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 بسمه تعالی

 

 3جلسه 

01/3/0333 

 بندى حاكم برآن كارآيى جدول تعريف و شيوه تقسيم عنوان كلى:

 

  فهرست 

 0هاى جدول كارنامه فرهنگستان... مقدمه: ويژگى -

 0ن...جدول حاصل پياده كردن روش تعريف در محصوالت فرهنگستا - 0 

 0جدول تعيين كننده زيرساخت بانك اطالعات... - 2 

 0ترين اطالعات پيرامون فرهنگستان... جدول بيانگر جامع - 3 

 0جدول ابزار هماهنگ سازى برادران دفتر در امر تدوين و ارائه مباحث... - 4 

 2بندى حاكم برآن... اصل بحث: كارآيى جدول تعريف و شيوه تقسيم 

اوصاف توسعه و اوصاف »از طريق برقرارى نسبت بين « وسيله كنترل تغييرات»ف جدول تعري - 0 

 2«...ساختار

 2امكان جابجايى وصف و موصوف... - 0/0    

 2موصوف قرار گرفتن وصف در صورتى كه وصف محور ارزش گذارى قرار گيرد.... - 0/0/0    

 2..مجوّز موصوف قرار گرفتن آن.« وصف»فاعل بودن  - 0/0/2    

 2از طريق كنترل نسبت وصف و موصوف...« كنترل تغييرات»امكان  - 0/2    
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جدول بيانگر نسبت بين اوصاف توسعه )وصف و موصوف( و اوصاف ساختار )كل و  - 0/2/2    

 2اجزاء(...

 4زمان، مكان و نسبت بين آن حد اوليه حاكم بر جدول... - 0/3    

 4مان...شاخصه ز« وصف و موصوف» - 0/3/0    

 4شاخصه مكان...« ساختار» - 0/3/2    

 4نسبت بين تغييرات وصف و موصوف با ساختار شاخصه كارآيى... - 0/3/3    

 4بندى جدول... ، شيوه حاكم بر تقسيم«انعكاس متقوم ابعاد» - 2 

 6تأليفى شدن تقسيمات، در تقسيم متشابك كل و اجزاء... - 2/0    

 6جزاء( بيانگر بهترين تعريف از تقوم...ابعاد )و نه ا - 2/2    

 6حضور داشتن ابعاد در هم )تفاوت بعد و جزء(... - 2/2/0    

 6ظهور تقوم موجود در نظام اصطالحات، در جدول... - 2/3    

 3ظهور وابستگى تغييرات هر وصف به اوصاف ديگر و به كل، در جدول تعريف ... - 2/4    

 3سعه، ساختار، كارآيى در يكديگر در جدول تعريف...جدول تقسيمات تو - 2/5    

 



  بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

  هاى جدول كارنامه فرهنگستان مقدمه: ويژگى -بندى *  جمع

  جدول حاصل پياده كردن روش تعريف در محصوالت فرهنگستان - 0 

در محصوالت فرهنگستان ، «نظام تعريف»حجةاالسالم والمسلمين حسينى: بحث در باره پياده كردن     

باشد. اين بحث، غير از اين است كه بگوييم فرهنگستان چه مسيرى را پيموده تا به اينجا رسيده است و  مى

بندى سير و مباحثى كه بر سير انجام گرفته چه بوده است. پس خاستگاه بحث اين است كه ما بتوانيم  دسته

ترين  بيان نماييم. به عبارت ديگر، يكى از مهم« نظام تعاريف»محصوالت فعلى فرهنگستان را در يك 

است، كه يكبار نظام تعريف را در خود محصوالت فرهنگستان پياده « نظام تعريف»بحثهاى دفتر، خود 

 كنيم. مى

  جدول تعيين كننده زير ساخت بانك اطالعات - 2 

 نك اطالعات را توضيح بدهيم.توانيم زيرساخت با بنابراين حاصل و ثمره اين كار اين است كه هم مى    

  ترين اطالعات پيرامون فرهنگستان جدول بيانگر جامع - 3 

ايم(  ترين سطحى كه االن به آن رسيده توانيم اطالعات خواسته شده از فرهنگستان )در حد جامع و هم مى    

باشيم و ارائه روند و  ايم يك بار تمرين كرده را كه شناخته« مدلى»را در اختيار غير بگذاريم و هم اينكه 

را يك بار پياده و تجزيه « ساختار»و يك « نظام تعريف»و يك « نظام فهرست»محصوالت مباحث در يك 

 نموده باشيم.

  جدول ابزار هماهنگ سازى برادران دفتر در امر تدوين و ارائه مباحث - 4 
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ديگرى دارند، در اينجا حضور پيدا  بنابراين اگر افرادى غير از خودتان كه احيانا موضوعات و مطالب    

توانيد در نظام تعاريف هم به صحبتهاى آنها، نظام بدهيد و ضعف  كنند و مطالب خود را ارائه نمايند شما مى

هاى آنها را مالحظه نمود، و هم اينكه اگر  فهميد كه از چه مواضعى بايستى، ضعف يا قوت آنها را ببينيد و مى

ن نظم و ترتيب بدهيد و يك سرى مباحثى داشته باشيد، آنها را هم باز در اين خواستيد به بحثهاى خودتا

 توانيد منظم و منسجم عرضه نماييد. نظام مى

گيرى هماهنگ را در  آيد كه تسلط شما بر اين نظام، اولين چيزى است كه امكان موضع به نظر من مى    

هماهنگى در اينجا بيان شده( را براى شما فراهم ارتباط با خارج يا تدوين مباحث )براساس تعريفى كه از 

آورد. حاال اگر شما اين قدرت و امكان را نداشته باشيد، حتما با يك نظامى از فهرست، مجبور هستيد با  مى

)يعنى دقت « مفاهيم»اش با  ديگران برخورد بكنيد كه احيانا ممكن است در آن دقت الزم در هماهنگى

اين اندازه نشده باشد. شما ممكن است يك فهرستى را ارائه كنيد و احيانا در آن  هماهنگى فرم و محتوا( به

كنيد، اگر نقدى هم داشته باشيد، بحث و بررسى نماييد  ايد ولى در اين جا، اين دقتى را كه مى هم دقتى داشته

به مطالب )يعنى اى بنويسيد، خوب طبيعتا نحوه نظام دادن  تا مسلط بشويد. اگر زمانى هم خواستيد رساله

 توانيد مشخص بكنيد. نظام تعريفتان( را هم مى

اينكه من اين مقدمه را با اينكه قبال هم اشاره كرده بودم، عرض كردم، براى اين است كه حساسيت شما     

بيشتر جلب بشود كه در هر سطح از مطالب كه ابهام يا نقد يا بحثى داريد مطرح كنيد. مثال بگوييد: نه! اين 

شود، و نقدتان نيز ناشى از اجمال در بيان نيست بلكه ناشى از اين است كه  لب اينگونه اثبات نمىمط

، اثبات نشد. اين كار را در حدى كه جلسات اجازه بدهد داشته باشيد و ما نيز در «ارتباط»گوييد: اين  مى

 خدمتتان هستيم.

  م برآنبندى حاك اصل بحث: كارآيى جدول تعريف، و شيوه تقسيم -*  
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 «نسبت بين اوصاف توسعه و اوصاف ساختار»جدول تعريف وسيله كنترل تغييرات از طريق برقرارى  - 0 

« تقسيم ساختارى»خورد كه  در بحث عمده زيرساخت جدول كه در جلسه قبل گذشت، يك تقسيمى مى    

)كه « وصف و موصوف»است بدين معنا كه يك موضوع با زيربخشهايش داشتيم، يك تقسيم ديگرى به نام 

 توانند مقدم و مؤخر بشوند( نيز داريم. هر يك مى

  امكان جابجائى وصف و موصوف - 0/0    

 گذارى قرار گيرد موصوف قرار گرفتن وصف در صورتى كه وصف محور ارزش - 0/0/0    

اصل قرار قاعدتا نبايد گفت كه شيرينى را « سيب شيرين»گوييم  مثال وصف سيب، شيرينى است، مى    

، تا سيب به اصطالح به عنوان يك وصف براى «سيب شيرين»بدهيد و سيب را فرع قرار بدهيد بايد بگوييم 

شود حاال اگر يك قدم باالتر ببريد، ارزش را باالى سرش  ، گفته نمى«شيرين سيب»شيرينى تلقى بشود. 

داخل »تر باشد، ارزشش بيشتر است يا  نتوانيد اين جمله را بنويسيد: سيب هر قدر شيري بنويسيد، زير آن مى

توانيد وصف را اصل قرار بدهيد و بعد ببينيد  شما مى«. شيرينها مثال سيب شيرين ارزشش بيشتر است

موصوفتان هر نسبتى كه به اين وصف داشته باشد، اگر نسبتش شديدتر باشد آيا آن را در ارزش، مرغوبيت، 

 بينيد. مطلوبيت، باالتر مى

  مجوز موصوف قرار گرفتن آن« وصف»فاعل بودن  - 0/0/2    

« عرض كردم« توليد واليت»و « واليت توليد»حاال بگذريم. يك توضيحى را من در جلسه گذشته در باره     

گفتيم كه اگر جاى وصف و موصوف عوض شود )هر چند كه جاى يكى هميشه تبعى است و نسبت تأثير 

كند  شود؟ اين بنابر مبنايمان كه هيچ چيز تغيير نمى است( چه مى دارد و جاى يكى هم هميشه جايش اصلى
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شود كه در وصف  داشته باشد، )چه فاعليت محورى، چه تصرفى، چه تبعى( اينگونه مى« فاعليت»مگر اينكه 

 2نيست كه وصف فاعليت نداشته باشد.و موصوف اين طور 

  ف و موصوفاز طريق كنترل نسبت وص« كنترل تغييرات»امكان  - 0/2    

گوييم كه نسبت بين وصف و موصوف و برعكس كردن آن، يعنى نسبت بين موصوف و  در اينجا مى    

 باشد.« كنترل تغييرات»تواند بوسيله  وصف، كم و زياد شدن اين نسبت مى

  جدول، وسيله كنترل تغييرات - 0/2/0    

و زياد شدن نسبت بين وصف و موصوف  خواهد كم خواهد انجام دهد؟ مى كل اين جدول چه كارى مى    

كند( را مشاهده كرده و باز بين خود آن  را در يك تقسيمات ساختارى )كه از جهت ديگرى تقسيم مى

 تقسيمات هم نسبت فرض كند.

 جدول، بيانگر نسبت بين اوصاف توسعه )وصف و موصوف( و اوصاف ساختار )كل و اجزاء( - 0/2/2    

نسبت بين كل و اعضا و وصف  -3كل و اعضاش  -2وصف و موصوف كردن  -0ريم بنابراين سه امر دا    

و موصوف، اين سه تا، يعنى نسبت بين وصف و موصوف در كل يعنى در نسبتى كه بين اعضاء به هم 

، تعريف «كارايى»)يا زمان( و « توسعه»، «ساختار»آيد تغييرات را براى شما در  هست، اين مجموعه مى

بينيد، در يك بخش ديگر تركيبات را ديده و در يك بخش،  شما در يك بخش تغييرات را مىكند، يعنى  مى

كنيد، ميبينيد. آن وقت با اين زيربنا كه به صورت خيلى  شان مى نسبت بين اين دو را كه در كارآيى مشاهده

 كنيد. اجمالى، قابل طرح و قابل تعريف هست كار مى

                                           

 يا نه، اين را در جاى ديگر بايد بحث كنيم. اينكه اين مبنا صحيح است  2
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توانيد اول كار، آنها را جداجدا براى مردم  دهيم، مى ارى را كه انجام مىيعنى خود هر كدام از اين سه ك    

تعريف بكنيد. مقسم و اقسامى را ذكر كنيد، بعد وصف و موصوف را ذكر نماييد )به صورت تمثيلى( در اين 

ده تغيير نمو« موضوع»نمايد يا اينكه  تغيير مى« موضوع»كند و بعد  تغيير مى« اوصاف»بينيد كه  صورت مى

در تغيير وجود دارد، و بعد هم بگوييد: بين اين امرى كه « نسبتى»كند، بين اين دو،  تغيير مى« اوصاف»سپس 

در تغيير هست و تقسيمات يك مجموعه نسبتى وجود دارد، يعنى بين اينكه چه وصفهايى از چه بخشهايى 

گوييد ما اين سه تا را در  عد از اين مىچه تغييرى پيدا نمايد، اين نسبت هم وجود دارد. ب« كل»تغيير كند تا 

 ايم. اين جدول، زيرساخت تعريفمان قرار داده

در جلسه سابق، تقسيماتى را نيز براى جدول مطرح كرديم كه حاال آنها را در قسمتهايى كه در اينجا )در     

 كنيم. تحت اين قسمت، از تبعى گرفته تا مقاصد خودمان( پياده مى

خواهيم آن قدر دقيق شويم مثل بعضى از سؤاالتى كه در بحث آقاى معلمى  آيا در بحث مىبرادر رضايى:     

 بوده است...

)ج(: نه! در اينها يك بحثهاى مفهومى وجود دارد كه آن بحثهاى مفهومى آن را خود برادران در جاهايى     

نظام يافتن آن مفاهيم و كه مطرح شده است مالحظه نمايند ولكن بحثى كه داريم در اين است كه نحوه 

آيد كه يك ابزارى  باشد؟! ما به نظرمان مى گوييم چگونه مى مى« جدول تعريف»ارتباطشان به هم، كه به آن 

 3شماها در جاهاى ديگر وجود دارد. براى هماهنگى صحبت

                                           

كنيد، هر كسى هر مقدار كه از  در زمانى كه شما يك جلساتى داريد و اتفاقى به آقايان حوزه و دانشگاه برخورد مى 

ند يا ارائه نكن« هماهنگ»كند اين احتمال نيز هست كه همه افراد مطالب را  فرهنگستان اطالع دارد در بحث و بررسى مطرح مى

اى مطرح كند و يك كسى آن  اش خيلى ضعيف و كلى باشد، ممكن است يك كسى مطلب را در سطح بسيار گسترده هماهنگى

كند. خصوصا زمانى  رويد، خيلى نمود پيدا مى را جزئى كند به هر حال اين عدم هماهنگى در وقتى كه در يك مركز خاص مى

اى حضور داشته باشند نبايد تناقضى در فرمايشات برادران وجود داشته باشد  كه بنا است نماينده پنج يا شش گروه در جلسه
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كه حاال در فرموديد مثال در مورد اين برادر رضايى: خود كيفيت ورود و خروج در اين مباحثى كه شما مى   

بخش تقسيمات توسعه، وصف و موصوفى است يا تقسيمات در ساختار كل و اعضاء، كل و جزئى است؟ يا 

خواهيم نگاه بكنيم، حاال د رعلت چرايى اين هم  در بخش آخر كه نسبت بين وصف و موصوف را مى

 را تقسيم...شود وارد شد يا نه؟ على فرض اينكه ديگر نبايد وارد اين مطلب شويم، حاال چ مى

الزم داشته باشد، در آن بحثها وارد « اثبات محتوا»برگردد، به معناى اينكه « محتواها»)ج(: هر بحثى كه به     

دهيم. چون آن  برگردد را مورد بحث و بررسى قرار مى« اثبات تنظيم محتوا»شويم اما هر مطلبى كه به  نمى

ظام حرف زدن برادران مختلف و متشتت نباشد، يعنى به مطلبى را كه ما بر آن حساس هستيم اين است كه ن

كنيد، برادرتان به عنوان مسائل ريز ذكر نكند و يا  عبارت ديگر چيزى را كه شما آنجا به عنوان مبنا ذكر مى

 ايد. كنيد، بدانيد چه سطح از مطلب را شما به عنوان مبنا ذكر كرده اى كه شما به مبناى ديگرى مى اينكه حمله

 س(: اينجا به عنوان موضع...)    

« اعالم توسعه»)ج(: يعنى اينجانسبت به نظامش مورد بحث است )نظام تعريف( ولكن محتواى نظام،     

است. محتواى نظام را كه بخواهيد بحث كنيد بايد آن بحثها را داشته باشيد ولى نظام دادن يعنى فهرست 

 سازى، ساختار زدن.

  ت بين آن حد اوليه حاكم بر جدولزمان، مكان و نسب - 0/3    

 شود كه... )س(: در رابطه با اصول فهرست سازى هم گويا، محتوا مى    

                                                                                                                                    

رفع تناقض به دو شكل ممكن است، يكى اينكه بگوييم همه برادران بايد همه بحثها را مسلط شده باشند كه اين كار تقريبا 

كند، در اختيار آقايان قرار داده شود  اى كه بحثها را به يك نسبت نزديك ممكن نيست! يكى ديگر اينكه الاقل يك چهار چوبه

شود، براساس آن چهارچوبه باشد، در پاسخ به  تا عالوه بر اين كه خودشان هم سعى دارند كه مثالمذاكراتى كه انجام مى

الجمله داشتن ابزارى براى هماهنگ شدن، ضرروى است. سؤاالت نيز هماهنگى مطالب رعايت شود، پس فى
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ترينش  كنيد كه ما در خدمتتان از ساده )ج(: اصول فهرست را با محفوظ گرفتن يك چيزهايى شروع مى    

توان نسبت بين وصف و موصوف  كنم در باره اين است كه مثال مى شروع كرديم، االن اين صحبتى را كه مى

را ديد. اين اولين سؤالى است كه آيا مثال وصف به تبع موضوع عرض هست براى موصوف؟ يا فاعل هست 

شود و امثال ذلك... كه ما  باشد. اگر مستقل است كه ديگر آن يكى وصف براى او نمى و خودش مستقل مى

اوليه جدولتان اين هست. يعنى حد اول جدولتان را به گوييم اينجا، حد  شويم. بلكه مى وارد آن بحثها نمى

را « طراحى»و « ساختار»و « توسعه»اين گستردگى نبينيد بلكه سه تا موضوع است كه اين سه تا موضوع 

 دهد. تحويل مى

  شاخصه زمان« وصف و موصوف» - 0/3/0    

« شاخصه»ايد براى اين بحث زمانى، داريد كه بعد از اين ب« بحث زمانى»به عبارت خيلى ساده، كال يك     

داراى سه بخش « زمان»گوييد:  است. يك وقت مى« شاخصه بحث زمان»، «موصوف»تعريف كنيد، بحث 

خواهد بكند؟  چيست و كال چه كار مى« اش شاخصه»گوييد:  و يك وقت مى« ظرفيت، جهت، عامليت»است 

« وصفها»گوييد: نسبت بين  كند؟ مى چگونه كنترل مىخواهد تغييرات را كنترل كند، تغييرات را  گوييد: مى مى

 كند. را مالحظه مى« موضوفها»و 

  شاخصه مكان« ساختار» - 0/3/2    

، «ساختار»چيست؟ « ساختار»گوييم  كند، در اينجا مى را مالحظه مى« موصوفها»و « ها وصف»نسبت بين     

 است.« كل»يك « تقسيمات»

  وصف و موصوف با ساختار شاخصه كارآئى نسبت بين تغييرات - 0/3/3    

دهد، يعنى نسبت بين تغييراتى كه بين  را تحويل مى« كارآيى»آن وقت اين نسبت بين مكان و زمان،     

 دهد. شود چگونگى كارايى و چگونگى منتجه را نشان مى وصف و موصوف و اعضاء مجموعه پيدا مى



46  ······························································································································································  

آيد با توضيحى كه فرموديد، مبناى جدولى كه قرار گرفته،  ظر مىبرادر پيروزمند: حاال در اين رابطه به ن    

 تقسيم زمان و مكان و...

 «توسعه، ساختار، كارايى»)ج(: و نسبت بينشان است، يعنى به عبارت ديگر     

)س(: آن وقت بر اين اساس، اين نظمى را كه فرموديد، شكل گرفته است. منتها با صحبتى هم كه با     

يا « وصف و موصوف»يم، اگر توضيحى در يكى دو نكته بفرماييد خوب است يكى اينكه، رابطه دوستان داشت

منحصر كرديد و « اوصاف توسعه»چيست؟ با توجه به اينكه رابطه وصف و موصوف را به « اوصاف ساختار»

 گويا اين نوع از ارتباط را در اوصاف ساختار يا اوصاف كارايى منعكس نكرديد.

د كارايى و ساختار را هم، بر يك اساس ديگر، تقسيم بكنيم و نسبت بين اين دو را ببينيم، يعنى )ج(: نباي    

گوييم نسبت وصف و موصوف، ساختار ندارد، در ساختار هم بخشى نسبتشان براى باالترى نسبت  نمى

تى كه يعنى تقسيما« تقسيمات ساختارى»گوييم.  باشد. ولكن اين را تقسيمات ساختارى نمى وصفى مى

 گيرد. ، در آنجا انجام مى«بندى موضوعات طبقه»

  بندى جدول شيوه حاكم بر تقسيم« انعكاس متقوم ابعاد» - 2 

بنديمان چيست؟   )ج(:احسنت! )س(:اصل جدول  )س(: يعنى ما يك بحث داريم كه اساسا شيوه تقسيم    

زمان و مكان و نسبت بينش مفروض بود،  گردد؟ )ج(:بله )س(:بعد از اينكه خود قانون اصلى هم به اين برمى

 كند شيوه تقسيم است. مطلب بعد كه ما را در درست كردن جدول كمك مى

 )ج(: يعنى انعكاسش در تنظيم يك نظام چگونه است؟    

عالى جلسه قبل فرموديد و استفاده كرديم كه: يك نوع  )س(: آن وقت اين مطلبى را كه حضرت    

صداق است كه ما اين را حداقل در اين جدول قبول نداريم به خاطر اينكه نسبت بين بندى به كل يا م تقسيم

كند. بعد فرموديد براى اينكه اين نقيصه برطرف شود بايد تشابك بين  تقسيمات با يكديگر را قطع مى
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به  دهيم، يعنى قائل آييم تقسيمات را براى همديگر وصف و موصوف قرار مى اوصاف برقرار بشود كه ما مى

شويم، طبيعتا اگر فلسفه اين حرف، فلسفه حاكم بر  ارتباط وصف و موصوفى بين اين تقسيمات مى

خواهيم انجام بدهيم قرار  تقسيمات ما باشد، كأنّ يك قاعده كلى و پايه اصلى براى هر نوع تقسيمى كه مى

 ايم. داده

 )ج(: بله يعنى كال تقسيم...    

ت جدولمان را منحصر بكنيم و بگوييم يك بخش آن مربوط به تقسيماتى توانيم تقسيما )س(: لذا نمى    

شود، آن وقت  خواهد درآن وصف و موصوف شود. يك بخش آن مثال مربوط به ساختار مى شود كه مى مى

خواهيد تقسيم به كل و جزء بكنيد اينجا مثال رابطه وصف و  اين سؤال جا دارد كه ما بگوييم وقتى مى

خواهد  اى را كه قبال در تقسيم قرار داديم چگونه مى نيست؟ پس اگر نيست آن نقيصه موصوف بين اجزاء

خواهيم انجام بدهيم، يك فلسفه  برطرف بشود؟ هكذا در تقسيمات كارايى، يعنى بر همه تقسيماتى كه مى

 كلى حاكم باشد.

خواهيم  وقتى مى مطلب ديگر اينكه در قرار دادن تقسيم به نحو وصف و موصوف منظورتان چيست؟    

خواهيد بگوييد كه نسبت بين تقسيمات با يكديگر وصف و موصوفى است؟  وصف و موصوف بكنيم، مى

گيرند؟ يا نسبت مقسم با تقسيماتش وصف و  يعنى تقسيمات براى همديگر وصف و موصوف قرار مى

نويسيد،  را زير آن مى نويسيد و سه چيز مى« تأسيس»موصوفى است؟ يا هردو؟ يعنى وقتى كه شما در اينجا 

فرماييد اوصاف توسعه  يعنى اينكه اينها سه وصف هستند براى اين؟ )حاال حداقل در آن بخشش كه مى

خواهد قرار بگيرد( اينها براى اين سه وصف هستند؟ يعنى وقتى ما  هست و وصف و موصوف مى

ى اين باشد؟ حاال مثال سه وصفى خواهيم يك چيزى را تقسيم كنيم، بايد دنبال سه وصف بگرديم كه برا مى

اش فرعى باشد و يكى از آن تبعى باشد )كه حاال خودش بايد از يك  اش اصلى باشد و مثال يكى كه يكى
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قانونى پيروى كند( يا اينكه نه! اين سه تا خودشان براى همديگر وصف و موصوف هستند اگر اينگونه بود 

تا، سه وصف براى اين هستند، ولى  در عين اينكه اين سه شود؟ يا هر دو، يعنى نسبتشان با مقسم چه مى

 ايد. خودشان با همديگر وصف و موصوف هستند، اين هم يك مطلب ديگر نسبت به توضيحاتى كه فرموده

ايم كه اگر بتوانيم نسبت بين زمان و مكان  يك سؤال هم قبل از اين جدول هست و آن اينكه: ما پذيرفته    

خواهيم تنظيمش كنيم،  ايم يك كنترل تغييراتى را انجام بدهيم وليكن چرا وقتى مى نستهرا توصيف بكنيم توا

اش از باال باشد؟ يعنى  اش آن طرفى و يكى شكل جدول اينگونه بشود؟ كه يكى از آن طرفى باشد و يكى

هر چيزى  اين خودش از همين قانون تقسيم بايد پيروى بكند. ))ج(:احسنت!( شما وقتى كه قانون تقسيم را

خواستيم وصف و موصوف قرار بدهيم مثال  اش اين شد كه چون مى قرار داديد بعد بايد بگوييم كه نتيجه

شد كار ديگرى نسبت به آن داشته باشيم، اال اينكه اين شكلى در بيايد. اين است كه قبل از اينكه وارد  نمى

كند،  اصلى اين جدول را مشخص مى در تقسيمات خود اوصاف توسعه و كارايى بشويم، چيزى كه شاكله

اين است كه ما معين كنيم، اينكه زمان و مكان و نسبت بينش را بايد بشناسيم اين درست است. ولى اينكه 

خواهيم بشناسيم بايد اينها را اين شكلى كنار همديگر بگذاريم و بعد تقسيم كنيم و بعد ارتباطش را  وقتى مى

 خواهد! ))ج(:بسيار خوب(. مىبيان كنيم، اين مطلب هم توضيحى 

كند، يعنى  برادر حسينيان: نظر من اين است كه اگر اين دو تا تقسيم خودش باز از يك تقسيم پيروى مى    

يك تقسيم حاكم بر وصف و موصوف، كل و جزء هست كه بيان آخرش نسبت بين اين دو تقسيم هست، 

و نسبت بينش، نسبت بين اين دو تقسيم  يعنى بگوييم دو تقسيم كل و جزء و تقسيم وصف و موصوف

 بايست از يك تقسيم شامل تبعيت بكند اين تقسيم روشن نيست.

تر  كنيم از اول: اگر سه نحو تقسيم را فرض بكنيم كه يك قدم مطلب را دقيق )ج(: حاال ما شروع مى    

يك تقسيمات كل و  گيرد بكنيم، بگوييم به صورت تجريدى يك تقسيماتى به مقسم و اقسام، انجام مى
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باشد، يك تقسيمات ابعاد هم وجود دارد كه به نحو متقوم  جزئى هم هست كه به صورت متشابك مى

 باشد. مى

 تأليفى شدن تقسيمات، در تقسيم متشابك كل و اجزاء - 2/0    

ارتباط مثل  كنيم، بدليل اينكه تشابك معناى تأليفى دارد، تشابك فرض شده از اينكه ما تشابك را رد نمى    

اى،  آيد كه اگر در تعريف زمان بياييم به واحدهاى لحظه اين... مثل اين تعريف و ما به نظرمان اين طور مى

هاى مختلف تقسيم بكنيم و بعضى را با  ها، مقطع اى، سالى، دوره اى و مثال ساعتى، روزى، هفته اى، دقيقه ثانيه

آيد كه تعريف  ى را يك سرعت كمتر، اين به نظر ما مىيك سرعت بيشترى در آن تغيير قائل بشويم، بعض

ه بحث مبسوطش در تعريف شود، ك بست پيدا مى دقيقى از زمان تحويل داده نشده و در كنترل تغييرات، بن

 4زمان است.

  ابعاد )و نه اجزاء( بيانگر بهترين تعريف از تقوم - 2/2    

باشد، بهترين تعريف از تقوم، « اصل»بايد « تقوم»: كه گوييم حاصل مطلب اين است كه در اينجا ما مى    

 كنيم. در هر سطح كه برسيم. را ما لحاظ مى« ابعاد يك منتجه»پس بنابراين، «! اجزاء»است نه « ابعاد»

 حضور داشتن ابعاد در هم )تفاوت بعد و جزء( - 2/2/0    

ييم: هرگاه مجموعه ابعادى يك منتجه را گو گوييم. مى فرق بين ابعاد و اجزاء را هم در يك جمله مى    

نشان بدهند حضور هر بعد در بعد آخر امرى اجتناب ناپذير است، هر چند سهمش در منتجه كم و زيا دارد 

و هرگاه به اجزاء تعريف بشود، جزء، شخصا جداى از جزء ديگر قابل لحاظ است و حضورش در... 

                                           

كند؟ يا به بساطتش؟ يا خير به تقوم و تبديلش به  بازگشت به حضور خود صفت مى« منتجه»ت تأثير در يعنى آيا مفهوم نسب 

شود؟ آيا معناى جريان يك نسبيت چه چيزى هست؟ يعنى تغيير  تواند بشود آيا تبديل چگونه واقع مى منتجه و اگر تبديل مى

بشويم، بلكه به حاصلش بايد بپردازيمخود قوانين نسبيت كه طبيعتا االن وارد بحثهاى آنها نبايد 
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االشتراكى كه قابل توصيف هست به لحاظ  رند مابهوجودشان شده است در يك مجموعه با هم حضور دا

االختالفى كه به لحاظ مستقل قابل توصيف هست اينها هردوشان با همديگر تا هر جا كه برويد  مستقل با مابه

 است.« تشابك»هستند، اين يك نحو 

وابستگى هر  گوييم، ابعادى است كه حضور هر يك در معناى ديگرى باشد و بنابراين ابعادى كه ما مى    

گانه يك  يك از مفاهيم به مفهوم آخر، در تغييرات بايد به هم وابسته باشند، حاال اگر شما آمديد ابعاد سه

خالى هيچ وقت « عرض»كنيد، ولى  كنيد، نه اينكه نمى را توصيف مى« عرض»چيزى را مالحظه كرديد، 

را توصيف « عمق»بدون عرض نداريد، كنيد، ولى طول خالى نداريد، طول  را توصيف مى« طول»نداريد، 

خواهيد توصيف  كنيد ولى هيچ وقت عمق خالى نداريد، اگر همين طور جلو آمديد هر چيزى را كه مى مى

كنيد )نسبت به يك موضوع يا يك منتجه( مثال بعد حضور بعد با حضور ساير ابعاد، توأم بوده، قابل تفكيك 

 نيستند.

  ظام اصطالحات، در جدول تعريفظهور تقوم موجود در ن - 2/3    

خواهيم اين است كه جدول تعريف، انعكاس تقوم است.))س(:كل  خوب حاال ما اولين چيزى را كه مى    

داشتيد، اصطالحاتى را درست كرديد، يك نظام « جدول اصطالحاتى»آن؟( بله كل آن، يعنى شما يك 

 تقوم نداشته است، الفبايى را داشتيد، براساس آن اصطالحاتى  داشتيد كه تقوم داشته ولكن ظهور در آن اصال

ها  خواهيد برگرديد )كه نامگذارى آن اسم ايد، بعد حاال مى الفبا يك نظامى از عناوين و اسمها را درست كرده

خواهيد تقومشان را منعكس و ظاهر بكنيد آن عكسى كه  تان بوده است( آن نامگذارى را مى براساس فلسفه

 ظاهر بشود، ظهور تقوم بايد در جدول تعريف باشد. گرفته شده حاال

  ظهور وابستگى تغييرات هر وصف به اوصاف ديگر و به كل در جدول تعريف - 2/4    
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ظهور چه چيزى؟ ظهور ارتباط هر يك از منزلتها نسبت به منزلت ديگر: يعنى وابستگى تغييرات هر كدام     

 هر بشود. حاال اين جدول متكفل اين امر است.بايد در اينجا ظا« كل»به تغييرات غير و 

  حضور تقسيمات توسعه ساختار، كارايى در يكديگر در جدول تعريف - 2/5    

گوييم كه يك طرف بايد تا آخر بيايد، ساختار موضوع باشد، معنا ندارد اين تقسيم )خوب  اگر ما مى    

اى يا وصف و موصوفى  ر ندارد تقسيم توسعهعنايت بفرماييد( تقسيمات ساختارى را بگوييد در آن حضو

گذاريد بايد بگوييد اين عنوان چه نسبتى به ساختار دارد؟ چه نسبتى به  يعنى روى هر عنوانش كه دست مى

توانيد به كل  را شما مى« نسبت»توسعه يا زمان دارد؟ و چه نسبيت به كارايى دارد؟ عالوه بر اينكه اين 

در بخشهاى ديگر اين هم به كار رفته بايد بتوانيد وابستگى را ذكر كنيد و بگوييد به ساير مفاهيمى كه 

اش، چگونه بايد در اين  پيدا شود در مبانى منطقى« توسعه، ساختار، كارايى»بگوييد اگر تغييراتى در اوصاف 

 منعكس شود؟

نوشته شده باشد، « كىتشاب»يا « انتزاعى»بنابراين يك فهرست و جدولى كه نسبتهاى بينش به صورت مثال     

نبايد باشد، اين تعريف خود جدول هست و همان بحثى را كه فرموديد: مقدم بر بحث وارد شدن در 

جزئياتش خوب است اين بحث باشد اما براى نوشتن جزوه در آخرين بحثها قرار گيرد. اول آن چيزى را كه 

تواند داراى چند عضو باشد، يا يك  ضوع مىتوانند بفممند بياوريد، مثال اينكه يك مو خيلى راحت مردم مى

رسيد آنرا در همانجا توضيح ندهيد  تواند داراى چند تا بخش باشد، اگر به وصف و موصوف مى تقسيم مى

بلكه آن را در ضميمه جزوه قرار دهيد در خود وصف و موصوف يك مثال پيدا كنيد مثل مثال همين سيب 

« مطلوبيت و ارزش»صف سيب هست ولى اگر بخواهيم در كه من همين االن عرض كردم كه شرينى و

تر است. بعد اين مطلب را كه تمام  تر باشد، مرغوب توانيم بگوييم: هر قدر سيب شيرين مالحظه كنيم مى

داريم. بعد از اينكه مقدمه  كرديم، معطل نكنيم؛ يعنى ذهن خواننده را در سطح ارتكازات ابتدايى عرض نگه
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شود سپس  آييد. براى كارايى هم يك مثال بزنيد، كه قسمت اول تمام مى سراغ كارايى مىاولتان تمام شد به 

بگوييد حاال اگر بخواهيم اين سه تا مطلب را در تعريف يك چيز رعايت كنيم، شايد بتوان اينگونه آن را 

مقدمات  رسد، اين جدول را آخرين صفحه جزوه قرار دهيد كه ديگر به وسيله يك روشن كرد، به نظر مى

تر بحث را يك  تر و عميق اى همه مباحثش را به صورت كلى بيان كرده باشيد، مثال بحثهاى جدى ساده

تر جلو ببريد. يعنى ارائه  تر كنيد. خود اين را هم نشان بدهيد بعد از آن بحث را مقدارى قوى سطح، عميق

 آن را درك نمايند.اى باشد كه افراد در حد تحصيالت عادى هم بتوانند  مطالب به گونه

«والسالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته»       



 بسمه تعالی

 

 4جلسه 

  33/3/00تاريخ :   

 «انعكاس متقوم اوصاف»عنوان كلى:    جدول كارنامه، حاصل 

 

  فهرست 

 0دول...چگونگى انعكاس متقوم )تعريف متقوم( اوصاف در ج - 0دى 

 0فلسفه بايد به وسيله نظام تعاريف قدرت كنترل هر موضوعى را داشته باشد... - 0/0    

 0تواند يك موضوع را تعريف كند... يك نظام از ابعاد متقوم مى - 0/2    

 2كنترل اوصاف وقتى ممكن است كه ابعاد قابل تعريف باشد... - 0/2/0    

 2اوصاف با يكديگر و با كل قابل مالحظه است... در جدول متقوم نسبت بين - 0/3    

در مالحظه اوصاف در جدول متقوم ظهور يك خصلت اصلى و دو خصلت ديگر فرعى و تبعى  - 0/3/0    

 2است....

 2سهم هر يك از اوصاف در يكديگر به نحو اشاعه است... - 0/3/2    

 3توضيحى پيرامون انواع مختلف تقسيم... - 2 

 3قسيم به كلى و مصاديق...ت - 2/0    

 3انتزاع عناوينى در سطوح مختلف و قيد قرار دادن براى عنوان ديگر... - 2/0/0    

 3تقسيم به كل و اجزاء متقوم... - 2/2    
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 3مالحظه ارتباط بين اجزاء با هم و با كل... - 2/2/0    

 4چگونگى مالحظه تقوم در كل و جزء... - 2/2/2    

 4مالحظه ارتباط اجزاء از طريق مجموعه و مشخص كردن جايگاه هر كدام... - 2/2/2/0    

 5جايگاه اجزاء نسبت به هم از امور متضايفه نيست... - 2/2/2/0/0    

 5ها و جايگاه ميسر است... آسيب شناسى و مالحظه بحران و عدم بحران به وسيله منزلت - 2/2/2/0/2    

 5انضمامى...تقسيم به كل و اجزاء  - 2/3    

 6تقسيم به كل و اجزاء اعتبارى... - 2/4    

 6دقت مجدد پيرامون وصف و موصوف و مالحظه تقوم... - 2/5    

 3اى براى رسيدن به مفهوم تقوم... بيان رابطه وصف و موصوفى و كلى و جزء، مقدمه - 2/5/0    

 8..جايگاه اوصاف و اجزاء در جدول و بيان تقوم آنها. - 2/5/2    

 



  بسم اهلل الرحمن الرحيم

 33/3/00تاريخ: 4جلسه  

 «انعكاس متقوم اوصاف»عنوان بحث: جدول كارنامه، حاصل     

  

  چگونگى انعكاس تقوم )تعريف متقوم( اوصاف در جدول -0 بندی جمع

مى از بود، يك نظا« انعكاس تقوم»يا « تعريف متقوم»حجةاالسالم والمسلمين حسينى : بحث در باره     

اى كه هر  خانه 23اصطالحات داريم كه متقوم هستند ولى كيفيت تقومشان ظاهر نيست، مثال يك جدول 

 قيد است، قيدها هم طبيعتا در تقدم و تأخر و امثال ذلك مختلف هستند.3خانه هم داراى 

 فلسفه بايد به وسيله نظام تعاريف قدرت كنترل هر موضوعى را داشته باشد -0/0    

ر آن جدول، وابستگى قيدها به همديگر ظاهر نيست و عناوين هم صرفا عناوين فلسفى است كه بعدا د    

اى نداشته باشيم كه حروف الفباى  كنيم كه اگر ما فلسفه در باره آنها نيز مبسوطة، در جاى خودش بحث مى

اى براساس آن فلسفه  خاصى را درست نكند كه در آن فلسفه، معنا داشته باشد و يك كلمه و كالم و جمله

درست نشود و هم چنين تعريفى براساس آن فلسفه و يا مجموعه احكامى كه معادالت باشد، براساس آن 

تواند داشته باشد؛ يعنى كنترل عينيت براساس فلسفه،  را نمى« كنترل عينيت»فلسفه درست نشود، آن فلسفه 

ته باشد. اگر اين امور را بخواهد از ارتكازات و... يا عناوين را داش« نظام اصطالحات»بايد قدرت ايجاد يك 

بندى نمايد و  بگيرد بايد بپذيريم كه آن فلسفه، قدرت كنترل را ندارد. اگر نتواند عناوين خودش را طبقه

نتواند جايگاه تعاريف خودش را معين كند، بايد بگوئيم كه فقط قدرت كار به صورت انتزاعى را دارد، يعنى 

تواند واقع بشود. طبيعتا صرفا تعاريف تبعى  واقع بشود عالوه برآن متصرف هم نمى« ورمح»تواند  نمى

شود كه در بحث جداگانه، آنها را به ضميمه متعلق و رياضياتشان ذكر خواهيم كرد. فعال اين تعريف  مى
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يم براى هر تواند تعريف متقوم باشد تا بگوئ متقومى را كه داريم آيا اين جدول )جدول انعكاس تقوم( مى

چيزى كه بخواهيم تعريف بدهيم )از جمله محصوالت خود فرهنگستان، به عنوان يك نمونه( بايد آن را در 

يك جدول تعريفى قرار دهيم و هم چنين وقتى بخواهيم كيفيت پيدايش مفاهيم را توصيف كنيم، بايد بتوانيم 

بينى  تعيين نماييد. هر چند كه پيش براساس اين نظام تعريف )تعريف متقوم( حركت گذشته خودمان را

شد كه به اينجا برسيم، ولى از موضع اين فلسفه و اين نظام تعريف بايد عمليات گذشته خودمان قابل  نمى

توانيم بيان  تعريف باشد كما اينكه عمليات ديگران كه اصال به چنين چيزى هم معتقد هم نيستند را نيز مى

خواهيد مطلب ديگرى را  توان به اين تعريف متقوم، تعريف كرد و مى مىگوئيد هر چيزى را  كنيم. شما مى

شود، كاملترين  نيز بگوئيد كه: بنا بر مبناى فلسفه خودتان تعريف متقومى كه در اين نظام تعريف واقع مى

 تعريف معقول است.

 تواند يك موضوع را تعريف كند يك نظام از ابعاد متقوم مى -0/2    

ست د رآينده تعريف ديگرى پيدا بشود كه از مذهب باشد و فوق اين نيز باشد ولى طبيعتا حاال ممكن ا    

ايم، ولى در تعريف معقول، در تعريفى كه شما متصرف در  آن تعريف، تعريفى است كه متعبد به وحى شده

يد يك نظام از خواهيد بگوئ خواهيد بگوئيد با نظام بايد هر چيزى را تعريف كرد، مى نظام تعريفش باشيد مى

، در نسبيتى كه در نظام واليت «نسبيّت الهى»تواند يك موضوع را تعريف كند. هر موضوع در  ابعاد متقوم مى

الهى، نظام خالفت و نظام واليت، قابل تعريف است آن موضوع بريده از جاهاى ديگر نيست و خودش هم 

اى است كه مجموعه ديگر،  لكه يك مجموعهبه عنوان يك امر انتزاعى يا يك ماهيت بريده نخواهد بود ب

 تواند وسيله تصرف در آن بشود. مى

 كنترل اوصاف وقتى ممكن است كه ابعاد قابل تعريف باشد -02/0    
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قابل تعريف باشد. نظام ابعاد اگر قابل تعريف شد « كنترل ابعاد»وقتى ممكن است كه « كنترل اوصاف»    

اى  نظام تعاريف متقوم واسطه»طريق آن واقع بشود؛ يعنى به عبارت ديگر  تواند از كنترل تغييرات اوصاف مى

 «.براى تصرف در ابعاد متقوم و اوصاف متقوم است

زمان و مكان و »يا « توسعه و ساختار و كارآئى»بنابراين در مطلب جناب آقاى حسينيان براى هر سه امر     

 شود. مى« انعكاس تقوم»يا « ف متقومتعري»به صورت متقوم، مقسم فوقشان، « نسبت بينشان

  در جدول متقوم نسبت بين اوصاف با يكديگر و با كل قابل مالحظه است -0/3    

بر « زمان»اى است كه  شود و ترتيب نظام نگارش آن هم به گونه تا تقسيم مى3اين پس از آن كه به اين     

آثار يا »، موضوع قرار گرفته و نهايتا هم «ساختار»ائا اى كه ابتد ساختار و كارآئى اشراف داشته باشد، به گونه

 موضوع قرار بگيرد.« كارآئى

در مالحظه اوصاف در جدول متقوم ظهور يك خصلت اصلى و دو خصلت ديگر فرعى و تبعى  -0/3/0    

  است

گذاريد بايد  اى كه دست مى شوند، يعنى روى هر خانه در اين صورت هر كدام از اينها، دو باره تكرار مى    

نسبتش به دو وصف ديگر و به كل قابل لحاظ باشد نه اينكه بريده بريده است، لكن د رهر بعد، ظهور يك 

گذاريد  خصلت اصلى است و ظهور دو خصلت ديگر، فرعى و تبعى است. مثال در كارآئى كه شما دست مى

گذاريد،  نكه در زمان كه دست مىتبعى است يا اي« موضوع»فرعى و « زمان»، اصلى است، آن وقت «كارآئى»

، تماما حضور دارند و طبيعتا حضور «ابعاد»زمان اصلى است، موضوع فرعى و كارآئى تبعى است پس 

 نسبتشان نيز فرق دارد.

  سهم هر يك از اوصاف در يكديگر به نحو اشاعه است -0/3/2    
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% 21اش منهاى اين  شود بقيه آن، از اين مى% 21البته سهم تأثيرى هم بايد مطرح كنيم نه اينكه بگوئيم     

% اگر گفتيم كه تبعى را يك هفتم بگيريد و فرعى را دو هفتم و 21تماما صاف و خالص است! نه! در حضور 

اصلى را چهار هفتم بگيريد )اگر نسبت، يك، دو، چهار باشد( معناى آن، اين نيست كه يك هفتم آن را كه 

در كل اين « اشاعه»شود! خير! بلكه يك هفتم به نحو  اش خالص مى بقيهقسمت كنيد و جدا كرديد، ديگر 

اى از آن شيرينى باشد  هفت تا اشراب شده است. اين امر، همانند وصف شيرينى سيب نيست كه يك گوشه

اش باشد، بدين  اى از آن هم مثال تفاله اى از آن هم جداگانه آب سيب باشد و يك گوشه و يك گوشه

جريان و سريان در « وصف»بلكه حضور همه ابعاد به نحو اشاعه است، وصف است. صورت كه نيست 

موضوع دارد، متقوما هم سارى هستند؛ يعنى هرگاه نسبت شيرينى عوض بشود نسبت پر آبى و كم آبى هم 

شود. نسبت هر كدام به همديگر متقوم است، هر  شود، نسبت تردى و غير تردى هم عوض مى عوض مى

ديگر، نسبت حقيقى دارد. اين مطلبى بود كه در جلسه قبل به عرض رسيد، اگر صحبتى در  وصفى با وصف

 اين زمينه نباشد به توضيح بحث بپردازيم.

برادر پيروزمند : سؤال جلسه قبل، اين بود كه تقوم است؛ يعنى يك شيوه تقسيم بر كل جدول حاكم     

ه وصف و موصوف است يا اينكه نه! اين امر مربوط به ، يا تقسيم ب«تقسيم به ابعاد»است يا اينكه همان 

شود، در بخش كارآئى يك شيوه  باشد، در بخش مثال ساختار تقسيم به كل و جزء مى بخش توسعه مى

عالى استفاده كرديم اين بود كه كل جدول، جدول  ديگرى از تقسيم است االن جوابى را كه از حضرت

قوم يا تقسيم به ابعاد، تقسيم حاكم بر كل جدول است و در يك تعاريف است كه انعكاس متقوم است و ت

شود اين هم چون بريده از  شود يا در بخشى كه تقسيم به كارآئى مى بخشى كه تقسيم مثال به ساختار مى

شود، بنابراين متقوم هستند. منتهى سؤالى كه از  تقسيم اوصاف نيست، حضورشان در همديگر مالحظه مى

خواهيم تقسيم  خواهيم به ساختار تقسيم بكنيم يا مكان را مى اين بود كه ما در زمانى كه مىخدمتتان داشتيم 
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بندى در آن، ارائه نشود و تقسيم به كل و جزء نباشد، در اين صورت خصوصيت  نمائيم. طبيعتا اگر طبقه

د بپذيريم كه خواهد تقسيم به كل و جزء بشود قهرا باي مكانى آن رعايت نشده است. خوب! وقتى كه مى

تقسيم به كل و جزء در دستگاه ما جا دارد و صحيح است، منتهى بايد به نحوى تقسيم به كل و جزء بشود 

كه متقوم است؛ يعنى نبايد تقسيم به كل و جزء را كال نفى كنيم و بگوئيم هرجا تقسيم به كل و جزء شد، 

جايى است كه ابعاد تقسيم بشوند، بلكه منحصر در « تقسيم متقوم»به « تقسيم»شود و  حتما تأليفى مى

، باشد، منتهى وقتى كه در حال تقسيم مفاهيم و ساختار «تقسيم به ابعاد»تواند  ، مى«تقسيم حاكم»گوييم  مى

باشيم در درون خودش ديگر تقسيم به ابعاد را نخواهيم داشت بلكه درون خودش بايد تقسيم به اجزا  مى

كنيم آن هم در  را تقسيم مى« اوصاف كارآئى»نيز باشد. همين طور زمانى كه باشد و در عين حال بايد متقوم 

عين حاليكه خصوصيت اوصاف توسعه را ندارد، اما در عين حال بايد متقوم باشد. بنابراين شايد بهتر باشد 

 كه تقوم را وصف تقسيم به ابعاد قرار ندهيم بلكه وصف كليه تقسيماتمان قرار بدهيم.

  رامون انواع مختلف تقسيمتوضيحى پي -2 

باشد. اصال وصف جدول است در اين صورت  ، وصف همه مى«تقوم»حجةاالسالم والمسلمين حسينى :     

باشد، نهايت اين است كه بايد توجه كنيم كه تقسيم به چند گونه واقع  ، وصف جدول مى«انعكاس تقوم»

 شود. مى

  تقسيم به كلى و مصاديق -2/0    

شماريد،  در تقسيم به كلى، در زمانى كه اقسام يك كلى را مى«. كل و مصاديق»نه، « كلى»يم به يكى، تقس    

، حيوان «امّا حيوان او غير حيوان»نامى را هم بگوئيد: « امّا نامى او غير نامى»توانيد بگوئيد كه مثال جسم،  مى

امّا مسلم او غير »اتى ذكر كنيد، مثال: ، براى انسان هم يك تقسيم«امّا انسان او غير انسان»را هم بگوئيد: 

توان به نحو سلب و ايجاب تقسيم كرد و پائين آمد. در اين صورت وقتى كه به  به همين گونه مى« مسلم
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گوييم كه جسم  رسيد، صحيح است كه بگوئيد مثال اگر جسم را مقسم قرار داده باشيم مى مى« انسان مسلم»

 شود. ن مىنامى حيوان ناطق عادل يا مسلم، فال

 انتزاع عناوين در سطوح مختلف و قيد قرار دادن براى عنوان ديگر -2/0/0    

ايد مرتبا عناوينى را در سطوح  ؛ يعنى آمده«كل»داريد، نه « كلى»فرمائيد امر،  در اينجا كه مالحظه مى    

زنيد، در  كنيد و قيد مى زاع مىايد. اين طريقى كه انت ايد و قيد براى عنوان آخر قرار داده مختلف انتزاع كرده

 نظام تعاريفتان جا دارد ولى جايش تبعى است، جايش جاى ساختار سازى نيست.

 )س(: اين االن در جدول نيست.  

 تقسيم به كل و اجزاء -2/2    

  مالحظه ارتباط بين اجزاء و كل -2/2/0    

اى آورده شود كه  به گونه« ل و اجزايشك»)ج(: احسنت! ولى كل كه داراى اجزاء است، مشروط به اينكه  

 قابليت تبديل شدن به بعد را داشته باشد.

 )س(: يعنى اجزاء كه طبعا با ابعاد فرقش را هميشه ...    

ايم ولكن آيا در مفاهيم كه سه دسته مفاهيم تبعى و تصرفى و محورى مطرح  )ج(: قبال عرض كرده    

ريده و جدا هستند؟ تا اينكه صحيح باشد بگوئيم كه كلمات انتزاعى در كنيم، آيا اينها مطلقا از همديگر ب مى

تواند! اين طور نيست كه بگوئيم: مفاهيم انتزاعى مطلقا قابل استفاده  اين جدول بالمرة وجود ندارند يا نه! نمى

ند معناى ك براى جدول نيست بلكه تا عاليترين مرتبه حتما قابل استفاده است ولكن معنايى را كه ارائه مى

گيريم. از باب مثال كلمه  اش معناى تبعى است؛ يعنى آن را در يك جهت مفهوم ديگرى به كار مى انتزاعى

بينيد هر  كل اين كلماتى را كه شما در اين نظام تعاريف متقومتان مى« تأسيس»، كلمه «اسالمى»، كلمه «روش»

مفهوم تبعى و معناى انتزاعى دارد. ولى مهم اش را كه دست بگذاريد مجرد از ساير خصوصيات، مسلما  كلمه
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اين است كه نحوه تركيب آن و نحوه به كار گيرى آن چگونه است؟ آنجائى كه يك مرتبه از مرحله كلمات 

گوئيم: جايگاه جمله، اينجا مرتبا داريم معنايش را در يك سطح  گوئيم: جمله، بعد مى شود. مى عوض مى

توانيم بگوئيم كه ما از منطق  ضع منطق نيز همين گونه است يعنى نمىبريم. وضع رياضيات و و ديگرى مى

كنيم،  كند، استفاده نمى يا منطقى كه به انتزاعى نظر كردن به هست و نيست، بازگشت مى« ء اصالت شى»مثال 

 مان استفاده محورى از آن نيست؛ يعنى برهان ما به آن ختم بلكه حتما بايد استفاده بكنيم ولكن استفاده

شود كه در آنجا وضعيتش نسبت به مجموعه،  شود، آن منطق در يك مجموعه ديگرى به كار گرفته مى نمى

شود كه وضعش وضع  وضعيت تبعى است تازه آن مجموعه هم در يك مجموعه ديگرى به كار گرفته مى

ط و باشد كه ركن اساسى در معيار غل تصرفى نسبت به آن مجموعه است، كه آن، مجموعه محورى مى

اى كه نفى و ايجاب آخرى را در مجموعه خواهد داشت؛ يعنى  صحيح، صحت و بطالن بوده، مجموعه

باشد كه اين  رساند، ايجاد ونفى و اثبات و كنترل امور با آن مى توانائى يا ناتوانائى آن را در عمل به اثبات مى

 باشد. شما مى« منطق محورى»منطق، 

 در كل و جزءچگونگى مالحظه تقوم  -2/2/2    

خواهيد بفرمائيد تقسيم به كل و جزء كه در دستگاه ما ست يا تقسيمات كارآئى )كه حاال  )س(: يعنى مى    

باشند و تقسيمات ابعاد به تقسيمات  ما خصوصياتش را خيلى متوجه نيستيم( اينها مثال مفاهيم تصرفى مى

خواهيم تعريف متقوم  ر!... از كل و جزء نيز مىباشند؟ يا اينكه خي اوصاف و توسعه نيز، مفاهيم محورى مى

 داشته باشيم.

ساختار و »كه « نظام تقوم»، «اوصاف»نه « نظام تقوم»شود.  )ج(: حتما كل و جزء نيز تعريف متقوم مى    

كند و بر معناى تجريدى آن  رساند كه تعريف شما را وابسته به هم مى را به وحدت مى« اوصاف و كارآئى
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گويد اكتفا به تجريد باطل است، بر هر اكتفاء به كل و جزءاى كه زمان را نبيند  كشد؛ يعنى مى ىخط بطالن م

 شود. و قدرت كنترل عينيت را نداشته باشد، خط بطالن كشيده مى

)س(: يعنى همين كه تقوم بين اوصاف تقسيمات ساختاريمان را با تقسيمات توسعه از طريق مالحظه     

ببينيم كافى است يا اينكه الزم است تقوم خود تقسيمات را يعنى اجزاء با هم را نيز  نسبتشان با هم ديگر

 ببينيم.

)ج(: مهم اين است كه نظامى را كه در تقوم بايد تحويل بدهد بايد جايگاه و ربطش را به مجموعه بتوانيد     

 ببينيد.

 شود؟ )س(: آن وقت ربطشان در اجزاء، چگونه مالحظه مى    

  مالحظه ارتباط اجزاء از طريق مجموعه -2/2/2/0    

)ج(: ربطشان با اجزاء را بايد با همديگر از طريق نظام و اينكه كجاى نظام قرار دارند متوجه شويد. مثال     

توانيد  ايد مى ايد كه در برابر تأسيس روبروى آن روش مدل سازى نوشته كه آمده 023تا  020آيا تا خانه 

را از اينجا برداريد و جاى مهندسى طرح بگذاريد؟ براى اين امر، نظام تعاريفتان  جاى روش مدل سازى

توانيم جايش را برگردانيم و بيائيم به جاى  است كه بايد بگويد: نه! نظام، يعنى جايگاه براى آن دارد. آيا مى

 بگذاريم؟ بايد بگويد: خير!« روش توصيف»، «روابط»

 اى دوتا معين كردن، يعنى متقوم.)س(: پس يك جاى مشخصى را بر    

كنيم به چند گونه  )ج(: احسنت! بايد براى هر جزئى، جائى را معين كنيم؛ حاال اين جائى را كه معين مى    

 است.

  جايگاه اجزاء نسبت به هم از امور متضايفه نيست -2/2/2/0/0    
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ايد ولى از همديگر  را به همديگر اضافه كردهباشند يعنى آنها  زمانى خود جاها، از قبيل امور متضايفه مى    

كنيد كه چيزى بر روى چيز ديگر قرار گرفته باشد  قطع هستند، مثل تعريفى را كه در امور ذات اضافه بيان مى

كند چه باال باشد چه پائين! ولكن اگر نظام متقوم بود  گوئيد فرقى نمى و شما جاى آنها را عوض كنيد؛ مى

ر حقيقت اين مكان مثال مختص سوزن است، اگر جاى آن را عوض كنيم تعريف فرق بايد بگوئيد حتما د

 كند. پيدا مى

 خواهيم اين تأثير را مشاهده بكنيم... )س(: آن وقت وقتى در مفاهيم مى    

وى ء ر )ج(: اگر اين را به لحاظ يك اثرى نگاه بكنيد )نه اينكه اين را بريده از اثر( قطعا اثر اينكه اين شى    

تفاوت « اثر»كند. حاال اگر گفتيم كه هرگاه در  ديگرى باشد تا اينكه اين بالعكس آن باشد، فرق پيدا مى

داشت در پيدايش نيز فرق دارد، يعنى مثال اگر گفتيم در اثر كه فرق داشته باشد ميزان بازارى كه اين پيدا 

شود،  خواهد داشته باشد فرق پيدا مى ژى مىء كم شود در آن رشدى كه تكنولو كند يا اينكه بازار اين شى مى

گوييم در به كار گيرى اين موضوع با آن يكى فرق دارد. بنابراين جايگاهها بايد به هم متقوم باشند.  پس مى

تواند به آن جايگاه هيچ گونه ربطى نداشته  گذاريم نمى موضوعى و مفهومى را هم كه در هر جايگاهى، مى

 باشد.

  ها و جايگاه ميسر است حظه بحران و عدم بحران به وسيله منزلتآسيب شناسى و مال 

به اين است كه اين جايگاهها در ستون ارزش « عدم بحران»و « بحران»گوئيم اصال فهميدن  بلكه باالتر مى    

آيد ارزش خاصى دارد وقتى جاى آن را عوض بكنيد يا معتقديد كه همان ارزش در جاى ديگر قرار  كه مى

ا اينكه معتقديد اصال نظام ارزشى به هم خورده است كه از هر دوى اينها بايد معناى بحران را گرفته ي

 تحويل بگيريد. 
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بنابراين كل جدول به عنوان يك واحد، يك كل و يك وحدت و كثرت خاصى را دارا هست؛ يعنى     

رفتن كثرت، توأم با باال  ، بوده است و تكامل به باال«وحدت وكثرت»زيربناى اولى مباحث زمان و مكان 

ايم كه اگر اين را كنار بگذاريد و سراغ زمان و  رفتن انسجام و وحدت، تعريف شده است. بعد از آن گفته

مكان و كارآئى نسبت بين زمان و مكان بيائيد ولى زيربناى آن نيز كه همان وحدت و كثرت بوده است، اين 

به صورت يك كل متقوم نه يك كلى كه از اجزاى بريده هم بايد يك وحدت و كثرتى داشته باشد، آنهم 

 بريده به صورت كل انضمام بوجود آمده باشد.

  تقسيم به كل و اجزاء و انضمامى -2/3 

كند،  داريم كه آن تعريف، به كل نظر انتزاعى مى« كل»مگر كل انضمامى هم داريم؟ بله! تعريف از     

،. انحاللى آن است كه نتوانيم روى هيچ جزئى دست بگذاريم. «لىانحال»است يا « انضمامى»گويد كل يا  مى

شود دست گذاشت و گفت اينجا سركه يا شكر و  كنيد هيچ جاى از سكنجبين نمى كه درست مى« سكنجبين»

است مثل اين ساختمان كه « انضمامى»ديگرى داريم كه « كل»اند. يك  يا آب است، بلكه درهم منحل شده

باشند. درست است كه بعضى از آن در بعض ديگر  و پنجره هركدامشان عليحده مىآجر و سيمان و درب 

اند ولى معنايش اين نيست كه آجرها با سيمان مخلوط شده باشند و آلياژى شده باشند كه آجر  استتار شده

نباشند، يا آهنها از آهن بودنشان يا چوبها از چوب بودنشان خارج و هويت يكى در هويت ديگرى وارد 

است. ما عرضمان اين است كه نه اينجورى نيست، اگر به كل انضمامى « كل انضمامى»شده باشند. اين كل 

بينيد! مثال در انتقال نيرو در  نظر دقيقترى بيندازيد و در مقصد آن را ببينيد ديگر آن را كل انضمامى نمى

قاومت مصالحى كه در اين ساختمان گردد همه م رود و بعد برمى بردار، نيرويى كه از اين سقف تا زمين مى

شود. در نقشى كه مقاومت  است، نقشهاى خاصى دارند كه در غير اين ساختمان، حتما نقششان عوض مى

اند( بر حسب اين ساختمانهاى  گويند كه يك ساختمان )اينجورى كه برآورد كرده مصالح دارد مثالمى
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% از مقاومت 21گويند  شود. مى ن استفاده نمى% از مصالحش اصال از آ81گويند  موجودى كه داريم مى

شود لذا بلوكهاى پوك خاصى از اشكال هندسى خاصى درست  مصالحش در بردارهاى نيرو از آن استفاده مى

 اند كه بتوان از همه مقاومت مصالح استفاده كرد. كرده

  تقسيم به كل اعتبارى -2/4    

حبتمان در باره اين است كه آيا كل را يك كل انضمامى شويم، ما فعال ص حاال وارد آن بحثها نمى    

بينيم؟ يك كسى دلش خواسته است امرى را  بينيم؟ يا اصال يك كل را اعتبارى ديده و آن را انضمامى نمى مى

كند. آيا اين  امر تقسيم مى 02امر تقسيم كرده است يكى ديگر به  5امر تقسيم كرده و ديگرى به  4مثال به 

شود  شود نه اينكه جارى نمى صرف اعتبار است؟! البته اغراض هم در اين اعتبارات جارى مىتقسيمات به 

كنند؟! آيا امر، امر خطابى است نه برهانى؟! يعنى همان گونه كه يك  ولى آيا از قوه تخيل فرد استفاده مى

ل،، همه اينها را جمع برد، مثال ماه و سرو و دريا و كوه و دشت و دمن و گ شاعر شما را به عالم تخيل مى

گويند ولى شما را در عالم خيال برد و  گويند اينكه برهان نشد. مى آورد، مى كند و در يك بند شعر مى مى

شما هم لذت برديد و در آخر حرفش را نيز تصديق كرديد و به كارى دست زديد مثال خوشحال شديد يا 

ار برهانى كه نكرده است. اين، عين همان است. وقتى گويند اينها كه واقعيت نداشته است ك گريه كرديد، مى

كند به اينكه حصر عقلى را در سلب و ايجاب  كنيد كه منطق حكم نمى بنديهاى خاصى مى كه شما تقسيم

تا 23تا 23تا بعد از آن هم 9تا 9تا بعد از آن 3، 3ايد؛ حاال مثال شما  بندى كرده تمام بكند بلكه شما دسته

اى است كه ما د «كل»كند، اين غير از  آيد به گونه ديگرى تقسيم مى ك كس ديگرى هم مىايد، ي تقسيم كرده

دهيد و  كنيم كه حتما اين كل باالتر از استدالل برهانى كه شما در سلب و ايجاب انجام مى راينجا بحث مى

ء در  ن شىتواند وسيله به وجود آمد شويد، اين كل مى موجب پيدايش يك اعتقاد و يك تصديق جزئى مى

توانستيد در  تواند در اختيارتان قرار بدهد. شما مى شما را در خارج مى« سهم تصرف»خارج بشود؛ يعنى 
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تمثل فرد، در فكر فرد يك روشى بدهيد آن هم نه روش جامع و مانعى كه همه امور را بپوشاند، بلكه 

و « مواد»دهيم كه  چيزى را تحويل مىگفتيد كه موادش را خودت پيدا كن! ما در اينجا معتقد هستيم كه  مى

)يعنى « مفاهيم كاربردى»بلكه « مفاهيم نظرى»نه فقط در مرحله « به نتيجه رساندن»و « صورت تركيب مواد»

تواند كنترل كند( را خواهد داشت. اگر اسم آنجا را  ء به نسبت مى مفاهيمى كه عمل عينى را در ايجاد شى

نمايد بلكه از نظر  كند و به عمل ختم مى برهانى است كه از نظر آغاز مىبرهان نظرى فقط بگذاريم، اينجا 

آن است « ارزشى»گيرد كه اعقتاد در بخش  را به عهده مى« رابطه بين اعتقاد و عمل»و « اعتقاد»هم باالتر، كه 

 توانيد در خارج محقق كنيد؟ را كه شما در نظرتان است چگونه مى« ارزشى»و اينكه 

  مجدد پيرامون وصف و موصوف و مالحظه تقومدقت  -2/5    

 فرمائيد اين تقوم د راجزاء بايد باشد و ما تقسيمات را متقوم ببينيم؟ )س(: پس مى    

 )ج(: يعنى در نظام متقوم.    

شود يا شيوه ديگرى  )س(: آن وقت اين را باز با وصف و موصوف قرار دادن، اين تقوم مالحظه مى    

 است.

  بيان رابطه وصف و موصوفى، مقدمه تبعى براى فهم تقوم -2/5/0    

)ج(: نه! اصال خود وصف و موصوف قرار دادن مقدمه تبعى براى فهم تقوم چند چيز است: يكى اينكه     

گوئيد  شود بعد كلمه، بعد جمله، بعد مقاله را و بعد از مقاله مى بگوئيم عينا كه حروف عليحده آدم گرفته مى

گوئيم وصف و موصوف، مثال امور تبعى، همان طورى كه تقسيم  اله چه هست؟ اول كار ما مىمنتجه اين مق

به كل و اجزاء هم امور تبعى است. در ارتكازات هم كامال معناى اينها در منطق تبعى )منطق انتزاع( جا دارد؛ 

سل شيرين است، وصف و موصوف در ادبيات و ارتكازات جا دارد ولى اينكه مثال خرما شيرين است يا ع

تواند جوابتان را بدهد، معناى شيرينى، ترشى،  اين چيزى است كه از يك كودك هم كه سؤال بكنيد مى
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تواند بچشد و هم براى آن مفهوم و فهم داشته باشد. حاال به آرامى يك قدم باالتر  تلخى و الى آخر را هم مى

شود بالعكس هم بشود و وصف،  اينكه مىرويم كه آيا هميشه مثال اصل در وصف، موصوف است؟ يا  مى

رسد كه اين هم، امرى است كه  گوئيم: قيمت يك چيز كه به نظر مى اصل در موصوف قرار گيرد؟ حاال مى

باشد ولى ديگر اضافه شدن اين دوتا به همديگر در مفاهيم تبعى نخواهد بود يعنى  مى« تبعى»در مفاهيم، 

تر، قيمتش بيشتر است كه  گويند پيداست كه سيب شيرين ر است. مىتر، مرغوبت گوئيم: قيمت سيب شيرين مى

گوئيم صحيح است كه بگوئيم به هر نسبت كه شيرينى سيب  آئيم يك نسبتى را برقرار كرده و مى در اينجا مى

بينيد از مفاهيم عرفى  شود يك چنين تناسبى را بست؟ از آنجائى كه مى بيشتر باشد قيمتش باالتر است؟ مى

اش اين  آوريم، گو اينكه اين هم تا يك اندازه شويم معناى نسبت و سهم تأثير را مى داريم خارج مى كم كم

تر  شود سيب را هم شيرين جورى نيست كه در خريد و فروش و امثال ذلك، مردم نفهمند. ولى اينكه آيا مى

شود؟ بلكه  تر برود يا نمىتر بشود تا قيمتش باال توان شرايطى را ايجاد كرد كه سيب شيرين كرد؟ آيا مى

شود اين را كم و زياد  شيرينى سيب يك چيزى است كه ذاتى آن است، در يك حدى است آيا تا چه حد مى

 شود. شود كه تصرف، در كيفيت ديگر مى كرد؟ اينها ديگر از مقوالت ديگرى مى

وصوف قرار دادن، )س(: يعنى شما شيوه مالحظه تقوم اوصاف و مفاهيم به همديگر را وصف و م    

 ايد؟ گرفته

كنيم  ايم ولى جاى وصف و موصوف را كه عوض مى )ج(: شروعش را از وصف و موصوف قرار داده    

 شود. اولين قدمى است كه كم كم تغيير پيدا مى

برادر حسينيان : اگر نكته اين باشد كه ما همين شيوه تعويض وصف و موصوف را براى رسيدن به تقوم،     

 دهيم، اين پله اول، تبعى است. گوئيم اول، وصف و موصوف قرار مى رار بدهيم مىمالك ق

 )ج(: نه! اين تنها نيست.    
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خواهد « مفهوم تقوم»اى براى رسيدن به  كنيم، كم كم پله گوئيم وقتى جاى اين را عوض مى )س(: بعد مى    

 خواهيم به آن برسيم. بود كه در جدول مى

گوئيد كه  گوئيد يك مفهوم تبعى ديگر كل و جزئى هم داريم و بعد مى دمه ديگرى كه مى)ج(: البته با مق    

 شان به همديگر از قبيل رابطه وصف و موصوف است. آن كل هم رابطه

)س(: حاال همين قسمت را بايد يك مقدارى توضيح بفرمائيد كه ما وقتى رابطه بين وصف و موصوف را     

 كنيم... عوض مى

كنم برايتان روشن بشود. يك مفهوم انتزاعى  كنم كه گمان مى اال من بالعكس آن را فرض مى)ج(: ح    

اسم « سيب شيرين»هم اسم ماهيت ديگرى است. « شيرينى»، اسم يك ماهيت است، «سيب»كنيم،  فرض مى

يك مجموعه است حاال اين كدامشان اصلى است؟ طبيعتا سيب اصلى است. ماهيت شيرينى را جز در يك 

توانند بيابيد، يا در خرما است يا در عسل است و امثال ذلك، اين ماهيت را بايد در يكى  موضوع ديگرى نمى

بينيم، مفهوم شيرينى  از ماهيات ديگر ببينيم كه ماهيات ديگرى انتزاع شده است، خودش را كه در مفاهيم مى

ديگرى قرار داشته باشد. حاال من از مثل مفهوم ترشى، سفيدى و الى آخر، ماهيت بود ولكن بايد در جاى 

تر باشد  گويم اگر شيرينى سيب قابليت تغيير نداشته باشد و سيب هر چه شيرين كنم و مى شما سؤالى مى

توان شيرينى سيب را اضافه كرد بلكه معنايش اين باشد  قيمتش بيشتر است و معنايش نيز اين نباشد كه مى

يك درجه خاص از شيرينى را متناسب با ماهيت خودش داراست،  نوع سيب داريم كه هر كدامش011كه ما 

تواند تبديل به سيب درجه دوازده نمايد. مثال اگر بگوئيد  در اين صورت سيب درجه دهم را هيچ كس نمى

كرده است. )البته  01 كه نوع درخت و زمين و آب و خاكش ماهيت اين سيب را را سيب شيرين در درجه

اى است  گويد سيب شيرين مجموعه بندى هم كرد.( اين غير از كسى است كه مى هاگر بشود روى آن درج

 شود. كه داراى ساختار است و هرگاه نسبتهاى درونى آن كم و زياد بشود نسبت شيرينى آن كم و زياد مى
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 جايگاه اوصاف و اجزاء در جدول و بيان تقوم آنها -2/5/2    

كردن به نظام ساختار و نسبت بينشان ارتباط پيدا كند، يعنى  يعنى وصف و موصوف و جاى آن را عوض    

در كارآئى در مرتبه اول، صحبت از كارآئى نداشته باشيد بلكه اول، صحبت از اين داشته باشيد كه آيا وصف 

ايد؟ يا  اى است كه در يك خط آن را نوشته و موصوف و عوض كردن جاى آن، به معناى يك مفاهيم بريده

ايم، اين يك خط عمودى نيز دارد كه صحيح است اجزاء را  ن خط كه آن را افقى رسم كردهاينكه در اي

شود كه نسبتى بين  تر بشود جاى اين اجزاء بدين نحو عوض مى بنويسيم و بعد بنويسيم هر وقت شيرين

 ساختار و وصف و موصوف برقرار باشد.

 ن و. مكان است؟گوئيم زما برادر رضايى : به همان تعبيرى كه قبال مى    

)ج(: حاال ما االن كارى به آن تعابير نداريم، اينجا كه ما هستيم اصال كارى به آن بحثها نداريم، به خود     

خواهيم  كنيم نمى گوئيم؛ چون داريم نظام را تعريف مى اى را كه حاال مى همين بحث كار داريم، همين جمله

 وارد مباحث زمان و مكان بشويم.

 ! اينكه وصف و موصوف، اصل در كل و جزء باشد.)س(: نه    

داريم، ساختار را « ساختارى»داريم و يك « وصف و موصوفى»گوئيم يك  بگوئيم، ما مى« اصل»)ج(: چرا     

 شود. شود، وصف كه عوض بشود ساختار عوض مى كه عوض بكنيم وصف عوض مى

 شود. )س(: پس نسبت اينها مساوى مى    

اند، كارى نداريم كه نسبتش مساوى است يا دو برابر  هم نسبت دارند، به هم گره خورده)ج(: يعنى به     

است يا يك برابر است بلكه كار داريم به اينكه اين اجزائى را كه اينجا در يك ترتيبى نوشتيم، جايشان را كه 

 شود. يك ذره عوض كنيد اينجا در خط اين طرف عوض مى

 شود. )س(: خط افقى عوض مى    
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شود؛ يعنى چيزهايى در خط افقى نوشته  )ج(: خط افقى را عوض كنيد آن وقت جاى اينها عوض مى    

اى  شده است، چيزهايى هم در خط عمودى نوشته شده است كه بين اين خط افقى با خط عمودى رابطه

شود  مى در كوچكترين سطح پيدا« تقوم»وجود دارد. اين اولين دركى است كه از « پيوستگى»است، يك 

را « نسبت»نويسيد كه مشعر به نسبت است كه آن  در وصف و موصوف مى« تقوم و تأخرى»يعنى شما يك 

شود. اين اولين جايى است  در اجزاء مالحظه كرده كه نسبت بين اجزاء و نسبت بين وصف و موصوف مى

ز قبيل گفتن يك كلى و تان ديگر ا خواهيد مجموعه به هم پيوسته درست بكنيد؛ يعنى مجموعه كه شما مى

كنيد )آدرس  باشد، مثال يك آدرس درختى درست مى قيد زدن به آن و شاخه شاخه از آن جدا كردن نمى

شود( اين آدرس درختى را شما  ، و امثال ذلك تعبير مى0/0/3، 0/0/2، 0/0/0درختى اصطالحا به همين، 

تا با يك 9تا سرباز )مثال 01گويند  رار دهيد مثال مىبنديها ق هاى بريده بريده در دسته توانيد به نحو شاخه مى

تا گروهان و مثال يك نفر كه فرمانده آن است 01گوئيد  شود، بعد مى شوند( يك گروهان مى تا مى01نفر كه 

تاى از اين و يك نفر ديگر يك 01گوئيد  گذاريد، بعد مى شود و يك نام ديگرى بر آن مى يك دسته ديگر مى

شناسى بكنيد،  توانيد آسيب گذاريد. شما يك دسته اين رقمى داريد كه در آن نمى اى آن مىنام ديگرى را بر

باشد نهايتش اثبات حكم براى « حصر عقلى»و « نفى و اثبات»اگر به سبيل « انتزاعى و اعتبارى»بندى  دسته

كه يك الزمه كند  هر تك تك از موضوعاتش خواهد داد كه حكم نظرى خواهد بود يعنى اثبات يا نفى مى

كه در يك جا اثبات يا نفى شده است، به قسيم آن هيچ ربطى ندارد و براى آن تأثيرى نخواهد داشت اال در 

باشد؛ اگر چيزى براى مقسم ثابت شود براى  مى« مقسم»چيزى كه هردو با همديگر در آن مشترك هستند كه 

يق كلى بر كل( باز براى مقسمشان چيزى را اقسام هم ثابت شده است )به نحو اندراج مصاديق در كل، مصاد

 كنيد،  اثبات مى
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ايد در آن  گويم چيزى را كه براى اين ثابت كرده گوئيد اين مقسم ما هم يك قسيمهائى دارد، مى مهائ مى

شود مگر امرى باشد كه در مقسم باالترى اثبات شده يا قابليت اثبات داشته باشد. بنابراين  قسيمها ثابت نمى

كنند چون در يك خط طولى كه  اى را براى موضوع اثبات مى الزمه« احكام»در يك خط طولى هميشه 

خواهيم كل  براى كل ساختن ندارد. حاال ما مى« قابليت عقلى»توانيد كل بسازيد،  ايد نمى قسيمها را جد كرده

وحدت )چيزى را كه بسازيم، چكار بكنيم؟ بايد اول بتوانيم مفهوم كل ساختن را يعنى وابستگى دوئيت و 

اى به  كنيم( را معلوم نمائيم. بايد ديد كه دوئيت چگونه وابستگى بعدا هم در رياضيات از آن صحبت مى

توانيد بكنيد، اگر توانستيد اثبات نسبت كنيد  مى« اثبات نسبت»وحدت دارد؟ اعتبارا يا انتزاعا؟ يا اينكه خير، 

 ود قسيم بودن به هم نيز وابسته باشند.آن وقت بايد قسيمها در عين قسيم بودن، در خ

«والسالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته»    
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 «ت و كثرت در نظامنحوه ايجاد وحد»ضرورت بررسى  -2    

  

بندى كه حاكم بر جدول است فرموديد و در  بقيه =   برادر پيروزمند: جلسه قبل توضيحاتى راجع به تقسيم

بندى مطلبى كه ما از خدمتتان استفاده كرديم اين بود كه آن كه چه در جدول به دنبال آن  توضيح شيوه تقسيم

متقوم است، در توضيحات، سؤالى برايمان مطرح شد كه دهد انعكاس  هستيم و منتجه جدول را تشكيل مى

شود. اول براى اينكه انعكاس متقوم معلوم شود بايد دو چيز مشخص شود: يكى  به دو قسمت تبديل مى

دهيم بدين معنى كه يك وصف را چگونه تبديل به چند وصف  اينكه ما تكثير اوصاف را چگونه انجام مى

كنيم و  كنيم بدين معنى كه چگونه در هم منعكسشان مى ا را به هم متقوم مىكنيم. دوم اينكه چگونه اينه مى

شيوه انعكاس چيست؟ قسمت اول قبال مورد سؤال نبود ولى اگر الزم بدانيد توضيح بفرمائيد چون اين نكته 

صل براى بعد الزم است كه )ما فرضا بر روى تقسيم توسعه، ساختار و كارايى اگر بحثى نكنيم و آنها را ا

خواهيم تقسيم كنيم، و در خصوص اين موضوع )كارنامه  موضوعه بگيريم( وقتى در قسمت ساختار مى

رسيم حاال يا بايد مفاهيم جدول را حفظ كنيم و يا اگر قرار باشد  فرهنگستان( به تأسيس، آزمون، طراحى مى

رسيم بايد راه آن معلوم  مى كه بفهميم توسعه تناسب با ساختارى بودن دارد و از تناسب ساختار به اينجا

خواهيم اوصاف را متقوم كنيم و شيوه  باشد. قسمت دوم اينكه شيوه انعكاس چگونه است؟ يعنى چگونه مى

متقوم كردن اوصاف و تقسيمات چيست؟ چگونه اوصاف را تقسيم و به هم مرتبط كنيم تا متقوم مالحظه 

ايم اين بود كه شيوه متقوم كردن اوصاف  ستفاده كردهكرده باشيم؟ در اين رابطه مطلبى كه از جلسات قبل ا
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باشد پس اگر  يعنى شيوه مالحظه ارتباط اوصاف با يكديگر وصف و موصوف كردن آنها نسبت به هم مى

توانيم ارتباطات  گانه وصف و موصوف كنيم مى 23سه بار اينها را نسبت به يكديگر در يك مجموعه 

مان اين است كه براى مالحظه ارتباط سه وصف  اگر بگوئيم شيوه كلى وصف را با يكديگر ببينيم آن وقت3

بايد اينها را وصف و موصوف كنيم پس تفاوت اين وصف و موصوف كردن با آن خصوصيتى كه براى 

اوصاف توسعه فرموديد در چيست؟ چون در واقع خصوصيت و مايز تقسيمات اوصاف توسعه را نسبت به 

خواهيم  موصوفى بودن قرار داديد و فرموديد چون در اوصاف توسعه مى تقسيمات ساختار همين وصف و

تغييرات را كنترل كنيم و كنترل تغييرات به وسيله نسبت بين وصف و موصوف است پس در تقسيمات 

كنيم تا با اين كار نسبت را كنترل كرده تا كنترل تغييرات را نتيجه بدهد، البته  توسعه وصف و موصوف مى

دهد براى ما روشن نيست. پس اگر شيوه مالحظه تقوم، وصف و  ه كنترل تغييرات را نتيجه مىاينكه چگون

 موصوف كردن است تفاوت آن با خصوصيتى كه براى اوصاف توسعه فرموديد چيست؟

سؤال دوم هم اين بود كه شيوه تقوم اوصاف چيست؟ اگر وصف و موصوف است آن وقت با اين     

توسعه فرموديد كه خصوصيت اوصاف توسعه وصف و موصوف كردن است خصوصيتى كه براى اوصاف 

 شود. تفاوتش چه مى

و با توجه « جدولمان انعكاس متقوم ابعاد است»مطلب ديگر اينكه عبارتى در جلسه گذشته فرموديد كه     

جزاء را باشد حال اگر ا به اينكه يك بخش ساختار هم داريم و در بخش ساختار هم، تقسيمات به اجزاء مى

شوند؟ يا اينكه نه تقوم همان گونه كه در ابعاد قابل مالحظه  بخواهيم متقوم ببينيم آيا اجزاء تبديل به ابعاد مى

باشد در اجزاء هم همان گونه است بنابراين شيوه حاكم را بايد انعكاس متقوم بگيريم. حال اين انعكاس  مى

كنيم سروكار با ابعاد داشته  ت قسمت اولى كه تقسيم مىمتقوم اعم از تقوم اجزاء يا ابعاد باشد ممكن اس

باشيم ولى وقتى به تقسيمات داخلى كه هر كدام خصوصيت خودش را داشته باشد مثال يك بخش ان اجزاء 
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اى  باشد و سؤال ديگر اينكه آيا بين ابعاد و اوصاف تفاوت قائليم يا نه و اگر متفاوت است از تقوم اينها نتيجه

 يا نه؟ آيد بدست مى

 مهمترين مطلب در مورد جدول بيان نحوه نظمى است كه در جدول وجود دارد -0 

حجةاالسالم والمسلمين حسينى: بحث در باره انعكاس تقوم است سؤاالتى كه فرموديد ابتدا در مورد     

نم شما ك نظام جدول بود. در مورد نظام جدول كارى به مفهوم خاصى در آن نداريم به طور مثال عرض مى

توانيد به هر وحدتى كه فرض بشود اطالقش كنيد مثال يك قندان،  به عنوان اينكه مى« يك»گوئيد  وقتى مى

باشد اين است كه نحوه  يك قلم و امثال ذالك حتى يك جمله. بنابراين ابتدائا چيزى كه در جدول مهم مى

 نظمى كه در اين جدول وجود دارد را تعريف نمائيم.

  

  نظم در هر جدول متناسب است با مفاهيم موجود در جدولنحوه  -0/0 

اى از نظم را داراست و هر نوع جدولى در آن يك نحوه تقسيماتى وجود دارد  چون هر جدولى يك نحوه    

كه بايد متناسب با نحوه مفاهيمى كه در آن هست باشد پس جدول بريده از مفاهيم و بريده از نحوه تقسيم و 

 .تكثير خودش نيست

  شاملترين نظم در جدول، توسعه، ساختار، كارائى است -0/2 

گذاريم سمت راست آن به طرف آخر بايد بحث ساختارى باشد و سمت  وقتى جدول را مقابلمان مى    

چپ به طرف آخر آن بايد بحث كارائى باشد. قسمت باالى جدول بايد بحث اوصاف توسعه باشد پس 

كنيم بايد قابل پذيرفتن سه عنوان باشد  اى خاصى كه در اين جدول مشاهده مىه بنابراين هر يك از اين خانه

بينيد. پس بنابراين در پايين جدول چيزى و عنوان  بدين معنى كه در كوچكترين خانه هم شما سه وجه را مى

يد گوئيم كه از اين طرف هم با خاصى ذكر نكرديم و متكفل بيان آن هم نيستيم يعنى پايين جدول را نمى
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اى را كه  عنوانى را بيان بكنيم ولى از سه طرف ديگر بايد محل بيان اين اوصاف باشد يعنى بايد هر خانه

گذاريد بگوئيم اين خانه نسبتش به توسعه و نسبتش به ساختار و نسبتش به كارائى چيست؟ در  دست مى

يد مالحظه بشود كه هيچ خود اين معنا كه نسبت داشته باشد به هر سه خصوصيت معناى تقوم اوصاف با

 اى نيست كه موضوع كالم توسعه و يا موضوع كالم ساختار و يا موضوع كالم كارايى قرار نگيرد. خانه

  رعايت تناسب جايگاه با مفاهيم امرى است ضرورى -0/3 

گيرد  شويم كه مفهومى كه در اين جايگاه قرار مى گيرد براى هر سه بحث متوجه مى وقتى موضوع قرار مى    

توانيم در جايگاه قرار  نيز بايد تناسب داشته باشد با اين جايگاه يعنى مفهوم غير متناسب به جايگاه هم نمى

 دهيم بايد مفاهيم مفاهيمى باشند كه يك نحوه تناسبى با جايگاه داشته باشند.

  توضيحى پيرامون مفهوم تقوم اوصاف -2 

باشد  ه گفته شد نسبت به سه وصف متناسب با منزلت، مىغرضمان از معناى متقوم هم اين جامعيت ك    

كند اما آن منزلت از امور مثال زيربخشى است كه بايد منتجه آن  مثال اين منزلت ركنى در توسعه را معرفى مى

ركنى را معرفى كند درست است كه بُعد هست ولى نسبت تأثير اين بُعد با يك بُعدى كه در مرتبه شامل آن 

كنيم آن گاه در  طعا خيلى كمتر است بنابراين وقتى سهم تأثيرى متناسب با منازل مالحظه مىقرار دارد ق

اى از  شود يعنى هر وصفى و خانه ها هم به اوصاف توسعه، ساختار، كارائى شدت و ضعف برقرار مى نسبت

ار و يكى ركن در تواند ركن در ساخت تواند باشد يكى مى ها نسبتش به سه موضوع نسبت برابر نمى اين خانه

كند سهم تأثير محورى آن  كارائى باشد، نسبت حتما دارد يعنى سهم تأثير تبعى آن كارائى را معرفى مى

تواند بالعكس باشد يعنى هيچ كدام از اين  كند در يك جاى ديگر اين سهم تأثير مى ساختار را معرفى مى

هم نيستند بلكه يك منزلت در يك نظام است و  ها در جدول بريده از جايگاهها و به اصطالح منزلت و خانه

هر منزلتى از منزلتهاى اين نظام نسبت تأثير خاصى از آن اصلى هست و نسبت خاص ديگر، آن درجه 
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خاص از تأثير را ندارد يعنى در جدول كارنامه فرهنگستان ربط ساختار به تأسيس چه هست؟ طبيعتا تأسيس 

اى و منزلتى واقع شده كه اين منزلت نسبت تأثير اصلى  ال در خانهربطش به ساختار يك ربط خاصى است مث

آن نسبت تأثير ساختارى است و نسبت تأثير فرعى آن نسبت تأثير توسعه يا نسبت تأثير تبعى آن نسبت تأثير 

كارايى است از باب مثال در كل جدول كدام منزلت، در وحدت جدول امرى است محورى كدام امر تصرفى 

 شود. اى ببينيم چه مفهومى واقع مى ر تبعى است بعد بايد متناسب با هر خانهو كدام ام

  معناى اصلى فرعى و تبعى بودن جايگاهها در جدول -2/0 

البته براى كل جدول در وحدت آن، زمان امرى محورى يا اصلى است مكان يا ساختار در آن امرى     

باشد ولى در خانه سمت  و مكان است امرى تبعى مىفرعى يا تصرفى است و كارايى كه نسبت بين زمان 

بگوئيم نسبت آن به كارايى نيز نسبتى است تبعى « بنيان»توانيم براى  چپ جدول، جايگاه تبعى دارد لذا نمى

نسبت آن در وحدت نسبت تبعى است يعنى از سمت چپ به سمت راست ولى در خود تبعى بودن سه 

در تبعى اصلى هستند باز در بين خود آنها خانه اول اصلى اصلى است منزلت اول سه منزلتهايى هستند كه 

 پس ما بايد اول نظام را ذكر كنيم.

  تفاوت تقسيم در كل و تقسيم در كلى -2/2 

مهمترين مطلب هم همين است كه آيا جايگاههايى را كه داريم به صورت نسبتهاى مساوى در آنها تغيير     

كنيم يا  رويم براى همه يك حكم مى مت راست جدول كه به سمت چپ مىشود يعنى مثال از س پيدا مى

آئيم آيا به يك  نسبت به هر سه وصف مرتبا تغيير پيدا ميشود و هم چنين باالى جدول كه به طرف پايين مى

كند كه  نحوه در حال تقسيم ربط اوصاف توسعه هستيم و يا اوصاف توسعه به يك نسبت خاصى تغيير مى

آيد اختالف اين تقسيم با تقسيماتى كه به صورت خطى و يا به تعبير ديگر كلى و  ت به نظر مىدر اين قسم

شود كه تفاوت زيادى هم دارد شما در تقسيم كلى به  كنيم تفاوتش واضح مى اقسام را كه مشاهده مى
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ك كلى قرار كنيد حتما براى اقسام يا براى مصاديقى كه تحت ي مصاديق يك حكم را كه براى كلى ثابت مى

كنيد حاال جسم، نامى و غيرنامى دارد و هر  شود مثال يك حكمى را براى جسم اثبات مى گيرد ثابت مى مى

شود آن حكمى كه براى جسم صادر شد مقدم بر حكمى است كه براى جسم نامى ثابت  دو را شامل مى

ط در آن نمو باشد نسبت آن به شود اگر شر كنيد و اين حكم جسم نامى حتما براى باالتر آن ثابت نمى مى

جسم اين طور نيست كه اثبات باشد يعنى صحيح نيست كسى چيزى را ثابت كند براى نامى و بعد بگويد 

كل جسم داراى اين حكم هستند چرا؟ براى اينكه فرض شما اين است كه جسم داراى نامى و غيرنامى 

ايد يعنى نسبت دادن به  غير از آن نفى كردهاست و اين خصوصيت را هم براى نمو اثبات كرديد كه براى 

شود كه از يك مجموعه تجريد شده است  غير آن نفى شده پس وقتى حكمى براى خصوصيتى اثبات مى

گوئيد كه اين حكم را با  كنيد و مى تواند سرايت بكند، سپس يك تقسيم ديگرى مى ديگر به آن مجموعه نمى

كنيم و سپس در تقسيم بعدى وقتى ناطق بودن براى  ده ثابت مىاين دالئل براى جسم نامى متحرك باالرا

 انسان ثابت شد اين نطق براى هيچ يك از مقسم و يا قسيمهاى آن قابل اثبات نيست.

  انعكاس تغييرات در تقسيمات كل -2/2/0 

آن  شود نسبت تغييرات به خالف اينكه در يك كل نه كلى بايد يك حكمى كه براى يك عضو اثبات مى    

شود در اين خصوصيتى كه  به ساير اعضاء و اجزاء كلى و كل قابل لحاظ باشد يعنى تغييراتى كه پيدا مى

براى اين عضو است بايد منعكس در ثمره كل بشود حاال اگر فرض چنين شد آن وقت بايد نسبت يك 

اين عضو اصلى گوئيد اين صفت براى اين بخش يا براى  ها روشن باشد مثال مى خصلت به ساير خصلت

توانيد بگوئيد اين وصف كارى به بقيه و بقيه  اش در كل هستيد نمى است ولى به دليل اينكه در حال مالحظه

گوئيم سهم تأثيرى است و به نسبت بايد حضور هر يك از اوصاف در كليه  كارى با اين ندارند پس مى
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نسبت آن به ساير منزلتها در وجود و تغيير منزلتها مشاهده بشود ولى متناسب با منزلت بنابراين منزلت و 

 خصوصيتها بايد حتما مالحظه بشود تا معنى انعكاس تقوم را مالحظه كنيم.

 تواند معرف اوصاف اجزاء قرار گيرد در انعكاس متقوم منتجه يا وحدت مى -2/3 

طرف مكان و  با اين توضيحاتى كه داديم كه به اصطالح يك طرف جدول، معرف توسعه و زمان و يك    

ساختار و يك طرف كارائى است كه هر كدام از اينها حقيقتشان به غير وابسته است، اين جدولها جدولهايى 

نيستند كه تأليفى آنها را كنار هم بگذاريد و صحيح است كه هر منزلت براى كل مجموعه به عنوان وصف 

ت و منتجه بايد معرف اوصاف هاى معرف كلتان يعنى وحد مجموعه تلقى بشود همان گونه خصوصيت

 اى را كه دست بگذاريم بايد بگوئيم چه نسبتى به توسعه ساختار و كارايى دارد. اجزاء باشد يعنى هر خانه

 تواند معرف وحدت قرار گيرد در انعكاس متقوم كثرت مى -2/4 

نى وحدت با حاال به عكس آن هم صادق است كه بگوئيم همه منازل به منزله وصف وحدت هستند يع    

ها شناخته بشود اگر فرض شد كه هر گونه تغييرى در نسبت بين كثرتها و منزلتها به هم در كل اثر  آن كثرت

شوند براى وضعيت منتجه يعنى در منتجه  بينيد وصف مى گذارد تمام اين خصوصياتى را كه در اينجا مى مى

شناسى وحدت بايد بازگشت پيدا كند به  يبسهم تأثير دارند ولى نه به صورت مساوى. به تعبير ديگر آس

شود هم تقوم  سهم تأثيرهاى منزلتها نسبت به آن وحدت و بنابراين بيان كثرتتان هم وصف براى وحدت مى

شود و هم تقوم كل نسبت به اجزاء يعنى هر خانه به كل متقوم است همان گونه  اجزاء به همديگر تمام مى

 كه كل به اجزاء متقوم است.

 در انعكاس متقوم منزلتها )كثرتها( نيز به هم متقوم و معرف يكديگرند -2/5 

حاال اگر اينطور شد آيا منزلتها هم به يكديگر متقوم هستند يا منزلتها به يكديگر به غير از اينكه از طريق     

گونه  آوريد معناى آن اين است كه يك كل باشد متقوم نيستند همين كه شما لقب متقوم را در وحدت مى
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هاى جدول به معناى  شود و هر گونه تغييرى در هر كدام از خانه نسبت و تناسبى با ساير منزلتها لحاظ مى

 تغيير منزلت است.

  خاص نبودن اصطالحات جدول مدل تعريف -2/6 

كنيم كه در آن اصال اصطالحات خاص توسعه و ساختار و  پس بنابراين يك جدولى ابتدائا درست مى    

توان آورد بلكه بايد سهم  در آن جدول نباشد و بعد آن اصطالحات را به صورت بريده از هم نمى كارائى

تأثيرى مالحظه شوند يعنى بگوئيم سهم آن در ساختار اين اندازه در توسعه اين اندازه و در كارايى اين 

غ يك موضوع خاص مثال شود سرا اندازه است تا منزلتها قابل تعريف بشود پس از اينكه قابل تعريف شد مى

كارنامه فرهنگستان يا هر چيز ديگر را كه بخواهيم تعريف بكنيم رفت پس آن جدول عام ما مدل تعريف 

براى هر موضوعى از جمله موضوعات كار فرهنگستان است پس بنا بر مبناى ما هر كارى كه در عالم انجام 

و چه التفات نباشد جايگاهى دارد و ما بايد بتوانيم گيرد چه التفات باشد به اينكه در نظام واليت هستند  مى

جايگاه آنها را تعريف كنيم و از نظر دستگاه خودمان بگوئيم اينها اوصاف زمانى، مكانى و اوصاف كارائيشان 

شود و  باشد و سهم آنها چه مقدار است. و به هر حال تأثير پذيرى آنها در تعريف ما مشخص مى چه مى

شود و  يد در پايان بگوئيم كه اگر مثال فالن متغير را دست بزنيم چه تأثيراتى در كجا پيدا مىبنابر تعريفمان با

شود پس بنابراين اول چيزى را كه ما در پاسخ نسبت به سؤاالتى كه فرموديد عرض  چه تأثيراتى پيدا نمى

نظام هستيم و اينكه منزلتها گيرد كه براى اين كار در حال تعريف  كرديم مسئله تكثير بود كه چگونه انجام مى

كنند پس از اينكه اشراف بر كثرت و وحدت نظامتان پيدا كرديد آن وقت روش  چگونه كثرت پيدا مى

 تعريف شما تمام شده است.

  كاربردى شدن تعاريف در صورت انعكاس متقوم اوصاف -2/3 

  روش تعريف در منطق صورى -2/3/0    
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باشد ما بايد اول نظام تعريف را  ار بگيريم به هر عنوان بحث ديگرى مىحاال اين روش را چگونه به ك    

گوئيم مثال شما براى تعريف در منطق صورى يك  بشناسيم و اينكه به چه چيز و چرا تعريف مى

كنيم بعد يك  گوئيد كه ما براى تعريف اول يك چيزهايى را تجريد مى كنيد مى خصوصياتى را ذكر مى

كنيد  دهيم و از طريق قيد قرار دادن جا براى آن درست مى چيزهايى ديگر قيد قرار مى چيزهايى را در كنار

باشد و همعرض آن چه هست و به عبارت ديگر قسم چه چيز و  كه اين عنوان شامل چه و مشمول چه مى

باشد؟ در منطق صورى اينكار به وسيله جنس و فصل انجام  مَقسم آن و اقسامى كه در آن هست چه مى

گويند حيوان ناطق اگر هم بخواهيد از جنس بعيدش آغاز كنيد  گيرد و در تعريف االنسان ماهو؟ مى مى

توانيد بگوئيد جسم نامى متحرك باالراده الى آخر تا بگوئيد حيوان ناطق آيا واقعا جدول تعريف شما هم  مى

ت و كثرت تعريف انجام كنيد؟ در اينجا ديگر با يك نظام و يك وحد همين طور است؟! چگونه تعريف مى

 گويد ناقص است، تعريف درست نيست. دهيد مى پذيرد لذا به كمتر از اين تعريفى كه بر مبناى واليت مى مى

 آيد از تعاريف انتزاعى ابزار تصرف بدست نمى -2/3/2    

د كه نظام آيا اين نحوه تعريف يعنى تعريف يك موضوع به نحو تام، تعريفى است كه قابليت اين را دار    

خواهيد مثل اين است كه مثال  باالتر و درونش را مطالعه كنيد و معادله بدست بيايد. تعريفى را كه شما مى

اش اين  ا  اين معنى2 گوئيد پ گويد آب چيست شما به جاى اينكه بگوئيد جسم بارد بالطبع مثال مى كسى مى

آيد حاال اين تعريف  اش آب بدست مى ايط تركيبىاست اين معادله را هر كجا توانستيد ايجاد بكنيد، در شر

يعنى معادله بدست آوردن يا توليد كردن چيزى با تعريف تجريدى كردن ان تفاوت دارد كه مثال برودت و 

ء ببينيم بعد هم بالطبع بودن غير بالطبع بودن را ببينيم و بگوئيم بارد بالطبع و يا  حرارت و اوصاف ديگر شى

 شود يعنى تعريف ما بايد تعريفى باشد كه ابزار تصرف باشد. مىسيال بارد بالطبع 

  ضرورى است« علم»ابزارى بودن تعاريف بنابر تعريف  -2/3/3    
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گوئيد وسيله  يعنى در بحثى كه شما داريد براى علم چه خصلتى قائل هستيد؟ شما در تعريف علم مى    

گوئيد وجود يا مراتب وجود  ماده قانونمند را هم نمى كنيد و اين تصرف است و علم را به قانون تعريف نمى

شود قانون پس از فاعليت و به  گوئيد يك نظام فاعليت داريم كه قانون به تبع آن ايجاد مى است بلكه مى

دهيد متناسب  گوئيد بايد تعريفى هم كه مى شود و نه فاعليت به قانون و اگر اين گونه مى فاعليت تعريف مى

  وحدت و كثرت -0ت باشد در حقيقت سه بحث با تعريف معرف

  زمان و مكان -2 

توانيد طورى عمل كنيد كه ابزار تصرف واقع  علم و قانون   را كه تمام كرديد حاال در تعريف شما نمى -3 

 نشود بايد تعريف وسيله تصرف شود.

انعكاس تقوم باشد به  اى كه گذاريد؟ در مرحله اى اسم وسيله تصرف را تعريف مى پس در چه مرحله    

ظهور »گوئيم بلكه آنجايى را كه  نظام متقوم اصطالحاتتان كه تقوم آن ظهور و بروزى ندارد تعريف نمى

كنيد كه سير يك  گوئيم يعنى ظهور موضوع تصرفمان. از اينجا به بعد سيرى مى است تعريف مى« تقوم

 .معادله است كه موضوع تصرف به عنوان وسيله تصرف مشخص شده

  بر توصيف جدول« نحوه وحدت و كثرت د رنظام»تقدم بحث فلسفى در مورد  -3 

آيد كه جواب يك مقدار از  كنيم و به نظر مى حاال يك خصوصيتى را هم در مورد اين قسمت عرض مى    

سؤاالت پاسخ داده شده باشد و آن عبارت از اين است كه قبل از اين كه ما چگونگى تكثير مفاهيم را 

حظه كنيم چگونگى وحدت و كثرت خود نظام جدول را نگاه كنيم، )جدول هم شايد اصطالح درستى مال

كنند بلكه جدول به  نباشد بايد بگوئيم منزلت نظام چون نوع جدولها را كه به اين خصوصيت ترسيم نمى

يد و كند( شما يك ترسيم نظام دار هايى هست كه يك نحو ترتيب را منعكس مى عنوان رسم يك خانه

منزلتهاى آن كه داراى يك وحدت و كثرتى است كه بايد وحدت و كثرت و خصوصيات آن مشخص بشود 
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خواهيم ببينيم كه اين  هاى جدول مى ها را خالى فرض كنيد. يعنى قبل از پر كردن خانه بنابراين بايد اين خانه

 خطها را چگونه بكشيم.

و بعد از آن بايد كيفيت وحدت و كثرت را در يك نظامى  يعنى ابتدا يك بحث فلسفى بايد داشته باشيم    

كه انعكاس تقوم باشد روشن كنيم يعنى بايد بگوئيم نظام انعكاس تقوم چيست؟ و چه خصوصيتى دارد؟ 

شود خطوطى را كه به صورت  بعد از بيان خصوصيت بنابر بحثى كه آنجا اثبات شد منزلت چگونه پيدا مى

كنند و به اصطالح منزلتهايى كه  شيم و برخوردهايى كه خطوط با يكديگر مىك افقى و عمودى در جدول مى

ايم بعد  شود بايد مبتنى بر نظام فلسفى ما باشد اگر اين گونه شد نظام تعريف را درست كرده قابل تعريف مى

آن چيزى نوشته بايد هر كدام از منزلتها را كه در آن نظام قرار دارد بتوانيم براى آن منزلتها بدون اينكه در 

 2،0يا  0،2اش تعريف كنيم و به طور مثال بگوئيم منزلتى كه واقع شده در  شده باشد يك پاراگراف درباره

 شود و چه معنايى دارد. نسبت به اين منزلت و نسبت به آن چه مى

 ضرورت توصيف فلسفى منزلتها قبل از بيان آنها )مثال( -3/0 

گوئيد حاال  كنيد و بعد مى بزنيم مثل اينكه شما نظام يك دولت را ترسيم مى اش را اگر بخواهيم مثال ساده    

اى اول  كنيد هنوز چارت كشى نكرده وزيرى، پست رياست جمهور و اين نوع پستها را ذكر مى پست نخست

كنيد بعد يك حدود وظائف و اختيارات را براى آن تعريف نموده و  از نظر فلسفى يك پستهايى را تمام مى

گوئيد اين چارت تشكيالتى آن است  عد نمودار جايگاه هر كدام از اين منزلتها را مشخص نموده و بعد مىب

 ما قبول داريم.« جاى خودش»گويى يعنى هر منزلتى را در  گوئيم يعنى چه؟ مى مى

  

  

  اوصاف توسعه، ساختار، كارايى به منزله بُعد براى منزلتهاست -3/2 
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بيان كرديم خصوصيات كلى نظام و نظام تعريفمان بود كه چند خصوصيت را گفتيم حاال آن چه كه ما     

خصوصيت هر كدام از منزلتها وصف براى اين كل  -2رابطه خصوصيات وحدت يعنى كل با كليه منازل  -0

كنيم كه نسبت به توسعه، ساختار، كارايى  هستند و خصوصيت كل اين بوده كه هيچ منزلتى را پيدا نمى

ه باشد طبيعتا اوصاف توسعه باالترين ارزش را داراست ساختار به تبع او و كارايى نسبت بين اين دو و نداشت

شود و اصلى، فرعى، تبعى و يا محورى، تصرفى، تبعى ولكن آيا نسبت اين اوصاف در  يا تابع حساب مى

هستند براى آن  ها به نحو مساوى است؟ خير، نسبت اينها مختلف است و همه اينها وصف تمام خانه

اى را فرض كنيم كه تقسيم به  وحدت بنابراين يك بخشهايى جدول تقسيم به اجزاء باشد و يك منطقه

اوصاف باشد بريده از يك منطقه ديگر اين گونه نيست بلكه هر منزلتى را كه مالحظه كنيم حتما نسبتى به 

ت ديگر هر سه وصف به منزله بُعد هر منزلت توسعه، نسبتى به ساختار و نسبتى به كارايى دارد يعنى به عبار

 هستند.

 ربط بين اوصاف و ابعاد -3/2/0    

آن وقت سؤال مهم اين است كه آيا اوصاف با ابعاد يكى هستند؟ فرق بين اوصاف و ابعاد اين است كه     

هر قدر گوئيم شيرينى سيب  شيرين و بعد مى كنيم مثل سيب گاهى يك وصف را به صورت ساده تعريف مى

بيشتر باشد ارزشش بيشتر است اين به صورت ساده است گاهى وصف را حتما در رابطه مستقيم با ساختار 

گوئيم چون ترتيبش اين گونه بود شيرينى سيب بيشتر بود يعنى اجزائيش در وصف  بينيد و مى ء مى شى

يب در آن منزلت قرار بگيرد مستقل نيستند و به عبارت ديگر خصلتها منسوب به منزلتها هستند و هرگاه س

شويم و به ميزانى  شيرين است نه اينكه اجزاء در خصلتها مستقل باشند )كه وارد آن خصوصيات خيلى نمى

كنيم چون اگر بخواهيم برويم سراغ اينكه آيا حدود اختيارات و وظايف  ذهن را آشنا و نزديك كند مطرح مى

ء  ء حتما بنابر مبناى واليت شى ه منزلت است يا مربوط به شىبه ميزان تأثيرگذارى يا تأثيرپذيرى مربوط ب
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تواند باشد( پس حال كه مربوط به منزلت است براى منزلت به لحاظ قوانين ثابت يعنى جدول ثبات يك  نمى

 كند و حتما جدول تابع فاعليت است. چيزهايى را تمام مى

  منزلتهاست سؤال از شيوه تكثير نيست بلكه سؤال از شيوه تنظيم -3/3 

كنيد خود آن در يك رتبه برآمده از فاعليت است يعنى  بنابراين شما جدول نظام فاعليتى را كه تعريف مى    

دهد ولو منزلت آن منزلت تصرفى نسبت به فاعلهاى تبعى و  معنى ابزارى و معنى ايجاد يك فاعل تبعى را مى

شود  خواهيد اين نيست كه تكثير چگونه واقع مى مى تر است پس بنابراين شما آن چه را كه در اينجا پايين

شود و شيوهاى را هم كه  بلكه اين است كه كثرت و وحدت در اين نظامها چگونه ترسيم و تنظيم مى

خواهيد همين شيوه تنظيم منزلتها است يعنى در نظام خاص تعاريفتان كثرت در نظام و وحدت د رنظام و  مى

 خواهيد. مى نسبت بين وحدت و كثرت را شما

)س(: تا اينجا روشن است منتهى صحبت اين است كه براى اينكه اينگونه شود يعنى اوصاف را كه     

گذاريم به طور طبيعى مالحظه تأثيرات شده باشد بايد به چه  تقسيم كرديم در هر وصفى كه دست مى

 آوريم در اين. اثر آن را مى اى اين تقسيم صورت بپذيرد تا اين تقوم مالحظه بشود يعنى چگونه ما شيوه

 ضرورت تناسب مفاهيم با منزلتها -3/4 

)ج(: نظام تقسيم را بايد تكميل بكنيم بعد شيوه بكار گيرى تقسيم را و كلمه تقسيم را هم نبايد به كار     

ببريم اول بايد نظام كثرت و وحدت يعنى منزلتها و وحدتشان تمام بشود بدون لحاظ اينكه بخواهيم در 

نسبت چه موضوعى را به كار بگيريم بعد شيوه به كار گيرى يعنى اگر خواستيم يك چيزى را در اين نظام 

توانيم هر چيزى را در جاى خودش بگذاريم بطوريكه نه اين طرفتر و نه آن طرفتر  قرار بدهيم چگونه مى

مثال جلوى آن هم بنويسيم اى و ذوقى نيائيم يك طرف جدول بنويسيم روش تنظيم كارايى  باشد يعنى سليقه

نسبت دارد اين را در كنار « ياى»تر است احيانا چون  كارايى نظام ارزشى بعد ببينيم كدام بيشتر به هم شبيه
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شود چون باالئى هم كه را  نسبت دارد قرار بدهيم يا به عكس ببينيم آن را ميم شروع مى« ياى»آن ديگرى كه 

م باشند، نه اينگونه نيست بلكه بايد هماهنگى در مفهوم را مالحظه شود پس بهتر است كنار ه ميم شروع مى

 ها را پر كنيم بلكه بايد براساس تناسب مفهومى پر كنيم. كنيم يعنى نبايد روى سجع و قافيه خانه

  بيان سه مرحله الزم براى تعريف شدت موضوعات -3/5 

ثرت در تعريف متقوم كه انعكاس تقوم اين سه چيز الزم داريد اول: ادارك كاملى از نظام وحدت و ك    

شود، دوم: بايد مالحظه بكارگيرى آن در موضوع مختلف كه براى هر چيزى چگونه تعريف متقوم  نظام مى

بكنيد سوم: آن چيزى كه تعريف شده است با يك روشى بياوريد در يك چنين نظامى كه خودش نظام 

 تعريف است قرار بدهيد.

  بندى در ايجاد تفاهم قهكارايى نظام طب -3/6 

توانيد سطر به سطر پشت سرهم بنويسيد و يك روشى معين بشود مثل  حاال نظام شكل گرفته شما مى    

نويسيد بنابراين با استدالل و برهان تمام كرديم كه وحدت بره اين موضوع مثال ابعاد اصلى،  كتابى كه مى

و كارائيش هم اين است بعد آن وقت خود آنها را بايد فرعى، تبعى آن اين است يا خصوصيت زمانى، مكانى 

شود ابعاد زمانى يعنى به عبارت ديگر زمان، مكان و كارائى كه بسيط  به بخشهاى درونى تعريف كنيد كه مى

دانيد پس بايد بتوانيم اوصاف آنها را پيدا كنيم تا بعد كليه مفاهيمى كه سزاوار است كه در اين جدول  نمى

توانيد در جدول بنويسيد اگر به صورت  ود آنها را درست بكنيد بعد كه درست كرديد مىقرار داده بش

بندى پشت سر هم  اى و بدون طبقه هاى جدول را به صورت مجله شود همه خانه جدولى ننويسيد مى

نظام  بنويسيد در اين  صورت براى افراد براحتى قابل انتقال و تفهيم نخواهد بود ولى آن مفاهيم را اگر در

شود كه اين مفهوم در جاى خودش تقسيم خود را پذيرفته يا نپذيرفته بنابراين  بريزيد بالفاصله مشخص مى

كند يعنى كل  بندى در انتقال به نظام تعريف، شما را كمك مى بندى داريم كه اين نظام طبقه يك نظام طبقه
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عنوان  211و تا  5، 4، 3، 2، 0از  شود اين عناوين را پشت سر هم به اصطالح مثل مجله يكى، يكى مى

را هم توضيح بدهيد اگر توضيح ندهيد كه خيلى سخت است كه بفهمد اگر براى هر  211تا  0نوشت و از 

اى كه  صفحه 211عنوان باشد ولى  211صفحه توضيح  211پاراگرافى توضيح آن را هم بگوئيد حدودا 

طرف به خاطر بسپارد ولى آن عناوين را وقتى در بندى خاص نيست مگر  نوشتيد منعكس كننده اين طبقه

 ريزيد بايد بدون آن تعريفها )اگر فرد با جدول آشنا باشد( فورا منتقل شود. جدولى مى

«والسالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته»    
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 6جلسه 

  33/4/8تاريخ :  

 «توسعه، ساختار، كارائى»جدول حاصل انعكاس متقوم »كلى:عنوان 

 

  فهرست 

 0خصوصيت تعريف... -0

 0در جدول، تعاريف نبايد شرح االسمى باشد... -0/0    

 0تعريف بايد وسيله تصرف در عينيت باشد... -0/2    

 0در سطوح مختلف جدول...« توسعه، ساختار، كارائى»اختالف سهم  -2 

 2تها در نظام...تقوم منزل -3 

 2تقسيمات ساختارى و ارتباط آن با زمان... -3/0    

 2عدم برابرى زمانها در تقسيمات جدول... -3/2    

 2هم افقى زمانى عوامل موضوع... -3/3    

 2عدم برابرى مكانها در تقسيمات جدول... -3/4    

 3توضيحى پيرامون كارائى به عنوان نسبت بين زمان و مكان... -4 

 3ء در جريان پرستش... كارائى بيانگر وضعيت شى -4/0    

 3موضوع...« تركيب، تغيير و اثر»عدم جدائى هر منزلت از انعكاس متقوم  -5 
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 3جدول بيانگر اولين معادله تغيير... -5/2    

 4ر صورت مالحظه غير متقوم وحدت...شناسى د سلب قدرت آسيب -5/3    

 5زمان، مكان، كارائى، سه ركن اصلى در توصيف وحدت و كثرت تكاملى... -6 

 5ضرورت انحصار جدول در سه بعد )زمان، مكان، كارائى(... -6/0    

 6پرسش و پاسخ:... 

 6)پرستش(...« مبرز جهت»كارائى  -0    

 6مافوق )زمان(...در تعلق فاعل به « جهت»گيرى  شكل -2    

 3اى باشد كه قدرت تصرف شما را توسعه دهد... تعريف از زمان بايد به گونه -3    

 8زمان و مكان و كارائى سه بعد از نظام فاعليت است... -4    

 

 



  بسم اهلل الرحمن الرحيم

 33/4/8تاريخ: 6جلسه  

 «توسعه، ساختار، كارائى»جدول حاصل انعكاس متقوم »عنوان بحث: 

  

  خصوصيت تعريف -0 بندی جمع

 االسمى باشد در جدول، تعريف نبايد شرح -0/0 

بندى است كه ما در باب تعريف داريم كه نتيجه آن  چنانكه گفته شد جدول يا نظام د رحقيقت نظام طبقه    

عبارت انعكاس و ظهور تقوم است كه در حقيقت تعريف ما با همه خصوصيات آن بايد در آن باشد يعنى به 

ديگر اگر بخواهيم دقت كنيم تعريف به عنوان اسمى كه جداى از معنون لحاظ شده و به يك تناسبى نام 

اى كه جامع و مانعيت آن در  االسمى براى آن داده شود به گونه گذاشته شده باشد بعد هم يك تعريف شرح

نون را تعريف كنيم و آن حدى كه انتزاع بكنيم خصوصياتى را و بعد از آن براساس سلب و ايجاب مع

ايم و با  عنوانى را كه نام گذاشتيم، به صورت جعلى و اعتبارى نام بگذاريم براى آن خصلتى كه انتزاع كرده

 خصوصيت انتزاعى باز تركيب و به عبارت ديگر جنس و فصلى را بياوريم و چيزى را معرفى كنيم نيست.

 تعريف بايد وسيله تصرف در عينيت باشد -0/2 

گوئيم تعريف ما وسيله تصرف در عينيت است يعنى خود آن يك فاعل تبعى است كه به  در حالى كه مى    

تر هست اين در  شما هم تعلق دارد ولى رتبه آن باالتر از فاعل تبعى بوده و تحت تسخير شما در مرتبه نازل

ات يك نظام متقوم را خواهيد خصوصي مرتبه عاليترى قرار دارد اسم تصرفى است و در اسم تصرفى مى

 تحليل كنيد.
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  در سطوح مختلف جدول« توسعه، ساختار، كارائى»اختالف سهم  -2 

گوئيم سه طرف جدول كه يك طرف فهرست كليات كارنامه نوشته شده )يعنى سمت راست(  حال مى    

الى جدول هم اين قسمت اصل است ساختار است هر چند در آن كارائى هم حضور دارد و در توسعه و با

اصل توسعه است هر چند ساختار و كارايى در آن وجود دارند و سمت چپ هم اصل در آن كارائى است 

هر چند توسعه و ساختار در آن وجود دارد بايد هر كدام از بخشهاى جدول و منزلتها در حقيقت با حفظ 

شته باشد بطور مثال اگر اختالف منزلت و حفظ اختالف اين سه وصف در آن در سه وصف ديگر حضور دا

ما طراحى را در منزلت سوم در تقسيمات ساختارى ببينيم اين از نظر منزلت توسعه بايد سهمش را خيلى 

بيشتر بدانيم تا از نظر منزلت ساختار در ساختار نازلترين منزلت را دارد در توسعه منزلت در موضعى از 

حال سؤال اين است كه آيا اگر سهم آن باال است به اين  منتجه و تغييرات قرار دارد كه سهم آن باال است،

گوئيم نه اينجا باال هست در سطحى كه شما  معنا است كه سهمش از نظر زمانى برابر با تأسيس است. مى

 06نسبت  64كنم اگر گفتيم نسبت آن به  كنيد سطح سهمش باالست مثال از باب مثال عرض مى نگاه مى

 32از  06از  8اين خيلى فرق دارد تا اينكه بگوئيم مثال نسبتش  011دارد به  06 شود و اگر گفتيم نسبت مى

هست حاال اينها را در بخش خودش بايد توضيح دقيقترى عرض كنم هر كدام از اينها يك سهم از ساختار، 

 باشد. توسعه كارايى را دارند و هيچ كدام از تعدد كه در اينجا داريد اين نيست كه عدد بريده از منزلت

  تقوم منزلتها در نظام -3 

كند بايد موضوعا عوض شوند يعنى عوامل به وجود  منزلت در نظام در هر سطحى كه ارتقاء پيدا مى    

آمدن امر آخرى هستند نه تقسيماتى كه مصدايق آن امر باشند پس اگر بنا شد چنين چيزى باشد سؤال اين 

هاست؟ يا  كنيم وابستگى آنها به هم آيا فقط از طريق منتجه مىاست تعددى كه ما در تعدد منزلتها مالحظه 

گوئيد تقوم در  تغييرات خود آنها هم نسبت به همعرض و مادون آنها قطعا قابل لحاظ است، يك وقت مى
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گوئيد اين ظهور كاشف از اين است وحدتى كه د رمنتجه  كند اما يك وقت مى ها ظهور پيدا مى منتجه

 توانيد عوض كنيد. اى كه منزلتهاى آنها را نمى سبت تأثير خود اينها هستند به گونهبينيد كاشف از ن مى

  تقسيمات ساختارى و ارتباط آن با زمان -3/0 

حاال اگر چنين چيزى باشد، آيا اگر ما بخشهاى اساسى ساختار را به سه سطح تقسيم كرديم، و گفتيم كه     

به است، و مثال گفتيم سطح محورى، سطح تصرفى، سطح هر سطح آن هم در درون خودش داراى سه مرت

تبعى، و در درون آنها هر كدامشان داراى سه بخش و يا سه منزلت بودند اين تقسيم اوليه آيا ارتباطى به 

توانيم بگوئيم زمانهاى آنها هم متفاوت است اگر توجه به تقسيم قبلى داشته باشيم كه  كند؟ مى زمان پيدا مى

خواهند بشوند عوامل پيدايش منتجه  كنند موضوعات وقتى تبديل به منتجه مى تبديل پيدا مىگفتيم موضوعا 

شود طبيعتا بايد گفت زمان و منتجه يك  شود نه مصاديقى از منتجه، اگر چنين چيزى فرض مى ذكر مى

 موضوع آخر نيست، تغيير آن بايد يك تغييرات ديگرى باشد

  ت جدولعدم برابرى زمانها در تقسيما -3/2 

آيد و يك چيز آخرى را نتيجه  اگر شما بگوئيد كه ما سه چيز داريم كه اينها در تركيب مثال آثارشان مى    

دهد ديگر از قسم برق و  كنيم بعد آن چيزى كه نتيجه مى ميدهد مثال براى برق اتومبيل. سه سيستم فرض مى

دهد. حاال ممكن است كه ما تا به  ل مىسوخت و امثال ذالك نيست بلكه حمل و نقل و ماشين را تحوي

وضعيت تغيير سيستم سوخت و برق و الى آخر در تكامل ماشين برسيم هنوز مدتها فاصله داشته باشيم، بين 

تغيير خود مدل ماشين با تغيير مدل سوخت و قوانين سوخت و الى آخر آن فاصله است، يعنى اگر گفتيد 

 د سطحى ديگر هم از نظر زمانى داشته باشد.شود باي موضوعا موضوع ديگرى ايجاد مى

  هم افقى زمانى عوامل موضوع -3/3 
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كما اينكه خود عوامل هم معنى ندارد كه بگوئيد داراى زمان برابر هستند البته در يك افق زمانى هستند     

نى يك نحوه شود مشاهده كرد، يع )اما در زمان برابر نيستند( يك افقى كه زمان آنها را با يك مقياس مى

« نسبتى»قرار دهيد و يا يكى از آنها را « واحد»شود مالحظه كرد كه يكى از آنها را  نسبت كمى در اينجا مى

شود در سطح نازل به صورت متناظر،  قرار دهيد كه در تناسب مالحظه ميشود و اين بدان خاطر است كه مى

كه كم انتزاعى را از آن نظام ساخته باشيم يعنى از  كم انتزاعى را در مورد اينها به كار برد )البته به شرطى

تكرار واحد به توان رسانده باشيم( ولى بايد در خاطر داشته باشيد كه به اين معنا نيست كه افق در سطح 

دوم زمان هم با همان مقياسها بشود كار كرد، در افق دوم آن بايد مقياس عوض شده باشد )نه مقياس به 

 تواند كار بكند. اس بايد در يك افقى قرار گرفته باشد كه در اين افق مقياس اولى نمىمعنى واحد كمى( مقي

  عدم برابرى مكانها در تقسيمات جدول -3/4 

پس بنابراين بايد يك چنين اختالف زمانى بين سطوح مختلف زمانى وجود داشته باشد همان طور كه     

ما يك « اصلى»گوئيد در تقوم تأثير نسبت  عنى مثال مىشود، ي يك اختالفى در سطوح مكانى آن مالحظه مى

يا تصرفى مربوط به يك امور « فرعى»گوئيد و نسبت تأثير  موضوعاتى است كه آن را فاعليت محورى مى

هم مربوط امور ديگرى است، در اينجا سعى ما اين است كه هم زمان سطوح « تبعى»ديگرى، و نسبت تأثير 

 دارد و هم مكان.مختلف در مقياسهاى مختلف 

مثال اگر كسى بگويد زمان الكتريسيته و حركت آن با زمان مولكول فرق دارد، يعنى تغييراتى د رآن پيدا      

خواهيم بگوئيم اين اختالف در مكان  شود كه با تغييراتى كه در اندام يك گياه است فرق دارد در اينجا مى مى

شود به مواد عالى و الى آخر  كنيد آخرش مثال تقسيم مى حظه مىهم وجود دارد يعنى حيوان يا گياه را كه مال

ولى اين مواد با حفظ تغييرات متناسب با خودشان برابر نيستند. يعنى صرف جمع كمى مواد معدنى و كانى 

شود برابر با موادى كه در بدن يك  دهد مثال اگر يك مقدار آهن، گوگرد،... مى كيفيت مورد نظر را نتيجه نمى
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دهد. يعنى فاصله بسيار زيادى است در آنجا كه  ان است اگر اينها را كنار هم بگذاريم انسان تحويل نمىانس

زمان آن تبديل نشده است و آنجا كه زمان آن تبديل شده و در يك نظام و ارگانيزم خاصى قرار گرفته است 

 خواهيم بگوئيم همين طور است. در اين جا هم مى

  ائى به عنوان نسبت بين زمان و مكانتوضيحى پيرامون كار -4 

حاال يكى از مطالب ديگرى كه بايد به آن بپردازيم اين است كه: آيا صحيح است كه به كارايى نسبت بين     

ء نسبت  ء بيانگر حاصل يك شى يك شى« كارايى»زمان و مكان بگوئيم؟ و براى آن هم سطوح قائل باشيم؟ 

يعنى « گاه»يعنى مكان و « جا»باشد؛ كه  ر چيزهاى ديگر در جايگاه خاص مىء ب به اشياء ديگر، يا اثر يك شى

 زمان.

  ء در جريان پرستش كارائى بيانگر وضعيت شى -4/0 

ء  بيانگر نسبت واقعى بين زمان و مكان است تغيير در منزلتها )تغيير در افق زمانى( تغييرات شى« كارائى»    

ء را؟ تغييرات آثار، كارائى موضوع را در كل كه مالحظه كنيد بايد  ىدهد، تغييرات چه چيز ش را نتيجه مى

اى واقع  ء با يك ساختارى در يك مرحله ء را نشان بدهد، يعنى به هر حال شى وضعيت پرستش و تقرب شى

 شود كه همان كارائى است. شده است و يك نحوه تعلقى از آن ظاهر مى

  موضوع« تركيب، تغيير و آثار» عدم جدائى هر منزلت از انعكاس متقوم -5 

شود رابطه آن را با كارائى قطع ديد  حاال اگر اين گونه شد هر منزلتى را كه بر آن دست بگذاريم نمى    

 جدا باشد.« تركيب، تغيير يا آثار»تواند از  نمى« انعكاس تقوم»همين طور كه رابط آن با زمانش قطع نيست. 

  پذير است وحدت امكانمالحظه تجزيه با توجه به  -5/0 

اى جدا شده است اگر عنايت بفرمائيد جدائى كه در جدول  حاال چطور در جدول، اين سه بخش به نحوه    

وجود دارد )كه اگر بخواهيد به اصل جدول اشكال كنيد آن اشكال مقدم است( جدايى ابعاد يك چيز است 
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سبت بين آنها با هم مالحظه بشود، يعنى وحدتشان اى اين جدايى انجام گرفته كه ن كه در عين حال به گونه

 مالحظه شود؛ وحدت آنها اگر مالحظه شود معنى آن اين است كه تقوم آنها مالحظه بشود.

 ، بيانگر اولين معادله تغيير«جدول» -5/2 

 ء را برحسب دوتا آيد كه از نكات ظريف مطلب است(. گاهى ما يك شى پس بنابراين )اين به نظرم مى    

، و «خود فعاليتها»و « موضوع فعاليتها»گوئيم  كنيم مى كنيم، يعنى يك جدولى درست مى خصوصيت جدا مى

كنيم  نويسيم، موضوع فعاليتها را به سه قسم تقسيم مى فعاليتها را در ستون و موضوع فعاليتها را در سطر مى

كنيم  نسبت اينها را به هم مالحظه مىكنيم، بعد  بعد هم خود فعاليتها آن را هم به سه نوع فعل تقسيم مى

شود( بعد فرض كنيد سه موضوع فعل داريم سه  )يعنى اقسام فعلهايى كه نسبت به اقسام موضوعات پيدا مى

كنيم به عينيت ببينيم  آئيم رجوع مى كنيم، بعد مى تا ذكر مى9هايى براى اين  آئيم شاخصه تا فعل نوشتيم مى

گوئيم وضعيت بهتر اين است كه چگونه باشد در اين صورت شما براى  اينها چه گونه است، و سپس مى

تان روش داريد ولى براى اينكه وضعيت چگونه بهتر باشد مدلى نداريد، يعنى چرا يكى اُولى بر  تجزيه

ديگرى است؟ و چرا بايد با اين نسبت باشد؟ اگر شما اوال نتوانيد بگوئيد وضع مطلوب نسبت بين اينها 

كنم، اگر نمودار نسبت  ر تغييرى آن را بكشيد و بگوئيد زمان تغيير هر كدام از اينها را رسم مىچيست؟ نمودا

 شويد كه حاال واقعا كدام اينها بايد چه تغييرى بكند؟  مطلوب را نداشته باشيد گرفتار مى

نگونه نيست كه شود، اي آيد كه اولين معادله در همين جدول تجزيه شما معلوم مى يعنى به نظر بنده مى    

شود، يعنى  تقسيماتى كه كرديد بعد از آن بگوئيد حاال يك معادله درست كنيم و چرا معادله درست نمى

اى كه داريد اگر تجزيه جدا، جداى از هم باشد و كارى به يك مدل و يك نمونه انعكاس تقوم يك  تجزيه

رسيد بايد يك  ز آن هم به وحدت نمىوحدتى در نظام اگر نداشته باشيد اگر وحدت نداشته باشيد بعد ا

 وحدت بتوانيد ترسيم كنيد.
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پس تجزيه كردن شما نبايد تخمينى بدين معنا باشد كه امورى را در كنار امور ديگر قرار بدهيد بدون     

 اينكه نظام وحدت آن را بتوانيد تعريف كنيد.

ا نيامديد براى آن نظام خردتر شدن يك توانستيد همين طور تقسيمات را خُرد كنيد ام در صورت اول مى    

 توانيد برسيد. بينى كيند، معلوم است كه در اين صورت به وحدت هم نمى وحدتى را پيش

ولى اگر فرض چنين شد كه اول يك موضوع را توانستيد متناسب با منزلتهاى يك نظام خُرد كنيد به     

د جزء گفت چون بر مبناى ما وصف و موصوف، رسد )البته به حاصل اين گونه خُرد كردن نباي وحدت مى

تان را به وحدت  شوند(. شما يك نظام براى فاعليتها بايد تعريف بدهيد و آن نظام هر دو فاعل محسوب مى

 برسانيد.

ايم ولى نحوه جدا كردنشان  كنيم كه از هم جدا كرده بنابراين اگر ما ساختار، توسعه، كارائى را مالحظه مى    

ردنى نيست كه هر كدام از ديگرى مستقل كنيم هر كدام را منصوب به ديگرى و متقوم به نحوه جدا ك

 كنيم تا تغييرات آنها قابل كنترل باشد. ديگرى مالحظه كرده و براى آن نظام تنظيم مى

 «مالحظه غير متقوم وحدت»شناسى در صورت  سلب قدرت آسيب -5/2 

ع تنها يا منتجه تنها دستتان باشد ولو خوبى و بدى را هم حاال اگر وحدت غير متقوم يعنى يك موضو    

فرضا براى آن منتجه گفتيم )البته در نظام فاعليت اين حرف، حرف تبعى است و تصرفى نيست شما ببينيد 

توانيد  كه حال آدم يا جامعه به عنوان يك ارگانيزم زنده گاهى خوب است و گاهى بد( ولى نمى

گوئيد خوب يا بد به  كنيد ولى اينكه رابطه بين اين ارزشى كه داريد كه مى شناسى كنيد توصيف مى آسيب

گوئيد خوبى و بدى امور ارزشى است آن هم امر  بينيد مى كنيد چيست ربط آن را بريده مى توصيفى كه مى

توصيفى است چه ربطى به يكديگر دارد؟تفاوت است بين قطع ديدن ارزش از توصيف با قطع نديدن آن. 

شود معناى آن اين  ايد شيرينى سيب هر ه باالتر رود ارزشش بيشتر مى ايد سيب شيرين، بعد گفته فتهشما گ



100  ···························································································································································  

اى بين ارزش و توصيف پيدا بشود سيب شيرين قيمت آن گرانتر است  است كه تالش بر اين داريد كه رابطه

ماهيت سيب است و  شود؟ اگر بگوئيد شيرينى و ترشى جزء ذات قبول ولى چگونه شيرينى سيب بيشتر مى

شود لحاظ ماهيت كرد و دوئيت  مورد است. چون به تعداد مصاديق مى قابل تصرف نيست سؤال فوق بى

 براى آن فرض كرد.

نتيجه خواهد بود كه اگر به وحدت تنها  شناسى بى اگر ما در كثرت تنها نظر بكنيم همان طور در آسيب    

عرض شد هرگاه به تجزيه امور متعددى بپردازد هر چند يك  نگاه كنيم پس تقسيماتى كه در سطر يا ستون

بست  نحوه تناسب هم بر آن در نظر بگيرد، ولى نتواند آنها را جمع كند و در يك وحدت منزلت بدهد به بن

گفتيم ظرفيت ظرفيت ظرفيت و الى آخر  خواهد رسيد مثل توسعه اصطالحاتى كه در نظام اصطالحات مى

ه كلمه را در شكلهاى مختلف تكرار بكن و در هر مرحله از تكرار كلمات جديدى حاال شما تكرار نكن س

را بياور، و بر حسب اين جهت هم تقسيم كن برحسب جهت آخر هم تقسيم كن و اين تقسيمات، تقسيماتى 

كند، اگر در يك نظام واحد يك وحدتى نباشد و اين كار را انجام بدهيد بعد  باشد كه فقط نظر به كثرت مى

 از آن هم به وحدت نخواهد رسيد.

  زمان، مكان، كارائى، سه ركن اصلى در توصيف وحدت و كثرت تكاملى -6 

ء )وحدت و كثرت تكاملى نه وحدت و كثرت  اگر سؤال شود آيا ركن در وحدت و كثرت رساندن شى    

يگرى باشد؟ بر مبناى هست يا نه؟ آيا فرض دارد كه چيز د« زمان و مكان و كارائى»ثابت و غير تكاملى( 

فلسفه فلسفه نظام واليت جواب مشخص است يعنى اثبات كرديد كه حركت و تكامل بدون فاعليت )كه 

تعريفش هم به خودش )يعنى به تكامل خود بازگشت كند( امكان ندارد؛ فاعليت را تعريف كرديد به فاعلى 

فاعليت او، يعنى فاعليت را به تكامل فاعليت كه تولى داشته باشد به فاعل باالتر كه فاعليت كند در توسعه 

 )يا تبعيت( از اولين اوصاف فلسفى شما است.« واليت، تولى، تصرف»بازگرداندن و تعريف كردن او به 
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 ضرورت انحصار جدول در سه بعد )زمان، مكان، كارائى(  -6/0 

فى قرار بگيرد يا نه؟ كه به نظر ما تواند به عنوان اولين موضوعات فلس حاال آيا زمان، مكان، كارائى مى    

آيد كه عامترين تقسيمى كه براى تكامل وجود دارد همين زمان و مكان و كارائى است بنابراين جدول  مى

شود مثال كسى بگويد يك وحدتى درست  بايد انحصار داشته باشد در سه بعد زمان و مكان و كارائى، و نمى

 وحدتى درست كنيم كه از سه طرف قابل مالحظه باشد.گوش بلكه بايد يك  6گوش و يا  8كنيد 

تواند باز به  شود تا خودش را تعريف كند در تكامل نمى به برهان خود فاعليت كه فاعل سه بار تكرار مى    

كنم كه اگر گفتيد فاعل و فعل  دو بُعد برسانيد البته برهان نفى دو بعد طرق ديگرى هم دارد كه فقط اشاره مى

توانند به  ر گفتيد دوئيت بدون وحدت ممكن نيست، اگر گفتيد فاعل محورى و فاعل تصرفى نمىو ربط، اگ

شود، و هم چنين  تنهايى نظام فاعليت تحويل بدهند و نظام پيدا كردن آنها به وجود فاعل تبعى تمام مى

تصرف( واقع توسعه فاعل محورى با فاعليت تبعى تنها ممكن نيست زيرا توسعه )يعنى وحدت و كثرت در 

كنم يك بحثهايى مربوط به فلسفه است( لذا ما حتما بايد سه بُعد  كنم و عبور مى شود )اينها را اشاره مى نمى

شود. در توسعه مجموعه هم شما بايد در هر سيكل جديد از توسعه اين حداقل  را داشته باشيم و دو بُعد نمى

، پس بنابراين 2ار شود در يك جاى ديگر به اندازه تكر 3شود يك جا به اندازه  تكرارتان حفظ شود، نمى

 كند. كند، حداكثر تكرار را هم ثابت مى باز تكرار را رد مى 3همان برهانى كه در حداقل تكرار كمتر از 

سه بعد موجود جدول تجزيه شدند ولى نحوه تجزيه شدن آنها مثل تجزيه شدن سه بعد از يك موضوع     

 ر هم رعايت شده و هم تعداد تقسيماتى كه بر اين سه بعد قرار گرفته.است كه هم انعكاس آنها د

برادر پيروزمند : سه مطلب استفاده كرديم از خدمتتان كه دو تاى از آن به مباحث قبل از جدول     

 گردد و يكى هم به جدول نزديكتر است. برمى
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ئى و اينكه اين قانون هم از نسبت آن شود در زمان و مكان و كارا يكى اينكه تقسيمات جدول محدود مى    

كنيم بدست  با مبناى فاعليت به دست آمده، و انحصار آن هم در رابطه با همان توصيفى كه از فاعليت مى

رسيم، و بر مبناى  آيد. يك نكته اين است كه چگونه به خود اين فرمول زمان، مكان و نسبت بين آن مى مى

 بيعتا اگر بخواهيم وارد شويم بيش از آن چه فرموديد توضيح الزم دارد.فاعليت توصيف از آن داشته باشيم ط

خواهيم  البته اشاره بهتر از اين است كه ندانيد از كجا آمد، بحثهايى كه داريم هيچ كدام را نمى -    

 برگردانيم مبسوط صحبت كنيم ممكن است قدم به قدم بيائيم و بفهميم كه چگونه شد و از كجا آمد.

ته دوم اينكه در رابطه با همين فرموديد اين بود كه آيا وصف كارائى نسبت بين زمان و مكان هست يا نك    

شود به تبيين بيشتر همين فرمول كه در اين هم در جاى خودش هنوز ابهام وجود  نه؟ كه اين هم مربوط مى

 كارائى و مكان است؟ دارد كه آيا كارائى نسبت بين زمان و مكان باشد يا اينكه نه زمان نسبت بين

 پرسش و پاسخ = آيا كارائى نسبت بين زمان و مكان است؟ 

ببينيد اگر اين گونه شد كه فاعل تعلق داشته باشد به فاعل باالتر بعد  -حجةاالسالم والمسلمين حسينى :     

واسطه مولى اى كه در تصرفات خود نسبت به مادون،  خالفت آن است يعنى نحوه بگوئيد مبرز تعلق آن نحوه

 كند. شود. و به عبارت ديگر همين كيفيت خالفت نحوه پرستش را معين مى مى

زنم كه فقط تمثيلى آشنا بشويد )اگر دقت بكنيد حتما د رمباحث گذشته  حال دو سه مثال كوچك مى    

 آوريد( شما از جانب خداوند متعال در تصرفتان نسبت به حساسيتهاى خود مبسوط آن را به دست مى

كنيد، يعنى يك فاعليتهاى تبعى متعلق به اراده شما در كنه و روح شما واقع  خالفت كرده و آن را تهذيب مى

كنم يعنى  گوئيد تهذيب مى گوئيم همين كه شما مى گوئيم در روح شما يك فاعل است مى شده است. ما نمى

توانيد  تهذيب و تكامل پذير نباشد نمىتغييراتى براى اين روح قائليد اگر روح به معنايى از بساطت برسد كه 

تهذيب و تصرف كنيد درخواست هم بكنيد و بگوئيد اين صفت را نداشته باشد يا اين صفت ضعيف و آن 
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كند به مولى،  ربط است. آيا اوصافى در خود روح فرض فرموديد و گفتيد اراده توجه مى قوى بشود، اين بى

كند، با اين امداد مولى )يعنى  او دارد، در خالفت امداد مىبعد مولى او را برحسب وضع توجهى كه به 

كند،  دهد( سازماندهى و آرايش جديد در اين لشكر خود مى افزايد و قدرتى كه به او مى چيزى كه بر او مى

 كند. دهد خداى متعال راپرستش مى به اين سازماندهى و آرايش جديدى كه مى

 از منزلت باالترى نسبت به زمان و مكان برخوردار باشد.توجه او به مولى بايد جهت باشد و     

 )پرستش(« جهت»مبرز « كارائى» -0 

گوئيم خالفت آن نسبت به مادون  و يا مى«جهت آن»شود گفت بگوئيم  ببينيم آيا اين را يك تقسيم مى    

تعلق كجا كند پس كيف  كند كيفيت تعلقش را مشخص مى است؟ از طريق خالفتى كه نسبت به مادون مى

 شود در ظهور خالفت. معين مى

اند من در  شما اگر گفتيد اين عقربه را در اين ديگ بخار براى نشان دادن درجه فشار اتمسفر گذاشته    

گوئيد كيفيت جريان  اينجا وقتى بخواهم بگويم درجه تعلق آن چگونه است مبرز و مظهر آن چه هست؟ مى

 پرستش آن.

گوئيم شما از طريق اداره لشكرى كه در جامعه به  آيم سراغ مرحله عينى آن مى مىحاال از اينجا سريع     

كنيد اگر بخواهيد ببينيد كه در كدام صف هستيد آيا در صف  شود خداى متعال را پرستش مى شما سپرده مى

دهد با  گويند ببينيد اين لشكرى كه به او سپرديم چگونه آرايش مى بندگان خوبيد يا در صف بندگان بد مى

 كند. اى دارد؟ جهت شما بدون اين مبرز ظهور پيدا نمى كند چه منتجه اينها چه مى

 در تعلق فاعل به مافوق )زمان(« جهت»شكل گيرى  -2 

داريم، پرستش عمومى آن را به سوى خداوند متعال فرض « بروز جهت»داريم يك « گيرى جهت»يك     

نى چه يعنى فاعل تعلق دارد به فاعل باالتر خود، و اين را برايش كرديد، گفتيد كه فاعل داراى زمان است يع
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گوئيد تبعى آن اين است كه از حين خلق،  يك سير تبعى يك سير تصرفى و يك سير محورى قائليد مى

شود در زمان تبعى خودش به ميزانى كه اختيار  گوئيد متصرف مى مخلوق در حال حركت است، بعد مى

اند  گوئيد محور است در مرحله بعد نسبت به آن چه را كه به او اعطاء كرده مىتصرف داشته باشد، بعد 

 محور است در اينكه چگونه د رآن تصرف كند چه نحوه آن را آرايش دهد و سازماندهى كند.

آيد و از هر گونه تغييرى هر گونه كارائى  نكته اينجا است كه از هر گونه تركيبى هر گونه كارائى در نمى    

 آيد. ت نمىبدس

دهيم و با توجه به  خواهيد به آن برسيد تغييراتى انجام مى گويم با توجه به خصوصياتى كه مى نه من مى    

 كنيد. خواهيد انجام دهيد يك ساختارى را عوض مى تغييراتى كه مى

امل را گوئيم اول تعريف بكنيد نظام تك كنيم و مى يك وقت است كه يك قدم باالتر از اين صحبت مى    

بعد بگوئيد حال كه ما متصرف هستيم در تكامل چه بكنيم؟ حتما تغييرات شما از زمان و مكان شروع 

 شود. مى

 شود. شود به كارائى ختم مى س: از زمان و مكان شروع مى    

شما در منزلتها « ختم»شود يعنى كارائى مبرز آن است نگوئيد  گوئيد به كارايى ختم مى ج: اينكه مى    

 كند يعنى شما موجد خود زمان نيستيد. ها ظهور پيدا مى تصرف هستيد ولكن تصرف شما در كارائىم

 كنيم كه تحت تصرف ما است. س: نه صحبت در چيزهايى مى    

بينى  كنيم اگر ما نتوانيم حركتى را كه در اختيار ما نيست به نسبت پيش ج: نه ما ابدا اينگونه صحبت نمى    

دانيم نبايد از اين مطلب زود گذشت، اصال معناى دارا بودن يا  شود اينكه نمى زى ما مختل مىري كنيم برنامه

آيد يا  دانيم باران مى گردد. مثال اگر گفتيم كه ما نمى دارا نبودن قدرت تصرف به روشن شدن همين امر برمى

توانيم، بايد تغيير بدهيم من  انيم و مىد نه؟ اگر امثال اين امور را در ابهام گذاشتيم بعد گفتيم آنهايى را كه مى
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كنيد يا رابطه آن  دانيد حداقل نسبت تقريب حداقل و حداكثرش را معين مى گويم در رابطه با آنها كه نمى مى

هكتار آن را آبى بكاريم  01توانيم يك زمينى داشته باشيم كه مقدار  گذاريد؟ مثال ما مى را كال كنار مى

گوئيد اگر باران بيايد  شود ديم كاشت مى گوئيم آيا مى هم شيرين است به آقايان مى گويند زمين كنارى آن مى

گوئيد شايد هم باران آمد چون  رود، شما مى گوئيد ديم از بين مى شود مى گوئيم اگر باران نيايد چه مى بله مى

آئيم ده هزار  ار آبى داريم مىكارند كه ديوانه نيستند شايد هم باران آمد، بنابراين ما ده هكت مردمى كه ديم مى

رود لذا  گويند اگر باران نيامد همه زحمات و تخمها و سرمايه شما از بين مى كاريم مى هكتار ديم مى

كنيد اگر  گويند يك نسبتى بين آبى و ديمى مالحظه بكن كه اگر باران آمد به يك نسبتى شما رشد مى مى

بين رفته باشد آن مقدار كه آبى كاشتيد خسارت اصل  نيامد هم اينگونه نيست كه كل سرمايه شما از

ماند براى اينكه امسال را بگذرانيد. اگر  كند يك مقدار هم باقى مى اى كه خرج ديم كرديد جبران مى سرمايه

كاريم اگر دو سال آن هم باران  سال كه ديم مى5گوئيد از  كشيد مى اينگونه باشد آن وقت در نمودار كه مى

 رود. بريم چون اصل سرمايه ما كه از بين نمى ه خود را مىبيايد ما بهر

 اى باشد كه قدرت تصرف شما را توسعه دهد تعريف از زمان بايد به گونه -3 

ء را هم مالحظه  اگر زمان طورى تعريف شود كه از دست خارج شود و بعد بخواهيد وحدت زمانى شى    

بياوريم ثابت كنيم و بگوئيم تغييرات را اگر كوچك، كوچك  شود، خود اينكه تغييرات را كنيد اين قطعا نمى

آئيم ما مقياسهاى اعتبارى  ،كوچك بكنيم در هر لحظه كه برويد باز در آن فرض تغيير دارد پس بنابراين مى

بستهايى است كه اگر شما براى آن پاسخ نداشته  آيد اينها يك بن دهيم من به ذهنم مى براى زمان قرار مى

توانيد نسبتها را تنظيم كنيد، نه اينكه بگويم هيچ نشود. كسانى هم كه اصال مدل نداشته باشند به  باشيد نمى

كنند يعنى تنظيمات تبعى هم د رعالم تنظيمات است و تنظيماتى كه حداقل تصرف را داشته  نحوى عمل مى

 است. باشد هم تنظيمات است، تنظيماتى هم كه حداكثر تصرف را داشته باشد هم تنظيمات
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آيد كه اگر شما براى زمان تعريف نداشته باشيد همين طور اگر تقسيمات زمان و نسبت  ما به ذهنمان مى    

بين زمان و مكان را مشخص نكنيد، در وحدت و كثرتى كه داريد موفق به اينكه بتوانيد تصرف بكنيد 

شود  وم هم بسيار ضعيف مىشود تصرفات درجه د شويد، الاقل تصرفات محورى براى شما حاصل نمى نمى

 شما محدث حادثه نخواهيد شد.

شده است! اصال كسى كه به  آيد اين امر از اعظم امورى است كه قبال نسبت به آن غفلت مى به نظرم مى    

گوى مسائل مستحدثه باشد و مستحدث حادثه نباشد، چنين  نحوى توجه به احكام كند كه هميشه پاسخ

تواند در مرتبه اصلى  رد البته تعبد در مرتبه فرعى نازل دارد اما تعبد آن نمىشخصى حكومت بر زمان ندا

باشد، تعبد در مرحله اصلى آن است كه بتواند توسعه زمانى را ايجاد كند، و براى اين امر بايد حتما نسبت 

 بين زمان و مكان و كارائى را در دست داشته باشد.

  فاعليتسه بعد نظام « زمان، مكان، كارائى» -4 

 اين زمان و مكان و كارائى سه نحوه فاعليت از يك فاعل است؟    

گوئيد بايد حتما به  يعنى سه بعد يك فاعليت هستند، مفاهيم ما نبايد به يك فاعل بسيط برسد وقتى مى    

 شود يك گوئيد ابتداء خلقت نمى يعنى مى« فاعل»داريد نه « فاعليت»وحدت برسد معناى آن اين است كه 

فاعل خلق كرد قابليت خلق ندارد بلكه نظام فاعليت بايد خلق بشود، اگر نظام بايد خلق شود بايد سه فاعل 

 و متقوم خلق شود كه يكى محور، يكى متصرف و يكى تابع است ولو يك جماد باشد، اگر 

كند.  ام مىاى كمتر از سه نخواهيد داشت يعنى سه فاعل حد تعريفى شما را تم نخو اين گونه شد خانه 

مفاهيم تأليفى در دستگاه ممتنع است در اين صورت بايد حتما مفاهيم مفاهيم تركيبى باشد؛ آن وقت 

گوئيد اينها انتزاعاتى است كه در مرحله تبعى خود آن سه تا  شود مى گوئيد ادبيات روز چه طور مى مى
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باشد كه  شد متصرف در جامعه آن مىتواند با فاعليت را دارد ولى شاعر بر آن نيست متصرف در جامعه نمى

 ادبيات تصرفى دارد يا محورى.

به عبارت ديگر شما به وسيله منطقى كه مواد تحويل ندهد يعنى با منطق صورت و رياضيات صورت     

شود( امتناع دارد كه بتوانيد تصرف كنيد. كارائى محصول به دو چيز متقوما  تنهايى )كه رياضيات انتزاعى مى

شود سه  كنيد كه مى ارد به موادش و صورت آن، بعد در مرحله بعدى يك مطلب ديگر اضافه مىارتباط د

اى كه داريد اگر ماشين محاسبه مواد دست شما باشد )حال چه مواد  چيز به عبارت ديگر اين ماشين محاسبه

انيد در ادبيات تو آن از مفاهيم باشد چه از مواد اشياء خارجى باشد( اگر شما مواد درست كن باشيد مى

 انتزاعى تصرف كنيد و آن را به كار بگيريد.

«والسالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته»   





 بسمه تعالی

 

 7جلسه 

  33/4/01تاريخ :  

 «اى آن خانه 23توجيه شكل جدول، و ستونهاى »عنوان كلى:    

  فهرست 

 0جدول...« مثلثى شكل بودن»حظه تغييرات موضوع، در صورت عدم امكان مال -0. 

 0هر يك از مثلثهاى كوچك )اجزاء(، به هر سه بعد نسبت دارد... -0/0    

 2بيانگر مسير تغييرات براى رسيدن به يك هدف نيست...« شكل مثلثى» -0/2    

، داراى نزديكترين «ظرفيت با ساختار»، و «عامليت با كارائى»تقوم اوصاف بايد به نحوى باشد كه  -0/3    

 2سهم تأثير باشند...

 3«...مباحث مورد بررسى»به وسيله ستون « جدول اصطالحات»و « جدول تعاريف»ربط  -2 

 3ظاهر نبودن تقوم اوصاف، در جدول اصطالحات... -2/0    

 3حات...منحصر بودن مالحظه تقوم اوصاف از طريق مالحظه معانى قيود، در اصطال -2/2    

 3ضرورت متقوم ديدن اوصاف براى امكان يافتن تعريف... -2/3    

 3اولين قدم تبيين جدول...« جدول منزلتها»ترسيم  -3 

 4نحوه تقسيم اوصاف باالى جدول )اوصاف توسعه(... -4 
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پاورقى: كارائى فعلى فرهنگستان در ارائه زيرساخت بانك اطالعات )مركز سازماندهى توسعه  -*  

 4طالعات(...ا

 4«...مركز تحقيقات استراتژيك»بر « استراتژى تحقيق»حاكميت  -0    

 4بانك اطالعات، ابزار تحقيقات رهبر... -2    

 4محصول فرهنگستان...« استراتژى تحقيق» -3    

 5ابزار هدايت سياسى رهبر...« دفتر رهبرى» -4    

 5..جايگاه فرهنگستان در هدايت فرهنگى جامعه. -5    

 5تعيين كننده سياستهاى اجرائى...« مركز تحقيقات استراتژيك» -6    

 6اى وسط جدول(... خانه 23توضيح ستونهاى جدول تعريف )ستونهاى  -5 

 6گانه دو قيدى... 23معكوس شدن تقدم و تأخر اوصاف توسعه كارائى در دو ستون  -5/0    

 6«...بنيان، ساختار، برنامه»با « تأسيس، آزمون، طراحى»تناظر سه وصف  -5/0/0    

 3«...بنيان»با تقسيمات « تأسيس»تناظر تقسيمات  -5/0/2    

 3گانه دو قيدى...23با دو ستون « مباحث مورد بررسى»رابطه ستون  -5/2    

 3بين وصف و موصوف در قيود جدول...« ربط»لزوم ذكر  -5/2/0    

 8يق رسيدن از موضوع، به كارائى...، طر«ضرورت بررسى موضوعات»ستون  -5/3    

 8اوصاف زمانى، معرّف تغييرات موضوع به سمت كارائى... -5/3/0    

 8بيانگر شاخصه موضوع...« ضرورت بررسى موضوعات»ستون  -5/3/2    

 8گانه وسط جدول...23جدول تعريف متشكل است از ستونهاى  -5/4    

 9عه، ساختار كارائى...حاصل وحدت تركيبى سه بعد توس« منتجه» -6 



  بسم اهلل الرحمن الرحيم

 «اى آن خانه 23توجيه شكل جدول، و ستونهاى »عنوان بحث: 

  

عالى غير از توضيحى كه پيرامون زمان و مكان و كارآيى )و اينكه اينها با  برادر پيروزمند : از بيانات حضرت  

ايم كه تقسيمات نبايستى  اين مقدار فهميده« هيم جدولنسبت بين مفا»مبنا ربط دارد( و فرموديد، در رابطه با 

از همديگر تجزيه شده و يا بريده از هم باشند بلكه بايد متقوم به هم باشند و وقتى كه متقوم شدند، تأثير هر 

اى كه در توسعه  شود يعنى آن خانه شود، لكن خصوصيت هر جائى حفظ مى سه بعد در هر عنوانى مطرح مى

شود، كه تا  شود و هم در عين حال تأثير دو بعد ديگر هم در آن لحاظ مى بودنش حفظ مى هست، هم توسعه

 ايم. اين مقدار را ما متوجه شده

كند؟ يا  نظام پيدا مى« وحدت و كثرت»اما اينكه اگر زمان و مكان و كارائى محور تقسيم شوند چگونه     

ايم. هر چند  آيد؟ اين را ما منتقل نشده شكل درمىشود تا جدول به اين  دهى واقع مى اينكه چگونه سامان

دوستان كم و بيش در جريان مطالبى كه ابتدا راجع به متقوم كردن اوصاف فرموديد هستند، يعنى اينكه اين 

 اى به وجود آيد. خانه9سه وصف را چگونه بايد متقوم به همديگر كرد تا جدولهاى 

دهد و توجه داشته باشيد  را نشان مى« حالت تجزيه»مورد نظر حجةاالسالم والمسلمين حسينى : جداول     

 كند. فرق مى« جداول تعاريف»كال با « جدول اصطالحات»كه 

  جدول« مثلثى شكل بودن»عدم امكان مالحظه تغييرات موضوع در صورت  -0 

لى بلكه )س(: آن مقدارى كه ما متوجه شديم در حد جدول اصطالحات است، آن هم نه به صورت جدو    

اى، به اين معنا كه اگر سه خانه از جدول با سه خانه ديگر جدول روى هم قرار گيرند،  به صورت تجزيه
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ايد تا اين نتيجه را داده است ما متوجه نشديم. منظورى  تا خانه ولى حاال اينكه چه نظمى را داده 23شود  مى

 ن اين سابقه ذهنى را دارند.كه از اين بحث داشتم اين بود كه خواستم عرض كنم كه دوستا

خواهيم ببينيم اين جدول چگونه نظام پيدا كرده است؟ ابتدا يك مثلثى را  )ج(: يك بحث اين است كه مى    

و ضلع « ساختار يا مكان»و ضلع ديگرش « زمان»فرض كنيم كه اين مثلث سه تا ضلع دارد كه يك ضلع آن 

باشند )متقوم هستند يعنى به تنهايى و  ند كه متقوم به هم مىباشد و اينها سه وصفى هست« كارايى»ديگر آن 

 بريده از ديگرى نيستند(

 شود؟ اگر فرض كنيم جدول را به شكل مثلث بكشيم چطور مى    

يعنى قاعده مثلث را از هر طرف به سه قسمت تقسيم كنيم همانند  

 شكل روبرو.

 سه بعد نسبت داردهر يك از مثلثهاى كوچك )اجزاء( به هر  -0/0 

هاى كوچكى درون آن  دهد، يعنى مثلث هر مثلث از آن مثلث بزرگ، حتما يك نحوه تقومى را نشان مى    

ها نسبتى به مثلث بزرگتر دارند، از هر طرف كه مثلثها را مالحظه كنيم، خواهيم  آيد كه اين مثلث بدست مى

به فرض مثلث ا از تقسيمات هر سه ضلع مثلث ديد كه از هر طرف تقسيماتِ يكى از اضالع است. يعنى 

و ديگرى را « ب»بگذاريم، يكى از آنها را « الف»تشكيل شده است. يعنى مثال اگر اسم يك ضلع مثلث را 

، آنگاه اگر به مثلث ا نگاه كنيم، الف از تقسيمات الف و ب از تقسيمات ب و ج از تقسيمات جيم «جيم»

توانيم اين را مشاهده كنيم، پس بنابراين تقسيمات را در فرض اول  ها مىشود. هكذا نسبت به ساير قسمت مى

بينيم كه يك نحوه  شود منعكس درهم ديد، تجزيه هم اگر كنيم مى )اگر به صورت مثلث قرار دهيم(، مى

 ارتباطى نسبت به هم دارند.

  شكل مثلثى بيانگر سير تغييرات براى رسيدن به يك هدف نيست -0/2    
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اگر يك چنين چيزى را فرض كرديم. آيا خواهيم توانست سير رسيدن از يك جا به جاى ديگرى را  حال    

توانيم بگوئيم موضوع يك چيز و مقصد هم يك چيز هست؟ ظاهرا  در تقوم نشان دهيم يا خير؟ يعنى آيا مى

ابعاد در هر خانه شود گفت، هر كدام از  توان گفت، در اين شكل يك چيز را مى در اين شكل به راحتى نمى

 يك سهمى دارند

تقوم اوصاف بايد به نحوى باشد كه عامليت با كارائى و ظرفيت با ساختار داراى نزديكترين سهم  -0/3    

 تأثير باشند

پس مطلب ديگرى را هم بايستى توجه داشته باشيم، كه كارايى در عين حال حضور داشتن و سهم     

هست، يعنى اگر « توسعه ظرفيت»ت و آخرين قدمى است كه آخرش داشتن، نسبت بين زمان و مكان هس

هست و بعد در آن « جهت تولى»است كه داراى « ظرفيتى»بنا باشد در بحث زمان مالحظه كنيم كه يك 

كند، اگر يك هم چنين چيزى بگوئيم  از طرف باالتر پيدا مى« عامليتى»جهت و در آن توجهى كه دارد، يك 

ها را هم در كارايى  ختار بگوئيم يعنى يك محورى، متصرفى، تابعى، هست، و همينو عين همين را در سا

بگوئيم يعنى يك هماهنگى اصلى داريم و يك وسيله هماهنگى و يك زمينه هماهنگى، اگر ما يك هم چنين 

توانيم بگوئيم هميشه عامليت و كارايى بايستى سهم تأثيرشان  چيزى را فرض كنيم، به صورت ساده مى

 ديكترين باشد.نز

 )س(: آيا عامليت از تقسيمات توسعه هست.    

طور ظرفيت هم با ساختار بايد نزديكترين سهم تأثير را دارا باشد، يكى نيستند و تطابق  )ج(: بله، همين    

 كنيم تا ببينيم نحوه تقوم چگونه كند و نزديكترين و دورترين را مالحظه مى هم ندارند! نسبتها با هم فرق مى

خواهيم درصدبندى بكنيم چه انعكاسى را بايد بدهد، آيا در يك موضوع كارايى همان  است؟ وقتى مى

 درصدى را دارا هست، كه به اصطالح ظرفيت، جهت، عامليت.
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و آيا محورى، تصرفى، تبعى نزديك به عامليت هست يا به ظرفيت؟ )البته در عامليت هم هستند( يعنى     

 اختارى است كه آن را بايد توجه كنيم.ء داراى س ظرفيت يك شى

اش آن را تمام كنيد كه هم  كنيم به نتيجه با كمى دقت ميتوانيم بگوئيم، اگر يك موضوعى را كه آغاز مى    

شود( و هم تعريف ثمره به موضوع آن متقوم  موضوع متقوم به اثر و نتيجه هست )و لذا به ثمره تعريف مى

كند، تغييرات چه چيزى هست، تغييرات موضوع هست كه  تغييراتى كه مى يعنى« زمان»است، و همين طور 

 كنم به شكل ساده و گذرا است. كند در عامليت و آثارش، البته اينهايى كه عرض مى ظهور پيدا مى

تواند همه خصوصيتها را  رسد كه جدول مثلث نمى حال اگر چنين مطلبى را عرض كنيم به ذهن مى    

 منعكس كند

به عبارتى اگر به فرض بگوئيم ضلع )ب( در شكل قبل توسعه است يك   

شود. كه نسبت مثلث )ا( با ساختار و  قسمت از آن مثال خانه )ا( عامليت مى

دهد يا خير؟ بر  كارايى هم مشخص است، اما آيا اين سير را هم نشان مى

نه وسط شود سير را در اين خانه )خا حسب آن چيزى كه در اينجا معين مى

دهد، ولى در آخرين خانه )مثلث ا واقع شده در گوشه مثلث( سير را  متصل به اضالع مثلث( حتما نشان مى

دهد. يعنى مثال توسعه در سطح اول يك بخش دارد اما در سطح سوم )گوشه روبروى ضلع الف(  نشان نمى

 يك بخش دارد.

كل جدول كارنامه به هم ربط ميدهيم كه زيرساخت را به ش« توسعه، ساختار، كارائى»بنابراين سه بُعد     

دهد. حاال اگر اينگونه شد، هر وقت توانستيم در باالى جدول بنويسيم توسعه، در طرف  جدول را تشكيل مى

 توانيم قرار دهيم. راست ساختار و در طرف چپ آن كارايى يك تقسيماتى در تقسيم اوليه مى

 «مباحث مورد بررسى»به وسيله ستون و « حاتجدول اصطال»و « جدول تعاريف»ربط  -2 
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  ظاهر نبودن تقوم اوصاف در جدول اصطالحات -2/0 

البته يك صحبتى هست كه ربط اين جدول با جدول تعاريف چيست؟ مهم اين است كه تقوم در آنجا     

رو  ا پيشاى كه در اينج آيد، ولى خانه )جدول اصطالحات( ظهور ندارد، آنجا فقط اوصاف پشت سرهم مى

داريم و سه قيدى هم هست نسبتى دارد با آخرين خانه و آن هم متقوم به اين هست، آنجا اصال صحبت 

 چنين چيزى نيست.

  منحصر بودن مالحظه تقوم اوصاف از طريق مالحظه معنى قيود، در اصطالحات -2/2 

جا به يك روالى مرتبا در هم بلكه آنجا فقط تكثير است، هر چند تكثر بر يك اساسى هست، يعنى در آن    

را هم بايستى عرض كنيم، كه در ضرب چه خصوصيتى هست « ضرب كردن»شود، هر چند معناى  ضرب مى

بندى  ميليارد البته تكثير خاص كه يك دسته 3611كنيم تا  گوئيم ضرب، البته در آنجا تكثير مى كه ما مى

تا سه تا خانه هست حاال  23توان ارائه نمود  كه مىهايى  بندى دهد، مثال يكى از دسته خاصى را تحويل مى

تا خانه چه نسبتى با هم دارند را بايد از راه معانى قيود )يعنى از راه ظرفيت، ظرفيت، نسبت آن را  23اين كه 

با عامليت، عامليت( تعريف كنيم مثال بگوئيم ظرفيت، ظرفيت، ظرفيت يكى از اين ظرفيتها در منزلت 

عامليت، »ديگر در منزلت جهت و ديگرى در منزلت عامليت هست، و بعد هم بگوئيم  ظرفيت هست و يكى

يكى د رمنزلت ظرفيت است يكى در منزلت جهت واال ديگرى هم در منزلت عامليت، « عامليت، عامليت

گوئيم اين براى موقعى هست كه، ظرفيت براى  شود؟ مى بعد هم اگر سؤال كردند كه چرا اينگونه مشاهده مى

شود، پس از چه طريقى  وچكترين نظام باشد نه كوچكترين وصف، بعد بگوئيم وصف اين متقوم به آن مىك

شود، از راه قيود يك فضاى تقريبا نزديك به دو ميليون ميليارد قيد  شود؟ از راه قيود معنا مى آن معنا مى

ه خواهد شد، ولى نظام فلسفى هست كه به يك ترتيب خاصى نوشته شده كه اگر معنى بشود متقوم مالحظ

 چيدن آن متقوم نيست! يعنى چيدن معمولى هست.



116  ····························································································································································  

  ضرورت متقوم ديدن اوصاف براى امكان يافتن تعريف -2/3    

خواهيم جاى نظام قيود يك  حاال چه نيازى داريم كه نظم را تبديل به نظم متقوم بكنيم؟ ما مى    

خواهيم خصوصيتهاى موضوع خارجى را ببينيم، بعد  اصطالحاتى را بياوريم، و به جاى آن اصطالحات، مى

 هائى را كنيم كه چه نسبتى به هم ديگر دارند، يعنى بتوانيم چيزى را تعريف بكنيم. مالحظه شاخصه

  اولين قدم تبيين جدول« جدول منزلتها»ترسيم  -3 

ظرفيت، جهت، »مثل گفتن را منظم چيد، « توسعه، ساختار كارايى»در اينجا بايد براساس يك مدل و الگو     

گوئيم منزلت ظرفيت اول، منزلت ظرفيت  هست، مى« ظرفيت، ظرفيت، ظرفيت»اى كه  به خانه« عامليت

هست ولى منزلت ظرفيت دومى، منزلت جهت است و منزلت سومى منزلت عامليت هست، ولى كل اين سه 

براى مثال: يك نقشه براى شهر و يك باشد.  در كوچكترين نظام مى« ظرفيت، ظرفيت، ظرفيت»خانه به منزله 

شود، اين نقشه خانه در هر كجاى اين شهر قابل مالحظه هست، در اين  نقشه براى خانه داريم بعد گفته مى

نقشه يك طرح براى يك نحوه چينش موضوعات هست به نحوه طبيعى اولى، بدون اينكه تطبيق به نظام 

را  28111شود كه فرضا جدول  يگرى شبيه به اين ترسيم مىقيود و اصطالحات پيدا كند. يك نقشه و طرح د

اگر بياوريم، بايستى بتوانيم در اين جا، جا دهيم، هر موقع كه جا داديم، هر كدام از اينها معناى متناسب با 

دهيم در موضوع آخر كه در جايگاهش برحسب  دهد، حاال عين همين را قرار مى خودشان را متقوما نشان مى

هست. كه با ماشين )كامپيوتر( انجام « كمّى»شود، كارهاى  يدا كند، هر چند كارهايى كه عرض مىآن نظام پ

شود و ديگر الزم نيست با دست انجام داد. بنابراين تا اينجا كلياتى از چگونگى تقسيم جدول به صورت  مى

 خيلى كلى بيان شد.
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ايد(،  ، )مشابه شكلى كه براى مثلث كشيده)س(: پس قبل از اينكه اصطالحاتى را در جدول قرار دهيم    

شود. مطلبى كه حداقل در اين جدول  بايد براى آن شكلى ترسيم شود تا ببينيم اينها چگونه درهم منعكس مى

 آيد اينكه جدول از طرف باال )اوصاف توسعه( تقسيم نشده است. به نظر مى

 نحوه تقسيم اوصاف باالى جدول )اوصاف توسعه( -4 

از « نقطه»بينيم كه بعض عناوين هست كه با  اگر قسمت باال )اوصاف توسعه( را مالحظه كنيم، مى )ج(:    

توانيم در باال بياوريم، يعنى در باالى  اين سه تا مفهوم را مى« موضوع، منزلت، مقصد»هم جدا شده كه قبيل 

ارزش و آدرس روى هم  و در باالى سر ضرورت، ارزش )كه البته« موضوع»اصل، فرعى و تبعى بنويسيم 

 «.مقصد»بگذاريد و در باالى سر خرد، كالن، توسعه هم بنويسيم « مباحث»هست( منزلت 

موضوع، منزلت، « »بنيان، ساختار، برنامه»و « تأسيس، آزمون، طراحى»خوب در اينجا سه تا عنوان نظير     

آيد كه اين سه موضوع هم روى  داريم كه اين سه موضوع روى هم يك عنوان بايستى در باالى آن« مقصد

 هم بايستى يك عنوان باالى سرش آيد.

حاال هر موضوعى كه داشته باشيم كه بخواهيم بوسيله جدول تعريف، تعريف شود وحدتى دارد كه     

جايش در شاملترين عنوان ساختارى است، به عبارتى يك عنوانى دارد كه ناظر بر يك وحدتى هست. ولو 

حاال اين جدول يك درونى و يك بيرونى دارد، و وضعيت تغيير درونى آن را  درونش مركب باشد،

تاى ديگر 23توانيم منفصل از بيرون مالحظه كرد، لذا پايگاه زمان و كارايى موضوع، هميشه در يك  نمى

تايى ديگرى هست( در آنجا يك وحدت موضوعى وجود 23شود )يعنى يك سطح از يك جدول  تعريف مى

تى تعريف زمانى موضوع هم انجام پذيرد، مثال اگر در مورد فهرست كارنامه تحقيقات دارد كه بايس

شود، در اينجا كارش را موضوع قرار داديم خود فرهنگستان را هم  فرهنگستان علوم اسالمى بررسى مى

ت درونى گوئيم فرهنگستان چه تقسيما توان به عنوان موضوع قرار داد. مثال فرهنگستان را قرار دهيم، مى مى



118  ···························································································································································  

توان تقسيماتى را انجام داد. اينكه خود موضوع چه چيزى  را داراست همين طور در مورد فرهنگستان هم مى

 هست؟

پاورقى: كارايى فعلى فرهنگستان در ارائه زيرساخت بانك اطالعات )مركز سازماندهى توسعه  -*  

 اطالعات(

توانسته زيرساخت بانك اطالعات بسازد، تمام مثال فرهنگستان تا حاال كارش چه بوده است؟ به فرض     

ايم زيرساخت و شالوده بانك اطالعات است، غرض از بانك اطالعات چه چيزى  آن چه كه ما تحويل داده

كنند، توسعه اطالعات را  دهى مى شود؟ آنجائى كه سازمان هست؟ و به چه چيزى بانك اطالعات گفته مى

 كار فرهنگستان علوم اسالمى هست. نتيجه« واليت فرهنگى»يعنى در حقيقت 

 «مركز تحقيقات استراتژيكى»بر « استراتژى تحقيق»حاكميت  -0 

شود فرهنگستان در نظام اسالمى چه جايگايه دارد؟ آيا جايگاه آن در دفتر تحقيقات  براى مثال عرض مى    

 احتياج دارد.« اتژى تحقيقاستر»استراتژيك است؟ خير، چرا كه تحقيقات استراتژيك، براى عمل خود به يك 

 بانك اطالعات، ابزار تحقيقات رهبر -2 

يعنى يك استراتژى تحقيقات داريم كه استراتژى تحقيقات در جايگاه رهبرى تحقيقات است، ماشين     

دهد، بايستى بتواند متد  شود بانك اطالعات كه اولين چيزى كه براى زيرساخت ارائه مى تحقيقات رهبرى مى

 بايست هماهنگ باشد. براى دانشگاه و براى حوزه بدهد و اين متد هم مى تحقيقاتى

در آن موقع وقتى كه استراتژى تحقيقات معين شد مركز تحقيقات استراتژيك در باره موضوعات     

دهد، به نظر ما جايگاه  گذارى، سياستهاى اجرائى را به رهبرى مى كند، و سياست استراتژيك تحقيق مى

در دستگاه رياست جمهورى نيست، بلكه رئيس جمهور جايگاه قانونى او رياست قوه « تراتژيكتحقيقات اس»

مجريه هست، نه استراتژى گذارى، استراتژى گذارى برحسب قانون اساسى و منزلتى كه ولى فقيه دارد، 
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 شود بازوى دست رهبرى و در مى« تحقيقات استراتژيك»براى ولى فقيه هست در بخش اجرائى فرهنگ 

 شود. گيرد اما در بخش فرهنگى خود فرهنگستان مى گذارى قرار مى جايگاه سياست

  محصول فرهنگستان« استراتژى تحقيق» -3 

حاال لقب فرهنگستان را همين فرهنگستان بگوئيم يا اينكه بگوئيم مثال استراتژى تحقيقات كه در اين     

استراتژى تحقيقات هست، يعنى محصول آن  شود كه توليد كننده صورت فرهنگستان پايگاه فرهنگ مى

استراتژى تحقيقات هست، نه اينكه خودش به جاى استراتژى تحقيقات باشد، ولى تحقيقات استراتژيك به 

دليل اينكه منصوب روشهايى هست كه او برايش معين كرده كه چگونه تحقيق بكند؛ يعنى استراتژى تحقيق 

 شود. قيد تحقيقات استراتژيك مى

 ابزار هدايت سياسى رهبر« فتر رهبرىد» -4 

دار آن  حاال اگر از اين قسمت هم بگذاريم، در بخش سياسى هم، شخص رهبرى يعنى دفتر رهبرى عهده    

هست، به عبارتى بايد محدث حادثه باشد، طبيعتا در امور سياسيى كه منزلت آن خيلى باالتر از چارت فعلى 

 همين طورى هست(شوراى امنيت هست )كه البته االن هم 

شود و در مفهوم ديگر خود رهبرى  پس بنابراين يك رهبرى سياسى داريم، كه دفتر مقام معظم رهبرى مى    

 شود كه متصدى آن، شخص رهبر هست. مى

  جايگاه فرهنگستان در هدايت فرهنگى جامعه -5 

نگى را به عهده دارد يعنى گيرد، فرهنگستان هست، كه رهبر فره دومين چيزى كه در زير آن قرار مى    

 شود. كند، او طراح سؤال مى متناسب با حوادثى كه او )رهبرى( ايجاد مى

به عبارت ديگر اگر بخواهيم آن را ساده كنيم، عشق قويترى كه در مبارزه با كفر غليظتر، محدث حادثه     

گذارى، و قانون  يتهست، سؤال ساز هست كه نيازمندى جامعه را تعريف كند؛ ولى نه به صورت كيف
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سازى را فرهنگستان  شود و ساختارسازى و قانون گذارى كردن بلكه ايجاد شرايطى كه سؤاالت مشخص مى

هاى تحقيقاتى قبل  تواند بكند، بلكه به كمك ماشين دهد؛ البته فرهنگستان به تنهائى اين كار را نمى انجام مى

 شود. حوزه و دانشگاه ممكن مى

  تعيين كننده سياستهاى اجرائى« استراتژيكمركز تحقيقات » -6 

شود كه با  شود كه در سطح سوم مركز تحقيقات استراتژيك مى در اين صورت قدم سومى آغاز مى    

شود. بعد از آن ماشينى هست به نام ماشين دولت كه  معادالت به دست آمده، سياستهاى اجرائى معين مى

 رسانند. ار اجرائى( تا آنرا به انجام مىكند )با كمك مجلس و ساخت روى آن كار مى

ها )حداقل آن وزارت  خانه اى از وزارت بنابراين دانشگاهها از وزارت علوم، آموزش و پرورش و عده    

 گيرند. آيند تحت شمول بخش معاونت فرهنگى رهبر قرار مى علوم( آنها مى

نيست؟ يعنى اگر استراتژى را تقسيم كنيم  برادر رضائى: مگر منزلت تعيين استراتژى منزلت خود رهبرى    

 به خرد، كالن توسعه.

كند، رهبرى را در  حجةاالسالم والمسلمين حسينى : خير رهبرى را كه كسى در خرد كالن معنا نمى    

 كند. توسعه معنا مى

 گذارى در رتبه توسعه مخصوص رهبرى هست؟ )س(: آيا سياست    

 كند. شرايط و ايجاد حادثه مى )ج(: شخص رهبر و دفترش ايجاد    

 كند قبول نداريد؟ گذارى مى فرمائيد به عنوان كسى كه سياست )س(: يعنى مى    

گويند وزارت امور خارجه چنين و  گذارى در رتبه اجرائى در يك مرتبه پائين هست. لذا مى )ج(: سياست    

شود،  استهائى است كه حاكم بر برنامه مىچنان كند! اينها براى مرحله پائين آن هست كه در بخش اعالم سي

ولى توليد منزلت جديد سياسى، به عبارت ديگر توسعه يافتن درگيرى با كفر، اصال كار خودش هست، نه 
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نويسد و اين  اى را مى اينكه فرمان بدهد ديگران انجام بدهند، يك موقع هست شخص رهبر خودش يك نامه

 دهد تا كس ديگرى كارى را انجام دهد. كند با آن موقعى كه دستور مى فرق مى

 شود؟ گذارى در رتبه خرد و كالن چگونه مى )س(: پس سياست    

شود اجرائى كه دستور كار  آيد پائين، مى توان گفت سياستهاى اجرائى از سطح رهبرى كه مى )ج(: مى    

 گيرد. دولت قرار مى

عاونت فرهنگى كه در زير مجموعه رهبرى كار )س(: پس در اين صورت جايگاه فرهنگستان به عنوان م    

 كند، آيا توليد مفهوم هست؟ مى

است، خود « هدايت توليد مفهوم»)ج(: هدايت توليد مفهوم است. براساس موضعگيرى رهبر ماشين     

د اين كند تا بتوان يا بايد در دانشگاه يا در حوزه انجام گيرد. به عبارتى او ماشين را توليد مى« توليد مفهوم»

كند و قطعات يك ماشين را  ماشين هدايت كند توليد مفهوم را، همين طور كه عرض شد ماشين توليد مى

 كند براى هدايت كردن. توليد مى

شود آيا به وسيله همان ايجاد شرايط  هاى رهبرى چگونه تمام مى گذارى )س(: هماهنگى آن با سياست    

 شود؟ هماهنگى واقع مى

كند، اگر اين توانست پاسخگو باشد معنايش اين است كه توانسته  را رهبر ايجاد مى)ج(: شرايطى     

 هماهنگ باشد، و اگر نتوانست پاسخگو باشد طبيعتا نتوانسته هماهنگ باشد.

، 0هاى آن، معلوم هست كه در طرف ساختار ) برادر پيروزمند : در جدول مورد نظر، صرف نظر از عنوان    

، حاال از طرف توسعه به سه عنوان داريم و اين سه عنوان هم تقسيم شده به سه ( شده است23و  9، 3

 تايى نداريم.23عنوان ديگر، اما تقسيم 
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تقسيمات آن كامل هست، يعنى يك ستون يك، يك هست، يك ستون سه، سه هست و « نه»)ج(: پس تا     

 يك ستون هم نه، نه هست.

 اى وسط جدول( خانه23 توضيح ستونهاى جدول تعريف )ستونهاى -5 

  گانه دو قيدى23معكوس شدن تقدم و تأخر اوصاف توسعه و كارائى در دو ستون  -5/0 

مباحث مورد »شود يعنى اين ستون  درست مى 23حاال اگر اين سه تا نه تا را اگر متشابك بنويسيم     

تا سه تايى باشد. البته 23يستى آيد، يعنى با تاى اصلى باشد، كه از جدول اصطالحات مى23كه بايد « بررسى

تا دوتايى 23يك «( مباحث مورد بررسى»تايى داريم )ستون 3تا 23تايى در آخركار داريم، يك 23چند تا 

تا دوتايى ديگر )ستون سوم سمت چپ جدول( اين  23داريم )ستون سوم سمت راست جدول( و يك 

)يعنى « كثرت جهت»نويسيم  ر يك طرف مىآيد مثال د قيدى بدست مى3تاى 23تايى از ستون 2هاى  ستون

خواهيم همان  قيد(، چون مى3قيد دوم از 2)يعنى « جهت وحدت»نويسيم  قيد( و يك طرف مى3قيد اول از 2

دهد همان كارايى را خود جهت داشته باشد، البته در آنجا  كارى را كه حد وسط در منطق صورى انجام مى

كنيم، منزلتا هميشه هر  قيدى است، حاال منزلتا مالحظه مى3نجا قيدى است )مثل سيب شيرين( اما در اي2

تاى اولى قيد توسعه را دارد يك طرف اصول توسعه، طرف ديگر هم درست وارونه آن را داريد يعنى 3

توسعه كارايى وحدت و كثرت، در اين قسمت وسطى جدول يعنى اصول اوصاف ساختار و اين طرف 

 ن.برعكس ساختار نسبت زمان و مكا

گوئيد، كارايى سيب را كه بخواهيم در ارزش معين كنيم،  حاال چرا اينگونه انجام داديم؟ در آنجايى كه مى    

خواهيم بگوئيم كه،  شود، بعد آن موقع مى گوئيد شيرينى سيب، هر قدر باال برود ارزش آن بيشتر مى مى

آيد، يعنى بايد يك مقدار آب باشد و  آيد بلكه در يك مجموعه بدست مى شيرينى آن به تنهايى بدست نمى

يك مقدار شيرينى تا در يك نسبت طعم آن مناسب شود. اين گونه بايد نسبتهايش تغيير كند تا شيرينى آن 
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سنجيد )شيرينى و قيمت( اين طرف اثر با  آيد در آنجايى كه وصف را با ارزش مى باال رود. بنابراين اثر مى

آيد بايستى پذيرفته شده  الجمله نظام جدول به نظر مى سيب(. حاال فىشود )شيرينى و  موضوع مالحظه مى

 باشد.

تايى كه داريم، نحوه چينش اينجا، نحوه چينشى هست كه عين همين )ستون سوم سمت 23پس سه تا     

تا )ستون سوم سمت راست( جايگاه  23توانيم بياوريم، يعنى اين  راست جدول( را برعكسش را هم مى

تواند در جدول كارايى )ستون سوم از سمت چپ جدول( قرار  ف آن كه عوض بشود، مىوصف و موصو

گيرد. حاال مگر كارايى در اينجا نيست؟ چرا در طرف ساختار هم هست اما در طرف كارايى ظهور آن در 

كارايى شديدتر هست، و در آن جا ظهور شديدتر موضوع هست و اال در هر دو طرف هم كارايى هست و 

رسد،  شود موضوع براى كارتان نداشته باشيد، لذا در سه تاى بعدى كه مى ضوع در كارايى هم مىهم مو

 كامال بايد متناظر باشند.

 «بنيان، ساختار، برنامه»با « تأسيس، آزمون، طراحى»تناظر سه وصف  -5/0/0 

علوم كاربردى در توسعه تأسيس روش اسالمى »، اينجا «بنيان»برابر است با « تأسيس»يعنى بايد بگوئيم     

، كارمان اگر كار فرهنگى بوده «بنيان توسعه مفاهيم سازماندهى توسعه تحقيقات»گوئيم  اينجا مى« واليت حقه

آزمون ساختار توسعه فعاليتهاى سازماندهى توسعه »نويسيم  است تحقيقات بوده است، در اينجا مى

بتوانيم بگوئيم « تأسيس»يگاهى باشد كه نسبت به هم بايستى داراى جا« آزمون»، آن موقع خود «تحقيقات

پذيرد، البته طراحى اجتماعى نه طراحى فردى،  انجام مى« طراحى»هرجا تأسيس و آزمون بشود، آن موقع 

هست، و تناظر اينها هم در اين سه تا اثر « برنامه»هست در طرف چپ هم « طراحى»حاال در طرف راست 

را نداريم مگر اينكه تأسيس كرده باشيم در روش، و همين « مفاهيم توسعه بنيان توسعه»هست، قدرت تغييرِ 

را نداريم. مگر در عمل، مديريت آن آزمون شده باشد و همين طور « ساختار فعاليتها»طور قدرت تغيير 
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در داشته باشيم اگر قدرت طراحى نداشته باشيم هر كدام از اينها متناظرش بايد آن طرف « برنامه»توانيم  نمى

 مقابلش باشد.

 «بنيان»، با تقسيمات «تأسيس»تناظر تقسيمات  -5/0/2 

بايد « سازى اصول موضوعه روش مدل»گوئيد  شويم يعنى مى هاى داخلى آن كه وارد مى باز در بخش    

، يعنى قادر نيستيم سازماندهى كنيم مبانى روش توصيف «اصول توسعه مفاهيم سازماندهى»متناسب باشد با 

اى  سازى داشته باشيم همين طور قادر به توصيف نيستيم مگر اينكه اصول موضوعه ر اينكه روش مدلرا، مگ

توانيم داشته باشيم مگر اينكه روش مدل سازى داشته باشيم. موضوعات  داشته باشيم، روابط توصيف نمى

... اين در شكل توانيم داشته باشيم مگر مدلى بسازيم تا روش توصيف را تعريف كنيم نظام توصيف نمى

 خيلى كلى كه البته كمك گرفتيم يك مقدار از مطالبى در جدول تعريف.

  گانه دو قيدى23با دو ستون « مباحث مورد بررسى«رابطه ستون  -5/2 

را كه در « كثرت جهت وحدت»تايى )ستون مباحث مورد بررسى( باقى مانده است. به 23حاال اين خانه     

قيد نه با  3شيرينى سيب و سيب شيرين جاى صفت با موصوف را عوض كنيم البته با  بينيد، اگر مثل باال مى

دو قيد آن موقع اين طرف كه آورديد با دو قيد )يعنى قيد اول و دوم( اين طرف هم از دو قيد را دوباره 

قيد دوم  آورديد ولى يك بار قيد جهت مقدم قرار گرفته، و يك بار هم قيد جهت را مأخر قرار گرفته )يعنى

 و سوم(

برادر پيروزمند : پس دو قيدى كه در يك طرف اينجا قرار گرفته نبايستى در طرف ديگر باشد بلكه فقط     

 يك قيد آنها بايستى مشترك باشد، كه با هم ديگر سه قيد بشود.

يك موضوع  گوئيد وارنه كنيد اين سه تا )مثال: كثرت، جهت، وحدت( اصوال )ج(: اين دو تا قيدى كه مى    

گويد، حاال داراى  دهد يعنى يك وحدت را بايستى در اينجا تعريف كنيد. كه اين يك وحدتى كه مى را مى
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سه بخش اصلى هست كه بين خود اينها اين نسبت، وجود دارد، كه قيد اول و وسط را كه بياوريد ستون 

نيد با قيد سوم، ستون سوم از سمت دهد، و قيد وسط را كه دوباره تكرار ك سوم از سمت راست را نتيجه مى

 دهد، با اين فرق كه قيد وسط در ستون سمت چپ، در اول آمده است. چپ را تحويل مى

يك موضوعى، در اينجا هم برعكس آن را « اوصاف توسعه»گذاشتيم  ها مى اگر به جاى اين بخش    

 آورديم. گفتيم، يعنى توسعه را اول مى مى

رآن طرف )ستون سوم و سمت راست( آمده به عنوان كثرت جهت، و جهت )س(:پس دو قيدى كه د     

 توانند برگردان هم باشند. وحدت هم اين طرف )ستون سوم از سمت چپ( بيايد، پس اين دو نمى

  بين وصف و موصوف در قيود جدول« ربط»لزوم ذكر  -5/2/0 

 تكرار حد وسط)ج(: برگردان هم هستند يعنى صدر و ذيل يك موضوع هستند، با     

 شود. )س(: در اين صورت مثل سيب شيرين و شيرينى سيب نمى    

كنيم مثل شيرينى سيب  آئيم به سراغ اينكه آيا فقط به وصف و موصوف تمام مى )ج(: آن موقع بعدش مى    

اش( يا خير؟ يعنى ارتباط، موصوف به وصف، دوتايى هست يا يك  و سيب شيرين )در مثال بسيار ساده

خورد آن ربط بايستى ذكر شود يعنى يك فاعل محورى و يك فاعل  خورند، اگر ربط مى ى هم مىربط

تصرفى و يك فاعل تبعى، اگر شيرينى را بگيريم به منزله آثار و تبعى، بايد يك تصرفى هم در وسط آن 

باشيد و يك داشته « موضوع»باشد، اگر اين گونه باشد بايستى در اينجا يك ستون وسطى داشته باشيد يك 

، ارزش را «سيب، شيرينى، ارزش»داشته باشد، كه بايد نسبت و اثر اين طرف باييد، « اثرى»و يك « نسبت»

)يا « محور»با تغيير آن تابع تغيير كند و سيب را هم به عنوان « وسط»، شيرينى را بگيريد «تابع»بگيريد 

 شود. ن اين گونه مىتوان گفت سيب شيرين، ارزش آ موضوع( بگيريد در آن صورت مى

  طريق رسيدن از موضوع به كارايى« ضرورت بررسى موضوعات»ستون  -5/3 
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  اوصاف زمانى، معرّف تغييرات موضوع به سمت كارايى -5/3/0 

حال آيا براى سير يك موضوع به كارايى، ما چه چيزهايى را الزم داريم؟ در صورت كلى، حتما زمان،     

تواند يك چيزى را از يك جايى به جاى ديگرى برساند،  بينيم( مى ا را درون آن مىتاى آنه )كه در اينجا نه

ء است. حاال موضوع در زمان چه چيزى  ء به اثرات آن و اثر به خود شى اصال زمان معرّف تغييرات شى

باشد. كه غير از خود موضوع هست، يعنى يك موضوع در طريق داريم  هست؟ زمان موضوع در طريق مى

 دهد يد تبينى ما را تشكيل مىكه ق

  بيانگر شاخصه موضوع« ضرورت بررسى موضوعات»ستون  -5/3/2 

داريم، كه ستون ارزشى جدول هست بعد همان مفهوم كمّى را بايد بتوان به « كمى»حاال يك مفهوم     

ورت ص صورت كيفى بيانش كرد، يعنى نام داشته باشد پس ستون شد، ستون بررسى موضوعات، يعنى به

 شود. كيفى موضوع در طريق هستند، كه ستون كمّى بيان ارزش آنها مى

 )س(: آيا طريق موضوع به اثر است؟ 

)ج(: بلى يعنى موضوع در طريق يا زمان، همانطورى كه ارزش را به صورت كمى الزم داريم به صورت     

شاخصه در  80صه هست، كه گوئيم شاخ ها معرفى شوند يعنى اينها )در شكل( مى كيفى هم بايد شاخصه

كنند هر سه تا از  بردارى مى ستون مباحث مورد بررسى داريم كه بايد بروند و نمونه بردارند، كه وقتى نمونه

چنين نسبتى )مطابق جدول( با بقيه داشته باشند؛ كه وقتى بخواهيم مفاهيم كلى به اين  ها بايد يك هم شاخصه

 معرفى كنيم.« ضرورت بررسى موضوعات»را در ستون  ها بدهيم، بايد مفاهيم كلى آن شاخصه

شود كه براى چه  شوند در، ضرورت بررسى موضوعات، يعنى به عبارتى سؤال مى پس اينها كيفيتهايى مى    

شود، نسبت آنها به همديگر بيان كيفيت  چيزى موضوعات را بررسى كنم؟ عنوان ما اين موضوع كيفى مى

شوند، البته به صورت  ها مى شود، ستون بررسى موضوعات هم شاخصه رزش مىشود، كمى آنها هم ا آنها مى
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خيلى اجمالى و كلى، حاال كارى كه بايستى انجام دهيم، تمرين روى مفاهيم جدول هست تا اينكه انشاءاهلل 

 تسلط كافى را پيدا كنيم.

  گانه وسط جدول23جدول تعريف متشكل است از ستونهاى  -5/4 

 -0عالى فرموديد سه تا مرحله بايستى طى كنيم تا به اين جدول برسيم.  ور كه حضرت)س(: همان ط    

عناوين را پاك كنيم، مشابه همان شكلى كه براى مثلث ترسيم كرديم شكل ديگرى ترسيم نمائيم تا اينكه 

 ين هنوز روشن نيست.كنند. اما در اين ترسيم ارتباط باال به پائ ها چگونه ارتباط با هم پيدا مى ببينيم اين خانه

)ج(: از نظر زمان اين ستون )ستون اول سمت راست جدول( اصلى هست، هر چند از نظر ساختار فرعى     

موضوع روى هم يك منتجه زمانى دارند، هر چند نسبت « اصلى، فرعى و تبعى»هست. يعنى اوصاف 

 4و خانه بعد را  2بدهيم و خانه ديگر تأثيرهايشان براى اين منتجه متفاوت هست، مثال اگر اين خانه را يك 

يك موضوع واحد هست نه اينكه جمع  3هست اين  3بدهيم، منتجه ما اينجا موضوعى هست كه منتجه اين 

باشد، حاال موضوعاتمان در ستون دوم سمت راست جدول، فرعى هست، هر چند سه قسم  3كمى اينها 

ت آنها هم اختالف بيشترى با هم دارند. يعنى خانه پائين با همديگر فرق دارند، و تقسيما« تأسيس»مربوط به 

رسيم كه  ، فرعى، فرعى، فرعى، هست. تا به ستون سوم از سمت راست جدول مى«ستون فرعى موضوع»

دهد، كه از  را تحويل مى« ستون تبعى موضوع»تبعى است، هر خانه ستون فرعى موضوع را كه تقسيم كنيم، 

تاى 23شويم. كانه تا اينجا كه برسيم )قبل از اين  ر جدول تعريف وارد مىاينجا )ستون تبعى موضوع( د

كند، اما خودشان  ستون تبعى موضوع( بايد نه تايى را بدهيم كه ما را به طرف جدول تعريف هدايت مى

شود  گانه داخل جدول معين مى23جدول تعريف نيستند جدول تعريف ما در حقيقت بايد در ستونهاى 

قيد كه جدول تعاريف 80، 80شود  مى 23تا  كنيم در اينجا هستند.سه هايى را كه آزمايش مى يعنى شاخصه

 تا كه بايستى تجزيه پيدا كند و يك عنوان پيدا كند و بعد قيد ارزش بخورد.23است يعنى سه تا 
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 شود. برادر حسينيان : آيا زمان ربط بين ساختار و كارايى مى    

كنيم همين طور كه  ايستى يادمان برود كه زمان را در همه جدول مالحظه مىگوئيم، نب )ج(: ربطى كه مى 

كنيم، اما آن  كنيم، همين طورى كه ساختار را در همه جدول مالحظه مى كارايى را در همه جدول مالحظه مى

ساختار كنيم، يعنى  دهد. يعنى با همين كميتها شناسايى مى شود كارايى را نشان مى چيزى كه نتيجه گرفته مى

گوئيم كميتها كم يا زياد شد. وقتى كه كميتها داراى وضعيت خوب يا بد باشد، چه چيزى را  بينيم و مى را مى

كند، هر چند در ستون كارايى واقع شده باشد.  كند؟ وضعيت زمان و مكان را به هم معرفى مى معرفى مى

 يعنى پايگاه اين طرف جدول...

شناسى كنيم، منتهى  توانيم آسيب شناسى كنيم، از روى همين اعداد مى سيب)س(: يعنى اگر ما خواستيم آ    

 گرديم كه ببينيم زمانش چه جايگاهى دارد. كارايى را كه مالحظه كرديم، برمى

)ج(: يعنى موضوع تغيير كمى و كيفى ميكند، كه وقتى تغيير كمى بكند معنايش اين هست كه مفاهيم     

 يير هست.كيفى آن هم دائما در حال تغ

)س(: حاال براى ترسيم خود جدول بنابر تعريفى كه از ابتدا نسبت به زمان و مكان كارايى داشتيم آيا     

 زمان بايستى در باال قرار گيرد؟

)ج(: به فرض محال اگر بگوئيم يك ستون در اينجا و يك ستون هم در اينجا و آن ستونى كه به عنوان     

 گيرد. ىمعرف هست، در اينجا قرار م

باشد ولى در عين حال  كنم نمى كنم وگرنه تعبير لطيف آن، اين كه عرض مى براى مثال اين را عرض مى    

 به يك نسبت تبيين كننده هست.

  كنيم در يك منحنى كه به شكل زير ترسيم مى    
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گوئيم بين دو  گوئيم، بلكه مى ىدهد، اما ما اين را نم گويند نسبت بين الف و ب، ج را تحويل مى معموال مى  

محور ش و ش يك محور شاخص ديگر وجود دارد، كه بايد وضعيت نقطه )ج( با آن هم سنجيده شود، و 

منحنى حاصل وضعيت تعادل بين اين سه شاخصه است. لذا با دو محور مختصات آن هم در صفحه، 

رتى كه بتوانيد تأثيرات هر سه شاخصه را توان گزارش داد، و تنها در صو توان تحليل كرد، و تنها مى نمى

دهد، ارزشها پايگاه  كنيد. ستون ارزشها، تعريف كارايى را نتيجه مى كمى كنيد، قدرت تحليل پيدا مى

كند، يعنى بين نسبتهاى درونى و بيرونى  موضوعات درونى را نسبت به موضوعات بيرونى مشخص مى

 شود. پايگاه موضوع معين مى

  ل وحدت تركيبى سه بعد توسعه، ساختار، كارايىحاص« منتجه» -6 

« توسعه، ساختار، كارايى»شود؟ يعنى وحدت تركيبى  آيا از وحدت تركيبى سطوح نتيجه مى« منتجه»)س(:    

 را بايستى مورد توجه قرار دهيم.

ل قرار كنم كه مطلب را روشن كنم، وقتى تغييرات يك موضوع را مورد كنتر )ج(: با يك مثال سعى مى    

دهيد، براى اينكه عنوان آن را تغيير دهيد يا اينكه بگذاريد همان عنوان باشد مثال وقتى گزارشى تهيه  مى

گوئيم: آهن، اكسيد شد. در اين صورت اگر انكار كنيد و بگوئيد اكسيد نشد، در اينجا شروع  كنيم، مى مى

يد اگر اكسيد شده باشد يك بچه كوچك گوئ كنيد به شمردن كه چندين خواص از آهن اكسيد شده و مى مى

تواند  تواند بشكند. مقاومت خيلى كمى دارد اما آهن كه باشد مقاومت دارد. اينكه يك بچه هم مى آن را مى

شود باعث  اى كه به آن وارد مى بشكند براى مثال هست و گرنه منظور اين است كه در كمترين ضربه

نيست. اگر طرف ديگر مطلب را بگيريم يعنى به وسيله كنترل  شود. اما خود آهن اين گونه شكستن آن مى

، نسبت بين اوصاف همان «نسبت بين اوصاف»گوئيد  بعد از آن مى« آثار»گوييم  آثار كار كنيم. البته ابتدائا مى

چيزهايى هست كه در زمان و مكان بايستى تعريفش كنيم، نسبت بين اوصاف؛ يعنى براى موضوع يك 
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اشيم يعنى يك متغيرهاى اصلى و يك متغيرهاى فرعى و تبعى قائل باشيم، نسبت بين آنها را وصفهائى قائل ب

 بايستى مالحظه كنيد.

آن « موضوع»كند؟  دهيد، چه چيزى از آن تغيير مى ء را تغيير مى گوئيد وصف شى پس بنابراين وقتى مى    

ء هست. پس  شناسايى اوصاف كارايى شى كند؛ البته از طريق اوصاف يعنى تغيير موضوع از طريق تغيير مى

ها معرّف و شاخصه هستند، نه اينكه اوصاف مستقل از موضوع باشند، به عبارتى اصل با زمان هست  كارايى

 شود. اما با شاخصه كارائى شناخته مى

)س(: فرمايش شما صحيح هست اما منتجه هيچ كدام از اين سه تا بعد نيست بايستى از اين سه يك     

 گوئيم. دت تركيبى درآيد كه به آن منتجه مىوح

دهد. وقتى به پايگاه  ج : موضوع بايستى يك پايگاه خارجى داشته باشد كه جدول ديگر آن را نشان مى    

رود وصف  كند، يعنى همه اوصاف جدول )اوصاف توسعه، ساختار، كارائى( مى خارجى برسد منتجه پيدا مى

شود، كه فقط يك عدد جلوى آن است نه سه عدد، در  دول شاملتر خود مىقيدى ج هاى سه يكى از اين خانه

 شود. يك جدول بزرگتر كه آن خانه منتجه همه اينها مى

)س(: يعنى در اينجا هم اگر بخواهيم منتجه ذكر كنيم، نبايستى غير از منتجه سه بعد چيز، ديگرى را در     

 نظر بگيريم.؟

« يك»بگيريم. پس در جدول باالتر هست كه « يكى»در جدول باالتر  )ج(: خير، بلكه بايستى آن را    

كنيد كه داراى يك ارزشى هست كه سه عنوان زيربخش دارد،  گيريم، اين عنوانى كه در اينجا مالحظه مى مى

 در جدول باالتر يك تك عنوان هست.

 نگستان.)س(: پس اگر اين عنوان را در جدول باالتر ببريم، نبايستى بگوئيم فره    
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، فرهنگ در نظام واليت «فرهنگ در نظام واليت»)ج(: بلى همين طور هست يعنى مثال بايستى بگوئيد     

در اينجا بايستى يك عنوان داشته باشد كه روبروى آن بايستى سه عنوانش آمده باشد يا سه تا شاخصه آن 

 ، يك «شاخصه ساختارى، شاخصه زمانى، شاخصه كارايى»آمده باشد. 

 د عدد هم بايستى خورده باشد.عد

)س(: پس در اين صورت چهار چيز نداريد بلكه سه چيز داريد دو باره منتجه اين سه تا در جدول باالتر     

 آيد مى

 شود. )ج(: اين جدول درون آن هست يعنى، آن را اگر كسى درون آن را بشكافد، اين تقسيمات پيدا مى    

گوئيم، اين سه به اضافه آن منتجه  اى كه مى را داريم، در اين صورت منتجه )س(: پس ما همين سه پارامتر    

 شود چهار تا چيز؟ مى

كنيد كه  بينيد. يعنى وقتى آب ميل مى )ج(: معناى منتجه يعنى اينكه ديگر آن پارامترها را شما نمى    

بينيد ديگر از جزئيات خبرى  مى كنيد يعنى منتجه را كه بينيد، بلكه شما آب ميل مى ئيدروژن را كه ديگر نمى

 نيست.

 شود. )س(: پس با كارايى مترادف گرفته نمى    

رسد اما عين خود منتجه نيست، يعنى  يا سيرى را كه منتجه دارد به وضوح مى« نسبت»)ج(: در كارايى     

ال با داشتن منتجه شما هست. مث« ء شى»دهد،  را تشكيل مى« ء شى»دهد كه مجموعه اوصاف  اوصافى را مى

اى نداريد. كارائيها بايد وحدت پيدا كند، وحدت اوصافى مثل حجم، وزن، شيرينى و ...  قند، شيرينى عليحده

 شود. موضوع واحدى به اسم قند را نتيجه ميدهد كه هيچ كدام از اينها جداجدا در خارج يافت نمى

ه وحدت رسانديم )مثال بانك اطالعات( آن هاب )س(: در اين صورت عنوانى كه به وسيله آن كثرة كارائى    

 منتجه سه بعُد نيست.
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گوئيد منتجه نيست، بلكه منتجه آن هست كه اين چند تا با هم باشد يعنى در  )ج(: همين طور كه مى    

 كند وگرنه در اينجا كه سه چيز هست. جدول باالتر هست كه وحدت پيدا مى

«والسالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته»    



 بسمه تعالی

 

 8جلسه 

  33/4/23تاريخ :  

 «"جدول مدل تعريف"توجيه اجزاء مختلف »عنوان كلى:    

 

  فهرست 

 0بيانگر تناظر تقسيمات ابعاد جدول...« هاى جدول گوشه» -0

 0«...شوند رب مىاوصافى كه در يك سطح با هم ض»به « اوصاف متناظر»معرفى  -0/0    

 2به معناى بيان صفت معادل...« تناظر» -0/2    

 2«...ها در جدول سطوح منتجه»اوصاف متناظر بيانگر  -0/3    

وصف مربوط به توسعه، ساختار، 9)از حاصل جمع سه « وصف سه قيدى 23ستون »بدست آوردن  -2 

 كارايى(...

 4شكل گيرى جدول مدل تعريف...« مرحله اول» 

 4گيرى جدول مدل تعريف... شكل« مرحله دوم»تايى سه قيدى، 23ستون « تجزيه» -3 

 4به دو ستون دو قيدى وسيله شناسايى، ساختار و كارايى، موضوع...« تجزيه» -3/0    

 5و ساختار با كارائى...« ساختار با توسعه»وسيله شناسائى نسبت « تجزيه» -3/2    

 5تايى و تعيين ارزش كمى آن...23اوصاف قبل از آوردن آن در ستون  عدم امكان مالحظه تقوم -3/2/0    

 5وسيله شناسائى تأثير تغييرات ساختار در كارايى...« تجزيه» -3/3    

 5وسيله فهم نسبت بين ساختار و كارايى...« تناسب كمى» -3/3/0    

 5به معناى مرتبط نديدن اوصاف تجزيه شده نيست...« تجزيه» -3/4    

 6واقعى نبوده و براى خواندن واقعيت است...« تجزيه» -3/5    
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 «...مرحله سوم»گانه سه قيدى، در يك ستون مجزا، 23منزلت هر يك از اوصاف « تعيين ارزش كمى» -4

 6گيرى جدول مدل تعريف... شكل 

 6، براى تسهيل در تحليل كمى موضوع...«ستون مجزاى كمى»ضرورت  -4/0    

 شكل گيرى...« مرحله چهارم»گانه سه قيدى، در يك ستون مجزا 23اوصاف « عناوين» قرار دادن -4    

 6جدول مدل تعريف... 

 3ادغام چند جدول، در جدول مدل تعريف جهت تسهيل در مقايسه... -4/0    

گيرى جدول مدل  شكل« مرحله پنجم»)به وسيله نسبتهاى متناظر( « بندى موضوعات ايجاد طبقه» -5 

 3تعريف...

 3بين اوصاف...« نسبت متناظر»وجود  -5/0    

 8تائى...23قرارگيرى يك عنوان شامل براى هر سه وصف از ستون  -5/2    

براى رسيدن به يك منتجه، و تعيين پايگاه اين موضوع، در جدول « سطوح مختلف منتجه»ايجاد  -5/3    

 9شامل...

 9بندى مراحل شكل گيرى جدول... جمع -6 

 01عدم لزوم ستون تجزيه شده دو قيدى، براى شناسائى توسعه...علت  -3 

 01جايگاه )منزلت( اوصاف دو قيدى، روشنگر نسبت آن با توسعه... -3/0    

سطر دوم بيانگر « ساختار زمانى موضوع»سطر اول ستون دو قيدى سمت راست جدول، بيانگر  -3/2    

 ،...«ساختار ساختار»

 01«...ار كارائىساخت»و سطر سوم بيانگر  

 02وصف ساختارى موضوع از ضرب ساختار در ساختار بدست نيامده است....9 -3/3    



  بسم اهلل الرحمن الرحيم

 33/4/23تاريخ: 8جلسه  

 «"جدول مدل تعريف"توجيه اجزاء مختلف »عنوان بحث: 

  

رحله دنبال شود، ابتدائا جدول اى كه با دوستان داشتيم، قرار شد بحث در سه م برادر پيروزمند: در مباحثه

تواند بيانگر انعكاس متقوم  جداى از عناوين آن بررسى شود تا متوجه شويم كه اوال: جدول چگونه مى

موضوعات باشد. ثانيا: چگونه ميتواند بيانگر كنترل تغييرات موضوع باشد. پس بايد ببينيم دو مطلب فوق را 

 جدول چگونه پاسخگو هست؟

 اى كه مطرح خواهيد فرمود( اصطالحات را درون جدول قرار دهيم. د )بنابر شيوهدر مرحله بع    

 در مرحله سوم هم به بحث تعاريف و عناوين وارد خواهيم شد.    

 كنيم. پس بنابراين ابتدا ابهاماتى كه در مرحله اول بود حضورتان عرض مى    

  هاى جدول بيانگر تناظر تقسيمات ابعاد جدول گوشه -0 

( مختصر تفاوتى با جدول قبلى )جدول شماره 0 جدولى كه هم اكنون مد نظر هست )جدول شماره -0    

 3به  0باشد. يعنى در هر دو جدول، از هر سه طرف جدول از  هاى جدول مى ( دارد، و تفاوت آن در گوشه2

در آنجا )جدول هاى ربطى گوشه را  تقسيم شده است فقط تفاوت آن در اين است كه خانه 9به  3و از 

ها بيانگر  خواستيم ببينيم اين دو جدول يكى هست يا اينكه آن خانه ترسيمى سابق( ندارد، لذا ابتدائا مى

ها شايد اين باشد كه تقوم ميان  معناى خاصى هست؟ احتمالى كه مطرح بود اينكه، منظور شما از اين خانه

 د مشخص گردد.دو بعدى )مثل ساختار و توسعه( كه در بين آن قرار دار

 شد!« تناظر»فرمائيد  حجةاالسالم والمسلمين حسينى: اينكه شما مى    
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 )س(: منظورتان از تناظر چى هست؟    

توانيم بگوئيم، داراى سه تا  حجةاالسالم والمسلمين حسينى: اگر توسعه را در سه سطح افقى بنويسيم، مى    

اين يك نحوه است نحوه ديگر اينكه، بگوئيم توسعه باشد  مى« ظرفيت، جهت، عامليت»زير بخش هست كه 

توانيم قرار دهيم.  هست در آن موقع عين همين را در ساختار مى« ظرفيت، جهت، عامليت»داراى سه سطح 

و همين طور عين همان را در طرف كارائى قرار دهيم و « محورى، تصرفى، تبعى»توانيم بگوئيم  يعنى مى

 «.ينههماهنگى، وسيله، زم»بگوئيم 

 «شوند اوصافى كه در يك سطح با هم ضرب مى»به « اوصاف متناظر»معرفى  -0/0 

تناظر يعنى هم سطحى اوصاف؛ چون هر وصفى را بخواهيم با وصف ديگرى ضرب كنيم، بايستى با هم     

سطح خودش ضرب كنيم، بعد در هر سطح يك تقسيمات ديگرى هم وجود دارد كه، اينها را ابتدائا جدا، 

و در « ظرفيت، جهت، عامليت»نويسيم  نويسيم يعنى تقسيمات سه گانه اوصاف توسعه مى اى از هم مىجد

و در تقسيمات سه گانه اوصاف « هماهنگى، وسيله، زمينه»نويسيم  تقسيمات سه گانه اوصاف كارائى مى

كنيم يعنى در  رب مىگوئيم اينها را د رهم ض جدا، جدا؛ بعدا مى« محورى، تصرفى، تبعى»نويسيم  ساختار مى

كنيم، كه  اين مرحله اوصاف كارائى را در اوصاف ساختار، و اوصاف ساختار را در اوصاف توسعه ضرب مى

كنيم و نه تاى  سپس شروع به نوشتن مى«. هماهنگى محورى ظرفيت»شود:  نتيجه يكى از ضربهاى آن مى

 آيد. وصف مورد نظر بدست مى 23تيب نويسيم و به اين تر اول و نه تاى سوم را در طرف چپ جدول مى

، وقتى قيد قرار گيرند، نسبت به همديگر در «قيد قرار گرفتن هر يك براى ديگرى»ضرب شدن يعنى:     

 تواند باشد. گيرند، البته قيد آنها قيد تأليفى نمى يك واحد قرار مى

هنوز جدول اصلى را  شد( 23تقسيم پيدا كرد و جمع آن  9وصف )كه هر طرف جدول  23تا اين     

شود، چون در ضرب اوصافى كه تا قبل از وارد شدن  دهد و خارج جدول تعريف محسوب مى تشكيل نمى
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به جدول اصلى انجام شده، قيود را به همديگر مقيد كرديد؛ ولى اينكه نسبت قيود به همديگر، آنها را تبديل 

مت جدول شبيه جدول نظام اصطالحات به يك وحدت كند )وجود ندارد(، به عبارت ديگر تا اين قس

 23باشد، هر چند به گونه ديگرى مرتب شده است. ولى از اين قسمت جدول به بعد )يعنى ستونهاى  مى

خواهيد بگوئيد كه اوصاف در يك نظام و يك وحدتى به همديگر وابستگى پيدا  اى وسط جدول( مى خانه

« معرف نظام»شود،  وصف مى 23يم شده و جمعا قسم تقس9اند.پس جائى كه از هر طرف جدول به  كرده

ها را  شود در اين صورت ديگر گوشه ميشود و پس از آن در ستونهاى وسط جدول تعريف آن نظام تمام مى

گذاريد به اين شكلى كه هست باقى باشد. در اين  كنيد، ديگر نمى الزم نداريد. لذا آن را هم حذف مى

 ود. ش صورت جدول تعاريف مشخّص مى

  به معناى بيان صفت معادل« تناظر» -0/2 

 برادر حسينيان: نفرموديد منظورتان از تناظر چى هست؟    

كنيد،  كنيد چه صفتى در برابر چه صفت ديگر قرار بگيرد، معادل آن را ذكر مى )ج(: وقتى كه معين مى    

دام صفت حاكم و كدام اوصاف هست، يعنى ك« وضعيت ضرب»ايد؛ كه معرف  تناظر اوصاف را بيان كرده

يكى محمول هست. هر چند االن حضور ذهن ندارم والكن يكى از اين دوتا بايستى صحيح باشد، يعنى در 

اين قسمت )مثلث الف، ب، ج در گوشه جدول( ظرفيت، جهت، عامليت باشد تا حاكميت را برساند، يا 

 اينكه برعكس محمول بودن آن را برساند.

 شود؟ مول هست در اين صورت همان وضعيت اول نمى)س(: اگر بگوئيد مح    

شود، كه سه زير بخش  ، نوشته مى«توسعه»، 0)ج(: خير، دقت كنيد! در سطح افقى باالى جدول شماره     

دارد، هم عرض آن يعنى اوصاف ساختار هم سه زير بخش دارد، حاال اينكه كدام يكى از آنها در چه سطحى 

 است.« محورى هماهنگى»معادل با « ظرفيت»شود، مثال  ىقرار دارد با تناظر معلوم م
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 «ها در جدول سطوح منتجه»اوصاف متناظر بيانگر  -0/3 

اى برايمان دارد؟ آيا براى اين  شود؟ و داشتن تناظر چه فايده اى مى برادر پيروزمند: از اين چه استفاده    

 است كه ضرب آن را بهتر بتوانيم انجام دهيم؟

ها  كند كه منتجه آوريد، مشخص مى كنيد و اعداد و نتايج را مى بندى مى ! وقتى تعاريفتان را جمع)ج(: خير    

دهند، بايد به بيرون هم ملحق بشوند،  در كدام سطح هستند، چون د رعين حاليكه درون خودشان را نشان مى

تا هم بشود يكى و يكى  براى رسيدن به پايگاه اين جدول در جدول باالتر )كه بايستى بشود سه تا و سه

هم، برود در پايگاهى كه در جدول ديگرى دارد، و يك عدد در مقابل آن قرار گيرد، و آن يك عدد را هم 

نسبت آن را بايستى با اعداد ديگرى كه وجود دارد مالحظه كرد تا، ببينيم در پايگاه خودش هست يا خير؟( 

آيد معلوم باشد، فرض نكنيد كه همه اعداد  كه اينجا مىاى  اگر اين گونه باشد آن گاه بايستى سطح منتجه

درست و متعادل در آيد، بلكه فرض بگيريد اعداد درست نباشد در اين ستون ساختار كه آمديم، اعدادهابه 

تايى كه مربوط به ساختار  كند. آن نه اى ديگر حكم مى كند كه در ستون باالئى به گونه اى حكم مى يك گونه

كند در موازنه ساختار، هر كدام از اين  هد كه وضع ساختار چگونه هست يعنى معين مىد است نشان مى

بنديد  اى كه ساختارتان را جمع مى ها چه اختالفاتى به سطح ديگر دارد، يا به عبارت ديگر در هر مرتبه سطح

 بنويسيد. 0 در گوشه جدول شماره« ، و'دال، ه»توانيد عدد آن را در يكى از مثلثهاى  مى

 ها معرف اعداد سطح مجاور خود هستند؟ )س(: يعنى اين گوشه    

 )ج(: در تناظر همين طور است.    

باشد در اين صورت نسبت اعداد ساختار در  برادر حسينيان: اگر منظورتان تناظر اعداد ارزشى مى    

 شود. مى 2به  4، 0در جدول شماره « ، و'د، ه»هاى مثلثى  خانه
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در « ، و'د، ه»نيست. يعنى در پايان كل اعداد  2به  4، اما اعدادى كه به دست آمده 2ه ب 4)ج(: بلى     

خواهد بود. البته در جدول تعريف، ساده  2از  0« دال»، 2از  2« 'ه»، 2از  4« واو»هستند، مثال  2منزلت عدد 

 شود؟ شود، و مثال با تقسيمات باالى جدول )اوصاف توسعه( به اين شكل حذف مى مى

 شود. برادر رضايى: باالى جدول چرا حذف مى    

)ج(: اگر در جدول كارنامه فرهنگستان مالحظه كنيد، خواهيد ديد كه غير از عناوين سطر باالى جدول     

موضوع »بيند نوشته شده  بقيه عناوين به مفاهيم عرفى تبديل شده است. يعنى كسى كه مالحظه كند، مى

 چه مفاهيمى است، اين مربوط به مدل هست.« لىموضوع اص»اما پشت سر « اصلى

ازاء آن تعريف شده  برادر رضايى: در ساختار و كارايى، تقسيمات يك و سه و نه، معلوم هست و مابه    

 ايم. است، ولى در طرف توسعه هم چنين تعريفى نداده

عنوان نهائى قسمت توسعه  باشد،« كليات كارنامه»)ج(: اگر عنوان نهائى قسمت ساختارى جدول كارنامه     

گذاشت، و عنوان قسمت كارايى هم بايد « وضعيت رشد فرهنگستان»جدول كارنامه )باالى جدول( را بايد 

است(. اگر بخواهيم مدل را ترجمه كنيم، ديگر در « بانك اطالعات»باشد. )كه « محصول فرهنگستان»معرف 

گوئيد در نظر ما موضوعات  نامه ما اين هست، بعد مىگوئيم كار ترجمه الزم نيست سه قيد را ذكر كنيم، مى

 شود. تر و نزديكتر به اذهان عرف مى دارد يعنى به اين ترتيب يك مقدار ساده« اصلى، فرعى، تبعى»

آيد كه، همان طورى كه در ساختار و كارايى مفاهيم ترجمه شده را آورديم، در بخش  )س(: به نظر مى    

 مل كنيم.توسعه هم بايد همين طور ع

« موضوع»تر باشد، برايشان قابل درك است، كه  رسد براى مردم اين گونه قابل مفاهمه )ج(: به ذهن مى    

)كه يكى از تقسيمات توسعه است( سه بخش دارد )اصلى، فرعى، تبعى( اما اگر يك جدول هم در باالى 

دول كارنامه، در جدولهاى تر است. يعنى با يك درجه تخفيف شبيه ج جدول درست شد، درك آن مشكل
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شود، اين سطح از موضوعات اصلى، فرعى، تبعى، است  گزارش در سطح كشور وجود دارد كه مثال گفته مى

 كنند(. )البته كارشناسها عناوين را با اصطالحات خودشان بيان مى

ا نه تا مطلب را نوشتيم كند )م فرمائيد ابهام ايجاد مى رسد به اين شكل كه شما مى برادر رضايى: به نظر مى    

 بندى آن را بياوريم( و سه تا عنوان آن را هم كنارش قرار داديم، ولى نيامديم تقسيم

شود و  )ج(: عناوين اصطالحى مربوط به توسعه )مثل موضوع، منزلت، مقصد( خارج از جدول تحليل مى    

 كند. صرفا اهميت و منزلت عناوين داخل جدول را معين مى

شود، يعنى آن  ما به اين ترتيبى كه جدول كارنامه تنظيم شده است ديگر موضوعات عرفى مى به نظر    

روزى كه ما اينها را نوشتيم به نظر ما آمد كه ساده، ساده شده و خيلى هم خوانا است و همه فعاليتهاى 

اشد مثل طلسم فرهنگستان درون اين هست. اما اگر همه تقسيمات در جدول باشد و همه اعداد هم در آن ب

 شود. مى

 كنيم. برادر پيروزمند: اول بايد خودمان بفهميم بعد هر كدام را كه خواستيم حذف مى    

ترسيم شود. اما شكل مدل موضوع غير  0 )ج(: براى مدل اصطالحات بايستى جدولى مشابه جدول شماره    

 از شكل مدل اصطالحات است.

نه استفاده كرديم كه جدول تعاريف، جدول انعكاس متقوم هست عالى اين گو )س(:از فرمايشات حضرت    

 و بايد تقوم در آن مالحظه شود ولى در جدول اصطالحات مالحظه تقوم الزم نيست.

كه جدول اصطالحات نيست، در اين جا جدول اصطالحات را در مدل و متقوم  0 )ج(: جدول شماره    

و امثال آن نوشته شده « ظرفيت ظرفيت ظرفيت»آن آورديم، خود اصطالحات كه يك ستون هست و در 

 است.

 )س(: آيا اين جدول تبديل اصطالحات است.    



 ····························································································  141 

آوريد. پس اول  جدولى هست كه به وسيله آن اصطالحات را در جدول تعاريف مى 0 )ج(: جدول شماره    

جدول »سپس گذاريد(، و  كنيم )كه در آن عناوين موضوعات را نمى را درست مى« مدل اصطالحات»

شود( كه اهم هيچ كدام از اين جدولها،  كنيد )كه عناوين موضوعات در آن ذكر مى را درست مى« تعريف

جدول اصطالحات نيست بلكه بايستى اصطالحات را به شكل متقوم در جدول تعريف بنويسيم، تا مدل 

براساس آن مالحظه  تعاريف ما درست شود، بعد آن مدل را كنار بگذاريد و هر موضوع ديگرى را هم

 نمائيد.

وصف مربوط به توسعه، ساختار، كارايى( 9وصف سه قيد )از حاصل جمع سه 23بدست آوردن ستون  -2 

  گيرى جدول مدل تعريف مرحله اول شكل

ختم شده  9و  3برادر پيروزمند: لطفا بفرمائيد چرا تقسيمات هر كدام از اينهايى كه از سه طرف آمده به     

تا برسد، و اگر 23نرسيده است؟ طبيعتا اگر بخواهد همين روال حفظ شود بايد به سه تا  23است و به 

تا تحويل دهد، در حالى كه  23خانه دارد با هم تركيب شود بايد يك 9بخواهد سه طرف جدول كه هر كدام 

ى( حاصل تاى وسط )ستون مباحث مورد بررس23تا سه قيدى درون جدول كارنامه پيدا شده است. 23دوتا 

به سه « توسعه»كه بنويسيم  0 قيدى، سه طرف جدول است. يعنى در باالى جدول شماره9جمع سه وصف 

به سه بخش « ساختار»تقسيم شده است، و در سمت راست كه بنويسيم « ظرفيت، جهت، عامليت»بخش 

هماهنگى، » به سه بخش« كارائى»تقسيم شده است، و در سمت چپ كه بنويسيم « محورى، تصرفى، تبعى»

 وصف داريم.9تقسيم شده است، كه تا اينجا جمعا « وسيله، زمينه

دهيم كه نه  كنيم، يعنى در ابتدا كارايى را براى ساختار قيد قرار مى وصف را در هم ضرب مى 9حاال اين     

 وسيله محورى،»بعد هم « هماهنگى محورى، وسيله محورى، زمينه محورى»دهد،  وصف زير را منتجه مى

تا اينجا نه تا خانه « زمينه محورى، زمينه تصرفى، زمينه تبعى»و در مرتبه سومى « وسيله تصرفى، وسيله تبعى
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بدست ما آمده كه اگر اين نه تا را در سه وصف توسعه )يعنى ظرفيت، جهت، عامليت( ضرب كنيم آن وقت 

كه در  0 سمت چپ جدول شماره تايى23سه قيدى را در ستون دوم  23تا داريم، كه اين  23در حقيقت يك 

 «دهيم مباحث مورد بررسى قرار مى»جدول كارنامه در باالى آن نوشته شده 

  گيرى جدول مدل تعريف شكل« مرحله دوم»تايى سه قيدى،  23تجزيه ستون  -3 

 كنيم. تايى سه قيدى را( تجزيه مى23مرحله بعد جدول خانه تعريف موضوع )يعنى همين ستون     

  به دو ستون دو قيدى وسيله شناسائى ساختار و كارايى موضوع« تجزيه» -3/0 

اساسا به وسيله همين تجزيه كردن هست كه بايد دقيقا وضعيت آن را بشناسيم يعنى قيد اول و قيد وسط     

دهيم، و قيد دوم و قيد سوم را در طرف كارايى قرار  از اوصاف سه قيدى را در طرف ساختار جدول قرار مى

اين موضوع، كارايى را دارد اگر عددش اين »توانيد بگوئيد:  دهيم، و نهايتا به وسيله اين تجزيه كردن مى مى

 «باشد

 «ساختار با كارايى»و « ساختار با توسعه»وسيله شناسائى نسبت « تجزيه» -3/2 

دهيم،  رار مىرسد در تجزيه كردن عنوان سه قيدى، قيد وسطى را حد وسط ق برادر رضايى: به نظر مى    

دهيم دليل اين كار  دهيم و يك بار هم سمت چپ جدول قرار مى يك بار سمت راست جدول قرار مى

 چيست؟

)ج(: با اين كار موضوع و ارزش آن را جدا كرديد يعنى ارزش سيب و شيرينى سيب بايستى از هم جدا     

 گردد.

 )س(: وصف و موصوفى است؟    

كنيد، يعنى دو تا  كنيد و گاهى به وصف شيرينى نظر مى رزشى به آن نظر مى)ج(: يعنى گاهى به وصف ا    

شود و يك بار نسبت ساختار و توسعه، در اين مثال  وصف داريم يك بار نسبت ساختار و كارايى بيان مى
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شود و يك بار نسبت سيب و شيرينى، در  گيريد سيب، يك بار نسبت سيب و ارزش بيان مى ساختار را مى

اگر عددتان صحيح باشد بايد گفته شود اين وصف در پايگاه خودش و ارزش خودش جايش درست اينجا 

 است.

  تايى و تعيين ارزش كمى آن23عدم امكان مالحظه تقوم اوصاف قبل از آوردن آن در ستون  -3/2/0 

حظه برادر حسينيان: تقوم را كه در مرحله قبلش )يعنى وقتى اوصاف را در هم ضرب كرديم( مال    

 ايم. كرده

خواهيم تغيير دهيم بايد ببينيم نسبت بين اوصاف چگونه  )ج(: در آنجا عددى نداريم، عدد را كه مى    

هست؟ هرگاه بخواهد نسبت بين آنها تغيير كند، بايد حتما نسبت ساختار به كارايى )يا به ارزشش( فرق 

 بكند.

  در كارايى وسيله شناسائى تأثير تغييرات ساختار« تجزيه» -3/3 

اى كه معرّف تعريف باشد بوده است، بعد كه  گانه23اينجا مفهوم نيست، اگر غرض رسيدن به اوصاف     

 به آن رسيديم چرا مجددا آن را تجزيه نمائيم؟

)ج(: يعنى جدول تعريف آيا فقط يك نوع شكلى دادن به جدول اصطالحات هست يا اينكه چيز ديگرى     

هست؟ ما « متصرف هم»ود؟ آيا صرفا يك آرايش جديد در آنها هست؟ يا اينكه ش هم به آن اضافه مى

خواهيم بگوئيم اثر تغييرات بين نسبتها در ساختار موضوع و در كارايى موضوع در اين دو ستون دو قيدى  مى

( قابل مالحظه است. پس يك ساختار موضوع 0 گانه در جدول شماره9گانه ودو ستون چسبيده به ستون 23

 شود. اريم و يك كارايى موضوع كه بايستى بگوئيم هرگاه ساختار چنين شود كارايى چنان مىد

  وسيله مهم نسبت بين ساختار و كارايى« تناسب كمى» -3/3/0 
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تايى دو قيدى كه 23باشد. فرضا اين  اين تناسب كمى وسيله براى فهم نسبت بين ساختار و كارايى مى    

ما هستند، هر چند كارايى هم در آن مطرح هست، ولى بايستى « عناوين ساختارى»مقابل ساختار قرار دارد، 

ظهور آن بيشتر در ساختار باشد تا اينكه بتوان نتيجه گرفت كه نسبت بين اينها صحيح نبوده پس كارايى غلط 

اضافه كرد شود كه در صورت عدم تعادل بايد از كجا برداشته و به كجا  است، بعد با معادله تصرف معلوم مى

 تا تعادل برقرار شود.

)س(: بله، منتهى چرا به صورت اوصاف دو قيدى هستند در حالى كه اوصاف دو قيدى از نظر ما اصال     

 رسميت ندارند.

  به معناى مرتبط نديدن  اوصاف تجزيه شده نيست« تجزيه» -3/4 

اف ساختارى و اوصاف كارايى را كنيد كه نسبت اوص )ج(: اوصاف دو قيدى را در جدولى مالحظه مى    

كنيد معنايش اين است كه در حالى  دهيد. شما وقتى تحليل مى كند، مثل آناليز و تحليل كه انجام مى حفظ مى

كنيد، يعنى اگر گفتيد ساختار موضوع اين تغييرات را كرده است، در  توانيد ببينيد جدا هم مى كه روى هم مى

قابل آن بگوئيم: و كارايى آن اين تغييرات را پيدا كرده است. بعد همان حين صحيح هست كه در ستون م

 گوئيد مربوط به همين موضوع است. گوئيد اين مربوط به چيست؟ مى مى

 شود؟ واقع مى« تجزيه»و در ستون دو قيدى جدول « تركيب»برادر رضايى: آيا در ستون سه قيدى جدول     

گوئيم ضريب اين موضوعات كه با همديگر وحدت  يم، يعنى مىبين )ج(: تجزيه و تركيب را با هم مى    

كند.  دارند اين مقدار هست اگر فالن ساختار و كارايى را داشته باشند فالن وحدت خاص را هم پيدا مى

يعنى هم وحدت آنها را داريد و هم طرز تحليل و تجزيه آنها را مشخص كرديد؛ به عبارتى به وسيله تجزيه 

بينم، ديگر زمينه براى تجزيه و  ايد وقتى بگوئيد وحدت آن را مى ل و تجزيه آنها درست كردهزمينه براى تحلي

 تحليل آن نيست.
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  واقعى نبوده و براى خواندن واقعيت است« تجزيه» -3/5 

البته تجزيه ساختار و كارايى به اين معنا نيست كه در واقعيت جدا شود! بلكه براى خواندن واقعيت آن را     

 كنند. مى جدا

« مرحله سوم»گانه سه قيدى، در يك ستون مجزا 23منزلت هر يك از اوصاف « تعيين ارزش كمى» -4 

  شكل گيرى جدول مدل تعريف

برادر پيروزمند: ستون سه قيدى وسط جدول كه بايد بيانگر تعاريف باشد به صورت ستون در زير هم     

شود، يعنى نسبت بين منزلتهاى آنها با  جدول اطالعات مىنوشته شده است به اين ترتيب باز هم شكل همان 

شود كه در آن اختالف نسبتهاى عناوين با  مالحظه مى 9، 3، 0هم معلوم نيست. بر خالف آنچه كه در تقسيم 

همديگر معلوم هست. ولى وقتى به صورت يك ستون زير هم هست فقط ممكن است تفاوت منزلت آن را 

 وشته شده است متوجه بشويم واال خود اين فقط يك ستون هست.با عددى كه در كنار آن ن

ها  كند، يعنى بعد از آن، عددها را كلى كرده در ستون )ج(: اصوال اين جدول روى هم مطلب را تمام مى    

 خواهيد در جدول باالترى هم نگاه كنيد(  كنيد )چون مى آوريد و بعد به صورت منتجه آنها را نگاه مى مى

ما يا بايستى براى دو ستون تجزيه شده دو قيدى موضوعيت قائل باشيم يا خير؟ هر چند شما در  )س(:    

ايد و حال آن كه  ازاء معرفى كرده ايد، يعنى براى او مابه جدول كارنامه عمال براى آن موضوعيت قائل شده

دو قيدى تجزيه شده گانه منحصر كنيم آن وقت وجود دو ستون 23اگر جدول تعريف را به ستون سه قيدى 

توجيه پذير نيست، چون خود موضوع را كه بشكافيد اين اوصاف دو قيدى داخل آن نيست. ولى اگر براى 

خواهيد وحدت برسيد بايد از اين راه  اوصاف دو قيدى موضوعيت قائل شديم بايد بگوئيم كه وقتى مى

 رسند. و اين طريق به وحدت مىبرسيد؛ يعنى اينكه اگر موضوع را بشكافيم اينها درون آن هستند 

  ، براى تسهيل در تحليل كمى موضوع«ستون مجزاى كمى»ضرورت  -4/0 
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)ج(: اگر بخواهيم اين اعداد را در داخل جدول كمى تحليل كنيم، بايستى براى تسهيل در تجزيه و     

رايى در كنار آن تحليل كمى در وسط قرار گيرد، مضافا اگر كميت هر يك از اوصاف توسعه، ساختار، كا

بندى اعداد ممكن نيست و اگر هم ممكن باشد اعداد توسعه، ساختار و كارايى منفصل از  نوشته شود، جمع

 گيرند. يكديگر قرار مى

توانيم عدد آن را  هاى جدول يك عدد دارند، مى )س(: الزم نيست به وسط بيائيد چون هر كدام از خانه    

 كمى برآن تطبيق كنيم. در كنارش بنويسيم يعنى يك جدول

بندى اعداد هم ممكن باشد اعداد  بندى اعداد ممكن نيست؛ ثانيا اگر جمع )ج(: اگر چنين كنيم اوال جمع    

 مربوط به هر يك از سه بعد توسعه، ساختار و كارايى جداى از يكديگر قرار گرفته است.

گيرى جدول  شكل« مرحله چهارم»جزاء گانه سه قيدى، در يك ستون م23اوصاف « عناوين»قرار دادن  -4 

  مدل تعريف

كند لذا اگر فرضا ستونهاى عمودى  )ج(: پس هر يك از ستونهاى وسط جدول نقش خاص خود را ايفاء مى 

تواند كرد: اوال اگر بخواهيم يك  باشد چند كار را نمى« 9، 3، 0»وسط جدول كال پاك شود و فقط تقسيمات 

تجزيه كنيم تا عنوان مربوط به كارايى موضوع، و ساختار موضوع از هم جدا دانه از عناوين سه قيدى را 

، جائى براى آن منظور نشده است؛ ثانيا اگر بخواهيم براى هر يك از اوصاف 9، 3، 0گردد، در اين جدول 

سه قيدى هم عنوان واحد قرار دهيم جائى براى ذكر آن منظور نشده است. البته ستون اخير عالوه به ذكر 

عناوين، چنانچه در جلسه گذشته به عرض رسيد، واسطه رسيدن از اوصاف ساختار به اوصاف كارائى نيز 

 هست.

 شود جدول ديگرى ترسيم كرد كه فقط عنوانها در آن ذكر شود. )س(: مى    
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ا گذاريم ام كنيم و فقط عنوانها را درون آن مى شود گفت كه يك جدولى جداگانه درست مى )ج(: بلى مى    

 در اين صورت بايد جدولهاى متعددى را براى تفهيم نظر خود ترميم نمائيد.

آيد. مثل اينكه يك بار اصطالحات را  )س(: اين كار چه اشكالى دارد؟ از هر جدولى يك كار بيشتر نمى    

تاى گذاريد و بعد هم بگوئيم اگر يك جدولى نباشد كه هر دو  كنيد و بعد هم به جاى آن عنوان مى پر مى

 اينها را در آن تركيب كنيم، آن نقص جدول هست اينكه نقص نيست.

  ادغام چند جدول در جدول مدل تعريف، جهت تسهيل در مقايسه -4/0 

گوئيد اين جدول تعريف است  )ج(: بين اين مطلب و آن مطلب خيلى فاصله هست، يعنى يك موقع مى    

جدول اصطالحات رجوع كنيد و يك موقع جدول تعريف  اگر خواستيد بدانيد كه اينها معنايش چيست؟ به

كنيد. به عبارت ديگر ايجاز، نبايد ايجاز مخل باشد و تطويل هم نبايد  را تا آنجا كه ممكن است جدا جدا مى

تطويل مملّ باشد اينكه ده تا جدول در كنار همديگر بگذاريد بعد مرتب اصرار بكنيد اين مربوط به اين 

شود با يك عالئم ديگرى تك تك اينها را داخل يك صفحه  است، در صورتى كه مى هست اين تطويل ممل

 نوشت.

 دهيم. )س(: يعنى دو سه تا جدول را در داخل صفحه جا مى    

)ج(: اين كار براى اين است كه مقايسه سهل بشود. مفهوم تعريفى كه در ارتكازات عموم هست اين     

موضوع 23ارند لذا خود اينكه، اين تعريف به شكلى باشد كه بخواهيد است كه چند چيز را در كنار هم بگذ

را براى تعريف يك موضوع ببينيد، يك مقدار براى ارتكازات مشكل است حال چه رسد به اينكه شما 

رسد، جدول  بخواهيد جدولها را جدا جدا كنيد و نسبت بين اينها را در ذهن مقايسه كنيد. به نظر ما مى

وجه نيست؛ در عين حال  يسه را به همراه دارد و هيچ كدام از سطر و ستونهاى آن بىمقا« كارنامه»

يك « تأسيس»نويسيم  دهد، يعنى شما مثال اگر بگوئيد در يك خانه مى كوچكترين نظام را هم به شما مى
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بدهد چرا؟  تواند به ما جواب اگر بخواهيم كوچكتر از اين را بنويسيم ديگر نمى« بنيان»نويسيم  خانه هم مى

شود. فاعل تنها سه  تا تشكيل مى 23چون قبال گفتيم كه يك فاعل حتما مركب هست، ولى نظام فاعليت از 

باشد، اگر كوچكترين نظام فاعليت بنا به فلسفه واليت قابل  تا مى23تا هست اما كوچكترين نظام فاعليت 

 گوئيم كمترين حدش همين است. تعريف هست مى

  گيرى جدول مدل تعريف شكل« مرحله پنجم»دى موضوعات )به وسيله نسبتهاى متناظر( بن ايجاد طبقه -5 

)س(: پس در واقع در اين جدول ما دو تا جدول را ترسيم كرديم تا اينكه مقايسه آن راحت تر شود،     

تقسيم شده بعد در جدول وسط آمده، قسمت وسط جدول ادامه تقسيمات « 9، 3، 0»يعنى اين كنارى كه 

 نيست بلكه همان كنارى را يك طور ديگر آرايش داديم و در وسط نوشتيم.

  بين اوصاف« نسبت متناظر»وجود  -5/0 

)ج(: با يك نحوه ديگرى آرايش پيدا كرده در وسط نوشتيم ولى آيا نسبت آن در خواندن آن باز بريده     

تما وجود دارد، يعنى عناوين موضوعى شده است؟ يعنى آيا اين نسبت ديگر وجود ندارد؟ يا نسبت متناظر ح

خواهيد بنويسيد متناظر با هر كدام از اين منزلتها منزلتى هم وجود دارد، همان طورى كه در تناظر  را كه مى

 گفتيم هر وصف، از نظر منزلت و سطح روبروى يك وصف ديگر است. مى

  تايى23قرارگيرى يك عنوان شامل براى هر سه وصف از ستون  -5/2 

را « اصول توسعه مفاهيم»توانيد در جدول كارنامه  حاال ممكن است بگوئيد از راه سطح و افق مثال مى    

براى سه عنوان زير مجموعه آن، عنوان شامل قرار دهيد، عنوان شاملى كه موضوعا با عناوين زيرمجموعه 

متناظر با منزلتى شامل « فاهيماصول توسعه م»خود تفاوت دارد. و به همين ترتيب ساير عناوين. عنوانى مثل 

هاى خودش است. حاال اگر اين تناظر را در منطق صورى ببريم، بايد يك كلى را ذكر كنيم،  بر زير مجموعه

 كه تقسيمات آن اينها باشد.
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گيرى  پس از الگو، يك سيرى براى ساختن اين عناوين دو قيدى داريم، و يك سيرى هم براى اندازه    

ها داريم از همين تناظر استفاده  ن آن و يك منتجه داريم، در آن سيرى كه براى منتجهها و رسيد منتجه

اى كه در جدول  گوئيم اين سطح از موضوعات )اين سه تايى( يكى شدند. در حالى كه خانه كنيم يعنى مى مى

ساختار را دارد از 32اى كه در زير آن ارزش  وصف اوصاف توسعه هست و خانه9را دارد از  64ارزشش 

را دارد از كارايى آورده بوديد. ولى هر سه تاى اينها در  06آورده بوديد و خانه سومى كه در زير آن ارزش 

« اصول توسعه مفاهيم»تبديل موضوع بايد يك عنوان متناظر داشته باشد، عنوان متناظر آن را يك اسمى مثل 

اى كه نه از جهت  يم بنويسيم لذا يك جدول بريدهتوان گذاريد. پس بنابراين سير تبديل آن را در جدول مى مى

 عدد به درد ما بخورد و نه از جهت عناوين نيست.

اى  برادر رضايى: نسبت به باالى جدول كارنامه فرموديد اگر تقسيمات باالى جدول هم نباشد مسئله    

ش ساختار و كارايى، فرمائيد در مورد بخ ندارد لذا اين مطلبى كه شما در مورد رفت و برگشت جدول مى

كنيم( ولى در مورد باال چنين سه تايى )در  اين مشهود است )يعنى سه تا وصف را تبديل به يك وصف مى

 رفت( نداريم.

كنيم يعنى اوصاف توسعه، ساختار،  )ج(: در جدول تعريف موضوع اينها را كه در تبديل موضوع بيان مى    

 ر كرده و تبديل به يك موضوع شده است.كارايى اينها سه تا هست كه موضوعا تغيي

تا را كه اينجا قرار داديم به وسيله حد وسط قرار دادن يك قيد 23فرموديد  برادر رضايى: تا آنجايى كه مى    

كنيم مشخص است اما چرا وقتى  آن را به دو ستون دو قيدى است راست و سمت چپ جدول تجزيه مى

 پذيرد؟ بدهيم، با اوصاف دو قيدى اين كار صورت مى خواهيم از ساختار و كارايى توصيف مى

كنم. يعنى اين سه قيد اينجا كه با آدرس  )ج(: دو قيدى از كدام سه قيدى است؟ به عنوان مثال بيان مى    

 آوريم. دهيم كه از كجا مى شود، در ابتدا خود اين را مورد بحث قرار مى شناخته مى 64و با ارزش  0-0-0
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 تا 9تا  )س(: از سه    

 تا. 9)ج(: كداميك از سه تا     

 )س(: يعنى يك نه تاى توسعه، ساختار، كارايى، كه در هم ضرب شده است.    

( اولى از نه تاى ساختار 0/0/2( اولى از نه تاى اوصاف توسعه هست، خانه دوم ؤ0-0-0)ج(: خانه اول )    

كنيم،  لى وقتى در تبديل موضوع مالحظه مىتاى كارايى هست؛ و9( اولى از 0/0/3هست، سومين خانه )

منتجه آن چه چيزى هست؟ صحبت در اين است كه آيا در جدول متقوم هم ساختار كارايى بريده هستند يا 

تا وصف 23شوند يعنى  آيند در يك ستون نه تايى ذكر مى آيند. يعنى مى اينكه سه تاى اينها در يك منتجه مى

 شود. وضوع مىستون تجزيه شده تبديل به نه م

 فرمائيد. تا را مى23)س(: كدام     

تاى  تائى كه در وسط نوشته شده مربوط به توسعه، و نه تا هم مربوط به ساختار، و نه23)ج(:نه تا از     

كنيم. وقتى به طرف  ديگر هم مربوط به كارايى است؛ اين براى وقتى است كه سير به طرف داخل جدول مى

يم اينها داراى سه منتجه هست يا يك منتجه هست؟ سه تا ارزش دارد ولى در جمع گوئ آئيم مى بيرون مى

شود )چون  شدنشان، موضوع ديگرى را )به صورت متناظر( بايستى بنوسيد، خود آن موضوع با هم جمع نمى

 يكى از اينها، خودش هست(

  ن موضوع در جدول شاملايجاد سطوح مختلف منتجه براى رسيدن به يك منتجه و تعيين پايگاه اي -5/3 

 خواهيم بيرون بيائيم. برادر حسينيان: چرا اين كار را بكنيم آيا براى اين است كه مى    

خواهيم بيائيم و منتجه را نگاه كنيم تا ببينيم پايگاهش نسبت به بيرون چيست؟ يك فرض  )ج(: چون مى    

مباحث » صف در وسط جدول و كنار ستون عدد مربوط به هر و 23اين است كه گفته بشود به جاى اينكه 

 0 گانه سه طرف جدول شماره9هاى  عدد هر وصف در كنار خود آن در خانه5نوشته شود، « مورد بررسى
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بندى بشود اعداد ساختار  بندى اعداد ممكن است؟ اگر هم جمع نوشته شود، در اين صورت آيا جمع

حده هستند، اوصاف در ضرب با يكديگر، فقط  م علىحده و اعداد توسعه ه حده اعداد كارايى هم على على

 شوند. رسيدند، ولى در جدول مدل به هم مربوط مى گرفتند اما به وحدت نمى قيد و مقيد براى هم قرار مى

 خواهيم به وحدت برسانيم؟ )س(: پس مى    

آن در جاى ديگر، )ج(: يك بار به وحدت رسيده است، حاال كه به وحدت رسيده، براى شناختن پايگاه     

شناسيد؟ يك ستون تجزيه )آناليز( هم براى شناختن  شناسيد يا پايگاه وحدت را مى پايگاه تجزيه را مى

حده داريد. ولى حاال عالوه بر آن مطالب )كه نسبت به درون داريد(  ساختار موضوع و كارايى موضوع على

شود به يكى و چگونه در  ين عنوان چگونه تبديل مىخواهيد ببينيد، يعنى ا پايگاه آن را در جدول باال هم مى

رود؟ حاال آيا به صورت قيد مقيد بايستى بياوريم يا بايستى به صورت سطوح مختلف  جدول باالتر مى

گانه 9هاى  موضوعات آن را مالحظه كنيم. اگر قيد مقيد بخواهيد بياوريد عدد را بايستى به همين جا )خانه

تبديل »شوند بايستى  اگر بخواهيد بگوئيد با تغيير نسبتها يك موضوع ديگرى مى سه طرف جدول( بدهيد. اما

 را در آنها به رسميت بشناسيم، به نحوى كه هر سه تاى اينها به يك موضوع ديگر تبديل شود.« موضوع

 يم.خواهيم تغييرات را در درون كنترل كن برادر رضايى: در حقيقت به وسيله ستون آناليز و تجزيه مى    

)ج(: وقتى اين كار را انجام داديد، آن موقع رابطه كنترل تغييرات در درون در پايگاه بيرونى مشخص     

توان مستقل ديد و نه بيرون تنها را( و طريق اين كار تبديل كردن آن به  شود )چون نه درون تنها را مى مى

 يك منتجه است.

  گيرى جدول بندى مراحل شكل جمع -6 

 شود؟ هايتا اگر بخواهيم براى هر يك از اينها يك جدول جداگانه ترسيم نمائيم چگونه مى)س(: ن    
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 9تا  3حده بكشيد بهتر است يك جدول بكشيد، بيائيد در جدول دوم  خواهيد جدول على )ج(: اگر مى    

وصف در يك ستون ترسيم كنيد و در جدول سوم تجزيه 23وصف حاصله را با ترتيبى خاص به صورت 

كند در سه سطح اصلى، فرعى، تبعى  هائى كه در برگشت پيدا مى گانه سه قيدى را با منتجه23شده اين ستون 

 ترسيم نمائيد.

شود(  تا مى 23وصفى كه در سه طرف جدول داريم )كه جمعا  9برادر پيروزمند: پس فرموديد بايد سه تا     

 تكرار شود.وصف سه قيدى، وسط جدول )كنار ستون ارزش(  23عينا در 

ميليارد  3611تا از  23)ج(: البته يادمان باشد كه در جدول مدلمان چنين است، نه جدولى كه فرض باشد     

ميليارد آورده باشيم، شكل اوصاف آن ممكن است متفاوت باشد،  3611تا از  23وصف آورديم. اگر يك 

كند. ولى متناظر اصطالحات كه در  مىيعنى نظام اصطالحاتى كه داريم نحوه تقوم و تأخرهاى آنها فرق 

باشد. جدول فعلى مورد بحث ما جدول مدل الگويتان هست، والكن اوصافى  جدول مدل تعريف است مى

و قرار گرفتن ظرفيت، جهت، عامليتشان اين گونه نيست، « تركيب»آوريد، نحوه  كه از نظام اصطالحات مى

توانيد تناظر هر كدام از آن ظرفيتها را با  ه باشد، كه مىظرفيت داشت 80يعنى ممكن است يكى از آنها فقط 

قيود جدول مدل تعريف مشخص كنيد يعنى به وسيله جدول مدل قدرت تعريف آن را داريد. اما در جدول 

تعريف حرف شما صحيح هست يعنى اوصاف سه قيدى وسط جدول به وسيله اوصاف نه گانه جدول پر 

شود، بعد براى بار دوم عنوان  گذارى مى شود بعد هم ارزش بعد تجزيه مىشود، وقتى اين ستون تمام شد  مى

 كنيم. متناظر آن را ذكر مى

گذاريم از  مى 0 برادر پيروزمند: پس در قدم اول عنوانهايى كه در ستون چهارم سمت چپ جدول شماره    

 اند. گانه اطراف جدول به دست آمده9سه وصف 
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قيد در  80شود كه  قيد مى 80شوند، سه قيد آنها هم معلوم هست كه  ذكر مى )ج(: بله، كه با سه قيد هم    

دهيد، كه نكته  قرار مى 0تا عنوان داريد كه عناوين آن را در ستون چهارم از سمت راست جدول شماره  23

گانه سمت چپ جدول را به 23جديد اين ستون فقط همين نامهاست. يعنى هر سه قيد يك خانه از ستون 

ربط باشد،  دهد. البته نام آن هم نبايستى بى كند و يك نام هم به آن مى يك مجموعه مالحظه مى صورت

بايستى نامى بين ساختار موضوع و كارايى موضوع پيدا كنيم يعنى همان طورى كه ارزش آن را بين ساختار 

 بينيم. بينيم، نام آن را هم بين اين دو تا مى و كارايى مى

  

  ستون تجزيه شده دو قيدى براى شناسايى توسعه علت عدم لزوم -3 

كنيم فرموديد ضرورت ستون دو  )س(: پس اين دو تا ستونى كه به صورت دو قيدى در دو طرف پيدا مى    

كند و طرف ديگر كارايى را چرا كه اگر  قيدى اين است كه يك طرف اوصاف ساختار موضوع را معين مى

 اى بفهميم ساختار موضوع چيست؟ و كارايى موضوع چيست؟ تجزيهتوانيم به صورت  تركيبى باشد نمى

)ج(: احسنت، يعنى موضوع را اگر بخواهيم ببينيم موضوع خوبى هست و وضعيت تغيير آن نرمال است،     

يا بد است در اين صورت بين ساختار موضوع و كارايى موضوع بايستى تفكيك كنيم به عبارت ديگر بين 

تفكيك كنيم، ببينيم چه روابطى در داخل اين كل هست و چه نسبتهايى هست « آن كل خود»و « اثر يك كل»

 كند. تا بگويم كارايى آن چگونه تغيير مى

)س(: پس به همين ضرورت اين دو تا تفكيك شده است حاال عين همين ضرورت نسبت به اوصاف     

 انگر نسبت ساختار و كارايى هستند؟توسعه هم هست، يعنى اوصاف دو قيدى كه طرف ساختار هستند آيا بي

  جايگاه )منزلت( اوصاف دو قيدى روشنگر نسبت آن با توسعه -3/0    
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ساختار و »و « ساختار و كارايى مكانى»، «ساختار و كارايى زمانى»)ج(: بله اما برحسب جايگاهشان، يعنى     

 «كارايى، كارايى

سطر دوم بيانگر « ساختار زمانى موضوع»انگر سطر اول ستون دو قيدى سمت راست جدول، بي -3/2 

 «ساختار كارايى»و سطر سوم بيانگر « ساختار ساختار»

 شود؟ دارد مى )س(: اينكه دو قيدى هست پس قيد سوم آن كسر مى    

)ج(: چون سطر اول اوصاف دو قيدى در ستون سوم سمت راست جدول، تجزيه شده وصف سه قيديى     

كند و سطر دوم آن  انتخاب شده است. ساختار موضوع را در توسعه معين مى وصف توسعه9است كه از 

وصف ساختار آمده است( ساختار موضوع را در ساختار، 9)كه تجزيه شده وصف سه قيديى است كه از 

وصف كارايى آمده است( ساختار 9كند و سطر سوم )كه تجزيه شده وصف سه قيديى است كه از  معين مى

 كند، و به همين ترتيب ساير قيود پائين آن. معين مى كارايى موضوع را

)س(: پس بايستى سه قيد درون آن باشد، يعنى هم بايستى نسبت آن را با توسعه معلوم كند و هم نسبت     

 آن را با كارايى تمام كند، و ظهور آن هم در ساختار باشد.

 ر زمانى يا مكانى يا خود كارايى است؟)ج(: موضوع تغيير را مورد توجه قرار بدهيد، موضوع تغيي    

 )س(: در طرف ساختار موضوع مكانى هست.    

 )ج(: سطر اول را كه جمع كرديد از كجا آورديد.    

 )س(:سطر اول را از تقسيمات توسعه.    

 كند. )ج(: اگر از ساختار توسعه هست، ساختار زمانى را تحليل مى    

 بلكه بفرمائيد اوصاف زمان.)س(: نفرمائيد ساختار زمانى     



 ····························································································  133 

)ج(: اوصاف زمانى نسبتى به هم دارند، يعنى موضوعى دارند )موضوع زمانى نه موضوع ساختارى(     

موضوع زمانى كه مثال گفتيم زمان عبارتند از: ظرفيت، جهت، عامليت، پس يك موضوع زمانى داريد و يك 

تا در سه سطر اول ستون سوم سمت چپ موضوع ساختارى يعنى مكان و يك موضوع كارايى داريد، 

 شوند. جدول هر سه اينها مالحظه مى

)س(: هر خانه دو قيدى معرف نسبت بين ساختار و كارايى هست يا نيست آن را با توسعه هم معلوم     

 كند؟ مى

حال كه كنيد در عين  خواهم بگويم اين سه تا )توسعه، ساختار، كارايى( را جداگانه مالحظه مى )ج(: مى    

 دهد. منزلتشان )جايگاهشان( اينها را به هم پيوند مى

)س(: اگر جايگاهشان چنين نقشى دارد پس همين كه يك قيد بگذاريم كافى است و نسبت آن با هر سه     

داريد قيد ساختار را و  كنيم منتهى اينجا مقدم مى فرمائيد اين نسبت را با قيد معلوم مى شود. مى معلوم مى

 شود. در ساختار معلوم مى ظهور آن

 )ج(: ساختار چه موضوعى؟    

  دو قيدى 23)س(: ساختار اصل موضوع، البته در طرف راست جدول يعنى در ستون     

 تاى دو قيدى، است كه مربوط به اين سطر است يا از يك سطر ديگرى هست؟23)ج(: در     

 )س(: از همان سطر هست.    

 ين سطر هست آيا اين سطر مكانى هست يا سطر زمانى؟)ج(: اگر مربوط به هم    

 )س(: قرار شد زمانى و مكانى را از هم جدا كنيد؟ در اين صورت منظورتان از اين سؤال چيست؟    

 وصف سه قيدى ستون چهارم سمت چپ جدول از كجا آمده است؟ 23)ج(: مگر هر يك از اين     

 آيد از اوصاف توسعه باشد. نفرموديد،/، به نظر مى)س(: هنوز شيوه آن را برايمان توضيح     
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وصف  9گذارى شده است، كه سطر اول اولى از  ، شماره0 )ج(: شيوه آن به ترتيبى است كه جدول شماره    

وصف كارايى است و به همين ترتيب تا 9وصف ساختار و سطر سوم اولى از  9توسعه، سطر ودم اولى از 

 بيست و هفتمين وصف.

 02ش سطر دوم نصف ارزش سطر اول، و ارزش سطر سوم نصف سطر دوم است و به همين نسبت ارز    

 9بين هر سه سطر بعدى هم جارى است و هر كدام از اين سه سطرها هم يك عنوان شامل دارد كه مجموعا 

ايى عنوان ساختارى يك عنوان كار 9دهند، كه در صورت تجزيه متناظر يا هر يك از  عنوان را تحويل مى

 گردد. وجود دارد و به اين ترتيب سطوح مختلف وحدت مشخص مى

 برادر حسينيان: در يك رفت و برگشت.    

توانيد  )ج(: همين طور هست، يعنى اگر در جدول شما رفت و برگشت نباشد، در اين صورت نمى    

 نيست.« كل»جدول تعريف باشد چون 

را. درست كردن « نحوه درست كردن كل»نشان بدهد نه را « كل»جدول تعريف در آخر كار بايد يك     

كل، جدول تعريف نيست! بلكه خود كل جدول تعريف هست. وقتى خود كل درست شد بايد در سطوح 

 مختلف آن تبديل موضوع واقع شود.

وان ( عن0 برادر پيروزمند: براى اينكه مطلب را بهتر متوجه شويم، اگر فرضا خانه شماره )از جدول شماره    

 تايى سه قيدى قرار دهيم. 23دوم از ستون 

شناسى تجزيه كنيم، دو قيد آن در ستون دو  )ج(: داراى سه قيد هست، كه اگر آن قيدها را براى آسيب    

گيرد )البته با حفظ  گيرد، و در قيد آن در ستون دو قيدى طرف كارايى قرار مى قيدى طرف ساختار قرار مى

 دهد. را نشان مى« ساختار ساختار موضوع»دو قيد طرف ساختار،  تكرارى بودن يك قيد( كه
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)س(: يعنى بايد اين سه قيد ساختارى ما يكى از آنها بايد در منزلت ساختار باشد و يكى در منزلت     

 توسعه باشد.

 «جايگاههاى جدول شما مفهوم دارد»)ج(: مهمترين مطلب اين است كه     

 كند؟  آيد نسبت ساختار را با چه چيزى معين مى ه طرف ساختار مى)س(: حاال اين دو قيدى ك    

 ساز شما هست. )ج(: اين دو قيد معرف ساختار زمانى شما هست، به عبارت ديگر زمان    

سازها بايد قرار گيرد. اگر سطر دوم اوصاف دو قيدى طرف ساختار را  )س(: در طرف ساختار مكان    

 ار موضوع است.فرض گرفتيد معرف ساختار ساخت

 آيد، قيد ساختارى وصف سه قيدى است همراه با كدام قيد؟ )س(: دو قيدى كه در طرف ساختار مى    

  وصف ساختارى موضوع از ضرب ساختار در ساختار بدست نيامده است9 -3/3 

 تان موضوع شما هم در اين وصف ساختارى هست. )ج(: موضوع ساختارى    

نوشتيد مثال  ختار، معنايش اين است: در جدول هنگامى كه سه قيدها را مىموضوع قرار گرفتن سا    

تايى كه موضوع آن ظرفيتى هست )كه انواع 9اين «... وسيله محورى ظرفيت»، «هماهنگى، محورى، ظرفيت»

گيرد. يعنى  دهد( اين در جاى نه وصف توسعه شما در باالى جدول قرار مى و اشكال ظرفيت را نشان مى

ل را اگر بخواهيد در طرف توسعه است كما اينكه جهت كل را اگر بخواهيد در ساختار هست و ظرفيت ك

 عامليت كل را اگر بخواهيد در طرف كارايى است.

 گيرد. )س(: پس يك بار بايستى اصطالحات آن را در جدول بفرمائيد كه چطورى قرار مى    

راى هر موضوعى تكامل قائل باشيد مرحله تكامل متناسب با كنم، اگر ب )ج(: بله، اما فلسفه آن را اشاره مى    

گيرى آن متناسب با  گيرى هست، ولى ظرفيت كارايى آن و ظرفيت ارتقاء آن و ظرفيت جهت سطح جهت

تاى عامليت در 9گردد. يعنى  حد تكامل آن هست آن موقع قدرت عملكرد و پرستش آن، به كارايى آن برمى
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توجه داشته باشيم تركيب سه قيد هست يعنى عامليتى كه مثال با اوصافى مثل  آيد، اما بايستى كارايى مى

، و الى آخر تركيب شده است؛ عامليت آخرين قيد «وسيله محورى عامليت»، «هماهنگى محورى عامليت»

شوند بايستى در ستون  هست ولى با توسعه و ساختار تركيب شده است. اين اوصافى كه به عامليت ختم مى

بيايد در طرف همه ساختار اوصاف جهتى هستند؛ ولى باز با ساختار و كارايى تركيب شدند يعنى  كارايى

هماهنگى محورى جهت و اال آخر و در طرف توسعه هم اوصاف ظرفيتى هستند. هرگاه يك سه قيدى كه 

گونه  آوريم تركيب از هر سه تا قيد اينها هست، با توجه به حفظ خصوصيت جايگاه خودش يعنى اين مى

تا ساختارى بدست آمده باشد كه در طرف ساختار  9نيست كه ساختار را در ساختار ضرب كرده باشيم، 

 بنويسيم، بلكه تركيب به صورت قيد و مقيد است نه اينكه آن را به صورت وحدت در آورده باشيم.

 )س(: يعنى از ابتدا اوصاف مركب هستند.    

كنيم  دهيم تجزيه مى دهيم، نسبت مى آيند كه ما به آنها عدد مى ا كه مى)ج(: مركب هستند نه متقوم اينج    

 اينجا ديگر حالت تقومى هست.

در طرف ساختار، نسبت ساختار را با چه چيزى  2 )س(: توضيح بفرمائيد كه تجزيه شده عنوان شماره    

 كند؟ معين مى

ع كه ما زمانى باشد با بيان ساختار موضوع، كه كند بيان ساختار موضو را معلوم مى« ساختار ساختار»)ج(:     

جهت در اينجا « گفتيم موضوع مى»، «هماهنگى محورى جهت»موضوع از مكانى باشد تفاوت دارد مثال در 

 است.« ساختارى»ساختارى هست پس موضوع در اين وصف 

بيايد. قيد اول و هم طرف كارايى « محورى جهت»بايد طرف ساختار بيايد و « هماهنگى محورى»)س(:     

 وسط يعنى هماهنگى محورى 

 هم  را اين طرف بنويسيد، محورى جهت هم اين طرف بياوريد. 
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  )س(: منزلت ساختارى    

شود، و بايد در هر دو  )ج(: يكى از اينها را بايستى حد وسط قرار دهيم، يعنى محورى حد وسط مى    

 تكرار شود.

 بايد داشته باشد، قيد ساختار آن بايد اول بيايد. )س(: اينجا چون ظهور در ساختار    

محورى »و « محورى جهت»شود از، هماهنگى محورى جهت،  )ج(: محورى چيزى هست كه تكرار مى    

 آيد. در طرف ساختار مى« محورى جهت»آيد و  به دست مى« هماهنگى

 ى هماهنگى بود.)س(: پس قيد ساختارى را در طرف ساختار نياورديد، چون قيد ساختار    

گوئيم محورى هماهنگى  آيد لذا روبروى آن مى )ج(: هماهنگى متناظر با آن هست كه روبروى آن مى    

آيد و با قيد هماهنگى  گيرد با قيد جهت )محورى جهت( در طرف ساختار مى وسط قرار مى« محورى»

 آيد. )محورى هماهنگى( روبروى آن در طرف كارايى مى

«و رحمة اللة و بركاته والسالم عليكم»    

 



 0شماره دول ج



 

 2شماره جدول 





 سمه تعالیب

 

 9جلسه 

  33/5/0تاريخ :  

 ست در آن« شيوه قرارگيرى اصطالحات»جدول مدل تعريف و « اجزاء مختلف»توجيه  عنوان كلى:

 

  فهرست 

 0به كاربرد متناسب با آن فلسفه.... متناسب با يك فلسفه، وسيله دستيابى« ادبيات محاوره»پاورقى:  -* 

 0شكل گيرى ادبيات...« مرحله اول»بندى عالئم  دسته -0    

 0گيرى ادبيات... شكل« مرحله دوم»مند از عالئم  تركيبات قاعده -2    

 0جدول مدل تعريف...« ستون سوم سمت راست»بررسى كارائى  -0 

رسيدن از اوصاف دو قيدى « طريق»ى اوصاف سه قيدى و برا« عنوان»اوصاف مذكور در اين ستون  -0/0    

 سمت راست به اوصاف...

 2دو قيدى سمت چپ جدول...    

 2ذكر مثال از جدول تعريف در مورد فوق... -0/2    

ستون دو قيدى سمت راست معرف ساختار موضوع و ستون دو قيدى سمت چپ معرف كارايى  -0/3    

 2موضوع...

 3«...جدول تعريف»و « ل تعريفجدول مد»تفاوت  -2 

 3كارائى جدول مدل تعريف، در شناسائى منزلت اصطالحات... -2/0    

 3«...جدول تعريف»و « جدول مدل تعريف»تفاوت عناوين باالى  -2/2    

 3اوصاف توسعه عنوان براى ستون مربوط به خود هستند... -2/2/0    

 4اف فرعى موضوع...اختالف منزلت اوصاف اصلى و اوص -2/2/2    

 4از اوصاف باالى جدول تعريف...« خرد، كالن، توسعه»تعريف مقاصد  -2/2/3    

 5هاى جدول مدل، در صورتى كه اوصاف توسعه عنوان براى ستون خود باشد... حذف گوشه -2/2/4    

 6آن در جدول مدل...« شيوه قرارگيرى»اصطالحات و « شيوه تكثير» -3 
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 6اى(... خانه 9اصطالحات )اصلى و فرعى قرار دادن اوصاف در جداول « كثيرشيوه ت» -3/0    

 3اصطالحات در جدول مدل تعريف...« شيوه قرارگيرى» -3/2    

درهم ضرب نشده و هر سه تاى آنها قيد براى سه تاى « توسعه، ساختار، كارائى»اوصاف درونى  -3/2/0    

 8گيرد... ديگر قرار مى

 8«...اوصاف توسعه، ساختار، كارائى»مانع از انفكاك « وصف به نحو اشاعه حضور» -3/2/2    

 8«...جزء و بعد»تفاوت  -3/2/2/0    

 8«...اصل بودن وصف در تغييرات موضوع»اش، دليل  تعريف شدن موضوع به نحوه رابطه -3/2/2/2    

« عامليتى»تاى طرف كارائى 9و « جهتى»تاى طرف ساختار 9« ظرفيتى»اصطالح طرف توسعه  9 -3/2/3    

 9هستند...

 01اوصاف سه قيدى، در تبديل آن به دو ستون دو قيدى...« تغيير شيوه تجزيه»ضرورت  -4 

 01مند كردن تطبيق اصطالحات بر عناوين تعريفى... تأثير تغيير شيوه تجزيه، در قاعده -4/0    

وصف سه  9صورت معرفى اين سه بعد با در « توسعه، ساختار، كارائى»منفصل شدن سه بعد  -4/2    

 01قيدى سه طرف جدول مدل...

 00در صورت عدم تجزيه اوصاف سه قيدى...« منزلت»تعريف نشدن  -4/2/0    

 00انفصال سه بعد در صورت متقوم نشدن منزلتها و اعداد آنها در وسط جدول... -4/2/2    

 02الوه بر تقوم اصطالحات...انفصال ابعاد در صورت متقوم نشدن منزلتها ع -    

 03بندى... تفاوت شيوه توليد مدل تعريف و شيوه جمع -4/3    

 03گر تجزيه درونى آنها... امكان عدم تعادل درونى اوصاف توجيه -4/3/0    

 04بندى... هاى بزرگتر به وسيله روش جمع به منتجه« آثار»و « موضوعات»تبديل  -4/3/2    

 04در روش بر مبناى واليت...« حد وسط»استفاده از پاورقى: توجيه  -*  

 05ء... تبعى بودن استفاده از مفاهيم منطق اصالت شى -0    

 06متقوم بودن ادبيات اسالمى با ادبيات الحادى و التقاطى... -2    

ت به تعيين جايگاه ادبيات الحادى و التقاطى در دستگاه والي« بلوغ تأسيس بر مبناى واليت» -3    

 03است...



 

  

  بسم اهلل الرحمن الرحيم    

 33/5/0تاريخ: 9جلسه  

  در آن« جدول مدل تعريف و شيوه قرارگيرى اصطالحات« اجزاء مختلف»عنوان بحث: توجيه 

  

 

حجةاالسالم والمسلمين حسينى : بحث درباره تشريح نظام تعريف بود، كه به آن نظام تعريف متقوم يا 

 شود. شود انعكاس تقوم، يعنى آن چيزى كه مضمر بوده كه در اينجا ظاهر مى مى انعكاس تقوم هم گفته

رود، البته يك اثبات ضرورتى  ميليارد پيش مى 3611بندى كرديم و تا  نظام اصطالحاتى را كه ما طبقه    

براى آنها است كه حتما درجاى خودش بحث مبسوطى )تظير همين بحث جدول( در مورد آن خواهيم 

 داشت.

  متناسب با يك فلسفه، وسيله دستيابى به كاربرد متناسب با آن فلسفه« ادبيات محاوره»پاورقى:  -*  

پس اگر ما ادبيات خاص يك فلسفه، يعنى ادبيات محاوره را در توسعه مفهوم نداشته باشيم، قطعا در     

شويم. و اين نكته  ار وقفه مىتصرف و درست كردن معادالت، و دستيابى به كاربرد متناسب با آن فلسفه، دچ

توانيد يك فلسفه را در عينيت جارى بكنيد كه قدرت تكثير مفاهيم را  خيلى ظريفى است كه شما وقتى مى

تان بتوانيد معانى بسيار زيادى را توليد كنيد. نحوه توليد كردنى نظير علم  داشته باشيد، يعنى براساس فلسفه

كنيد. بنابراين چند كار را بايد در  شما آن را در زبان عرب مشاهده مىصرف و نحو و معانى و بيان و... كه 

 يك زمان بتوانيد انجام دهيد.

  گيرى ادبيات شكل« مرحله اول»بندى عالئم  دسته -0 
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شود، و اگر نگارشى باشد،  بندى صداها مى بندى عالئم ابتدائى )حاال اگر صوتى باشد، دسته دسته -0    

بندى  كه در كتابت يا نقشى كه به هر نحوى مالحظه بشود( پس بايد بتوانيد دستهشود  عالئم خاصى مى

 ابتدائى بكنيد.

  گيرى ادبيات شكل« مرحله دوم»مند از عالئم  تركيبات قاعده -2 

بندى بتوانيد تركيبات خاصى را تعريف كنيد؛ كه كلمات  در مرحله بعد، بايد براساس آن دسته -2    

 بتوانيد حروف و كلمات، جمل و سياق درست كنيد. شود؛ يعنى بايد مى

خواهم قاعده  مند باشد. حال اگر براى هر بخش از آن گفتيد كه نمى تمامى اين تعاريف هم بايد قاعده    

كند. اگر از همان اوائل هم قاعده نداشته باشد؛  ذكر كنم در همانجا به همان نسبت، كار شما ضعف پيدا مى

بندى نياوريد، قطعا در اين  را عالمت هر چيزى قرار داد و آن را در هيچ نحوه دسته يعنى بشود هر صدائى

خواهيد آثار اشياء را براى يك هدفى به كار بگيريد اولين  توانيد بكنيد. شما وقتى مى صورت هيچ كارى نمى

نتيجه بدهد؟ و كنيد تا سهولت هدف شما را  صحبت اين است كه آثار اشياء را چگونه تبديل به مجموعه مى

سازى در رابطه بين فلسفه و  خواهيد مجموعه اگر بگوئيد تعريفى براساس فلسفه براى آثار ندارم، چون مى

 بست خواهيد رسيد. هدفتان واقع شود، به بن

دهيد. اين حروف را  ولى طبيعى است كه در ابتداء كار براى حروفى كه در ادبيات الزم داريد قاعده مى    

اى تبديل به كلمه و جمله بكنيد و اين كار را هم اگر نتوانيد انجام دهيد به هر حال دنبال  ق قاعدههم بايد طب

بست  رويد و اگر نتوانيد اين كار را هم بكنيد به بن چيزى كه بتواند مفاد غرض شما را تمام بكند مى

 رسيد. مى

  جدول مدل تعريف« ستون سوم سمت راست»بررسى كارائى  -0 
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تواند  دامه بحث توضيح جدول مدل تعريف به بررسى اين نكته رسيديم كه نظام تعاريف چگونه مىدر ا    

قيد است را ابتداءا 3تا وصف كه هر يك از آنها داراى 23به نظام اصطالحات ارتباط پيدا كند؟ عرض كرديم 

دهيد  جدول قرار مى اى آنها را دو طرف گذاريد. بعد طبق يك نحوه تجزيه در ستون مباحث مورد بررسى مى

آوريد. معنايش اين است كه يك قيد  قيد هم در طرف چپ مى 2قيد را در طرف راست و يك 2يعنى يك 

 شود. وسط مثل حد وسط در هر دو تكرار مى

براى اوصاف سه قيدى، و طريق رسيدن از اوصاف دو قيدى « عنوان»اوصاف مذكور در اين ستون،  -0/0 

  دى سمت چپ جدولسمت راست به اوصاف دو قي

را تعيين نمائيم، عناوين اين ستون در عين « ضرورت بررسى موضوعات»بعد از آن بايد عناوين ستون     

براى حركت از ستون دو « واسطه»براى اوصاف ستون مباحث مورد بررسى كه سه قيدى است « عنوان بودن»

وانى كه بين اين دو قيد، طريق است بايد قيدى دوم است و جنبه طريقيت دارد. اين عن2قيدى اول به ستون 

قيد 3كنيم، اين  قيد كه به آن عنوان نگاه مى3صادق باشد. نسبت به « نام»بر مجموعه سه قيدى هم به عنوان 

قيدى )كه موضوع را از اثرش جدا كرده است( بايد بتواند طريق باشد. 2اجزاى او هستند و نسبت به ستون 

نوشته شده بايد اولين وصف « اصول اوصاف توسعه»ضوع كه در آن قيدى مو2پس اولين وصف ستون 

نوشته شده است را نتيجه « توسعه كارائى وحدت و كثرت»ستون دو قيدى طرف چپ جدول كه در آن 

بدهد. در اين فرض، اسم يك چنين كارى چيست؟ و براى اينكار چه چيزى الزم داريد؟ اگر خواستيد 

ستون دو قيدى را در ستون ضرورت بررسى موضوعات ببينيد، در 2تركيب بگوئيد كه اسم آن چيست؟ بايد 

 شود. مى« اسم»، «مباحث«براى ستون « منزلت»اين صورت ستون 

  ذكر مثال از جدول تعريف در مورد فوق -0/2 
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گوئيد براى طرح پايگاه  مثال اگر خواستيد بگوئيد كه اصول اوصاف توسعه براى چه امرى الزم است؟ مى    

لسفى مبناى نظام اجتماعى پس اين طرح )طرح پايگاه فلسفى مبناى نظام اجتماعى( وقتى ضرورت پيدا ف

به كار ببريد يعنى به نظر « توسعه كارائى وحدت و كثرت»را در « اصول اوصاف توسعه»ميكند كه بخواهيد 

يگاه فلسفى، توسعه وحدت اى كه در جامعه قابل فرض باشد، يك پايگاه فلسفى دارد، كه اين پا ما هر توسعه

دهد. به عبارت ديگر اگر كسى قائل باشد بحث وحدت و كثرت بحثى كاربردى است.  و كثرت را نتيجه مى

اثر بحث وحدت و كثرت را در تنظيم كثرتها و به وحدت رساندن آنها دانسته است ممكن است گفته شود: 

كثرت كه كارى ندارند. ولى اين گونه  شود، به تنظيم وحدت و وحدت و كثرتى كه در فلسفه بحث مى

نيست بلكه آنجا هم كاربرد دارد نهايت اين است كه در سطح نظرى كاربرد نظرى دارد، يعنى بر پايه آنچه 

گويند كه اينها  دهند و مى گويند، بعد از آن نسبت به موضوعات تعاريف مى كه در وحدت و كثرت مى

آيد، ولو تعاريف، نظرى  ى آن چيزى را كه در تعريفشان بكار مىهستند؛ يعن« ذوات»يا « شأن»يا « مرتبه»

آيد. حاال اگر  اند، همان در كثرت مفاهيمشان مى باشد، اما هر چيزى را كه در باب وحدت و كثرت گفته

مفهومهاى شما منحصر به مفاهيم نظرى نيست، طبيعى است كه كثرت شما هم منحصر به كثرتهاى نظرى 

 كاربردى هم جزء آن است و كثرتهاى نظرى را هم دربر دارد. نيست، بلكه كثرتهاى

يك اصولى داريم كه اين اصول يك چيزى را « توسعه كارائى وحدت و كثرت»بنابراين در راه دستيابى به     

 باشد. كند و آن هم داشتن پايگاه فلسفى مبناى نظام اجتماعى مى ضرورى مى

ار موضوع و ستون دو قيدى سمت چپ معرف كارائى ستون دو قيدى سمت راست معرف ساخت -0/3 

  موضوع

حاال از اين مطلب بگذريم و در عناوين داخل جدول وارد نشويم. دو باره داخل خود جدول رفته و     

بنا شد كه يكى از عناوين آن را از جدول توسعه « مباحث»قيدى 3حرف را تكرار بكنيم. در جدول در ستون 
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ساختار و يكى ديگر را هم از جدول كارائى گرفته باشيم. كه هر سه تاى اين  و يكى ديگر را از جدول

قيدى، چكاره است؟ فرض شد كه يك 2دهد. حاال اين ستون  عناوين روى هم يك موضوع را تحويل مى

دانه از سه قيد هر وصف به همراه حد وسط در طرف راست جدول رفته است و ستون دو قيدى را تشكيل 

است، و قيد ديگر همراه حد وسط در طرف چپ جدول آمده است كه « موضوع»عرف داده است كه م

 باشد. معرف كارائى موضوع مى

ها هم )هر چند كه يكى از آنها معرف توسعه، يكى معرف ساختار و يكى هم  هر سه تاى از اين كارائى    

ين تبديل موضوعى را كه داريم معرف كارائى است( بايد به يك اثر يا منتجه جديد تبديل بشود. پس بنابرا

آيد؛ يعنى در ستون تبعى موضوع، موضوعات آن  گاهى به حسب موضوع است، كه طرف راست جدول مى

هاى جديد قرار دارد. اين عين  ها يا منتجه نويسيم و در طرف چپ جدول در ستون مقاصد خرد، كارائى را مى

 ر داديم.اى است كه در ستون مباحث مورد بررسى قرا خود تجزيه

 «جدول تعريف»و « جدول مدل تعريف»تفاوت  -2 

  كارائى جدول مدل تعريف، در شناسائى منزلت اصطالحات -2/0 

توانيد درست  پس بنابراى جدول تعريف با نظام مدل تعريف يك فرقى دارد. نظام مدل را دو گونه مى    

ذ كنيد و با صرف نظر از پايگاهى كه در كنيد در مدل تعريف، اصطالحات را بدون اينكه از جاى خاصى اخ

محورى، »از اوصاف توسعه و « ظرفيت، جهت، عامليت»كنيد؛ يعنى  نظام اصطالحات داشته است ذكر مى

كه از اوصاف كارائى هستند كه به وسيله « هماهنگى، وسيله، زمينه»از اوصاف ساختارى و « تصرفى، تبعى

كنيد يعنى از اين  ربوط به جدول مدل تعريف را درست مىدسته از اوصاف كل نظام اصطالحات م 3اين 

كنيد كه هر قدر عناوين در تقدم و تأخر تغيير كرده باشند آنها را  اصطالحات در ساختن يك مدل استفاده مى

ميليارد اصطالح آورديم كه  3611تايى را از، مجموعه 23خوانيم. يعنى اگر يك  براساس اين جدول مدل مى
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تنها « جهت»بار 83تنها تكرار شده بود( يكى بعدى هم « ظرفيت»بار  83بود )« ظرفيت»آن  تا قيد83تمام 

دانيد كه منزلتشان مختلف است.  تنها تكرار شده. ولى مى« عامليت»بار 83تكرار شده بود، يكى آخرى هم 

 تلف است.است. ولى منزلت آنها كه بعد از اين هستند، مخ« ظرفيت، ظرفيت، ظرفيت»تاى اولى 3منزلت 

بار 83كنيد، براى اين است بتوانيد به وسيله آن منزلتها را بخوانيد مثال آن كه در او  مدلى را كه درست مى    

ميليارد را دارد. ولى مسلما جايگاهش وقتى  3611كل « ظرفيت»تكرار شده، معنايش اين است كه « ظرفيت»

را به ترتيب خودش داشته باشد. حاال « عامليت ظرفيت، جهت،»كه بخواهد وارد جدول بشود، بايد جايگاه 

خواهيد حلقه واسطه جدول تعريف و جدول اصطالحات قرار بدهيد. در قسمت باالى جدول  آن را كه مى

كنيد  نويسيد. بعد شروع مى را مى« كارائى»و طرف چپ آن « ساختار»و طرف راست جدول « توسعه»

ستونى را كه داريد، توسعه، ساختار و كارائى است، بعد از آن هم نويسيد؛ يعنى اولين  زيربخشهاى آنها را مى

شود. بعد هم اينها را براى  كنيد. پس تركيب اين اوصاف در اين سطح نوشته مى اوصاف آنها را ذكر مى

گردانيد. اين، براى وقتى است كه شما داريد مدل نوشتن جدول تعريف را  آوردن داخل جدول برمى

 نويسيد. مى

 «جدول تعريف»و « جدول مدل تعريف»فاوت عناوين باالى ت -2/2 

خواهيد آن را به خود جدول تعريف تبديل كنيد، ديگر لزومى ندارد در باالى جدول به  البته وقتى كه مى    

خانه مربوط به اوصاف توسعه يك عنوان تعريفى قرار گيرد؛ چون كه تقوم را در سطر به 9جاى هر يك از 

ايد  ايد؛ يعنى همان گونه كه اين اعداد را در مقابل هر سطر قرار داده يد و در خودش ديدها سطر جدول آورده

ايد كه تغيير در اين منزلتها به هم وابسته هستند و از طريق منتجه آثارش را در جدول باالتر مشاهده  و گفته

هم ببين )كه كل اين جدول  ايد: تغييرات درونى را محاسبه كن، تغييرات بيرونى را كنيد هم چنين گفته مى

 يك سطر و يك عنوان جدول باالتر است( در اينجا هم كافى است كه عناوين حاكم را ذكر كنيد.
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 اوصاف توسعه عنوان براى ستون مربوط به خود هستند -2/2/0 

« موضوعات جديد»و ساختار را به « هاى جديد منتجه»پس آيا الزم است همان طور كه كارائى را به     

كنيد، عين همين را هم در باالى جدول در مورد اوصاف توسعه انجام دهيم؟! يا نيازى نداريم؟  تبديل مى

شوند )يعنى عناوين توسعه  ايم عناوين معرف خود ستونها مى بلكه عناوينى را كه در باالى هر ستون آورده

شوند و از  وعات و آثار پيدا مىشوند( البته اگر فرض اين باشد كه در توسعه، يا در حركت است كه موض مى

كند،  روند؛ اوصاف توسعه، حاكم خواهد شد. درست است كه به معناى ثباتى كه معنون آن تغيير نمى بين مى

خواهد بود و هر چيز كه در ستون « اصلى»نيست. ولى به هر حال هر چيزى كه زير ستون اصلى قرار بگيرد 

ر ستون تبعى قرار بگيرد تبعى است و هر چيز كه در ستون فرعى قرار بگيرد فرعى است و هر چيز كه د

منزلت قرار بگيرد جزء ضرورت بررسى موضوعات است و هر چيز كه در ستون آدرس و ارزش قرار بگيرد 

هستند، يا اشيائى را كه « ها شاخصه»يا « مبحث»)كميت است( و هر چيز كه در ستون مباحث قرار بگيرد، 

خواهيم بگوئيم كه اوصاف توسعه )يعنى اوصاف حاكم بر  بنابراين در اينجا مى ايد. پس موضوع قرار داده

 آيد، ديگر معرف هر ستون زير خود است. حركت( در كل جدول كه مى

  اختالف منزلت اوصاف اصلى و اوصاف فرعى موضوع -2/2/2 

وط به اولين خانه از ستون گوئيم مرب كه مى« اصلى اصلى اصلى»البته اينها با همديگر فرق دارند؛ يعنى     

اصلى است. با يك قيد كمتر در اصلى بودن، مربوط به دومين خانه از ستون اصلى است و باز با يك قيد 

و « اصلى تصرفى»، «اصلى محورى»كمتر، مربوط به سومين خانه از ستون اصلى است. و به عبارتى اين سه 

و « اصلى در وسيله»فرعى است؛ در حالى كه ذيل آن باشند و اصلى در هماهنگى در ستون  مى« اصلى تبعى»

 است.« اصلى د ر زمينه»

  از اوصاف باالى جدول تعريف« خرد، كالن، توسعه»تعريف مقاصد  -2/2/3 
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نويسيم، همان طور كه در سمت راست جدول اصلى، فرعى،  توانيم وقتى كه ستونها را مى حاال آيا ما مى    

نويسيم  جدول در مقصد كه مقاصد خرد، مقاصد كالن و مقاصد توسعه مىنويسيم، در سمت چپ  تبعى مى

مقاصد خردمان، هميشه روى تقارن مصداقى و مقاصد كالنمان، هميشه روى تقارن مفهومى و مقاصد 

قسمت را هم من يك توضيح 3شود )اين  مان، هميشه روى تقارن اوصاف كل تنظيم و درست مى توسعه

هاى اصلى را بخواهيد )البته متغير اصلى آن، همين است  كل جدول يا منتجه مختصرى بدهم( هرگاه اوصاف

وصف اصلى است( مثال اگر بخواهيم در ستون مقاصد توسعه ساس، 3منتجه دارد؛ يعنى با 3تاى آن 3ولى 

فرهنگ و اقتصاد را به عنوان سه وصف اصلى كل بنويسيم در اينجا به صورت اوصاف است، كه منتجه 

شود. ولى اگر بخواهيم ببينيم كه اينها در چه  اهد تا يكى بشود، در اينجا موضوعاتش تمام مىخو آخرى مى

گيرند، بايد به قسمت مفاهيم بيائيم. و اگر بخواهيد بدانيد داراى چه اجزاء و  بنديهاى كلى قرار مى دسته

 مصاديقى هستند بايد به قسمت خردش بيائيد.

گوئيم مصاديق كارائى است نه مصاديق موضوعى؛ يعنى اثرهاى جزئى را  ىاين مصاديقى را كه در اينجا م    

بندى توليدات به  گذاريم مثال در اقتصاد در بخش كشاورزى يا صنعت يا خدمات )طبق دسته كنار هم مى

گويند: كشاورزى چه چيزهائى الزم دارد؟  كشاورزى، صنعت و خدمات در تعريفى كه مصطلح است( مى

توانيد بگوئيد كه  ى مربوط به آب، خاك و هوا است؛ كه اگر اين مسائل را داشته باشيد، مىگوئيد: مسائل مى

گوئيد:  گوئيد كه وضعيت دماى هوا، حداكثر و حداقل آن چقدر است. بعد مى بذرها چطورى نمو دارند. مى

كم دارد. به اين  اى اضافه يا كنيم. خاكى كه داراى شورى يا شيرينى است، چه ماده خاك را كالسه بندى مى

نويسيد.  بندى كرده و مى كنيد. بعد از آن هم مسائل آب را هم كالسه بندى مى ترتيب مسائل خاك را دسته

گوئيد: براى هر آب و خاك و هوائى را كه بر روى هم مالحظه بكنيم، چه بذرى  بندى مى حاال بعد از كالسه

ين با اين آب و خاك و هوا محال است كه خرما به الزم است. مثال يك جا ممكن است بنويسيد: در اين زم
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گوئيد كه بهترين عمل براى پرورش خرما است، و هم چنين در مورد  عمل بيايد و در شرايط ديگرى هم مى

 كنيد. ساير محصوالتى را كه داريد. اينجا داريد اثر را نگاه مى

توانيد سياست  كنيد، آيا مى ريد نگاه مىگويم در اينجا اثر كشاورزى را كه در شكل خرد دا ولى من مى    

توانيد بدون اين موارد سياست كالن پولى را  گوئيم: آيا مى كالن پولى را بنويسيد؟ خواهيد گفت: خير! مى

بندى از  گوئيد: بايد يك جمع گوئيم: پس چه كار خواهيد كرد؟ مى بنويسيد؟ باز هم خواهيد گفت: خير! مى

عت هم از معادن )مانند آنچه كه در كشاورزى عرض شد( بايد عليحده انيها بكنيم. مثال هم از صن

بندى كنم. بعد بگويم مقدورات منابع طبيعى ما چيست، بعد بگويم مقدورات انسانى ما متناسب با آن  كالسه

توانيم ارتباط بدهيم. پس  اى يا ابزارى ما چيست. بعد بگوئيم: حاال چگونه مى چيست. بعد مقدورات سرمايه

گيرى بكنيم منهاى اينكه آن را تبديل به مفاهيم بكنيد  توانيم تصميم هاى اينكه آثار جزئى را ببينيم، نمىمن

بندى كلى بگوئيد كه وضعيت كشاورزى چگونه است.  توانيد به سراغ اوصاف بيائيد، يعنى بايد در دسته نمى

بالمرة نيروى انسانى  مثال ممكن است يكجائى فرضا زمين و آب و هواى آن خوب است ولى اصال

 كشاورزى ندارد.

اند و حول قطب  ها به شهرها مهاجرت كرده براى مثال االن فرض دارد كه بگوئيم: بسيارى از جمعيت    

اند، به خاطر اينكه صادراتمان مختص به قسمت توليدات صنعتى و مواد طبيعى از جمله  توزيع، جلب شده

ال تدريجا پول نفت داخل كشور شده و به تدريج خدمات را كه س 011يا  81يا  51نفت بوده است. مدت 

% كرده است و كل تعادل بافت توليدى را به هم ريخته است. حاال كه 45% جمعيت را تشكيل بدهد، 25بايد 

تعادل بافت توليدى به هم ريخته است حاال اگر كشاورزى را هم بخواهيد رواج بدهيد، مشكل ايجاد 

ند آن است كه هر پولى را كه شما براى كشاورزى خرج بكنيد، مجددا چرخ خورده و به شود. اين كار مان مى

آيد. به اين صورت كه اگر بخواهيد در مناطق محروم سد بسازيد، براى ساختن سد بايد يك مقدار  تهران مى
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خل را ابزار از خارج بياوريد و بايد يك مقدار هم نيروى كار در داخل جذب نمائيد. همين كه اسم دا

كنند پس قدرت  شود. بازاريها )يعنى نظام توزيع( آن را جذب مى آورديد، پولى است كه در كشور خرج مى

تواند كارگر جلب بكند. تمركزش  شود. وقتى كه افزوده شد، مى توزيع گرها به نسبت با پول شما افزوده مى

اندازى كنيم، آيا  بخواهيم كشاورزى راهشديدتر بشود، بافت جمعيتى متمركزتر بشود. پس اگر واقعا ما االن 

دهند  ها در شهر ترجيح مى نيروى كه بخواهد بدنبال كار كشاورزى برود، داريم يا نداريم؟ يعنى راننده

خواهد مكانيك بشود يا اداره يك تعميرگاه  اتوبوس برانند يا در بيابان رفته و تراكتور برانند؟! آن كسى كه مى

دهد در شهر يك كارى را مشابه آن كار را انجام دهد يا در روستا  رد، ترجيح مىكشاورزى را به عهده بگي

% شده است، امكان اين 45گوئيم: بخش خدمات كه حول قطب توزيع،  رفته و آن كار را انجام دهد؟ بعد مى

 دهد كه نيروى متناسب را توزيع بكند. براى اين بايد يك فكرى كرد. را نمى

بنديهاى بزرگى كه داريد گاهى  خواهم بگويم كه دسته كنم؟ مى حث را مطرح مىحاال چرا من اين ب    

بردارى از آن را نداريم. يا  گويد: ولو از نظر مصداقى امكان منابع طبيعى ما خوب است، ولى قدرت بهره مى

و زمين بردارى از معادن و از كشاورزى داريم از نسبتى كه معدن  گويد: نسبت قدرتى را كه براى بهره مى

بندى خرد حتما كالن بشود. حاال كالن كه شد، آيا براى  كشاورزى داريم بسيار كمتر است. پس بايد آن دسته

اش در يك نظام باالتر، كالن تنها كافى است؟ جواب منفى است. بايد  يك مجموعه در مالحظه منتجه

ه تغيير بكند، پايگاهش در نظام اوصاف را ببينيد. بگوئيد اوصاف چيست؟ بايد بگوئيم: چه چيزى از كل ك

 شود. باالتر عوض مى

شود؛  خواهيم تغيير بدهيم، به مقاصد خرد منتهى مى البته شكى نداريم كه نسبت بين اوصافى را كه مى    

يعنى اين گونه نيست كه بگويم: اين مقاصد خردى را كه داريم، از جدول باالئى، قطع است ولى از كدام 

خواهيم بكنيم بايد برگرديم  شناسى كه مى گذرد يعنى آسيب ريق اين اوصاف مىگذرد؟ از ط طريق مى
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هاى خرد داريم، تغيير بدهيم. اگر سؤالى  وضعيت اوصاف را از تغيير كميتهاى خردى را كه ما برابر منتجه

 باقى است بفرمائيد.

 خود باشد. هاى جدول مدل، در صورتى كه اوصاف توسعه عنوان براى توسعه حذف گوشه -2/2/4 

كنيم،  عالى فرموديد، سؤاالت را خدمتتان عرض مى برادر پيروزمند : ادامه همين صحبتى را كه حضرت    

يك نكته راجع به اوصاف توسعه است كه فرموديد: به اين شكل موجود بايد باشد و الزم نيست كه در باال، 

شكل كه هر كدام از ستونها، منزلت يكى از  جدولى براى اوصاف توسعه تقسيماتى داشته باشيم. بلكه به اين

شود. اگر ما بخواهيم به اين شيوه عمل كنيم،  اوصاف توسعه را دارند. اوصاف توسعه، بر جدول حاكم مى

هم شكل جدول بايد نسبت به آن چيزى كه ترسيم شده بود، عوض بشود. و هم شيوه گزينش اوصاف 

وصف مربوط به توسعه 9بايد  وصف سه قيدى مى23شدن كند كه براى كامل  گانه سه قيدى مشخص مى23

وصف را كه 23وصف از 9هم عنوان تعريفى پيدا كند واال اگر بخواهيم به اين ترتيب كه فرموديد عمل كنيم 

 بايد از اوصاف توسعه بيايد، در اختيار نداريم.

مدل تنظيم نظام فرق است.  حجةاالسالم والمسلمين حسينى : يعنى در حقيقت، بين نظام تعريف متقوم و    

ايد موضوعات را تبديل بكنيد؛ بلكه سيرى را از باال براى توليد كردن خود  شما در مدل تنظيم نظام نيامده

جدول داريد. ولى در نظام تعريف كه با مدلش اين تفاوت را دارد كه موضوعات در اطراف به صورت 

 شوند. تبديلى درست مى

 9توانيم تعاريف را بدست بياوريم. به لحاظ اينكه  اى كه فرموديد، ما ديگر نمى )س(: يعنى با اين شيوه    

عنوان آن كه بايد از باال بدست بيايد، موجود نيست )البته اگر به آن شيوه عمل كنيم كه فقط يك اصطالحاتى 

ناظر قرار ، جلسه قبل( اوصاف به صورت مت2هاى جدول )شماره  را آن باال بگذاريم( قرار بود در گوشه
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 0ها بايد حذف شود و جدول شماره  عالى اين گوشه بگيرد و حال آنكه براساس صحبت امروز حضرت

 جلسه قبل صحيح خواهد بود.

 شود. )ج(: يعنى اين تبديل در آن واقع نمى    

 وصفى را كه ما در باال داريم.9)س(: بله! اين     

 يد.ها را تا آخر بردار گوشه 3)ج(: مگر اينكه     

 شود. ها را برداريم كه آن وقت اين نظام، شكل ديگرى مى گوشه3)س(:     

 شود. )ج(: بله در اينجا شكل ديگرى مى    

ها چيزى نوشته نشده اين شكل را هم كه قرار بدهيم، آن  )س(: حاال بفرمائيد نظير اين جدول كه در خانه    

گيرند، با نوع ارتباطى كه  با اوصاف جدول دارند مىوقت نوع ارتباطى كه اوصاف كارائى و اوصاف توسعه 

 كند فرق دارد؟ اوصاف توسعه با جدول برقرار مى

 )ج(: در مدل و در جدول تعريف.    

 كند. )س(: نه! در خود مدل هم با هم فرق مى    

تنظيم  كنيم ببينيم كه جدول تعريف با جدول مدل فرق دارد؟ يعنى اين براى )ج(: حاال يك دقتى مى    

شود و اينكه  شود كه اين حاصل كار است. حاال آيا اينكه واسطه براى تنظيم تعريف مى منزلت، واسطه مى

 خود تعريف است، چه اختالفاتى با همديگر دارد. قاعدتا اساس صحبت هم همين است.

توجيه بشود  )س(: حاال هر طور كه صالح بدانيد. اگر قبل از توضيح جدول تعريف جدول مدل براى ما    

به اين صورت كه اول و آخر آن مشخص شده و در ذهن ما جمع بشود طبيعتا جدول تعريف را هم بعدا 

 سازيم. براساس آن مى
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)ج(: يعنى به جاى اينكه سراغ جدول تعريف متقوم بيائيم، ابتدائا سراغ همان مدلى بيائيم كه مشغول     

ل مدل كه اوصاف توسعه، ساختار، كارائى نوشته شده، بعد هم تعريف آن بوديم و آن را تمام بكنيم. در جدو

 اند. تا وصف زير آنها نوشته است و در هم ضرب شده3

ستونى كه در جدول تعريف، متناظرش مباحث مورد بررسى نوشته شده است. در اين ستون سطر اولش     

دهيم و  قرار مى« رفى ظرفيتهماهنگى تص»دهيم. سطر دوم آن را  قرار مى« هماهنگى محورى ظرفيت»را 

كنيم؛ يعنى يك خانه  دهيم. به اين گونه كل آن را پر مى قرار مى« هماهنگى تبعى ظرفيت»سطر سوم آن را هم 

 دهيم. داريم و در ستون مباحث قرار مى برمى« كارائى»و يك خانه هم از « ساختار»يك خانه از « توسعه»از 

  آن در جدول مدل« قرارگيرى ا شيوه»اصطالحات و « شيوه تكثير» -3 

 اى( خانه9اصطالحات )اصلى و فرعى قرار دادن اوصاف در جداول « شيوه تكثير» -3/0 

برادر حسينيان : يعنى يك ضرب اوصاف را بايد در درجه اول توضيح بدهيد كه اينها چگونه بدست     

 يد.آيد. بعد گزينش آن اوصاف را در آن جدول مدل تعريف تقرير بفرمائ مى

دهيم. يك جدولى مخصوص ضرب  حجةاالسالم والمسلمين حسينى : پس اول اين ضرب را توضيح مى    

دهيم. حاال بايد هر  كرديم. ستون را هميشه اصلى و سطر را فرعى قرار مى بود كه يك سطر و ستونى مى

رعى )سطر( نوشته شده كه در ف« الف، ب، ج»بنويسيم. اين « ، ج«الف، ب»چيزى را كه اينجا نوشتيم؛ مثال 

الف، ب، ج نوشتم، براى اين است كه بتوانيد هر وصفى را كه خواستيد بتوانيد بنويسيد( در »است )اينكه 

شيوه ضرب چنين است كه وصف مربوط به سطر كه فرعى « ه ، و، ز»نويسيم. مثال  ها را مى ستون هم اصلى

حاصل آن  0گيرد كه جدول شماره  م قرار مىاست قيد اول و وصف مربوط ستون )كه اصلى است( قيد دو

 است.  
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 (  *0*  جدول ) 

  

دهيم  حاال كل اينها را دوباره فرعى قرار مى 

مان را سه تا حرف ديگر  مثال اصلى

نويسيم )مانند: ح، ط، ى( ابتدا ستون  مى

اول جدول شماره يك را با سه وصف 

جدول  كنيم كه جديد )ح، ط، ى( ضرب مى

 ذا حاصل آن است.2شماره 

 

 (  *2*  جدول )

برادر پيروزمند : اگر ارتباطات سه وصف   

را بخواهيم بايد خودش « الف، ب، ج»مثل 

 را دوباره تكرار كنيم؟

وصف 9)ج(: نه! اگر اين بخواهد از     

 وصف چنين نيست.3درست بشود نه از 

تا بيشتر 23از  )س(: آن وقت تركيبش    

 شود. مى

)ج(: يعنى يك وقتى است كه شما     

قيد داشته باشد درست كنيد. آن هم سرجاى 3اش  تا در هر خانه23تائى كه هر 23خواهيد يك جدول  مى
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رود. لذا مجبور هستيم، يك  خودش يك استداللى دارد؛ كه اينها ديگر در استداللهاى نظام اصطالحات مى

 فته و فعال بگذريم.مقدارى را مفروض گر

شود و در  ضرب مى« ح، ط، ى»در سه وصف « ب ه ، ب و، ب ز»ستون دوم جدول شماره يك يعنى     

ضرب « ج، ط، ى»در سه وصف « ، ج و، ج ز'ج ه» يعنى  0مرحله بعد هم ستون سوم جدول شماره 

تا خانه 9« الف»خانه براى تا  9شود. در پايان  ترسيم مى 2شود كه دو جدول اخير مشابه جدول شماره  مى

گانه سه قيدى  23داريد كه همه اينها به صورت خطى در ستون « جيم»تا خانه هم براى  9و « ب»هم براى 

در جدول مدل تعريف آمده است. پس نحوه ضربشان به صورت مختصر حضورتان اشاره شد. حاال دليل 

 مربوط به بحث فعلى نيست. تا؟ 23نويسيم و چرا  اينكه ما چرا اضافه را اين گونه مى

  اصطالحات در جدول مدل تعريف« شيوه قرارگيرى» -3/2 

برادر پيروزمند : توضيح بفرماييد چرا اوصاف رده بعدى توسعه، ساختار، كارائى اوصاف تركيبى نيستند،     

وقتى و همان تقسيمات ضرب نشده توسعه، ساختار، كارائى در جدول نوشته شده است. به تعبير ديگر 

، «الف»خواهيم تقوم  خواهيم تقوم ساختار، توسعه، كارائى را به عنوان يك وصف ببينيم، مثل اين كه مى مى

را مشابه آن چه كه « الف، ب، جيم»را كه بخواهيم ببينيم، بايد « الف، ب، جيم»را ببينيم. ارتباطات « ج»، «ب»

قيدى براى آن درست كنيم، 3خانه  23تباط يعنى تا ار 23فرمائيد سطر و ستون بكنيم. به اين صورت كه  مى

وصف توسعه، ساختار و كارائى  3تا وصف تركيب شده است. لذا اگر ما بخواهيم تقوم خود  3كه از اين 

 3قيدى و بعد  2خواهد  اى كه مى موضوع را ببينيم، شايد شكل طبيعى آن به اين صورت باشد كه در مرتبه

براى هم اصلى و فرعى قرار بگيرند، و مثال عناوين رديف دوم « ر، كارائىتوسعه، ساختا»قيدى بشود، خود 

و امثال آن درآيند در غير اين صورت « توسعه كارائى»و « توسعه ساختار»، «توسعه توسعه»جدول به صورت 

صف را و9بشويم و تقومش را ببينيم، كاَنّ بايد تقوم « توسعه، ساختار، كارائى»اگر ما بخواهيم وارد تقسيمات 
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وصف را با همديگر بيان بكنيم تا تقومش را بيان كرده باشيم. كه طبيعتا 9با همديگر ببينيم، يعنى ارتباطات 

بشود اينكه حاال اصطالحات آن چطور پر  3به توان  23شود. شايد  تا بيشتر مى 23تعدادش به مراتب از 

 شود آن هم خودش يك حكايت ديگرى دارد. مى

كنيم، بايد  مسلمين حسينى : حاال يك سؤال اين است كه آيا ما توسعه را كه مالحظه مىحجةاالسالم وال    

توسعه »بار ضرب بشوند؟ بعد از اين سؤال، اگر بگويند: 3در همديگر « توسعه، ساختار، كارائى»بگوئيم كه 

كنيد؟  يد صحبت مى، چه مفهوم متناظرى دارد؛ يعنى كارائى اجزائى دارد كه توسعه آن را دار«ساختار كارائى

فرمائيد انجام  يعنى اسم و عنوان است يا معنون است؟ ما همين كارى را كه مى« توسعه ساختار كارائى»

كنيم. براى اينكه معين كنيم اسمهاى اوصاف سه قيدى  دهيم، نهايت اينكه در پله بعدى اين كار را مى مى

را كه اجزاى درونى هستند، به يك وحدتى درون جدول چيست، بايد يك كارى بكنيم كه آن عنوانهايى 

تا  3گوئيد: يك عنوان را چطور پيدا كنيم كه بر اين  توانيم اين كار را بكنيم مى برسانيم. تخمينى كه نمى

خواهيد بگوئيد كه  گوئيم به ستون باالتر برگرديد و اينها را ضرب بكنيد گاهى مى صادق باشد. آن وقت مى

 صادق است؟ طبيعتا بايد درون آن برويد.اين عنوان بر چه چيزهايى 

درهم ضرب نشده و هر سه تاى آنها قيد براى سه تاى « توسعه، ساختار، كارائى»اوصاف درونى،  -3/2/0 

 گيرد. ديگر قرار مى

بشويم ديگر اين جدول تحمل آن را « )س(: اگر ما بخواهيم وارد درون اوصاف، توسعه، ساختار، كارائى    

 ندارد.

شويم تا ببينيم آيا اگر درون را بخواهيم بياوريم به چه شكل بايد بياوريم. گاهى  (: حاال وارد درون مى)ج    

توسعه، »صحبت اين است كه ما يك بار خود اينها را در خودشان ضرب بكنيم )مثل كارى را كه در باره 

ر، كارائى يك بار بيشتر نبايد در گوئيم: هر كدام از توسعه، ساختا كرديد( گاهى است كه مى« ساختار، كارائى
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جدول بيايد يعنى هرگز تقسيمات درونى اوصاف توسعه يا اوصاف ساختار يا اوصاف كارائى نبايد در 

 خودشان ضرب بشوند بلكه قيد براى وصف آخر قرار بگيرند.

 «اوصاف توسعه، ساختار، كارائى»مانع از انفكاك « حضور وصف به نحو اشاعه» -3/2/2 

گوئيد: وصف آن است كه به نحو اشاعه، حضور در موضوع داشته  دالل اين امر چيست؟ شما مىاست    

شود يك بلوك مثال اوصاف توسعه و يك بلوك هم اوصاف ساختار و يك بلوك  باشد. چون دائما كه نمى

در خودش ضرب بشود و جلو « ظرفيت، جهت، عامليت»شود تركيبات  هم اوصاف كارائى باشد؛ يعنى نمى

 رفته و كارى به تركيبات ساختار نداشته باشد.

 «جزء و بعد»تفاوت  -3/2/2/0 

يعنى فرق اوصاف با اجزاء اين است كه در اجزاء شما حق داريد بگوئيد كه اين جزء، غير از آن جزء     

د است و جايى را براى آن نشان بدهيد و بگوئيد اينجائى كه اين جزء است، آن جزء ديگر نيست. در ابعا

گوئيد كه به نحو اشاعه، هر وصف، همان جائى است كه  توانيد بكنيد. در ابعاد مى هرگز چنين كارى را نمى

خواهيد بگوئيد: به وسيله مجموعه اوصاف خُرد و كالن تغييرات  وصف آخر هم همان جا است، و شما مى

 شود. موضوع بيان مى

 «اصل بودن وصف در تغييرات موضوع»اش، دليل  تعريف شدن موضوع به نحو رابطه -3/2/2/2 

گيرد؟ در جدول شما هميشه عضو به تبع وصف شناخته  چرا در نظام فكرى شما، وصف، اصل قرار مى    

شود. نه اينكه رابطه به موضوع تعريف بشود. به  اش شناخته مى شود؛ يعنى موضوع به تبع نحوه رابطه مى

كنيد؛ يعنى اوصاف  اصل است. نسبتها را كه عوض مى همين دليل تغييرات اوصاف در پيدايش موضوعات،

 شود. شود، موضوعات هم عوض مى كنيد. اوصاف كه عوض مى را داريد عوض مى
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پس مجبور هستيد، ذيل اوصاف كل، ستون تجزيه اوصاف بزرگ را در بخش دوم داشته باشيد؛ ولى ذيل 

شود اين گونه بنويسيم )كما اينكه  اشد. مثال مىرسيد، تركيب خودشان با هم ب تجزيه آنها در تركيب كه مى

 0را كه در طرف فرعى جدول شماره « الف، ب، جيم»در بعضى از جدولها اين گونه است( يعنى 

بار ضرب كنيد. تا به  23را بنويسيد. بعد آن را در خودش تا « الف، ب، جيم»نويسيد، در طرف اصلى آن  مى

تا ساختمان  3تا بلوك مانند  3دهيد.  وصف را با هم ارتباط نمى3كه  ميليارد برسد. معنايش اين است 3611

شود. اين اصال معناى وصف را  گوئيد: كل از اين سه ساختمان درست مى كنيد. بعد مى عليحده درست مى

 دهد. دهد بلكه معناى جزء را مى نمى

وصف شامل است. بعد در 3ائى( گفتيم اين سه وصف )توسعه، ساختار، كار برادر حسينيان : قبال ما مى    

 كرديم. وصف را پيدا مى 9مرتبه اول، همين 

حجةاالسالم والمسلمين حسينى : نه! اصل بودن به معناى اينكه يك نحوه اصل بودن را ما در جدول     

ايم، معناى حضور اصلى در مجموعه است؛ يعنى حضور آن حضور تبعى نيست؛ يعنى متغير اصلى  آورده

؛ نه به اين معنا اصلى است كه بعد يك ستون را در درون خودش باز كنيد. مثال ساختارش را شناختن است

 تا پوست پياز(.3بنويسيد و يك ستون هم در درون ساختار باز كنيد و كارائى را بنويسيد )مانند 

« ليتىعام»تاى طرف كارائى  9و « جهتى»تاى طرف ساختار،  9« ظرفيتى»اصطالح طرف توسعه،  9 -3/2/3 

 هستند

اصطالح(  9حاال توجه كنيد كه اصطالحات سه قيدى كه سه طرف جدول قرار گرفته است )هر طرف     

هم در طرف راست « جهت»تاى  9در قسمت باالى جدول باشد و « ظرفيت»تاى  9چگونه است؟ بايد 

اى ظرفيت، هم در طرف چپ باشد. در قسمت باالى جدول بايد به ج« عامليت»تاى  9جدول باشد و 

است و « جهت»توسعه را نوشت ولكن ظرفيت، ظرفيت كل و ظرفيت منتجه است. طرف راست جدول كه 
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گوئيد  شود. اينكه مى متغير جهت؟ ساختار است، يعنى ساختار را كه عوض كنيد، جهت مجموعه عوض مى

ى خواهد بود. در شود و عامليت هم طبيعتا طرف كارائ شود، يعنى جهت آن دارد عوض مى منتجه عوض مى

جاى ديگرى بايد بحثش را در نظام اصطالحات خدمتتان عرض بكنيم و در آنجا بايد بگوئيم: اصل در 

است. بنابراين تا اينجا « عامليت»است و اصل در كارائى « جهت»است و اصل در ساختار « ظرفيت»توسعه 

تا را در خودشان  3خواستيم  گر مىتا هم گفته شد. البته ا 23جدول روشن شد و نحوه قرار گرفتن اين 

خواستيم آنها را به صورت متقوم ذكر كنيم يا با اضافه ذكر كنيم به صورت ديگرى  ضرب بكنيم و اگر نمى

 آمد. در مى

برادر پيروزمند : حاال صحبت بر سر اين بود كه اگر ما به اين ترتيب قرار بدهيم، عناوين باال را بايد     

اش االن  تايى را كامل كنيم؛ يعنى مشابه 23و كارائى بدست بياوريم تا بتوانيم ستون  مشابه دو طرف ساختار

ايد و يكى  ننوشته« اصلى، فرعى، تبعى»تا عناوين مباحث مورد بررسى، يكى را  23در جدول تعاريف از اين 

وصف سه  23 قيديهاى طرف توسعه بايد يكى از 3بنويسيد بلكه هر كدام از « خرد، كالن، توسعه»را هم 

قيدى را تشكيل دهد. طبيعتا اگر ما نخواهيم اينها را وارد كنيم، بلكه بگوئيم حكومتشان به اين ترتيب است 

 23افتد. آن وقت عناوين  كه فقط يك منزلت را معرفى بكنند. سايه هر وصف توسعه روى يك ستون مى

 تايى به آن ترتيب بدست نميآيد.

نى : جدولمان، جدول معرفى مدل نظام تعاريف است. آن هم بدون تبديل حجةاالسالم والمسلمين حسي    

تايى و معرفى كردن طرفين جدول هم معلوم شد كه چگونه بايد باشد؛ يعنى منهاى  23موضوع، پس ستون 

 جدول تعريف در اين جدول مدل كه نگاه كنيد، چيز مبهمى هست يا نه؟

كنيم يكى از آن ابهامات  را داريم تك تك خدمتتان عرض مى برادر پيروزمند : حاال همين ابهامات آن    

تا عنوان ستون مباحث مورد بررسى مشخص  23عنوان باال را الزم داريم، براى اينكه  9همين بود كه اين 
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وصف مشكل ايجاد  23شوند، در تكميل  بشود. لذا اگر ما بخواهيم اينجا بگوئيم كه آنها وارد جدول نمى

 شود. مى

شوند و در اين جدول مدلى را كه داريم، اينجا اينطور است، حاال آنجا يك  : نه! اينها وارد جدول مى)ج(    

دهيم. نهايت اين است كه اينجا هم بايد مثال شكل جدول آن به اين  شود، كه بعدا توضيح مى طور ديگر مى

بايد به اين شكل گوشه داشته  صورت كشيده شود: يعنى نبايد اين ستون، باالى سر اينها قرار بگيرد، بلكه

 جلسه قبل( 2باشد )جدول شماره 

  اوصاف سه قيدى، در تبديل آن به دو ستون دو قيدى« تغيير شيوه تجزيه»ضرورت  -4 

)س(: نكته ديگرى كه در اين جلسه هم توضيح فرموديد و جزء سؤاالت دوستان بود، اين است كه ما     

تايى سمت چپ( را به ترتيبى كه فرموديد  23بررسى )يعنى ستون  وصف متناظر با ستون مباحث مورد 23

فرمائيد: الزم است كه دو باره ما خود اين را تجزيه كنيم. و دو ستون  عالى مى به دست آورديم. بعد حضرت

قيدى درست كنيم كه از طريق يكى از آن دو ساختار، كنترل بشود و از طريق ديگرى كارائى، كنترل و  2

ود. اينجا باز اين سؤال بود كه اگر بنا هست خود اين را موضوع قرار دهيم و دو باره تجزيه كنيم؛ مطالعه بش

ايم، و وارد خودش  اين به معناى تبدل موضوع است؛ يعنى دو باره خود اين عناوين را موضوع فرض كرده

د يك جدول مشابهى را براى ايم. اگر اين كار را بخواهيم بكنيم؛ يعنى باي ايم يعنى خودش را خرد كرده شده

 خود اين عنوان تكرار بكنيم.

وصفى را كه قبال از طريق تقسيم اوصاف ساختار  9نكته بعد اين كه طبيعى مسئله اين است كه اوصاف     

وصف  9وصف آن معرف توسعه باشد و  9بدست آورديم، معرف ساختار موضوع باشند؟ و در باال مثال 

اند، ولى  شد. اينها اوصافى هستند كه از تقسيمات خود آن موضوع بدست آمدهكارائى هم معرف كارائى با

 اند. اوصاف دو قيدى از تجزيه يكى از عناوين بدست آمده
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  مند كردن تطبيق اصطالحات بر عناوين تعريفى تأثير تغيير شيوه تجزيه، در قاعده -4/0 

اگر پاسخ آن را دقت كنيد، فرق بين دو شيوه حجةاالسالم والمسلمين حسينى : اين سؤال خوبى است كه     

تاى  23شويد. روشى كه ما تا به حال براى رسيدن به اوصاف سه قيدى و نوشتن ستون  تجزيه را متوجه مى

كند. از مطالب بسيار مهم جدول  سه قيدى داشتيم با روشى كه براى تجزيه اوصاف سه قيدى داريم فرق مى

آيد اگر يك موضوع را در خودش ضرب بكنيد، هر چه  گاهى به نظر مىاست؛ يعنى « ظهور تعريف متقوم»

را در « ظرفيت، جهت، عامليت»هم كه ضرب كنيد، به جائى نخواهيد رسيد، يعنى اگر بنا باشد كه مثال 

رسيد. حاال اگر اين  خودش ضرب كنيد و يك بلوك بزرگى درست كنيد، كه در اين صورت به چيزى نمى

بنويسيد. در خودش ضرب كنيد كه هر چه « ظرفيت، ظرفيت، ظرفيت»ته باشد كه مثال قدر هم اختالف نداش

دهيد؛ مثال به  تكرار كنيد مثل آن است كه يك حرف را تكرار كنيد، ولى يك تغاير ابتدائى در آن قرار مى

ودش دائما آيد، در خ چيز را هم كه به نظرتان خيلى به زمان نزديك مى 3گوئيد  تعبير قبل، زمان سازها مى

سياست، »خواهم بگويم زمان ساز است( مثال  گوئيم نه اينكه مى كنيد. )اين را فقط براى مثال مى ضرب مى

گوئيد و دائما خودش در خود ضرب كرده تا سياست سياست سياست فرهنگ فرهنگ  مى« فرهنگ، اقتصاد

آن را تركيب هم كنيد، نظير  آوريد. شما اگر دهد كه در اين صورت چيزى را بدست نمى فرهنگ نتيجه مى

هاى  كنيم و نه سه وصف را به گونه شود، يعنى اگر بگوئيد كه نه خود يك وصف را تكرار مى همين مى

وصف را هم كه تكرار بكنيد؛ )يعنى در هم ضرب بكنيد( آيا چيزى را تحويل  9كنيم. اگر  مختلف تكرار مى

برويد »گوئيم معناى اينكه  د و مشابه آن را بياوريد، مىگوئيد، برويد جستجو كني دهد يا نه!؟ گاهى مى مى

اش محال است. يعنى اگر انسان در  يعنى بدون قاعده بگرديم؟ كه در اين صورت هماهنگى« جستجو كنيد

تواند  دهد هر سطحش را نتواند قاعده برايش معرفى بكند معلوم است كه نمى تطبيق كارى را كه انجام مى

بدهد. بنابراين بايد در همان سطح اختالف مشاهده افراد را داشته باشيم. حال سطوح  تفسير سطوح را انجام
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خواهد سطح باالى باال باشد يا سطح پائين پائين باشد. در هر سطحى نتوانستيم اختالفات را هماهنگ  مى

بندى ظهور پيدا  معكند يعنى در ج آيد سطوح باال را ناهماهنگ مى كنيم بايد بپذيريم كه اختالفات از پائين مى

 كند. مى

وصف سه قيدى  9در صورت معرفى اين سه بعد با « توسعه، ساختار، كارائى»منفصل شدن سه بعد  -4/2 

  سه طرف جدول مدل

نحوه خرد شدن در اينجا )تجزيه اوصاف سه قيدى( اصال با روش توليد و ضربى را كه داريد بايد تفاوت     

وصف  9شود. اگر بخواهيد بگوئيد  باشند ولى از همان روش استفاده نمىكند هر چند بايد مبنا هماهنگ 

وصف ديگر معرف  9وصف باالى جدول معرف توسعه است و  9سمت راست معرف ساختار است و 

ايد. چرا كه تا اينجا فقط تكثير  ميليارد هم جلو برويد چيزى را معرفى نكرده 3611كارائى است و... اگر تا 

گويد اينها روى هم فرضا ساختار بخش و ساختار كل بزرگتر و ساختار  دهد. فقط مى مى مفاهيم را تحويل

 كل كوچكترند و فقط جوابگوى اينهاست.

  در صورت عدم تجزيه اوصاف سه قيدى« منزلت»تعريف نشدن  -4/2/0 

زلت تعريف ولى اين كه نسبتها چگونه تغيير بكنند و ما به ازائش چه چيزى هست؟ به عبارت ديگر من    

 كند. نمى

)س(: چرا منزلت تعريف نشده است؟ اوصاف سه قيدى سه طرف جدول هيچ فرقى با آن رديفهاى     

جلويشان )دو ستون دو قيدى( ندارد چون منزلت هر كدامشان چه با عدد يا به وسيله اصلى، فرعى و تبعى 

 ها كال قابل بيان است. ها نسبت به پائينى كردن باالئى

كنم. اگر در اينجا اوصاف توسعه )كه يك وصف واقعى براى كل است( معيوب  حاال من سؤال مى )ج(:    

 باشد و بخواهيم عالجش كنيم بايد چه كارى انجام بدهيم؟
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دهيم معيوبند و  وصفى كه معرف توسعه هستند در ارزيابى كه انجام مى 9)س(: بايد ببينيم كداميك از     

 آسيب در آنها منعكس است.

 )ج(: يعنى عددهايى را بايد در دور جدول بنويسيم.    

 كند كه در دور جدول بنويسيم يا به همان شكلى كه در وسط جدول است. )س(: البته فرقى نمى    

)ج(: بعد عددهائى را كه در جدول قرار داديم بايد بتوانيم بگوئيم چنين نسبتى بين خود اين اعداد و بين     

كنيد  اين كل هم با كل ديگر چگونه است. د راين صورت آن چيزى را كه شما ذكر مىكل آن با اين كل و 

)كه داراى سه « ظرفيت»توانيد ترسيم كنيد. يعنى مثال نسبت كل  نسبت كل اين بخش به كل آن بخش را مى

 توانيد بگوئيد. )كه داراى سه بخش است( مى« محورى»بخش است( به كل 

  ورت متقوم نشدن منزلتها و اعداد آنها در وسط جدولانفصال سه بعد در ص -4/2/2 

 توانيم بگوئيم. )س(: بصورت خردش را هم مى    

 توانيد بگوئيد؟ توانيد بگوئيد يا به صورت جدا جدا مى )ج(: آيا خردش را متشابك مى    

 )س(: منظور شما چيست؟    

هماهنگى »بايد بگوئيد كه نسبت بين  3شماره بينيد آيا در جدول  )ج(: يعنى وقتى به نحو اشاعه كه مى    

وسيله محورى »بايد مالحظه بشود يا اينكه نسبت آن با « هماهنگى محورى جهت»با « محورى ظرفيت

 بايد مالحظه بشود؟« ظرفيت

 )س(: با هر دو آنها قابل مالحظه است.    

 )ج(: منظور اين است كه هم عرضش كدام است؟    

 عتا آن سطر پائينى )هماهنگى محورى جهت( است.)س(: هم عرضش طبي    
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 2)ج(: هم عرض اولين ستون توسعه: دومين ستون توسعه است؟ و بايد وسيله محورى ظرفيت را     

 بگذارم يا هم عرضش هماهنگى محورى جهت است؟

)س(: اين تابع همان توضيحى است كه اول فرموديد كه يك اين سطر اول سطح اصلى و بعد سطح     

اى كه در  كنيم پس هر توجيه وصف را رديف مى 23فرعى و در مرحله آخر تبعى است كه براساس اين، 

 آنجا بكنيم همان پاسخگوى اين معناست.

خواهيم عددگذارى كنيم، آيا  )ج(: در عين حال بايد تدريجا ببينيم اگر از اين طرف باشد وقتى كه مى    

حساب  گونه ربطى با اين جداول نداشته باشد همين طورى بىعددها را جاى ديگرى درست كنيم كه هيچ 

ها يك عدد بگذاريم؟! يا اينكه عددها را جاى ديگر درست نكنيم بلكه همين جا در  كنار هر يك از خانه

 9، كه اينها 32، 06، 8و  8، 4، 2و  4، 2، 0تايى شروع به نوشتن كنيم و بنويسيم  9جدول مدل در تقسيمات 

تند. يا اينكه به صورت گزينشى در ستون وسط جدول بدين صورت كه يك دانه از خانه وصف توسعه هس

اول توسعه و بعد يك دانه از خانه اول ساختار و بعد يك دانه از خانه اول كارائى در ستون، زير همديگر 

 نوشته شود حال سؤال اين است كداميك از دو شيوه را باشد؟

 )س(: رويش فكر نكرديم؟    

بدهيد و به  64هماهنگى محورى ظرفيت. عدد »ج(: روى اين فكر بكنيد. اگر ديديد مجبور هستيد كه )    

بدهيد آن وقت  06عدد « هماهنگى محورى عامليت»بدهيد و به  32عدد « هماهنگى محورى جهت»

يشه عدد ظرفيتى باشد؟ حاال اگر اينها را جدا بكنيد چه فرقى دارد؟ ر 64شود گفت مثال پشت سر  نمى

 فرقشان را برايتان عرض كنم.

 ايد. معنايش اين است كه شما در بلوك اوصاف توسعه را جدا كرده    

 شود. توسعه باشد، جدا مى 9)س(: يعنى اگر عدد دوم، وصف كنارى از     
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ايد كه مثل يك بلوك  تا وصف را وصف توسعه قرار داده 9ايد به صورت جدا، جدا  )ج(: يعنى آمده    

 است.

  انفصال ابعاد در صورت متقوم نشدن منزلتها عالوه بر تقوم اصطالحات - 

اند حال چگونه جدا  )س(: با توجه به اينكه قيودات سه بعد به وسيله اصطالحات درهم تكرار شده    

 شود. مى

ر )ج(: خير. جايگاهش را جدا كرديد نه عنوان را. عناوين كه درست هستند چون عناوين را مقيد ذك    

 ايد. تا ظرفيتش به صورت جدا ذكر كرده 9كرديد و بلوكى نبوده ولى در جايگاهش 

)س(: حاال اگر ما اعداد را به اين ترتيب زيكزالى )يعنى چرخش اعداد از سه طرف( بنويسيم اين چه     

 اشكالى دارد؟

يم. اگر اعدادها معرف )ج(: حاال عددها را فرضا زيكزالى شبيه آن ستونى كه قبال ترسيم كرديم نوشت    

خواهد بين يك موضوع و موضوع آخر واقع بشود يعنى تغييراتى كه بين  جايگاهها هستند، تغييراتى كه مى

خواهيد بگوئيد كه  شود. مى اولى از ستون توسعه و اولى از ستون ساختار و اولى از ستون كارائى واقع مى

است همان نسبت  32و  64ر نسبتى كه بين عدد اين سه تا يك حد وسط دارد كه وصف ساختارى است. ه

باشد. اگر اعداد به صورت متفرق در اطراف جدول باشد نه وسط جدول كنترل اين نسبت  06و  32بايد بين 

 ممكن نيست.

خواهيد كنار همديگر يك چيزى را حد وسط بگذاريد، اگر عددها  سؤال اين است در آنجائى كه شما مى    

خواهيد بگوئيد اين سه تا  ايد مفهوما درست است ولى جايگاها چطور؟ بعد مى ار دادهبه صورت زيكزالى قر

است با نصف  56كه  002باشد حال نصف  002دهد كه  ( يك عددى تحويل مى06و  32و  64روى هم )

ها را بررسى كنيم. در اينجا كه  خواهيم با آن، منتجه شود. اينها سه تا جمعى است كه مى مى 28كه  56
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خواهيم منتجه را بررسى كنيم به اين منظور است كه اگر هر عيبى در اينجا پيدا شود بايد در سه وصف  ىم

ها هم  اش بكنيم و هر كدام از اينها كه معيوب باشند بايد به داخلش برويم و هر كدام از آن داخلى مشاهده

 معيوب باشند باز بايد داخل داخلش را مالحظه كنيم.

 فلسفه اوصاف دو قيدى است. )س(: مشكل ما    

خواهيم جايگاه براى اين  )ج(: خير توجه داشته باشيد، ما هنوز وارد اوصاف دو قيدى نشديم. ما فعال مى    

ها بايد طورى باشد كه بتواند در بزرگ و كوچك شدن مورد لحاظ  تائى ها معرفى بكنيم. جايگاه سه سه تايى

احد شدن يعنى بزرگ شدن و در تجزيه منتجه واحد به نتايج خرد بايد قرار گيرد. يعنى در تبديل به منتجه و

بتواند نظام جايگاهش به ترتيبى قرار بگيرد كه بتواند مترادف با عنوانش باشد. يعنى بين جايگاه و عنوان 

 همخوانى وجود داشته باشد.

هاى آنها متقوم به هم حده حساب كنيد، گرچه عنوان تا را على 9عرض ما اين است اگر جايگاه اين     

 شوند. ها متقوم ديده نمى هستند ولى جايگاه متشابك ندارد. اگر جايگاه متشابك نباشد منتجه

 گوئيم تشابك ديدن به همين صورت است. )س(: اين را پذيرفتيم. فرضا مى    

 )ج(: سؤال اين است كه بايد جايگاه را با مفاهيم درونى هماهنگ بكنيم.    

تايى را دور  23ست است. هماهنگ كردن به اين معنا است ولى تفاوت ندارد كه اين عناوين )س(: در    

 دانيم كه منزلتش چه منزلتى است. جدول بگذاريم يا اينكه در وسط جدول قرار دهيم، چون مى

 خواهيم تركيب بكنيم تا اينكه در جايگاها به آنها جا بدهيم. )ج(: خير! منزلتها را مى    

 نويسيم. تا را وسط بياوريم و عددها را هم كنارشان مى 23شود كه ما  : نهايت اين مى)س(    

  بندى تفاوت شيوه توليد مدل تعريف و شيوه جمع -4/3 



112  ···························································································································································  

)ج(: اشكالى ندارد. بنابراين تا اينجا بنا شد اينها را در كنار اين عددها بياوريم و به صورت ستون     

 بنويسيم.

تائى كه از  9تا كه مربوط به ساختار است معرف ساختار هستند و آن  23ئى از اين تا 9)س(: ولى آن     

 اند معرف كارائى هستند. كارائى آمده

تائى توسعه كه  9نويسيد مثال اولين خانه از  )ج(: اشكالى ندارد. به صورت متشابك كه داريد مى    

 ت.است معرف وصف توسعه در شكل خرد اس« هماهنگى محورى ظرفيت»

 )س(: شكل خرد چرا؟ و يعنى چه؟    

تا است، اين خردترين حد مفهومتان است نه بزرگترين حد مفهومتان چون  23)ج(: اين عناوينى كه     

 را بنويسيد. 23تا  0خواهيد واسطه  بزرگترينش كه عدد يك است. حاال مى

. ديگر براى چه دو باره آنها را اند تائى هستند كه كنارشان بوده 9كه همان  23تا  0)س(: واسطه     

 رسيديم. 23تا  0خواهيم؟ يعنى ما از يك طريقى از  مى

 ها كه نبوده است؟ ايد از طريق منتجه )ج(: از آن طريقى كه آمده    

 )س(: چرا نبوده است؟    

بندى و  خواستيد يك سير براى توليد مدل داشته باشيد و يك سيرى هم براى جمع )ج(: چون مى    

 گيرى داريد. منتجه

ايم  )س(: اين از همان اول هم در خود مدل بوده است درست است كه اصطالحات را در آن قرار داده    

 رسيم چون جدول مدل است. مى 23به  0ولى از 

)ج(: جدول مدل است ولى جدول مدل گاهى در توليد يك تعريف است و گاهى در تحليل يك تعريف     

ها )منتجه كلى( را ديديم در جزئيات چگونه وارد  خواهد بگوئيد اگر تغييرات در منتجه است. يعنى گاهى مى
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هائى يا از حرفهائى مقاله بسازيد. يك  گوئيد از وصف شود؟ پيداست كه اين دو سير است. گاهى مى مى

سيرى براى كلمه ساختن و يك سيرى براى جمله ساختن و يك سيرى هم براى تركيب ادبى آن درست 

اى كه بدست  خواهيم اين نتيجه اى بدست آمده است. گاهى است كه مى كنيد و از همه اينها يك نتيجه مى

آمده آن را مورد تحليل قرار دهيم. درست است كه براى توليدى كه داشتيم يك سيرى را پيموديم تا اينكه به 

م منزلتهايشان را در تغيير مشاهده تا خانه سه قيدى رسيديم. حاال اگر بخواهي 23اينجا آمديم، يعنى تا سطح 

بكنيم بايد منزلتشان متناسب با تغييرشان باشد. بنابراين اينها را در يك ستون نوشتيم و در وسط جدول قرار 

 داديم.

 23خواهيم هم تغييرات جزئى، يعنى همان تغييرات  حاال چرا ما اين كارها را انجام داديم، چون كه مى    

اى كه يكى  شود تا برسد به تغييرات منزلتهاى نهائى منتجه گانه مى 3اى كه  گانه 9ت گانه را و هم تغييرا

 است در جدول باالتر قابل مشاهده باشد. بنابراين اينجا ديگر سير، سير تحليل است.

 گر تجزيه درونى آنها امكان عدم تعادل درونى اوصاف توجيه -4/3/0 

 ا محتاج تجزيه هستيم؟)س(: با تمام فرمايشاتتان باز هم چر    

ايم و در كنارش يك عدد گذاشتيم  )ج(: هنوز به تجزيه نرسيديم حاال فعال آنها را در يك ستون قرار داده    

 در قدم بعدى اگر بخواهيم بگوئيم تغيير كرده است، علت و چرائى دارد.

  )س(: يعنى هماهنگى محورى ظرفيت    

را به ناسازگارى نسبت ذيلش با آن « هماهنگى محورى ظرفيت»توان فقط تغييرات  )ج(: يعنى نمى    

 دانست لذا بايد هماهنگى محورى ظرفيت را تجزيه جديدى بكنيم.

 آيد. )س(: اگر تجزيه بكنيد تبدل موضوع پيش مى    
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شويم كه روشمان را عوض  شود يا اينكه نيازمند آن مى )ج(: يعنى اصال تبدل موضوع از اينجا آغاز مى    

نيم. اينكه روش را عوض كنيم بعدا بايد جامع بين دو روش را هم بايد ذكر كنيم يعنى آيا ما با همان ك

كنيم؟ يا هماهنگ با روش توليد، روش  كنيم با همان روش او را تحليل مى روشى كه چيزى را توليد مى

شود )البته غير از اين  كنيم. آن نكته حساس و ظريف همين نكته است. دو چيز گفته مى تجزيه را درست مى

تا خودش معلوم « سياست سياست سياست»خواهيم بزنيم( يك حرف اينكه گفته بشود  حرفى كه حاال مى

بشود مصداق آن چه چيزى است؟ يك حرف ديگر اين است كه سياست سياست سياست بگوئيد وليكن 

ده معرفى كنيد تا تعريف شود. يك حرف اين كه قاع آدم برود تطبيقش بكند و بگويد كه چه چيزى مى

زند  معلوم شود و تخمينى نباشد. چرا تخمينى نباشد؟ براى اينكه دوتا انسان دو گونه تخمين در دو جا مى

شود. چه اينكه خودت بخواهى آن را  ها مختلف مى كنند تخمين يعنى به تعدد آدمهايى كه شاخصه معين مى

شود. بنابراين ما از اينجا  اگر قاعده نباشد هماهنگ نمى هماهنگ بكنيد و چه آنها بخواهند هماهنگ بكنند،

كنيم. ولى بايد توجه داشته  كنيم. يعنى شروع به تحليل موضوع مى شروع به تبديل كردن موضوعات مى

 باشيم كه اول بايد برايش قائده درست كنيم.

 برادر حسينيان : مگر اين دو تا روش نبايد از يك روش شروع بشود؟    

 (: يك روش حاكم بايد داشته باشيم.)ج    

)س(: اين روش حاكم را اول بايد براى ما بفرمائيد، بعد روش توليد مفاهيم و بعد به روش تحليل     

 مفاهيم بپردازيم.

شد و بعد اصال مواد و روش بايد چگونه باشد و... اينها  3)ج(: بايد اول يك روشى بدهيم كه چگونه     

شد كه بايد به آنها پرداخت. به هر حال روش كال خودش و چند دسته بودنش و مبناء با بحثهاى عليحده مى
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گردد. امر واحد، امر متقومى است كه همان فاعليت و واليت  روش بنظر ما همه اينها به يك امر واحد برمى

 شويم( باشد )كه فعال وارد اين بحثها نمى مى

شويم. حال  زيه است و براى هر موضوعى يك اوصافى قائل مىكنيم تج اولين كارى را كه ما در اينجا مى    

اى و چه ساختارى و چه كارائى باشد. موضوع بحث چيست؟ اين موضوع داراى چه  موضوع چه توسعه

گوئيم موضوع را به سمت راست  كنيم مى خصوصياتى است؟ بعد براى خود يك موضوع كه آن را تجزيه مى

 قرار دهيد. جدول و آثارش را در طرف چپ جدول

دانيم. بلكه استفاده از تجريد را استفاده  اى را عرض كنم. اصوال ما تجريد را مطلقا باطل نمى در اينجا نكته    

شود. بعدها هم در جاى خودش،  دانيم در اينجا به محض اينكه تجزيه شد بالفاصله تجريد هم مى تبعى مى

 مين است.شود ه اولين قسمتى است كه وارد ادبيات عمومى مى

  بندى هاى بزرگتر به وسيله روش جمع به منتجه« آثار»و « موضوعات»تبديل  -4/3/2 

توسعه »پس جدول مدل از سه جدول تشكيل شده است، يك جدول تركيب تقسيمات سه وصف     

دهد. يك جدول هم  وصف سه قيدى را در سه طرف جدول تحويل مى 9است كه سه تا « ساختار كارائى

اى سه قيدى است. يك جدول هم حاوى تجريد است كه دو بخش دارد يكى موضوعات و  خانه 23ستون 

نويسيم تبديل به  كنيم. بعد در طرفى كه آثار را مى ديگرى آثار آنها. اين دو متغير را به شكل جدول رسم مى

 شود كه همه اينها در جدول تعريف است. ها مى منتجه

شود كه اين  يك روش تركيب براى تركيب آثار داريم كه منتجه تبديل مى برادر حسينيان : يعنى دو باره    

 ظاهرا ذكر نشده بود.

 )ج(: احسنت، اينجا ذكر نشده و در جدول ديگرى بايد سراغ آن را گرفت.    

 شوند؟ شوند موضوعات تبديل به چه چيزى مى برادر رضايى : آثار تبديل به منتجه مى    
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شود. يعنى تا شاملترين و بزرگترين موضوع در طرف  به موضوعات بزرگتر مى )ج(: موضوعات تبديل    

 نويسيم. شود و شاملترين و بزرگترين منتجه را هم در طرف چپ جدول مى راست جدول نوشته مى

  در روش بر مبناى واليت« حد وسط»پاورقى : توجيه استفاده از  -*  

ه از مبنا ديگرى است و ثانيا حد وسط قرار دادن يكى از برادر رضايى : اوال چگونه مفهوم تجريد ك    

عناوين سه قيدى براى تجزيه كه خود اين حد وسط هم مربوط به منطق صورى است چه نقشى در جدول 

 تعاريف ما دارد.

 شويد. كنيد وارد يك كار ديگرى مى )ج(: از اول تبديل موضوع وقتى موضوع را تبديل مى    

آيد تناسب آن زياد روشن نباشد؟ اما در  خود ما حد وسط چه تعريفى دارد. به نظر مى)س(: در دستگاه     

ايم معلوم  منطق صورى مشخص بود اما چرا اين مفاهيم را اينجا آورديم و چرا در اينجا به كارش گرفته

 شناسى بحث جدول هستيم كه بسيار حساس و مهم است. نيست. چرا كه االن ما در مرحله آسيب

 ء بعى بودن استفاده از مفاهيم منطق اصالت شىت -0 

 گوئيم؟ توان سؤال كرد كه چرا به آن تبعى مى )ج(: نقش تبعى در جدول ما دارد. مى    

 دانيم. )س(: يك سؤال همين تبعى بودنش است ولى ديگر اينكه نقش آن را هم تبعى مى    

انيم به خاطر اين است كه منزلتش را خودش د گوئيم و سهم آن را هم تبعى مى )ج(: اينكه تبعى مى    

درست نكرده است. يعنى تعريف موادش را خودش نكرده است. اينكه چه موادى را و چگونه باشد و خود 

 مشخص نكرده است.

ايد و  مثالش عين اعداد حقيقى يك، دو ، سه و چهار است كه صورتشان را از يك جاى ديگر آورده    

شود به عبارت ديگر، اگر همين  آوريد و كارائيش هم جاى ديگر معين مى يگرى مىموادشان را هم از جاى د

شود( همين  يك، دو، سه و چهار را در نسبتها به كار بگيريم )كه در هندسه نسبت متغيرها مالحظه مى
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چرا گذاريد ولى قطعا مفهوما، با رياضيات انتزاعى و هندسه انتزاعى صد در صد مختلف است.  اعدادها را مى

بيند. به عبارت ديگر ما منطق انتزاعى را و ادبيات انتزاعى و فلسفه  كه اين دارد حركت و نسبت را مى

گوئيم در منزلت  انتزاعى را و اعداد انتزاعى و همه آن چيزهاى انتزاعى را در دستگاه خودمان داريم. اينكه مى

كنيم به عبارت ديگر، معاون دوم  مى تبعى هستند يعنى چه؟ يعنى مواد داخليش را در يك جدولى معين

داريم اما گاهى منظور از معاون دوم، معاون دوم شهردارى است و گاهى هم معاون دوم وزير كشور است. 

كند كه در اينجا به آن بگوئيد معاون دوم شهردارى قم است و آنجا معاون دوم وزير كشور  اينكه معين مى

آيد؟ آيا از  ت است. حدود اختيارات از چه دستگاههاى بيرون مىاست ولى حدود اختياراتشان خيلى متفاو

آيد؟! يا اينكه حدود اختيارات از جايگاه بيرون  معاونت دوم بودن و اين عنوان حدود اختيارات بيرون مى

 كنيد. مى

گيرد كه خود آن جدول هم در درون جدول ديگرى  يعنى كل اين جدول در يك جدول ديگرى قرار مى    

آيد. در اينجا هم همينطور  آيد؟ پيداست كه موادش از دستگاه باالتر مى ا الى آخر، موادش از كجا مىاست ت

اش از جاى  آيد. حال كه موادش از آنجا آمده اينكه تجزيه اش از يك جاى ديگر مى است. يعنى تجزيه

 ديگرى بيايد اشكالى ندارد.

توانيم ما به  فهوم ديگر آن مفهوم نيست براساس اين مىكنيم و اين م گوئيم منحل مى )س(: اينكه ما مى    

ازائش را كه ادبيات باشد را هم عوض بكنيم. طورى كه ديگر هيچ احتياجى نه به مفاهيم انتزاعى آنها و نه 

 به روش آنها نداريم.

داريم يا )ج(: يكى از سؤاالت بسيار مهم در دستگاه ما اين است كه آيا اصال نيازى به انتزاع و روش     

 خير؟ يا اينكه آيا اصال احتياج به قواعد منطق صورى داريم يا خير؟

 برادر رضائى : احتياجى نداريم.    
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 )ج(: خير. واقعا خيلى صحبت است.    

 شود. شود و منحل در اين دستگاه مى فرمائيد كه معنايش عوض مى )س(: با اين توصيفى كه مى    

 يد معنايش را عوض كنيد.)ج(: شما الزم داريد و با    

زنم، براى خواندن و نوشتن اول بايد حروف الفباء را ياد بگيريم. بعد از حروف الفبا،  من يك مثالى مى    

خواهيم يك مقاله عربى را تبديل به انگليسى بكنيم. شما  گيريم. حاال مى كلمه و كالم و جمله و... را ياد مى

دهد. چرا مثال در  بيشتر نبود كه صداى ت در انگليسى مى« س»ا پنج تا گوئيد كه در اين مقاله عربى فرض مى

گويم در ترجمه اين مفهوم را با اين آواءها در زبان انگليسى  مقاله انگليسى شما بيست ت است. من مى

 كرديد خوانديم اصرار مى گوئيد يا للعجب. شما در اول كار كه داشتيم حروف الفبا را مى شناسند. شما مى مى

خواهيم به زبان انگليسى بيانش بكنيم، از حرفت  شود حاال كه مى كه اگر اينها را نخوانيم مفهوم منتقل نمى

گوئيم براى انتقال مفهوم از يك  خواهم حرف بزنم. ما مى گوئيد با آواءهاى آنها مى داريد و مى دست برمى

ها. اصال معناى ترجمه همين است. پس وجود زبان به زبان ديگر، اصال بايد آواءها را برگردانيم به آن آواء

آواءها نسبت به مفاهيم تبعى است و نسبت به انتقال مفاهيم اصلى است. عالئم را در انتقال محال است 

بتوانيد از بين ببريد چرا كه در انتقال اصلى است. ولى اينكه خودش چگونه باشد و خود آواها چه تركيبى را 

 ئيم تابع مفاهيم است.گو در ترجمه پيدا بكند؟ مى

  متقوم بودن ادبيات اسالمى با ادبيات الحادى و التقاطى -2 

باشد، اينها با  مى« التقاطى، الحادى، اسالمى»برادر رضائى : بنابراين در يك مجموعه مفاهيم چه مفاهيم     

توانند در كنار  گوئيم اينها نمى گيرند. در صورتيكه در جاى ديگر ما مى هم تحت يك مجموعه قرار مى

همديگر باشند. چرا كه بعضى مفاهيم، مفاهيم حيوانى هستند و اگر مفاهيم حيوانى شد براى سرپرستى 
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حيوانى مفيد است و مفاهيم حيوانى براى سرپرستى الهى كارائى ندارد. و بنا بر قول فرمايشات شما منطق 

 يت ديگر مفاهيم آنها كارائى ندارد.صورى مثل چوب خر رانى است. اگر چوب خر رانى است در منطق وال

خواهيد بفرمائيد  در نظام واليت ادبيات سطح عاليه است اصال با اين مفاهيم سازگارى ندارد يا اينكه مى    

چون كه نظام اختيارات است ممكن است كسى اختيار سوء بكند و براى سرپرستى او همچنين مفاهيمى را 

 خواهيم با اينها مدل مطلوب بسازيم. وكار داريم كه مىنياز داريم ولى ما با مفاهيمى سر

)ج(: مدل مطلوب ما، متقوم است. يعنى الهيات رحمانى با الهيات شيطانى متقوم هستند اينها در همديگر     

حضور دارند. الهيات رحمانى در همه مراتب است همانطورى كه الهيات شيطانى است. نهايت نسبت تأثير 

 آنها متفاوت است.

شود يعنى  رسد كه اين طرف صفر مى شود و يك جا هم مى رسد كه آن طرف صفر مى البته به يك جا مى    

رسد كه  رسد و يكى هم در عمد نار به جائى مى رسد كه شيطنت به صفر مى يكى در عمد نور به جاى مى

ود باز جاى صالحتر شود بينشان هم كه متشابك است. يعنى هر چه صالح، صالحتر هم بش رحمانيت صفر مى

 شدن دارد.

 شود. )س(: يعنى حركت از كثرت شروع مى    

)ج(: يعنى در حركت و تكاملى كه داريد. اينها همه جاى بحث دارد؛ در اين مباحث بنا نيست كه بحث     

مبسوطش را مطرح كنيم. فرضا در رياضيات، رياضيات التقاطى و الهى و الحادى داريم. هر سه آنها كه در 

آيند يك رياضيات هستند كه آن رياضيات نظام واليت الهى است. رياضيات نظام واليت  نظام واليت مى

كند در داخل هر كدام از اينها كه بياييد باز اصلى،  تكوين همه اين سه تا رياضيات را متقوما مالحظه مى

آخر تقسيمات رياضيات، فرعى و تبعى دارد كه اصليش بايد تبعى رياضيات الهى باشد. يعنى در مرتبه 

 رياضيات الهى به عنوان اصلى بايد تلقى شود.
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البته در دستگاه الحادى چون پرستش دنيا اصل است براى آنها اصلى است و در دستگاه الهى چون توجه     

 شود. داند براى آنها دنيا تبعى مى به آخرت دارد و دنيا را وسيله مى

ديم اما در اينجا مشتركات است ولى تنها مشتركات در تقسيمات اصلى، كر )س(: قبال ما نفى اشتراك مى    

گيرند. يعنى واقعا چيزى كه مشترك است به اين معنا است كه براى ما آنچه كه اصلى  فرعى، تبعى قرار مى

 شود و يا اگر براى ما تبعى باشد براى آنها اصلى است؟ است در دستگاه كفار تبعى مى

ى كه در آخر براى ما اصلى است حضور كفار در آنها بسيار بسيار ضعيف است. يعنى )ج(: خير. آن چيز    

كنند  تر را مى كنند نظر وسيله بودن در مرتبه پائين به معناى تبعى هم نيست. يعنى آنها نظرى كه به متدينين مى

مان را رواج بدهيم. سازيم تا دنياى خود گويند ما از دين وسيله مى يعنى نظر تبديلى دارند فرضا آنها مى

زنند. آنها كه  گوئيم يعنى چه؟ فرضا سران كفر در مراسم رحلت حضرت امام)ره( تلگراف تسليت مى مى

خواهيم مسلمانها را هم داشته باشم  گويند از نظر عاطفى مى كنند؟ مى معتقد نيستند چرا اين كار را مى

است. شما هم نظرتان نسبت به عالم ماده اين است  اين آيه در رابطه با شأن منافقين« واتخذت ايمانهم جنه»

 است.« ترهبون به عدواهلل»دهيد براى اينكه  كه نسبت به آن نظر اصلى نداريد ولى آن را وسيله قرار مى

ماقطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فباذن اهلل و »فرمايد كه  يا اينكه در آن آيه مباركه مى    

بريم. نظر ما نسبت به درخت  فرمايند: براى اينكه آنها خوار بشوند درختهايشان را مى مى« ينليخنرى الفاسق

نظر ثمره داشتن و خرما خوردن نيست وسيله تسليم كردن دشمن است. يعنى دلمان در گروه او نيست. 

 دانيم بنابراين حد مشترك بين ما و كفار هست. وليكن آن را وسيله مى

  به تعيين جايگاه ادبيات الحادى و التقاطى در دستگاه واليت است« مبناى واليت بلوغ تأسيس بر» -3 

 )س(: پس حد مشترك وجود دارد؟    
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دارند. پس ما  كنيم ولى آنها نگه مى )ج(: بله. حد مشترك است وليكن در اين مثال ما درخت را قطع مى    

 كند براى ادامه حياتش. يد و تعلق به آن پيدا مىدهيم براى ترساندن آنها ولى او ام آن را وسيله قرار مى

)س(: يعنى در كارائى فرق دارند. آن چيزى كه مشترك بين ما و كفار است در جايگاه و كارائى با     

 همديگر فرق دارند لذا اسم مشترك عوض 

 شود. ش مى مى

م بايد در آنجا قطعا وجه كني )ج(: به بيان ديگرى عرض كنم گاهى ما بحث از مطلق بودن منطقها مى    

اشتراك را نقض كنيم و بايد تكيه بر نقض و تخريب آن بكنيم. گاهى است آن سير مدتها تمام شده است و 

توانيم آنها را  خواهد بگويد فرضا ما مى به سير تأسيسى رسيديم و تأسيس هم به جاهائى رسيده كه حاال مى

توانيد تحليل بكنيد جايگاه  كه اين حرف غلطى است. اگر مى تحليل كنيم اگر نتوانيم آنها را تحليل بكنيم

حرف آنها در دستگاه شما كجاست؟ بلوغ تأسيس به اين است كه شما به جائى برسيد كه جايگاه آنها را 

توانم مطالعه كنم و حتى به بررسى نظريات  معين كنيد و بگوئيد من اين حيوان را هم در دستگاه خودم مى

 .آنها هم بپردازم

بنابراين يك دور اثبات داريم، و يك دور بلوغ اثبات داريم، در بلوغ اثبات حتما بايد بتوانيد تمام     

چيزهائى كه وجود دارد، از آنها تعريف بدهيد. حتى بايد همه مفاهيم كفر را تعريف نمائيد بايد كيفيت 

رم يعنى قدرت كنترل نداريد وقتى حركت مفاهيم آنها را هم بتوانيد كنترل بكنيد. اگر گفتيد تعريف ندا

 قدرت كنترل نداشته باشيد يعنى قدرت برخورد مشابه را نخواهيد داشت.

« * *والسالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته* * »       
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 0اوصاف سه قيدى، در تبديل آن به دو ستون دو قيدى...« تغيير شيوه تجزيه»ضرورت  -0. 

 2آن...« ارزش»و « چيستى»اصل در « كجائى موضوع» -0/0    

نسبت بين اوصاف دو قيدى ساختار )موضوع(، و اوصاف دو قيدى كارائى، بيانگر نسبت اين  -0/2    

 3وع با ساير موضوعات...موض
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 3تجزيه(...

 3پاورقى: بن بست بازگردان تغييرات به يك نقشه بزرگ ثابت ...    
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 9اصطالحات ستون سوم سمت راست، طريق رسيدن موضوع به اثر... -2/3    
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باالتر بودن منزلت اصطالحات سه قيدى سمت راست، نسبت به اصطالحات سه قيدى سمت  -2/4/0    

 01چپ جدول مدل...

 00قيد... 243سمت چپ، متشكل است از قيود اصلى قيد ستون سه قيدى  80 -2/5    

« تغيير»معنون، معنون اصل در « تشخيص»ستون سه قيدى سمت راست )عنوان( اصل در  -2/6    

 02عنوان...

 04«...توسعه»علت عدم احتياج به ستون مجزائى براى معرفى  -3 

 04ى است...نسبت بين اجزاء ساختارى، همان نسبت بين ساختار و كارائ -3/0    

 04«...زمان»تغييرات ساختار معرف  -3/0/0    

 05ستون دو قيدى طرف راست جدول معرف ساختار ابعاد )زمان، مكان، كارائى(... -3/2    

در ستون اول و دوم طرف راست جدول هم، سطر اول زمانى، سطر دوم مكانى و سطر سوم  -3/2/0    

 05كارائى است...

 03تون دوم، زمان حاكم بر سطر اول، چهارم و هفتم ستون سوم...سطر اول س -3/2/2    



  بسم اهلل الرحمن الرحيم

 33/5/4تاريخ: 01جلسه  

 "جدول مدل تعريف"عنوان بحث: بررسى اجزاء مختلف 

  

  اوصاف سه قيدى، در تبديل آن به دو ستون دو قيدى« تغيير شيوه تجزيه»ضرورت  -0هم.  

« ستون مباحث مورد بررسى»اى كه در مورد  جلسه گذشته، بحث در باره تجزيه برادر پيروزمند : در    

فرموديد كه اين تجزيه بايد صورت بگيرد و در اين تجزيه، شيوه تجزيه با آن  گيرد، بود. مى صورت مى

وصف را در وسط جدول قرار داديم فرق  23ايم، و اين  وصف رسيده 23چيزى كه از ابتدا بوده تا به 

. دو امر هم منشاء اين تجزيه شده يكى اينكه ما براى آنكه پيدا كردن عناوين و مصاديق را بتوانيم كند مى

مند بكنيم، بايد تغيير شيوه بدهيم و دوم اينكه، براى آنكه نسبت بين منزلتها معلوم باشد و كنترل  قاعده

نشود بلكه در همديگر حضور داشته تغييرات را بتوانيم انجام بدهيم و ابعاد به صورت بلوك از همديگر جدا 

اى  باشند،الزم است تغيير شيوه در تجزيه بدهيم تا امكان كنترل تغييرات وجود داشته باشد. حاال اينجا نكته

كه مبهم بود و هنوز الزم است كه توضيح بفرمائيد، اين است كه اگر ما الزم است براى شناسائى ساختار و 

يم و اين عناوين را به اين نحو درست بكنيم، چرا الزم نيست كه مشابه كارائى، اين تجزيه را صورت بده

ون خود همين عناوين را براى شناسائى توسعه داشته باشيم؟ جوابى كه در جلسه قبل فرموديد اين بود كه چ

اين منزلتهايى كه در جدول است، بعضى از آنها منزلت زمانى دارد؛ يعنى مثال سه سطر اول از ستون دو 

كند، در طرف كارائى هم سه سطر اول ستون دو  قيدى سمت راست جدول مدل ساختار زمانى را معين مى

احتياج به اينكه چيز اند و  قيدى سمت چپ جدول مدل نسبت اوصاف كارائى را با توسعه معلوم كرده

مستقلى بخواهيم داشته باشيم، نداريم. اگر منظورتان از اين، عبارت اين است كه خود منزلت يا خود آن 
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كند؟ خوب!  اى كه جايگاه آن زمانى است، خود اين معرف توسعه است و وضعيت توسعه را معلوم مى خانه

تواند  خانه پاك بكنيم، معرف چيزى براى ما نمىاين گويا نيست، به فرض اينكه ما اين عنوان را از اين 

باشد. و اگر منظورتان اين است كه خود عنوانى كه اينجا آمده است مثال اوصاف توسعه در عين اينكه معرف 

ساختار است، در عين حال معرف توسعه هم است؟ كه خوب! بعيد است كه اينجورى امكان داشته باشد، كه 

رف كارائى است مثال معرف توسعه هم باشد. على اى حال شناسائى اوصاف اين عنوان در عين اينكه مع

 پذيرد؟ اين نكته اول بود. توسعه چطور و كجا صورت مى

قيدى را مبناى شناسائى و كنترل 2نكته دوم در رابطه با همان تجزيه، اين بود كه ما داريم اوصاف     

قيدى )على 2از خدمتتان استفاده كرديم كه اوصاف دهيم، و حال آنكه جلسه قبل  تغييرات موضوع قرار مى

اى براى خواندن جدول و اوصاف هستند. اگر  المبنا هم طبعا همينطور است( واقعيت ندارند، بلكه واسطه

شناسى بكنيم و  توانيم به اوصافى كه واقعيت ندارند، از طريق آنها آسيب اينطور باشد، بعد ما چطورى مى

خواهيم اصالح  شناسى با اين صورت بپذيرد؛ يعنى وقتى ما مى گر بخواهد آسيبكنترل تغييرات بكنيم؟ ا

كنيم. آن وقت اگر يك چيزى باشد كه ما بازاء  كنيم و كم و زياد مى آئيم در اينها تصرف مى بكنيم، مى

ر قيدى بايد اينطور باشند( آن وقت چطو2خارجى در موضوع نداشته باشد )و على المبنا هم طبيعتا اوصاف 

 قيدى واگذار بشود؟ اين هم نكته دوم بود.2تواند اين نقش به اوصاف  مى

اى كه فرموديد كه حائز اهميت هم است،  نكته سوم هم باز در رابطه با همين تجزيه، اين بود كه اين نكته    

شهود از اين كند ما كه عناوين را مصداقا بتوانيم پيدا كنيم. چيزى كه م اين تغيير شيوه چه كمكى به اين مى

قيدى پيدا بكنيم. با دو 3قيدى از يك عنوان  2عنوان  2تجزيه است، اين است كه به ما كمك كرده است تا 

قيدى بود. آن وقت اين دو خصوصيت هم خودش يك اصطالح  3خصوصيتى كه در عنوان  3خصوصيت از 

يابى  فرمائيد كه ما را به مصداق قيدى است. آن وقت بخاطر مثال قلت قيود آن مى 2شود كه منتهى  ديگر مى
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كند؟  مند مى كند و آن مطلب را قاعده كند؟ خالصه ما را چطور به پيدا كردن عنوان نزديك مى نزديكتر مى

 قيدى فرموديد، وجود دارد. 3اى كه در مورد عناوين  اينها نكاتى بود كه راجع به خود اين تجزيه

اى را اول در باره اوصاف دو قيدى )يعنى يك موضوع را  حجةاالسالم والمسلمين حسينى : يك نكته    

كنيم كه شروع به بحث تجزيه در جدول  قيد را متوجه آن موضوع كردن( صحبت مى2اصل قرار دادن و 

 تعريف است.

  آن« ارزش»و « چيستى»اصل در « كجائى موضوع» -0/0 

ز موضوع داشتيم، مثال مانند شيرينى سيب اگر ما يك قيد ارزشى داشتيم و يك قيد هم مثال رده ديگرى ا    

شود؛  و ارزش سيب. شيرينى، قيدى است كه در ارتباط با چشائى ما و تمايل خاصى را كه داريم، تمام مى

ء محقق  يعنى صحيح است كه بگوئيم: قيد شيرينى، حاصل كششى است كه در ارگانيزم بدن ما براى يك شى

ن انسان( و قيد ارزشى قيمت نيز در يك ارگانيزم بزرگترى بنام شود؛ )در يك سيستم كوچكى بنام بد مى

جامعه كه باز تمايل ارگانيزم ما با تمايل ارگانيزنهاى ديگر نسبت به اين موضوع و موضوعات ديگر، يك 

دهند. در نظام حساسيتهاى اين فرد  كنند و يك قيمت و وزن مخصوصى را به سيب مى برخوردى پيدا مى

را دارد و در نظام حساسيتهاى شخص ديگرى كه سيب را خيلى بيشتر دوست دارد،  21سيب مثال درجه 

گويند  دهد. يك كسى هم بيمار است، مى درجه به آن اهميت مى 05را دارد. يك كس ديگرى  31درجه 

هاى  درجه به آن اهميت بدهد. به هر حال مجموعه اينها و مجموعه 61هنگام بيمارى بايد بعنوان دارو 

شود. سيب بين ارگانيزم  كنند و يك قيمتى براى سيب مشخص مى ى ديگر يك برخوردى پيدا مىچيزها

ايستد كه البته نسبت خاصى هم قيمت آن با طعم  انسان و ارگانيزم جامعه )بعنوان يك وحدت( يك جائى مى

عطرى باشد، آن دارد. اگر سيب كم شيرينى كم آبى باشد، قيمت پائين است. اگر سيب شاداب شيرين ترد م

رود. نسبتى بين رغبت و بين ماليمت با انسان و بين آن وزن مخصوصى كه در جامعه در  قيمت آن باال مى
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گوئيد: خود موضوع در قيمت و اوصاف آن اصل است و  كند، وجود دارد. گاهى است كه مى پايان پيدا مى

 شود. گوئيد: جاى موضوع در ارتباط، معين مى گاهى هم است كه مى

گويند: جناب آقاى ميرحسين موسوى چقدر  ام( مى زنم )البته قبال هم مثال زده براى نسبيت مثال مى    

گوئيد:  گويند: اليق نخست وزيرى است. مى گوئيد: منصب ايشان چيست؟ مى اختيار اجتماعى دارد؟ شما مى

ر! فعال چه منصبى را دارد. گوئيم: نخي گويند: قبال نخست وزير بوده است. مى نه! فعليت منصب مهم است مى

گويم: اختيارات او در حد استادى دانشگاه است؛ يعنى تشخيص ايشان و  گوئيد: استاد دانشگاه است. مى مى

گويم: تشخيص  گوئيد: نخست وزير است مى امضاى ايشان نسبت به خواندن يك درسهائى، مؤثر است. مى

ها هم  وزارت علوم( مؤثر است. براى ساير وزارتخانه و امضاى ايشان در يك افق باالترى از دانشجو )براى

گيرى دارد. هويت ايشان به فعليت منصب ايشان منصوب است. چيستى او پس از كجائى او  حق تصميم

باشد. كجا هستى تا بگويم چه هستى؟ اين را در نظام  شود. چيستى او منصوب به كجائى وى مى طرح مى

 قدرت اجتماعى فهميد.شود نسبت به  دولتى خيلى راحت مى

اين منصوب به نسبت بودن در اشياء هم فرض دارد. خصوصا بنابر مبناى ما كه قائل به فاعليت و نظام     

فاعليت هستيم. در نظام فاعليت كه كامال واضح است كه براى فاعل، تعين بالذّاتى وجود ندارد بلكه تعين به 

 شويد. منصب براى آن قائل مى

اوصاف دو قيدى ساختار )موضوع( و اوصاف دو قيدى كارائى، بيانگر نسبت اين موضوع نسبت بين  -0/2 

  با ساير موضوعات

كنيم،  حاال بين دو وصف آن جدائى بيفكنيم و نسبتى را معين كنيم. وصفى را كه ما در كارائى مالحظه مى    

رين است، آنرا هم عليحده بكنيم. عليحده بكنيم، وصفى را كه معرف موضوع به لحاظ تغاير و تفاوتش با ساي

گوئيم  ء بلكه با ساير اشياء، مى بين آن دو وصف نيز يك نسبت با ساير اشياء برقرار كنيم )نه با خود شى
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تا  23اى است، و نسبتش با  حده نسبتش به يك موضوع آخر كه داراى كارائى آخر و وصف موضوعى على

گوئيم كه  تا مى23تا و بعد از آن در حقيقت در يك 9ر يك تا، بعد د3نه اينكه فقط يكى در اول در يك 

 شود(. معين مى

 برادر پيروزمند : يعنى اين نسبت بين كارائى، و موضوع خودش نيست؟    

 حجةاالسالم والمسلمين حسينى : نه! نسبت بين خودش و كارائى آن، نسبت به سايرين.    

 طرف دارد. 3)س(: يعنى     

! اگر اين كارائى از اين طرف كم و زياد بشود، بايد بالفاصله جايگاه آن نسبت به )ج(: اى احسنت    

 ديگران عوض بشود.

  و تغيير نكردن روش تجزيه 3حاصل نشدن قدرت كنترل تغيير، در صورت اكتفا به تقسيم بر مبناى  -0/3 

اى نكنيم  كنيم و تجزيهكرديم يا هر چه درشت  كرديم ولكن تجزيه نمى حاال ما اگر هر چه خرد مى    

تا برسيم كه آخر كار 3تا باال ببريم و به بزرگترين  3تا  3دهد. اعم از اينكه  قدرت كنترل تغيير به ما نمى

تا است و بعد هم 3تا است و بعد هم بگوئيد يك تك 9تا است. بعد بگوئيد يك تك 23بگوئيد يك تك 

گويد به  ه خرد كردن بكنيد برمبنايى كه برهانا مىبگوئيد يك دانه واحد كل كل است. يا اينكه شروع ب

شود؛ يعنى كوچكترين نظام شامل و مشمول ما، )كه گفتيم يك كل، اول و  ميليارد كه رسيد قفل مى3611

آخرش بسته است. كلى كه از دو طرف باز باشد نداريم( برفرض اينكه چنين كارى را بكنيم، چه خرد كنيم 

توانيم بكنيم هر چند كه همه  ام آنها هم نمره بدهيم، به نظر ما كنترل تغيير نمىو چه درشت بكنيم و براى تم

بينيم كه در يك صفحه وجود دارد، در  بندى هم بكنيم و وزن به آنها بدهيم. يك سلسله اعداد مى را بارم

ام اين اى بزرگ تنظيم بكنيد كه تم صفحه دوم هم اين اعداد به صورت تغيير كرده وجود دارد. يك صفحه

 كل بر روى آن نوشته شده باشد، صفحه بعدى هم درست بكنيد كه عددهايش را تغيير بدهيد.
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  بست باز گرداندن تغييرات به يك نقشه بزرگ ثابت پاورقى: بن 

اينجا يك نكته ظريفى دارد كه شايد ارزش داشته باشد كه امروز اكثر بحث بر روى همين باشد. گاهى     

يك موضوعى كه داريم، تمام اشكال ممكن رشد آن در اين صفحه است، جايگاههاى او گوئيد:  است كه مى

شود، )مانند يك نقشه بزرگى( مثال اگر فيلم يك نفر را از اولين ساعات مثال تولدش تا آخرين  عوض مى

اند و  هساعات مردنش بگيرند، و تمام اين فيلم را يك جا داشته باشيد )براى بعضى از گلها اين كار را كرد

 اند( فيلم گرفته

  متغير ديدن مراحل به لحاظ تجانس نوعيه آنها در حركت براساس نقشه -0 

اى از آن كه دست بگذاريد، يك عكس مستقل است؛ كه د رعين استقالل،  آن وقت بر روى هر قطعه    

جلوى پروژكتور رد عددش از  06مربوط به قبل و بعدش از نظر سنخ است. يعنى اين فيلم اگر در يك ثانيه 

توانيد ببينيد، و فيلم چون تشابه نوعيه دارد؛ يعنى براى  ها را نمى بينيد، چون فاصله بشود، فيلم را متصل مى

عكس مختلف )يكى عكس گل،  06شود. اما شما  انتقالش از يك صورت، به صورت آخر، دفعى واقع نمى

لفن، يكى عكس ساعت( بگيريد كه هيچ يكى عكس پارچ، يكى عكس قندان يكى عكس قلم، يكى عكس ت

شود. يك چيز مخلوطى كه انسان،  تجانس نوعى نداشته باشد و آنها را بگذرانيد، هيچكدام از اينها ديده نمى

كند و  گوئيد: اينها چيست كه بطور پراكنده و مخلوط حركت مى شود. مى قدرت تمييز آنرا هم ندارد، پيدا مى

آيد و وحدت براى  ؟ اما اگر تجانس نوعيه آن حفظ بشود به نظر مرتبط مىشود كه چيست انسان متوجه نمى

شود. اگر اين تجانس نوعيه، يعنى اين تشابه و مجانست و قرب و نزديكى آن مثل نقاشى باشد  آن فرض مى

كه با دست كشيده باشيد و نتوانسته باشيد، سير تدريج را كامالحفظ كنيد )مثل بعضى از قسمتهاى بعضى از 

اى كه عرض كردم  آيد. هر چند نظير آن فيلم مخلوط و پراكنده ارتونها اينطور است( يك پرش بنظر مىك

آيد كه يك  آيد؛ تا اينكه يكنواخت بنظر مى نيست، اما تجانس هر چه نزديكتر باشد، پرش كمتر بذهن مى
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بت نگه داريد، عبورى چيز است كه همان خودش است. اگر صفحه كل را ثابت نگه داريد؛ يعنى فيلم را ثا

دهيد، اگر اينرا در تصديق مالك قرار بدهيد. خواهد گفت يك چيز است. در  كه از جلوى چشم ببننده مى

كنيد، خواهيد ديد كه اين هزاران هزار عكس است كه  كنيد و نگاه مى حاليكه شما خودتان فيلم را كه باز مى

شابه هم دارد. اگر دقت باال برود و حركت هم نباشد و در هرجا كه نگاه كنيد تغاير دارد، ولى تجانس و ت

االختالف دارد. اگر بخواهيم با ابزار دقيق تطابق  دقيق هم نگاه بشود و تطبيق بشود، در اين صورت مابه

درست كنيم، حتما هيچ دوتاى آن تطابق حقيقى ندارد؛ يعنى اگر از يك دانه از اين عكسهايى كه در اين فيلم 

تا نسخه چاپ بكنيد. اينهائى كه  21، 2101د زياد چاپ شود. بطورى كه بگوئيد از فيلم شماره است، به تعدا

تا از 01است. اگر  2100و  2101آيد، نسبت تطابقش خيلى بشتر از نسبت تطابق بين  شود، بنظر مى چاپ مى

شركتشان در آن تشابه  االشتراك هم دارند. االختالف دارند، ولى مابه حتما مابه 0101گرفتيد با  2100روى 

 كند. است. اختالفشان هم در آن خصوصياتى از آنها است كه آنها را دوتا مى

  ء از يك مرحله به مرحله ديگرت  در حركت براساس نقشه سلب قدرت تصرف و انتقال شى -2 

گردد،  كه مىء در جاهاى مختلف  اگر ما اين كار را بكنيم و بگوئيم يك نقشه بسيار بزرگى داريم و شى    

ء را از يك عكس به عكس ديگر را نخواهيد  عكسهاى ثابتى از آن داريد باز قدرت تصرف و انتقال شى

شود كه يك  اش اين مى كنيم، نتيجه آئيم يك چيزى را كم و زياد مى توانيم؟ مى گوئيد: چطور نمى داشت. مى

كند؟  كم و زيادى چه جابجائى را ايجاد مىگويم: بايد بتوانيد بگوئيد كه چه  شود. مى عكس ديگرى پيدا مى

فرض چنين چيزى منوط به اين است كه بتوانيد خود تغيير را موضوع بحث قرار بدهيد؛ خود انتقال از يك 

 منزلت به منزلت آخر را مورد توجه قرار بدهيد.

 نسبت بين وصف و موصوف )منزلت(« كمى شدن»قدرت تصرف حاصل  -0/4 
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گوئيم: بايد بتوانيد نسبت  خواهم انتقال را مورد توجه قرار بدهم، چكار بايد بكنم؟ مى گوئى: حاال مى مى    

بين وصف و منزلت را بيان كمى بكنيد، يعنى وصف، بيان كيفى همان منزلت است. پس وصف را از 

كنيد. عالوه بر آن در  موصوف جدا كن. چطور به تحليل عقلى و نظرى در عمليات انتزاع كردن جدا مى

گويم وصف را جدا بكنيد و نسبتش به  گوئيد: جدا كه بكنم چه خواهد شد؟ مى كنيد. مى آناليز هم جدا مى

ساير موصوفها )يعنى اين پايگاه با پايگاههاى ديگر( را مالحظه بكنيد. بعد بگوئيد يك تغيير نسبت كه در 

 شود. پيدا مى شود؟ در نسبتش به ديگران چه تأثيرى شود چه اثرى پيدا مى وصف پيدا مى

 تغيير وصف نتيجه تغيير منزلت )دو مثال( -0/4/0 

ها را كه گرفتم و  گوئيد شاخصه شود؟ مى در منزلتش كه تغيير پيدا بشود در وصف آن چه تغييرى پيدا مى    

شود تعدادش را معين كرد. و حكايت از يك  ها خودشان يك واحدى دارند كه مى تعداد را آوردم، شاخصه

هاى ديگر كه با تعدادشان  كنند. در ميان شاخصه ى، بنابر يك تعريف خاصى، از يك موضوع مىحجم خاص

گوئيم، تغييرى كه در مجموعه اينها  كنند. مى حكايت از يك حجم خاصى، با يك تعريف خاص ديگرى مى

 زنم. شود منزلت اينها چه اثرى دارد؟ براى تقريب به ذهن دوباره مثال مى پيدا مى

ميليارد تن بوده است و واردات 0مثال  33گفته بشود مجموعه صادرات ايران به صورت كل در سال اگر     

ميليارد تومان است، ولى 011ميليارد تن بوده است. ولى در موازنه ارزى، قيمت صادرات مثال 0هم فرضا 

افتش خيلى فرق ميليارد تومان است. چرا قيمت واردات پنج برابر است؟ براى اينكه ب511قيمت واردات 

دارد؛ اين طرف مواد خام بوده است و يا اگر مواد و كاالى مصرفى بوده، حجم آن نسبت به كاالى خام كمتر 

اى كه صادر شده است، به نسبت تناژ نفتى كه صادر شده است، و يا به  بوده است مثال اين طرف تناژ قالى

كند. گاهى است كه  ن تناژ و حجم تغيير مىنسبت تناژ ساير محصوالت صادراتى، خيلى كم است. بافت آ

 رود. كند. بافت آن كه تغيير كند، قيمتش هم باال مى خود حجم تغيير نمى
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% توليد ناخالص ملى، حجم خدمات 45پس بنابراين نسبت درونى اينها به هم چه نسبتى است؟ مثال     

ه آن چقدر است؟ بعد خدمات است. سؤال اين است كه خدمات در چه بافتى است؟ تخصصى، فنى و ساد

% آن تخصصى بوده است، متخصص را در موضوع تخصص آن 05در چه گزينشى است؟ آيا حاال كه مثال 

اند؟ جواب منفى است، تخصص آن چه بوده است؟ جواب اينكه تخصص آن مثال فيزيك  هم بكار گرفته

متناسب با او نيست و دليل آن  اتمى بوده است. االن در چه كارى مشغول است؟ در كارى مشغول است كه

عبارت است از اينكه مثال يك نفر تحصيل كرده است و رساله تخصصى او در باره اين بوده است كه مثال 

كيلومترى( چه آثارى را بر 2كيلومتر از سطح دريا به پائين )در عمق 2اكسيژن آب اقيانوس اطلس در فشار 

خواسته است زيردريايى درست كند، خيلى  آن شركتى كه مىگذارد؟ اين رساله براى  روى فالن فوالد مى

خوب بوده است. ولى در اينجا ما اصال بحث در باره اكسيژن و زيردريايى به اين معنا نداريم. توليدات 

رسد كه بخواهد زيردريايى درست كند كه مثال  سازى ما در نيروى دريايى اصال به آن حد نمى صنعتى كشتى

پائين رفته و سپس در آبهاى اقيانوس اطلب سكونت داشته باشد. بعد ببينيم اكسيژن آب كيلومترى 2تا عمق 

گذارد. اين مطلب اصال در مسايل ما نيست. پس بايد ديد چند  اقيانوس چه تأثيرى بر فوالد در كشتى مى

ى اند؟ وقتى كه بررس % نيروهاى متخصص شما متناسب با نيازمنديهاى شما، تحصيل كرده05درصد از 

شود متناسب با نيازمنديهاى ما تطبيق داد. عين نيازمنديهاى ما نيست  % آنها را مى5گوئيد فقط  كنيد، مى مى

% نيروى متخصص در 05شود آن را تطبيق داد. پس با توجه به اين مطلب نگوئيد كه  ولى مشابهت دارد مى

وى متخصص براى آنجائى كه الزم است بافتتان موجود است. بلكه كارائى آن را ببينيد، سپس بگوئيد كه نير

شود بقيه اينها هم نيروى متخصص هستند. بايد گفت: متخصص هستند،  چند درصد موجود است. گفته مى

ولى مانند معدنى هستند كه نتوانيم آن را استخراج كنيم. متخصصى هستند كه ما براى تخصص آنها، پست 

شود پس چه رقم كارائى دارد؟ جواب اين است كه  ه مىنداريم. اين تخصص، كارائى براى ما ندارد. گفت
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حاال چون ذهنا تجهيز پيدا كرده است، ممكن است بتواند به سرعت يك چيزهائى را در اطالعات عمومى 

توان آن را به عنوان كارگر فنى پذيرفت. در اين صورت ممكن است اعتراض شود كه  خود جا بدهد، لذا مى

ت دانشگاهى داشته است و اگر بخواهيد او را در مقطع ليسانس )كه سال تحصيال9اين متخصص فرضا 

ايم در دستگاه  گوئيم ما كه او را ضايع نكرده شود. مى سال تحصيل دارد( بگذاريد، نيروى انسانى ضايع مى4

 تواند تعريف بشود. ما كارائى او بيش از اين نمى

ئى، موضوع آخرى است. البته اگر ايشان پس بافت تخصص يك بحث است )خود موضوع( و بافت كارا    

 5ان خارج بماند، مطلبى ديگر است.در نظام جهانى، در هم

هايى كه داريم، بايد با وصف موضوع مالحظه كرده تا  پس بنابراين ما كارائى را نسبت به ساير مجموعه    

 بتوانيم در مورد بافتمان نظر بدهيم.

 زمانى بودن تصرف در منزلتها -0/4/2 

اى  گردم. نقشه بزرگ ما چطور نقشه برمى« در يك نقشه بزرگ تبديل در زمان»حاال با بيان مثالى به مسئله     

بيند آنها را بطور ساكن عكسبردارى  سنجد و كل را مى اى است كه نسبتها را كه با همديگر مى است؟ نقشه

كرده و فيلم ساخته است؟ و نسبتى را كه برقرار كرده است يك نسبت تشابهى است كه هر كدام از آنها هم 

االختالفى دارند؟ يا نسبتى است كه اگر تغيير  االشتراكى و يك مابه ر جلوى خود دارند، يك مابهاى د يك نمره

                                           

گفتند كه متأسفانه در  خواستند واقعا خدمت بكنند؛ ولى مى بعضى از افراد در سنوات اول انقالب از خارج به ايران آمده و مى 

صرفد كه براى كاركردن ما آن شرايط را تأمين  ندارد و براى ايران هم نمى ايران آن تخصصهائى را كه ما داريم اصال كارائى

ايم كه اصال موضوعا  كند. ما براى محاسبه فالن قسمت مثال از كارافتادن فرضا فالن وسيله ارتباطى يا موشكى، تحصيل كرده

دا شد و گفته شد كه يك كتى به آن دوخته اى است كه پي در اينجا موجود نيست، تا ما بخواهيم كار كنيم )اين مانند آن دگمه

شود(
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تواند در خانه بعدى قرار بگيرد؟ يعنى بر روى اهرم قرار دارد و اگر تغيير ديگرى هم بكند، جاى  بكند مى

 ديگرى قرار خواهد گرفت.

كم و زياد كردن مكانى است اما صرف تصرفى را كه و وسيله شما در كم و زياد كردن، درست است كه     

 كنيد، يك عمل زمانى است. مى

  تغيير قدرت تصرف، متناسب تغيير منزلت -0/4/3 

كند، نهايت اين  شود؛ يعنى نظام جاذبه تغيير مى ديگر اينكه نيروهائى با تصرف و اراده شما جا به جا مى    

خودتان  -0يد كه توان چنين كارى را داريد؛ يعنى شما اگر است كه شما در يك قدرت اجتماعى قرار دار

فاعليت شما در اين منزلت نبود اين اثر را نداشت، )مانند  -2توانستيد جا به جا كنيد  فاعليت نداشتيد، نمى

اينكه حاال آقاى ميرحسين موسوى در پست استادى دانشگاه امضاء براى اين بكند كه من با فروش يا خريد 

كنم. موافقت ايشان اثرى ندارد( امضايى كه از باالى اهرم جامعه است، اثر دارد و  ر نفت موافقت مىاين مقدا

شود وضع بازار كه  برد. همينكه گفته مى كند؛ يعنى تعلقهايى را به منزلت ديگر مى يك چيزهايى را منتقل مى

ر اسكناس براى آقايى است كه العمل نشان ميدهند، اين امضاى انتشا رود، مردم عكس باال يا پائين مى

تواند تمايالت و  امضايش در انتشار اسكناس مؤثر است. منزلت اجتماعى اين اجازه را به او داده است كه مى

است و به معناى « نسبتهاى واقعى بين اوصاف»تعلقها و فاعليتها را جا به جا بكند. فاعليتها به معناى 

هاى واقعى بين اوصاف عوض شود، مسلم كارائى عوض خواهد شد. باشد. اگر نسبت نمى« نسبتهاى انتزاعى»

 ء عوض شده است. اگر كارائى هم عوض شود، شى

گويد: اين عكسها، يك عكسهاى ثابتى نيستند، بلكه فاعلهايى هستند كه بر نظام عكسها  پس فاعليت مى    

واحد تعريف كنيم، آن را به فاعل باشند. به عبارت ديگر به جاى اينكه زمان و مكان را به نقشه  حاكم مى
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خلق اهلل االشياء بالمشية و خلق المشية »كند.  كنيم؛ يعنى استقرار عالم به مشيت بازگشت مى واحد تعريف مى

 6«بنفسها

  تجزيه اوصاف سه قيدى اولين مرحله مالحظه نسبت بين ساختار و توسعه -0/5 

كنيم، خواهيم گفت: با عوض شدن كارائى،  بتها را مالحظه مىكنيم و نس ما وقتى كه وصف را جدا مى     

شود، وصف  شود، كارائى هم عوض مى شود؛ يعنى نسبت بينشان كه عوض مى وصف موضوع عوض مى

دهد كه  اى كه به نظر ما در درجه اول به ما اين امكان را مى شود، اولين مرحله خود موضوع هم عوض مى

( و ترتيب را )يعنى مكان را( به هم ببينيم، )يعنى به عبارت ديگر نسبت ساختار نسبت تغيير را )يعنى زمان را

قابل لحاظ  224اى كه در تجزيه شماره  شوند.( در تجزيه است اولين مرتبه و توسعه با همديگر مالحظه مى

تغييراتى در گوئيم چه  باشد. يعنى مى است، نسبت بين ساختار و توسعه يا مكان و زمان يا تغيير و ترتيب مى

شود؟ بعد خود موضوع زمان و مكان را در وابستگى  نسبت بين ساختار پيدا بشود، كارائى چطور عوض مى

 شويد. به هم و كارائى، برحسب موضوع براى آن سطوح مختلف قائل مى

اوصاف سه قيدى و اعداد آنها در ستون وسط جدول، وسيله گويا شدن منزلتها و »قرار گرفتن  -0/5/0 

  بندى صحيح اوصاف عجم

                                           

شود كه  حاال اين يك بحث توحيدى در جاى خودش دارد كه بنظر ما در اينجا بحث ما از آنچه كه در بحث عليت گفته مى  6

تواند يك ذات را تفسير  كنم كه عليت نمى اى مى تر بوده و قابل قياس نيست. حاال يك اشاره خواهد خيلى قوى ، علت مىعالم

خورد )چه به ذاتى برسد  بست مى رسد به بن گرداند؛ يعنى ميدان عليت به جاهاى مختلفى كه مى بكند بلكه به خود ذات برمى

كند و در تعلقشان به عز قدس ساحت  كنيم هر دوى اينها را منحل مى ه ما عرض مىو چه به اختيار برسد( ولى فاعليتى را ك

گويند كه حسن و قبح ذاتى نيست از زمين تا  كند و تفاوت آن هم با آن چيزى كه اشاعره مى مستقر مى« جلت عظمته»ربوبى 

شود هرگز  ر اين بيانى كه عرض مىآسمان است. تكامل در اينجا و تناسبش به فاعل واحد، اصل در كمال و حسن است و د

شود، نه در رتبه هم  شود. حسن و قبح، نهايت در رتبه متأخر از فاعل مالحظه مى هرج و مرج به خداى متعال نسبت داده نمى

 عرض.
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گردم )لذا اين تفكيك  كنم و سپس به موضوع اصلى صحبت برمى در اينجا يك بحث ديگرى را آغاز مى    

توانيم در سه برگ  توان نوشت: مى بشود و خلط حاصل نشود( اصطالحات چند قيدى را به چند صورت مى

انه هم به صورت عمود دارد )جدول شماره تا خ3تا خانه در باال بصورت سطر و 3مجزا از اين برگهايى كه 

 تايى بشود. اين يك رقم نوشتن است. 9تا صفحه 3جلسه قبل( بنويسيم و ضرب كنيم تا  2و  0

توانيم بگوئيم هر سه در يك صفحه باشد به اين شكل كه اوصاف توسعه باالى صفحه باشد و اوصاف  مى    

 ساختار دست راست و كارائى هم دست چپ باشد.

يك فرض هم اين است كه به صورت ستون در وسط جدول زيرهم نوشته شود و اعداد هر كدام هم     

كنار آن باشد. بايد ديد اگر بنا شد اعداد هر وصف معلوم باشد و جايگاهشان هم بتواند نحوه جمع كردن 

هنگى محورى به ترتيب در كنار هماهنگى محورى ظرفيت، هما 06، 32، 64آنها را مشخص كند )مثال خانه 

جهت، هماهنگى محورى عامليت، قرار گيرد( يعنى اعداد و اوصاف نسبت به يك موضوع يا يك منزلت 

واحد در كنار هم قرار بگيرد كدام فرض صحيح است؟ بايد به نحوى باشد كه سه وصف مذكور منزلت 

باشد چنين چيزى موضوعى كه منتجه اثرش هم در كارائى و هم در موضوع است را مشخص كند. اگر بنا 

گوئيم اينجا منزلتها را اگر بخواهند گويا باشند بايد به صورت ستون، پشت سر همديگر با  انجام بگيرد. مى

همين تركيب بنويسيد. يعنى هم متشابك باشند و هم تشابك آنها در يك ستون باشد كه عددهايشان هم 

باشند.  وضوعات و كارائى آنها اين چنين مىدائما قابل تبديل به سطوح مختلف ديگر باشد، همانطور كه م

 حاال اگر اينكار انجام گرفت )اين قسمت را كه عرض شد در بين الهاللين عرض كردم، تمام شد(.

سطر اول ستون دو قيدى، در منزلت توسعه، سطر دوم در منزلت ساختار، و سطر سوم در منزلت  -0/5/2 

  كارائى است
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گرديم ببينيم اگر چنين كارى را بكنيم كه موضوعمان به دو ستون دو قيدى  حاال دوباره به متن برمى    

، سطر دوم به نام «توسعه»تجزيه كنيم به نحوى كه هر منزلت آن معنا داشته باشد بطورى كه سطر اول به نام 

باشد. هر چند كه طرف راست معرف موضوع است و در ستون « فاعليت»و سطر سوم به نام « ساختار»

 شود. ها شناخته مى كارائى مقابلش

 دهد ر  شامل بر آن تحويل مى هر سه سطر ستون دو قيدى عنوانى هم منزلت با اصطالح -0/5/3 

خودش در طرف ساختار يكبار به صورت تجزيه ذكر شده است. « هماهنگى محورى عامليت»گوئيد  مى    

ست چرا فرض اين است؟ براى ولى كارائى آن نسبت به موضوع خاصى فرض اين است كه ذكر نشده ا

ايم، لذا در سير تركيب  اينكه يك جدول توليد و سير توليد داشتيم، يك سير هم در تجزيه و تركيب داشته

گيرد هم منزلت با  جلسه قبل( قرار مى3عنوانى كه مثال در خانه هماهنگى محورى عامليت )در جدول شماره 

 انه زير مجموعه خود بدست آمده است.است كه از جمع سه خ« هماهنگى محورى عامليت»

قيدى )هماهنگى 3شود عنوان براى اين  برادر پيروزمند : يعنى آن عنوانى كه در سير تركيب انتخاب مى    

 محورى عامليت( نيست؟

 حجةاالسالم والمسلمين حسينى : معنون آن، اين سه قيدى باشد؟    

 )س(: بله!    

ديگر است كه در جدول مدل كه خواستيم براى خواندن آن درست كنيم، )ج(: نه! معنون آن يك موضوع     

 گوئيم به اين، پايگاه فالن را بده. مى

  مدل تعريف واسطه نظام اصطالحات و نظام تعريف -0/5/4 

پس بنابراين اين جدول ما در حقيقت يك جدول واسطه است. مدل تعريف، غير از خود جدول تعريف     

كه درست كرديم، براى اين است كه بتوانيم بعدا جدول تعريف را درست بكنيم. مدل  است. مدل تعريف را
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تعريف ما واسطه بين نظام اصطالحات و نظام تعريف ما است. در مدل تعريف، در اول يك طرز ضرب 

گيريم براى اينكه اين جدول بدست بيايد، يعنى ما يك جدول داريم كه قيدهاى دو قيدى  كردنى را بكار مى

قيدى هم، 3در دو طرف آن واقع شده است و قيدهاى يك قيدى سمت راست، بعد از دو قيدى و قيدهاى 

 سمت چپ، بعد از قيدهاى دو قيدى واقع شده است. يك ستون هم در وسط بعنوان آدرس و ارزش است.

    *** 

  جدول« چپ ستون سوم سمت»جدول مدل تعريف و ارتباط آن با « ستون سوم سمت راست»بررسى  -2  

  در هم« توسعه، ساختار، كارائى»اصطالحات ستون سوم سمت راست جدول مدل حاصل ضرب  -2/0 

جلسه قبل از چه درست شده است؟ از اينكه 3اصطالحات ستون سوم سمت راست جدول شماره     

را در هم اوصاف توسعه، ساختار و كارائى را كه در تعريف اول در سه طرف جدول نوشته بوديم خودشان 

 0 تا اصطالح سه قيدى در ستون سوم سمت راست بنويسيم كه شيوه آن در جدول شماره23ضرب كنيم و 

 منعكس است.

توسعه »اصطالحات ستون سوم سمت چپ جدول مدل، حاصل ضرب قطرگيرى شده تقسيمات  -2/2 

 «ساختار كارائى

تاى كارائى را درهم ضرب كنيم، در ستون 3تاى ساختار و 3تاى توسعه و 3اجزاء اين سه بعد را يعنى     

آيد ولى با كثرت بيشترى از نظر قيد خوب عنايت كنيد كه كثرت  تا بدست مى23سوم سمت چپ هم يك 

تا بيشتر نيست بلكه نوع آن، تغييراتش در آن زيادتر است؛ 23داخلى آن بيشتر است كثرتش، از نظر تعدد 

تا كلمه بوده است كه طى دو 3سعه، ساختار، كارائى، يعنى اصطالحات ستون سوم سمت راست خود تو

اصطالح مذكور در جدول شد. ولكن وقتى كه اجزاى 23اش  نوشتيم تا نتيجه مرحله آنرا در سطر و ستون مى

تا  و سه« محورى، تصرفى، تبعى»تا كلمه 3هستند و « ظرفيت، جهت، عامليت»تا كلمه 3اوصاف توسعه كه 
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كلمه است را اگر در هم ضرب نمائيم در هر بار كه  9هستند كه جمعا « ينههماهنگى، وسيله، زم»كلمه 

كنيم، مفاهيمى كه در آن بكار گرفته شده است، هر چند كه تقدم و تأخرش شبيه تقدم و تأخر  ضربش مى

وصف  9تا رقم است يعنى در كل آنها 9مفاهيم قبلى در ضرب شدن است ولى تنوع خود مفهومى آن 

رقم 9به كار رفته است اگر « هماهنگى، وسيله، زمينه»، «محورى، تصرفى، تبعى»، «امليتظرفيت، جهت، ع»

تاى ستون سوم سمت چپ مفهوما سه برابر از تنوع بيشترى برخوردار است. اصطالحات 23است، پس اين 

قيد اما طبيعى است 9ستون سمت راست از سه قيد تشكيل شده است و اصطالحات ستون سمت چپ از 

تا وصف در بدست آمدن يك منتجه اصل است، هر كدام از سه قيد 3مبناى ما اين باشد كه  كه اگر

وصف اصلى هستند؛ از وصفهاى اجزاء درونى نيستند، برخالف 3اصطالحات ستون سوم سمت چپ از 

ستون طرف راست كه تمام آنها از اجزاى درونى هستند و هيچ كدام از آنها از اوصاف اصلى نيستند. اينجا 

 تركيبى از اوصاف درونى است و اينجا اوصاف اصلى است.

 اصطالحات ستون سوم سمت راست، طريق رسيدن موضوع به اثر -2/3 

گوئيد: وضعيت ايشان چطورى  اندازيد. مى كنيد، بين اوصاف درونى فاصله مى بعد آنها را كه نصف مى    

تا بگويم اين چطور است؟ هرگاه شما درون اين  اى با بقيه داشته باشد، گوئيد: درون آن چه رابطه است. مى

را در دو طرف خود اين و ارزشش قرار داديد، حاال طريق بودن خود اين در اينكه اثر اين موضوع در 

اش را  شود يعنى در تجزيه، كل را در وسط نشانديد و دو رابطه اش چقدر باشد براى شما واضح مى كارائى

ها چطور باشد تا اسم اين كل چه باشد. البته عدد آن هم در مقابلش  ن رابطهگوئيد: اي ايد. مى بيرون آورده

 است.

  اوست« كجائى»براى « عنوان»موضوع « چيستى» -2/4 
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« عنوان»برادر پيروزمند : وقتى اصطالحات ستون سمت راست، براى اصطالحات ستون سمت چپ     

 توانند طريق رسيدن به آن هم باشند؟ هستند، چگونه مى

حجةاالسالم والمسلمين حسينى : به نظر ما موضوع هم عنوان براى اوصاف است. اگر موضوع به     

گوئيد: موضوع در  منصبش منصوب است، در اينصورت موضوع را براى روابطش، عنوان بگيريد. مى

فت: گويم: اين چيست؟ خواهيد گ اوصاف، اصل نيست. اين ميكروفون، اين حبه قند را درنظر بگيريد مى

باشد )اين نكته  گويم: پس اين چيست، عنوان كجائى او مى كجائى اين، اصل است در اينكه اين چيست. مى

گويم:  گويد كه اين چيست. مى گوئيد: كجائى آن مى گويم: اين قند چيست؟ مى را خوب توجه بفرمائيد( مى

 باشد. ء، عنوانى براى كجائى آن مى پس اين شى

گويند: مثال هر كه حلوا بگويد كام  زنم تا مطلب روشن بشود. مى ثالى در اينجا مىحاال من برعكس يك م    

گيريد.  گيرند. شما بنا به بحثهايى كه داريد معنون را جايگاه مى شود. معنون را خود موضوع مى او شيرين نمى

گوئيد:  واند. مىگذارى ولى اسمى كه با مسمى خود بخواندها، نه اسمى كه با مسمى خود نخ گوئيد: اسم مى

گويم: پس بنابراين اگر اين چنين  اشياء، موضوعات عنوانى براى معنونشان هستند كه كجائى آنها باشد. مى

است، بايد بتوانيد معنون اينرا تجزيه كرده و نسبتهاى آنها را با هم ببينيد، تا بگوئيد عنوان شما كجا و چه 

 است. عنوان شما، عنوان چع معنونى است.

قيدى سمت چپ جدول 3قيدى سمت راست، نسبت به اصطالحات 3باال بودن منزلت اصطالحات  -2/4/0 

  مدل

برادر پيروزمند : پس ما چه بخواهيم اين عنوان فرضا توسعه، ساختار و كارائى را تجزيه بكنيم، همين دو     

 آيد كه اگر آنرا تجزيه كنيم آيا غير از اين است؟ قيدى بدست مى2عنوان 
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قيدى طرف راست جدول مدل عنوان است؛ آن هم نه 3جةاالسالم والمسلمين حسينى : حاال اسم اين ح    

قيدى طرف چپ 3عنوان ترجمه شده، بلكه عنوانى است كه باز از اصطالحات ما بدست آمده است. ولى 

يم ا جدول مدل كه بر حسب تنوع موضوعى، اوصاف داخلى ضرب شدند، آن اوصاف داخلى را تجزيه كرده

باشد؟  شود؟ چه معنونى مى گوئيم: اوصاف خارجى، يعنى توسعه، ساختار و كارائى چه وقت عوض مى و مى

گوئيم: وقتى كه نسبت داخل آن به ديگران عوض شده باشد )البته پايگاه بيرونى آن هم سرجاى خودش  مى

د، كه به آن فعال كارى كنيم آنجا هم عوض شده باش هست كه اين را در يك مجموعه ديگر هم كه نگاه مى

قيدى هستند ولى منزلتا، منزلت آنها يك پا 3اند هر چند  قيدى كه بدست آمده3نداريم( پس اين عناوين 

 دهيد. باالتر است؛ لذا لقب عنوان به آن مى

 برادر پيروزمند : در اين صورت بايد منزلت آن با معنونش يكى باشد.    

گوئيد تنوع موضوعى كمتر است؛ )منظور در اين  نه! وقتى كه مىحجةاالسالم والمسلمين حسينى :     

آيد( مفهوم اين كمتر بودن چيست؟ يعنى منتجه اينها  تا مفهوم بدست مى3تاى سمت راست است كه از 23

 باشد، واقع بشوند. بايد براى آن چيزهايى كه داخل آنها مى

هايى كه براى هر كدام متصور بود مشتبه  نتجه)س(: اگر تصور منتجه را داشته باشيم كه بعد با آن م    

 شود. مى

كنيم. گفتيم ستون سه  )ج(: نه! اين فرمايش شما يك صحبت ديگرى است كه سرجاى خودش عرض مى    

گوئيد اينها داخل آنها هستند،  قيدى سمت چپ داخل ستون سه قيدى سمت راست هستند. وقتى مى

تا 23ايم كه  اى تركيب كرده تا نيستند؛ ما آنها را به گونه23يشتر از تنوعشان تنوع بيشترى است، هر چند كه ب

هستند ولى با حفظ اينكه با تنوع موضوعى آنها برابر نيست؛ يعنى كثرت اين بيشتر است و وحدت آن بيشتر 

 است و تعدادا يك اندازه شد.
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را نشان « ختار كارائىتوسعه سا»داخل « هماهنگى، محورى، ظرفيت»)س(: درست است، منتهى مثال     

 كند؟ دهد، يعنى كثرات او را دارد معرفى مى دهد؟ داخلش را كه نشان مى مى

وصف( اينها وصفهاى باالترى هستند. اين 23شود كه در كل )يعنى د رمجموعه  )ج(: فرض بر اين مى    

كند يا نسبت به  مىدهد؟ يعنى نسبت به عنوان، معنون درست  تنوع مفهومى چه چيزى را براى ما نشان مى

 شوند؟ شود، آيا به وحدت موضوع نزديكتر نمى كند؟ اينهائى كه تنوعشان كمتر مى معنون، عنوان درست مى

 )س(: حتما همينطور است.    

تا است، ولى 23شوند، هر چند االن كثرت آنها از نظر تعداد  )ج(: وقتى كه نزديكتر به وحدت موضوع مى    

، يك سوم، تنوع كمتر است. وقتى تنوع، يك سوم كمتر بود، مفهوم و معناى تنوع مفهومى كمتر است

 كند. شود كه اين دارد به طرف وحدت سير مى اش اين مى فلسفى

 قيد243قيد ستون سه قيدى سمت چپ، متشكل است از قيود اصلى 80 -2/5 

وصف اصلى 3كه از تركيب  )س(: آن چيزى كه قبال در ذهن ما بود، عبارت بود از اينكه اگر بنا شود    

تر بيائيم و بخواهيم در تركيبات  عالى يك سطح پائين )يعنى توسعه، ساختار، كارائى( به تعبير حضرت

اوصاف درونى اينها مالحظه بكنيم، آن وقت ديگر يك دانه از اين عناوين هر چند كه تنوع بيشترى را نشان 

ف درون يك وصف مثل توسعه ساختار كارائى نيست دهند )مثل هماهنگى محورى ظرفيت( تنها اين وص مى

بلكه بايد چندين وصف، مشابه اين وصف )مثل هماهنگى محورى ظرفيت( با همديگر جمع بشوند تا يك 

آيد كه  توانيم اين را برابر قرار دهيم. به همين جهت بنظرمان مى عنوان اصلى مثل اين را درست كنند؛ لذا نمى

وصف 23ى توسعه و ساختار و كارائى را با همديگر تركيب بكنيم، بايد بيش از وصف درون9اگر ما بخواهيم 

 تحويل ما بدهد.
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قيد )كه در يك 80كنم كه ممكن است به ذهن شما اينطور بيايد كه بجاى  )ج(: از باب مثال عرض مى    

گوئيد كه من  ىشود( بايد باشد. شما م تا قيد مى243تايى )كه 3تا باشد( هشتاد و يكى 23تايى 3تركيب 

توانم گزينش كرده و قسمتهاى اصلى از رده پائين را آورده و نسبت آنها را با همديگر بسنجم و واحد  مى

كنم بجاى اينكه همه  ها را بياورم. در تركيبى كه مى باالئى را كنترل كنم؛ يعنى لزومى ندارد كه تمام پائينى

گيرم. البته باز بين متغيرهاى اصلى خيلى فرق است،  مىبار ضرب كنم، متغيرهاى اصلى را 3بار 3اينها را 

گيريم، تغييرات  ها را مى نوع است. اگر ما از متغيرهاى اصلى، فرعى، تبعى بگوئيم تنها اصلى23بطورى كه 

 گذاريم. تا متغير اصلى را كنترل كرده و عناوين را مى23بين 

 شوند. تا مى9وصف هستند كه 3)س(: يعنى خود اينها نماينده مثال     

وصف هستند كه لزومى هم ندارد كه براى تمام آنها شاخصه بگيريم. البته اين لزوم 3)ج(: نماينده     

استدالل باشد. شما اگر گفتيد كه من متغيرهاى اصلى  نداشتن هم سرجاى خودش استدالل دارد، نه اينكه بى

ود؛ هر چند در مجموعه خودشان اصلى باشند. ش ها در اينجا نقش تبعى مى را كه بگيرم، نقش بعضى از اصلى

خواهيم بگيريم  هايى را كه مى ايم و شاخصه تا خالصه كرده و در اينجا آورده 243گوئيد كه ما  آن وقت مى

عناوين سه قيدى طرف راست جدول هستند كه عنوان براى اصطالحات سه قيدى طرف چپ )معنون( 

ها را به  دهيم. حاال كارائى كنيم؛ و در دو طرف جدول قرار مى ها را تجزيه مى هستند بعد خود اين معنون

دهيم و در طرف راست هم موضوعات را به صورت اصلى، فرعى، تبعى تنظيم  صورت منتجه قرار مى

 كنيم. مى

  عنوان )ستون سه قيدى سمت راست( اصل در تشخيص معنون، معنون اصل در تغيير عنوان -2/6 

ن از اينكه ستون سه قيدى سمت راست واسطه رسيدن از ساختار به كارائى است )س(: آن وقت منظورتا    

 چيست؟ اصال منظور از اين رسيدن چيست؟ و چرا ما چنين چيزى را الزم داريم؟



 ····························································································  223 

توانستيد بخوانيد كه نسبتش با همديگر چه  )ج(: اگر اين را نداشتيد كه قسمتش بكنيد، درون اينها را نمى    

عناوين ستون سه قيدى سمت راست براى خواندن نسبت بين موضوع و اثر آن وسيله  نسبتى است. هرگاه

گيرد و ديگرى مباحث  شود؟ در جدول تعريف يكى ستون بررسى موضوعات نام مى شد عمال چه چيزى مى

ايد تا معنونها  شود كه شما آنها را تجزيه كرده شود. بحثهاى مورد بررسى، موضوعاتى مى مورد بررسى مى

 بل خواندن باشد.قا

قيدى طرف چپ طريق رسيدن به اين عنوان )اين ستونى 3)س(: پس بايد برعكس گفت يعنى عنوانهاى     

گوئيم هر تغييرى كه در عنوان پيدا بشود، معنونها تغيير  شوند. مى خواهد معرف عناوين باشد( مى كه مى

يهاى سمت راست معنون هستند. اگر با تغيير تائ3كنند. اينها عنوان براى چه معنونى هستند؟ براى اين  مى

 شود يا نه؟ معنون، عنوان عوض بشود عنوان واسطه بين موضوع و اهداف مى

 )س(: نه!    

دهيم  )ج(: در تغيير جواب منفى است. در تغيير كه بخواهيم بدهيم عنوان به تبع تغييراتى كه در معنون مى    

شود؟ يعنى اگر ما  هر عنوانى چه زيربخشهائى دارد، عنوان اصل نمىشود. اما آيا در مالحظه اينكه  عوض مى

قيدى طرف چپ را نداشتيم، آيا نبايد بگوئيم اجزاى ستون سه قيدى سمت راست چيست؟ تا از 3اين ستون 

اين طريق قيود ستون سمت چپ به دست آيد؟ يعنى اين، ربط حقيقى بين عنوان و معنون است. مثال اگر 

ستون معنونها را نداشته باشيم بايد معلوم شود كه ذيل اين عنوان، چه مباحثى قرار  سه قيد سطر اول

ء ترسيم شده بود، نبايد در اينجا مباحث  هايى وجود دارد )مثال اگر جدول براى شى گيرد؛ چه شاخصه مى

« مبحث»هاى مورد بررسى بنويسيم. اگر بحث فكرى باشد  مورد بررسى بنويسيم بلكه بايد شاخصه

 ها بنويسيم.( ء عينى باشد بايد شاخصه نويسيم؛ ولى اگر مثال شى مى
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براى اينكه دست ما را از ساختار گرفته و به كارايى برساند، « عنوانى»خواهم بگويم: ما  )س(: يعنى مى    

نا گويند:وقتى ساختار اينجور بود عي الزم نداريم؛ بخاطر اينكه همان عناوينى كه معرف ساختار هستند، مى

 كارائى در مقابل آن بايد چگونه باشد.

ها را تجزيه كرديم يك مقدار از آن را اينجا نوشته و  شاخصه در اينجا در نظر بگيريد، اين شاخصه3)ج(:     

 ها چيست؟ مقدار ديگر آنرا هم اينجا نوشتيم. صحيح است كه كسى بگويد: كلى اين شاخصه

 ايم. خواهيم، آنرا پذيرفته سطح ديگرى مى)س(: اينكه ما براى آن عنوان در يك     

خواهيم يا عنوانى كه فقط اسمش حقيقى باشد؟ )اسمش راهيبت اهلل بگذاريم يا  )ج(: عنوان حقيقى مى    

خواهيد؛ يعنى عنوانى كه مربوط به معنون باشد؛ يعنى  خودش هم هيبت اهلل باشد( اگر عنوان حقيقى مى

 ه اصطالحات سه قيدى طرف چپ باشد.عنوانى كه در سطح باالترى نسبت ب

 )س(: بله! ولكن اين عنوان ديگر طريق رسيدن از ساختار به كارائى نيست.    

)ج(: حاال سؤال اين است كه اين عنوان هرگاه تغيير پيدا كند؛ يعنى اين صفحه مدل نباشد؛ و ما يك     

 نوان آن چيست يا نه؟موضوعات و يك كارائى را بنويسيم، آيا حق است كه كسى بگويد: ع

كنم: پذيرفتيم كه عنوان آن الزم است و آن عنوان هم در يك سطح باالترى است، ولى  )س(: عرض مى    

كند، يك  كند، بگوئيم: عالوه بر اينكه دارد عنوان را معرفى مى اينكه ما اين ستونى كه عناوين را دارد بيان مى

ن بكنيم؛ و آن اينكه الزم است در اينجا باشد تا واسطه رسيدن فلسفه ديگرى هم براى وجود آن در اينجا بيا

از ساختار به كارائى باشد. ديگر از اين جهت ما چنين چيزى را الزم نداريم؛ بخاطر اينكه وقتى ما اوصاف 

 معرف ساختار و كارائى را پيدا كرديم، خواهيم گفت وقتى ساختار چنين بود، كارائى چنان است.

ها )ستون سه قيدى سمت چپ(  ر همين حد كه پذيرفته شود عنوان براى ستون شاخصه)ج(: فعال د    

خواهيم كافى است؛ يعنى عنوان كلى در ستون سوم سمت راست جدول مضبوط است. حاال اگر اين  مى
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م و اى را كه ما در اينجا داريم، نسبت به جدول باالتر ببينيم، چه منزلتى دارد؟ تا آن وقت برگردي عناوين كلى

 در خودش ببينيم آيا چه منزلتى دارد.

 وصف اصلى است؟3)س(: منظورتان از جدول باالتر،     

 )ج(: بله!    

وصف است كه معين 3وصف يا ارتباطات مختلف آن 3)س(: اينكه چه منزلتى را دارد را تركيبات آن     

 كند. مى

 ان بشناسيم.)ج(: نه! حاال بنا شده است كه عناوين را به عنوان، عنو    

 )س(: يعنى اين عنوانها از آن معنونها بدست آمده است.    

)ج(: نه اينكه عناوين از كجا بدست آمده است بلكه آيا عنوان شاخصه ما نيستند كه براى ما بررسى اين     

كه  كنند؛ همانطورى كه بالعكس آن هم هست؟ يعنى آيا خود عنوانها مشعر به اين نيستند مباحث را طرح مى

 چه مباحثى الزم است؟

 توانيم از روى آن، اين را بدست بياوريم. ايم، نمى )س(: اگر اين سيرى است كه ما طى كرده    

اند  فرمائيد هست، در سيرى كه اين عناوين توليد شده )ج(: بله! در سير درست است، همانطور كه مى    

ها است. اگر  موضوعات است كه داراى اين شاخصهگوئيم اين  دهيم و مى ولى در سيرى كه داريم تطبيق مى

 هاى خرد يا كالن يا توسعه خواهيد رسيد. ها را بررسى كنيد، به اين كارائى اين شاخصه

ايد. يكبار هم سير  ايد و جدول مدل درست كرده ايد. يكبار سير كرده بار سير كرده3يعنى كان شما     

ايد.  ايد كه عنوانهايتان را درست كرده ايد تا به آنجا رسيده ظه كردهايد و معنى تجزيه را بر روى آن مالح كرده

گوئيد كه اين موضوعاتى را كه داريم يك عناوينى  يكبار هم حاال كه جدول تعريف تمام شده است، مى

تا شاخصه دارند، آن 3تحت اين موضوعات قرار دارد كه آن عناوين، عنوان شاخصه هستند؛ هر كدام 
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آيد  ه تغيير بدهيد، بايد مقاصد خرد، كالن و توسعه آن تمام بشود. آن چيزى كه به نظر من مىها را ك شاخصه

كنيم، براى  كنيم تا يك چيزى را اثبات مى اين است كه آقايان گاهى سير توليدى را كه خودمان توليد مى

گوئيد. به  ير توليدى را مىخواهد اينرا براى بكارگيرى تعليم ببيند. براى او هم شما دوباره س كسى هم كه مى

گوئيد و هيچكدام از اين حرفها را به او  بيند، فقط جدول تعريف را مى او كه براى بكارگيرى تعليم مى

گوئيد اين، جدول تعريف است، مشغول كار بشو. آن وقت اينها عناوين شاخصه  گوئيد. به او مى نمى

جزيه را ما چكار كرديم و اينها را چطور بدست شوند. اصال هيچ ضرورتى ندارد به او بگوئيد كه ت مى

دهيد جدول تعريف، يعنى مدل و روشى كه مثال دانشجو در  آورديم. جدول تعريف را به دست آنها مى

تا  23تا  23گيرد و به يك ترتيبى در اول اينها را  نمونه را مى 329كند فرضا  ها كار مى گرفتن نمونه

دهد كه مثال جدول  گيرد. بعد به شما جواب مى تاها را به همديگر مى23 كند؛ بعد نسبت بين بندى مى جمع

 شما وضع اعتدالش با بقيه چطور است. 06شماره 

 

 «توسعه»علت عدم احتياج به ستون مجزائى براى معرفى  -3 

  نسبت بين اجزاء ساختارى، همان نسبت بين ساختار كارائى است -3/0 

ث خوبى شد. آن بحث اولتان يك كمى ناتمام بود كه اگر اجازه بفرمائيد و فرصتى )س(: حاال اين بح    

عالى، تجزيه را توضيح  خواستيم كه حضرت باشد من هم آن را تقرير كنم. در آن قسمت اول صحبت مى

م اگر كني تايى كه مى3تا 3بفرمائيد و اينكه چرا ما احتياج داريم به اينكه تجزيه بكنيم. عالوه بر تقسيمات 

دهد. لذا الزم است كه  فقط اكتفا كنيم به همين كه بزرگ و كوچك بكنيم، كنترل تغييرات را به ما تحويل نمى

ما اينجورى تجزيه بكنيم تا بوسيله آن بتوانيم كنترل تغيير را انجام بدهيم. بعد هم در ادامه فرموديد كه اين 

ز اين طريق نسبت بين ساختار موضوع و اوصاف آن را كند تا ا گيرد، به ما كمك مى اى كه انجام مى تجزيه
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تغيير بدهيم؛ يعنى نسبت بين وصف و موصوف، يا كارائى و ساختار، يا اثر و موضوع، را كنترل كنيم. اين 

تا را بايد بتوانيم كنترل كنيم تا تغييرات را كنترل كرده باشيم. تا اينجا فرمايش شما روشن 2نسبت بين اين 

كه هنوز ابهام دارد )كه منشاء سؤالى هم شد كه خدمتتان عرض كرديم( اين است كه اين  بود ولكن چيزى

گوئيم: بايد بدست بيايد، براى اين نسبت )حاال اگر تعبير  نسبتى كه ما بين ساختار و كارائى قائل هستيم و مى

ميدانيم يا نه؟ اگر آنرا ازاء خارجى وجود دارد به تعبير ديگر آنرا بعد سوم  صحيحى باشد بگوئيم( يك مابه

كنيم، بايد روى اين  دانيم بايد همانطور كه ساختار و كارائى را تجزيه كرده و روى آن مطالعه مى بعد سوم مى

شود بگوئيم: اگر آمديد ساختار را مطالعه كرديد و نسبتش  بعد سوم هم يك جائى مطالعه داشته باشيم. نمى

خواهيم( يعنى بگوئيد كه هر وقت ساختار  همان چيزى است كه مى را با كارائى ديديد )البته نسبت خودش

شود نسبت بين  اينجورى بود و اين نسبت بين ساختار برقرار بود، كارائى اينگونه خواهد بود؛ يعنى نمى

 اجزاى ساختارى را همان نسبت بين ساختار و كارائى دانست.

ايم؛ يعنى  ض اين است كه ما امر واحد را تجزيه كردهتوانيد بگوئيد؟ فر )ج(: حاال اين را شما زود نمى    

ايم. اگر فرض اين است، بايد هر تغيير در ساختار برابر با تغيير در كارائى  كارائى را از يك جاى ديگر نياورده

 باشد.

 گيريد؟ )س(: شما تغيير در ساختار را با تغيير نسبت بين ساختار و كارائى برابر مى    

ميليارد 0رض اين است. من آن مثال تناژهايى را كه زدم كه وقتى مجموع صادرات ايران مثال )ج(: بله! ف    

 شود، قيمت آن هم عوض بشود براى همين بود. تن است، ساختار آن كه عوض مى

 «زمان»تغييرات ساختار معرف  -3/0/0 

 )س(: پس تفاوتى بين تغيير ساختار با تغيير توسعه نيست؟    

 دهد. كند، زمان را نشان مى تغييراتى كه مى)ج(: اين     
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 ساز است، مبدل موضوع است، يك حرف است، ولى چرا خودش زمان باشد؟ )س(: اينكه زمان    

گوئيم اگر  ساز است. ما مى خواهيم بگوئيم اصال زمان برابر با همين است نه اينكه زمان )ج(: نه! مى    

ايد( آن وقت بايد گفت كه هر  ض اين است كه حفظ كردهوحدت موضوع را حفظ كرده باشيد )كه مفرو

 آورد و متقابال هم چنين است. تغيير در ساختار، تغيير در كارائى را مى

 ستون دو قيدى طرف راست جدول معرف ساختار ابعاد )زمان،كا مكان، كارائى( -3/2 

ر در ساختار همان تغيير در توسعه گوئيم آيا تغيي )س(: اين را ما قبول داريم و مشكلى نداريم. ما مى    

 ايد. است؟ اگر چنين باشد يعنى اينكه شما توسعه را بعد سوم نگرفته

)ج(: نه! اگر در اين ستونى كه داريم، اوصاف توسعه را متشابكا در خود ساختار قرار نداده بوديم در     

دهيد كه  را مورد توجه قرار مى دهيد. ساختار موضوع اينجا ببينيد كه چه چيزى را مورد تحليل قرار مى

ايم كه توسعه، ساختار، كارائى به يك موضوع تبديل بشود. در  موضوعش وحدت دارد، در آن فرض كرده

 گوئيم، ساختار ساختار نيست بلكه ساختار زمان و مكان و كارائى است. اينجا وقتى ساختار موضوع مى

كان و كارائى يعنى چه؟ ساختار موضوع يعنى مكان )س(: خود ساختار، مكان است، ساختار زمان و م    

 موضوع.

)ج(: نه! در نظام مالحظه كنيد. شما اگر بخواهيد آنجا تعبير را عوض بكنيد عيبى ندارد كه تعبير مكانى     

آنرا ساختار بگوئيد. اگر موضوع را موضوع شامل بر زمان و مكان و كارائى گرفتيد، مثال در جدول تعريف، 

موضوعى فرض شده است كه اين موضوع هم داراى توسعه و هم داراى ساختار و هم داراى  اينجا يك

 سنجيد. كارائى است. نسبت بين اينها را داريد مى
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)س(: اينكه طرف ساختار جدول، نسبتش )هم منزلتا و هم مفهوما( با نسبت سه بعد ساختار توسعه و     

ايد باشد و ما هم قبول كرديم. ولى اين با تمام كارائى هم معلوم است؛ اين يك حرفى است كه ب

 شود. خصوصياتش، معرف ساختار مى

 )ج(: ساختار چه چيزى؟    

 )س(: ساختار موضوع؛ يعنى ساختار آن موضوعى كه يك بعد آن مكانش است.    

 )ج(: نه! اگر ساختار را ساختار ابعاد گفتيد كه ابعاد آن زمان و مكان و كارائى باشد.    

ايد؛ يعنى داريد براى يك بعد مثال ساختار،  تر برده )س(: اگر ساختار ابعاد گفتيد كه يعنى يك مرتبه پائين    

 كنيد. زمان و مكان معرفى مى

 )ج(: ابعاد بر روى هم، نه تك تك ابعاد موضوع مورد نظر است.    

 با هم.برادر رضايى : يعنى ساختار توسعه، ساختار ساختار، ساختار كارائى     

حجةاالسالم والمسلمين حسينى : اى احسنت! اگر شما در عناوين ستون دو قيدى طرف راست     

كنيد كه در سطر اول اصول اوصاف  )ساختارى( جدول تعريف )جدول كارنامه( عنايت بفرمائيد مالحظه مى

ده است. اين توسعه و در سطر دوم اصول اوصاف ساختار و در سطر سوم اصول اوصاف كارائى نوشته ش

سازى. اين يك كارائى هم مقابلش در اينجا به  تا بر روى هم )در تجزيه( اصول موضوعه روش مدل3هر 

تا كارائى خرد هم اينجا است. مهمترين مطلبى را كه ما از شما سؤال داريم اين 3صورت منتجه است، و 

 ت يا نه؟است كه آيا در اينجا هر سه اوصاف زمانى و مكانى و كارائى آمده اس

قيدى، 3)س(: آمده است، ولى من عرضم اين است كه اين اوصافى كه ما تجزيه كرديم و از اوصاف     

تاى اينها با همديگر معرف ساختار موضوع باشند؟ آيا 23قيد را طرف ساختار آورديم، مگر قرار نيست كه 2

  اين هست يا نيست
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كند، نه ساختار موضوع را. ساختار موضوعا غير از  ىتا ساختار را موضوعا معرفى م23)ج(: نه! اين     

 ساختار موضوع است.

كند؛  گوئيد: اين، ساختار زمان، ساختار مكان و ساختار كارائى را معرفى مى )س(: يعنى در واقع شما مى    

 خواهيم كه خودش را خواهيم؟ چون ما نمى باشد؟ آيا اصال چنين چيزى را نمى پس ساختار موضوع كجا مى

 خواهيم سه بعد اين موضوع را شناسائى و مطالعه كنيم. دوباره خردتر كنيم بلكه ما مى

)ج(: اگر اين صحبت تمام شد كه اوصاف سه قيدى بايد در يك ستون وسط جدول بيايد به همين علت     

و آنرا در  خانه اطراف جدول بنويسيم؟ بلكه بايد بالعكس برگرديم9شود اوصاف را در سه  بود كه گفتيد نمى

بندى كنيم و نسبتهايش را ببينيم. اگر اينطور شد، پس  يك ستون بنويسيم تا بتوانيم آنها را سه تا سه تا جمع

 بنابراين هميشه جايگاه سطر اول اوصاف دو قيدى، زمانى است.

مكانى و  )س(: ما اين را قبول داريم و در اين هيچ ترديدى نداريم كه اين سطر اول، زمانى است و دوم    

كرديم كه اين وصفهائى  سوم هم كارائى است. منتهى ابهامى كه وجود دارد اين است كه ما تا بحال فكر مى

فرمائيد در آن رعايت شده  دهيم، هر چند اين مطلبى را كه مى كنيم و در دو طرف قرار مى را كه تجزيه مى

ا منزلتا چنين است. اين كه منزلتا بايد است )كه يك سطح آن زمانى يكى مكانى و ديگرى كارايى است( ام

اى دارد و آن بخاطر اين است كه ابعاد از همديگر بريده نشوند بلكه متشابك بشوند  چنين باشد يك فلسفه

ايم. ولكن با حفظ اين خصوصيت مجموع اين ستون دو قيدى طرف راست جدول  لذا اينجورى تنظيم كرده

خواهد معرف كارائى موضوع باشد، لذا سؤال كرديم كه  ل آن مىخواهد معرف ساختار باشد. طرف مقاب مى

ايم  شود؟ ريشه اين سؤال در اينجا است كه ما وقتى موضوع را مطالعه كرده توسعه موضوع كجا بررسى مى

 بعد آنرا بشناسيم.3كه 
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د، ولى نه به )ج(: نكته مهم اين است كه شما در تجزيه چكار كرديد؟ در تجزيه، زمان را هم تجزيه كردي    

 اجزاى زمانى.

 كنيد. فرمائيد بنظر من اصال اصل سؤال را داريد موضعا منتفى مى )س(: شما االن با اين فرمايشى كه مى    

  )ج(:اى احسنت! يعنى در روش تجزيه    

 خواهيم يا نه؟ )س(: نه! روش تجزيه. اوصافى كه معرف ساختار موضوع باشد مى 

دهيم، نه اينكه ساختار موضوع خاص )را  ن موضوعا ساختار را مورد توجه قرار مى)ج(: نه! ما اصال اال    

 دهيم( مورد توجه قرار مى

گوئيد پس يك جائى هم بايد موضوعا توسعه را  كنيم. مى )س(: پس ما سؤالمان را منطبق با اين بيان مى    

 و يك جا هم توسعه كارائى باشد.مطالعه كنيد، كه يك جاى آن توسعه توسعه باشد، يك جا توسعه زمان 

حجةاالسالم والمسلمين حسينى : خوب عنايت بفرمائيد كه سطر اول اوصاف دو قيدى ساختارى زمان و     

 سطر دوم مكان و سطر سوم هم كارائى شد.

 )س(: ساختار زمان، ساختار ساختار، ساختار كارائى.    

ر اول زمانى، سطر دوم مكانى و سطر سوم كارائى در ستون اول و دوم طرف راست جدول هم سط -3/2/0 

  است

)ج(: بعد در ستون دوم سمت راست جدول هم، مجددا سطر اول زمان، سطر دوم مكان، سطر سوم     

 كارائى است.

 )س(: حاال به آنهايى كه باالتر هستند ما چندان آشنائى نداريم.    

  ، چهارم وست هفتم ستون سومسطر اول ستون دوم، زمان حاكم بر سطر اول -3/2/2 
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تا را بگوئيد براى من كافى است. سطر اول ستون دوم سمت راست كه زمانى 2)ج(: نه! همينقدر كه اين     

باشد و نسبت به  است، زمان شامل بر سه خانه سطر اول، چهارم و هفتم از ستون دو قيدى مجاور خود مى

 كند. كند. يعنى دارد زمان حاكم را بيان مى ين مىزمان را مع3آن ارتقاء مرتبه دارد؛ چون زمان 

سازى و هم  )س(: يعنى در جدول تعريف )جدول كارنامه( هم اصول موضوعه، هم روش مدل    

 گيريد؟ سازى را زمان مى مدل

روش تنظيم اصطالحات »و « اصول اوصاف توسعه»زمان شامل بر « اصول موضوعه»)ج(: يعنى اين     

 است.« مى و كيفى توسعهنظام ك»و « توسعه

تايى كه 3شود، بلكه بايد نتيجه همان  تا كه نمى3برادر پيروزمند : منتجه سطر اول و چهارم و هفتم اين     

 زير آن نوشته شده است باشد.

ايد: تبديل  تا است، موضوعا گفته3حجةاالسالم والمسلمين حسينى : موضوعا وقتى گفتيد: اين، زمان اين      

زنيم. يك وقتى است كه ما بلوك بلوك  ايد كه يك نخى از اينجا به اين گره مى ايد و نگفته يدا كردهموضوع پ

گيريم و تقسيم هم از كلى به جزئى است، اين بايد فقط زيربخشهاى خودش را داشته باشد؛ معنا ندارند  مى

جمع كرده و زير اصل موضوع  تا زمانى را3كه سطر اول و سطر چهارم ارتباط داشته باشند. بلكه بايد اين 

تا موضوع آخر تبديل 3گوئيد: اينها موضوعا در يك كل به  سازى بنويسيم. يك وقتى است كه مى روش مدل

شوند كه جايگاه سطر اول، منزلت زمانى است و جايگاه سطر دوم، منزلت امكانى است و جايگاه سطر  مى

توسعه »سعه توسعه( سطر اول ستون دوم و جاى سوم منزلت كارائى است. حاال جاى زمان زمان )يا تو

شود( من به  شود )حاال انشاءاهلل تعالى در جلسه آينده بحث مى هم سطر اول ستون اول مى« توسعه توسعه

 آيد كه اگر كم كم هم جلو برويم خوب است. نظرم مى

والسالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته * ** * »       







 بسمه تعالی

 

 11جلسه 

  33/5/6تاريخ :  

 «جدول مدل تعريف "اجزاء مختلف"توجيه »عنوان كلى:    

 

  فهرست 

 0«...توسعه»، و نسبت آن با «ستون دو قيدى معرف ساختار»بررسى  -0م  ه

براى « ساختارى منزلت»)جدا از اجزاء زمانى و كارائى( و پذيرش « اجزاء ساختارى»نفى  -0/0    

 0اوصاف...

 2جدا نشدن اجزاء سه بعد در سه دسته مجزا... -0/0/0    

 2تجزيه، تجزيه موضوع مكانى، موضوع زمانى و موضوع كارائى است... -0/0/2    

 3به تنهائى معرف ساختار نيست...« ساختار ساختار» -0/2    

 4«...عناوين و منزلتها»نظام متقوم حاصل تقوم در  -0/3    

 5بررسى چهار احتمال در تنظيم اوصاف جدول... -0/4    

 6نفى امكان تصرف مستقل، در يكى از سه بعد موضوع... -0/5    

 6«...زمان»پاورقى: بررسى تعاريف مختلف از  -* 

 6«...توالى تدريجى»زمان به معناى  -0    

 6)تعلق به مافوق(...« توالى تكاملى»زمان به معناى  -2    
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 3«...ترتيب و توالى»است نه « نزول و صعود»به « مكان و زمان»تفاوت  -3    

 3فاعليت و حركت اصل در تعريف مكان و زمان... -4    

 9«...توسعه موضوعا»متقوم بودن تقسيمات جدول، علت عدم لزوم ستونى براى شناسائى  -2 

 9صطالحات به آثار...مند كردن ترجمه ا ، وسيله قاعده«تجزيه اوصاف سه قيدى» -3 

 01معرف عناوين داخلى خود هستند...« عناوين»ستون  -3/0    

 01وسيله ترجمه به ادبيات ارتكازى نيست...« تجزيه» -3/2    

 01كند... مند مى از طريق تعيين جايگاه، يافتن عنوان فلسفى را قاعده« تجزيه» -3/3    

 01ه ادبى، پس از ترجمه اصطالحات به آثار...مند كردن ترجم نزديك شدن به قاعده -3/4    

 00ساز ترجمه... وجود آثار مشترك در مفاهيم در دو زبان زمينه -3/4/0    

 00امكان شناسائى ابعاد با اوصاف دو قيدى... -4 

حد وسط »در هردو وصف تجزيه شده دو قيدى، به لحاظ وجود « وحدت موضوعى»حفظ  -4/0    

 00«...مشترك

 00هاى سه قيدى... تصرف در موضوع به وسيله شاخص -4/2    



  بسم اهلل الرحمن الرحيم

 33/5/6تاريخ: 00جلسه  

  جدول مدل تعريف "اجزاء مختلف"عنوان بحث: توجيه 

  

  

 «توسعه»، و نسبت آن با «بررسى ستون دو قيدى معرف ساختار» -0توجه  

محور بود. محور اول اينكه، شناسائى سه بعد در برادر پيروزمند : بحث جلسه قبل مجموعا حول سه     

جدول آيا الزم هست يا خير؟ اگر جواب مثبت است، آيا سه بعد موضوع را بايد شناخت يا اينكه سه بعد را 

عالى فرموديد كه سه بعد را بايد موضوعا شناخت. كه اين بحث فروعاتى  بايد شناخت؟ حضرت« موضوعا»

چگونه قابل شناسائى است و آيا اساسا الزم هست يا خير؟ و يا اينكه در « سعهبُعد تو»داشت از جمله اينكه 

 شود كه بايد در جايگاه خودش به توضيح بيشتر آن بپردازيم. ضمن همان مباحث ساختار، كارائى شناخته مى

صورت اى كه در تجزيه  محور دوم اينكه، تجزيه به اوصاف دو قيدى چه ضرورتى دارد و اين تغيير شيوه    

 گرفته است چه خاصيت و چه ضرورتى دارد؟

ها چكاره هستند و رابطه آنها با  ها بود كه اين ستون شاخصه محور سوم: هم راجع به ستون شاخصه    

است و احيانا « عنوان»ستون سه قيدى ديگر چيست؟ كه فرموديد براى ستون اوصاف سه قيدى سمت چپ 

 است.واسطه در رسيدن از ساختار به كارايى 

كنيم( تا اين سه  هاى جلسه قبل هست شروع مى حاال اين جلسه را از بررسى محور اول )كه ادامه بحث    

اى برسانيم. شايد به اين ترتيب بحث در مورد مدل تعريف تمام بشود و وارد قسمت بعدى  محور را به نتيجه

 ف بشويم.كه اصطالحات است بشويم و بعد از اين هم انشاءاهلل وارد خود تعري

  براى اوصاف« منزلت ساختارى»)جدا از اجزاء زمانى و كارائى( و پذيرش « اجزاء ساختارى»نفى  -0/0 
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عالى توضيح بيشترى بفرمائيد كه بهرحال ما ابعاد  اما در مورد محور اول: كه شناسائى سه بعد بود حضرت    

احتياجى به يك اوصافى كه معرف ساختار  موضوع را در جدول جهت شناسائى الزم داريم يا خير؟ يعنى آيا

موضوع و ساختار كارايى موضوع و احيانا توسعه موضوع باشد داريم يا خير؟ با وجود توضيحاتى كه قبال 

فرموديد كه نبايد تجزيه به نحوى باشد كه اينها را از همديگر منفك بكند و منزلتا و مفهوما بايد به همديگر 

خواهد معرف ساختار باشد، ظهورش در  ايد در يك بعد باشد مثال آنكه مىمتقوم باشند ولى ظهورشان ب

 باشد در عين اينكه منفصل از دو بعد ديگر هم نيست و به همين ترتيب دو بعد ديگر. ساختار مى

در عين حاليكه اين مطالب مورد پذيرش است اما مجموعا اوصافى را داريم كه معرف ساختار موضوع     

بايد بگوئيم كه معرف ساختار موضوع است. بلكه بايد بگوئيم معرف ساختار است موضوعا. است يا اينكه ن

آن وقت اگر گفتيم معرف ساختار است موضوعا، يعنى معرف ساختار موضوع نيست؟ يا اينكه در واقع هر 

 دوى آنها يكى است؟

و 2-0-2و 0-3-2و 0-2-2و 0-0-2حجةاالسالم والمسلمين حسينى : در ستون آدرس جدول كدهاى     

كليه اينها جايگاهشان در عين حاليكه موضوعا مبين ساختار  3-3-2و 3-2-2و 3-0-2و 2-3-2و 2-2-2

توانيم يك بلوكى را جدا بكنيم كه آن بلوك  هستند، در عين حال متقوم هم هستند. يعنى در جدول، ما نمى

ت اوال از لحاظ جايگاهى متشابك است تائى كه مربوط به ساختار اس9معرف ساختارها باشد. و لذا اين 

يعنى بين بقيه آمده تا آخر. و اين بين بقيه آمدنش به معناى ساختار موضوعى كه در كارايى و در توسعه 

ضرب نشده باشد نيست، بلكه موضوعا ساختارى است. يعنى صفت اين جايگاه، صفت ساختار است، نه 

 از اجزاء زمان و مكان باشد. اينكه خودش اجزاء ساختار به نحو تجزيه و جدا

 جدا نشدن اجزاء سه بعد در سه دسته مجزا -0/0/0 
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اى كه روى آن تأكيد شديد داريم اين است كه: يك تقسيماتى مخصوص ساختار جداى  بنابراين، آن نكته    

متعرض آن توانيم داشته باشيم. چون تحليل ما از تقسيمات از كل به مصاديق نيست )كه در قبل  از بقيه نمى

شده بوديم( پس تقسيمات بايد تقسيماتى باشد كه در درون ذات آنها به همديگر قيد خورده باشند لذا هرگز 

تاى توسعه را هم جمع بكنيم و در 9تا ساختار را جمع بكنيم و در ستون وسط بگذاريم و فرضا 9آئيم  نمى

مكان قرار بدهيم. ما اصال همچنين كارى تاى كارائى را در پائين جدول بعنوان 9باالى جدول بگذاريم و 

 كنيم ما مجبوريم خودشان را در خودشان ضرب بكنيم و آنها را متقوم مالحظه بكنيم. نمى

كه سه قيدى هستند و بنا شد يك عنوان داشته باشد، « ضرورت بررسى موضوعات»حتى در طرف     

از ساختار كه خود عنوان ساختار است و  آئيم يك قيد از توسعه كه خود عنوان توسعه است و يك قيد مى

دهيم كه خود عنوان كارايى است، در ستون عناوين )ستون سه قيدى  همچنين يك قيد از كارايى قرار مى

آئيم به اوصاف داخلى بپردازيم بلكه، كلمات يا عناوين، توسعه، ساختار و كارايى را  سمت راست( ابدا نمى

دهيم؟ بخاطر اين تفكر كه  ن را نتيجه بدهد. چرا اين كار را انجام مىكنيم تا ستون عناوي در هم ضرب مى

زمان سازها را بايد عليحده ديد و همچنين مكان سازها را هم بايد عليحده ديد، و همچنين اگر كارايى 

سازها هم باشد )يعنى يك معنونى داشته باشد، يا رابطه بين زمان و مكان باشد يا اينكه يك عنوان ديگرى 

ايش در نظر بگيريم و الى آخر( و آنها را هم بايد عليحده ديد. خير. اينگونه نيست بلكه اينها بايد موضوعا بر

جايگاهشان، جايگاه ساختارى باشد. به عبارت ديگر در آنها نسبت تأثير اصلى نسبت تأثير ساختارى باشد. 

 نه اينكه آن دوتاى ديگر قيدش نباشد.

گوئيم توسعه، ساختار و كارائى با هم هستند  كنيم فرضا مى حرف را تكرار مىبلكه گاهى ما عين همين     

آئيم آنها را چه در عنوان و چه در جايگاه مقيد به همديگر  ولى سهم اصلى را ساختار دارد ولى هيچگاه نمى

حتما بايد قرار بدهيم ولى وقتى كه مفهوما گفته شد سه قيد بايد مقيد به همديگر باشند و بعد جايگاها هم 
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اى باشند كه اين تقومى كه در مفهوم داريم متناظرش در جايگاه، همين تقوم مالحظه شده  متشابك به نحوه

 باشد. اين توضيح محور اول بحث بود.

  تجزيه، تجزيه موضوع مكانى، موضوع زمانى و موضوع كارائى است -0/0/2 

عنوان دو قيدى  23و بررسى ساختار را انجام بدهيم آن  خواهيم مطالعه برادر پيروزمند : بنابراين وقتى مى    

 تاى از آنها معرف ساختار است.9كه در طرف راست جدول است، مجموعا معرف ساختار نيستند و فقط 

تا ساختار داشته باشيم. اصال يك عنوان 9تا هم موضوعا معرف ساختار هستند نه اينكه 9)ج(: اين     

شود و ذيل آنها ساختار نيستند. يعنى عنوانهاى بعدى، زيربخش ساختار نيستند  ىساختار در اين باال نوشته م

 شوند. بلكه زيربخش مركب مى

رود. در جلسه گذشته كه همه بار  اى كه براى تجزيه فرموديد زير سؤال مى )س(: براين اساس آن فلسفه    

ه تا سه تا بزرگ يا كوچك بكنيم حرف شما در ضرورت تجزيه اين بود كه ما اگر بخواهيم در تقسيمات س

كند ما مجبوريم شيوه تجزيه را به اين نحو عوض بكنيم تا  چون نسبت بين ابعاد و منزلتها را معرفى نمى

نسبت بين منزلتها معرفى شده باشد. يعنى چه؟ يعنى ما بايد بتوانيم بگوئيم اگر در كارايى اين نحوه تصرف 

كند؟ آن وقت اين را پشتوانه اصل تجزيه  موضوعات چه تغييرى مىبكنيم نسبت بين اين موضوع با ساير 

قرار داديد و گفته بوديد براى اينكه بتوانيم اين كار را انجام بدهيم بايد تجزيه كنيم و كارايى موضوع را از 

ه كند و اثرش چ اثرش جدا كنيم و بگوئيم اگر موضوع اين نحوه تغيير كرد نسبتش با بيرونيها چه تغييرى مى

كند؟ خالصه اينكه در يك مرتبه  كند و يا برعكس، اگر اثر تغيير كرد منزلتش چه تغييرى مى تغييرى مى

كنيم و آن توضيحات و تجزيه روشن  مجبور به تجزيه هستيم )ما تجزيه را در دستگاه خودمان داريم معنا مى

وانيم بگوئيم در اينجا اثر موضوع و پذيرفته شده است( ولى بهرحال اين تجزيه بين سه بعد الزم است تا بت

كنيم كه توسعه موضوع باشد. كه اگر توسعه  است و آنجا مثال خود موضوع است )و جاى ديگر پيشنهاد مى
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كنيم  موضوع الزم نباشد بايد در خود آن دو تا به يك نحوى بيايد( ولى على كل حال، به اين دليل تجزيه مى

بين اثر و موضوع را كنترل كنيم حاال اگر براى كنترل نسبت،  تا بتوانيم نسبت بين وصف و موصوف يا

اش را كه داشتيم، ولى ما آمديم تجزيه كرديم تا  كرد تركيب شده اش با بُعد ديگر كفايت مى تركيب شده

بتوانيم خودشان را و نسبت هر كدامشان را مورد ارزيابى قرار بدهيم تا بتوانيم تصرف بكنيم. فرضا بگوئيم 

اى نداشته باشد اصل ضرورت  ساختار خراب است پس تغييرش بدهيم واال اگر تجزيه چنين فايدهاينجاى 

 گيرد. تجزيه مورد سؤال مجدد قرار مى

)ج(: اگر فرض اين باشد كه زمان، مكان، كارايى بايد موضوعا مشاهده و مقيد به هم شوند بعد خود اين     

است. يعنى تجزيه ما، « اثر كارايى»و « اثر مكان»و « ماناثر ز»موضوع زمان را تجزيه بكنيم و بگوئيم 

موضوع زمانى باشد نه زمانى كه آن زمان در بلوكى عليحده و غير متقوم به مكان است. در تجزيه  تجزيه

گفتيم كه يك فالش به طرف اثر بزنيد و يك فالش هم به طرف درون خودشان باشد. حاال اگر ما فرض 

فرمائيد كرديم، يعنى آمديم اين طرف را ساختارها و اثرشان قرار داديم آيا  الى مىع محال كارى را كه حضرت

 ربطى كه به همديگر دارند فقط ربط ساختارى است يا اينكه ربط زمانى هم هست؟

 تواند يكى ساختارى و ديگرى كارايى باشد. )س(: منزلتهايشان مى    

 باشند.)ج(: منزلت و مفهوم دوتائى بايد با همديگر     

 )س(: مفهومش و منزلتش هم همينطور است.    

كنيم كه بين اثر موضوع كه ممكن است سؤال شود كه  اى مى )ج(:بنا به تعريف خاصى يك تجزيه    

گوئيم خير، موضوعى كه در اين منزلت قرار گرفته است.  منظورتان از اثر موضوع آيا خود موضوع است؟ مى

گوئيم همان زمان متقوم  وع، موضوع زمانى باشد و زمان هم متقوم باشد، مىگوئيم احتمال دارد آن موض مى

 است حال زمان متقوم چه اثرى دارد؟
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  به تنهائى معرف ساختار نيست« ساختار ساختار» -0/2 

بنابراين، يك فالش افقى به طرف اثر و كارايى داريم، و يك فالش عمودى ديگر هم داريم. يعنى چه     

اش دارد و چقدر و چگونه هستند؟ هرگاه بخواهيم بفهميم عدد چه  اش و پائينى وعات باالئىنسبتى به موض

تغييرى كرده است بايد بدانيم عدد باالئى آن چه تغييرى كرده است يا اينكه چه نسبتى به باالئى دارد و چه 

رساند كه  اينرا مى رساند؟ نسبتى هم به پائينى دارد؟ على فرض مالحظه چنين مطلبى اين چه چيزى را مى

بايد آن چيزى كه باالى سر اين هست ساختارى بايد باشد و پائينى هم موضوعا ساختارى باشد نه ساختار 

موضوع باشد. يعنى على فرض اينكه زمان، مكان و كارايى به همديگر متقوم هستند. حاال ساختارى را كه 

تاى ساختارى را بايد ببينيم؟ يا 23قط تغييرات بايد مطالعه بكنيم آيا فقط ساختار ساختار است؟ يعنى ف

ساختار تقوم زمان، مكان و كارايى را با همديگر بايد ديد. دليل رجحان هر يك را بايد مالحظه كنيم اگر 

 دهد؟ فقط ساختار ساختار را نسبت به اثرش تجزيه بكنيم در اينجا چه چيزى رخ مى

 شود و ما هم قبول داريم. )س(: تفكيك مى    

)ج(: پس ساختار تقوم )ديگر به معناى اين نيست كه ساختار موضوع هست به نحو ساختارى( بلكه     

 ساختار متقوم، زمان، مكان و كارايى را بنا هست مالحظه كنيم.

 كنيم. )س(: يعنى در واقع ساختار سه بعد را مالحظه مى    

كه ساختار تقوم منظورمان هست. لذا كلمه )ج(: يعنى نه ساختار سه بعد به نحوى تجزيه عليحده بل    

بريم. اگر ساختار تقوم يك طرف است و نسبت آن به كارايى يك طرف ديگر است.  موضوعا را بكار مى

شود آثار هم عوض  گوئيم اين است كه جايگاهها هر وقت عوض مى يعنى آن چيزى را كه ما در مركب مى

شود؟ يا  اينكه جايگاههاى ساختارى فقط عوض مى شود يا شود، آيا جايگاههاى تقومى عوض مى مى
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شود؟ اگر جايگاه تقوم اوصاف را مالحظه  جايگاههاى زمانى فقط و جايگاههاى كارايى به تنهائى عوض مى

 رسد كه جواب سؤال را داده باشيم. بكنيم آن وقت ديگر بنظر مى

 «عناوين و منزلتها»نظام متقوم حاصل تقوم در  -0/3 

رم هردوى آن يكى است. به اين معنا كه ما يك تعريفى را ابتدا جداگانه براى زمان و مكان و )س(: بنظ    

شود، بنحوى ظهور و بروزش در همان بُعد است، و  نسبت بينشان داريم. هر جائى كه اين معرفى دارد مى

هم قبول داريم، فرمائيد ما  عالى مى شود. و آنوقت اين مطلبى را كه حضرت خود اين معرف همان بُعد مى

براى اينكه بتوانيم نسبت بين ساختار و كارايى را كنترل بكنيم، الزم است كه يك اوصافى را به عنوان معرف 

عالى اين را نفى نفرموديد. مطلب دوم  ساختار موضوع داشته باشيم. پس اين يك حرف بود كه حضرت

يم آيا بايد خالص در ساختار باشد؟ در اينجا خواهيم ساختار موضوع را معرفى بكن اينكه، حاال وقتى كه مى

گوئيم خير نبايد خالص در ساختار باشد بلكه بايد متقوم باشد و بايد اثرات دو بعد ديگر هم در  هم مى

 كنيد، ارتباط عمودى بين آنها برقرار است. درونش مالحظه شود ولى همچنانكه در جدول مالحظه مى

 آن بايد زمانى باشد.)ج(: عمود تقومى يعنى يكى از     

 )س(: در اين اينكه يكى زمانى است اما مجموعا معرف زمان نيست.    

تاى آن زمان اصل واقع شده است و در 9كنيم كه در  )ج(: يعنى يك بار اصل مفاهيم را به هم مقيد مى    

ين امكانش تاى آخرى ساختار اصل واقع شده است، و همچن9تاى ديگر مكان اصل واقع شده است و در 9

تاى آن زمان اصل واقع شده باشد البته قيودشان هم وجود دارد، يعنى از 23بود كه جلوتر برويم تا اينكه در 

سه قيد درست شده كه يكى از قيود، قيود زمانى است و يكى از قيود، قيود مكانى است و يكى هم قيود 

م بايد اولى زمانى باشد و دومى مكانى و كارايى است. يعنى مفهوما يك همچنين تقومى دارند.، منزلتا ه

 كنيم. اش اين بشود كه بگوئيم نظام تقوم را تجزيه مى سومى كارايى باشد. تا نتيجه
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گوئيد منزلت زمانى است آيا معرف زمان است يا  گوئيم آن منزلتى را كه مى )س(: قبول است. حاال ما مى    

 معرف ساختار زمان است؟

تار زمان بريده از مكان نيست. ساختار زمان متقوم است آيا اصال در اينجا ساختار )ج(: نه، حتما ساخ    

 زمان داريم؟ يعنى ساختار زمانى كه نه مفهوما و نه جايگاها متقوم نباشد در اينجا نداريم.

 شوند؟ )س(: بنابراين بفرمائيد در اين صورت چگونه منفك مى    

 ل بايد ساختار موضوع باشند.)ج(: اگر گفتيم سمت راست صفحه جدو    

 )س(: ولى متقوما.    

)ج(: خير. مهم اين است كه متقوم را به عنوان يك اصطالح بكار ببريم يا اينكه اين اصطالح را بتوانيم در     

تا هم باال قرار 23چينيم و  خانه را در طرف راست مى23شود گفت  نحوه تنظيم رابطه دخالت بدهيم؟ مى

تاها از همديگر جدا نيستند. 23گوئيم هيچكدام از اين  چينيم و مى هم در طرف چپ مى تا23دهيم و  مى

گذاريم كه از همديگر جدا نيستند، ولى در عين حال پشت سر هم عليحده دارند مالحظه  اسمشان را مى

 دهيم و هم جايگاها گوئيد هم مفهوما مفاهيم را قيد همديگر قرار مى شوند. يك وقت است كه مى مى

 نويسيم، اين غير از آن است. متشابك مى

تا ساختار موضوع داريد كه در خود نفس ساختارش هم مفاهيم 9اگر جايگاها متشابك نوشتيد يعنى فقط     

 و منزلتش متقوم به كارايى و زمانش است.

  

  بررسى چهار احتمال د رتنظيم اوصاف جدول -0/4 

مثال در مرحله اول بياييد  -0يد و بعد بيائيد آنها را مقايسه بكنيد. توانيد سه گونه جدول را پر كن شما مى    

را در « آزمون»با قلم سبز زمان را و با قلم آبى مكان را و با قلم زرد كارايى را بنويسيد، بعد بيائيد، بخش 
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« طراحى»را بخش زمانى و بخش « تأسيس»تاى ساختار(و بخش 9جدول كارنامه كال بخش ساختارى )يعنى 

كنيم در حاليكه با همديگر متقوم هستند و از هم جدا  را هم بخش كارايى قرار بدهيد و بگوئيد تجزيه مى

چينيم و فقط خودشان را در  نيستند اين يك فرض است. بعد عناوين داخلى آن را به صورت سه بلوك مى

، تبعى( در خودش محورى، تصرفى»كنيد. يعنى اوصاف ساختار را )كه عبارت است از  خودشان ضرب مى

يكبار بصورت سطر بنويسيد و در خودش ضرب كنيد و با دو قيد آنها را بنويسيد يا اينكه سه بار با سه قيد 

تا را اينجا بنويسيد. اين هم يك شكل است كه 9تاى اصليش را گزينش بكنيد يعنى آن 9ضرب كنيد منتهى 

شود. پس اين  خواهم ببينم چه اثرى پيدا مى يه مىتوانيد بعد اين را تجزيه كنيد و بگوئيد براساس تجز مى

 فرض اول بود.

 نويسيم. كنيم ولى متشابك مى فرض دوم اينكه بگوئيم ما هر كدام از اينها را جدا جدا ضرب مى -2    

كنيم و به  كنيم يعنى اوصاف كارايى را ضرب مى فرض سوم اينكه اينها را در خودشان ضرب مى -3    

نويسيم و هر دوى اينها كه در همديگر  يسيم و اوصاف ساختار را بصورت ستون مىنو صورت سطر مى

نويسيم. پس از اينكه ضرب تمام  نويسيم و ستون را اوصاف توسعه مى ضرب شد دوباره بصورت سطر مى

تاى حاصل شده با سه قيد را دوباره آنهائى را كه اوصاف توسعه در آنها اصل است را باال 23شد اين 

نويسيم )بخاطر اينكه نسبت تأثير اصلى را  يسيم و آنهائى را كه ساختار در آنها اصل است را وسط مىنو مى

نوسييم. بنابراين اين هم فرض سوم  دارا هستند( و آنهائى را كه كارايى در آنها اصل است را در آخر مى

 است.

كنيم و براى هر كدام  م و تجزيه مىنويسي فرض چهارم اين است كه بگوئيد خير. اينها را متشابك مى -4    

 آوريم. از اينها هم دليل مى
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اما اگر ساختار موضوع را بخواهيم تجزيه و جداگانه لحاظ بكنيم اين نشان ميدهد كه متقوم نشده است.     

 توانيم سه تا بلوك عليحده بسازيم. بعد اگر اينها را كنار هم و تنها به وسيله تجزيه بين آثار و موضوع مى

ايد. چون مفهوما كنار هم نيستند اگر آنها را مفهوما  گذاشتيد به اين معناست كه اينها را انتزاعى متشابك كرده

به همديگر مقيدشان كرديد اما منزلتا آنها را جدا كرديد و گفتيد فرضا از اين به بعد، اينجا را ساختار زمان و 

گويم هر چند كه مفهوما متقوم هستند  دهيم، مى ى قرار مىاينجا را ساختار مكان و اينجا را هم ساختار كاراي

 ولى منزلتا متقوم نيستند.

  نفى امكان تصرف مستقل، در يكى از سه بُعد موضوع -0/5 

دهيم كه هيچ كدام از اين بلوكها، بلوك زمانى به تنهائى  ولى اگر گفتيد موضوعا اينها را متشابك قرار مى    

كارايى فقط نباشد. بلكه نظام تقوم را برحسب كارايى و برحسب موضوع بتوانيم  و بلوك مكانى فقط و بلوك

 گوئيم و استداللش هم همين است. را مى« موضوعا»تجزيه بكنيم. لذا لقب 

خواهيم ساختار موضوع را شناسائى  )س(: اينها درست است اما يك سؤال داريم. شما در آخر كار كه مى    

 تا است؟23تاى از اين 9تاست يا اينكه 23ا به وسيله اين يا در آن تصرف بكنيم، آي

تا است. يعنى اصال معناى اينكه تصرف در موضوع يا تصرف در مكان يا در زمان 23)ج(: مسلم بوسيله     

 و تغيير بكنيم در اين دستگاه نداريم. اين مسئله موضوعا از بين رفته است.

ند و مكان سازها عليحده باشند و كارايى سازها فرضا عليحده گوئيد زمان سازها عليحده باش گاهى مى    

باشند. من باب مثال: يك وقت موضوع پول كه موضوع ارزشى است اين امر مكانى نيست يعنى صحبت از 

يك مقدار كاغذ آوردن بيشتر در جامعه يا يك مقدار كاغذ را كمتر در جامعه آوردن نيست. ممكن است آن 

دهيم همان روز ورود صد هزار تن كاغذ را ممنوع كرده باشيم. يعنى  سكناس را مىروزى كه اجازه نشر ا

صحبت از كاغذ نيست و همچنين صحبت از رنگ و نقش و اين حرفها نيست. ممكن است آن روز ما 
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ها  ها و هم وزن شكل اسكناس ها و هم وزن چاپ اسكناس دستور داده باشيم كه هم وزن رنگ اسكناس

باشد كه انتشار اسكناس  يا از كشور خارج بشود. بلكه موضوع ارزشى در اينجا مطرح مى اصال وارد كشور

چقدر باشد. فرضا اگر گفتيم انتشار اسكناس از قبيل زمان است. در كنار اين مثال اجازه توليد خودكار چقدر 

 است(ء عينى هست... )اين مثالها از جهتى مبعد و از جهتى مقرب  بايد باشد؟ كه اين يك شى

 «زمان»پاورقى: بررسى تعاريف مختلف از  -* 

 «توالى تدريجى»زمان به معناى  -0 

اى است كه نه انفصال حقيقى باشد و نه انفصال بلكه ربط و تدريج در آن  اش توالى زمان به معناى ساده    

 گوئيم اين يك قول است. اصل باشد. تغاير و توالى تدريجى را زمان مى

 )تعلق به مافوق(« توالى تكاملى»اى زمان به معن -2 

هائى كه تكاملى هستند و اين تكاملى بودن يعنى تعلق به  قول دوم در تعريف زمان اينكه نحوه تعلقى    

ناميم هر  تر را هم مكان مى گوئيم و تعلق از طرف باالتر به پائين باالتر دارند پس تعلق به باالتر را زمان مى

خواهيم بگوئيم مكان به حركت از منزلت باال به پائين  توالى وجود دارد مى چند در مكان هم حركت، هم

 شود. تعريف مى

بوديم امرى  گوئيد چرا چنين است؟ حركت از باال به پائين هم بنا به تعريفى كه از زمان قبال داده مى    

گوئيم خير. نياز باال  م. مىگفتي تدريجى است و عالوه بر تدريجى بودن متوالى و متغير است كه اينرا زمان مى

تر هستند به طرف  اى كه پائين تر، نياز در توسعه و كثرت است و نياز به تكامل نيست. هرگاه با عده به پائين

باالتر برگشت و تقاضا بكند، معناى كمال دارد. وليكن افاضه معناى كمال را ندارد. يعنى افاضه نبى 

اكرم)ص( نيست. افاضه براى خدا كه در نفس افاضه به من،  اكرم)ص( به من كه معناى كمال براى نبى

شود ولى از من كه ايشان درخواستى ندارد  درخواست از خداى متعال باشد، وجه درخواستى آن كمال مى
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توانم به ايشان معطى باشم بلكه وجودم براى او خلق شده و به نحو تبعى به او ملحق هستم در  من كه نمى

ام و بهر  صرفى تولى دارم به هر ميزان كه من اقبال بكنم كمال در تولى پيدا كردهبخشى هم كه بصورت ت

 ام. ميزان كه اقبال نكنم كمال پيدا نكرده

كنيم. حاال چه كمال حيوانى باشد و چه كمال ملكوتى باشد. اگر  پس ما در تعريف زمان، كمال را اخذ مى    

ت از باال به پائين حركت كمال جويانه نيست بلكه حركت كمال را در كنه آن تعريف اخذ بكنيم هرگز حرك

كند. بله اگر تقاضاى او با مكان جديد توأم است يا حين  تفضلى است. توسعه در مكان و كثرت پيدا مى

گوئيم و به لحاظ كثرت به آن  پائين آمدن، پائين آمدنش براى تقاضا است به لحاظ تقاضا به آن زمان مى

 گوئيم. مكان مى

بنابراين يك تعريف از زمان و مكان به معناى توالى و ترتيب به صورت ساده است ولى وقتى كه يك     

شويم مفهوم زمان و مكان با مفهوم توالى و تدريج به آن معنا نيست. لذا در تعريف مكان بر  تر مى قدم عميق

نيست. يعنى انفكاكشان بيشتر مفهوم ترتيب و زمان به تغيير، ارتباط حقيقى آنها به همديگر قابل مشاهده 

كنيم و  قابل مشاهده است. انفكاك يعنى جا داشتن اشياء به صورت عليحده يعنى اضافه ذهنى كه داريم مى

شود، ارتباطى است كه لزوما در آن حتما زمان نهفته  ارتباطى كه خارجا از طرف ما متسب به خارج مى

كنيم  ه اخذ اضافى شده است البته يك كمى كه دقت مىنيست. يعنى زمان در آن اخذ حقيقى نشده است بلك

گوئيم هر تغييرى كه در مكان واقع بشود حتما در آن تغييرى حاصل شده است ولى اينكه بگوئيم اينها  مى

 گيرند اينطور نيست. )زمان و مكان( با هم صورت مى

تر  ء باالتر به پائين ان را به تقوم شىء به باالتر و مك اين برخالف اين معناست كه ما زمان را به تعلق شى    

تر هم زمان وجود دارد. يعنى حين  ء به باالتر و تقوم باالتر به پائين كنيم و در اين تعلق شى معنا مى

درخواست در درخواستش افاضه باالتر هست )يعنى نزول باالتر است( و در حين نزول رحمت از باالتر 
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همعرض و با هم هستند و صفت زمانى و مكانى را با هم مشاهده  تر هست. يعنى امكان رشد براى پائين

 كنيم. مى

 «ترتيب و توالى»است نه « نزول و صعود»به « مكان و زمان»تفاوت  -3 

گوئيم، خير بلكه  كنيد؟ مى آيا اين با هم مشاهده كردن معنايش اين است كه آنها را سنخ واحد مى    

كه تعددشان به توالى و ترتيب باشد. البته براى شروع كار از توالى و تعددشان به نزول و صعود است نه اين

 شود. كنيم ولى توالى و ترتيب منحل د رمعناى نزول و صعود مى ترتيب آغاز مى

  فاعليت و حركت اصل در تعريف مكان و زمان -4 

مالحظه « بُعد»كت را گوئيم نزول و صعود هردوشان امرى مكانى و ترتيبى است بلكه اگر بنا شد حر نمى    

كنيد و موضوع را منصوب به جايگاهشان بدانيد، خود جايگاه )يعنى قوانين نسبيت( را هم تابع فاعليت 

تعريف كنيد. يعنى الاقل جايگاه را به معناى يك نظام و ساختمان ترتيبى براى كل عالم يا براى تاريخ نبينيد 

توانيد اصالت قائل بشويد لذا جايگاه را بايد وصف  مىو بگوئيد تابع فاعل هست آن وقت براى جايگاه ن

توانيد جايگاه را وصف فاعلى بدانيد؟ يعنى مكان را به فاعل تعريف كنيد  فاعلى بدانيد اما چه وقت مى

كنيد. اگر بنا شد به فاعليت تحليل شود بايد حركت را در آن اخذ  همانگونه كه زمان را به فاعل تعريف مى

اى باشد كه تعريف به حركت  اش، مقوله شود؟ كه ترتيب مقوله نه ترتيب چه وقت اخذ مىكنيد، حركت در ك

بشود. نه اينكه براى ترتيب تعريفى عليحده بشود و يك تعريفى هم عليحده براى توالى بشود بعد اين دو تا 

كه يك مفهوم داريم  را كه عليحده، عليحده تعريف شده بياييم آنها را به همديگر بچسبانيم. يعنى اول بگوئيم

به نام مفهوم مكان كه محكى آن ترتيب است، و يك مفهوم زمان داريم كه محكش تغيير و توالى است بعد 

دهيم. دو چيزى مفهوما  زنيم و يك ذات هم برايشان قرار مى بگوئيم حاال اين دو تا را به همديگر گره مى
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توانيد آنها را به همديگر گره بزنيد؟  باشند چگونه مىجدا بودند بايد محكيا هم جدا باشند. اگر محكيا جدا 

 )مانند مفهوم وحدت و مفهوم كثرت(

تواند  كنيم كه آن ريشه مى اما گاهى اين دو مفهوم را بصورت متقوم درون دستگاه ديگرى مالحظه مى    

مبنا ديگرى ريشه حكم بكند به اينكه با دو وصف يا دو بعد آنها را ببينيد و گاهى برخالف اين مبنا در 

غير از « عين»گويند اصال آنها از دو مقوله هستند مثال مقوله  دانند و مى مشتركى براى اين دو مفهوم الزم نمى

شود كه مقوالت را مثل مقوالت انتزاعى  است. )كه بنظر ما اين مسئله مهمى هست( گاهى مى« كيف»مقوله 

، يعنى اضافه به همديگر كنيم. اين اضافه كردن به اين معنا عليحده كنيد بعد آنها را قيد همديگر قرار دهيد

در « كتاب زيد»ايد. مانند  كند معنايش اين است كه اضافه كرده نيست كه معنايشان بنحو حقيقى تغيير مى

حاليكه زيد كه كتاب نيست. زيد خودش يك آدمى است و كتاب هم خودش يك چيز ديگرى است. يعنى 

است كه اوصاف ذات خودش باشد. اگر اوصاف ذات خودش باشد بايد قاعدتا با  غير از غم يا سرور زيد

خودش باشد، ولى اگر اضافه كرديد دو چيز هستند و دوئيتشان حقيقى است. شما داريد اينها را يك 

سازى رياضى فعلى باشد ولو بينشان  سازى اعم از اينكه بصورت مجموعه سازيد، و اين مجموعه مجموعه مى

م برقرار كنيد و فرضا بگوئيد هرگاه كتابهاى ايشان بيشتر شد، عالمت اين است كه كتاب بيشتر تناسب ه

اى  كنيد و نتيجه اى مى كند و... بهرحال يك اضافه گذارى مى خواند يا اينكه بيشتر در امور فرهنگى سرمايه مى

كنيم نهايت دو بُعد يك  وم اخذ مىگيريد. اين غير از وقتى است كه شما بگوئيد ما اينها را از يك مفه هم مى

مفهوم را مد نظر داريم. اگر زمان و مكان بُعد يك حقيقت شدند ديگر دو موضوع جداى از هم نيستند تا ما 

 هم بخواهيم عليحده آنها را مالحظه كنيم و ساختار عليحده برايشان تعريف بكنيم.

 كند. ث تغيير مى)س(: اگر بخواهيم بررسى اين موضوع را ادامه دهيم بح    
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اى بنا بوده در اين بحث بررسى شود تشريح نظام جدول بود و يك سرى  )ج(: خدمتتان عرض كنم نكته    

بحث هم در مورد اصل مباحث فلسفى آن است كه در اين بحث بايد نسبت به آن مباحث بصورت اصول 

ا جدول تعريف يا نظام تعريف، اى برخورد كنيم و بگذريم ولى اين مطلب بايد روشن شود كه آي موضوعه

بيايد تا تعريف را معلوم بكند يا « حد و رسم»گوئيد بايد  با نظام فلسفى سازگارى دارد يا خير؟ يعنى مثال مى

آيد كه اين جدول به اضافه  معلوم بشود و امثال ذالك در اينجا به ذهنمان مى« نوع»بيايد تا « جنس و فصل»

خواهند تحقيقات  نامه تحقيقات يك مجموعه دانشجوئى كه مى آئين تا جدول ديگر، جدولى است كه26

ميدانى را انجام بدهند، بايد بتواند تحويل بدهد. يعنى متد علوم باشد يعنى بايد بتواند بگويد كه برويد اين 

ها را پيدا كنيد و نسبتهايشان را جمع و تفريق بكنيد و در زمان بعدش ببينيد چه تغييرى در  شاخصه

 3شود تا بتوانيد كنترل كنيد و از آن معادله بدست بياوريد.  اهش واقع مىپايگ

 

                                           

بردارى و امكانات دچار تنگنا و ضيق  اين نكته را هم در پاورقى خدمتتان عرض كنم كه آنجائى كه از نظر تحقيق و نمونه  7

تا موضوع 9د من باب مثل: فقط از هستيم اين امكان هست كه اينها را كوچك كند و بر مقياس كوچكترى آزمايش نمائي

تر شدن را دارد تا جائى كه از سه تا موضوع ساخصه بگيريد. منتهى  جدول ديگر هم قابليت خالصه 26شاخصه گرفته شود آن 

 شود. پيداست نسبت تقريب و نسبت ارتباطش به فلسفه به همان ميزان تدريجا كم و ضعيف مى

 شود؟ ا اجمالى مىشود ي برادر رضايى : آيا ضعيف مى    

تواند معادله را بصورتى تحويل بدهد كه شما تصرفاتى را كه  شود يعنى ديگر نمى شود يعنى ضعيف مى )ج(: اجمالى مى    

كنيد دقيقا پاسخگو باشد. با يك نسبت تقريب بايد پاسخ بدهد. كما اينكه اگر همين مقدار از تقسيمات را داشته باشيد و  مى

توانيد تحويل بدهيد. يعنى اين حد از  بندى يا وزن دادن و... را مى بندى و بارم ميدانى بكنيد، يك نحو دستهبدون اينكه تحقيق 

كار خيلى فرق دارد با كسى كه چيزى را نداشته باشد و بخواهد كارى را تنظيم كند. من باب مثال: االن اگر از ما بخواهند كه 

م با يك نسبت تقريب با آن چيزهايى را كه از لحاظ فلسفى ارتباطش با اسالم شوي دنبال برنامه دادن برويم، ما مجبور مى

برايمان تمام شده يك تنظيماتى را انجام بدهيم. اگر مثال هر چه بيشتر مقدماتى را كه الزم داريم انجام بگيرد. مثال فرض كنيد 

ل داده بشود در اين صورت خيلى بهتر اگر اجتهاد در مباحث اوصاف تكليف و ارزش بصورت نظام انجام بگيرد و تحوي

توانيم ارتباط تنظيمات را با وحى تمام بكنيم )فقط ارتباط از طريق روش نيست( يا اينكه اگر براى ما امكان تحقيق منحصر  مى

توانيم  بشود نباشد بلكه در موضوعات مختلف جامعه دست ما باز باشد خيلى بيشتر مى329در موضوعات شامل كه فقط يك 

 ل را مرتبا نزديك به اصالح و تبيين و دقت بكنيم.مد
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 «توسعه موضوعا»متقوم بودن تقسيمات جدول، علت عدم لزوم ستونى براى شناسائى  -2 

)س(: حاال با اين وصفى كه فرموديد ما يك طرف ساختار را موضعا و يك طرف هم كارائى را موضوعا     

 طرف هم، توسعه را موضوعا توجه بكنيم.مورد توجه قرار دهيم حال آيا الزم نيست يك 

كنيم فقط يك تجزيه ما الزم داريم. چون در جدول نظام  )ج(: خير. در اينجا وقتى كه متقوما مالحظه مى    

متقوم وجود دارد. يعنى زمان و مكان و كارايى، هر سه تا وجود دارند ما فقط يك تقسيمات ديگرى در 

وضوعات، موضوعا بصورت خرد يا كالن يا توسعه است. يعنى اين سه كارايى داريم كه كارايى به حسب م

سطح، سه سطح از توسعه است. يعنى توسعه در نسبت بين كارايى و خود موضوعات جريان دارد. اينكه 

 باالى سرش هم ستون توسعه را نوشتيم به همين خاطر است.

ر باشد )تغييراتش كندتر باشد( زمان كالن به عبارت ديگر اگر مافرض بكنيم كه زمان توسعه خيلى كندت    

تندتر نسبت به توسعه باشد و زمان خرد هم تغييراتش مرتبا زودتر عوض بشود به اين ترتيب در طرف 

توانيم بگوئيم موضوعات زمانى  راست جدول هم سه دسته موضوعات داريم كه ولو متقوم هستند ولى مى

شوند ولى موضوعات زمانى بزرگتر و  عا عوض مىهستند كه اينجا موضو« خرد»كوچكى در ستون 

موضوعات مكانى بزرگتر و موضوعات كارايى بزرگترى هستند و در موضوعات اصلى موضوعات خيلى 

خيلى بزرگترى داريم يعنى شاملترين موضوعات در اصلى هستند. در اين صورت در خود نظام تقوم است. 

دهد. البته باز نه جريان به معناى  انى را دارد نشان مىگوئيم سيرى كه بركلش حاكم است جري آنوقت مى

اصلى ستون »ها بدهيم و بگوئيم ستون  بريده كه عليحده باشد. لذا صحيح است كه جريان را نسبت به پائين

شود و ستون  بررسى موضوعات يا عناوينى كه طريق انتقال مى»داريم و بعد ستون « فرعى و ستون تبعى

است و بركل جدول هم « مقاصد خرد و كالن و توسعه»يا شاخصه بعد « امور بررسىارزش و ستون مباحث 
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آيد كه تمام  كنيم )اين حاصل بيان نسبت به نظام جدول بود كه امروز بنظر ما مى جريان توسعه را مالحظه مى

 كنم( شده است. فقط يكى دوتا قسمت كوچك باقى مانده است كه بعدا عرض مى

 مند كردن ترجمه اصطالحات آثار ، وسيله قاعده«قيدى تجزيه اوصاف سه» -3 

الزم است تجزيه كنيم تا بتوانيم نسبت  -0)س(: در ضرورت تجزيه در جلسه قبل، دو تا نكته فرموديد:     

بين اوصاف را مالحظه كنيم، و همچنين بتوانيم منزلتها را متقوم مالحظه بكنيم و اين كار قبل از اينكه تجزيه 

گانه كه در سه طرف جدول امكان ندارد چون منزلتهايش متشابك مالحظه 9رد در سه وصف صورت بپذي

جهت ديگرى را كه فرموديد اين بود كه بوسيله اين تجزيه ما  -2نشده است اين جهت را توضيح فرموديد. 

ئيد كه چگونه با مند بكنيم، اين را توضيح بفرما توانيم قاعده تطبيق به عناوين يعنى پيدا كردن مصاديق را مى

شود چون ظاهرش اين است كه ما  مند مى قيدى، اين تطبيق، قاعده2تجزيه اوصاف سه قيدى به دو وصف 

ايم و آن وقت باز هم با اصطالح روبرو هستيم كه بعد بايد در  باز دو دسته اصطالحات ديگر پيدا كرده

 جايگاه خودش به دنبال عنوانش بگرديم.

اوصاف درونى آن دو دسته اصطالح را پيدا كرديد لذا به همين دليل اين اصطالح سه  )ج(: بله، از تجزيه    

در جدول كارنامه( و دو تا « مباحث مورد بررسى»قيدى در جدول وسط نوشته شده است )كه همان جايگاه 

 ايم. اصطالح در طرفين جدول اصطالحاتى است كه از درون آن بيرون آورده

 ف عناوين داخلى خود هستندمعر« عناوين»ستون  -3/0 

گوئيم درون عنوان سه قيدى  بنابراين دوتا سير داريم يك سير مربوط به ساختن توليد جدول است كه مى    

دهيم يعنى چه؟  دهيم. درونش را كه اين طرف و آن طرف خودش قرار مى را در طرفين خودش قرار مى

گوئيم وقتى كه درون آن عوض شود،  كند؟ مى ىيعنى صحيح است كه بگوئيم اين عنوان چه وقت تغيير م

كنيم( اگر واسطه  )البته درون با حفظ اين توضيحاتى كه عرض شد كه متقوما درون اين موضوع را مطالعه مى
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باشد يعنى  شود و معنونش جايگاهش مى در تغييرات درونى خود موضوع باشد خودش از قبيل عنوان مى

كند به اينكه نسبت بين اين اجزاء  گونگى منزلتش هم بازگشت مىچيستى موضوع به چگونگى منزلت و چ

اى در طرفين  ايم چگونه است؟ پس خود موضوع واسطه بين دو تا قيد تجزيه درونيش كه در بيرون قرار داده

معرف عناوين سه گانه ستون « ضرورت بررسى موضوعات»جدول است. حاال آيا هر يك از عناوين ستون 

هم هست يا خير. اگر اصطالحات ستون سه قيدى سمت راست )ستون عناوين( « ىمباحث مورد بررس»

عناوينى باشد كه از ضرب توسعه، ساختار و كارايى آمده است حتما بايد نسبت به عناوين داخلى خودش 

 معرف باشد.

  وسيله ترجمه به ادبيات ارتكازى نيست« تجزيه» -3/2 

ايد؟ ولى وسيله كنترل آثار را  رجمه به ادبيات ديگرى را نياوردهدرست است كه در اينجا شما، وسيله ت    

ايد. اين كار چه  ايد و گفتيد وحدتش و كثرتش چيست؟ و تغييرات كثرتش را برابر وحدتش آورده آورده

 خاصيتى دارد؟ خاصيتش بغير از ترجمه به ادبيات ارتكازى، ترجمه به آثار فلسفى در دستگاه فلسفى هست.

 كند مند مى از طريق تعيين جايگاه، يافتن عنوان فلسفى را قاعده« يهتجز» -3/3 

شوند چرا؟ چونكه اين عنوان داخل اين معنون است حاال چرا اين  يعنى اينها عنوان براى اين معنون مى    

گيرد؟ چون عنوان منسوب است به تغييراتى كه بين دو ستون تجزيه در طرفين هست،  عنوان واسطه قرار مى

« عنوان»شود كه  اى دو قيدى كه در طرف راست و چپ جدول هست تغييراتى واقع مى دو ستون تجزيه در

 گردد. منسوب به او مى

 )س(: يعنى چه كه عنوان منسوب به او هست؟    
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)ج(: يعنى اگر گفتيم اشياء هويتشان، هويتى است كه منسوب به جايگاهشان است. آيا مگر نسبت بين دو     

كند؟ پس عنوان واسطه براى تعريف آن جايگاه  ه شده در دو طرف جدول جايگاه را تعريف نمىستون تجزي

 كنيم. هست و در عين حال منزلتا نامى هم براى اين اجزاء است چرا كه فعال در مورد نظام داريم بحث مى

وضوع با عنوانش و با بنابراين اگر تنظيمى را كه در جايگاه داريم، و نسبتى كه بين تغييرات موضوع و م    

 بريم. مند بودنش پى مى اجزاء درونش را روى هم در نظر بگيريم به قاعده

 مند كردن ترجمه ادبى، پس از ترجمه اصطالحات به آثار نزديك شدن به قاعده -3/4 

انيم تو البته هنوز ترجمه ترجمه ادبى نيست ولى ترجمه به آثار هست. حاال آيا ترجمه به آثار را هم مى    

بعدا ترجمه ادبى بكنيم؟ همين كه توانستيد اصطالحات را ترجمه به آثار بكنيد بايد نزديك به ترجمه ادبى 

 گيرد. شده باشد براى اينكه اصوال ترجمه به آثار در ترجمه ادبى انجام مى

  ساز ترجمه وجود آثار مشترك در مفاهيم در دو زبان زمينه -3/4/0 

يم مفهوم مشترك بين زبان عربى و زبان فارسى وجود دارد، يعنى مفهوم، مفهومى گوئ يعنى وقتى كه مى    

كند، در اين زبان يا در آن  كند. چون حكايت از اثر مى است كه محكى نسبت به آثار است. اثر را حكايت مى

ويسيم تا شود. پس الزم است كه آثار را در اينجا خوب بتوانيم كنترل بكنيم و بن اش آسان مى زبان ترجمه

شود و تا بعد بتوانيم بگوئيم اين تغييرات در زبان فارسى اسمش  بتوانيم بگوئيم چه تغييراتى در اينجا پيدا مى

كنند يا معادلش چيست؟ پيدا كردن  اين است يا اينكه اين مفهوم را در زبان عربى به چه چيزى اطالق مى

 ر بشود. يعنى از اصطالح ترجمه به آثار بشود.پذير است كه ترجمه به آثا معادل در ترجمه وقتى امكان

  امكان شناسائى ابعاد با اوصاف دو قيدى -4 

)س(: نكته ديگرى در مورد تجزيه كه جلسه گذشته هم خدمتتان عرض شد اين است كه ما االن بوسيله     

رفاتى را كنيم. يعنى تص اوصاف دو قيدى داريم ساختار را موضوعا و كارايى را موضوعا مطالعه مى
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شود. در حاليكه  خواهيم بكنيم با تصرف در اينها محقق مى خواهيم در كيفيات و در آن شناسائى كه مى مى

 اوصاف دو قيدى على المبناء ما اوصافى نيستند كه ما به ازاء خارجى داشته باشند.

 «مشتركحد وسط »در هردو وصف تجزيه شده دو قيدى، به لحاظ وجود « وحدت موضوعى»حفظ  -4/0 

 )ج(: اوصاف دو قيدى كه داراى حد وسط واحد هستند، يعنى روى هم سه قيد هستند.    

 ايم. ف در    )س(: يعنى در واقع ما تصرف در آن عناوين سه قيدى كرده

)ج(: خير. يعنى ما مجبوريم يك تجزيه و تحليلى بكنيم كه اگر يك عنوان را حفظ كرديم و يك عنوان را     

« سيب شيرين»و در جاى ديگر « ارزش سيب»داديم مثال كلمه ارزش سيب شيرين در جائى  مشترك قرار

شود تجزيه خاصى است كه  شود. مثال گفته مى شد به دليل مشترك بودن عنوانشان ديگر تعدد ديده نمى

ه خودمان كرديم كه واقعا در دستگا اش به تجرد نيانجاميده است. اگر فرضا دو تا سه تائى را جدا مى تجزيه

گفتيم حتما حد وسطشان در هر دو تا وجود داشته باشد. يعنى وقتى كه  دوئيت آنها معقول بود. آنوقت نمى

ما گفتيم ارزش سيب و در جاى ديگر سيب شيرين گفتيم. اگر كسى گفت تغييرات در سيب چه ربطى به 

گويند چه  ارزش سيب دارد. مى گوئيم اين تغييرات در سيب يعنى شيرينى سيب، ربط به اين طرف دارد؟ مى

 گوئيم موضوعا واحد هستند. يعنى موضوعا متعدد نيستند. ربطى دارد؟ مى

  هاى سه قيدى تصرف در موضوع به وسيله شاخص -4/2 

)س(: فرض بر اين است كه اين اوصاف، اوصافى نيستند كه در موضوع، ما به ازاء خارجى داشته باشند.     

 م در وضعيت اقتصادى جامعه تصرف بكنيم، بايد در چه چيزى تصرف بكنيم؟خواهي يعنى وقتى ما مى

 )ج(: در شاخصهائى كه سه تائى با هم هستند كه سه چيز هستند.    

 گفتيم. رسد چيز ديگرى مى )س(: در تجزيه بنظر مى    
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اهيم نسبتها را خو بندى بكنيم مى خواهيم جمع بندى كارمان به اين صورت است. وقتى مى )ج(: در جمع    

 كنيم. ها را سه تا سه تا بررسى مى بسنجيم و براى همين شاخصه

* * والسالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته * *      

  

 





 بسمه تعالی

 

 12جلسه 

  33/6/3تاريخ :  

 «جدول مدل تعريف "اجزاء مختلف"توجيه »عنوان كلى:    

 

  فهرست 

 0خانه سه طرف جدول(... 23بررسى سه سطح تقسيمات سه طرف جدول )تا  - 0م  ه

 0در اين تقسيمات... 3مفروض بودن تقسيم به  - 0/0    

 2اختالف منزلت سه سطح اوصاف، سه طرف جدول... - 0/2    

 2اشراف هر عنوان بر سه منزلت، در سه سطح اوصاف... - 0/2/0    

 2بدهد...« كلى و مصداق»يا « كل و جزء»جدول مدل تقسيمات نبايد معناى  در - 0/2/2    

 3بررسى ستون ارزش... - 2 

 3انعكاس تغييرات كمى در تغييرات كيفى... - 2/0    

 3ستون ارزش بيانگر نسبت مطلوب بين كميات بر اساس واحد مشترك كل... - 2/2    

 3دم تعادل...ستون ارزش شاخصه تشخيص تعادل و ع - 2/3    

 3برابرى عدد خاص با كيفيت خاص شاخصه تعادل... - 2/3/0    

 4«...ارزش»براى سهولت انتقال به ستون « آدرس»ستون  - 2/4    

 4جدول تعريف، ارائه كننده تعاريف متناسب با كنترل تغيير... - 3 

 4انجام كنترل تغييرات، به وسيله جدول معادله... - 3/0    

 4توسعه اصطالحات )ادبيات( اولين و مهمترين مرحله ايجاد هر علم... - 3/2    
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معادله ساز بودن جدول تعريفى كه زمان و مكان در آن متقوم بوده و بر مبناى فاعليت تعريف شده  - 3/3    

 5باشد...

 5نواقص جدول مثلثى شكل، براى جدول تعريف متقوم... - 4 

 5بعد، در جدول مثلثى... خرد نشدن عناوين در سطوح - 4/0    

 6موضوعا...« توسعه»علت عدم لزوم ستونى براى شناسائى  - 5 

 6خانه سه طرف جدول... 23تغيير موضوعى جدول مدل پس از گذار از  - 5/0    

 3در ستونهاى داخلى جدول مدل...« توسعه»حضور متقوم  - 5/2    

 3جدول مدل تعريف... سه سطح اطراف جدول، رابطه درون و بيرون - 5/3    

 8«...اى، ساختارى و كارائى توسعه»مشتمل بودن هر ستون بر عناوين  - 5/4    

 8است، نه بيانگر اوصاف توسعه...« جريان در نفس تعريف»اوصاف باالى جدول تعريف، معرف  - 5/5    

 9در مطالعه موضوع...« اصل بودن حركت»باال قرار داشتن اوصاف توسعه در جدول مدل، عالمت  - 5/6    

 9است...« توسعه، ساختار، كارائى»هر ستون دو قيدى به نسبت مساوى معرف  - 5/3    

 9وسيله مالحظه اختالف نسبت تأثير ابعاد، به تفكيك ابعاد...« تجزيه» - 5/8    

 00است براى كنترل نه تفكيك ذات...« تجزيه به نسبت»تجزيه  - 5/9    

 00اف مربوط به سه بعد در اوصاف دو قيدى به تبعيت از اوصاف سه قيدى...وجود اوص - 5/01    

 00آيد... اى بيشتر بدست نمى با سه قيد، دو عنوان تجزيه - 5/00    

 00قيد مربوط به موضوع، حد وسط دو عنوان تجزيه شده... - 5/00/0    

 02ع...وسيله شناسائى و كنترل تغييرات موضو« تجزيه به نسبت» - 5/02    

 

 



  بسم اهلل الرحمن الرحيم

 33/6/3تاريخ: 02جلسه  

 «جدول مدل تعريف "اجزاء مختلف"توجيه »عنوان بحث: 

  

  

 خانه سه طرف جدول( 23بررسى سه سطح تقسيمات سه طرف جدول )تا  -0توجه  

ر داخل آن است برادر پيروزمند : ما خود جدول را همانطور كه فرموديد اگر خالى كنيم از چيزهايى د    

 كنم تا معلوم شود به كجا كمتر پرداختيم(  پنج مرحله براى آن پيش بينى شد )فهرست آن را نيز عرض مى

 .23شوند مجموعا  يك مرحله سه تا خانه سه طرف جدول كه مى -0    

 تاى سه قيدى كه طرف چپ است.23مرحله دوم ستون  - 2    

 «مرحله سوم ستون ارزش - 3    

 كنيم دو تا ستون دو قيدى بدست بياوريم. مرحله چهارم اين ستون سه قيدى را تجزيه مى - 4    

مرحله پنجم عنوان يابى يا توضيح ستون سه قيدى سمت راست كه قرار شد عنوان براى ستون سه  - 5    

 قيدى سمت چپ باشد )هم عنوان باشند و هم طريق(.

جدول خالى توضيح داده شده مرحله دوم بايد بگوئيم اين اين پنج قسمت را اگر توضيح بدهيم آن     

اصطالحاتى كه از نظام اصطالحات بدست آمده است )براساس هر روش فرضى كه به دست آمده باشد( 

 شود؟ آن هم كه توضيح داده بشود جدول تمام است. چگونه در اين جدول مدل تعريف ريخته مى
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چه صورتى اين است كه اين تقسيم سه، نه، بيست و هفت به  حاال در قسمت اول آن پنج مرحله سؤال    

8 گيرد؟ انجام مى
 

تا خانه اطراف جدول مدل چه  23خواهيم برسيم به  ى در مرحله اول مىهمين است كه در اينجا وقت 

خواهد نوع رابطه خاصى بين تقسيماتش و  توضيحى براى آن داريم؟ يعنى شيوه تقسيم ما چيست؟ آيا نمى

 نوع تقسيماتش بيان بكنيم؟

  در اين تقسيمات 3مفروض بودن تقسيم به  -0/0 

توانيم در مورد آن داشته باشيم؟ همين اندازه كه  تا چه توضيحى مى 23)س(: خالصه تا برسيم به اين     

 كنيم كافى است؟  بگوئيم سه بعد داشتيم كه هر كدام از آنها را سه تا سه تا تقسيم مى

)ج(: بايد اينگونه گفت: در روش تقسيمى كه مبناى آن تقسيم به سه باشد، و مثال موضوعات اينها باشند     

به  3، 3گوئيد اينكه پايه تكثير از يك به  آيد مى خانه بدست مى 23گيريد( اين  ا مفروض مى)و معناى آنها ر

كنيم و همچنين  است در نظام تكثير به اثبات رسيده است كه ما در اينجا به صورت فرضى آغاز مى 23به  9

 محتواى آن كه محورى،تصرفى،تبعى است اينها را فقط گزارشى ذكر كنيد.

                                           

توان توضيح داد بايد يك مثال در آن باشد و بعد  ما مشكلى كه در تدوين هم داريم اين است كه جدول خالى را نمى  8

 مشكل باشد.دهيم شايد خالى جدول را بخواهيم بگوئيم  بگوئيم كه اين را توضيح مى

 فرمائيد بايد جدول مدل را با اصطالحاتى كه دارد بياوريم ولو مفروض بگيريم. )ج(: يعنى مى    

و در جاى خودش هم توضيح « هماهنگى محور ظرفيت»گيرد  )س(: به عنوان تمثيل بگيريم به طور مثال يك جا قرار مى    

 بدهيم كه اين اصطالحات از كجا آمده است.

در حقيقت نظام توسعه « بر فرض اينكه در جاى خود به اثبات رسيده باشد»فرمائيد بايد بگوئيم  نجا همانطور كه مى)ج(: اي    

 شويم، قبال اينگونه بود كه ما وقتى و تكثير اصطالحات در اينجا اگر بخواهيم توضيح بدهيم وارد به بحث ديگرى مى

شود، بايد تفكيك كرد و  داديم، كه اين نمى ديگر را هم توضيح مىخواستيم به يك بحثى برسيم در همان بحث بحثهاى  مى

نويسيد: كه اين بحث در جاى خود مبسوط به صورت استدالل در نظام اصطالحات  و در پاورقى مى« بر فرض اينكه»گوئيد  مى

 نويسيد در جلد فالن. چاپ دوم مى  متقوم توضيح داده شده و بعدها در
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  منزلت سه سطح اوصاف سه طرف جدول اختالف -0/2 

)س(: مشكل ما اين است كه اگر بخواهيم اينگونه توضيح بدهيم مثل اين است كه گفتيم ستون اينجا     

 محورى سه اصطالحى كه در زير يك خانه جدول قرار گرفته است تقسيمات اوست.

( ترسيم شده بود 0)جدول شماره  8ه دارى كه در جلسه شمار )ج(: اينها را بايد به وسيله جدول گوشه    

و ذكر « مثال سطح الف، ب، ج»گذارى كنيد  براى هر سطح نامگذارى كنيد ستون سه تا قيدى يا وصفى را نام

شود و شامل سه موضوع  شود و در خودش ضرب مى كنيد كه از هر سطح به سطح بعد مثال سه برابر مى

 است.

جدول مدل تعريف داريد و هم در جدول تعريفى كه به وسيله اين خواهم بگويم تقسيمات را هم در  مى    

شود جدول تعريف واضح است كه چنين اشكالى نبايد باشد، بلكه بايد تبديل به موضوع  مدل ساخته مى

كنيم آيا معنايش اين است كه هر سطح بايد  گوئيم چگونه جدول مدل را توليد مى بشود، آيا ابتدائا وقتى مى

شود و در  ات سطح قبل باشد؟ در حالى كه آن چيزى كه محكى ماست به وسيله اين درست مىبيانگر تقسيم

 شود. آن تبديل موضوع مى

 كنيم بايد چگونه باشد؟ )س(: توصيف اولى كه ما از تقسيمات سه سطح مى    

 رويم به سطح ب و الى آخر. )ج(: بگوئيد سطوحى هستند از سطح الف اينگونه مى    

سازيم نه يكى، يك  دار درست كنيد تا توضيح اين مطلب آسان شود. ما دو جدول مى وشهجدول گ    

ها را داشته باشد، به خالف جدول تعريف كه نبايد داشته  گذاريد گوشه جدول را كه جدول مدل نام مى

 شود. گوئيد سطح الف، ب، ج، و خود مدل تعريف پس از اين سطوح درست مى باشد، در جدول مدل مى

)س(: اگر در قدم بعد براى معرفى اوصاف توسعه )كه هر وصف بايد به ستون خود مربوط باشد(     

 شود. بخواهيم با اين جدول مدل توضيح بدهيم مشكل پيدا مى
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دار نيست،  شود كه باالى آن گوشه شود بعد جدول تعريف درست مى )ج(: جدول مدلى در آنجا تمام مى    

 «تبديل موضوع»گوئيم:  ح هم مىو در آن جدول و به جاى سط

  اشراف هر عنوان بر سر منزلت، در سه سطح اوصاف -0/2/0 

 شود؟ )س(: اينجا انتقال از هر سطح به سطح ديگر چگونه انجام مى    

كند. مثال در  خواهيم به سطح دوم برويم منزلت اوصاف تغيير مى )ج(: بگوئيد از سطح اول وقتى مى    

وم ذيل توسعه سه عنوان باشد، و ذيل ساختار هم سه عنوان، و ذيل كارائى هم سه صورتى كه در سطح د

)البته بطور مثال « ظرفيت جهت عامليت»گيرند عبارتند از  عنوان، عناوينى كه در ذيل عنوان توسعه قرار مى

 عرض كردم(.

ط منزلتى است، بدين معنى كه كند و ارتباط آنها فقط ارتبا فرق مى« تقسيم»با « سطح»و اين را هم بدانيد     

منزلت سطح اول شامل است نسبت به سه منزلت در سطح بعد نه اينكه برآمده از ديگرى است، منازلى را 

 گوئيد اين مشرف بر سه منزلت است همينطور تا آخر. صحبت كنيد مى

 در جدول مدل تقسيمات نبايد معناى كل و جزء يا كلى و مصداق بدهد -0/2/2 

ا بگويم كه هميشه طرح سؤال برخاسته از دستگاه منطقى است، اگر شما آمديد طرح سؤال را اين ر    

هاى جدول به عنوان عناصر و اجزاء آن در  طورى قرار داديد كه جدول شما تبديل به يك كل شد و خانه

رد جدول خورد، اگر شد يك كلى كه اينها مصاديق اويند اين هم بد جدول تعريف بيايد، بدرد اينجا نمى

خورد، چون اين در حال سير به طرف جدول تعريف است. يعنى اين از ضعف كار شما نيست كه  نمى

پذيريد تعريف كنيد به تعريفى كه  شود بلكه اين از قوت برهان شماست كه نمى گوئيد توسعه تقسيم نمى مى

ه، االن زمان آن نيست چراكه ايد كه باز كل به عنوان اعضاء و منتج آن است، و متوجه« كلى و مصاديق»در 

 سازى اوئيد. در حال مدل
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  بررسى ستون ارزش -2 

وصف سه قيدى را  23)س(: نكته دوم: قبال در مورد ستون ارزش فرموديد به همان دليلى كه الزم است     

 از سه طرف جدول به نحو متشابك بياوريم وسط جدول قرار دهيم به همان دليل الزم است كميتهاى آن هم

به همين ترتيب متشابك كنار هم ديگر قرار بگيرند تا منزلتهاى آنها از نظر كمى هم متقوم بشوند، سؤال اين 

اى در مجموع براى شناسايى و كنترل تغيير دارد؟  است كه اساسا اينكه ستون ارزش چكاره است؟ چه فايده

 خواهد يا خير؟ اينها توضيح بيشترى نسبت به قبل مى

  غييرات كمى در تغييرات كيفىانعكاس ت -2/0 

خواهيد ريز مطلب را بيان كنيد كه مثال شتاب  )ج(: اين معناى اعداد و ارزش يك وقت است كه مى    

خورد لزومى به توضيح اين مطالب نيست و يك وقت  داشتن چگونه است و چگونه اينها به هم پيوند مى2

شوند بدين معنى كه هر گونه  يكديگر تعريف مىگوئيد اگر مفروض اين باشد كه اينها به  است كه مى

شود، يعنى كميات بريده از  باشد كه در منزلتها و كيفيتها ظاهر مى تغييرى در كميات اينها عينا تغييرى مى

شود همانجا بايد تكثير كميات هم  اند، آن وقت براساس نظامى كه تكثير مفاهيم مى كيفيات فرض نشده

 باشد. گاه بررسى آن همان جا مىقواعدى داشته باشد كه جاي

  ستون ارزش بيانگر نسبت مطلوب بين كميات براساس واحد مشترك كل -2/2 

 ها در چيست؟ )س(: اصل ضرورت اين شاخصه    

شود بعد از آن بايد نسبت  ها بايد نمونه بردارى بشود براساس واحدى كه تعريف مى )ج(: اين شاخصه    

 آوريم به صورت ستون ارزش در آيد. بين آنها در واحد كل كه مى

  ستون ارزش شاخصه تشخيص تعادل و عدم تعادل -2/3 

 )س(: كه چه چيز را نشان بدهد.    
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ايم براى هر كدام واحد نشان بدهيم و ربط بين واحد هر كدام  )ج(: اگر مفروض اين باشد كه ما نتوانسته    

ها را كه برداشتيم )بنا  ع بد است يا خوب، يعنى شاخصهرا به واحد كل تمام كنيم نشان خواهد داد كه وض

آئيم با حفظ نسبتى كه اين واحد در واحد كل دارا است  به واحدى كه براى خود جزء تعيين كرديم( بعد مى

 بينيم كه آيا اين مقدار كه بايد باشد وجود دارد يا نه؟ مى

  برابرى عدد خاص با كيفيت خاص شاخصه تعادل -2/3/0 

س(: يعنى تعادل و عدم تعادل عالوه بر مطالعه اوصاف كيفيت از طريق كميات معلوم ميشود يا منحصر )    

 به كميات است؟

)ج(: اصال تعادل و عدم تعادل كيفيتها پس از ضرب در كميتها قابل تميز هستند، نه كيفيتها را به تنهايى و     

 م تعادلها بگيريم.توانيم منشاء تعادل و عد نه كميتها را به تنهايى مى

كنيم و  گوئيم يك وصفى در منزلت خاصى داريم نگاه مى ايم مثال مى )س(: ظاهرا ما اينها را جدا كرده    

كنيم ببينيم  بينيم كه آيا داراى آن كيفيت كه بايد باشد هست يا نيست؟ يك عدد هم اينجا داريم نگاه مى مى

 كه آن عدد را دارد يا ندارد و به همين نحو.

)ج(: سؤال مهم اين است كه آيا اين عدد جايگاه خاصى را دارد و آن كيفيت هم جايگاه خاص خود را؟     

هاى مطلوب شما نوشته  دهد! يعنى عدد مطلوب و كيفيت كه اگر عدد به جايگاه نخورد معنى عدم تعادل مى

ود در مدل شما معلوم ها را در عينيت بررسى كنيد و اين عددها درست نش شده، كه هرگاه اين شاخصه

 شود كه وضع بحرانى است. مى

 «ارزش»ستون آدرس براى سهولت انتقال به ستون  -2/4 

 چيست؟« ستون ارزشها»فرقش با « ستون آدرس»برادر حسينيان : اين     
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ن گذاريم واال بعدا در نهايت آدرس هم نبايد بگذاريم دليل گذاشتن اال )ج(: آدرس را فعال در اينجا مى    

 اين است كه در انتقال ما به ارزش سهولت ايجاد كند.

 شود؟ )س(: يعنى بعدا ستون ارزش جايگزين ستون آدرس مى    

هاى اطراف جدول يك آدرس  )ج(: يعنى ما اگر در جدول آدرس دقت كنيم در واقع هر كدام از خانه    

، بعد آدرس 3، و برابر كارائى بگذاريد 2دارد يعنى برابر كلمه توسعه بگذاريد يك، برابر ساختار بگذاريد 

يابد، وقتى جدول شما درست شد شيب  شود و به همين ترتيب ادامه مى مى 0-2، آدرس جهت 0-0ظرفيت 

دهد. البته بهتر است كه در كتاب به  شود لذا جدول ارزش شما معنى سير ساده را نمى كار شما مشخص مى

انه در اطراف جدول بياوريد. مثال در برابر توسعه، يك و برابر همين ترتيب عدد هر خانه را در خود آن خ

جلو  0-3جلوى عامليت  0-2جلوى جهت  0-0ساختار، دو و برابر كارائى، سه و بعد از آن جلوى ظرفيت 

بگذاريد و الى آخر تا آن جدول آدرس شما عمال پر بشود كه بعد كه آن را در صفحه  2-0محورى 

 كند. تر مى از كجا آمد كه راه را خيلى سهل 0/0/0در مورد آن توضيح دهيد كه مثال آوريد راحت بتوانيد  مى

 جدول تعريف، ارائه كننده تعاريف متناسب با كنترل تغيير -3 

برادر پيروزمند : نكته مهم ديگرى كه در جدول كمتر به آن پرداختيم اين است كه كل جدول قرار است     

دهد كنترل تغييرات را براى ما ممكن كند حال بعد از اينكه ما همه مراحل  با انعكاس متقومى كه صورت مى

 را انجام داديم مثال حاال كنترل تغيير و شناسايى و ايجاد آن به وسيله اين جدول چگونه است؟

  انجام كنترل تغييرات ،به وسيله جدول معادل -3/0 

ول معادله )كه جدول احكام است( در همه گوئيد ببريم به طرف جد )ج(: يعنى جدول تعريف را مى    

علوم بعد از اصطالحات يك تعاريفى دارند بعد از اصطالحات، تعاريف و پس از تعاريف احكام عينى يا 

 معادله است.
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 )س(: حال بايد آن را هم اين جدول بيانگر باشد يا جدول جداگانه دارد؟    

 جدول معادله طبيعتا كار خيلى ساده است.)ج(: بايد جدول معادله هم داشته باشيد و در     

  توسعه اصطالحات )ادبيات( اولين و مهمترين مرحله ايجاد هر علم -3/2 

باشد ادبيات آن چگونه  يعنى در يك علم هميشه مهمترين و اولين قسمت سير، توسعه اصطالحات آن مى    

سازى و بعد از آن  و بعد جمله شود، اول علم صرف و سپس تعريف كه مثال علم نحو آن است درست مى

توان گفت به عنوان مثال مقاله نويسى در انتقال  خواهيم در مورد مطلبى يك مقاله بنويسيم مى وقتى مى

 گيرد. را مى« احكام»مفاهيم )در ادبيات( جاى 

 دهد يا خير؟ )س(: آيا جدول قدرت شناسايى و كنترل تغيير را به ما مى    

يف را نداشته باشيم محال است بتوانيم كنترل كنيم، اين بزرگترين سكوى كنترل )ج(: اگر جدول تعر    

 شود. است ولى مطلب به خود آن تمام نمى

شكل »)س(: يك بحث در بررسى شاكله اصلى جدول داشتيم، در مقدمه آن بحث توضيح داديد كه چرا     

 تواند پذيراى جدول تعريف باشد. نمى« مثلث

شود يعنى ابزارهاى كنترل درست  عريف تعاريف متناسب با كنترل تعريف درست مى)ج(: در جدول ت    

 شود نه بدين معنى كه خودش هم كنترل كند. مى

كنيد يعنى زمان را مكانى  به عبارت ديگر فرق است بين آنجا كه اشياء را بريده بريده از هم مالحظه مى    

ست، اما فرض ما در اينجا خالف اين است لذا تعريف كنيد كه در اين صورت كنترل تغيير محال ا

گوئيد اين موضوع در مجموعه شامل خود چه  ايم تعريف متناسب با كنترل تغيير بدهيم بعد مى توانسته

ها در جايگاه خودشان نبودند براى  جايگاهى داشته و چه نسبتى را بايد داشته باشد اگر فرضا اين شاخصه

وش داده شود كه آيا ما بايد براى ايجاد تغيير از موضوعات خرد شروع كنيم نحوه ايجاد تغيير در آن بايد ر
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گردد به اينكه محورها را دست بزنيم يا تابعها را  يعنى آيا روش كنترل پس از تعريف شدن موضوعات برمى

ن و يا هم تابع و هم محور را و اساسا به چه نسبت بايد دست بخورد؟ و يا تركيبى است از كل اينها بدي

اى رساند و بعد  ها را دست زد بعد به يك مرحله اى و متصرف صورت كه بايد تابعها را رساند به يك مرحله

خواهد كه روش آن  محورها را و سپس به صورت متقوم همه آنها را تغيير داد آن يك جدول ديگرى مى

 ساز. روش معادله است ولى بدون تعريف معادله

 عريفى كه زمان و مكان در آن متقوم بوده و مبناى فاعليت تعريف شده باشدمعادله ساز بودن جدول ت -3/3 

 )س(: شاخصه تعريف معادله ساز چيست؟    

تنظيم بشود بدين « زمانى»)ج(: شاخصه آن اين است كه تعريف هرگز تجريدى نباشد متقوم باشد، و     

يف شود و در نظام فاعليت توسعه يعنى معنى كه زمان بايد براساس فاعليت تعريف شود و مكان، زمانى تعر

زمان به عنوان متغير اصلى مالحظه بشود، مكان تعريف شده در اين دستگاه متغير فرعى، و كارايى تعريف 

 شده در اين دستگاه متغير تبعى خوانده بشود، و هر سه اينها به نحو وصف متقوم باشند.

  نواقص جدول مثلثى شكل براى جدول تعريف متقوم -4 

  خرد شدن عناوين در سطوح بعد، در جدول مثلثى -4/0 

تواند پذيراى تقوم باشد ولى  فرموديد مى )س(: اگر متقوم بودن كافى باشد كه در مورد مثلث هم كه مى    

 پذيراى كنترل تغيير نيست.

صرف يعنى: اگر تعريف را از راه ديگرى بدست آوريم بدرد ت« تعريف متناسب با تغييرات»)ج(:     

خورد در شكل زير كه مالحظه بفرمائيد فرض كرديم كه سه موضوع در سطح دوم توسعه قرار دارد كه  نمى

حاال آيا آن خطى كه نماينده اين سطح است در « آن سه موضوع عبارت بودند از ظرفيت، جهت، عامليت

تواند  نه سه چيز را كانه مى تواند يك چيز را نشان دهد گيرد )در گوشه روبرو( فقط مى خانه الف كه قرار مى
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يابد به خالف جدول  شود موضوعات همراه آن تعدد نمى فقط خود توسعه را نشان دهد يعنى خرد كه مى

مورد نظر ما كه اين ضعف را هم نداشت يعنى فرق جدول مورد نظر ما با جدول مثلثى شكل در چندين 

د يك جريان را طرح كنيد و تغيير ايجاد كنيد يعنى تواني چيز است يكى اينكه در جدول مورد نظر ما بعدا مى

 مدل تنظيم يك جريان بشود.

 دهد. خواهم بگويم خود جدول مدل جريان را نشان نمى )س(: مى    

تواند بگويد بين ستون دو قيدى سمت  دهد. يعنى مى )ج(: بله ولكن تعريف متناسب با جريان را ارائه مى    

است و نتيجه آن « موضوع تبعى»گفتيم  ى بين ستونى كه ما قبال به آن مىراست و دو قيدى سمت چپ )يعن

بود( چه موضوع اصلى وجود دارد؟ يعنى از يك موضوع به يك موضوع ديگر، از طرف « مقاصد خرد»هم 

ساختار )در عين حال اينكه در آن كارائى هم حضور دارد( به طرف كارائى )در عين حال كه آنجا هم 

دهد كه در جدول كارنامه اگر بخواهيم از  گفتيم اين يك حركت را نشان مى رد( آن وقت مىساختار وجود دا

الزم است « ضرورت بررسى موضوعات»برسيم، موضوعات ستون « مقاصد خرد»به « تبعى موضوع»ستون 

شود و ارزش آن  آمده است شناسايى مى« مباحث مورد بررسى»كه اين عناوين با سه شاخصه كه در ستون 

توانيد اين را بگوئيد مضافا به اينكه  شود، در حاليكه در جدول مثلثى شما نمى ر ستون ارزش ثبت مىد

منعكس شدن خصوصيات داخلى در جدول مثلثى ممكن نيست يعنى اين از جهات مختلف با آن از زمين تا 

 آسمان فرق دارد.

 دوتا است؟ برادر حسينيان : روش كنترل وضعيت با آسيب شناسى يكى است يا    

)ج(: صحيح است كه بگوئيد آسيب شناسى برابر است با ارزيابى وضعيت و نه كنترل وضعيت، آسيب     

شناسى و ارزيابى هر دو يكى هستند چه بخواهيد ارزيابى يا نقد كنيد يك چيز را، و چه بخواهيد آسيب 

دهيد يعنى  ت كه انجام مىشناسى كنيد هر دو يك چيز است ولى كنترل وضعيت آن هميشه كار دومى اس
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اى كه داريد كنترل وضعيت و بردن وضعيت به طرف ديگر است، )البته برنامه از چند قسمت تشكيل  برنامه

 شده كه يك قسمت آن هم كنترل كردن است.(

كنيم يعنى در حقيقت در حال ارزيابى وضعيت  )س(: اينها را ما حد وسط قرار ميدهيم و دو قيدى مى    

 ساختار آن و آثار آن ساختار چيست. هستيم كه

آيد كه اين را يك تجزيه ساده نام بگذاريم(  )ج(: باز بنابر تعريفى كه انجام گرفته )يعنى به نظر من نمى    

ساختار به معناى ساختار زمان، ساختار متقوم به زمان يا متولى به زمان هست. در بيان ساده ابتدائا با يك 

ارزش سيب »توان همان مثالى كه گفتيم، بگوئيد  نايى را پيدا كند عيبى ندارد، مىمثال ذهن طرف اولين آش

نويسيد و بعد مالحظه  كه در آن ارزش سيب را در طرفى و سيب شيرين را در طرف ديگر مى« شيرين

اى بين ارزش و سيب شيرين وجود دارد يا خير؟ مثال اگر مقصد از سيب شيرين باال  كنيد كه آيا رابطه مى

شود ارزش سيب هم باالتر  رفتن ارزش سيب باشد آن وقت بايد بگوئيد كه هر چه شيرينى آن بيشتر مى

گوئيم بنابراين ارزش اين ربط پيدا كرد به يك مقوله  گوئيد و مى رود اين را در ابتدائى ترين مرحله مى مى

 زش جدا نيست.گوئيد ساختار اصال از ار است ولى در مرحله بعد مى« ساختار سيب»عينى كه 

 «توسعه موضوعا»علت عدم لزوم ستونى براى شناسائى  -5 

برادر پيروزمند : فرموديد كه ما يك طرف به وسيله اوصاف دو قيدى يك طرف جدول ساختار را     

كنيم )منظور از  كنيم و با اوصاف دو قيدى طرف ديگر جدول كارايى را شناسايى مى موضوعا شناسايى مى

پرهيز از متقوم نبودن است( لذا اين دو ستون به واسطه تجزيه كردن تعبيه شد كه طرف « عاموضو»ذكر قيد 

راست ساختار و طرف چپ كارائى موضوعا شناسايى بشوند؛ سؤالى كه براى دوستان باقى بود اينكه به 

 داراى ستونى باشد؟« توسعه موضوعا»همين روال چرا الزم نيست 

  خانه سه طرف جدول 23پس از گذر از تغيير موضوعى جدول مدل  -5/0 
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رسد به  كند تا مى آئيم حاصل مدل تعريف، يك سير را درست مى )ج(: وقتى كه ما در جدول نهائى مى    

تا خانه اطراف جدول براى رسيدن به اين بخش داخلى است، 23ستونهاى درونى جدول در حقيقت سير 

گذشتيم موضوعا جدول ما يك جدول ديگرى شده يعنى از سطح اول و دوم و سوم سه طرف جدول كه 

مالحظه شد اگر سه  3 جلسه 2يعنى در مدل ما چيز ديگرى پيدا شده است يعنى چنانچه در جدول شماره 

آئيم روى  شويم مى ندارد بلكه از سطوح كه خارج مى« گوشه»سطح را بگذاريم در مرتبه چهارم ديگر جدول 

ظام مدل تعريف ما( اين چيزى است كه در درون سه سطح قرار موضوع مدل تعريف، موضوع مدل )يا ن

دارد سه سطح براى پيدايش اين نظام مدل بود و خود اين سطونهاى درونى هم رديف سه سطح قبل نيست، 

شويم در خود مدل، خود مدل در ستونهاى داخل جدول قرار دارد، و اين  گذريم وارد مى از سه سطح مى

 تعاريف است. مدل پايه درست شدن نظام

  در ستونهاى داخلى جدول مدل« توسعه»حضور متقوم  -5/2 

آئيم )يعنى از سطح سوم كه گذشتيم( اصوال  دهد، در مدل كه مى حاال كه مدل نظام تعريف را نتيجه مى    

توسعه به صورت متقوم آمده است اولين سطر ستون دو قيدى سمت راست ساختار زمان )يا توسعه( سطر 

 تار مكان )يا ساختار( و سطر سوم ساختار كارائى قرار دارد.دوم ساخ

 )س(: اينها همه ساختار است ساختارى كه نسبت آن با ابعاد ديگر معلوم است.    

هاى اطراف جدول چه چيزى داشتيد؟ اجزاء يا ساختار زمان را  )ج(: قبل از اينكه به مدل برسيد در خانه    

گوئيد:  ا كال آورديد در يك موضوع و موضوعا بررسى كرديد ديگر نمىيعنى شما در حقيقت ساختارها ر

 گوئيد: موضوعا ساختار زمان قابل بررسى است. ساختار، موضوع تقسيم است، مى

 دهد و هم زمان را. خواهيد بفرمائيد اين ستون سمت راست هم ساختار را نشان مى )س(: يعنى مى    
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هم كارائى را يعنى در ستون دو قيدى سمت راست )به صورت )ج(: هم ساختار را و هم زمان و     

 متشابك( اولين خانه زمانى دومين خانه ساختارى و سومين خانه كارائى است.

دهد و  )س(: همين در مورد ستون مقابل دو قيدى سمت چپ هم هست آن هم، هم ساختار را نشان مى    

 هم كارائى را.

م ساختار بدنبال سهم زمان حضور بيشترى دارد، هر چند كه سهم )ج(: بله، ولى در طرف راست سه    

كارائى هم وجود دارد ولى سومين خانه آن چيست؟ كارائى، در طرف چپ سهم كارائى بيشتر است هر چند 

باز مفهوم زمانى هم داردو همچنين مفهوم ساختارى، يعنى اينكه منزلت سطر اولى آن منزلت كارائى زمانى 

دومى آن، كارائى ساختارى و منزلت سطر سوم، كارائى كارائى، هر سه با هم متقوم است منزلت سطر 

هستند. پس بنابراين از سه سطح اطراف جدول كه گذشتيم مدل تعريف در ستونهاى داخلى جدول مالحظه 

 شود. مى

  سه سطح اطراف جدول، رابط درون و بيرون جدول مدل تعريف -5/3 

برويد به يك جايى برسيد كه يك عنوان داشته باشيد كه شامل بر كل جدول ما هرگاه از سه سطح بيرون     

گانه ستون عناوين )ستون سه قيدى سمت راست( 23تايى ديگر جزو عناوين 23باشد كه برود در جدول 

هايى داشته باشد كه در ستون سه قيدى سمت چپ آن جدول قرار بگيرد كه  قرار بگيرد بعد آن شاخصه

گردد، درون آن  شود مشخص مى و درون از طريق عنوانى كه باالى سر خود اين قرار داده مى ارتباط بيرون

گانه كه 23عنوان چيست؟ سه شاخصه منعكس در ستون سه قيدى سمت چپ؛ بيرون آن چيست؟ عناوين 

گيرند.  تر قرار مى تا( در يك جدول شامل 23شود  جدول ديگر است )كه با اين جدول مى 26باالى سر 

 ابطه بين اين درون با آن جدول شامل چيست؟ اين سه سطحى است كه در مدل شما است.ر
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گوييم  در جدول تعريف مى« موضوعا»گفتيم  آئيم سراغ اين جدول تعريف، در جدول مدل مى حاال مى    

گوئيم يك موضوعاتى كه در سمت راست قرار  گيرد و بعد مى ، تبديل موضوعات صورت مى«موضوعات»

آيد، و باالى سر اينها هم يك مسير را  و يك موضوعاتى سمت چپ كه كل آن در نظام تعريف در مىدارد 

 دهد كه ديگر اين داخل خود جدول نيست. نشان مى

  

 «اى، ساختارى و كارائى توسعه»مشتمل بودن هر ستون بر عناوين  -5/4 

يدى سمت چپ يا راست( معرف ساختار فرمائيد نسبت بين منزلتها )اعم از اوصاف دو ق )س(: يعنى مى    

 و توسعه هم هست.

هاى سطر اول، چهارم، هفتم،  اى هستند يعنى عنوانهاى خانه )ج(: البته بعض عناوين آن عناوين توسعه    

 تا كارائى است.9تا مكانى و 9خانه زمانى است، و به همين ترتيب 9دهم،... تا 

  است نه بيانگر اوصاف توسعه« ن در نفس تعريفجريا»اوصاف باالى جدول تعريف، معرف  -5/5 

 )س(: اگر اينگونه است ديگر اوصاف توسعه را در باالى جدول براى چه داشته باشيم؟    

)ج(: مالحظه بفرمائيد در جدول تعريف ديگر معناى اوصاف توسعه را به آن معنايى كه در جدول مدل     

د نفس تعريف است، معرف جريان در نفس تعريف هست نداريم، در جدول مدل معرف جريان در خو

بينيد  اى وجود دارد! يعنى اينجا موضوعاتى را كه در جدول مدل مى بودن غير از اين است كه اوصاف توسعه

در جدول تعريف در حال ذكر عناوين آن هستيد نه اينكه در جدول تعريف بگوئيد: عناوين باالى جدول 

« حاكميت جريان»ساختار يا در قبال عناوين كارائى است بگوئيد اين دارد  )عناوين توسعه( در قبال عناوين

 دهد. را نشان مى

 )س(: پس در جدول مدل نگوئيم يك طرف توسعه طرفى ساختار و طرفى كارائى است.    
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زمانى كه »گوئيد:  كند در خود مفهوم تعريف گاهى مى )ج(: جدول ما خارج از جدول جريان كه بيان مى    

اين در بيان از زمان است زمانى كه « زمانى كه حاكم بر تعريف ما هست»گوئيد  گاهى مى« شود ريف مىتع

حاكم بر تعريف است، غير از زمانى است كه درون تعريف ما وجود دارد، در زمانى كه حاكم بر تعريف ما 

گوئيد در حال  و مى هست موضوعاتمان را بايد ذكر كنيم مثل فرق بين زمانى كه در خود اين عينك هست

خواهم بگويم  گذارم اين ديگر زمان عينك نيست، مى دارم و بر چشم مى تغييرات است و زمانى كه آنرا برمى

توانستيم پاك كنيم  كند، يعنى اين را مى عناوين باالى جدول تعريف سير حاكم بر جريان تعريف را بيان مى

داد ولى معلوم  جدول تعريف كار خود را انجام مى كرديم چون خارج از جدول است اگر اين را پاك مى

دهد. اگر اين اوصاف باالى جدول را  گذرد ولى حاال آن مسير را نشان مى شد كه چه جريانى در آن مى نمى

رسد صحيح است كه نداند از اين  نداشته باشيد جدول شما فلش ندارد يعنى كسى كه جدول به دست او مى

 يا امر حاكم بر تنظيم اين چيست؟طرف بخواند يا از آن طرف 

اى باشد؛ يعنى آيا هر فلشى بگذاريم درست است و الزم نيست  تناسبات اين عناوين بايد تناسبات توسعه    

اى  زنيم كليه تناسبات توسعه هيچ تناسبى با جدول ما داشته باشد؟ يا اينكه نه در خود فلشى كه در اينجا مى

بارت ديگر اگر كسى اين فلش را خوب متوجه باشد بايد بزرگ و كوچك شود، به ع در تعريف مشاهده مى

شدن موضوعات از نظر ارزشى و جايگاهى را در همين فلش بدست بياورد آن هم نسبت به كل سير، مثال 

خواهيم در جدول از آن صحبت  موضوع اصلى است كه ما مى« كليات كارنامه تحقيقات فرهنگستان»عنوان 

خود اين موضوع در درونش يك بخش اصلى و يك بخش فرعى و يك بخش تبعى دارد، كنيم در عين حال 

، در عين حال تناسب )يا فلشى( كه معرف جريان «ضرورت موضوعات»نسبت به « منزلت»و يك بخش 

خواند يعنى صحيح است بگوئيم توسعه يك  است زمانى كه حاكم بر جريان است با خود جدول كامال مى
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توان آن را  كند جريان حاكم بر خود جدول را كه مى ا دارد كه آن تقسيمات تعريف مىتقسيماتى در اينج

 مختصات جدول دانست.

  

  در مطالعه موضوع« اصل بودن حركت»باال قرار داشتن اوصاف توسعه در جدول مدل عالمت  -5/6 

مان قرار داديد مفهوم آن آن وقت چيز ديگرى بايد بگويم اينكه هرگاه در مختصاتتان مختصات اصلى را ز    

خواهد بگويد موضوع  چيست؟ چرا اوصاف توسعه را باال گذارديم حداقل مطلب اين است كه اين مى

كنيم سير  ترين موضوعمان است، يعنى جدولمان را هم كه بخواهيم معرفى بكنيم سعى مى حركت اصلى

 حركتى را در آن نشان دهيم.

  است« توسعه، ساختار، كارائى»ى معرف هر ستون دو قيدى به نسبت مساو -5/3 

 برادر رضايى : جواب سؤالى كه آقاى پيروزمند مطرح كردند مشخص نشد.    

دار را عدد گذارى كنيد كه در پيدا كردن  دار است بيائيد يك جدول گوشه )ج(: همين جدولى كه گوشه    

ترين موضوع زمان  سطح دارد اصلى در جدولى كه سه 0/0/0شود كه  آدرس راحت باشيد آن وقت معلوم مى

 واقع شده است.

فرمائيد )سطح اول و  )س(: به جدول تعريف كارى نداريم ولى در جدول مدل در سه سطحى كه شما مى    

فهميم كه اولى شامل است و دومى در  دوم و سوم اطراف جدول مدل با صرف نظر از ارتباط آنها( فقط مى

خواهيم نگاه كنيم  مثل پوست پياز، با توجه به اينكه وقتى ما ابعاد يك چيز را مىگيرد  تر قرار مى منزلت پائين

( منزلت توسعه 0/0/0گوئيم منزلت اول ) خواهيم انعكاس آنها را در هم ببينيم هر چند در جدول مى و مى

د و ( كارائى، و در سمت كارائى همين را در مقاصد خر0/0/3( ساختار و سومى )0/0/2است بعد دومى )

بينيم، ولى چرا موضوعا در جدول مدل تعريف براى خود توسعه هويت مستقل قائل نيستيم با  كالن مى
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خواهيم يك روند حركت را  خواهيم برويم در آن جدول تعريف و بگوئيم كه مى توجه به اينكه فعال هم نمى

در ستون دو قيدى طرف مالحظه كنيم ولى در ستون دو قيدى سمت راست بر خود ساختار متمركز شديم و 

 مقابل بر كارائى متمركز شديم.

اى هست يا نه؟ در جدول كارنامه هم نگاه كنيد  )ج(: آيا عنوان سطر اول ستون دو قيدى وصف توسعه    

روش »شود  است حاال دو خانه را رها كنيد و بيائيد سطح سوم كه مى« اصول اوصاف توسعه»سطر اول 

تمام آنها مقيد به توسعه « نظام كيفى كمى توسعه»گوئيد  مى 3تر سطر  يد پائينبيائ« تنظيم اصطالحات توسعه

اى داريم، و ديگر صحيح نيست كه بگوئيد ساختار زمان يا ساختار مكان  ذكر شده يعنى عنوان توسعه

تا 9تا امر مكانى 9تا امر زمانى 9موضوعتان موضوعا مورد بحث و بررسى قرار گرفته است، بلكه بايد بگوئيد 

امر كارائى در اين ستون وجود دارد كه غلط است اگر بگوئيد تقسيمات ساختارى، نبايد هم بگوئيم مجموعه 

باشد، و به همان نسبت كه  آنها ساختار است، به همان نسبت كه معرف ساختار است معرف توسعه مى

 باشد، اينها متقوم هستند. معرف توسعه است معرف كارائى مى

 سيله مالحظه اختالف نسبت تأثير ابعاد، به تفكيك ابعادو« تجزيه» -5/8 

برادر پيروزمند : به اين ترتيب آن ستون سه قيدى را كه داشتيم تجزيه هم نكرديم همين حرف را راجع     

كنيم اصال تجزيه كنيم براى  گوئيم توسعه و ساختار و كارائى را هر سه را با آن مطالعه مى زنيم مى به آن مى

كنيم تا ساختار را از كارائى جدا كنيم و بتوانيم هر يك را جداگانه مطالعه كنيم،  فرموديد تجزيه مى چه؟ شما

 اى متشابك و متقوم است. هر چند تجزيه، تجزيه

ديديد  ديديد هم در طرف چپ جدول متقوم مى )ج(: هم در طرف راست جدول سه بعد را متقوم مى    

 نهايت سهم آن كم و زياد شده است.
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)س(: يعنى يك سمت محور و ساختار و در سمت اصلى آنها تبعى و يك طرف كارائى محور و آن دو     

 گويند يك طرف هم بايد توسعه بوده و آن دو تبعى باشد! تبعى است، حاال ايشان مى

ديديم حال آيا سؤال  )ج(: در اوصاف سه قيدى سمت چپ هر سه بعد زمان و مكان و كارائى را كه مى    

 شما بر اين سه وارد بود؟

 گفتيم هر سه تا مركبا حضور دارند. )س(: نه، چون آنجا داعى نداشتيم مى    

 )ج(: اين ستون سه قيدى بيانگر چه بود؟    

 وصف سه قيدى بود كه كل تعاريف ما در آن آمده است. 23)س(:     

 تا در سه قسمت مجزا نوشت. 9تا  9شد به شكل فرضا  تا را مى 23خواهم ببينم  )ج(: نه، مى    

آئيم و  شود براى اينكه متقوم بشود مى )س(: آن را بررسى كرديم گفتيد آنگونه سه بلوك جداگانه مى    

 دهيم. وسط قرار مى

تاى سه قيدى هست، شما فرموديد براى اينكه بلوكها جدا نشود به صورت  23)ج(: موضوع ما در اين     

قتى آورديم موضوع ما هم زمان و هم مكانش و هم كارائى آن در اين هست )س: ايم اينجا و متشابك آورده

 كنيد كه اينها پشت سر هم به ترتيب نوشته شده ديگر وارد نيست؟ بله هست( اين اشكالى كه مى

 اند و سه بعد هستند. )س(: اينجا كه اشكال نيست متقوما آمده    

وصف مجزا سه طرف جدول  9سه بعد را به صورت سه گوئيم اين  )ج(: سه بعد هستند، گاهى مى    

خواهم بگويم ترتيب، نظام، منزلت، تقديم و تأخرى را كه در  گوئيد متشابك بنويسيم مى بنويسيد، گاهى مى

اينجا قرار داديد تا آخر كار نحوه متشابكى كه گذاشتيد اين چه نحو تشابكى است كه زمان و مكان را در 

 دهد. يك شيب قرار مى
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گذارى كه در جدول منعكس است، قرار  )س(: اينها به ترتيب اولويت در سه بعد، به ترتيب همان شماره    

 گيرند. مى

)ج(: چرا پشت سرهم نوشتيد چرا به صورت سطر ننوشتيد؟ در اطراف جدول به يك صورت ديگرى     

ايد در حالى كه  ب به آن دادهبود )سه طرف بود( اين را قبول داريد؟ حاال در يك ستون آمده است، يك شي

 داديد. بايد سه شيب مى

نيست كه بگوئيم از يك مبدأ به سمت پائين حركت « زمانى»)س(: اصال اينجا شيب مفهوم نداشت، چون     

 اى از تعريف است. كنيم ديد ما نسبت به اين، اينگونه بود كه همه اينها با هم وضعيت موضوع، مرحله مى

 كه دارد. )ج(: اول و آخر    

 )س(: اول، آخر، وسط غير از اين است كه معنى زمانى دارد يعنى از باال به طرف پائين برويد.    

گوئيم، آيا اينها مترتب بر يكديگر هستند يا نيستند اين ترتب آنها ترتب  )ج(: كلمه شيب را در ترتيب مى    

سه را نشان ميدهد( پس تخصيص به هيچكدام دهد؟ )س: هر  زمانى يا مكانى يا كارائى كداميك را نشان مى

كند )س: تجزيه براى همين منظور بوده است( سؤال  گوئيد تخصيص پيدا مى ندارد حاال در تجزيه شما مى

اى كه كرديد براى اين است كه نسبت تأثيرها را كم و زياد بكنيد و اختالف در آن  من اين است كه تجزيه

توانيم اوصاف را تجزيه كنيم يعنى يك  ايد اگر مفروض اين باشد كه مى دهببينيد يا خود اوصاف را تجزيه كر

كنيم، اگر وصف عارى از وصف آخر ببينيد ديگر اصال وصف تعريف  وصف را عارى از وصف آخر مى

نشده است. وصف دو گونه قابل تجزيه است يكى انتزاعى و تجريدى ولى اگر وصف يك موضوع باشد در 

دا شدن كه نيست سفيدى نمك را از خود نمك جدا كنيد بگوئيد اين سفيدى نمك ء عينى قابل ج يك شى

 است.
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ايم، و تازه تفكيك ما هم تفكيكى  )س(: براى تسهيل در مطالعه و مقايسه است نه اينكه واقعا جدا كرده    

پذيرفته شده كنيم )اينها همه  نيست كه منفصل بكند، تفكيكى است كه تأثير آنها را در همديگر مالحظه مى

كنيم تا بيائيم و بگوئيم اينها معرف ساختار است اينها  گوئيد تجزيه مى است( منتها در عين حال شما مى

 بينيم. معرف كارائى و نسبت بين آنها را مى

كنيم كه بگوئيم اوصاف ساختار جدا شد از اوصاف  )ج(: نه، يادمان نرود اوصاف ساختار را جدا نمى    

 كارائى.

  است براى كنترل نه تفكيك ذات« تجزيه به نسبت»تجزيه  -5/9 

كنيم يك وقت براى تقريب به اذهان اول بگوئيد ارزش سيب شيرين، و بعد  بحث را اينگونه طرح مى    

گوئيم اينها در  زنيم و مى اين حرف را نمى« تعريف متقوم»آئيم در  كنيم، ولى يك وقت مى بگوئيد جدا مى

كنيم و در آن تجزيه به نسبت هم موضوع و  مى« تجزيه به نسبت»تند اگر جدا نيستند عينيت جدا شدنى نيس

گوئيد اين عنوان واسطه  كنيد مى آوريم يعنى شما وقتى تجزيه مى ها را هم داخل خود آن مى خود شاخصه

 بين دو نسبت موجود در دو طرف جدول است يعنى در ستون دو قيدى سمت راست عناوينى كه داريم اگر

شود در رفتن از  بخواهيم برسيم به مقاصد خرد كه ستون دو قيدى سمت چپ است يك موضوعى طرح مى

  ستون سمت راست به ستون سمت چپ

 )س(: حاال اصال خود شما دو قيدى شدن آن را ضرورت و توجيه آن را بفرمائيد تا مطالب بعد.    

ضوع را بخواهيد تحليل بكنيد تجزيه به نسبت هرگاه يك مو« تفكيك ذات»نه « تجزيه به نسبت»)ج(:     

شود( كنترل كنيد؛ كه در كل  بكنيد بعد تغييراتى كه بين اين نسبت و اين نسبت را )كه در وسط واقع مى

 كنيد كه تغييراتى را در تجزيه به نسبت مشاهده كنيد. معادله سازى هم كارى جز اين نمى

  اف دو قيدى به تبعيت از اوصاف سه قيدىوجود اوصاف مربوط به سه بعد در اوص -5/01 
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در ستونى سه قيدى از اولى تا بيست و هفتمى توسعه و ساختار كارائى با هم حضور دارند يا ندارند     

گوئيم هرگاه تجزيه به نسبت هم درست كنيد در آنجا هم حضور دارند پس در اينجا هم حضور  )بله( مى

كنيد در دو  كنيد دو نسبت را كم و زياد مى كنيم( تجزيه به نسبت مى دارند )س: تجزيه به نسبت براى چه مى

 كنيد كه بتواند موضوع در وسط قرار بگيرد. طرف مالحظه مى

 آيد اى بيشتر بدست نمى با سه قيد دو عنوان تجزيه -5/00 

 )س(: سؤال همين است كه چرا دو نسبت؟    

گيرد دو قيد  قيدتان بايد محور باشد كه حد وسط قرار مى)ج(: شما مگر اينجا سه قيد بيشتر داريد يك     

 توانيد داشته باشيد كه بخواهيم سه ستون درست كنيم. ديگر بيشتر نمى

 گوئيد چون حد وسط است ديگر خود آن يك جدول جداگانه ندارد. برادر رضايى : شما مى    

 )ج(: حد وسط شما در هر دو وصف تجزيه شده حضور دارد.    

  قيد مربوط به موضوع، حد وسط دو عنوان تجزيه شده -5/00/0 

شود يك بار در  )س(: يعنى توسعه اصل است هم در ساختار و هم در كارائى اگر حد وسط تكرار مى    

 ساختار و يك بار در كارائى يعنى حد وسط اصل در ساختار و كارائى است.

تواند توسعه  ؤال اينجا است كه حد وسط كه نمى)ج(: حد وسط حتما اصل در ساختار و كارائى است س    

 است نه ساختار.« معرف موضوع»شماست حد وسط « موضوع»باشد قيد وسط ما چه قيدى است؟ 

 است.« محورى يا تصرفى يا تبعى»)س(: حد وسطى كه اينجا ما قرار داديم     

ا با سه وصف بيشتر شناخته )ج(: هر يك از اين سه بايد در دو طرف جدول تكرار بشود، موضوع شم    

شد )كه وصفهاى بزرگتر از آن هم بايد از همين كوچكترين وصفها درست شود يعنى بزرگترين وصف  نمى
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توانيد داشته باشيد چون اگر چهارتايى  تواند از اين قاعده مستثنى باشد يعنى چهارتايى نمى شما هم نمى

 دانيد چه كنيد مجبوريد بگوئيد بسيط است( آيد نمى مى داشته باشيد تجزيه كمترين كه بكنيد آن يكى اضافه

  وسيله شناسائى و كنترل تغييرات موضوع« تجزيه به نسبت» -5/02 

هر كدام از مجموع اوصاف تجزيه شده معرف چه « تجزيه به نسبت»برادر پيروزمند : حاال در اين     

عاد را با يكديگر كه با توضيحات قبلى هست؟ اگر ما بگوئيم در حال تجزيه هستيم كه مقايسه كنيم اب

 ناسازگار است، اگر چيزى غير از اين است بايد توضيح بفرماييد.

كنيم براى اينكه كنترل كنيم موضوعمان را، يعنى اين ستون سه قيدى سمت  )ج(: تجزيه به نسبت مى    

در اين ستون واقع بشود متناسب چپ را اگر ما بخواهيم مالحظه بكنيم بايد معلوم باشد كه اگر چه تغييراتى 

با پايگاهى كه در جدول شامل دارد خوب است يا بد، مطلوب است يا نه؟ براى تعيين اين امر مجبور 

 شويد خود آن را تجزيه كنيد. مى

 يك دقت روى چند تا چيز بفرمائيد:     

 بگوئيم مفروض اين است كه تجزيه تجريدى نكنيم. - 0    

كنيم كليه اوصاف را از يكديگر قيچى نكنيم، مفروض  ض اين است كه تجزيه كه مىبگوئيم مفرو - 2    

حضور « توسعه ساختار كارائى»حضور دارد، و اين طرف هم « توسعه ساختار كارائى»اين است كه اينجا 

دارد، نهايت اينكه نسبت اينها با يكديگر مختلف است، و بين اين اختالف نسبتهاست كه خود موضوع ما 

 شود. بل تعريف مىقا

گويند اگر ما بنا  بندى و مى شود به نحوه دسته آيد كه برادران ذهنشان معطوف مى به ذهن من اينگونه مى    

تاى هم باالى سر آن داشته باشيد، در حاليكه سه 23شد سه طرف بنويسيم پس اينجا هم بيائيد يك ستون 
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ستون سه قيدى سمت چپ را بدست آورديم براى سطح رد كرديم براى اينكه اين بدست بيايد بعد اين 

 اينكه بتوانيم آن را تجزيه كرده و متون عناوين را بدست آوريم.

)س(: االن جدول خالى تمام شد حاال كه نحوه قرارگيرى اصطالحات در آن مانده است اينكه شيوه تكثير     

شود؟ چرا  ونه اينجا نوشته مىباشد منتها اينكه اين اصطالحات چگ اصطالحات چگونه است مفروض مى

اينجا توسعه، ساختار، كارائى شد چرا كارائى نسبت بين اين دو تا قرار نگرفته و يا بالعكس اين قدم اول، 

 قدم دوم سه سطح اصطالحات ارتباطشان با يكديگر چيست؟

 شود تمثيلى جدول مدل تعريف بيان كنيم. )ج(: يعنى به عبارت ديگر تا آنجا كه مى    

  

* * والسالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته * *      
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 بسمه تعالی

 

 14جلسه 

 2268  

 21/6/73دقیقه طرف اوّل كه بخش عمده آن ضبط شده است.  20تا  2جلسه 

 21/6/73تا آخر طرف اول نوار  3جلسه 

 31/6/73. 2دقیقه از نوار 13( و 1طرف دوم نوار) 4جلسه 

 ماعیل ریگی نژادپیاده كننده: اس

 3/1/84تاریخ پایان كار: 

را به صورت موصوف و وصف یكی از مطالبی كه مهم هست این وابستگی  االسالم والمسلمین حسینی:حجت 

بعضی  و «ماهیّتمقوم وصف ذاتی و »گویید  كه گاهی كه وصف را می]مورد[ در این است, ساده شرح دادند 

 .ید كه احیاناً وصف كمال موصوف هست و مقوّم ماهیّت هم نیستگوی می «اوصاف غیرذاتی»از اوصاف را 

د كه اصل در یگیر و موصوف را هم موضوعی میكنید میبه هم مالحظه نسبت را اینگونه  هاگاهی وصفی

متغیّر اصلی و متغیّر فرعی و » ,كنید اوصاف را مالحظه میبین نسبت  ,است كه]هم[ ماهیّت هستند گاهی 

و ایجاد  هادنبال تغییر نسبت ,كه بقاء ماهیّت هست یا نیستنیستیم كنیم، و دنبال این  یرا لحاظ م «تبعی

ترین مطلب، تبدیل  كه مهم]هستیم[ مراحل كمال یک موضوع یا مراحل تبدیل یک موضوع به موضوع آخر، 

م تبدیل موضوع امكانی را بدهد كه بتوانی ,هم به ما قدرتی را بدهده نسبت بین اوصاف بكه اگر موضوع است 

قدرت تبدیل را به ما ما بوده, آن بحث وصف موصوفی كه متقوّم مقوماتی  (متصرّف در موضوع بكنیم) بكنیم

ست، و ما ا تكامل و تبدیل]به[ مطلوب ما هست تبدیل موضوع  ,دهد و آنچه را كه در كاربرد معادله نمی
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محدّث حادثه در برابر كفّار و ابتكار عمل توانیم دستیابی به توسعه و تكامل اجتماعی پیدا كنیم  نمی

نسبت به امور داشته باشیم  ,ابزارها را بتوانیم در منزلتهای خودشاناین مگر اینكه  ,توانیم بدست بگیریم نمی

 و این مطلب حاال ممكن است در چهار سطر در پاورقی این موضوع اشاره بشود.

  …تقسیم اینكه در حجت االسالم والمسلمین حسینی: ... ،  4/6/73

  .از اوّل بفرمایید( 1س

اولین قدمیست كه برای متقوّم كردن مفهوم و منزلت  ,دهیم این كاری كه در سه سطح انجام میج( 

همان را در روشمان بكار  ,اوصاف باشد و تبدیل بشود و امثال اینها :یعنی آن چیزی كه گفته بودیم ؛آوریم می

هست اینها  «مقسم»این  :روید كه بگویید كه دیگر زیر این سئوال نمی این استیعنی اولین سطح  ؛بریم می

 ؟اینها دوباره اقسام هستنداست, كلیّه است و این دوباره یک كُلّ  :بگوییمذیلش بعد  ,هستند «اقسام»

 سه سطح است., این نه :گویید می

 ؟چیستكه ارتباطش سطحی سه س( 

]است[, یعنی زمان  «توسعه»این  :گویید نید. بنا به تعریفتان میبی ها را می سطح اوّلتان شما فقط منتجی (ج

پس در  .گویید می «كارایی»این طرف هم  ,گویید می یعنی مكان «ساختار» ,كنم این طرف هم مثالً عرض می

یک  ,یک خصلتهایی هستند ,هایی هستندهیک منتج «نشاننوَمعَ» :سه تا عنوان شما دارید ,این سه سطح

 ,نه :گویید می ؟آیا مفهومی بسیط استاست؟ آمده بوجود چه گویید توسعه از  بعد حاال می .ندوصفهایی هست

-در توسعه باید ببیند كه به اصطالح توسعه]عرض[ در توسعه آن بحث را كه در جلسه قبل خدمتتان كردیم 

وسعة جهتش، گویند در توسعه مثالً باید ببیند كه ت می «ظرفیّت»مثالً  ؟هست یتوسعه چه چیزها ی,

گویید در  شود جهت، مثالً می می ,ساختار توسعه :گویید مثالً می ؟ساختارش چه چیزهایی هست یتوسعه

زمان »آن بحثی را كه دربارة تقسیم شدن اوصاف گویید. می« عاملیت»اش چیست؟ كارآییتوسعه باید ببیند 

ر سطح اول درآمد كه اگر در خاطرتان باشد تا تقسیم د 1كه از آن ]كردیم[ بصورت كُلّی  «ییآو مكان و كار

 كنیم. در جلسه قبل 
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 آمده است.  «جدول اصطالحات»در  س(

گویید این مثالً سطح اوّل  میآورید و میدر اینجا شما آنجا را احسنت! ]با تحسین[ در جدول اصطالحات  ج(

اینها درهم هست كه در  یهسطح سوّم، ضرب شد .آید كه بوجود میاست این سطح دوّم  ,اصطالحاتمان بود

نبردید، ولی مایة جدول تعریف  «جدول تعریف»هنوز شما در كه حاال هر چند  .آید مفهوم در می 27حقیقت 

 .شود دارد در سه سطح متداخل درست می

 فرمایید حال اگر...س( درست می

ـ ساختار ـ سعه تو» ,این مطلب یكی از مطالب نسبتاً ظریف هست كه ما از یک طرف، به اصطالحج( 

عناوین و بعدها جای آیید  رسانیم و در دست راست جدول می وهفت می توان سه به بیستاز را  «ییآكار

یعنی بخواهید داخلش را بیان كنید و  ؛اگر بخواهید توضیح بدهیدرا از یک طرف همین  .نشاندخواهیم 

 داخل»زمان و مكان را تعریف كنید، اگر یعنی باید داخل  ؛بیان كنید «نظام اصطالحات»در باید داخلش را 

باید  ,دیگر زمان و مكان را نباید بصورت درهم ضرب كنید ,بخواهید تعریف كنید را« زمان و مكان و كارایی

، آنها را باید «زمان و مكان و كارایی»گویید[ ]میزمان را كه به اصطالح شما  یموضوعات تشكیل دهنده

ه یعنی نسبتشان باست؛ یی آكار ,ساختارتوسعه »از ضرب مرتبة دوّم خود  :اواّلً ,بیاورید كه بدست آمدن آنها

انعكاس كثرتشان را تغییر بدهیم، یعنی مثالً باید بگوییم  ,نسبتشان به همباید با توجه به هم چون متقوّمند، 

 چیزییی زمان چه آكار :كنم مثالً عرض می ؟مكانی زمان چه چیزی است ؟زمانی زمان چه چیزی است

یی نه تا است؟ ساختاری ساختار چه چیزی ,مثالً و به اصطالحاست؟ و زمانی ساختار چه چیزی  است؟

 درهم...، یعنی این سه تا انعكاسشان هستند

 دهد. نه تا دو قیدی را می 1س( 

را از كه اینها  :خود این ابعاد ؟درون چه چیزی هستندی شاعره ,كه آن دو قیدیدهد,  تا دوقیدی را می 1 ج(

اش هم  بكنید، هر تک دانه بشود. هر تک دانهشان بخواهید سه تا و وصف به اصطالح یكی بودن در بیاورید
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جدول »حاال در سطح سمت راست  .سه تا سه تا دارید ,معنایش این است كه ,سه تا كه شد .سه تا بشود

 بیاید. ییه تانُ 1در سمت چپش باید یک  هآید، ك هم میه یک سه تایی متقوّم ب «,تعریف

 ؟در كجا س(

  .اش سمت چپی ج(

 سمت چپ كجا؟  س(

 .آید جدول تعریف، كه االن سه تا شاخصه می ج(

 بله.  س(

ها، معرّف یک  هستند كه هر كدام از شاخصه یمعرّف نوع چیز ؟معرّف چه چیزی هستند ه,آن سه تا شاخص

 حویل بدهند.درون این عنوان را باید ت ,تایی هستند كه آنها در حقیقت سه

 بله. س(

نه نام قراردادی، هم, نام  ,گذاریم برایش می «نام»تایی سمت راست را هم ما یک  هر چند این عنوان سه ج(

توانیم یک عنوان رویش بگذاریم كه در آن  پس می .است «معرف یک نسبت» ,بر حسب منزلتش :گوییم می

تقومش را درون است و یک عنوانی تحویل داده  كه متقوّمند یسه خصوصیت ,خواهیم ببینیم عنوانی كه می

این طرف و را سه تا شاخصه باید از آن بگیریم تا  1تا را ببینیم،  1 ,اگر بخواهیم بشكافیم، باید روبروی

 «كارایی ,ساختار ,توسعه»تكثیری كه ما از جدول تقسیمات  ؟توانیم بگیریم تا را كجا می 1حاال آن  .بگذاریم

را یک بار آنها بعد كه دهد, تحویل میششصد میلیارد و بزرگ سه تا هفت هزار بلوك  سه تاو  ,كنیم می

آید  شود، خوب بنظرم می می طرفیگیریم كه جدول این می «قطر»بعد سه تا سه تا  ,نویسیم می «متداخل»

ش هست, كجاهست یا دانم  كه آخر جدولتان طبیعتاً نمی «تكثیر اصطالحات»را در یک بحث این كه 

 آوردیم. 
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نوشتم این مشكل  می ,داشتمكه همین جا اطالحات بود. حاال روش تكثیر ما  دومنه, در همان مفروض  س(

 26به توان رسیم بعدش  می «عاملیت»جهت  «ظرفیّت»باید وقتی كه به  ,پیدا شد كه ما به این ترتیب

 .27نه  ,برسانیم

كه از آنجا وقتی ابتدا  ,رف سه تا وصف آن هستندحاال سؤالم اینجا بود كه ما یک توان دادیم كه مع ج(

 سه تا چیز داریم.  ,بكنیم

  .از سه باشدمان اصطالحاتابتدا تكثیر س( مگر ما قهراً مجبور نیستیم, پس 

تا تحویل  27فقط یک  ,از این سه تا «ییآكار ,ساختار ,توسعه»یک توان داریم كه از  ,چرا به اصطالح ج(

كه هر ببریمش هفت هزار و ششصد میلیاردی بوده  هفت هزار و ششصد میلیارد،كه اگر هم به  ,بدهیم

 متناظر با قطریست كه بعداً خواهیم گفت. مشكدا

 بله. س(

گذاریم هفت هزار و  هم همیشه میرا كه اسم این شود, میاین هفت هزار وششصد میلیارد این علی حده,  ج(

تنهایی  را به «عاملیت ,جهت ,ظرفیت»یلیارد دیگر داریم كه ششصد م و تا هفت هزار ,سه ,یک ششصد میلیارد

كنیم تا  در خودش سه بار ضرب می ,یی به عنوان درون توسعه سه تا همین سه تا وصف تنها راآساختار و كار

هم سه  یشآخرو هست  «ظرفیّت ظرفیّتِ ظرفیّتِ» :سه بار ,كه اولیشبرسد هایی  به یک نظام بیست وهفت

همین را به هفت هزار و ششصد میلیارد  .ساختار وجود ندارددر است اصالً  «عاملیّت عاملیّتِ عاملیّتِ»بار 

هم  روی كامپیوتر هست كه آنهم كنیم كه االن  درست می «ساختارها»سانیم یک بلوك دیگر از رمی

رسانیم  ایی می اول به یک جدول بیست وهفت خانهو كنیم  را در خودش ضرب می «تصرف و تبعی ,محوری»

ها خواهیم آنكه میشود  جمع قیدها می ,كه آن سه تا قیدمان ,ای سه تا قید داخلش وجود دارد كه هر خانه

سه  ,بینیم در هر منزلت  تقسیماشان را كه می یشود نحوه و یكی می هشتاد ,ترین نظام ببینیمرا در كوچک

 تبعیِ تبعیِ»اش هم  آخرین خانهو هست  «محوری محوریِ محوریِ»اش: خانهكه اوّلین است تا گذاشته 

  این هم یک بلوك از هفت هزار .هست «تبعی
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درست  «ییآكار»یک بلوك دیگر هم هفت هزار وششصد تایی از  .كنیم این گونه درست میكه وششصد تا 

  .كنیم می

 «. , وسیله, زمینههماهنگی» س(

  .دهیم اخل قرار میآییم این سه تارا متد بعد می« , وسیله, زمینههماهنگی» ج(

 دهیم. روی هم تطبیق می س(

و یک سطح از آن ]نیز[ از سه تایی دیگر  ,نویسیم یک سطح از این می ؛ یعنیدهیم روی هم تطبیق می ج(

شود با آن  متناظر میدرست گیریم كه قطرش  می قطریک بعد هر سه سطح را نویسیم, مییک سطح ازاو 

 .عناوین گرفته بودیماز اوصاف سطح اول  ,جدولی كه اول

كنید, نگاه  «عمشرو»خود عنوان را بصورت بخواهید هر وقت  :گوییم می ,بعد از این كه كار را انجام دادیم ج(

بخواهید بیاید یک واحد، یک عنوان « منتجه»هر وقت بصورت  .ببینید «ییآكار مكان ,زمان »بروید در درون 

یكی بگیرید. پس هم یی را آكار ,یكی بگیریدهم تان را مكان , ریدتان را یكی بگیعناوین زمانیباید,  شكنیدب

كه اگر خیال كنند كه این شش تایی را در خودش ضرب كنیم این است آید  غفلتی كه به ذهن می ,بنابراین

 تا نشود.وهفت  بیست

 تایی را كه عرض كردیم  ششس( 

 .اینطور نیستج( 

 ؟كدام شش تا س(

بخواهیم چون اگر این را كنیم. نمی 27شود, این است كه تا میوهفت  بیستكه را  تای دو قیدی 1 .تا را1 ج(

در ضرب بعدی یک سطح  ,یک ضرب دیگر اگر بخواهد در خودش بشود هر كدام دو قید استو ضرب بكنیم 

 ستونی باید قرار بدهیم.]؟[ 

  .شود سه قید از جنس خودش می س(

 شود.كه سه قید از جنس ظرفیّت نه این ,شود سه قید از جنس خودش می ج(
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 .رود یعنی درونش نمی س(

 مطلب واضح واضح شد.]با تأكید[ اهلل  تباركاحسنت!  ج(

 بله.  س(

31/6/73 

 عملیات جدول تعریف  یخالصه

كه دو )تقوم قید( در عناوین  یموضوع: پس بنابراین قیود متقوم شده :االسالم والمسلمین حسینی تحج

كه است ، «كارایی ,ساختار ,توسعه»كه موضوع جدولتان هستند  ,برای اوصاف یا ابعاد یكی قیوداست: شكل 

شود  عنوان سه قیدی میتا ضربشان بیست و هفت حاصل و شود  میو هفت تا   بیستو شوند  در هم ضرب می

 ]شكل است[.شود این سه تا همین  و در سطح عناوین معرف در ستون دست راست تا پایین نوشته می

 است.خود ابعاد  ,حاال قیود اوصاف ابعاد نیستكه این  س(

ضرب آنها هم بیست و شوند  كه درونشان هستند آنها هم در هم ضرب می «اوصاف ابعاد»است. خود ابعاد  ج(

شوند پس از اینكه  نوشته می «متقوم»كند كه به صورت سطوح  درست میرا عنوان سه قیدی تا و هفت 

 ...شدند بصورت سطوح متقوّم نوشته

 شوند میطرف هفت قیدی سه بیست و سرفصل همین كه  س(

تای هفت شوند كه بیست و در منزلتهای متقوّم نوشته میو آیند  بعد در مرحلة سوّم میشود, می سه طرف ج(

گیرد كه  دو تا ستون دو طرف قرار میو شوند  شود بعد تجزیه می كه سه قیدی سمت چپ جدول می

شوند, آن وقت در تجزیه بین كارآیی و موضوع و نسبت بینشان ود موضوع و می موضوعات متقوم جدول

 یرد. هایش قرار میشاخصه

  ؟توضیح بفرماییداین جا را  س(

  .اینجا هستندكه یعنی خود موضوع تان  ج(

 است. ستون عناوین در  س(
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اگر ما در حقیقت  ]هستند[.های موضوع كه درون این موضوع  ستون عناوین هستند و شاخصهدر  ج(

به جدول ]باید[ كند نگاه  چگونه تغییر میو كند  ها چه موقع تغییر می یم ببینیم كه این شاخصههبخوا

سپس  ؟كنند یها چگونه تغییر میآببینیم منزلتها و كارو كنیم  كنیم تغییرات این را مشاهده  عرضشان كه می

 یكارنامه»كه در حقیقت آن جدول ]ببینیم[ ود ش ما می جدول تعریفبعداً این را در جدول دیگری كه 

 ,آید به وجود میاز منتجه ها موضوعات جدید ]و[ موضوعات جدید داریم، ]كه در آن[ هست،  «فرهنگستان

 .هستند «كلّ»مصداق هستند به معنای و گذاریمشان ونه به اصطالح به معنای كلّی  نه اینكه قراردادی می

را  ,هم متقوّم كه هستند یک نظام و یک وحدته چنین است كه اینها ب یعنی چه؟ یعنی فرض در اینجا

 ؛كنند موضوعاتی را ایجاد می ,ها در هر سطح]و[ منتجهشود  كنند و آن وحدت دفعی واقع نمی درست می

نها بعد دوباره سه تای آ ,شود یكی می ییمثالً نُه تا سه تا سه تاكه كنند  تا اوّل ایجاد میو هفت   مثالً بیست

كلّ »حاال اگر یک  .شود یک موضوع ایجاد می ,شود در پایان كند كه سه تا می موضوعات جدید را ایجاد می

و « كثرتشتجزیة وحدتش به »سیر  از ,یک موضوع باید یک سیری داشته باشد ,را ما دست بگیریم «تعریفی

اً باید یكی دیده بشود ولی ما حتم (,اثرشو موضوع و منتجش )اش  نتیجه «كثرت به طرف وحدت»دوباره از 

جدایی بیندازیم تا جریان تغییرات موضوعمان  «وصف و موصوف»یعنی  ,مجبور هستیم بین موضوع و اثرش

یعنی تعاریف  ؛دانیم برای تعریف ضرورت میرا نحوة تحلیل :یعنی به عبارت دیگر یک  ؛را بتوانیم كنترل كنیم

تغییر را در تعریف بیاوریم و اگر نتوانیم تغییر را در تعریف بیاوریم بتوانیم كه باید است ما تعاریفی تحلیلی 

چون  :تواند كاربردی باشد كه بگوییم تعریف ما وقتی می .باشدتعاریف كاربردی تواند  ما دیگر نمی تعریف

كار به صورت عینی در هم گونه است یا اینكه اگر مثالً متغیّری پس موضوع این ,طوری هستند متغیّرها این

هرگاه متغیّرها شصت و چهار، سی و دو، الی آخر بگوییم, كه بتوانیم « به صورت قضیه شرطیه»الاقل  ,نباشد

نه است, آنگاه و اگر  «تعلیقی»تعریفات ما  ,یعنی به عبارت دیگر ؛موضوع اینطور خواهد شد ,تا یک باشند

و االسمی  حما از قبیل تعریف شر یفتعر .بخواهیم نسبت بدهیم« جزمی»تعاریفی كه به اصطالح به صورت 

  .آنگاه داشته باشداگر همیشه باید  «تعریف كاربردی»عنوان بگوییم و اینطور هست، نیست 
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 ]؟[ یک چیز ثابتیعنی  ,بله س(

  .هیچ وقت تعریف یک امر ثابتی نیست ,همیشه یک جریان است «تعریف» ,یعنی به عبارت دیگر ج(

  ...اینجا ماسپس  س(

امور را نسبی ما این به معنای این نیست كه , كه یک جوری اینجا حتماً معلوم بشود]باید[  ,هماینسپس  ج(

یا دنبالش تواند خارج از زمان و مكان باشد و آنچه را كه  ابزار تصرّف نمیاین است كه این به معنای  ,دانیم  می

 امل برای عینیّت توقف بردار نیست.یعنی تكاست؛  «در عینیّت تصرّفِ ابزارِ» ,هستیم كه تحویل بدهیم

  .بله س(

صحبت آنجا خیلی زیاد  ,كالمٌ فیكمال حاال  ,در امور التزامتان ثابت باشید ,شما به اصطالحاگرهم لذا  ج(

ل شكّ ,گردد به فاعل واحد برمی «,جهت ثابت» .گردد به فاعل واحد برمی «,متولیدر جهت »واقعاً آن  .است

توانید تكامل را به اصطالح به یک چیزی  به چه دلیلی شما میباشد فاعل واحد  ,ندارد ولكن اگر لوال

 گردد.  ثبات عالم هم به خدای متعال برمی یهمه ؟ثبات داشته باشد ,برگردانید كه به اصطالح

-میاین ستونی كه تجزیه از كه یک طرف را است صحیح  ,فرمایید بیانی كه مییک حاال اینجا به بله.  س(

، «ر یا كارایی یا وصفثمعرّف ا»یک طرف را هم و بدانیم  «معرف موضوع ساختار»یک طرف جدول را و كنیم 

 ,فرمودید به این بیان می ,جلساتی كه خدمتتان بودیم]در[ این را ابتدا «. ]قرار دهیم[موصوف »یک طرف هم 

نهایتاً اینطور استفاده كردیم جدول را این منتهی وضع, ای كه اینها نوشتند همین بیان هست  االن در جزوه

  ...یعنی تقوّم اوصاف را باید معرفی بكند و ما ؛باشد «جدول نظام اوصاف»باید  ,جدولكه 

 است. و موضوعاتمنتجه ، «اوصافجدول »یعنی  ج(

  ...این رااست و موضوعات ها منتجه س(

خواهیم  فرق میاست.  «صافجریان او»جدول این  است.« جدول موضوعات» در جدول تعریفتان،یعنی  ج(

حاال به  .خوب مثالی استكه  ,زنم مثالً این را مثال می «مبدّل همیشه جدول»بگذاریم بین این كه جدول 

گرامی مهندسین  یكشند نظام می یاصطالح اگر بتوانید آن را پاكیزه در بیاورید، به اصطالح یک جدول
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یعنی یک مهندسی كه  ؛روند ا دنبال مقاومت مصالح میآنجاست كه برای بردارهای نیرو كشند میانی مساخت

مجبور است بردارهای  ,پنجاه طبقه بكشد ,سی طبقه ,طبقهبیست  .گویم خواهد یک ساختمان را مثالً می می

مثالً اینكه  .فكرش را بكنند ,معنا نداردبنایی حتی چیزهایی را كه اصالً در و بردار نیرو  .نیرو را محاسبه كند

فشارهایی را كه روی  ,وزش باد از این طرف بیاید یا از آن طرف بیاید ؟كند ه مقدار فشار ایجاد میوزش باد چ

كند سی طبقه را حتماً باید حساب  ,شود زیاد باال میو ارتفاعش چطور است چون این مقدارش  ,برد پایه می

حتماً مقاومت  ,نثی كندچیست؟ آن وقت در این كه بخواهد خ ,شود اینجا ایجاد میكه میزان فشاری كه 

 ینقشه]از[ آنجا از اصالً  ,بتواند این را پاسخ بدهدتا كه كجاها چه مقاومتی باید باشد  ,بیند مصالح را می

در حقیقت دارد  .كند نگاه نمیرا كنند  برداری منزلی میبهره]ازآن[ چگونه ]كه[ افراد »ساختمان به معنای 

كه چطور نیروها را به تعادل برساند ولی پایان كارش چه  ,بینند هم می جدول خنثی كردن نیروها را در برابر

آنجا حتّی یک  .تنظیم یک مكانهایی برای زندگی است «جریان اوصاف»غرض از  ,پایان كارش ؟است یچیز

آن  واین طرف  ؟چقدر امكان دارد باشند ,كه داخلش هستندگوید: جمعیتی میكند  اتاق را كه مالحظه می

داخل  :بگوید ,نگاه كند «وزن»به معنای را اش  باید همه ؟نشان چه فرضهایی را ممكن هست بگذاردطرف رفت

كه به  ,در حالی كه بعدش ؟شود چطور می ,اگر یک تن بگیریم .حداكثرش یک تن نیرو وارد خواهد شد ,اتاق

اتاق  ؟یرایی كجا باشداتاق پذ ؟اتاق خواب كجا باشد :گوید می ,خواهد برای مسكن طراحی بكند اصطالح می

كه  «جدول مبدّلی»یا  «نظام اوصافی»شما جدول به اصطالح  .این در صحبتهایش هست ؟فالن چطور باشد

اصالً منزلت  .است «جریان قدرت»منزلت  .تنظیم شود «جریان اوصاف»منزلتها حتماً باید روی  ,نویسید می

 ,اینطور نیست كه به اصطالح قدرت .شود ه میولی این قدرت به یک موضوعی داداست  «نظام قدرت»كالً 

به نظام قدرت  یكند كه وابسته یک موضوعاتی را درست می «نظام قدرت»هر چند  ,چیزی ایجاد نكند

قدرت » :كنم مثالً عرض می .فرض این است ,دیگر آن موضوعات نیستند ,یعنی خارج از نظام قدرت ؛هستند

مقام  ,و مقام نخست وزیری غیر از شخص نخست وزیر استمنزلت است درست  «,اجتماعی نخست وزیر

شود دیگر  ولی وقتی شما منازل را درست كردید نمی ,ریاست جمهوری غیر از شخص ریاست جمهور است
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قدرتی كه دارد قدرت  ,كند مقامی كه پیدا می ,صاحب مقام نداشته باشد برای گردش كار جامعه ولی صاحب

و جای دیگر رفت و دیگر آن قدرت را ندارد  ,بیرونكه نجاست از آنجا آمد منوط به بودن در آ ,اجتماعیش

میرحسین موسوی از نخست وزیری رفت استاد دانشگاه شد دیگر آن قدرت را  آقای .خارج از این نظام شد

به اصطالح از بخش درونی جدولتان و  ,را كه شما برای منزلتها و برای معرفی آن «جریان اوصافی» .ندارد

در  ,حاال بعد از این تبدیل .كند مشخص میرا سازید جریانی است كه منزلتها  ن درونی جدولتان میستو

در  ,سازید شود و به اصطالح كل می شوند كه جدول تعریفتان می آید كه موضوعاتتان درست می جدولی می

 دارند. یایی داریم وحدتزاج دبگوییاست آن كل صحیح 

  ...ریفمنظام تعا ؟در نظام تعاریفس( 

در آنجا یک كل دیگر در ]دارد كه[  «نظام تعاریفی»آنجا یک  ,دهد كلی كه به شما تحویل مییعنی  ج(

برایتان یعنی  ؛شود می« منتجه»دیگر این مفاهیمتان تبدیل به و كه یک مفاهیمی را دارد ]است[, تعاریفتان 

 .شود مام میآنگاه تو اگر  ,یعنی در جدول تعریفتان ؛كند تمام میرا مفهوم 

وقتی جریان  ,خب ما این مشكل را داشتیم كه اگر بخواهیم كُلّش را نظام اوصاف در جدول مدل بدانیم س(

 ؟یک طرف وصف ,یک طرف موصوف ,یک طرف اثر ,یک طرف موضوع :گوییم دیگر چرا می ,اوصاف باشد

 كرده است.طبقه بندی دیگر ها را هم خودش برایتان  وصف ج(

  ...دیگر یعنی موصوف س(

  ؟هستند هواحد یاوصاف در یک درجه یهمه «جریان اوصاف»]در[ آیا  ,یعنی ج(

 ]هستند[.اوصاف با موضعشان ولی اوصاف نیستند خب  س(

 بشود.  تواند موضوع برای وصف آخر آیا خود وصف هم می ,نه ج(

 .شود از بحث ما خارج می, ولی این تواند بشود خب می س(

 چطور؟  ج(
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و جریانش به اثر باید ببینید را نسبتش  ,این موضوع :گوییم ما اینجا داریم یک اثر یک موضوع می یعنی س(

 تا این را بتوانیم تعریف كنیم, بعد این موضوع را...كنترل كنید را 

  .دانیممیاز خود وصفها ...  ج(

 دانیم. ها میاز منشاء وصف س(

  كنیم.میهمینجا ]از[ سؤال  هامنشاء وصف ج(

این موصوف یا موضوع قرار ]در[ چیزهایی كه ممكن است  ,این برای بررسی موضوع دیگر ممكن است س(

ست كه تاآخر موصوف واقع ا این چیزی ,ولی در این بررسی ما در موضوع ,وصف قرار بگیرند ,گرفتند می

 ماند. می

اش  دوّمین جمله ,هماهنگی «تظرفیّ محوریِ هماهنگیِ»اینجا شما نوشتید  ,حاال من اینجا سؤال كنم ج(

ظرفیّت در این جا دو قید به آن  است. ش ظرفیّتیمحور، سوّم یمحوراست؟ چیست كه به آن اضافه شده 

این طرف را شما هرگاه محوری ظرفیّت را این طرف بردید و بعدش هماهنگی محوری است. اضافه شده 

ین طرف آمده و هماهنگی محوری این طرف محوری ظرفیّت ا ؟رساند این جمله چه چیزی را میآوردید, 

  است.آمده  قید یک و دوتان این طرفاست. یعنی به عبارت دیگر, آمده 

 .بله س(

 چه چیزی بوده؟ قاعدتا ً همیشهاست قید آخرتان  ,تان این طرف آمده قید دوم و سوّم ج(

 است.« توسعه» س(

به از نظر منزلت خود قیود را این  .هم دارد «ملیتعا»هم دارد  «جهت»اینجا  .به توسعه نداریم یكار ,نه ج(

 ؟بودچه قید آخر  .كنیم دازیم سؤال میهمدیگر 

 .موصوف بود س(

وصف برای  ,هماهنگی محوری كه هرگز موصوف نبودهخب  .طرف استپس موصوفتان این ت!احسن ج(

 آید. می طرفطرف، موصوف اینبوده، وصف این ظرفیّت
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 .خب س(

 ؟موصوف هست یا نهبرای وصف به معنای اثر  آید.می وصفش این طرف ,ین طرف هستاگر موصوف ا ج(

 ؟است یعنی این اثر برای آن س(

بتوانیم تا كه ما چه كنیم است روی همین دقت شده اصالً رسد  به نظر می ,ای كه انجام گرفته از تجزیه ج(

 «موصوف»در عین حال كه این  ,آنوقت .بدهیم «وصف و موصوف» ,یک قاعده برای ساختن به اصطالح

 .یعنی معرف این با این سه شاخصه باشند ؛ها درون اینهم باید باشندشود این می «وصفش»این  ,شود می

  .مبحث روشن شد

 كنیم. میدر خدمتتان هم آخر یک بحثهایی در پس ما  س(

 ,اینجا طبیعتاً آنچه واقع شده ,هر كدامش را تا آخر بیایدو بخوانید آخر سریع تا كه یعنی خود این را  ج(

 .هستتان شوند این ... موصوف هم اضافه میه اینها دوتا بو شود  كه كالم برایش تمام میاست آخرین چیزی 

  .طرف هستنداینها موصوف ,این طرف بنویسیدكه موصوف را با قید قبلیش 

  .كلّ و جز بشودباید طرف موصوف تقسیماتش  ,آنوقت س(

 از این طرف ببرید كه اگر موصوف را شما باز مطلقاًاست جا همینحاال سؤال  ج(

 ببریم؟از طرف وصفش  س(

هست كه فرضتان این ولی  ,فرمایید كه می]است[ همین طوری  ,باید موضوع بشودببرید, از طرف وصفش  ج(

گویید با یک  كه می ؛كنید از موضوع تا آخر هماهنگی دیگر قاعدتاً یكپارچه است این یک خطی كه شروع می

توانید بگویید كه باید نسبت به این  كه این یكپارچه شد دیگر نمیشود اگر بنا  .شود عدد خوانده می

دهند باید بشود هر چند  به اصطالح كلی و مصداق بشود دیگر موضوعاتی كه موضوعات آخر را می ,تقسیمات

 .این سه تا یكی دیگر را بدهند هجباید بصورت منت ست فقطهمنزلتش فقط این  ,آن موضوعات این نیست

  ؟شوند كه بگوییم برای او اجزاء میاست صحیح  س(

  ؟برای این ج(
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 .برای آن چیزی كه این معرف منزلتش است س(

 ]هست[ كه این معرف منزلتش برای آن چیزی  ج(

 بله س( 

هد یک نظام جریان كلّ یعنی این نظام جریان اوصاف باشد كه بدیک توانند بشوند اجزاء  می تاحسنج( 

دهند این سه تا حتماً سه تا هستند كه یک منتجی  تعاریف یا به اصطالح موضوعات دیگری كه یک كلّ را می

اینجا دارند این هم یک منتجی این هم یک منجی هر كدام از این منتجی ها هم معنی و مفهوم امر جدیدی 

 ایید نشیند درست شد خیلی خیلی عفو بفرم كه در این منزلت می

 ادامه بدهیم  س(

ی هزنم به آقای بهداروند سه تا قسمت هست یكی اینكه وقتی ما نحو خواهید من یک زنگ می حاال می ج(

یعنی از سطوح متقوّم به منزلتهای متقوّم كه آمدیم كه  ؛نظام دادن به منزلتها را یهیعنی نحو ,تشابک را

 سعه,تو»اولین كاری را كه كردیم اینكه  ,شتیمرا در یک ستون دست راست صفحه نوتا بیست و هفت 

باز یک  ,هم كه شده «تجزیه»دومین كار خستیم, متقوّم سا ,را به همدیگر از نظر منزلتها «كارایی ,ساختار

 شد؟ حده متقوّمیا علی  «كارایی»شدند. حده متقوّم آن این كه موضوعات علیو عمل دیگر انجام گرفته 

 .بله س(

ش ایهر موضوعی هم به كارای ,كه این علی حده متقوّم شدنشان باز از همدیگر بریده نیستدر عین حالی  ج(

كنیم در ستون  تبدیل میها منزلتو ما وقتی كه تقوم سطوح را به تقوم  ,پس بنابراین .طبیعتاً متقوّم هست

هم  «ساختار»هم  «توسعه»هم  ,موضوعات متقوّم ,كنیم كه می شان بعد تجزیه ,نویسیم سمت راست می

 .آید این طرف میهم  «ییآكارـ ساختار ـ توسعه »ها متقوم  ییآآید و كار این طرف می «كارایی»

كه  ,كنند شان نوع ساختار این طرف را معرفی می یكی كالً اینها  :بگوییماست یعنی صحیح  س(

 آید.مییی آكار یهتوسعدر اش  یكیآید[ و ]میاش در منزلت ساختار  یكی ,هر كدامشان ,منزلتهایشان
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نه در  «,جدول تعریف»بگوییم بعداً در  «اجزاء»یعنی ساختار اجزاء را به اصطالح ]با تحسین[ احسنت  ج(

 ]بیاوریم[. جدول اوصاف

 ؟مگر نباید معرف موضعاً یا موصوفاً بگوییم «جدول اوصاف»در  س(

تا وقتی كه  ,بعدش را یدیگر ستونها ,گوییم در اینجا میرا اگر موصوف  ت!احسنآید. میاین  «موصوفاً»در  ج(

بلكه وقتی  «,نظام موضوعات»، «ساختار موضوعات»توانیم بگوییم كه  نمی ,ایم تبدیل نكردهرا جدول تعریف 

دیگر آنوقت  ,بود «جدول تعریف»اسمش آن كه  ,به یک جدول دیگری رفتیم كه از این دیگر خارج شدیم

درون این جزء دیگر هم سه سه جزء است, گوییم كه درون این جزء   میكه مثالًگوییم, می «اجزاء یک كلّ»

یی سطح اوّل كه آسه تا اثر كار .گوییم میرا اثرها  یهطرف منتجبعد هم این ,تا به اینجا برسیماست جزء 

 یک ,ثرتا اثر این سه تا هستند ولكن این جا یک ا سه : اینكه بگوییماست صحیح  ,مثالً در این جا باشد

-را می «نظام موضوعاتتان»و این طرف به اصطالح ساختار دهد مییی را آطرف كاركه ایندهند, منتجه می

نیست كه وضع این موضوعات  یهم جریاناین ,یشانها ییآیا اینكه آثار و كار «نظام بردارهایتان»هم  ایندهد, 

 دهد.نشان می ة بزرگتریهایش را روی هم در یک مجموع ییآو كار

 .شود واقع می «جدول تعریف»این در  س(

خواهد خود وصفها را  كه می «اوصاف»دول به اصطالح جآنوقت در  .شود این در جدول تعریف واقع می ج(

هنوز وارد جدول تعریف  .هستند هاوصف این موصوفاینها  ,اینها موصوفند :بگوید ,وصف و موصوف بكند

اینها ]برای[ خواهد  بعدش كه می ,دهد ین تجزیه را انجام میاولآن هم این است كه لیه نشده است, منتهی ا

جا بروید ما وقتی كه موصوفهایمان را آوردیم در طرف جدول تعریف در این .گوییدمیدیگر  ,ء درست كند شی

اش  یكی ,هست «موصوف توسعه»اش  این ستون هر كدامش یكی ,ستون دو قیدی دست راست نوشتیم

این موصوفی را كه بفرمایید: اگر احیاناً محبت را االن ، آنجا «موصوف كارایی»ش ا ، یكی«موصوف ساختار»

 ای هست. موضوع توسعهو موضوعش, دارید موصوف توسعه است 

 سطر اوّل س(
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ش این طرف روبرویش آ كارایی ,یش این هستها ای هست كه شاخصه درون یک عنوان توسعه ,سطر اوّل ج(

م ریكنیم یک عنوان موصوفی در ستون دو قیدیها دا كه ما نگاه می اوّل را سطر ,یعنی به عبارت دیگر ؛هست

 «.توسعه توسعهِ توسعهِ»است؟ چه چیزی معنونش كه است محوری ظرفیّت 

 نونش یا عنوانش؟ عَمُ س(

این به اصطالح  ,آنوقت «توسعه ,توسعهِ ,توسعهِ»؟ ]است[ كه عنوانش چه چیز ,خواهم معذرت می ج(

اش چه چیز  ییآوصفش یا كار «.ظرفیّت محوریِ هماهنگیِ» ؟هایش چند تا هستند خصهما شا «موصوف»

 :توانید هم بگویید شما می ,است «جهت محوریِ»آید  بودند سطح دوّم كه می «,محوری هماهنگیِ» ؟هست

كه این اصالً عنوانی  «.ساختار هست عنوانِ» ,عنوانش .توانید بگویید هم میاست, « منزلت ساختار» ,منزلتش

هماهنگی »كه  ,هست «هماهنگی محوری جهت»مقابلش هم  است. ساختاری یعنوان ,درون آن واقع شده

توانید این جدول را كه جلوی ستون عناوینتان هست  پس شما هم میاست. این طرف آمده  «محوریش

یز جایگاه كلش چه چكند  كه جایگاهی كه دارد صحبت می :بگویید هم برای این منزلتها بگیرید كالً «فمعرّ»

كه در « توسعه ـ ساختار ـ كارآیی»سه تا است: كه این  :گویید میاست كه اینها درونش واقع شدند؟ سپس 

این است,این محوری جهت است, كنید كه این به اصطالح محوری ظرفیّت  مالحظه می :گوییم اینجا می

هم  ,ساختاریست لقبِ :بگویید «جهت»ه توانید بنا ب هم لقب خود این را می ]است,كه[ محوری عاملیّت

ساختارها این درون كالً این سه تا یعنی ست ا« عنوان ساختارای»توانید عنوان حاكم برایش را بگویید  می

  .هستند

-]میچطوری جمع كنیم كه یكی از یک طرف  منتها این دو تا را ,یک بحثی خدمتتان داشتیمالبته  س(

نُه  «ساختار»هستند نُه تاشان  «توسعه معرفِ»تاشان  نُه ,بصورت متشابه ,این به معرف اینهاگوییم كه:[ 

 ,گوییم از یک بابت اینطوری می .هم منزلتشان «,ایست عنوان توسعه»هم موضوع عنوانشان  «.ییآكار»تاشان 

 درآمد.تا  یا موصوف باشند این بیست و هفتهكه معرف موضوع باشند باید كلّ اینها  :گوییم از بابت دیگر می

 ...كه  هشدبناچون  است.« موصوف كارایی»، «موصوف ساختار»، «موصوف توسعه»یادمان نرود  ج(
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 یعنی موصوف موضوع نیستند؟  س(

ـ توسعه »در سطحی بخواهیم  ,شود باشد كه موضوعاتی كه در اینجا طرح میگونه است اینخیر، بنا شده  ج(

داشته به همدیگر  هم كه نسبت ,م از آنها باید سه تا بخش بشوندهر كدا ,را متقوّم ببینیم «ییآكارـ ساختار 

را اش  سه تا بخش درونی ,دارای سه تا بخش درونی خودش باشد «توسعه»باید  :كنم مثالً عرض می ,باشند

باز درونی  ,بشناسیدش «ظرفیّت»توانید به لقب  می ,بشناسیدش «توسعه، توسعه، توسعه»توانید به لقب  می

توسعه به عبارت  ,شود می «ساختار توسعهِ توسعهِ»اینجا در ش كه  بشناسید «جهت»توانید  می اش را دوم

بعد بگوییم آید كه  وقتی بدست ما می ؟آید چه زمانی به دست ما می «عاملیّت ـ جهتـ ظرفیّت »این  ,دیگر

 .شود بسیط باشد كه نمی

  .برای خودش وصف و موصوف قرار بدهیم س(

 ؛بدست بیاید «ییآبه ساختار و كار ,خودش»با ناظر بودن به با شریعنی م باید با تقوّم وصف موصوفش ه ج(

كه  ,سه تا مفهوم برایش قائل بشویم ,سه تا عنوان برایش قائل بشویم ,یعنی باید سه عضو برایش قایل بشویم

« ساختار»یک مفهومش در درون توسعه جای  ,بنشیند «توسعه»یک مفهومش در درون خود توسعه جای 

توسعه،  یتوسعه» :یعنی صحیح باشد بگوییم ؛بنشیند « كارایی»یک مفهومش در درون توسعه جای ]بنشیند 

 .«[یی توسعهآتوسعه، كار ساختارِ

«و علی من اتبع الهدی»     

 





 بسمه تعالی

 

 17جلسه 

الهاشمی)ره(: حال اگر ما چنین چیزی را قائل بـودیم كـه بایـد     استاد حجت االسالم و المسلمین حسینی

هر بُعد، در درون خود با ضرب شده ی خود آن دو بعد دیگر باشد، و ناظر به آن دو باشد تا سه تـا شـود؛ آن   

كنیم عینی یكبار خود توسعه ساختار و كارایی را در یكدیگر، یک بار هـم درون آن  ها را ضرب میگاه كه این

كنـیم چـه موضـوعی    نویسیم در وقتی هم كه تجزیه مـی كنیم و در ستون سمت چب جدول میرب میرا ض

 چـه دهد كه موضوعی است كه به صورت یک عنوان درون این بگویید دهد؟ موضوعی را نشان میرانشان می

كه دهد كه موضوعی است كه به صورت یک عنوان درون یک بگوید چه موصوعفی است موضوعی را نشان می

ای كه دارای سه قید هستند و به صورت هشتاد تایی 27كنیم. البته باید یادتان باشد كه در اینجا مشاهده می

 و یكی در سمت چپ جدول نوشته شده اند را از درون سه تا هشتاد و یكیِ هشتاد و یكی انتخاب كرده ایم. 

 برادر پیروزمند: هر نه تا قیدیِ سه قیدی

ن آن آورده ایم به معنای این نیست كه به اصطالح حذف و خالصه ی بی مورد كرده ج: بلی و این كه درو

كنیم. های ستون سمت راست را مالحظه میكنیم؛ یعنی شاخصهباشیم. بلكه شاخصه های این را مالحظه می

بـا سـه   شود نه شاخصه برای هر كدام از آنها در نظر گرفـت؛ ولكـن   گیریم. البته میاین را با سه شاخصه می

كنیم. یک تجزیه دو قیدی كنیم ولی سه شاخصه های اصلی آنها. چند چیز را مالحظه میشاخصه كنترل می

توانیم یک عنوان بگذاریم. یک سه كند و به جای آن میداریم. یک سه تا قید داریم كه یک عنوان را تمام می

اینگونه )غیر از این جدول است(. فـرض   شاخصه دریم و یک كارایی، كه این نیز دو قیدی است. اگر بخواهیم

كنم تا مطلب روشن شود. احتمال آورم و رد میكنم؛ یعنی یک احتمالی را میرا نفی می آنكنم و محال می

شود( بعد آن را بـه سـه قیـدی    تا یک قدیی می 27تا فرضاً یک قدی را در اینجا بگذارید. ) 27بدهیم كه هر 
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قیدی تبدیل كنید. دوباره در آنجا مجبور بودیم كـه در درون آن بـاز    27هم به  تبدیل كنید. بعد به نُه و بده

قیدی برویم. طبیعی بود كه روی هر كدام از آنها دست بگذاریم، باید برای هر كدام از آنها سراغ  27هم سراغ 

 قیدی برویم. 27

 س: یعنی هر قیدی از آن؟

دادیم ی برویم. یعنی اگر یک قاعده برای خرد كردن میقید 27ج: برای هر قیدی از آن، دوباره باید سراغ 

رفتید ولی گفتید كـه  تا می 27قید است. دوباره سراغ هر كدام از آن  27گفتیم كه هر موضوعی دارای و می

 توانستید...قید است. یعنی در قیود نمی 27

 س: ... آن را جمع كنید.

ن را به یک قید برگردانیـد. اگـر   آقید  27رید و دوباره از قید بب 27توانستید در قیود به ج: بله، یعنی نمی

كنید كه قابل جمع شدن نیست، هر چند متقوم باشـد  ای را درست مینتوانید به این شكل انجام دهید شبكه

و شما در آن اثبات مقوم كنید. آنچه كه سعی شده در آنجا انجام بگیرد اینست كه چنانچـه از یـک موضـوع    

یک موضوع هم ختم شود و سعی كنیم كه سیری مشخص داشته باشیم. به این صورت كه شود به شروع می

هـا تبـدیل   ها و منتجهگانه به نتیجه 27گانه تبدیل شود، و دوباره این كارایی  27این موضوعات كه اینجا به 

سـطح از یـک    شود و در آخر كار هم از یک منتجه بیشتر نشود تا بتوانیم در انتها این سه تـا را هـم در یـک   

 كنیم. جدول بزرگتر قرار دهیم تا نیز بتوانیم آن را تركیب كنیم؛ به همان شكلی كه تجزیه می

تجزیـه وسـیله شناسـایی    »خواهـد كـه   س: توضیح بفرمایید كه آیا این عنوان صحیح است یا اصطالح می

 «.نسبت به ساختار با توسعه و ساختار با كارایی است

تاً توسعه، ساختار و كارایی را به صورت موضوعات آورده است. ولی یک نكته ج: یک طرف جدول كه طبیع

دهیـد ـ سـاختار    كنیم منزلـت سـتونی كـاری كـه انجـام مـی      اضافه هم دارد. در سطح باالی آن كه نگاه می

شود. یعنی نموداری را كه معرف جدول شما است موضوعات یا طبقه بندی آن ـ  بر اساس توسعه تعریف می 

ل مختصات ـ در باالی جدول شما رسم شده است. در این جدول مختصات، یک ستون ستون موضوع  ـ جدو
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دهید یک ستون اصلی یک ستون فرعی و یک ستون تبعی آن است. در عین حالی كه این تجزیه را انجام می

هـم   دهد. یعنی این طرفیهای آن آثار و این طرف وسـط آن یک سیر و یک جهت در حركت را هم نشان می

دهد. این موضوعات دارای این منزلت و دارای ایـن مقاصـد هسـتند پـس بنـابراین وضـع       منزلت را نشان می

 ها متقوم به یكدیگر شده اند.شود، غیر از اینكه درون آن موضوعات و كاراییساختار با توسعه نشان داده می

ای و منزلت آن عنوان توسعه س: یعنی وضع ساختار با توسعه از این طریق مشخص شده است كه نه تای

 ای دارد؟توسعه

ج: و در توسعه جایگاه )ستونهای( آنها مشخص است. یعنی در یک جریان كه بخواهیم آن را یک كل و به 

عنوان یک واحد ببینیم موضوعات هم منزلت نیستند بلكه موضوعات اصلی و فرعی و تبعی دارند. بـه عبـارت   

شود. كـلّ اجزایـی   شود. كل تحت شمول رده دو، موضوعات بخش یک میدیگر كل شاملتر موضع بزرگتر می

شوند. این وحدت موضوع اینجا است و كار نامه است. كه یک موضوع ك داخل آن بخشها قرار دارند تبعی می

است و بیشتر از یک موضوع هم نیست. ولی بخشهای این وحدت موضوع درون بخش های آن و اجـزاء درون  

كارایی های خرد، كارایی های كالن و كارایی های آخرین مرتبه كه لقب توسعه به  آنبل آن چیست؟ در مقا

شود. االن باید ببینیم آن داده اید در درون این دستگاه ]چیست؟[ بعد از آن هم در آخر یک موضوع تمام می

رد ایـن بحـث   كه درجدول جریان اوصاف هستید یا تعاریف؟ در اوصاف هستیم. اگر در اوصاف هستید كـه وا 

شوید، تجزیه وسیله شناسایی نسبت ساختار با توسعه و كارایی است یعنـی  شوید. اگر وارد این بحث نمینمی

 روید.در ]بخش[ باالیی نمی

س: چیزی كه اآلن در ذهنم از توضیحاتی كه دادید این بود كه ستونی را كه به عنوان ساختار داریم وقتی 

 آن یكی برای توسعه است، یكی برای ساختار و یكی برای كارایی است.كنیم از منزلت هایی تجزیه می

توان آن را توضیح داد. یعنی در اینجا كه یک سطح از هر كدام برای توسعه یک ج: یعنی در آن جدول می

 سطح برای ساختار برای ساختار و یک سطح برای كارایی است.

 نسبت ...؟ها آنس: یعنی بگوییم  با تجزیه نسبت به اینها به 
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ها را[ اینجـا آورده ایـد منزلتهـای آن را بـر ایـن اسـاس       ج: بدون تجزیه هم ]چنین است[ همین كه ]این

 آوردید.

شود، یعنـی نسـبت موضـوع را، بـا توسـعه و      گوییم، جداگانه با این دو بعد دیگر مشخص میس: اآلن می

 ..؟بینیم یا همین طور نسبت كارایی را در آن طرف با ..كارایی می

 ج: كارایی كه اآلن این طرف است. موضوع هم كه آن طرف است.

 س: یعنی آنجا نسبت این دو از هم جدا تجزیه و تحلیل نشده بود و حال تحلیل كردیم ...؟

ج: دو مطلب است. این دو مطلب را از یكدیگر جدا كنید و روی آن دقت كنید. یک مطلبی اینكـه هرگـاه   

بینید، این تغییراتی است كه نسبت موضـوع بـه توسـعه    در این ستون ارزش می تجزیه كنیم، تغییراتی را كه

 دهد.)زمان( و كارایی را به توسعه )زمان( نشان می

 دهد؟این را نشان میس: تغییرات كمی

تـوانیم  دو قیدی تجزیه باشد تا آخر هماهنگی چه موقع مـی  اوّلج: بله. یعنی پس این یک سطح را كه از 

را بنویسیم یا نـه؟ صـحیح    64توانیم جلو آن ی آیه به طرف این كه این موضوع را بنویسیم میبنویسیم؟ یعن

ها است ]بگوییم[ در چه موضوعی؟ با كدام عنوان؟ موضوع شـام  تعادل این شاخصه 64اینست كه اگر بگویید 

رد توجه كنید آن دارای چه عنوان دارای چه شاخصه و دارای چه آثاری است؟ اگر به این مواردی كه عرض ك

شاخصه این سه  64گیرید درست است كه كه فقط برای شاخصه های باشد. می 64را غیز از  64موقع معنای 

گیـرد؟ و درون آن  باشد، ولی چـه عنـوانی بـاالی ایـن سـه قـرار مـی       شاخصه این سه است می 32نسبت به 

 موضوعی و چه كارایی وجود دارد؟

 ود داشته باشد؟هماهنگ با هم وج آنس: باید همه 

ها را با هم به صورت هماهنگ مالحظه كنید آن وقت صحیح است كه بگویید ساختار س: بله اگر همه آن

موضوعات تشكیل دهنده جدول با امر زمانی )توسعه(  ساختار كلی با امر زمانی )توسعه( كه امر زمـانی ایـن   

 باشد كه ارزش است. 64
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 گوییم؟س: چرا این را امر زمانی می

ج: اگر در نظر شما باشد این جهت قرار گرفته است. به عبارت دیگر جهتِ جهتِ جهت بـاالی ارزش قـرار   

گیرد كه جهت موضوع را باید در مقصد تمام كند؛ یعنی منزلت در كارایی یا ارزشی یا جهتِ جهتِ جهت. می

معرف چیزی نباشد. به معنـای  باید قاعدتاً مطلب این طوری باشد كه بدون این تجزیه این شاخصه به تنهایی 

دیگر هرگاه بر اساس یک شاخصه هایی، نمونه برداری هایی كنید. )غیر از درون جدول كه صرفاً برای توضیح 

كنم تا این مطلب روشن شود و شاخصه هـایی را برداشـتید كـه ضـرب مطلـوب      و خارج از موضوع عرض می

یچ معنایی ندارد. مثالً شاخصه یا تعداد وسایل صنعتی یا گیرید هنداشته باشد ]در نتیجه[ آماری را كه كه می

وسایل اكل شرب و یا فالن را جمع و آن را واحد بندی هم بكنید و گفتید مثالً صد هزار تومان تلفن دویست 

هـا بـا یكـدیگر نسـبت     هزار تومان ساعت و واحد را تومان  هر چه كه گفتید همین كردید. اگر ایـن شاخصـه  

توانیـد  روی آن نمـی رای شما هیچ معنایی ندارد. فقط فهمیدید كه كمّیات است ولی تصمیمینداشته باشند ب

بگیرید. اما اگر ضریب فنری داشته باشید ولی مدل نداشته باشید )حتماً وقتی ضریب فنـی داریـد مـدل هـم     

گویند حـال  ت میدارید( ولی به فرض كه مدل آن را به شما نداده اند اگر بگویید نسبتها خوب است یا بد اس

دانم. اگر نسبتها و مدل آن را داشته باشید؛ یعنی جهت جهت جهت گویید نمیبگیریم؟ میباید چه تصمیمی

آید كه این ربط موضـوعات بـه توسـعه، و    را بتوانید معرفی كنید و بگویید مثالً پایگاه آن كجاست، به نظر می

آید. پس بنابراین از تركیب كل سطح، ح به دست میموضوعات به كارایی است كه این از تركیب كل این سط

شود در عین تقوم گوییم كه هر سه قیدی كه به عنوان شاخصه نوشته میكنیم. و میخالصه نتیجه گیری می

منزلت های هم عناوین، سطوح و منزلتها تا آخرین قسمت آمده در اینجا باید به یـک جریـان تبـدیل شـود؛     

شود. حال اگر بخواهد تقوم منزلتها تبدیل به تقـوم تغییـرات بشـود بایـد حتمـاً       یعنی به تغییرات آن تبدیل

ها و وصفها جدا شوند، عنوان بگیرند و بعد كل اینها را هم در یک امتداد ببینیم و بگوییم این معنون  موصوف

ا بتوانید آن را است با این به اصطالح ارزش  آن یا قدرت آن است ت آناین عنوان این اثر و این شاخصه های 

 جمع بندی كنید؛ یعنی ابزاری كه بتواند تغییرات نظام تقوم اوصاف را  كنترل كند.
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 خواستید با این عبارت بفرمایید كه...برادر پیروزمند: حال این را كه فرمودید بعد می

ج: كه آیا هر ستون دو قیدی كه هر كدام از ستون دست راست و ستون دست چپ، بـه نسـبت مسـاوی    

معرف توسعه ساختار، كارایی و توسعه ساختار كارایی است. یعنی اگر بگوییم كه درون هر عنوانی كه بـا سـه   

قید در سمت راست معین شده است یک توسعه و ساختار و كارایی با شاخصه های این طرف )چپ( تعریـف  

ت، معـرف وضـعیت   شده است. حتماً دو قیدی سمت راست و دو قیدی سمت چپ كه برآمده از خود این اس

شود. عـالوه بـر   توسعه، ساختار و كارایی این موضوع سمت راست خواهد بود كه از طریق عددی شناخته می

دهند. كنیم. اینها به صورت مساوی نشان میاینكه توسعه، ساختار و كارایی را هم، در ستون عمودی نگاه می

جریان ستونی از باالی صفحه بـه پـایین    پس بنابراین یک جریانی از سمت راست به طرف سمت چپ و یک

صفحه است. كه در هر دو توسعه ساختار و كارایی داریم. یک توسعه، ساختار و كارایی بـین نسـبتهای عـدد    

است كه این توسعه و ساختار و كارایی بین نسبتهای عددی همیشه توسعه، ساختار و كارایی كل است. ایـن  

ف است نه توسعه، ساختار و كارای یک عنوان. پس جدول عددی نُـه  توسعه، ساختار، كارایی كل جدول تعری

-تا توسعه دارد، نُه تا ساختار و نُه تا كارایی دارد كه این طرف و آن طرف نسبتهای عددی آن را معرفی مـی 

دهد این چه وضعی دارد؟ وضع كل چگونه است؟ یعنی جایگـاه یـک موضـوع دركـل  چگونـه      كند نشان می

شود  كـه موضـوع   خود یک موضوع هم  بنفسه به وسیله سمت راست تحلیل  درونی می است؟ در عین حال

اسـت كـه طبیعتـاً حـد      آنعنوان موضوعی آن است و در سمت چپ دو قیدی آن، كه موضوع عنوان كارایی 

وسط آن ساختار است كه در هر دو تكرار شده است. اگر حد وسط را بردارید و بخواهیـد فقـط كـارایی تنهـا     

شود. آن گاه به این شـكل  عنوان موضوعی بیاورید، اگر یک مورد از آن تكرار نشود نسبت آن تمام نمی وفقط

 معلوم است كه این محوریِ این ظرفیت است این یكی هم هماهنگی محوری است و آنگاه ...

 س: با یكدیگر ارتباط دارد.

 ج: بله و جامع آن هم در اینجا هماهنگی محوریِ ظرفیت است.
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ای خاصیت آن نسبت به یک عنوان معلوم شد كه این، توسعه، ساختار كاراییِ یـک  الن در هر تجزیهس: ا

 كند؟عنوان را معلوم می

آیند كه به این شكل نسـبتها را بـا   ج: بله، ولكن دو ستون به لحاظ عمودی تا پایین روی ستون اعداد می

 كند.هر در كل معین می

 دهد؟نسبت به كل به ما می س: بعد به عنوان تجزیه چه ویژگی

-ج: اگر بخواهیم بدانیم كه موضوعات این ستون چه چیزهایی است؟ موضوعات و كارایی هـای آن را مـی  

نویسیم. مدل یعنی این كه از داد ... یعنی برای هر كدام كه بخواهیم مدل میدهد همانطور كه در فرد )؟( می

جا عناوین مختلفی باشد آند را شناسایی كنیم. ممكن است روی این بتوانیم همه منزلتهای حدول تعریف خو

كه آن عناوین احیاناً این طور تكرار نشده باشند و عناوین دیگری باشند. مثل جدول كارنامه فرهنگستان كـه  

فهمیـد كـه جایگـاه كـدام موضـوع      عناوین آن اصوالً این طور نیست. در آنجا بوسیله این جدول است كه می

است. آن وقت كدام ساختار؟ این مسئله مهم است كه ساختارهایی كه در اینجا قـرار دارنـد    جایگاه ساختاری

كه در كلمه ساختار داریم، در همه جـا بـه یـک    همانند عدد اینها، وضعیت اینها مختلف است. یعنی مفهومی

برید و یـا  به كار می برید، یا در ساختار ساختار ساختارمعنا نیست. ساختاری را كه در خود ساختار به كار می

 شویم.برید ]به یک معنا نیست[. طبیعتاً وارد این بحث نمیدر ساختار توسعه به كار می

تایی كه تجزیه شده، نه تای آن، معرف سـاختار موضـوع، نـه تـای آن      27س: باید اآلن بگوییم كه از این 

 كارایی موضوع و نه تای آن توسعه موضوع است؟

معرف ساختار مثالً منزلتها هستند و اال اینكه بگوییم نه تای آن منزلتـاً سـاختار    ج: موضوعاتی هستند كه

هـا را  گوییم كه نه ساختار جدا داریم كه آنهستند یا نه تای آن موضوعاً ساختار هستند؛ یعنی یک موقع می

لت ساختار است یا منز آنگوییم كه این طور نیست بلكه منزلت ها رنگی بهم تابیده ایم ولی گاهی میمثل نخ

كـنم( در ایـن موضـوعات    آید ) از باب مثل عرض میمنزلت آن منزلت كارایی است. و اال در مجموعه كه می

شوند. منتجه ها، موضوعات جدید است. این موضـوعات جدیـد ]   ها عوض مییک نقشی دارند، ولی در منتجه
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آید كه مثالً فرضـاً  ی. فقط یک موضوع بیرون میبه این شكل است كه[ احیاناً از یک توسعه و ساختار و كارای

دهـد و دوبـاره   شود. بعد خود این توسعه و ساختار و كارایی، دوباره  یک موضوع را تحویل میتوسعه تنها می

 دهد.خود این سه تا كه توسعه و كارایی و ساختار بود؛ یک موضوع را در پایان نتیجه می

 كنیم؟ای میس: از این چه استفاده

خواهیم بگوییم كه وضعیت این اصـالً اینگونـه نیسـت كـه     ج: در این تبدیلی را كه عرض خواهیم كرد می

 بگوییم، اینجا نه تا ساختار است و نه تا هم توسعه و نه تا هم كارایی ...

 س: نه نُه تای سه بلوك؟

 ج: باشد.

 س: با منزلتهای متقوم؟

این كه آیا[ موضوعاً جایگاه آنها اسـت یـا خـود آنهـا      ج: با منزلتهای متقوم یک صحبت است ]بحث دیگر

 ساختار هستند؟

 س: موضوعاً جایگاه آنها است؟

 ج: احسنت!

س: آن وقت كه موضوعاً جایگاه اینها این شد، صحیح است به این چه بگوییم یعنی چه معرفـی را نسـبت   

 به كل دارند؟

یک چیز، موضوعات رده دو هم یـک چیـز و    تواند موضوعات رده سه را معرفی كند. موضوعات ردهج: می

ها هم كارایی رده نازل یک چیز موضوعاً رده سه هم یک چیزی نسبت به كل دارند. همانطوری كه در كارایی

است، كارایی رده دو یک چیز و ... اگر مثالً در اینجا كارایی مصداقی، در اینجا كارایی مفهوم یعنـی كلیـات و   

ها را علی حده معرفی كرده ایم. بـه عبـارت   الً توسعه یا تكامل بگوییم، این كاراییدر هم اینجا هم كارایی مث

دیگر بعداً خواهیم گفت كه برای شناسایی هر موضوع یک سطح تقسیم بندی به اوصاف داریم كه البتـه ایـن   

ریـانی كـه   ها است، نـه ج تعبیر اوصاف با نظام اوصاف متفاوت است. اصطالح اوصاف در اینجا به معنی منتجه
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را كه مالحظه كنید دارای سه سطح است: گوییم كه هر چیزی و هر نظامیكند. میدرون یک چیز حركت می

گوییم این مصـداق یـک   سطح مصادیق، سطح مفاهیم و سطح اوصاف. مثالً در مورد این مواد تراش وقتی می

گـویم در قیمـت بـا    است؟ می گویید قیمت آن چندمداد تراش است این معنای مصداقی آن است. وقتی می

شود. البته در كارایی هم این را به بحثی ببریم و شود، ولی در كارایی لزومتاً مزاحم نمیسایر كاالها مزاحم می

كند، در عین حال كـه تعـاون هـم دارد. ولـی نـه      بینیم جایگاه دارد و تزاحم پیدا میتبدیل به نیرو كنیم می

گویید تراشیدن مداد، ولی همین كه گفتید قیمـت آن  ار این چیست؟ میگویند ك]گاهی[ به شكل عادی می

تومان یک مداد تراش بخرد. به این معنا اسـت كـه بـا     30چند است؟ از خرج جیب یک نفر، وقتی بخواهد با 

تومان فقط برای یک كار فایده دارد. در مقیاس كلی  30تواند یک پاك كن هم بخرد. یک تومان نمی 30این 

شود. مثالً اگر خود كار زند یعنی باب تزاحم آن آغاز میم، این جای دیگران را به همان نسبت حد میكشور ه

گذارد، گذارد. یک اثر نمیتومانی را و در كشور مصرف شود به شكل می 1800تومانی و یا  100تومانی یا  10

كلی، این در یک سطح با دیگران  گوییم در سته بندی هایگذارد. خوب اگر این طور شد میبلكه سه اثر می

گوییم كه موضوعات بـه  میكند و همه باید در یک كل دیده شود. به این دسته بندی مفهومیتزاحم پیدا می

گوییم كه نظر شـما  رویم و میصورت كالن باید دیده و لحاظ در كل بزرگتر شوند. از اینجا یک پله باالتر می

ها بـه لحـاظ ]مصـداقی[،    امل چیست؟ ممكن است مثالً خود مداد تراشنسبت به رابطه بین مداد تراش و تك

اصالً مساوری باشند. چه با مداد تراش هزار و هشتصد تومان مداد را بتراشید، چه با مـداد تـراش ده تومـانی    

كند. دقیقه وقت شما را بگیرد یا دو بار مداد را بش 3بتراشید كه احیاناً تیغ ده تومانی ممكن است كند باشد و 

گویید خاصیت مداد تراش تراشیدن است. این با یک مقدار تاخیر تراشید، آن با یک سرعت بیشتر تراشید. می

ها[ از این جهت، مصداقاً مساوی هستند. ولی اینكه كدام یک به نفع كشور است كه در ]گویند مداد تراش می

فه جویی به این است كه نه آن مدادتراش گوین صرالگوی مصرف كه مثالً صرفه جویی است به كار گیرند. می

گویید تومانی را بخرید. بعد می 30تومانی را. بلكه برای صرفه جویی فرضاً  1800ده تومانی را بخرید و نه آن 

كنید كه اگر مثالً از امور تفریحی كم و به مداد تراش برای تنكامل كدام یک بهتر است. برای تكامل توجه می
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-ی سریعتر و راحت رت و تمیز تر باشد بهتر است و مثالً مداد تراش هایی كه به میـز مـی  اضافه كنیم تا خیل

-گفتیم صرفه دارد، معنای صرفه را در تكامل نگاه نمیبندند بخریم آن وقت ممكن است بگویند وقتی كه می

د كـه بـرای   گوینـ كردیم. صرفه در تكامل اینست كه مداد تراش هزار و هشتصد تومانی ترویج شود. بعـد مـی  

گویند نه باید ترویج كنید، تا مردم بیشتر از خریدن مثالً فرش یـا  ها مشكل است كه این را بخرند. میخانواده

چیز دیگری كه موجب رفاه است، اهمیت و بها به نوشت افزار و لوازم التحریر بدهند. اگر فرش قالی نشد با در 

توان یک شئ را بریـده از همـه جهـات و هـر     ره این كه میگیرد. حال صحبتی كه داریم دربااولویت قرار می

شـود ارتبـاط بـا    توان در تزاحم با دیگران آن را دید و هم مینقطه در یک جهت خاص مبتال به دید، هم می

تكامل آن را مالحظه كرد؛ یعنی عوض شدن یک وضع به وضع دیگر. جدول ما در تعریف باید عیناً همین سه 

. باید یک سطح، سطح مصادیق یا تبعی باشد، یا به عبارت دیگـر مقاصـد و موضـوعات    دهدسطح را نشان می

كند. بعد در سـطح دیگـر، بگویـد كـه عنـاوین      تبعی یا خرد باشد یا بگوید از چه چیزی، كل تشكیل پیدا می

بزرگ، بخشی، فرعی یا كالن ما چیست؟ بعد باید در یک سطح از بخشی كالن هم خارج شـود و بگـویم كـه    

 وصاف تغییر چگونه است؟ یا اوصاف تكامل، )اوصاف شدن به وحدت( چیست؟ا

 س: این سه مرحله چگونه هستند؟

تایی هستند و موضوعات، موضوعات تبعی و اوصـاف، اوصـاف خـرد اسـت. آن      27ای كه در ج: این مرحله

شـود. ایـن   رعـی مـی  شوند موضوعا، موضوعات بخشی است، كـه ف ها تبدیل میموقعی كه موضوعاً، به نه تایی

گویید. دیگر كارای برای یک مطلب نیست بلكه برای به آن كارایی های كالن میطرف آن هم از نظر مفهومی

گویید )كـه  رسید كه تغییر چگونه است؟ میشوید و به نسبت به خود كل مییک بخش است. از اینجا رد می

گـوییم، هـر   ن را سطح تجزیه اوصاف یک كل مییكی است(، سه وصف كارایی دارد و سه موضوع برابر آن. ای

چند اوصاف هم، موضوعات باشند؛ یعنی منزلت داشته باشند و منزلت آنها هم شئ داشته باشد، ولی آن شئ 

 شوند.و آن كرسی ها، كرسی های اصلی نظام هستند ]و به عنوان[ كرسی های فرعی و تبعی محاسبه نمی

 كردیم؟ه تعبیر میس: خوب است این را در برگشت جدول ك
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گویید كـه  روید؛ كه در آن میج: فصل تعریف بگیرید. نظام تعریف بگرید. از مدل چیز)؟( برای تعریف می

 ای دارند.بندیموضوعات چه دسته

 س: طبقه بندی ...

 ج: ... موضوعات چه طبقه بندی دارند.

 قیدی...س: با این توضیحاتی كه فرمودید تحت عنوان ضرورت تجزیه اوصاف سه 

هـا  ج: اولین ضرورتی كه طرح شد، در هر عنوان و در درون آن سه تا توسعه، ساختار كارایی است كه این

ای كـه دارد واضـح   سه تا شاخصه، برابر با یک عنوا نسا. تا اینجای آن برای شاخصه گیری و مالحظـه عـددی  

این طرف با هـم برابرنـد. یـا اینكـه     ها در تعریف عنوان است. دومین قسمت این كه آیا وضعیت همه شاخصه

ها نقش كـارایی اولـین خاصـیتش ایـن     ها نقش موضوع یا موصوف دارند و بعضی از شاخصهبعضی از شاخصه

ای نسبت به این هستند. یعنی اگر بخواهیم بگوییم كه درون یک عنوان است كه بگوییم اینها معرف وضعیت

های این، این شده است، بهتر است كه آن را تجزیه كنیم و بگوییم اینها را قرار دارد و آن گاه وقتی درون عدد

 دهند.این خصلت و این كارایی روی هم این را تشكیل می

 كند و هم برای كل.س: بگوییم كه تجزیه، موضوع و اثر را هم برای یک عنوان مشخص می

 كند.ج: بله، اگر از طریق ستون بیاید برای كل معرفی می

 شود؟تحلیل موضوع و اثر برای كل میس: یعنی وسیله 

 شود.ج: بله و اگر از طریق سطر بیایم برای یک عنوان می

 س: این كار را باید بكنیم تا بتوانیم....

كنـیم  ج: اگر این كار را نكنید و فقط این یک ستونی باشد، یک فرض اینسـت كـه مـا آن را اینگونـه مـی     

 )مطابق شكل در جلسه(

 شود؟می س: فقط ستون های وسط
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ج: بله فقط این ستون باشد. خب اگر اینگونه باشد. باید چند چیز را باید در نظر داشته باشیم. هرگـاه كـه   

تـوانیم  شاخصه برای یک چیز نداشته باشیم و فقط آمار از یک امور بگیـریم، دربـاره ایـن هـیچ چیـزی نمـی      

هستند، این هم هیچ گونه جمع بندی بـه مـا   بگوییم. یا اگر ما باشیم و شاخصه گیری از كمیاتی كه در عالم 

ها را نتوانیم در یک كل به آنها جـا بـدهیم.   دهد. یا اگر  یک ضریب داشته باشیم، ولی نسبت این ضریبنمی

-گوید، ولی اینكه چه كار كنیم تا این تغییـر كنـد را نمـی   ها به ما مطلوب و نا مطلوب را میآنگاه این ضریب

فهمـیم كـه نسـبت مطلـوب     گوید و ما میدهد و فقط نسبت مطلوب آن را مینمیگوید. چون از كل تحلیل 

وجود ندارد. ولی این كه چه كار كنیم تا وجود داشته باشد؟ اگر بخواهیم تحلیل خود را از شاخصه یک قـدم  

ردم جلوتر ببریم باید بعد از آن وصف و موصوف را در منزلت تقوم ببینیم. در حقیقت با آن بیانی كه عرض ك

شود كه یک سطح از تقوم را در عناوین، یک سطح در سطوح به هم متقـوم و یـک سـطح را    به این شكل می

هم به سطح كل بیاوریم، آنگاه به سطح كل آوردیم اگر بخواهیم تغییر را هم در این نسبتها ببینیم، مجبوریم 

 حتماً تجزیه كنیم.

 س: مطالعه كنترل تغییر ...

نید مگر این كه تقوم را تجزیه و پس با تبدیل شدن آن در هر سـطحی بـه موضـوعات    توانید بكج: ... نمی

دیگر ببینید؛ یعنی تبدیل شدن آن به وحدت؛ یعنی كثرت باید بتواند به طرف وحدت بیایـد تـا یـک كـل را     

 به ... تعریف كند، هم چنانكه از این طرف هم باید بتوانید آن چه را كه تجزیه كردید مركب كنید تا برسانید

س: پس به جای این عنوان كه قبالً نوشته بودیم تجزیه وسیله تحلیـل یـا تفكیـک )اگـر صـحیح باشـد(       

موضوع یا اثر موضوع نسبت به كل یابرای كل تحت این عنوان و تجزیه وسیله تحلیل یا تفكیک موضوع از اثر 

 موضوع؟

اهید بگوییـد كـه نسـبت بـین آنهـا      خوج: تفكیک شاید درست نباشد و همان تحلیل بهتر باشد. چون می

دهد و تحلیل این ستون نسبت اینگونه است یا اینكه این سطح هم به هم پیوسته است. این معنای تحلیل می

شود. در عین حال تحلیل به این معنا كه این عنوان تجزیه شده اسـت، تفكیـک را كـه    به این هم تحلیل می
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-شود بعد از تفكیک نسبت به یكدیگر تحلیل میتفكیک می اوّل قبالً گفتید داخل این شده است. این عنوان

ستون سمت راست تجزیه و به اجزاء تشكیل دهنده آن تفكیک و در ستون سمت چپ نوشته  اوّلشود. یعنی 

شود و ساختار موضوعی یک طرف، و كـارایی و سـاختار هـم در    شود، پس از تجزیه و تفكیک، تحلیل میمی

 ود[.شطرف دیگر ]نوشته می

گوییم این را به دو عنوان تبدیل كنیم تجزیه و سیله تحلیل موضوع و اثر موضـوع نسـبت   س: بنابراین می

 به كل است ...

 باشد...ج: ... كه تجزیه نسبت به یک موضوع می

شدیم كه وقتی این طور س: ... نسبت به شاخصه های یک عنوان است. قبالً در این محذور تقریباً واقع می

فرمودید كه چون هر كـدام  ماند. برای جواب گویی بها این میتیم جای معرفی اوصاف توسعه خالی میگفمی

ها و منزلتها، منزلت توسعه، ساختار و كارایی است بنابراین اینگونه تفكیـک نكنـیم كـه بگـوییم یـک      از سطر

بلكـه بگـوییم سـاختار و    كند و یک طرف آن اثر و كارایی موضـوع را،  طرف آن ساختار موضوع را معرفی می

 كند و نیز كارایی را هم موضوعاً و هر كدام از آنها ...موضوعاً معرفی می

 س: ... كه بعد بعد هم به این ترتیب مانند این است كه بگوییم توسعه هم ...

 ج: ... منزلتاً وجود دارد ...

 چیزی ندارد؟ س: ... و با همان عناوین شناخته و معرفی شده است. آن موقع این با آن

سـاختار را  فرمایید اولی نقش كارایی را دارد، دومـی ج: اگر بیاید در خرد آن نگاه كنید، همانطوری كه می

 نقش توسعه دارد.دارد، سومی

 س: در سه شاخصه

نویسـید چگونـه اسـت؟ آیـا فقـط      كنید و در این طرف و این طرف میج: بله، حال وقتی آن را تجزیه می

شود یا خود آن هم مفهوماً مفهـوم توسـعه را در ایـن    توسعه است كه در اینجا مالحظه میمنزلت آن منزلت 

ای است. حـال اگـر ایـن  را از اینجـا گرفتیـد، موضـوعًا موضـوِع        سطر دارد؛ یعنی موضوعاً هم موضوع توسعه
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جهت. البته  ای است. این یكی هم موضوعاً موضوع ساختاری است كه از اینجا گرفتید؛ هماهنگی محورتوسعه

آید. جریان اوصاف مبدّل معرف منزلت اسـت. یعنـی همـان    در جدول اوصاف نه در جدولی كه در تعریف می

رود. یعنی طور كه عرض كردم، ممكن همه اینها ظرفیت نوشته شود. ولی هر ظرفیتی به یک معنا به كار می

آنها كارایی منزلت، است كه باید معرف ای ظرفیت در آن هشتاد و یک معنا دارد كه یكی از هشتاد یک كلمه

آن باشد، بعد از آن باید نسبت خود قیود و تقدّم و تاخر آنها معین شود. به عبارت دیگـر بایـد قیـد، سـطح و     

 رود.ای باشد كه به كار میمنزلت آن در نظام و نسبت آن در تغییر، باید ]باید عین شود[ معرف هر واژه

تجزیه وسیله ی تعیـین  »ا عنوان شد كه لطفاً توضیح بیشتری بفرمایید. س: یک تعبیری دیگری هم اینج

 آیا این عنوان درستی است؟« تواند قرار بگیردنسبت این موضوع با سایر موضوعات می

دهم كه عنوانی كه این طرف وجود دارد و عناوین دیگر كـه در یـک سـتون    ج: ابتدا به این نكته تذكر می

شوند و نسبت و منزلت آنها به یكدیگر معرفی شـده اسـت؛ نـه موضـوعاً و     هم دیده میآمده اند، با اثرها روی 

 اوصافاً. فرق این مطلب چیست؟ یعنی تفاوت اینكه... 

را هم دارید. نقشه ی مونتاژ همیشه  آنكنید. نقشه مونتاژ .... یک ماشین را یک دستگاه را قطعه قطعه می

خواهد تحلیل كند و بگوید چرا فالن است، ولی برای كسی كه مینقش مونتاژ كردن این موضوعات و قطعات 

عمر فالن قطعه این مقدار كم و زیاد شده است ]این نقشه مفید است[. چون هم كم و زیاد شدن بی جای مر 

]موجب ضرر است[؛ خرد و دور ریخته شوند و یک قطعه ]سالم[ باشند به معنـای اینسـت كـه ایـن درسـت      

بینید كه به دلیل تالشی بقیه قطعـات در عـین حـالی كـه هنـوز      قطعات صنعتی را می نیست. در بسیاری از

اندازند، در حالی كه عمر اینها باید به یک توازنی باشد تـا بـه نسـبت، بـا هـم      را دور می آنكارای مفید دارد 

ین قطعات فرعی ها ااستهالك پیدا كند. البته ممكن است چند قطعه اصلی داشته باشیم كه بتوان با وجود آن

ها باید سطح بندی داشته باشد. مـثالً قطعـه رده اولـی كـه فرضـاً اسـكلت و       و تبعی را عوض كرد. ولی قطعه

شاسی و موتور ماشین است باید دوام  این سه از همه بیشتر باشد. بعد بگویند عمر قطعـه هـای فرعـی مـثالً     

باشد عیبی ندارد. و بعد هم قطعاتی هسـتند كـه    جعبه دنده و جعبه فرمان ماشین اگر از این مقدار هم كمتر



 ····························································································  343 

طور مونتاژ كنیـد تـا    این خواهم عرض كنم ای را كه میاگر زود هم عوض شوند عینی ندارد. مهمترین نكته

ماشین درست شود بحثی از تحلیل وظایف، عمرو كارایی ماشین نیست. اگر شما یک كل را طبقه بنـدی بـه   

كارایی هر كدام و سطح كارایی آن معرفی شد، از دید ما توانستید یک كـل  اوصاف و موضوعات كردید؛ یعنی 

 را تعریف كنید.

 س: كارایی و ...؟

آن چیسـت و در چـه   « كارایی»چیست و در چه سطحی قرار دارد؟ « موضوع»ج: كارایی و سطح كارایی. 

 سطحی قرار دارد.

 س: سطح یعنی نسبت آن و جایگاه آن نسبت به بیقه معلوم نیست؟

 ای اصلی دارد.ج: نه، مثالی كه زدم مثال مناسبی است كه ماشین سه قطعه

 س: آیا سطح داخلی موضوعات منظور شماست.

را طبقـه بنـدی كنـیم. آن     آنج: بله و موضوعات سطح داخلی آن را طبقه بندی كنیم و نیز كارایی های 

دی كارایی هم باید بتواند جایگاه هراثر را وقت طبقه بندی موضوعات باید جایگاه موضوعاً تمام كند و طبقه بن

 نسبت به سایر اوصاف طبقه بندی و سطح بندی كند.

 س: و این را خواستید كه ...؟

ها ]را بـه صـورت جـدا    ج: این را آوردیم تا بگوییم كه اگر تجزیه نشود ما قدرت طبقه بندی كردن كارایی

ای از موضـوعات را نخـواهیم داشـت. ولـی اگـر ایـن       شهای از كارایی نقنخواهیم داشت به عبارت دیگر[ نقشه

توانیم طبقه بندی ساختار موضوعات و طبقه بنـدی آثـار را بـه    ستون سمت چپ جدول را تجزیه كردیم می

 صورت جدا انجام دهیم.

خواستید این عنوان بفرمایید كه تجزیه چگونه نسبت این موضوع را با سایر فرمودید می اوّلس: یک نكته 

 كند؟عات معلوم میموضو
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ج: یعنی اگر تجزیه یک موضوع را در یک طبقه بندی آورد عالوه بر این كه نسبت بین خود موضوع را بـا  

 سایر موضوعات به نحو تقوم از نظر منزلت....

 س: یعنی پس موضوعات خارجی مورد نظر نیست كه كل این موضوع نسبت به ...

است. البته خود این روش هم بر یک جدول تعریف درونی و هـم  ج: نه، همه آن فعالً در درون این مطرح 

تواند برای بر یک جدول تعریف بیرونی حاكم است. یعنی اگر نسبت بین تغییرات را در خود نداشته باشد نمی

معادله زمینه ساز باشد؛ یعنی معادله همیشه حاكم است. تعریف همیشه زمینه یک حكم است. مثل مقدماتی 

 رسید.شود. اگر مقدمات معِّف نباشد هرگز به حجت نمیچیند و بعد حاكم تمام مییكه در منطق م

 س: مگر این تعیین سطوح موضوعات و سطوح كارایی قبل از تجزیه انجام نشده بود؟

ج: تقوم سطوح به یكدیگر در اینجا، بدون تفكیک، انجام شده بود. این تفكیک، یک اثر را برای خـود هـر   

ن ایجاد كرد و یک اثر را هم ایجاد كرد كه طبقه بندی موضوعات و آثار را بـرای مـا ممكـن    سطح یا هر عنوا

كرد و ما نیازمند به طبقه بندی موضوعات هستیم كه سه سـطح داشـته باشـد تـا بتـوانیم بـه صـورت دائـم         

 موضوعاً، موضوعات را به یكدگیر در سطوح باالتر تبدیل كنیم، به همین شكل هم كارایی را.

یعنی ابتدا باید اصل ضرورت تفكیک مشخص شود.بعد بر اساس آن بگوییم كه وقتی كه این تفكیـک  س: 

 انجام گرفت این تفكیک هم خاصیت طبقه بندی داخلی دارد؟

-تواند انجام دهد مـی تواند انجام دهد. اولین كاری را كه میس: چندین خاصیت دارد و چندین كار را می

موضوع باشد. دومین خاصیت آن اینسـت كـه نظـام موضـوعات را بـرای بـه       تواند معرف وضعیت داخلی یک 

وحدت رساندن موضوعات كه از كثرت به وحدت برسد در مقابـل نظـام كـارایی مـا، در بـه وحـدت رسـاندن        

كـرد  كند. پس برای اولی كه موضوع را تجزیه به سه وصـف داخلـی آن مـی   ها و نتایج به ما كمک میمنتجه

كنـیم دیگـر ]عنـوان[ تجزیـه و     بدهیم. ولی وقتی آن را تقسیم مـی « تجزیه و تفكیک»صحیح است كه لقب 

 گوییم: تحلیل به موضوع و اثر آن،گوییم، بلكه میتفكیک نمی

 س: اسم آن را تجزیه نگوییم؟
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 ج: نه این وسط را تجزیه بگویید. در اینجا كه بین این طرف و آن طرف مشترك است.

 فرمودید شاید تعبیر صحیحی باشد؟می« تجزیه به نسبت»س: قبلی را 

وضعیت موضوع « تحلیل موضوع و اثر»تر و رایج تر باشد. بعد از این شاید عمومی« تحلیل»ج: ]اصطالح[ 

 شود.ما مشخص می

 شود.س: به عبارتی عنوان ما مشخص می

موضوع واحد را به مـا   اینكه موضوعاً اینها روی هم اجازه طبقه بندی موضوعات تا رسیدن به دوّمج: بله و 

 دهد. دهند؛ یعنی در حقیقت همین تجزیه است كه امكان سیر ما را از جدول اوصاف به جدول تعریف میمی





 بسمه تعالی

 

 18جلسه 

ای یم سه, سهی تقساستاد حجت السالم والمسلمین حسینی الهاشمی: بحث دربارة این بود كه یک شیوه

داد. بعد این تقوّمِ قیود منتهـی بـه    كرد و راه تكثیر آن را یاد می داشتیم كه اول قیودی را به هم  متقوم  می

 تقوم  سطوح

در جدول مدل تعریف منتهی شد. بعد از آن این تقوم سطوح را به تقوم هر قسـمت رسـاندیم؛ یعنـی هـر     

نی این موضوعات كه هر كدام دارای سه قیـد هسـتند, بـه دو    تا قیدی متقوم شدند, یع 27الیة موضوعات به 

سه قیدی  27تا نُه قیدی  27تا سه قیدی كه معرف عناوین موضوعات شدند و از یک  27شكل آوردیم, یک 

 به عنوان شاخصه استخراج شد كه داخل موضوعات را تحلیل كنند و در سمت چپ نوشتیم.

و از نه, سه, یک بحث دارد كه قبال مختصر بـه آن اشـاره شـد، كـه     ,نه را انتخاب كردیم 27البته اینكه از 

تا را برای شاخصه گیری انتخاب كنیم یـا اینكـه    27آن  خواهیم درون یک شئی را نگاه كنیم, عینوقتی می

 شود شاخصه گیری را یک سطح نازلتر گرفت؛ یعنی تا ستون فرعی آمد و اصلی و فرعی و نه تایی كرد. می

آن را گرفت و سه تا قرار داد. این با فرض اینست كه استداللهای الزم  ی و فرعی، باز اصلیهایو بعد از اصل

را بگیریم و بتوان  27بر آن انجام گیرد و این امر تمام باشد و الزم نباشد كه برای هر موضوع، بار در درون آن 

 آن را به سه شاخصه رساند.

دادیم و ضرورت آغاز تحدید)؟( )تحلیل( و تركیب و كنترل  دوباره در این سه شاخصه یک كار دیگر انجام

تحلیـل انجـام    "]را بیان كردیم[ كه معنی تعریف را به این سه تمام كنیم، بگوئیم كه در تعریف بایـد حتمـا  

كنترل یک منتجه انجام بگیـرد؛   "گیرد, تحلیلها هم باید شرایط تركیبی داشته باشند و در تركیب هم نهایتا

 شود.ادله تحویل بدهد و شیئ به معادله تعریف یعنی یک مع
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در « تعریـف »گذاریم. تعریف باید زمینه را تمام كنـد. همـانطوری كـه در     لذا اسم آن را جدول تعریف می

گویند باید مانع اغیار و جامع افراد باشد, اینجا بجای اینكه یک شرط بگـذارد و بگویـد كـه     منطق صوری می

ی یک حكم گوید كه باید زمینه باشد، یعنی بخواهد یک مفهوم كلی را تمام كند, میجامع افراد و مانع اغیار 

 را تمام كند.

گویید؛ اگر چنین شود  اینجا حكم چیست؟ حكم همان چیزی است كه به آن اگر و آنگاه، یعنی معادله می

عی, تصرفی و محـوری  شود. این قضیه تعلیقی، كه از نظر نظری تعلیقی است, اگر از نظر فاعلیت تبچنان می

كند نه علیت نظری را. قضیه تعلیقی اگر و آنگاه به معنـی   آن را مالحظه كنید جریان علیت عینی را تمام می

 حكم است. معادله در حقیقت حكم یک قضیه عینی است.

 برساند یعنی زمینة معادله را تمام كند. حال در جدول تعریف ـ كـه مـدل    تعریف باید به مباشرت معادله؛

ای را به هم متقوم كـرده یعنـی قیـود، سـطوح و     خواهد به آن طرف برود ـ موضوعات یک تكثیر و تجزیه می

موضوعات داخل سطوح را به یكدیگر متقوم كرده و پایگاه آنها نسبت به یكدیگر معلـوم اسـت ولـی كنترلـی     

گذارد یا به عبارت  ر خود آن میبرای این كه ببینیم تغییر یک موضوع از نظر پایگاه آن چه اثری در تغییر آثا

 گذارد ندارد. ای در تغییر اثر خود آن موضوع میدیگر چه ثمره

نباشد و بنابراین تغییـرآن بـا    بنابراین مبنا اگر اثر چیزی جز نمود رابطهء یک شئی با سایر اجزاء مجموعه

شـود   موضوعات, امكان پذیر میتغییر پایگاه برابر باشد, وقتی تحلیل آن، یعنی تحلیل نسبت موضوع به سایر 

كه عالوه بر تعیین منزلت آن نسبت به سایر موضوعات در عین متقوم بودن اثر به موصوف و موصوف به اثـر,  

 هریک از دو را هم بتوان در دو جایگاه متقوم مالحظه كرد.

 س: این دو جایگاه متقوم چیست؟ 

به ستون آثـار اسـت. ایـن غیـر از تقـوم       ج: كه كل ستون سمت راست, كه ستون موضوعات است, متقوم

موضوعات به هم به صورت یک وحدت كه دارای سه خصوصیت توسعه, ساختار, كارائی هستند و نیز غیـر از  
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مالحظة تقوم سه قید معرّف یک موضوع به هم به وسیلة تأخّر و تقدّم, دو منزلت جدا كه  یک منزلت بـرای  

 باشد.است، میاثر و یک منزلت برای موضوع دارای اثر 

در سمت راست جدول، ستون دو قیدی قرار داده شده كه در آن ستون ساختار موضوع نوشته شده است، 

و یک جایگاهی در سطر برای ساختار موضوع معین شده است كه در سمت چپ یک آثاری برای ساختار ذكر 

 [ظرفیت است.)؟(توجه به این مطلب كه موضوع و ساختار در حقیقت ]... "شده است. ابتدائا

 س: در سطر اول ستون دو قیدی.

 كنیم.ج: مقابل آن هماهنگی محوری نوشته شده است بر فرض اینكه به این وسط كه نگاه می

هماهنگی محوری ظرفیت است و هماهنگی معنای كارائی و اثر، محوری معنی سـاختاری و ظرفیـت هـم    

شـود و   ت, ساختار موصوف و در این طرف نوشته میمعنی موصوف این دو را داشته باشد آنگاه محوری ظرفی

 شود. هماهنگی محوری هم این طرف نوشته می

 كلمة محوری كه ساختار است یكبار ساختار موصوف، یک بار هم كارائی آن ساختار یا محوری است.

ر در دو گفتیم ساختار ظرفیت، بعد ساختار هماهنگی, سـاختا  توانیم بگوییم كه اگر می پس بنابراین ما می

موضوع و با یک معنا به كار رفته بود, ولی موضوع ساختار گاهی هماهنگی و گاهی هم ظرفیت شده بود, ]در 

شد. ولی اگر گفتیم محـوری ظرفیـت و در مقابـل آن همـاهنگی محـوری،      نتیجه[ وحدت موضوع حفظ نمی

 وحدت موضوع را حفظ كرده بودیم.

ارد؟ خاصیت آن این شد كه این تقوم دو جایگـاه ـ یعنـی     حال این وحدتها حفظ شد. این چه خاصیتی د

تقوم هر سطر از ستون سمت راست و هر سطر از ستون سمت چپ ـ باعث وجود وحدت موضوع اینها و علت  

 شود.بقاء اینها می

اما چرا اینها را كنار یكدیگر نگذاریم و فاصله ایجاد كنیم، یكی را ایـن طـرف جـدول و یكـی را آن طـرف      

نویسیم؟ برای اینكه اگر این طور باشد آنگاه در بین این دو منزلت است كه اصل موضوع كـه توسـعة   جدول ب

 كند. توسعة توسعه بوده است, قابلیت تحلیل پیدا می
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 س: بخاطر فاصله گذاشتن است؟

ها؛ یعنی با این فاصـله و منزلتـی را كـه بـین موصـوف و اثـر موصـوف مـی گـذاریم,          ج: از طریق شاخصه

 كند. هیم بگوئیم حقیقت آنچه را كه در این وسط است به وضعیت این دو بازگشت میخوا می

دهند، مگر اینكـه ایـن جـدا شـود، تـا       ها كه شاخصة معرّف بودن هستند, به ما قدرت تحلیل نمیشاخصه

 شود. بتوانیم هر تغییر در پایگاهی را در اثر آن مالحظه كنیم و ببینیم كه اثر آن چطور می

ساختار موضـوع را مـی دهنـد     در پایگاه منظور شما تغییر در منزلت اوصاف دو قیدی است كه س: تغییر

 ]است[؟

به هم خورده است. ایـن بـه هـم خـوردن      16و  32با  64ایم. نسبتهای   ها را آوردهج: یعنی این شاخصه

 نسبتها چه اثری در اثر موضوع آورده است.

 باشد.بوده، می  32و  64آن، یعنی همان نسبتی كه بین  اثر موضوع در حقیقت بازگو كننده منزلت

 كنیم یا اینكه بر عكس آن است؟ س: برای اینكه عدم تعادل را ریشه یابی كنیم تحلیل می

ج: نه، برای اینكه نمود پیدا كند باید اول نمود آن را ببینیم بعد در قدم بعد اجازة تركیب و رساندن آن به 

. ولی باید یک سیر كنیم گوییم، معادله درست میوقت به جایی می رسیم كه میكنترل ]بدهیم[؛ یعنی یک 

ها متقوم بوده است. ]ولی در هر ایم و تجزیههائی كردهداشته باشیم تا به معادله برسیم. در آن سیر اول تجزیه

را از كجا به كجـا   كند. تغییرات آن، موضوع ی بعد[ باید بدانیم كه چه چیزهائی اول تغییر میحال در مرحله

؟ وقتی دیدیم عدد آن فرق كرد و یک شب دیگری را نشان داد، آیا اثر این برد؟ یعنی معرّف پایگاه چیست می

می باشد؟ از مفروض در حقیقت نمود ایـن عـدد اسـت. در ایـن جـا عـدد        64می تواند اثر مفروض اولیه كه 

 . حرف دیگری است تاست. ولی اینكه چرا تغییر كرده اس مفروض تغییر كرده

 ؟ گردد س: آیا چرایی آن، به این كه چون اثر یا موصوف آن تغییر كرده است بر نمی
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، نویسـیم  . همانند اینجا كه عددی آنرا مـی ، باید به ما اجازة تحلیل بدهدج: قاعده ترین مفروضی كه داریم

. پس اكنون بت یک موضوع به سایر موضوعات. كیفیت اثر برابر است با نسنویسیم در آنجا هم كیفیت آنرا می

 كه عدد آن عوض شده پایگاه آن و اثر آن هم عوض شده است.

 كنیم؟ س: پس ما تاثیر تغییر منزلتهای درونی موضوع را در اوصاف درونی آن با این تحلیل معین می

بیرونـی موضـوع. ]   یک بیان دیگر بگویید تغییرات درونی موضوع را در ارتبـاط بـا مجموعـه یعنـی      به ج:

 كنیم[.تحلیل می

 س: االن به بیرون كاری نداریم؟

ج: بیرون آن خود پایگاه آن و نسبت آن است، البته از نه بیرون این جدول. این سه تا درون این سه تـا و  

 باشد[.تا است ]منظور ما می 27بیرون این سه تا كه درون این 

 ت عرض كردم؟س: من نسبت به كل موضوع كه این جدول آن اس

 ج: نه!

 شود. س: نسبت به آن درونی می

شود. ولی نسبت به این سه تـا )كـه یـک سـطر اسـت(تغییرات درون ایـن         ج: بله، نسبت به آن درونی می

شود. حال صحبت اینسـت   تائی درون این مجموعه است. مالحظه می 27سطر، در بیرون از سطرهای كه در 

 داد. خود ظرفیت، ساختار، هماهنگی، یک وحدت معنی میكردیم، برای ما  كه اگر تجزیه نمی

دهد، االن هم وحدت آن برای وجود ساختار به هم نخورده است. ولی  البته حاال هم یک وحدت معنی می

دهـیم. وحـدت آن را هـم از طریـق حفـظ      ایم و یک وحدت را در دو منزلت نشان مـی دو منزلت به آن داده

خواهد تركیب شـود و  ایم. اگر وحدت را در دو منزلت ببینیم آثاری كه میساختار كه نسبت باشد حفظ كرده

شود(. بـه   ها را برای تحلیل پایگاه، )یعنی اگر از بیرون یک سطر نگاه كنیم كل یک مجموعه میتوانیم آنمی

 رساند باید وجود تركیـب و رسـاندن   وحدت كه برسانیم، در آن طرف هم وقتی كه موضوعات را به وحدت می

، را بدهد؛ یعنی بایـد بگویـد   آن به یک منتجه و موضوع به ما امكان تحلیل وضعیت داخلی و خارجی موضوع
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برگردانید. به عبارت دیگر نظام آثار و  64ها را به همان توانید این سطر كه اگر چه كارهائی را انجام دهید می

نظر را نسبت به اینكه موضوع و اثر آنرا بـا   شود، امكان دقت نظام موضوعات در مالحظة تغییراتی كه پیدا می

 هم یک جا ببینیم و نتوانیم آنرا جدا مالحظه كنیم.

 ...س: این در باال بردن دقت مطالعة درونی این موضوع روشن است كه

ج: نه، درون هر سطر در درون یک مجموعه، این دقت را از یک طرف ]بیشتر می كند[ كـه بعـداً خـواهم    

ن دقت باید بتواند ما را به تعریف راهنمائی كند. اگـر تعریـف بوسـیلة مالحظـة نسـبت یـک       گفت كه خود ای

 موضوع در مجموعه ]به دست[

 آید ]باید دید كه[ آیا ]این تعریف[ موضوع با حفظه اثر آن و همة خصوصیات آن بعنوان یک وحـدت  می 

 حلیل نسبت باشد.آید[ یا با تحلیل تغییرات موضوع و تغییرات اثر كه ت]به دست می

ظاهراً اگر بتوانیم نسبت یک موضوع را به پایگاه آن و به جایگاه آن و نیز نسبت آنرا به سایر موضـوعات ـ   

شود، اگر بتوانیم نسبت بین  یعنی تغییر پایگاه آن در مجموعه را كه گفتیم نمود آن در تغییر اثر آن ظاهر می

به وحدت برسانیم یعنی متغییر اصلی را پیدا كنیم. گاهی ده چیـز   توانیم تغییرات را متغیرها را ـ ببینیم، می 

چیـز را مسـتقل    27چیـز در اینجـا اسـت،     27بینیم، فرض كنیـد  تغییر میكند، ده چیز را گاهی مستقل می

گـوئیم   بینیم بهتر است سراغ مثال ماشین برویم، شاید برای روشن شدن مطلـب بهتـر باشـد. گـاهی مـی      می

طعه دارد، سوار آن شدیم، در گردنة فالن جا فالن چیز آن شكست. هیچ ربطی هـم بـین   ماشین این تعداد ق

آوریـم و   ی یـدك مـی  . قطعـه گوئیم یک قسمت آن سـوخت  آییم. میبه بقیة قطعات نمیشكستن یک قطعه 

 كنیم. گاهی ما مشاور مخصوص هستیم. عوض می

هـا معلـوم بـود و بـه همـان      یعنی تقوم منزلت هاكردیم باز نسبت به منزلت س: اگر این را تجزیه هم نمی

توانستیم بگوئیم تغییر عدد، عالمت اینست كه منزلت این  شد ما می فرمائید اگر عدد عوض می ترتیبی كه می

فرمایید كه اگر این تجزیه و تحلیل را صورت ندهیم تأثیر تغییر ی سه قیدی به خورده است. شما میشاخصه

 توانیم مالحظه كنیم؟ را نمیها در تغییر آثار منزلت
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كردم كه اگر شـما مشـاور سـاخت اتومبیـل باشـید و بخواهیـد عمـر        زدم عرض می ج: نه، با مثالی كه می

بایست ارتباط آن را به بقیـة اجـزاء   قطعات را باال ببرید، باید بگوئید كه قطعه در چه شرایطی است؟ شاید می

گوئید چـرا فشـار    خته، چون فشار روی آن آمده است، بعد میگوئید كه كوئل این ماشین سو ببینید؟ بعد می

كنید تا ببینید رابطة آنها با اصطكاك چگونـه بـوده اسـت؟ ماشـین      آمده است؟ پس در قطعات دیگر نگاه می

گوئید اگر دندة آنرا در سر باالئی  خواسته اصطكاك با زمین را خنثی كند ]پس این سوخته است[. بعد می می

 سوزد. ا این سرعت این گونه قرار دهید دیگر كوئل  نمیبا این شیب، ب

آمده است كم كردید، نه  در این جا اصالً دست به سیم پیچ كوئل نزدید آمده اید فشاری را كه روی آن می

گوئید كه باید مقاومت كوئل را باال بُـرد. مـثالً   اینكه مقاومت كوئل را باال ببرید. گاهی هم برعكس است و می

زار دور سیم پانزده است آنرا سیم ده كنید تا مقاومت آن باال رود. این نكته كه كدام یک از دو كار را اگر ده ه

باید كرد؟ باید به دنده اضافه كنیم یعنی قدرت موتور را باال ببریم یـا مقاومـت كوئـل را بـاال ببـریم؟ ایـن را       

 را هم جدا. توان گفت كه نظام آثار را جدا ببینیم، نظام موضوعاتهنگامی می

 س: ربط یكی از اینها را با مقدمات آن بفرمائید؟

قطعه در یک ماشین ببینیم ولی اینها را مربوط به هم نبینیم ]در نتیجه وقتی[ یكـی از   27ج: هر گاه ما 

 گوئیم آن عوض كنید. آنها بسوزد، می

كم كنیم، االن ما ارتباطـات را   شود كه باید ارتباطات را ببینیم، مثالً فشار را س: حاصل مثال شما این می

 ...؟دیدیم قبل از اینكه

گوئیم كوئلی كه مقاومت آن این مقدار اسـت،   كنیم. می ج: گاهی در دیدن ارتباط موضوع و اثر را جدا می

بینیم وقتی هم كـه نسـبت آنـرا بـه      این مقدار دور با این سطح مقطع را دارد. گاهی هم كوئل را یكپارچه می

شود؛ یعنی درون كوئل را نسـبت   گوئیم كه اگر سطح مقطع باال رود، مقاومت بیشتر می نیم نمیبی دیگران می

 به تحلیل درون بقیة اعضاء، تحلیل
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دهد كه بعد بتوانیم نسبت آنرا با بیرون آن ]  س: چكیدة كالم این كه این تحلیل به ما تحلیل درونی را می

 معین كنیم[.

هرگاه پایگاه آن عوض شود، یعنی هرگاه نسـبتهای بیرونـی آن عـوض     ج: یعنی اگر پایگاه آن عوض شود؛

خواهد رابطة بین درون و بیرون را در اینجا منعكس شود، یعنی می شود،  چه تغییراتی درون موضوع پیدا می

 كند. یک سؤال در اینجا باقی مانده است كه برای این باید این جدول را یكبار ضرب كنیم...

دهید، عـالوه بـر    ظرفیتی... در این ضرب شده است. تحلیلی را كه در داخل انجام می ...هماهنگی محوری

اینكه تحلیل داخل دو منزلت است )یعنی موضوع و اثر كه آنرا در دو طرف موضوع، شاخصه و ارزش آن قرار 

ی قبـل  كند كه در جلسـه  دهد و آن اینكه امكان تركیب درست می دهد(، یک كار دیگری را هم انجام می می

دهد. امكان تركیب وقتی است كه موضوع و  هم این مطلب را بیان كردیم. یعنی این تحلیل امكان تركیب می

خواهـد بـه   هـا مـی  ها تبدیل شود؛ یعنی نتیجـه خواهد به منتجه اثر در دو منزلت متقوم باشند. چون آثار می

 منتجه تبدیل بشود؛ یعنی تركیب برداری پیدا كند.

ها طبقه بندی پیدا كنند و بگویند كه منزلتهای دیگری خواهند بر اساس پیدایش منتجه موضوعات هم می

 گانه گفتیم، دارند. 27غیر از منزلتهای متقومی را كه در این آثار و موضوعات 

 ها مختلف بود اما...؟س: اینجا اصالً به این معنا طبقه بندی در آن نبود، یعنی منزلت

 ومتقوم بود. ها مختلفج: اینجا منزلت

 س: ولی طبقه بندی در آن نبود؟

شود. با پیدایش طبقه بندی منزلتهای جدید پیـدا   ج: ولی طبقه بندی نبود. در اینجا طبقه بندی پیدا می

شود. یعنی سیری را كه برای تجزیه كردن ]طی[ كرده بودیم بـا سـیری كـه بـرای تركیـب كـردن پیـدا         می

 تركیبی، سیر تعریفی است. )؟(شود، سیر كنیم دو سیر  جدا می می

 شود؟ س: یعنی سیر جمع بندیِ تعریف می
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كنم. اگر فرض كنیم موضوع  اولی را كه به سه بُعـد تجزیـه    ج: نه، فرق سیر تركیب و تعریف را عرض می

 كردیم، ادراك ما از آن اجمالی بود؛ یعنی تعریف ما برای معادله بدست آوردن كافی نیست.

 ؟س: كدام تعریف

وقتی كه شروع به تجزیة ابعاد یک موضوع كردیم. اگر فرض كنیم اول كـار یـک شناسـائی از موضـوع      ج:

-داشتیم، ولی شناسائی قابلی كه بتوانیم برای معادلة كاربردی آن شناسائی را بكار ببریم، نداشتیم. حال آمده

و آثار  دیم و به یک وصف و موصوفایم با روشی، یک ابعادی را و آن ابعاد را هم با ادامه دادن روش تجزیه كر

فردی رسیدیم. حالی یک سؤاالتی را دربارة موضوع به شكل طبقه بندی شـده داریـم كـه آن سـؤاالت زیـاد      

 است. تا سؤال یا هشتاد و سه تا شاخصه 27است، و مثالً 

 ؟كنید س: چرا تعبیر به سؤال می

 ت ما از كارائی یک چیز است.ج: برای اینكه ما از فرضیة منطقی آغاز كردیم و سؤاال

 ؟دهیم نه اینكه سؤال كنیم س: ما با فرضیة خود جواب می

هـا را از عینیـت پیـدا كـرده و     ایم، شاخصهها است. سؤاالت را طرح كردهج: نه، جواب سؤاالت در شاخصه

تركیب كـردن آن بـه   اند. حال ما باید اینها را برگردانیم و به یک چیز تبدیل كنیم. تبدیل به چیزی كه آورده

كنیم. اول آثار را به صورت متقوم آورده و بـرای آنهـا منتجـه     دهد. آثار را طبقه بندی می ما امكان كنترل می

شوند. همین كه برای آثار منتجه قائل شدیم، بایـد متنـاظر بـا     قائل شدیم؛ یعنی آثار در یک دیگر تركیب می

هر اثر در هر سطحی برای یک چیز بود. اثر هر سه چیـزی بـا   ها، موضوعاتی در مقابل آن قائل شویم. منتجه

هـا  هم برخورد كرده و یک منتجه شده است. برابر یک منتجه باید یـک موضـوع ذكـر كنیـد. یعنـی منتجـه      

سازند. هر چند در جدول در دو طرف هستند، ولی در كل معنا ندارد كه بگوئیم دو  منزلتهای موضوعی را می

كنند و در درون یک كل ایجاد یک منزلت  ها به هم برخورد میگوئید كه منتجه می طرف هستند بلكه در كل

 ؟كنند و باید در همانجا یک موضوع هم ایجاد كنند. چرا می



336  ····························································································································································  

گفته بودید كه تغییرات درونی یک موضوع ارتباط مستقیم به پایگاه آن دارد؛ یعنی موضوع متقوم، از اثـر  

گفتیـد كـه    كه آوردید دو منزلت به آن دادید، ولی در خود آن هم مـی خود جدا نیست. هر چند، در تحلیلی 

شود و اثر چیزی نیست جز،  پایگاه آن به بقیه؛ یعنی رابطة درون و بیرون آن،  موضوع به اثر خود شناخته می

 گیرد. یعنی تعیّن آن بین درون و بیرون انجام می

گانه. چون  27ولی موضوعاتی غیر از موضوعات  خب حال كه منتجه دارید باید حتماً موضوع داشته باشید

-شود. پس باید از تركیب نتایج، منتجهگانه است و از تركیب آنها درست می 27ها غیر از آن نتایج آن منتجه

هائی بدست آید كه خود آنها هم موضوعات جدیدی هستند. جدیـد بـه ایـن عنـوان كـه در تعریفـات قبلـی        

ا بود. منزلت اینجا هماهنگی محوری جهت است، نه اینكه خـود آن همـاهنگی   نبودند، هر چند منزلتهای آنه

محور جهت باشد. حال موضوعات جدیدی كه در اینجـا، در منزلتهـای مـدل داریـم موضـوعات تركیبـی مـا        

شود تا به وحدت برسند. بعد از  های جدید و موضوعات جدید پیدا میشود. در مرتبة بعد هم دوباره منتجه می

 .توان بوسیلة آن كنترل كردگوئیم می به وحدت رسید، یک تعریف دیگری دارید، تعریفی كه میاینكه 

 ؟س: چه خصوصیتی دارد

هـای  ها تقسـیم كـردیم و نمـره   ای كه داشتیم و به صورت فرضی آن را تا شاخصهج: تعریف اولیة اجمالی

-های عینی را اندازه گرفتیم نه اینكه شاخصهمطلوب به آن دادیم، با تعریفی كه االن داریم و ]با آن[ شاخصه

 های مطلوب را معرفی كردیم...

 ؟س: یعنی در واقع دوباره وارد جدول تعریف شدیم

شوید. پس باید قدرت تحلیل، یعنی مالحظة درون و بیرون هر سطح  ج: بله. از اول تركیب وارد تعریف می

 دهد. به شما میرا داشته باشید. مالحظة نسبت امكان تركیب كردن را 

هائی را كه داریم، همانهـا  كنیم سه قیدی س: لطفاً این را توضیح بیشتر بفرمائید؛ یعنی چرا اگر تجزیه می

 كنیم؟ را تركیب می
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بینیم، بلكه همه را روی  بینیم پس نظام آثار آنها را هم نمی ج: اگر فرض بر این باشد كه درون اینها را نمی

بینیم به چه دلیل اینها را طبقه بندی كنیم؛ یعنـی بگـوئیم كـه ایـن      روی هم می بینیم. وقتی همه را هم می

خواهیم تركیب كنیم، باید،  شوند. البته باید اینگونه بگوئیم. وقتی می موضوعات به چیزهای دیگری تبدیل می

 تا نُه تا شود، نُه تا هم، سه تا شود، سه تا هم، یكی بشود.27این 

اید، برگردید! به ایـن  ها، برگردانیم بگوئیم از همان راهی كه آمدهمان جدول قبلییک راه دیگر اینكه در ه

 كند. شكل برای شما تركیبی درست نمی

 ؟س: چرا

خواهید بگوئید كه سه تا از اینها را روی یكدیگر بگذار، آن هم سه تائی كه در اینجا منزلتهای  ج: چون می

 متقوم نبود...آنها متقوم است و در دو؟ منزلتهای آنها 

 س: حال متقوم كردید، االن آنرا تركیب كنید؟

خواهید بگوئیـد كـه از    های آنها را متقوم كردید، میخواهید آنرا تركیب كنید وقتی منزلت ج: حال كه می

سه تای اولی كه احیاناً یكی از توسعه، یكی از ساختار و یكی از كارائی است، در یک نصف صفحه بـه صـورت   

 بگذاریم... م  و سه تا موضوع با سه اثر دیگرجدا بنویسی

گذاریم بعد سه تا را با هم  گیری كردیم، همان را میس: موضوع و اثر آن با هم هستند. از عینیت شاخصه

 و می نویسیم. كنیم تركیب می

ک ج: عیبی ندارد، سؤالی كه در اینجا است اینست كه این سه تا موضوعی را كه در یک ستون نوشتیم، یـ 

تـا، نُـه    27كنیم كنار آن گذاشتیم كه االن در این جدول نیست. در این سـتون بجـای    ستون دیگر فرض می

 .باشد

 رویم. سراغ بقیه می 27س: یعنی االن هست. اگر فرض كنیم این ستون دو قیدی نیست. از همان 
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ئیم. نهایت اینست كه در ایـن  آ ج: اوّل سراغ این سه تا، بعد سراغ این سه تا و بعد هم سراغ این سه تا می

آئیم یک سه قیدی در اینجا هم یک سه قیدی و در اینجا هم یـک سـه قیـدی اسـت، و بنـابر       جا هم كه می

 .تعریف باید اینگونه فرض كنیم. در اینجا نسبت درون اینها را در هیچ سطحی از آن با بیرون مالحظه نكردید

 مثل این موضوع قرار بدهید و جدولی برای آن بكشید؟س: یعنی اگر بخواهید بكنید باید خود آنرا 

 ج: یعنی دوباره آنرا خُرد كنید.

كنیـد و   كشید و نسبت آنـرا بـا بیـرون آن مالحظـه مـی      س: همانطوری كه برای این موضوعی جدول می

ر خواهید بروید، همین طو جدول دیگر است، مانند همین در پائین هم كه می 26گوئید این یک جدول از  می

 است.

آید یک تفاوتی در اینجا قائل شدیم. آن اینست كه آثار را بـا موضـوعات جـدا كـردیم؛ یعنـی       ج: بنظر می

 كند. گفتیم كه وقتی پایگاه موضوع تغییر كند اثر آن هم اینگونه تغییر می

را گوئید كه این تحلیـل   كنید می س: همین زیر سؤال رفته است. یكی از خواصی كه برای تجزیه ذكر می

 كنیم تا امكان تركیب فراهم شود؟می

 دهیم. ج: یعنی درون آنرا با بیرون آن در خود مجموعه ربط می

ای بود كه فرمودید برای اینكه بین درون و بیرون آن را نسبت دهیم و تغییـر  س: این حرف اول بود. نكته

 دهیم. منزلتهای آن را كنترل كنیم این كار را انجام می

دهد تا دوباره موضوع را جدا و اثر آن را هم جـدا كنـیم؛ یعنـی همـین      به ما امكان میج: همین است كه 

كنیم، ]باید[ در كل طبقات آن هـم تعریـف كنـیم؛ یعنـی تحلیـل       ای را كه در یک سطر آن تعریف میقاعده

 .موضوع بزرگتر با اثر بزرگتر

موضوعات و عناوین ایجاد شده را تحلیل كنیم. یعنی در برگشت كه دوباره س: آنها را كه دیگر تحلیل نمی

 كنیم؟نمی
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توانـد علـت   ؟ روی این دقت بفرمائید. صحبت ما در جلسة آینده روی این اسـت ایـن تحلیـل مـی    ج: چرا

 بشود. تركیب در موضوعات بزرگتر و آثار بزرگتر

 « والسالم»





 بسمه تعالی

 

 19جلسه 

ت االسالم و المسلمین حسینی الهاشمی: هر خاصیتی را كه ما درون یک عنوان كـه دارای سـه قیـد    حج

است و در سمت راست جدول نوشته شده است و درونش كه ستون چپ با سه قید است, در رابطه با تجزیـه  

موضوع و سایر  آن ذكر كنیم؛ یعنی بگوییم بوسیله اینكه موصوف و وصف را از هم جدا كنیم و نسبت بین این

اگر متغییـری هـم كـرده بعنـوان پایگـاه ایـن        "موضوعات را بصورت شاخصه مطلوب این موضوع )كه احیانا

شده همین موصوفی است كه بصورت اثر این طرف نوشته شده است؛ ]ببینیم[ یعنـی  موضوع است( كه كمی

می، بلكه نسبت بین جمع اینهـا  گوئیم اگر نسبت این سه تا شاخصه را جمع كنید، نه جمع عددی و نه ك می

)هر چند آوردن كلمه جمع هم صحیح نیست آنها هم باید بین خودشان سه دانه رقم را كه نسبت بین آنها را 

كند كه وصف  كنید.]آنگاه[ نسبتی كه در اینجا وجود دارد و نسبتی كه در بیرونش است, بیان میمالحظه می

 .باشیم كه ربط بیرون و درون نسبت استو موصوف چه هستند, بر فرض این كه قائل 

دهد. البته بر فرض این كه چنین چیزی سر جای های بین درون و بیرون، موصوف و اوصافش را مینسبت

همـین  .سپس صحیح است كه بگوئیم آن نسبتی كه در اینجا نوشته شده بیـان كمـی  خودش تمام شده باشد

 باشد.ء می ه گفته شود وصف نسبت یک شئ به سائر اشیاوصفی است در كه اینجا هست. زیرا صحیح است ك

 برادر پیروزمند: حاصل نسبت یا خود نسبت؟ 

شود؛ یعنی نباید كم و ,نسبت عددی و به صورت كیفی، اثر و وصف نوشته میج: خود نسبت بصورت كمی

 كیف  دو چیز باشند. باید هر برهانی كه بر كمّ حاكم است بر كیف هم حاكم باشد.

؟ كم باید تبدیل به واحد شده باشـد، البتـه نـه    دهد یت اینكه اگر كم اینگونه باشد، چه چیزی به ما مینها

واحدی كه مستقل از وحدت كل باشد كه آن بحث ریاضی آنست. چون در پاورقی مطلـب بـه شـكل اجمـال     



362  ····························································································································································  

عنـی وحـدت،   شود هم بالعكس گفت كه مجموعه، یتوان گفت كه واحد, اصل در پیدایش جمع است، میمی

 توان گفت كه هر دو بهم متقوم هستند.اصل در تعریف واحد است و یا اینكه می

ی هر وصفی، ضریب همان وصف شدهدر هر حال بنابر قول سوم كه تقوم واحد و وحدت با هم باشد, كمی

 دهد؛را نشان می

شـود و كمتـر از   نفرجه مـی درجه باشد م10ی حاده. كه زوایایی كه بیش از ی منفرجه و زاویهیعنی زاویه

نویسـیم،   های دو قیدی در سمت چپ میدرجه حاده. تا اینجا فعالً بحث ]كافیست[. چون آنچه در وصف 10

های درونی و ی آن باید به عنوان نسبت بین این نسبتبیان كیفی چیزی است كه تبدیل به كم و واحد شده

 های بیرونی در ستون ارزش نسبت

كنید چون ظاهرش اینست كه كل عنوانی كه شاخصه قرار گرفته  حصر به اوصاف میس: چرا كمیت را من

 ؟دارای این كمیت است و این شاخصه دارای موضوع و موصوف است

كنیم نه سه تـا یـک    هاست و  سه تا رقم نیست یک نسبت پیدا میج: یادمان نرود كه این نسبت بین این

 كند كه نوشتیم.نسبت پیدا می

ی گـوئیم شاخصـه   داشـتید بپرسـید. یعنـی مـی    ی ظریف دارید كه دقت كنید و اگـر ابهـامی  هج: این نكت

، محوری هم یک عدد و ظرفیت هم یک عدد؛ یعنی در عینیت رفتند و سه عدد هماهنگی، یک عدد در آمده

 اند.آورده

حـوری تقسـیم   ؟ یعنی اگر یكی را مقسم بگذاریم و یكی را بر مگوئیم رابطه ظرفیت و محوری چیستمی

بكنیم  چند برابر یا یک چندم شود یک عدد خواهید داشت، بعد ]از نسبت بین[ محوری و هماهنگی آن هم 

نویسید كه آ ن عدد،  كنید و یک عدد می یک عدد خواهید داشت. بعد بین این دو نسبت هم، یک تقسیم می

 .عه داردشود. این عدد حاكم، پایگاهی در این مجموعددِ حاكم بر این سه می

جدا كردید اینطرف نوشتید و وصف ها را هم در طرف  شناسید. وقتی و موصوف ها را شئ را به اوصاف می

گوئیـد هرگـاه    دهید. مـی شود. لذا لقب تحلیل به او می، فرض این است كه موصوف به وصف تعریف میدیگر
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ین این سه تـا چـه چیـزی را نشـان     ، سوال این است كه نسبت بكند اوصاف تغییر كند موصوف هم تغییر می

بود كه سه شاخصـه  ی كمی. این اگر شاخصهدهد ولی نه به شاخصه كمیمیدهد؟ وصفِ موصوف را نشان می

؛ یعنـی از  دهـد . اگر نسبت است و فرض این است كه تغییر این نسبت، تغییر وصف آن را نشـان مـی  داشتیم

 شناسیم؛ ، تغییر  موصوف را میطریق وصف

 ن حرف دیگری است ربطی به این ندارد.س: ای

خرد شویم هرچند تمام وقتمان در ایـن قسـمت بگـذرد.    خواستم همین را عرض كنم. در این كمیج: می

بواحد تعریف شدن و بواحد داشتن، كه یعنی بیائیم سراغ اینكه آیا عالوه بر سه شاخصه بودن و سه عدد كمی

 .، پس سه تا شماره داریمریم و هر كدامشان یک واحد دارنددر این قدم اول سه شاخصه در ستون چپ دا

. این نسبتی یک نسبت بینشان جاری است بین واحد ها و مجموعه. این نسبت را در ستون ارزش نوشتیم

  كه  درون این هست، نسبتی در مجموعه دارد كه پایگاه مطلوب آن را مشخص كردیم

كنـیم و   نویسیم همان عددی است كه نسبت گیری می نار او میس: این را قبول دارید كه عددی را كه ك

 آئیم؟می باال

-ج: بله. وقتی آن نسبت را نوشتیم یک نسبتی هم به هم قطارهای خودش در مجموعه بزرگتر پیـدا مـی  

 بسنجیم. این تا اینجا تمام است. های بیرونیتوانیم را با چیز . پس یک نسبتی در درون دارد كه میكند

شـود[ حـاال سـراغ    شود بلـه. ایـن تمـام ]مـی    می 16، سهدو و 64ای است كه بین این همان مقایسهس: 

، بلكـه نسـبت بـین    گوئیم نسبتی را كه در اینجا نوشتیم هیچكدام از سه شاخصه نبـود  رویم. می موصوف می

 .شاخصه ها بود

؛ یعنی موصوف تعریف شود وصفی را این طرف و موصوفش را آن طرف نوشتیم كه باید این وصف بوسیله

كنـد و هـم   . درست است كه هر گاه نسبت تغییر كند هم وصف تغییر مـی وصف، جهت تعریف موصوف است

ای كه كردیم، نسبت، شاخصه ای است كه همانند وصف كه در این طرف و موصوف در موصوف، ولی با تجزیه

 این طرف، و یک ]طرف[ عدد و یک ]طرف[ وصف را بنویسیم.
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اینست كه اگر ستون سه قیدی سمت چپ را حذف كنیم، یـک موصـوف ایـن طـرف بنویسـیم و       صحیح

(، ولـی آیـا   هم دارد )كه كم مال مجموعه اسـت بگوئیم كه یک وصف كیفی با دو قید دارد و یک وصف كمی

شود شود و كم میمگر وصف او وصف مجموعه نیست؟ به تحلیل كه برسانیم وصف ضریب كیفی مجموعه می

تغییـر كنـد   . ]با توجه به این مطلب[ صحیح است كه گفته شود اگر ضریب فنّـی كمـی  مجموعهب كمیضری

مجموعه هم عوض شده است. االن دیگر موضوع ما در تحلیل بین وصف و موصوف كه بین حتماً توصیف كمی

دو قیدی سمت . هر چند آن در جدائی انداختیم، موصوف ما كانّه تبدیل به دو قیدی سمت راست شده است

كننـد؛  تالیف می راست، بعالوه دو قیدی سمت چپ، بعالوه عدد ارزشی در حقیقت سه قیدی سمت راست را

برای اینست كه چون اینها بوسیله قیـد محـوری، هـر دو،    « موصوف حقیقی»ی یعنی موصوف حقیقی. كلمه

؛ یعنـی در حقیقـت ایـن ضـریب     شوند، هر چند ما جهت مالحظه نسبت بینشان، آنها را جدا كردیمیكی می

ها تحت این قرار دارند )ستون سمت راست(. پس ضریبی كـه  ی اینو كیفی و خود موصوف و، مجموعهكمی

 .شودگوییم ضریب مجموعه، یعنی نسبت حاكم بین مجموعه میدر اینجا پس از تحلیل می

 كنید.  س: شما ضریب را منحصر به وصف می

كه آن را بـا توجـه بـه واحـد      وصف باشد، نه اینكه عدد كمیجموعه استج: وصف شما االن هم، وصف م

گوئید وصف را كه عامل هماهنگی بود، بشمارید تا بدانید  شمرده باشیم. فرق لطیفی دارد اینست كه گاهی می

 .نیست 64چند تاست، چند عدد بودن آن، عدد 

شـود ]بـدلیل   كه منحصر به وصـف مـی   . پس عددیاست 64كند، عدد  نسبتی كه این وصف را ایجاد می

ی خود وصف بود كه در اینجا جزء یكی از سه ستون است فرض كنیـد عـدد   اینست[ كه اگر عدد واحد شده

،  عدد وصف است، ولی نسبتی كه بـین  8و ظرفیت سهدو باشد آنگاه عدد  16]هماهنگی[، محوری  8اینجا  

)دو( و نسبت حاكم بین شان هم دو است این دو هرگز )دو(، نسبتی كه بین محوری و ظرفیتی است  16و  8

 عدد هماهنگی نیست. 

 ی ارزش نوشتیم، عدد آن نیست. س: یعنی عددی كه برای شاخصه
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 هست و بین نسبت آن.؟ فرق بین عدد اینكه از بیرون آوردیم و بصورت كمیج: یعنی نسبت ها چیست

 س: ما با نسبت كار داریم، عدد را كه... 

. برای اینكه مجموعه به وصف شناخته توانید بگوئید كه چرا نسبت را برابر وصف نهادید هرگز نمیج: شما 

ی نسـبت  دانید البته منتجـه  ی مجموعه میشود. وصف را منتجهشناخته می شود، همانگونه كه به نسبتمی

 كیفی به سایر اعضا. 

؟ هر گاه وصف را قسیم دانستید، آنگاه دهندس: ولی وصف و موصوف با هم كیفیت موضوع را تشكیل می

گیرید. ولی وقتی وصف را نسبت بـه موضـوع، قسـیم ندانسـتید، بلكـه شاخصـه خـود موضـوع          می عددِ كمّی

 دانستید، او را... 

 س: برای شاخصه شمردن هم، باید عدد جدائی برای آن قرار دهیم.

 ؟ ج: عدد نسبتی شاخصه مجموعه است یا نه

 س: بله. 

. در اینجـا وصـف را از   شـود ی كلی است. كل، موصوف و وصفی است كه به وصفش تعریف میهج: شاخص

 موصوف جدا نكردید و آن را قسیم قرار دهید.

 . ولی موضوعات كه قابل حذف نیستند. كردیم شد كه موضوعات را حذف میس: اگر به وصف تعریف می

گوئید نسبت بین  . ولی گاهی میكنیم چیز را جدا میگوئید كه سه بُعد  از یک  ج: گاهی شما با تحلیل می

، نسبت مجموعه است. در اینجا صحیح است كه موصوف را برای گوئیم این نسبت گیریم و می تغییراتش را می

؛ یعنی بگوئید هر گاه این است وصف موضوعتان بگیرید مجموعه، موضوع بگیرید و وصف آن را كه وصف كل

كنید نه مقابـل   . در اینجا به هم پیوستگی وصف و موصوف را نگاه میكند تغییر میوصف تغییر كرد موصوف 

بودن آنها را به عنوان یک شاخصه جدا و موصوف جدا. یعنی گاهی برای موصوف یا موضوعتان شاخصه كیفی 

 ، كه این در صورتی است كه وصف را هم عرضگیرید كه نسبت است میگیرید همانطور كه شاخصه كمی می

 توان دو گونه برخورد كرد. . با وصف می، بلكه برای آن شاخصه بگیریدو قسیم موضوع نگیرید
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گیـریم و آن را بـاال مـی     كنیم، گاهی یک نسبتی از بین هر سه می گاهی سه بُعد را به صورت جدا كم می

گیریم؛ یعنـی   می نویسیم  و گاهی خود این سه كه سه موضوع مستقل در مجموعه با سه واحد بودند را یكی

، ، هرگـاه تحلیـل ایـن گونـه انجـام شـد      نویسیم و وصف یا شاخصه كیفی را اینطرف موصوف را این طرف می

شاخصه كیفی ما این طرف است نسبت به تغییرات موضوع، كه به همان نحوه در باالی آن ضـریب كمّـی آن   

شود و به صورت جدا در و هـر  ون نوشته میكند بین اینجا كه در سه  ست پیدا میاست. بنابراین تفاوت مهمی

هـای  هـا شاخصـه  آوریم كه یكی از آن شود با دو ستونی كه در زمان تحلیل میگرفته میستون شاخصه كمی

ها برای این موضوعات شاخصه هستند و كیفی یا نظام آثار ما هستند و یكی هم موضوعات ما هستند كه قبلی

 است.یكی هم ارزشمان است كه ضریب كمی

شود، كه ، اگر توجه شود معلوم میآوریم س: در این شیوه این كه چگونه نسبت بین سه شاخصه را بدست 

 ما كمیت... 

، در قـدم دوم هـم عـین همـین را     ج: ضریب اینجا را دو بگیرید همان طور كه ضریب بین اینها دو اسـت 

 .است های سه تائی باز دوگوئیم كه ضریب در اینجا یعنی در دسته می

تائی كه موضوعش اینجا و اثرش در اینجاست باز، در درون خودش هم مثل این سـه تـا كـه    هر دسته سه

دیدیم و سه تای اینطرف  سه عدد داشت در اینجا هم سه عدد دارد. در نهایت سه تای اینطرف را در سطر می

 را در ستون. 

كنـیم سـپس    ین كمیت آنها را  مالحضه میگیری و نسبت بس: گفتیم اول هماهنگی  با محوری را نمونه

-شود كه اگر نسبت بین آنها را بگیریم عددی مـی محوری و ظرفیت را هم همین طور كه دو نسبت پیدا می

 و وصف هم شاخصه نسبی. شود شود كه در ستون ارزش گذاشتیم. این شاخصه كمی می

، سه عددسـت  باشد و این هم دو می ج: نسبت حاكم بر شاخصه است همان طور كه نسبت بین این و این

 باشد.  كه بزرگتر و غیر از دو هستند ولی نسبت حاكم بر آنها دو می
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س: با توجه در همین شیوه اگر نوشتیم هماهنگی محوری وقتی بخواهیم نسبتش را پیدا كنـیم یـک بـار    

حاال اگر اختالف بـین  عددش را پیدا كردیم یعنی نسبتی كه بین هماهنگی و محوری بوده كه دو شده است. 

شود. ما اینجا یكبار نسبت این دو را گرفتیم و یک شود. بحث روشنتر مینسبت ها پیدا شود بحث روشنتر می

بدست آوردیم. حال به فرض كه نسبت بین كل این سه تا مثال یک شده است یعنی نسبتی كه  2عددی مثل 

    .گیریم چیز دیگری بشودبین دو نسبت می

 نسبت در اینجا نوشته شود « آن»ک چیز دیگری شد، باید ج: اگر ی

خواهم بگویم كه نسبتی كه بین هماهنگی و محوری است این ج: بله آن نسبت باید اینجا نوشته شود. می

تواند تفاوت با كلش تفاوت كند در نتیجه این عددی كه ما در ستون ارزش نوشتیم مربوط به كل آن است می

 نه هماهنگی. 

و « ب»شـود  نسبت بین محوری و ظرفیت هم مـی « الف»نویسیم  بت بین هماهنگی محوری را میج: نس

 « ج»شود هم می« ب»و « الف»نسبت بین 

 «ج»است نه « الف»س: االن كمیت وصف، 

 ج: شما می توانید سه رقم حساب كنید.

 است.« د»ـ عدد هماهنگی چقدر ست مثالً عدد هماهنگی 1 

 ست.ا« و»ـ و عدد محوری 2

ولـی وصـف   « د»شده است پس شما میتوانید بگوئید كه وصف یعنـی   «الف« » و»و « د»ـ  نسبت بین 3

 را جمع كنید. « و»و « د»محوری باید مدام 

 می شود.« الف»س: كه 

 شود.می« الف»ها ج: نه، نسبت بین آن

 س: جمع]...[ می گوییم.

 توان عادی جمع كرد یعنی جمع كمّی.ج: می
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 دستگاه ما جا ندارد. س: یعنی در

 گیرید الف است. در این سه رقمی كه گفتم:ج: بله، نسبتی كه می

 است.« و»و محوری « د»ـ هماهنگی 1 

 است. « الف»ـ  نسبت بین آنها )به صورت جدا(  2

را « ج»حال كه این « ج»شود می« الف»بود و هماهنگی محوری « ب»ـ نسبت ین محوری ظرفیت كه 3

 ی مجموعه است یا نه؟یم آیا به عنوان شاخصهگذار اینجا می

 ی هماهنگی محوری ظرفیت است.س: بله، شاخصه

است « ج»كه شاخصه مجموعه است اگر مجموعه به وصف كمی  تعریف شود، به « ج»ج: حال كه گفتند 

ی گوئیـد كـه شاخصـه   است. حاال اگر این طور شد یک قدم باالتر می« ب»و اگر به وصف كیفی تعریف شود 

آید كه اختالف استعمال ممكن است است. در اینجا به نظر می كیفی، نتیجه كمّیت نیست بلكه برابر با كمیت

شود و بعـد مشـكل مفاهمـه    مشكل ایجاد بكند. چون یک مطلب گاهی با یک تقدّم و تاخّر مفهوماً عوض می

 ، این را سه رقم مالحظه كرد.شودپیدا می

یعنی هماهنگی از محوری از ظرفیت را مسـتقل بگیـریم بنـابر قسـیم     « د»ت ـ اینكه قسیم باشد بصور1 

 « د»هستند 

 «الف»ی كوچكتر هستند بینیم كه عضو مجموعه ـ  یک وقت می2

. این وصـف نسـبت بـه ایـن موضـوع شاخصـه كیفـی اسـت و         گوئید شاخصة كل هست ـ  یک وقت می3

برابر با هماهنگی محوری است؛ یعنی هر تغییری كـه  « ج»است. اینجا « ج»خواهیم نظام آثار بگذاریم كه  می

شود، در آثار و مجموعه هم واقع شده است؛ یعنی مجموعـه در اینجـا بـه همـاهنگی محـوری      در ج واقع می

ایـم خاصـیتاً غیـر از همـاهنگی موجـود در      ای كـه در اینجـا آورده  شود. یعنی هماهنگی محوریشناخته می

ایم تا شاخصه كیفی مجموعه بشود. نه اینكـه آن را عـین همـان    اینجا جدا كردهاینجاست. خاصیتاً این را در 
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گیری كنیم ]دوباره[ همـان مجموعـة   خواستیم كه نسبت مجموعه كوچكی كه در اینجا بود بشود و وقتی می

 كوچک را بشخصه همین جا بیاوریم.

است و هماهنگیِ محـوری   مجموعهی كمی س: مشكلی نداریم كه بگوئیم این شاخصه )یعنی ج( شاخصه

 محوری است.... هماهنگیشاخصه كمی« ج»ی كیفی مجموعه. ولی اگر بخواهیم بگوئیم كه شاخصه

مجموعه كه شاخصه كیفی آن هم هماهنگی است؛ یعنی برابـری ایـن بـا    ج: نه! باید بگوییم شاخصه كمی

 .اش دو تاستاین، نه شاخصة این بلكه برابری كه با شاخصه

. اگر چنین چیزی است« الف»است و شاخصه آن در مجموعه كوچک « د»ماهنگی در حقیقت شاخصه ه

بفرض محال تمام شد آیا صحیح است بگوئیم كه همان كاری را كه در مورد این سه تا انجـام دادیـم دربـاره    

ها كـه  ؟ یعنی موضوعاتی كم در سه سطر هستند. یعنی بگوئید منتجه آنموضوعات سه گانه هم انجام دهیم

است كه هر كدامشان یكی از اینها هستند كـه ایـن نسـبت بـین ایـن سـه عـدد،         ، یک مجموعهاینجا هست

 اید، می دهد.تشكیل داده ای را كه در طرف آ ثارمنتجه

گوئید سه عنوانی كه در سمت راست قـرار دارد   پس بنابر این در ستون بعدِ معنای تركیبی می آیید و می

تائی  1تای داخلی اینجا را دارد. عین اینجا برای ستون  27تای از  1قش سه تا قید اصلی از )ستون عناوین( ن

تائی این طرفـی اسـت، كـه     1، كه ستون اثر، سطر از عناوین، داخلش هستند 3سمت راست، برای هر كدام 

توانستیم به ایـن جـا   . در حقیقت ما به وسیله این تجزیه كردن ای است كه برابر این موضوع قرار داردمنتجه

گانه را از سطح موضوعات خرد به سطح كالن ببریم. به دلیل اینكه بـرای آن نظـام    27برسیم كه موضوعات 

شـوند و اینهـا موضـوعات خـرد، ایـن طـرف       . حاال اینها موضوعات ما میموضوعات و نظام آثار درست كردیم

هـایی كـه از عینیّـت    اینها كه به جـای شاخصـه  موضوعات كالن و اینطرف هم آثار كالن. این هم نسبت بین 

 .گرفتیم. قرار می گیرد. حاال حاصلهایش در اینجا هستند می

ما نسبت بین اینها را عدد این؟ می دانیم كه «. ط»و یكی « ه»باشد و مثالً یكی  64« ج»فرضاً اینكه اگر 

وعات كالن نظام موضوعات را روی هـم  . حاال اگر سه تا از موضاثرش بعنوان آثار كالن است روبروی آن است
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ای پیـدا  ای یا اصلی در این طرف پیدا كنیم و هم این طـرف یـک اثـر توسـعه    ببینیم باید یک موضوع توسعه

كنیم، كه در این صورت جمع عدد این )سه تا( روی هم باید عدد و نسبت خودش را بما تحویـل بدهـد و در   

 هد ، جمع سه تا آثار را بداین طرف هم باید

 س: مشخص نشد كه اگر ما این تحلیل را نكنیم... 

 آوریم؟  ؟ یعنی چه چیزهائی كم میافتد ج: چه چیزهائی اتفاق می

 س: یكی عدم تعیین نسبت بیرون و درون عناوین است 

 توانیم بكنیم. بعد در تبدیلشان  ها هم طبقه بندی موضوعی و اثری  نمیج: بعد برای بیرونی

 بندی شده. ؟ یعنی تفكیک موضوعات و آثار طبقهقه بندی برا ی چیستس: این تفكیک طب

كنیم و همین طـور كـه هسـت بـاال      ها را تركیب میتوانیم همان شاخصهس: اگر تفكیک الزم نباشد، می

 ببریم. 

 گیریم مثالً جدول آثار  ج: یعنی مثال ًیكطرف جدول را خالی می

 شود.س: از پائین هم می

؟ یعنی برای این است كه آیا جدا كردن موضوعات از آثار در طبقه بندی الزم است یا خیرج: اولین سوال 

 روی هم بگیریم؟  بدهیم یا اینكه آنها را ی كیفی و كمیسطوح مختلف موضوع شاخصه

 ؟ س: تفكیک موضوع از آثار كه به معنی تفكیک كمیت از كیفیت نیست

در  .ضریب به صورت جدا به معنای از هم پاشیدن مجموعه نیستج: اصالً تفكیک موضوع از اثر یا تعیین 

كشیم و یكی هم برای  ، و یک نظام برای جریان اثرها میبریمخواهیم بدانیم كه وقتی آثار را جدا می اینجا می

؟ كـدام یـک   موضوعات امكان طبقه بندی بیشتر است یا اینكه روی هم موضوعات و آثار را طبقه بندی كنیم

 دهد  امكان دقت بیشتری را می به ما

 كند.برد یا چه كنترلی را ممكن میس: خاصیت تفكیک باید مشخص شود كه چه دقتی را باال می

 .ی موضوعات وصف باشندكند هر چند اگر همه ج: موضوع را تفكیک می
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كـه اصـلی    هائیبرد و وصف هائی كه وصف وصف هستند در ردة آثار می. وصفگذارد ها فرق میبین وصف

برد. اگر این كار را تا آخر انجام دهیم؛ ی موضوعات میشوند را در طبقه هستند، یعنی موصوف وصف واقع می

 شوند وصف را جدا و منتجه ها را هم جدا بنویسیم،...تر مییعنی هنگامی هم كه موضوعات بزرگ

ف شناخته می شود با تعریـف  س: یعنی اگر ارتباط بین وصف و موصوف را قائل باشیم كه موصوف به وص

 شود شود طبیعتاً این تفكیک الزم میی موصوف ممكن میدر وصف به وسیله

. هر گاه وحدت را حفظ كنید تغییـرات را  ج: چون اگر ]این كار را[ نكنیم وحدت مجموعه را حفظ كردیم

 دهید به یک موضوع نسبت می

 شاخصه داریم.  81س: االن ما 

عدد بریـده باشـند هـیچ      81ها بریده بریده باشند مثالً ؟ اگر شاخصهكشیدر كار میج: از شاخصه ها چطو

تای آن  بهم متقوم باشند به آن سه تا، سـه تـا    3كنند فقط كثرت تنها هستند و یا هر گاه  كاری تحلیل نمی

وحدت را مالحظه  تا را متقوم بهم ببینید؛ یعنی یک 27تا چیز بریده دارید و هرگاه این  27دهید. وحدت می

كنید كه در درون آن یک كثرتی است. حال اگر كثرت جدا تعریف شود، وحدت هم جدا قرار گیرید و نسبت  

 بین این دو قابل تعریف نباشد... 

 گیرد  س: این درست نیست ولی چنین اتفاقی صورت نمی

ئیم كل آنچه كه در سطر اوّل گو كنیم. بعد می ج: وقتی یک دانه را دارید آنگاه سه سطر اول را حساب می

گفته شد صحیح است كه درباره كل بگوئید. اگر كه سطر اول گفتید كه نسبت بین این مجموعه كه آن را به 

اسـت كـه هـر كـدام یـک چیـز جـدا        « ه»، « و« »د »است. عددهای درونی آن هـم  « ج»رساند  وحدت می

عالمـت عـدد ظرفیـت در سـطر اوّل     « ه« »و» باشند. دال عالمت عدد هماهنگی، واو عالمت عدد محوری می

 است.

و  . ولی هرگاه بین آنها نسبت گرفتیدآورد هرگاه این سه با هم كاری نداشته باشند برای شما تفسیری نمی

دو مجموعـه  « الـف و ب »شـود  ، آنگـاه مـی  «ب»، «واو و كـه  »و نسبت بین « الف»، «دال و واو»نسبت بین 
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كه ایـن مجموعـه، یـک وحـدت و یـک      « ج»شود به اسم دو یک مجموعه میكوچک كه باز نسبت بین این 

 .كثرت دارد

 باشد.  می« ب»و « الف»وحدت شما نسبتی است كه حاكم بر 

 س: كمیت آن اینست و كیفیت آن هم به عنوان توسعه توسعه توسعه است. 

جا وصف و موصـوف   باشد. ولی در اینمی ج: وحدت آن هم توسعه توسعه توسعه است كه در سمت چپ

تان را تحلیل كنیـد  . هرگاه این چنین نشد به این معناست كه شما نتمی توانید تعییرات مجموعهنشده است

 یعنی در حقیقت ....

تـا   27ها هستند است و برای هر كدام از این تایی كه شاخصه 27س: یعنی چون یک نسبت مطلوب بین 

فهمیم كه ]این منزلت[ بهم خـورد و بایـد آن رابـه     واقع شود میمنزلت تعریف شده است. هر تغییری در آن 

 سمتی كه ...

 ج: حال سوال اینست كه كدام یک از آن فرعی است، كدام یک اصلی و كدام وصف و كدام موصوف است

گوئیم فرعی و اصلی دارد چون  كند. می س: اینكه كدامش فرعی و اصلی است با وصف و موصوف فرق می

 هر متفاوتند و این ]اصلی و فرعی[ معرف اختالف منزلت ایشان است كمی  كمیت و منزلتِ

 ؟ چه تغییراتی باید بكند« ج»پیدا شده است. درون  نسبت به بقیه« ج»ج: اختالف منزلتی در 

 شود.س: این در معامالت بحث می

 ج: سوال همین جاست كه تعریف باید قابلیت تبدیل به معادله را داشته باشد.

آمـد حـاال چكـار     80، 64شـود؛ یعنـی اگـر از    اینكه ما باید چه تغییری بدهیم در معادله روشن مـی س: 

. االن هم كه بحث وصف و موصوف كنـیم  بشود. اینجا بنا نیست جواب آن را بدهیم 64%، 80؟ تا از كنیم می

 باید جوابش معلوم نیست. 

 ا به .... آید كه آسیب شناسی معلوم نیست بنج: یعنی به نظر می
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توانیم بگوئیم كه منشاء بحران اینجاست و باید این جا را دستكاری كنیم. ولـی  س: در  آسیب شناسی می

 این كه چگونه و به چه نحو باید باشد معلوم نیست؟ 

، یک عدد برابـر  . فرض كنید موضوعات را جدا كردیم و یک نظام داریمكنمج: یک احتمال را من ذكر می

 .سه باشد4در اولین ستون سمت راست است مثالً باید سه كلمه ساختار

اولـی مـا    4و  2، 1آئیم ببینیم كه آیـا   . می2،2،2مثالً  343. یک نسبتی هم باید زیر حاال این عدد نیست

برسانیم. هر گاه نظـام موضـوعات    ای است تا آن را به سطر یا چندین سطراشكال دارد؟ و اینكه در چه مرتبه

ظام آثار جدا نشده باشد و فرض بر وحدت آن باشد، به این معناست كه ما یک ستون سـمت راسـت   شما از ن

 .های ما استشود و یک ستون هم سمت چپ داریم كه شاخصهداریم كه از توسعه توسعه  توسعه شروع می

عـددها   خواننـد.  بندی نشده است. عددها با هـم نمـی  بندی( طبقهخود اینكه در كجا معیوب است )دسته

 تبدیل به عددهای بزرگتر نشده است 

تـای شاخصـه را دیگـر تحلیـل      27رسانیم. منتهی ایـن   كنیم و به یک می بندی میتا را طبقه 27س: ما 

 ،تا در این جیا یک جدول بكشید 3تا  3شود كه ما كنیم.  بنابر فرض عدم  تحلیل این می نمی

-داشته باشید. در اینجا از نظـر كمـی   1تایی و یک  3تایی، یک  1تایی، و یک جدول  27كه یک جدول 

شوید كه در چه قسمتی از جدول شما، شیب به عن خورده اسـت و آسـیب از كجاسـت. ولـی آیـا      متوجه می

یا نه؟ یا اینكه آن را در مجموعه می  كنید كنید در آثار و منتجه ها هم مالحظه می آسیبی را كه مالحظه می

 بینید. 

 دهند...ة عناوین كیفیت را تشكیل میس: یعنی مجموع

 ، یک جدول عددی دارید كه تا آخر نویسیم هائی را كه در جدول اعداد میج: ما عین عدد

آیـد. بلكـه جـدول كیفـی یـک سـتون موضـوعات اسـت و          آید در حالی كه جدول كیفی تا آخر نمـی می

 شوند.موضوعات مدام درشت می

 س: متوجه منظور شما نشدم.
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خواهیـد عنـاوین   تا عناوین را و اینجا هم شاخصه ها را نوشتیم. حاال آیا شـما مـی   27یک طرف  ج: یعنی

رسـانیم و یـک    ؟ یعنی یک طرف عددها را به یـک مـی  بزرگتر را اینجا بگذارید و عددها را بگذارید اینجا یا نه

تا نگه داریـم كـه    27ا به تا ر 27.اگر این طور نكنیم و فقط رسانیم طرف هم موضوعات را به یک موضوع می

كنید، اولـین اشـكال    بندی میطبقه كنید و موضوعات رارا بزرگ می .  در اینجا شما وقتی موضوعاتشودنمی

ای در كار ؟ چون فرض این است كه منتجهكنید موضوع منتقل می 1تا موضوع را به  27ما اینست كه چگونه 

 ف ذكر نكردید. مجموعه مجموعه مجموعه است. باشد. چون شما در اینجا یک جریان وص نمی

 بندی را انجام داد توان جریان طبقهس: گفتیم كه بدون آن می

 تا جدا موضوع داریم... 1تا جدا و  27كنیم و بگوئیم كه بندی میج: موضوعات را طبقه

آوریـم و   در اینجا میی تقوم و ارتباط زدیم را هایی را كه دربارهكنیم، چون تمام حرفس: جدا ذكر نمی 

 تا هم به هم متقوم هستند تا آخر 1گوئیم كه همه اینها همه به هم متقوم هستند و این  می

آید و از آنها موضوعات، موضوعات جدید دیگری و از اینها هـم، یـک    ج: یعنی موضوعات جدید بدست می

 آید  موضوع به دست می

 ستند س: و همه اینها در تمام سطوح،  به هم متقوم ه

. دیگر جریانی از وصف و موصـوف برابـر ایـن موضـوع     آوریم ج: آنوقت عددهای آن را هم در این طرف می

 شود.، در درون این این وصف مینداریم. مگر اینكه بخواهیم ستون معنا كنیم و بگوئیم برای این موصوف

 نكنیم گوئیم... یعنی تا آخر تفكیک بین وصف و موصوف س: فعالً این را هم نمی

تا، یک نسبتی را  به هم قائل بودید كه گفتید، سطوح و منازل بـه هـم متقـوم     3ج: یعنی شما برای این 

 شدند و نظام تشكیل شد. 

 س: ما تا تقوم منازل آمدیم.

؛ یعنی در یک نظام هستند و ایـن  تا هم ردیف هستند؛ یعنی از یک نظام هستند 27ج: تا تقوم منازل كه 

 د.تایی را ندار 1
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شود. چون بندی كردن غیر از این موضوعات، موضوعاتی به وسیله این موضوعات ایجاد میحاال برای طبقه

 تبدیل شدن اینها به وحدت به صورت مستقیم محال است.

 س: همین طور طبقه بندی می كنیم و جلو می بریم.

-ایی هم موضوعاتی ایجاد میتایی، به صورت سه ت 1تایی ایجاد می شود و باالی این  1ج: یک موضوعات 

 داشته باشید. شود. مانند همین )تقوم( را مجبورید كه در اینها نسبت بین این

 س: یعنی دو سطح نسبت  به هم 

كند تا این بدست ج: یعنی چون تبدیل شدن به وحدت در تقوم عین همان این سه تا را به هم متقوم می

رعی و یكی هم تبعی باشد. همانطور متقوم شدن اینها هم همین بیاید و جهت این كار، باید یكی اصلی، یک ف

را الزم دارد و اینها هم همین طور. همانطور كه باز این سطر و این سطر و این سطر با هم همین را الزم دارد؛ 

سطر )كه یک سطر را تشكیل  3آید. پس یک تقوم در اینجا، یک تقوم در  یعنی اختالف تأثیر در همه جا می

دهـد( و یكـی هـم    تا عنوانِ یک ستون داریم )كه یک سطر )سطح؟( را تشكیل می 3هد(، یک تقوم در می د

 .بین سه سطح عمودی دارید

 . حاال ما در اینجا طبقه بندی موضوعات را انجام دادیم. ولی برای آثار این كار را انجام ندادیم

 س: موضوع و اثر با هم

 ال آیا وجود موضوع و اثر با هم درج: بله! موضوع و اثر با هم است. ح

 س: بین سه سطح عمودی را خیلی متوجه نمی شوم.

ج: یعنی اگر به طور مثال این موضوع اصلی شد، چون این سطح باید در كل متقوم به ایـن سـطح باشـد،    

لـذا   یعنی مانند همان بحثی را كه در اینجا دارید، در تقوم سطح نسبت به وحدت آن هم باید داشته باشـید، 

-خواهیم گفت، بهتر می شود. آن چیزهائی كه بعداً به نام كنترل آثاراین اصلی، این فرعی و این هم تبعی می

، جریـان تغییـر را چگونـه شناسـائی     ؟ یعنی اگـر خواسـتیم متغیرهـا را بشناسـیم    تواند زمینه معادله را بدهد

 ؟كنیم می
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ی معادلـه  ، و تعریف ما هم باید متناسب با زمینـه استاین كه حرف معادله بعداً باید زده شود یک حرفی 

باشد حرف دیگری است. یعنی حفظ وحدت موضوع و عدم تفكیک بین موضوع و اثر خود موضوع، به عنـوان  

، ، یعنی چیزی كه درون را به وحـدت رسـانده  ی نسبت داخلی كه باید با شاخصه كیفی شناخته شودشاخصه

كند وصف شماست، نه وصـف بـه معنـای قسـیم      كه موضوع را تعریف میشاخصه كمّی شماست. چیزی هم 

ی وصف جدا است و وصف را به غیـر  بودن، بلكه وصف به معنای وصف كل. وصف، قسیم باشد یعنی شاخصه

معین كنید؛ یعنی خودش موضوع مستقلی است. ولـی وصـف را وصـف    موصوف تعریف و برای آن واحد كمی

 وع را هم ضریب و موضوع مجموعه بگیرید.مجموعه بگیرید و ضریب و موض

 حاال موضوع را جدا كنید، وصف را هم جدا كنید و شاخصه را هم شاخصه تغییرات وصف بگیرید 

س: اگر مبنأ در مباحث بعدی كه معادله است این باشد كه كنترل، از طریق كنترل آثارست و تصـرف، از  

 این جا هم ما این كار را بكنیم.، طبعاً الزم می شود كه در طریق تصرف در موصوف

ج: به عبارت دیگری ما وصف و موصوف را به دو گونه و در دو مرحله در مجموعه به كار می بریم. یک بار 

به صورت متقوم و قسیم و یک با هم به صورت متغیر و موضـوع. مـوقعی كـه متغیـر و مسـتقل اسـت بـرای        

كنـیم  وضوع به كار می رود و و قتـی آن را تحلیـل مـی   شاخصه گیری و نیز برای پیدا كردن نسبت درونی م

 شود. مانند همین برهان، در كل این ها هم می آید.موضوع جدا وصف هم جدا می



 بسمه تعالی

 

 21جلسه 

داشتیم تا یک  حجة االسالم و المسلمین حسینی: بحث این جلسه این بود كه ما یک تقوّمی بین قیود

آوردیم[. بعد یک تقومی بین آمد. ]یعنی[ قیود اصطالحی را در تقوّم ]بدست می اصطالحاتی بدست می

 1تک تک معنا كردیم و كل آن كه  آید مگر اینكه وقتی قیدها را سطوح داشتیم. نظام اصطالحات بدست نمی

 81شود بكار ببرند كه این  نوع می 81فیّت را، تا بیشتر نبود. نحوة ترتیب دادن اینها را، بطور مثال كلمة ظر

تواند داشته باشد، كه یک  معنای مختلف می 81نوع در صرف تقدّم و تأخّر است. یعنی كلمه و قید ظرفیت، 

های دیگر آن بستگی به این دارد كه كجا كلمة ظرفیت كند ولی خصوصیت تعریف عام آن را ذكر می

قید دیگر نیز همین گونه  1شود. بقیة  یی متناسب با همان جا معنا میاستعمال و بكار گرفته شود. هر جا

گیرد كه تقدم  تای اینها )هر سه تای از قیود( یک نحوه قرار می 3گوییم كه هر  هستند. بعد از این توضیح می

دهد،  گذارد. حاال همین كه قدرت صَرف به شما می و تعاقب آنها در نظام اصطالحات، بین معنای آنها فرق می

های مهمی است(، بلكه گردیدن در كنم نكته نهایت نه صرفِ گردیدن خود كلمه )این نكاتی را كه عرض می

باشد. این یعنی تایی می 3تا  27قید و بعد، هر سه در  3جایگاه. اوّل، كوچكترین جایگاه، تقدّم و تأخر بین 

طور كلّی[ ادبیات ما ناظر به مسأله كارآیی در اینكه صرف و نحو و معانی و بیانی كه در اینجا داریم ]و به 

گویید كه سه عنصر ابتدایی دارم كه زمان، مكان  جایگاه است؛ یعنی كارآئی رابطه است. مانند اینست كه می

تا با  1آید. این  قید بدست می 1كنند و  و كارآئی است كه اینها نسبت به خودشان یک ضرب اوّلیّه پیدا می

شوند. اینها نسبت به منزلت كه به معنی رابطه و اولین تعریف از رابطه است كه در  یقید م 12تا،  3آن 

باشد. صرف و نحو ما صرف و نحو در قرارگیری است. آنوقت این به شما همان وسعت كیفیّت قرارگیری می

حروفی فرضاً آمد و با اضافه شدن یک  دهد؛ یعنی همانگونه كه صرف و نحو در خود كلمه می معنا را اجازه می
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مفرد، تثنیه و جمع )اگر خواسته باشیم مقایسه بكنیم( و یا با اضافه شدن یک كیفیتهایی و تغییر در 

كیفیتهایی مثالً مذكر، مؤنث و كیفیّت ادا كردن مانند فتحه، ضمه، كسره و احیاناً تاء، نون، الف و امثال ذلک 

ای داشتید كه به آن یک نحوه تغییرات و ک مادهگفتید حاضر، غایب، ماضی، مضارع بدست آمد؛ یعنی ی می

كردید. شما در این دستگاهی كه  گردیدنی  راهایی در این كلمه برای بدست آوردن معنای جدید ایجاد می

ها مهم است. ها و ارتباطرود، آنچه برایتان مهم است، رابطه است؛ یعنی گردش رابطه دارید و تا آخر جلو می

ها را ها یعنی جاهای بكارگیریخواهید رابطه گیری هم میوید در معنای برنامه و تصمیمتا آخر كار هم كه بر

خواهید بگویید: میكروفن را از اینجا برداشته و آن جا بگذار. )یعنی این  عوض كنید. در پایان كار هم مثالً می

ت، اولین تغییرات، آن ی صرف كه بر اساس یک فلسفة خاصّ مورد نظرتان اسشود( این نحوه حالت پیدا می

گیرند تا معنای جدید داشته باشند. ابتدا  تغییرات تعاقب قیود است؛ یعنی قیدها چگونه پشت سر هم قرار می

 27تایی را در یک  3دهیم. بعد هر  آوریم و تعاقب آنها را مورد نظر قرار می تا در یک خانه می 3تا  3قیود را 

سازیم. بعد  میلیاردی از آن می 7600های بسیار بزرگ بینیم. بعد بلوك تایی، یعنی در هشتاد و یكی می 3تا 

كنیم؛ یعنی دوباره برای آن تقدم، تأخر و تعاقب درست  تا بلوك را در هم به یک نحوه متشابک می 3

آوریم كه قبالً  كنیم. باز به یک دلیلی معنای خالصه سازی را در آنجا می گیری میكنیم، بعد یک قطر می

خواهیم آن را در یک مدلی  كنیم. حاال می هایی تبدیل میده است، به یک زیر بخش یا زیر عنوانعرض ش

كنیم. تقوّم سطوح الگو  بیاوریم تا از این اصطالحات، تعریف درست كند. در اینجا ابتدا تقوّم سطوح درست می

خواهد بر كثرتِ تنها تكیه  نه میخواهد وحدت و كثرت را متقوّماً مالك تعریف قرار دهد.  یا مدلی است كه می

بندی در اینجا غیر از نظام عناوین است كه در آن خواهد بر وحدتِ تنها تكیه كند. معنای طبقه كند و نه می

میلیارد است و هر یک قسمت آن را كه جدا جدا كنیم و  7600گویید یک نظام بسیار بزرگ داریم كه می

تا بشود. اینگونه نیست.  27تا یا یک  721در بیاوریم، مثالً یک  بصورت منظومه، منظومه یا منطقه منطقه

تواند یک نظام و یک مجموعه شود. و  چگونه می 81یا این  27بندی كند تا بگوید این خواهد طبقه بلكه می

  خواهد تعریف كند. این را می ]در اینجا[ قید متقوم باشد.« 81»یا مثالً « 27»اند به وت چگونه می« یک»این 
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بندی ببرید باید قدرت سطح« یک»را به « 27»و « 27»را به « یک»پس بنابراین اوّل برای اینكه بخواهید 

 یعنی باید سطح متقوم تعریف كنید.باشید. داشته 

بندی یک آید. در این سطح ای است كه در تعریف میبندیبندی و طبقهبندی مدل غیر از سطحسطح

خواهد بگوید مثالً زمان  كه همه هم سطح و افقی نیستند. در این جا میكند نحوه تناظری را درست می

حكومت دارد یا اگر مكان حكومت دارد، یا كارآئی. یعنی باید یک حاكم و محكومی در طرفین این درست 

 كند؛ یعنی باید یک متغیّر اصلی معرفی كند كه به دو عامل دیگر ناظر باشد. )البته اگر ما قایل باشیم كه سه

 عامل وجود دارد(.

؛ مكان، زمانی، و زمان هم فاعلی تعریف «فاعل، زمان و مكان»ایم كه در اگربه یاد داشته باشید گفته

گیرد؛ یعنی زمان اصل در شود. ولی اگر كلمه فاعل، فاعلیّت شد، در اینصورت زمان جای فاعل را می می

شود. یعنی در معنای كارآئی، قبالً  كانی تعریف میشود و كارآئی هم م شود، مكان، زمانی تعریف می تعریف می

گفتیم چنانچه فاعل بخواهد به كارآئی آن شناخته شود، خود فاعل از نظر سببیّت تقدم دارد، ولی از  اگر می

گویید كه مثالً  زمان تأخّر دارد. یعنی در مورد اشتداد فاعل اگر بگویند كه فاعل در چه زمان رشدی است؟ می

گوییم پس بنابراین در فاعلیّت )یعنی مسبّباً( تأخر دارد. اگر نظام فاعلیت  است. می 73لة سال فاعل در مرح

است كه فاعل باید متقوم به نظام باشد، پس تكامل نظام، معرِّف امكان اشتداد قدرت فاعل است. لذا زمان در 

با منزلتی كه دارد تعریف  شود و سپس فاعل متناسب رتبه اوّل است و بعد از آن مكان، زمانی تعریف می

چه «. در مراتب تكامل توسعه اصل است»شود. پس فاعل نسبت به مراتب تكامل تأخر مسبَّبی دارد.  می

زمانی باشد تا بگویم كه ظهور چه چیزی امكان دارد. اگر زمان صباوت و طفولیّت است امكان ظهور تكلیف 

لیف است. حاال از اینجا بگذریم و وارد خود تقوّم سطوح نیست. ولی اگر زمان بلوغ است حتماً امكان ظهور تك

ایم؛ یعنی اگر یک ستون از معنای تقوّم سطوح این است كه ما در اینجا توسعه را امر حاكم گرفته»بشویم. 

اینطرف در سمت راست و یک ستون از اینطرف در سمت چپ درست كنیم و یک افق باالی سر آن 

ختار و كارآئی رابط است و نحوه ربط آن، نحوه ربط حكومتی است؛ یعنی بنویسیم، آنچه كه نسبت به سا



380  ···························································································································································  

توانیم سطح كارآئی را  متغیّر اصلی است، زمان یعنی توسعه است. یعنی از طریق مراحل یا سطوح توسعه می

توانیم  تا سطحی كه زیر ظرفیّت است، آنوقت می 3اگر در توسعه گفتیم «. به سطوح ساختار مالحظه كنیم

تا سطح بزنید؛ یعنی متغیّر اصلی را در ساختار، متناظر با آن چیزی بگیرید كه مثالً  3یم ساختار را هم بگوی

و در اینطرف آن هم متناظر شود.  خوانده می« ظرفیتِ ظرفیتِ ظرفیت»یا « توسعة توسعة توسعه»در توسعه، 

« عاملیتِ عاملیتِ عاملیت»؛ یعنی به خواهید نگاه كنید برعكس آن سیر را باید ببینید با عاملیّت هم كه می

 یا كارآئی است.آخر، آخرین رتبة توسعة عاملیّت  آخرِ كه رسیدیم، ببینیم اینجا در

 شود. برادر پیروزمند: این آخرین رتبة توسعه با آخرین رتبة كارآئی، عملكرد می

اینجا مثالً در زیر ستون  شود. در ستون پایینی هم كه بیاییم ج: این آخرین با این اولین هم منزلت می

های نهایی را سمت راست باید عوامل اصلی را ببینیم و زیر ستون سمت چپ در آخرین قسمت آن، منتجه

 رسد. بینیم كه بعد از آن هم به وحدت می می

س: آنوقت تقوم سطوح به معنی تقوم توسعه، ساختار و كارآئی یا اینكه به معنی تقوم سه سطح تقسیمات 

 ت.اینها اس

ج: اوّل سه سطح توسعه، ساختار، كارآئی با حاكمیّت توسعه این هاست. بعد از آن در درون آن همین امر 

كنیم ارزش ساختار و ارزش  هایی را كه به حسب توسعه خُرد میشود. در درون آن هم منزلت ]جاری[ می

 كنید. كارآئی را موضوعاً و منزلتاً معرفی می

 سه سطح سه طبقة جدول است؟س: یعنی این حرف مربوط به 

ها شاخصِ تعریف برای توسعه بشود. گاهی برای ساختن مدل خود آییم، این ج: نه! بنا شد از اینجا كه می

كنیم.  ها را تعریف مینویسیم و یک وقتی هم است كه منزلت تا می 21كنیم و در این  اینها را تركیب می

خواهیم بگوییم اینجا باید به این ستون ناظر  لی است(. میهای خاهایی كه به فرمایش شما منزلت)منزلت

ی تعریفمان را بگوید. اینطرف بعداً بتواند منزلت ستون ساختار« وسعهتی توسعهتوسعة »باشد؛ یعنی كلمة 

است؛ یعنی دومین خانة سمت راست با  ]كار[ی این هم باید منزلت كارآئی را بگوید. این ردیف دو، وسیله
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ها گوید نه تركیبات درونی آن ها را میها آنشود. این منزلت آخر مانده در سمت چپ متناظر مییک خانة به 

كنیم. تقوم سطوح غیر  شود. حاال ما در اینجا تقوم سطوح را پی ریزی می را؛ یعنی برای زیر بخشها عنوان می

عناوین از طریق ضرب كردن  كنید. در ]تركیب[ از اینست كه عناوین را از طریق ضرب كردن آنها تركیب می

كنیم و عناوین را در ستون  آنها، یک ضرب برای كارآئی، ساختار، توسعه داریم كه آنها را روی هم ضرب می

نویسیم. یک ضرب هم برای درون آنها داریم كه این سه تا را در هم ضرب  سه قیدی دست راست می

كنیم. ولی منزلت اینها را در  ت چپ آنها را جمع مینویسیم كه در نهایت هم سم تا می 27كنیم و در این  می

 تقوم، منزلت تقوم سطوح است نه تقوم عناوین داخل سطوح. 

 س: یعنی ما در یک مرحله كه تقوم خود توسعه، ساختار، كارآئی را انجام دادیم.

 بینیم یا اینكه موضوعاً؟ ج: یک مرحله منزلتاً تقوم می

 ریم بر ...گی س: منزلتاً توسعه را حاكم می

ج: كه در اینصورت صحیح است كه یک ستون در اینجا، یک ستون در اینطرف و یک ستون هم در 

]یعنی[ قیود و عناوینی كه داریم؛ « قید»ای وسط آن كامالً خالی باشد. بعد یک كار اینطرف بكشیم، به گونه

یک كار هم درون آن از نظر در اینجا ذكر شده است كه از جمله كلمة توسعه، ساختار و كارآئی است. 

بندی سطوح، بندی سطوح را انجام دهیم. در طبقهخواهیم طبقه بندی سطوحِ آن داریم؛ ]یعنی[ میمنزلت

كنیم؛ یعنی در حقیقت  سطح دوّم را سه قسمت، اینطرف را هم سه قسمت و اینطرف را هم سه قسمت می

بینیم. در اینجا هر سطح سه منزلت )یعنی سطح  می تأثیر هر یک از كارآئی، ساختار و توسعه را در خودشان

 نویسیم.)البته در آن چیزها بهتر پیدا است(. كند. این سه سطح را هم می دوّم ما( داخلی پیدا می

 س: در سطح دوّم چه چیز با چیز د یگر تقوم دارد؟

دهیم كه  وضیح میج: در سطح دوّم به خوبی روشن است كه عناوین به هم تقوم دارد. حاال در اینجا ت

دهد یک امر بسیط  چگونه ]به بهم تقوم[ دارند. چون فرض شده است كه توسعة ما كه معنای زمان را می

نیست، بلكه داخل دارد كه داخل آن باید هم تعلّق به خودِ زمان، هم تعلق به ساختار و هم تعلق به كارآئی 
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ملیّت بنا به تقوم سطحِ یا بُعدِ زمان، عنواناً به عنوان داشته باشد. لذا این سه تا خانه عنوان ظرفیت، جهت، عا

ساختار و كارآئی و خودش درست شد. این سطح ساختار هم به توسعه، خودش و كارآئی سه تا عنوان پیدا 

گذارند این سه تا عنوان نه عنوان  ای كه روبروی هم میكرد؛ یعنی اگر ابعاد را منعكس ببینیم نظیر آیینه

ایم تا ببینیم انعكاس ؛ یعنی نُه صورت تحویل داد. برای این نه صورت، سه تا زیر بخش نوشتهتحویل ما داد

 شود؟ بعدی این سه زیر بخش در هم چگونه است كه بیست و هفت تا می

 شود. تا می 27تا كه حاال باید بعداً ببینیم كه چگونه  27س: ... 

نزل هم در اینجا غیر از قیود آن و سه منزل هم ج: حاال یک صحبت داریم كه سه منزل در اینجا، سه م

 در اینجا داریم.

 ها به چه چیز متقوم هستند؟ عنوان آن را كه فرمودید.خواهید بگویید كه این منزلت س: حاال می

پوشانند؟ دوباره یک ستون سمت راست و یک  ها چگونه خودشان همدیگر را میج: بله! حاال این منزلت

تون باال درست كنیم؟ این یک فرض است. اینكه برای عناوین اصلی بود. اگر ستون سمت چپ و یک س

-منزل تحویل دهیم. )منزلت 27خواستیم سه تا منزلت در سه تا منزلت در سه تا منزلت ضرب شود باید  می

 27این دانیم كه  تای اطراف می 27منزل را، ما این  27گویم و فعالً كاری به قید آن ندارم( كه این  ها را می

تای اطراف باید بتواند یک منزلت از آن، خود این سه منزلت را با یک عنوان تعریف كند، چرا اینرا حاكم 

بریم یک فرض این است كه اینرا باال ببریم و سه تا قسمت توسعه را كوچک  كنیم؟ یعنی اینرا باال نمی می

دهنده كنیم. یک فرض  هم این است كه كنیم. فرض دیگر این است كه توسعه را حاكم كنیم؛ یعنی توضیح 

 ای كه یک خط صاف بكشیم.متناظر بگذاریم، بگونه

 كنیم. س: كه البته فرمودید كه در مدل اینگونه عمل می

كردیم. اگر بخواهیم  ج: البته من داشتم در این شكل منزلتهای تقوم سطوح را در تعریف عرض می

كشیم كه سه ردیف را با همدیگر بصورت  خط از اینجا میبرگردیم در مدل و بگوییم تقوم سطوح را یک 

 دهد. متناظر یک برش بزند ]در نتیجه[ برابرِ برابر قرار می
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 س: سه سطح را با هم

ج: ولی بعد سؤال ما این است كه اگر سه سطح را برابر هم قرار دادیم، آنوقت آیا معنای حاكمیت را 

 دهد یا نه؟ می

 س: یعنی حاكمیت به این نحو؟

سپارد یا تعریف منزلتی  ها؛ به عبارت دیگر تعریف منزلتی را به زمان میج: یعنی متغیر اصلی را به منزلت

دهد؟ یعنی اگر سه بعد داشتیم منزلتاً مساویِ مساوی بود. اگر مساوی داشتیم آنگاه  را مساوی ]زمان[ قرار می

ه زمان بسپاریم و حتی از طریق زمان ارتباط صحیح بود كه متناظر تمام بكشیم. اگر بنا بود كه توضیح را ب

ساختار را به كارآئی ببینیم، در این صورت صحیح بود كه منزلت آن را حاكم كنیم. هم چنانكه مثالً شاید 

تر باشد كه بگوییم بهتر است این خط را در سطح باالئی نیز حذف كنیم. یعنی این خط تا اینجا بیاید صحیح

كنیم، قدرت ر تا باال نرود، تا اینكه بگوییم كه از طریق زمان است كه بیان میولی این خط پایین ساختا

 كارآئی یا وضعیت ساختار چگونه است.

 آمد در جدول تعریف هر گونه باید در جدول مدل آن هم، همانگونه باشد. س: ... به نظرم می

كنم. ما در اینجا  ان عرض میكند، خدمتت ج: نه! در جدول مدل یک مقداری با جدول تعریف فرق پیدا می

شود؟ بعد ببینیم كه تغییراتی كه  كنیم. بعد از آن ببینیم آیا درون اینها چگونه می ها را عرض میصرفاً منزلت

توانیم بگوییم منزلت زمان باید منزلت مشرف باشد، در سه سطح  جدول تعریف باید بكند چگونه است؟ ما می

ست كه در خط دوّم هم بگوییم مثالً حاال اگر اینرا در اینجا ببریم، هم باید مشرف باشد؛ )یعنی صحیح ا

شود باید اینرا سر جای خودش بگذاریم؛ چون  شود. پس این نمی شود كه تداخل می آنوقت عیب آن این می

 رساند. یعنی این سطح اصوالً نباید هرگز سطحِ درونی تلقی شود. اگر اینرا تا آنوقت معنای اینرا به این نمی

شود( حاال اگر ما اینگونه فرض كنیم، آنوقت صحیح است كه  آخر بیاوریم، در اینجا از این سطح درونی می

تا منزلت به همدیگر باز این است كه این ظرفیت تا آخر این  3ی دوم این تا باشد وتقوم رتبه 3بگوییم این 

ین طرف هم تا آخرِ اینجا آمده است؛ تا عنوان محوری، تصرفی، تبعی، و ا 3سطح آمده است ) یعنی تا آخر 
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شوند؛ یعنی نقش مفسِّر  شود باز اینها حاكم می تایی هم كه می 27یعنی تا آخر هماهنگی، وسیله، زمینه و 

 ساختار و مفسر كارآئی را ]دارند[.

 س: پس به طور خالصه، در تقوم سطوح منظورتان این است كه...

 ج: حكومت زمان بر ساختار و كارآئی...

 س: در سه سطحی كه...

ج: در یک جریانی. اوّل در یک سطحی و بعد این وسط را همیشه از عناوین ساختاری خالی می بینیم 

یعنی اینجا، اینجا و اینجا یعنی خود زمان، شیب زمانی آن را نیز  به عهده دارد كه اگر بخواهیم با یک فلشی 

رود. بعبارت دیگر این تسلّط یعنی معرِّف،  این طرف می نشان دهیم صحیح است كه بگوییم كه كار از اینجا به

های تعریفیِ خودِ جدول زمان است. اگر هم مثالً اسم آن را جدول مختصات بگذاریم به معنی جدول شاخصه

 است.

 شود. ها را كه حذف كنیم كه شاخص مختصات نمیس: اگر این گوشه

 ج: چرا نشود؟

 س: چه چیزی مختصات است؟

گویید كه این  كنم. یعنی اگر شما در این تا آخر كار یک جریان ببینید می تتان عرض میج: حاال خدم

ها و یا اینطرف اصلی و این فرعی و این هم تبعی، یا این مثالً مباحث، این ارزش و این هم فرضاً شاخصه

ها را است. گوشههای تعریفی شود كه این همان شاخصه ها و این طرف هم مثالً مقصد و امثال آن میشاخصه

 بینید... هم حذف كنید آنچه كه در اینجا تا آخر كار می

 تای باالی جدول... 1س: ... 

كنید و مثالً موضوع، منزلت و مقصد  تا كه احیاناً سه تا عنوان هم جلوی آنها ذكر می 1ج: ... این 

ای كه بعداً صحبت بندیهگویید. معرِّف جدول شما هستند، ولی معرِّف سطوح تقوم هستند؛ یعنی طبق می
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كنیم از رساندن كثرت به وحدت. باید به یک نحوه در جدول، تعریف داشته باشد. تعریف آن زمانی  می

 شود. می

 خواهیم قبل از وارد شدن به ستونهای داخل جدول بگوییم كه ... س: ما اآلن تقوم سطوح را می

 ت سر هم نوشته شده است...هایی كه پشتائی 27ج: ... یعنی قبل از وارد شدن به 

 ایم.ها گذاشتهس: ...كه اسم آن را تقوم منزلت

 ایم، در این جا هم تقوم سطوح است.ها گذاشتهج: ... كه آن را تقوم منزلت

سطحی كه از یک، سه ، نُه و بیست و هفتی كه در سه سطر جدول داریم مثل  3س: پس ما باید در این 

 قوم سطوح یک وقت...كنیم. در ت تقوم سطوح معلوم 

 قسمت بود. 3ج: سطح اوّل كه 

 را فرمودید كه بین خودشان ... 3س: این 

ج: بین خودشان با حاكمیت زمان درست شد. سطح دوم هم باز با حاكمیت زمان و سطح سوم هم با 

 حاكمیت زمان درست شد.

 های آن چگونه است؟س: در سطح دوم، حاكمیت زمان در منزلت

آید. در جدول، آخرین قسمتی را كه پوشانده  تا باالی سر محوری، تصرفی، تبعی می ج: یعنی ظرفیت

 آیند. آیند. كارآئی هم هماهنگی؛ وسیله، زمانی، زیر عاملیت می تا تحت پوشش ظرفیت می 3است این 

 شود؟ س: در اینجا اگر همان گوشه دار بكشیم بهتر نمی

رسند ولی به صورت  دهد. به روبروی هم می شان نمیج: اگر گوشه دار بكشید، دیگر حكومت آن را ن

ها یعنی نقشه كه غیر از عناوین است. نقشه هم باید این حاكمیت رسند. البته در منزلت موازی و متناظر می

كشند، باید منزلتاً این را نشان  را نشان دهد. مثل باكْشری)؟( كه برای اتاق مدیر نسبت به اتاق مثالً معاون می

 بدهد.

 : پس باید جدول مدل را هم بی شكل بشكیم؛ یعنی بدون گوشه بكشیم.س
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 توانید تشریح كنید. ج: اگر بدون گوشه بكشید آنگاه تقومِ سطوح را بهتر می

 س: ظرفیت بر ساختار حكومت پیدا كرده است.

ج: ظرفیت بر ساختار حكمت پیدا كرده است؛ یعنی منزلتاً مشرف است و همین طور هم عاملیت بر 

كارآئی. حاال اگر درون آنها را هم كه بخواهید انعكاس اینها را در همدیگر مالحظه كنید توضیح كامل 

 دهد. می

 411شماره  Aپایان طرف 

ای بگذارید و ظرفیت را به اینجا بیاورید، ولی صرف اینكه جایگاه آن تا توان گفت كه در اینجا یک خانهمی

ست؛ یعنی مانعی ندارد كه داخلیِ خود این، باالی سر این قرار بگیرد. این سطح آمده است، به نظر ما كافی ا

 حاال اگر ما تقسیم بار سوّم را انجام بدهیم؛ یعنی ظرفیت را ...

 س: یعنی اگر ما ابتدائاً تقسیم را نكینم؛ یعنی در یک سطح كه سطح سوم را نكشیم ...

الی صفحه هر چند كوچک یک بار سطح اول را ج: ... سطح سوم را نكشیم كامالً درست است كه فرضاً با

بكشیم، یک بار هم سطح دوم را بكشیم و یک بار هم سطح سوم را بكشیم. در سطح سوم هم صحیح است 

تای  1كه در آن بخش خود زیر بخش این، سه تای خودش را بنویسیم. در این هم زیر بخش خودش، یعنی 

كنیم،  تای خودش را بنویسیم. در بار سوم كه تقسیم می 1م تای خودش را و اینجا ه 1خودش را، اینجا هم 

ماند و االّ  های خودشان هستند، به جز منزلت جهت، كه قاعدتاً زیر آن خالی میها باز هم شارح ستونمنزلت

تا چیزی واقع  3آید كه زیر این  دهند. به نظر می بندی را نشان میبخش نحوة طبقه 3بخش و این  3این 

آید كه چیزی  نویسید به نظر می یعنی ارتباطی ندارد. هر چند وقتی كه شما مرتبة دوم را هم میشود؛  نمی

آید كه چیزی جلوی اینها نیست.  آید بنظر می شود. و وقتی هم كه در این سطح می زیر این سه تا واقع نمی

ا است و نه چیزی جلوی ت 3آمد كه نه چیزی جلوی این  اگر اآلن از هر جهت وسط آن خالی بود، به نظر می

 تا. 1این 
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های وسیلهِ شود؛ یعنی مثالً حكومت خانه س: حكومت یک وصف از اوصاف توسعه بر كل ساختار می

 شود. محوریِ ظرفیت بر كل این سطح سوم می

سطحی كه هنوز نیامده است. این  27سطح و حكومت این سطح از آن، بر  1ج: و حكومت این سطح بر 

ن سطح بر این، حكومت این سطح بر این قسمت و این قسمت ]...[ از آن كه هنوز طرف هم حكومت ای

نیامده است و زیر آن خالی است. بعد، از آوردن قیود به دو شكل از ضرب، كه یكی ضرب خود اینها در 

تا را با ضرب كردن در خودشان و  3های بیست و هفتگانه و یكی هم این خودشان و نوشتن آن در این خانه

نوشتن این ستون و جمع كردن اینها و نوشتن این بخش كه در اینجا دیگر از سطوح خارج شدیم. پس یک 

توضیح دربارة سطوح بود كه سطوح را در تعریف مدل آن دو قسمت كردیم كه یكی عناوین و دیگری منازل 

 بود.

معنی حكومت زمان  بهم مورد نظر نیست بلكه به 27، 1، 3س: پس تقوم سطوح به معنی تقوم سه سطح 

 سطح است. 3بر ساختار و كارآئی در 

ج: یعنی در حقیقت ]تقوم سطوح[، شاخصة تعریفی بودن زمان بر دو بخش دیگر ]بود[ كه بعداً هم 

 گوییم كه تغییراتی كه اینجا... می

 س: پس بهتر است اسم آن را تقومِ ابعاد بگذاریم.

 گوییم. ج: تقوم سطوح كه می

 كنیم. سطح در اینجا داریم كه تقوم بین این سطوح می 3كند كه ما  ح متبادر میس: چون تقوم سطو

 ج: اگر بخواهیم تقوم ابعاد بگوییم مثالً باید برای آن اولی بگوییم كه سه بُعد است. 

درون آن باید سطوحی باشد كه تقوم سطوح را باید در اینجا بگوییم. بعد از آن هم باید تقوم منازل را 

دانیم.  در تقوم منازل هم عرضمان این است كه عین همان چیزی كه در اینجا شاخصة تعریفی می»بگوییم. 

باشد. تغییراتِ نسبت به معنی اینست كه تغییر را كه در اینجا زمان است در اینجا هم تغییراتِ نسبت می

سبت درونی و بیرونی شاخصة تعریف ساختار و كارآئی فرض كنید. موضوعِ ما نسبت است، ]مراد ما[ تغییر ن
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]است[. البته تغییر همان امر توسعه است. به توسعة خُرد شده تغییر و به توسعة درشت شده توسعه و تكامل 

كند و  گویید. كل آن جدولی كه از اول اصطالحات تا آخر كار داریم موضوعی را كه روی آن دقت می می

عانی و بیان آن است رابطه است. چیزی را كه از موضوع كالم آن است و به اصطالح ما در صرف و نحو و م

خواهد بكار بگیرد و دنبال آن است روش  داند، تغییرات رابطه است. آنچه را كه می رابطه به عنوان شاخصه می

شما پس از سطوح یک «. كنترلِ تكثیرِ رابطه، تنظیم نظامِ رابطه برای تعریف و تغییر رابطه در معادله است

كنید كه باز غرضتان از تجزیه،  كنید. بعد آن را تجزیه می و آن منازل را متقوم به هم می منازلی را ایجاد

كنترلِ تغییرِ رابطه است. رابطة درونیِ سطر یک سطر، زیر این عنوان، با خود این عنوان كه این طرف و این 

با یک نحوة تحلیلی، شود؛ یعنی یک عنوانی داریم كه یک اجزای داخلی دارد كه آنها را  طرف نوشته می

كنیم. ربطِ درونیِ این توسعة توسعة توسعه با بیرون خودش،  تحلیلِ نسبت یا ربط آن را در تغییر معیّن می

 كنیم[.یعنی پایگاهش نسبت به بقیه ]را معین می

 شود. ای كه با درون آن میس: با تجزیه

 گیرد. ج: درون آن كه در برابرِ بیرون قرار می

 عنوان باید در برابر این باشد. س: یعنی كل آن

ای خاص قرار ج: كل آن عنوان با یک عددی هم عدد نسبتیِ آن است در كنار عددهای نسبتی به نحوة

ایم كه به آن نظام، نظام گیرد. نه اینكه بریدة از آنها است؛ یعنی یک نظامی برای ترتیب آنها قرار داده می

 گوییم. ها میمنزلت

ها انجام گرفته است یا با بقیة آن هم در بیان تقوم ها فقط با آن یک ستون شاخصهلتس: آنوقت تقوم منز

 ها مشاركت دارند؟منزلت

ج: حال به این مطلب بیشتر دقّت كنید. ستون ارزش واضح است كه معنی تعاقب و ترتیب را در این 

گوییم این كثرت  ت یا اینكه میكند. حال آیا به همین اندازه برای ما كافی اس گانه مشخص می 27موضوعات 

خواهیم  خواستم عرض كنم این قسمت آخر بود. می بایست تبدیل به وحدت شود؟ چیزی را كه امروز میمی
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تا زیر بخش پیدا كند و تجزیه بشود، مُقنع  3بگوییم كه به همان دلیل كه این عنوان برای تحلیل یک نسبت 

ان ما باز فرضاً توسعه و ساختار در یكی از اینجا بنشیند و ساختار و تا عنو 3به همان دلیل باید مقنع باشد تا 

كارآئی اینطرف بنشیند. درست است كه منزلت آنها منزلت هماهنگیِ محوریِ جهت در موضوع بزرگ 

خواهد اینجا بنشیند  سازی، چیزی كه میبندی خودمان از نظر موضوع و منتجهواحدمان است، ولی در طبقه

بینید كه برابر این  اختار باشد تا بتوانید اینجا بنشیند، كه در جدول تعریف فرهنگستان میباید توسعة س

آید توسعة ساختار است آنگاه  توسعة ساختار چه چیزی آمده است. اگر بگوییم مفهوم آن چیزی كه اینجا می

 شود. سازی میاین اصول موضوعه روش مدل

 شود. س: اصول موضوعه كه نمی

 شود.  میج: انشاء اهلل

 س:]...؟[

شود؟ یعنی اگر ما اینجا را در شكل دوم پر كنیم؛ یعنی یک  تا. آنوقت اینطرف آن چه چیزی می 1ج: ... از 

خواهیم به شكل جدول تعریف برگردانیم. ولی عناوین دیگری در آن ایم، حال  میبار به شكل مدل پر كرده

اینطرف بیاوریم، یعنی بگوییم موضوعات جدید ما، توسعة نگذاریم، بلكه عناوین را از اینجا به اینطرف و 

 گیرد. تا را می 3تا جای این  3شود. به عبارت دیگر بگوییم كه این  ساختار و ساختار كارآئی می

 اند؟س: آیا در جائیكه در سه سطر عناوین موصوف واقع شده

دند داخلیِ این هستند. حاال گر ج: این سه تایی كه تحت سه عنوان در اینجا و در سه سطح تلقی می

گویم؛ چون سه عنوان دیگر برای این نداریم( ولی داخلیِ  را می« عنوان»عنوان این را هر چیز بگذاریم )فقط 

تا روی هم داخلیِ این هستند كه باید به موضوع و  3تا از آن باید داخلیِ این باشد؛ یعنی این  2این هستند. 

 به كارآئی تقسیم شود.

ها و ستون عناوین گشت صحبت سر این بود كه ]...؟[ جدول ما دیگر كاری به ستون شاخصهس: در بر

كشیم؛  خواهیم برگشت جدول را در این خانه بكشیم، اینگونه می نداریم؛ یعنی مانند اینست كه وقتی می
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-وارد طبقهخواهیم  یعنی این از اینطرف است و این هم از اینطرف است. دیگر این وسط، در برگشتی كه می

 بندی موضوعات بكنیم نیست.

شود. مثالً اینجا آب و آهن و یک  شود حرف درستی است. یک موضوعی تبدیل می ج: اینكه تبدیل می

 چیز دیگر بود، حاال اینجا مركّب و چیز دیگر شده است.

 س: نه! قرار شد...

 كند. ج: تبدیلِ موضوعی پیدا می

 شوند؟ تا می 2قیدی  3شوند یا  قیدی یكی می 2وصف  3ن كند و آ س: آیا تبدیل موضوعی پیدا می

 ها كه از درون آمده بودند خودشان شخصاً...ج: نه! سؤال اینجا است كه این دو قیدی

-بندی موضوعات هستند و آنها طبقهكنیم بگوییم اینها طبقهبندی كه میخواهیم از طبقه س: ما بعداً می

 بندی آثار. 

 كه موضوعات كالنی در كار داریم، حاال موضوعاتی كه... ج: ولی موضوعات خُرد،

 س: تحلیل اوصاف دو قیدی برای این بود كه موصوف را از وصف آن جدا كنیم.

 ج: بله!

 شود در طرف ساختار باید تركیب بین موضوعات و... س: و لذا تركیبی هم كه بعداً واقع می

 محوری باید این تركیب را بدهد.  تا 3خواهید بگویید كه تركیب این  ج: یعنی شما می

 س: نه! این دیگر تركیب سه تا عنوان نیست.

تا یک عنوان  3تا این نتیجه را بدهد آیا این  3ج: حاال من اینجا یک سؤال داری. هرگاه كه تركیب این 

 اند یا نه؟جامع هم داشته

آید كه هم ل تعریف میخواهیم؟ یک منتجة موضوعی دارند كه در جدو س: عنوان دیگر برای چه می

 منزلت است و...

 ای احسنت! آن منتجة موضوعی، درون خودش دارد یا نه؟ اگر بخواهیم آن را تحلیل كنیم.ج:
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 توانیم بنامیم، چون.... شود؛ یعنی به یک اصطالح خاص نمی س: آن دیگر از اصطالحات خارج می

یاوریم كه باید یک تأملی روی این بكنید. آیا اش اینجا بگوییم عین همین را با تجزیه ج: حاال گاهی می

توانیم خود اینرا تجزیه و تحلیل كنیم؟ آن هم نه به عنوان سه تا عنوانی كه درون آن،  اگر این را بیاوریم می

آید و منتجة  آید. )منتجة موضوعی اینجا می اینها هستند، بلكه به عنوان سه موضوعی كه منتجة آنها اینجا می

 3تا محوری،  3آید(. این یک احتمال است. یک احتمال دیگر هم این است كه بگوییم  ینجا میكارآیی هم ا

دهند. احتمال دیگر این است كه ما اصالً به اینكه از اینجا یا از آنجا ای هستند كه یک منتجه میموضوعی

ای كه در آیا همان قاعدهآید كاری نداشته باشیم، بلكه یک امر دیگری را كار داشته باشیم و ببینیم كه  می

گیرد، بوسیلة این سه  توانیم دربارة موضوعی كه در اینجا و در اینجا قرار می تحلیل یک عنوان بكار بردیم، می

 عدد هم، اعداد آن باشند؟ 3تا بكار بریم و این 

 س: برای چی؟

ا ببینیم، نسبت ر 16و  32 ، 64خواهیم نسبت بین  كنم. آیا وقتی می ج: حاال دلیل آن را عرض می

تایی پیدا  1كند یا هر سه تا روی هم یک نسبتی در مجموعة  تایی كفایت میسه خودشان در مجموعة 

خواهم بگویم این  كنند؟ می تایی پیدا می 27مجموعة در روی هم یک نسبتی هم تایی  1این كنند و  می

 بندی در محاسبة شما ضرورت دارد یا نه؟طبقه

 س: آمده است.

-ها و موضوعات آمده است ما وقتی  میها و موضوعات آمده است. حال كه بین منتجهین منتجهج: كه ب

 خواهیم تحلیل كنیم، آیا نیازمند به این هستیم كه موضوعات و اوصاف آنها را جدا كنیم یا نه؟

 ایم.س: حاال كه جدا كرده

 كنم. اند عرض میج: نه! من دلیل اینكه این كار را انجام داده

 آن را كه جلسة قبل فرمودید. س:

 ج: كه موضوع اینطرف باشد.
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س: دلیل آن، این بود كه كنترل تغییرات از طریق كنترل آثار ممكن است و ایجاد تغییر از طریق تصرف 

گیرد. این حاصل بحث در ضرورت تفكیک موضوع از آثار شد. كه این  در موصوف یا موضوعات آن انجام می

كلی به ذهنم رسید كه اگر این حل شود این تمام است. و آن اینكه موضوعاتی كه ما به هم البته بعداً یک مش

گیریم، موضوعات عینی خارجی است؛ یعنی در واقع اجزای  ها تغییرات را نتیجه میواسطة تصرف در آن

هایی را كه بدست موضوع، مورد بررسی است و حال آنكه كل جدول تعریف جدول اوصاف است. موصوف

گوییم تصرّف از طریق  ایم موصوفِ وصف است نه موصوفِ شئ موضوعی است. آن صحبتی را كه میدهآور

 تصرّف در موضوع و یا جزء و یا موصوف است، آن موصوف، موصوفِ شئ و موصوف موضوع است.

 شود؟ ج: مگر شئ شما به وصف تعریف نمی

 س: بله

توانیم  نزلت وصفی آن اصل شد آن وقت میج: پس منزلت وصفی آن اصل است نه منزلت شئ آن. اگر م

 10نقطه و  3نقطه،  2به آثار آن، بین خود موضوع فرق بگذاریم. مثالً برای آهن در فالن شرایط یک نقطه، 

نقطه به عنوان نقطه اثرهای آن ذكر كنیم، سپس بگوییم اگر جای آهن را عوض كنیم، نقطه اثرها عوض 

 شود. می

م؛ یعنی موضوع نداریم، جزء نداریم، بلكه تماماً وصف است. ]...؟[ این وصف را س: ما در جدول، آهن نداری

 شود. ها هم عوض میكه عوض كنیم این وصف

گویید كه در دهد یا نه؟ گاهی می ج: سؤال مهم این است كه آیا نظامِ اوصاف، نظام موضوعات را می

-شناسیم. آثار آن را طبقه می« آن به آثارش به تعریف»گوییم شئ را  كنید؟ می ترجمة آن به شئ چه كار می

گویید كه  گوییم آهن چیست؟ می زنم تا روشن بشود. مثالً می كنیم. حاال من مثال آن را با آهن می بندی می

گویید: یعنی مقاومت آن در برابر چوب، خاك  گویم كه سختی به چه معنی است؟ می جسم سختی است. می

گویم كه  گویید. بعد می های آن را میدهید و مقاومت ن به من جواب میو سنگ. شما دائماً به اوصاف آ

گویید؛ یعنی حجم و وزن مخصوص خاصّی را  كارآئی آن چیست؟ شما چند نقطه هم برای كارآئی آن را می
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گوییم این چوب است یا آهن؟ از  كنیم، می دهید. االن ما در خارج آن چه را كه با آن برخورد می كه شما می

خورد، یک  كنیم؛ یعنی یک وصف آن انعكاس نوری است كه به چشم حضرتعالی می ق اوصاف صحبت میطری

ارتباط شما به خارج از طریق اوصاف آن »های متعددی دارد. وصف آن مثالً وصف سنگینی آن است. وصف

 «.است

 س: بعد تصرّف كه بخواهید بكنید.

-ها و یک دستة دیگری از وصفید بین این دسته از وصفج: حاال ما این گونه قایل هستیم كه هرگاه بتوان

 بندی كنید...ها طبقه

 س: این دسته كدام بودند؟

گویند این  كنند، نه تغییرات خود اینرا. مثالً می هایی كه رابطة این را با این شئ تعریف میج: وصف

وقتی هم وصف را در داخل  تر از این است. اینها یک قِسم وصف است. یکتر از این است، یا سنگینسخت

 كند. این غیر از وصفی است كه با این دارد. گوییم این وصف اگر چنین بشود تغییر می بریم و می خود این می

 س: اینكه وصف نیست، بلكه تغییر وصف است.

 ج: نه! تغییرِ وصف یعنی تغییر ارتباط؛ یعنی كارآئی.

 شود. شود تا این اوصاف عوض می عوض می گوییم چه كار بكنیم و چه ارتباطاتی س: یعنی می

بینید  بینیدة با یک دسته از اوصاف می خواهم عرض كنم كه وقتی شما موضوع را به عنوان شئ می ج: می

بینید. به دو  بینید، با یک دستة دیگری از اوصاف می و وقتی هم كه به لحاظ كارآئی یا مقصدِ خودتان می

 چیز را بشناسید.توانید یک  دسته از اوصاف شما می

 س: یعنی یک دسته از اوصاف، ناظر به كارآئی آن هستند و یک دسته ناظر به چیستی.

كنیم. فعالً در این  اینكه چه لقبی روی این بگذاریم صحبت میبعداً دربارة  بماند. «چیستی»ج: حاال كلمة 

اینكه در نهایت چه اصطالحی را گوییم. ولی  و اثر می گوییم. این طرف هم كارآئی جدول به آن، موضوع می

آن هستند، لقب « وضع»ای با ای كه رابطهماند[. مثالً بگوییم كه دستهبرای این مطلب تمام كنیم ]می
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را « كارآیی»هستند، لقب « تغییرات وضع»ای هم كه ناظر به كنند. و دسته پیدا می موضوعی یا ساختار آن

 كنند. پیدا می

 الوصفها است.كنیم باز از طریق این اوصاف نیست بلكه از طریق ذیس: آنوقت تصرّفی را كه می

شود كه گیرد، تحلیل سادة آن این می ج: صحبت ما این است كه وقتی از نظر ما جابجایی انجام می

 الوصف شد.جابجایی ذی

 س: این جابجایی در خارج غیر از آن نیست؟!

گر ما بگوییم كه وضع با ارتباطات آن یک پارچه ج: در مورد جابجایی در خارج سؤال همین است كه ا

كنیم در حقیقت دیگر شئ  كنیم، یعنی رابطة آن را عوض می هستند، آن وقت وقتی جای این را عوض می

 اوّلی نیست.

توانیم از طریق تغییر اوصاف، رابطه را عوض  كنیم؟ یعنی مستقیماً می س: چگونه این رابطه را عوض می

 زی را در این تغییر بدهیم تا منجر به تغییر وصف شود.كنیم یا باید یک چی

آن در جایگاه خودش باشد. كجاییِ آن یكی « ا یْن»خواهم بگویم یک وصف موضوعی این است كه  ج: می

 از اوصافش است كه از اوصاف مغفول عنه آن است.

 گیرد؟ س: این كجاییِ آن را كه بخواهید عوض كنید چگونه صورت می

تواند، كجایی اینرا عوض  آید كه اگر شما والیت در تصرّف داشته باشید، ارادة شما می می ج: به نظر ما

 كند؛ یعنی ارادة شما...

 شود. كند كه منشاء تغییر این می كند؟ در چه چیز این تصرف می س: ارادة من چكار می

 برد. كند و آنطرف تر می ج: ارادة من جای اینرا عوض می

 كند؟ نرا عوض بكند چكار میس: برای اینكه جای ای

 كنم. ج: نیرو وارد می

 كند. س: به كجای آن نیرو وارد می



 ····························································································  313 

 ج: حاال سؤال همین است.

 خواهم بگویم كه... كنم می س: من كه اینگونه سؤال می

كند. مطلب همین  زند. منزلت اوصاف تغییر می ها را به هم میكنم. منزلت ج: نیرو به منزلت آن وارد می

 ا ما موضوع را در منزلت اصل بگیریم یا اینكه بالعكس؟ است كه آی

خواهیم بكنیم حتماً منزلت اصل است؛ ولی  ای كه میشناسیو در آسیب ریزیس: نه! در مطالعه و برنامه

گویم من میكروفن  خواهم مطالعه كنم می شود. من وقتی می خواهیم تصرف بكنیم بر عكس می وقتی می

 م و كارآئی آن برای من مهم است.خواه برای فالن امر می

خواهید تصرّف كنید  بینید و وقتی می آید كه صفت و رابطة درجة دوی آن را می ج: نه! من به نظرم می

اش كنید؛ یعنی هر دو را رابطه فرض بینید. اگر نتوانید جامع بین موضوع و رابطه رابطة درجة یک آن را می

به عبارت دیگر هم كارآیی و ثمرات را و هم موضوع تصرّف را اگر  نكنید و هر دو را به وصف تعریف نكنید

 نتوانید به یكی برسانید قدرت تصرف ندارید.

 رسانیم؟ س: چگونه به یكی می

ای ج: معنی به یكی رساندن این است كه هر دو را وصف بدانید. حاال خارج از بحث فعلی و جزئی جاری

باشید. فرق بین اینكه ما بگوییم موضوع و اثر یا اینكه برای كه داریم یک تأملی روی این مطلب داشته 

موضوع بگوییم وصف ردة یک و وصف ردة دو. عنوانو جامعِ هر دو وصف باشد؛ یعنی به عبارت دیگر موضوع را 

را تابع ربط و منزلت ببینیم و این تبعیّت را فقط در آثار نبریم، بلكه در خود آن هم ببینیم. اگر نتوانیم اینكار 

های موضوعی در كار ما كالً یک انجام دهیم جامع نخواهیم داشت. به این یک عنایتی بیاورید. آنقت وصف

 شود. شود. آن وقت نسبت بین این دو، وسیلة تحلیل می شود و وصفهای كارآئی هم یک طرف می طرف می

 س: نسبت بین این دو تا در جدول چیست؟

 شود. ج: وسیلة تحلیل می

 ت آن...س: یعنی نسب
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كنید، عین همان زمانی نیست كه  ها تصرّف میشود؛ یعنی زمانی كه شما همیشه در رابطه ج: زمان می

كنید به نظر ما  بالفاصله آثار خود شئ عوض شود، بلكه فاصلة زمانی دارد. البته زمان شئ كه شما تصرّف می

ع، تعلّق دارد. این تأخّر باید در آن باشد؛ یعنی از نظر فلسفه به زمان شما تعلّق دارد و زمان اثر به زمانِ موضو

شما فاعل تصرفی هستید، بنابراین زمان آن هم باید به تصرفات شما تعلّق داشته باشد. بعد آن آثاری دارد كه 

شود. باز اوصاف اشیاء تبعی باید  بندی میكند؛ یعنی خود اوصاف درجه آثار آن، از خود آن اوصاف تبعیّت می

 فی و تبعی داشته باشد، هر چند در درون خودش باشد. فاصلة زمانی آن باید همیشه حفظ شود.محوری، تصر

البته فاصلة زمانی به معنای فاصلة عرفی نیست، بلكه به معنای فاصلة منزلتی زمان است كه طبیعتاً فاصلة 

ی تأخر داشته باشد و به آوریم؛ یعنی باید زمان تبعی یا زمان كارآئی از زمان موضوع مقدار حركتی را هم می

زمان موضوعی تولّی داشته باشد، هر چند در یک مجموعه هستند. در یک مجموعه هستند نه اینكه در دو 

ای با ای یا هر ولیّمجموعه هستند، مانند انسانها كه در یک مجموعه هستند. ولی باید زمان رشد آقای خامنه

آن یک منزلت است هر چند هر دو در یک نظام اجتماعی  زمان رشد متولّین اختالف مقیاسی داشته باشد.

هم قرار دارند. اینجا هر سه در یک موضوع هستند. موضوع آن هم این است. ولی آیا زمانی كه برای این ذكر 

گویید این، متولی به این است و این،  كنید؟ حتماً نه! چون می كنید عین زمانی است كه برای این ذكر می می

باشد و زمان  2ن بنابر تقسیماتی كه در اینجا داریم باید مثالً زمان این چهار باشد و زمان این متولی به ای

این، یک باشد. بر فرض اینكه چنین امری باشد آنوقت باید عیناً همین را بتوانید در این، در تحلیل خود این 

ه در تقسیم شدن اعداد یک كنیم اینست ك هم داشته باشید. آنچه را كه ما بصورت خیلی خالصه عرض می

بینید و یک وقتی هم است كه هر سه تای  وقتی است این خانه را با این خانه و این خانه را با این خانه می

كنید. )البته حاصل نسبت اینها نه اینكه حاصل خودشان( وقتی اینها را  ها را روی هم یک عدد فرض میاین

تا روی هم با حاصل نیست این سه تا روی هم موضوعاً و اثراً  3 كنیم باید حاصل نسبت اینسه تا سه تا می

تا باید باشد، بحث  3تا باشد یا  3تا باید این  3شود و این  تا می 3دو تا باشند. حاال اینكه درون آنها چگونه 

 3جا این سه تا، این دیگری است. ولی برای تعیین نسبت بین اینها و بین اینها و بین اینها و نسبت گرفتن
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موضوع الزم دارید. بعد برای اینكه نسبت كل این را روی هم، به نسبت این و به نسبت این بگیرید؛ یعنی در 

خواستم امروز عرض  كالن ترین وضع ببینید، این موضوعِ و این موضوعات الزم است. آن چیزی كه من می

 كنم فقط همین است.




