهنگ فرض بكنیم آن عنصر 

 آورد.  چقدر دوام می

جزء آید منتهی  شود, همراهشان می تواند دوام بیاورد و در آخر عقب افتاده می گویند اصالً نمی ج( بله! می

 شود رشد الزمی ر اكه خودش به استقبال قضیه برود ندارد.  آید، معلوم می ها می عقب افتاده

 تواند ]با تمسخر[  گوییم كه می س( به یک معنا ما نسبت به مشیت می

 رسیم.  ج( حاال به آنجا می

 آقای نجابت: تفسیر التقاطی. 

 رسیم. ج( حاال به تفسیر التقاطی می

 حجت االسالم میرباقری: آن مقصودی كه شما از ریاضیات دارید روشن نیست؛ منظورتان قوانین است. 

گویید  سازد، شما می ج( یعنی كالً كمیات بعبارت دیگر نسبتهائی كه بین اوصاف قرار دارد و اشیاء را می

 معادالت حاكم را. 

 كنیم؟  س( نسبتهائی كه هست یا نسبتهائی كه ما در دستگاه خودمان فرض می

توانیم دست بیابیم سرجای  توانیم دست بیابیم، این كه چطور می ج( نخیر! وجود دارد و ما هم به آنها می

 خودش باید صحبت كنیم.

 فرمائید؟  س( یعنی روی مبنای كشف می
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كند، نسبیت، آن نسبتها را  روی مبنای تأثیر خارج بر انسان ایجاد میگوییم،  ج( نه! نه! روی مبنای كشف نمی

ای باشید كه انتزاع بفرمائید یا كاری بكنید،. ..  كند نه اینكه شما كاره در جریان تكامل در شما ایجاد می

كنید شما هم یک  كند، آب، باران، هوا و غیره هستند شما هم ایجاد می چطوری خربزه را درست می

 كند  لعملی دارید، فعالیت میا عكس

 شود گفت: قوانین عالم  س( آن وقت به این قوانین دیگر نمی

توانید براساس همان  شود به اینها قوانین عالم گفت. شما یک نسبتی به كل عالم دارید و می ج( نخیر! می

 شوید. نسبتی را كه به امور مختلف دارید ارتباط بگیرید البته شما بزرگ می

من همین است كه قوانین عالم نیست بلكه كیفیتی است كه عالم در ذهن من ایجاد كرده است. س( عرض 

 گذاریم؟  چرا اسم این را قانون عالم و ریاضیات عالم می

 ج( نظر شما نسبت به عالم

و  گردد گوید این ریاضیات عالم است بعد برمی كند و می ی كشف نگاه می بار از زاویه س( یعنی از این دید یک

 كنید این خصلتی است كه در ]؟[  گوید به لحاظ علیت كه نگاه می كند و می از نظر علیت نگاه می

رود محصول آنها است؛ یعنی عالم هم  ج( نه! شما بفرمائید كه كالً مقوالتی كه در مفاهیم فلسفی بكار می

 ت كه شما چیزی كه از آن ندارید؟ عالم یعنی چه؟ عالم هم یک مقوله یا كیفیتی اس

 معنا است  خواهم عرض كنم كه اصالً قوانین عالم و امثال آن بی س( من همین را می

شود و یک  ج( نه! كالً معنای اینكه نسبت به عالم و غیر خودت و كلّ اینها نظر بدهید اینها كالً حذف می

ارتباطهایی با كنید و یک  دهید. شما در نسبیت یک كارهائی می تفسیر دیگری از ادبیات را تحویل می

كنید، و یک مقوالتی دارید مثل خاصیت عناصر روی  هایی می طور یک مفاهمه انسانهای دیگر دارید، همین

همدیگر در یک آلیاژ شما هم در یک مجموعه به نام جامعه یک تفاهمهایی دارید و یک وحدتی هم پیدا 

 ی عالم دارید. واقعاً مثالً نظری درباره كنید، وحدت و كثرتی را كه دارید به معنای این نیست كه حاال می
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گیرد مثل فعل و انفعاالتی كه مثالًَ شما  گونه فعل و انفعاالت مثل فعل و انفعاالت شیمیائی دارد انجام می یک

شود كه شما از آن  شود جذب می فرمائید، ترشحّاتی در معده می هیچ فرقی ندارد بین این كه غذا تناول می

طور است اصالً اطالعِ به آن معنا  رید و عیناً هم وضعیت شما نسبت به چیزهای دیگر همیناصالًَ اطالعی ندا

وجود خارجی ندارد كه بخواهی آن را انتزاعی یا كشف یا تطابق یا تصرّف بگیری، در كل خبری نیست؛ یعنی 

 علم به آن معنا نیست 

است... نه به معنای این باشد كه بیان  الجمله ریاضیات بیان قوانین عالم آقای نجابت: فعالً تعریف فی

گویم این مادّه... اوّلی  هرحال مجبوریم در قانونهایی مفاهمه بكنیم مثالً من می اش در نظرمان بیاید به كننده

 شود. باشد قوانینش این ریاضیات می

گیرد  آن انجام میج( اینها در دستگاه مادی اصوالً تفسیر علم, جزو خواصّی است كه یک فعل و انفعاالتی در 

و یک دسته این فعل و انفعاالت هم همین مقوالت فلسفی است، این فعل و انفعاالت است نه اینكه به معنای 

اش چیست و  این كه مفهوم و معدّی و محكی و حاكی داشته باشد حاال ببینیم نسبت این حاكی به محكی

لكه یک فعل و انفعاالتی هم دارد انجام اش چیست. نه تنها به این صورت نیست ب نسبت محكی به حاكی

گیرد. این ریاضیات، ریاضیاتی است كه بنظر ما در این قسمت هم تعریفش در معرفت، مادی است و هم  می

ی قوانین، از قوانین ماده است و قائلش طبق همین قوانین مادی قائل شده  خودش )خود ریاضیات( مثل همه

ل خاصیت سیب و گوجه فرنگی و خیار و غیره. این را اگر الهی گفتیم مث است، همانطوری كه گاهی می

بدست بگیرد، و بخواهد از این قوانین ریاضیات مادی با تفسیر مادی استفاده كند و بگوید من الهی هستم و 

 آید؟  خواهم از اینها استفاده بكنم. چه به روز این الهی می می

ای  شود به مسئله نگاه كرد یكی زاویه الً از دو زاویه میحجت االسالم میرباقری: من عرضم این است كه اص

گوییم این یک فعل و انفعاالت مادی است از این زاویه بحث قانون ریاضیات عالم دیگر نیست،  این كه ما می

این را بگیرد؟ قانون ریاضی وقتی است كه ما داریم عالم را مشاهده  قابل انتزاع هم نیست، یعنی چه, 

كنیم  كه هست و برای بیرون یک قانونمندی تصویر می  این مشاهده خیالی است یا هر چهكنیم، حاال می
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فرماید این قانون مندی منوط به یک حدّ اولیه است منوط به یک فرضی نسبت به عالم است از این زاویه  می

بری فرض كرده شود قانونی است كه عالم را ج شود گفت كه این قانونهای ریاضی كه برای عالم بیان می می

 شود تصویر كرد.  است، در فرض جبر یک روابطی برای جبر می

شود برای جبر فرض كرد كه اگر یک مقداری دقیقتر نگاه كنید خود شما  ج( در فرض جبر یک روابطی می

 طور فرض كنید.  هم مجبورید این را همین

 س( براساس خود این فرض 

دهم  ی قوانین می توانید بگویید كه من نظری را كه درباره میج( براساس خود این فرض؛ یعنی لذا دیگر ن

خودش چطوری است، معرفت تابع این امر قرار گرفته است لذا خط زدن معنای معرفت و اختیار است؛ یعنی 

 اید.  موضوع مسئله را منتفی فرض كرده

شناسی  گوید و بابش در معرفت یی ریاضی چه م حاال ببینیم آیا یک آدم متألّه كه كاری ندارد به اینكه فلسفه

خورد؟ این آقای متأله اگر  ای می تواند این ریاضیات را بپذیرد یا نه؟! اگر پذیرفت چه صدمه گوید، می چه می

پذیرفته است كه تعریف جبر در     قوانین را با این تعاریفی كه عرض كردم بپذیرد تعریف جبری برای شرایط

كند مگر اینكه  كند و مقهوریت نسبت به شرایط را ایجاد می بودن خارج میشرایط، جهان را از بستر تكلیف 

توانم بین این  كنم و می پاره می طرف، توجه به مجموعه به عنوان یک وحدت نكند و بگویید من آن را پاره

این ی خودش باشد چه بگوید  ها یک تحركی داشته باشم. این جبری را كه بخواهد بپذیرد چه برای اراده پاره

بندند، درگل با اختیار ذاتاً سازگار نیست. اگر دركلّ آن, وحدت ببیند این با همان  جبر دست خدا را هم می

یعنی زردآلو را خدا زردآلو نكرده است بلكه وجود به آن  "ما جعل اهللُ المشمشة مشمشة بل اوجدها"بیان 

ود كاری بكند چرا كه قوانین ریاضی ش كند و سازگار است كه بگوید خدا هم نمی داده است مطابقت می

 اینجوری است. 
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گفت ریاضیات یک روزی آنقدر  كرد و می زمانی بنده خدایی در یک سخنرانی درباره ریاضیات صحبت می

ی ریاضیات  خورد كه حاال درباره گفتند كه فرض تغییر در آن ندارد، خیلی افسوس هم می محكم بود می

 غییرات داد.شود در آن ت گویند مثالً می می

شود  شود و هم پذیرای حركت موحّد می ریاضیات التقاطی، ریاضیاتی است كه هم پذیرای حركت ملحد می

تواند بكند تألیف به معنای  تواند ببرد و انتزاع كند، تألیفی هم كه می تواند مجموعه بسازد بلكه می ولی نمی

گوییم، لقب تبعی هم برای این  تبعی می واقعی ایجاد نسبت نیست كه ما سرجای خودش به آن ریاضیات

است كه تابع تصرفّات والئی است چه حیوانی و چه ملكوتی باشد. خود ریاضیات در این شكلش تبعی است 

ی پرستش است )از هر طرف بخواهند آنرا ببرند( به عبارت دیگر شما در همین ریاضیاتی  یعنی مسخّر مرتبه

ی ریاضیات تجریدی  ( و عالئم كتبی به وسیله4، 3، 2، 1) صوتی كنیم از عالئم  كه خدمتتان صحبت می

دهید تا به  كنید دائماً توسعه و تضییق می كنید ولی مرتباً و در حدّ و تعاریف آن قید وارد می استفاده می

 ایجاد یک نسبتهایی برسد كه دیگر اصالً آن نیست بلكه یک چیز دیگری است. 

شناسی چه بشود یک صحبت  داند حاال این كه در باب معرفت ع ذهن میدر قسمت دوّم, ریاضیات را مصنو

ازاء حقیقی خارجی قائل نیست حتی اگر در  دیگری است كه در بحث علم و معرفت است ولی برای آن مابه

رسد و هیچگونه  ی عالیه به وحدت می اصالت وجود مبنای معرفت را قرار بدهیم اصالً این تعدّدها در مرتبه

 ندارد. حقیقتی 

گوییم در یک مرتبه، كثرت است نه اینكه كثرتِ منشاء رفتن به باال و باالتر است تا اینكه بساطتها   اینكه می

شود ترسیده  رسند مثالً زمانی كه آدم از خواب بیدار می را بتواند خُرد بكند و تعدّد بیاورد، نه! باالتر كه می

بیند كه  رود، می ی باالتر كه می زی نبود، این هم در مرتبهفهمد كه خواب و خیال بود و چی است بعد و می

زند ولی مؤدای  ی اینها وهمیات بوده است، اعتبارات اجتماعاتی بود كه برای آن بر سر و سینه هم می همه

شود.  ی باالتر هیچ می حقیقی نداشت. خود اینكه عالم اعتبار برای چه باشد و برای همه نباشد باز در یک رتبه

تواند از آن استفاده كند ولی  بنابر مبنای انتزاع و ریاضیات ذهنی و انتزاعی, هم كافر و هم مؤمن میپس 
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گیرد ولی به  توانند حس كنند. تنظیمات جزئی انجام می تواند نمی القمری را هم نمی هیچكدام از آنها شق

رسانند. بلكه ابزارهائی تابع معنای این نیست كه بشود با این، نسبت بین امور را به یک وحدت حقیقی ب

ی معیشت ندارد، نه  ی معیشت بشراست كه خودش نقش اصلی در جهت دادن یا ارتقاء دادن به نحوه نحوه

تواند تفسیر  سازی را به معنای نسبت بین امور نمی تواند تفسیر كند و جهت دادن و نظام ارتقاء و تكامل را می

تواند تعریف كند و همیشه تابعی از عملكرد نظام  و تكامل را نمی كند، به عبارت دیگر هرگز مكانیزم حركت

 كند.  ارزشی و نظام تكلیفی یک جامعه است، و به همان صورت عمل می

ریاضیاتی كه پذیرای ایمان و الحاد است بهتر است حاال بگوییم اصالً صفت ندارد یا بگوییم صفتش, صفت 

توانید بگویید هیچ خاصیتی ندارد  ض خواهیم كرد چیزی را نمیالتقاطی است؟ بنا به دستگاهی كه بعداً عر

گیرد و  ای دیگر بكار می گونه و كافر به گونه توانید بگویید هر دو خاصیت را دارد، مؤمن آن را به یک بلكه می

ابلیت تواند در مراتب عالیه جلو برود تبعی, به معنای ق نه در كارائی برای كافر و نه در كارائی برای مؤمن می

ی ابزارهای مفاهمه در سطح تبعی تبعی تبعی  محض نیست بلكه معنایش وجود تعلق نازلی كه برای كلیه

گیرد و این  داریم است البته مؤمن با ابزارهایش وقتی كه مسلّط بشود تبعی تبعی تبعی در اختیار او قرار می

ی تفاهم  ادراك از آن دارند، كه وسیله شود ولی كفّار هم ای برای تعجیز كفّار می تبعی تبعی تبعی واسطه

تواند پُل ارتباطی   مؤمن با كافر همیشه همین طریق است، این طریق چون قابلیت انتقال با كفّار را دارد می

ی مفاهیمش همینطور است. مفاهیم التقاطی در عین حال, خاصیت هدایتی به دست  واقع شود و در همه

رای كفار دارند. كافر اگر به مؤمن ضعیفی از نظر تعلقات روحی برخورد مؤمن دارند و خاصیت ایجاد شبهه ب

تواند ایجاد شبهه برای او بكند و مؤمن اگر در قدرت روحی و قدرت تفاهم برتر قرار داشته باشد به  كند می

تواند حرف خود را به كافر منتقل كند. وقتی كه افرادی در بالد كفر  ی همین مرتبه است كه می وسیله

ای بین كفر و بین ایمان آنها است از همین طریق  شوند آن چیزی كه واسطه روند مقهور زندگی كفّار می یم

كند؛ یعنی به عبارتی, خودشان  است؛ یعنی ریاضیات الحادی از طریق ریاضیات التقاطی در آنها نفوذ می

بشود اینها دیگر تسلیم گویند حساب دودوتا چهار است اگر آدم مریض بشود باید اینجور و آنجور  می
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االیمانی كه  شوند بلكه افراد ضعیف ی كفر نمی شوند؛ یعنی ابتدائاً هم مؤمنین بالفاصله تسلیم به فلسفه می

 پذیرند.  ی آنها را می كم فلسفه پذیرند تا اینكه كم خورند و شبهه می روند از همین طریق ضربه می آنجا می

 فرمائید.  جدیدی برای مفاهمه است كه بطور كلی می حجت االسالم میرباقری: این یک تعریف

 ی مراتب تفاوت دارد؛ لذا منطق صوری را ما الزیم داریم.  ج( بله! در كلیه

 س( یعنی ابزار مفاهمه باید ابزاری باشد كه 

 ج( مشترك باشد

 س( مشترك یعنی چه؟ 

ج( معنای مشترك این است كه دارا و واجد باشد؛ یعنی در نظام وحدت كلّی, جزء نسبتهایی كه بین ایمان و 

 كفر وجود دارد باشد. 

 س( یعنی به تعبیر دیگر حدّ مشترك دو سیستم باشد. 

 تواند ببرد.  ج( حدّ مشترك یا نسبتی كه دو تا نظام را در یک نسبیت می

 یوانی هست. حجت االسالم صدوق: نسبت ح

 ج( حیوان و انسان را 

ج( حیوان و انسان باید نسبت به هم داشته باشند؛ یعنی در یک نظام هستند یا در دو نظام هستند؟ اگر در 

بینیم از سطح حیوانی حیوانی تا انسانی انسانی و ملكوتی  یک نظام هستند همه عالم كه ما در یک نظام می

گویید كه یک  رسید تفاهم با آنها است. چطوری می ما این نسبت كه میباید همه یک نسبتی داشته باشند ش

پس زبان كودكی  -تا چون كه با كودك سر و كارت فتاد»نسبتی ادراك من باید با ادراك كودك داشته باشد.

 «. باید گشاد

ین گیرد و ا حجت االسالم میرباقری: تحلیل بر سر همان نسبت است. بله! اینكه یک مفاهمه صورت می

خواهد تا اینجا محلّ بحث نیست, این ابزار مشترك چیست؟ آیا مفهوم واحد  مفاهمه یک ابزار مشترك می

 است یا نه! مفهوم واحد نیست؟ این محل بحث است
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گویید نسبتی بین مفاهیم این طرف و نسبت بین مفاهیم آنطرف است  ج( مفهومی است برای زمانی كه می

وانید این را بطور مطلق در دستگاه اینطرف تفسیر كنید یا مطلقاً در دستگاه ت مفهومی التقاطی است كه نمی

ی كفّار  گویید همه كنید و در دستگاه والیت می آنطرف تفسیر كنید در دستگاه حاكم یعنی والیت تفسیر می

 كنید.  مثل حیوانات موضوعات را مقایسه می

به كارگیری هست به میزانی كه در هر دستگاهی كه  فرمائید در هر دو تا صنعت قابل س( مثل آلیاژی كه می

 خالصتر بشود به كارگیریش در دستگاه دیگر كمتر ممكن است. 

 ج( ای احسنت! 

ی علیت و اختیار یعنی، تفسیر علیت و اختیار، در همین تشكیالت و  آقای نجابت: این در تفسیر، اصل رابطه

تامه است؛ یعنی مثالً شما شرایط  رفتار انسان جزء اخیر علّتدر تفاسیر اسالمی موجودهای ]؟[ این اختیار در 

شود. این  شود و زمانی كه اختیار انسان هم بیاید عمل صادر می چیز دیگر را دارید، عمل انجام نمی و علّت یک

ش شود به این برگرداند كه اختیار انسان هم مثل این كه این نباشد جزء اخیری است. علّت تفسیر را كامالً می

طور غلط است كه  خواهیم این در قابلیت تفسیر علیت است اینكه بگوییم چهار تا علت و علتهای جزئی می

تامه در انسان است هم كسی كه مادّی  دهد كه بگویند كه اختیار تو جزء اخیر علت هم به ایشان اجازه می

گذارید اسمش اختیار  ختیار میگوید این را كه شما اسمش را ا كند و می صرف باشد این را زیبا تفسیرمی

است. اگر اختیار باشد امّا آن شرایط و علت دیگر نباشد، آن جزء قبل از اخیرش نباشد بنابراین، این تفسیر از 

دهد كه تفسیر مادی صددرصد كنند و  این نوع علیت و اختیار واقعاً بهم )ظاهراً البته( هم به مادّیها اجازه می

تامه است تفسیر اختیار  كنم اگر بگویند اختیار جزء اخیر علّت ا آقای مطهری و... فكر میاند، امّ اینكار را كرده

 در... 

 دهد.  دهد كه شبهه بكند هم به مؤمن اجازه می ج( یعنی همه به اهل شبهه اجازه می

 س( یعنی قابلیت اینكه 
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تواند استفاده بكند؛ یعنی  ج( البته اگر مؤمن دارای یک نظام فلسفی برتری باشد, از این ابزارها برای تفاهم می

بستهائی بكشاند و نقض كار خودشان را به آنها نشان بدهد به شرط اینكه خودش  تواند آنها را به یک بن می

 وب است. در یک منزلت باالتری قرار داشته باشد؛ یعنی برای مجادله خ

آقای حججت االسالم میرباقری: من عرضم همین است كه این را ما چطوری تحلیل كنیم؟ یعنی این نكته 

 توانیم بكار بگیریم.  بینیم می روشن است بنابراین من عرضم این است كه ما هر كجا عنصر مشتركی می

 ج( شما یک نظام باالتری قائل بشوید. 

طور بگوییم كه  ی طبیعت را بگوییم عالم التقاط است. این ویم؟ مثالً همهس( آن را عنصر التقاطی قائل بش

 طبیعت اصالً عالم اخالص نیست و عالم التقاط است؟ 

 ج( ای احسنت! همینطور است. 

 س( مالئكه الهی كه اینها را ساختند.... 

 ج( نه! نه! این را حتماً بفرمائید 

 آقای نجابت: باید بگویید مراتب اصل است 

آئید بنا به  ( حتماً بفرمائید كه برای تكامل اگر در خاطرتان باشد در جزوء هم است شما در جهت كه میج

گذریم ولی توجه به  ای است كه سریع هم از آن می تفسیری كه آنجا است جهتِ جهتِ جهت شما )این نكته

به كل دستگاه كه تا آخر آن الزم است( برای كل تعاریفی كه داریم اگر در خاطر مباركتان باشد نسبت 

گفتیم. این ظرفیت است، این جهت است و این عاملیت است، این جهت است برای خود جهت كه جهتِ 

كنید به این نتیجه  جهتش التقاطِ التقاطِ التقاط است نه الهی الهی الهی؛ لذا سیر سر كمالی كه شما ذكر می

شمارید وجود دارد  یمان ولو برای مراتب باال كه میای از ا ای از شرك و مرتبه رسید كه همیشه مرتبه می

ی سیاه در شب تاریک بر سنگ سیاه است كه پیدا  گویید شرك در قلب رجل مؤمن مثل ردّپای مورچه می

نیست، پیدا نبودن آن را قبول داریم ولی مرتباًَ در جهت اخالص, )این غیر از بحث محور عالم است، آن 

شمارید غیر از  شود( تكاملی را كه شما برای نظام می نرود كه داخل اینها نمی حدّه است، آنرا یادمان علی
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گیرد؛ یعنی جهتِ  محوری است كه برای تكامل نظام است. این التقاطی التقاطی التقاطی وسط صفحه قرار می

لتقاطی اسالمی جهتِ جهت, اینجا است، البته مرتباً باید سیر ما از التقاطی التقاطی الحادی به طرف التقاطی ا

 باشد؛ یعنی درصدش مرتباً كم بشود.

گویید  كنید بلكه می كنید هیچ وقت الحاد را صفر نمی به عبارت دیگر شما در نظام عالم در كلّ كه حساب می

 100گویید  گویید اسالم در جامعه چقدر است؟ می شود، بعد می می 100، 10، 1مثالً  4، 2، 1نسبتش از 

گفتید كه  گویید كه قبالً می است می 1است الحاد چقدر است؟ مثالً  10قدر است؟ مثالً است مثالً التقاط چ

گویید الحمدهلل جامعه رشد كرده است  مال الحاد است می 1مال التقاط است,  2مال اسالم است,  4 4، 2، 1

ا التقاط كه جمع بشود و زور الحاد در این جامعه، بسیار كم شده و زور اسالم آنقدر زیاد شده است كه الحاد ب

حساب بكنیم  111شود بلكه اگر نسبت به  می 11، 7شود نه اینكه از عدد  می 11، 111روی هم از عدد 

 هفتم شود از یک معنای یک نهم كمتر هم می

خواهید بفرمائید كل عالم طبیعت ولو فاعلهای تبعی  حجت االسالم میرباقری: من عرضم این است كه شما می

 ای از شرك هستند؟  هستند؟ محصول مرتبهآن التقاطی 

 این است كه امدادی كه درمراحل كمال یک عالم در.  "كالًً نُمدّ هؤالء و هؤالء"ج( معنای 

 های ملكوتی هم است؟  های شیطانی هم هست تسجد اراده س( یعنی تسجد اراده

ولو مالئكه در حین اطاعتش از كافر، كند  ج( باید باشد ولو زمین درحین اطاعتش از كافر، نفرین به كافر می

گوید فعالً دستور را  دهم ولو اینجوری است. ولی می گوید دستم كه آن طرف به تو رسید جزایت را می می

علی علیهماالسالم را شهید كرده است قطعاً مولكولهایش والیت  بن كنم؛ یعنی شمشیری كه حسین اطاعت می

ی ذراتی را كه ما  گریستند، قطعاً همه السالم می عاً بر حسین علیهاند و قط السالم را داشته حسین علیه

ولكن  "مع اذلّةالجمیع الخالئق"گوییم همان شمشیر هم جزء اذّلةالعرش است،  می "واقشعر له اذّلة العرش"

 هلل است، یعنی در اینجا مقهور, شمر لعنةاهلل علیه و خود ابلیس است ولی این مقهور بودن و تبعیتش باذن

 اهلل هم در اختیار او قرار داده است. خدا فعالً در فرمان او قرار داده است و خود همین ولی
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خواهم عرض كنم اگر عالم طبیعت؛ یعنی عالم دنیا را تا عالم برزخ و عالم قیامت و ما بعد قیامة را به  می

ظام والیت به این شكل باید ی خاصّ، ن گویید در یک دوره گیرد اینجوری نیست اگر می معنای كلّ تاریخ می

ی  ی حیوان هم توسعه پیدا كند، توسعه ی اراده یعنی اراده ی اراده ظهور بكند كه توسعه باشد كه اگر توسعه

ی ملكوتی بوده است؛ یعنی با این  ی اراده شویم حتماً به نفع توسعه ی حیوانی در غایت كه وارد برزخ می اراده

اهلل و سالمه علیه ـ ثابت شده است نه بصورت امر  سیدالشهداء ـ صلواتشرایط بوده است كه برتری حضرت 

اهلل علیهم ـ اجمعین واقع  ی به جناب آدم كه به نور محّمد و ـ آلش صلوات تعبدّی حضرت حق در سجده

 "سبحانگ ال علم لنا اال ما علّمتنا"ای بوده است آدم، علم بیاموزد و آنها بگویند  شده است و نه در مرحله

ی تو باشیم یعنی  توانیم خلیفه اینجا.... ما اصالً قدرت این را نداریم نه انیكه علم این را نداریم، ما انصافاً نمی

شود یک عرضه شدنش است این است  ی طاهرین در مراتب مختلف, به عالم عرضه می ی ائمه خالفت الهیه

یک دستورش این  "فضولی موقوف"ف! دهم، به قول معرو گوید سجده بكنید و من دستور می كه خدا می

گویند ما تسلیم هستیم ما این علم را نداریم. بعد خود عملی  شود می ای از علمشان ظاهر می است یک جلوه

كنند اصالً قابل قیاس با عبادت... و این در  كنیم... عبادتی را كه اینها می گفتند ما عبادت می را كه اینها می

اهلل علیهم اجمعین ـ  ی عالم به برتری محمّد و آل محمد ـ صلوات د بشود و همهیک شرایط عبادت باید ایجا

كنند، البته ظهور این مطلب در اوّل عالم برزخ دیده  آورند اعتراف می در این عالم دنیا كه اینها تشریف می

كه در قیامت  شود اینكه من مالئكه را عرض كردم از بهترین مالئكه را گفتم بدترین آنها كه پیدا است می

خواهم عرض كنم كه نظام والیت در مراحل كمال در یک فرصتش كه فرصت دنیا  شوند. حاال می معترف می

 كند بپذیرند.  است باید اشیاء تبعی باشند؛ یعنی نفوذ آن كسی را كه تصرّف می

مخلوق این خواهم عرض كنم كه چون در آن دید این طبیعت دیگر  آقای میرباقری: بله! من همین را می

فرمائید معنای ابزار تبعی همیشه  معنا است. حضرتعالی می انسان نیست و بنابراین التقاطی بودن در ابزار بی

 این است كه به نوعی این فاعلها در آنها حضور دارند. 

 ج( ای احسنت! در محصوالت اجتماعی باید حتماً حضور داشته باشند. 
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شود ولو حضور  های طبیعی هم باید كه از آنها محصوالت ساخته میحجت االسالم میرباقری: در خود فاعل

 جدی نداشته باشند باید ارباب اینها حضور داشته باشد حاال مثالً شیطان یا ابلیس. 

ی تحریک نداشته باشد كه حداقل صوت باید  ی تحریک داشته باشد اگر وسیله ج( شیطان باید بتواند وسیله

 رسد.  ند صدایش نمیبتواند بزند اگر صوت هم نز

 س( یعنی عرضم این است كه عالم طبیعت كه ابزار دعوت است. 

خواهم بگویم اگر شیطان صوت بزند ولی صدایش به گوش من و شما نرسد در اینصورت خبری كه  ج( می

ال و شود با رجل تو و با چیزهای دیگر در امو شود به تو مهلت دادیم بعد هم گفته می شود اینكه گفته می نمی

اوالدشان مشاركت بكند معنایش این است كه یک عدّه و عددی از همینها در اختیارش داده شده است اگر 

هم به او داده نشده باشد؛ یعنی به عبارت دیگر اگر  "یمَنّیهم و یعدُهم"چیز در اختیار نباشد اگر همان  هیچ

 واند كاری بكند. ت اختیار شیطنتش را بدون مطلق ابزار بگذارند در این صورت نمی

آید كه كامالً پاسخ این حرف داده  حاال صحبت دیگری در قسمت ریاضیات اسالمی داشتیم كه به ذهنمان می

 شود.  می

ی ابزارهایش  ریاضیات اسالمی، ریاضیاتی است كه حاكمیت منزلت خالفت و والیت را بر ابزارش كه از جمله

هایی مثل  ین آن نشان بدهیم نباید ریاضیات, مجموعهی قوان ی روشش و كفه ریاضی است باید در كفه

آورد. همانگونه كه قبالً عرض كرده بودیم  های الحادی باشد كه عرض كردیم حكومت شرایط را می مجموعه

كه انسان یک رتبه دارد كه مشاركت در طرح قوانین است درخواست انسان یک منزلتش مشاركت در طرح 

اش مشاركت در تولید و ایجاد اشیاء  سبیت و ایجاد قوانین است؛ یک رتبهاش مشاركت در ن است؛ یک رتبه

 است. خالفت در سه منزلت است، كه این خالفت در سه منزلت، منزلت قوانینش منزلت ریاضیات است. 

 حجت االسالم میرباقری: مشاركت در طرحش هم در اخالق مقصود است؟ 

 شود.  اخالق میشود و حاصلش  ج( اوّلش كه مشاركت در طرح می

 س( آن مشاركت در 
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شود.  شود یعنی نظام حساسیتها درست می كند، امداد كه می ج( مشاركت وقتی كه دعا و درخواست می

ی دوّم تكیف، تبدّل، تمثّل یا نظام حضورش در نظام فاعلیت، ایجاد نسبیت است نسبیت را كه ایجاد  مرحله

ای برای درست  كند. نسبیت الهی وسیله ت الهی را درست میكند یعنی قوانین ریاضی، معادالت و نسبی می

كردن مشاركت در محصوالت است، محصوالت به معنای درست كردن موضوعات و اشیاء، درست كردن عالم 

 ماده، مشاركت در كیفیات عالم ماده است.

نسان را تحت قوانین خواهیم نه فقط محكومیت ا ریاضیاتی را كه ما در مرحله مشاركت و در تولید قوانین می

 كند )وجود اراده را(  داند بلكه وجود انسان را قبل از قوانین طرح می نمی

شود كه ریاضیات، الهی  س( مشاركت در قانون هم كافر دارد؛ یعنی صرف مشاركت در قانون موجب نمی

 شود كه ما بگوییم ریاضیات، الهی است یا نه.  ی مشاركت در قانون موجب می بشود نحوه

ج( نه! نه! ریاضیات الهی باید مفسّر رفتار ملحدین هم باشد نه اینكه فقط رفتار اسالمی مسلمین را بخواهد 

خواهیم بگوییم ریاضیات الهی, ریاضیاتی است كه فقط متألهین بدست دارند بلكه ریاضیات  جواب بدهد. نمی

 مخصوص عملكرد مسلمین است.الهی یعنی تفسیر معرفت ریاضی براساس اسالم نه اینكه ریاضیاتی كه 

تعریف معرفت ریاضی باید اسالمی باشد یعنی عالم را عالم تكلیف ببیند و عالم را عالم خالفت الهی ببیند چه 

در شأن ملكوتی آن چه در شأن حیوانی آن، یعنی عالم مقهوریت شرایط یعنی تبعیت شرایط نه مقهوریت 

ی انسان ببیند. البته نه اینكه تبعیت  بعیت شرایط از ارادهمقهوریت معنی انسان جبر است و درست نیست( ت

مطلق از انسان باشد بلكه انسان در این تبعیت سهمی دارد طبیعتاً واله نظام اجتماعی هم سهمهای درشتی 

 ی طاهرین كه حكومت بر كلّ عالم گوییم ائمه را دارند كما اینكه از سهم والة ائمه نور و نار كه باالتر بروید می

گوییم مشیت حضرت ـ حق جلت  رسیم كه می تكوین دارند, سهمهای محوری دارند كما اینكه به جایی می

كند قوانین  ی اینها است یعنی دیگر ریاضیات دست خدای متعال را مغلوق نمی عظمته ـ مشیت فوق همه

لت در نظام والیت كه ماده هم نیست، اگر ابزارهای تصرّف دو فاعلیت تبعی در نظام والیت است بر حسب منز

اگر منزلت حیوانی است ابزار حیوانی هم در دستش است، اگر منزلت ملكوتی است ابزارهای ملكوتی هم در 
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ی نار است ابزارهای درشت در دستش است در منزلت الهی  دستش است. در منزلت حیوانی اگر جزء ائمه

لت حاكم بر كل نظام، محوری قرار دارد كه ی نور است ابزارهای درشت هم در دستش است در منز جزء ائمه

ابیطالب برای تصرّفش در عالم هست به احدی جز  بن كلمات و ریاضیاتی كه در دست وجود مبارك علی

توانند  كلماتی در درست آنها است كه می "و به خصّصتهم دون العالمین جمیعاً"خودشان داده نشده است 

 ی اهلل تبارك و تعال كن فیكون بكند باذن

 «. به آسمان رود و كار آفتاب كند - به ذرّه گر نظر لطف گو بوتراب كند»گوید:  شاعر می

س( بنابراین ریاضیات به تعبیری دیگر همان اسماء تصرفیه هستند كه متناسب با جایگاههای فاعل پیدا 

 شوند.  می

ف در عالم تبعیت است و ج( ای احسنت! اگر در این مسئله این تعریف را بكنید كه ریاضیات ابزار تصرّ

ی این نسبیت، تصرف در عالم ماده خواهد  نسبیتی است كه محصول نظام فاعلیت و نظام والیت است بوسیله

اهلل تبارك و تعالی دارا  شد. اصالً قانونمندی مادّه كه ماده مالكش باشد ماده و ماده دارایش باشد مستقل عن

 است. 

ورند و بگویند كه حركت و قانون جزء حقیقی مادّه است بعد آن وقت آدم واجدیت حقیقی آنرا برای مادّه بیا

را بخواهند در این شرایط تفسیر كنند. مثل اینكه یک دریایی درست بكنید و اینرا به دریا بیاندازید و بعد 

بگویید این كه پیدا نیست كه این بر آن حاكم است بعد حاال در دریا این هر چه دلش خواست دست و پا 

 بزند. این چنین چیزی كه نیست بر عكس قضیه است؛ 

یعنی حاكمیت شرایط و حاكمیت قانونمندی ماده یک طرف قضیه است كه الحادی است و حكومت والیت و 

شود؛ یعنی  نظام خالفت و اصالً پیدایش این قوانین متحرك است به تحركاتی كه در نظام والیت پیدا می

اش است كه اینها(  گویید چه چیزی ركن شود )البته می م بر آن عوض میشود؛ قوانین حاك نسبتها عوض می

ی محكم شدن آن است، چیزی روی چیزی  گویید كه قوانین ثابت حاكم نیست پس چه چیزی مایه  اگر می

 شود  شود به عبارت دیگر اگر حركت را در قوانین آورید خود حركت هم رها می بند نمی
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گیرد. قرصی  آید جای قانون واحدی ثابت را می ی واحد می آوریم، اراده ا میگویید نخیر! فاعل واحد ر می

پذیر است ولی  ها هست لذا شدیداً تحرك گردد؛ البته نظام اراده ی واحد برمی ی اینها نهایتاً به اراده همه

ی الهی  هباشد منتج مشیّت كه قالبی را كه حداكثر؛ یعنی بعبارت دیگر منتجه در پایان جهتش بدست او می

 شود.  می

ی این قسمت را به تعدّد, تناسب، تقوم، نظام تعاریف و  ی آینده به یاری خدا رابطه انشاءاهلل تعالی در جلسه

االشتراك فرضی  و مابه 1گوییم  یا می 1و  1و  1گوییم  كنیم كه چطوری ما وقتی می نظام معادالت عرض می

ای كه با  در مجموعه 1ش با نسبیت مادی است مالحظه بشود یا ا ای نسبتهای بین , در مجموعه1گوییم  یا می

 نسبیت الهی است مالحظه بشود. 

حجت االسالم میرباقری: حاصل این مطلب این بود كه این تحلیل فلسفی كمیت، است و ادراك از كمیت 

مادی عالم شود یا ادراك را حاصل قوانین  است كه ادراك از كمیت دقیقاً عین سایر ادراكات تعریف می

 داند یا ادراك از كمیت را یک انتزاعی.  می

 



 17جلسه 

 بسمه تعالی

 دوره استداللی ریاضیات اسالمی

18/81/1737 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 مقایسه ریاضیات الحادی و   اسالمی

 13شماره جلسه:  14شماره: 10/2/73تارخ:موضوع كلی:دورة استداللی مدل  2108كد: 

حجت االسالم والمسلمین حسینی: آیا تعریف ریاضیات،مثل تعریف كلیه ارتكازاتی كه در جامعه وجود دارد، 

 اسالمی و الحادی است یا نه؟

موضوع بحث است كه ما یک تعریف اسالمی. یک تعریف الحادی ویک تعریف التقاطی برای ریاضیات عرض 

توانند به نحو تعلیقی تعریف شود؟ به  ها در دستگاه اصالت ماده, می ها و نسبت ا قوانین،نسبیّتكردیم. آی

ی  كند، ربطی ندارد یک قضیّه كند یا اثبات صانع نمی ای كه آدم بگوید به این كه فلسفه, اثبات صانع می گونه

د باشد، ریاضیات الحادی شرط را توان ی شرطیّه می ای است. یا اینكه ریاضیات التقاطی بنحو قضیه شرطیّه

درجه برعكس؛  180كند. و ریاضیات الهی هم درست  تواند قبول بكند و شرط غیر مادی را نفی می نمی

گوییم هویّت را  داند. در ریاضیات اسالمی از اینكه می داند, زائد بر شرط نمی ها عین شرط می هویت نسبت

ها و  اده بدانید و فاعلیّت را اصل در تعریف كیفیّت بدانید، نسبتداند, اگر كیفیّت را فرع بر ار عین شرط می

گونه هویتی برای آنها فرض  ها مستقل از اراده و فاعلیّت, قابلیت تعریف ندارند. هیچ ها و نظام نسبت نسبیّت

قبل از  ی تعلیقّیه قضیّه تعلیقیه اگر قابلیت باید فرض پیدا كرد فرض مالحظه كیفیّت كرد, ولو به نحو قضیّه

شود )اصالت كیفیّت باشد(  ی شد اصالت اراده و اصالت فاعلیّت نمی اراده بشود, اگر فرض كیفیّت قبل از اراده

 و این خالف فرض است.
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 شود؟ حجه االسالم میرباقری: چطور فرض تعلیقی فرض می

گونه عمل كنند شكل  ها آن شود و اگر فاعل می 5ی  گونه عمل كنند شكل شماره ها این ج( اگر گفتید فاعل

قبل از اراذه قابل فرض است. معنایش این است  5و  4ی  شود, پس شكل شماره شود معلوم می می 4ی  شماره

ای قابل لحاظ است كه این  ها و نقشه كه اینها یک صوری هستند كه اراده به این یا به آن را حساب بكنیم راه

باشد یک زمانی  می« ما جعل اهلل المشمشه بل اوجدها»داق شود این مص ها محقّق می ی اراده نقشه به وسیله

ی صور چیزی نیست. صورت بودن صورت، كیفیّت بودن كیفیّت در  گویید كه قبل از آن ولو در مرحله می

گویید  كنید. می ذات تكیّف, حاصل برخورد اراده است؛ یعنی گاهی است كه ماهیت را در گذشته فرض می

كنید، اگر ماهیت را فرض  كه اراده به آن برخورد كند. گاهی ماهیت را فرض نمی وجود ماهیّت به این است

ی این ذاتاً در  شود، بنابراین فقط تحقق آن به اراده است. نه اینكه ماهیّت و الزمه كردید لوازم ماهیّت اصل می

ایجاد هم قابلیت  اصل قابلیّت فرض نداشته باشد. اگر ماهیت و لوازم آن قابلیت لحاظ داشته باشد پس از

 تغییر ندارد, اصالً فاعلیّت و حركت پذیر نیست ) بنا بر مباحث گذشته(.

اگر ما مالحظه كردیم كه فاعلیّت در حركت و در خواص؛ یعنی هم در تبدیل و هم در تركیب اصل باشد؛ 

اصل طرح و نقشه ها در  كنند و فاعل ها هم تابعی از فاعلیّت و اراده است. ایجاد می طبیعی است كه نسبت

ها و  تر در كیفیّت گونه كه در سطح پایین مشاركت دارد؛ همانگونه كه در ایجاد قوانین مشاركت دارند، همان

كنند و هم  كنند، هم قانون آن را درست می ی آّنرا درست می موضوعات و اشیاء مشاركت دارند، هم نقشه

ست؛ موضوعاً به آنجایی كه اصل را بر كیفیّت قرار ی شرطیّه نی كنند. این قضیه خود موضوعات را درست می

دهند دو موضوع است نه اینكه همان موضوع است, حاال حكم آن اشتراك یا عدم اشتراك است. نفس  می

قوانین عین شرط, یعنی عین اراده است, نه اینكه قانونی مشروط به اراده و مشروط به تحقق است. بنابر این 

كند. آیا این را به متیقن از مذهب هم  ها و نظام والیت و خالفت می ت به نظام ارادهپایة ریاضیات الهی بازگش

 توان نسبت داد؟  می

 شود یا نه؟ گونه می ها بخواهند این گوییم اگر فاعل كنیم و می س( باآلخره ما آخر كار قضاوت می
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مطلبی است. یا اینكه شما  ج( این قضاوت ما متأخر است و خودش یک نحو اراده است و بنابراین مبنا یک

ی محوری غیر از كلماتی كه دارید, تبعی به تبع  ی تصرفی و اراده یكی اراده ی تبعی،  سه نحو اراده دارید, اراده

تا گردو  4تا گردو  2تا  2تا است.  4, 2ضرب در  2شود. مثالً بگویید  هایی است كه در آن ریخته می ظرفیت

 4میلیارد تومان قدرت خریدش با  4دانید كه این  میلیارد تومان است ولی می 4تا میلیارد هم  2تا,  2است, 

توان در  گوید كه ریاضیات را می تا كره است. سپس می 4تا كره هم  2تا, 2تا گردو تفاوت بسیاری دارد. 

ی  توان برد, حتّی در ریاضیات یک مغازه ی ریاضیات كیهانی برد در ریاضیات اتمی هم می محاسبه

گویید اگر ریاضیات  توان برد, ولكن اصالً نسبت مثالً تأثیرش قابل قیاس نیست. می رماركت هم میسوپ

شود و یک چیز دیگری خواهد  ها و امثال آن عوض می كیهانی توانست؛ فالن ثمر برسد, كالً بساط این بقّالی

تا باشد؛  4تا  2، 2خود ی  چه چیزی باشد آن محاسبه، حاكم بر محاسبه 2شد. عرض بنده این است كه در 

ای است  بیند حاكم است. پس یک محاسبه ی تبعی كه تعییر را نمی ی محاسبه ی تغییر بر معادله یعنی معادله

گویید یک تئوری زیر بنایی است كه اگر او بتواند انرژی را تفسیر  تواند كل تعییرات را نظام بدهد یا می كه می

گویم آن را نسبت به  كند. من می و هیدرولیک و غیره كالً تغییر میكند, معادالت تعییردرفیزیک مكانیک 

ای داشتیم كه روش محاسبه كردن را عوض كرد و محاسبات كالً زیر و رو  اینها محور بدان(. اگر یک معادله

دهد، مسلماً حاكم  ای كه تغییر سطح معادالت را؛ یعنی تعداد و تنوع و وحدتشان را توسعه می شد، معادله

ت, این معادله از سنخ معادله یک محصول نیست و آن محاسبه و معادله و تناسب بندیی كه در داخل اس

 تواند باشد.  كند. مثل معادله خود تولید محصول نمی توزیع یک محصول كار می

شود  فرمایید آخرش می عین همین هم در بحث محاورات و تخاطب و تفاهم وجود دارد, این كالم كه می

كنید. در سطح  طور بكنند, معنای آن این است كه شما در سطع تبعی صحبت می طور یا آن گر اینگفت كه ا

تبعی همین است، در سطح تصرفی هم با یک تعییراتی همین خواهد آمد, ولی در سطح محوری اصالً 

بود؟اگر  آید. آنجا دیگر معنا ندارد اآلن حاال زمان حضرت موسی بود یا شاید اآلن زمان حضرت موسی نمی

ی آخرالزمان بعد از بعثت نبی  گویید؛ یعنی دوره حاال زمان حضرت موسی بود كه ما ندارد, اگر اآلن را می
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اكرم و دوازده امام و آن هم هزار و چند صد سال گذاشتن، اگر حاال زمان حضرت موسی بود, زمان حضرت 

حاال زمان حضرت موسی بود چه اتفاقی  موسی هم كه معنایش این است كه مثالًقبل از عیسی بن مریم. اگر

كنیم عنایت بفرمائید این است كه ریاضیات در  افتاد كه معنا ندارد, آن وقت اگر شما بر این عرضی كه می می

گویید ناظر به كیفیّت  كند, مگر این اگری را كه می گویید. كیفیّت بازگشت به فاعلیّت می شكلی كه شما می

كیفیّت بازگشت به فاعلیّت « اگر»گویید و  بگویید. می« اگر»را جدای از فاعلیّت  توانید این نیست؟ چطور می

گویید اگر بازگشت به فاعلیّت نكند معنایش این است نه و اگر حركت  گویم این اگری را كه می نكند, می

 شود؟ نباشد، اگر ربطی هم بین امور نه عرضاً و طوالً نباشد آن وقت چطور می

خواهید بفرمائید كه درعالم واقع  خواهید بفرمائید یک بار می من روشن نیست كه چه می س( این باز برای

گونه بشود, یک امر  شوند. اینكه ما بگوییم اگر این ها به تبع آن محقق می شود بعد كیفیّت یک چیزی واقع می

. ریاضیات صحیح آن ها و یک لوازمی است در خارج یک مشیّت  ذهنی است. در خارج به اگر ما مربوط نیست،

شود. آیا  ها و لوازم آنرا محاسبه كند نه اینكه بگوید اگر اینگونه كنند اینگونه می است كه بتواند این مشیّت

 خواهید بفرمایید؟  حضرت عالی این را می

بر مبنای منطق صوری نظر به آن بكنیم و  زنم تا در آن مثال اگر امتناع نقیضین بنا ج(: من یک مثال می

وییم وجود چه چیزی است و عدم چه چیزی است, بلكه به آن نظر ساده بكنیم، اگر دو تای آن جمع شود نگ

شود؟ یا دیگر اگر ندارد؟ اگر آن, این است كه خود این دو تا, مفهوم نداشته باشند. اگر ما نگوییم  چطور می

ی  كلمه« ود؟ و ما هو العدم؟ما هو الوج»گوییم كه غرض از وجود  یک وقتی است كه ما با دقت دیگری می

گویم از كدام  گویید به تحلیل عقلی از وجود. می گوییم. مَحكیّش چیست؟ شما می عین و دال و میم را كه می

رسید به اینكه شما موجودات  كند تا اینكه می رویم كه محكی شما را مخدوش می وجود؟ بعد در مباحثی می

عد آیا این انتزاع كار صحیحی است یا كار صحیحی نیست تا این بحثها كنید و ب بینید و انتزاع وجود می را می

گویند كه فالنی اینجا آمده است یا نیامده است؟  گوییم نه! مردم می خدمتتان هستیم. یک وقتی است كه می

گویید هست یا  گویید یا آمده است یا نیامده است. ضبط صوت و نوار در اتاق هست یا نیست؟ یا می می
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شود؟ دعوایتان است معنایش این است  گویید اگر امتناع نداشته باشد چه می ید نیست. آن وقت میگوی می

« اگر شرطی»كه این مفهوم ر انداشته باشد. عرض ما این است كه اگر كیفیّت به فاعلیّت برگردد دیگر 

نه حكمی، تبدیل در دارد « خروجی, موضوعی»خورد.  ها چنین كنند یا چنان كنند, نمی خورد. اگر فاعل نمی

ها است نه قبل از  تواند بیاید. شرط پس از فاعلیّت فاعل ذات موضوع شده است و دیگر در اینجا شرط نمی

ها چنین كنند و اگر چنان كنند معنای آن این است كه چنین, و چنان  ها كه بگوید اگر فاعل فاعلیّت فاعل

 ها قابل لحاظ است. مستقل از فاعلیّت فاعل

باشد زیرا خودش فاعلیّتی است،  ل از فاعلیّت آن فاعلی كه در حال انجام كار است قابل لحاظ میس( مستق

ها است و در فاعلیّت خودش بروزی برای  های سایر فاعل كند ناظر به فعالیت این فاعلیّتی كه این فاعل می

گیری كند یا نه؟ به تعبیر  وضعتواند م گیری كند ولی آیا می كند كه موضع فاعلیّت آنها برای خودش ایجاد می

ای طرف مقابل  بینی كند كه چه مهره تواند پیش كنند می بینی كند كه مثالً دارند بازی می تواند پیش دیگر می

 دهد؟ قرار می

خواهد كل را بگیرد، مفسّر  )ج(: منظور شما سطح تصرفی است یا سطح محوری؟ برای منطقی است كه می

دهید  باشد؟ این مفسّر حركت جزئیه یا كل حركت است؟این تفسیری را كه میكل باشد، مفسُر خود حركت 

گیری خود ر اتنظیم كند، این  خواهد موضع این می«. ی عمومی جاذبة خصوصی جاذبه»اگر بخواهیم بگوییم 

تواند داشته باشد؛ یعنی ایشان و  ی شناختی داشته باشد باز دو منزلت در خود نظریه می هرگونه نظریه

عالی قصد درست كردن ابزار را دارید, ولی ابزارهایتان سطوح مختلفی دارد. یک وقتی است كه  بجنا

خواهید برای بریدن آهن و درست كردن جای كاغذی ابزار درست كنید، یک وقتی است كه ابزار شما ابزار  می

ذلک دقت بكند. تواند در تخلیص آهن و تسطیع و برش آن و امثال  درست كردن آزمایشگاهی است كه می

خواهد آزمایشگاه را كنترل كند. آیا اینها  ای است كه می یک وقتی است كه آزمایشگاه شما آزمایشگاه منطقی

كنید؛ یا یک چیز تمام آنها یک سطح دارد یا سه سطح دارند؟ در خود  سه چیز است كه دارید درست می

ی اطالعات  بناشد در تغییر واقع شود كلیه است كه اگر« ی محوری مهره»ی شما یک مهره دارید كه  فلسفه
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» و « من»توانید بگویید در اینجا نمی«. او»و « من»توانید بگویید  شود. در آنجا دیگر نمی شما زیر و زبر می

بردار نیست. شما آنجایی كه درحال تولید كردن « و»رود،  ی مفاهیم شما زیر آن بلیط می ؛ چون كلیه«خارج

گیرد, این دیگر قابل  كنید كه شناخت را هم در بر می ر بنای مفاهیم شما را تولید میهستید و آن تولید زی

گونه  گوید و این گونه می گویید در این مبنا، شناخت، این اش می تفسیر به خود شناخت نیست، بله! در توسعه

های  ما یا جزء مقولههای یک محوری ش بعبارت دیگر این مقوله جزء مقوله  دهد؛ این عیبی ندارد؛ هم نظر می

گویید اكنون من جدا از این مقوالت و جدای از  های تبعی فلسفی شما است؟ می تصرفی شما یا جزء مقوله

خواهید فكر كنید، موضوع  گویم مقولهٌ محورتان اصالً نیست. اگر می می«. خواهم فكر بكنم این نظام فكری می

كنید. اكنون من به مطالبی كه جزء امور غیر قابل انكار  تحلیل قرار بدهید با یک چیز دیگری آن را تحلیل

گردم. اگر كسی ادراك الهی داشت، بعد بیاید تفتیش بكند و بگوید این ادراك واقعیت دارد یا  است برمی

خواهید بگویید كه این ایمان  خیال است؟ این دیگر چه رقم ایمانی است؟ این كه ایمان نیست! اینكه می

ت، این حالت، حالت ارتباط یا حالت گذرا است! معنایش این است كه این دیگر ایمان حقیقت یا خیال اس

ی حاكم و محوری باشد،  كنی؛ بعبارت دیگر اگر اراده ای و داری صحبت می تر آورده ی پایین نیست, در رتبه

ات اگر پرستش اصلی باشد با شؤون مختلف و كیفیّات مختلف پرستش فرق دارد. شؤون مختلف و كیفیّ

كند. كسی كه گفت حاال این چیزی را كه  مختلف پرستش, از آن پرستش محوری و اصلی تبعیّت می

پرستم حقیقت دارد یا خیال است، این آدم شاكّی است، آدم شاكّ اصالً پرستش ندارد و مؤمن نیست كه  می

 كند.  ی ایمان صحبت می دارد درباره

كنیم كه آیا ریاضیاتی كه نسبت به فاعل, عین شرط  میگردیم و عرض  حاال دوباره سراغ مطلب بر می

باشد. این با عالم  ها و نظام فاعلیّت استوار نمی شوند و به چیزی و به جایی مگر به خود فاعلیّت فاعل می

تكلیف سازگاری دارد یا نه این طبیعی است كه هم با مشیّت اهلل )تبارك و تعالی(، یعنی با نظام مشیّت 

ظام مشیّت كه سازگار است؛ یعنی تكلیف بردار است، والیت بردار هم است، پرستش بردار هم سازد, با ن می

كند، هیچ جا هم خدای متعال مغلول است, و نه دست دست  كند و نه جبر می است، هیچ كجا نه تفویض می
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و عصیان مغلول بندگان در طاعت عصیان مفعول است نه او در انعام و تفضّل و اخذ, و نه دست آنها در طاعت 

 است. این، تعریف ریاضی است.

 ( قدر متیقن مذهب در آن لحاظ نیست؟ 2س

ببینیم این ریاضی با این تعریفی  ج( نه, قدر متیقن مذهب در این یک قسمت هم ندارد. آن وقت برگردیم می

تواند بپذیرد. این  تواند بپذیرد؟ طبیعی است كه می تواند بپذیرد یا نمی كه شد نظام والیت و ربوبیّت را می

آید, طوری تعریف بدهد كه  كند برای وضعیّت اجرام كیهانی نمی ریاضی وقتی از حركت و نسبیت تعریف می

های جهشی كه پیدا شد حاال فالن وقت هم  معنایش این است كه حركت« اذ السماء كوّرت»شما یا بگویید 

ست، اِخبار از یک حركت جبری كه خدا هم در آن مثل ما این به مشیّت الهی ا  شود, نه! گونه پیدا می مثالً این

بگویند كه نه فقط شما «. اذ السماء كوّرت»توانیم كاری بكنیم درمانده باشد. ما بگوییم روز قیامت را نمی

گویی  زنی می ربط را می كنی؟ چرا این حرف بی تواند كاری بكند. چرا این غلط را می توانید, خدا هم نمی نمی

تواند خبرش را بما  تواند با آن كاری بكند فقط می اگر راست باشد خدا هم نمی« اء كوّرتاذ السم»

بدهد................... قوانین نسبیت حاكم بر جریان حركت است در فالن مرحله كه برسد انفجار كیهانی انجام 

تا آخر, اینها چطور  «اذ الوحوش نشرت»گوییم  است. بعد می« اذ السماء كورّت»گیرد و این معنای  می

گوید آنها اعتقاداتی است كه شما دارید )معنای آن این است كه آنها وجود ندارند(، آنها دیگر  شود؟ می می

قضایای ریاضی نیست بلكه قضایای اعتقادی است. ریاضیات الحادی؛ ریاضیاتی است كه انسان را در برابر 

خواهی دستت به فالن مطلب برسد  ر دینی كه هستی اگر میگوید از ه دارد، می قوانین ماده به پرستش وا می

ی  حاكم بر حركت است و همه  دانند، قوانین نسبیّت، ای را نافذ بر قوانین نمی گونه باید برسد، هیچ اراده این

ها در برابر حركت  كند ولی توجیهی كه اراده پذیر نیست، اراده ها تابع آن است. حركت را توجیه می اراده

و ذلّلها كلُ شیٌ و مألت » ی مجبور به خضوع هستند و معنی پرستش هم چیزی جزء این نیست؛ یعنی تكامل

مند آن چیست؟ ماده. كسانی  كنند، قانون اینجاست، آنها تفسیر این را برای قوانین ماده می« اركان كلِ شیٌ
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ن ریاضیات مصطلح با این لوازم كه بگویند ریاضیات و علوم نظری، اسالمی و غیر اسالمی ندارد التفات به ای

 اش ندارند. التفات به ریاضیات تبعی دارند )ریاضیات سابق(. منطقی و حدود اولیه

گویند كه اگر  زنند و می حال اگر ما دقتی در این فصل كنیم و ببینیم آیا این حرفی را كه در علوم انسانی می

ن سطح را ایجاد كنید. این را از این قانون ریاضی توانید تحرك الزم در ای شهوات را اصل قرار ندهید, نمی

قدر تمایالت  خواهد؛ یعنی این قدر پول می گویند تبدیل سطح مقیاس تكنولوژی این آورند؛ یعنی می بدست می

خواهید تغییر مقیاس  در این سرعت هم باشد؛ یعنی اگر می  خواهد و قدر ظرفیّت تمایالت می خواهد و این می

خواهد؛  قدر پول می تغییر در مقیاس ابزارها بدهید، محاسبه تكنولوژی جدید انجام بگیرد، این تولید بدهید یا

دقّت، سرعت, »خواهد. تغییر در این سه مقیاس،  قدر تحرك، سرعت و انضباط می قدر پول خواستن این این

گویید  ین را تقوی میی كارهایش به یک انضباط خاصی مقیّد باشد, ا گویند اینكه آدم در همه ، می«انضباط

ی تقوی در شكل فردی آن كه در  گویند. توسعه اید ایجاد كنید. می كه در شكل فردیش هم هنوز نتوانسته

های شما انضباط آفرین باشد. این مطلب  ی جهات تصمیم گیری ترس و امید بتوانند در همه  ی شؤون، همه

د كفر انضباط در اكثر غالب رفتارها پیدا شده است، گویند در بال هنوز به شكل فردی انجام نگرفته است! می

در مصرف آن  گویند پس تمایالت؛ یعنی آن پولی كه باید در تخصیص و در انضباط آن در هزینه شدن، می

)در مصرف نیروها( در نظام كفر به تقوی رسیده است. )تقوی مادی اجتماعی(. در مقیاس سرعت و انتقال نیز 

چه انتقال مفاهیم و اخبار باشد، چه  عینی یک كاال از جایی به جای دیگر باشد،  همین طوراست چه انتقال

انتقال تمایالت و اعتماد به مثالً یک مدیر یا عدم اعتمادشان را سریعاً ابراز كنند و واكنش نشان بدهند، بعد 

ایم سراسر از عالم  كه توانستهایم از سراسر عالم جمع كنیم، این ابزار را  گویند این اموالی را كه ما توانسته می

جمع كنیم، اینها زیر بلیط این تقوی و این سرعت و این مقیاس انضباط و مقیاس سرعت و مقیاس دقت 

هستند, بیایید مقیاس دقت ما را هم مالحظه كنید, دقتهای عینی و محاسبات مثالً فیزیكی كیهانی و اتمی 

طالحات علوم ما, تا دقت در مثالً بخش تمایالت سیاستمان. ما را بیایید دقت كنید تا دقت در ادبیات و اص

پرستیم  پرستیم، ماده را كه می حال اگر به شما بگویند كه این مطلب زیر سایه این است كه ما قوانین را می
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پرستی كه یک حیوانی یا یک انسان یا یک چیزی را مثالً بتراشد و روبروی آن سجده كند، نیست.  شكل بت

ی سطوح هم مقیاس دقت و سرعت و انضباطمان باال رفته است. حاال  پرستیم، در همه ماده را میما قوانین 

دانند و اتفاقاً محاسبات نسبیت هم در همة اینها سرجای خودش و  این را زیر یایة همان محاسبات نسبیت می

گیرد وقتی  ی بكار میا شود؛ یعنی معادالت حركت را هر جایی به یک گونه در شكل خودش به كار گرفته می

خواهند معنی ارتباط را در ریاضیات آماری  گیرند و وقتی می خواهند تولید آّهن و سلیس بكنند به كار می می

طور نیست كه هیچ جای  برند این گیرند، در تمایالت هم یک گونه به كار می ی دیگر به كار می ببرند به گونه

ی محاسبات روشی آنها  دهند؛ یعنی دركلیه جزء علوم پایه قرار می آن قوانین ریاضی را بكار نگیرند, این كه

گویند كه  خواهی آمار بگیری و كار كنی. به هرحال می  شناسی و امثال آن كه می حضور دارد؛ حتی در جامعه

ی دیگر ببریم و و  خواهیم مثالً این نرخ را تغییر بدهیم با این ضریب فنّی را از این مرحله به مرحله می

تواند پاسخگوی تغییر باشد.  ای كه می توانند سراغ معادله كنند نمی كنترلش كنیم؛ محاسبات تغییر را كه می

سازند وقتی هم برای آمار مدل  جور می سازند یک مدل یک البته طبیعی است كه وقتی برای فیزیک مدل می

گویند قوانین ماده را  ند و لذا میی تغییر كار دار سازند. ولی به هرحال به معادل سازند شبیه هم می می

پرستید  گویند حاال كه شما نمی پرستیم. اینجوری نیست كه بگوییم اینها به پرستش كاری ندارند، می می

شوید. بنابر این ریاضیات  شوید و همراه می شوید یا تسلیم می شوید یا حذف می باآلخره مجبور به پرستش می

ای الهی در تحلیل و تفسیر قرار گرفته است،  در مقابل ماشین محسابهای است كه  الحادی، ماشین محاسبه

های مادّی عالم, منحصراً قابل تفسیر  ی نسبت تغییر و تكامل و توسعه كه هر سه معنی تغییری دارد بر پایه

 ی تعلیقّیه عین شرط است و مشروط به اراده و قضیه  گفتیم داند. اگر آنجا می داند و مشروطش هم نمی می

گوید قوانین نسبیّت كه شرط بردار  گوید هرگونه اشتراكی در آن باطل است. می فاعلیّت است اینجا می

نیست، قوانین ثابت حاكم بر جربان حركت ماده است و تكامل و توسعه به صورت قهری در آن انجام 

ی تندتر از گیرد. درست است كه پروسه تاریخ ماركسیسم نیست ولی قوانین حركت جبری مادی خیل می

زند؛ یعنی  ها و به آن شكل تاریخی حرف نمی كند، درست است كه تحلیل به مراحل و دوره پروسه صحبت می
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گوبد برابر این  كند و می ی ماده را یک بت بزرگ می سازد ولی همه بت از كار و كارگر و امثال ذلک نمی

گوید، بیان  در پزشكی هم عین همین را می برایت هیچ فراری از آن نیست.« ال مفَّرَ»گوید  سجده كن و می

شوند، قوانین تغییر كالً همه جا حضور دارد، هیچ جا  گونه می طوری كار بكنند این كند كه اگر غدد این می

شود،  شود، غدد درست می شود, مواد آلی درست می نیست كه شما فارغ از تغییر باشید، اینجا آب درست می

شود و الی آخر. اگر مدّعی یک چنین مطلبی نباشد اصالً فیزیک  درست می شود، استخوان عضله درست می

گوید؟ من ساختار، نظام، تشكیالت ژن را  گوید برای چه می خورد. اینكه فیزیک ژبتیكی می ژنتیكی به هم می

گوید تخمی را كه  كنم؛ بعبارت دیگر بخواهیم به زبان عرف عامیانه صحبت از آن كنیم، می عوض می

دهد،  كنم. در نتیجه یک حاصل دیگری می دهد, من نظام این تخم را عوض می تید این حاصل را میگف می

كنم، حال چه تخم نباتی یا  كنم، ایجاد تخم جدید می شود به عبارتی تخم آفرینی می یک تخم دیگری می

ا را آلیاژ و مولكول و گذارند بلكه آنه حیوانی یا مواد مصنوعی كه حاال اسم مواد مصنوعی باشد, را تخم نمی

 نامند.  نظام تركیبات می

 دهند،از آنجا شروع شده است و به شیمی و ژنتیک آمده است. س( پلیمرهای مختلف شیمیایی می

شود پرستید،  گوید فقط این را می ها برود. می های انرژی و نسبیت ج( قبل از آن پلیمرها كه هم سراغ میدان

ی هنود بگذارید، مثالً خدای سبزی هم بتراشید، خدای  كده حده بتراشید و در بت خواهد خدای باران علی نمی

 راه مطلب این نیست.  ها و برابر آنها خضوع كنید, اصالً گرما و سرما و مرض و همه این

 دهد. آقای میرباقری: قوانین پرورش، قوانین مادی است و آنچه كه پرورش می

 ج( و شما نیازمند به ابتهاج یا پرورش یا هر چیز دیگر كه هستید. 

 دهند. س( یعنی پرستش هم برای آن ولی است كه پرورش می

گویند كه حتی حاالت و خیاالت و امثال آن هم كه شما خیلی روی آن فشار  ج( احسنت! آن وقت می

دهیم كه طرف خوشحال باشد، بخندد و سرور زیاد داشته باشد  كنیم، دارویی می آورید ما با دارو عوض می می

 یا گریه كند، مُبكی باشد یا مضحک باشد یا مثالً مرتباً به تعجت مشغول باشد. 
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كند. آنجا كاربرد ریاضی را مثال  زنید كمكی نمی هایی كه می س( این تفسیر از این سه تا ریاضی، مثال

آید كه  تا است یا دو میلیارد. چون در ذهن مخاطب است؛ ابتدا به ذهنش می 20زنید كه با ریاضیات مثالً  می

 تا است.  4تا  2، 2مثالً 

  ج( ولی اثر آن و نسبت تأثیرش در زندگی,

شود, یک مقدار اشكاالت به سه مرحله باز  س( نه! حتی در خود ریاضی هم قوانین ریاضی كه مختلف می

یعنی این اشكال   آید؛ یک مقدار آن هم به خود نوع ریاضیات می  گردد؛ یعنی محور تصرفی، تبعی بودن؛ می

كنیم؟ كه اگر در مخاطب دقیقاً  عالی فرمودید. كجا داریم صحبت می آقای میر باقری كه فرمودند و نیز جناب

گردد كه  شود كه ما در همه چیز یک نگاهی داریم, یک مقدار آن هم به خود نوع ریاضی برمی روشن 

مساوی  2ی  بعالوه 2ی  اش, اصالً از مقوله زنید، ما ریاضیاتی داریم كه محاسبه عالی مثالً وقتی مثال می جناب

 نیست.  4

 تصرفی است.  2ج( بله! 

فرمایید برای مثال است مثالً اگر  شود. آنكه شما می جور استفاده می 3، 4مساوی  2ی  بعالوه 2ه اینكه س( ن

 خواستیم روی منحنی انتگرال یا ایستا حركت كنیم. می

 تواند باشد ج( این دیگر محال است تبع نمی

 كنیم, تبعی را زیر آن فرض كنیم. س( تغییرات و تبدیالت آن را محاسبه می

 آید.  زیر آن میج( 

 س( بنابراین اگر زیر آن بیاید, 

 شود.  ج( این تصّرفی می

مثالً   كنیم؛ یعنی آنجا اتفاقاً در محاسبهٌ س( ما كلّ سطح زیر این منحنی را با یک فرمول دیگری حساب می

 آید.  تا هم می 4تا  2،  2گیریم  زیر یک منحنی كه انگرال می

 گری غیر از, آید ولی با یک ظرفیّت دی ج( می
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تواند این منحنی را  تا, نمی 4تا  2،  2س( اصالً موضوع بحث ما این نیست بلكه موضوع بحث ما این است كه 

خواهد آن  هایی كه می طوری كه هست حساب كند و مجبور است تكه, تكه كند, باز مستطیل به شكل همان

 پائین آن قرار بگیرد.گوییم باال و  كند كه می هایی پیدا می زیر قرار بدهد گوشه

 تواند مالحظه كند. ج( نسبت بین دو تغییر را نمی

های آن را حاال  س( چون كسی برای دیدن آن اعداد و فالن نیست و واقعاً از این باالتر هم است كه اگر مثال

ینجا كه اند بدهیم؛ چون واقعاً برای مخاطب حاال منهای ا به آقای دكتر حسینی كه اگر در اینجاها كاركرده

آید كه این مطلبی را  كند؛ یعنی بالفاصله به ذهن می شكل آموزشی دارد و بحثی اینجا است گاهی دور می

 تا 4تا  2  ، 2فرمایند ما ریاضیات ثابت داریم و كاربردهای مختلف؛ مثالً  كه حاج آقا می

 اش چیست؟  ج( ریاضیات ثابت در كاربردهای مختلف ارزش تعریفی

خواهید توصیف  ی اصلی ریاضیات را كه می خواستم بگوییم. جناب عالی مسئله ولیت كه میس( این یک مسئ

فرمایید كه اگر این حاضر است  ی این جمالت را كه می كنید, عین تقابل علیّت و فاعلیّت است؛ یعنی همه

د با اینكه علیّت فرمایی آید، اشاره هم می ی شرطی بوده یا نه! ، روی بحث حركت می شرط را بپذیرد یا جمله

اندازد كه كیفیّتی باشد و حتی  باطل است به معنای آن برای ما اراده باید حاكم بشود, اصالً از موضوعیّت می

هایش این است كه جبر  فرمایید یكی از بحث فرمایید چون می معنای اختیار را هم به معنای انتخاب نفی می

گوییم:  گویی، می گویند مشروط می تا. آنهایی كه می 2م گویی مطلق به معنای منحصر است, یكی اینكه می

شود. آن وقت اختیار بیاید؛ یعنی اختیار  شود و اگر آن را اراده كنیم آن می اگر این اراده را بكنیم, این می

 فرمایید.  جدای از این فرمول را هم نفی می

 ج( بله! طبیعاتاً. 

ها من  ر جای بحث ریاضی باشد از آنجاها ببندیم و گرنه در مثالس( واقعاً اینها را باید در دو یا سه اصل اگ

پذیرید![. با یک یا دو مثال دیگر هم همین كه عرض كردم این  دانم مثالً كسی ]این مطالب را می نمی

اش است از این باالتر هم است كه خود روش و كاربرد از این شروع شده و یک ریاضیات دیگری شده  جزئی
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گویم آنها  ریاضیات مشتق و انتگرال و مثالً توان و امثال اینها یا اعداد موهومی كه من نمی است؛ یعنی سطح

زنم مجموعه  من گاهی مثال می  های دیگری را هم دارد. درست است, یک ریاضیات دیگری است, واقعاً فرض

یعنی دیگر هیچ   كنند؛ كنند، آیا واقعاً مجموعه تهی را هم در آن مجموعه تعریف می را به عناصر تعریف می

دیگر چه چیزی است؟ « تهی » مجموعاً مگر تهی است؟   تواند بگوید كه حاال این تناقض است، كس نمی

ی تهی را هم تعریف  اند كه اعضایی دارد و تعلقی دارد, مجموعه ای است كه مجموعه را تعریف كرده مجموعه

یم اصالً نوع به نوع ریاضی داریم كه شاید بشود در تحلیل اند.. یک سطح باال تر از ریاضیات تعریفی بگوی كرده

ها واقعاً گویای آن نیست. یک اساس در  جناب عالی نسبت به محوری، تصرّفی مثال را بزنیم, باز هم مثال

كنند ریاضیات بیان عینیّت است عینیت را  گیرید كه آنها فرض می عالی به كار می همان تعریف حركت جناب

 ر نظر بگیرید, اصالً خود این منشاء اشكال است. ریاضیات، بیان عینیت است, هر سطحی كه د

 ج( مثل اینكه بگوییدكه علم، بیان عینیّت است. 

 طریق به مخاطب كه در ریاضیات ما. 5، 4آید. بنابراین از  خواستم بگویم این به دنبال همان می س( می

 شود,  انین عینیّت مادی میشود و قو بیان عینیت می  ج( البته وقتی ریاضیات،

 اید.  س( وقتی عینیّت كه خارج از اجماع هست؛ یعنی خود به خود اراده را اصالً حذف كرده

كنید, یا جهان دیگر  آید و همین كه فرمودید منهای اراده و برای آن قانون تنظیم می ج( وقتی كه عینیّت می

ای است و  گویید حتماً اراده تواند بستر عبادت بشود یا به پرستش خودتان مقهور هستید؛ یعنی اگر می نمی

ندارد آن یا اینكه اگر به این قرصی نیاید,  خوب! برای ابزاری هم  باید هم باشد و از نظر فلسفه راهی ندارد،

 گویید كه اگر چیزی هست باید تسلیم او باشد.  می

آقای میر باقری  دهید آنها آن جوابی را كه شما به حاج س( آن وقت هم كه جناب عالی اراده را هم دخالت می

فرمایید  اند و آن را كه شما می گویند, دوگونه معرفت ثانی و معرفت اوّلی را برای همین جا ساخته دادید می

ی  گویند: مثل آقای سروش, در این مرحله و اصالً در همه كنید؟ آنها می حاال چه برخوردی می كجا هستید؟ 

گوییم معرفت ثانوی.  تری است كه می ی عالی مباحث كه مجبور هستید, انسان دخالت دارد. اما یک مرحله
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دهیم، دخالت اراده و اختیار  ایم و حكم می بدهیم, وقتی كنار ایستاده خواهیم حكم ایم و می حال كنار ایستاده

كنیم باید به یک جوری صورت باشد؛ یعنی خود اینكه به یک معنای  هم در اصل علم، كه داریم صحبت می

فرمایید در محور یا متصرف یا تبع هستیم؛ آنها این مطالب را به معارف اوّلی و ثانوی  عالی می دیگری جناب

اند, ثانوی به این معنا كه حال كنار ایستاده و به عالم نگاه كنیم. این از همان مقوالتی است كه  تقسیم كرده

آیند تا  ی آنها تقریباً پا به پا می فرض دارد كه ما كنار ایستاده و به عالم نگاه كنیم یا نه!؟ یعنی برای همه اصال ً

دند؛یعنی واقعاً آقای سروش وقتی یک اشكالی به او خو بست می یكجائی كه در دستگاه خودشان به بن

گویید: كه این معرفت شما، معرفت ثانوی است؛ یعنی اصالً  كنی )حاال این ربطی به این ندارد( ایشان می می

گویم باید این مباحث را ببندیم اگر بحث در موضوع اخصّ ریاضیات  برد، بنده می آنرا به یک وادی دیگری می

 اش روشن است.  فرمایید در فلسفه مفاهیمی را كه ایشان هم می رود, وگرنه می

گوییم همان را دقیقاً در ریاضیات بگوییم. ما برای معرفی یک صحبتی  ج( اگر آنچه را كه در شناخت می

خواهم بشناسم  خواهم عالم را بشناسم اصالً این حرف، پایه و اساس ندارد عالم را می كردیم, اینكه من می

توانید عبادت بكنید، پس لذت عبادت داشته باش. حال یا حیوانی یا الهی. خود این امر  شما می یعنی چه؟

سازید؛ یعنی  كند. متناسب با ارتباطی كه دارید می ی ارتباط شما )نه علم شما( بازگشت می ه هم به نحو

ی  م باشد و آن نقطهحكومت ایمان بر علم است, حكومت اراده بر انگیزه و آگاهی است، اگر آن مطلب تما

های دیگر نباید باشیم  محوری باشد ریاضیات طبیعتاً فرعی از آّن است. دگر ما متكفّل حل مشكالت دستگاه

ها در دستگاه خودمان حل كنیم. نه اینكه بگوییم: بنابراین  های دیگر را به دلیل مشكالت آن بلكه باید دستگاه

ی اول، وضعی كه در یک  كنیم, آیا وضع در نقطه ین مطلب را فرض میباید ما لوازم آنها را بپذیریم. حال كه ا

 تواند باشد؟ ریاضی عالم و عالم تكلیف نمی

 خورد. آقای میرباقری: در ریاضی مواد و تناسبات آن به هم گره می

آن علم حده، علم پایه در  ج( اگر بخواهید علوم پایه را جزئی نگاه بكنید و بگویید علم پایه در این علم علی

آید و وضع هم  حده. الحمدهلل رب العلمین هیچ جبری هم پیش نمی حده، علم پایه در علم دیگر علی علی
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خیلی خوب است و ریاضی هم اسالمی و الحادی ندارد و با آن كار كرد. ولی اگر گفتید كه معادالت تغییر در 

كند.  یت را از فیزیک تا انسان جاری میكند و نسب گردد و حكومت قوانین را درست می همه به یک امر بر می

توانید بگویید ما یک  آورد، نمی توانید بفرمایید كه خضوع در برابر عالم ماده را نمی طور باشد شما نمی اگر این

تر  چه شما ببرید ) الحمد اهلل رب العالمین( راحت هر  كنیم ، باز اگر ببرید، بخش خاصی از آن را استفاده می

ی تغییر  گویید كه ضرری ندارد. اوّل بیایید علوم مختلف را ببرید، بعد در هر علم روش محاسبه شود و می می

طور دائماً  ها را ببرید, همین سازی باز پیش فرض سازی آن علم را از هم ببرید، بعد در خود آن مدل  و مدل

صورت )الحمداهلل( همه چیز در اختیار دیگر ببرید. در این  ببرید تا به احكام و مسائل برسد و اینها را هم از هم

كنید. حال اگر كسی بگوید ابزار هماهنگ ساختن این دسته چیست؟ بعد  شما هست و دنیا را هم آباد می

ابزار هماهنگ ساختن مدل و روش چیست؟ بعد ابزار هماهنگ ساختن این موضوع و موضوع آخر چیست؟ 

گوییم  می  ی تغییر و نسبیّت را حاكم بدانید، رگردانید به معادلهاگر دائماً بخواهید بطرف این بروید كه آن را ب

گوید نه!  تواند كار كند, بعد می عجب! پس ما تا حاال حواسمان نبوده است كه اراده در این دستگاه نمی

تواند كه  كنند مفسّر این دستگاه نمی كنند. خوب! در خارج كار می ها كار می طور نیست در خارج اراده آن

 سّر آن باشد.مف

 ها كارآئی دارد. س( یعنی این دستگاه هم در همین اراده

 ج( بله! اتفاقاً راهی كه هماهنگ سازی آنها به دست دهد و جود ندارد. 

 گویند آنها را مجبور نكرده است, می  نه!  س( 

را ماده قرار  ج( اتفاقاً راهی نیست كه هماهنگ سازی آنها را بدست دهد مگر برای كسانی كه اله خودشان

كنند, مثل كسی كه مجبور به پرستش ماده هست یا اینكه ماده  ی خودشان عمل می اند كه آنها به اراده داده

 پرستند.  را می

 شود. خورند ریاضیات اسالمی و الحادی می فرمائید آنجایی كه ریاضیات به مواد گره می س( یعنی می

 اگر انتزاعی نكنید.یعنی صحبت تغییر را   ج( احسنت! به تغییر؛
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 یعنی اصالً مواد و شكل هم نگوییم.  س(

 ی تغییرات بدهد,  معادله  برای تغییرات بخواهد قانون بدهد،  ج( صحبت تغییر و توسعه را اگر در انتزاع نكنیم،

 ای كه كمّ و كیف در آن به هم متقوم هستند.  آقای میر باقری: یعنی طبیعتاً معادله

 كنند، بهترین شكل است كه معادالت نسبیّت را بگویید. ند، البتّه آنها تعریف تقوّم نمیج( به هم متقوم هست

 ای است كه,  ی نسبیّت؛ یعنی معادله س( یعنی معادله

 های ریاضی منسوب هستند.  ها به جایگاه ج( یعنی كیفیت

 كنند.  نمیهای خاص است؛ یعنی جایگاه بدون كیفیّت كه تعریف  س( جایگاهی كه جایگاه كیفیّت

های  جایگاه  ها، ی صحبت من این است كه اله كیفیّت ساز هستند. همه های ریاضی كیفیّت ج( نه! جایگاه

 شوند. ریاضی می

نهایتی تعریف كند  آقای نجابت : یعنی به زبان عامیانه در ریاضیات معلومی هم هست، اگر ریاضیات را یک بی

یک جایی از این   نفس االمری تعریف كندكه عین خدا بشود، كه واقعاً غرق خدا بشوند یا مثالً فلسفه

 اش را, كنیم و بقیه شود ما بگوییم تا یک جایی از آن تعریف می می  ها ایراد دارد؛ ریاضیات

 كنیم. ج( ]در ادامه صحبت آقای نجابت[ تعریف نمی

نهایت ضربدر  ت، مثالً بینهایت مبهم اس نهایت بخش بر بی دیگر بی  گویند مبهم است، س( مبهم است؛ می

یعنی   نهایت بزرگ بشود؛  اش جوری باشد كه اجازه بدهد كه مادهّ بی صفر. فالن باشد اگر ریاضیات مایه

 محدودیت ماده را نتواند اثبات كند.

 پذیر باشد.                                      ج( یعنی تكامل

شاید مثالً یک چیزی را نبینیم, ولی وقتی روی حدود آن س( یعنی در قوانین مقدماتی آن هم مسامحتاً 

كند و غیره,  نهایتی در دنیا وجود دارد و هر چه هم آدم فكرش را می كند كه یک بی رود قشنگ ثابت می می

 گویند؛ یعنی من در دبستان هم بودم. ها می ]با حالت تأكید[ اینرا بچه

 قدیم هم مطرح بوده است. نهایت ال یعقل منه از آقای میرباقری : نه! بی
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افتادیم )منظور از ما، مای مبتدی است( كه یک جوری  آقای نجابت : در فلسفه هم ما در نفس االمر گیر می

گوییم كه این نیست  شود، حاال دائماً ما این را می شد كه دست خدا به همان معنی به قوانین بسته می می

 كه به یک چیزی قائل بشویم كه دست خدا را ببندیم.  كند مان ایجاب می ولی قوانین منطق و فلسفه

آوریم، آن یک حرف  آوریم یا یک چیز دیگری می كند. ما وجدان می ج( یعنی علّیت بر این مطلب حكم می

شود، آن وقت چه كسی در شكل  سازد، عین همین معادالتی می دیگری است آن با نظام منطقی ما نمی

 سی در شكل قوانین حركت قائل به جبر بشود؛ معادالت حركت, فلسفی قائل به جبر بشود؛ چه ك

 آقای میرباقری: عرضم این است كه معادالت حركت اگر به پیش فرض مواد اصالً تكیّه نكند,

 ج( نه! 

 تواند مادّیات عینی بشود؛ یعنی ریاضیات,  س( چطور می

گیرد قوانین حركت منتزع از مادّه نیست. دیگر  كنید و یكی می ج( در آنجایی كه دیگر مطلب را تمام می

اش چیست كه  گویید كیفیّت به این قانون منسوب است، آنجا مادّه شود در آن مواد بریزند. وقتی شما می نمی

 آن را عوض كنید؟   بخواهید ماده

 س( قانون یعنی چه؟ 

 جا یکج( قانون در آن

 گوید[ تناسباتی است، تناسبات یعنی چه؟ س( ]در ادامه صحبت می

 هایی به هم است. ج( قانون در آنجا یک نسبت

توان نسبیت جدای از موضوع فرض كرد كه یک  س( نسبت چه به هم؟ كه تا چه آن را فرض نكنیم می

 كیفیّتی را بدهد.

 واحده فرض كنید.   ج( نه! یک مادّة

 یک چیزی باید فرض شود.  ها؛ فرمایید نسبت اراده الً میعالی مث س( حضرت
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ی واحده برابر ریاضیات بود عین نقشی را عمل  گوییم: انرژی؛ دیگر دو ماده نداریم. اگر یک ماده ج( می

 كند كه بگوید جدای از ماده نیست. می

 بیند. بیند؟ انرژی را كیفیّت مجبور می س( انرژی را چه می

 و این رابطه را هم مجبور به او.   به این رابطه، ج( یک كیفیّت مجبور

توانیم بگوییم چگونه  كند والّا تا موضوعی فرض نكنیم برای تناسب نمی س( بنابراین یک چیزی را فرض می

 خواهیم به یک منتجه برسیم با تناسبات چه؟  هستند. می

اریم چگونگی این متحرك ما به آن ها هستند د ها و قوانین آن ج( یک چیز متحركی را كه نسبت بین حركت

 ها هستند. گردد و منسوب به آن نسبت ها باز می نسبت

 توانیم نسبت جدای از ماده, ها هم باز به خود این استوار هستند، یعنی ما نمی س( نسبت

 مند، قوانین. ی قانون ج( یعنی ماده

نیم قوانین را تحلیل مادی یا الهی توا س( یعنی اگر ما یک موضوع خاصی برای این قوانین فرض كنیم نمی

 گردد.  كنیم، همین الهی و مادّی شدن به موضوع آن برمی

جا است كه یک موضوع است یا موضوعاتی است؟ در مادّه اشتباهی ممكن است بشود, بگوییم  ج( سؤال همین

 پذیرد. های متعدد می ریاضیات مثل ظرف است و مظروف

ترین قانون را بدهد باید فرض یک خصوصیّت خاصی كند  خواهد اصلی یس( نه! نه! روشن است آنجایی كه م

 كه روابط تغییرش مثالً بگوید.

تا نداریم. نه, این قوانین از آنها و هم دیگر جدا  2ج( ماده الموادی را بدهد كه در آن دیگر آن ماده المواد 

گردد به اینكه  آن برمی  تند. چگونگیمند است؛ و نه آنها جدای از این قوانین هس چون ماده قانون  هستند؛

 منسوب به چه نسبتی باشند. 

خواهیم حلو را از آرد و شكر بسازیم یک فرمول دارد و یک موقعی است كه ما  س( بله! یک موقعی ما می

جلوتز  خواهیم مثالً از خاك بسازیم، خاك را باید تبدیل به آرد كنیم، بعد آرد را به حلو تبدیل كنیم، می
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ای برسیم كه دیگر قبل ندارد، بنابراین وقتی از آنجا به بعد همه اینها تابع قوانین و  یم تا به یک مادهرو می

 قانون اوست ولی ریاضیات را باید به آن مادّه تعریف كنیم كه همه چیز حاصل آن ماده است 

 دانید؟  دانید یا واجدآن قوانین می ج( آن ماده را غیر از آن قوانین می

 تعبیر دیگر قوانین به خصلت ذاتش است.س( نه! 

 بینید؟  ج( اگر خصلت ذات حركت آن شدند در اینجا وحدت یا تعدد می

 هایش چیزی نیست كه ذاتی جدا داشته باشند. س( نه! روشن است؛ ماده است و نسبت

 تند.ی چیزها مخلوق او هس ای رسیدید كه یک حركتی دارد و همه ج( حاال شما اگر اینجا به یک ماده

 س( حاصل تنوع حركت آن هستند.

 س( ماده اوّل هم از,

آید كه حاال آن مخلوق است یا  گویند این منافات ندارد؛ یک بحث دیگری پیش می آقای میرباقری: می

 ریاضیات,   مخلوق نیست،

 ج( مخلوق باشد یا نباشد مكلّف و تكلیف بردار نیست.

گویند كه ما چه بگوییم خدا است چه بگوییم  س( آنها مثالً مانند مرحوم مطهری )رضوان اهلل تعالی علیه( می

ی اعتقاد به خدا، جهل بشر است، می گویند نه! این یک بحث  گویند انگیزه خدا نیست در پاسخ آنهایی كه می

بگوییم خدا نیست، نظام قوانین عالم فلسفی است و كاری به بحث علمی ندارد؛ ما چه بگوییم خدا هست چه 

 جای خودش است مهّم این است كه این نظام، مرتبط به یک حاكم مطلقی است یا نیست. 

ج( نه! این نظام، تكلیف بردار است یا تكلیف بردار نیست؟ اینكه اوّل بگویید خدا خلق كرده است, خدا لغواً 

ک مقدار شطرنج باز كند از خستگی در بیاید بعد هم خلق كرده است! بیكار بوده است و خواسته بنشیند ی

 یكی دو تا استكان چای بزند! برای خداست یعنی چه؟ برای چه مال خداست؟

 س( نه! یک بحث دیگر این است كه آیا اگر ما از اینجا آغاز كردیم, 
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یک كیفیّت توانیم بگوییم چنین چیزی منسوب به خدای متعال است؟ یا منسوب بودن آن فرض  اصوالً می

 آورد. خاص در اولین موضوع ما است كه آن ریاضیات خاصّ خودش را می

ج( نه! اوّل اینكه در مخلوق بودنش اشكالهای مختلف شدیدی است. نسبیت اگر به جلب ، به اراده بازگشت 

 تواند فرض بشود. پیدا كرد, دیگر قانون ثابت نمی

ما   دم آن خصوصّیت مخلوق بودن باید در موضوعه اولیّهكنیم از اوّلین ق س( بله! یعنی همین كه فرض می

 تأثیر بگذارد, نه اینكه بگوییم موضوع اولیه ما چه مخلوق باشد چه نباشد روابط آن یكی است.

 گذاریم كه آیا اگر مخلوق شد بقاء نیازمند به غیر است یا نه؟  ی دوّم هم اشكال می ج( بعد هكذا در مرحله

« ما جعل اهلل المشمشه بل اوجدها»گردد كه فرمودید كه اگر ما بگوییم  ان بر میی این به هم س( جوهره

 شود, بگوییم قوانین آن یک قوانین است. خدا آنرا ایجاد كرده است یا نكرده است این دو تا بحث است. می

 ج( یعنی این سبقت قانون، سبقت كیفیّت بر اراده و مشیّت یا اینكه نه! تأخر آن از مشیّت.

ما جعل اهلل »یعنی اینكه ما بگوییم عالم خالق دارد یا نه, یک خصلت دارد, معنای آن همان است كه  س(

كنیم، اولین تعریف ما حتماً در  و الّا اگر گفتیم اولین تعریفی كه برای موضوع و روابط آن می« المشمشه...

ه ما بگوییم خدا خلق كرده است چه توانیم بگوییم كه چ شود. آنجا دیگر ما نمی تناسبات بعدی آن جاری می

 نكرده است یک قانون بر آن حاكم است.

ج( پس بیانی كه انجام گرفت واضح شد كه در تعریف ریاضیّات الهی و الحادی و التقاطی هر سه ، سه فرض 

دادن وجه را دارد. اگر انشاء اهلل اضافه بفرمایید در بحث هم به آن عرضی را كه كردیم, مثل انتزاع و اصل قرار 

 اشتراك انتزاعی یا اینكه اصل قرار دادن آن هویتی كه تابع فاعلیّت است. 

«و صلی اهلل علی محمد وآله الطاهرین»  

 



 14جلسه 

 بسمه تعالی

 دوره استداللی ریاضیات اسالمی

13/81/1737 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

 والیت ریاضیات شامل بر سه دستگاه ریاضی اسالمی، الحادی، التقاطی ریاضیات در نظام

 

 14شماره جلسه: 15شماره  17/2/73موضوع كلی: دوره استداللی مدل تاریخ: 2105كد:

حجت االسالم و المسلین حسینی: در باب ریاضیات چند مطلب، باید عرض شود، یكی اینكه ریاضیات 

ت اسالمی هر سه باید در یک دستگاهِ شامل كه ریاضیات را در نظام الحادی، ریاضیات التقاطی و ریاضیا

كند جای بگیرد، یعنی این طور نیست كه ریاضیات در نظام والیت مخصوص به ریاضیات  والیت تعریف می

گوییم هر كدام از اینها باید جای بگیرد، باید بتواند این سه قسمت را در نظام والیت  اسالمی باشد و اینكه می

 مالً معین كند.كا

ی نظام والیت تعریف بدهد. ریاضیات را در هر سه بخش؛ یعنی باید ریاضیات اسالمی،  قسمت اول باید بر پایه

التقاطی و الحادی را تعریف كند. قسمت دوم باید آن تعریف را در مفاهیم عالئم ریاضی، اعم از لفظی و 

 ی اجتماعی است، جاری كند. نگارشی كه عالئم مفاهمه

ی تعاریف  ، تمایز احكام ریاضی بر پایه«قواعد و احكام»سمت سوم باید در نسبت تعاریف به یكدیگر؛ یعنی ق

 را مشخص كند.
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كه اسالمی باید یک تعریف پایه بدهد، التقاطی هم یک تعریف پایه و « تعاریف، مفاهیم، احكام»بنابراین در 

ف پایه، مفاهیم یا نظام تعاریفش را تحویل بدهد. ی تعاری الحادی هم یک تعریف پایه بدهد. سپس بر پایه

مفاهیمی كه مودای عالئم هستند و این مفاهیم را دیگر، در نظام تعاریف خود آن ریاضیات نظام تعاریف 

گوییم؛ یعنی مفاهیم عالئم نگارشی در هر دستگاه بنام  گوییم، لكن در دستگاه شامل به آن مفاهیم می می

دستگاه است ولی در دستگاه شامل و باالتر بنام مفاهیم عالئم نگارشی خوانده نظام تعاریف در خود آن 

شود. احكام و قواعد هم، نسبت بین مفاهیم هستند كه در هر سه دستگاه وجود دارد. آنگاه دستگاه  می

پذیرد، باید بتواند برای ریاضیات از موضع  ریاضیاتی كه در نظام والیت، هر سه دستگاه را در خودش می

ی تعریفی كه در نظام والیت و تكامل هست، تعاریف و احكام را تعریف  والیت تعریف بدهد و بتواند بر پایه

كند طبیعتاً تعریفی شامل، نسبت به تعریف اسالمی ریاضیات خواهد  كند. تعریفی را كه در نظام والیت می

شود. طبیعتاً زیربنای علم  خص میی بین تعریف علم و قانون مش بود و بر اساس همین تعریف است كه رابطه

شود، طبیعتاً زمان مقدم  و قانون مسئله تعریف زمان و مكان است. بدلیل اینكه اراده مقدم بر علم شناخته می

توسعه، »كند كه در آنجا با مفهوم  بر تعریف و معرفت است و تعریف زمان هم به تولی و والیت بازگشت می

ی اصول مبانی  شود؛ یعنی رابطه در قدم باالتر با مبانی فلسفه متحد میشود و  متحد می« ساختار، كارایی

ی نظام والیت با نظام والیت و تعریف وحدت و كثرت و بعد زمان و مكان و بعد علم و قانون در نظام  فلسفه

 كنند. تصرف یا تبعیت می  والیت، مفاهیمی هستند كه بازگشت به والیت، تولی،

گوییم تعاریف در اینجا طبیعتاً  كند؛ می ی كلی كه در عین حال ربط را مشخص می حاال بعد از این مقدمه

توانند شرح االسمی باشند و خود تعریف شرح االسمی هر جا كه باشد, از نظر ما تفسیر دیگری دارد؛  نمی

الیت یعنی ما تعریف شرح االسمی ]؟[ نداریم تعاریف حتماً كاربردی هستند و جایگاهی در نظام تولی و و

گذاری باید  پذیری و قاعده گذار باشند. و در این قاعده پذیر و در والیت قاعده دارند و مجبورند در تولی قاعده

حتماً در سه رتبه قابل مالحظه باشند: یكی در فاعلیت تبعی، دیگری در تصرفی و همچنین در محوری. 

تواند در ریاضیات و یا هیچ علم دیگری  بنابراین مطلق نگری در قاعده گذاری یا اصالت اصل موضوعه نمی
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ای است ولی در نفس اصل موضوعه  اصل موضوعه  پایگاه مطلقی داشته باشد و طبیعتاً به نسبت محور بودن،

ها بوده و هیچكدام  بودن، متقوم به تبعیت است و به نسبت تصرفی بودن و تبعی بودن, متقوم به سایر بخش

قرار گذاشتن، جعل كردن، معنای   د رها فرض شود. اصالً معنای اعتبار كردن،توان از قراردادهای اجتماعی نمی

تواند باشد و معنای دست بسته بودن هم بالمره  اینكه ما بخواهیم بگوییم كه دستمان باز است, مطلق نمی

ه شده تواند باشد و نسبت بین آنها هم متقوم است نه نسبتی كه به اصطالح رها باشد. پس این اصول یاد نمی

ای و در كل تجربی  ی ریاضیات اهمیت دارد. بنابراین ریاضیات شهودی، اصل موضوعه در موضع ما، در مسئله

شود, بنظر ما قابل تعریفند. ریاضیات از تجربی فیثاغورثی آن گرفته تا كاربردی  را كه گفته می  ریاضیات

ظام والیت جایگاه داشته باشد, نه فقط شود, باید در ن موجودش و كلیه سطوحی كه در ریاضیات مشاهده می

ترین  معادالتش برای كاربرد جایگاه داشته باشد بلكه تعاریف و مفاهیم آن هم جایگاه دارد؛ یعنی از زیر بنایی

ها را قبول نداریم, بنابراین  گوییم این حدودشان تا كاربردی ترین فرمولشان جایگاه دارد و هرگز ما مطلقاً نمی

نا را هم در علوم تجربی و سایر علوم خواهیم گفت. در نظام والیت اینگونه نیست كه گفته همانند همین مع

ی جای گرفتن و  شود علوم تجربی جای ندارد بلكه حتی علوم انسانی هم جای دارد؛ نهایت این است كه نحوه

یا هر یک از  كنند علوم تجربی یا علوم انسانی و گویند و قبول می جایگاهش مطلق نیست. كسانی كه می

پذیرند. ما هیچ یک از علوم  علوم, اسالمی و غیر اسالمی ندارد؛ بعد آن را بصورت مطلق در موضوع خودش می

پذیریم بلكه در موضوع خودش متناسب با نسبتش به سایر موضوعات  بشری را در موضوع خودش مطلق نمی

د ولی كاربردش در موضوعش مجرد از كاربرد پذیریم؛ بنابراین كاربرد دار و سایر تعاریف و سایر احكام می

داری علوم بالمرّه  نشینی از جهت كنیم به معنای عقب سایر موضوعات نیست. این صحبتی را كه عرض می

ی علوم است. در عین حالی كه تعریف  داری كلیه ی علوم، تعریف جهت دار نمودن كلیه نیست. جهت

ین گونه نیست كه ما از هیچكس بهره نگیریم. همان گونه كه دهیم, ا ی علوم را كه ما می داری كلیه جهت

ی  اهل ذمه با حفظ اعتقاد فاسد در نظام اقتصادی و اجتماعی ما جایگاه خاص و كاربرد خاصی دارند, كلیه
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قواعد التقاطی و الحادی در نظام والیت دارای جایگاه خاصی هستند و در نظام از آنها استفاده خاصی 

 شود.  از علوم برای مسلمین است و هر علمی در جایگاه خودش متناسب از آن استفاده می شود. استفاده می

 دار است؟ س( اینكه جایگاه تعریف كنیم، آیا این یعنی جهت

 دار است و در عین حال معنای انكار مطلقشان نیست كه بگوییم باطل است. ج( این جهت

ی نسبیت تكاملی  ایگاه داشته باشند؛ یعنی همین نحوهی اصل تكامل و اصل حركت، اینها ج س( بله، اضافه

 است؟

ج( این نسبیت تكاملی درنظام والیت است. البته این نسبیت تكاملی، حول محور والیت الهی و حول محور 

 توسعه تاریخ یا تكامل تاریخ بر مبانی نظام والیت است. 

 لحادی(، اسالمی همان شاملش نیست؟ا ای است كه آیا ریاضیات یا علوم )اسالمی، التقاطی، س( شبه

 ج( خیر، قطعاً نیست. نظام والیت غیر از این است كه اسالمی است. 

 س( فرض كنید ریاضیات شامل داریم كه فلسفه بر آن حاكم است. 

ج( نظام والیت اعم از والیت اسالم و الحاد است. نظام والیت هر گونه حركتی حتی حركت ملحدین را تفسیر 

 ما در آن چارتی كه داریم مثل قوانین جاذبه.كند.  می

 س( آنوقت ریاضیات هم همین طور است یا اینكه شاملش همان والیت است؟

 ج( همان والیت، شامل است.

 س( ریاضیات والیتی مثالً نداریم و ریاضیات اسالمی، الحادی، التقاطی

 گویید  می ج( چرا شما دارید عین همان قواعدی كه عرض شد، قواعد عامی را كه

 س( در ریاضیات هم داریم

دهد برای قواعدی  ی عمومی یک تعریفی می ج( بله در ریاضیات هم داریم. یعنی نظام والیت، مثل مثالً جاذبه

دهند و این یک نسبیتی را  ها پس از ورود در یک نظام انجام می كه حاصل نسبیتی است كه فاعلیت فاعل

گویید قوانین تشریعی و سپس تشریعی را  ید قوانین تكوینی و بعد میگوی كنند. مثالً چگونه می معین می
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كنید یک قوانین نظام والیتی را داریم كه قوانین نظام والیت باید ریاضیات عام را بدهد و هرگز  اسالمی می

 4و 2و 1گوییم  آید معنایی را كه در اینجا از باب مثل می آن نباید در بخش خرد بیاید، كه ما به ذهنمان می

هست این برای ریاضیّات نظام  64كه زیر آن از یک تا  343كنیم تا جدول  و. با این نرخ شتاب تقسیم می

داند، چه زیر بخش آن  بندی عام در همه جا صادق می والیت است، كه معنی حركت و مكان را در یک دسته

ریاضیات خاصّی كه برای هر كدام از  اسالمی بیاید، چه التقاطی بیاید و چه الحادی بیاید. این را نباید با

 حده باید به آن وارد شویم اشتباه بگیرند. ها علی دستگاه

االسمی نیستند خیلی خوب، ما چون این سلسله  گذار كه شرح پذیر و قاعده س( یكی هم این مسئله قاعده

خودشان اگر مراتب را داریم هر كدام متخذ؛ یعنی محوری است نسبت به تصرفی و تبعی كه در موضع 

 ای است با توجه به... ای بنماید، اما اصل موضوعه االسمی بنماید و واقعاً اصل موضوعه شرح

اند. اینكه گفتید برای چه معنایش اینست كه اگر اصل  ای این را گذاشته ج( یعنی برای چه اصل موضوعه

 ای را بدون هیچ پتانسیلی بكنید. موضوعه

خواهم بگویم آن باالی اولش را شروعش را با توجه به نظام والیت  یس( فرمایشتان را فهمیدم. فقط م

االسمی نیستند بلكه  شرح  عالی عبارتی فرمودید كه تعاریف ضرورتاً كاربردی فرض كردیم. یعنی حضرت

تواند در ریاضیات یا هیچ علم  گذاری یا اصالت اصل موضوعه نمی نگری در قاعده كاربردی هستند و مطلق

 اه مطلقی داشته باشد.دیگری پایگ

ایم  شویم. در نظام والیت گفته ج( یعنی پایگاهش نسبی است، به نسبتی كه محور است، وارد نظام والیت می

 كه آگاهی پس از تولی و والیت است. یعنی تفسیر ندادیم به كیفیت تعریف كنیم. 

كنیم؛ فرمودید آن تعریفی  مبین میخواستم بگویم این تعریفی كه رابطه ریاضیات و علم و قانون  س( حاال می

 شود. اش با علم و قانون مشخص می كنیم رابطه كه می

 ج( یعنی شما پس از وحدت و كثرت، زمان و مكان دارید و پس از زمان و مكان، علم و قانون دارید.
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توانیم  آیا میشود؛  اش با علم و قانون مشخص می گویید رابطه خواهم بگویم این تعریفی را كه می س( حاال می

ای برای ریاضیاتِ شامل بدهیم، البته تعریف برای خودِ ریاضیات نه تعاریف كاربردی؛  الجمله ما تعریف فی

 یعنی مفهوم ریاضی چیست؟

اش همیشه نسبیّت است. بین والیت نسبیّت، یعنی منسوب به نسبت بودن. بین  ج( گفتیم مفهوم ریاضی

ن والیت و تولی پایگاه اصلی ریاضیات در تكامل است. این نسبیّت است والیت و تولی خواهد بود. نسبیّت بی

 های عینی. هاست. یعنی كیفیت ی كل كیفیّت كند و ریشه مند می كه قاعده

 كند )؟( مند می خواهیم بگوییم. نظام والیت قاعده س( كیفیت كه نمی

قانون و یک مشاركت در تولید ج( یعنی به عبارت دیگر، ما یک مشاركت در طرح داریم، یک مشاركت در 

مندیشان به نظام نسبیت منسوبند.  مندند، ولی در قاعده اشیاء داریم. اشیاء تولید شده یعنی محصوالت قاعده

ها  آّیا نظام نسبیت به چیزی منسوب است یا مطلق است؟ منسوب است به وضعیّت والیت و تولی؛ یعنی فاعل

 به هم.

 ن والیت و تولی همان ریاضیات است. س( شما فرمودید كه نسبت بین ای

كند كه موجد  كند چه نسبیّتی حاكم است. نسبیّت حاكم را ایجاد می ج( نسبت بین والیت و تولی معیّن می

نسبیّت حاكم است. نظام والیت؛ یعنی تولی و والیت پایگاه نسبیّتِ حاكم قواعدِ حاكم است. لذا در جریان 

كند، كل قوانین نسبیّت به هم  وحدت و كثرت جدید ارتقاء پیدا می توسعه و تكامل، والیت و تولی در

شود و آن وقت قواعدی كه بر كل زمان حاكم است،  خورد و قوانین نسبیت دیگری بر زمان دوم حكم می می

ترین فاعل است؛ یعنی به جای قانون واحد، فاعل واحد اصل است و  در زمان اول و زمان دوم مشیت محوری

شود؛ اگر  جا اصل است تقرّب به اوست نه قوانین تقرّب. قوانین تقرّب پس از مشیّت ایجاد میچیزی كه آن

شود یعنی اگر خدا پرستی اصل باشد  شود، قانون اصل می كسی بخواهد بگوید قبل از مشیت بالغه ایجاد می

 «.المشیّه بنفسها خلق اهلل االشیاء بالمشیّه و خلق»نه قانون پرستی؛ مشیت باید اصل باشد نه قانون. 
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كند و به نظرم  دار بودن علوم را یک چیز مهمی را در آن ایجاد می حاال این قسمت بنظر من تعریف جهت

شان را  آید یک تكاملی و آن اینست كه یک درگیری قبالً داشتیم، مثالً از عرفا گرفته تا علوم كه نفی همه می

 ی.............كردیم، بعد نظام مباحث تكمیل شد برای هر كس می

ج( یعنی نفی نكردیم. گفتیم كه مثالً ما منطق انتزاعی داریم جا هم دارد، منطق تبعی است. خیلی راحت هم 

توانیم در این قضیه تفاهم كنیم. بگوییم شما محسباتی را كه دارید آیا مثالً جدول ضربتان بكار گرفته  می

ن یک اثری دارد، مثالً در هندوانه فروشی هم بكار شود در محاسباتی كه در فیزیک اتمی كیهانی است ای

كیلو هم كم و زیاد شد، خیلی  5گرفته شود این یک اثری دارد. در هندوانه فروشی اگر كسی اشتباه كرد و 

كند، ولی در محاسبات ممكن است میلیاردها تومان ضایع شود. عین همین را ما در  جایی را خراب نمی

 ریزیم چیست؟ این قسمت اول.  یی كه در این ظرفها میمنطقش هم داریم. پس محتوا

رسیم كه نه فقط برای دیگران جا داریم، تعریف هم برایشان داریم.  در قسمت دوم ما تدریجاً به این می

فنّ   شود، ای نمی گونه استفاده گوییم از علوم غرب هیچ كارایی و بهره برداری هم از ایشان داریم. یعنی نمی

دانیم. هر كسی  از علوم غرب را مخصوص كسی كه منطقِ شامل و حاكم داشته باشد می استفاده كردن

گیرد كه در این صورت علوم غرب از او  تواند از علوم غرب استفاده كند. زیرا یا تحت سیطره آنها قرار می نمی

ومت بر علوم غرب؛ كند. حك كند، یا حكومت بر علوم غرب می كند نه او از علوم غرب استفاده می استفاده می

تواند برایشان جای خاصّ تعریف كند و از آنها ایشان بنفع اسالم بار بكشد مثل كافر غیرحربی كه  یعنی می

 كشید. شما در دستگاه اسالمی از آن بار می

س( آن روشن است. آن قسمت كه ما در مدل شامل داشته باشیم یا منطقِ شامل داشته باشیم هر چیزی 

دا كند و ما مقهور نشویم. حاال عرضم این بود كه مطلبی فرمودید كه اول باید بر پایه نظام جای خودش را پی

نگاری كنیم؛ یعنی عالئم مفاهمه یا حتی نوشتاری و بعد رابطه بین تعاریف را  والیت تعریف بدهیم بعد عالئم

 ی دیگر نیز همین است. احكام آن علم بكنیم كه حاال در اینجا ریاضی است كه ظاهراً نسبت به علوم همه
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كنند. نسبت را مقید نیستند رابطه بین كمّ و كیف را تحویل  ج( با یک فرق كه علوم دیگر در نسبیّت كار نمی

 كنند. بدهند و فقط مثالً در امور كیفی صحبت می

 س( پس منطقش اینطور است. اینجا خودش میزان است.

كند، یعنی اتحاد كمّ و كیف  ن كمّ و كیف با هم تعریف میكند، بی موضوعاً نسبتی كه تعریف می  ج( احسنت!

 شود. در نسبیّت واقع می

 والسالم



 10جلسه 

 بسمه تعالی

 دوره استداللی ریاضیات اسالمی

18/81/1737 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

 نظام والیتبررسی ریاضیات الحادی و رابطه آن با ریاضیات 

  2110كد: 

 15جلسه  16شماره 

ریاضیات اسالمی, ریاضیات الحادی, ریاضیات »حجت االسالم و المسلمین حسینی: ما, سه نوع ریاضی داریم؛ 

و هر سه نوع این ریاضیات, در نظام والیت, حضور متقوم و دائمی دارند, یعنی ریاضیات اسالمی, « التقاطی

به ریاضیات الحادی و ریاضیات التقاطی, در نظام والیت نیز متقوم است, و لذا عالوه بر تَقَوم درونی خود, 

حضور و كارآیی نظام ریاضیات الحادی, در دستگاه ریاضیات اسالمی نیز وجود دارد, ولی به نحو تبعی, و به 

سالمی نحو تصرفی, حضور ریاضیات التقاطی و ریاضیات اسالمی وجود دارد, همچنین باید, حضور ریاضیات ا

ی نرخ مُنتجَه باشد,  ها در سطحی كه, حاصل آن توسعه در هر دو مورد, به نحو محوری باشد, محدث حادثه

ی ریاضی پیدا كند, باید حتماً زیردست, ریاضیات اسالمی باشد, هر چند  یعنی اگر نظام والیت بخواهد, توسعه

تر و  باشد, همچنین باید حوادث نازل حوادث نازل, در مسائل ریاضی, باید زیر دست, ریاضیات التقاطی

« تر, زیردست, ریاضیات الحادی باشد, اگر بگوییم: كه باید كالم توسعه, كالم التقاطی, و خُرد الحادی كوچک

علوم, الحادی, »دار بودن  شود, بنابراین جهت ی علوم می حتماً زیر دست اسالمی باشد, و همچنین معنی كلیه
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ای در دستگاه اسالم  ی به آن صورت نیست, كه ما بگوییم: از علوم, هیچ بهرهمنشأا«, التقاطی و اسالمی

 هستند,« تَبَعی»های  ها, بهره گیریم, بلكه بهره نمی

ریاضیات اسالمی, هرگز الگوی تخصیص را, برای نظام والیت اسالمی به دست ندارد، هرگز, الحادی و التقاطی 

های اصولی دولت  گیری های بزرگ, كه موضع استراتژی و سیاست گذاریاستراتژی برنامه را به دست ندارند, 

« معارف اسالمی, علوم اسالمی، علوم تجربی اسالمی، علوم نظری اسالمی»كند, قطعاً  و نظام را معین می

آن مثل ریاضیات كاربردی و علوم تجربی, در   خواهد بود, علوم نظری, مثل ریاضیات،یا كار بردی و تجربی

ها، متعلق به اسالم است، نسبت تأثیری اصلی را در كالن, و  ها و تمدن ایجاد حوادث و ساختن جامعهمقیاس 

خواهم  خرد نیز, خواهد داشت؛ یعنی در كل نظام، نسبت تأثیر اصلی متعلق به بخش اسالمی است, اینجا می

ی هستند كه, تعریف  روهیک مقدمه را عرض كنم كه, ما آنچه را در باب معرفت و در باب قانون گفتیم, گ

ریاضی و تعریف علوم را به دست دارند, پیدایش كیفیت و نسبیّت كه پس از فاعلّیت زیر بنای پیدایش 

كند, یک زمانی وجود دارد كه  ی ما را با دیگران كم می نسبیّت در نظام والیت است. اینجا یک مقدار فاصله

گویید: منزلت آن  قابل استفاده نیست، یک زمانی نیز می گویید: علوم كفّار به نحو مطلق, برای ما شما می

شود حول مقصد ما وجود داشته باشد, برای مثال, اهل  منزلت تبعی است و باید تغییراتی كه در آن پیدا می

پردازد یا جزیه را خیلی تفاوت وجود  جزیه كه در نظام شما وجود دارند, ولی بین اینكه كسی سهمین را می

خُذْ من اَموالهِم صَدقه تَطهرهِم و تزكّیهم »شود كه  پردازد عزّت دارد و گفته می سهمین را می دارد. كسی كه

صلّ »عزّت « وصلّ علَیهم»گوید: كه  گوید: برای آنها دعا كن, ولی درباب اهل جزیه, نمی می« وصلّ علیهم

روش برای پرورش خود آنها نیز هستند، آنها زیر دست باشند؛ این « و هُم ساغرین»را ندارند, آنها « علیهم

تواند مثل  های آنها را نمی های كلیسا توانند به نحو تَبَعی زندگی كنند, ناقوس بهتر است, شاعران آنها نمی

توانند تجاهر به مراسم كنند؛ عین همین در خود موضوع ریاضی آنها نیز  های ما بلند باشد، آنها نمی اذان

ها و اینكه بگوییم: غیر از  طور نیست كه منشاء معیّن كردن حساب و كتاب وجود دارد، ریاضیات آنها به این

شود كه  این هیچ راهی وجود ندارد و باید تسلیم این مسیر باشد, بنابر بحثی كه گذشت اگر كسی قائل می
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, قوانین ماده كه مادّه قانونمند آن است قوانین نسبیت بر جریان تكامل حاكم است, معنای آن این است كه

گوید انجام ندهید، اگر  باید مادّه را پرستش كنید اگر پرستش نكنید؛ یعنی اگر تسلیم نباشید و هر چه او می

دلبستگی شما به آن نباشد, و به آن اهتمام نورزید و تقوای مادّی نداشته باشید قدرت عملكرد ندارید. این 

م و امید مادی كه منشاء انضباط به قوانین یعنی بی« تقوای مادّی»كنم قابل دقت است  كلمه را كه عرض می

گوید: اگر تقوای مادّی، تقوای اجتماعی مادّی نداشته باشید, دغدغهٌ نظم متناسب، انضباط  مادّی باشد, می

متناسب در همهٌ رفتارهای شما كماًً و كیفاً نسبت به امور مادی جامعه نباشد، الاُبالی نسبت به نظم باشید 

گویند: باید اوّل وقت نماز خواند، اوّل وقتی را  كه شما را حذف كند, مثل اذان كه می نظم مادی مجبور است

آن حاضر باشد، باید روی ثانیه آن نیز برای   آید، باید روی ثانیه كه آن قطار برای بردن كارگر برای كارخانه می

حوهٌ اهتمام به تولیدی كه به دست روید, باید سركار بروید و ن كار خود, تَحیُر داشته باشید، آنجا نیز كه می

شما سپرده شده است, را نیز باید به همان اندازه دقیق باشد؛ یعنی تقوای رعایت و انضباط در رفتار شما كماً 

و كیفاً تقوای مادّی اجتماعی را به همراه داشته باشد، اگر بیم و امید اجتماعی را قبول نكنید، شركت 

ورید؛ یعنی در بعضی از كشورها كه سه بار در رانندگی تخلّف كنید، كار گوید: آقا! دیگر تشریف نیا می

كنند, یعنی دیگر شما حق ندارید رانندگی كنید, تقوای مادی آنها این معنا، معنای  رانندگی شما را باطل می

ید رو پرستش است. آیا در شكل یک كارگر و یک كارمند و راننده است؟ یا خیر! در هر سطحی كه باالتر می

گوید: اگر  آن نیز ادامه دارد, می  المللی های بین باشید باید كنار بروید، و تا سطح       گویند: اگر انضباط نداشته می

گوید: كه  قوانین حاكم بر ماده در تكامل كه قانونمند آن نیز ماده است را پرستش نكنید. بت درست نمی

گوید:  كند می تش كنید, بلكه كل ماده را یک بت میبگوید بت شكلِ پلنگ و خرس و خرگوش و گاو را پرس

شود؛ یعنی معطیِ نِعَم، ماده است و مكافات دهنده و توبیغ كننده، ماده است؛  هر كس تسلیم نشود حذف می

های  باید بیم و امید نسبت به قانونمندی ماده داشت، قوانین مادّه, كه قانوندار آن خودِ ماده است. نسبت

ای اجتماعی از  های ریاضی شما ترجمه كند, ادراك ده و تكامل را دارد برشما حكومت میریاضیات عالم ما

ها است، یعنی خود اینها و قوانین ماده در ذهن شما با فشار ماده پیدا شده است, درست است كه  نسبت
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است كه  گوید, درست گوید ولی جبر نسبیت حاكم بر تكامل را می پروسه و جبر تاریخی دیالكتیكی را نمی

كند كه بگوید: این تئوری مفسّر تاریخ است, ولی عمومیّت اینكه  یک تئوری خاص ثابت واحدی را معرفی نمی

وری ماده و بر توسعه نیازها و جریان آن حاكم است را  ی بهره های مادی و بر توسعه وری قوانین ماده بر بهره

گوید: علی فرض اینكه,  كند می رت مادّی مالحضه میگوید, بعداً نیز در ریاضیاتی كه در این عالم به صو می

بتوانید اثبات كنید كه ارادة انسان, غیر مادی است, بسترفعالیتی جزء ماده ندارد؛ یعنی این اختیار بدون 

زمینهٌ جریان، با نبود آن مساوی است, علی فرض اینكه بتواند آن را اثبات كند كه در دستگاه مادّی 

كنیم و  كنیم، حاالت را ثبت و ضبط و كنترل می گیریم، محاسبه می كه ما آمار میگوید:  روانشناسی می

بیند، دارو  های بد می شود، خواب غمگین می  دهیم, طرف، گوییم: خیر, غیر مادی نیز نیست، دارو می می

كه روح گویید: كه مُشِعر به این است  بیند، كلیهٌ آن چیزهایی را كه شما می های خوش می دهیم خواب می

دهیم حالت شکّ برای او  كنیم، دارو به او می غیر مادی وجود دارد ما تحت تأثیر آثار مادی آن را عوض می

كند. فالن داروها را كه به او  های مستمر می شود, ضعف فالن قسمت مغز، ایجاد حالت شکّ و وسواس پیدا می

شود،  ها و وسواسهای او كم می صد اضطرابكند, در های فالن رقم پیدا می دهیم سلسله اعصاب، آرامش می

كنند, حاال اگر یک موحدی گفت: كه اینها از آثار ضعف ابزار است و كاری به خود روح  مادّی مادّی تعریف می

گوییم: به هر حال اگر روح نباشد همهٌ ابزارهای آن, از ابزارهائی كه در جسم ارگانیزم بدن است تا  ندارد، می

ماند. )به هر حال  ین جهان است تماماً در قانون ماده بیاید, دیگر چیزی برای او باقی نمیابزارهایی كه در ا

گویند. كه, قواعد علوم پایه؛ یعنی جمع بندی تحقیقات  برگردیم( عین همین را در نظام امور اجتماعی می

ر علوم اجتماعی است, ها را معیّن كردن، در فیزیک كیهانی و اتمی است و نیز د میدانی آمار گرفتن و نسبت

كنند؟ اینكه به آن،  خواهند محاسبه كنند با كدام ریاضیات حساب می آیا در علوم اجتماعی زمانی كه می

گویند, یک مكانی تعداد معادالت بیشتر است و جای دیگر كمتر است اینجا نیز نمودار  علوم پایه می

دهیم, اینجا در آخر  ز همین كار را انجام میگیریم, و آنجا نی كشیم، و متغیّر مشتق و غیر ذلک می می

اند، رفتارهای آنها را به این  اند و بر داشته ها را در بانک گذاشته گوییم: كه گرایش مردم به این كه پول می
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صورت كنترل كنیم آنجا نیز به همین صورت است. به هر حال مطلب مهم اینجاست, كه آیا ریاضیاتی كه به 

تواند در منصرف  باشد؟ ابداً، می« محور»تواند د كنار  را پرستش كن این ریاضیات می گوید ماده انسان می

توانیم به صورت تبعی از آن استفاده كنیم؟ بله! تبعی یعنی نسبت تأثیر محوری را در نفس  بیشیند؟ ابداً می

ییم: سه دستگاه وجود دارد, لیف اینها را به یكدیگر گره بزنیم بگو این تعاریف بتوانیم تعریف كنیم نه اینكه تأ

، «اسالمی التقاطی الحادی حده، حده، ریاضیات اسالمی علی حده، ریاضیات التقاطی علی ریاضیات مادی علی»

بعد اینها را در منتجه تألیف كنید, باید بتوانیم در ریاضیات نظام والیت تقوم اینها را به یكدیگر و مفهوم 

را نسبت به ریاضیات تصرفی و محوری توانیم نشان دهیم, در نتیجه تبعی بودن معادالت ریاضیات الحادی 

كارایی ریاضیات مادی در عینیّت، تبعی شود. پس دو را كه آنها دارند ما نیز داریم, ولی مفهومی را كه پشت 

، عدد طبیعی 3، 2، 1خواهیم دو را به حساب بیاوریم، كارآیی نیز دارد,  سر آن داریم در چه دستگاهی می

رآئی نیز دارد عیناً مجموعه سازی، نسبت گیری و الی آخر نیز كارآیی دارد ولی نحوهٌ كارآیی آنها در نظام كا

ای كه در بحث قبل تمام شده بود, و آن عبارت این است كه باید یک  والیت باید مشخص شود. این مقدمه

شود, و این موضوعاً « دی، التقاطیاسالمی، الحا»موضوع ریاضی )خود موضوع(، ریاضیات موضوعاً باید تعریف 

تعریف شدن آن در نظام ریاضیات والیت باید متقوماً قابل تعریف باشد، هر كدام از اینها در درون خود باید 

نظام تعاریف و احكام داشته باشند, به همان صورت كه نظام والیت نیز در درون خود برای متقوم ذكر كردن 

ته باشد, پس یک تعاریف احكام عمومی داریم كه آن تعاریف و احكام عمومی اینها باید تعاریف و احكام داش

شود, تعاریف عمومی، تعاریف ریاضیات نظام والیت هستند كه  به صورت خاص در سه دستگاه دیده نمی

شوید,  دهد, در ریاضیات الحادی كه داخل می را تعریف می« ریاضیات اسالمی و الحادی و التقاطی»متقوماً 

از تقّوم آن نسبت به اسالم نیست ولی در ریاضیات عمومی كه ریاضیات نظام والیت است باید كلیهٌ خبری 

  تعاریف ریاضیات نظام الحادی متقوم به تعاریف ریاضیات نظام الهی و اسالمی باشد؛

 های درونی آن و ی خصوصیّات و خصلت بینید همه ی بزرگ و جایگاه آن می یعنی شئ را وقتی در مجموعه

همهٌ اوصاف درونی آن باید به سایر اشیاء متقوم باشد, ولی شئ را زمانی كه به قید وحدت، به قید خصوصیّت 
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گویید: قوانین خاصّ ریاضی نظام الحادی خبری از تقوم در آنجا نیست, الّا به مسائل  كنید و می مالحظه می

دیدن این كه ریاضیات، عمومی است؟ یا خود, به جزء احكام و تعاریف خود, سؤال این است؟ آیا صرفاً با 

خواهیم گفت: كه نحوهٌ تقوم عموم و خصوص، نحوهٌ دیگری است، نحوهٌ ارتباط   خصوصی است یا خیر؟ بعداً

كنیم, این را  جزء به كل است, نه جزء به سایر اجزا, بر خالف زمانی كه از درون نظام والیت آن را مالحظه می

 دهیم.  ها را توضیح می گردیم یک مقدار نسبت كمّیت اینجا بر میكنیم, فعالً در  ما تمام می

كنیم, باز معنا ندارد كه, تقوم  حجت االسالم میرباقری: البته روشن است, زمانی كه ما خود آن را نیز نگاه می

 نداشته باشد؟

 حجت االسالم و المسلمین حسینی: تقوم درون خود را كه دارند.

 كند؟ ا عوض نمیس( دید ما كه واقعیت شئ ر

 ج( خیر! تقوم درونی خود آنها را كه

 توانیم با دید خود تقوم شئ را عوض كنیم. س( تقوم بیرونی آنها نیز محفوظ است؛ یعنی ما كه نمی

كند، مهم  خواهم عرض كنم كه وقتی جایگاه موضوع را تغییر دهید, این دید شما را عوض نمی می  ج( خیر!

گویید: آیا نسبیّت مادی یا تقوای اباطیل كفار در سایر مطالب، این اباطیل را  می  این است كه شما وقتی مثالً

توانیم بگوییم: كه یک نوع پرستش حیوانی است ولی به نحو خاصی  كنیم, می در نظام تكوین كه مشاهده می

آن را مالحظه  كنید, دیگر نه معنای دنیا پرستی دارد نه خدا پرستی. به نحو عالم كه كه آن را مالحظه می

پرستند ولی در  گوید: اینها خدا را می مبنای تعریف شما می  گویید: كه بر حسب مبانی تعریف؛ فرمائید می می

پرستند, این را نیز از طریق تمتعّات مادی  قالب حیوانی, حیوانات از طریق تمتعّات مادی خدا را می

 مادّی است.پرستد؛ یعنی ابتهاجات به ماده آخرین سقف دید, یک  می

گوییم: ملكوتی خدا را پرستش كنید, ابتهاج به حاالتی  گردیم, برای ما كه می از باب مثال به این طرف بر می

شود، ردهٌ این كلمات غیر از ردهٌ علف وسبزی برای برّه است, ولی علف  داریم كه همراه با یک كلماتی پیدا می

وق هستند. حالتی كه ما داریم نباید به آن التفات داشته و سبزی مخلوق است كما اینكه این كلمات نیز مخل
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توانید حذف كنید, نه به صورت مطلق؛  ای را می باشد، خود را از التفات به این تخلیه كنیم، التفات در مرتبه

نزلت توانید الاُبالی نسبت به م توانید تغییر دهید؛ شما نمی مشغول كار نیستید مرتبهٌ التفات را می  شما غافالً 

خواهم عرض  خواهم با این تعبیری كه می خود باشید؛ شما در حال زیارت یا دعا هستید حاال اگر )معذرت می

گویید. خیر! ندارد. شما نیز  كنم ولی عنایت كنید( اگر كسی بگوید: این حالت دخالتی در پرستش ندارد؟ می 

كان عرق را نیز به جای چای به دنبال آن گویید خیر! نیستیم, خوب! یک است كه دلخوش به این نیستید؟ می

سازد؛ یعنی  گویید: خیر! با پرستش نمی بخورید چه فرقی دارد؟ مگر این مخلوق كس دیگری است؟ شما می

تا فحش به خود بزنید، به نفس خود در راه  4گوید: همین وسط دعا  اهتمام به یک مطلبی را قبول دارید. می

فحش )چهار  4گوید: نفس را با گویید: كه چرا می ر واداری( میفحش بدهید)فحش چها 4عبادت خدا 

« و ما انا وما خطری هبنی بفضلک»گویم:  خواهم آن را تحقیر كنم, می گوید: می واداری( تحقیر كند؟ می

گوید: این الیق خدای متعال  می  گوید؟ دو فحش بد به نفس خود بزنید؛ گوید: چرا به این صورت می می

: پس به حالت، التفات داری، به كلمه التفات داری، به محضر التفات دارید, بله! التفات شما و گوید نیست, می

توانید خاكی شوید كه الابالی نسبت به حال شوید, البته  ابتهاج شما از قبیل ابتهاج آن برّه نیست, ولی نمی

ی را )كه بگوییم خُل هستند یا ا های دراویش و مصوفه ها بعضی از طبقه من این را اضافه كنم كه بعضی وقت

گفت: به یک جائی رفتیم كه  كنند, یک شخصی می شوند كه یک كارهایی را خلط می هر چیز دیگر( پیدا می

ها بود, بعد اینها شب تا صبح صدای  ها و شرینی ای پهن بود، خیلی هم غذا داخل آن بود، انواع آجیل سفره

ادت آنها بود, مثالً یكی صدای خروس، دیگری صدای حمار, و آخری دادند این نیز برای عب انواع حیوانات می

خوردند و  خوردند، بد جور نیز, به شكل حیوانی می گفت: خیلی می آورد، آن زمان می نیز صدای سگ در می

یعنی ایزا  كنند؛ دادند. چنین كاری را هرگز عرفاً نمی های آنها را به این صورت قرار می یک شب از عبادت

طاهرین قرار نهی دهند, حاال مثالً شخصی بگوید: كه من حیوان در  تقرب باهلل تبارك و تعالی و ائمهٌ وسیلهٌ

اند، مناسک آن كه این نیست. حاال صحبت من  طاهرین هستم ولی این رقمی است كه دیگر نگفته ائمهٌ  خانهٌ

آن منزلت حتماً،   اً التفاوت داریم،این است كه اگر كسی عنایت داشته باشد به این كه ما در یک منزلتی حتم
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اصالً اگر تخیّل نیز   طاهرین، خدا را پرستش كنیم، توانیم مثل ائمهٌ مثل نظام تكوین متقوم است, ما حتماً نمی

خوانیم, این خیال خیال خیلی باطلی است نكته دیگری كه برای مشخص  كنیم كه ما به آن صورت نماز می

الزم به ذكر است كه: محال است كه ما بتوانیم رحمت الهی بالواسطه را اسقاء شدن جایگاه ریاضیات الحادی 

الواسطه شد، واسطه و او به عنوان طریق موضوعیت پیدا  است, اگر رحمت مع  الواسطه كنیم حتماً رحمت مع

ر طریق اند, برای ما موضوع د شود, لذا مناسک خاصی را كه معیّن كرده كند، موضوع در طریق برای ما می می

شود؛ باید از طریق این مناسک، خدا را عبادت كنیم، و از طریق این مناسک، حركت كنیم؛ معبد خاصی را  می

 اند. برای عبادت گذاشته

اما این معبد، ریاضیات نیست ولی ریاضیات مادّه پرست، حتماً معبد آن ریاضی است چون كیفیّت بر فاعل 

یا ابزار به آن باشد, نسبیت و قوانین آن بر تبعیّت فاعل تبعی  تبعی حكومت دارد نه اینكه محكوم به او

حكومت دارد, معبد كافر برای عبادت مادی و حیوانی، ریاضیات است ولی معبد مسلم كلمات اهل بیت 

است كه ابزارهای والیت محوری برای توسعهٌ والیت تصرف است. « صلوات اهلل علیهم اجمعین»طاهرین 

ی كلمات ائمهٌ طاهرین مادی مگر بنا نشد كه قانون حاكم بر پیدایش قانونمد  تاً به وسیلهمعبود در اینجا طبیع

فاعل تبعی، تابع قانون است و معبود آن ماده است, فاعل  باشد مگر مشاركت در طرح قانون و ایجاد نشد،

معبود آن خدای است لذا « قرآن و زیارات« »صلوات اهلل علیهم اجمعین»تصرفی نیز معبد كلمات معصومین 

یابد و سهم تصرّفی  شود و توسعه می آ ن ریاضیات است, كه به دست او ایجاد می  شود, ابزار تصرفی متعال می

را در ایجاد آن دارد, متصرّف در ایجاد آن است. آن زمان كسی كه متصرفِ در ایجاد كسی باشد با او چیزی را 

ای كه  پرستد، خود اشرف از او است ولكن توسعه را كه نمی كند تراشد و درست می پرستد, آنچه را كه می نمی

شود, به وسیله تصرف آنها نیست، بلكه متصرف شدن آنها این ریاضیات را تحویل  در ریاضیات مادی پیدا می

بندیم و به همین خالصه اكتفا  كنیم, و فعالً بخش فلسفه ریاضی را می می حاال اینجا كالم را تمام  دهد.  می

 م. كنی می
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داریم، این با مفاهیم آنها « جمع، ضرب و توان»و بعد مفهومی را كه در  4،  2، 1گوییم  آیا این كه وقتی می

كنیم معدود متقوم را با معدود غیر متقوم و منتزع، و  فرقی دارد؟ یا ندارد؟ عدد در بیانی كه ما عرض می

معدودی كه قیًوم آن, خدای متعال است,   را، همچنین معدود متقوم مادی, با معدود متقوم نظام والیت الهی

هائی دارد؟ اگر معدود، تجریدی باشد, ما به  شود، چه فرق با معدودی كه تقوم آن یكدیگر تعریف می

پذیری و جمع جمع, و جمعِ  ها نیز انتزاعی باشد، مفهوم جمع االشتراك نیز تجریدی و انتزاعی باشد, نسبت

شود, و تقسیمِ تقسیمِ  , و كاهشِ كاهش، تفریقِ تفریق كه تقسیم میپذیری جمعِ جمع, و مفهوم كاهش

شود؟ آیا در اعدادی كه ما داریم اگر تقوم اوصاف به یكدیگر در یک مجموعه باشد, هر فاعل       تقسیم چه می

تواند كمتر از سه وصف داشته باشد, ولكن سه وصفی كه درعین تقّوم، متغایر از جهات متعدد هستند؛  نمی

تا چیز مساوی نداریم, اختالفاتی كه در  27جهت متقوم نیز هستند, بنابراین ما  27جهت و از  27یعنی از

خواهند به یكدیگر متقوم شوند چگونه هستند؟ اینها موضوعاتی است كه برای جلسهٌ آینده انشاء اهلل  اینجا می

 پردازیم. تعالی به آن می

گویید: یک معادله بر وحدت  كنم, زمانی كه شما می فه میاساس صحبت من یک كلمه دوباره به آن اضا

جمع، حاكم باشد، یک معادلهٌ متقوم به مواد؛ یعنی به یک نرخ، بگویید: باید یک قانون با یک نرخ؛ قانون مثالً 

گوییم: نرخ  تواند نرخ عوض شود, و قانون را تجریدی حساب كنید, وقتی می یا اینكه می« 2توان، نرخ، »

و یک قانون باید متقوماً حضور داشته باشند, با فرق زمانی كه بگوییم: « یا هر عدد دیگر 4یا  3یا  2»شتاب 

آنجا دیگر نرخ  16=4×4تا, درست است كه معنای ضرب شدن خود عدد در خود آن است, ولی  4= 2×2

اند,  جدا شده عوض شده است, نسبت، واحد در نرخ مختلف معنای آن این است كه نسبت با نرخ از یكدیگر

 شود؟ یكی از آن دو تجریدی است و دیگری واقعی است, فرض آنجا با اینجا چه می

«و صلی اهلل علی محمد وآله الطاهرین»  

 





 16جلسه 

 بسمه تعالی

 دوره استداللی ریاضیات اسالمی

14/81/1737 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

 بررسی تفاوت نظام تعاریف در سه دستگاه ریاضی )الحادی، التقاطی، اسالمی(

 

حجت االسالم والمسلمین حسینی: مفاهیمی كه ما پس از تعاریف داریم كه نظام تعاریف ریاضی را       

ریاضی )كه قوانین است( با تعریفی  سازد, آیا درنظام تعاریف ریاضیات نظام والیت كه تعریفمان از موضوع می

كه در ریاضیات الحادی و یا ریاضیات التقاطی است فرق كرد؟ آیا این مفاهیمی كه داریم مثالً تعریف عدد 

و. .. این تعریف تعدّد است و بعد طبیعتاً احكامی كه داریم اینها كامالً متفاوت است, به صورت كلی  1،2،3،4

فرق داشته باشد, نظام تعاریف و نظام احكام آن با هم فرق داشته باشد و قبالً ، «موضوع»گفتیم باید تعریف 

گفته بودیم كه نظام والیت باید شامل باشد؛ یعنی تعاریف الحادی و التقاطی را بتواند از موضع والیت تعریف 

م اصل تعدد را در ی نظام تعاریف ببینی كند. برای آغاز مالحظه گونه كه نظام اسالمی را تعریف می كند، همان

كند ویا  كنند و به صورت انتزاعی ما به االشتراكی را كالً لحاظ می آیند؟ انتخاب واحد می شكل انتزاعی می

ی قند؛ یعنی  ی قند و یک حبه ی قند و یک حبه كنند, مثل یک حبه منشاء انتزاع آن را هم مساوی فرض می

ها است یا یک مابه االشتراك انتزاعی را فرض  اع آنكنند كه منشاء انتز یک حدودی را از خارج لحاظ می

تواند  و إلی آخر این در انتزاعی بود، دریک شكل الحادی هم گفتیم كه می 2، مفهوم 1و1، و2و1كنند,  می

متقوم ببیند، ولی متقوم مادی یعنی قانون و قانونمند هر دو یا ساكت از افتقار و احتیاج و تولی آنها به والیت 
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كند كه در  یا به صورت محكم فرض را بر اینكه آنها مستغنی از هر قدرتی هستند, مفروض می بیند و می

گیرند؛ ]سؤال این جا است[  دانند؛ یعنی احكام را مطلق می ریاضیات مادی آنچه كه محرز است مستغنی می

ماده را به حكم گیرند؟ قوانین حاكم بر  گیرند؟ در چه موضوع بحثی را مطلق می كه چه چیزی را مطلق می

های  كه نظام یک حكومت، پست طوری ببینند مثالً همان داند و قوانین ثابتی را حاكم می علّیت مطلق می

نخست وزیری ریاست جمهوری رئیس شهردار و وزارت كشور دارد، حال ماده چیست؟ صحیح است بگوییم 

سبت آن به سایر حركتها چه باشد كه ماده در حال حركت است, تا در كدام یک از این منزلتها باشد، ن

منسوب به آن جایگاه است. عین این است كه بگوییم قدرت اجتماعی آقای میر حسین موسوی چقدر است؟ 

گویم چه كاری به پست دارید، خود چكاره است؟  صحیح است كه شما بگویید كه در چه پستی هستند؟ می

گویند لیاقت  غیر از لیاقت فردی آن است. در آنجا میگویید  گویید نه! اگر قدرت اجتماعی ایشان را می می

گویند قدرت اجتماعی نخست وزیر مشخص است, امضای  گردد. می فردی هم باز به خود همین قدرت بر می

و تصمیم گیری و نفوذ اراده آن اثر بسیار زیادی دارد. در ریاضیات مادی یا الحادی, خود ریاضیات عیناً مثل 

ترجمه ریاضی مادی عالم كه به صورت ریاضی, آن هم تحت قوانین ریاضی درتكامل یک معبد است؛ یعنی 

گوید  ی تاریخ دیالكتیک نسبت. تكاملی كه نسبیت می شود، یعنی تكامل فقط پروسه اجتماعی، تولید می

گوید دنیا چه وقت شكل یک گلوله آتشی بوده است، چه وقت تكه تكه شده است،  مدعی تفسیر است, كه می

گفتند. مردم  نشستند نقل اصحاب كهف و مانند آن را می وقت كهكشان بوجود آمده است در قدیم میچه 

گویند چه وقت  زنند، می زنند, حاال حرفهای بزرگتر می اینها دارند بی ربط حرف می "رجماً بالغیب"گفتند  می

زنند آنوقت   گتر میخورشید درست شد، چه وقت ماه درست شد، چه وقت زمین درست شد، حاال حرف بزر

كنند، حاال اینها همینطور است، گمان مادی  دانند فقط گمان می گوید كه اینها نبودند و نمی مثالًُ خدواند می

گیرند بر تكامل تمام آنچه را كه در اجزام  گیرند وحاكم می كنند. بعدش این را خیلی قرص می هم اصالً می

گویند  دانند نسبیتش را نمی اجتماعی را هم خالی از این امر نمی شد و تا فیزیک اتمی بیاید سماوی دیده می

رسد  آورند در محاسبات انسانی هم كه می ایم، اینكه ریاضیات را بعنوان علوم پایه می كه ما اآلن بدست آورده



 ····························································································  351 

دانند این معنایش این است كه همان قانون را به نحوی و به صورتی جاری   آنرا در روش محاسبه، اصل می

دانند ولكن هنوز تمام خصوصیاتی را كه بتوانند ریاضی كنند در دستشان نیست بعد از اینكه این را نگاه  می

دانند ك به  كنیم مثل اینكه یک ریاضیاتی را كه ما در جامع، ادراك ریاضی بشر را ترجمه ای از ریاضیات می

ن علّیت هم آورده است یک معبدی صورت ریاضی در جامعه پیدا شده است و علتش هم ریاضی است و قوانی

ترسید از  است كه معبودش همان ماده است شما هر چه امید دارید از ماده امید داشته باش. هر چه هم می

را برای ماده بدان. این تفسیر، تقوم را قبول دارد،  "حارب منک الیک" "استغفراهلل معاذ اهلل"ماده بترسید 

ینید؛ ) یعنی مناصب مادی را( خود كلمه نسبیت غیر از نسبی بودن ب اعداد را هم فی الجمله متقوم می

گویند این مثالً دفتر باالی این. .. است پائین این مثالً.  اموراست. نسبی بودن از قبیل امور ذات اضافی كه می

 گویند هیچ چیز مطلق نیست گویند بحسب اضافه كردن یا مثالً نسبی بودن برای مراحل كمال كه می .. می

 این غیر از منسوب بودن به نسبت است، منسوب.

 حجه االسالم والمسلمین میرباقری:یعنی نسبت از مقوّمات آن بشود، یا نه؟

مات شد معنایش این است كه دارند عدد را  حجه االسالم والمسلمین حسینی: ای احسنت! نسبت اگر از مقوه

تواند منتزع ببینند ولكن تقوم، تقوم مادی است  را نمیتوانند مجرد ببینند، عدد  بینند، عدد را نمی متقوم می

نه خبری از خدا و دین و. .. بالمره در آن نیست. عرض كردیم كه تقوم گاهی تقومی است كه به قیومیت 

كند كه گفتیم این قسمت برای نظام والیت الهی؛ یعنی در تعدد باید هم تقوم بیاید هم تقوم به  بازگشت می

كنند؛ یعنی قوانینی فراتراز مشیتها در  اگر گفتیم اینها بازگشت به اراده و مشیت میقیومیت حضرت حق. 

هیچ منزلتی نیست، در هر منزلتی متناسب با همان منزلت تابع مشیت حق است. ابزاری هستند كه مشیت 

 كند. آنها را ایجاد می

 هستند واز كجا آمده اند. س: این اشكالی است كه به نسبیت مادی وارد است كه خود قوانین چه كاره

 گیرند كه ماده باشد با وصف حركت. ج: در آنجا عیناً قانونمندش )همین نكته مهم است( قانونمند را قدیم می

 س: پس قانون فرع بر قانونمند است یا قانون حاكم بر. ..
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 گویند اینرا دارا است، واجد است. ج: می

 ... دارد س: پس قوانینش حاكم بر خودش نیست، خصلت ذات

ج: نه! در ترجمه حاكم است، در واقعیت خارجی خصلت ذات است؛ یعنی متحدّند، ازهم تفكیک پذیر 

 نیستند.

گردانند منتهی خصلت یک ذات بزرگ در حال  س: اصالً آخرتها را به همان خصلت ذات اصالت شیء بر می

 حركت

 نید ج: البته یک ذات بزرگی كه خصلت حركتش را شما باید مالحظه بك

 س: عرض كردم یک ذات بزرگی كه حركت ذاتی آن است و

 ج: این هم خصلت حركتش است.

 شود بیرون از شئی گرفت، اگر بیرون بگیریم حتماً س: حركت هم لوازم خودش را دارد. چون قانون را می

ند دارند؛ یعنی این توانند هم بیرون بگیرند، ثانیاً قوانین نسبیت را قانونم گیرند نمی ج:نه! اوالً بیرون نمی

حركت، قوانین حركتی است كه واجدش هستند، هیچ چیز هم از بیرون الزم ندارند. این همان حرف یهود در 

دست خدا بسته  "قالت الیهود یداهلل مغلوله"یک قسمتش كه اگر خدا پرستی را بخواهد كنار بگذارند كه 

اند  آید كه دچار این لغزش بوده م در آنجا به نظر میشود. اما اگر عمیقتر را به آن دقت بكنند كه یهود ه می

 كه كفّار و ملحدین بودند.

آورد آخرش دیگر ماده و قانوش استغنای عن اهلل  اینها هنوز به قدیم بودن در اول یک چیزی را برابر خدا می

دارد و اراده دیگری ماند؛ شما هر چه بخواهید این  كند دیگر جایی برای دین باقی نمی تبارك و تعالی پیدا می

هم نافذ نیست و همه هم اینجاست. اهمیت این مطلب این است كه تكلیف بردار برای ما نیست و برای 

گذارند آنوقت استغفراهلل بعضی ها كه از روی نفهمیدن و جهل )من یادم هست  مشیت ربوبی هم جائی نمی

گفت خدا قانونمندی ریاضی عالم  د میحدود مثالً ده سال قبل یک نفر معروف بود كه در قم درس میده

است استغفراهلل، این از روی جهلش مد شده بود قانون و قانونمند و دیالكتیكی حرف زدن این هم بنده خدا 
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دچار یک چنین شبههای شده بود شده بود( حاال وارد بحث این مطلب نشویم بیائیم سراغ اینكه این 

ی ریاضی است كه به صورت ریاضی در  ت و معبدش ترجمهشود كه معبود ماده اس ریاضیات الحادی می

 جامعه پیدا شده است.

 س: كه آن هم باز خصلت ذات خود ماده است.

ج: بله! مردم در این معبدی كه ریاضیات ایجاد كرده است با آن آئینی كه ایجاد شده است دارند خدای 

تیم اشاره كنیم این است كه در نسبیت خواس پرستند.مهمترین قسمتی را كه در اینجا می مادیشان را می

شود هر چند اعداد تجریدی را آنجا بیاورید ولی نحوه عملیات، آن اعداد را با یک  ضرورتاً تفوّم مالحظه می

كند. حاال در اینكه اگر بخواهیم بگوییم كه قیومیت حضرت حق جلت عظمته و  مفاهیم جدید تفسیر می

مشیت برسد این حاكم بر قوانین است معنایش این است كه مشاركتی را كه اولیاء الهی تا به هر مرتبه ای از 

در طرح. وقانون و در قانونمند عرض كردیم به دست فاعل تصرفی بدهیم كیفَ به فاعل محوری؛ اینكه از 

خواهم بگویم كه اصالً ریاضیات نه فقط دست باالترها را  كنیم نه از فاعل محوری می فاعل تصرفی آغاز می

كنیم چنین است البته  بندد و خودش كاره ای نیست، ریاضیات را ما هم برای كار كردن درست می نمی

كنیم. این تناسب هم تناسب ما  كنیم متناسب با شعاع خودمان هست كه درست می چیزی را كه درست می

؛ از برخورد و دهیم دهند و ما میدان می به اراده دیگران است، یعنی مقداری كه دیگران به ما میدان می

اصطحكاك اراده ها به هم در بعد منفی و در بعد مثبت از بعد تولی و و والیت یعنی شما كه در برابر آمریكا 

زنید در نتیجه  خواهید جلو بروید و هر دو همدیگر را حد می خواهد جلو بیاید، شما هم می هستید آمریكا می

كنم شما یک زور دارید و یک  مثال ساده اش را عرض می شود شود موازنه، قانون ایجاد می تناسب ایجاد می

كند در یک نقطه همدیگر را حد میزند، ایجاد حد  آید، دو زور بر خورد با هم می زور هم از طرف مقابل می

كند. ایندر نفی است، در تولی و والیت هم به نسبتی كه شما در ظرفیتی  كند، ایجاد تناسب و نسبت می می

كنید  كنید، و جهتان به طرف او است، بهمان نسبت قدرت والیت بر نفس خودتان پیدا می یكه دارید تالش م

كنیم و حیوانیت به خرج بدهیم و روی برگردانیم طبیعی است كه میزان سر  به هر نسبت هم كه اعراض می
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بدهند  شود كسی كه تولیش، تولی حیوانی باشد و به او والیت ملكوتی پرستیمان در همان سطح است نمی

خواهند فساد كنند وبه عالم حیوان تبدیل كنند كسی كه اعراض كرد و تولیش، تولی  عالم ملكوت را كه نمی

آورد عطاء من جال؟ ؟؟ نوره سهم سرپرستی حیوانی به او میرسد، سهم  حیوانی بود سهمی هم كه بدست می

ین چیزی را عرض كردیم اوصاف و تواند به او برسد حال اگر در هر سطحی ما چن سر پرستی الهی كه نمی

گوییم نظام والیت، متصرف،  شوند؟ حاال در قسمت تصرفی هستیم، می نسبت بینششان چگونه پیدا می

گویند:   متصرف در قانون هم است، چطوری در قوانین اجتماعی كه خیلی هم رایج،مصطلح و متداول است می

نوشت خویش، حال اینها كم و زیاد خیلی دارد  مشاركت در تصمیم گیری، مشاركت در تعیین آینه و سر

گویم؛ بعداً خواهیم گفت كه تصمیم های اولیاء تاریخ كه محوری هستند تازه  ولكن من از باب مثال داریم می

اولیاء اجتماع هستند چه برسد به اولیاء تاریخ تصمیمهای محوری تصمیم سرنوشت ساز است ولی بهر حال 

گویید عالمت مشاركت این است كه تصمیم این فرد بله  مشاركت دارد بعد میگویید  شما در یک سطحی می

آید قوانینی كه دارای وضع هستند قوانین اعتباری هستند و  یا نه این موثر در وضع قوانین است. به نظر می

 قوانین ریاضی مثالً نفس االمری است. ولی اینجور نیست.

كند كه اگر اعتبارات به آن نسازند قابلیت اجرا ندارند موازنه  ی را میموازنه اراده ها ایجاد نسبتها و تناسبهای

شكند  كند، قانونی كه با تمایالت نسازد قابلیت وضع ندارد می ها یعنی تمایالت اجتماعی یک ساختار پیدا می

یخی كنیم نه تار ساخته شدن قانون با فطرت، مرحله باالتر است، فعالً پله اجتماعیش را داریم صحبت می

تواند، تمایالت یک ساختار  تواند یک جامعه را اراده كند؟ به صورت تاریخی؟نه! دریک زمان می تمایالت می

شود در مراحل تكامل؟ از آنها اآلن ساكت  كند؟ چطور می پیدا كرد بر اساس چه چیزی این ساختار را پیدا می

موازنه اجتماعی، خالف اراده هایی كه  كنیم خالف این هستیم حاال ما خالف این تمایالت را اعتبار می

شود. مهمترین مطلبی را كه  كنیم ، جاری نمی برخورد به هم كرده اند و یک نظام بوجود آورده اند، اعتبار می

گویید من معزله داریم این است كه سازماندهی را چطوری ایجاد بكنید كه  در نظام مدیریت اداری شما می

توانی چارت بكشی، اگر اراده،  ان است، اینها تماماً مستخدم هستند و شما میكارها بهتر بچرخد؟ اینكه آس
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اراده وضع بمعنای اعتبار باشد ك جامعه قدرتش را به تو داده است كه شما اعتبار كنی، امضاء كنی؛ امضاء 

بعد گویند یک قواعدی را رعایت كنید تا بشود اعتبار كرد.  چرخد بعد می كنی كار درست نمی هم كه می

گوییم  گوئید حسب رشدی كه در اینجا است. همه اینها كاشف بر این است كه قوانین وضعی هم كه می می

قوانین اعتباری است. اعتباری است ولی آیا اراده هم مثل اعتبار است؟ یا نظام تمایالت و اراده مثل اعتبار 

وازنه حسب مراحل رشدی كه هست شود، ساختار م نیست بلكه در نظام تمایالت ساختار موازنه درست می

گویید نبض مریض را باید بگیرند بعد بسنجند و نسخه بدهند همانطور  قانون درست كن است. چطوری می

شود اآلن برای اینجا قوانینی را كه گذاشت  باید وضع جامعه را ببینی آن وقت بگویی كه نظامی را كه می

روز شد با اینكه حضرت امام درسی را كه در نجف فرموده كنم دراول انقالب پی چطوری باشد مثالً عرض می

بودند و گفته بودند كه حكومت اسالمی نه استبداد و نه مشروطه و نه جمهوری است بلكه حكومت قانون 

الهی است و والیت فقیه را بعنوان یک شكل از حكومت طرح كردند ولی خودشان بعدًا جمهوری گفتند؛ چون 

كرد كه بگوییم كه كلیه امور از  نه از یک جهت، نه ساختار تمایالت ایجاب می رشدی جامعه از چند جهت

نظامی را كه شما برای توزیع قدرت  "آمنا و صدقنا"نظام والیت فقیه، نه حاال بر فرض هم كه همه گفتند كه 

یم محض هم و توزیع ثروت و توزیع اعتبارات فرهنگی نداشتید؛ یعنی بهر حال اگر اآلن هم مردم كامالً تسل

كه باشند تمایالت به طرف ناب باشد شما احكام كلی الهی ناظر به مبتال به فرد را دارید این به خالف احكام 

كنید كه احكام مدیریت اسالمی ولو حاال در بحث ریاضی جایش نیست ولی  مدیریت اسالمی است سؤال می

كنم كه باید معادله بدهید، آنجا معنا  رض میاشاره ای به موازنه باری تمثیل و تطبیق و روشن ترشده است ع

ندارد كه قانون خاص بدهید؛ شورای نگهبان باید روی نظام معادالتی كه مجلس تصویب میكند برای دولت 

گویم یعنی هرگز یک حكم ثابت مثل مبتال به فرد نداریم،  گویید معادله یعنی چه؟ می بتواند حرف بزند می

وصف جامعه و آن وصف دیگر جامعه چطوری است هرگاه مجموعه اینجوری  گویید ببین نسبت بین این می

بود وظیفه است كه شما اینكار را بكنید هرگاه نمونه برداری كردید مجموعه یک جور دیگری بود یک حكم 
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بینید، موضوعات را از  برید و بعد آن را متغییر می دیگری دارد. اینكه احكام را روی نسبتها و مجموعه ها می

 شكل موضوعات بریده جدا ببینید

كند البته شما ممكن است بگویید كه  خوب! این یک مدیر را با یک ابزاری در اداره و تصمیم گیری مواجه می

تان اختیار  خواهید در برنامه گویم در هر سطی كه می شود می تصمیم گیریها در سطحهای مختلف تقسیم می

بدهید. بعباره اخری اختیاراتی را كه شورای نگهبان به بانک مركزی بدهید باید متناسب سطح، معادله تحویل 

ضابطه آن چیزی هم كه باید در  آید نه بی دهد این اختیارات در كلیه وزارتخانه ها می در نشر اسكناس می

كند، حوادثی را كه رهبر درست میكند رابطه  مجلس ناظر باشد باید بتواند استراتژی ای كه رهبر درست می

ها و جامعه به صورت كلی مشخص كند و نظربدهد چهارچوبه بكارگیری معادالت را بدهد  را با این معادلهاش 

و معادالت را هم در آن چهار چوبه های مصوب مجلس، هست دولت و مثالً وزارتخانه های مخصوص، حاال 

ند، مشغول بشوند كه كن مثالً آنب بخش كه روی وصف مثالً سیاسی یا فرهنگی یا اقتصادی جامعه كار می

زنم  آورم و مقصود از این مثالهایی كه دارم می تر می كنم و مثال را پائین تر می بعبارت دیگر من این را باز ساده

گفتن تعدد است، اینها را كه موازنه میآورم اصوالً برای این این كه تعدد را معنا كنم؛ یعنی قصدم این است 

گوییم قضیه، قضیه ای است  را می "حسین كرد شبستری"نكند كه قصه نویسد، خیال  كه همان كسی كه می

كه ببینیم آیا این قوانینی كه برای دولت است در مدیریت سه سطح دارد یا تقارن بین موضوعات را مالحظه 

 شود یا تقارن. كنند این مبتال به فرد می می

 س: همین را توضیح بفرمائید كه 

رسد به اینكه مایک  گویید ما برای اداره اینجا آخرین كار می كه شما میج: تقارن بین موضوعات مثل این

فرمائید قلم، مداد، خودكار، پاك كن،  لوازمی برای نوشت افزار )مثل قلم مداد، خودكار، پاك كن( وقتی می

ئید مثالً فرما شود. وقتی هم می مداد تراش، كله... سنجاق، كاغذ، دفتر، زیردستی، میز، اینها وسائل تحریر می

شود كه اینجا الزم است در جهات مختلف حوائجی كه  میكرفون، ضبط صورت، نوار، تمام اینها ابزاری می

نویسیم همه اینها  كنیم آنجائی كه انبار داری می داریم ما یک ابزارهای را الزم داریم این را دسته بندی می
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زارهائی هستند كه در اینجا بگونه های مختلف آنجا هستند و تقارنشان بر حسب موضوع است؛ یعنی اینها اب

سپارند.  شود به دست انبار داری نمی مورد احتیاج است. خوب! نوارها پس از پر شدن به نوارخانه برده می

سپارند آیا اینها جزء  دار نمی شود وبه دست انبار ها پس از نوشت شدن مثالً به بانک اطالعات برده می كاغذ

یست؟ بلی! احتماالً جزء سرمایه های فرهنگی اینجا است ولی دیگر در تعریف قبلی كه سرمایه های اینجا ن

خورد. اینجا سرمایه ای ك دارد قطعاً اگر مثال دو هزار و خرده ای نوار است  دیدیم نمی تقارن موضوعات می

كه اگر بخواهیم آنها  بینید نوارهای دست دوم است این دو هزار و خرده ای نوار را اگر از دید انبار داردی می

ارزند چراكه نوار كهنه است یعنی از نظر اقتصادی خُرد كه در تقارن  را در بازار بفروشیم یک دهم نوار نو می

موضوعات است اینها مصرف شده است ولی اگر ازدید فرهنگ و سیاست و اقتصاد بیینید یک نوار از اینها از 

ارزد؛ یعنی اگر دوره اینها از بین برود مثالً  ش به صد تای آنها میارزد، گاهی یک دانه ا ده تای آن بیشتر می

گویند حاضر هستیم كه برای هر دانه اش كه ضبط كرده باشد و جای دیگر باشد برابر پول صد تا  نباشد می

كنیم كه یک كپی از آن به ما برسد. این دیگر ارزش نواری نیست بلكه ارزش یک چیز دیگری  نوار خرج می

ه در آن نوار وجود دارد، بخاطر مفهومی كه در آنجا است. حاال بگذاریم. دسته بندی در مدیریت كارها است ك

سپارند و به آن بخش مثالً  كنند و كارهای مشابه را مثالً به یک بخشش می كنند ودسته بندی می تقسیم می

ر مختلفی كه از نظر مصادیق گویند این در امو گویند یا بخش برنامه یا بخش آموزش می بخش تداركات می

گذارد ولو از نظر خصوصیات شخصی  مختلف یا امور مختلفی كه یک مشابهت هائی باهم دارند یک جا می

مصداق، متعدد است خوب! دركالن شما مجبور هستید كه اینكار را كنار بگذارید و یک جور دیگری دسته 

مفهوم است، تقارن باید تقارن مفهومی باشد نه  گوئید كه بندی كنید. در تقسیم بندیهای سطح باالتر می

گویید دسته هایی كه مفهوماً  گویید بلكه می تقارن موضوعی كارهای مشابه، چیزهای مشابه در كار آئی نمی

گویید؟  كنم كه آیا پزشكها را می گویید بازار كار. از شما سؤال می آید مثالً وقتی می یک كار از آنها می

گویید آنها درآن  گویید؟ می گویم كه اساتید دانشگاه را هم می م درآن بازار هستند میگویید پزشكها ه می

گویم آنهائی كه دارند مثالً چیزی را  كنم می گویید؟ بله! هستند هر چه ذكر می گویم نانواها می هستند. می
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دماتی هم هست، تمام گویید بله! در آن خ كنند می گویم توزیع می گویید بله! هستند می كنند می تولید می

گویید انواع كاالها در آنجا حضور دارند مفهومی كه شما در اینجا  گویید. بازار كاال كه می اینها را بازار كار می

سنجید دیگر مفاهیمی هستند كه از مفهومی كه در انبار داری بكار میبرید از  دارید و نسبت بینشان را می

برید خیلی عامتر هستند. مفهوم نیروی كار در وزارت كشاورزی،  مفهومی كه در یک اداره خاص بكار می

پوشاند.  كشاورزان هستند و كارشناسان و مدیران كشاروزی هستند ولی مفهوم كار در بازار كار همه را می

كشی روی زمین تماماً را میپوشاند و همه را كاالی  ای خیابان، پل، سد، كارخانه، زه مفهوم كاالی سرمایه

 گویند. ای میسرمایه 

شود شما  ای خوانده می سال است بعنوان كاالی سرمایه 15كشی فنی مكانیزه كه عمرش  گویند زه می

گویید؟ اینكه زمین را مانند جدول حفر كرده اند  گویید این چه سرمایه ای است كه شما سرمایه می می

و اینجا بعنوان یک كاالی سرمایه ای  كشد تا پر بشود یا از كار بیافتد سال طول می 15گویند این جدول  می

شود. بعبارت دیگر سرمایه های منقول و غیر منقول باَی نحو كان ولوبشرط اینكه كاال نباشد، كاالی  تلقی می

گویید بازار پول  كند كاالی سرمایه ای نباید باشد. حال می مصرفی نباشد كاالی مصرفی را خارج می

كنید؟ بودجه مال دولت است؟ اصالً بازار  ی است كه دارید صحبت میكس  خصوصیت اینكه این پول برای چه

خواهم  گویید نه! من می پول را شما چه كار دارید بگویید مردم چقدر پول دارند، چقدر پول ندارند؟ می

گوید یعنی  گویید سرعت چرخش پول یعنی چه؟ می سرعت چرخش پول را در یک جامعه مالحظه بكنم، می

تواند در این جامعه داشته باشد اینجا را كالن یا تقسیمات  ند داشته باشد، سودی كه میتوا رشدی كه می

 گوییم.  مفهومی می

كنیم، اوصاف غیر از مفاهیم كالن است؛ مفاهیم  گویید كه ما تقسیم با اوصاف می آئید و می از اینجا باال می

یا توسعه اقتصاد كشور یا توسعه قدرت  گویی توسعه فرهنگ كشور آیند. در اینجا می واسعه در اوصاف می

گویی كه منتجه شما یعنی آخر كار راندمان آن را كه بخواهی بگیری  سیاسی كشور اینجا اوصافی را می

خواهی بگویی كه در موازنه جهانی من برتری سیاسی، اقتصادی، فرهنگی داریم، برتری سیاسی، فرهنگی ،  می
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تصاد احیاناً از نظر تكنولوژی دچار مشكل هستیم ولی الحمدهلل ما مثالً اقتصادی داریم یا اینكه مثالً در اق

درسیاست اینجوری هستیم، درسیاست، قدرت ما به نسبتاً افزایش چشمگیری داشته است آنهم در حدی كه 

 ایم دراقتصاد ، آنها برای ما مسئله ایم در اقتصاد، برای مردم دنیا مسئله نشده برای مردم دنیا مسئله شده

هستند. در فرهنگ، انشاء اهلل تعالی درآینده، برای مردم دنیا مسئله خواهیم شد؛ یعنی برای استكبار مسئله 

 خواهیم شد.

حاال عنایت بفرمائید برای تنظیم، اگر شما بخواهید مدیریت نسبت به توسعه اوصاف در هر سطح داشته 

حویل بدهید بلكه باید احكام معادله به او بدهید باشند معنا ندارد حكم ثابت مثل حكم مبتال به فرد به آن ت

 البته احكام معادله را آیا فقط باید از ریاضیات بدست بیاورید؟

نه! بعداً خواهیم گفت كه باید ریاضیات شما در خانه اهل بیت طاهرین صلوات اهلل علیهم و اجمعین برود و 

گویید عمل به  ست. تكامل فرد را شما میاستنباط بكند كه تكامل جامعه را چطوری شرع رهبری كرده ا

احكام فردی، احكام كلی الهی انسان در برابر مبتال به كه قرار گرفت باید این كارها را بكند ولی معنای مبتال 

خواهد هر اداره و هر وزارتخانه بدهد  به سازی كه مسئولیت مدیریت است برای توسعه و تكامل، نسخه می

شود البته كسی  ه انسانهایی كه تحت پرورش هستند رشد پیدا كنند حاال میبرای آنكه مجموعه هایی ك

گویی اینها خالی از  بگوید كه اصالً ما چنین وظیفه ای را نداریم و عباد را به حال خودشان بگذارید ولی می

 آیا آید و خارج از موضوع است. اصالً اكوان نیستند دراینجا یک نكته كوچكی را عرض كن كه در پاورقی می

شود آیا این مفهوم حكومت  شود مفاهیم و ادبیات جدیدی كه پیدا می موضوعاً تكامل اجتماعی وقتی پیدا می

از قبیل منقول عرفی است؟ تا بگوییم كه امر شارع ناظر به حقیقت شرعیه است ونه حقیقت عرفیه یا موضوعاً 

منقوالت عرفی نیست؟ مثل حوادث جدید اگر موضوع تكاملی باشد از قبیل حقیقت عرضیه نیست، از قبیل 

شود موضوعات جدید، حادث بشود حكومت در مفهوم  گویید می كنید و می كه منشاء در جای دیگر ذكر می

توانید بگویید شرع نظر به عدل و ظلم درباره اینجا ندارد  تكاملی موضوعاً، موضوعش توسعه یافته است. نمی
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د سازگار با این حرف نیست وسائل ارتباطات ایجاد شده است همین قواعد عمومی ای كه درعدل و ظلم داری

 فرمائید ایجاد شده است، تكنولوژی كه می

امكان ارتباط ایجاد شده است، امكان ایجاد بیم و امید در یک نظام توسعه یافته ایجاد شده است ؛ اما من بیم 

یک ادراك از آن، این است كه بگوییم  "دوكماعدوا ما استطعتم من قوه ترهبون به عدواهلل و ع"و امید یعنی 

شود، یک احتمال دیگرش این است كه همین قدر كه همین اآلن كه  مثالً بیم و امید بوسیله اسلحه تمام می

ما اینجا نسشته ایم خبر برسد كه حكومت آمریكا متالشی شده است انشاء اهلل مثل حكومت روس این خبر 

د هدایت بیم و امید عمومی مردم جهان؛ یعنی توسعه تمایالت و جریانشان گذار در ترسها و رغبتها اثر می

شود در معادالت اقتصادی بازار اثر  مردم در تصمیم گیریشان همین اآلن صرف اخباری كه درباره ارز گفته می

ن كه دارد. صرف خبر نه اینكه واقعیتش الزم نیست اآلن در موازنه تک محموله نفت كمتر بیرون برود نه! اآل

گویند فالن جا تصمیم گرفتند كه نفت نخرند حال هم فعالً تا وقتی كه نخرند شش ماه بعد هم  مثالً می

ایم و پولش را هم طلبكار بوده و در هر  رسد؛ چون ما یک سری كشتیهای جنس فروخته اثرش به اینجا نمی

تا  10بخواهد اجرا بشود اصالً شاید حاال گرفتن هستیم حاال این تصمیمی را كه گرفتند تا شش ماه دیگر كه 

خبر دیگر شد كه این تصمیم شكسته شد ولی صرف این كه این اعالم شد بالفاصله قیمت نفت در دردنیا 

گویند قیمت دالر این  گیرد پشت سر قیمت نفت هنوز هیچ خبری نشده است فوراً می تحت تأثیر قرار می

ز اینكه مثال این را اگر بخواهیم به قبل ببریم شبیه سحر و مقدار باال رفت حاال شما مالحظه بفرمائید ج

شود واقعاً تصرف در اوهام شهوات مردم است، مردم یک زندگی روی  تصرف در اوهام و مانند اینها می

تمایالت مادی دارند و یک حرص خاصی و یک جریانی پیدا كرده است كه صرف توهمات وهدایت این 

یا حكومت را درست میند خوب! سوال مهم من اینجا تس كه مگر مس شود  توهمات حكومت را زمین میزند

گذارد كه كفار كیف  شما بگویید كه اسالمی دربار سر پرستی جامعه در این مرحله نظر ندارد، آیا اسالمی می

توانند عمل  یشاء كا رار جلو ببرند؟ بعد بگوییم عبد خودشان به تكلیف فردیشان عمل كنند؟!! خوب! نمی

تومان میرود بعد این مطلب  270یا  280نند وقتی كه این توهم بر مردم غالب شد نرخ دالر یک كرتبه تا ك
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وشد سلطه كفار ر مسلمین ایجاد  اثر واقعی دارد؛ یعنی جنابعالی واقعا قدرت خریدتان یک مرتبه كم می

ئد تا اینجا نبینید و یک شو لن یجعل اهلل للكافرین علی المسلمین سبیال یک وقتی است كهمی خواهی می

گویید كه در شرایط فعلی حتما این است اگر لن یجعل اهلل للكافرین علی المسلمین سبیال اگر  وقت می

ترهبون به عدو اهلل و عدوكم بر حسبت موضوع و فعلی آیا مس وشد اصال حكومت بمعنای غیب و قصر 

گرفت؟ یا اینكه حكومت حتما حاكمتی بر  شود حكومت را بمعنای پیاده كردن فقط احكام گرفت؟ آیا می

ایجاد حوادث؛ یعنی حاكمیت بر جریان توسعه؛ یعنی حاكمیت بر زمان و ماك؛ حاكیت بر ترتیب امور و 

حاكینت بر تبدیل امور و توسعه آنها اگرگفتید موضوعا والیت اجتماعی این حكومت را دارد حاال سراغ موازنه 

توانید بگویید كه قوانین  كند آیا شكا می شكل، قوانین ریاضی را چكار می آیم تا ببینمی موازنه در این می

اجتماعی، قوانین اعتباری هستند و موازنه در آنه رهعایت نشود یا نفوذ اراده ا و سرپرستی كرددناشن و نظام 

گیرد یک  یوالیت را جلو بردن، بر قوانین ریاضی اداره جامعه حاكم است. حال ما كییفیتها چطوری از شرع م

بینیم كه تناسبها و نسبتهائی كه در بانک مركزی است  كنیم می بحث علی حده ای است حاال كما عنایت می

كنم و كار ندارم با اتمكه  تواد بگوید من معادالت پول را اجرا می تابع اراده رهبران اجتماعی است كسین نمی

توانی كاری نداشته باشی، بازار اشتغال؛ یعنی بازار  ا نمیگویم شم رود. من می آید یا باال می نرخ دالر پائین می

كار، بازار سرمایه، بازار كاالهای شما تماما وابسته به این موازنه بین المللیشد؛ یعنی كی نسبتهائی بین 

مفاهیم كلی داشتیم و یک نسبتهائی دنبال اوصاف داتیم نسبت اوصاف همینشه غالب بر نسبت بین مفاهیم 

عنی محاسبات كالن، معاالت ریاضی در بخش كالن از معادالتی كهدرنوصاف توسعه است تبعیت كلی ایت؛ ی

كمی كند. توسعه ارده اجتماعی بر معادالت ریاضی تنظیم حكومت دارد. حاال خود آنهاآیا معادله دارد یا 

ست ك التبه ی تاریخی برای ما واضح ا ی تاریخی؟ واله ندارد؟ معادله اش در دست چه كسیم است؟ واله

شود ه در حیوانیت شریر تر هستند؛ یعنی ااس  ی تاریخی برای كفار از طریق ائمه ناز و ابلیش اداره می واله

ی تاریخی مركنز هستند؛ یعنی مشیتها در هر سطح بر نسبتها غلبه دارد،  شرارتشان شدید است ولی واله

ها و تناسبها و معادله ها و ریاضیات ، مشیتها است. یعنی زیر بنای آن اسن نه اینكه غلیه دارد، زیر بنای نسبت
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ها ننسبتها اس بعد وقتی اینجوری شد قویم ماالت 5پس نظام شاءها نظام مشیتهانظامی حام بر نظام موازنه ا

شود حال اینجا یک نكته مهمی ار  ریاضی نظام والیت و طبیعتا مشیت بالغه حضرت جلت عظمته می

كنیم ؛ نظام نسیتها قواین  كه اینجوری نیست كه نسبتهائی را كه دگر میخواهم خدمتتان عرض كنم  می

ننفسه فاعل تبعی هستند ولی فاعل محوری تبعی تبعی هستند یعنی نسبت به فاعلهای تبعی محور هستند؛ 

یعنی ما تبعی ها را هم دسته بندی داریم، تبعی تبعی تبعی داریم ك آن پائین پائین پائین قارار داردئ ولی 

محوری موری تصرفی تبعی داریم كه محور برای تصرف نسبت ب امور تبعی است آنجا ر شما ریاضیات 

آید قواین را دسته  گویید نه! محوری تبعی تبعی التبه در محوری تبعی تبعی همابز قواین هستند می می

محوری، تصرفی،  گیویی قواین منطق جایگاهشان كجا استریال حتما قوانی رد بینشان كنید و می بندی می

شوند)عنیا مثل كلمات( البته باز فراموش نكنید  تبعی دارند ولی خودشان را یادماننرود ك از تبهی خارج نمی

كه كلمات درمنزلت اولیاء نعم، رایضیات حاكم بر تاریخ هستند و كلمات حضرت حق جلت عظمته ر مرتبه 

همه اشاء است، ك حال وارد آن بحث نی شویم؛ عالیه كه طبیعتا عین ریاضیات حام بر كل تكوین و بودن 

 گردم تعریفی را ك از تعدد. دوباره بر می

فرمایئ تبعی هستند نسبت به فاعل خودشان تبعی هستند نه اینكه مثال قوانینی كهشرع  س: یعنی یانه می

 دارد نسبت به ما تبعی ست نیبت به فاعل خودشان تبعی هستند

 ج: یعنی نسبت به اولیاء تاریخ

 س: تا به كلمات حق برسد كه نسبت به حضرع حق فاعل تبعی است.

شودهن؛ یعنی بقیه زیر  بل! نسبت به حضرت حق، فاعل تبعلی است بقیه تولی به اینها دارند و تابعشان می

دست این قواینن هستند اینها دیگر برای آنها محور هستند مثال ما قطعا به كالمات معصویم باید تولی دشاته 

تواینم ولیت پیداكنیم پس  باشیم، پس ما تبعی هستیم ولو ماصاحب اراده هم باشیم به نسبت تولیمان می

بنابراین قواین ریاضی را كال دراول با یک چوب راندن در غایت غفلت است كه كسی لگوید ریاضی كلمات و 

. شب قدر بر وجود مبارك ریاضیات بعبارت دیگر معادالت و نسبتها و تناسبها تماما به یک ردیف هستند
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شودتقدیرات مثال یک چیز خیلی  شو امری تقدیری تقدیرات ما هم در آن پیدا می حضرت بقیع اهلل نازل می

كوچكی هم ممكن ایت پیدا بشود حال كسیم بگوید ك شب قدر هماندازه كار من معین شده است وهم 

رانده اید. اینجوری كه نیست، م چه بسا مثل اندازه كار موالی من معین شده است پس به یک چوب آنها را 

آب خوردن حضرت ولی عصر بتوانند تقدیرمان را شفاعت بكنند كل یوم هو فی شأن باذن اهلل تبارك و تعالی 

هناهین بوشد آن غیر از ی نفراست. تبدیل شدن اگر م  عوض كنن ولی تغییراتی كه در كل عالم می

گویید كه و التسبتدل بی غیری فان استبدالک بنا غیرنا  مبارك مییكمقدرای فضولی بكنیم، آخر آن دعای 

علیک یسیر. ... اصثال خبری نیست. حال مثال اگر تعداد مرغ و جوجه داشته باشمی و حاال دستور بدهیم كه 

یک از آنهارا برای ظهر طبخ كنند، این برای آن مرغ، حیاتش كم و زاید میشود؛ برای چه این مرغ باشد چه 

 رغ دیگری باشد، چندان فرقی نمیكندآن م

گوییم تعد  خواهم عرض كنم كه قوانی را فعال در شكل خیلی كلی تعددی را ه در اینجا می بهر حال می

متناسب با نظام و جایگاه نظام و تولی تعریف میشود.بنابراین حتما در دستگاه ما نقش اوصاف برابر نیستند 

دا خوهیم گفت اوصاف محوری با اوصاف تصرفی فرق دارند یعنی نیت هر چند كه متقوم هستند اوصافی را بع

و اراده بر نسبت حكمت دارد.حاال اگر شما یک ریاضیاتی را طرح كردنید كه معارله ها بگونه ای تفسیر بشود 

خواهید بكنید و جمع بندی بكنید و حكم بكیند  كه اصل در آن ارداه و نیت باشد، نعین توسعه كار را كه می

ویید هر كسی به هر اراده و نیتی باشد ما ركاری به او نداریم، اثر عملش چیست؟ پون یكفرض این است نگ

كه ما اثر عمل را به محسبه بكشیم )كاالها( یک فرض این است كه قضیه را كالئی نببینیم البته یادمان نرود 

بندی مادی كرد و اصل را در آن شود دسته  ك كاال را هم میشود خرد، كالن توسعه دید موضوعات را هم می

شود هم بگوییم نخیر!  خصلت مادی دید و تا تقوم و نسبیت هم جلو رفت و دلها را مطیع فرض كرد ولی می

 شود به نحو كال سلوك كرد، آرم را كالئدی نكن، آدم را به صورت عروسک نبین با آدم كه نمی

 503شماره Bاز طرف 16ی  یان نوار جلسهاپ
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 13جلسه 

 بسمه تعالی

 دوره استداللی ریاضیات اسالمی

13/81/1737 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

 مفهوم تعدد در ریاضیات نظام والیت و بیان سه سطح ریاضیات تبعی تصرفی و محوری در آن

 

از « تعدّد و وحدت درشكل انتزاعیش»ی این است كه  حجت االسالم و المسلمین حسینی: بحث درباره      

شود )هر چند تعریف این انتزاع شدن در نظام والیت،  ی حدود عینی یا حدود فرضی، انتزاع می مالحظه

 باشد(. « ایجاد نمودن»

ی انتزاعِ سطحِ دوّمی است كه نسبتِ به  ز مرحلها« پذیری پذیری و كاهش اضافه»و پس از انتزاع نمودن، 

 3ـ  2»كه به هم اضافه بشود و یک حدّ بزرگتر و لحاظِ كلّ و جزء, معنای « حد 2»گیرد. از  حدود انجام می

 گیرند. در یک كل ]به صورت[ انتزاعی قرار می« 1ـ  1ـ  1دهد[ كه  ]می 4ـ 

، عملی انتزاعِ بر انتزاع است؛ یعنی كلّش هم «اضافه»و هم  هستند« انتزاعی»بنابراین هم معنونهای عناوین, 

 هستند. « اجزایی انتزاعی»است و اجزایش هم « كلی انتزاعی»

, جز معنیِ حدّ، معنیِ آخری 1شود. نه برای  می 1ـ  1یک ماهیتی است كه شامل « 2»شود,  می« 2»، 1و1

 شود. لحاظ می

شوند  ای هستند كه در ماهیات ثانی به قیدِ اضافه مالحظه می )حدّ خاصّ( و نه وقتی كه یكها حدودِ خاصه

ندارد، خودش  1ـ  1چیزی بجز ظرفیت برای « ماهیت دوّم»شوند[.  ]و[ امرِ زائدی بر امر اوّل ]مالحظه می
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« معنای جمع»، «معنای وصف»است  1ـ  1است، خود ماهیّت دوّم كه ظرف برای « وصف»هم همان معنای 

 .1ـ  1است،  1آورد؛ یعنی خصوصیتش تكرارِ  دن خصوصیتی زائدِ بر خصوصیت اوّل نمیاست و این جمع ش

تواند داشته باشد مگر به نسبتش به سایر  معنایی نمی« 1»حاال اگر متقوّم بودند كه در نسبیّت عرض شد! 

« 1»مفهومِ شود ولی در یک روشِ محاسبه, كه در آن روش،  بكار گرفته می« محاسباتِ نسبیت»در  1اعداد، 

، معلوم «منزلت اوّل»از قبیل یک منزلت است كه بدونِ لحاظِ سایرِ منزلتها قابلیتِ لحاظ ندارد. اگر گفتند: 

 شود باید منزلتهای دیگری هم فرض بشود تا منزلت، منزلت اوّل باشد. می

ت بكند )متقوّمِ به خودشان گوییم: اگر تقوّمشان به فاعلِ واحد بازگش آییم و می حاال از این یک قدم باالتر می

 نباشد(.

 باشد نه اینكه متقوّم نباشد.« تبعی»حجت االسالم میرباقری: یعنی تقومشان به خودشان, 

، تقوم منزلت «تقوّمشان»ج( بله! تقوّمشان به خودشان با تقومشان به فاعل محوری كامالً فرق داشته باشد. 

به فاعلِ محوری یا « ی تقومش نحوه»اعل محوری باشد و ی تقومش به ف ، نحوه«تابعِ تقوّمش»به خودش و 

نسبت حاكم، به فاعل واحد بازگشت كند )به فاعل باالتر ]برگردد[(. تقوّمش به خودش را عرض كردیم: 

بین این فاعل و فاعل باالتر « نسبتِ شاملی»و « نسبتِ باالتر»منسوب به تقوّمش به فاعل باالتر است. یک 

گوید: حركت, منسوب است به اینكه كجا باشد؟ منسوبِ به جایگاه است. اینجا  كه می« نسبیّت»داریم، مثل 

 منسوبِ به كیست؟ «, نسبت»منسوبِ به نسبت است ولی 

 كند. ]منسوب[ به اعطایِ نظام فاعلیت ]است[ كه بازگشت به فاعل باالتر می

، یک امر ثابتی نیست كه بگوییم چه نسبتی به باالتر دارد تا بگویم چیست, كه فرضِ ماهیّت در «نسبت»

تابعِ نسبتش به فاعلِ باالتر است ولی نسبتِ باالتر به «, تقومِ فاعل به خودش»ی باالتر بشود. بگویم:  مرتبه

باشد(؛ تا بگویم: دوباره فاعل  االتر میباشد )بین آن و فاعل ب عنوان یک كیفیتِ ثابت بین آن و موالیش می

منسوب است و قانون اصل بشود، نسبت اصل بشود. نه! نسبت باالتر به فاعل باالتر « قانون»پایین تر به 
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شود.  می« نظامِ فاعلیّتِ باالتر»ی فاعلهای باالتر باشند,  منسوب است، فاعل در آن اصل است و اگر مجموعه

 ها( به كجا برمی گردند؟  )خود آن نظام, نسبت، «نظامِ فاعلیّتِ باالتر»

ایجاد »شوند ]بلكه[ منسوب به  كنند, نه اینكه در بساطت منحل می ]جواب اینكه[ بازگشت به فاعل واحد می

 هستند.« او، به شاء او، به مشیّت او

ا كرد, دیگر بازگشت به شاء پید«, نسبت»ها بازگشت پیدا كرد و  اگر نسبتها و درمراتب مختلف به مشیّت

شود و نظام مشیّت,  حاكم بر نظام نسبیت می«, نظامِ مشیّت»شود.  شاءِ فاعلِ باالتر می«, قَیوّمِ نسبت»

كند. در عین حالیكه در هر سطح نیز مشیّت لحاظ شده ولی لحاظِ تبعی, نه  بازگشت به مشیّت بالغه می

ای قدرتِ شاء  ر اذن بدهد و به اذن او درمحدودهلحاظِ جبری! میزانِ تواناییش تا زمانی است كه مشیّت باالت

 دارد.

تایی  3ی  دریک مجموعه  در چنین نظامی معنا دارد، نسبت بین یک فاعل و فاعل دیگر كه طبیعتاً« 1»حاال 

شود  شود؛ این سطحِ اوّلِ باالجمال، مصادیق متعدّد دارد؛ به صورت كلی می در سطح اوّل, باالجمال لحاظ می

 3»را به عنوان « 3و 2، 1»توانیم  ای كه اگر انتزاعش بكنیم, می كرد ولی چه نحو كلّی؟ كلّی آن را لحاظ

توانیم  ی سطوح مشاهده كنیم )هر سطح متناسب با منزلت خودش(؛ ولی آیا باز می در كلیه« خصلتِ فاعلیّت

است یا  1ـ  1، «2»بت است. آیا ، یک نس1اینها را از هم، بِبُرّیم و آن را دارای یک حكم بكنیم؟ نه! بنابراین 

 2ـ  1وصفِ ممایز با  1وجه و  1، «3»است كه در یک مجموعه قراردارد؟ و  1اینكه یک وصفِ ممایز با وصفِ 

گوییم, دوی از واحد قبلی نیست بلكه وصفی  را كه در اینجا می« دویی»است كه در یک مجموعه قرار دارند. 

 است.دیگر ]است كه[ متمایز با وصف اوّل 

ای كه خصوصیتِ وصف  نسبت بینشان چطوری است؟ نسبتِ بینشان, نسبت یک دوّمی است یا نه؟ یک دوّمی

اوّل و وصف دوّم را بخواهد بگوید. بله! ]این چنین است[. یک دوّمی ]ای كه[ یک جامعِ مشترك ]است را 

]است[، « د نسبت به تأثیرِ تصرفینسبتِ تأثیرِ تبعیِ واح»بخواهد بگوید[، نه! ]این چنین نیست[, به معنیِ 

. نسبت تأثیر شدیدتر است؛ 1ـ  1نسبت به  2است, نه مشمولِ ماهیتِ « نسبتِ تأثیرِ تصرفی»یعنی شامل 



368  ····························································································································································  

یک »نسبت به او تابع است؛ درظرف مشیّت او قدرت حركت دارد. البته  1یعنی نسبتِ تأثیری است كه فاعلِ 

آوریم ولی نه با قید مشترك كردن، وجه اشتراك لحاظ كردن  ل میرا هم اینجا در محاسبه برای كنتر« دومی

تابع وجه اختالف ]است[، وجه اشتراكی كه تبیعت « وجه اشتراك»و وجه اشتراك را اصل قرار دادن ]بلكه[ 

 از وجه اختالف و امتیاز بكند این بسیار فرق دارد با وجه اشتراكی كه حاكم بر وجه اختالف باشد.

 رمودید: اصالً خودش وجه اشتراك است؟س( روشن نشد. ف

دهند تا آن را  كنم. وجهِ اشتراكِ در اینجا )در یک متغیّر و تابع(، یک وجه اشتراكی قرار می ج( عرض می

در متغیّر اصلی و تبعی مثالً یک دوّم است. هر  "ب"به  "الف"گویند: نسبتِ تغییر  كنند و می كمّی می

شود. تغییرات  قع بشود, مثالً: دو برابر یا یک دوّم آن در امر تبعی واقع میتغییری كه در یک متغیّر اصلی وا

اید و  كنند. معنایش این است كه با یک معیار و مقیاسی, هم او را كمّی كرده این, از تغییرات آن تبعیّت می

متغیّر و تابع اید؛ یعنی وجه مشترك دارید؛ ولی ]آیا[ وجه مشترك، اصل در محاسبه در هم این را كمّی كرده

 است یا وجه ممتاز؟ طبیعتاً وجه ممتاز.

گوید: كمیّت چه باشد. در هر كجا كه سخن از تغییر است, سخن از خصوصیتِ  اساساً می« وجه اختالف»

است كه معرّفِ كمّ است. « كیفیّت»گوییم.  كند؛ حجم مخصوص می از وصف تبعیت می« كمّ»اوصاف است. و 

ذات آن وصف, معرّف آن نسبت است. وجه اشتراك ]است كه[، تبعیِ عمل   د؟]اینكه[ چه نسبتی را دار

 ای را، چه وجه اشتراكی را داشته باشیم؟ كند. چه كلّی می

كنند؟ نسبت بین اوصاف  كنند، اوصاف با هم چگونه عمل می ]بستگی به این دارد كه[ نسبتها چگونه عمل می

خواهید اوصاف را متغایر  فرض كنیم, آنجایی كه می« عیسطحِ اعداد تب»چیست؟ اگر یک سطح از عدد را 

از یک  2ـ  1تان یک وصف و یک وصف آخر است, نه  ذكر كنید, اعدادِ اصلیتان را باید بنویسید. اعداد اصلی

 امر مشترك.

وجه »شود: یكی اینكه  تا تعبیر می 3را اصل ببینید و نسبت، تابع باشد؛ دقت كنید كه « مَشیّت»اگر شما 

چه متصل, چه منفصل را رسم كنیم، دوّم اینكه « 3ـ  2ا ـ »را اصل بگیریم و اعداد انتزاعی « تراكاش
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را در مجموعه، اصل بگیریم و برای تغییر اوصاف یک متغیّرِ اصلی و یک متغیر تبعی فرض كنیم « اوصافی»

« موضوعاتِ متعدّد»ارند. نقش اصلی را در مجموعه د« اوصاف»نقش تبعی را دارند و «, اعداد»كه در اینجا 

شود.  ی نسبت و درتعریف نسبت بكار گرفته می در مالحظه«, اعداد»شود و  نسبتشان به هم مالحظه می

 است.« دگرگونی اوصاف در دگرگونی مجموعه»است و « تناسبِ بین اوصاف»واقعیتِ مطلبِ مفروض ما, 

« كم»شود و اال اگر  گیری می اندازه« كم»ی  سیلهوضعیّتِ دگرگونی و تغییراتِ اوصاف در تغییرات مجموعه، بو

اصل نیست. در آنجا «, كمّ به عنوان قدرِ مشترك»را در حاقّ آنجایی كه باید متحد با كیف باشد, بُردید؛ دیگر 

آید اصل است, كه سهم در منتجه برابر نیست. مربوط به عوامل مختلف است  ای كه مشتركاً بوجود می منتجه

ی اعدادِ تبعی یا كمی كردن  وامل و شناختن عامل اصلی و نسبتش به عوامل دیگر, بوسیلهو اختالف در ع

 گویید: وصف در تعدّد اصل باشد. گیرد. همین قدر كه شما می انجام می

 افتد. گیرد؛ اصالً كمیّت از موضوعیّت می س( بنابراین پشت دست عدد ما یک مفهوم كیفی قرار می

 ج( به نحو تبعی است.

 كنیم. كنیم یا كیف را به كم تعریف می ه! ما دیگر كمّ را به كیف تعریف میس( ن

 ج( احسنت! ]با تحسین[

بار تبعی بگوییم. این  6شود:  كنیم، پشت دست آن مثالً می س( آخر كار هم اگر كم را به كیف تعریف می

 افتد. موضوعیت میبار تبعیّت، هیچ مفهوم دیگری ندارد, نه اینكه عدد یا مقدار از  6عدد یعنی 

بار تبعی یا اینكه او را بگویید: نه! او متصرّفه است.  6ج( احسنت! ]با تحسین[ شما زودتر رسیدید. همین 

انتزاعی(, در نهایت منحل در  1ـ  1ـ  1شود ) در اینجا مالحظه می 6فقط یک كلمه همین جا است.كلمه 

 مفهوم كیفی است.

تبعیّتِ تبعیّتِ »گوییم:  كنیم، می گوییم[: اصالً از كمییّت را رها میس( یعنی باز دوباره اگر بخواهیم ]ب

 «.تبعیت
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شود و دائماً استیحاش از این  كنید, غرضتان یک مفهومی می گویید و تكرار می ج( همین كه تبعیت می

 نداشته باشید كه عین انتزاعی را بكار بگیرید؛ انتزاعی ضرری ندارد.

 دیگر مفهوم كمّی نباید باشد.س( عرضم این است كه مفهومش 

 آوریم. می« تبعیِ تبعی»را ما بنحو « كمّیِ خاصِ مشترك»ج( مفهوم 

 فهمم یعنی چه؟ س( اصالً مشترك بودنش را من نمی

در این قسمت, ]؟[ « ما به االشتراك»شود؟ یا  ، اصل می«ما به االشتراك»ج( صحبت این است كه آیا 

شود. شما بگویید: كه ما  وجود دارد؟ بُریده نمی« تبعیِ تبعیِ تبعی»نحوِ  عالماتی هستند كه مفهومشان هم به

كنیم، این درست نیست. حضورِ  می« صفرِ صفر»كم را در یک جا )یا مفهوم ادبیات تبعی را در یک جا(, 

هم فاعلِ آید, آنجا  هم كه می« شاء»كنم, در خودِ  ی مكانها بپذیرید. حتّی بعداً هم عرض می انتزاع را در همه

 ی حضوری است؟ وجود دارد؛ حضور دارد ولی حضورش چه نحوه« محوری، تصرفی، تبعی»

 یک مفهومِ مشترك است؟« مفهومِ انتزاعی»فرمایید:  س( یعنی می

 است.« مشتركِ عام»ج( یک مفهومِ 

 همه جا یک معنا دارد. 6همه جا یک معنا دارد  5س( یعنی همه جا یک معنا دارد، 

ای نیست االّ ]اینكه[ به درد  با تحسین[ آن وقت این غفلت عظیم است كه آن چیزی را كه كارهج( احسنت! ]

« تبعیِ تبعیِ تبعی»خورد, آن را بیاورند و جای ارباب بنشانند، یعنی اگر شما علیّت را در خودِ  واسطه می

 گفتید: علیّت چیست؟

تواند تابع نباشد پس  در میدان تبعیّتش نمی است.« علیّت»است، معنای تبعیّـت: « معنای تبعیت»گفتید: 

 علیّت، حاكم و جاری است.

 500ی  شماره Aرا بگذاریم. پایان طرف « مشیّت»س( بله! به جای خصلتِ ذات، 

ی مكانی در  تقوّمِ باالتر به توسعه»ج(. .. كه متصرف هم به معنای اینكه متصرّف در تبعی است؛ یعنی 

 «.تر پایین
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به معنای قدر مشترك وجود دارند ولی وجودی كه «, اعداد كمّی»كنیم كه:  ردیم و عرض میگ بنابراین برمی

 در تصرّف منحل است, نَه به انحاللِ تعدّد در بساطت ]بلكه[ به انحالل تبعیّت در تصرّف.

 مفهوم«, عدد»ای را عرض بكنم و آن عبارت است از اینكه ما اگر بخواهیم برای  س( من در اوّل یک نكته

مشترك درست كنیم, باالخره باید یا به یک ماهیّت مستقلی در عرض سایر ماهیّات برگردانیم كه همه جا 

 یک مفهوم دارد یا به یک حیثیّت مستقلی؟

هستند؛ یعنی با سه وجه « ماهیّاتِ تبعی»یک طرفش,  1«, 3، 2، 1»ج( صحبتم همین است كه اصالً عددِ 

 شود. یک عدد, دارای مفهوم می

ن قبل از اینكه وارد بحث خودمان بشویم, نفسِ اینكه ما بخواهیم عددِ مشترك را تصویر كنیم جز س( م

 اینكه. ..

ای از عدد محوری  ای از عدد مختلف ندارد, بریده ای از عددِ متصرف ندارد, بریده ج(. ... عدد مشترك كه بریده

 هم ندارد.

 س( درست است! این در دستگاه ما است.

قرار شد كه مفسّرِ سه دستگاه « دستگاهِ نظام والیت»فرمایید در دستگاه ما است، در  كه می ج( نه. وقتی

توانید بگویید در آن دستگاه چیست؟ دستگاه ما هم, یک دستگاهی است كه هم عرض  باشد؛ یعنی شما نمی

 توانیم بگوییم؟ آنها است؛ این را كه نمی

 اینكه در دستگاه رایج  س( درست است ]ولی[ من عرضم این است كه نفسِ

 ج(. .. التقاطی.

كنند, این عدد انتزاعی، نفس اینكه ما بتوانیم عددِ مشترك درست  را كه مالحظه می« عدد انتزاعی»س( 

 ی سایر اوصاف ببینیم, این معقول است؟ كنیم, جزء اینكه ما عدد را ناظر به وصف بریده از همه

« 1ـ  1ـ  1گیرند و  می« وجهِ ممتازِ ما به االشتراك»راحتی[ فقط شود. نخیر! ]با نا ج( اینكه التقاطی می

شود )كه اوّل كار عرض كردیم(, فرقی ندارد كه این را  می« 2»كه « 1ـ  1»شود, كه این فرقی ندارد كه  می
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و « وجه مشترك»بینند حتماً  ببینند؛ تا وقتی كه اینها را متقوم به هم نمی« منفصل»ببینند ]یا[ « متصل»

 است.« اعدادِ فیثاغورثی»همین 

، نفسِ گرفتنش منوط به این است, كه ما شئ را تحلیل به حیثّیات متباین «وجه مشترك»س( بنابراین 

 كنیم, و اال اگر تحلیل به حیثیاتِ متباین نكنیم. ..

ی بزرگِ  هشود یا اینكه یک تك می« 2»ی قند,  ی قند و یک حبه ج(. .. یعنی فرقی ندارد بین اینكه یک حبه

دو برابر را بگیریم و مفهومِ یک برابر و دو برابر در آن اخذ كنیم یا فرقی ندارد در اینكه یک كاالهای متعددی 

 ]است[.« یک تن، دو تن، سه تن»ی اینها یک وجه مشترك بگیریم و بگوییم كه تَُناژ اینها  باشد كه برای همه

 2بریم این منوط به این است كه ما  را بكار می 2جا  گوییم و درهمه می« 2»س( من عرضم همین است كه 

 2آید, در  كیلو هم می 2آید, در  تن هم می 2در «, 2»را یک حیثیتی مستقل از سایر حیثیتات ببینیم و این 

بودن, یک وصفِ متمایزِ از سایر اوصاف است. حاال وصف  2آید. بنابراین مثقال هم می 2آید, در  خروار هم می

كنند كه چه ما این را یک ماهیّت ببینیم و بگوییم: مثل سفیدی، یک ماهیّتی  ینیم, تفاوتی هم نمیمتمایز بب

است یا یک مفهوم انتزاعی ببینیم، یعنی بگوییم: ماهیّت نیست ولی منشاءِ انتزاع دارد. در هر صورت باید آن 

 را حیثیت ممتازی ببینیم. 

 رید, كه ما به االشتراك را لحاظ بفرمایید. ج( حیثیت ممتاز نفرمایید ]بلكه[ حیثیتی بگی

« حیثیتِ متقوم»تواند ما به االشتراك بشود و االّ اگر  س( یک حیثیّتی كه از سایر حیثیات جدا است لذا می

ببینیم هر كجا باید به جایگاهش تعریف بشود. بطور كلی مثل سفیدی هم همین طور است، وقتی ما 

مشترك ببینیم كه برای آن ذاتی جدای از سایر ابعاد شیء قائل بشویم واالّ توانیم سفیدی را یک حیثیّت  می

 تا متقوّم. ..

كردید, البته آن « انتزاع»گفته باشید ]است[. وقتی هم « ماهیّت»كرده باشید, چه « انتزاع»ج(. .. این را چه 

را, حاال « اش ذهنیمصادیق »هست و « اش مصادیق عینی»هم معنایش این است كه ماهیتی وجود دارد كه 
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كنید و مصادیق متعدّدی را  آورید یا خودتان به عالم ماهیّات ارتباط پیدا می ی انتزاع بدست می شما یا بوسیله

 های دیگری از آن هم در عالم خارج وجود دارد. كنید كه نمونه عقالنی الحاظ می

را آدم منظور نظر « ترك مستقلیحیثیتِ مش»س( بله! یعنی باالخره معنایش این است كه بازگشت به یک 

 كند. می

 شود. ی كمّ می است لذا مقوله« ماهیّتِ كمّ»شود كه آن ماهیّت،  ج( یک ماهیّتِ مشتركِ مستقلی لحاظ می

، ماهیّت نیست بلكه مفهوم انتزاعی است؛ «كمیّت»اند كه  ها گفته س( من عرضم همین است، چون بعضی

« حیثیت مستقل»كند، باید خالصه  تقلی ندارد. آن چیزی را عوض نمییعنی منشاءِ انتزاع دارد و وجود مس

ها را باید ماهیّت ببینیم. چون همین كه آن را از سایر ابعاد و  برای آن قائل بشویم، آخرش هم آن حیثیت

ی خلطهایی كه در دستگاه  ی همه شود اینكار را بكنیم، به تعبیر دیگر ریشه حیثیات مستقل كردیم, دیگر نمی

به "با  "ال به شرط"داریم كه یک آن  "ال به شرط"گویند: ما یک  شود ]این است كه[ می اصالتِ ماهیّت می

گویند[: سفیدی ال به شرط از این  گذارند، ]مثالً می می« مفهومِ انتزاعی»سازد، اسم آن را  می "شرط شئ

ال به "اشد. ]ولی[ ما عرضمان این است است كه با این جسم باشد یا با آن جسم، با شیرینی باشد یا با تلخی ب

 شود ]بلكه[ باید حیثیتِ مستقل ببینیم.  نمی "شرطی

به "هستند، آیا از این جهت ماهیّات  "ال به شرط"ی ماهیات هم  كه ماهیّت است، همه "ای ال به شرطی"ج( 

 شوند یا نه؟ هم می "شرط

دیدیم, اصالً ماهیّت از « تركیبی و تقوّمی»شوند ]ولی[ اگر  ببینیم نمی« تألیفی»س( اگر ماهیات را 

خواهیم ماهیّت مشترك بگیریم باید تركیبش را  افتد كه مشترك باشد؛ یعنی وقتی می موضوعیّت می

كند كه كنارش شیرینی باشد یا كنارش تلخی باشد ولی اگر  ببینیم، وقتی تألیف دیدیم فرقی نمی« تألیفی»

خواهیم حیثیتِ مشترك بگیریم, ناچاریم از  ترك بكنیم، همین كه میشود آن را مش دیدیم دیگر نمی« تقوم»

 ی تقوّمی را مالحظه نكنیم. اینكه رابطه

 كنم در اینجا برای. .. ج( حاال من از حضورتان یک سؤالی می
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اش منوط به این است كه ما به االشتراك را مستقل ببینیم و االّ ما به  ، مالحظه«ما به االشتراك»س( نفسِ 

 شتراك معنا ندارد. اال

ج( ما اوّل در عدّد نباشیم، یعنی در خود ماهیّت باشیم, بعد هم در عدد به عنوان یک ماهیت ]بیاییم[. اوّل 

است كه در این شكل و صورت ماهوی كه دارد, « اصالت كیفیت»تواند یک شكل داشته باشد،  ماهیت می

كرده باشند, یک چیز باشند كه نه تغییر پذیر باشد و هزار تا چیز در آنجا جمع باشند ولی وحدت پیدا  100

 نه تعدد پذیر. مقوّم یک ماهیّت ]باشد[.

روی دیدگاه ماهیّت، روی دیدگاه اصالتِ كیفیت معنا ندارد؛ چون تعدد قابل تفسیر نیست االّ بر « مقوّم»س( 

 ی تباین و بساطت. پایه

تاخصلتِ مقوّمِ  100جامعِ »یک شئ بسیطی است كه گوییم  كنیم, می داریم بحث می« بساطت»ج( بر اساسِ 

 است.« ماهیت

صدِ »كنیم كه  تعریف می« ذات»گوییم یا برای این صدها,  می« 100»شود, چون همین كه  س( این كه نمی

 شود. می« تألیفی

تا یک ماهیّت بیشتر نیست ولكن ما به لحاظِ یک ماهیات دیگری, كه  100ج( عرض من این است كه این 

تا ماهیّات متباین یک جای دیگری داریم و یک  100كنیم[ ما  ی متباین هستند. ]بررسی می تا دانه 100نها آ

 ماهیّت متباین هم یک جایی داریم.

 «. ماهیّتِ صد و یكم»س( 

 ای باشد كه عكس اینها در آن باشد. ج( احسنت! ماهیتِ صد و یكم. مثل اینكه یک آیینه

 شود. س( این نمی

 گوییم. می« 100»بدهید من عرضم را تمام كنم. اینجا را ما به لحاظِ یک اعتبار دیگر به آن  ج( اجازه

 گوییم. می« یک»س( به آن 
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گفتنش به اعتبارِ « 100»ماهیّت است. «, یک»گوییم، یک كه هست، یک آن كه واقعی است،  می 100ج( نه! 

 .تا نیست 100گوییم. این  می 100لحاظِ آنها است كه داریم 

 تواند باشد. س( این هم نمی

توانیم لحاظ بكنیم یا  خواهیم بكنیم, این است كه آیا نسبتی بین آنها و اینها می ج( تعبیری را كه در اینجا می

 نه؟

 كنیم. ماهیت ]است[؟ س( مثل نسبتی كه بین تک تک آنها لحاظ می

 ج( یک ماهیتِ آخر ]است[؟

« كثرت»شود, چون همین كه كمتر كثرتی را مالحظه كردیم،  میس( اگر ماهیتی برخورد كند, غیر از این ن

 شود.  می« تباین»شود،  تعریف می« ذات»باز به 

گویند  كنند؛ یعنی می خواهم سؤال بكنم كه آیا اوصافی را كه برای مقومات ذات ذكر می ج( نه! ]با تأكید[ می

این است كه مقومهای متعدّدی را برای یک درجه است؟ سؤال اوّل  360، انحنای مثالً «ماهیّتِ دایره»كه 

 شود لحاظ بكنند یا نه؟ ماهیّت می

 شود. فرمودید كه روی دیدگاهِ اصالتِ ماهیّت نمی س( نه! قبالً هم می

 كنند. ج( نباید بشود ولی خودشان این را لحاظ می

ی  ؛ برپایه«تعدّد»هم  خواهند ببینند می« تقوم»گردد؛ یعنی هم  ! آن لحاظ، به خلطِ مفاهیم برمی خوب س(

خواهند تقومش را تعریف كنند به یک مبنای  شود. لذا هرگاه می هم, تعریفِ تعدّد وتقوّم با هم نمی« ماهیّت»

غیر از فصل است ولی وجوداً متّحد هستند؛ « ذاتِ جنس»گویند:  كنند؛ می تكیه می« وجود»دیگری مثل 

دهد، اگر ذاتش غیر ذات او است, چرا اصالً بحث وجود  مییعنی یک وجود بیشتر ندارد. خوب! این چه معنا 

تعددِ   نه!«: اصالت كیفیت»ی  فرمودید: بر پایه جزءِ بسایط نیست، قبالً می« امكانِ تحلیل»آید؟ یعنی  پیش می

 ذات و وصف، نه تعدّدِ مقوماتِ یک ذات قابل تصویر نیست.
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گویند؟ بر  یید, ولی بر مبنای خودشان این را چطوری میفرما ج( بنا بر مبنای ما قطعاً همین طور است كه می

 مبنای خودشان كه قائل هستند كه ماهیّات دارای یک مقوماتی باشند.

كنند؛ یعنی همه جا  عدولِ از مبنا می«, تحلیلِ حرف»كنند، در  دهد غفلت می س( این مبنایشان جواب نمی

« وجودش للغیر»گویند:  را نسبت بدهند, می« هری عرض و جو رابطه»خواهند  هم مشهود است، هر وقت می

است, آن را از « وجودش متحد»گویند:  خواهند نسبت بدهند, می را كه می« ی جنس و فصل رابطه»است. 

 آورند؛ چون وقتی ماهیتها را جدا گرفتیم باید تحلیلِ وحدت را به غیر از ماهیّت برگردانیم. ماهیّت در می

 شود. متباینِ قابل تعریف می ، فقط به وحدتِ«ماهیّت»ج( 

در آنجا « لحاظِ تعدد»شود چون  هم تعریف نمی« وحدتِ متبانیش»فرمودید: كه  س( بله! كه آخر كار هم می

 باز لحاظ ما به االشتراك و ما به االختالف است. 

لی است كه كنند؟ یک اشكا خواهم ببینم آنها خودشان در این قضیه چكار می ج( به آن توجه دارم و لكن می

 كنیم. ما وارد می

كنند، آخر كار آن را  , تحلیل نمی س( عرض كردم آنها مدّعیِ وحدت و كثرت هستند امّا در تحلیل, روی پایه

« كثرت»كنند و به یک پایه,  را تعریف می« وحدت»گردانند ]به این صورت كه[ به یک پایه,  به دو پایه بر می

 است.« تألیفی»یه هم, كنند. خود آن دو تا پا راتعریف می

 ج( مثالً ماهیّت انسان چیست؟ حیوان و ناطق، ماهیّت انسان است؟ 

 س( بله.

در « ماهیت»باید «. صفتِ نطق»و یكی « حیوانیت»ج( این به هر حال از دو تا چیز لحاظ شده است: یكی 

 توانند برای آن تعریف بكنند. اینجا جامعِ دو چیز باشد كه آنجا نمی

كنند یا وحدتش را به  كنند. مجبورند آن را تألیفی كنند, كه جنس و فصل را تألیفی نمی نمیس( تعریف 

ای  ، متقوم به هم هستند. غیر از این چاره«وجود جنس و فصل»گویند[:  كنند؛ ]یعنی می وجود تعریف می

هرگاه بخواهیم وصفِ ما «, ماهیت»ی  خورد. بنابراین بر پایه ندارند؛ یعنی تحلیلها در آخر به همین جا می
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مشترك بگیریم, مجبوریم حیثیت مستقل ازسایر حیثیّات ]مالحظه كنیم[ حاال بگوییم: انتزاعی است, ماهیت 

 شود. است كه آخر كار هم یک ذات و ماهیّت ]مستقل[ می

 باید به ماهیّت برگردد.  خواهم بگویم انتزاع هم حتماً ج( می

مفاهیم معقول »و « مفاهیم ماهوی»سته مفهوم داریم ] كه عبارتند از[: گویند: كه دو د س( بله! ابتدائاً می

شوند، منشاء انتزاع دارند ولی وجود مستقلی ندارند. این حرف بیخودی است ]  كه انتزاع از حیثیّات می« ثانی

 ء انتزاعشان یا یک امری در خارج است یا نیست. این حرف وجهی ندارد[؛ چون آخر كار منشا

نشاء انتزاعشان كه امر خارجی است مگر این نمونه و مصداقی از یک ماهیّت درعالم ماهیّات نیست. م  ج( نه!

آن هم كه در ذهن شما پیدا شده است هم یک نمونه از همان ماهیّت است؛ نهایت این كه با یک مقدماتی 

اید  اینكه توانسته اید تا است, علتِ پیدایش او شده است. شما یک فعالیتهایی كرده« انتزاع»كه اسمش 

ای از  دسترسی به یک ماهیتی پیدا كنید ولی آن چیزی كه آخر سر در ذهن شما حاصل شده است, نمونه

 اش هم در خارج وجود دارد. ماهیتی است كه یک ماهیت خارجی

كه « مفاهیمِ ماهوی»گویند  كنند كه می می« مفاهیم»ای برای  بندی س( عرض كردم, این آقایان یک دسته

]بلكه[ منشاء انتزاع دارد, ولی ناچارند كه   كه فرد ندارد« مفاهیم انتزاعی»رای خودش فرد درخارج دارد؛ ب

دارد یا « ای محكی»شود یا  آخر كار آن را به مفهوم ماهوی برگردانند و اآل مفهوم، در این دستگاه تحلیل نمی

ها  فاهیم تباین دارد یا ندارد؛ پس این حیثیتای دارد, محكی بالذات آن یا با محكی سایر م ندارد؛ اگر محكی

 «...مفهوم»یک ذات مستقلی برای خودش در خارج است ولو ما بگوییم 

ج(. .. كه یک نمونه اش در خارج است و یک نمونه اش هم در ذهن او است، یک كلی هم دارد مثالً در یک 

 جای دیگر است.

بندی خودشان,  ار ناچارند همین طور بكنند ولی در دستهشود. آخر ك س( بله. مثلِ سایرِ مفاهیم ماهوی می

توانند در عرضِ مثالً جسم فرض  اند: برای سفیدی یک چیزی می دیده  اند, مثالً چون یک جاهایی گیر كرده

مفهوم »، یک «علیّت»اند:  توانند چیزی درعرض آتش فرض بكنند. گفته كنند, ولی برای علیّت آتش نمی
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كنند یعنی چه؟ در  گوییم: انتزاع می كنند. هرچه هم می تی است كه عقل انتزاع میاست، حیثی« انتزاعی

معلولیّت است، غیر از سایر اوصاف است؟ دیگر اینها در این دستگاه   خارج مابه ازایی دارد یا ندارد؟ غیر از مثالً

برگردانند كه ]بر مبنای[  تحلیل بردار نیست. اگر بخواهند تحلیل كنند, ناچارند علیّت را هم به یک ماهیّت

 آن دستگاه, تفسیری بر آن قابلِ تصویر نیست.

را هم بر این اساس, یا یک حیثیتِ انتزاعیِ جدای از سایر « كمیّت»من عرضم این است كه بنابراین ما 

شود دیگر به  توانیم كمیّتِ برابر فرض كنیم، اینجا كمیت به خودش تعریف می كنیم، اینجا می اوصاف می

 شود؟ فیّت تعریف نمیكی

ما "شود ]البته[ اگر  می "كیف"در مقابل  "كمّ"شود و یک مقوله،  تعریف می« كمّ»ج( نه! به هر حال عدد به 

تواند  اصل باشد، زبان بیانش می "كیف"فرع باشد و  "ما به االشتراك"اصل باشد, ]ولی[ اگر  "به االشتراك

 كمّ بشود.

 به آن معنا هم دیگر نیست. س( یعنی در واقع ما به االشتراك

 باشند. می« اوصاف»اصل است كه « ما به االختالف»ج( احسنت! اینجا 

 اصالً به ما به االشتراك نیاز نداریم. نیاز به ما به االشتراك. ..« كل»س( یعنی ما در توصیفِ 

 مهم مطلب همین است.  ج(. ..

ا به االشتراك و ما به االختالف نیست ]بلكه[ ، م«مقومِ كلّ»س( یعنی عرضم این است ]كه در[ مقومات، 

عامل وحدت و كثرت است؛ نه ما به االشتراك و ما به االختالف. در تحلیلِ مقومِ كلّ وقتی به صورت زبانی 

 شویم, ناچاریم مفهومِ ما به االشتراك بسازیم. وارد بحث می

آییم  خواهیم ببینیم برای مفاهمه كه می را شما باید برای مفاهمه بیاورید. حاال می« زبان كمّی»ج( یعنی 

 برای تصرف هم هست یانه؟

ی كلّی و جزیی همیشه  س( بله! برای تصرف هم است؛ یعنی عرضم این است ]بر مبنای دستگاه آقایان[ رابطه

بندی از طریق كلیات صورت  خواهند یک چیزی را تحلیل كنند, باید برگردانند و دسته مطرح است، وقتی می
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ی اینها مصداقش  خواهند درست كنند, ناچارند ما به االشتراك درست كنند كه همه د. وقتی كلی میگیر می

ی اجزای كلّ به همدیگر و منتجه,  كه رابطه« كل»را توصیف كنیم, « كلّ»هستند. ولی اگر ما بخواهیم 

انسان بخواهند به عنوان  ی ما به االشتراك و ما به االختالف نیست. خود آقایان هم وقتی به اندام یک رابطه

 یک كل نگاه كنند, دیگر ما به االشتراك و ما به االختالف آنجا معنا ندارد.

 ج( ما به االشتراك و ما به االختالف آن رقمی نیست, غیر از این است كه ما به االشتراك نداشته باشد.

 س( بفرمایید عاملِ وحدت و كثرت، عامل هماهنگی و تعدّد. 

ی  تواند هم وسیله خواهید, می را كه می« عاملِ هماهنگی و تعدّدی»؛ «لِ وحدت و كثرتعام»ج( حاال 

تواند خصوصیتِ  ی تصرف باشد, این چه خصوصیبّتی باید در آنجا داشته باشد؟ می شناسایی باشد و هم وسیله

را كه گویید مشتركی است كه تبعی است )مثل علیّتی  غیر مشترك داشته باشد؟ یک وقتی است كه می

تواند بدونِ خصوصیّتِ مشترك كار كند؛ مثالً به زور, به نیرو،  گویید می عرض كردم(. یک وقتی است كه می

گویید این قدر میدان جاذبه كم و زیاد شد, این قدر  كنید و می به قدرت، به یک مفاهیم عامّی تبدیل می

كنید. حاال بگویید كه این در  توصیف می «انرژیِ قدرت»قدرت تغییركرد. خود میدان جاذبه را آخر كار به 

، منسوب است به اینكه به چه منصبی، در چه منصبی, این قدرت, گام بگذارد تا چه «دستگاه اصالت ماده»

نسبتی را به دیگران داشته باشد، قوانین نسبیّت حاكم بشود یا در دستگاه ما كه چیز دیگری خواهیم گفت. 

است. « ی حضورِ تبعی نحوه»ی حضورش,  حتماً حضور دارد ولی نحوه« تراكما به االش»خواهیم بگوییم:  می

 است.« ی تبعی نحوه»ی حضورش نسبت به اوصاف,  حتماً حضور دارد ]ولی[ نحوه« علیّت»

هستند كه اعداد به معنای ما به االشتراك بكار « ی تصرفی نحوه»ی وجودشان,  در اینجا نحوه« اوصاف»

رت غیر منتزع. به صورتی كه متقوم به موضوع است و وجه اشتراك ساری و جاری شود ولی به صو گرفته می

مثل قانونمند است كه قانون كه « ما به االشتراك»خواهم عرض كنم كه موضوعِ دارای  در آن است؛ یعنی می

به هم, در شكل كمیّ در آنجا حضور عینی دارد به تبعیّت از وجود قانونمند است. كیفیتِ نسبتِ كمّی اوصاف 

 به تبعیّتِ كیفیّیتِ اوصاف است.
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قرار بدهید. بعد بگویید « منزلتها»قرار بدهید، و یک سطحِ « مادون منزلتها»یک سطحِ «: عدد»یعنی برای 

هستند. عدد در سطحی كه برابرِ با « ما به االشتراك»یا « علیّتی»یا « اعدادِ تبعی»این سطح مادون منزلتها: 

« های جاری در اعداد تبعی نسبت»با قوانینِ حاكم بر نسبتِ عددهای تبعی است.  خود اوصاف است، برابرِ

عین نسبتی است كه در نفس اوصاف حاكم است, كه نسبت اوصاف آنجا یک عدد و یک ریاضیاتی و یک 

 معادالت دیگری دارند. 

شوند ولی به  كار گرفته میدر آنجا معادالتشان, معادالتِ حاكم بر اعدادِ تبعی است. اعداد تبعی عین علیّت ب

مترجم آنها برای تحققِ عینی و « اعداد تبعی»شوند[.  تبعِ اعدادِ معادالت و اعدادِ تصرفی ]بكار گرفته می

ی مفاهیم كار حروف  ی مفاهیم كار اینها نیست، توسعه ای تبعی ]هستند[ ولی توسعه تصرّف هستند، ترجمه

 الفباء نیست.

زنیم( اصل شمردنِ كلمات و معانی آنها یا اصلِ شمردن معانی و  ث اصول می)در اینجا یک پاورقی به بح

مفاهیم و نسبت بینشان، بعد به تبعش نگاه كنیم كه كلمات چه هستند.درست است كه كلمات در زبان 

ی عربی، فارسی ، انگلیسی و تركی و سایر زبانها، معنای لفظی دارند ولی معانی آنها معانی تبعی هستند. ادبیات

درست « نظام»،  و دیگر در آن ادبیات« محوری است»است، جهتِ حاكم، « تصرفی»برد  كه آنها را بكار می

 شود.  اصل می« مقاالت»شود بلكه  شود، جُمُل در مفاهمه اصل نمی شود. مفردات دیگر درمفاهمه اصل نمی می

را, « عددِ به معنای ما به االشتراك»كنیم كه  گردیم.در اینجا عرض می حاال به مطلب خودمان دراینجا بر می

كنیم. حضورشان را  منتزع دیدن مطلق, مال دستگاهی است كه علیّتی است. ما همان اعداد را مالحظه می

تواند معرّفِ عدد باشد ما  دانیم، ما به االشتراك هم هستند ولی ما به االشتراك حتماً نمی همیشه هم الزم می

اعدادی كه بر كلّ »و « اعداد ما به االفتراق»و « اعداد ما به االشتراك»كند:  میبه االمتیاز هم دو سطح پیدا 

 «.آنها حكومت دارند

در « تصرّفی»در یک سطح باید بیان كنید, یک مفهومِ « تبعی»یعنی به عبارت دیگر, برای عدد یک مفهومِ 

« محوری»د(. یک مفهوم شو شود. )هم سطح با اوصاف می یک سطح معرفی كنید كه هماورد با اوصاف می
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باید «, عددِ در سه سطح»اش نسبت تأثیرِ اصلی را در اعداد سطح دو دارد.  لحاظ بفرمایید كه مفهوم محوری

نظامِ »، وصف كند. در تعددِ محوری, «تعدّدِ تبعی، تعدّد تصرفی و تعدّد محوری»توصیف متقّوم  3تعدّد را به 

كند, هر چند شما نظامِ متقومِ  شیّات بازگشت به مشیّت واحد میگیرد و تناسب بین م اصل قرار می« مشیّت

 گویید ولی در همه جا مشیت در آن اصل است نَه نسبت. مشیّت می

 ی جریان مشیّت است. فرمایید كه وسیله را در آنجا ذكر می« نظام قوانین»در تعددِ تصرّفی، 

 كنید. را مالحظه می« اءی حضور در اشی معادله»و « تصرّفِ در اشیاء»در عدد تبعی، 

 فرمودید: نظام مشیّت اصل است یا مشیّت محوری اصل است؟« تعدّد محوری»س( در 

 ی شاء است شاء اصل در نسبت است. ی نسبتها اصل است. درنظام مشیّت اصالً كلمه ج( شاء بر كلیه

 س( ریاضیات محوریِ یعنی یک مفهوم كیفی از نسبتها؟

 نسبتهایی را كه در آنجا داریم دیگر شاء در آن اصل است.ج( بله! مفهومِ كیفی از 

دیگر در آنجا حضورش بالمره تضعیف شده است؛ یعنی اصالً درحقیقت حضور ندارد؛ یعنی « علیّت»یعنی 

كنیم در آنجا نیست،  معلولِ اینكه بگوییم: این علّت است و آن معلول است, به نحوی كه در تبعی ذكر می

توانید تعریف بكنید، معلول به  را دیگر معلول به علت نمی« مشیت»اصل است. لذا  ،«شاء در اصل نسبت»

توانید بیاورید(. این نكته ظریفی است, كه چرا در  توانید تعریف بكنید )كیفیت را در آنجا نمی كیفیت نمی

توانید  ن شاء را نمیچو  توانید بگویید؟ شود علیّـتِ تجریدی را نمی گویید: به شاءِ این موجود می آنجا كه می

 كنید نه به انگیزه و كیفیّت. تعریف می« تحلیل به فاعلِ شاء»تعریف به علیّت بكنید, شاء را 

 كنیم, نه فاعلیّت. را به فاعلیّت داریم تعریف می« كیفیت»س(بله ! معلوم است؛ یعنی باالخره ما 

ی دیگر نیست, آنجا نسبتها وسیله ج( احسنت! ]با تحسین[ ولی در سطح دوّمش كه تصرّفی است این طور

 گویید. را دارید, می« ها نظام نسبیّت شاء»هستند، 

 ها برای ایجاد نظامِ تبعی هستند.   ی جریان شاء دیگر وسیله« ها نظام نسبیّت شاء»

 دیگر نسبیّتِ حاكم بر جریانِ اوصافِ تبعی هستند.« ریاضیات تبعی»
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توانید در اینجا بینید, هرگز مستقل  كه همان نسبیّتِ مادی را می« عینسبیّتِ حاكم بر جریانِ اوصافِ تب»این 

ای فرار كند؛  از نسبیّتِ تصرفی، قابلیتِ تبیین فلسفی ندارد, مگر به تسامح؛ یعنی باید از خیلی از مسائل ریشه

مندی مادّی گوید: قانون یعنی مسائل فلسفی را بدون اینكه به آن بپردازد مفروض بگیرد؛ یعنی آنجایی كه می

شود؛  ی خود علیّتِ تبعی شكسته می اش نشود. و االّ به وسیله و ماده قدیم است، حاضر به بحث نظری درباره

 تواند به وحدت و كثرت برساند، این مطلب كه واضح است؟ ی مفاهیم نظری آن را نمی یعنی كلیه

ی مفهوم علیّت نیست.  جای مالحظهكند، آنجا  را مالحظه می« مشیّت»س( بله! یعنی خالصه در یک مرحله 

بینیم. در  را می« ها جریانِ مشیت»بینیم و در یک مرحله  را به هم می« ها نسبت مشیّت»دریک مرحله، 

گوییم كه این نسبت  می« مادون»بینیم جای بحث از علیّت است, كه  را می« ها جریان مشیت»ای كه  مرحله

تر هم نگاه  شود. اگر خوب در این به نحوِ علیّت جاری می« مافوق مشیّت»است و « معلول»به مشیّتِ مافوق , 

شود در اینجا بگوییم: این  می  كنیم, باز معنی علیّت هم آنجا مفهوم خاص خودش را دارد ولی مسامحتاً

شود(. و یک مقدار باالتر كه نگاه  ی انسان در او به نحو علیّت جاری می مجبور به مشیت انسان است. )اراده

 به هم است كه جریان.« ها نسبت مشیّت»شود،  تضعیف می« علیت»یم, دیگر بحثِ كن

 سازد. ج( نظام می

 كند. سازد كه در اینجا قانونِ ما را درست می س( نظام می

كند. نسبیتی را كه در آن یک فاعل, قدرتش منسوب به  ج(. .. قانونِ نسبیت نسبت را برایتان درست می

تواند شاء داشته باشد؟ ]جواب اینكه[ به میزانی كه جایگاه داشته باشد  ه حد میجایگاهش است؛ یعنی در چ

 كند. نسبت بین والیت و تولی آن جایگاهش را معرفی می

 شود.  ی مشیتّها است كه در علیّت نفی می ی مالحظه س( یک مرحله، مرحله

 ها تا ای است كه حاال این مشیت ج( بله! یک مرحله، مرحله

 455شماره  Bطرف پایان جلسه 



 11جلسه 

 بسمه تعالی

 دوره استداللی ریاضیات اسالمی

87/87/1737 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

 بررسی تفاوت سه دستگاه ریاضی اسالمی، التقاطی، الحادی

 

حجت االسالم و المسلمین حسینی: خالصة بحث این شد كه در سه جلسة گذشتة ریاضی در جلسة اول       

تواند اصل در نظام تعاریف و نظام تعاریف هم اصل درنظام احكام باشد. و در  تعریف ریاضیات موضوعاً می

باشد. بنابراین نظام « تقاطیالحادی، اسالمی، ال»تواند  جلسة دوّم عرض شد كه موضوع ریاضیات موضوعاً می

تعاریف و نظام احكام آن هم همچنین است و هر سة این موارد در نظام والیت منحل هستند. و در ریاضیات 

نظام والیت، ریاضیات اسالمی محوری است، ریاضیات التقاطی تصرفی است و ریاضیات الحادی هم تبعی 

تواند اصل قرار گیرد؟ آیا ما ریاضیاتی  عاریف ریاضیات میاست و در مرحلة سوّم چگونه اعتقادات اسالمی در ت

گوییم دربارة ریاضی هم همان را  كه قیومش خدای متعال باشد, داریم؟ طبیعتاً آنچه را كه دربارة قانون می

شود نه قبل از فاعلیّت ؛یعنی فاعل به قانون تعریف  خواهیم گفت و بنابراین قانون بعد از فاعلیّت تعریف می

ها بوجود آید، به توسعة نظام  شود كه نظام نسبیّت به تبع فاعلیت شود, بلكه اگر قانون به فاعل تعریف  نمی

كنند، نظام نسبیّت  ها توسعه، وحدت و كثرت جدید پیدا می كند؛ یعنی فاعل فاعلیت تغییر و توسعه پیدا می

ت, و طبیعی است كه همان گونه كه ها حاكم نیس كند. بنابراین قوانین ثابت, بر نسبت هم توسعه پیدا می

كنند. خود توسعة فاعلیّت هم به فاعلیت محوری  ها، نظام نسبیّت به تبع توسعة فاعلیّت توسعه پیدا می قانون
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كند. بنابراین موجد قوانین، موجد ریاضیات، دراسالمی آن, نظام فاعلیّت  یعنی قیومیّت ربوبیّت بازگشت می

گوییم كه آن ریاضیاتی كه  طبیعتاً می« ریاضیات محوری»در تعریف است كه ریاضیات محوری است و 

تواند واسطه بین ملكوتی والحادی و حیوانی باشد و لكن بنفسه  خالفت ملكوتی بر عالم دارد و التقاطی كه می

كند قوانین را هم  تواند سعه پیدا كند. و ریاضیات الحادی هم ریاضیاتی كه ماده را مستقل مالحظه می نمی

 بیند. كند؛ یعنی این موارد را مستغنی از خلق می مستقل مالحظه می

استغنای از خلق در ریاضیات التقاطی, نسبت به ماهیّات مالحظه شده است و در ریاضیات الحادی استغنای 

از خلق هم برای ماهیّت است وهم برای وجود است؛ یعنی موجودات هم از نظر قانون وهم از نظر تحقق، 

 خالق هستند. نه در تحقق ونه در هویت محتاج ]نیستند[. مستغنی از

دراین قسمت هر چند قوانین ثابت حاكم بر نسبیّت و منازل, تغییر در مراحل تكامل است ولی تعریف كمال 

شود كه شاید بتوان آن را به شدت تحرك تفسیر كرد كه موضوعاً معنای قرب  طبیعتاً تعریفی مادی می

ببینید. شدت تحرك، پیچیدگی تحرك، افزایش تأثیر همانطوری كه مثالً برای  آنجا نمی وتكامل و...... را در

یک درخت از نظر مادی یک تعریف است، برای یک درختی كه مثالً وزن, طول و حجم مخصوص آن را بتوان 

می مشخص تُن ذكر كرد با خصوصیّات دیگر آن با یک عالئ 5شود وزنش را  فرضاً با یک عالمتی مانند, كه می

كیلو وزن داشته باشد, كمتر است. مثالً یک آدم  50كرد و تعریف كرد. ولی تحرك آن از یک آدمی كه مثالً 

تنی را قطعه قطعه كند.مثالً یک نسبت تأثیر  5تواند با یک ارّه برقی یا موتوری, این درخت  كیلوئی می 50

درخت حكومت دارد؛ یعنی نسبت تأثیرش  حاكمی، یک منزلتی دارد كه در این منزلت خود, بر منزلت آن

گویند كه شدت تحرك و شدت تأثیر و  تر می كند. حاال به خود این آدم یک مادة پیچیده افزایش پیدا می

 شدت پیچیدگی و امثال ذلک بیشتر است.

 كنند, كه برای عالم هم, طبیعتاً یک چنین به هرحال برای تكامل در ریاضیات الحادی یک معنای مادی می

زنیم مانند همین را هم در  كنند. مانند همان كه مابین دوسیستم كوچک مثال می تكاملی را مالحظه می

مقیاس خود بزرگ در فیزیک كیهانی واتمی هم مثالً یک صحبتی بكنند برای ماده ای كه حركت ذاتی آن 
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عتاً بنحو ثابتی دارا های خودش را هم دارا است وتكامل خودش راهم طبی است. قانونمند هم است ، قانون

 است.

و الی آخر فرض داشته باشد و با روش قیاسی  1،2،3بنابراین هر چند ریاضیات, نسبیّت مادی اعداد طبیعی 

بینند، در  كنند كه حركت را ذاتی آن می هم آنها را محاسبه كنند, ولی در یک دستگاه دیگری محاسبه می

دهند و  بینند؛ یعنی تقوم مادی را در اعداد, اصل قرار می میبودن را به جایگاه, منسوب  2یک تعاریفی كه 

كنند و تعدّد ]جزء به تقوم مادی[ قابل تعریف نیست, مگر به تقوم  تغایرشان را به تبع تقومشان تعریف می

مادّی.حاال ببینیم در دستگاه التقاطی و در دستگاه الهی چگونه است؟ در دستگاه التقاطی وقتی تعدّدی در 

ببینیم. در دستگاه التقاطی وقتی  تعدّدهای قبل استند، چند طبقه تعدّد ببینیم، چند مرتبه، ماهیّت میكنار 

ها هم در كنار  هایی وجود ندارد؟ و یا بگوییم نسبت گردد, آیا بگوییم نسبت های متعدد برمی تعدد به هویت

یدیم. طبیعتاً همانطوری كه تعددهای دیگر تعدلی هستند چند طبقه تعدد دیدیم. چند مرتبه ماهیت د

هایی را كه مالحظه  توانیم عرض كنیم نسبت اذعان للنّسبه است, در اینجا هم ما می»گویید, تصدیق  می

شود، هویّت جدید یعنی  شود؛ یعنی هویّت جدید پیدا می كنید مانند همان اعتقاد, دراینجا پیدا می می

ای حقیقی نیست، مثل شمولی كه در كلیات ذكر  برتری ماهیّتی برتر از ماهیّت قبلی، معنای برتری هم،

كنید؛ كلیّات هم خودشان ماهیّاتی هستند. در آنجا شما ما به االشتراكی را در سطوح مختلف )جنس  می

كنید, آنها هم  كنید. این, با ماهیاتی كه در اصناف و انواع مادون آن ذكر می االجناس، جوهر( مالحظه می

شوند كه نفس خود اعتبارش هم  ماهیاتی هستند كه مثالً در رتبه باالتری مالحظه میماهیاتی هستند. ولی 

گونه نیست. چیزی خارج از ماهیّت در آنجا نیست، اینجا هم هیچ یک از  مشعر به یک هویتی است، این

قعیّت ها چیزی خارج از ماهیّت نیست. بنابراین انتزاع, شروع به یک مطلب است ولی آیا وا تعاریف و نسبت

تعدّد، واقعیّت قدر مشترك، آنها جزء هویّت و ماهیّت هستند؟ قطعاً نه, شما دست روی هر یک از مراتبی كه 

كنیم تا به آگاهی برسیم )دست روی خود آن مرتبه در دستگاه اصالت ماهیّت( بگذارید و بگویید  سیر می

شود، خود این چیست؟  ماهیّت واقع میشود به اینكه یک مصداقی از آن  خود اینكار چیست؟ بعد منتهی می
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كنیم  گویید ما انتزاع می توان یک چیز دیگری در عرض ماهیّت اثبات كرد. می آورد، نمی سر از ماهیّت در می

گویید  گویید مصداقی از ماهیّت است، بعد می رویم، این چه چیزی است؟ می از اوّل سراغ منشاء انتزاع می

ام؛ یعنی لحاظ وجهی از این، دون وجوه دیگر، نفس خود این  ت؟ انتزاع كردهام چیس خود این كاری كه كرده

گونه نیست كه در این سلسلة ماهیّات به جایی برسیم و بگوییم حاال در اینجا  هم یک ماهیتی است؛ یعنی این

كه  هایی را گردیم، نسبت كنیم، برمی یک چیز دیگری غیر از ماهیّت وجود دارد، هكذا در تصدیقی كه می

شود هیچ جای آن دست بگذاری و بگویی اینجا یک چیز دیگر وجود دارد. تماماً  دهیم؛ یعنی نمی می

 ها هستند. البته حفظ یک مراتبی كه بعضی بر بعضی برتر هستند. هایی از ماهیت مصداق

چه تعریفی دارند. آییم؛ یعنی عدد و تعدّد در نظام الهی  حاال سراغ تعدّد و قیّومیّت )كه عرض كرده بودید( می

 طبیعتاً عدد.

 برادر نحابت: ]؟[ تفاوت این دو تا را ]؟[

 حجت االسالم و المسلمین حسینی: در دو تا؛ یعنی ماهیتی فقط

 س( ]؟[ هم دارد كه این هم یک ]؟[

داند الّا تحققش  ج( تنها چیزی كه فرق دارد این است كه ماهیتی همه چیز را ماهیتاً مستغنی عن الواجب می

را؛ اگر تحقق آن را هم قائل شود كه مستقل عن اهلل است؛ یعنی ایجاد وجود برای ماهیّت الزم نیست و بگوید 

 رود. كه وجود هم خودش ماهیّت فی جنب الماهیّات است, این از التقاط ردّ شده و به یک الحاد می

را مستقل یا متكّی مطلق به ماده فرمائید كه آن  س( پس ]؟[ در تعریف عدد و تعدّد است، در عدد و تعدّد می

 بیند حتی این استقاللش را هم ]؟[  می

تواند عدد را متقوم, تعریف كند. اصالت ریاضیات الحادی،  ج( دو تا فرق دارد. یكی اینكه اصالت ماهیتی نمی

 .كند. این مهم است. امّا تقوم این چگونه تقومی است؟ جواب اینكه: تقوم, مادی است متقوم تعریف می

 كند و همانطوریكه فرمودید س( ]؟[ مستقل مالحظه نمی

 كند. ج( مستقل مالحظه می



 ····························································································  387 

 بیند. كند و متقوم به مادّه هم می س( الحادی, مستقل مالحظه می

 ج( این الحادی است، التقاطی آن است كه...

 بیند. س( تقوم را اصالً نمی

 شود.  بیند واالّ الحادی می بیند، در وجود هم استغناء را نمی )چ(: تقوم را نمی

بیند، هم قانون و هم قانونمند  حال اسالمی آن این است كه اوالً: درتمام مراتب ، محتاج به خدای متعال می

 داند. بیند و مستغنی نمی را محتاج به خدای متعال می

كند نه اینكه به خصلت ذاتی خود شئی تعریف  را به فاعلیّت و اراده تعریف می داند و تقوم آن ثانیاً: متقوم می

 كند. كند. نوع تقوم فرق می

ها  شود؛ یعنی اوّل: قانون و نسبیّت تابع فاعل ثالثاً: این تقوم به فاعلیت, در خود فاعلیّت منتهی به قیومیّت می

فاعلیّت هستند و موجودات قانونمند هم طبقة ها كه خود نسبیّت هم باز یک طبقة از  است, دوّم: فاعل

ای كه مالحظه شود,  داند. حاال نسبیّت در هر مرتبه تر هستند؛ هر سه طبقه را به واحد فاعل منتهی می پائین

 وابستة به نظام فاعلیّت است.

ر از آن است گرداند. این غی حجت االسالم میرباقری: فرق این با اوّلی چه شد؛ كه همه را به یک فاعل بر می

 بیند. كه همه را نیازمند می

ها درخودِ نسبیّت اثر  بیند در اجمال است در اینكه آیا همة فاعل ج( فرقش این است كه همه را نیازمند می

 ها را در یک آن و دفعتاً واحده خلق كرده است؟ دارند؟ خدا قانون

 كنیم. س( نه! این سومی را عرض می

شد چگونه بود؟ در  ها، خلقت دفعی می الق محتاج هستند. اگر برای همة قانونج( در اوّلی گفتیم همه به خ

گردد به اینكه دفعتاً  آخری چگونه است؟ در اوّلی اگر همه محتاج به خالق هستند, ولی كیفیّت خلق باز می

 ها خلق شود.  همة قانون

 ن فاعلیّت واحد، همان خلقت او است؟گردد, )منظور( از هما فرماید به فاعل واحد برمی س( بنابراین اینكه می
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كند؛ یعنی مجرای خلقت, حتماً خالفت است. حاال  ج( خلقت او است كه بصورت نظام فاعلیّت جریان پیدا می

اگر مجرای خلقت، نظام خالفت شد, درست است نسبت قوانین كه نسبت به قانونمندها نسبت حاكم است, 

ند یا نه؟ تأثرشان از نظام خالفت, نسبت به تأثیر بیشتر است. ولی آیا خودشان از قانونمندها متأثر هست

 جایگاه خودشان هم در نظام والیت قابل تعریف است یا نه؟

، سه بار 3گوییم محوری، تصرفی، تبعی و این در خودش فرض بكنید كه  یعنی یک منزلت در نظام والیت می

گیرید، مثالً سراغ موجد  محوری محوری محوری را میآید. شما  تایی در می 3تا  27شود تا اینكه  ضرب می

تا  27بار، محور ) دریک خانه ای كه  83كنیم در این دستگاه  آیید البته در دستگاهی كه ما تعریف می می

گونه در كل نظام  شود. تنها یک خانة این تا محوری داشته باشد( ذكر می 3تا همه یكی  27داشته باشد آن 

كنیم شاید مثالً  طبیعتاً تعریف خود محور محور محورها از نظر فاعلیّت بنا به تعریفی كه می داریم. آنجا را كه

بگوئیم كه حاال محالّ مشیّت اهلل, وجود مبارك نبی اكرم صلی اهلل علیه و آله وسلم است و بقیّه یكی را دانه 

 شود. تا اینكه تبدیل به تبعی میشود. از این، یكی، دوتا، سه تا و الی آخر از اینها به تصرفّی تبدیل می

 حاال ریاضیات كجا است؟ چه سطحی است؟ 

شود. كه آن هم این  اید: ریاضیات یا نسبیّت آنجایی است كه منزلت تصرّف در قانونمند در شئ پیدا می گفته

شود و نسبیّت كمی آن هم، همان  ها پیدا می مرتبه است كه نسبیّت كیفی این نسبیّت هم در آن منظق

ها است. یادمان نرود كه اخود ریاضیات سطوح مختلفی دارد. یک ریاضیاتی را باید  یاضیات همان منطقر

 ریاضیات محوری نامید، یک ریاضیاتی را ریاضیات تصرّفی نامید و یک ریاضیاتی را هم ریاضیاتی تبعی نامید. 

مندها هیچ گونه نسبتی به نظام تكامل توانیم بگوییم كه فاعلیت قانون آییم. آیا می بعد هم سراغ قانونمند می

شود  گونه نیست كه بگویید ندارد. در توسعه و تغییری كه برای نظام نسبیّت الهی پیدا می ندارد؟ قطعاً این

شود تأثر ریاضیات چه نسبتی از مادون دارد؟ و  ای كه در نظام والیت الهی برای نظام نسبیّت، پیدا می توسعه

ق دارد. و تأثرش چه نسبتی از خودش دارد )به عنوان فاعل تبعی ولی فاعل تبعی تأثرش چه نسبتی از مافو
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در مرتبة بسیار باال(؟ قوانین هم در اینجا فاعلیّت دارند. ریاضیات هم فاعلیت دارد. حاالبرای این هویّت 

 ریاضیات یا قوانین... 

 د؟س( باز این دقیق روشن نشد. منزلت خود ریاضیات را كجا تعریف فرمودی

ج( نسبیّت، نسبیّت كه بین نظام فاعلیت و نظام اشیاء كه قانونمند هستند, حاكم بر نظام اشیاء یعنی فاعلی 

تبعی است و لكن واسطة بین تصرف فاعلیّت به تصرف یعنی اوّلین پلّة پس از نظام فاعلیّت تصرّفی از نظام 

 تبعی است.

, نظام نسبیّت است. كه هرگونه تصرفی از نظام فاعلیّت بنابراین اولین و نزدیكترین مرتبه به فاعل تصرّفی

گیرد. مجری  های تصرفی بخواهد انجام گیرد, از طریق نظام قوانین نسبیّت انجام می حتی نسبت به خود فاعل

هم در منزلت محوری از  های تصرّفی, آن برای كیفیت تولّی و كیفیت والیت درنظام اجتماعی بین فاعل

شما نیازمند به امواج برای تكلم هستید. حاال چه امواج صوتی باشد, چه امواج نوری,  ها است؛ یعنی تبعی

ها, خیلی اشرف از احتیاجتان به  درالقاء بوسیله حاالت باشد و لكن احتیاجتان به نسبیّت به عنوان محور تبعی

 امواج نور و امواج صوت است.

شود؛ یعنی نظام  ت )ازطریق نسبیّت( متكیّف میبه عبارت دیگر تعلّقات روحی، در نظام, بوسیلة نسبیّ

 ها نیست.  حساسیّت اجتماعی، حساسیّت در نظام والیت, منفکّ از نسبیّت و منزلت

حساسیّت در نظام والیت اشرف از حساسیّت نظام والیت اجتماعی است. ولی حساسیّت در نظام والیت همراه 

 تقدیرات است.با نظام قوانین وكلمات و نظام ریاضیات و قدر و 

 س( حساسیّت درنظام والیت, اشرف از حساسیّت درنظام اجتماعی است.

گوییم,  ج( بله! یعنی قبل از نظام اجتماعی هم كلمات در نظام تكوین وجود دارند. نظام اجتماعی را كه می

 457شمارة  Aكنیم نه جامعة ملكوت را پایان طرف  جامعة انسانی را ذكر می

 14شمارة  Bطرف 
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ای است كه مادون والیت تاریخی قرار دارد, ولی درخود  های اجتماعی گوییم در تفاهم ام اجتماعی را كه مینظ

 نظام والیت تاریخی هم قدر و تقدیر وجود دارد. 

 س( قدر و تقدیر كه فرمودید. درآنجا چه هست؟

 ج( همان معنای خود ریاضیات است، نسبیّت در مرتبة والیت باالتر... 

 مودید تجسّد.س( كه فر

تواند از نسبیّت و قدر و تقدیرش تفكیک شود.  ها، در نظام والیت نمی ج( یعنی به عبارت اخری حساسیّت

كلمات با قدر و تقدیر توأم هستند و خودشان دارای قَدْر و منزلت و قَدر و تقدیر هستند. بنابراین ریاضیات در 

یعنی غیر مسئول در توسعة نظام والیت به مسئولیت های غیر مكلّف باشد؛  این مرتبه هر چند جزء فاعل

تصرّفی هستند, ولی مسئول به مسئولیت تبعی در اشرف منازل هستند. بنابراین در مرتبة نازل از نظام والیت 

 كه نظام والیت اجتماعی است در اینجا هم عیناً همان حكم را دارند. قوانین نسبیّت... 

فرمایید. وگاهی اوقات به  ا حضرت عالی به معلومات ریاضی اطالق میآید گاهی ریاضیات ر س( به نظر می

فرمایید ریاضیات، فاعل تبعی است و بعد آن را به نسبیّت تعریف  خود نسبیّت اشیاء، یعنی گاهی می

 فرمایید. این دیگر ادراكات ریاضی نیست. می

گوییم. ریاضیات موجود  یاضی نمیكنیم, ادراك ر ج( خیر! ادراكات ریاضی هم در آنجا كه تكوینی عرض می

 گوییم. ها می پس از فاعلیّت

 س( نسبیّت واقعی دیگر.

كنیم، بعد از آثار این ، ریاضیات مصطلح, ادراك ریاضی  ج( نسبیّت واقعی، همیشه ابتدائاً این را عرض می

ای از آن  ه ترجمهشود. اوّل خود ریاضی، قوانین نسبیّت ]چه نقشی دارند؟[ بعد ببینیم ادراك از این ك می

 شود؟ مرتبه است, چگونه می

كنید. در نظام والیت  كنید. گاهی در نظام والیت اجتماعی ذكر می ریاضیات را گاهی در نظام والیت ذكر می

 كند. پیدا می« الحادی، اسالمی، التقاطی»اجتماعی حتماً لقب 
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 اضی. ها است نه ادراك ری س( كه باز هم مقصود همان نسبیّت واقعی فاعل

 كنند. ها, كه متناسب آن هم زبان متناسب آن را هم ایجاد می ج( نسبیّت ]؟[ یعنی منزلت واقعی فاعلیت

س( حاال من یک سؤالی عرض كنم: اگر بنا شد در نظام اجتماعی هم, ما محوری و اسالمی بگیریم, نباید 

ست كه منحل است، همیشه تبعی توسعة قدرت كفر در نظام اجتماعی مشهود باشد. در نظام تكوین معلوم ا

 است. امّا آنها كه همیشه درمنزلت نظام اجتماعی تبعی نیستند.

، ابراهیم مسلمان است ولی یک نفری  گویید كه منزلتاً منزلش مقدّم است، یعنی یک نفر ج( گاهی شما می

 لكوت به باال است.است كه در تاریخ والیت اجتماعی پیروز است غیر از تكوین. مسئلة تكوین برای عالم م

 س( این والیت تاریخی اجتماعی منظور نظر است واالّدر والیت وهله كه. ..

 ج( بنابراین در والیت تاریخی، به عبارت دیگر روش انبیاء درسیر درفلسفه تكامل مرتباً روبه توسعه بوده است.

خوب! حاال ریاضیات اگر درنظام والیت تكوینی، )نظام والیت به عبارت دیگر همان نظام والیت كه بگوییم 

كند است از اینكه كلمة تكوینی را بكار بریم.( اگر ریاضیات در نظام والیت، محوری تصرفی تبعی  كفایت می

محوری و تصرفی و تبعی ندارد؟یا اینكه آوریم, آنجا  داشته باشد, وقتی آن را در والیت تاریخی و اجتماعی می

آنجا هم دارد؟یعنی آیا رابطه ریاضیات الحادی قطع مطلق با ریاضیات اسالمی است؟ یا یک نحوه تقومی را در 

 آنجا هم خواهید دید, ولی تقوّمی كه تبعی نسبت به تصرفی و تصرفی نسبت به محوری دارد. 

 كنیم؟  س( باز در نسبیّت واقعی بحث می

بله! یعنی به عبارت دیگر این غلبة تاریخی را در مقطع بیاورید و ببینید كه كافر، قدرت تعجیز اسالمی را ج( 

دارد كه ایمانش را بشكند و او را متعلّق به خودش كند. یا اینكه مسلم در حوزة والیت او هرگز بصورت تبعی 

یت در تاریخ عوض كند، البته آن موقعی كه تواند جایگاهش را از والیت در وهله به وال آید. مسلم می در نمی

اش وارد در منزلت  شود, ولی وجود تصرفی شود. نفی فیزیكی وجود تبعی آن می شود تا كشته می تسلیم نمی

« هویّت محوری»ویک « هویّت تصرفی»، یک «هویّت تبعی»شود. برای مؤمن یک  تصرف در تاریخ می
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شود. در درگیری  جامعة اسالمی و ابزارها و نسبیّتشان ممتنع میگاه شكست پذیری برای مسلم و  بگیرید. آن

 شود. كنند، تبدیل به كلمة باقیه می با كفر ارتقاء منزلت پیدا می

ها مثل قوانین نسبیّت, بر تكامل  هكذا حال ریاضیات آنها در حكومت بر سایر ریاضیات است. كلمات آن

ها با كلمات كفر،   كنند. البته به نسبت درگیری آن یدا میكند، در نظام والیت تاریخی جایگاه پ حكومت می

متناسب با مرحلة تاریخی شان. بنابراین شكست به معنای اینكه همة وجود مؤمن شكست بخورد ولو در عالم 

گیرد, مگر  توانید ید او را از این منزلت خلع كنید، او در منزلت باالتر قرار می دنیا, این شكست را ندارید. می

اش را از اولیاء الهی  نكه در فشار آمدن, مثالً خدای نخواسته كسی بگوید كه مسلمی در حین فشار، تولّیای

ببرد و به تولّی والیت كفر شود, كه چه او را بكشند و چه كشته بشود و چه كشته نشود وبه منزلت برسد, 

 آید. دیگر جزء ابواب جمعی دستگاه كفر به حساب می

 این, همان تعجیر است.س( بله! خوب معنای 

 ج( نه! فرق این است كه اگر این...

كند، بنا نیست كه جبر بشود،  كند, او را به ایمان آوردن مجبور می )ص(: مگر مؤمن كه كافر را تعجیز می

 تعجیز

جاست كه آیا تعجیز، تعجیز منزلت است یا اینكه وجود فاعلیّت برمنزلت حاكم است؟ ما  ج( نه! نه! مهم همین

 ید این را قبالً تمام كرده باشیم كه تعجیز به معنای اینكه فاعلیت را از فاعلیت بیاندازد, نیست.با

 كند. كنم كه مسلمان هم كافر را تعجیز می حجت االسالم میرباقری: من هم همین را عرض می

 آقای نجابت: ]؟[ كه از دین برود.

 یط باشد؛ یعنی تابع كیفیّت باشد؟ خواهم بگویم كه بیرون رفتن اگر فرع بر شرا ج( نه! می

 حجت االسالم میرباقری: نه! تابع كیفیّت نیست.

ج( اگر حاكم بر كیفیّت باشد, این فاعلیتش بوسیلة عجز ابزارش عجز پیدا نكرده است. اگر عجز فاعل، به تبع 

 عجز از ابزار حاصل شود, منزلت تعجیز است.
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 گویید؟ س( نسبت به كافر این را چه می

 ایستد تا كشته شود.  كنم. مسلم دیگری سر همین كلمه می اال عرض میج( ح

 شوند. شان تسلیم می ایستدند و یک عده شان روی كفرشان می س( كفار هم همینطور هستند. یک عده

شود. كشته هم  اش كلمة باقیه نمی تواند والیت تاریخی پیدا كند. كلمه شود, نمی ج( ولكن آنكه كشته می

 شود. شود ]اما[ مكتبش، مكتب حاكم نمی گیرد. غالب هم می بش رونق نمیشود، مكت می

 شود یعنی چه؟  س( حاكم نمی

شود.  ای كه در تاریخ بتواند برتری خودش را حفظ كند, نمی ج( یعنی حكومت بر تفاهم اجتماعی، به گونه

و بعد توسعة تاریخی اش ای كه با اسالم شده با آن شده باشد  یک مكتب مادی بیاورید كه صد یک مبارزه

 حفظ شده باشد؛ یعنی در تفاهم تاریخی, وجود خودش را از دست نداده باشد. 

 

گویند حرف ]بیهوده[ است. این  رسند كه می ای می های مادی در تاریخ به مرحله به عبارت دیگر مكتب

 دهد برای چیست؟ تحلیلی برای آن دارید؟ منزلتی در تفاهم تاریخی از دست می

كنند.  كنم( یک تقسیماتی برای بیمارهای روانی می را در حاشیه و پایان صحبت عرض می  ها )این شناس نروا

گویند خطا اوّل برای ابزار ادراك است مثالً برای چشم خطای بصر دارید برای گوش خطای گوش  بعد می

زنید، حرف  خواب حرف میبینید، در گویند نه! باالتر از خطا هم دارید, مثل خواب كه می دارید بعد می

كنید، شرایط خوف، ترس، وحشت و امثال ذلک ]را دارید[  شنوید, بوی خوب، بوی بد احساس می می

گونه كه منشاءهایی در خواب  شود. همین گویند در بیداری هم برای حاالت روانی یک حاالتی پیدا می می

آید, یک  آید, كامپیوتر می شود، یا نوار می آید تكرار می شود, در سلسله اعصاب كه این نوار می تحریک می

كند. گاو علی حده دیده است, شیر علی حده دیده است، پلنگ علی حده دیده است،  چیز جدیدی درست می

سازد.  های جدید با یک تحریكاتی می های مختلف به كامپیوتر بدهید، بعد خودش تركیب شما صورت

كنند، حرفشان را  گونه مثال بزنید. از اینجا ارتقاء پیدا می ینگویند كافی است كه شما خواب را هم هم می
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های چشم، گوش و زبان داریم ،  هایی را داریم، هزیان گویند در بیداری هم هزیان برند و می جلوتر می

آید  ها به نظرش می گویند, شخص در حین این هزیان شمارند. بعد می های یكی یكی قوای ابزارها را می هزیان

های روانی  بیند. از اینجا باب مكاشفه و معاینه و امثال آن را جزء اقسام بیماری قعیت مطالب را میكه وا

شود هزیانی بوجود آمده باشد  شوند. نمی كنیم, درمانده می كنند. ولی اینجا برابر صحبتی كه می محسوب می

شود این  ه آن شوند، چگونه میكنند در طول هزار سال وابسته ب و بعد عقالیی كه هماهنگی را محاسبه می

اند.  بینند، ]به فرض[ علم پیشرفت نكرده، منشاء هذیان را نفهمیده حرف را تمام كرد؟ هماهنگی را در آن می

گوییم بر فرض كه در  زنند. ما می ها همان حرف را نسبت به انبیاء الهی می این«. ساحرٌ أوْ مجنون»گویند  می

ها چیست، چرا هماهنگی آن را  ده است, نتوانسته بفهمد كه منشاء اینزمان شیخ الرئیس، علم ناقص بو

كنی؟ در هذیان كه  اند را چه می اش شده های عقالنی بشر را كه تسلیم هماهنگی تصدیق كرده است؟ قدرت

تواند برای منزلت  تواند هماهنگی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر تعجیزی را كه كافر، در وهله می نمی

دارد مستمسک شود؛ كه بگوید  تواند برای كسی كه دست از ایمان بر می مؤمن ایجاد كند هرگز نمی تبعی

تواند بگوید من  منزلت تصرفی و محوری من هم تبعی او واقع شد. و پیروزی كفر از منزلت تبعی هرگز نمی

كه  چنان تبعی است, همام. پیروزی كفر در منزلت  در تفاهم تاریخی در منزلت تصرفی و محوری قرار گرفته

شكست مؤمن در منزلت تبعی است. در توسعة تاریخی كه ما بیاییم وصف كنیم و هماهنگی تاریخی را به 

تواند تعریف كند, در تعریف  تواند معنای عجز را تعریف كند، چون معنی تكامل را می عنوان امری كه می

ه صحبت از تكامل باشد. اگر سخن از تكامل شود ك تعجیز، محور است. چون از تعجیز در جایی صحبت می

 توانید تعجیز و عدم تعجیز را تعریف كنید.  نگویید, نمی

به عبارت دیگر اگر موضوعات را در منزلت خردشان ببینیم و بخواهیم تعجیز را معنا كنیم, یا ضرر و سود را 

كنیم. ولی در توسعه,  مشاهده می شویم. اگر در كالن باشد, به یک نسبت معنا كنیم, بسیار دچار اشتباه می

توانیم باالترین حدّ از هماهنگی را ببینیم، پایگاه مالحظة هماهنگی، توسعه است؛ یعنی توسعة  قطعاً می

 تاریخی یا تكامل. 
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 آقای نجابت: تداوم. 

 حجت االسالم و المسلمین حسینی: تداوم یک مقدار باالتر از تداوم تكامل.

 شود.  یتعجیز همان بریدگی م  س(

 ج( ای احسنت! تعجیز آن است كه در تكامل مجبور است به نفع طرف مقابل منحل شود.

گویند كه یک امر عقالئی ]؟[ حاال این اكثریت عقالئی كه ما به آنها  س( چون ممكن است در آن ]؟[ می

 اند هماهنگی نیست تداوم تاریخی ای را كه جنابعالی فرمودید، ]؟[ گوییم. گفته عقال می

ج( حاال باالتر از تداوم، تكامل است. بودن این حرف یک حرف است, اینكه واقعاً تكامل، این حرف آخر و 

 باالتری است. 

 خواستم بگویم كه... س( یعنی هماهنگی را می

شود؛ یعنی به عبارت دیگر, اگر توسعة تاریخی را محور هماهنگی قرار  ج( هماهنگی اصالً به تكامل تعریف می

گویید كه هماهنگی تناسب دو چیز با امر سوّم است. این زیر بنای حداقل آن است, وقتی  ندهید؛ همیشه می

دو چیز با امر سوّم نظام و تكامل نظام بخواهید در بزرگترین نظام مالحظه كنید, دیگر به جای اینكه بگویید 

 گویید.  می

 س( ]؟[ 

ج( این مقدمه هم تمام شد, انشاء اهلل تعالی جلسة آینده وارد بشویم و ببینیم آیا این تعدّد با لحاظ تكامل كه 

وصلی اهلل علی  "خواهیم صحبت بكنیم، در نظام الهی ، بخش تبعی ، تصرفی و محوری تعدّد چیست؟  می

  "آله الطاهرینمحمد و

 توانید كمال این را در آنجا تعریف كنید. ج( نمی

گویید خیالی است؛ یعنی ما باید به ایمانمان  گویند: آن كمالی را هم كه شما می حجت االسالم میر باقری می

كنید. آنكه در عالم واقع است همین است  گویند شما هم یک تعریف خیالی ای برای كمال می تكیّه كنیم می

 گویید. ه هست، این تكامل به معنایی كه شما میك
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توانند ادعای علم كنند تا بگویند ما خیال  شود, این است كه آیا آنها می گاهمهمترین سؤالی كه می ج( آن

 هستیم؟

 شوند.  آقای نجابت: حداقلش اسكاتی است، ساكت می

به صحبت كردیم آنها در برابر غیر قابل ج( یعنی اینكه غیر قابل انكارها كالً آن حد اولیه ای را كه شروع 

گویید، آگاهی  انكارها عاجز هستند؛ یعنی اینكه مثالً شما اراده در گفتنتان دارید یا ندارید و به چیزی كه می

 دارید اگر آن گفت 

 352شمارة  Bپایان جلسه ای طرف 



 10جلسه 

 بسمه تعالی

 ضیات اسالمیدوره استداللی ریا

13/87/1737 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

 بررسی خصوصیات )ریاضیات   اسالمی(

 

حجت االسالم و المسل می ن حسینی: بحث ریاضی قبالً در سه قسمت بیان شد. قسمت اول این كه       

گیرد؟ كه تعریف موضوعات ریاضیات و بعد هم نظام تعاریفی كه در   ریاضیات چگونه مورد بررسی قرار می

ها تعییر  اگر در اینشود.و بعدش هم احكام ریاضی كه   ریاضیات بر اساس تعریف موضوع ریاضی تنظیم می

واقع بشود یعنی كسی موضوعات ریاضیات را چیزی دیگر تعریف كند یا اختالف در اصل تعریف موضوعات 

شود بنابراین اگر در تعدد و وحدت موضوعات اختالفی   ها متأثر می داشته باشید طبیعی است كه بقیه قسمت

  پیدا شد طبیعتاً در ریاضیات هم باید اختالف پیدا شود.

الحادی التقاطی و خود ریاضیات  قسمت دوم آن این بود كه ریاضیات نظام والیت شامل بر ریاضیات اسال می 

 نظام والیت است. 

باید متقوّم باشد و نسبتی از ریاضیات تبعی و ریاضیات التقاطی را دارا   قسمت سوم این كه ریاضیات اسال می 

هایی را شما در این  این جا دارد نسبت تبعی است یعنی نسبیّتباشد ولكن نسبتی را كه ریاضیات الحادی در 

شوند ولی در این جا به   كنید كه در ریاضیات مادی آنها ذاتاً مستغنی شناخته می  جا از ریاضیات مالحظه می

یده باشد, از آنها كار كش شود یعنی اصالً در امور متصرفٌ فیه ن می   عنوان تبعی ه می ن نظرِ استغنا دیده می



358  ···························································································································································  

كشید و ریاضیات التقاطی و تجریدی را هم در این   كار می شود, یعنی شما از كفار هم در نظام اسال می   می

كنید در ریاضیات محوری هم مانند ریاضیات اسال می بخش تبعی تصرفی محوری وجود دارد   جا مالحظه می

والیت هر سه هستند. در ریاضیات اسال در منزله ریاضیات  پس در ریاضیات نظام والیت و ریاضیات اسال می 

ی حضور در ریاضیات نظام والیت, كل  ی حضورشان كامالً فرق دارد. نحوه هم باز هر سه هستند ولی نحوه می 

ریاضیات اسال می است ولی در ریاضیات اسال می , محوری است بخش رهبری مفاهیم ریاضی یعنی آن جا 

شود. در توضیح   هایشان مشخص می شوند و نسبت  ریزی می حكام پیشود آن جایی كه ا  كه تعاریف معنا می

این مطلب كه ریاضیات متقوم و ریاضیات انتزاعی و ریاضیات الحادی چیست؟ بیان شد كه ریاضیات اسال می 

كند یعنی قانونمندی در ریاضیات ماده حتماً باید مستغنی از   به اراده و فاعلیت واحد ربوبیّت بازگشت می 

ی فرض شود و حركت هم ذاتی ماده باشد قانون حاكم بر نسبت هم واجد و قانونمندش خود ماده باشد  هاراد

ها هم به تولی و  ه است و اراده و قوانین نسبیّت هم ثابت باشد ولی در قوانین اسال می قانون حاصل نفوذ اراده

س مقوّم ریاضیات خدای متعال است و ی خدواند متعال است. پ ی حاكم, ارداه كنند ارداه  والیت بازگشت می

ی نازل است. در نظام والیت  های اجتماعی در مرتبه در منازل نازله هم, مقوّم معادالت ریاضی, نفوذ اراده

ها شد ارادها  ای پیدا نكرد قوانین حاكم بر نسبیّت آن نحوه تحقق اراده ریاضیات هیچ گونه نه محک می 

كند یعنی   و از توسعه ارادها قوانین حاكم بر ریاضیات توسعه پیدا میموجدقوانین حكم بر نسبیّت شدند 

گویند ماده حركت دارد تحت این   متحرك بودن قوانین نسبیّت هم اثبات شد و آن نسبیّتی را كه آقایان می

شوند بله فاعلیت تبعی   شود. آن قوانین حركت, فاعلیت تبعی می  قوانین نسبت به چیزهای دیگر معلوم می

حتماً حركت دارد و حركت آن تابع قوانین حاكم بر آن است قوانین حاكم بر آن هم, به منسوب نسبت 

 هستند چون حركتشان تبعی است ولی قوانین نسبیّت, خودشان به ارادها منسوب هستند.

یّت پس اگر موضوع نسبیّت را در فاعلیت تبعی مواد و ماده و غیر متصرف قرار دهید صحبت ما با صحبت نسب

باشد متصرف در نظام است. حضور حضوری  شود چون فاعلیت تبعی در قوانین متصرف ن می   نزدیک می

كرفون به این بازگشت  تبعی است. خصلت آن هم به این است كه به چه نسبتی منسوب باشد راندمان این می



 ····························································································  355 

نین نسبیّتی را كه در زیر شود ولی قوا  گیرد و چه چیزی در آن ضبط می  كند كه جلوی چه كسی قرار می  می

ها است كه آن را متحرك و  یافتنید از منزلت تصرف اراده  كنید و آن را امر ثابت می  ی تبعی نگاه می چتر ماده

 متحول و ابزار تصرف. 

..... بر این اساس 1،2،3،4ابتدای بحثی را كه باید در آن وارد شویم این است كه معنای وحدت و دوئیت 

 چیست؟

 این سه به یكدیگر متقومند یعنی چه؟ رباقری: روشن نشد. این كه در ریاضیات اسال می  آقای می

ج( در ریاضیات نسبیّت بیان شد كه عیناً ماده, نسبت به قوانین نسبیّت حركتش تبعی است این حرف بسیار 

ر چه منزلتی نزدیكی با حرف آنها است ولی آنها قوانین ]؟[ این كه حركت ماده منسوب به نسبت است و د

گوئیم فاعل   كنیم می  قرار بگیرد تا چه چیزی باشد این حرف درست است. ما هم كه فاعل تبعی را نگاه می

تبعی در چه منزلتی باشد, به نسبت همان گونه باید باشد ولی اینكه قوانین نسبیّت ثابت است و قانونمندی 

 آن هم ماده است غلط است.

 شد, متفوم به ریاضیات الحادی شد باز تقومش روشن شد. س( این اكنون ریاضیات الحادی

آید   ها می بیند, در دستگاه ما هم مانند حرف آن  ی تبعیت را می ها مسأله ج( این كه شما در عمق حرف آن

 كند این است كه منسوب به نسبت بودن, نسبت به فاعل بودن است.  حرف ما كه در آن جا حضور پیدا می

ی تقومشان رابه یكدیگر تمام كنیم در  ها را جداگانه معنا كنیم بعد نحوه بتدا هر كدام از اینبهتر است كه در ا

از دو  را از شروع پایان چه تعریفی برای آن داریم. بعد آیا این ریاضیات اسال می  ابتدا بینیم ریاضیات اسال می 

الحادی وجود دارد یعنی فعالیّتی را كه ریاضیات دیگر عاری و مطلق است یا در آن ادبیات انتزاعی و ادبیات 

خواهد بكند آیا... به عبارت دیگر مثل ریاضیات الحادی همانند خود ملحد است و مثل وجود ملحد مثل   می

هوای نفس در فرد است اینكه بگوئید هوای نفس را صفر كنید بگوئیم هوای نفس را تهذیب كنید هوای 

ته باشد در توسعه فاعلیت در توسعه اراده اگر،یک فرض این است كه مركب باشد یا راكب باشد یا وجود نداش

شود؟ پرستشی كه هست باید ملكوتی باشد, این چه په نوری   واقعا هوای نفس وجود نداشته باشد چگونه می
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ی ضرورت عالم دنیا است برای پیدایش ملكاتی ضرورت  دارد؟ البته باید بحث وحدت و كثرت, درباره

ای  شود آن كمال نباشد؟ یعنی مثالً همانند دوره  شود؟ و دیگر از كجا می  چه كمالی حاصل مینبودنش، یعنی 

سالگی دارید. وجودی كه  40های سنینتان دارید تا بلوغ یا از بلوغ تا، مثالً رشدی را كه در  كه شما از دوره

ی دنیا قرار  نظام والیت بنام دورهای را كه برای عموم، برای  این دوره ها باشند چه خاصیتی دارند؟ این دوره

شود این دوره برای كمال نظام والیت چه خاصیتی دارد. برای تكامل آن یک فرض این است كه   داده می

خواهند امتحان كنند و برای اینكه به خود طرف بفهماند. خود فهماندن به طرف هم یک فرض این   بگوئیم می

بتوان به او علم بدهند. یک فرض هم این است كه علم را به  است كه راه دیگری وجود نداشته باشد كه

های دیگر تولی و والیت است و بگویئد هویت این در نسبیّت  نسبیّت برگردانید و بگوئید نسبیّت این به فاعل

شود بعد قوانین نسبیّت را هم حاصل كیفیت والیت و تولی   ی این معلوم می شود. هویت اراده  آن معلوم می

شود و   گیرد كه حاصل می  بینید این هم یک فرض است. یعنی قرب برای آن در این نسبیّت قرار میاین ب

تواند برسد كه دیگر از آن بلوغ به بعد، ظرفیت ممكن, دیگری در   خود قوانین نسبیّت هم، به یک بلوغی می

گر جریان تغییر و تحول تحرك باالتر از آن نیست, طبیعی است ه می ن كه به سقف بلوغ ممكنات رسید, دی

معنا است كه باشد باید در پله دوم برود اگر شما گفتید اوالً این عالم و  قوانین نسبیّت ریاضی خالفت الهی, بی

آگاهی, عین خود نسبیّت پیدا كردن در تولی و والیت است دوم خود این تولی و والیت و نسبیّت خودش تا 

ودات است یعنی به عبارت دیگر قوانین نسبیّت هم موجودند, ی موج یک سقفی امكان رشد دارد مثل همه

 بوجود فاعلی ریال بعنوان فاعل تبعی ولی سقفشان این است كه دگر وارد تصرفی نشوند. 

كند یعنی امان   كند, بلوغ پیدا می شود, نظام بلوغ پیدا  ها كه ن می  ها هستند, هم عرض اراده حاصل, اراده

ند یعنی آن هم خودش یک نسبیّتی دارد آن جا كه برسد وجود این شكل بی نتیجه ك  ممكنات بلوغ پیدا می

است و باید در یک عالم دیگر وارد شود. خوب در عالم بعد شما قدرت ایجاد داشته باشید البته قدرت ایجاد 

اذكار  یعنی به ج می ع« لهم فیها ما یشاون»واقعیت نه قدرت ایجاد الكی، قدرت ایجاد داشته باشید كه، 

توانید خدا را تسبیح بگوئید هر گونه كه شاء آمد و ابتهاج به قرب رحمت پیدا كند البته طبیعی است كه   می
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طالب برسد ولی این بلوغ  ابی بن   خواست بنده در نام والیت ممتنع است كه به خواست خاك كف پای علی

هلو و سیب و این موضوعات بهشتی هم  را شما ممكن است مثالً« یشاء»شود حاال ما   در اینجا پیدا می

دار  بینید نه این كه آن را همانند سرمایه  گویم آن نیست ولكن آن را از باب رحمت خدا می بگیرید. ن می 

دعوا هم فیها سبحانک الهم و تحیتهم فیها »آمریكائی مادی محض ببینید، جدای از رحمت حق ببینید خیر 

گوئیم   گویند ما هم الحمد هلل می  از روی واقع الحمدهلل می«. رب العال می ن سالم و آخر دعواهم ان الحمد هلل

ولی الحمد هلل ما گاهی تا زبان و گاهی تا فكر است كم است كه در حال واقع باشد و یا اصالً نیست كه با همه 

داریم اسقاء رحمت  فه می م كه گوئید الحمد هلل رب العال می ن ن می   وجود بگوئیم در هلو با همه وجود می

چشیم آن وقت طبیعی است كه با   چشیم. در آن قالب می  كنیم, داریم رحمت را در این قالب می  الهی می

شود قابل قیاس نباشد. آن هم هم اسقاء   ابتهاجی كه از شنیدن كلمات, مثالً حضرت اباعبداهلل حاصل می

چشد به نیّت   به اصطالح لذت لشاربین میرحمت است ولی آن ظرفش یک ظرف دیگری است حاال هم آدم 

ی اكملش كه هر وجودی  چشد. حاال این اسقاء رحمت, در درجه  علی بن ابی طالب )ع( هم انشاء اهلل می

متناسب با نظام والیت و تولی تاب داشته باشد جایگاهش را خودش درست كرده است مقدار زیاد آن مال 

دان داده اند كه حضورهای مختلف  ه در فصول مختلف به آن میایم ك خودش است. در چند فصل قبل گفته

شود حاالت و   اش در جایی دیگر صحبت كرده ایم كه وجه اولی كه پیدا می ی ظرفیت اولیه پیدا كند. درباره

 دهد یعنی اراده حاكم بر انگیزه است نه انگیزه, ذاتی باشد و اراده به تبع آن باشد  اوصاف و انگیزه را نشان می

آورد   ای كه مباشرت با عمل خارجی را می شود اراده  در استمرار آن اراده است, كه ارادهای نازله پیدا می

ای كه مباشر با عمل خارجی است یک مقدمات خیلی طوالنی آمده تا پیدا شده ولی قبلش  حرفی ندارد. اراده

ت كه خود این آن را ساخته است. ای است كه خود این آن را ساخته است اول فكری اس ذات نیست انگیزه

ای است كه خود این، آن را ساخته است به هر حال سخن ما این است كه ریاضیات الهی حتماً  باالترش انگیزه

 گیرد.  كند و فاعل واحد جای قوانین ثابت را می  قوانین نسبیّتش به نظام فاعلیت و فاعل واحد بازگشت می
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، 1،2،4گوئیم یک معنایی در ادبیات انتزاعی التقاطی دارد این معنای   نجا می، كه ما در ای1،2،3،4حاال معنای 

 در ادبیات متقوم منحل است و ادبیات متقوم در ادبیات متولی به والیت الهی منحل است. 

كنیم اشكالی كه   دهیم و تمام می  شود و بحث را هم در ه می ن ایراد، پاسخ می  یک اشكال كوچک وارد می

تر از ادبیات التقاطی  ای نازل بینید مرحله  است كه منشاء ادبیات الحادی را, كه نسبیّت یا متقوم می هست این

تواند متولی به والیت ادبیات التقاطی باشد با این بیان كه اول  دانید در حالی كه ادبیات التقاطی ن می   می

گویید پس از تقوم, متولی به   شود بعد می  میگوئید متقوم   كنید بعد می  عدد را به صورت انتزاعی تعریف می

شود در حالی كه ادبیات انتزاعی را ادبیات   شود یعنی در حقیقت ادبیات انتزاعی، ادبیات تبعی می  والیت می

كنیم هماهنگ دیدن امور در ادبیات الحادی بر اساس ادبیات التقاطی است لذا   التقاطی ذكر كردید فرض می

كند كه منطق قیاسی التقاطی   بات یک امر یارد یک امر در آن به منطق قیاسی بازگشت میادبیات التقاطی اث

ی ادبیات منطق قیاسی پائین  ی ادبیات نسبیّت از رده بینند بنابراین رده  ها را مجموعه می است هر چند آن

ر تعاریف هم، شما دهد حاال آیا د  تراست. چون اثبات قضایایش را در مقدمات, با منطق قیاسی انجام می

، التقاطی تبعیت كند و 1،2،3گویید حد وسط است و باید نسبیّت از   ، راكه انتزاعی می1،2،3توانید بگوئید  می

، التقاطی از نظام والیت تبعیت كند بله اگر شما بخواهید تعریف را به تعریف انتزاعی ختم كنید و 1،2،3

بیندید سپس مجموعه را و آنگاه اسال می   نید ابتدا التقاطی را میببی نخواهید نسبتش را با الحادی و اسال می 

بینید یعنی بعد از تقوم, تولی و والیت. ولی اگر بخواهید ختم نكنید و بگویید خود دستگاه التقاطی دو   را می 

م حد اش ه گیری كفار، در اثبات امور حوایجشان است كه رده اش مورد بهره طرف دارد، دو لبه دارد یک لبه

توانید به گیرید. به وسیله   ها را هم می های آن شود یعنی تناقض  ها می وسطی است كه اثبات الهی بر علیه آن

توانید اثبات كنید آن وقت در این حد ادبیات التقاطی باالتر   ادبیات التقاطی، یعنی نقض فلسفی برای آنها می

كنیم. الحادی و نسبیّت   تگاه ما, تعاریفش را مشاهده میشود پس انتزاعی را ما در دس  از ادبیات الحادی می

دهند   راهم باید مشاهده كنیم ولكن منحل ببینیم وقتی منحل ببینید دیگر طبیعی است كه تغییر هویت می

توانیم بگوییم پیشرفت آن را   كنیم حاال آیا در این انحالل می  كان در حدشان مرتباً امر دیگری را وارد می
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شود كه   ایم یا نه؟ این بحثی است كه مخصوص ریاضیات نظام والیت می ه دیگری متقوم ساختهخودمان ب

ی مطلب این است كه سه تعدد نوع داریم و در تعدد متولی  بعداً باید به آن بپردازیم فعالً در این جا خالصه

 به والیت مفروض است كه هر عدد از جنس عدد دیگری نیست.

شدنشان برای تصرفات, از چه منزلتی تبعیت پیدا   گیرند و ك می   هم افق قرار می و منزلتاً عدد و كیفیت

كه در هر جای  2كه در هر جای دیگر تغییر دهند با هر  2را كه در هر جائی تغییر دهند با هر  2كند. هر   می

« كم»شود   ن می« كم»بمعنای قدر مشترك واحد، در این جا منشاء تنظیم « كم»دیگر باشد یكی نیست و 

متناسب هر منزلت, به تعریف همان منزلت به تغییر نتیجه كل, یعنی وحدت نسبت دارد بنابراین اگر تنوع 

شود كه این سطوح، با   های مختلف, تعدد به وحدت گفته می شود سطوح نسبت  تناسب, تقوم گفته می

جمع و ضرب و »مختلف بین  مناسبات در یک سطح از یک ما به االشتراك كامالً مختلف است مناسبات

در یک سطح واحد یعنی از یک قدر مشترك واحد، ك می است، معنایش قابلیت تطبیق هم، به این « توان

ها تناسبات مختلف تعدد  ها را سطوح مختلف بدانیم در نسبت تعدد به وحدت, قابل قیاس نیست. آن كه آن

د انتزاعی یا اعتباری با سطوح مختلف نسبت به به واحد است نه به وحدت, تناسبات مختلف, نسبت به واح

 باشد. ی حاكم قابل قیاس ن می  وحدت مجموعه یا منتجه, آن هم منتجه به معنای محور اراده

گوییم انتخاب واحد، تكرار تنوع است, ایجاد تنوع، از تكرار   گردیم به تعدد، این كه وقتی می  بعداً دوباره بر می

ها را سطوح مختلف بدانیم در  د، ك می معنایش قابلیت تطبیق به این كه اینتنوع و از قدر مشترك واح

ها تناسبات مختلف تعدد به واحد است نه وحدت تناسبات  نسبت تعدد به وحدت قابل قیاس نیست. آن

مختلف, نسبت به واحد انتزاعی یا اعتباری با سطوح مختلف نسبت به وحدت مجموعه یا منتجه آن هم 

 باشد. ای محور اراده حاكم قابل قیاس ن می منتجه به معن

گوییم انتخاب واحد، تكرار تنوع است ایجاد تنوع، از تكرار تنوع   گردیم، این كه وقتی می  دوباره به تعدد بر می

شود تا بگوییم اعداد در   شود بنابراین بیان چگونه می  و از تكرار تناسب و از تكرار تناسب تقوم حاصل می

 شود   چگونه می  می ریاضیات اسال
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 «و صلی اهلل علی محمد و آله»

قوانین یک موضوع است اگر موضوع ماده باشد و   س( حاصل فرمایش شما این شد كه ریاضیات بیان ك می 

شود اگر موضوعش، نظام فاعلیت   قوانینی كه دارد قوانین نسبیّت مادی باشد ریاضیات، ریاضیات الحادی می

ها  ی ارادها و تقوم اراده كند نسبیّت قوانین تابع توسعه  ها، توسعه پیدا می ا توسعه ارادهاست. و نظام فاعلیت ب

ها هستند كه  مندی نظام فاعلیت شود قانون مندی آن فاعل تبعی ن می  با یكدیگر هست طبیعتاً دیگر قانون

كنیم در واقع كاربردی   می ها را ك  خواهیم این نسبیّت  حاكم بر قانون و حاكم بر نسبیّت هستند منتها می

 ها نسبت به یكدیگر است. .. اراده شوند ریاضیات بیان تناسبات ك می 

 ج( متناسب با هر منزلت به نسبت تأثیر...

بیان كنیم طبیعتاً اگر بخواهیم تناسبات  خواهیم تناسبات نظام فاعلیت رابه صورت ك می   س( بنابراین ما می

خواهیم این ك   دانیم و می  ات است كه كمیت را وصفی غیر از سایر اوصاف میبیان كنیم گاهی اوق را ك می 

میت را نسبت به موضوعات مختلف بدست بیاوریم این دید اصالت ماهیت و اصالت ذات است كه در عرض 

كند كه این كمیّت همه جا در كم بودن برابر است چه كمیت   سایر اوصاف, وصفی به نام كمیت فرض می

 ری باشد چه كمیّت فاعل تبعی و چه كمیّت فاعل تصرفی باشد ولی اگر....فاعل محو

 برد.  به كار می 2تا متفكر هم  2برد و برای   به كار می 2هندوانه  2ج( برای 

مثل سفیدی « كم»است این « كم»دارند كه این  2بودن برابرند به تعبیر دیگر وصفی به نام  2س( از حیث 

بودن برابرند گاهی اوقات  2حیث سفید بودن با هم برابرند این جا هم از حیث قند و سفیدی گچ است از 

خواهیم یک وصف منهاظ از اوصاف را بشناسیم و گاهی اوقات بیان   خواهیم كمیّت را بیان كنیم یعنی می  می

اگر ما كمیّت ها را به هم دیگر پیدا كنیم. بنابراین  خواهیم تناسبات فاعل  كمیّت معنایش این است كه ما می

ها  را متقوّم به كیف دیدیم یعنی گفتیم كم اصالت ماهیتی یک امر اعتباری است آن چه داریم نظام فاعلیت

ها ما باید هر فاعلی را به نسبتش تعریف  های بین فاعل ها و نسبت ها عبارت است از فاعل است نظام فاعلیت

ی فاعلیت است و  كثرت را تعریف كنیم وحدت بر پایهكنیم طبیعتاً اگر ما فاعل را بخواهیم ما باید وحدت 
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ها نداریم بنابراین باید فقط  ها و نسبت ها به هم است بنابراین ما چیزی جز فاعل ی نسبت فاعل كثرت بر پایه

خواهیم سهم تأثیر   هاست وقتی می فاعلیت و نسبیّت را تعریف كنیم كمیّت ناظر بر نسبت فاعل به سایر فاعل

گوییم كمیّت. بنابراین   متناسب با نسبتش به سایر فاعلها در منتجه مالحظه كنیم به این می یک فاعل را

كمیّت نقشی غیر از این ندارد چون به تعبیر دیگر ما در تعریف احتیاج نداریم جز اینک یک قدر جامع 

از تكرار همان  بگوییم و بعد بااالختالف قدر جامع فاعلیت است و ما بااالختالف نسبت است و نسبت هم

گوییم این محوری محوری محوری است و آن هم تبعی تبعی تبعی است   آید می  مفهوم اولیه مان بدست می

ها بدهیم بعد وقتی  ها و نسبت بنابراین انواعی از فاعل با نسبت داریم باید یک روشی برای تعریف فاعل

دهیم كه معرف نسبت تأثیر این در منتجه است   خواهیم نسبت تأثیر این را در منتجه بسنجیم عددی می  می

را تعریف  2خواهید  شود، یعنی وقتی می  در واقع این عدد برابر همان تكرار نسبتی است كه از نظر كیفی می

در این جا به معنی سه اضافی اصلی است تبعی تبعی تبعی اگر  2مثالً محور هور محور  كنید باید ببینید 

تا اضافی تبعی است، سه تا نسبت تبعی است طبیعتاً عدد چیزی  3جا به معنی باشد آن 2فرض كنی عددش 

كنند، جایگاه   ها جایگاه را تعریف می ها است نظام فعالیت شود كه جایگاه حاصل نظام فعالیت جز جایگاه نمی

ز ریاضیات كند اگر ما بخوهیم این مطلب رابه صورت كمیّت بیان كنیم و ا  سهم تأثیر در منتجه را بیان می

گیریم در تعریف دنبال یک جامعی از   آییم اعداد تبعی را در این جایگاه به كار می  تبعی استفاده كنیم، می

یک جنس و ما به االختالفی از جنس دیگر نیستیم جنس و فصل یا مثالً جنس و خاصه اینطور چیزهاست 

 ها به هم متفاوت است، اختالف...  های فاعل كنیم و نسبت  نیست ما همه عالم را بر اساس فاعلیت تعریف می

 ج( جنس و فصل معرف نوع است.

 ها حاصل اختالف نسبت است. س( بله اختالف

و 1بریم مثل   بریم ولی به نحو تبعی بكار می  ج: حاال خود این مسئله جنس و فصل و امثال ذلک را به كار می

 صورت تبعی عیبی ندارد به كار ببریم.گفتن, یعنی خود اصل منطق استداللی آن راهم به  2

«و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین»  





 18جلسه 

 بسمه تعالی

 دوره استداللی ریاضیات اسالمی

11/87/1737 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 وحدت روش توسعه كمی و كیفی _ 3بررسی منزلت ریاضیات  _ 2اسالمی معنای تعدد در ریاضی  _ 1

 

تعدد, وحدت و »حجت االسالم والمسلمین حسینی : بسم اهلل الرحمن الرحیم بحث ریاضیّات بود و صحبت از 

)كثرت، جهت، وحدت( در « كثرت وحدت»، در ریاضیات اسالمی بود. «تعدد, وحدت در ریاضی»بین « نسبت

كثرت جدید, وحدت جدید »كمال پیدا شود، مگر آنكه بوسیله »گفته شد كه محال است  مباحث گذشته

شود، در  برای ممكن، پیدا شود در این صورت چیزی را كه در اینجا، فاعل جدیدی خلق می« وارتباط جدید

است.  یک مرتبه برای تغییرات )حدّاقل تغییرات درونی خودش( محور یک مرتبه متصرف و در یک مرتبه تابع

بی شک هیچ دو فاعلی معنی در محوری بودن, متصرف بودن و تابع بودن، برابر با فاعل دیگر نیستند! یعنی 

برابری انتزاعی درتعدد در اینجا، اصالً جای طرح نداریم. بله، در ادبیات تبعی جا دارد كه بعداً ذكر خواهیم 

شود: مقصود,  گوییم : از تكرار،تنوع مالحظه می میكرد. در اینجا تعدّد كیفی و تعدّد متقوّم است. پس وقتی 

چیست؟ تنوع نسبت در دانش ریاضی, كه در ابزار سازی ما است. آیا در دانش ریاضی وقتی تنوع ایجاد 

های متنوعی هستند كه  ها )فاعلهای تبعی( ، كیفیت شود، فاعل تبعی ایجاد نشده است؟ چرا آن نسبت می

كیفیت آخر. .....حاال نسبت دارند به  3كیفیت آخر،2كیفیت است،  1ستند. سازید تنوع دركیفیت ه شما می

های  دهید, بگویید: ما كیفیت ؟ استمرار اراده دارید به ارادة اوّلتان متقوم هستند. این تعریفی كه ارائه می1
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مساوی فرض كنیم غیر از این است كه بگویید: از ما به االشتراك افراد, متعدّد  متقوّم به هم، ایجاد می

 كنیم؟ می

.البته از طریق ادبیات تبعی، 1كنیم متقوّم به نسبت  شود! غیر از این است كه نسبت دو را ایجاد  دو می 1و1

توانید به آن، به صورت تبعی، توجه كنید، نه به صورت تصرفی! در اینجا كمیّت معنی تقوّم  ،شما می1و1

كنید كه بهم مربوط هستند. سئوال اینجا  ای را ذكر  ک مقالهدهد، مگر وقتی شما ی نسبت ها به یكدیگر را می

كنید كه آن كیفیت ها هم تابع استمرار ارادة شما هستند و  هایی را ایجاد نمی شود:مگر آنجا كیفیت طرح می

خواهند برسانند(؟ چه فرقی دارند با اینجا كه كم است؟ اگر منزلت  به هم متقوم هستند. )یک مطلب را می

گویید چرا؟  سازید تفاوتی ندارد ولی هم منزلت نیستند !می م منزلت با این كیفیت هایی باشد كه میها ه آن

ها ریاضیّات، مفاهیم تصرّفی هستند، در مفاهیم تبعی،نعم اگر مقالة شما، مقالة منطقی باشد, كه  در تبعی

دبیّات، برای تصرّف در های ساختاری كند, یعنی نظام نسبت نشان بدهد، برای تصرف در ا ایجاد نسبت

شود كه منزلت منطق، در مفاهمه تصرف كه چیست؟ منزلت  مفاهیم تحویل بدهد! آن وقت صحبت می

ریاضیّات چیست؟ ریاضیّات منزلت تصرف در اشیاء است. تصرف در اشیاء یعنی چه؟ یعنی بوسیله ریاضیّات، 

توان با ریاضیّات مورد  ها( تبعی را می ار آنشود آدمها را مورد تصرّف قرار داد؟ چرا، بخش فاعلیت )آث نمی

ی آن چیست؟ بی شک خود آن طبیعتاً فاعل تبعی, ولی فاعل تبعی در مرتبة متوسط  تصرّف قرار داد، وظیفه

است. كار منطق چیست؟ در مرتبة قبل از ریاضیّات فاعل تبعی هستند! یعنی؛ محوری در فاعل تبعی هستند، 

 بعی است. ریاضیّات تصرّفی در فاعل ت

شوند. ولی نسبیتی داریم كه براین  های تبعی می ها یا نسبیّت در دانش ریاضی جزو فاعل پس ساختار نسبت

حاكم است! كه دانش ریاضی نیست, نظام نسبیّتی است كه بین فاعل تصرّفی وفاعل تبعی قرار دارد، كه شما 

 كند! مند می را هم قاعده

گویند، غیر  شود كه به آن قوانین ریاضی می كند, یعنی قانونمند می یّن میجایگاه والیت وتولّی شما را هم مع

از دانش ریاضی كه ابزار شماست.ریاضیّات عالم، قَدَری است كه عالم قَدَر در آن قدر قرار دارد، نظامی كه هر 
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ی  ز رتبهی فلسفه و منطق ا شیء منسوب به آن نظام است ومتكیّف در آن نظام است،فراموش نكنیم از رتبه

آن باالتر است. در این ریاضیّات عالَم، قانونمندی عالم، نسبیّت حاكم بر عالم، فاعل واحد, حكومت دارد ونظام 

كنیم. دوباره به سراغ تنوع  باشد. اكنون بحث را در این جا تمام می فاعلیّت است كه علیّت پیدایش آن می

كنید، متقوّم به یک استمرار  ر دانش ریاضی ایجاد میگردیم. اینجا تعدّد نسبتی است كه د وتعدد بازی می

كنید،  ای وبعد آنچه را كه ایجاد كردید, برای بار دوّم ارتباطات جدیدی به نام تناسب در آن ایجاد می اراده

ها را به گونة مختلفی نسبت ایجاد كردند، حاال بر پایة همان اراده  یعنی با حفظ استمرار یک اراده اراده

خواهیم بگوییم یک نظام نسبتی را بر او جاری  كنند, سپس در توان می ای بخشی در آنها ایجاد میه موازنه

هایی است از قبیل اینكه كه چرا جمع و ضرب و توان داریم، معنای آن پیدا شد از  كنند. در اینجا بحث می

صل جمع پذیری و كاهش پذیری اول تا آخر معنای دیگری در برابر اینها داریم. یعنی هیچ كدام را به معنای ا

در ساختمان ریاضیات باشد، نیست. از طرفی تكامل داریم و ضرورت تكامل، كثرت و وحدت و حاال برای 

ها، باید تمام شود. اول  كنیم. چند چیز است كه هر كدام از این كثرت و وحدت هم سیر خاصی را ذكر می

 اینكه چرا جمع، بعد هم چرا ضرب؟ بعد هم چرا توان؟

حجت السالم میر باقری: چه نسبت بین ریاضیات عالم و این دانش ریاضی چیست؟ یعنی گاهی اوقات نسبتی 

گوییم آنجا تقوّم است ونسبت  آید كه همان نسبت كشف و انتزاع، است. می شود، به نظر می كه فرض می

ثرت ، در دانش ریاضی وتكامل مفهوم, خاصّی دارد. تعدّد مفهوم خاصّی دارد، پس در اینجا هم وحدت وك

كنیم باید بگوییم كه :بله تعدّد و  همان مفهوم را دارند این ناظر به كشف است. وقتی از زاویة كشف نگاه می

كند. ولی  وحدت معنای خاصی در این دستگاه دارد، بنابراین ریاضیّات از آن مفهوم, تعدّد و وحدت تبعیّت می

اینكه این یک فاعل تبعی است، اصالً كار با جنبه كشف ومالحظة  شویم از زاویة وقتی وارد دانش ریاضی می

گوییم فاعل تبعی است, این فاعل  شود. می ارتباط مفهوٍمیِ بین این دانش ومفاهیم فلسفی مالحظه نمی

 دهد. كند، این فاعلهای تبعی را، تنوع می ایجاد فاعل تبعی می  تبعی، فاعل است. متناسب با اراده

 تواند این را ایجاد كند. میج( ولی هر كس ن
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 س( خوب بله. ......

ج( مهم همین جا است, كه متناسب با منزلتی را كه در نظام فاعلیت دارد، قدرت ایجاد نسبت دارد، هركسی، 

شوند  شود. اما كلماتی هستند در ریاضّیات ایجاد می تواند ایجاد كند، بله! این فاعل تبعی می هر كالمی را نمی

توانند به آن تولی داشته باشند نه كشف ! متناسب با مرتبة  ها را ایجاد كند، همه می تواند آن وهیچ كس نمی

 كند نه كشف آن قدری كه قدر الهی است.  ایمان خود كیفیت پیدا می

ای از قوانین عالم وریاضیّات عالم وجود دارد كه مال ما نیست، ما به آن قوانین بر حسب میزان ایمان  مرحله

گیریم. یعنی در نسبیت، در منزلت خاصّی  رت تولّی داریم, وقتی بعدها متولّی به آن شدیم شكل میخود قد

گیریم. سیر ما در این راه سیر علمی است، سیر عملی است؟ ابداً، سیر عملی است نه سیر علمی!  قرار می

د در یک، امدادی كرده اند، واقع ان ایم، ما را قرار داده عملی متناسب با اعطایی كه به آن شده، را انجام داده

ایم، عمل دیگری انجام  شده ایم در یک نظام حساسیتی ، كار علمی نیست! از آنجا به نظام فاعلیت وارد شده

ایم, و با یاری دیگری در نظام فاعلیت به منزلتی از نسبیّت نائل آمدیم! در اینجا این تالش نظری نیست!  داده

 ه شما اهل نظر باشید. صحبت از كشف مال وقتی است ك

 س( بله من عرض كردم. ........

 ج( یعنی كشف را. .....

 س( این درست ولی باز....

گویند))مشغول كار  شود نمی رود سر كوه ، پایش، ماهیچه اش نیرومند می كند ، می ج( كسی كه ورزش می

 فكر كردن است( ( !

این دو دید است، یک دید این است كه ریاضیّات س( این درست است، مقصود این است, این دو..بطور كلی 

گونه تحلیل كنید، دراین دید دیگر لزومی ندارد ما بحث كنیم وحدت وكثرت چگونه در عالم واقع  را همین

 دهیم. با وحدت مكان مان وحدتشان تناسب داشته باشد، چرا؟ شود؟ باید تعریفی كه از وحدت می می

 كنم. ....... می ج( در این دید كه حاال دارم عرض 
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 ها را نسبت به یكدیگر مشاهده كنیم.  گویید، بعد ما فعالیت ها وتناسب فعالیت س( در این دید كه دارید می

خواهید تصرّف كنید، قبالً  خواهید در عالم فاعلها تصرّف كنید، اینجایی كه می ها، بعد شما می ج( حاال فعالیّت

كنید, و دو دید نفرمایید! ببینید، فراموش نكنید  ، حاال والیت مینسبت به تولّی تان به مولی عملی گفتید

 بحث مباحث فلسفی ما هم اوّلی عمل است هم دوّمی عمل است، هیچ كدامش كه معنی علمی ندارد !

 س( درست،ولی عرضم این است ، این زاویه كه باید مفهوم اینجا ومفهوم آنجا بخواند.....

 ج( نه.

 ...س( این اصالً این. ...

كند آنگاه تصرّفی كه  ج( مفهوم اینجا با مفهوم آنجا مطابقت كند همان قدرتی كه پیدا كرده است تصرّف می

بیند, به اصطالح اسم آن را نظام  كند تصرّفاتی در سطوح مختلفی دارد، یعنی در حقیقت نظامی كه می می

های مختلفی ابزاری را كه برای تصرّف گذارید. این نظام یعنی بخش فكری یا نظام فلسفی یا نظام منطقی می

شوید، فرمان دارد، جعبه دنده دارد،  سازید، سوار می دارید!چگونه شما ماشینی كه برای حمل ونقل می

گویم دیفرانسیال دارد, سیستم برقی دارد، اینها  پیستون دارد، به اصطالح كالج دارد، بعد به عنوان مثال می

معنایی خواندن علم و كشف و آگاهی، خواندن قطعات یک نظامی را كه شما  خواند، نه به همه با یكدیگر می

خواند !نه اینكه به معنای این است كه این علماً تبعیت  ساختید، حاال اگر یک قسمت آن را آوردید گفتید:نمی

واند درآن ت كنید، می كند یا نه؟ معنای این است كه آیا این نظام هماهنگی برای جهتی كه دارید ایجاد می می

تواند ابزار باشد برای تصرّف در نظام اجتماعی یا نه؟ اگر گفتید والیت  تواند؟ می جهت سائر باشد یا نمی

كند كه به معنای تبعیت علمی نیست! تبعیّت  كند از تولّی ! تبعیت می وتولّی، دارد. و گفتید:والیت تبعیّت می

سیلة نقلیّه ! اگر گفتید مقدار قدرت ماشین باشد دو قطعه ماشین از یكدیگر است برای درست شدن یک و

شود روی  سیلندر را نمی 6باید متناسب با همان محورهای انتقال انرژی باشد ، یعنی مثالً قدرت ماشین 

سیلندر بیاورید ! اینكه بگویید : مقاومت ندارد به این معنی نیست كه یعنی علماً مقاومت ندارد ،  3محورهای 

 ارد ، عمالً عاجز است. عمالً مقاومت ند
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گیرد, ولی  س( یعنی وقوع هماهنگی بین عناصر مختلف نظام فكری, از طریق مباحث مفهومی صورت می

 معنای آن این نیست كه اینجا بحث مفهومی به معنی كشف...

 سازید، شناسید مثل ماشینی كه می كنید را می ج( كشف نیست ، ابزاری را كه شما برای كاركردن درست می

باید بتوانید محورهای انتقال انرژی،در اینجا هم انتقال انرژی است در اینجا هم اراده است ، خالصه یک 

گذارید، اگر یک  گذارید ، ده نفر زیر دست او می گذارید، سرهنگ می نظامی درست كنید صاحب منصب می

ثال اگر یک آدمی باشد كه از نظر تواند این كار را انجام بدهد به عنوان م آدم بی عرضة بی جانی باشد، نمی

شود! بنابراین  خورد آنكه اداره نمی فكری ضعیف باشد او را مدیر یک اداره ای قرار دهند، خوب اداره به هم می

گویید:ایشان تناسب دارد، منظور تناسب علمی نسبت تناسب در نظام  كنید می اصوالً شما وقتی گزینش می

نظام فاعلیت، در كجا درست شده است؟ گفتیم بر حسب نظامی كه  فاعلیت است. این مناصب تناسب در

كند، از فاعلیتِ فاعل ِ محور ساخته شده است كه شما مجبور  تعریف كه كیفیت ، از فاعلیت تبعیت می

هستید ، همیشه به یک نسبتی ، متولیِ به آن باشید! تولی شما به معنی كشف نیست ممكن است شما 

درجه )دور از جان شما( فسّاق در یک درجه متولی باشید، آدم قلدری را مثل نسبت به فاعل محور در 

تواند امور را جلو ببرد، برای این ماشین  پهلوی، بر سر یک حكومت بیاورید بگویید, هم كه كاركن است, می

كه گویید  خواهم نظام حكومت اسالمی بسازم ، آنگاه می مناسب است بعد )درجای دیگر( بگویید كه من می

گویید: چون تقوی ندارد. همین شخص كه اگر تولی شما در  گویید چرا؟ می عرضه است. می پهلوی بسیار بی

گویند آقا  درجة حیوانی باشد، شایستگی دارد. اگر تولی شما سكوت شد شایستگی ندارد قدرت اداره ندارد می

ة اهل تقوی، اهل تقوی حرف او را گوش گویید : نه قدرت ادار اختیار دارید، پهلوی خیلی زور اداره داشت می

گویید: اهل تقوی كه به این آدم الت فاسد ، ایمان  دادند، می گویند: به چه دلیل گوش نمی دادند. می نمی

گویند به كربال  رود, و می تواند برای لشكری كه به طرف صدام می ندارد. پس بگویند حاال این شخص می

تر از عناصر لشگر است, باشد، برای كربال رفتن  : ابداً. باید كسی كه شیفتهگویید سر لشگر باشد. می  رویم می

تواند  مثل شهید زین الدین باشد، حاال شهید زین الدین را بیاورید بگذارید به جای پهلوی بگوییم آیا می
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ای كه  این تولیدهد. بنابر گویید او به هیچ وجه این كار انجام نمی ها را بكند؟ می بجای میرپنج آن قدر قلدری

كند، در نسبتی كه شما متوّلی به  باشد كه مفهوم تناسب را ایجاد می شما به والیت های ولی باالتر دارید می

كنید ! آیا اشكال بر طرف شد؟ یا  آیید از آن منزلت ها خود تناسباتی را ایجاد می آن هستید ، وبعد هم می

 یشتر برایتان روشن كنم. خواهید ، توضیح بدهید تا بنده ب اینكه اگر می

 س( نه. اگر ازآن زاویة بحث دست برداریم تا دیگر هیچ جا بحث كشف واینها نباشد. 

ج( دیگر این بحث ها نیست، اصالً معنا ندارد، مگر اینكه بصورت تبعی بیاوریم ، به صورت تبعی بیاوریم یعنی 

دارد. یعنی نسبتهای مادی ، در نظام تكوین چه به معنا كه كافر در نظام تكوین وجود دارد، انتزاع وجود 

گونه نیست كه  وجود دارد. و عالقه هایی به نسبت های مادی، در شكل حیوانی وآنچه را كه وجود دارد این

زنید، ،سگ را در جای  كشید شما سر آنها لجام می شما بگویید:من از آنها وحشت دارم.شما از آنها بار می

كشید. این بار كشیدن  كافر كه حیوان شرورتر از حمار وسگ را باشد، بار می كشید، از خودش ازاو كار می

كشید، از منافق بار  شما چه در منزلت عینی، و چه در منزلت خود ادبیات، هیچ مانعی ندارد ! از التقاط بار می

كنید.بین مومن  یكشید، البته مومن برادر شما است و با او همكاری م كشید، از فاسق به نفع اسالم بار می می

كنیم بحث مفاهیم انتزاعی را  وفاسق ومنافق وكافر وامثال آن فرق است. هیچ جای این بحثی كه ما می

كنیم اگر اینكه آنها را تابع قرار بدهیم. البته تابع در منزلتی كه باالتر از منزلت كفر ونازلتر از منزلت  نمی

 ایمان, یعنی در منزلت التقاط است.

 ای بین رابطه ریاضیّات عالم با دانش ریاضی است؟ چه رابطه آقای نجابت:

ای شد, كه از آن  ج( ریاضیّات عالم مرتبة تولی ما به والیت الهی وائمة طاهرین شد, دانش ریاضی مرتبه

 كنیم! مسندی كه ما قرار داریم ، حاال ابزار تصرّف را ایجاد می

ی دانش ریاضی داریم كه دیگر در ایجاد آن سهیم نیست, بلكه ای به نام بكارگیر ]چند ثانیه قطعی نوار[ مرتبه

كند، در هر بخش، هر  در بكارگیری محصوالت سهیم است. طبیعی است كه در نظام اجتماعی تولّی پیدا می
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گیری است. )هرچند به نسبتی هم خالی  كسی كه در بخش اجرایی است از بخشی كه در منزلت تصمیم

 گیری آن خیلی كمتر است.  ولی محدوده تصمیم مطلق از تصمیم گیری نیست(

 خواستید بفرمایید كه چرا اینها ]؟...[  س( بحث ضرب وجمع وتوان را می

ج( فعالً تا اینجا اصل مفهوم ریاضیات موضوعی بیان شد. حاال نظام توسعة این موضوع )وحدت و كثرت( چه 

تبة از توسعة مفاهیم باید ذكر كنیم. یعنی همان سیری را دارد؟ همانند این سیر را هم طبیعتاً برای یک مر

 قواعدی كه حاكم بر توسعة ابزار ریاضی ما است, بر توسعة اصطالحات فلسفه هم حاكم است.

ها )كه  یعنی تولی به مولی در هر منزلتی كه باشد، در این تولی كمّ و كیف متقوم به هم هستند. نسبت

در هر منزلت قابلیت مالحظه دارند مثل اوصافی هستند كه معرف  هایی كه سازند( و كیفیت ها را می منزلت

ها موضوعاتی را كه در  كند, و موصوف باشند. اوصاف نسبت موضوع را به سایر اشیاء مشخص می اشیاء می

 شوند، ها ایجاد می منزلت

ها، صاحب  زلتشود جدای از من ها هستند می كند( ،نه موضوعات را در كه منزلت دهند )نمایان می نشان می

شود بریدة از موضوعات مشاهده كرد، تغییر در  ها را )كه به منزلة اوصاف هستند( ،می وصف دید, و نه نسبت

شوند. البته در تغییر نسبت، طبیعتاً باید مالحظة نسبتهای درونی و  ها وسیلة تغییر در موضوعات می نسبت

رفته باشد.پس یک ساختار، حاكم بر كیف و كمّ است، برونی و نسبت بین نسبت درونی و برونی در او انجام گ

كنیم )تنوع كیفیت در كمّ و در نظام  در كثرت و وحدتش همان ساختاری را كه اكنون برای تنوع ذكر می

نسبیّت( همانند همان را باید بعداً برای نظام اصالحات سازی پیاده كنیم. تا اینجا تمام است. حال اگر 

 توان...  ا معنا كنیم, بر مبنا چیست و چگونه میبخواهیم, جمع و توان ر

هایشان  س( این روشن نشد كه چه لزومی دارد اگر ما فرض كردیم كه موضوعات با اوصافشان در نسبت

متقوم هستند و ما موضوع جدای از نسبت و نسبت جدای از موضوع نداریم، این یک اصل است و بعد 

توانیم موضوعات را تغییر  اصل هستند، ما از طریق تغییر نسبت میها در تغییر موضوعات  بپذیریم كه نسبت

 دهیم.
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 ج( پس بنابراین. ..

س( در صورتی كه این دو مطلب را قبول كردیم، بر فرض پذیرش این، چه لزومی دارد كه بگوئیم: روشی كه 

رفته شود همان روشی است كه برای توسعة موضوع به كار گ برای توسعة نسبت به كار گرفته می

شود؟درست است كه متقوم هستند حتماً باید روش این دو هم متقوم باشد، اما نباید یک روش باشد, باید  می

دو روش متقوم یا یک نظام روشی داشته باشیم، یک روش برای توسعة موضوعات و یک روش برای توسعة 

 های، متقوم به یكدیگر داشته باشیم.  نسبت

كنید, به این  شود. وقتی نظام توسعة موضوعاتتان را درست می بینیم چگونه میج( سئوالی از شما دارم، تا ب

كنید برای تبدیل كردن كثرت آنها از مرتبة اول به مرتبة  معنای است كه نسبتی بین موضوعات برقرار می

 دهید. درست است؟ دوم یعنی برای گسترش كثرت روش می

 س( بله

 كند یا نه؟  سترش نسبت هم پیدا میكند، گ ج( حاال این گسترشی كه پیدا می

 س( بله، خوب معلوم است اینكه بعضی نیست...

 كند... ج( اگر گسترش نسبت پیدا می

س( پس ما نباید یک روش مستقل برای گسترش نسبت دهیم، باید یک روشی دهیم یا باید دو روش متقوم 

 ارائه بدهیم...

دهیم كه روش گسترش وحدت و كثرت  حقیقت روشی میج( نه, دقیقاً همان معنای است. به معنای كه در 

گوییم : ساختار كمیّت ، و اگر  دهد, كه اگر یک دسته از عالئم كتبی را در آن بگذاریم به او می را نشان می

 گوییم: ساختار كیفیت البته عناوین اصطالحات. یک دستة دیگر از عالئم را در او بگذاریم به او می

واحد باشد, عنایت كردید چه چیزی عرض كردم؟ یعنی نسبت بین موضوعات كیفی  نظام نسبیّت سازی باید

 هایی است كه بین مفاهیم كمِّی وجود دارد.  همان نسبت
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نباید دیگر نسبتی بر آن حاكم باشد، یعنی   آقای نجابت: یعنی به تعبیری رابطة بین خود نسبت و موضوع هم

 طّی باشد یعنی یک به یک باشد.رابطة بین نسبت و موضوع هم به تعبیر ما خ

 كند همانند آن است. ج( یک به یک یعنی همان روشی است كه هر دو را تكثیر می

اش را بخواهیم بیاوریم، تبدیل اشیاء به هم، به یک مقداری؛ طبیعتاً حاكم بر هم  س( اگر مثال عددی و ساده

های دیگر دارند،  آیند نسبت ی در حالت دوم میهایی دارند كه وقت نیستند، به موازات این تبدیل، ایمان نسبت

 كند، اگر عیناً متناظر یک به یک هر شیء به یک نسبتی داشته باشد... هایشان تغییر می بنابراین نسبت

كند، موضوع منسوب  هایش را تغییر دادم، موضوع تغییر می گویید؛ من نسبت ج( یعنی شما همین كه می

 منزلت است.

 كند. دهیم نسبت موضوع تغییر می تغییر میس( یا موضوع را 

ج( اینكه شروع تغییر از موضوع باشد قابل خدشه است, اگر موضوع منسوب به منزلت است دیگر نباید 

 دهیم. بگویید موضوع را تغییر می

گویید منزلت تابع موضوعات است، اگر ما معتقد شدیم كه نسبیت تابع  ی دیگری هم شما می میرباقری: نكته

 ها. .. شود كه فاعل علها است چطور میفا

 سازید.  ها را می كنید! دارید نظام نسبت ج( فراموش نكنید كه در فاعل تبعی صحبت می

 شود... ها به وسیلة تغییر در موضوعات واقع می ی شما تغییر در نسبت آقای نجابت: به گفته

ج( بله تغییر در موضوعات به وسیلة تغییر در او صاف است یعنی بهرحال مساله مهم این است كه آیا 

 شود؟  دانید یا موضوع در هر منصبی قرار بگیرد دارای همان خصلت می موضوعات را صاحب منصب می

این هم طبق حجت االسالم میر باقری: ولی آیا موضوع اصل در منصب است یا منصب اصل در موضوع است؟ 

 , باید فاعلیت اصل در نسبیت باشد. مبنایی كه است

كنیم( ، فاعل  دانیم نه موضوع است و نه نسبت موضوع،)در ما قبل از نظام فاعلیت كه نگاه می ج( فاعل كه می

 كند،پس موجد موضوع است. موجد موضوع و نسبت موضوع به هم است یعنی فاعل ایجاد می
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است: فاعلی كه ایجاد شد، خود موضوعی است، اینطور نیست كه خود این فاعل. س( منظورم این است: این 

.. 

آید،نظام نسبیت را  ج( كه كیفیت ایجاد او تابع موجد آن است، اگر اینگونه است آنگاه در نظام نسبیت كه می

 وضوع باشد. كند، نه كیفیتی كه مربوط نظام باشد و نه كیفیتی كه مربوط به م كه هرگز به كیفیت معنا نمی

 ( بله 2س

 ج( از این جهت این دو برابرند. 

 ( بله 2س

را فرع بگیرید، وقتی صحیح است كه, كیفیت را اصل دانسته باشید،   را اصل و یكی  ج( یعنی اگر یكی

درهرحال چه شما بگویید موضوع اصل است، چه بگویید نظام اصل است، معنای آن اینست كه كیفیت اصل 

نای شما كه كیفیت اصل نیست،باید اول بگویید فاعلها ایجاد نظام كردند بعد بگویید: حاال است، و بنابر مب

 نظام بر موصوف حكومت دارد.

ج( این مطلب مطلب شیرینی است، انشاءا... اگر دقت بشود زیر بنای خیلی موضوعات را در محاسبات عوض 

 كند. می

 س( ببخشید. البته این هنوز خیلی روشن نشد كه...

 ( شما سئوال خود را مشخص كنید.ج

 س( اینكه این دو روش چه نسبتی به هم دارند؟روش توسعة موضوعات یا روش توسعة نسبت؟

كند یكی تعریف كمّی و یكی تعریف  ج( نه روش باید وحدت داشته باشد. دو مفهوم داریم كه دو تعریف می

 وحدت دارد. كند كه از طریق خود روش متقوم بهم هستند، ولی روش كیفی می

 ( روش توسعة كم و روش توسعة كیف نداریم.2س

 ج( یكی است یعنی روشی واحد برای توسعة وحدت به كثرت دارید.



418  ···························································································································································  

آید یک  كند، روشی كه بوجود می آید آن كیفیات را درست می س( در كیفیات وقتی كه داخل آن كم می

 روش است.

توانیم توسعة كمّی را توضیح  ما توضیح دهیم، می توانیم آن روش را ذیل توسعة كیف ج( یک روش است. می

بریم هم در كیفیت و هم در كمِّیت قابل لحاظ است. مفهوم  دهیم. در آن صورت مفهوم جمع را كه بكار می

 ضرب و توان را هم همینطور مفهوم كوچكترین نظام و بزرگترین نظام همینطور و الی آخر...

شی داریم كه روش توسعة وحدت و كثرت است, پیدایش نظام كیف و حجت االسالم میر باقری: در نتیجه رو

 كم تابع آن است.

 كند. سازیم و همه را تمام می ج( بله.احسنت! كه او حدّ اول و آخر نظامی را هم كه می

 تواند برابر باشد. ( البته این باز جای بحث دارد كه این روش، نسبت به توسعة كیفیت و كمیت نمی1س

گیریم. بعد ببینیم آیا  دهیم، ببینیم آیا در این روش، اول روش را بكار می را در آینده ادامه میج( این بحث 

 نسبت آن برابر است یا نه؟

 خواهد روش دیگری را تعریف كند... ای است كه بعد از آن می آقای نجابت: اینجا یک روش توسعه

 ج( در حقیقت، توسعة مفاهیم است.

 است. ج( این روش توسعة مفاهیم

 گیریم. س( بله توسعه كمّ غیر از این كه فرض می

 گیرد. ج( توسعة كم داخل همین انجام می

 س( منزلتهایی متناسب باعث كم و كیف جدیدی است.

 ج( یعنی در حقیقت اندازة شیء و نسبت او به امور آن هم بریده نیست.

 س( یعنی این روش توسعة كل است.

 ج( بله.

 و صلی ا... علی محمد و آله الطاهرین 



 11جلسه 

 بسمه تعالی

 دوره استداللی ریاضیات اسالمی

84/84/1737 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

 بیان كارائی ریاضی انتزاعی در ریاضیات اسالمی _ 2معنای تعدد و وحدت در ریاضی اسالمی  _ 1

 

آن  االسالم والمسلمین حسینی: بنابر مباحث گذشته تعدد، در ریاضیاتی كه الهی بودن در محاسبهحجت 

ها به فاعلیت مطلقه ربوبی  ها و نظام فاعلیت ها و فاعلیت ها به فاعلیت اصل قرار داده شده باشد، باید كیفیت

است یعنی در نفس تعدد و وحدت  بازگشت كند. بنابراین قیوم تعدد و به تبع, نسبت آنها به هم خدای متعال

دهد فاعلیت اخذ شده است. و هر عددی با عدد دیگر نه تنها اختالف ما هوی  و واحدی كه تعدد را امكان می

شود كه دو برابر  گویید یک ویک دو می دارد بلكه فرقش با اعداد دیگر نحوه تعلقشان هم است. یعنی شما می

كنید كه نه تنها یک ویک نیست بلكه  م دو نوع از فاعل را ذكر مییک را مورد لحاظ قرار دهید و گاهی ه

كنید  بلكه از سنخ فاعل اول هم نیست فاعل متعلق به فاعل باالتر است. یعنی دو منزلت از فاعلیت را ذكر می

باشد. حضور فاعل اول  كه منزل دوم به منزل اول تعلق دارد. و حضور برای فاعل دوم در فاعل اول ممكن نمی

در فاعل دوم, حضور والیتی است. مجرای والیت او هست ولی حضور فاعل دوم در تصمیم فاعل اول، حضور 

تولی است نه والیت. یعنی دو كیفیت كه به دو نحوه ارتباط، با دو نحوه از وابستگی به هم دیگر وابسته 

ای كه در  نیم طبیعتاً محاسبههستند. این به معنای این نیست كه ما به االشتراك را تقسیم به طور مساوی ك

تواند براساس همان دستگاه انتزاعی  گیرد بوسیلة ریاضیات انتزاعی برای مالحظة نسبت، نمی این جا انجام می
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كنید منحل شود. یعنی دوئی كه یكجا و چهاری  تا آخر كار جلو برود برای اینكه باید در تعاریفی كه شما می

متناظرش در سطح دیگر وچهاری كه در آنجا هست كامالً فرق دارد. كه یک جا هست با دوئی كه در جای 

ای  ی استفاده از انتزاع نحوه اثرشان هم در منتجه فرق دارد یعنی درست است انتزاع كه وجود دارد ولی نحوه

است كه باید ضرب درجایگاه شود واز طریق جایگاه به دوی آخر انتقال پیدا كند وسنجیده شود ونظامی را 

باشد. حاال سؤال این است كه اگر از طریق  كنید درتعریف خود عددتان اصل می رای جایگاه ذكر میكه ب

جایگاه بخواهیم هرگونه تبدیلی را انجام بدهیم كه الزمة نظام معادلة شماست وبه دوی طرف مقابل برسیم, 

تان 7م است كه كل شود فرضاً دوی از هفت است دو هفت مثالً بگویند این دو در جایگاهش كه ضرب می

شود كه در این صورت اشكالی ندارد. شما این را  می 2كه دربخش وسط مثالً هست خودش  2نسبت به عدد 

چقدر است؟ بعد از این سیری كه  2كه مثالً نسبت به این  7نسبت به دو چهارم از مثالً  2بگویید دو هفتم از 

شود آن را  جایگاهش ضرب كنیم. وقتی آخركار میشود همه را در یک خط آورد و در  می كند آخر كار می

توانید ما به االشتراك برای آن فرض كنید و ما به االشتراكش را  در یک خط آورد معنای آن, این است كه می

ایم و متناسب با آن عدد، در جایگاهش هم ضرب  حاكم ببینید. ما دریک صفحه یک عددی را ذكر كرده

است از  2هم مثالٌ خودش  7كه آن  7از مثالً  2ایم ایشان شده  ضرب كرده ایم. حاال كه درجایگاهش كرده

باشد و می شود این سیر را  دیگر ولی بهرحال قابل تبدیل می 7است ازیک  2هم مثالً  7دیگر و آن 7یک 

از است  4آن دوباره  7از چهار هفتم است كه آن چهار هفتم ما هم مثالً  2ردة دو میمان  2مالحظه كرد ولی 

شود این را به آنجا سیر داد. یک معنای آن این است كه به اصطالح بر اساس یک پایه  می 7مثالً یک 

خواهید كنید؟ باز تغییرات آن را با  بینید چكار می گوئیم لكن درحال تغییر كه آن را می محاسبه كنیم. می

گوئید در جایگاه ضرب  شود؟ می كنید یا تغییر هم در جایگاه ضرب می یک آهنگ و با یک نرخ مالحظه می

و   توانید اعداد انتزاعی را در خواندن و محاسبه گوئیم پس عددش یک عدد دیگری است. می شود. می می

ها را  كنترل تغییرات آن به كار گیرید یعنی برای هر كدام از اینها عدد مطلوب مالحظه كنید و نسبت بین آن

 ند كه در عین حال به یكدیگر متقوم هستند.ببینید؛ ولی اینها متغیرهای منهاضی هست
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 س( معنای تغییر را بیشتر توضیح دهید.

كه از  2كه در دو هفتم است از دو هفتم و دو هفتم است این با تغییر  2ج( معنای تغییر این است كه تغییر 

كه  4از یک  است 2هم خودش  7است و آن  7هم از  4است و آن  4كه از  2دو چهارم از دو هفتم با تغییر 

شود.  شود و فلز دیگر برنز می كند, دو نوع تغییر دارد. مثالً فلز یكی آهن می است فرق پیدا می 7آن هم از 

توانید برگردانید, دومی را  كند. وقتی شما آن را به یک امر ثابتی برگردانید, اولی را می نرخ تغییر آن فرق می

 . مجبور هستید تغییر را متناسب با كیفیت مالحظه كنید.توانید تغییرات آن را یكنواخت كنید كه نمی

شود به یک مالحظة بعدی به یک امر جامعی برگرداند. نسبت بین  س( تغییرات را دوباره باز به نحوی می

 تغییرات باالخره قابل مالحظه است.

دهید  این جا میج( حتماً قابل مالحظه هستند ولی یک جامع مشتركی كه بگوئیم عین همین تغییری را كه 

توانید شباهت آن را  مشابه كند در كار نیست. ضربدر معادله می 2را به دو تا  2اینقدر برابرش كه دو تا 

 ببینید.

 توان تصویر كرد. س( از اول كار هم، با توجه به معادله, شباهت را در این جا می

بگوئیم تركیب دارد. فرض كنیم ببینیم چه ج( فرق بین آنجا كه تغییر را صفر كنید بگوئید تغییر نداریم.ولی 

است در ستون  7از  2ما این طور نیست كه این 2فرقی دارد با آنكه بگوئیم تغییر و تركیب هم داریم. این 

كنند یا  بینید در یک ردة باالتر، آیا اینها عین یكدیگر عمل می را كه می 4و2با این  4و2. این 333تا  331

  ای كه جمع ابتدائی ، از یک مجموعه2یعنی  8،4،2كه از مجموعه  2واضح است این  نه؟ اوالً برابر نیستند

شود،این دو چهاردهم است آن دو هفتم است. حاال عالوه  می 7است كه جمع آن  4،2شود, این  می 14كنیم 

دو  از 2بر این قسمتی كه داریم اینكه در یک مجموعة بزرگی كه هر سه تای اینها حاضرند كه خود این 

شود و در كل مجموعه از عددی كه از باالی سر كل آن  اینجا از دو چهاردهم می 2شود ولی  هفتم می

اش كن  كنید. منظور ما این است كه ممكن است بگوئید كه این را نسبت به دو چهاردهم را ساده مالحظه می

گوییم كه تغییراتش هم، آیا  ئید. میرا در یک اعشار بیاورید وهمة یک عددهای بگوِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  و دو هفتم را بگویید همه
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شود؟ با تغییرات جایگاه, متناسب است. تغییرات كه متناسب با جایگاه است در منتجه  شود یا نمی مساوی می

خواهیم ببینیم آیا فرقی دارد كه به یک عدد  خواهید آن را ببینید و پایگاهش را مالحظه كنید می هم كه می

ها باید عدد مطلوب ذكر كنیم؟ صحبت دربارة این است كه  ل كنیم یا اینكه برای هر كدام از آنآن را تبدی

گردد به اینكه جنس  ای است كه بر می خواهیم برای تغییر ذكر كنیم, معادله ای را كه ما اینجا می معادله

وقتی ما به االشتراك  ای مختلفی از اجناس مختلف است كند. مجموعه كند یا یک جنس تغییر نمی تغییر می

 رسانید باید یک جنس تغییر كند؟ را به یک چیز می

 دهد. س( طرف دیگر آن صحبت بود كه چگونه اختالف را نشان می

كنیم؛ آن یک حرف  كنیم و بعد برای معنا چگونه معادله درست می ج( ما اول باید ببینیم چگونه معنا می

كنند ـ آنها وقتی  می 4و2كنیم با تعریفی را كه آنها برای  می 4و2آخری است. ما فرق بین تعریفی را كه برای 

برند الزمة انتزاع این است كه مجبورند یک جنس ببینند یک ما به االشتراك، یک  كه به انتزاع می

می شود ـ ولی شما دو نوع با دو ارتباط، با دو نحوة حتی از وابستگی و یک نحوة از وابستگی هم 2،1و1واحد،

دهید. بنابراین اگر دو جنس است و در جریان تغییر آن هم یكی از آنها اكسید آهن  قرار نمی برای آن

دهد, همه اكسید هستند ولی  دهد و یكی دیگر هم مثالً اكسید روی می دهد, و دیگری اكسید مس می می

 شود.  اكسیدهای مختلفی كه هستند. انواع مختلفی به انواع مختلف دیگری تقسیم می

توانیم اینجا را در یک خط برای آن عدد بدهیم یعنی اگر چه ما  از اول هم ما در تركیب هم نمی ( پس1س

كند. باید دوبار تغییر  تغییر هم نبینیم این كار شدنی نیست. اگر شدنی باشد تركیب و تغییر تفاوتی نمی

 كنیم. مالحظه كنیم تا به جامع برسیم و در تركیب یک بار مالحظه می

 ها هم فرق ندارد. شود كه تركیب یر معلوم میج( در تغی

كنیم كمیت آن هم متقوم به  س( این, همان قدم اول هم روشن است اگر ما شیء را به جایگاهش تعریف می

 شود.  كیفیت است و به جایگاه آن تعریف می
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وب بگذارید, اید, پس یک چیز دیگری بگذارید. الف  چه چیزی است كه این جا گذاشته 2گویند این  س( می

به قید خصوصیت جایگاه را بتوانید تعریف كنید در این صورت مجموعة اعداد  2اینجا چه جایگاهی دارد. اگر 

به تعداد منزلتهای شما، تنوع خواهد داشت. این مطلبی را كه مطرح كردم از نظر ماهوی مختلف هستند، نوع 

خود، برای خودش، برای جایگاهش برای   دستی این؛ غیر از نوع آن است، نوع مشترك ندارد با نوع كنار

اش را كنترل كنید.  توانید تبدیل شده توانید با خودش كنترل كنید، بله در منتجه می تغییرات, خودش را می

آن به امر آخر دیگر، دوباره فرق   اش به امر آخر با تبدیل شده یک مجموعة كنار دستی باز هم تبدیل شده

ای كه اینجا هست باز جنس اینها، نوع  تا خانه یک منتجه اینجا دارد, منتجه با منتجه 5دارد. اگر بگوئیم این 

شود و اصالً  ها ما به االشتراك ندارد، موضوعاً متعدد ومتنوعند و تبدیل به وحدت پیدا می و خصوصیت آن

تركیبی دارد نوعی گوئید مركب وحدت  تبدیل به وحدت پیدا كردن راه دیگری غیر از این ندارد. وقتی كه می

آخر كار یعنی یک از تركیب این سه را دارید كه آن نوع ، نه این نوع است نه از این نوع است، نوعی دیگر 

است ، یک چیز دیگری است یک موضوع آخری است كه البته آن موضوع متقوم است. این را كه بحثی 

یری بین مجموعة بیرونی ومجموعة درونی نداریم. نسبت آن به شرائط وخصوصیات خود در اثرگذاری, اثر پذ

خواهیم ،  خواهیم بگوئیم تغییر می كنیم؟ می شود. حاال برای چه چیزی ما این كار را می این منتجه تعریف می

آید بین این  خواهیم كنیم. آیا جدولی داریم كه معرف چیزی هست كه آن چیزی كه به دست می تصرف می

اهی دارد كه یک چیزی شده است كه این پایگاهش كه تغییر كند جیز تای دیگر این یک پایگ 26داخل و 

كند.  شود؟ تغییر در پایگاه متناسب با تغییرات درونی و برونی است كه جای این تغییر پیدا می دیگری می

تغییرات هركدام از اینها هم متناسب با تغییرات خودشان ، وتغییرات بیرونی انسان است. حاال یک سوال 

شود یا اینكه دوئیت انواعی است كه با یک نحوه تقوم  می 2و1و1گردیم. تعدد ، كه درباره به آن باز برمیداریم 

شود. تعدد انواع خاصی است در مجموعه، كه برای هر  شود تعدد انواع خاصی از مشاهده می خاص مشاهده می

منتجه ازطریق معادله, عددهائی را به ها به  توان مالحظه كرد.نسبت آن كدام از آنها ، نسبتی را به منتجه می

دهد ولی منتجه به معنای ما به االشتراك نیست, ما به االشتراك انتزاعی بلكه ما به التقوم تركیبی  آنها می
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كند( نسبت پیدا كند، بعبارت دیگر  است. ما به التقوم به یک عددی در یک جایگاهی)نوع آن را معین می

كند به اعتبار وحدتی را كه نظام دارد به آن  ظام به آن منزلتش شماره پیدا میمنزلت در نظام كه به اعتبار ن

دهیم، این با انتخاب یک واحد و آن واحد را به اعشار بردن و تقسیم كردن یا اضافه كردن, كامالً  شماره می

 الی آخر10، 1،2متفاوت است. پس در اینجا وحدتی داریم ولی با انتخاب واحد خیلی فرق دارد. 

بگوئید مثالً یک  1،واحد باید پیدا كند تا بتوانید 1الی آخر حتماً این نسبت به  12و8مثالً 4،8،4،2،42،1

كنم. آنجا شبه قضیة یک ما به االشتراك هست ولی با ما به  دویست و چهل و سوم ازباب مثال عرض می

 االشتراك انتزاعی فاصله زیادی دارد.

شود یا واحد خودتان مبنای تعدد و تناسب  ه واحد شما از وحدت اتخاذ میای است ك این در جایگاه خود نكته

شود به وحدت نظام چه نسبتی دارد؟ به همین لحاظ تغییر و  است. واحد شما كه از وحدت نظام اخذ می

، بگوئید مجبورید 4،2،1توانید  تكاملی كه در نظام شما پیدا شود و سرعت آن یک مرتبه تغییر كند بعد نمی

 شود. ، بگویید تناسب آن به تناسبات تكامل وحدت شما عوض می27،5،3، بگوئید بعد هم 5،3،1

س( روشن نشد كه باالخره واحد را چگونه انتخاب می كنیم؟ در یک دستگاه واحد یک مفهوم انتزاعی است 

گویید  یشود و در همه جا هم، این حیثیت ، حیثیت برابر است كه م كه سی از حیث وحدت خود انتزاع می

این گونه نیست. وحدت وصفی است مثل سایر اوصاف انتزاعی ، یعنی جدای ازسایر اوصاف كه مقصود از 

كند  شود و فرق هم نمی كنیم از تكرار این وصف برابر عدد ساخته می انتزاعی است این وصف را مالحظه می

بر هستند مثل اینكه از حیث رنگ كه این عدد، بر روی این كیفیت برود یا كیفیت دیگری. از حیث عدد برا

گوئیم برابرند, حیثیتی بنام عدد ، جدای از سایر حیثیات داریم كه این را  گوئیم برابرند, از حیث وزن می می

گویید این طوری نیست, حیثیتی  آوریم. این جا می ها را هم بدست می دهیم, احكام آن مورد دقت قرار می

سایر حیثیت نیست كما اینكه سایر حیثیات هم به یكدیگر متقومند و به عدد، حیثیتی انتزاعی و بریده از 

 خواهیم روشی برای این حیثیت متقوم پیدا كنیم.  صورت انتزاعی قابل مالحظه نیستند. حاال می

 ج( قبل از روش تعریف. 
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ار واحد برابر گویید تعددی داریم و وحدتی تعدد، در اینجا به معنای تكر خواهیم تعریف كنیم. می س(اول می

شود, این تعریف تعدد  مساوی نیست. تعدد, وصفی است كه متقوم به جایگاه و تغییرات شیء مالحظه می

 است.

 شود. ج( كه نسبت كمی خاص برایش به نسبت منزلت آن به وحدت نظام ، مالحظه می

 هیم. خواهیم انجام دهیم چقدر به این در جایگاهش در نظام وزن بد گذاری كه می س( ارزش

ج( جایگاه آن در نظام، یعنی واحد شما نظام شد نه وحدت انتزاعی ، واحد شما نظام شده ، نسبت آن هم ، 

آید به آن تقسیم شود تا بگوئیم یک دوم, یک چهارم, یک پنجم, یک ششم, الی آخر  به صورت اعشاری نمی

را در سهم تأثیر در تغییرات آن  نها ها یعنی یک ما به االشتراك عمومی تلقی كنیم و نسبت آ كه باز برای آن

متناسب با جایگاهش، كه تغییرات كل, با تغییرات هر كدام از اینها ، در عین حال مربوط بودن از یک سنخ 

 نیست. 

س( مهم این است كه این قابل تعریف نیست. ما یک كلی داریم به چه مالحظه ، ما بگوئیم نسبت این به آن 

ها را بر  توانیم از آن موضوع كثرت روی یک موضوع دیگری برویم, چگونه میكل اینقدر است. اگر وحدت را 

 پایة آن تعریف كنیم. 

توانید بكنید. فرق این است كه  توانید تعریف كنید. كنترل تغییرات می ج( بله. هرگز بصورت انتزاعی نمی

گوئید نه اینجا یک نیروی  تا حبه قند اینجاست یا می 7تا حبة قند است كه  343گوئید سهم آن مثالً  می

داریم اسم واحدمان مثالً موضوعاًَ آهن است كه از این تركیبات كه اینها آهن نیستند یک چیزهای دیگری 

 هستند. 

 توان گفت وزن این عنصر در این تركیب اینقدر است و عدد بدهیم.  س( حاال برچه اساس می

 ج( شما یک مدل مفروض دارید. 

 شود؟  ست. بر پایة همین مدل مفروض چگونه میس( صحبت من هم همین ا
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ج( آن یک موضوع علی حده است، آن هم یک موضوع علی حده است, اگر برهان قیاسی نبینید و مفروض 

باشد باید بتوانید یک جایگاهی  ای ، جزء منتجه یک مجموعه اجزاء نمی شما این باشد كه منتجه اصوالً منتجه

یف فلسفی دهید و بعد بگوئید حاال این تئوری ما برای كنترل این مطلب است ر ا، ازدید فلسفة خودتان، تعر

تان مفروضتان چگونه اثبات  توانیم این مطلب را كنترل كنیم. از دید فلسفی بیائیم ببینیم تا چه میزان می

شود این یک حرف است كه آن را پایش هستید. كه بگوئیم فاعل است و مثالً فاعلی كه اینجا هست  می

برترین فاعل است نسبت به فاعلی كه دراین جا هست. یک آهنگ باید داشته باشد كه اینها بعد یكی یكی 

آید  كنیم. آهنگ اینها باید وحدت داشته باشد و اال وحدت نظام از آن در نمی پیرامون آن صحبت می

ته نیست. تعدد عوض شود, اگر عوض شد وحدت نظام از آن ساخ 4و2است در 2و1شود. نرخی كه بین  نمی

ای اینها  شود. آهنگ باید در تبدیلها ، یک آهنگ باشد ،یک حرف باشد. اینكه بعد با چه معادله در آن پیدا می

خواهیم بزنیم قبل از  سیر كند و با چه روشی سیر كند آن یک حرف آخری است. حرفی را كه ما و اینجا می

خواهیم بگوئیم تفاوت بین تعدد در آنجا  ی را كه میصحبت معادله و روش رسیدن نسبتها است در اینجا چیز

 وتعدد در اینجا است. بحث ریاضی ما در اینجا بوده است. 

 س( تعدد وحدت. .....

كردیم یا اینكه وحدت  ج( همین طور، در انجا واحدی كه داشتیم چه یک وحدت انتزاعی برایش فرض می

شد. در این رابطه بحث ما نیست بلكه همان را  تزاع میانتزاعی را هم مثالً از انتخاب یک واحد خارجی ان

ای كه در اینجا داریم یک وحدت نظامی از اجزاء انواع مختلف ، كه  گفتیم. با مالحظه والی آخر می1و1و1

خواهیم مالحظه كنیم. یعنی نه با ما به االشتراكی  تغییرات هم مختلفند وسهم تاثر آنها مختلف هستند را می

كنیم وجود دارد. این به هیچكدام از آنها  وجود دارد ونه در ما به االشتراكی كه عدد را اضافه میكه در اعشار 

خواهد به یک موضوع دیگری تبدیل شود  شباهت ندارد, سهم تاثیر تبدیلی را كه اثر یک موضوع دیگری می

 باید سهم اثر آن را در منتجه مالحظه كنیم. 
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بینیم، متقوم به  بینیم.كثرت متقوم می كثرت را كثرت انتزاعی نمی فرمائید كه ما س( درست است كه می

یكدیگر و به جایگاه. بنابراین تعدد، اصالً تعدد یک واحد برابر نیست. اصالً در این دستگاه ما تعدد برابر نداریم 

یست.خود تا حبة قند برابر ن 2نه موضوعات آن برابرند نه خود حیثیت تعدد، حیثیت برابری است.موضوع آن 

عدد هم دوتا واحد برابر نیست. ما واحد انتزاعی و جدای از موضوع نداریم و موضوع بدون جایگاه نداریم. 

ها  ها با یكدیگر متفاوت است، تعلق آن هائی است كه ارتباط آن ها و تعدد جایگاه بنابراین تعدد، تعدد نسبت

فرمائید این كثرت یک منتجه  معلوم است. بعد میهم به هم، به نظام، به بیرون، به درون متفاوت است این 

خواهیم  دارند نسبت این كثرت را، ) این اعداد متقوم را، نسبت این تعددهای متقوم را( به آن منتجه می

مالحظه كنیم كه منتجه هم جمع كمی اینها نیست كه بگوئیم از همین مقوله است. مثالً نسبت آن را كه 

شود اگر از یک مقوله بود راحت بود مثالً قندها را با  ینید چگونه این تقسیم میخواهید, مالحظه كنید بب می

از   گفتیم ببینید چگونه است. همانرا تقسیم كنید ببینید چه نسبتی شد حاال می كنیم. قند می هم جمع می

. شود موضوعاً موضوع جدیدی است و حاصل تقوم اینهاست ای كه پیدا می رسد. منتجه آن به این می

خواهیم  خواهیم همان را به اینها تقسیم كنیم. سهم تأثیر را می خواهیم سهم تأثیر را ببینیم ، نه اینكه می می

خواهیم سهم تأثیر را محاسبه كنیم باالخره برای آن  محاسبه كنیم. حاال صحبت من این است كه وقتی می

شود چه كاره  احدی كه بعد درست میگوئیم یک سیصد و چهل وسوم این و كنیم. مثالً می واحد درست می

 است؟ 

ج( این واحد ، از واحد فلسفی شما است. این واحد ، واحد فلسفی شما است كه نسبت به وحدت دارد كه 

اید. برای وحدت كل و این واحد از وحدت برای هر دو تعریف  كرده  برای وحدت شما، تعریف از پایگاه فلسفه

 هایی را. ....  اید. یعنی به عبارت دیگر یک نسبت ما به االشتراك دادهاید یا اینكه تعریف  فلسفی داده

 س( آخر كار سوال من این است این واحد انتزاعی را چرا بكار گیریم. آخر كار آن را بكار بگیریم......

ی نوع عدد داریم هر عددی با خودش برا 27گفتیم  ج( برای كنترل خودش ، هر كدام از اینها ، یعنی اگر می

نوع عدد داریم و هر عددی برای جایگاه خود قابل مالحظه  27گفتیم  خودش قابل مقایسه است. بعد اگر می
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شود آیا  است نسبت اینها را هم به كل باید با تغییرات ببینیم. یعنی ببینیم تغییراتی كه در اینجا واقع می

 ای دیگر در آنجا در كل منعكس است.  واقعاً همان تغییرات بگونه

 تواند تعریف كند.  منعكس است یعنی چه؟ یعنی پایگاه كل این جدول را در جدول باالترین آن می

فرمائید آن چیزی كه ما داریم ، واقعیت این است كه اوصاف انتزاعی نداریم, ما یک  س( باالخره یعنی می

 م. عناصر متقوم به هم, منتجه وسهم تأثیر در منتجه و نسبت تغییرات این منتجه داری

رسد ، آهنگی تبدیلی  آن برای ما ، باالترین ارزش كه با یک آهنگ به كمترین ارزش می  ج( ارزش فلسفی

گوئیم  ها، یعنی می دهد. آهنگ تبدیل در نرخ منزلت شما كه در اینجا دارید، شبه كار انتزاعی را انجام می

تا روی هم رفته به  3الً بین این است همان نسبت مث 4و2است همان نسبتی بین  2و1همان نسبتی كه بین 

است معنای آن, این است كه نحوة كمیّت  2گوئیم نرخ شتاب  سه منزلت دوم است. به عبارت دیگر به آن می

كند. كه این وحدت  كند. وحدت آهنگ برای تبدیل آن با یک روش خاصی ذكر می گذاری ما را معنا می

 آهنگ در نظام وحدت ما منحل است. 

 شود.  ت؟ یا وحدت نظام به این تعریف میس( منحل اس

شود یعنی درست است كه وحدت نظام به این وحدت آهنگ تقوم دارد. ولی آیا تكامل نظام  ج( نه منحل می

شد. این آهنگ تبدیل  3، 1ماند یا آن، نظام تكامل پیدا كرد, نرخ شتاب آن  خواهد پیدا شود ثابت می كه می

كند  شما یک وحدتی دارد كه تبعیت از وحدت نظام شما فقط تغییر پیدا میبالفاصله باید عوض شود. آهنگ 

 شود.  و اال همه حفظ می

 كنیم باید وحدت نسبت حاكم باشد.  ( در هر مرحله وقتی اطالق نظام می2س

شود به توسعة نظام حاصل  ج( وحدت نسبت است؛ ولی تغییر در وحدت نسبت به چه چیزی حاصل می

 ن توسعة نظام كه باید همیشه معروف وضعیت نظام باشد برتوسعة نسبت حاكم است. شود پس بنابرای می



 ····························································································  425 

صدوق توسعه را هم كه به عنوان یک جریان ببینیم آنجا هم باید صحبت از. ....یعنی بعد نسبت آن را تا 

ن آ  توان گفت یعنی وحدت نسبت معرف نظام است توسعه توان گفت ، یک جریان نمی نگوئیم یک نظام نمی

 هم معرف توسعه نظام است نه اینكه منحل است. برابر.....

ج( اگر بخواهیم وحدتی كه ما به االشتراك نرخ عددی را بدهد حتماً منحل است اگر وحدت را ، وحدت 

برابر 2, چیست؟ 2 2،1خواهد بدهد، برابر با نظام است. یعنی اگر بگوئید آهنگی است كه وحدت نسبت را می

 1تا بسته شده حاال خود این مجموعه نسبت به مجموعة باالتر آن  3رسیم بعد بگوئید این  می 4است تا به  1

 است این تعریف انتزاعی از عدد همیشه منحل در تعریف وحدت نسبتی آن است.

 س( بله, تعریف انتزاعی همیشه منحل است ولی تعریف فلسفی وحدت...

د نظام است. یعنی اگر نگوئیم نرخ شتاب، بنابر تعریف شتاب دهیم حتماً برابر با خو ج( تعریف فلسفی كه می

تا به توان كه رسید برای ما  3مصطلح كه اآلن مجبوریم بگوئیم. معنای جمع وضرب وتوان را و بگوئیم این 

تواند تحویل بدهد. اینكه نسبت باید در خود نظام هم اصل باشد تمام است,  فایده دارد یعنی مجموعه می

 كه. ....منوط به این

 توانیم در این بحث از نظر فالسفه بیائیم. س( یعنی اگر نسبت نبینیم, نمی

گویند این عدد چه چیزی است  كند, می ج( ولی اگر نسبت تنها را هم ببینید پاسخ این سؤال را كه ایشان می

 اید. این جا گذاشته

ن یک كل و یک نظامی است كه اجزائی س( خوب باید برویم و برگردیم. ببینیم در كل و جزء یعنی بگوئیم ای

 های آن منحل نكنیم. دارد و این را در نسبت

گوئید فاعل متعلق به فاعل باالتر، كه فاعلیت كند, در توسعة  كه می ج( نسبت اصل است. یعنی شما همین

بت اید و در نظام خود هم نسبت تكاملی اصل است. نس شود كه نسبت را از اصل گرفته فاعلیت معلوم می

واحد هم در اینجا، یعنی آهنگ واحد اصل است ولی آهنگ را اگر خواستید به نرخ شتاب تعریف كنید و نرخ 
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، الی آخرش برگردانید آن را مجبورید 4،3،2،1شتاب را بتوان به ضرب، جمع برگردانیم ، جمع را هم به 

 شود یا نه؟  ن چگونه پیدا میآ 1، 1گذاریم معلوم شد كه  ، می4،2،1منحل ببینید. پس اینكه ما اینجا 

گذاریم كه پای انتزاع  حجت االسالم میر باقری : سؤال این است آن نرخ خشتاب انتزاعی كه باز اول قدم می

 كنیم.  آید چگونه ما انتزاع را داخل در این دستگاه می وسط می

 ج( مگر انتزاع خودش یک مفهوم تبعی نیست؟ 

 بكار بگیریم. س( خوب, همین، چرا این انتزاع را 

 خواهیم بگوئیم آیا اصالً مفهوم تبعی نداریم و در دستگاه ما جا ندارد یا اگر جا دارد كدام یک است؟ ج( می

 س( همین سؤال است كه چرا جا دارد؟ 

 های تصرفی ،..... ج( برای اینكه فاعلیت تبعی جا دارد. فاعلیت تبعی هم ، ابزار ما هست برای ارتباط بین فاعل

آید. این كافی  نكه فرض كنیم كه فاعل تبعی است بعد بگوئیم پس این فاعل تبعی هم بكار ما میس( ای

نیست كه ما بگوئیم چون در دستگاه ما فاعل تبعی داریم پس این انتزاع ما هم این طوری است نه این بحث 

داریم برای اینكه  بایست تمام شود, كافی نیست صرف اینكه ما در دستگاه خود فاعل تبعی است. یعنی می

 توانیم استفاده كنیم. اثبات كند از این عدد می

 خواهید كنید نه اینكه فرض استفاده ندارد.  ج( پس شما اصل اثبات استفاده را می

 س( نه. چرا از این دستگاه استفاده كنیم. 

از آنها از ما به   ند یكیگوئید چون تنافی دار گوئید ضرورت استفاده را اثبات كنید و گاهی می ج( نه. گاهی می

كند اصالً  كند, از ما به التقوم صحبت می كند و دیگری از ما به االشتراك صحبت نمی االشتراك صحبت می

 آن به این دستگاه بالمره قابل استفاده نیست. 

 س( سوال جدی است. 

هستند، نظام و اجزاء  ج( سؤال شما همین است كه یک طرف ما به التقوم است كه اینها امور بسیار مختلفی

ماند برای اینكه از ما به االشتراك استفاده كنیم. یک طرف اینكه شما  مختلف هستند. بنابراین جائی باقی نمی
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آورید كه پایه آن بر به اصطالح ما به اال شتراك وتكرار ما به االشتراك است چه ربطی  عدد انتزاعی را می

 د چه ضرورتی دارید بكار گیرید.است بین این مطلب وآن مطلب واثبات كنی

 خواهیم در این دستگاه جدید, انتزاع تعریف جدید بدهیم.  (یعنی می3س

های نسبتی خودش كه معرف خودش است. انتزاع به خودش  خواهیم ببینیم انتزاع با حفظ هویت ج( می

های آنها را  و نسبت ترین منزلت, تعاریف شود. آیا شما در نازل های آن تعریف می نسبت دارد و با نسبت

گوئید كفار حركت الحادی دارند وحركت الحادی دنیا پرستانه در نظر  گیرید؟ مثالً می پذیرید و بكار می می

گوئید كافر غیر حربی را اجازه كار كردن به او را ، در نظام  گونه مطلوبیتی برای انسان ندارد. بعد می شما هیچ

گویم, این سؤال، سؤال مرحله دوم  شما انجام دهید و باب مثال می دهیم, این چه كاری است كه اسالمی می

است برای اثبات، فعالً اصل اختالف مطلب در این جلسه كه ، اعداد ما چه نحوه عددی هستند یعنی 

ها وتعددهاست.  های مختلفی كه، در یک نظام واحدی, جایگاه دارند وآثار نظام متقوم به آثار آن منزلت منزلت

 متقوم به آن تعدد است و تعدد ما هم متقوم به آن وحدت است. این تا اینجا تمام ، تعدد و وحدت.  وحدت ما

كنید ضرورت اینكه اعداد كمی را در اینجا بنویسیم چه بسا اگر كمّی در  حاال آیا چگونه الزم است اثبات می

ها  گفتید این مجموعة این نام د میگذاشتید و بع ها می هائی ر ا دراین منزلت كار نبود یک كیفیت و یک نام

گفتید بنا بر دالیل فلسفی اینها برابر  كردید و بعد هم می ها ذكر می دهد, كیفیاتی را برای منزلت این نام را می

شود بعد هم، كل آن نظام  شود، یا فاعل مثالً محوری می است با. ....مثل نظام اصطالحات، فاعل تبعی این می

هائی كه  آید؟ این آید ما به االشتراك از كجا می به چه كاری می "كمّ"یک صحبت است. شود. این  والیت می

 ما به التقوم هستند نام همین است دیگر؟

حجت االسالم میرباقری: بله صحبت این است. باالخره بین این دو روش را باید یک جائی گره بزنیم. یعنی 

 ریاضیات را بدست بیاوریم؟ شود خودمان باید روشی ارائه بدهیم كه چگونه می

آید، اول اختالف و تعدد بوده و  ج( روش یک حرف دیگری است. آن پله دوم است كه بعد پله اول كار می

گردد. ..پله دوم اثبات ضرورت آن است, پله سوم پس از ضرورت ، نحوه وجود ارتباط  اینكه یک تعدد بر می
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قت اعداد تصرفی ، اعداد تبعی و اعداد تصرفی باصطالح نحوة بین اعداد انتزاعی و اعداد حقیقی یعنی در حقی

رسید. بلكه حاال آیا  رسید. دیرتر می تا را اگر خلط كنید زود به مطلب نمی 3ها چگونه است این  ارتباط آن

اش همیشه با تقوم بریدة مطلق است یا اینكه عین همان است یا اینكه با هم نسبت دارد؟ اگر  انتزاع رابطه

ارزش مفروض منزلت نظام محورهای كارآیی با ارزش مفروض نظام محورهای ساختار، نسبت هر  گفتیم

شود. و دو برابر را هم به جایگاه معنا  نسبتی كه فرض شود برای اولی, دو برابر آن نسبت برای دومی فرض می

كند. شما دو نوع با دو  یشود. این یک برابری و دو برابری چه معنائی پیدا م كردیم كه دو نوع وحدت نظام می

كلمه برابر مخصوص انتزاع است.  "دو برابر  "نحوة ارتباط نسبت به انسان گفتید، كلمة برابر در اینجا 

نابرابر را در حقیقت نسبت به هم  2سازد. یعنی  دهید با دو برابری نمی برابر. تعریفی را كه می2گوئید  می

گفت وحدت نرخ ) نرخی را كه بعداً آن را توضیح خواهیم داد( هر  توان كنید. آیا می ونسبت به نظام ذكر می

چند وحدت انتزاعی نیست؛ ولی برای تقسیمات, اساس قرار گیرد یعنی به جای دو برابربگوئیم همان نسبتی 

باشد. اگر  كه بین نظام محوری ، كارایی و ساختار است همان نسبت بین نظام ساختار و نظام توسعه می

كنیم  توانیم تحویل بدهیم و عین همین را بیاوریم و مرتباً آن را بزرگتر می چه چیزی می "انهم"بگوئیم 

در اینجا حتماً انتزاع هست ولی انتزاع خاص است.  "همانی"در تقسیمات انتزاعی اصل شود,  "همانی نسبت"

بین كارائی وساختار است انتزاع نسبت به نظام است نه انتزاع نسبت به یک ما به االشتراك. همان نسبتی كه 

 "همان"به غیر قید جایگاه. اگر  "همان "به قید جایگاه یا "همان "همان نسبت بین ساختار وتوسعه هست 

شود یک درجه از انتزاع،  شود اگر همان منهای جایگاه بگویید می به غیر قید جایگاه بگویید كه حتماً نمی

گوییم  ، یعنی درانتزاع وحدت نظام اصل قرار بگیرد. لذا میالبته انتزاع متناسب با یک نسبت حقیقی دركل 

 نسبت به وحدتش چه نسبتی دارد. 

كند. یعنی وقتی  واحد ما خود نظاممان هست كه انتزاع متناسب با نظام منزلت خود نظام را تعریف می

اال اگر گفتیم همان توانید بگویید منزلت این نظام كه خود نظام را برای انتزاع اصل قرار داده باشد. ح می

نسبتی كه بین نظام و مهندسی هست ، همان نسبت بین مهندسی و مقدورات است. كه مرتباً مجبور هستیم 
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گفتیم همان نسبتی كه بین نظام محورهای  متناسب با سطوح مختلف موضوعات ر اعوض كنیم. اول می

های ساختار و نظام محورهای توسعه كارایی است و نظام محورهای ساختار همان است نسبت بین نظام محور

توانیم در قدم بعد بگوییم وهمان نسبتی كه در این  ( ولی بعد از آن دیگر نمی331و332و333است. ) برای 

سه تا مالحظه كردیم در بعدی هم وجود دارد. مجبوریم یک سطح باالتر بیاییم، بگوییم و همان نسبتی كه 

نسبت بین نظام برنامه و تنظیم و مهندسی طرح ، بین مهندسی بین نظام برنامه طرح تنظیم است همان 

گوییم همان نسبتی كه بین طراحی وآزمون است بین آزمون و  طرح است و مدیریت تحقیقات و بعد می

باشد. وحد ت انتزاعی در اینجا با انتزاع ارتباطی پیداه كرده و اختالفی با انتزاع پیدا كرده است.  تأسیس می

انتزاع واضح است. برابر و همانی را در اینجا هم دارید؛ ولی همانی خاصّی كه در وحدت نظام  ارتباط آن با

شود كامالً فرق دارد. آن  گفته می 1و1و1و4،1و3و2و1قابل مالحظه است. این همانی با همانی كه با برابری 

روط به شمردن بود جا همانی مشروط نیست و اینجا همانی مشروط است. یعنی اینجا یک نحوه انتزاع مش

 های یک نظام.  بحث كمیت انتزاعی و منزلت -2بحث تعدد  -1اصل مطلب دراینجا 

آقای میرباقری: بنابرفرض اینكه تفاوت روشن شده باشد اینكه چرا آن انتزاع باید ازاینجا آغاز بشود مشخص 

 نیست؟

یک بحث بحث تعریفی است, یک  ها وجود دارد كه آن بحث دیگری است. ج( نه, یک سؤالی درباره انحصاری

 بحث, بحث تعریف است. یک بحث, بحث اثبات است. اصال ً در باب انحصار عقلی. ..

 س( نه. نه بحث انحصار نیست. بحث اینكه اصوالً ما نیازمند به انتزاع هستیم؟ 

 ج( نیازمند به تصرف هستیم. 

س( نیازمند به انتزاع هستیم و باید این همانی را درست كنیم و این همانی را باید از نسبت حاكم بر 

 مجموعه به دست آورد. 

 ج( ما نیازمند به كمّ هستیم و كمّ یک جایگاهی دارد. كمّ معادله كنترل تغییرات است. 

 م؟ س( بله. چرا ما كم را انتزاعی كنیم و انتزاع را از كجا شروع كنی
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 ج( نه. اول كمّ اینجا تمام بشود. 

 



 11جلسه 

 بسمه تعالی

 دوره استداللی ریاضیات اسالمی

83/84/1737 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

 ضرورت به كارگیری ریاضیات انتزاعی _ 2وحدت نظام محور تعیین تناسب و وحدت نسبت در نظام  _ 1

 عه فهرست مباحث ریاضیات اسالمی مجمو

 

 در نظام "وحدت نسبت"و  "تناسب "محور تعیین  "وحدت نظام" -1عنوان بحث:

 ضرورت بكارگیری ریاضیات انتزاعی -2

حجت االسالم والمسلمین میر باقری: در تعریف وحدت و تعدد اجمال فرمایش شما این شد كه در ریاضیات 

شود در اینجا  شود و از تكرار وحدت حاصل می پایه وحدت تعریف میانتزاعی وحدت اصل است و كثرت بر 

شوند، وحدت منتجه  فرمایید وحدت حاصل كثرت است و كثرتها به تناسب وحدت با وحدت تعریف می می

 شود. است نه امر بسیط و كثرت به تناسبات آن وحدت تعریف می

گیرد انتزاع تناسب است. ما یک  ه اینجا صورت میتا اینجا روشن است ولی بعد فرمودید كه اول انتزاعی هم ك

كنیم. بر اساس آن تناسب  كنیم, یا به تعبیر دیگر ایجاد می تناسب واحد را برای هماهنگی كل انتزاع می

سازیم. بنابراین تفاوت اساسی اینجا است.یكی اینكه  كنیم, و یک كل می ها را به یكدیگر متقوم می كثرت

شوند؛ و در عین تقوم, متفاوت در خصوصیات, متعلقات و سایر  ر متقوم دیده میاینجا كثرتها به یكدیگ

 شوند. شان تعریف می باشند و به تناسب واحدی هم كه حاكم بر كل است همگی خصلتهایش می
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حاال سئوالی كه هست, و مكرر هم تكرارشده است این است, كه ما چه نیازی داریم برای رسیدن به یک كل، 

حد را در نظر بگیریم, و از ایجاد تناسب واحد یا انتزاع تناسب واحد آغاز كنیم, كه بدون این یک تناسب وا

ی  تناسب واحد حاكم بر كل، ما كل نداشته باشیم. دوم: اینكه علی فرض اینكه این را بپذیریم, نفس مالحظه

اد كنیم, اعتبار كنیم, تا یک تناسب واحد باز احتیاج به یک وحدت قبلی دارد, یعنی ما باید یک وحدتی ایج

 ی آن تناسب واحد را تعریف كنیم. بتوانیم بر پایه

 فرمایید تناسب. س( و اال می

( نداشته باشیم. قبالً هم 1( است, تا ما )1این تناسب خودش فرع بر فرض كردن یک ) 1،2،4. 1،3،5ج( 

با تكرارش, و تكرار تكرار و تكرار,  فرمودید ما باید واحدی ایجاد كنیم, بعد بر اساس آن واحد همینگونه می

فرمایید: اول انتزاعی كه صورت  ی واحدی كه اول داشتیم. حاال می تكرارش به تناسب برسیم. با استمرار اراده

گیرد قبل از اینكه ما وحدت ایجاد بكنیم، اعتبار وحدت بكنیم, اعتبار نسبت است.پس لطف بفرمایید  می

زومی دارد ثانیاً تناسب واحد فرع بر وحدت است یا نه وحدت فرع بر تناسب بگویید اصالً تناسب واحد چه ل

 واحد است؟

ی نسبت واحد را كه  ج(حجت االسالم والمسلمین حسینی: قبل از اینكه به این دو تا بخواهیم بپردازیم مسئله

خ شتاب ی گذشته بوده است.كه آیا نسبت واحد, یا نر آخرین قسمت است یک توضیحی بدهیم، كه جلسه

ی وحدت و اصل قرار دادن وحدت دارد؟ آیا همان است؟یا  گویید: آن چه ارتباطی با مالحظه واحدی را كه می

یک چیز دیگری است؟ وحدت یک كل داریم و اینها منزلتهایی، جایگاههایی، در آن نظام واحدمان، كه 

گاهها به آن وحدت، یعنی به غرضمان از وحدت، وحدت نظام هست, یک جایگاهی در آن وحدت دارند و جای

گردد, و نظامشان هم متقوم به این كثرتها  شان به نظامشان برمی آن نظام واحد متقوم است و آن یكپارچگی

 هست.

گوییم یک منزل را، اگر یک را بنام الف فرض كنیم.  خوب حاال آیا این وحدت نسبت بین منازل كه مثالً می

است, این  "ج"و  "ب"است بگوییم همان نسبت بین  "ب"و  "الف"بگوییم همان نسبتی كه بین منزل 
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گوییم: عیناً برابر با  اولین قسمتی است كه باید پیرامون آن صحبت كرد.كه آیا این وحدت و نسبتی را كه می

وحدت نظام است.یا اینكه طریق رسیدن به وحدت نظام است؟ یعنی طریق انحالل كثرت در پیدایش 

این هم یک فرض است. پس یک فرض این است كه گفته شود وحدت نسبت, عین ی واحد است. منتجه

همان وحدت نظام است. یک فرض هم این است كه گفته شود نه خیر، عین وحدت نظام نیست, بلكه وحدت 

 ی واحد است. نسبت طریق تبدیل شدن نتایج به منتجه

اش, یعنی بگوییم همان  ض تجریدیحاال علی فرض اینكه چنین باشد كه طریق رسیدن باشد آیا در فر

است یک سوم است. این عیناً آیا همین حرفی  4و2است, یک دوم همان نسبت هم بین  2و1نسبتی كه بین 

است, كه بگوییم مثالً نسبت بین الف و ب همان نسبتی است كه بین )ب( و )ج( است؟ یا نه؟ شكی نیست 

داد  اكی بود كه آن منشاء اشتراك یک جنس را نشان ما میكه اگر انتزاع واحد داشتیم، یعنی اگر منشاءاشتر

كه با اعتبار كردن و انتخاب كردن واحد, مثالً تعریفی كه یک مقدار، یک كم از یک جنس را به یک تعریف 

گذاشتیم, به یک آن وقت از همان  كردیم, نام می كردیم, انتخاب می كردیم. یک وحدت از آن را، اعتبار می می

اش را اسم آن را یک حبه گذاشته بودیم حاال  جبه قند، از همان قند یک حد خاصییک جنس یک 

 آمد سریعاً و سریعاً هم صحیح بود گفته شود یک دوم. بدست می 2. 1و  1گفتیم  می

توانیم بین  این آیا با اینكه اگر دو جنس باشد, و دو تا نسبت مختلف هم داشته باشد, آیا لقب یک دوم را می

ای بكار ببریم كه بدون فرض ما به االشتراك دوباره بین جنس دومی، یعنی  و جنس دوم به گونهجنس اول 

ایم )ب( نسبت به الف والیت دارد؛ و الف تولی  اید كه مثالً گفته بین الف و ب یک خصوصیتی را مالحظه كرده

ییم همان والیت و تولی كه توانیم بگو گوییم چنین است. آیا می كه داریم می 2و1نسبت به ب دارد.فرض بین 

توانیم بگوییم؟ قطعاً والیت و تولی كه بین ب و ج  بین ب و الف هست همان بین ب و ج هست؟ یا قطعاً نمی

هست, هم تولی آن باید بیشتر از تولی الف باشد, و هم والیت ج باید نسبت به ب بیشتر بیشتر از والیت ب 

توانید بگویید كه همان نسبتی كه بین الف و ب  كه شما مینسبت به الف باشد. حاال این چه چیزی است 

كنیم, یک ما به االشتراك  هست بین ب و ج هست؟ اگر بخواهید بگویید كه ما والیت و تولی را انتزاع می
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دو برابر توان را "، "دو برابری نیرو را در سرپرستی"ی شدیدتر آن پس از انتزاع شدن مفهوم  بگیریم كه مرتبه

كند. این معنای انتزاعی ندیدن هر كدام از خصوصیات الف و خصوصیات ب  بیان می "تی و تولیدر سرپرس

 شود. می

بینیم پس همانی وجود ندارد. همانی نسبت نیست. همانی تناسب چطور؟ كه نگوییم  اگر بخواهید بگویید می

و تولی بین ب و الف وجود همانی نسبت؛ بگوییم همانی تناسب.حاال اگر بگوییم همان تناسبی كه در والیت 

 توانیم بگوییم؟ ی همان را همانی به این معنا را هم می دارد, بین ج و ب وجود دارد. یا اینكه كلمه

 س( اصالً این همانی, در دستگاه ما نباید وجود داشته باشد.

و نتوانستید  كنیم تا تدریجاً مطلب روشن شود. اگر همانی را نتوانستید بیاورید ج( اجازه بدهید سیر می

توانید تناسب به وحدت را ذكر كنید. بگویید تناسب به نظام, نه تناسب  بگویید تناسبِ همان تناسب. ولی می

تان معنای انتزاعی و انتخاب یک  فرمود در بین دو منزلت, وحدت بین خودشان. تناسب به نظام را ذكر می

را كه در  "همانی نسبتی"دهد. پس  ای كل را میی كل, و منزلته دهد, معنی مالحظه واحد اعتباری را نمی

گوییم, مالحظه كنیم. اگر گفتیم  ها كه در ضرب هست می گوییم باید تفاوت آن را با همانی نسبت اینجا می

شان به كل)تناسب یعنی حضورشان در منتجه, یک نحوه تعادلی  شان هم، تناسب شان به كل, نه نسبت نسبت

 توانیم مالحظه كنیم(. ن كل میرا بر اساس مقیاس قرار داد

حاال در اینجا یک نكته ظریف و لطیف وجود دارد. منتجه یک جنس است, چند جنس نیست. در عین 

دهد.چرا؟ چون به جنس آخر تبدیل شده است. از جنس اعضاء  حالیكه ابداً معنای ما به االشتراكی هم نمی

 خودش نیست, و این فاصله بین ما به االشتراك كل هست.

گیرد, كه اصالً قبالً حضور نداشته است, و صحیح نیست كه  در ما به االشتراك كل، جنس آخر قرار می

شود. این اصالً جزء  آید, نه اینكه انتزاع می كنیم. از این افراد به دست می بگوییم ما این را از افراد انتزاع می

فراد هست. در عین حال یک جنس است. لذا خصوصیات افراد نیست, تا كسی بگویید منشاء انتزاع آن, این ا
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كنیم نسبت به آن یک جنس تناسبات را  صحبت كردن از اینكه یک جنسی را كه ما وحدتش را مالحظه می

 مالحظه كنیم.

ی از اینها در  شود به بیان ریاضی كمی آن را ترجمه كرد, و مشابه آن را در انتزاعی برای كنترل هر گونه می

ا توانی كه از یک جنس به دست آمده باشد مطلقاً مختلف است. توانی كه از یک جنس به دید، ولی ب "توان"

است  2كنید واحد انتخابی  ی قند یک حبه و یک حبه، اول واحدی كه درست می دست آمده باشد. یک حبه

كه درست  , تناسبی را3گفتیم  را كه قبالً می  3،آن 3كنید، تنوع انتخابی  بر اساس آن تنوعی كه درست می

توانید كالً آن را ببینید؟ كه از اول  كنید تناسبی هست, استمرار هست، یعنی شما با ادبیات انتزاعی می می

اش را انتزاعی  كنید, همه كنید و افراد و انواع و تنوعی را كه درست می كار از فردی را كه درست می

تا حبه قند ببینید, عین همان حبه قندی كه 27, یعنی 1به توان  3بینید؟ تا برسد به خود توان، یعنی  می

 تا. 27اول دیدید. یعنی باصطالح یک حبه, و یک حبه, و یک حبه تا 

كنید، و سیری را برایتان  اجناس مختلفی را هم كه قبالً عرض كرده بودیم, و گفته بودیم كه به ]؟[ تبدیل می

كنید, مدلتان  ا آن چیزی كه در واقع درست میتوانست متناظر ب عرض كرده بودیم و اینها, سیری بود كه می

ابزار كمی خودش را بتواند به صورت تبعی در اختیار بگیرد. به صورت تبعی در اختیار گرفتن, زمین تا 

ی مدل یک كل اصل قرار بدهید, فرق دارد. در مدل  آسمان با اینكه آنها را در ایجاد یک كل یا در مالحظه

منتجه باشد, و نسبت به این مرتباً جایگاهها را خواهید سنجید. نسبت به این یک كل, یک جنس واحد دارید 

سنجید. نسبت واحد, بین تناسب منازل. نسبت به چه چیزی منتجه است و  ی تناسب منازل می هم بوسیله

آن تناسبی كه بین این منزل و این منزل است, بین منزل دوم و منزل آخر است، نه اینكه همان نسبتی كه 

ین منزل اول و منزل دوم است. خوب حاال این تناسب را با چه نسبتی بسنجیم كه مشترك باشد؟ با یک ب

ی آنها در آن شریک هستند. امر واحد, واحد انتزاعی نیست, یک  نسبتی كه یک امر واحدی هست كه همه

 واحد حقیقی است.

 كنیم منتجه است؟ ی آن تعریف می فرمایید وحدتی كه ما كثرت را بر پایه س( یعنی می
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 ج( منتجه است و یادمان باشد منتجه از جنس افراد نیست.

گردد به اصل شدن وحدت، ولی  س( درست، بله یعنی جمع كمّی افراد نیست.آن كه معنا ندارد، باز برمی

خواهیم  سئوال اینست كه اوالً در منتجه یک تناسب واحد داریم, یک ضرورت داریم؛ و ثانیاً همینكه ما می

شود بگویی  تناسب نسبت به او را لحاظ كنیم, محتاج به آن وحدت اعتباری هستیم. بدون او چطور می

 .4و2و1

ج( حاال مهم مطلب اینست كه ما وقتی كه مالحظه كردیم, تفاوتی كه بین ما و ادبیات انتزاعی است, اینست 

احدش را از خود واحد بگیرد, چه ما به كند،چه ما به االشتراك و آید ما به االشتراك واحد لحاظ می كه او می

االشتراكش را یک امتدادی بگیرد, كه برای آن واحد انتخاب كند، مثل امتداد. ولی اینجا شما اول وحدتتان را 

خواهید بكنید در او،)چون  اید منتجه, كه از جنس افراد نیست, بعد مالحظه سهم تاثیر می انتخاب فرموده

خواهید چنین كنید حاال نسبتهایی را كه در اینجا  ات است( خوب اگر میی حرف شما كنترل تغییر همه

آید  بینید، نه خود نسبت را.تناسبها چه نسبتی با این منتجه دارند؟ حاال بعد می بینید اول تناسبشان را می می

توانیم  , نمیكنیم( اول اینكه اگر نسبت بین تناسبها واحد نداشته باشیم )نسبت را معین می   برای قدم بعدش،

گفتیم اگر بر دو پایه  به منتجه واحد برسیم. این یک صحبت است. یعنی ما ـ اگر در خاطرتان باشدـ قبالً می

شود مساوی كرد. یعنی مثالً اگر شما بر یک پایه آمدید چیزی را  منطق درست كنیم )یک( بود و نبود را می

ا دادید. بعد فرض بر اینست كه بر پایه دیگری را هم برقرار كردید و در دستگاه انتزاعات, و نسبت هستی ر

كردید، بر آن پایه آمد نسبت نیستی را درست كرد. چون دوییت حفظ شده است. اگر دو پایه به یک پایه 

گفتن غلط است, و اگر دوییت به دو مبنا برگردد, و قابل جمع نباشد, كما اینكه به نظر  2برگردد, كه دیگر 

گفتند ما به االشتراك همه جا هست، ما به االختالف هم همه جا هست،  وقتی آقایان میآمد كه  خودمان می

آمد كه اگر جامعه نداشته باشد و دوییت محفوظ باشد  گفتند ال جامع لها )جامعی نداریم( ما بنظرمان می می

ما به االختالف كه  رسید بتوانید مطلبی را اثبات كنید, كه بر پایه ی ما به االشتراك كه می باید بر پایه

 توانید نتیجه بگیرید. رسید, همان را نفی كنید. یعنی نمی می



 ····························································································  441 

حاال اگر اختالف نسبت پیدا شد، بازگشت به نسبت واحد پیدا نشد كه نسبت واحد طریق تبدیل كثرت به 

ه خواستم این را اثبات كنم كه این عین خود وحدت نیست, طریق تبدیل كثرت ب وحدت است. من امروز می

ها به  وحدت است. نرخ شتاب واحد را برابر با وحدت نظام گرفتن اشتباه است, ولی راه تبدیل كردن منتجه

تا بشود دوباره سه تا، تا یكی بشود. یا اینكه از باال كه  5تا سه تا بشود, و سه تا  5هم, كه مثالً بگوییم این 

مولفه درست  3تا هم از  3د, بعد هر كدام از آن شو مولفه درست می 3تا، از  3آییم بگوییم منتجه واحد  می

تا بشود در سیری كه تبدیل به  27شود, كه مجموع آن  تا درست می 3شود بعد هر كدام از آن هم از  می

ی  شود. بعد بگوییم باید نسبتی بین تناسب اینها باشد تا بتواند تبدیل شود به عدد دیگر یا منتجه یكی می

 8و4و2شود, و این طرف هم  می 7باشد, كه جمع اینها  4و2و1ییم كه نسبت واحد بین دیگری. مثالً باید بگو

عدد  7و14و32. بعد بگوییم خوب خود مثالً 32شود  كه می 16و8و4شود, و اینطرف هم  می 14كه اینطرف 

باال  نویسیم. در مالحظه جمع كمّی آن هم مرتباً به دلیل نسبت واحد بتوانیم شود, در باال می دیگری می

 خواهیم بگوییم نسبت واحد طریق انتقال تعدد به نظام است. برویم. می

گوییم به وحدت منتجه است. خوب  ولی نسبت هم بین تناسب است, و بازگشت تناسب وقتی نسبت واحد می

به سراغ  حاال اگر ما بیاییم دقت كنیم, ببینیم كه آیا اگر بخواهیم برای اینكه كمّها را به تناسب واحد برسانیم,

و بعد از تكرار  4و3و2و1یک ما به االشتراك گرفتنی برویم, و یک امر انتزاعی را واحد قرار بدهیم, و بگوییم 

آنها تنوع درست كنیم از تكرار تنوع تناسب درست كنیم، از تكرار تناسب توان درست كنیم. اوالً: آیا 

ریاضیات تبعی و ادبیات تبعی را مطلقاً حذف توانیم چنین كاری را مطلقاً حذف كنیم؛ كه بگوییم ما  می

باشد؟ یعنی شما  كردیم, اول باید ببینیم این حذف كردن ادبیات تبعی منافع و مضارّش چه چیزی می

خواهید بگویید  خواهید بگویید ادبیات تبعی وجود نداشته و وجود ندارد, و وجود هم نخواهد داشت؟ یا می می

ر و جایگاهی ندارد؟ چه ادبیات كمی آن باشد چه ادبیات كیفی باشد. در ادبیات تصرفی و محوری تفسی

شود یک معنای  خواهید بگویید این وجود ندارد, یا قابل تعریف نیست؟ یا از پایگاه ما كه تعریف می می

كنم آن معنای دیگری كه شما آن را قبول ندارید, آن  دیگری غیر از آن معنا دارد. آن وقت من سئوال می
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جود دارد, یا ندارد؟ اثر دارد, یا ندارد؟ در نظام والیت چه كاره است؟ یعنی بعبارت دیگر انكار ادبیات معنا و

كیفی و یا كمّی تبعی، و مطلق نمودن ادبیات تصرفی و محوری )كه آنجایی هم كه ادبیات تبعی هست یک 

ی  ظام والیت شما، فلسفهكنیم( این اصوالً درست است؟ یعنی در چه صورتی ن معنای دیگری برای آن می

تواند قدرت تفسیر را داشته باشد؟ اگر یک معانی و مفاهیمی چه كمی و چه كیفی فرض كردیم, كه  شما می

در ادبیات انتزاعی وجود دارد، یک نحوه مفاهمه وجود دارد. یک نحو فلسفه وجود دارد. اگر شما یک معنای 

نای مرتكزش, یا معنای قبلی آنـ حداقلـ كه آن معنا نیست. دیگری برای آن بكنید كه معنا ی متداولش, یا مع

كنید غیر از معنای مرتبه اول  كنید. معنای مرتبه دوم كه می ی دومی برای اینها می شما یک معنای مرتبه

است. آن معنای مرتبه اول آثاری كه داشته است چه بوده؟ در دستگاه نظام والیت نبوده است؟ خارج از 

گویید هیچ  كنید و باز هم می یت شما است؟ یعنی شما چیزی را كه دارای اثر است خارج میدستگاه نظام وال

چیز دارای اثر نیست, مگر اینكه در نظام والیت باشد؟ یا اینكه اینطور نیست؟ شما ادبیات انتزاعی را با همان 

نید, آن را آقا باال سر نشا آورید. منزلت و جایگاهش را تبعی می معنایی كه دارد در دستگاه خودتان می

سازم كه این االغ  كنید. باید قبول كرد كه حیوان، حیوان باشد و الزم است كه حیوان باشد. یک االغی می نمی

خورد. االغی كه االغ باشد الزم است، ناهقی كه ناهق باشد الزم است,  هوش انسان داشته باشد به درد نمی

سپاریم او ما را هر كجا كه خواست ببرد. او را باید  تیار را به او میولی جای ناهق این نیست كه بگویند ما اخ

شود خدمتگذار  برد به هر جا خواست. ناطق هم باید جای خودش باشد، بله, خودش همینطور كه هست می

 ما.

 س( خدمت این باز باید اثبات بشود.

شمر با شمر بودنش كه شد, از ج( بله، كم كم. شمر با شمر بودنش در دستگاه خلق خدا هست، نه اینكه 

 مخلوقات الهی خارج شود.

فرمایید, كه اینكه در عالم این نظائری دارید, غیر از اینست كه بگوییم ما در  س( این درست است ولی ما، می

 این دستگاه محتاج به ریاضیات انتزاعی داریم.
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 ج( یک بحث كلیی داریم.

 كه ما انتزاع هم داشته باشیم؟ یا غیر ممكن است؟كنم. ممكن است  س( من آن بحث كلی را عرض می

 ج( سئوال اینجا است كه ممكن است یا ضروری است؟

آید؟ این باید اثبات شود.و غیر از اینست كه چون االغ در دستگاه  س( نه، خوب چرا این ضروری از كجا می

است, و مطلب را برهانی خدای متعال جای دارد، در دستگاه ما... یعنی عرضم اینست كه اینها تمثیلی 

 ی انتزاع باید به همان سبک باشد. خواهیم یا شیوه كند كه ما ریاضیات انتزاعی می نمی

 ج( االن فعالً صحبت ریاضیات یا منطق نیست...

 س( كالً ادبیات انتزاعی...

توانید بگویید  خواهیم. اول اینكه وجود داشته است یا نه؟ نمی ی اینكه می ج( ادبیات انتزاعی هم نه درباره

سازید؟  وجود نداشته است. انكار وجود ادبیات انتزاعی ممتنع است. این انكار با دستگاه والیتتان چطور می

خواهد بگوید از این به بعد نیست،  گوید: هیچ چیز نیست اال اینكه یا فاعل تبعی است، می نظام والیت كه می

كنم  كنم، تفسیر می واهد بگوید قبلیها را هم من تفسیر میخ قبلیها بوده و حاال یكباره دیگر نیست؟ یا می

شود،  گویم این ادبیات انتزاعی كه ادبیات والیتی می اند, و بعد می كنم كه آنها نكرده یعنی تفسیر دیگری می

 انتزاعی نیست.

 دهد؟ س( پس نقش تفسیر جایگاه در كجا خودش را نشان می

بینم، هم قبالً هم حاال. جایگاه را  من خودش را در جایگاه تبعی میگویید  ج( نقش تفسیر جایگاه، یكوقت می

گویید شخص  بینم،جایگاه متعلق به نظام والیت است. یک وقت می دیدم, حاال من جایگاه را می قبالً نمی

 شاعر به اینكه, كجا هست, نیست. ولی نه به معنایی كه جایی ندارد.

 تبعی بوده است یا؟ ...س( یعنی واقعاً آن موقع هم آن ادبیات 

ج( ادبیات تبعی در نظام والیت الهیه بوده، در نظام والیت نبویه بوده و در نظام والیت كسی كه تصرف 

كرده است نیز بوده است. ولكن در نظام والیت آن كسی كه خودش شاعر باشد كه ادبیات انتزاعی را كار  می
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رف در جایگاه نباشد، چرا؟ چون تبعی است. یادمان نرود, كرده است، ابداً. عیبی ندارد كه این شخص متص می

تصرف در جایگاه برای تبعی نیست. عدم اشعارش مخلّ نیست. عدم اشعار كسی كه مبنای او مبنای جایگاه 

گوییم. انسان هم به نسبتی كه تبعی هست شاهد بر  تبعی است مخل نیست, و برای همه موجودات هم ما می

نسبتی كه تبعی بود, او دیگر متصرف در آن نسبت نیست. یعنی چه؟ یعنی اگر شما جایگاهش نیست؛ به هر 

سازد؟ بله. خوب این ]؟[  كنند؟ بله، حول تركیباتی كه آدم می سراغ جماد بیایید, و بگویید جمادات تغییر می

و روی اند  ه به نسبت تاثیر است, آهای آقای میكروفون كه شما سیم پیچ, سیم مسی را الك رویش داد

دانید جایگاهتان در تغییر ارتكازات اجتماعی چقدر  اند،آیا شما می ی مغناطیسی درست كرده حوزه

اید, و االن اثر دارید! االن اگر  گوید من كه ]؟[ به ارتكازات اجتماعی نیستم. آقا شما تركیب شده است؟می

انسان فاسد بگذارند حرف باطل شود و اگر جلوی  تریبون را جلوی آدم صالح بگذارند حرف صحیح ضبط می

ای هم بكنم, تغییری در چایگاه  گوید من در آنجا مجبور هستم, و اگر نفرین و ناله شود, می ضبط می

دهم. نسبت تاثیرم در جایگاه هست، ولی بخش تبعی هستم، بخش تبعی یعنی خودم متصرف در جایگاه  نمی

تواند كندتر و زود تر  شود. بخش تبعی می انجام گناه نمی كند, ولی مانع از نیستم. زمین به گنهكار نفرین می

متصرف باشد, و به نسبت تركیب پیدا كند, ولكن اینگونه نیست كه خودش نسبت به ]؟[ جایگاه تصرفی 

گوییم  گذارد اینكه می شود, و از طریق متصرفش در جایگاه اثر می داشته باشد؛ آثارش به متصرفش ملحق می

شود؟ جبراً در این جایگاه قرار دارد چه كسی در جایگاه متصرفش  اهش چگونه میتبعی است, پس جایگ

شود مثل دست من  هست؟ آن كسی كه متصرفش در جایگاه و به اصطالح فاعل تصرفی است. این ملحق می

كه به من ملحق است, دست من كه به من ملحق است البته برای من قدرتی است, ولی باصطالح من مهیمن 

ی من است؛ در چه چیزی؟ در نظام اجتماعی، در كلمات، در نوشتن,  هستم, و او متصرف به اراده بر دستم

 دهم؛ در جایگاه تبعی قرار دارد. نویسم, و با تنظیمات چیزی ر اتغییر می كنم, چیز می من تنظیم می

اختیار را در نفس  گویید یكمرتبه این گویید, بعد وقتی سخن از جایگاه می اگر شما وقتی ادبیات تبعی می

آیید  برید, كه باصطالح آن دیگر فاعل تبعی نیست, وقتی كه در تعریف اعداد و ریاضیات می تبیعتش می
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كنید,  دهید, معنای آن این است كه شما برای عدد دارید تعریف جدید می فلسفه نظام والیت را دخالت می

ی مهمی  این از نكات ظریف و دقیق است, این نكتهاید؛ و  معنای آن این است كه تعریف تبعی ر اقبول نكرده

ها را و متغیر را  كند نسبت كند و ادبیاتی كه انتزاع می است كه شما بین ادبیاتی كه متغیرها را مالحظه می

ی تغییرات یعنی در این  گیرید, در آن محاسبه تواند مالحظه كند, تفاوت بگذارید وقتی عدد را بكار می نمی

آن داروهای آزمایشی آن تركیبات آزمایشی, خودتان، بله اگر ظرف نباشد، ترازو نباشد، شما ریزید  ظرف می

توانید آزمایشگاههایتان را جلو ببرید. شما به اینها نیازمند هستید, ولی اینها كه برای شما محصوالت  نمی

مایشگاهی خوبی بخرم, دهند. حاال اگر من یک آزمایشگاه خوبی بخرم, لوازم آز آزمایشگاهی را تحویل نمی

ی خوب با مواد خوبی كه آشپزی  ی خوبی درست كرده است. آشپزخانه شوم مثل كسی كه یک آشپزخانه می

ام انواع دیگها، فرها چه برقی، چه گازی، مواد را هم انواعش را،  اش این است. رفته دهد. مثال ساده تحویل نمی

ها و تناسباتی كه بین آن مواد است و تركیبات درست  بتدهند. نس ام, ولی اینها خوراك تحویل نمی خریده

ام, نیم كیلو  ام و توی برق زده ام, آمده شود آن حساب است. بعد مثالً من یک پلوپز خوب درجه یک خریده می

گویند  گویم این شد, گفتند كه این پلوپز دیگر آشپز الزم ندارد, ولكن می ام, بعد برنج ریختم, می نمک ریخته

توی را كه نوشته باید رعایت كنید. گفتند باصطالح این دستگاه كیک پز خودش چنین و چنان آن دس

كند. شما تناسب بین مواد را رعایت نكردید. تناسب مواد نسبت بین متغیرها است. نسبت بین متغیرها با  می

گویید ادبیات  كند. چه ربطی دارد؟ می ها انتزاع می كنید, با خلع نسبت آن چیزی را كه مالحظه می

 اش است. اش )ادبیات تبعی( است و این ادبیات تصرفی انتزاعی

گیرند اعداد را در اموری كه شمارش یک معدوداتی را جدا، جدا كنند در آنجایی هم كه نسبت بین  بكار می

یرند هم گیرند. در آنجایی هم كه تغییرات منتجه را با تغییرات متغیرها بگ متغیرها را مالحظه كنند بكار می

ی بكار گرفتن و ثمراتی را كه دارد زمین تا آسمان فرق دارد, در یک جا اصلی است,  گیرند, ولی نحوه بكار می

ی گردو و این  دانه 5000ی گردو،  دانه 1000گویید  كنید می محوری است, آنجایی كه شمارش جدا، جدا می

چند تا گردو داشته باشیم. موقعی كه پیدا گویید خوب است  یک نحو بكارگرفتن عدد است, ولی یكجایی می
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شود گردو و غیر گردو باید مالحظه شود كه خوب است چند تا گردو داشته باشیم. مناسب  شد, معلوم می

بینید، گردو و غیر گردو باید مالحظه شود, گردو و  است چند تا گردو داشته باشیم. اینجا دیگر گردو را نمی

توانید بگویید تا بی نهایت گردو خوب است.  یعنی چه؟ یعنی آنجا دیگر نمیارزش گردو باید مالحظه شود, 

ی دنیا گردو بشود خوب است آدم جای آب، جای نان، جای اتاق، جای ماشین، جای كولر، گردو  اگر همه

. ای ندارد گویید دیگر گردو بد است. اگر عالم هیچ چیزی جزء گردو نباشد, فائده داشته باشد!؟ نه آن وقت می

برای... همین كه یک  "سالمتی"برای  "زندگی"برای  "حیات"گویند برای  آید, می همین كه لقب ارزش می

شود كه گردو و غیر گردو باید مالحظه شود, خوب اینجا طبیعی است كه  برای خواستید بگویید معلوم می

شوند و متصرف  تزاعی, خارج میوقتی گفتید نسبت بین دو چیز, بالفاصله اعداد، از حالت محور بودن اعداد ان

توانید بگویید حاال آن  شوند. همین كه تحت تصرف در آمدند دیگر شما نمی شوند، متصرف برای نسبت می می

گویید: این قانون و  , تا آنجا می16 2*8تا،مثالً  8 4*2تا،  4 2*2قانون حاكم اصلی ثابت، این است كه 

ها،  شود نسبتها. اگر نسبت خواهیم تبعی است، و متصرفش می ی خصوصیاتش نسبت به آن آثاری كه می همه

هم توانستند به یک تناسبی و نسبت واحدی بین آنها تبدیل شوند, كه طریق تبدیلشان به وحدت نظام باشد 

 شوند. دیگر طبیعی است تبعی می

ت انتزاعی تا خود آیم, این كه آیا ما نظرمان نسبت به ادبیا گیرم, و بدنبال مطلب می خوب من نتیجه می

گوییم وجود هم  گوییم كُلُهُم باطل, بعد هم می اش. آیا اینها را می ی عرفان, تا همه اش، از فلسفه فلسفه

باشند, اینها در منزلت تبعی حق  گوییم خیر اینها باطل نمی باشد, یا اینكه می نداشته، قابل تعریف هم نمی

اش  شان هستند.عرفانش هم در منزل تبعی است، فلسفه ند, همههستند. در منزلت تبعی عیبی ندارد اینها باش

 هم در منزلت تبعی است.

گوییم: اینها برایشان قدرت تصرف نیست. اینها برایشان قدرت اداره نیست، اینها در حوزه  به عبارت دیگر می

صرف معین آورد كه آن قدرت اداره است, بعبارت دیگر, موضوع محاسبه را, منطق مت چیز دیگری در می

دهد بر مواد حكومت  كند. منطقی كه مواد را تغییر می كند. موضوع استدالل را, منطق متصرف معین می می
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شكل چه ارزشی داشته باشد. شكل در چه جهتی بكار گرفته شود, "دارد. این منطق حكومت دارد بر اینكه 

ست. چه صورت كیفی باشد چه زند منطق متصرف نسبت به صورتها منطقی كه تغییرات مواد را رقم می

كند, بدلیل اینكه ما به  بندی مواد را قبول می صورت كمی باشد. و منطق انتزاعی آنجایی كه مقوالت و دسته

بندی  بندی در موادش هم دسته شود. یعنی دسته دهد, منطق صوری لحاظ می االشتراك را مورد نظر قرار می

دهد.  هرگز نسبت تغییری در بین خود آن مقوالت عشر نمیدر ما به االشتراكها و صورتهای كلی است. 

گوید یا عین است یا كم است یا مثالً كیف است یا فالن است. بگو چه نسبتی، چند درصد كم داریم؟ چند  می

گوید: از موضوع صحبت ما خارج شدید.  درصد كیف داریم؟ چند درصد... تا اینكه چه نظامی بشود می

ام و به شما  دسته را كرده 5ام این  من با دوران سلب و ایجاب، یا سلب و ایجاب آمده گوید گوییم چرا؟ می می

توانم بیایم بگویم حاال یک نظام در حال تكامل  ام. یا فرضاً بیشتر یا كمتر. این دیگر من نمی تحویل داده

ی, در یک چیز این نوع ماند كه بگوی نسبت اینها به یكدیگر چگونه باشد؟ اساساً در برابر این حرف ساكت می

اش حضور دارد. بگویی نسبتی هم دارد مثالً كم با عین، كم كه حجم است. عین جایگاه است.  حیثیت همه

ها را مالحظه كند یعنی چه؟ جایگاه یعنی وزن كم هم یعنی  جایگاه در تفسیر مجددی كه بخواهد نسبت

كنید برای وزن مخصوص عالم و  حجم است. نسبت بین اینها هم وزن مخصوص است. شما سؤال می

گویند نه ما اصالً به این حرفها كاری نداریم.برای اینكه بگویی  تغییراتش هم، شما حرف دارید دیگر یا نه؟ می

گوید: بله. حاال چه  گوید: بله. دارای كم هم است؟ )یعنی حجم هم هست( می آیا این داری عین است؟ می

گویم اگر آهن است و مس است و الی  نسبتی باشد یعنی چه؟ من میگوید چه  نسبتی بین این دو هست؟ می

ی باشد, باید یک ساختار خاصی باشد تا میكروفن بشود آن، اصالً میكروفن شدن را  آخر, باید یک نسبت

 بیند. نمی

 گردد. فرمایید این جا به منطق موادش دیگر بر می س( می

 ج( بله احسنت.

 آوریم؟  س( منطق صورت كه در هر دو جا می
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ج( در همه جا منطق صورت است, كارایی منطق صورت چقدر است؟ مس از اینكه بشود قابلمه و قاشق، 

بشقاب، چنگال حد اعالش است, این یک كارایی برای حیات من دارد. از این كه میكروفن، ضبط صوت، 

خواهد تغییر كند, در هر  تریبون، رسانه جمعی بشود, یک كارایی برای زندگی من دارد، این كاراییش كه می

كند, و  آید جایگاه این مس را عوض می رود.ولكن در یک چیز دیگر می دو، آن كم، و كیف انتزاعی بكار می

گوید مثالً حیف است كه شما مس را ظروف بكنید, بیایید مس را برای وسایل ارتباط جمعی از آن  می

مثالً درآن ظرف دیگر كلمات جاری بشود, نه استفاده كنید. یک ظرف بزرگی برای جامعه بسازید كه 

گویید برای این كار نه بلكه برای یک كار دیگر،این االن هم با یک  های مثالٌ جسم, بعد هم می خوراكی

 كند, ولی نه با آن ظرفیتی كه در آن خورشت بپزند. ظرفیتی دارد كار می

د؟ آیا باید ادبیات انتزاعی اگر جایگاه داشته شو آییم, ببینیم حاال كار چه چیزی می ها بیرون می از تمثیل

باشد حتماً متصرف باشد؟ هر چیز جایگاه دارد بنا بر مبنای ما متصرف است؟ یا نه تصرف در جایگاه خودش 

تواند بكند؟ جایگاه خودش هم بدست فاعل متصرف است. جایگاه دارد, غیر از این است كه ایشان و  هم، نمی

كند.  ی ملحق هستند, و فاعل متصرف در جایگاه است كه جا برای این معین میجایگاهش به جایگاه تصرف

دهد, در چگونگی اشیاء یكی از تفاوتهای بسیار مهمش همین  این با نسبیت ریاضی كه جایگاه را اصل قرار می

گویید شئ دارای حركت است اثرش چیست؟ جنسش چیست؟ و در چه  است. در نسبت ریاضی شما می

 ار دارد؟جایگاهی قر

گویید  گویم شما نقض مبنایی دارید چون شما خودش را تعریف كرده اید می برادر نجابت: اینكه من می

 نداریم. "خودش "خودش و جایگاهش در صورتی كه تصور من تاكنون این بود كه دیگر

دی ج( نه خودش نداریم مخصوص دستگاه نسبیت است. خودی كه ملحق به این خلق شده, نه این كه خو

 ندارد. خودی كه ملحق به این خلق شده, یعنی فاعل متعلق به باالتر است.

 س( خود به معنای همان مقصود من است؟ 
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 "تغییر"، و رابطه اش با "این همانی"بمعنای فاعل تبعی كه به فاعل تصرفی متعلق است. گیر"خود"ج( 

ایش برقرار كند محال است كه ربط بین همین است, اگر كسی بخواهد این همانی را، با جایگاهش ارتباط بر

متغییر وثابت پیدا كند, این از دو پایگاه نظر كردن است، اگر گفتید خیر این فاعلی است كه تغییراتش درونی 

است ولكن خودش و تغییراتش تحت تصرف و سیطره دیگری است.آنكه مسیطر برآن هست مهیمن بر آن 

كند,  سیطره و سلطنت بر آن دارد, جایگاه برایش معین میهست یعنی بر جایگاهش مهیمن است. آن كه 

 شوند. شوند, به آن ملحق می اصالً اینها ابواب جمعی آن می

واین در نظام اجتماعی هم وجود دارد, به هر نسبتی كه شما تبعیتتان، تبعیت ارادی نباشد. تبعیتی نباشد كه 

نزلتتان در آن منزلت، منزلت تبعی باشد. در آن آید, بلكه جایگاهتان، م بوسیله تولی خودتان بوجود می

منزلتی كه تبعی هستید شما در آن متصرف نیستید. اگر من فرض كنم كه در هویت پول، در هویتش ربا 

توانم به شما بگوید لطفاً شما نسبت به این ربا اعراض بفرمایید؛ برای اینكه آن كسی مثالً  وجود دارد, من نمی

كند, من  كارد و خودش گندمها را به پارچه تبدیل می آید و خودش گندم می ه میكند, عوامان اعراض می

گویم: در تبدیلی كه  شود, می گویم:حاال بر فرض كه بیل و وسائلش را هم خودش ساخته باشد كه نمی می

 ای كه محصول ای, ولی شیی گرفته ی كاغذ نگرفته دهند حامل ربا است. برگه كنی آن شی كه به تو می می

ی مایحتاج اجتماعی خود را خودت تولید كنی, این  ی ربا است, و تو محال است كه بتوانی همه چرخش برگه

 كه در عالم شدنی نیست.

 س( اشكال این بود كه هویت نداشتیم یعنی....

 ج( نه اینكه هویت نداشتیم بالمزه

ر رابطه یا شیء در مجموعه كنم شیء كه هست، شیء در تغییر، یا شیء د س( نه هویت مصطلع را عرض می

 اش را داریم ولی شیء بمعنای اینكه حاال یک هویتی دارد، یا شیء در متعلق اینها را همه

 ج( هویت بریده از همه جا در بخش انتزاعی كه حتماً دارید

 س( نه االن مسئله دیگر شد، مسئله عینی پول و نفسش در عینیت شد.
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توانید  طبیعی برای همه چیز وجود دارد كه آن را لفظ هویت را میخواهم بگویم. یک نسبت اثر  ج( نه می

 رویش بكار ببرید ولی به همین شیء ملحق هست. هویت تبعی یک هویت...

س( هویت تبعی كه سكون از آن اختیار و طلب كردید, ما با معنای كه متعلق به یک جایی است... با خودش 

 جمع كردیم.

تی بریده از همه جا است این معنای تصرفش را نسبت به نظام دارید نظر ج( نه معنای اینكه بگوییم هوی

كنید. یعنی ایشان لیس له التصرف فی النظام، این لیس له التصرف فی النظام, معنایش این نیست كه  می

دیگران این را جایی نبرند. ایشان فاعل هست تغییر هم دارد تغییراتش هم خودش در آن متصرف است, ولی 

 باشد ملحق به چه فاعلی بشود؟ تا چه منزلتی داشته باشد؟ اش، در منزلتش متصرف نمی ییرات درونیدر تغ

 ی موجودات را بطور نسبی باید اینگونه تعریف كرد س( یعنی همه

ج( بله بطور نسبی، یک سهمی از خودمان، )من اصالً این مثال پول را كه زدم به خاطر این بود( علی خالف 

كنم. شیطانی است حاال خوب  حق به بالد كفر، و پرچم كفر هستیم. مثالش را عرض میمیل خودمان مل

گویید: از مملكت بدنم  كنم. می گویم چشم با او مبارزه می كنم. می گویید با او مبارزه می عنایت كنید می

كشم.  ریاضت میگویید: نه خیلی دارم  كنید. می كنید كه او را بیرون می گویم خیال می كنم، می بیرونش می

شود. در شكل خود ریاضت  گویم: خیلی هم كه ریاضت بكشید ایشان در شكل ریاضت شما حاضر می می

شود؛ و گاهی خطرش در شكل ریاضت ظاهر شدن كه یک وقت محترمی گفته بود كه خدا ما را از  ظاهر می

یاضت است. این بلعم شر تهذیب نفس نجات بده! خطرش در شكل ریاضت بدتر از خطر آن در شكل غیر ر

ی فرعون در پرستش نفس ریاضت  كشید. سحره كشید, در اطاعت خدا هم ریاضت می باعورا ریاضت می

ی فرعون كنار دست موسی ایستادند, و بلعم و باعورا كنار دست فرعون ایستادند. در  كشید، آخر سحره می

دند انتظار هم نداشتند كه بگویند ما كنم دقت كنید. سحره وقتی كه شكست خور ای كه دارم عرض می نكته

یكی, موسی هم یكی, عزیز مصر انتظار هم نداشت بگوید من یكی, یعقوب هم یكی. برادران یوسف هستند 

گوید: خوب  گویند ما یكی, یوسف هم یكی. بلعم باعورا چون در به طرف خدا آمدن زحمت كشیده, می كه می
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اش نباشیم, خوب حاال  او نباشیم, مثل هارون. چرا ما چكارهحاال ایشان كه پیغمبر است، چرا ما نایب 

ی فرعون اینطور  كنم. سِحره سال او را در بیابان معطل می 40خواهی قدرت مرا ببینی؟  گویید نه, می می

ی فرعون همینكه در  شویم. سحره نبودند كه وقتی شكست خوردند, ما به شكل دیگری به مبارزه با او بلند می

كسار پیدا شد, انقالب برایشان پیدا شد. ولكن برای او كه در راه خدا آمده است اگر عنانیت پیدا روحشان ان

كردیم، حاال  شد, گفت در این دستگاه استغفراهلل ـ پیش از اینكه موسی به دنیا بیاید ما داشتیم عبادت می

خواهد بگوید ما یكی از  نكرد. حاال می چطور شد كه خدا ـ استغفرا... ـ پیامبری را, به ما نداد, ما را نایبش هم

 افراد بنی اسراییل عادی هستیم.

گوییم یک سهم تاثیر  شود. از آن طرف هم می من به صحبت این برگردم, كه هوای نفس از بدن بیرون نمی

عالی حضور دارد, كما اینكه سلطنت ابلیسیها ظاهری هم كه  سلطنت باطنی ابلیس در هوای نفس حضرت

آید همین تسبیح كه دست ما هست, كه  یس هستند در زندگی ما وجود دارد. گاهی به ذهن ما میایادی ابل

توانیم  بندی ما در اینجا داریم این است كه اصوالً معنی انتزاع را نمی باشد...جمع ی ذكر خواندن می وسیله

توانید فاعل  شما نمیكنیم؛ مثل فاعل تبعی.  حذف كنیم, و برای ما ضروری هم هست, و آن را حفظ هم می

ـ فاعل  2ـ فاعل محوری است و  1توانید بگویید ما دو تا فاعل داریم.  تبعی را از نظام والیت حذف كنید. نمی

 تصرفی است.

ی والیت  ی اراده و توسعه شود؟ یک توسعه خالفت داشتیم, كه توسعه اگر فاعل تبعی نداشته باشید چطور می

ه الزم داشته است. یک توسعه فاعل داشتیم )نه خالفت( برای چه؟ برای خواست. كه وحدت وكثرت اراد می

ای از تبعیت  اینكه قبالً گفته بودیم این ارتباط و تبدیل شدن به نظام ممتنع است. اگر بنا باشد هیچ مرتبه

 كردیم. تقسیم می "فاعل محوری, تصرفی, تبعی "لحاظ نشود. پایه مطلب اینجا كجا هست؟ آنجایی كه به 

 ماند. س( آنجا هم ابهامی باقی می

ج( اگر آنجا ابهامی باقی مانده باید برویم سراغ آن ابهام, واال هر قدمی كه در آینده بردارید آن ابهام متناسب 

 كند. با همان جا حضور پیدا می
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 س( این روشن است كه ما فاعل تبعی داریم, اما اینكه این انتزاع ضروری است باز....

مام بشود كه فاعل تبعی ضروری است, بعد معلوم شود كه آیا در نظام ادبیات ما, در نظام نسبیت ج( نه، اول ت

 كنیم, تبعی الزم داریم یا الزم نداریم؟ ما هم به تبع آن چیزی كه برای تكوین تعریف می

 س( اینكه فاعل تبعی اش ادبیات انتزاعی باشد محل بحث, نه اینكه ما فاعل تبعی نداریم.

بنا شد كه ما فاعل تبعی الزم داشته باشیم, شما باید خصوصیاتی را برای فاعل محوری و خصوصیاتی  ج( اگر

را برای فاعل تصرفی و خصوصیاتی را برای فاعل تبعی ذكر كنید كه در خود ادبیاتتان هم بگردید ببینید آن 

ایگاه تعاریفتان ازجمله تعریف گیرد؟ یعنی پ خصوصیات حضور دارد یا ندارد؟ اگر حضور دارد چگونه انجام می

 گردد. موضوع ریاضیات در سطوح مختلف به پایگاه تعاریف فلسفی شما بر می

ی  ی آینده به صورت یک پاورقی, و یک رجوع به ما قبل, و توضیح مطلب و دقت مجدد درباره بنابراین جلسه

خواهیم یا نه؟ و فاعل  تصرفی میخواهیم یا نه؟ فاعل  این مطلب باید صحبت كنیم, كه آیا فاعل محوری می

شود مالحظه كرد؟ بعد ببینبم نسبی  خواهیم با چه ویژگیهایی می خواهیم یا نه. اگر این سه تا را می تبعی می

هم هست یا نه؟ به نسبت محوری, به نسبت تصرفی, به نسبت تبعی هست یا نه؟ و بعد ببینم در ادبیات, 

 تواند باشد.  كیفی و كمّی چگونه می

«والسالم»  



 17جلسه 
 بسمه تعالی

 دوره استداللی ریاضیات اسالمی

11/84/1737 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 ضرروت به كارگیری ریاضیات انتزاعی، به ضرورت وجود فاعل تبعی در نظام

 مجموعه فهرست مباحث ریاضیات اسالمی 

 كارگیری ریاضیات انتزاعی، به ضرورت وجود فاعل تبعی در نظامعنوان بحث: ضرورت به 

بحث دربارة وحدت و كثرت بود كه عوض شد در ریاضیاتی كه ریاضیات نظام والیت است باید هم وحدت و 

كثرت اسالمی وهم وحدت و كثرت التقاطی ،وهم وحدت وكثرت الحادی باشند وبه همه هم مقتوم باشند 

ریاضیات ،نه تنها پذیرفته است وسیلة ربط وتصرف فاعل هم باید باشد یعنی اگر  یعنی تعریف انتزاعی از

نداشته باشیم آنرا نمی توانیم كار كنیم. همچنانكه اگر فاعل تبعی نباشد فاعل محوری وتصرفی تنها ننظام 

ین ساز نیست. همچنان حال همة علوم هم هست یعنی ما در نسبیت نظام والبت كه بر حركت حاكم است ا

شود ) كه تبعی متناسب با محور بودن هست( قضیه به همان  گونه نیست كه تبعی كه در اسالمی گفته می

شود  شود تبعی كه در التقاطی طرح می ای كه در اسالمی طرح می تمام شد بلكه تبعی سه نوع دارید تبعی

ه یكدیگر متقوم ببینید شما یک آید باید اینها را ب شود و در نظام شامل كه می تبعی كه در الحادی طرح می

شود بنابراین ما وقتی روی  تعریف دیگری بدهید كه بگوئید بر اساس این تعریف كالً انتزاع طور دیگری می

ایم. نخیر انتزاع را با حفظ جایگاه  ایم و در دستگاه خودمان حرف نزده آئیم دچار غفلت شده پای انتزاع می

 انند این است كه فاعل تبعی ندارید.انتزاع باید داشت نداشته باشید هم

حجت االسالم میر باقری: پس اسم آن را دیگر ما التقاط نگذاریم بگوئیم انتزاع چه لزومی دارد كه این انتزاع 

التقاط است. انتزاعی كه ما دستگاه خودمان، متناسب با دستگاه خودمان، در جایگاهش خودمان انتزاع 

ای داریم كه دیگران دارند یا یک ریاضیات  گذاریم. یک دانش ریاضی اط میكنیم.چرا ما اسم این را التق می

عینی داریم قوانین نسبی موجود است. اینها را ممكن است بگوئیم این ریاضیات التقاطی است یا الحادی 
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است. چه دانش ریاضی چه ریاضیات عینی ولی ریاضیاتی كه خودمان متناسب با منطق خودمان در جایگاه 

 گیریم. كنیم و بكار می نتزاعی میخاصی ا

شود تبعی موجود كفار با حفظ كافر بودنش و حیوانیت آن. .... تبعی موجود انتزاعی  ج: این تبعی اسالمی می

 را،

 گیریم. س: وجود دارد یا ما خودمان در دست كردن منطق خودمان بكارش می

سازیم. انتزاعی كه دیگران دارند همان  ما كافر می ج: نه نه آنچه را كه وجود دارد. كافر كه كافر است نه اینكه

خواهیم  را با حفظ خصوصیات خودش، با حفظ تعاریف خودش، با حفظ حدود اولیه خودش، یعنی ما یا می

 بگوئیم آنها وجود ندارند؟

گیریم یعنی چه؟ ما در دستگاه خودمان كه بیاوریم باید حدودش تغییر كند معقول نیست كه  س: بكار می

 ا یک عنصری از یک مجموعه بتوانید بدون تغییر در یک مجموعة دیگری ببرید.شم

خواهیم به آن بپردازیم همین نكته است كه ببینیم آیا ما انتزاعی خودمان  ج: نكتة مهمی را كه امروز می

 كنیم، مثالً ما یک تعاریف انتزاعی داریم خوب تعاریف انتزاعی داشته باشیم كه موضوعش را تعریف می

خودمان تعیین كنیم بگوئیم اینجا را باید انتزاع كرد حدش هم این است نحوة انتزاع هم این است این تبعی 

شود. تبعی اسالمی را با همة خصوصیاتش مثل تصرفی اسالمی مثل محوری اسالمی با همة  اسالمی می

ه بخواهند آن را انكار اش ندارند ك خصوصیاتش مخصوص خودمان است. اساساً آنها بالمره تعریفی درباره

كنند. آنها دربارهاش تعریف ندارندمثالًكفار دربارة اینكه مثالً مومنی عاشق مقام محمود باشد اینها تعریفی 

كنند مگوئیم:این همانند دزدی است كه  ندارند دنبال این مثالً باشد.كه كفار چه فكری دربارة پل صراط می

خوریم  رود دزدی همچنانكه كه ما تشمع كبد نداریم عرق نمی ه میخواند ك گفتند كه چه زمانی نماز شب می

كنند شما وقتی تشمع  كنند این كار را می كه تشمع كبد پیدا كنیم شما بگو ئید كفار وقتی تشمع پیدا می

 كنید این بیماری مخصوص شرب؟ ؟؟؟است. كبد پیدا كنید چكار می

 پرسی.  است یعنی یک سئوالی كه می برادر نجابت: این در دستگاههای ریاضی خیلی واضح
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 ج: سه دستگاه ،اینجا سه دستگاه 

 گوییم مفهوم تعریف نشده است  س: سه دستگاه می

بینید ولكن آنجائی كه این سه دستگاه متقوم بهم حضور دارند كه  ج: بله احسنت اینجا سه دستگاه می

گوئیم الحادی هم به تنهائی قابلیت تفسیر ندارد خواهیم ب اسالمی به تنهائی قابلیت تفسیر ندارد كما اینكه می

خواهیم بگوئیم كه در جریان  خواهیم بگوئیم التقاطی هم به تنهائی قابلیت تفسیر ندارد می كما اینكه می

تكامل ، حضور هر كدام از اینها ، آثارشان ، در غیر ، غیر قابل انكار است. باید حضور داشته باشند.نسبت ها ، 

خواهم بگویم جبری است  شود كه حضور نداشته باشد. نمی كند تا تكامل واقع بشود ولی نمی یتغییر پیدا م

شود كه كم باشدخلق العقل خلق الجهل حاال  كه عالم در آن كافر باشد. نسبتی باید باشد كه آن نسبت می

س( یار بیشتر پیدا شود این نبی اكرم ) این ابلیس یار پیدا نكند ، بسیار خوب تكامل عالم زودتر درست می

كند در منزلت اسالمی واالّ در منزلت باالتر كه ایشان مهیمن از طرف خداوند متعال بر كل است. زودتر عالم 

رسد ولی اصل این معنا كه ، اگر بنا است كه، شرائط توسعه ای باشد  رسد زودتر عالم به رشد می به نتیجه می

خواهید نزدیكترش را استدالل كنید كه راحت باشد. و   میوتكاملی باشد ضرورت فی الجمله اش است ،حاال

نفسٍ و ما سوّاها فالهمها فجورها وتقوها. كسی كه نفس را ،ساخته است چه كسی آنرا ساخته است الهام و 

گوئید هیچ ارتباطی باید نباشد حاال من  فجور و تقوا مخصوص چه كسی است؟پس اینگونه نیست كه شما می

شاره كردم بیائیم برهانی ، در دستگاه خودمان روی آن صحبت كنیم در دستگاه نظام والیت اینها را مثالی ا

 روی آن صحبت كنیم.

آیا در تكامل چاه توالت جایش جای خوبی است این معنای آن این نیست كه خود فضوالت خوب است یا 

، جای خوبی است. یعنی  خود چاه توالت چیز بدی است كه در ویترین گذاشته اند كه همه ببینید. جایش

اگر پست ترین جا را انتخاب كردید و پنهانرین جا را،گفتید كه زیر زمین ، آنجائی كه اصالً در معرض دید 

نباشد درمعرض تماس با هوا نباشد در معرض هیچ گونه تحریكی نباشد جای توالت جای خوبی است، بسیار 

وسط سفره گذاشته اید جای خوبی است ، خوب بودن  بسیار هم خوب است جای گلدانی را هم كه آورده اید
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با خود موضوع قابل لحاظ است كه لقب خوبی پیدا كند اگر بنا بود چاه توالت را مثل آكواریوم كنار اتاق 

پذیرایی در صدر بگذارند و بنا بود كه سفره هم ، در كنارش در سینة دیوار روی میز باشد و دائماً هم رویش 

شود.حرف هم، حرف صحیحی است. چیزی كه صرف  خوری این چه طوری می ه تو مییا داوری، چیزی ك

شود آنطرفش هم یک آكواریوم  شود بعد بگویند از این بدترش هم وقتی است كه شما جدتان پوسیده می می

گرفت برای  دیگری باشد یک مشتی انسان متالشی شده عفونت دار باشد. این اصالً طرف از اول كار عبرت می

كرد خیلی خیلی به پستی عادت  پسندید خیلی به پستی عادت می كه غذا نخورد یا اگر هم، این حالت را میآن

گویند جایش بسیار، بسیار  گذارند كه نه هوا ، نه دید ، هیچ نباشد بعد می كرد ولی چاه توالت را جائی می می

د اگر كسی گفت شیطان هم در خوب است در پست ترین منطقه، بسیار، بسیار خوب است كه این شئ باش

توانید این را رفعت دهید  نظام احسن جای خوبی دارد یعنی شیطنت در پست ترین منزلت باید باشد. نمی

 توانید این را باالتر بیاورید. نمی

 س:این معنای ضرورت است یعنی. 

 شود. گوینددرصدش مرتباًكم وزیاد می ج:احسنت در توسهة تكامل می

شود كه قدرت دارد  رست دست خودش باشد یعنی همانگونه كه مثالً دربارة جن گفته میاگر آدم خلقتش د

شود تصمیم بصورت جعل در بیاید و داخل كثافت  كه به صورتهای مختلف در بیاید حاال انسان صبح بلند می

و در شكل خودش ها برود تا بعد از ظهر را به این حالت بگذراند، بعد كه در منزلت انسانی آمد دوباره برگشت 

علی فرض در آمد این دو سه ساعت از عمرش كه جعل بوده این خیلی كار خوبی كرده است به یک مقام 

توانسته است موثر باشد هدر داده است؟ مثالً وقتی كه در حالت  رفیعی رسیده است با نیروهائی را كه می

تواند طراحی كند،  حالت انسان بودن میتواند مثالً مطلب بنویسد طراحی كند ولی در  جعل باشد دیگر نمی

تواند مثالً یک میلیون نفر را زندگی شان را تغییر دهد ، شرائط بندگی برای آنها  با طراحیش ، با نوشتنش می

فراهم كند حاال خوب عنایت كنید اگر كسی از عرفاء بما گفت اگر خیالت به امور نازله متوجه شد از امور 

شود آن را كاری كرد  گذزد از نظر گذشتن نمی مانی دو ساعت از عمرت می ت باز میمانی از خدم عالی باز می
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هزار روز،  36شود این  هزار روز می36گویند آقا شما كل عمری را كه دارید فرض كن صد سال است  مثالً می

هایی كه روزی ده ساعت هم شما طاقت داری كه كار مفید انجام بدهی، بقیه اش را مجبوربه استراحت ، كار

توان گفت مانند رفت وآمد و  در آن حوائجتان ر ابرآورده كنید. كارهائی كه دیگر به آنها كار مفید نمی

هزار ساعت كار مفید خوب شما هر ساعت اش  36شود، مقدمات كارها روی هم رفته ده ساعت كار مفید می

ی مشغول آخرت نیستی حاال بگویند را كه فكرت به دنبال دنیا بدود دیگر در آن ساعت كه مشغول دنیا هست

ساعتی كه در فكر عالم دنیا رفتی توجه به یكی از اوصاف حیوانات پیدا كردی كه درشكل آن حیوان  2آن 

هستی اگر چه خیلی قوی ترش باشد. در شكل مثالً خرس ، اگر چه خرس خیلی بزرگ ترین درشكل شغال 

تواند انجام بدهد یا  م مثالً اندازة صد هزار شغال میاگر چه شغال خیلی بزرگی ،اگر چه شغال گریش را ه

توانستی  گویند آقا جان تو می تواند انجام بدهد می مثالً خرس گری ش را هم مثالً اندازة صد هزار خرس می

در شكل مالئكه عملة دستگاه خدا باشی برای اینكه بندگان را بسوی خدا هدایت كنی البته در دستگاه خدا، 

ست خرس هم؟ ؟؟؟؟است نازلتر از اینها مثل حیوانات گزنده و درنده هم الزم است همة اینها شغال الزم ا

خواستیم یک مقدار هم آنها اضافه  گوئی چون شغال كم شده بود می الزم است ولی تو چرا آنجا بروی شما می

منزلت انسان گوید نه شان تو این نیست كه شغال شوی ذی تو در خدمتگذاری ،خدامتگذاری در  شود می

كند بله برای شما  بود. خدمتگذاری در منزلت انسان خدمتگذاری است كه جناب جبرئیل )ع( هم كمكش می

شدی یک كاغذی دست  اند شما باید یک كاری مشغول می هم معاون آمده ملكن جای مالئكه شیاطین آمده

آمد به تو كمک فكرت  سی میهای بزرگی بكنی چه ك نوشتی كه با این طرح خدمت گرفتی یک طرحی می می

كرد؟ مالئكه دو ساعتت را  كرد؟ مالئكه چه كسی برای تو دعا می كند؟ مالئكه چه كسی برای تو استغفار می

به طور حیوان گذراندی، كه مالئكه كه آن برای كمک تو نیستند شیاطین آمدند خوب این مقدار از عمرت 

خورد  تو نیست آیا اگر ما چنین كردیم دستگاه خدا بهم میتلف شد و این بد است بد است یعنی سزاوار شأن 

كند ده برابر آن چیزی كه  هرگز، خدای متعال بنده ای از بندگانش كه در آن طرف قرار گرفته ، تفضل می

 كند.  شما از این طرف انجام داده اید. جزای حسنه عشر امثالها است. ده برابر آن برای شما مدد می
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طلب بر گردیم پس بنابراین گاهی است كه مشبهة خوب بودن و بد بودن ، روی ذاتی حال به سراغ اصل م

گوئید اصالً بعدی به هیچ نحوش وجود ندارد همة اینها مظاهر  شود می رود گاهی است نیست می اشیاء می

ماند  خدای متعال است و همه اش هم خوب است به نحوی كه دیگر جائی برای حساب وعقاب باقی نمی

گوئید نظام ، نظام احسن است فاعلیت محوری اتم ، فاعلیت ربوبی است ولی آنجائی كه  است كه می گاهی

شما قدرت ایجاد داشتید رفتید خودتان را ، عمرتان را مرتع و چراهگاه برای شیاطین و حیوانات قرار دادید 

ستید در خدمت كردن بندگان خدا توان عمرتان را معبد برای عابد ، مضیف برای عباد اهلل قرار ندادید شما می

حكومت كنید از یک لیوان آب دست كسی دادن ،تا اینكه طرحی را بریزید كه عباد بتوانند در امر طاعت 

توسعة راهی برایشان بشود صرف آن نكردید صرف چیزهای باطل كردی حقاً صحیح است بگوئید انرژی ر 

كردید ولی شما كه  ت شد. شما داشتید ایجاد میاتلف كردید ، تلف كردید معنای آن این نیست كه نیس

كردید كه باید بستر طاعت را در آن موثر باشیدتبدیل شدید دیگری در بستر طاعت موثر  داشتید ایجاد می

شد. حاال به سراغ بحث خودمان برگردیم. ببینیم بحث ما و انتزاع و ریاضیات الحادی ، التقاطی اسالمی 

 كدیگر چگونه است؟چگونه است؟ و حضورشان در ی

 س: یک كلمه خالصه ش به چه چیزی تعریف شد؟

شود شر در نظام انحاللی پیدا كند ، كه دیگر  ج:شر تعریف مستقل از نظام ندارد و منحل در نظام هم نمی

وجود نداشته باشد و وجودش اعتباری باشد نداریم مثل یک میكرفون ، كه نظام به اعضاء مقوم است و اعضاء 

شود به گونه ای كه وحدت باشد و تعددی در كار نباشد نه  مقوم است نه تعدد به نفع وحدت حل میبه نظام 

شود به گونه ای كه تعددی باشد و وحدتی در كار نباشد. تقومشان به یكدیگر  تعدد از وحدت مستقل می

 مطرح است. 

توانید بدلیل بودنش در  بدهید و نمی توانید شر را از نظام ببرید بعد لقب شر را به آن یعنی ماهیتاً شما نمی

نظام كلمة شرّ را از آن بردارید بگوئید پس خیر است. اگر شرّ را در جایگاه شرّ ببینید و جایگاهش را هم 

 واقعی ببینید حتماً هم شرّ است حاال آیا...
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 س:یعنی این فاعل در این منزلت شر است؟ 

رفت عمرش را در منزلت ملكوتی  آمد می نزلت حیوانی نمیج: این فاعل در این منزلت شر است كه اگر در م

داد خالفت متناسب با    گذاشت خیر بود خیر بود یعنی چه؟ یعنی خالفت متناسب با فطرتش را انجام می می

 فطرت انجام نداد خلیفة بدی است. 

 س: یعنی امكان اینكه در عالم شری نباشد بوده است؟ ج: نه. 

 شده است بندگی كنند؟ خلق كرده فعل حق كه شر نیست اینها هم كه می س: همه فاعلهائی كه خدا

ج: فعل حق شر نیست اصالً ما در دستگاه همان نداریم موضوعاً باطل است فعل حق به تنهائی نیست فعل 

شود( اگر فعل حق  گوید اگر چیز دیگری باشد مشترك می حق به تنهائی نیست )بر خالف آن كسی كه می

شد از ناحیة فرد حق. و ما قطعاً این را خالف دعوت انبیاء  د عقاب بر فعل خود حق واقع میبه تنهائی بو

ومن كمال قدرته اقدار  "باشد. فعل من هم است من چه قدرتی دارم دانیم فعل حق به تنهائی كه نمی می

 "القدره من كمال القدرهاقدار العاجز علی  "تواند عاجز را قادر كند  از قدرت اوست كه می "العاجز علی القدره

توانی آدم بسازی ، شما میزان  باشی ، شما نمی توانید چنین كاری كنی زیرا شما متصرف نمی شما نمی

توانی بسازی  توانی بسازی، میكرفن می تصرفاتت ، تصرفات تبعی است چیز متعلق به خودت در حد تبعی می

كه به فعل شما ملحق بشود قدرت شما براینكه  كند كه شما ساخته ای صحیح هم است همانگونه هم كارمی

توانید بكنید  توانی بسازی تمام بود. حضور در تصرفات غیر هم می متصرف بسازی نیست. تابع فقط می

معنایش این نیست كی باید متصرف را بسازد این معنایش این نیست كه ساخت به همین منحصر است 

كند بنابراین اینكه بگوئید  دهد او را بر خود نفس قدرت قادر می كند بعد به او قدرت می عاجزی را ایجاد می

 پس همه اش فعل حق است صحیح نیست.

باشد كه همگی برابر با ظرفیت عمل كنند واال دعوت  شد این تقوم می س:فعل حق نه ، اگر چه تقوم ، می

توانستند متناسب با  معنا نداشت همه دعوت شدند به صالح ، معنای آن این نیست كه همة مخلوقات می

 ظرفیت عمل كنند و شری در عالم محقق نشود.
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گوئیم. ما در عالم تدریج الحصول، نظام تكامل ، اصالً دعوت یک پیامبر ابلیس را به سوی  ج: حاال دانه دانه می

حق دعوت نكرده است مأموریتش این باشد كه تو برو ابلیس را بطرف حق دعوت كن، چرا دعوت نكردند 

 أمور نشدند كه مثالً یا ایها النبی ادع الشیطان الّی. چون م

س: یعنی شیطان امكان هدایتش نبوده است؟ اگر بگوئید نبوده است باید بگوئید فعلش متقوم به نظام نیست 

 شود. خصلت ذات درست می

پرونده اش را ج: من كار ندارم. .. من این كار دارم كه ابلیس یک موقع پروندة ابلیس را بسته اند حاال كه 

بسته اند آنوقت در نظام تكامل آدم خلق كرده اند. آدم روی كرة زمین فرستاده اند الزم نیست از ذات باشد 

توانسته است ساجد باشد لذا امیرالمومنین علی)ع(  ابلیس آن موقعی كه به او امر شد كه سجده كند می

ود علی)ع( و رسول خدا )ص( و خمسه طیبه حتماً فرماید :اگر شیطان نوری را كه آدم بود كه همان نور خ می

كرد  آورد حتماً سجده می كرد بوی عطری كه نفسها را بند می كند نوری كه چشم ها را خیره می سجده می

كرد مدتها كه جسد آدم روی  خدا این را پنهان كرد نگذاشت ظاهر بشود. ابلیس همه جای آدم عبور می

گشت كه ببیند این چیزی است كه خدا  ش، بینی ، دست، پا، همه جا میزمین بود از دهنش رفت از توی گو

ساخته است ولی روحی را كه بنا بود نفخت فیه بشودآن را كه ندیده بود آن چیزی را كه دائماً داشت درآن 

گشت همان پیكرة خاكی بود كه درست كرده بودند بعد خداوند متعال گفت من یک چیز به آن اضافه  می

آمد همه جای این را دیگر دیده است به اصطالح  وقت همگی تان سجده كنید اینهم كه بنظرش میكنم آن می

خواهند به آن  چیزی نیست كه از آن مخفی باشد تصمیم این مطلب نشد گفت البد چیزی را هم كه می

د. صحیح خواستند به آن بدهند از نسخ خودش بو بدهند از نسخ خودش هست اگر اواقعاً هم چیزی را كه می

بود كه بگوئید من از نار هستم آن از خاك است آن چیزی است كه بع اصطالح از عالم نور به آن داده اند از 

نسخ این عالم كه ندادند هیچی از نسخ عالم ملک هم ندادند حاال شیطان بعد دیگر پرونده آمدنش به طرف 

وقت هم داده اند این عالم دنیا هم  خدا بسته شده است بدست خود خدا هم بسته شده است دیگر به آن

توانید بگوئید كه این معنای ذات است. نه دوره ای گذاشته اند مثالً یک  بستر فعالیتش هست. این را شما نمی
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پذیرد این بچه تا سن درس  دوره ای كه بچه ای تا سن فالن درس بخواند دیگر از سن فالن دانشگاه نمی

اده انجام بدهد كار فنی انجام بدهد كار تخصصی نتواند انجام بدهد نخواند بعد مجبور شد برود كار س

گویند ما میدان دست شما دادیم حاال به سراغ مطلب بر گردیم  توانید بگوئید شما مقصر بودید. می نمی

چرخد كه فاعلیت محوری، تصرفی ، تبعی، در نظام والیت چه  ببینیم آیا اصوالً بحث اساسی روی این می

شود گفت كه توسعه در نظام فاعلیت منهای فاعلیت تصرفی باشد یا وحدت و كثرت از  آیا می نقشی دارد

خواهدپیدا كند  تواند اصالً تقوم در آن واقع بشود یعنی وقتی وصف و جند وجنود می طریق فاعل تبعی می

ق این بستر هست خواهد توی نظام نسبیت بیاید از طری تابعهای یک فاعل ) یعنی یک اراده( است و وقتی می

رسید  تواند در نظام نسبیت بیاید. اگر این طوری شد طبیعی است كه وقتی به ریاضیات هم می كه می

ریاضیات را بخواهید بگوئید ریاضیات الحادی ، یا تبعی تبعی تبعی ، التقاطی یا تبعی تصرفی ، یا اسالمی كه 

شود  شود تا محوری تصرفی تبعی ختم می یتصرفی تصرفی است كه البته از محوری محوری محوری شروع م

كنیم كلیة انتزاعهائی كه وجود دارد در نظام  كنیم عرض می گردیم مفهوم تقوم را عرض می حاال باز برمی

تصرفی ریاضیات اسالمی باید منحل بشود معنای انحاللش چیست؟ یعنی جای بكارگیری آن بوسیلة خودش 

متصرف نیست كه بگوید مرا كجا مصرف كنید كما اینكه شود مورد استعمالش را خودش  درست نمی

تواند نظام ریاضیات  شود نمی شود و بهر نسبت كه وارد می ریاضیات اسالمی در ریاضیات الحادی وارد می

شود  معین كندبلكه متصرف در نظام ریاضیات الحادی، ریاضیات اسالمی می "جا"الحادی ، ریاضیات اسالمی

د دارد نسبتش ، نسبت سلطه است ، نسبت محوری است یعنی ریاضیات اسالمی ، بهر نسبتی كه آنجا وجو

چه در ریاضیات التقاطی و چه در ریاضیات الحادی به هر نسبت كه حضور داشته باشد ، حضورش، حضور 

سلطه است ولكن بهرنسبت كه از ریاضیات الحادی در ریاضیات اسالمی وجود داشته باشد حضورش حضور 

نی نظام ریاضیات الحادی به هر نسبتی كه تبعیت از نظام اسالمی را بپذیرند، قدرت تكامل پیدا تبعی است یع

كند چرا؟ برای اینكه حضور فاعلیت محوری درفاعلیت تصرفی و فاعلیت تبعی ، حضور مكانی است ولی  می

ت كه به حضور فاعلیت تبعی درتصرفی و محوری حضور زمانی است، حضور زمانی معنایش این بوده اس
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كند سنخ تقوم ،سنخ تقوم  كند حضور مكانی معنایش این است كه به نسبت تصرف می نسبیت تعلق پیدا می

تصرف و تعلق است واین مسئله بسیار دقیقی است كه یک ریاضیات سنخ حضورش سنخ حضور تصرفی است 

می ،التقاطی ( تصرفی است آنكه از محوراست ویک ریاضیات، یعنی ریاضیات از باال به پائین )یعنی از اسال

 كند. حضور در مكان ، توسعة در مكان پیدا می

 س: مقصود دانش ریاضی است یا نفس قوانین ریاضی عالم. 

آید و دانش ریاضی اش ، قوانین ریاضی مقداریش  ج: قوانین ریاضی عالم مقداریش كه بوسیلة كفار بوجود می

 اش. آید و دانش ریاضی كه بوسیلة اسالمی بوجود می

 فرمائید محوری است كدام دانش ریاضی است؟  س:دانش ریاضی كه می

كنید مقداریش را كه ایجاد  فرمائید و بعد هم تبدیل به كیفیت می ج:یعنی آن قاعده ای را كه ایجاد می

 كنید. می

 س:اسالمی كه محوری است كه ریاضیات ما مقصود نیست؟

ر دارید یعنی ریاضیات اجتماعی كه دارید حضورتان در ج: چرا شما در سطح تبعی ریاضیات اسالمی حضو

سطح تبعی ریاضیاتی است كه محوری اش اولیاء نعم هستند متصرفش هم اولیاء نعم هستند در آن قدر و 

 اندازة تبعی مخصوص اسالمی حضور دارند.

 س: یعنی نظام فعالیت ها ، مقصود این است كه خودش قانونمند است. 

تقدیر "كنید شما درست می "قدر"ج: نه نه ، نظام را شما در آن متصرف هم هستید چه بسیار در آن 

 دارید این تقدیر هم سطح فردی دارید هم درسطح اجتماعی دارید و ریاضیات ساز است.  "المعیشه

نیست قاعدة  گوئیم ( چون ریاضیات تجریدی محور مهم مطلب این است كه در اینجا ) نكته لطیفی داریم می

گویند :نخیر این حدش مخصوص  كلی كه مثل آن منطق شما همه را با یک چوب برانید نیست بالفاصله می

شماست این حدش مخصوص اولیاء تاریخی است این حدش مخصوص مثالً ربوبیت مطلقه الهیه یا محور كل 
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ا مخصوص شما هست. گویند این حدش مخصوص كافر است این حدش در همانج عالم خلقت است بعد می

 كنید جایگاهی كه بعد برای آن بشود نسبت مالحظه كرد.  یعنی مرتباً نسبت معین می

كنم كه ما مهمترین كاری را هم داریم همین تنظیم مراتب است  حاال من در خارج از بحث خدمتتان عرض 

ثر هستید، بوسیلة همین گویم شما در قدر مو زنم برای اینكه می یعنی به عبارت دیگر من یک پاورقی می

شود اداره اش را عوض كرد، یعنی شما انگیزة مذهبی را محور قرار  تنظیم و ترتیب مراتب جامعه را اصالً می

دانم. در خاتمه صحبتمان برای تقرب به ذهن، شما  بدهید ، مثالً خارج از بحث است ولی گفتنش را خوب می

گوئیم هر جائی  ی در جامعه اسالمی دین را اصل قرار بدهم. میخواهم من بحول قوه اله گوئید می آئید می می

باید به یک گونه عمل كنیم. الزم نیست در حوزهای علمیه مثل ادارات دولتی قرار بدهید كه مدیریت ولی 

فقیه جاری بشود اینجا را سعی كنید فلسفه ای كه والیت را بتواند در دست پایگاهش را در جهانبینی 

گویند بعد از اراده  بگوئید كه اراده اصل است و برعلم تقدم دارد ، اراده اصل است میمشخص كند یعنی 

شود بعدش هم  شود و بعد از انگیزه هم آنوقت نظام مثالً نسبیت )یا علم( می چیست؟ در جواب انگیزه می

م دارد آنوقت شود. بعد بگوئید بهمین دلیل در تكامل تاریخ محدث حادثه كه عشق برتر است آن تقد عمل می

گوئید باید عاشق تراز همه، شیر تر از همه ، در مقابله با دشمن این عشق )كه كفار هستند(  رهبری را می

گویند آن ماشین ساختار  شود كه می موضع گیری جدید بكند، در موضع گیری جدید او ، افق جدیدی باز می

آیدجنگ كند  این است كه با داخلی ها نمیروابط گذشته برای همكاری با این فائده ندارد این معنایش 

شود یعنی چه؟ یعنی سهمی  شود ضعف این واضح می كند كه ضعف این واضح می رود با چیزی جنگ می می

شود یعنی كاری را كه محاسبه و مشارطه ،  از تبعیت كه نظام اسالمی از كفار دارد در افق جدید مبین می

شود این در اوصاف حاالت  اسیت فردی ، حال بگوئیم محض میكند در باال بردن كیفیت حس مراقبه می

كند كه درآن فالن ضعف  گردد این احتمال را دارد این را هم دارد این راهم دارد شاهد پیدا می نفسش می

شود كه  كند ، درگیری با كفر منشاء می وجود دارد به این ترتیب با شیطنت نفس داخل درگیری پیدا می
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شود انجام داد ضعف این ماشین یعنی تبعیت این ماشین  ز كاررا، با این ماشین اجتماعی نمیبگویند این افق ا

 شود. از پرچم كفر ، یعنی حضورآن ، دراین انكار می

شود. این است كه بیائیم درگیری داخلی درست كنیم  موقعی است كه ضعیف ایجاد می نهایت این كار یک

شود  ا ، یا فالن كس را مور دحمله قرار بده و گاهی قوی تر از این عمل میبگوئیم مثالً امروز این سرمایه دار ر

شود سرمایه به  شود اصالً سرمایه داری می به نحوی كه به تبع آن موضع گیری و ساختارهائی كه درست می

 شود.  شود رها می كرد و سرمایه دارد درست می آن تعریفی كه تمركز پیدا می

مرا با موضع گیری امام راحل هر كسی در منزلت كار خودش حرف امام را لذا ما معتقدیم كه اگر ه

خواست تكرار كند، درگیریهای داخلی با این جناح و آن جناح ، این خط وآن خط ، این سرمایه دار وآن  می

ا شد.كم شد.ساختارهای متناسبی كه توزیع سرمایه را طور دیگر درست كند پیدا می سرمایه دار اصالً پیدا نمی

اینكه درگیری بین سپاه و ارتش بوجود نیامد سپاه خودش جلو افتاد. با ارتشی ها جنگ نكردند ارتش ها را 

كنار بزنند جنگ با كفاركردند ارتشی ها عقب ماندند حاال گاهی هم یک فعالیتی داشتند كه یک زره جنگ 

له های هوائی دیگر در حمله شد كه روحیه اشان قوی نیست جزء در قضیة حم جلو برود ولی بعد روشن می

 ماندند.  توانستند با سپاه بیایند عقب می های دیگر ، اینها نمی

شد درست شود خوب آنهائی كه؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟قوی تر  حاال اگر كسی بگوید اگر حول محور این ساختارها بنا می

و آن را عقب بفرستند حاال ما  افتادند نه اینكه الزم بود كسی را تصویه بكنند بود آبرومندانه تر و جلو تر می

گیرد اگر این مطلب را عنایت فرموده باشید  خواهیم بگوئیم در ریاضات هم دقیقاً همین طور انجام می می

الی آخر بعد اینكه ما آیا از تكرار تنوع از تكرار تنوع تناسب و از تكرار  2،1گوئیم  آنوقت وقتی كه ما می

شود ما این را برای  برند كامالً واضح می با آن چیزی كه آنها بكار می آوریم فرقش تناسب توان را بدست می

سپاریم. انشاا...  دهیم نه اینكه خودمان را به آنها می یک هدف خاصی كه در دستگاهمان جای دارد انجام می

 پردازیم. این دالیلش در خاطرتان هست نه؟ در جلسة آینده هم به این بحث می

 آید كه بحث خیلی روشن نشد.  میس: بله آن به گمان من 
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 ج: چون یک جمله ای را در جلسه قبل فرمودید وارد این بحث شدیم. 

گوئیم فاعل تصرفی  كنیم می س:ما یک بحث فاعل تبعی، تصرفی ، محوری داریم كه آن را نسبی تعریف نمی

كردنش معنا ندارد كه بگوئیم تواند در توسعة نظام موثر باشد این دیگر نسبی تعریف  یعنی فاعلی كه مثالً می

همه چیز به نسبت تصرفی است یعنی این دفتر هم تصرفی است بعد هم بیائیم سه دسته درست كنیم 

بگوئیم تصرفی ، تبعی محوری بعد نسبی اش كنیم ، اگر تعریفی بدهیم كه این تعریف نسبی شدنی نیست، 

آمد سابقاً این بحث بود كه دو تا تعریف  بنظر میبعد بگوئیم همه چیز به نسبت تصرفی است معنا ندارد یعنی 

كنیم كانّه  جواب تصرفی ، تبعی ، و محوری شده است.یعنی اینكه تصرفی ، تبعی، محوری را طوری معنی می

گوئیم محوری است ، آنكه محور كل است كه یكی هم بیشتر  تعریف قیاسی نیست ، نسبی نیست ، می

آنكه ، در توسعة نظام متصرف است تبعی یعنی آنكه دردرون خودش تواند باشد و یک تصرفی یعنی  نمی

گوئیم یک تبعی ،تصرفی ، محوری داریم كه همه فاعلها  آئیم می متصرف است ، این سه تعریف بعد می

خواهیم مالحظه كنیم حتی یک فاعل تبعی، نسبت ین اوصافش، محوری، تصرفی،  اوصافشان را وقتی می

 رفی، تبعی باید مفهوم جدیدی باشد؟تبعی است این محوری، تص

ج: نه یک قدمش را حذف كردید. بین این دو قدم یک قدم دیگر مانده است آن اینكه آیا تبعی به تصرفات 

 ملحق است یا نه؟ مجرد است.

 س: بله ملحق به تصرفات است.

ة تصرف قرار شود، نه از پایگاه خودش به نسبتی كه وسیل ج: اگر ملحق شد آنوقت به نسبت تصرفی می

شود یعنی مثالً اگر یک آدمی بگیرید كه دست نداشته  آورد به نسبتی كه ملحق می گیرد توسعة تصرف می می

باشد، شعور داشته باشد، اراده هم داشته باشد یک آدم را بگیرید كه دست دارد ولی ماشین و تراكتور ندارد 

تواند هم بكند و بیشتر از چنگالش  دار بیل است و می بیل دارد. ملحق به این آدم دست دار و اراده دار و فكر

شود شخم كرد نه اینكه محال باشد  تواند بكند مثالً اگر بنا بود انسان با چنگش، زمین شخم كند، می هم می

كند سر  زمین را با دست شخم كرد ولی اگر بخواهد با دست شخم كند مقدار خیلی كمی را كه شخم می
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شود و مقدار بیشتری  تكة چوب كه دست بگیردخوب این سر انگشت زخم نمیشود یک  انگشت زخم می

ای بودن  تواند شخم كند بیل كه دست بگیرد یعنی سر چوب را آهنی نصب كند آهن را هم از حالت میله می

در بیاورد و آنرا پهن كند و به بیل آنرا تبدیل كند اینجا باز یک فاعل تبعی است كه به ارادة ایشان ملحق 

است با یک وسعت كار بیشتری، گاو آهن كه بیاورید باز هم گاو،هم آهن هم بیل نسبت به ارادة این تبعی 

شود  رود و به تراكتور تبدیل می كنند باالتر كه این كار می هستند یعنی برحسب ارادة این عاقل حركت می

كند به اردة این  ؟ /؟؟؟؟؟؟؟؟؟هم كار میشود حاال از آن باالتر مثالً تراكتوری این هم ، به ارادة این ملحق می

 باشد. شود دیگر جدا نمی شود. وقتی به اراده ملحق می ملحق می

پس بنابراین یک سطح از تعریف فلسفی بود كه خود، مسئله فاعل محوری و مفهوم فاعل محوری ، مفهوم 

 فاعل تصرفی مفهوم فاعل تبعی در فلسفه توصیف شد.

زیم نظام كه ساختیم وابستگی فاعل تصرفی به فاعل محوری و فاعل تبعی به فاعل بعد آمدیم با آن نظام بسا

تصرفی مشخص شد فاعلیت را برای نظام )نه برای تک تک آنها( نسبی كردیم دیگر توسعة فاعلیت محوری 

شد. توسعة فاعلیت تصرفی شد توسعة فاعلیت تبعی شد برای نظام تناسب داشته باشد گفتیم توسعة فاعلیت 

یابد فعل  یابد، فعل تصرفی چگونه در نظام توسعه می نه فاعل( یعنی فعل محوری در نظام چگونه توسعه می)

 یابد. تبعی چگونه در نظام توسعه می

بعد از اینجا هم آمدیم رد شدیم. آمدیم قاعلیت را برای تک تک اینها، بكار بردیم گفتیم هیچكدام از فاعلیت 

توانند باشند از سه فاعل درست شده اند و لذا پس از اینكه آناً واحد  یط نمیهای محوری، تبعی ، تصرفی، بس

از سه فاعل درست شده باشد هر تک دانه اشان دارای محور،متصرف، تبع هستند،البته بر حسب منزلت 

خودشان اگر به این سه تا مطلبی كه خدمتتان عرض شد عنایت بفرمائید آنوقت مطلب یک نحو دیگری 

 شود. مالحظه می

 والسالم علیكم و رحمه ا..وبركاته



 14جلسه 

 بسمه تعالی

 دوره استداللی ریاضیات اسالمی

11/84/1737 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

 ضرورت وجود مفاهیم محوری و اعداد انتزاعی اعتباری برای دستگاه ریاضی

 

 بجای تعدد و وحدت انتزاعی و نسبیت بدون جهت و فاعلیتتعدد فاعلیت در ریاضیات ، 

بحث در مورد قسمتی از بحث ریاضیات هست، بعد اینكه تعدد و وحدت مشخص شد و سنخ تعدد و وحدت 

شود، ازاین قبیل نیست،  انتزاعی, و یا تعدد و وحدتی كه در نسبیت بدون جهت, و بدون فاعلیت مالحظه می

ین تعدد فاعلیت, حكومت بر نظام نسبیت دارد, و نظام نسبیت نیز نظام فاعلیتی بلكه تعدد فاعلیت هست و ا

 هست كه فاعل محوری ، فاعل تصرفی، فاعل تبعی دارد.

الحاق تعدد تصرفی به فاعلیت تصرفی و تعدد تبعی به فاعلیت تبعی وكالً بكارگیری اعداد و مفاهیم تبعی با 

 ی هم به تولی مفاهیم محوری هستند.تولی به مفهوم تصرفی است؛ و مفاهیم تصرف

بطور كلی بكارگیری اعداد و همینطور چنین مفاهیم در مفهوم تبعی آن به تولی به مفهوم تصرفی هست و 

مفاهیم تصرفی هم به تولی مفاهیم محوری هستند. تعدد تبعی ملحق به فاعلیت تبعی هست, و همینطور 

فی به فاعلیت تصرفی ملحق هست, كه فاعل تصرفی از ابزار تصرف در فاعلیت تبعی هست و فاعلیت تصر

كند در فاعلیت تبعی, و فاعلیت محوری كه ابزار آنهم  طریق فاعلیت تصرفی كه صفت فعل آن است،تصرف می

 ابزار محوری هست.
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ن پس عدد،سه مفهوم پیدا كرد؛ مفاهیم یک دو و سه الی آخر را داریم. كما اینكه مفاهیم الفاظ را داریم, از ای

ی اینها به فاعل تبعی و ابزارهای تبعی  گرفته تا عالئم و اسماء اشیاء, همه دسته از مفاهیم را انتزاعی می

گردند، و همینطور ضرورت دارند به دلیل ضرورت فاعلیت تبعی  ملحق هستند, و به وسیلة آنها محاسبه می

مفاهیم تبعی در نظام مفاهیم به همان در نظام الزم است، نسبیت تبعی، عین فاعلیت تبعی در نظام دارند. 

اندازه و به همان دلیل ضرورت دارد كه فاعلیت تبعی در نظام فاعلیت ضرورت داشت، و همان برهان هم بر 

ی تبعی نداشته باشد محال است؛ یعنی  ی اراده، اگر صرفاًٌ تصرفی باشد و واسطه آن قائل شد, یعنی توسعه

شود، توسعه  گیرند ، وتوسعة ارادة تصرفی پیدا می فاعلهای تصرفی قرار میاوصاف ازامور تبعی هستند كه بین 

ی شكل  برای فاعل محوری ،اگر محدود باشد به اینكه فاعل تبعی تنها را ایجاد كند, معنا آنست كه نظام اراده

اگر قرار  شود و نخواهد گرفت. یعنی نظام ارادة تصرف و نظام والیت, و همینطور توسعه اصل والیت واقع نمی

باشد فقط فاعل تصرفی را ایجاد كنند, و فاعل تبعی را ایجاد نكنند، ارتباط فاعلهای تصرفی به هم واقع 

 شود. شود چرا كه ارتباط فاعلها به همدیگر از طریق فاعلهای تبعی واقع می نمی

م تبعی در نظام مفاهیم بنابراین وجود فاعلهای تبعی در نظام فاعلیت قطعاً الزم است, و عین همان هم, مفاهی

 الزم است, و عین همان هم در بخش ریاضی كه مفاهیم كمی هست ، مفاهیم كمی تبعی الزم است.

 سئوال : فاعل محوری و تصرفی نیازی به یک مفهوم نداشته باشد قاعدتاً فاعلیت تصرفی. .....

گشت؛ یعنی نظام والیت  شد،توسعه در اصل اراده واقع نمی جواب : یعنی اگر فاعلیت تصرفی آفریده نمی

كرد،  شدبنابر بحث وحدت و كثرت ، فاعلیت محوری توسعه پیدا نمی شد ،اگر نظام ساخته نمی ساخته نمی

انسان را خلق كنند،  یعنی اگر حضرت نبی اكرم)ص( را خلق كنند, و همینطور پدیده های مختلفی غیر از

ها به طرف خداوند متعال واقع  بعبارتی مكلّف خلق نكنند, اراده وجود مبارك ایشان، توسعة در انواع تولی

گردد. یعنی نه فقط كم تعداد اراده های انسانی كم هست, بلكه اراده توسعه پیدا نكرده ، یک اراده به  نمی

همة كائنات صدور پیدا كرده, ولی انواع عبادت نداریم، یعنی همراه ارادة نبی اكرم كه یک اراده هست, در 
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حین سجودشان, ركوع باشد, وحین ركوعشان, سجود باشد, وحین قنوتشان, تكبیر باشد،و حضور نبی اكرم 

 ای است!  در همه اینها باشد. این مسئله

 س( آیا مفاهیم هم همین طور هست؟

ی ابزار متناسب با آن الزم هست ، اگر  اده الزم هست توسعهی ار جواب : حاال اگر این تمام شد كه توسعه

گردد.یعنی مثالً  ی تصرف حتی برای اراده واقع نمی ی ابزار نباشد, توسعه قوانین متناسب نباشد, توسعه توسعه

نها باید شما كلماتی از قبیل سبحان ربی االعلی و بحمده و سبحان ربی. .......و اهلل اكبر داشته باشیم, همه ای

از یک نسخ نیستند, بلكه بعضی بر بعض دیگر تولی دارند. مثالً صدور اكبر و صدور اعظم همه اینها در بندگی 

شود بایستی نسبت به آنها تولی داشته  هست, باید به ركوع و سجود تولی داشته باشد, تكبیری كه گفته می

د, كه بعداً به آن خواهیم رسید. ابتدائاً لزوم باشید, البته هر كدام از اینها جدا, جدا دارای خصوصیاتی هستن

سریعاً به سراغ یک مفهومی كه از ذهن غریب باشد. ضرورت وجود فاعلیت در فاعلیت )تكامل و توسعه فاعل 

گویید فاعل محال است قابل تفسیر باشد. مگر, تكاملی  كنم, می به كثرت فاعلیت در خود(مثال عرض می

گردد، یعنی فاعلی تولی به  ی برگردد فاعل, و تكامل به كثرت خود فاعل بر  باشد، یک فاعل به خود توسعه

شود,  گوییم فاعل معنا نمی ی فاعلیت او، در اینصورت می فاعل باالتر داشته باشد كه فاعلیت كند در توسعه

ه فاعلیت ی فاعلیت، یعنی یک مرتبه فاعلیت خود او كه تولی دارد, یكی فاعلیت باالتری ك مگر به سه مرتبه

 شود. ی فاعلیت او, این مرحله سّوم هست كه فاعلیت بزرگ می كند در توسعه می

كثرت "شود  گوئیم خود تكامل هست كه فاصله قرار گرفته است ، و در مورد تكامل هم گفته می باز می

اعل شود كثرت آن زیاد شده است. بعبارت دیگر فاعل به خود ف خود فاعلها هست. یعنی گفته می"ووحدت

فاعل به خود فاعل »شود  گوئیم فاعل به خود فاعل تفسیر شد, وقتی ادعا می شود. یعنی وقتی می تفسیر می

تواند باشد، یعنی فاعلی كه از شئنیت  تفسیر شد. مفهوم فاعل شما, فاعل مجرد از زمان و مكان ذاتاً نمی

اعل ، در حالی كه در كار اینگونه نیست فاعلیت مثل كاتب ]؟[ كه بصورت انتزاعی به او گفته شود كاتب یا ف

گویید: كه این فاعلی كه توصیف داده اید، زمان را قید اصل تعریف قرار داده  !چرا اینگونه نیست؟ شما می
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است. پس بنابراین سه مفهوم الزم داریم تا خود مفهوم فاعل را معنا كند، یعنی یكبار بگوئید فاعل فعل, 

هم نسبت اینها درخودش ضرب كنیم یعنی والیت، تولی، تصرف، یكبار هم  نسبت بین فاعل و فعل, یكبار

بگوئیم فاعل اصالً قابل تعریف نیست, فاعل, زمان و مكان، یعنی گفته شود مفهوم زمان تولی دارد به فاعل, و 

مفهوم مكان تولی به مفهوم زمان دارد، بگوئید سه مفهوم از همدیگر قابلیت بریدن ندارند, در حقیقت 

نمائیم در یک فاعل هم فاعلیت باید وجود داشته باشد, یعنی مجموعه باشد،  فاعلیتی كه در اینجا معرفی می

سه مفهوم فاعل ، زمان، مكان، حضور دارند, یعنی مفهوم زمان متولی به فاعل است، اگر گفته شود چرا؟ 

ان است. یعنی مفهوم فاعل قابلیت شود, یعنی فاعل هم متقوم به زم شود زمان فقط به فاعل معنا می گفته می

كنیم. زمان هم قابلیت تعریف ندارد مگر اینكه متقوّم به  تفسیر شدن ندارد، مگر به مفهوم تكامل كه بیان می

 مكان باشد, یعنی تركیبات و كثرت متولی به وحدت داشته باشد, و مكان آن هم تولی به زمان دارد.

م محوری، تصرفی، تبعی داشته باشند.آیا فقط یک مفهوم فاعل مفهوماً پس بنابراین مفاهیم، باید حتماً مفاهی

ی مفاهیمی كه در نسبیت یكسان و یک نام نبودن فاعلیتها و  هست كه این گونه هست؟ یا اینكه خیر؟ كلیه

مفاهیم تبعی)برخی ابزار تصرف فاعل محوری و برخی ابزار تصرف فاعل تصرفی( معرف قوانین نسبیت و 

اشند، و ابزار برای تصرف فاعلیت تبعی قرار گیرند.همة فاعلیتهای تبعی یكسان و یک نام جایگاهها ب

نیستند،باید برخی از فاعلیتهای تبعی ابزار فاعلیت محوری بشوند؛ پس قوانین و كمیات آنها هم باید محوری 

ولید چهارتا عامل اولیه بریم, مثالً در ت ی نسبتها و در اقتصاد كالن بكار می باشند، كمی را كه در محاسبه

گیرند، و گفته  ها مفاهیم كلی و نسبت بین آنها، در اقتصاد قرار می شویم, كه همین بصورت مجرد قائل می

شود برای تولید كردن هر چیزی، نیازمند به سرمایه، كاال، ابزار، نیازمند به نیروی كار هستیم، بعد برای  می

د: بازار كار، بازار سرمایه، بازار ابزار، بازار كاال، مورد نیاز قرار گویی بكار بردن دسته بندی های بزرگ می

رویم, و  شود برای تولید كردن كاال ابزار الزم هست كه به سراغ بازار ابزار می گیرد, به عبارتی گفته می می

شود.  می كنیم در بازار سرمایه الزم های جاری و مصرفی كارگران را تهیه می همینطور سرمایه برای هزینه

گوئیم یک محصوالتی داریم كه حاصل این سه یعنی بازار كاال، بازار سرمایه،  شود، بعد می نیروی كار گفته می
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ای، بازار نیروی كار )نیروی انسانی( بعد نسبت بین اینها باید گرفته شود،كه منشا تولید  بازار ابزارهای سرمایه

 گردد. كالن می

شود. قطعاً با  نمائید مشخص كنید تا بگویم كه تغییرات جامعه چگونه واقع می یعنی نوع نسبتی را كه اخذ می

دهد  تومان را تخصیص می 120كنید آن را, مثالً  وضعیتی كه برای خرید یک كاالی ساده، عدد شماری می

خورد این خرید ماست با  كند, می برد خانه, ماست و خیار درست می برای خرید یک سطل ماست، ظهر می

سبه تصرف در بازار پول تفاوت بسیار زیادی دارد, این خودش و ماستش و نانش همه قیمتش تحت بازار محا

توان به آن گفت.تمام موادی كه به فرض در یک غذای سادة ماست قرار  است. و اصالً تصرف در بازار پول نمی

توان در باال و پایین قیمتها  نمیشود، از پائین  دارد، هزینة خرید آن به تبع با محاسبات پول كم و زیاد می

تواند كار كند مثالً یک سطل ماستی كه در بازار  تاثیر گذاشت، اما از باال این كارممكن هست. یعنی می

تومان تنزل یابد, و همینطور  20شده است. تغییراتی را اعمال نماید كه قیمت آن به  تومان خریداری می100

 وری كه از ماست و خیار خورد سیر شویم. تواند باعث گرانی آن شود. به ط می

خواهم بگویم از آنجایی كه عدد وسیله تصرف در اصل موضوع هست ، با آنجایی كه عدد وسیله درتصرف  می

ی محاسبه آن موضوع هست. اعداد تصرفی كه نسبت بین اوصاف را مالحظه،  اصل موضوع نیست، وسیله

ی آن نسبت ما هستند، ادبیات انتزاعی بیان  داد تبعی كه گویندهكنند، با ع نسبت بین تغییرات را مالحظه می

آن دو گونه هست. یعنی عدد در به صورت مشروط به كاربردن, باعدد را بصورت غیر مشروط بكار بردن؛ دو 

 گونه هست.

دهیم  یشود، كه آنموقع این عدد ار در باالی آن قرار م شود اگر تعداد اینقدر شد, منحنی اینگونه می گفته می

تا منحنی اینگونه شود، مثالً تعدادی كه بكار بردیم دو هست و در اینجا هم نسبت بین مثالً دو تا وصف عدد 

دو هست, ولی دو با این دو زمین تا آسمان تفاوت آنست، هر چی بگوئید آن دو به این دو برگشت پیدا 

گردد. برای  تصرفی روی اینتطرفی برمیگردد ولكن در وضع  گوئیم اما به وضع تبعی آن بر می كند. می می

تواند بیان  تصرف, دوی انتزاعی بایستی برگشت پیدا كند به دوی نسبت، و دو در حالت انتزاعی نسبت را نمی
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توانن گفت دوئی كه در نسبت هست و مالحظه بین دو كیفیت, با دوئی كه بین دو واحدی كه  كند، آیا می

ماً یک دو هست؟خیر! هر چند دوئی كه بصورت نسبت استفاده شده بصورت انتزاعی تكرار شده است مفهو

شود، ولی  باشد، متقوم باشد، مثل تقوم فاعل به زمان، مفهوم فاعل به زمان كه گفته شود بدون آن معنا نمی

گویم باید دید كه كدامیک متولی هست. یعنی دوئی كه جای آن, جای زمان هست ، قابل تعریف نیست  می

او فاعل بدهید. یعنی چه؟ یعنی دو انتزاعی كه بدون اینكه هیچ جنسی در برابرآن باشد ، هیچ  مگر به تولی

تواند داشته باشد ، و معقول نیست نسبت محاسبة آن ، مفاهیم به دلیل كاربردی آنها  كاربرد خارجی نمی

ذهنی هم یک توانند مفهوم داشته باشند. یعنی مفاهیم درحیات دارای جایگاه هستند حتی بازی  می

جایگاهی دارد، منهای جایگاه بصورت مطلق اصالً معنا ندارد، باید انگیزه نداشته باشی, به این نسبت التفات 

شود ، بنابراین هر مفهوم و لو مفهوم بازی ذهنی, ولو یک مفهوم سرگرمی داخل آن  برای او حاصل نمی

ریزیم تا ببینیم چطور اعداد از آن  اخل اعداد میبریزید، و هرگونه موضوعی, برای مثال مفهوم واضحی را در د

گوید چه دسته از محاسبه ها  شناس می صورت روان كنند. اگر عدد مفهوم بازی شد در این بازی تبعیت می

شود؟ و چه دسته ای  برای او نافع هست؟ و چه دسته ای مضر هست؟ چه دسته ای باعث گیجی ذهن او می

آورد.  آورد و چه دسته برای او تجهیز ذهنی می دسته برای او تجهیز ذهنی می آورد؟ و چه برای او بیماری می

آید كه چه دسته از ریاضیات را شروع نمائیم؟ هر ریاضیاتی را  برای چه مرحله ای از بازی ذهنی او الزم می

ن اینكه دهند، از اینجا گرفته تا داخل اشیاء كه خیلی هم واضح هست, كه دو لیوان بدو برای هر وقت نمی

معنا بكنید موضوع در دورا, معنائی ندارد, كه برای دو, جایگاهی قائل باشیم, و ابزار تصرفی باشد پس دو 

تبعی تولی دارد به دو, تصرفی, و دوی نسبت همیشه تولی دارد به دوئی كه دو مجموعة درونی و بیرونی 

كنید تغییرات كل و پایگاه كل را  اتخاذ میتواند تغییرات كل مشخص كند ، نسبت بین آنها را كه  دارد. و می

ما نیازمند به اعداد انتزاعی مثل ابزار تبعی, مثل اشیاء تبعی  -1گوئیم  گردیم می دهد. پس بر می تحویل می

یعنی قوانین نسبیت باید، قوانین تبعی باشد، قوانین تصرفی باشد, قوانین محوری هم باشد. یعنی هم در 

شویم دوباره  بیت, این سه دسته بندی را داریم. هم درون هر بخشی كه وارد میدسته بندی بسیار كلی نس
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برای همان بخش محوری، تصرفی، تبعی مطرح هست. نه فقط برای كم تنها یعنی در منطق و مفاهیم نظری 

شویم، در اینجا هم برای مثال یک  ، جایگاه منطق در مفاهیم محوری هست و درون مفاهیم محوری وارد می

 "تابع"ای داریم, یک حكمی داریم بعد یک مسائلی داریم كه مسائل را  ای داریم یک حد اولیه هوم اولیهمف

گویند چرا؟  بگیریم. می "محور"كنیم و تعریف اولیه را  فرض می "متصرف"كنیم, حكم را هم فرض می

اثبات برسانید, و  گوئیم هر گونه كه تعریف كردید ریاضی را همان نحوه احكام را مجبور هستید به می

همینطور مسائل تولی به احكام و تعاریف دارند ، هكذا گفتیم تعاریف متقوم، كه اولین تعریف ما بایستی 

 وحدت تركیبی داشته باشد، مثل همین فاعل، زمان ، مكان كه در آن محوری متصرف تابع لحاظ شده باشد.

اد انتزاعی, اعتباری برای دستگاه ریاضی بیان شد بنابراین تا اینجا بحث ضرورت وجود مفاهیم محوری و اعد

 حاال خود این اعداد تبعی......

 س( ضرورت فاعل تصرفی در نظام مفاهیم )ازجمله نظام كمیات(

 ج( و بعد در مفاهیم كمی 

حجه االسالم میر باقری : آیا حاصل فرمایشات حضرتعالی تا به حال این شد كه درهر نظامی ما احتیاج به 

 متصرف،تابع داریم از جمله در نظام مفاهیم. محور، 

س( بله. و بعد از جمله مفاهیم كمیّات هست این قدم اوّل ، البته این هم برای این نیست كه میخواهیم نظام 

مفاهیمی بسازیم كه دارای توسعه باشد ، اگر بخواهد دارای توسعه باشد بایستی داری حول یک محور و 

سئوال اصلی هم در اینجا هست كه فاعل تصرفی در نظام والیت برای توسعه  دارای وحدت و كثرت باشد ،

شود اال به فاعل تصرفی. در اینجا مسلماً محور الزم  ی نظام والیت واقع نمی والیت الزم هست یعنی توسعه

داریم برای تفسیر هر نظامی واضح هست، كه این مطلب عامل وحدت نظام هست، تعدد هم الزم داریم كه 

علهای تبعی هستند برای معرفی كثرت در نظام. در اینصورت چگونه در نظام مفاهیم بگوئیم حتماً فاعل فا

 خواهیم. تصرفی می
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كنیم بعد متناظر آن  حجه االسالم والمسلمین حسینی: ما برای نظام اول, خود نظام والیت را مجدداً تكرار می

علهای تصرفی الزم هست، اگر وحدت و كثرت در اراده و ی اراده، فا آییم برای توسعه سراغ نظام مفاهیم می

شود. اگر نظام والیت بخواهد باشد كه انواع تصرف در آن واحد متولی به یک  تصرف بیاید، نظام والیت می

 ولی در آن واقع شود.

با شود پرستش  یعنی در همه زمان ولی در آن واحد، خداوند را پرستش كند, نه در یک واحد، گاهی گفته می

گوید اهلل  گویم یک نفر پشت تریبون می گویند یعنی چه؟ می شود. می یک زبان با انعكاسهای مختلف واقع می

گویند. ولی  اكبر، یک بلند گوئی ضعیف است و یک بلند گوئی قوی هست ولی همة بلندگوها اهلل اكبر می

دا... بلندگوها چیزهای مختلفی را گوئید یكی از بلندگو بگوید سبحان...اهلل یكی هم بگوید الحم وقتی می

خواهد ،كه وحدت و كثرت  های مختلفی می بگویند، به انواع مختلفی عبادت كنند، كه در این صورت اراده

كنند یا  داشته باشد و نظام عبادت كند, در جهت واحد. حاال سئوال این است كه، آیا بالواسطه تصرف می

ا در فاعل تبعی تصرف بكنند، تصرفهای مختلف نظام فاعلیت شود ت اینكه حتماً نظام نسبیت ساخته می

تصرفی، تصرفات مختلف اینها برای رسیدن به نظام فاعلیت تبعی دارای سه سطح مستقیم, سطح اول محور، 

سطح دوم تصرفی، سطح سوم فاعلی تبعی، این فاعل تصرفی وقتی بخواهد بیاید تابع قرار بگیرد نسبت به 

یعنی ابتدا اینجا بنویسید یعنی فاعلها وقتی بخواهند نظام  @یق نسبیت بیاید یا خیرسطح دوم، باید از طر

فاعلیت بشوند، آیا نظام نسبیت الزم دارند یا خیر؟ یعنی از طریق نظام نسبیت كه نظام قوانین است، تصرف 

 كنند. در فاعل تبعی می

سازد  خواهد بسازد، نظامی را كه می سبیت را میگوییم: حاال آیا نظام فاعلیتی كه نظام ن گردیم می دوباره برمی

سطح آن یعنی خود نظام نسبیت، آیا فاعل تبعی هست یا خیر؟ در عین حال واسطه در تصرف در فاعل تبعی 

اند نظام تصرف در فاعلیتهای  هست یا خیر! پس فاعلهای تبعی دارای مراحلی هستند كه نظام قوانین، نوشته

اینكه نظام والیت را سه دسته كردیم, یكی فاعل محوری، فاعل تصرفی، فاعل تبعی پس بنابراین غیر از 

تبعی، آمدیم فاعلیتها را هم برای آن سه سطح محور، متصرف، و تابع درست كردیم یعنی گفته شد اراده 
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ها و قوانین متصرف هستند، كه صحبت در حین تصرف هست. متصرف هستند یعنی:  محور هستند، نسبیت

 لها متصرف هستند. ..به تبع فاع

به تبع از فاعلها متصرف هستند، اشیاء تابع قوانین هستند، پس یک شیء، قانون و فاعل داریم. این بار منظور 

از قانونها آدمها نیستند بلكه منزلت آنها، منزلت تصرف هست، نه اینكه خودشان متصرف باشند، بلكه فاعلها 

گیرند در فاعلهای تبعی كه اشیاء هستند. اگر این بحث روشن  متصرف هستند. قوانین ابزار تصرف قرار می

كنیم،  باشد، بنابراین یک بحث داریم، تقسیم فاعلها در نظام والیت و یكموقع آثار و فاعلیتها را تقسیم می

شود فاعلیتها یا كارها. محور یا متصرف یا تابع هستند. كارهای فاعلهای محوری یا تصرفی  یعنی گفته می

كارهای محوری هستند؛ قوانین هم منزلت تصرفی یعنی آثار قانون، اشیاء دارای آثار تبعی هستند. آیا  مسلماً

همة قوانین در یک منزلت هستند؟ یا بعضی از قوانین مجبور هستند به تبعیت از بعضی قوانین هستند. یا 

بعضی از فاعلها در نظام فاعلیت  بعبارتی بعضی از مفاهیم مجبور به تبعیت بعضی از مفاهیم هستند. كما اینكه

مجبور هستند، در نظام فاعلیت، فاعل تصرفی ردة مثالً دهم، ولو در عالم متصرف هست اما تصرفات او در چه 

آید قانون  كنم؛ یک نفر می حد است، آیا قابل قیاس مثالً در ردة نهم هست؟ بحث در سطح نازلتری بیان می

كند، این جریان  های مغناطیسی را كشف می یک نفر هم قانون حوزهكند،  جریان الكتریسیته را كشف می

كند،  كند و یک نفر دیگر این جریان را برای گرداندن پنكه كشف می الكتریسیته را در یک حوزه كشف می

كند. این شخص هم كاری  ی ایجاد. )را( یک نفر پنكه را جابجا می  حاال كلمة كشف را بكار ببندیم یا كلمه

آید جعل آن  كند، به ذهن می اده امامتصرف نیست. اما اگر بگوئیم او متصرف است یا او جعل میانجام د

گویند، زیرا كه جهت باد تغییر كرد هوای اتاق تغییر كرد، همة تصرفات  خیلی راحت است.... راست هم می

تصرف كرده است،  واقع شد، ولكن این تصرفی كه در بكارگیری آن قانون انجام داده است، با آن كسی كه

 فرضاً نیروی الكتریسیته را ایجاد كرده است.

دهیم، یعنی وجود مبارك سید الموحدین با ارادة والیتی  بحث را از یک زاویه باالتری مورد بحث قرار می

وری از  جریان الكتریسیته را ساخته هست، حاال آن كسی كه تولی به ایشان پیدا كرده است، توانسته بهره
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ه بیاندازد در جامعه، آن كسی كه تولی از آن پیدا كرده توانسته حوزة مغناطیسی را راه اندازی كند، اینرا را

یک كسی هم آمده پنكه را ایجاد كرده است و كس دیگری هم تولی پیدا كرده پنكه را در این قسمت قرار 

رده در آن موضوع خاص, و كنم: اگر كسی بكار گرفت یک چیزی را، آن تولی پیدا ك داده است. حاال عرض می

شود تولی هست، آیا ردة  دهد والیت هست وبه میزانی كه تسلیم می به میزانی كه در موضوع نفوذ می

توان یک رده دانست؟ با وجودی كه بعضی ولی هستند, و بعض دیگر متولی به والیت  های تصرفی را می فاعل

یس قشون تصمیمات رییس ستاد مركز یک كار هستند همانطوری كه در یک نظام و یک قشون، امضاهای رئ

كند همه هم تصرف است و هر كدام یک كارائی  كند. رییس افسر, رییس سرهنگ و... هم یک كاری می می

 خاصی دارد. با وجود اینكه همه آن تصمیمات تصرفی هستند اما همة آنها در یک سطح نیستند.

..... یكموقع هست كه توسعة ابزار و مفاهیم این عین ضرورت بررسی ضرورت تصرف بوسیله ابزار سئوال:..........

كند با شكل دوم چرا كه اگر فاعلیت بخواهد جریان پیدا كند با  در توسعه فاعلیت هست كه این فرق می

وجود اینكه مراتب دارد، بایستی ابزار آن هم متناسب با مراتب باشد در منازل مختلف هم كه مفهوم تصرف 

 دارد، اما شما فرمودید كه اگر مستقالً هم وارد شویم. هست باز آن فرق

شود از آن لحاظ وارد شویم از مستقل آن جوری كه نداریم. یعنی استداللی كه در  جواب: مستقالً كه نمی

شود, وقوع  ضرورت فاعلیت تصرفی هست, همان استدالل درباره ابزار هم هست, و گرنه! تصرف واقع نمی

شود، اگر بنا شد این دسته از فاعلها روی هم محور برای توسعه باشند، حتماً واسطه  نمیتصرف بدون ابزار كه 

 خواهند یعنی بعبارتی. ....... برای توسعه فعالیتشان می

 س( آیا اسم آن مفاهیم هست؟ 

ج( یعنی اگر گفتیم نظام نسبیت عین مفاهیم هست،نظام نسبیت، نظام قوانین هست. نظام قوانین هست كه 

شود. قوانین داریم قوانین تبعی كه اشیاء هست، یک تعدادی هم  رسد، انتفاعی می بخش اجتماعی كه میبه 

قوانین تصرفی كه قوانین ارتباط انسانها با یكدیگر است، باید یک مقداری هم داشته باشید قوانینی مثالً 

ه بایستی محور باشند.یعنی عبادی در شكل دیگرش كه آنها از این قبیل نیست، آنها بایستی نسبت به بقی
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گیریم و در داخل این قوانین هم قوانین سیاسی، فرهنگی،  قوانین حاالت، در جامعه كل قوانین را روی هم می

خواهم  توانیم همین كار را انجام دهیم، یعنی اول كار می اقتصادی داریم. بعد داخل هر كدام از اینها را هم می

خواهیم كه یک دسته را جدا كنیم  ست, و آن اینكه یک دسته بندی میكنم كه گیر كار جای دیگر ه عرض 

بصورت مطلق و یک عنوانی به آن بزنیم دیگر در داخل آن نباید از آن پیدا كنیم، یعنی اینكه بگوئیم طی این 

 خورد. شود خیر اوضاع بهم می قاعده آنهم مشمول می

اه مشخص بشود، ابزار آن ضرورتاً آن نحوه توسعه را عنوان بعدی اینجا آورده شود سئوال: باید مراتب دستگ

نداشته باشد، مثل همان مثالی كه فرمودید، اما اینكه حاال چه ضرورتی دارد یک نفر سبحان ا... بگوید و یک 

 نفر هم الحمدا... بگوید...

 جواب: اگر اینگونه نخواهیم باشد، نظام توسعه نخواهد یافت، 

 خواهیم. گیریم، نه اینكه ابزار تصرفی نمی فاعلیتها میس( توسعه نظام را از توسعه 

 تواند توسعه پیدا كند، فاعلیت منهای ابزار توسعه یاب نیست. جواب: فاعلیت بدون ابزار نمی

عدم قابلیت توسعه هر یک از نظام فاعلیت، نظام نسبیت و نظام اشیاء بدون دیگری. سئوال: فاعلیت منهای 

 اب نیست یا اینكه ابزار توسعه توسعه یاب نیست،ابزار توسعه یاب، توسعه ی

شود  ج( خود ابزار هم بایستی توسعه پیدا كند. یعنی اگر ابزار هم با یک رقم ابزار توسعه پیدا كند، اینكه نمی

گوئیم ابزار هستند به این معنا نیست كه در  با یک رقم ابزار توسعه پیدا كند، اگر در دسته بندی اول می

ی قوانین نسبیت ابزار هستند برای نظام فاعلیت، نظام فاعلها را داریم و  ینرا تبیین نكنیم. كلیهمرحلة دوم ا

شوند و به وسیلة نظام نسبیت, و نظام نسبیت تابعی هست از  نظام نسبیت و نظام اشیاء، اشیاء متصرف می

هم سطح هست, یا نظام  گردیم در خود نظام نسبیت، نظام نسبیت یک نظام نظام فاعلیت. ولی حاال بر می

نسبیت ملحق هست به نظام فاعلیت، یعنی بعضی از قوانین, حكومت بر بعض دیگر دارند، و بعضی از قوانین 

باید متولی بر بعضی دیگر باشند. یعنی در قوانین نظام هست، نظام قوانین, مثالً نظام علم و اراده را اگر 

كند اسم  شود, و آنجائی كه لقب تصرف پیدا می سم آن علم میكند ا مالحظه كنیم، آنجائی لقب تولی پیدا می
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شود تا نظام تكوین در یک نسبتی  شود. پس در جمیع سطوح نظام اجتماعی كه مالحظه می آن اراده می

شود،  شخص متولی هست، و به یک نسبتی شخص متولی هست. بین تولی و والیت جایگاه آن مشخص می

كنم كه در حاشیة بحث، تعریف علم به )ابزار تصرف( در یک  عرض می پس بنابراین یک نكتة كوچكی را

سطح و به )قانون( در سطح دیگر و به )مشیت( در سطح دیگر حاصل آن كه علم را اینگونه معنا كردیم. به 

شود, لقب علم  نام ابزار تصرف تا جائی كه مورد تكلیف شما هست كه در آنجا لقب متصرف فیه استفاده می

ند علم بمعنای كشف و انكشاف پیدا كند. هر چه باالتر برود میدان تصرف بیشتر باشد, آن تصرفاتی كه توا نمی

شود؛ و خود آن باید تولی داشته باشد به مشیت باالتر، تولی او به مشیت  نسبت به مادون است, قانون می

شود، تكیف به كیف اراده  تر میآورد؟ یعنی او تكیف به كیف مشیت باال باالتر چه حضور باالتری را در او می

شود. در اینجا یک شباهتی را به قانون علیت  شود به عبارتی تكیف به كیف قانون باالتر می باالتر می

كه علیت، نسبیت بردار به تبع اراده نیست  خواهم ذكر كنم. ممكن است برای كسی كه غافل باشد از این می

 بر گرداند نه به مشیت برگرداند. قائل باشد.یعنی علت نفوذ را به خود علیت

یعنی بگوید طبق قانون علیت علم بایستی پیدا شود، ما هم این را قائل هستیم كه باید طبق قانونی علم پیدا 

شود ولی طبق قانون مشیت! آیا طبق مشیت من عالم،خیر! مشیت متصرف بر من, كه من به كیف ارادة او 

كنم, و آن نفوذ فرموده, كه باالتر هست؛ و  یعنی یک تولی پیدا می شوم. متناسب با منزلت تولی، متكلف می

دانم، یعنی صحیح است كه  مهم متكلف به كیف هستم، چون محل مشیت او قرار گرفتم این را اعطا می

بگویم اعطا، به عبارتی اعطا او متناسب هست با مرحلة تولی من، پس من تالش تحقیقاتی نكردم، تالش در 

كردم. او چكار كرده؟ اونفوذ فرموده و من را متكیف به كیفی كرده است، حاال با این كیفیت  تولی و تبعیت

 جدید قدرت تصرف بیشتری را دارم، تكلیف بیشتری را هم دارم.

های من تولی قهری هست، یعنی تولی تبعی هست, یعنی قدرت عدم تولی ندارم، برای  حاال بعض از تولی

بعی هست، تكیف آنها هم تبعی هست، پس بعض از علومی كه نسبت به حیوانات همه نظام بعضی از تولیها ت
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گوئیم. یا علوم  گوئیم علوم غریضی هست, ما در اینجا به آن علوم تبعی می گرفته تا نسبت به انسان كه می

 قهری، یعنی یک پرنده هم علوم قهری را دارد.

 س( یعنی حیات همه موجودات دارند.

گوئید عقل بر آن بداهت دارد مثالً، مثل الكل االجزاء  ند! یعنی یک قوانینی هست كه میج( نه فقط حیات دار

دانیم, مثل غریضی در حیوانات. اینها متكیف شدن  جزء و امثال ذالک، و ما اینها را جزء قوانین طبیعی می

ا هم ه هست، متكیف شدن هم تبعی هستند. تكیف گاهی تكیف تبعی هست، گاهی در آن تكیف, تولی

شود در مرحلة باالتر, یعنی تصرفی هست.حاال آنچه كه در اینجا  دخالت دارد، به مشیت سر پرستی واقع می

خواهیم روشن شود، این ست كه نظام قوانین داریم، نه اینكه قوانین همه یک دسته هستند، قانون از  می

 خصلت واحد برخورد نیست.

غریضی( و تفاوت سطوح واكنش نسبت به اعمال غریضی.س(  س( عدم تصرف قوانین تولی در بدیهیات )علوم

 توان گفت بدیهیات، قوانین تولی، تصرفی در آن دخالت ندارد؟ یعنی می

ای باشد كه در آن دسته عمل انسان شبیه عمل حیوان باشد، حاال  ج( بلی حتماً ندارد، اگر یک دسته

ی كه انسان در زندگی بطور غریضی انجام بدیهیات چه حسی باشد، مثالً آب وتشنگی یا كلیه تالشهائ

دهد، الزم به تعلیم نیست!یا اینكه در فهم این قبیل مسائل تالش و زحمتی بكشد. بفرض هنگامی كه به  می

ترسد با وجود اینكه هنوز هیچ  رسد می كند و به یک منظرة خطرناكی كه می رسیم ابتهاج پیدا می آبشار می

ترسد. بداهت )به معنای  ترسد، چه بچه و چه بزرگ از آن می است، اما می اتفاقی هم برای او تجربه نشده

اینكه همه در آن به نحو واحد مشترك مشترك باشند( نداریم به عبارتی یک دسته از تاثرها كه در عالم 

حس هست و در عالم نظر و در عالم قلب هم است، كه اگر بگوئیم تكیف، تبدل، تمثل یک دسته از تكیفها 

كه همه در آن به نحو  تبعی هستند، كه البته تبعیها در مراتب مختلف فرق دارند. بداهت، به معنای این كالً

 واحد مشترك هستند، خیر اینگونه بداهتی نداریم.

 فرمودید در مرحله ذهن قرار ندارد؟ س( مگر تكیف، تبدّل، تمثلی كه می
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اتی داریم, و یک تحركاتی در برابر آن داریم، مثالً ج( بعضی اگر متناسب با آن بگوئیم یک تحركات و یک تاثر

اگر در عالم خارج شد، متناظر با آن هست نه عین همان باشد، مثالً اگر چیزی را حس بكنیم، پشت سر آن 

كه عین همان تكیف، تبدل، تمثل باشد. اگر  باید یک تحركی در حالت موضع گیری داشته باشیم، نه این

ختلف وجود یک هم چنین چیزهائی هست، كه قوانین تبعی وجود دارد، مثالی را بگوئیم در تمام مراتب م

 گوید. كند آخ می زدند مثالً )آخ( مشترك بین همة زبانها هست.كه وقتی كسی دردی پیدا می قبالً می

س( تبعیت به این معنا با جبر علت و معلولی، تفاوت آن برای ما خیلی روشن نیست، مگر اینكه متقوم 

شود بگوئیم تبعی محض هست،این بخش هم چون متقوم به بخشهای  م، متقوم كه دیدیم دیگر نمیببینی

 دیگر هست.

 ج( فقط فرقی كه دارد این است كه درخواست، سابق بر نفوذ مشیت نیست؟

 س( آیا مشیت هم نافذ هست؟ و نفوذ آن آیا مطلق هست؟

رسد، این در درون خودش در هماهنگ  می كند، در این كه ج( در كیف نفوذ هست كه درجة آن فرق می

تواند نسبت تصرفی داشته باشد، برحسب مراتب وجودی, یعنی فاعلیت آن, یا به  شدن این كیف مشیت می

عبارتی منزلت تبعیت برای وجود مبارك مثالً نبی اكرم)ص( یا اولیاء خدا به یک گونه هست, و برای یک 

الً عمر فیل و پشه یک اندازه نیست، هر چند عمرشان در دست ای دیگر است. مث موجود, ریز هم به گونه

 خودشان نباشد. پس شعاع وجودی آنها, دامنة تبعیت آنها,. ..مقدار, 

گوید این دو تا با هم برابر نیستند.در فاعل  گوید، یعنی می س( كسی كه قائل به جبر است همین را می

 تصرفی كامالً روشن هست.

گوییم در جبر به  نویسیم و بعد می كنیم، یعنی این طرف جبر می مقایسه می ج( یک ویژگیهائی هست كه

كند، هیچ گونه تحرك پذیری داخلی ندارد. هر چیزی و  گوئیم تا آخرین درجه نفوذ پیدا می صورت مطلق می

گوئیم: نقیض موجبة  گردیم به منطق سروش می به هر نسبتی شكست دیگر جبر نیست. بعبارت دیگر برمی
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ی جزئیه هست، نه موجب كلیه. هر درجه ممكنی كه, یک قدرت تحرك داشته باشد در میدان  ، سالبهكلیه

 آید.  مشیت او، از جبر بودن پائین می

 خواهیم قند را بخوریم اما قند خورده نشود. س( آیا به این معنا نیست! كه می

ی  مقدار دست خودش است كه همهكنید، یک مقداری از آن جذب نشود. یعنی آن  ج(اگر قند را تناول می

 گوئید. .. كه آن جذب شود با بعضی از آن جذب شود, حاال مقدار كه و گاهی هم می

 فرمائید یک تحرك درونی دارد. س( یعنی حضرتعالی می

 ج( بله. تحرك درونی كافی هست, برای اینكه جبر از بین برود. به نسبت متناسب با 

 متناسب با منزلت آنها تفاوت قوانین برای فاعلهای تبعی

 س( یعنی هر چند كه برای ما محسوس نباشد.

ج( ولو برای ما محسوس نباشد, البته متناسب با منزلت, یعنی وقتی كه منزلتی بزرگ شد. برای خودش 

محسوس نیست, اما برای مادون آن محسوس هست.اگر منزلت، منزلت تبعی بسیار بزرگی شد، یعنی مثالً 

مسلماً برای غیر, خورشید حركت تبعی داشته باشد هر چند برای هماهنگ شدن، كم هم كه تغییر پیدا كند، 

گوئیم اگر جاذبة آن یک مقدار  محسوس است. اگر یک مرتبة نازل از خورشید گرفتگی پیدا شود، به فرض می

گذرد, و بازتاب اثر آن هم مثالً در آفتاب  ای كه از نزدیک او می گذارد در سیاره كم و زیاد شود، حركت, اثر می

شود. اما چیزی كه در فیزیک كیهانی  وب كردن خورشید میكند كه باعث زود، طلوع و غر گرفتگی بروز می

خیلی, خیلی كوچک است, و تبعی بودن آن هم هیچ عیبی ندارد ولی در فیزیک اتمی اینقدر بزرگ باشد كه 

ای به یكی از سیارات خورده كه اگر به كره زمین  شود ستاره تحمل نتوانند بكنند. در خبرها گفته می

 ماند.  ن باقی نمیخورد هیچ اثری از آ می

توانیم آنرا منحرف كنیم. حاال اگر  ای از آن به طرف سیارة ما بیاید، ما می كند اگر تكه حاال بشر ادعا می

ای مامور شد، مستقیماً بیاید و به سیارة زمین برخورد كند, حاال بشر هر چه تمدن ساخته باشد و یا هر  ستاره

حاال در داخل كهكشان وارد شوید و بگوئید چه خبر شده است؟ شود،  كاری كرده باشد، همه چیز تمام می
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شود، چرا كه سیصد میلیون سال نوری  گویند هیچ خبری نشده است. اصالً خبر آن بالمره مطرح نمی می

 كشد تا اثر برخورد دو چیز منتقل شود. طول می

شود, ولی درجات تبعها حتماً ها معلوم  كنید، فرق بین تبعی حاال ممكن است كمترین تحركی كه مالحظه می

كند، منزلت بعضی از قوانین نسبت به بعضی دیگر حتماً فرق  كند، درجات قوانین، حتماً فرق می فرق می

كند، اوالً حد اولیه را  ی علم تغییر یابد, همة مسائل و احكام تغییر می گوئید اگر حد اولیه كند، بفرض می می

یید تعریف یا جایگاه یک علم در نظام علوم، اما، تعریف حد اولیه را گو كنید. می به یک مفهوم تعریف نمی

گوییم تعریف ریاضی, وقتی تعریف ریاضی اسالمی، ریاضی  كنیم. مثالً می بایستی بدانیم كه چه تعریفی می

 الحادی یا مثالً التقاطی، تعریف كل ریاضی، معنای آن این است كه در نظام مفاهیم این مفهوم را یكمقداری

شویم یک  تر است باالتر تعریف شود، نسبت به مفاهیم دیگر, بعد داخل مفهومها هم كه وارد می كه پائین

كنیم، كه طبیعتاً با وحدت و كثرت آن ارتباط دارد، پایگاه  سازیم، یكی از مسائل را كمی باال و پائین  نظام می

توان گفت اینها نسبت  كند، چگونه می یر میكند. كل مسائل نسبت به او تغی آن هم یک مقدار تغییر پیدا می

به آن تبعی نیستند؟ )پایگاه ریاضیات در نظام تكوین، معادالت حاكم بر تبدیل نظام موضوعات، معادالت 

 تبدیل خود موضوع شمارش موضوع و اوصاف موضوع به عنوان مراحل بدست آوردن ریاضیات نظام والیت(

 ة آن ریاضیات...س( در باب ریاضیات كه فرمودید، جوهر

ج( سه دسته داریم, ریاضیات یک پایگاهی درنظام تكوین دارد، كه برابر با نسبیت مفاهیم كیفی و نظام 

شود. معادالت حاكم بر تبدیل  آییم، آن محوری می تر از آن كه می تعاریفی كه داریم هست. یک سطح پائین

كنیم، بعدی شمارش آنرا  ا مطرح میخود نظام موضوعات هست، بعدی معادالت تبدیل خود موضوع ر

خواهیم یک ریاضیات برای نظام والیت مطرح كنیم، و سه تا  رسد بعداً هم می دهد، بعد اوصاف آنرا، می می

ریاضیات هم درون نظام والیت ذكر بفرمائید.بعد در درون هر كدام از این سه تا ریاضیات هم سه تا منزلت 

هر چند، منزلت اسالمی همیشه محوری است، و منزلت التقاطی محوری، تصرفی، تبعی خواهیم داشت؛ 

 تصرفی و منزلت الحادی, تبعی هست، هر چند این بحث در جای خودش جای تأمل دارد.
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 س( در مورد دانش ریاضی هم بعبارتی صادق هست، یعنی در نسبیت واقعی.

د از ارزش, و ارزش هم طبیعتاً كن ج( بلی، در روش ریاضی هم صادق هست، آن وقت قدر, اندازه تبعیت می

 كند. كند سیر تكاملی كه جلب عظمت خداوند تبارك و تعالی می تبعیت می

فرمودید.یعنی ریاضیات برای نظام والیت، كل ریاضیات اسالمی،  س( ریاضیات محوری را چه چیزی می

 ریاضیا محوری هست. 

ر ریاضیات چند تایی تعریف دارند و حكم حكومت ریاضیات بایستی بر ریاضیات چیستی و ریاضیات چیستی ب

رسیم  ای می كنیم. بعد هم به دسته دارند و مسائل دارند كه در همان ها هم ما تبعی و تصرفی را مالحظه می

كند, كه دخالت در تصرف, در اوصاف داده  كند، یعنی كمیات نسبتها را مشخص می كه تعریف نسبتها را می

ی بین خوبی، بایستی، و  ریم. و یک دسته هم ارزش اوصاف، یعنی رابطهگی شود، اینها را تصرفی می می

كند,  ی بین خوبی و بایستی را معرفی می كند.و آن محوری هست. در آنجائی كه رابطه چیستی را معین می

حتماً مجبور هست تكامل مجموعه را بپذیرد. یعنی توسعه را ببیند. ریاضیاتی كه حاكم بر تعریف توسعه 

كند، و ریاضیاتی كه چیستی را تعریف  ماً محور نسبت به ریاضیاتی كه چیستی را تعریف میهست. حت

 كند، هر چند مطلب واضح هست. كند، حتماً متصرف هست. برای اینكه شمارش چیزها را تعریف می می

د پردازیم و یک موقع هم در دسته بندی های این شكل وار س( یک موقع هست به بحث فلسفی ریاضیات می

 شویم. می

گردد, و ربط قصد, و وجه اولی را كه برای  ج( ارزشی: یعنی اعتقادی، كه ربط آن مستقیماً به خود اراده برمی

كند به قصد و وجه. آن موقع قصد و وجه یا الهی یا  ی تكامل معنایش این است كه ربط پیدا می توسعه

سازد،  ه نیست ولی مناسبات قصد و وجه را میشود، آن محور عالم هست از قصد و وج التقاطی یا الحادی می

ها را  كند نه در جهت، بعبارتی متصرف در اشیاء و چیستیها و آخرین هم شمارش یعنی تصرف در اوصاف می

كه كاری به چه چیزی هست هم ندارد, اما كاری به چند تا هست، دارد. كه این تبعی بودن آن هست، 

 والسالم در تناسب و گاهی در تقوم هست كه بعداً عرض خواهم كرد.معادالت هم گاهی در تنوع است, گاهی 




