
 

 

 

 

 

 

 

 :سالم اهلل و صلواته علیهامام رضا 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم، به اسم اعظم خداوند 

 1عیون اخبار الرضا ج  اش است. به سفیدیتر از سیاهی چشم  نزدیک

کد  ۱۶۰ جلد ۲







 



 

 فهرست:

 7................................................................................................................................................................................. 12 جلسه

 12 .............................................................................................................................................................................. 11 جلسه

 77 .............................................................................................................................................................................. 12 جلسه

 66 .............................................................................................................................................................................. 17 جلسه

 32 .............................................................................................................................................................................. 12 جلسه

 22 ............................................................................................................................................................................... 16 جلسه

 227 ........................................................................................................................................................................... 17 جلسه

 222 ........................................................................................................................................................................... 13 جلسه

 232 ........................................................................................................................................................................... 12 جلسه

 122 ........................................................................................................................................................................... 23 جلسه

 112 ........................................................................................................................................................................... 22 جلسه

 122 ........................................................................................................................................................................... 21 جلسه

 212 ........................................................................................................................................................................... 22 جلسه

 272 ........................................................................................................................................................................... 27 جلسه



 

 



 بسمه تعالی

 

 12جلسه 

دهیم. از پایین صفحه  می قراردقت را مورد ای : در اینجا یک نکتهالهاشمیاالسالم والمسلمین حسینی  تحج

 ،1و  2بین  ؟چه نسبتی بین آنها است .بینیم می 7و  1و  2ستون ارزش 
2
است که بین صحیح است. یعنی  1

هم صحیح است که  7و  1است. بین  1نسبت  ،نسبتشان به همبنویسیم.  1است عدد  221و  222که  1و  2

را مالحظه کنیم باید دو بنویسیم. اگر بخواهیم نسبت دو تا  1باز باید آنها  .است 222و  221بنویسیم که 

. مکنیمیولی واحدمان را تعریف  .است 1است. پس نرخی که را ما در اینجا داریم نرخ  2بنویسیم نسبت آنها 

 7و  1گوییم  می دوباره قبل از اینکه بخواهیم آن را به قبلی بسنجیم، 3و  7و  1ت بفرمایید( بین )خوب عنای

 .2هم  1و  1دوباره  و 1هم  3و 7 ،1 دارند چه نسبتی
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 بسمه تعالی

 

 11جلسه 

 االسالم پیروزمند: آیا ما ستون معرفی توسعه داریم یا خیر؟حجت 

 حجت االسالم و المسلمین حسینی: برای عدم احتیاج، سه عبارت توضیح داده شده است.

آید، تحلیل سه قیدی حفظ نسـبت  بیشـتر از دو    ـ چون عناوین تحلیلی از عناوین سه قیدی بدست می2

 دهد. ستون نتیجه نمی

تـا از   2ه در ستونهایی که معرف موضوعات و آثار است انجام گرفته  بـه لحـاا اینکـه    ی توسعـ مطالعه1

هـای آن منزلـت   تـا از منزلـت   2ای هستند و طرف کارایی هم  ی موضوع  منزلت توسعهگانه 17های منزلت

 «.خُرد و توسعه و کالن»است؛ یعنی « کالن»ای توسعه

 ـ چون حکومت ... 2

 رمایید.ف را می« کالن»ج( این 

 شویم بصورت متوازن یک منزلت ... تا که وارد می 17س( بله. یعنی در داخل 

 گویید. تای اینجا را می 2ج( 

 عنوان صورت گرفته ...  2س( و بگوییم معرفی توسعه بواسطه این 

 تایی بود  بصورت متشابه متقوم آمد. 2تا 2ج( یعنی کل عنوان آنچه را که در 
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 گوییم توسعه در خود این هست.س( به همین لحاا  می

ی سطوح به توسعه تبدیل ی قیود که در مرتبهج( مانند آن عنوان نیست، عنوانی متخذ از توسعه در مرتبه

کنیم توسعه در باب تعریف  ای که در مورد آن صحبت میی نظام حضور پیدا کرد، توسعهشده بود  در توسعه

 ی سطوح.  نه توسعهی قیود استاست که حکومت دارد  نه توسعه

دادند و  کردند و توسعه را نشان می تا پشت سر هم به نحوی بود که یک تقوم پیدا می 2ی قیود که توسعه

ها توسعه سطوح هر دو با ساختار و کارایی در نظام آمدند و بصورت متقوم حضور پیدا کردند؛ یعنی این مربع

ستون سمت چپ ما همـه آنهـا بصـورت متقـوم حضـور      تای آنهاست بلکه در  2که در وسط است  شامل هر 

دارند  دیگر نیازی به اینکه توسعه را علی حده بیاوریم نداریم. بله. بعد از ایـن تعریفـی کـه در مـورد توسـعه      

قیود »کنیم؛ یعنی ابداً زمان در مورد خواهم کرد و در بحث زمان خواهد آمد زمان در تعریف را نیز تعریف می

خواهیم بگوییم از مبدأیی که ظرفیت اشتداد اسـت بـه عبـارت    زمان در تعریف  یعنی مینیست و « و سطوح

 دیگر نظام فاعلیت در تعریف  زمانش را از اشتداد که ظرفیت است تا کارایی.

ی آن چه موضوعی چه کـارایی ؟؟   ی جدول تعریفی زمان در جدول طبقهزمان در تعریف؛ یعنی شاخصه

شود همه در یـک  دول قرار دارد؛ یعنی ستون عرضی آن که تغییرات کنترل میچه خود زمان که در وسط ج

جدول دیگری که جدول توسعه باشد و متناظر با جدول قبلی باشد نه عین آن  این برای ما بصـورت نمـودار   

گردد یعنی تعریف قسمتهای جدول تعریـف، بـه    ی مختصات  یا ابزار تعریف جدول میمختصات و یا شاخصه

 ی زمانی یعنی چه؟شود، شاخصهی زمانی آن تعریف میشاخصه
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یعنی اگر در طبقه محوری تصرف تبعی آوردیم که سه موضوع بیشـتر نـداریم و اولـین جـایی اسـت کـه       

هـای  هایی که دارید که از نظر زمانی  وزن آنها با زمانشود  شما ضریب فنی و وزنوحدت نظام ما تقسیم می

-هایی نظیر دینام یا باطری که یک نحوهکنید که انعکاس حرکت، اگر مولد انرژیبعدی فرق دارد  مثالً فرض 

 خواهید ارتباطات آنها را در یک شبکه به وحدت برسانید. ی ارتباط طولی با هم دارند می

ها فرق دارند همین طور زمان آثار آنها هم فرق دارد؛ یعنی اگر یک شبکه برق داریم کـه بزرگتـرین   زمان

های ما اینجا باشد کوچکترین شدت )او همان( هم اینجا هسـت ایـن را بصـورت یـک     همان(جریانشدت )او 

کند تابه حـدت برسـند و بـه     شوید  تغییرات شدت پیدا می شبکه مالحظه کنید که در هر سطح که وارد می

ولی بـه یـک    عبارت دیگر تبدیل واقعی پیدا شود  مثالً اگر گفتید اکسیژن و هیدروژن درون آب وجود دارند

رسند که اثر هر کدام به تنهایی وجود ندارد هر چند هرگاه داخـل آن بـرویم قابـل تجزیـه اسـت و       جایی می

 توانید با آن ارتباط برقرارکنید. حضور دارند و از حضور مستقیم  نمی

ا منتجه آن توانید ب توانید با آن ارتباط مستقیم برقرار کنید ولی می اکسیژن درون آب وجود دارد ولی نمی

 ارتباط برقرار کنید.

گویید االن هست ولی قابلیت ارتباط بـا آن را   گویید قابلیت تجزیه دارد االن نیست اما گاهی می گاهی می

بندی شوند ای واحد وجود دارند که باید طبقههای مختلف در مجموعهندارید )البته ارتباط بدون وسیله( زمان

ی آن انجـام  دهد پس از ارزش بـه ایـن طـرف وارونـه    وان حاکم را نشان میرسیم کدام عن تا به ارزش که می

بار خرد شده باشد،  2که رساندیم  2گیرد؛ یعنی این گونه نیست که به ستون خُردتر بشوند مثالً به ستون  می
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گیـرد و   شوند؛ یعنی بر عکس سیر قبلـی انجـام مـی   رسید خرد نمیبه اول مربع که عناوین اصلی هستند می

 داریم.« خرد  کالن  توسعه»گیرد لذا زمان  مانات هم بالعکس انجام میز

خواهیم بعد زمان یک پدیـده   س( جهت اعالم زمان موضوع  به معرفی اختالف زمانی نیاز داریم؛ یعنی می

 های درونی آن است؟یا تغییراتش را به ما معرفی کنید  این معرفی آن به معرفی اختالف زمان

 ما معرفی کردیم  این جهت قضیه است.چون االن آنچه 

ج( اگر گفتید که ما گفتیم که فاعل سبباً تقدم و مسبباً تأخر دارد وقتی فاعـل شـد  کـارایی بـه کـارایی      

شود کند و نظام فاعلیت نسبت به مراحل رشد  اصل در معرفی می شود و تأخر از فاعلیت پیدا میشناخته می

 کند. ود و متناسب با هر مرحله متغیرات خود را ایجاد میشچون نظام فاعلیت دارای تاریخ می

شود هر چند زمان در تعریف ابتدایی به فاعل و فاعل در مراحل پس زمان برای مجموعه محور تعریف می

 های.شود اگر چنین چیزی فرض شد باید شاخصرشد به زمان تعریف می

 کنید. اد میهای تغییر یس( یعنی از زمان را دارید به عنوان شاخصه

های میـدان تحـرف فاعـل را تحویـل     تواند شاخصه ج( بله. اگر زمان  معرف مراحل تبدیل باشد  زمان می

هاست کما زمان بمعنای روند تکامل خـود نظـام فاعلیـت مراحـل     ای که میدان تحرف فاعلبندیدهد  طبقه

 دهد. ا نشان میدهد که در آنجا به یک معنا میدان تحرف فاعل ر تکامل آن را نشان می
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پس نباید موضوع را در تعریف اصل قرار دهیم باید زمان را اصل قرار دهیم. اگر موضوع را اصل قرار دادیم 

بندی زمانی کردیم( از جمله اشکاالت متعدد بر آن این است کـه زمـان  مکـانی    )یعنی موضوع و آثار را طبقه

 باشد. یف نمیشود حال آنکه مکان بصورت مجموعه قابل تعر تعریف می

گویم ) این آهن( اوصاف در نسبت است؛ یعنی سختی و سفتی ولی سختی چند درجه نسبت به  وقتی می

کننـد.   شمارند اینها را به نسبت هم بریده از هم تعریف نمـی  برندگی و نقطه ذوب و انجماد مثالً صد نقطه می

شـوید  هید مکانی تعریف کنید مجبـور مـی  شود. هرگاه بخواشود آهن، که قابل جابجایی هم میکه حتماً می

کنید  نسبتی کـه  موضوع را به کیفیت برسانید؛ یعنی از وصف و جریان در مجموعه نسبت اوصاف درست می

کنید؛ یعنی شما چه موضوعات را و چه  کنید و لذا زمانی تعریف می کنید؛ یعنی حرکتی تعریف می تعریف می

 کنید و در طبیعت آن متصرف هستید.  مالحظه میها را به تبع زمان بیاورید و کارایی

کند و به همـین شاخصـه ذیـل     بندی میس( پس زمان معرف مرحله تبدیل. یعنی مراحل تبدیل را طبقه

 شود.کند. و مراحل تبدیل کثرت به وحدت می خود را تعریف می

هـای خـود آنهـا و    تشوند نسـب  ها تا آخر کار مدام عوض میها  چون نسبتج( کثرت به وحدت یا نسبت

 شوند. های درونی آنها و مرتب عوض مینسبت

 رود؟  س( این فرق داردکه بگوییم زمان از این مرحله به مرحله دیگر می

 شان بود.ج( یعنی این جدول تعریف آن جدول معادله
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مکـانی   ی خود موضوع تبدیل زمانی باشد، ولی اگـر تعریـف  تواند در معادله ج( اگر تعریف زمانی باشد می

 باشد محال است بتواند تعریف بدهد.

 کند؟ س( آیا یک وضعیت را تعریف می

 بندی تبدیلی زمان ...ج( وضعیت بر حسب طبقه

شود  بله. اگر شما بگوییـد مـن مکـان را زمـانی و زمـان را      کند ولی زمانی دیده می س( تعریف مکان می

خواند ولی اگـر   کنم  با هم می مکان را زمانی ذکر می کنم بعد در مجموعه  فاعل را مکانی و فاعلی تعریف می

 کنم دیگر حرکت داشته باشد  یعنی چه؟ گفتید اینها را مکانی تعریف می

ها در دورن  سمت چـپ آن  ج( بحثی که داریم این است که این ستون عمومات  ستونی است که شاخصه

چه نسبتی در ارزش باشد مربوط به این اسـت   قرار دارند این چیستی این عنوان؛ یعنی مربوط به کجا؛ یعنی

که کجاست؛ یعنی چه رابطه و چه نسبتی با سایر عناوین دارد؟ حاال خود این مربوط به کجا یا پایگـاه آن در  

ی موضوعی کـه دارای اثـر خاصـی در درون آن اسـت؛ یعنـی      بین عناوین دیگر است؟ آیا همین حرف درباره

م چیستی موضوعی نه چیستی موضوع و چیستی اثری؛ یعنـی بـا حفـظ    ستون چپ را تحلیل کردیم و گفتی

شود و کل ی مثالً ساختار که حد وسط است تکرار میی کل است که کلمهارتباط آنها به عنوان یک مجموعه

بودن خود را حفظ کرده است  ولی از دو زاویه به آن نگاه کرده، چیسـتی موضـوعی و چیسـتی اثـری  پـس      

هـا  عنی چه نسبت بیرونی بـه سـایر نسـبت   یبریم؛ ای کلمه موضوع برابر عنوان به کار میچیستی را گاهی بر

چیسـتی موضـوعی    باشـد. چیسـتی موضـوع نـه    دارد. یعنی حد بین درون و بیرون خود موضوع و عنوان می
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. بگوییـد  وعموضوع درونی این موضوع و اثر ایـن موضـ   ،چیستی موضوعی با یاء نسبت .منسوب به آن موضوع

موضوع به عنوان کل اسـت  هستند و  آثاری مربوط به این موضوع هستند و موضوعاتی مربوط به این موضوع

گـوییم  گیـرد. حـال وقتـی مـی    جـا مـی  آنموضوع در مقابل اثر درون  ،گوییم چیستی موضوعیولی وقتی می

 آنها دارند و داخل یعنی چه نسبت بیرونی به بیرون ؛یعنی کجایی این عناوین ؛چیستی موضوع بدون قید یاء

درونی و بیرونـی   ییعنی جایگاه موضوع برآیند رابطه ؛حد وسط بین این دو هستند آنها چه خبر است؟ خود

درون ایـن   چـه نسـبتی در  یعنـی   ؛کنددرونی را تعریف می یولی چیستی موضوعی وضعیت رابطه آن است،

خود موضوع واسطه بین وان گفت تمیص کرد موضوع قرار دارد. حاال آیا هر گاه درون موضوع چیزی را مشخ

 ست یا نه؟آن ااثر  وآن 

با اثر منسوب به یک چیز نسبتی داشـته باشـند    ،یعنی موضوع منسوب به یک چیز یاگر چیستی موضوع

توانـد؟ ایـن طـرح یـک     تواند در سیر از موضوع درونی به اثر درونی واسطه قرار بگیرد یا نمیخود موضوع می

 سؤال است.

یعنی ماهیت است  ؛گرددشود واصل به خود موضوع برمیاز بیرون تعریف می ایبریده ،ما بگوییم شیء اگر

-موضوع بین ارتباط درونی و بیرونی معین مـی  ،، چه اثری دارد با اینکه بگوییم نهآنو لوازم و مقومات ذات 

جایگاه موضـوع را روی   ،دمان هر دوکنیم که تغییرات بیرونی یا درونی یا رانرا فرض می ات آنشود. ما تغییر

یـک  آن یک طرف قضیه قـرار دارد و بیـرون    یچیستی موضوع :گفت تواننقطه الف قرار داد. در اینجا آیا می

یعنی موضوع نسبت به اثر، اثـر دارد   ؛رودخودش واسطه است که بگوییم به کجا می ،موضوع .طرف قرار دارد
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کنیم تـا بـه وسـیله    یعنی فرض شد که موضوع را تحلیل می ؛ودشوسیله شاخصه تعریف موضوعات درون می

گفتیم؟ اگـر  چه می ،اثر را با هم بدون تحلیل مالحظه کنیم خواستیم موضوع ولذا اگر می .آثار شناخته شود

اینجا خـود هویـت موضـوع     ،کندمیکند یا اگر درون تغییر بخواهیم بگوییم اثر در اثر تغییر شرایط تغییر می

 چکاره است؟

سه تایی نوشته شده  17های شود گفت اوصاف درجه یک و اوصاف درجه دو که در دو طرف جدولآیا می

مـا چیسـت؟    رهین ایـن هسـتند کـه موضـع     ،این اوصافکه گفت  توانآیا می ،یعنی اوصاف دو قیدی ؛است

بـرداری و  یـک وضـعیت نمونـه    ،ا دو وضعیت دارنـد هشاخصه .چگونه هستند و نه نسبت آنهاآن های شاخصه

شوند. در نسبت تحلیلی که به صورت نسـبت نـه   تحلیلی می یتعداد کمی و یک وضعیت نسبتی که شاخصه

ایـن عنـوان چـه    و کنـد  د. اگر کسی گفت که این نسبت چگونـه بازگشـت مـی   نشوبصورت تعداد مقایسه می

که نسبت بین اوصاف،  .)بین دو قیدی درجه یک و درجه دو(های کمی دارد. این نسبت چگونه است شاخصه

یعنـی پایگـاه موضـوع در شـرایط و      ؛کند به اینکـه موضـوع چیسـت   میت پیدا بازگش؟؟   اوصاف موضوعی و

یک تعریف به  ،ها با دو تعریف از هم جدا شدندشاخصه ؟های کمی او چگونه استهای درونی وضعیتشاخصه

شـود )زاویـه اوصـاف موضـوعی     نگاه میآن یل شدن به یک کل که از دو زاویه به معنای تعریف نسبتی و تبد

 یجدا جـدا از هـم بـه عنـوان اجـزاء تشـکیل دهنـده        .ها به صورت تعداد کمی نه نسبتیـ شاخصه  1؟؟ (. و

 .هسـتند آن یعنی سـایر موضـوعاتی کـه هـم عـرض       ؛دنبرآنچه که در درون و بیرون دارد به سر می ،موضوع

 ؟تا هستند 17عناوین که در  ،شوندچه میآن  یهابیرونی
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-سایر عناوین میآن ها و بیرون شاخصهآن یعنی درون  ؛گیردنسبت بین دو قیدها قرار نمیبنابراین س( 

 .شود

 شود؟ ای کم میتعداد چه مجموعه ،عوض شودآن بله در صورتی که تعداد درونی و کمی ج( 

 تغییر کند. س( کل این عنوان باید

کند. حال ما از زاویه ستون اوصاف موضوعی و اوصـاف  از نظر منزلت و جایگاه تغییر میآن یعنی وضعیت 

-که این منزلت و جایگاه اوصاف موضوع چه موضوعی است؟ چـه شاخصـه   .کنیمتحلیل داریم وضعیت را می

 دهید.هایی دارند؟ یعنی کل نسبتی را اجازه میهایی دارد و چه کمیت

شود به هم پیوسته است بـر خـالف   میی که بین ستون اول کلی بر اساس نسبت مشاهده یعنی کل نسبت

ها چـون پشـت   رسد که گسسته هستند. بعد شاخصهبه نظر می ،شودآن چیزی که اینجا از دو زاویه نگاه می

 ؛ستبه این دلیل است که کمیت گسسته ا ،آید پیوسته هستنداند به نظر میسر هم در یک سطر نوشته شده

آن است و در  یبعد باید بگوییم این نسبت ما چه موضوع ،کنیمیعنی اینجا را وقتی به صورت نسبت نگاه می

 هایی درونی قراردارد؟های و در چه شاخصهه کمیتچ

-کنیـد منتهـی مـی   س( یعنی دو ستون دو قیدی که تجزیه شده اند این را باز هم درون عنوان تصور می

 شود.ه مالحظه میمرحل 1گویید درونش در 

-آورد و نمونهگاهی به صورت واحد کمی هستند که شمارش آماری می ،نسبت از یک زاویه 1به مالحظه 

 کنند و جداست.برداری می
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هـم   آن گویید نسبت بین درون و بیرون است که بیرون سـایر عنـاوین و درون  س( آن وقت عنوان را می

 .هاها دو قیدیشاخصه

رقـم درون دارنـد یـک درونـی هـک       1قیدی بگویید از دو زاویه نگاه کردن آن. اینها  1یکلمهدرونش را 

 آن ها یک واحد مستقل داشته باشیم یکی واحـد مثالً ممکن است بر هر کدام از شاخصه ،درون تفکیک شده

 چیز دیگری باشد.آن مثالً واحد حجم باشد و یک واحد 

 2گفتیم هماهنگی محوری ظرفیت یک وصـف  م، میها را به عنوان یک وصف فرض کردیس( ما شاخصه

 قیدی است.

 دارند؟تا نمونه یا یک نمونه برمی 2قیدی که به عنوان شاخصه است  2وصف ج( 

 ...کنید گویی که قید بیان می 2س( یک وصف، چون یک وصف یعنی با هم یک وصف را با 

 کنیم یک صحبت است.آیا به اصطالح روی هم مالحظه میج( 

. اگـر جـدا   «هماهنگی، محوری، ظرفیت»گوییم خوانیم و نمیمی «هماهنگی محوری ظرفیت»نی س( یع

 شود.م و تأخر ما هم بی معنی میدکردیم دیگر تق

 .تا 17بینید یا اینکه مطلب می 32اینها را ج( 

آن اصطالحات را در و بیاوریم  32اگر  اصطالحات است کهترتیب ... باز مشکلی در  یکی که اصل 32س( 

 ،دومی که در اصطالح تکثیر فرمودید عمـل کنـیم   یاگر باز به شیوه ؟آیداصطالح از کجا می 32قرار بدهیم 

 دهیم. باید تطبیق
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آیا آنچه که اینجا مباحث مورد بررسی کثرت یک مبحث است و جهت یک مبحث و وحدت یک مبحث و 

 کثرت وحدت جهت یک مبحث

مـثالً گفتـه    ،بعد برگردیم آنجا. فقط مثـال اسـت  بگیریم، سیر را به عنوان تمثیل خواهیم یک ما می لحا

امـر مسـتقل    22که آید اینجا مراکز تحقیق، بانک اطالعات فرهنگستان. مفروض در اینها به نظر می ،شودمی

 یانگیـزه  ،نظـام ارتبـاط، اندیشـه   آنهـا  مفـروض   «برنامه، سازمان، روش»یا مثالً  «تبری، تولی، والیت» :است

آید مفروض در جدول تعریف این اسـت کـه   آید. به نظر میابزار، اراده سیاسی به نظر می فرهنگی یا امکانات،

شاخصه بگیریم. حاال آیا سؤال شما این است که تقوم در قیود، معـرفف یـک    2است که  این هاشاخصه معنای

که وضعیت تقدم و تأخر  ،ید تعریف قائل استموضوع تحویل بدهد؟ یا اینکه در عین حالی که برای هر یک ق

-عوض می آنها به همراه جای آنها یعنی جایشان که عوض شود معنای ؛زند. قیودآن تعریف را حاشیه میآن، 

موضـوع متقـوم    2کننـد یـا   مقیّد به هم یک موضوع را بیان می ،نحو صفت و موصوفهمین تا با  2شود. آیا 

فرض شد که تقوم قیود به هم کد یک فاعل را بنا هست تعریف کند یـک   موضوع مستقل؟ اگر 2هستند؟ یا 

 .فاعلیت را، در نظام فاعلیت

 قید 2یعنی  ،تای فاعل را که یک واحد یک فاعل را 2س( 

همـان  یک فاعلیت یعنـی   .شد فاعل اصل نباشد انقید است که روی هم در نظام فاعلیت ب 2یک واحدش 

اولی به دومی و دومی به سومی چه نسـبتی دارد؟ بـه    ؛گوییدد نسبتی که مینسبتی که بعداً پیدا خواهید کر
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دهـد.  را نشـان مـی   آنهـا  یعنی وحدت ؛تا 2شود، حاکم بر این رسد یک فاعلیت و نسبیت و رابطه مینظر می

 ... حاال اگر گفتیم

 .یدآآید فاعلیت درکار میکار می س( حاال اینکه آیا فاعل بسیط است یا وقتی نسبت در

 ،سؤال خوبی است. اگر فرض شد در تعریف فاعل سیر مفهومی شماست و آنچه که هست فاعلیت استج( 

دهید. ولی قدم آخر نظام فاعلیـت  که در قدم اول برای مفهوم فاعلیت تعریفی میاین است سیر مفاهیم شما 

 یمعنای آن کنید و اال تکامل برایفاعل به معنای بسیط پیدا نمیخرد شوید، ای که را کالً دارید در هر مرتبه

 ندارد.

 نگفتیم در تعریف هم بسیط نیست. ،س( از اول که فاعل گفتیم بسیط

 شود.کار هم بسیط نیست پس معنای فاعلیت اصل در تعریف می یدر ابتداج( 

 س( یعنی فاعلیت فاعل از اول مورد

 قید بیان کردید. 2حد با ادر کوچکترین وموضوع مورد بحث ما از اول تا آخر فاعلیت است. فاعلیت را ج( 

یعنی واحد فاعل است که فاعلیت یک فاعل کرد قید بیان  2یت یک فاعل را باید حداقل با لس( اینجا فاع

 نسبت تحلیل کنیم. یعنی..و فاعل را باید با فعل 

ت یـا نـه؟   هس «تصرفی ،محوری ،تبعی»آغاز به تعریف غیر از تحلیل است آیا همین یک فاعل، فرض ج( 

اگر فرض شد نیست آن وقت اوصاف باید در نسبت واحد باشند و ساختار نداشته باشند. اگـر گفتـیم اوصـاف    

آغـاز   2هم کارایی دارند، نسبت به کوچکترین حد تعریف ما از و زمان و یعنی مکان  ؛حتماً هم ساختار دارند
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شـود و  فهوم در سطح دوم رشـد عـوض مـی   یعنی این م ؛کندبعد باید گفت توسعه مفهومی پیدا می ،شودمی

کنـیم تغییـر پیـدا    دوم اجمال به تبیین نیست که گفته شود همان را به صورت کلی ذکر مـی  حرشد در سط

 2کند. حال مـا هسـتیم و   گوییم مدام تغییر میسوم هم می حدر سط .شودکند و حدودی برایش پیدا میمی

یک موضـوع و   یشود گفت روی هم تشکیل دهندهآیا میقیدی که آوردیم  2این سه وصف  .قیدی 2وصف 

 .ماهیت بسیط هستند؟ قطعاً نه

 .خیر ،س( بسیط با قید بسیط بودن

 کرد یریگفرض واحد را نمونه ،شود برای آن بعدمیاست. همین که گفتید برای هر کدام قید ترکیب ج( 

 این بزرگترین سؤال است.گیری کرد؟ سه تا روی هم باید یک نمونههر ؟ یا اینکه یا نه

 .گیری شودتا با هم یک نمونه 2باید  س( ظاهراً

 ،اوالً دیگر معنا ندارد نصف کنیم و نسبتی وجـود نـدارد   ،گیری شونداگر سه تا با هم موجب یک نمونهج( 

 تا روی هم یک نسبت هستند. 2چون 

 س( یک کل در حال تغییر هستند و کل بودن منافات با تغییر ندارد.

 جریان اوصافی ندارد، کم و زیاد شدن بین اوصاف هم که ندارد.( ج

 س( چرا ندارد؟

گیری برای یعنی نمونه ؛شودعوض شود کل عوض می آنها این نسبتی بین اوصاف است که اگر تناسبج( 

یعنی یک از نسبت، بین اوصـاف یـک واحـد کـه      ؛یکایک اینها امکان پذیر است، روی هم باید یک کل شوند
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ثابت اسـت پـس ایـن عنـوان      ،نیست و جریان اوصاف و ابعاد هست در بیاید نسبت بین اوصاف و ابعاد بسیط

 است. شما گیری نتیجه

ها است یا مطلق که به یعنی نسبت بین قیود که در شاخصه ؟آیا نسبت بین اوصاف و ابعاد ثابت استس( 

 معنای ثبات است.

 ؛مطلق یا ثابت است؟ هر دو یک نتیجه دارد. مطلق است شاخصه دارد یکی اینکه نسبت بین اوصاف 1ج( 

آیـا   .یعنی بگوییم هماهنگی که در سایر ماهیات به این نحوة تقدم و تأخر وجود ندارد، باز معنای ثبات اسـت 

؟ هر گاه مشعر به ثبات باشد و یک وحدت را نشان دهد مثالً بگوید اینها ارکان است یا مطلقاست قابل تغییر 

هر که  «حجم، وزن و...»بعد در  2 .تغییر ناپذیر هم هستند وتا معرف یک ماهیت  2چیز هستند، ماهیت یک 

 با هم یک عالمت داشته باشند.  2

 شود؟ دهند چطور میدر اینجا اگر مشعر به ثبات باشند یک وحدت نشان میس( 

همان  .سبت متغیر وجود نداردچون بین آنها ن ،به اوصاف موضوعی و اثری باطل استآنها  یاوالً تجزیهج( 

نسبت بیرونـی، نسـبت درونـی    ، گیرید همان را آمار شمارشی نه نسبتی دارید، نسبتبرای کل می هآماری ک

ای اسـت کـه موضـوع در آن    توانید نسبت اوصاف درونی به شرایط بیرونی دارای منتجـه نخواهید داشت. نمی

 ؛شـود قیدی( نام ستون سمت چپ می 2ست )اوصاف توانید بگویید ستون سمت راشود بلکه میمشخص می

این است که تا این موضوع  آن رِدر کل هر جا باشد فرقی ندارد. سِآن  یعنی یک نام ویک موضوع. لذا جایگاه

عنـوان بـر او صـادق اسـت      ،است هر تعدادی که داشته باشد همین موضوع است، صد تا باشد یا صد هزار تـا 
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تعداد هم همان تعـدادی اسـت کـه در     ،کندعدد را ایجاد نمی 1زاویه دیدن دو هم واحد است، از  آن نونعُمْ

 خارج واقعیت دارد.

نسبت قیـود بـه هـم در     یگوییم، همهآوریم و تقوم قیود میکردیم هر جا قیود میمی یاگر دقت بیشتر

کند، هم منزلت مطلوب باید معرفی می یعنی منزلت؛ گذارددر معنای تکی آن اثر می گیری در یک واحدقرار

( اسـت، محـوری فـرض در    7گفتیم، هماهنگی در منزلت ) 7، 1، 2یعنی اگر منزلت پیدا کرد و  ؛داشته باشد

اگر گفتید این آن است. کنیم گاهی هم بالعکس منزلت دو و اثر در منزلت یک است در ترکیباتی که پیدا می

تقوم آن گویید تقوم مینشان داد،  2، 1، 2آن برداری کردید و در درون  نمونهبعد باید باشد  7، 1، 2منزلت 

شود و هم فرض مالحظه عوض می آنها درستی نیست. اگر ما هر جا فرض کردیم خود تعاقب قیود هم مفهوم

گوییم قیود تکی اصل هستند و لحاا اسـتقاللی دارنـد؟ چـون    مینسبت دارند، آیا اینجا بازگشت کردیم که 

اشکالش را گفتیم  ،کنیم و نمونه برداری باید بگوید این تکی اصل است چون آن طرف قضیهبرداری می نمونه

کنم، عـدد  گیری میواحدموضوع از از گوییم موضوع یک قیدی داریم ولی وقتی گفتید من هم میاین طرف 

ولی حجم  ،کنمگیری میهگویید حجم را اندازگیرم ولی موضوع در مجموعه، بعد در مجموع است مثالً میمی

جنس خاصی که باید نسبت خاصی با وزن خاصی مثالً اگرحجم و وزن و نقطه پاره شدن را در نظـر بگیریـد   

یعنی نباید تعاقب قیود و تقوم اوصاف در واحـد   ؛آن هم در شرایط خاصی ،باید شما این را بتوانید تمام کنید

 رود.ق شد تغییرپذیری از بین میچون اگر مطل ،منشأیی شود که نسبت را مطلق کند
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یعنـی   ؛شود که قید با جابجا شدن آنها معنای متعددی خواهد داشتقید تمام می 2حاال واحد در نظام با 

 یعنی نسبت دارد. ؛سوم معنا دارد ،دوم ،اولی آنها جا

مـا از  یعنـی تعریـف    ؛ست شوند نه وصـف ثابـت  ا قیود باید معرف وصف در مجموعه اوصاف که تغییرپذیر

در  ،یعنی بگوییـد کلمـه همـاهنگی را کـه تعریـف کـردیم       ؛مفهوم را داشته باشددر وصف باید تحمل تغییر 

کـه عـوض   آن یعنی این هویت نسبت همـاهنگی  ؛ جاهای مختلف معناهای مختلفی دارد. هم محکیاً یا هویّتاً

باشد عـالوه بـر    ر باید داشتهیعنی درجة حضو ؛شد باید وضعیت عوض شود و این غیر از تعاقب و تأخر اوست

تایی باشد. که مباحثی در آنجـا داشـتیم    2تایی باید از یک جایی بیاید که  2ما باشد این جدول د این اگر یا

 تواند یک موضوع را تعریف کند باید یک مجموعه را تعریف کند.ها نمیکه بنا به آن مباحث شاخصه

 ...قیدی نه اینکه  2شود یک وصف س( آن هم می

میلیـارد قیـدی    733، 333شود وصف قیدی را می 17زنیم، البته وصف ها را آنجا هم میهمین حرفج( 

خواهیم می یبندی ساختارکه سؤال اصلی ما در مفاهیم موضوع و وصف و اثر و امثال آنهاست. مثالً در طبقه

وصـف در نسـبت شـیء     موضوعاتی را جابجا کنیم که وصف در نسبت غیر از وصف بدون نسبت اسـت چـون  

گویید که وصف در طلبد. گاهی شما میرا میآن است. شما اگر وصف در نسبت آهن را بیاورید وجود خارجی 

 ؛نسبت همین فرمول را کاربردی خواستیدآن گویم وصف آن وقت می .نسبت فرمول آهن است نه تحقق آهن

یعنـی عـالم مثـالی را کـه شـما       ؛توانید بزنیدیعنی در تغییر ببینید و کنترل کنید آن وقت این حرف را نمی

شاخصـه  آن بینیـد یـا خیـر؟ بـرای     گیرید خود هویت وجودش را در حال تغییر مـی متناظر با عالم خارج می
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یعنی آنگاه به صـورت  ؛ کنیمشاخصه فرض میآن کنیم یا برای گیری میکنید و از عینیت شاخصهتعیین می

کنم که اینگونـه  کنم و استنباط از عینیت میگیری عینی میگویید نمونهیگویید؟ یا ممی ایهتعلیق یقضیه

هـر چنـد طبیعتـاً     ،استنباط عینی است نه استنباط مفروضی ،این استنباط ،ستاگونه  اگر گفتید این ،هست

یعنی خود برنامة شما برنامه کاربردی بـزر  اسـت ولـی     ؛شودگوییم معادالت کاربردی میآنچه را که ما می

-مـی تعلیقی. فرق این دو این است که  یکاربردی که ربط بین شما و عینیت است نه کاربردی به نحو قضایا

یعنی ربط بین خود و بیرون را جهـت   ؛بیرون این گونه است نه اینکه اگر این گونه باشد این گونه استدانید 

ه نسبیت در مرحله قوانین انجـام  دهید. درست است کفعل بیرونی انجام می آن کنید و رویفعالیت تمام می

کیفیـت خاصـی بـرای شـما روی      .گیرد، حتماً جایگاه قدرت تصرف شما را در عینیت مشخص کرده استمی

و اموری که دارید ایجاد کرده است ولی حرکت شما در نظام فاعلیت محدود بـه حرکـت در    «تولی و والیت»

 یهرا در ردآن شما یک حرکـت ردة بعـد هـم داریـد کـه       های اشیاء باقی نخواهد ماند.بین قوانین یا نسبیت

در نظام فاعلیـت  کنید. منزلت شما یعنی از پایگاه نسبیت فاعلیت و سرپرستی می ؛گیردانجام می شما تصرف

خواهـد در اراده شـما جـاری    شود لکن والیت که میآنجا درست میهم شود و تولی و والیت شما درست می

 پذیرند در آنجا حضور و نفوذ شما در عینیت است.شما را می شود در بستری که والیت

 کنید.روابط عینی را عوض می ینفوذ شما در عینیت یعنس( 

بحث این است که آیا نحوه تعاقب قیود مثل تتابع اضافات است؟ و یک مفهوم بسـیط ذهنـی را تمـام    ج( 

دن به معنای این است که مفهـومی در  کند؟ و این عوض شکند؟ یا یک شیء یا یک ماهیت را معرفی میمی
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دهد؟ یا اصوالً مفاهیم متعدد را تحویل می رد یادا یمیلیارد مفهوم متعدد 7633. مثال است کنار مفهوم دیگر

 ما با قیود، قیود در نسبت است؟ برخورد ینحوه

 ... س(

 «والسالم»
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 بسمه تعالی

 

 12جلسه 

8822-41-3/2/33-  

برادر پیروزمند: در قسمت برگشت جدول كه یک عنوان آن بود، علت تفاوت رفتت و برگشتت در   

 جدول مدل چه بود؟ در بیان علت این تفاوت توضیحاتی حضرتعالی بفرمایید؟ 

ضرورت تغییر شیوه تجزیه و  »با عنوان  3-8-3-1حجت االسالم و المسلمین حسینی: در زیر فصل 

یم كه نگویید تغییر بلكه بگویید انتقال از شیوه تجزیه به شیوه تركیب. در ، عرض كرد«اوصاف سه قیدی

عین حالی كه یک بار نحوۀ تقوّم قیود، سطوح و منزلتها ذكر شده ولی در هر سطحی كه به ستط  دوم  

منزلت متقوّم داشتیم كه ایتن   83ایم تعدد موضوع و كثرت بیشتر شده است. یعنی به تقوّم نظام ما آمده

منزلت دیگر ارتباط  82اند. اینكه منزلتها بهم متقوّمند  یعنی هر یک منزلت به در یک نظام جا داشته تا83

منزلتت بته    83دارد و بالعكس یعنی قرار گرفتن در یک كل، یک نظام، یک وحدت تفسیری از تبتدیل  

قرار دارند غیر از ایتن  دهد. اینكه اینها در كلّ یک منزلت نیست. یعنی سیر تركیبیِ آنرا اصالً نشان نمی

است كه تفسیری برای تبدیل شدن آنها به یک موضوع و یک منزلت و یک كل باشد، وابستگی آنهتا را  

 كند نه تبدیل آنها را به یک كل. در یک كل بیان می

 گوییم باید مكان، زمانی تعریف شود.س: این همانجا هست كه می

 ج: بله 
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 . آوریمس: یعنی زمان را در مكان می

كنتیم، مشتاهده   خواهیم مكان را وابسته به زمان كنیم. اولین تغییری را كه ایجاد میج: یعنی حاال می

یک كل به لحاظ موضوع و اثر در هر سط  و منزلت است. برای اینكه تبدیل موضوع و تبدیل آثتار را  

هتا هتم   منتجته  ای ببریم كه در هر سط ، موضوعات عوض شوند و طبیعتتاً از كثرت به وحدت، بگونه

تتللیف  "ها عوض شوند و منتجه و خاصیت جدیدی كه نه به معنتای  شوند. بعبارت دیگر منتجهعوض 

باشد، بلكه به معنای تركیب آثار قبل و پیدایش امر جدیدی بتا زمتان جدیتدی و تغییترات      "آثار قبل

د، زماناً متولّی بته  جدیدی نسبت به یک منزلت و موضوع جدیدی ]به وجود آید[. باید موضوعات متعدّ

 زمان موضوع جدید باشند و باید موضوع جدید باید مكاناً وابسته به موضوعات متعدّد باشد.

 .س: این جمله را متوجه نشد

ج: یعنی اشرافِ تلثیرِ موضوعاتِ كالن نسبت به خرد، اشرافی زمانی است. و تقوّم موضوع كالن بته  

ت بزرگتر به موضوعات كوچكتر متقوّم هستند ولی نه بته  موضوعات خُرد تقوّمی مكانی است. موضوعا

صورت مساوی، تغییرات موضوعات كوچكتر تغییراتی به نسبت تبعی است. یعنی زمانشان، زمتانی بته   

باشد. این سیر، سیر تبتدیل موضتوعات بته    نسبت تبعی، و زمان موضوعات جدید به نسبت تصرّفی می

بته   9واز  9به  83و همچنین آثار از  4به  3و از  3به  9و از  9به  83آثار تا تبدیل شدن موضوعات از 

 دهد. به یک منتجه، سیر تركیبی را نشان می 3و از  3

س: اینكه باید تركیب شود درست است اما نكته آن این است كه چرا همان تركیبتی را كته تجزیته    

خواهیم برگتردیم از  قتی میایم ومنزلت متقوّم در وسط جدول درست كرده 83وصف و  83ایم و كرده

گردد به كنیم؟ ظاهراً عمده مطلب بر میشده از آن را ه تبدیل به یک نمی 83تا 9، 3، 4همان طریقی كه 
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كند و بایتد بته تركیتب    همان چیزی كه در تغییر انتقال در بحث تجزیه فرمودید كه تجزیه كفایت نمی

 بندی موضوعات و آثار. . و طبقهبرسیم و نسبت بین امور تجزیه شده را مالحظه بكنیم

باشد ]كلمه[ شبیه ج: یعنی اگر شما به همین صورت برگردید. تقریباً شبیه، سیر از كل به مصادیق می

خواهم بگویم عین آن است. این سر جای خودش بحث شده است. ابداً نستبت  ]بخاطر اینست كه[ نمی

ت زمان كوچكتر را نتوانستید ببینید. یعنی به عبتارت  بین تغییرات كل یعنی تغییرات زمان باالتر و تغییرا

و اصوالً این سیر شما مالحظه  "جمع نسبتی"رود، نه دیگر اگر در آن شكل بروید جمع عددی باال می

 نسبتها و جمع نسبتها است. 

ی توانیتد در متثالً شتكل شتاخه    س: چرا جمع عددی باال برود؟ یعنی شما همین تقوّم نسبتها را می

 ری هم بیاورید. انگو

بریتد،  خواهم عرض كنم اگر شما نستبت را بتاال متی   شود. میج: آنوقت قاعدتاً موضوع عوض می

 تر فرق دارد. موضوع آنهم فرق دارد. آید، با معنای آن در پایینمعنای نسبت در باالتر كه می

 س: بله اینجا هم همین طور است.

خواستیم با آن ترتیتب قبتل بتاال    م فرق دارد. حال اگر میج: وقتی فرق دارد یعنی زمان آنها زماناً ه

 9خواهید این منزلت كارایی داریم، حال می 9منزلت ساختار و  9منزلت توسعه،  9برویم و بگوییم كه 

تای آن در بیاید؛ یعنی از توسعه، ستاختار و كتارایی   3تا با یكدیگر تركیب شوند و یک موضوع از هر 

خواهید سه تا یعنی مثالً هماهنگی، محوری ظرفیّتت و همتاهنگی   حال كه مییک موضوع بیرون بیاید. 

محوری جهت و هماهنگی محوری عاملیّت را یک موضوع كنید، كدام موضوع بشود؟ موضوعِ ظرفیّتی 

 بشود؟ یعنی از اقسام توسعه شود؟ یا از اقسام محور؟ یا از اقسام هماهنگی؟ 
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 ایم متقوّم به منزلتها ...آنجا مجبور شدهگردد كه ما چون س: یعنی به این برمی

ج: آنجا چند چیز بوده كه باید رعایت كنیم. اول یک وصف توسعه، ساختار و كارایی بود، اینهتا را  

تا زیر بخش مالحظه كردیم، نه برای كتل. گفتتیم زمتان،    3ایم. برای خود اینها در خودشان ضرب كرده

دارد. زمان با وصف زمانی یعنی انعكاس ختودش   "جهتی"یا  "وصف ساختاری"و  "وصف زمانی"

دهتد و در وصتف كتارایی    . متی "جهتت "دهد. زمان در وصف ساختاری  می "ظرفیّت"در خودش 

 . ولی این سه كه اوصاف كل نبودند. "عاملیت"

 س: یعنی توسعه، ساختار، كارایی بود اوصاف كل بود یا نه؟ 

. از اول كار اوصاف شما "ایتناظر تجزیه"ولی  كل هست "تناظر"ج: اوصاف كل بود و اینها هم 

ایتد. دوبتاره   ای بود. یعنی شما به این پرداختید كه ابعاد یک كل چیست؟ و آن را تجزیته كترده  تجزیه

 گفتید ابعاد آن دارای ابعاد هست و باز تجزیه كردید. 

 س: سط  سوم آن كه اینگونه نبود؟ 

تا شد. 83تا است را به هم متقوّم ساختید و  9ده و این ج: در سط  سوم آمدید آنچه را كه تجزیه ش

واحد از یک كتل شتد كته     83شد،  83ضرب و  3و در  3در  3تا متقوّم در جزء پیدا كردیم. وقتی 83

جزء كوچک دارد. البتته در   83منزلت بگویید. گویا یک كل فرض كردید كه  83صحی  دانستید به آن 

خترد و تجزیته شتده     "ابعاد"بود و همه اینها تا آخر  "بُعد"لكه اینجا صحی  نیست كه جزء بگوییم ب

 هستند. 

 وصف غیر متقوّم  83س: 

 وصف غیر متقوّم كه آنها را در منزلت متقوم كردیم  83ج: 
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 منزلت غیر متقوم  83س: 

یر منزلت غیر متقوّم كه متقوّم شد. ولی سیر ما به طرف این بود كه تجزیه بكنیم. از اول كار س 83ج: 

توانیم یک كل را توصتیف كنتیم.   ما این بود كه بدانیم یک كل چند بُعد دارد؟ یعنی به چند وصف می

 3توانید ]یک كل را[ توصیف كنید كه خود آنها هم دارای منزلت می 83اش این شده است كه به نتیجه

 خصوصیّت هستند. 

یر آن قرار دادیم معلتوم نیستت   عنوان، قیدی كه ز 3س: در توصیف سط  سوم مثالً در ظرفیت این 

]كه حتماً[ تقسیمات ظرفیت باشد یا به صورت متقوّم، با آن مثالً جهت، سه تقسیمی كه در زیتر جهتت   

 آمده است اسم جهت در آنها نیست.

 ج: این مرحله بعد هست مرحله اول آن قسم ...

 ..فرمایید در سط  سوّم .ای را كه شما میخواهم بگویم این تجزیهس: می

ج: سط  اول و دوم كه تجزیه شده است. آیا سط  سوم هم تجزیه شده است یا نته؟ ستط  ستوّم    

 دهد یا نه؟ نسبت به سط  دوم سه برابركثرت آن بیشتر است، آیا این معنای تجزیه می

 المبناء همیشه این گونه هست....س: آن كه علی

خواهیم بگتوییم  ی هست، به همین دلیل ما میالمبناء كار خالفخواهیم بگوییم كار علیج: ما كه نمی

تا شد یعنی تجزیه شد. ختوب دقتت    9تا  3بعد شد یعنی تجزیه شد. اینكه  3وصف،  3اینكه یک كل 

بُعد را تركیتب   3گردیم و این بعد است، با وقتی كه برمی 3گوییم یک كل كنید. در عین حال وقتی می

كنیم. ولتی بتا آمتدن در    بُعد را دیگر اجزاء كل فرض نمی كنیم یک فرقی دارد. در تجزیه اجزاء هرمی

-تا می83گوییم كثرتمان دهیم. وقتی میرتبه سوّم قیود زمانی، مكانی و كارایی را به همدیگر ارتباط می
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هم شده است. یعنی از اول تجزیه ما،  "تجزیۀ انعكاسی"شده است. در عین حال  "تجزیه"شود، یعنی 

و انعكاسی بوده است. یعنی همانگونه   "تجزیه به ابعاد"وده است. بلكه تجزیه، تجزیه كلی، مصادیق نب

 "نسبتی"گفتیم انعكاس هر بعد كه باشد، میگفتیم در همه جا بُعد حضور دارد و غیر از جزء میكه می

 9ه تا ]تجزیه شد[. حاال وقتی بت  3به بُعد آخر دارد هم در همه جا حضور دارد. پس هركدام از آنها به 

كنتد  آورد؟ در رتبه سوّم كثرت را بیشتر متی اند، این انعكاس چه چیزی را در رتبه سوّم میتبدیل شده

هتا هتم متقتوّم بودنتد.     تتایی  3دهیم. رویم، در عین حالی كه متقوّم هم تحویل میمی 83به  9یعنی از 

-فرضی را كه برای زمان متی درعین اینكه عنوان ظرفیّت، انعكاسی از زمان در خود زمان بود؛ یعنی در 

گفتیم مكان هتم  ای نبود كه كامالً با وضع مكان منقطع باشد. لذا میكردیم كه دارای زمان هست، بگونه

 به صورت محوری، منزلت زمانی دارد. 

انتد  س: یعنی در واقع این حاصل این مطلب بوده است كه توسعه، ساختار و كارایی بهم متقوّم شده

 جهت و عاملیّت را تحویل دهند.  وصف ظرفیّت، 9تا 

ی توسعه را بدست آوردید. ولی اگر بصتورت  ی توسعهج: نه! راحت عین آنرا منتقل نكنید و توسعه

كلّی بخواهیم نگاه كنیم یا  حتی در توسعه ساختار، با توسعه كارایی، )نه اینكه بختواهم بگتویم هتی     

آوریتد  ی توسعه كه میی توسعهاینجا بوده كه توسعهربطی به این ندارد( مثالً عنوان ظرفیت مربوط به 

ی توسعه یک فرقتی  ی توسعهنویسید كه معنای آن با توسعهدر معادل آن هماهنگی محوری ظرفیّت می

 كنم؟ فرمایید چه عرض میدارد. آیا عنایت می

 كند.] اگر همین طور پیش برویم[ بحث ما تغییر پیدا می س: 
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جلو ببریم. بحثی را كه ما در ابتداء داشتیم این است كه در سط  سوّم ]وقتی ج:  پس بحث را فعالً 

را مالحظه  "تا بعد 83در یک مجموعه "خواهیم ابعاد را تجزیه بكنیم كنیم وقتی میعناوین را[ خرد می

ه در كردیم. اگر بخواهیم بگوییم كت بعد را مالحظه كردیم مرتباً در این سیر تجزیه می 83كنیم. وقتی می

این سیر تجزیه، اوصاف خرد هم پیدا كردیم. پیدا كردن این اوصاف با آنچیتزی كته بعتداً در تركیتب     

توانیم بگوییم اگر ای داشته باشد؟ آیا میخواهد كل را معرفی كند، باید چه فرقهای اساسیبگوییم و می

وصف و موضوع  9به  ]وصف و موضوع[ 83خواهید بگویید ها را برگردیم خود كل هست؟ یا میهمین

دهتد؟ یعنتی اگتر ایتن ستیر را      شود؟ یعنی آیا در تبدیلِ این، تغییرات زمانی را هم نشان میتبدیل می

 برگردیم ...

 س: منظورتان از تغییرات زمانی اگر صرف سیر از وحدت به كثرت باشد...

تتری ت   پتایین  ج: موضوعاً موضوع عوض شود. آثار هم عوض شود و به منتجه تبدیل شود، و زمان

هر چیزی و در هر سطحی كه هست ت به باالتری زماناً تولّی داشته باشد و معنای تقوّمش را نشان بدهد  

نستبتهای  "كنیم امّتا در  و مكاناً پذیرای نفوذ باالتری باشد، یعنی بدانیم وقتی گرچه در خرد تصرف می

گتوییم  بینیم. ضروری است نمیمی كنیم ولی تصرف ما به لحاظ آن كه چه در كالنتصرف  می "كالن

گوییم به لحاظ اختالفاتی كه در كالن هست، بته خترد دستت    تغییرات خرد را در خرد معین كنید. می

 بزنید. 

گردد كه توضی  دادیم، كه چرا باید موضوعات را از آثتار جتدا   س: یعنی باز به همان چیزی برمی

 بندی آنرا مالحظه كرد؟ كرد و سیر طبقه
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 3یک جهت آن هست. دقت كنید. اصوالً، اگر ما یک كتل را بگیتریم و بگتوییم كته دارای      ج: این

وصفِ موضوعی دارد؛ یعنی  3را جدا كنید. آیا این از قبیل این است كه بگوییم  3باشد و آن وصف می

نگی، مرحله زمانی دارد؟ زمان ظرفیّت، محوری، هماه 3به عبارت دیگر آیا از قبیل این است كه بگوییم 

دارد. آیا  "متغیر اصلی و فرعی"در یک ستون و در زمانهای اصلی است، هر چند كه باز بین خودشان 

بینید، متناظر با وقتی كه آنها را خترد  توانیم بگوییم )خوب عنایت كنید( منزلتی كه شما در اینجا میمی

موضوعات باشند؟ یكی از نكات توانند همان بینیم؟ ولی كالً آیا این موضوعات، موضوعاً میكردیم می

تایی كه در ستون دوّم از دستت  9گویید این مهمی كه باید مورد توجه قرار بگیرد اینست كه گاهی می

تا موضوع فرعی نستبت بته    9تای اصلی ماست و  9تای موضوع است،  83راست قرار دارد، و باالی 

شود و ت و بعد تبدیل به یک موضوع میموضوع اصلی بر آنها حاكم اس 3ها داریم كه بعد این و تبعی

تا را به شكل سطوح متقوّم 83گویید دوباره گردید و میدهد. ولی گاهی هم برمییک كل را تحویل می

 بكشد )كه قبالً هم یک مرتبه بود( و زیر سه سط  توسعه، ساختار و كارایی ببرید. 

 س: یعنی دوباره ابعاد را جدا كردیم 

 ج: بله.

 خارجش كردیم. س: از تقوم 

كردید و سطوح را هم به اوصاف با ابعاد  "سطوح"ج: یعنی نظام را از نظام بودن در آوردید و آنرا 

 تبدیل كردید. 

توانیم از آن س: یعنی به همان دلیلی كه الزم شد بعد از تقوّم سطوح، منزلتهارا متقوّم كنیم دیگر نمی

 راه برگردیم.
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 سیر شما، سیر از تبدیل كردن به كل نیست. تقریباً بته یتک معنتاء    ج: اگر از آن راه برگردید، اصالًً

 4سیرتان، انحالل نظام هست.

 رود چون گفتیم س: چرا دیگر تقوم منزلتها از بین می

رود و  تقوم ابعاد شود. بعد هم تقوم سطوح از بین میرود تقوّم سطوح میج: تقوّم منزلتها از بین می

 هست ولی تقوم تقوم از شكل ... شود، تا آخر آن تقوممی

 س: ... خرد ....

اید كه كوچكترین وصف را هتم  ج: در اینجا نفرمایید خرد. شما تقوم را به سطحی از دقت رسانیده

اید. یعنی سط  دقت اوصاف خرد، باال رفت و متقوم شد. حال اگر بیاید شیوه تجزیه را بته  متقوم دیده

را هم با اثر جدا كنید، آنوقت چند تا شاخصه در كارتان دارید كه  شیوه تركیب انتقال بدهید و موضوع

انجام گرفتن آن كارها مهمی بوده است. كه بعداً باید اینها را خدمتتان عرض كنیم و اگر بنا باشد بترای  

روش قانون نوشته بشود، اینها اصول آن قوانین هستند. یكی اینكه نباید به اجزاء جتزء، تجزیته بشتود    

سط  در هم انعكتاس   3ید یک كل به اوصاف، تجزیه بشود. دوم اینكه این تجزیه به اوصاف تا بلكه با

 پیدا كند سوّم اینكه باید برای تبدیل مفاهیم تبعی به مفاهیم تصرّفی شیوه داده شود. 

 گیرد؟ س: مفاهیم تبعی و تصرفی را چه چیزی می

« بعتد »عناء شود. یک بار هم باید به عنوان م« شاخصه»تا به صورت  3گوییم كه باید یک بار ج: می

گتوییم  معناء شود و این امر باید امكان تبدیل یا انتقال از تجزیه به تركیب را فراهم كند. یعنی متا متی  

اثتر جتاری    3موضتوع،   3اثر،  9موضوع،  9همین استدالل و برهان در تبدیل شدن این نظام متقوّم  به 

                                           

1 باشد.ـ عنوان كردن انحالل تقوم در اينجا صحيح نمي    
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ی زمانی و تبدیل شدن تعریفمان از مكانی به زمانی وقتی استت كته   بندهست. یعنی بعبارت دیگر طبقه

« مفتاهیم تصترفی  »بته  « متتولی »را « مفاهیم تبعی»بتوانیم از تجزیه به تركیب برسیم، البته با حفظ اینكه 

 كنیم. 

 س: مفاهیم تصرّفی جایی است كه نسبت مالحظه كنیم؟ 

بندی زمتانی هتم،   دهیم آنگاه در سیر ما در طبقهج: بله. حال اگر توانستیم یک چنین چیزی را انجام 

ها تبدیل شوند. البته طبیعی هست كه در هر تبدیلی كه حضور یتک ستط  در   باید موضوعات و منتجّه

شود. یعنی برای هر ها گفتیم تكرار میگیرد، مانند همان مطلب كه در بحث شاخصهسط  دیگر انجام می

-وجود دارد. یک عدد كمّی را جمتع متی  « عدد كمّی»و یک « عدد نسبتی»موضوعی در این سط  یک 

گذاریم كته بترای ایتن بتاالتری كته مفهتوم       گذاریم و یک عدد نسبتی هم كنارش میكنیم و اینجا می

تریها شاخصه و نستبت داشتته باشتیم؟    باشد كه در این پایینشاخصه و نسبت دارد. یعنی اینگونه نمی

تا تفكیک انجام گرفته استت و هرگتاه كته معنتای     3شیئ  3عنی در بریم، یتا شاخصه بكار می 3هرگاه 

تتا  3تتا جتزء )  3مرحله تفكیک انجام گرفته است. یكی اینكه برای موضتوع   3گوییم در تفكیک را می

گیترد. درون آنهتم انتزاعتی    شاخصه( فرض شده است؛ یعنی بكارگیری خود موضوع انتزاعی انجام می

عضتو   3بینیم، معنای آن این است كه شود. وقتی آنرا نسبتی میاعی میآنهم كمّی انتز« واحد»تعریف و 

« كیفیتتی »باشد تا بتوانید نسبت مالحظه كنید. موضوع آنها هم به همدیگر ربط دارند و به هم متقوّم می

هست كه همان نسبت را برابر نسبت كمّی قرار داده است. طبیعتاً برای آنها یک وصف موضوعی و یک 

شوید. یعنی آنچه را در كوچكترین مهره گفتید تا آخرین مهتره  هم به صورت جدا قایل میوصف اثری 

شود. یعنی در برابر آخرین قسمت، در آنجایی كه در تقسیمات قبلتی لقتب   و بزرگترین مهره تكرار می
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را دارد. این آخرین موضوعی را كه دارید كه سه، یتک   "موضوع كل"ساختار داشته و در اینجا لقب 

تا یک عددی دارد و خود این عدد هم یک عتدد   3شود. این وضوع و اینجا هم سه اثر یک منتجه میم

 است. 4و عدد نسبتی آن  313دارد. مثالً این عدد 

 شود.س: برای همه عددهای نسبتی كه یک می

-ج: درست است برای همه آنها یک هست، ولی یک با مفهوم و در جایگاه خودش كه احیانتاً متی  

 ها ...نباشد. در وقتی كه شاخصه« یک»د توان

 س: انحالل شد.

خواهیتد آن  كنیتد و متی  ج: احسنت! این مدل و مجموعه مفروضی را با یک تناسباتی درستت متی  

تناسبات عینی را با این تناسبات فرضی مطالعه كنید. یعنی یک نسبت تقریب دارد، نه اینكته عتین ایتن    

شتود  میل كند. نمی« یک»توانیم بگوییم باید به طرف ارت دیگر میآید. بعبباشد. پس حتماً یک در نمی

 عدد واقعی با این تطابق حقیقی داشته باشد. 

 س: در اینجا در دو بحث، كمیّت و كیفیّت، ابهام دارد. یكی اینكه ....

-یكنیم، بر نمكنیم و خرد میچرا از همان راهی كه سیر می»خواهم بدانم كه آیا آن بحث كه ج: می

 برای حضرتعالی واض  شد یا نه؟« گردیم

 9متا  ایتن    83گویم ادامه همان است،  از آن طریقی كه آمتدیم ستط    س: بله. البته این را كه می

متا   83باشتند،  ما آنها نمی 83خواهیم برگردیم شد اآلن كه میطرف جدول هستند. می 3وصفی كه در 

 قت آنهایی كه ...اند و آنواوصاف دو قیدی بودند كه تجزیه شده
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تتا   3تای بعدی هم اوصاف موضوعی هستند، دوباره این  9شوند كه ج: یعنی اوصافِ موضوعی می

 هم اوصاف موضوعی هستند و این یكی هم اوصاف موضوعی است.

 كنیم ...تبدیل كردیم. پس ما اینجا دو منتجّه پیدا می 4را به  3و  3را به  9و  9را  83س: بعد ما 

كنیتد.  كنید. به معنای اثری هم منتجه كیفی پیتدا متی  معنای موضوعی منتجّه كیفی پیدا می ج: نه! به

 خورندیعنی این موضوع دارای این اثر هست. و آن دو هم عدد واحد می

 س: موضوع دارای اثر است. یعنی شما به خالف ...

یم یتک عنتوان روی كتل    گفتت ج: یعنی این باضافه این، با این ساختار بود. یعنی همان طور كه می

گوییم در این نظام، این موضتوع آن و  گفتیم این عنوان و این هم معنون آن است. حال میداریم، و می

 این هم اثر آن است. 

گفتیم یم كه منتجّه واحد معرفی كنیم. یعنی بخالف ابتدا كه ما میس: با موضوع و آن اثر باز نتوانسته

متا   83دهند. االن در اینجا سط  تا هم یک منتجّه را می3داریم كه این  بُعد توسعه، ساختار و كارایی 3

رسیدیم باید بتین آن یتک منتجته     4برسیم یا اگر به كمتر از  4شده ... یعنی ما در سط  باال یا باید به 

 معرفی كنیم. 

 رسیدیم.  8یعنی اگر به  4ج: به كمتر از 

حث جدایی هست. با فرض اینكه بگوییم توستعه در  یک ب 3رسیم نه به می 8س: حال اینكه چرا به 

 این مندک شده است.

گوییتد  گویید موضوع كالن دارای اثر كالن است یتا متی  ج: سؤال مهم همین است كه وقتی كه می

تتا منتجته را    8موضوع توسعه دارای اثر توسعه هست یا كل، نام آن این و اثر آن این است. آیا بایتد  
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شود؟ آیا مثل این نیست كه برای دو تای اولی دو تتا عتدد   منتجه بدهید غلط نمیبدهید؟ آیا اگر دو تا 

كیفی بدهید؟ یا دو عدد كمّی بدهید؟ ما در ستونهای دو قیدی كه وصف موضوعی و وصتف اثتری را   

كنند و بین این دو یتک  اند و یک كل را در یک سط  درست میگفتیم این دو بهم مربوطگفتیم، میمی

گفتتیم ایتن   گفتیم عدد آن این و اسم آن هم ایتن استت یتا متثالً متی     دادیم و میمشترک قرار میچیز 

موضوعمان یک چیز )توسعه، توسعه توسعه( هست. این دیگری هم یک چیز )محوری ظرفیت( هست. 

 ( است. 21باشد. این عدد هم یک چیز )آن دیگری هم یک چیز )هماهنگی محوری( می

 حرف را در همه سطوح تكرار كنیم.  س: پس ما باید همان

 ج: بله.

 س: اگر بخواهیم تكرار كنیم باید نسبت در همه آنها تكرار بشود. 

-را هم این طرف و هم آن طرف می 313شود. یعنی در این سط  مثالً ج: نه! طبیعتاً نسبت تكرار می

 باشدمخصوص این و آن نمی 313نویسیم، 

 ی این كمیّت هست. س: یعنی موضوع با این اثر دارا

 را كه من االن حفظم نیست می نویسیم.  313ج: بله. در اینجا هم تقسیمات درونی 

 س: یعنی آنها هم كمیّت مشتركی دارند. 

ج: بله. آنوقت عیناً در همین هم عمل شده است. اثر تلسیس چیست؟ بنیان توسعه مفهوم است. اثتر  

چیزی به آزمون نرسد، اصالً تولیتد بته ستاختار تفتاهم      آزمون چیست؟ ساختار است. ما اگر بگوییم تا

شود. فرض این است كه شود. یعنی بعبارت دیگر اگر امر، امر تجربی باشد مورد قبول غیر واقع نمینمی

كند، و چون امتری  كاربردی است نه امر نظری. امر نظری در تلسیس باال هست كه بنیانی را درست می
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رست كنید، باید به تفاهم اجتماعی برستانید. امتر شتما طراحتی حاصتل      كاربردی است باید ساختار د

كشید. خوب باید به آن برنامته بدهیتد. حتال    آزمون هست؛ یعنی دیگر معادله آن تمام شده و نقشه می

سازی هست، كه در اینجا باید اصول مبانی روش توصیف بشتود كته   اینجا اصول موضوعهِ روشِ مدل

جا روش مدل سازی هست، باید روابط روش توصیف شود. اینجا خود مدل كنید. آنچگونه توصیف می

 سازی هست كه از این روش بدست آمده كه باید موضوعات نظام توصیف بشود. 

-شود. در كل هم اگر اینگونه نكنید )معذرت متی گوییم وحدت اینها حفظ میس: به این ترتیب می

 دهید نه معنای تركیبی. ای را مییهخواهم بلعكس آنرا عرض كنم(. دوباره معنای تجز

 س: پس ما در واقع در عین اینكه داریم موضوعات...

توانید معنای تركیب را آید كه نمیج: یعنی اگر ما فرض كنیم كه اینجا را این گونه كینم، به نظر می

كنید. یعنی  "حلمن"تمام كنید. وقتی كه توانستید هم مفاهیم تبعی را مالحظه كنید و هم این مفاهیم را 

به عبارت دیگر اگر بخواهیم به زبان عدد بگوییم اعداد كمّی را به اعداد نسبتی ]تبتدیل كنیتد[ و مرتبتاً    

توانید تركیب را معنا كنید[ بزرگ بكنید یعنی چه؟ ایتن نكتته حساستی    نسبتها را بزرگ كنید. ]آنگاه می

نسبت بین دو نسبت. البته كمیّتهتا نستبت    گوییمگوییم نسبت بین دو كمیّت و گاهی میاست. گاهی می

دهید. یعنتی وقتتی   هستند. اگر حتی كمیّت را به صورت تجریدی هم ببینید، به صورت تبعی، نسبت می

دهید ولی در تعریف عدد در آنجتا  بینید یعنی به واحدتان نسبت میتا تک واحد می8از  8گویید دو می

-گویید واحد را به كل تعریتف متی  كه نسبت اصل باشد، میدهید. ولی در آنجا واحد را اصل قرار می

 كنم، نه كل را به واحد. 

 شود؟ س: واحد چگونه به كل تعریف می
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خواهم بگتویم هتر چنتد نستبتها     گویم در كل چه منزلتی دارد تا بگوییم چه وزنی دارد؟ میج: می

دهد. یعنی نسبت بین عنای تركیبی میباشد بلكه مرود مفهوم نسبتی آن با نسبت اوّلی یكی نمیباالتر می

 گیرید. نسبتها و نسبت بین نسبتهای مرتبه باالتر را می

 در منزلت تركیب است« یک»است، ولی « یک»س: هر چند ظاهراً 

ج: احسنت! یک در منزلت تركیب تا رسیدن به كل است. بعبارت دیگر یک با زمان بزرگتری استت  

كنید كه عتوض متالشتی   رگاه از این سیر جلو بیاید مالحظه میو مقیاس زمانی آن عوض شده است. ه

شدن نظام تقوّم و تبدیل شدن آن به سطوح و متالشی شدن سطوح و تبتدیل شتدن بته ابعتاد، )البتته      

آید(. باشد. بلكه به اجمال برای آنها صحی  است. چون از اجمال به تبیین میمتالشی شدن صحی  نمی

ز اجمال به تبیین است و اگر دوباره بخواهیم برگردیم، ستیر بته اجمتال    ای كه سیر اعوض سیر تجزیه

تتا نستبت    83گیرد. یعنی وقتتی كته   است، در این سیر تركیبی با ضریب دقت زیادتری تبیین انجام می

شود، ضتریب دقّتت شتما    دارید كه از زاویه یک نسبت شامل، وضعیّت تغییر نسبتهای آنها مالحظه می

شود. كل بزرگتر اعداد نسبتی جدیتد  نسبت بین كل بزرگتر و كل كوچكتر دیده می شود. چونبیشتر می

هست، كه نسبت بین نسبتها هست. فرض كنید در اینجا یک نسبتهایی دارید ولی در اینجا نستبت بتین   

كنیتد  ها كه درون اینها هستند، مالحظه میآیید نسبت بین نسبتها را با شاخصهنسبتها را دارید. وقتی می

 روید. روید، بلكه به تبیین بیشتر میرود یعنی به اجمال نمیضریب دقّت شما باال می

 رود؟ س: در مالحظه چه چیزی ضریب دقت باال می
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تتا را در   3بینیم، گاهی فقط به صورت اینكه هتر  ها را جداگانه میج: مالحظه اینكه گاهی شاخصه

بتریم،  تا را در یک نسبت متی  9بریم. وقتی سبت میتا را در یک ن 9بریم و گاهی هم هر یک نسبت می

 ای را درجه 9و تغییرات  9نسبت بین آن 

بینیم. پس ضریب دقّتتان باال رفتته  شاخصه دیگر می 9بینیم، یعنی وابستگی یک شاخصه را به را می

 است. 

برای تنظیم ستون دهد. یعنی ما در كمیّتهایی كه ابتداء  س: در بحث كمیّت آنهم همین اتفاق رخ می

شود و شاید درست آن ایم كه این از چیز؟ شروع میخواستیم و در بحث جلسه قبل نیز داشتهارزش می

این باشد كه مشابه همان كاری كه در تقسیم اوصاف كیفی كردیم، در كمیت هم در رفت و برگشت آن 

 تفاوت كند.

 ج: درست است.

 هستند، در سط  دوم هم اعداد ... 1، 8، 4د س: یعنی در رفت آن اعدادِ باال كوچک هستن

 شوند تا بشود ...ج: در خودشان ضرب می

س: ضرب بشوند تا در سط  سوم این بدست آید، آنوقت در برگشت آن لزوماً همتین ایتن اعتداد    

آن اگر ایتن   83نیستند یعنی باید ببینیم كه طبق همان جدول اعداد كه داشتیم در هر سطحی مثالً سط  

 شود. آن چگونه می 9سط   باشد،

آید و شود كه در اینجا میمثالً یک عددی می 42و 38، 21ج: درست است. یعنی از باب مثال جمع 

 آخر الی

 س: دیگر عدد همان عدد نیست. 
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 ج: نه!

 س: كه عدد دو طرف آنهم طبعاً یكی است. 

 ج: بله!

 «والسالم علیكم و رحمه اهلل و بركاته»
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 بسمه تعالی

 

 21جلسه 

 27/2/72تاریخ  -1جلسه                                       

خواهیم در مورد چگونگی ربط  امروز میبسم اهلل الرحمن الرحیم.. بارالها والمسلمین حسینی:  حجت االسالم

فلسفه با عینیت صحبت کنیم. به عبارت دیگر اگر دقت کنید، ما یک اموری را سیر کردیم تا به فلسفه نظام 

زمان، »ست که در آنجا اثبات شده که مفهوم ا این  بنابر آنچه در این بحث مفروض استکه یت رسیدیم وال

تاست. این سه مفهوم تمام شده که بر پایة آن 2غیر از مفاهیم تعریف شدة موجود از این  «مکان و کارایی

مثالً در همدیگر   مفاهیماین که تحویل بدهید و گفتید  را مفهوم 2اید فلسفه وجود دارد. حال توانسته

یک روشی را برای و یعنی یک نظام  ؛یک اصطالحاتی را استخراج کردتوان میز اینها اشوند و  منعکس می

درست کردید. یعنی توسعه، ساختار و کارایی مرتفب قابلیّت   تولید معانی مختلف از این زمان، مکان و کارایی

را تقدّم و تأخفر و رابطه اینها ی نحوهضرب مجدد را در خودش به انواع مختلفی پیدا کرد و یک نظام بزر  از 

در این فلسفه داشته باشد که مثالً را درست کنید و فرضاً آن نظام یک ادبیات مخصوص به خودش توانستید 

ها در  ها و جمله میلیون میلیارد حرف یا کلمه داشته باشد بعد ار نحوه تعاقب اینها یک کلمه1  بیاتآن اد

هایی بکنید. این کار چه فایده و کارایی بندیبیاید و در پایان شما بتوانید بر این اساس یک دسته یک دسته

 حاصلش چیست؟ ؟؟  دارد

که هر کدام از آن قائل هستیم . ماحصل این را در چند سطح نکتة مهمّی را عرض کنیم  قبل از ورود به بحث

 ؛شناسیم که دارد، فلسفه را ساخته ذهن نمی را ای سطح ها قابل دقفت است. به نظر ما اولین ماحصل و نتیجه

فرض ما اینست که بشر یا در حال پرستش خداست  یعنی پای فعالیتهای ذهنی در حقایق است. اولین پیش

وقوع پیدا دو   ش دنیا و یا ترکیبی از این دو است. کاری خارج از این دو محور نسبت بین آنیا در حال پرست
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ترکیبی از این دو که شرف   یعنی فعلی که نه پرستش دنیا و نه پرستش خدا و بین این دو ؛کند نمی

ء است. حال فقط مخصوص انبیاء و اوصیاخدایی  و فعل خالص  هیچ کدام نباشد اصالً وجود ندارد  شود می

در   گویم شرف خفی در قلب مؤمن اخفی از رد پای مورچه سیاه می  مرجع تقلید، مفسر قرآن یا عارف باشد

به آن نحو و رتبه از پاکی که انبیاء دارند مکلفف که باشد. البته طبیعی است  روی سنگ سیاه می  شب تاریک

نطرف آن برای انبیاست و آنطرف مال ارکان کفر یعنی ضدش برای اَمَد کفر است. یعنی ای  باشد. آنطرف نمی

  آید های مذهبی که از کلمات وحی بدست می ادرافکهخواهم نتیجه بگیریم  ست. میادر عالم فساد و 

اگر در   عبادت بشود و ادراکهای فلسفی  اینگونه نیست که آنها ادراکهایی باشد که بوسیلة آن خدای متعال

ر از آنها باشد و بگوییم مثالً اینها ساخته و پرداختة ذهن بشر است و آنها آن جهت واقع بشود، ارزشش کمت

و ادراف از کلمات به دین شود. یعنی تفقفه در  این است که اصل تفقفه در این بخش واقع می  نیست. سر آن

ر ادراکهای شود. لذا اگر د یک ابزارهایی نیازمند است که پی ریزی این ابزارها در ادراکهای فلسفی انجام می

مذهبی مردم ضعفی پیدا شد، نباید فتوا دادن را دستکاری بکنند. باید ببینند پای مبانی استنباط به کجا بند 

هایی که است و میزان قدرت کارایی آن در استنباط مذهبی چقدر است. یعنی پایة علم اصول به دسته بندی

گردد و پایه  ایة ادراکات مذهبی به نظام فکری برمیکند. بنابراین پ خیزد، بازگشت می وفلسفه برمی از منطق

گردد. در اینجا به ذهن ما  نظام فکری به استقامت در جهت تعبّد و ظهور مرتبه جدید از تفاهم الهی بر می

را مقدّم ـ یعنی عابد شدن ـ عبادات انجام دقیقاً مثل اینست که کسی   آید که اگر فرد تالش و کاری بکند می

که یک ساعت فکر این است گوید. صراحت روایات  را می در حالی که روایات ضدّ آن  بداند بر عالم شدن

ارزد سرف آن  سال می 7یا 2بیش از   نسبت به عبابرت عابد  کند دیگران را نجات بدهد عالمی که سعی می

خالفت در نفس نیست، خالفت در جریان است، مقابله با ولیّ کفر است.   اینست که این در جهت اقامه است

  .اهلل العظمی خمینی را رحمت کند، درجاتش عالیست در جامعه بیشتر است. خداوند آیت  درجه مقابله با کفر

 اهمیت آن بسیار .امید مستضعفین جهان باال برود تا امید کفار را بشکنید و امید مسلمین را زیاد کنید

شود. این بسیار باالتر از کسی است که بخواهد شیطان را  چرا که دین در مقیاس جهانی آبرومند می ؛باالست
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در نفس خودش بشکند تا آبرومندی خدا و دین را باال ببرد، این اصالً طرف مقایسه نیست. یعنی به نظر ما 

 .دیده باشند، خصوصاً اوایل انقالب مثالً دوره تهذیب  جبهه رفته و شهید شدند به آید جوانهایی که نمی

گوییم اینها با همین جوّ توانستند یک  ولی می  اند اینها به واسطه یک جوّی آمدهکه ممکن است کسی بگوید 

فتور و ضعف   باشند گویند حال که جانبازان یا... هستند و در آن جوّ نمی مطلبی را در جامعه راه بیندازند. می

کنید آن جوّ برای اسالم چه کرد؟ اینکه خود اینها چقدر دخیل که گویم حساب  . میاست پیدا  شدهدر آنان 

ما حصل آن برای اسالم چه شد؟ حاصل آن آبرومندی اسالم  ؛فعالً کار ندارم  بودند و با امام و جوّ همراه بودند

ولی   د اشکال کندممکن است بتوان  در داخل کشور ببیند  را در مقیاس خرد یا حتی کالن اگر کسی آن .شد

ای شده  باعث توسعه اسالم شد. االن اسالم مسئلهکه بیند  میآن وقت اگر در مقیاس جهانی و توسعه ببیند 

ابتدا چنین تدر توانند عالقه به اسالم را مهار کنند. مدیران کافر دنیا روی این قضیّه گیر کردند. اگر  که نمی

بخشی از علوم که دنبال باال   به علوم هم بخواهیم نگاه بکنیمکه وقتی طبیعی است   چیزی در نظرمان باشد

معارف  و ، هر چند ظاهر مقدّسی علومی را که مثالً در اخالق، احکاماستبردن سطح تفاهم الهی جامعه 

کند. البته فردی که انقالب را در این سطح ببیند که  تفاهم مذهبی و الهی ارتقاء پیدا میولی بینید  نمی  باشد

اگر   گوش چه کسی را کشیده و به چه کسی توگوشی زده، فالن اداری فالن کار را کرده   فالن قاضیمثالً

از یک خیابانی که کشیده بودند و دو خانه خراب شد فالنی بگوید شاگرد   فردی دنبال اینگونه مقدّسی باشد

آن خانه زیر آسفالت این خیابان  شاگرد فالنی به احتمال اینکه خاف  صاحبان آن راضی نبودندبه دلیل اینکه 

در تهران  یک گیرد که  ایراد می وحاال رود. این چه رقم اقامه دین است راه نمی  ریخته شده و غصبی است

 23شهرداری   هزار متر بود 23مثالً اگر   اند مسجد را بواسطة کشیدن بلواری به جای دیگری منتقل کرده

ولی حاال لب یک بلوار   قبالً مسجد پشت یک کوچه بودهنهایتاً تحویل داده   اینطرفرا در متر مرغوب  هزار

کند.  ولی روایات و آیات دیگر را مالحظه نمی  مسجد، مسجد است تا روز قیامتفرد بزر  است. از دید این، 

بعبارت دیگر تفاهم مذهبی نیست یا ضعیف است و تنسّک و تحجّر و جمع نکردن بین امور و نشناختن 

آید بحث تعاضد نشده. ضد آنست که.... اسالم که با هم دعوا  زاحم و تعاضد. تعاضد باالتر است. بنظر بنده میت
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شود ولی در تصمیم گیری و مجموعه سازی امور  در احکام مکلف می  در موردتزاحم تزاحم ندارد که بگویید 

اگر بحث اصولیست تزاحم )بودن  علت غلط تزاحمغلط است که کسی بگوید   و به عبارت دیگر نظام دادن

موضوع این حکم با که توانید بگویید  می  این است که شما در مورد (شویم کنیم و رد می ای می ولی اشاره

ولی اگر گفتید الگوی تخصیص ذاتاًًًًً   شود در مورد اختالف می  موضوع آن حکم ذاتاً هیچگونه برخوردی ندارند

 ؛حتماً باید به تعاضد برگردد. تعاضد یعنی یک نظام و یک وحدت داشتن  ستبین هر کدام از اینها اختالف ا

  سجدهکه گویید  شما نمی .یعنی مناسک داشتن اداره جامعه ؛اندازه هر چیزی را به نفع کل و کل را به نفع او

د دارند. احکام تعاضیا بالعکس  مزاحم با رکوع یا نماز مزاحم روزه  یا خواندن سوره حمداست مزاحم رکوع 

جعل کند، بلکه را ارتقاء پیدا کند و بتواند تعاضد احکام را مالحظه کند نه اینکه علفت   حال اگر تفاهم مذهبی

یعنی سطح و مقیاس درجه تعبّد را باال ببرد.  ؛تعاضد را از احکام و متون استنباط کند. منسوب به اسالم باشد

تر فکر بشود با آنکه در انجام وظایف در مقیاسی پایینمنتهی به عوض شدن مقیاس تعبّد   اگر فکر کردن

این که خواهیم بگوییم  با کفر مقابله کند. آنچه را می  تواند در مقیاس باالتر کرد، قطعاً فرق دارد. چون می می

که ندارد مذهبی فلسفه داراست اینست که بتواند کارهای مختلف را یک کاسه بکند. یعنی نگوید ادراکات 

دراکات علمی جایی جدایی دارد که با ادراکات مثالً ربطی ندارد. مثالً بگویند سیاست یک بحث جدا اجا آن

دین بحث جدا و علم هم بحث جدا دارد بگویید موضوع علمیست، نه سیاسی. معنای آن اینست که  .دارد

های علوم  اهید رشتهخو ای معنا کنند که به علم کاری نداشته باشد. حال شما هر چقدر می سیاست را بگونه

 کند. هرکدام در موضوع خودش کار میکه را متعدد کرده و بگوئید 

پس شما منطقی الزم دارید که بتواند همه را یک کاسه بکند و برای همه چیز معرفی بکند و تعریف اشیاء را 

هماهنگی امور در جهت بندگی   در جای خودش بر مبنای یک سطح جدید از تفاهم ببرد که در آن سطح

اولین باشد. می  خدای متعال قابل مالحظه باشد. این مطلب از طریق ادبیاتی که بر پایه یک فلسفه الهی است

معنای تکامل است. بعبارت دیگر وحدت و کثرت، زمان و مکان، علم و   چیزی را که باید بتواند تمام کند

چرا امّا معلوم کند. تواند میگیریم که تکامل را به نحو بسیار اجمالی  هایی می ها را شاخصهکه ما اینقانون 
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این هم چرا زمان و مکان است که و اینیک بحث است این وحدت و کثرت است،   در تکاملکه گوییم  می

ما باید از   یک بحث دیگر. آخرین پله آن که علم و قانون استهم چرا علم و قانون است  و یک بحث است

یعنی قدرت  ؛تبعیت کنیم. و باید در یک چیزی نافذ باشیمرا شود  هایی که اسم آن علم مییک چیز

یعنی بعبارت دیگر، وجود ما بنا به کنیم؛ میگذاری داشته باشیم. نسبت به آن چیزهایی که تبعیت  قانون

شویم و  د، عالم میاگر اطالع و کیفیتی حاصل بشو  که تابع هستیمیا به نسبتی تعریف یا فاعل تبعی است یا 

ها برای باالتری  شود برای ما علم میکه . البته آنچه را هستیم قانونگذاریمتصرف هستیم  به نسبتی که 

ها که ما باید تابع آنها باشیم، برای آنها قانونگذاری قانونگذاری باالتری یا شود.یعنی تصرففات قانونگذاری می

شوند نه قانونگذار.  عالم می  ستا ت به چیزهایی که مشیّت باالترینسب  است و خود آنها هم نسبت به باالتر

ما هستیم و این  خودمان بیاییم.بحث نسبت وجود دارد. از این مطلب بگذریم، سراغ یک   بین این دو

چیزی جز یک نظام   رود برای اینکه حاصل این اصطالحات اصطالحاتی که در معانی مختلف بکار می

کند. البته این نکته را عرض  کردن نیست. یعنی برای ما یک جدول تعریف معرفی میارتباطات را معرفی 

کند. یعنی ما یک جدول تعریف  معنای خودش هم فرق می  با بزر  و کوچک شدن این جدول تعریف  کنیم

گذاشتیم.  نام آنرا کهکشان تعاریف بینیم و میبسیار بزر  شاملی داریم که در آن کل اصطالحات را 

ولی   آید در یک جدول می  کهکشانی از تعاریف است. این کهکشان تعاریف ما  گفتیم در فضایی از قیود می

بسیار فاصله دارد. هر چند از قواعد ـ جزئی جزئی ـ هایی که در تعریف و معرفت یک چیز جزئی  معنای خانه

 االشتراف نداشته باشد. یعنی اینگونه نیست که مابه ؛کند کلفی پیروی می

توانید  می  خواهید شود وشما هر قسمت از اصطالحات را که می می همین  پیروزمند: روش تعریفآقای برادر 

 در این قرار دهید.

تواند بسیار فرق کند. ولی  شود و می ولی مفهوم آن بزر  و کوچک می  به عبارت دیگر روش همین است ج(

تواند کلمه هماهنگی   می  نگی محوری ظرفیّتهماه  همین است. بعبارت دیگر اگر یک جا گفتیم  روش
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تواند ظرفیّت یک موضوع کوچکی را  میو یا  محوری ظرفیّت، ظرفیّت یک کهکشان اصطالحات را در بربگیرد

 .بگیردبردر 

ایم.  مثالً توسعه را باال قرار داده ؟ایم این است که چرا اصطالحات را اینگونه قرار داده  خواهیم آنچه ما می (س

  طرفایم که چرا توسعه باال و ساختار این ها توضیح دادهاین قسمت را ضمن بحثاز ته قبالًًً مقداری الب

 خاطر حکومت زمان بر آن دو تا بود و هر آنچه آن باال قرار بگیرد حکومت دارد.ه طرف که بکارآیی آن

ولی باید از   ل مالحظه نیستکه در تأثیر سطحی قابکارایی است اولویّت ساختار هم بر   ودر عین حال (ج

 تا بعداً تمام بشود. بگذریم اش  مقدّمه

 ؟اند اینچنین قرار گرفته   چرااصطالحات  17و 2سطح    درماند منطقاً. سؤالی که باقی می س(

االن آن معانی مورد نظر شماست یا اینکه چرا    آیا جهت عاملیّت یک معانی دارند  یعنی خود ظرفیّت ج(

 ؟عاملیّت به عنوان زیر بخش توسعه قرار داده شدهظرفیت جهت 

آید شیوة تقسیمی که در سطح دوّم شده باتقسیمی که در سطح سوّم شده  یعنی به نظر می ؛دوّمی است س(

 صرفاً تقسیمات یک بُعد قرار گرفته   تفاوت دارد. به این معنا که در سطح دوّم

اما در   بعنوان ظرفیّت جهت عاملیّت .زیرش قرار گرفته  وصف مربوط به توسعه 2یعنی  . درست است (ج

 بعد قرار گرفته  2  در سطح سوّم تقوّم اوصاف

 .درست است ج(

و حال آنکه اگر بخواهیم سطح دوّم را مانند روال سطح سوّم انجام دهیم طبیعی است که اوصاف دو  س(

 قیدی را در سطح دوّم قرار بدهیم

 .درست استج(  

سطح سوّم اوصاف   درهم ضرب کنیم، توسعه ساختار کارایی و مثالً اوصاف دو قیدی را قرار دهیماینها را  س(

 قیدی را قرار دهیم  2

 .بله (ج
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باید در سطح   اریمذیک قیدی است و به فرض هم که سطح دوّم را یک قیدی بگ  سطح دوّمچگونه  س(

 وصف را متقوّم بکنیم. 2دوقیدی بشود. اگر بخواهیم   دوم

کند باید هر  بُعد پیدا می 2سطح از صحبت است. سطح اوّل صحبت اینست که آیا اوّلین تقسیماتی که  2 (ج

 2  جدا  سطح دوّم صحبت اینست که اگر بناست برای هر کدام از آن .تا باشد؟ این یک سؤال 2  کدام جدا

حظه نشده. یعنی بر فرض که عبارت دیگر تقوّم آن حداقل به صورت غیر مفهومی ماله بُعد ذکر بشود که ب

خصوصیّت مکانی   بعد بگویید خصوصیّت جهت  مفهوماً خصوصیّت زمانی دارد نه تقسیماً  بگویید ظرفیّت

  جهتکه معنای کیفیّت است. محال است   مکانی است  بگوییم مفهوم جهت .دهد است. معنای کیفیّت می

توانید بگویید که از نظر  شما می .ماً مفهوم کارایی استمفهو  بدون کیفیّت داشته باشیم. بعد بگویید عاملیّت

مشعر مثالً   مفهوماً ناظر به همدیگر هستند. همانطور که بگویید تقسیم محوریولو اجمال دارد   نحوة تقسیم

هر چند در ساختار. همچنین بگوییم هماهنگی   به زمان هست و تصرففی به مکان وتبعی به کارایی هستند

به اصطالح ساختار در همزمان و   شود به مراحل زمانی که مکان میمشعر به زمان و وسیله شدن مشعر 

همانگونه صحیح است که   شود مفهوماً ادعا کرد که تقوّم رعایت شده زمینه هم به معنای کارایی است. می

کارایی تقسیم و تار ساخ  وصف توسعه 2یک وحدت را که به اولیه بگویید در تقسیم یک منتجه یا در تقسیم 

ولی ابداً در آنها اشاعه پیدا نیست. از مفهوم توسعه به دلیل   باشند نمیبریده وصف از یکدیگر  2کنید.  می

شود. و همچنین ساختار و  و بالعکس فهمیده می .تقوم آن به ساختار و کارایی  دهید توضیحی که شما می

شود این  نمیکه تعاقب داشته باشد و بگویید  2را گفتید که  ای یک جمله  اید نه اینکه آمده .همچنین کارایی

تا جمله بگویید که شبیه کاری که  2 .توسعه ساختار کارایی  کار برد. مثل اینکه بگوییمه کلمه را به تنهایی ب

این از هرکدام که بگویید و کارایی  کاراییِ جهت یا کاراییِ جهتِ ظرفیّت یا جهتِ ظرفیّتِ ظرفیّتِ  گفتید می

اینها   گویید ورد. در اینجا شما دارید با توضیح میآشود آنها را تنهایی بی به فاعل است و نمیمشعر تا  2

که آید  نه از نظر تقسیم به نظر می  شود اشاعه میدعوی ابعادی هستند که درهم اشاعه دارند. یعنی مفهوماً 

ایی هم یک مفهوم جدا است. گویا زمان، کارو از نظر تقسیم توسعه مستقل ساختار هم یک مفهومی جدا 
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اشاعه و بُعد بودن آنها بوسیله توضیحات است. ما هم همین را عرض دعوی مفهوم هستند.  2مکان و کارایی 

  به تقوّم برسیمتا در بکار گیری مفاهیم   خواهیم یک جدولی را درست کنیم گوییم: وقتی ما می کنیم، می می

اصل قرار بگیرد. دوّم اینکه بتوانیم برای ایجاد   یک سیر داریم. اوّلین رتبه اینست که در تعاریف مفاهیم، تقوّم

 درست کنیم.واسطه به وسیله خود آنها   تقوّم

 بوسیلة چه کسانی؟ س(

باید بعد از آن  .در تقسیم متقوّم نبودند ولی در تعریف متقوّم بودند  ای را که داریم یعنی مفاهیم اوّلیه ج(

از نظر اینکه بنا به تعریف ادّعا  .واسطه درست کنیم  برای آنها بوسیله تکرار خاصّی که متناسب با مفهوم است

این معناست. حال ابتدا باید یک   مفهوم متقوّمست. گفته بودیم اصل در بکارگیری مکانکه کرده بودیم 

ادّعایی که   و بُعد مکان معرففی بکنیم که در آن تقسیماتبرای یک بُعد زمان  ؛تقسیماتی برای خود این وصف

  تعریف شده  یعنی بعبارت دیگر اگر زمان باالجمال ؛در اقسام مربوط به زمان جاری بشوداست در مفهوم 

سطح دوّم که به تفصیالً هم تعریف بشود. در زمان چه چیزی تفصیالً تعریف بشود؟ تعریف اشاعه بشود. یعنی 

چگونه هست؟ عوامل، امور و    ایندر زمان تقیّد هست  مفهوماً اصل  گفتیم میکه وقتی د بگوییم بایرسیم می

اوصافی را برای زمان ذکر کنیم که اوالً نسبت بین آنها را ثابت و مطلق فرض نکنیم تا تعریف زمان و مکان 

رعایت   باالجمال گفته بودیمقبالً تفصیل خصوصیتی را که   کنیم مطلق نشود. ثانیاً در اوصافی که ذکر می

که سطح سوّم  این شد که امکان ظهور تقوّم در تقسیمات هستسطحی   کنیم. حال ابتدا از نظر مفهوم

و گفتند بعد زمان، مکان و کارایی به نحوه اشاعه در یک منتجه وجود دارد. که ایم  شود. یعنی ما اوّل گفته می

کارایی را زمان و به نسبت بین این دو باالی حرکت به طرف حرکت به طرف پایین مکان و که گفتیم ما 

ها تعریف فلسفی دادیم، معنای قرب با خالفتی که یک سر آن به ظرفیّت مکانی و گوییم ... مرتباً برای این می

که مطرح نمودیم. ما با اینها بود بحثهایی این مفهوم کارایی است والی آخر باشد یک سر آن تعلفق به زمانی 

را تفصیلی  خودمان ما باید مفهوم ؛شود تقسیمات انجام داد ها که نمیولی با همین  اشاعه کردیم یعااد

 ؟توانید برای زمان ذکر کنید که خصوصیّات خود مکان را در آن بیاورید  چه اوصافی را میکه کنیم. بگوییم 
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کند. یعنی زمانداری،  یعنی نسبت آن تغییر می ؛کنید مطلق نمی  آورید اوّل هر کدام از اوصافی را که می

تعریفی ارائه دهید که هم برای هر کدام از اوصاف   شرط کنید. دوم  در اوصافرا مکانداری و کارایی داری 

شدن زمان و کارایی زمان  یِمکانو زمان شدن  زمانِبا باشد و هم بتواند تناسبش را با اوصاف زمان متناسب 

خصوصیتی را به زمان و خصوصیّتی را به مکان و خصوصیّتی را به کارایی دارد. در که حفظ کند تا بگوییم 

 یعنی ذاتاً متقوّم به غیر است. ؛همین است  عین حال اوصاف خود ذات

بعد   قرار بدهیم که مثالً در سطح توسعهرا بگوییم در سطح دوّم باید اوصافی که پس صحیح است  س(

 زمان را در سطح دوّم کارایی مکان زمان و   زمان وصفی را قرار بدهیم که زمان

 زمانِ زمانِبایستی گیرد  وصفی که زمان قرار می 2درست است. و در سطح سوّم هم باز به همین ترتیب  ج(

 یعنی زمان زمان زمان باشد. 

ه انعکاس آن قابلیّت این را دارد ک  گویید که از نظر تفصیلی آیا در سطح سوّم می .دقفت بفرمایید  خیر ج(

  ؟رعایت شود  در تقسیمبرهم 

 نداشت؟ در آنجا چرا  س(

توانستیم مطلق ذکر کنیم تا بگوییم  نمی  گوییم ما وصفی را که برای این میکه انعکاس اینجا معلوم شد  ج(

دو قید داشتیم که   کنیم  را مونتاژ آنکه خواستیم  بعد میو با دو قید تمام بشود. اگر وصف ما دو قید بود که 

بنا شد حال اگر . قابل اشاعه نبود  خواستیم آنها را مقیّد کنیم مطلق بود و می  یکی در زمان ویکی در مکان

این است. آن چیزی را که گفته بودیم که توسعه ذاتاً مقیّد به ساختار و کارایی   که گفتیم مفهوماً تفسیر

در این ت تقسیمات این است که هیچکدام از مفهومات ذهنی شود. اوّلین قسم در تقسیماتش ظاهر می  است

 مطلق نیست. مورد 

 در هم ضرب بشود. که ظهور این اشاعه در اینست  ؟پس چرا سطح دوّم دو قیدی نشده س(

 ظهور تقسیمی باید اینگونه باشد. ؛شود اینگونه باشد ظهور مفهومی که نمی .خیر ج(

 کنیم. اآلن داریم تقسیم می س(
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ولی در جدول  متا قید آوردی 2ما  ؛آورده باشیدرا تا قید  2تفصیل نداده باشید و   کنیم. اگر اوّل ض میعر ج(

 آوریم. در کاغذ دیگر مینیاوردیم و 

 قید؟  2کدام  س(

را  آناگر شود ولی  جهت و عاملیّت تقسیم می  توسعه بر ظرفیّتکه ایم  برای اینکه معلوم بشود فرضاً گفته ج(

ها مفهوماً ربطی به مکان ندارند. زمانی هستند. معنای آن اینست که این  ساختاری مقیّد نکنیمبه قید 

 ارتباط داشته باشد.   کنیم باید مفهوماً به ساختار اوصافی را که برای زمان ذکر می

 توسعه مفهوماً ارتباط تعریفش معلوم شد.  گونههمان س(

 شد.  ارتباط آن به تعریف معلوم می ج(

 .است گونهاینجا هم همین (س

یعنی اجماالً به صورت کلفی گفته  ؛ست نه چیز جدیدیا این  اینجا ارتباطش به تعریف تفصیل !احسنت ج(

ست که یک وصفش از ا زمان دارای این اوصافکه گویید  زمان یعنی حرکت از پایین به باال. می  شد می

با یک وصفی قرار دارد کند.  صفی که از زمان تبعیّت میکند. با یک نسبت خاصی هم با و تبعیّت می  ساختار

 حاال زمان که یک تعریف اجمالی دارد و یک تعریف تفصیلی.  کند که از عاملیّت تبعیّت می

 در سطح دوّم آمده؟  جا در تقسیم نیامدهاشاعه آن س(

کل را تقسیم کنیم ما هنوز وارد تقسیم به معنای اینکه   در سطح دوّم فقط صرف مفهوم است .خیر ج(

 کنیم. نشدیم. هنوز کل را تقسیم نمی

 شود؟  تقسیم می  کلکه گویید  کنید ولی در سطح سوّم می چرا در سطح دوّم تقسیم نمی س(

رسیم تا کل را تقسیم کنیم یک سطوحی دارد.  مقدّمات از تقسیم مفهومی به تقسیماتی که میبنا شد که  ج(

که بنا شد   یادمان نرود اوّل ..به صرف تعریف اجمالی از آنها.  ا مفاهیمصحبت ما در این مورد است که آی

بلکه نام عنوان وصف باشد.   یعنی نام ذات نباشد ؛از سایر کیفیتها نباشدجدا مفهوم، نام یک کیفیّت خاص 

تعریف اینکه یعنی حضورش قابل تغییر باشد. سوّم  ؛نسبتش با اوصاف دیگر تغییر کندیکی و دوم اینکه این 
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اطالق نداشته باشد. چرا ما   اش یعنی مفهوم زمان در محدوده و نسبت اشاعه ؛خودش به نسبتش وابسته باشد

حتماً باید مرتباً با یک سری   یعنی اسم مدات نباشدنباشد کنیم. اگر بخواهید کیفیّت  مرتباً اینها را شرط می

ثابتی   نسبت اوصاف، نسبت -1مفاهیم اوصاف  -2را قید بزنید. مفاهیمی را که شما دارید خصوصیات آن

باشند. این مفاهیمی  اند یعنی وابسته به نسبتشان می بهم وابسته  -2 ؛نیست قدرشان یک مقدار ثابتی نیست

 وابستگی دارند. تا اینجا تمام.نهم اشاعه تغییر پذیر  به هم کنیم به نحو اشاعه آ را که ذکر می

معنای   کنید معنایی که از آنها می  باشد خودشان مطلق نمی  به عبارت دیگراند  آیا مفهومی که بهم وابسته

با همدیگر نسبت   وابستگی دارد  معنای آنهم به نسبتش  هم تغییر پذیر است نسبت آن  کنید مطلق نمی

یا نسبت ثابتی نیست. آیا این برای تعاقب آوردن کافیست  ؟دارند، وابسته هستند، نسبتشان تغییر پذیر است

 ؟اینکه وابستگی آنها بهم و وابستگی آنها به نسبتشان باید از طریق اوصاف خودشان تعریف مفهومی بشود

  برای اینکه این خصوصیّات .حرکتی به طرف پایین  و مکاناست حرکتی به طرف باال   زمانکه یعنی نگوییم 

را دو وصف دیگر و ف و وصف  خصوصیات آن وصذکر کنیم و در وصف را باید وصف وصف   مشخص بشود

معرفف و شاخصه بگذاریم و خصوصیّت   برای نسبتی که باید داشته باشندرا خودش مفهوماً ذکر کنیم 

 وابستگی را در اوصاف آن مفهوماً مالحظه کنیم.

  ؟منظورتان از مفهوماً یعنی با یک اصطالح خاص س(

معنایی را   اش وابستگیایستی برای بیعنی باید برای آن یک وصف خاص ذکر کنید. در وصف وصفش  ج(

چون اگر نداشته باشید که  ؛بیاوریم که وابستگی آن به ساختار، کارایی و موضوع زمان، شاخصه دار بشود

خواهید  خواهید تغییرات آن را بگویید. اگر می شود. می توانید بگویید نسبت دارد و نسبت آن چگونه می نمی

باید اوصاف اوصافش عوض شود تا تغییر کند.   کند ذاتاً تغییر میکه گویید تغییراتش را در نسبتش بگویید و ب

به نسبت شود. تناسب وضعیّت زمان به انعکاسی که  غیر زمان   عوض شدن اوصاف این نیست که زمانمعنای 

شده، بنا شد که توسعه به نسبتی که به کارایی و نیعنی مطلق فرض  ؛شود عوض میدارد مکان و کارایی 

قبل از اینکه   بنابراین ما حتماً به وصف وصف نیازمندیم  ، منسوب باشد. پس قدم دوّم را برداشتیمدارد مکان
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توانستیم اینگونه  بگوییم توسعه ساختار یعنی ساختار را برای توسعه قید کنیم یا بگوییم ساختار توسعه. ما می

کارایی( را مقیّد   ساختار  تا بروید )یعنی توسعه 2 توانستیم بگوییم بدون اینکه داخل این ما می  تقسیم کنیم

توانستیم بگوییم که بهتر است این اوصاف را در هم ضرب  می  همانطور که اینجا آمده  به همدیگر کنیم

در صورتی که این کار را  .را هم سطح سوم بیاوریدقیدیهای آن 2را اینجا بیاورید. بعد دوقیدیهای آن  کنید

برای ای دانستیم که چه شاخصهمییعنی  ؛شد تبیین نسبتی که در تغییرات توسعه پیدا می کردیم بدون می

 آن داشته باشیم. 

 شاخصه برای چه؟  س(

توانیم بگوییم آنرا  بعد هم نمی  برای تعریف و تفصیل مفهوم. اگر نتوانیم بگوییم مفهوم توسعه چطور شده ج(

گفتیم   آنرا ظاهر کنیم. در آنجا که وابستگی اجمالی را گفتیم چه کار بکنیم. یعنی باید بتوانیم وابستگی

کنیم و  توسعه به مفهوم ساختار و کارایی وابسته است و به نحو اشاعه حضور دارد. وقتی وصف وصف ذکر می

این دیگر با زمانی که در دهیم شرح میرا ـ گرچه مفهوماً باشد ـ خصوصیّت ساختار   در وصف وصف

  گفتید در باالرفتن کند. عنایت بفرمایید شما در توضیح زمان می فرق می  ضیح داشتیدفقط تو  اجمالش

نسبت به   توسعه تعلفق پایین  چون مجرای حضورش در پایین ؛کند حتماً باالیی نسبت به پایین نفوذ پیدا می

تواند مکان  حال می  مکان تبعی بودلذا یک اراده تبعی داشت  ؛اراده کرد  باالست. حال که رو به طرف باال

 شدموال  مکان بزرگتری برای اوامرکه اکنون یک مکان تبعی بود که گویید  بشود. اگر شما میها آنتصرففی 

این که توانید بگویید  بنابراین نمی  وابسته استکه گفتید  را میآمدن این وابستگی باالرفتن و پایین بنابراین 

ذکر نکرده بودید،   وصف وصفآن اگر برای  .باشد جدای از مکان و بالعکس نمی  یعنی زمان ؛بُعد دیگریست

وصفی است   گویید این وصف میآید  میتوانستید ذکر کنید. در وصف وصف که  هیچ چیزی برای آن نمی

 مکانی.

 جهت س(
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ابل مالحظه یعنی در وصف وصف است که میزان تقوّم و تغییراتش، میزان وابستگی وتغییراتش ق !احسنت ج(

اجمالی   کند. لحاا مفهومی اوّل آید یعنی قابل لحاا پیدا می آید. از اجمال در می شود و از اجمال در می می

 خصوصیّت مکانی ذکر کردید و گفتید این وصف ذاتشرا لحاا دوّم در زمان شما ولی   فقط فلسفی بود ؛بود

در مکان هم وصف بالعکس وصف ذاتش هست، که خصوصیّت کارایی ذکر کردید و گفتید   . در زماناست

حال مشخصّه وابستگی   ستاگفتید وابسته  ، مفهوم قبلی که میاستزمانی ذکر کردید و گفتید وصف ذاتش 

گویید زمان بدون  می  کنید ذکر میذات آن کنید. یعنی خصوصیّت وابستگی را در  آن را در ذاتش تعریف می

حال   تمام شدذاتی آن تمام شد. اگر وابستگی ذات آن ل وابستگی قابل مالحظه نیست. حا  این خصوصیّت

توانید به ضرب بپردازید.حال یک چیز دیگری در اختیار  تعریفی تفصیلی دارید که می  شما از نظر مفهومی

چون فرض  ؛خواهیم داخل یک چیزی را نشان بدهیم می  کنیم توانید بگویید وقتی که ضرب می میو دارید 

اوصاف باالجمال، هر کدامشان شامل بر این اوصاف بالتفصیل هستند و و کارایی   ساختار  وسعهاینست که ت

 .تا به همدیگر 2ضرب   شوند. حال اینها درون آنها می

 کنیم تا چطور بشود؟ ضرب می س(

همدیگر اینها را مقیّد به که اگر گوییم ببینید  کنیم و می کنیم؟ ضرب می ای ضرب می برای چه مرحله ج(

شود؟ در سطح دوّم مفهوماًً اوصاف تقوّم داشت. حال که مفهوماً  برای مرتبة دوّم چه چیزی پیدا می  بیاورید

خواهید به این برسانید که قابلیّت تقسیم منازل را هم داشته باشد. یعنی حال  شما می  اوصاف تقوّم داشته

عضو باشد که همة آن  17بکنیم که آن کلف دارای  خواهید بگویید که اگر ما بخواهیم یک کلفی را تعریف می

کنید. اگر  کنید. اگر نظام معرففی می یعنی حال یک نظام معرففی می ؛عضوها دارای زمان، مکان و کارایی باشند

خورد؟ فرض اینست که  نظامی از اوصاف داشته باشیم چگونه است؟ حال نظام از اوصاف به چه درد ما می

توانند یک  خواهند معرفف تکامل باشند که نمی خواهند معرفف تکامل باشند. اگر می یزمان، مکان کارایی م

یعنی یک عضو را در اعضا دیگر با کاهش در نسبت به دیگران و  ؛دیگر بینندهای منتجهمنتجه را در بین 

آیا   بینندنظام مشمول ب  نظام شامل و درون خودشان  در مجموعه بزرگتر  همچنین در داخل دیگران ببینند
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وصف وصف به دست بیاید تا کلیه  یکمترین نظام مشمول که از ترکیب کلیة اوصاف، اوصاف ذکر شده

وقتی  ؟؟  باید نحوة تقوّم و تعاقب .پیدا کنند در کمترین سطح آمده باشد  توانند اوصاف هایی که میانعکاس

نه وصف وصف. مقدّمه   آیید ام اوصاف مییعنی در نظ کنید شما اوصاف کارایی را در اوصاف ساختار ضرب می

بدست آمده از ضرب تایی  2یعنی گفتید  ؛کنید. ضرب سوّمی را که انجام دادید نظام اوصاف را درست می

مفهوماً تقوّم   آن مفاهیم اوّلیّه .نویسیم کنیم. یعنی سطر وستون می در زمان ضرب میرا کارایی در ساختار 

از   اوصاف را درست کندیک نظام تواند  غییر بود. نسبتهای مختلفشان که میداشتند ولی نسبت آنها قابل ت

کنید. حال یک نظام مفاهیمی از اوصاف درست شد. دیگر  برای آنها ایجاد می  طریق تقدّم و تأخفر منزلت

یا  هستندمکان مفاهیمی که معرفف اوصاف یا مفاهیمی که معرفف اوصاف زمان هستند یا گوییم اوصاف  نمی

قابل   بلکه آن قید دوّمی را که آورده بودیم که گفتیم نسبت زمان مفاهیمی که مصرف اوصاف کارایی هستند.

نسبتش هم مطلق نیست، نسبتش تغییر  -1زمان به مکان و کارایی خودش وابسته است  -2تعریف است

نسبت آن را منسوب و توضیح   در قسمت اوّل بدون ذکر نسبت  کند. تعریف نسبت را به نظام آوردیم می

شاخصه داشتیم. چرا زمان به مکان متقوّم   ولی برای متقوّم بودن  کردیم. یعنی برای نسبت شاخصه نداشتیم

ذات تحقق ندارد. آن خصوصیّت هم خصوصیّتی   خصوصیّتی است که بدون آن  است؟ چون در ذات وصف

خصوصیّت یافت   ست که بدون آنخصوصیتی است که آن خصوصیّت مال کارایی ا  مکانی است. در ذات

خصوصیّتی مربوط به   ساختارکه گفتیم  نوشتیم مثالً می شود. همینطور اینجا که ساختار را می نمی

یک   آید. همچنین در این کارایی گفتیم این به طرف این می .مکانی زماننه خصوصیّت زمانی زمان دارد 

خورد. یعنی خصوصیّتی  میبه زمان فلش بزنیم و بگوییم آن کردیم که صحیح بود از  خصوصیّتی را ذکر می

کرد. و خصوصیّتی را که از دیگران داشت را به دیگران  دیگران را به آن مربوط می  که از خودش داشت

نه اینکه تعریفش   ضرورتش اثبات شده بود  تقوّم تمام شد. یعنی تقوّمی که به صورت فلسفی  کرد مربوط می

 کند. هوماً قابلیّت تعریف پیدا میمف  مشخص شده باشد
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اوصاف مختلفی را  .زیاد شود، ثابت نباشد کم و  نسبتبنا شد که گوییم  آییم. می سطح دوّم کار میبه حال 

تا بعد که  .هر چند نسبتهای مطلوب  در مجموعه ذکر کنید که نسبت را به صورتهای مختلف آورده باشد

را نظام نسبتهایی را که دارند تا به   مکان و کاراییو زمان   ح مختلفتغییر نسبتها در سطو  بخواهیم بگوییم

پس  .شود تا بتوانیم آن را تعریف کنیم میای به گونهدهند و  در سطوح مختلف تغییراتی می  منتجه برسند

قیقت خواهیم. )در ح نظام اوصاف و نظام نسبتها را دیگر یک بعد و وابستگی آن بُعد را به دو بُعد دیگر نمی

حال اگر  .خواهیم گویا نظام ابعاد و نظام نسبتها را می  این کلمه خوب باشد یا نه( به عبارت دیگراگر 

تا اقسام  .توانیم هم ضرب نکنیم نمی  باید در همدیگر ضرب کنیم  بخواهیم نظام نسبتها را درست بکنیم

انیم بدست بیاوریم. باز در اینجا بتو  دهند اوصافی که یک مجموعه را با نسبتهای مختلف تحویل ما می

ای به ما تحویل  گونهبا یک نسبتهای اینرا ای  گونهیک مفاهیم این .تقسیماتی مفهومی است  تقسیمات

حال ما  .دیگر مفاهیم ما تکمیل شد  دهند که ما باید آنها را در جدول بیاوریم و آن نسبتها را ظاهر کنیم می

ضرب مرتبه  2ها عناوین ما هستند که از کلفی ترین وصفو مفاهیمی یک دسته   دو دسته مفاهیم داریم

اسم آن را عنوان یا نام یا نسبت کیفی و معادله نسبت کمّی بگذارید و   حاال این طرف گذاشتیمو در کردیم 

برای ما کم و زیادها را    ای که درون هستند باشند که اینطرف هستند. آن دسته درون آن میو یک دسته هم 

نسبت به طور و همینکند. هر کدام از خودشان یک منزلتی نسبت به بعدی  به صورت شاخصه امکان ساز می

یک منزلت   تکرار شده و اگر بخواهیم در جدول بگوییمدر آن مکان کارایی  و دارند که منزلت زمانبعدی 

ا شده خصوصیّتی از هر کدام از دارند که بنبه هم یعنی باز اینها یک درونی  ؛افقی و یک منزلت عمودی دارند

  2تا  66فرضاً ها  ساختن آنسازند. که در نظام  نظام را می  ابعاد باشند. یک بیرونی دارند که در حقیقت

همه را زمان و   آیا باید اوّل یک دسته  اینجابه باز صحبت دیگر اینکه نحوة آوردنشان  بین آنها است نسبت

 که قبالً عرض شده که نباید متشابک بیاوریم.  بعد مکان و بعد کارایی بیاوریم

قبالً در سطح که فرمایید نسبت بین اوصافی را  می  اوّلکه ست  این  مطلبی که از قسمت اوّل باقیست س(

  ..دوّم بود.
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شود. یعنی بعبارت دیگر اگر شما این کلمات را  یعنی مفهوماً نظام نسبتها می .آوریم مفهوماً بدست می ج(

 توانید اینجا بچینید و این عددها را کنار بگذارید.  اورید نمیبدست نی

در   خواهم بگویم شما برای این تقسیم و منزلتهایی که در جدول آمده یعنی می؟چگونهضربش را بعد  س(

اگر بخواهید  .دهید دهید و آن را در این قرار می دارید خارجاً کاری را انجام میو واقع اعتباری قایل نیستید 

چطور . بماند ای ضرب اینها یک چیز دو قبهاز باید   مثالً در مرتبه بعد  این منزلتها را به رسمیّت بشناسیده ک

 ؛متفاوت است  همانگونه که ابتدا عرض کردیم نوع تقسیمی که در سطح دوّم و سوّم شده  دیگری عرض کنم

اوصافی که ویژگی   فرمایید یعنی در سطح دوّم اوصاف درونی هر بُعد بیان شده ولی با همان توصیفی که می

مثالً بگوییم حال اوصاف درونی ظرفیّت که ممکن است همان که بعد در سطح سوّم نیامدیم  ...خاصی دارند

 بگوییم.را هم تا وصف دیگر  2منتها   ویژگی را هم برای آنها بگوییم

 اگر در خودش ضرب بشود. .ظرفیّت ظرفیّتِ ظرفیّتِ ج(

زمان زمان خصوصیت ظرفیت مثالً   گفتیمرا وصف  2حال در خودش ضرب بشود با مثل توسعه که  س(

 ؟بودن است

در توسعه را   اید در نظام اصطالحات اید. شما آمده در نظام اصطالحات این کار را کردهشما ظرفیت را  ج(

و شود  مرتبه در خودش ضرب می 2است که جهت عاملیّت   ظرفیّتکه گفتید و کردید ضرب   خود توسعه

 ظرفیّتِ  مرتبه که ضرب شده 2 ودر که ضرب شد ظرفیت ظرفیت شده  مثالً در دو بار آنو وقتی ضرب شد 

 . است ظرفیّت شده ظرفیّتِ

نحوة تقسیم و د یک روش برود بای  آیا تا آخرکه مهمترین مطلب این نکته است که آید  به نظر بنده می

بعبارت دیگر مطلق بودن تعریف را که رد است مهمترین مطلب این جدول باید از یک روش تبعیّت کند؟ 

 کنیدیا نه ؟ را شرط میاین حتی در خطوطتان هم جا و در همه   کنید تعریف می  کنید و به جایگاه می

 باید برای آن توضیح داشته باشیم. انجام دهیم دیگری طور اگر بخواهیم  س(

 گوییم ما برای تولید مفاهیم یک سیری داریم. لذاست که می !احسنت ج(
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 کنیم؟  سطح چکار می 2ما در این پس   تولید مفاهیم در اصطالحات شده س(

ا دیگری شده. در آنجطور   مفهومتولید   کنم. اگر در خاطرتان باشد اآلن که عرض کردم عرض می .خیر ج(

جهت عاملیّت( را در   ظرفیّت  وصف )توسعه 2این آمدند یعنی دادند دقیقاً همین فرمایش جنابعالی را انجام 

یک بلوف جدا هم آوردند و یک بلوف جدا برای زمان آوردند  دو قیدی خودش راو  کردند خودشان ضرب

را تشابک   ایم که اگر آن ادهبرای مکان یعنی اگر شما گفتید که ما یک کاری در نظام اصطالحات انجام د

 آید.  این بدست نمی  کنید

  ...آید؟ این اوصافی که بدست نمیچه  س(

 منزلتهایی که بین اینهاست. نه. این  ج(

 شوند.  پیدا میهای دور  منزلت س(

دشان شود یا نه؟ اگر ظرفیّت را در ظرفیّت جهت عاملیّت را در خو قدم قدم جلو برویم تا ببینیم پیدا می ج(

 داریم. می بررا تایی  2برسد و بعد بگویید ما یک  32ضرب کنید و به 

عاملیّت بعد که  .کنیم بعد هم در وصف ضرب می  ما ظرفیّت جهت عاملیّت را در وصف ساختاری .خیر س(

 شود.  آید که اینها می وصف بدست می 17

 اگر.... فرار از آن سؤال است سؤال این بود که «هذه بضاعتنا رُدّت الینا» ج(

 شود. پیدا نمی آن کارایی در و ساختار  اوصاف  بعد  اگر خود اوصاف توسعه را در هم ضرب کنیم س(

داریم. پس بنابراین اگر اوصاف زمان را تا بلوف  بعد قدم سوّم را برمیو شما همین قدم را بیایید  !احسنت ج(

اگر یک واحد آنرا هم  .نیست آن یک دانه از اوصاف ساختار در  ش ضرب کنیمدر خود  میلیارد 7633

که این کار را در نظام اصطالحات )متشابک بکنیم   تای دیگر ساختار 2تایی را با یک  2یعنی یک  ؛بگیریم

عبه از تا جعبه قرار بدهیم و هر ج 17قید در  32هم متشابک بکنیم که کارایی تایی از  2و با یک  (ایم کرده

را چاپ کردیم ولی چیزی را تحویل  گرچه مفهوماً آن ؟از چه جهت بریده باشد .جعبه باال و پایین بریده باشد

در   ثانیاً نسبتاًو خواهیم با یک روش دیگری ضرب کنیم که اوالً مفهوماً  گویید می دهد. حال شما می نمی
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گویا   بیاوریم، در نظام بیاوریم. یعنی بگویید دورخواهیم در جدول  خود مفاهیم مقیّد بشود. بعد بگویید می

تعریف   ه اولببرای اینکه مفاهیم اجمالیمان به تفصیل در دو رتبه برسد. رت  سازیست  یک کارخانه مفهوم

در جای سوّمی قرار و آوریم،  میدر جدول را  حال آن .ها تعریف تفصیلی نسبت  تفصیلی مفاهیم، رتبه دوّم

 دهیم. می

 مفهوماً.  ها تعریف تفصیلی نسبت برای س(

مفهوماً و منزلتاً.   ها تعریف نسبت  آوریم هم باالیی و هم پایینی. مرحله سوّم می  هر دو تا مفهوماً !احسنت ج(

را آوردیم در آنجا که تعریف مفهوم چه کیفیت چه کمّیّت، چه منزلتاً چه مفهوماً. کیفیّت آن  که آنهمین

چیست؟ این داخلش  یتوسعه یمفهوماً آن کجاست؟ مفهوم توسعه .توسعه یتوسعه یکجاست؟ توسعه

ترین کاریست  بگوییم این ابتدائی  . حال که یک چنین چیزی را درست کردیم67هست. نسبت آن کجاست؟ 

ایم. از مفاهیم اجمالی به مفاهیم  نظام ساخته  یعنی از مفاهیممان .بریم که جدول را به دور تعریف می

ما را به وحدت  خواهیم کثرت ها شده. حاال دیگر می ها و عنوان رسیدیم که نظام مفاهیم و نسبت تفصیلی

 شویم. معرفی کنیم. وارد جدول تعریف میرا معرففی کنیم. تبدیل موضوع را تبدیل کنیم. شیوه نظام 

 ایم. ا آوردهاینج  یعنی در دور جدول در واقع همان کاری را که در اصطالحات کردیم به این شکل س(

 کاری که ... ج(

 .تکثیر  دهیم در نظام اصطالحات انجام می س(

کنید با یک شیوه دیگری که  در تکثیر در عین حال بگویید آن تکثیری را که در نظام اصطالحات می ج(

 خواهید یک چیز بزرگی درست کنید. متناسب با تعریف است. آنجا می

 شوند. ای که از هم جدا می به همان شیوه س(

بار  32  ظرفیّت ظرفیّتِ  خورد گیرد که بدرد ما می بله فقط کار مهمّی که آنجا در اصطالحات انجام می ج(

قدرت   تکرار کردید  مرتبه 32اگر ظرفیّت را با که گویید  دهد. یعنی می کلمه تحویل ما می  تکرار بشود

 شود. فراگیری آن مال جدول تعریفی که بخواهد کل را بیان کند، می
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 دوباره بفرمایید. س(

قطعاً معنای آن با یک مرتبه   بار تکرار شد 32  ظرفیّت را جای این خانه که هستیم ظرفیّتِ اگر ظرفیّتِ ج(

خواهیم بسازیم که کهکشان تعاریف را در خودش  تعریفی که می  تکرار شدن فرق دارد. برای آن جدول بزر 

باشد و  تکرار کردن آن در درونش می  مرتبه 32  واحد آن .دیگر واحد آن یک دانه از اینها نیست  جا بدهد

ها هم منزلت قایل  یعنی به منزلتش باز در بین خود آن ؛مرتبه ظرفیّت را مطلق نگرفتیم 32معنای تکرار 

ی معنای و الی آخر شدیم. منزلت آن باز یک معنای ظرفیّت، یکی معنای جهت و یکی معنای عاملفیت یک

مرتبه بکار بردن  32کنید. یعنی اگر گفتیم این ظرفیّت نشانه  دارد. یعنی ظرفیّتی را که در آنجا تعریف می

نظام تعریف، بعبارت دیگر یک معنای دیگری غیر از معنای منزلتی  در ظرفیّت است. این یک جدول دیگر

کند. یعنی چه؟ عنایت بفرمایید: یک نظام تعریف  ه میبرای ما اضاف  ضربی و تبدیل کردن آن به نظام تعریف

دهد. این به وحدت  ولی این مفاهیم متعدد تحویل نمی کنید. دارید و در این و نحوه ضرب این کار می

گویید ادبیات ما  کنید که می دهد نه مفاهیم متعدد. جای دیگر کار دیگری می رسانیدن مفاهیم را تحویل می

در درست کردن وحدت باید سراغ جدول   درست کردن کثرت، درست کردن وحدتبه   باید تکمیل شود

  دیگربه عبارت تعریفتان بیایید. یعنی در این بیایید ولی در درست کردن کثرتتان باید همان رقم جلو بروید. 

بعبارت  مقدّم و مأخر قرار بگیرد.  برای درست شدن قالبهاالفبا حرف  17تواند  هایی که می گویا شما نحوه

علمیست که گردش هیئتهای مختلف را برای وقتی که   علم صرفکه گویند  در علم صرف میدیگر 

  گوید هر فعلی را که به شما بدهند دهد. می نشان می   مدل تکثیرمعانی مختلف را بکار ببرید  خواهید می

 27و تا نفی  27و تا نهی  27و امر تا  27و تا مضارع  27 و تا ماضی 27توانید اینگونه تکثیر کنید. مثالً  می

گویید  کند بعد می صیغه و هیئت پیدا می 26  فاعل و مفعول درست کنیداسم تا  21و استفهام  27و جهد 

  از یک مادّه فعلکه که گویید  شود این را از ثالثی مجرفد به اوزان مختلف ثالثی مزید برد. بعد می میکه 

اما قاعده برای تکثیر   زید. الزم نیست اآلن کلمات را برای شما بسازندتا کلمه بسا 233توانید مثالً  می

یعنی چگونه اینها را ترکیب کند و برگرداند و  ؛قاعده برای تکثیر نداشته باشد و بالعکس  دهند. اگر ادبیات می



227  ···························································································································································  

حال داریم  داشتیم وما یک تکثیری مال آنوقت  .تواند صحبت کند به وحدت برساند، قاعده نداشته باشد، نمی

 کنیم. یعنی به وحدت رسانیدن را می ؛بحث تعریف آن

 ...کنیم اآلن که داریم این را به عنوان جدول تعریف بررسی می س(

دهیم با همین متناسب باشد. البته یک  قواعدی را که می  آییم آنوقت در جدول تعریف که می !احسنت ج(

یعنی وحدت و کثرت  ؛عریف شما و جدول تکثیر شمااینکه جدول ت  سؤال مهم در سر جای خودش باقیست

گویید با قدم باالتر در والیت، تولفی و  شما، اینها در دستگاه خودتان در تعریف زمان، مکان و کارایی که می

الی آخر که آنها و والیت با تولفی دارد   این کدامش نسبت به کدامش در چه خصوصیّت  گویید تصرففی که می

اصوالً بعدش مجموعه دستگاه منطقیتان که دستگاه منطق محوریست با منطق بعد و  .بحثهای دیگریست

تا روی همدیگر در نظام مفاهیمتان چه نسبتی را به دستگاه فلسفیتان دارد؟ آنها  2منطق بعدی، آن 

رت بحثهایی است که الزم نیست وارد آنها بشویم. فعالً در اینجا که هستیم اینست که ما در آنجا فقط کث

درست   بلکه بگوییم کثرت ظرفیّت ادبی  معانی درست کردیم. البته صحیح نیست بگوییم کثرت معانی

های مختلف و بسیار زیاد ترکیب را به دست بدهد، عاجز نیست. در اینجا  ایم. ادبیات ما از اینکه نوع  کرده

 دهیم. یل مییعنی نحوة به وحدت رسانیدن را تحو ؛دهیم نحوة ترکیب کردن را تحویل می

اند که طبیعی آن  اگر این اوصاف در هم ضرب شده ؟چگونه توضیح بدهیماین را بعد از سطح دوّم  س(

اینست که اینجا دو قیدی بنویسیم یا مثالً باید یک سطح دیگر فاصله بشود یا چگونه بشود؟ یعنی اینکه بنده 

 این نیستیم.های  ما در قید و بند رعایت سطحکه کند  گویم معلوم می می

و اگر بگویید یکی از اینها مثالً هماهنگی تبعی تصرففی محوری و جا که قرار دادیم اگر بگویید همین ج(

جا معیّن کنیم و مثالً بگویید هماهنگی تصرففی مثالً ظرفیّت.   بگوییم هماهنگی تبعی ظرفیّت مثالً و برای آن

 بگویید هماهنگی ... 

نسبت به ظرفیّت هست،   تا خانه که زیر این 2ا قرار بگیرد. یعنی برای این این چه ربطی دارد که آنج س(

 این یعنی مربوط به این است.   تا یعنی تقسیمات 2ظاهر آن اینست که این 
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 تای ظرفیّت است. 2  خیر ج(

 .این است   دانم این چون عنوان گرفته می س(

 ای عرض کنم.  نکته ج(

 هستند؟ه ظرفیّتها مساوی خواستید بفرمایید چرا هم می س(

یک فرض است که   اند زیر بخش ظرفیّت کلف آن که اینجا قرار گرفتههایی ظرفیتتوانیم بگوییم که  آیا می ج(

تایی قرار  2مثالً یک )باکس( جعبه   زیر بخش ظرفیّت هستند. نهایت باید فاصله آن  تا 2بگوییم کل این 

تا خانه  2هم یک سطح را  بعد از آن  عبه یا خانه دو قیدی بگذاریمتا ج 2  تا دو قیدی باشد 2بگیرد که آن 

وصف   ای که هست تا خانه 2، این یک فرض است. فرض دیگر این است که این 2،2 قیدی بگذاریم. بگوییم 2

 ها هم زمانیست. طرف ها هم زمانیست. وصف دوّم اینطرف وصف دوّم این  دوّمش زمانی است

 قید؟ 2وصف دوّم هر  س(

 است.قیدی که در سطر باال هست زمانی  2وصف دوّم هر  ج(

 وصف دوّمش که مکانیست. س(

موصوف دوّم   سته هم زمانی خواهم، موصوف دوّم. موصوف دوّم زمانیست. موصوف دوّم این معذرت می ج(

نهایت   زمانی هستند  تا 2هر کند؟ اینکه بگوییم موصوف دوّم  هم زمانیست. این چه چیزی را تمام می این

ولی  .ست از اوصاف زمانست نه از اوصاف مکانه زمانی  یکی از آنها زمانی منسوب به کاریست. یعنی جهت

این کلفاً زیر بخش ساختار آمده و خصوصیّتی از وصف زمانی که  .جهت بودو خصوصیّتی از زمان که مکانیست 

  طرف جدول 2بگوییم در هر که پس صحیح است  .ست کردهموصوف دوّم کل کارایی را در  کارایی بوده

کار است. معنای   طرف 2و وصف اوّل در هر مکان است   طرف 2زمانست و موصوف اوّل در هر   موصوف دوّم

عین   که نحوة تولید و تکثیر مفاهیم. اصالً نحوة تکثیری نیست که بگوییم زیر بخشهای وصفاین است آن 

به هم وصف زمانی و زیر بخشهای وصف زمانی ولی مفهوماً   عد بکنیم! در سطح اوّلهمین کار را در سطح ب
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تقسیمات اوصاف زمانی با حفظ وابستگی مفهومی و   اینگونه نیست که بگوییم  متقوّمند. در سطح بعد

 استقالل منزلتی.

 طبق قاعده باال بشود.   گونهست همانا طبیعی آن این س(

 دوام پیدا بکند.  د با قاعده باالولی در اینجا که نبای ج(

 چرا؟  س(

 مگر مطلق است؟  ؟چرا باید دوام پیدا کند ج(

 چرا دوام پیدا نکند؟ س(

بگویید مگر از آن سطح  .همان قاعده باشد باید  برای اینکه نباید قبول کنید مطلق باشد. یعنی اگر بنا بود ج(

باید بگویید در سطح دوّم تولید مفهوم که همان قاعده بله گویم  می ؟ایم نیامده  در سطح دوّم تولید مفهوم

یعنی همان نسبتی بکار گرفته شده که در سطح اوّل تقسیم مفهوم بود. مگر نباید مرتباً   بکار گرفته شده

 ؟نسبتها در خود جایگاه و نحوة تقسیم تغییر کند

 نسبتها تغییر کند یا بیان بشود؟ س(

 شود باید همراه تغییر باشد یا نه؟ یعنی هر سطحی که بیان میتغییر کند بیانش بوسیلة،  ج(

 کند؟  چه چیزی تغییر می س(

  که زمانی تنهاآورده بودیم تا عضو  2  خوب عنایت بفرمایید. اگر به فرض محال .یعنی اینجا زمانی بود ج(

وصفهای را آوردید که  به مکان است. آنوقت باال فقط زمان بود ولی شمامشهر این که گفتیم  اند نمی بوده

و آن طرف ربط دارد یعنی طیف گویید به این  گویید مفهوماً به اینطرف و آنطرف ربط دارد. اینکه می می

تقسیماتشان فرق پیدا کرده در تقسیم اوّلین به دوّمین سطح فرق پیدا کرده، سطح اوّلتان این بود که این 

 که زمانِآورند میتا را اینجا  2فقط زمانهایی که دید بگویید نیام  ولی در اوصاف که آمدید .باال باشد  زمان

زمان،  اند. بعد هم بگویم مکانِ اینگونه  بگوییم همه تقسیمهای زمانو زمان کارایی بشود  و زمان مکان زمانِ

ای بیان کرد  اوصاف را بگونه  ... نیامدید اینگونه انجام بدهید. بلکه اوّلین تقسیماتتانمکان و مثالً مکانِ مکانِ
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در هم در آمیخت. یعنی   کارایی بود  مکان و طرف دیگر  زمان و آنطرف  که تقسیم سطح اوّل را که اینطرف

متقوّم ساخت. ولی تقوّم آن از نوع تقوّم تفصیل مفهوم است. نه تقوّم نظام مفاهیم. یعنی   باصطالح ما

ولی حتماً از تقسیم  .اوصافی کارایی برای خود زمانگویید اوصاف این را اوصافی زمانی، اوصافی مکانی،  می

زمان ظرفیّت که وصف زمانی،   بودیمگذاشته توسعه را این باال   قبلی تبعیّت نکرده است. اگر آمده بودیم

هماهنگی که   جای جهت گذاشته بودیمرا که وصف زمانی ساختار است محوری اینجا گذاشته باشیم،است را 

اینها بر کل جدول مشرف هستند. ظرفیّت که  .ت را اینجا گذاشته بودیم گفته بودیموصف زمانی کارایی اس

مشرف   مان را در اینکه زمان بر کل جدولقاعده قبلی  کار را کرده بودیم محوری هماهنگی شده بود. اگر این

یّت کند. این از روش قبل تبع  تقسیماتآید میای که بگوید سطوح را در هر سطح که  بر حسب نظریه  باشد

که گفتیم تقسیمات خود این  ولی همین .اگر این فرضیه را رعایت کرده بودیم  یک نظریّه و فرضیّه است

به هم تقسیم   رویم وصف را بیاور که تفصیل بشود تا بگوییم از مفهوم اجمالی به طرف مفهوم تفصیلی می

 خورد، بخورد! باید هم بخورد. در سطح دوّم است.  می

 قرار گرفتنش معنا ندارد؟  اید. این زیر قیدی را زیر ظرفیّت گذاشته 2  تا وصف 2مثالً این چرا  س(

 برای آنها معنا دارید یا نه؟   مگر زیر قرار گرفتن اینها که خصوصیّت زمانی را دارد ج(

  ...وصف درونی 2وصف زمانیست که یعنی  2گوییم  می .بله س(

 اید. آوردهیک اوصاف دیگری را بدست و اید  ی دارد. حال بعد از آن آمدهچنین خصوصیّت  متقوّم استزمان  ج(

ظهور   گر چه شیوة تقسیم، در واقع تقوّم حتفی مفهوماً ظهور نداشته و در سطح دوّم  یعنی اینجا در واقع س(

 پیدا کرده. 

 .فلسفه ظهور داشته بعد از آن مفهوماً ظهور پیدا کردهاول   ج(

 توسعه است.   مال عاملیّت  جهت  تا یعنی ظرفیّت 2ولی در عین حال صحیح است که بگوییم این  س(

 ها را اینجا آورد.همة زمانداد که شود انجام  شکل می 1توسعه است ولی عرض کردیم که مال  ج(

 آن کار را نکردیم.  .خیر س(
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  به همین دلیل که آن ؟اولویّت نداشته استچرا در نظر ما   خواهیم بگوییم آن کار را که نکردیم می ج(

کلف که گوییم  کار بعدیمان چه کار باشد. بعد ما میکه  خواهیم بگوییم می  در تکثیر مفهوم  اولویّت نداشته

موصوف دوّم زمانی هستند. ولی زمان با قید زمان باال با قید ساختاری اینطرف با قید  ها سطح سوّمشان این

 ست.کارایی طرف دیگر ا

کنیم که ببینیم آیا منزلتاً این سطح سومی را که  زمان را مالحظه می زمانِ زمانِ  تا خانه اول 2آییم  حال می

 داریم قید سوّمش زمانیست.

 اند. در گروه خودشان زمانی  هماهنگی محوری ظرفیّتس( 

  فقط هماهنگی آنزمینه،   وسیله  ولی هماهنگی  کنم. محوری هم در بُعد خودش زمانیست عرض می ج(

 تا دارید. 17زمان در  زمانِ زمانی است، شما یک خانه زمانِ

شده   زمان هم هست. این یعنی هماهنگی وسیله زمانِ و مکانِباشد زمان  زمانِ آن یکی باید مکانِ .بله س(

 است.

 درست است. ج(

 مکان است.  وسیله در بُعد خودش س(

خانه بیشترین سهمی  2ولی هر  .اند مکان و کارآیی شده  دو تا نسبت دیگر به نسبت بسیار ضعیف تبعی ج(

یعنی حاال  ؟ها بیابید. بگویید چه سهمی بیشترین نسبتها به مفهومرا که دارند از ظرفیّت دارند. یعنی شما از 

ها کجا  برم. بیشترین زمانی ا بکار میبیشترین ر یباید به نسبت تعریف کنید که کلمهداریم تا مفهوم  17

 هستند؟ بگویید زیر بخش ظرفیّت است.

 اند؟ اینکه زیر جهت آمده ؟گویید بیشترین را از کجا می س(

 ...حتماً این بیشتر از همه دارد. یعنی در حقیقت نسبت صحیح  نسبت به اینها و به آنها !احسنت ج(

 کل جدول س(



 ····························································································  222 

کنم عنایت بفرمایید. دیگر  است. به مطلبی که عرض می انش این زمانیکل جدول بزرگترین زم !احسنت ج(

رسد کوچکترین زمانی دارید، دیگر زمان  می 17تقسیمات که به  .نه فقط زمانی تنها  بزرگترین زمانی دارید

زمان است  یک جا بزرگترین است. ولی یک جا کوچکترین زمانست، اینجا   تا هست 17به نحو اشاعه در کل 

یعنی اگر بخواهید از  ؛زمانی بودند  وصف 2چرخد. هرگاه هر  همینطور می  هم به نسبت مابین آن .جاستاین

اگر   دست بگذارید، زمانی مکان باشد  خواهید از مکان اگر می  دست بگذارید، زمانی زمان باشد  زمان

اینها هم مقیّد باشند. هرچند اینجا هم تقیّدشان به   زمانی کارایی باشد  دست بگذارید  خواهید از کارایی می

فرع   شود که موصوف دوّم است. محوری که موصوف اوّل است اصل می  باز یکی از آنها ظرفیّت  همدیگر

شود. ولی این بزرگترین زمان را دارد و این کوچکترین زمان را دارد. حال شما بگویید  تابع می  وصف  شود می

مفهوماً حضور دارد. نهایت با کم و زیاد. البته به نحو اشاعه هم حضور داشته   ه نحو اشاعهتا ب 17زمان در 

باشد.  آن حتماً باید کم و زیاد در  گفتیم نسبت باید در اینجا معرففی بشودو باشد، نباید بحثی را که کردیم 

این مطلب   أخفر و اینهایی را که داردای بکار برود. آنوقت تعاقب و ت نباید مطلق باشد. باید یک جا مفهوم بگونه

مفاهیممان درست شده و باید به آن نظام   دیگریست که حال الحمداهلل  کند. بعد از آن مرحله را تمام می

 بدهیم.

االن معلوم شد  ؟چرا شیوه ما تغییر پیدا کرده و ست که توضیح بدهیم چگونها این  ماند ای که می نکته س(

 یّت آمد.تا زیر ظرف 2چرا این 

وصف ـ 2بگویید که توانید  را که بگذارید می توانید بگویید. هر دانه از آن هم همین را می در کل آن ج(

هر کدام از اینها نسبت به بُعدهای  ـ2. به همدیگر نسبت دارندـ 1بهم متقوّمند.   بگویید اوصاف و بگذارید

مفهوماً هستند. البته نسبت نظام در آنها  تقسیمات آن هستند و هم معرف نسبت نظام  اصلی که داشتیم

 شود. شود و آنجا مفهوماً می دیگر منزلتاً می و آید اینجا از مفهوم در می

 قیدی شده است. 2  ست که چرا این یک دفعها ماند این ای که می نکته س(
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یم تا بدست حضور مبارکتان عرض کردیم. اگر ما در ضرب بگوییم که باید به صورت ماتریسی ضرب بکن ج(

انعکاس ما داشتیم  !یم. اگر بگوییم نهدایم و آنرا اینجا آور باید بگوییم جای دیگری آنرا درست کرده  بیاید

نسبت به هم بوسیله اوصافشان   پس از اینکه هر بُعد  دیدیم. اگر انعکاس اوصاف هست اوصاف را در هم می

اگر پیدا کنند. حال   حال باید تفصیل نسبت ( تفصیل مرتبه اولکردند )یعنی تفصیل پیدا شدند تعریف 

یعنی یک مفهوم از خصوصیّت وصف کارایی  ؛تولید بشود  پیدا بشود باید مفاهیم نظام  بخواهد تفصیل نسبت

 مقیّد بشود.  مقیّد بشود و به یک مفهوم از خصوصیّت وصف زمانی  به یک مفهوم از خصوصیّت وصف ساختار

چرا؟   کنم: اگر ما بگوییم که در انعکاس که اوصاف باید نسبت بهم پیدا کننداینجا یک نکته ظریفی عرض 

یعنی معرفف نظام باشند تا تفصیل دوّمین قید پیدا بشود. اولین   برای پیدا شدن مفاهیمی که معرفف نسبت

کند. حال  تغییر می  تقومشان با تغییرات نسبت  سوم  در تقومشان ثابت نیستند  هم دومه تقوم اوصاف ب  قید

دهد. باید  در کوچکترین سطح نشان می  مفاهیم را در زمان، مکان و کارایی  هایی که تغییرات نظام نسبت

 تحویل بدهید.

دهد؟ چون مفهوماً متقوّمند. وقتی که مفهوماً شد یعنی منزلت که نیامد  چگونه تغییرات را نشان می س(

 یعنی هنوز نظام نشده.

 ...اًولی مفهوم  نظام نشده ج(

 شود. و طبعاً تغییر هم در آن نمی س(

متغیّرها را کم و کیف و کنترل کند. یک وقت   خواهد بصورت وسیله یک وقت نظام می .مهمّ همین است ج(

 این مفهوم در صورتی که با این قید بیاید فرق دارد با این مفهوم در صورتی که با آن قیدکه خواهد بگوید  می

 .بیاید

 گویید؟ می  ر نسبتبه این تغیی س(

تغییر نسبت در خود مفاهیم. در خود مفاهیم نه در منزلتها. اگر زمان، مکان و کارایی در   گوییم به این می ج(

کنید که بر آن  اوّلین قسمت این بود که اوصافی که برای آن ذکر می  خود مفاهیم، مفهوم مطلق نداشته باشد
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دوّمین  .یکی هم زمانی باشد ؛مال زمان باشد  ی، یکی کاراییآن اوصاف یکی زمان  شوند اوصاف تعریف می

یعنی در خود  ؛در خود نسبت دادنشان هم مطلق نیستند  مطلب گفتید که در عین حال که نسبت دارند

باید وجود   در اوصاف زمانی، مکانی، کارایی  اصالت کیفیّتی نیستند. اختالف پذیری نسبت  نسبت دادنشان

آورید. البته  پس باید خودشان را قید خودشان بیاورید. حال که خودشان را قید خودشان می  داشته باشد

  توانید بیاورید. طبیعی است که یا بگویید موصوف دوّم رقم می 2  آورید خودشان را که قید خودشان می

را در جدول باال  گویید زمان اوصاف توسعه باشد. اگر می  ساختار یا موصوف دوّم  کارایی یا موصوف دوّم

یعنی تغییراتش  ؟گویم باید کمترین تغییر را بپذیرید گویید چرا می توسعه باشد. می  باید موصوف دوّم  آورید

در سطر مثالف بنویسیم   را نگاه کنیم. اگر ما بیاییم روی جدول ماتریسینقض آن شود. بر فرض  اصلی می

قیدی تحویل داده  1تا  2طبیعتاً   تبعی بنویسیم  رففیتص  در ستون هم محوریو زمینه   وسیله  هماهنگی

چون اگر  .آنرا بنویسید  هیچ طرف از جدولکه اواّلً صحیح نیست   ولی یادمان نرود این دو قید  شود می

قید دوّم ساختار است. از زمان هم که چیزی در آن   که نیست  ساختارستمال قیدی  1تا  2بگویید این 

حالت دارد یا اینکه خودش را در خودش ضرب کنیم یا 2این از زمان در آن نیست.  یعنی انعکاسی ؛نیست

مفهوم تواند نمیدر درجه دوّم که دهد  چیزی را که تحویل می  اینکه خودش را در یکی ازطرفین ضرب کنیم

بُعد نکردید  2 ضلع. متقوّم به 2نه به و اید  چون یک ضلع را به یک ضلع دیگر مقیّد کرده  تقوّم را اثبات کند

 اقل بگوییم این را خُرد و کوچک کرده.  دهد که ال و نه معنای ضرب خودش در خودش را می

 ارتباطات خودش را کامل کرده.  س(

دیدن   ولی اگر گفتید که مرحلة سوم انعکاس .نه ارتباطاتش را در نظام  اید نه ارتباطات خودش را دیده ج(

تواند مفهوماً تعریف کند. یعنی  کارایی را میو مکان   لف از زماننظام مفاهیم هست که نسبتهای مخت

شود. گرچه این ارتباط با یک عملیاتی خارجاً الزم باشد، عیبی ندارد. آنکه مهمّ  تعریفتان تقریباً تکمیل می

 نیست. 
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  هر چند در کل محور زمانست  زمانست  در آن محور اصلی  تا نوشته شده 2چه که زیر بخش توسعه آن 

مکانی   تای اینطرف و آنطرف. طرف ساختار 2تا  1بیشتر از   مالحظه شده  تای باالیی زمانی 2ولی آن 

هر چند باز این نحوه  .مالحظه شده بیشتر از دو بخش دیگر  مالحظه شده بیشتر از دو طرف دیگر و کارایی

 ید در نحوة دیگری ترکیب بشوند تا خود نظام را تحویل بدهند.مال مرتبة مفاهیم است. اینها با  تقسیم شدن

 والسّالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته                                                                



 بسمه تعالی

 

 22جلسه 

اصطالحات است. این تعریف : بحث امشب ما پیرامون الهاشمی السالم و المسلمین حسینیحجت ا

 کلمه توسعه، ساختار و کارآیی را معناابتدا  ؟ه اینجا بکار رفته ، معنایش چیستکاصطالحات در مفهومهایی 

در چند تکامل یعنی  .بریم می به مفهوم تکامل خاصی که برای نظام فاعلیت هست بکاررا کنیم. توسعه  می

 شکل قابل بکار بردن است.

هر  ،به این بیان که .معنای نقص و کمال، نقص از کثرت و کمال از وحدت هست یکی این که بگوییم در

این به کمال  هتا شد 2حاال و جزء داشته  تا 23شود کاملتر است. یعنی اگر قبالً   چه شیء به بساطت نزدیکتر

 صرف الوجودی بگیریم که هیچ ،از نظر فلسفی ،معنای کمال را در یک رتبه برسد به اینکه تا نزدیکتر است.

 یک نوع تعریف برای کمال هست. گذر از کثرت به طرف وحدتپس  .گونه کثرتی در آن قابل لحاا نیست

بعنوان یکی از  ،که برای نفس است کمالی ،شود آنرا از شئون تعریف اوّل ذکر کرد میکمال که دیگر نوع 

هر چه از و کند،  می رثگویند تعلفقات نفس آنرا متک یعنی می شوند. می لئتعریف مفهومی کمال قامصادیق 

طبیعت و  از جنفتِباید به عبارت دیگر  .کند می شود و تکامل پیدا می تعلفقات دفع ید بکند به بساطت نزدیکتر

اوسع ز جنفت عالم طبیعت بسیار مثال حرکت کند. آن جنفت ا لذفات پست حیوانی بگذرد و به طرف جنفت عالمِ

تر است. به همان میزان که اوسع است تجسّد و ترکیباتی که آنرا بسیار لطیفتر و بسیط ،است به یک معنا هم

از جنفت اوصاف  . بایدکند کمتر است. باید از جنفت مثال هم بگذرد و به طرف جنفت اوصاف برود می متجسّد

انقطاع از خود اوصاف  بلکه مطلوب و مقصود او .و مقصودش نباشد مطلوبها هم وصفدیگر تا بگذرد نیز 

این چه و در عین حال هر  ؟شده  ساده؟طرف  خودش باشد. دلباخته صفات جمیله و زیبا هم نباشد. به 

-بیشتری میسعه ؟شود  به او کنیم سادگی فوق سادگی یعنی گذر از کثرتها  می ذکر که را هم ایسادگی
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دوباره  آنگاه کند که می شایستگی خلعت خالفت را پیداجایی که شود تا  می کمال بیشتر نتیجه دهند و ؟در 

بلکه او به  ند.ولی نه نزولی که نزول تعلفقی باشد. کثرتها متصرف در نفس نیست ،کند می نزول در کثرت پیدا

بر نفس شما متصرف  کنید، آب می برای آب بی تابیشما شود. یعنی وقتی  می متصرفف در کثرت ،خالفت

و  ،آورد تا آب را برداشته و تناول کنید می جسم شما را به حرکت در و شما متصرف استجسم است. اول در 

 که در وصف شما متصرف استسپس شود و  می مشغول آب فکر شماو بعد در فکر شما متصرف است 

ال و عالم اوصاف بتوانند شما را به عالم مث ،ولی اگر از اینکه عالم طبیعت .کنید می احساس حالت تشنگی

که از وقتی شوید. شما  نمی شما متاثر از خودتان نسبت به شرایط ،خودشان مشغول کنند گذشته باشید

بلکه به  ،ولی نه به لحاا خودتان .را داریدخودتان ده ااوصاف گذر کردید شایستگی مالک بودن خودتان و ار

اول در اوصاف بعد در یعنی  .کنید تصرفات الهی میدر اشیاء  نیز ولحاا خالفتتان و بنابراین در خودتان 

 پس با کم شدن کثرت و گذر از کثرت و نزدیک شدن به بساطت کنید.می بعد در خارج، تصرفات الهی ،مثال

 سیر کمال را طی کرد. این احتمال دوم بود.توان می

دامنه تصرف وجودهای کاملترند. موجوداتی شود. کثرتها  نمی در احتمال دوم دیگر از تکامل جامعه بحث

 که در مراتب تکاملند بر حسب مرتبه تکاملشان و ساده شدنشان و نزدیکتر شدنشان به بساطت، تعددشان کم

 کنند. کثرت از عالم نقص است. می نقصشان تکثفر پیدا بشود و برحس می

گوید  می کند و تکامل بیان می احتمال سوم یک معنا برای مفهومدر در احتمال سوم اینگونه نیست. 

 بلکه« د کمالیتواند فارغ از تغییر باشد. یعنی نباید بگوی نمیبدهید،  نسبت به مخلوقتوانید میکمالی را که 

نسبتش به کمال بیشتر شود و اگر  باید یعنی منسوب به کمال. گوییدوقتی تکاملی می «.تکاملی»باید بگویید 

مال به معنای ک .باشد «شدن»که باید مرتبا در حال به این معناست شود بخواهد نسبت به کمال بیشتر ب

تواند قابلیت اطالق به مخلوقات را داشته باشد. و  ( نمیمثل وجود در برابر عدم)مفهوم تجریدی در برابر نقص 

ا باید مفهوم موجود تکاملی مرتب تواند تکامل را معنا کند. پس در احتمال سوم به ضد آن هم نمی تعریف آن

درخواست کند. حال این موجود تکاملی که منسوب  او مرتباًو به آن اعطاء کنند  مرتباً یعنی اب باشد.یکمال 
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قدرش به اینست که  ـ یعنی به تکامل خود نسبت هستـ ست ابه توسعه نسبتش  و ارزش اوبه کمال 

ب و بساطت محال است. در این فرض عدم ترکی ؟منسوب بودنش به تکامل افزایش پیدا بکند. چگونه

افزایش پیدا کند یعنی وحدتش توسعه پیدا کند.  هم باید کثرتش همانگونه که باید وحدتش توسعه پیدا کند.

کند.  نمی بیشتر شود کمال و وحدت را به بساطت تعریف هم وحدتش شود. می همانگونه که کثرتش بیشتر

معنی  نیز کثرت را از تعدد. نه مفهوم کثرت آن کند و نمی چون وحدت را به مفهوم تجریدی از واحد اخذ

 مفهوم دوئیت یا مابه طور کلی . اگر است شده انتزاع دهد و نه مفهوم وحدتش از واحد می دجمع واحد و تعدّ

در  ،واحد و مقابل اشتراف و وحدت و تعدد در معنای اختالف به یک مفهوم انتزاعی بگیریم. را به االختالف 

ای باشد که گونهبه نوع برخورد کردن به مفهوم وحدت و کثرت است. اگر  هم یک این یمبگیر مقابلش تعدد

کنیم و  می انتزاعو واحد را افزایش را در دوتای با هم شرط کنیم. یعنی اول نگوییم از تعدد و اختالف، عدد 

-و میبینیم  می ابه عبارت دیگر تغایرها ر یا گوییم چیزهای مختلف می جمع واحد با همدیگر تعدد بشود.

، جدا کردن و فرق گذاریست. حال یک مفهوم شعداد، احصاء، شمارگوییم که هر کدام قابل تمیز، تغایر، اِ

از  آن را گذاری بخواهیم بکار ببریم وفرق و عدد را برای شماره کردنچنانچه . گیریممی بنام تعدد مشترکی

بگوییم هر موضوعی  و وحدت را مالحظه کنیم مقابل آن نیز بخواهیم درتنوع موضوعات انتزاع کرده باشیم و 

در بحث و از هر دو واحد و تعدد را انتزاع کنیم.  و را مقابل آن تعدد بگذاریم این و خودش خودش هست

ممکن است و بعد یک را در درست شدن تعدد و اعداد و امثال ذالک اصل قرار  2+2هم بگوییم  انتزاعی آن

مطلب است. در اینجا سعی ما بر این است که مفاهیم را از خصوصیاتشان در مراتب هم یک نوع بیان بدهیم. 

این خودش، خودش هست  که با سلب و ایجاب هم کار کنیم، در عین حال مختلف تجرید و انتزاع کنیم. و

 و تمایز دارند.تعدد  و قابل فرق گذاری هستند ،شوند می متغایر و پس یک واحد است. این و این دو تا واحد

 تا بخواهیمبعبارت دیگر بسیط و مرکب را روبروی هم نگذاریم  .مفهوم اینگونه برخورد نکنیم اولی اگر ما ب

تر عرض شد بخواهیم وحدت بالعکس بر حسب بحثهایی که در سطح قبل .ریمبُبا سلب و ایجاب اینرا از آن بِ

ه ک تألیفی نه .کثرت و ذات کثرت متقوم به وحدت باشدترکیبی را مالحظه کنیم که ذات وحدت متقوم به 
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ایم و به نحو مضاف و مضاف الیه آنرا اضافه کرده باشیم. بلکه هر کدام کنار هم گذاشته اآلندو ذات مختلف را 

بگوییم اگر کثرت زیاد شد باید همانوقت باید اگر اینگونه فرض شود  که .بدانیمو مقوم ذات را وصف ذات غیر 

فلسفی این مثال  نظر اگر وحدت زیاد شد باید کثرت هم زیاد شده باشد. باید از و ت زیاد شده باشدهم وحد

هر  ( وزنم نه اینکه واقع آن اینگونه باشد می مثال)عضو داشت  2بگوییم وقتی که مجموعه ما  و را بزنیم

نخ داشتیم که هر کدام را به بقیه تا  12مثالً تای دیگر بسته شده بود. در این مجموعه  2تا نخ به  2عضوی با 

. جاذبه و امثال آن )که بعدها خواهیم گفت( ،تعلقمثالً را بردارید و جای آن  هاکرد. حال نخ می وصل

 تا نخ به هم وصل 12با تا عضو داشتیم دیگر  23. حال اگر (زنیم می فعالً مثال نخ را)ولی  .گذاریم می

هر عضوی را مثالً حال که حساب بکنیم  .تا نخ به اعضاء دیگر متصل است 2هر عضو با  . بلکهشوند نمی

گوییم  می حال .شوند می تا نخ به هم وصل 2*7=13 که کند می تایی دیگر برخورد 7نخ با  7گفتیم با 

نکه هر ایاگر بخواهیم یک دانه از اینها را جدا کنیم بر فرض  شوند. حاال می نخ به هم وصل 32( 2*2=32)

تا تکه از آن جدا شود. در حالی که  2باید زیرا جدا کند. بسیار محکمتر است.  نخی یک تکفه ای را بخواهد

خود این  گوییم نه اینکه عین همین باشد.( اگر این نخها به حقیقتِ می شد. )از نظر مثالی می تکه 2قبالً 

تجزیه نیست. این مثال رده اول وحدت و  و دنکنم( اصالً قابل کن می وصل باشد )از باب مثال تجزیه که

کند اصوالً هویت این به منصبش  می شد که در تغییر و تکاملی که پیداگفته کثرت و انسجام است. حال اگر 

 اقتدار و حضورش در کل به میزان ارتباطش به کل هست. یعنی تعریف تکامل کل، تعریف تکاملِو هست. 

تواند تعریف شود. آنگاه افزایش کثرت جدای از افزایش  می اء و وحدتشانباشد. کل به کثرت اعض می اجزاء

 سیر هر دو با همدیگر است. یعنی وحدت قابل فرض نیست و افزایش کثرت جدای از وحدت.

 شود؟ می برادر پیروزمند: افزایش وحدت یعنی انسجامش بیشتر

فرمایید(. تعلق بیشتر به چه ج: افزایش وحدت یعنی انسجام شدیدتر، تعلق بیشتر )خوب عنایت ب

 !دیگر نتواند به باالتر تعلق پیدا کند؟ یا نهاین است به معنای  ؟معناست؟ این وابستگی بیشتر به چه معناست

کند. اگر فرض این باشد که اگر والیت باالتر نباشد امکان تحقق  می تعلفقی را که بین والیت و تولی تعریف
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-کند. وابستگی می تولیاین خالفتش تواند خالفت بکند از طریق  می تی کهبه درجانیست. یعنی تولی باالتر 

علفت حضورش در پایین تر  و تراش به پایینکند )بنا به بیان قبل( علت توجه می اش به باالتری که آنرا ساده

 شود. میتضعیف ربط کل به باالتر  ،اگر اینها بهم ارتباط داشته باشند که گوییم نمی است. بنابراین هرگز

د که یگیرب اینها را به خودشان متعلقتا  شودباعث می گوییم تفسیر ضعیف از ارتباط اینها بهم هست که می

اگر کسی گفت در اینجا قانون پرستی  .شود می و احیاناً در تجرید توجه به عالم کثرت گرفته نیز در نسبیّت

اگر )تفات به خلق خداپرستی است نه خلق پرستی. علت التفات به قانون و علت ایجاد قانون و علت ال و نیست

 ،. آنوقت معنای کمال را باید فقط در مفاهیم خودتان ببینید. یعنی نه مفاهیم(چنین چیزی فرض و تمام شد

اوّل بریده در شکل  .نه بریده از حرکت نیز بر اساس قانون مطلق باشد و ،تجریدی و تألیفی باشد و نه مفاهیم

توسعه را به اگر ای دیگر بیان کنید. تالیفی نباشد. بلکه باید مفهوم را بگونه در شکل دوم از حرکت نباشد و

تاریخ و تکوین هم بکار برود.  ،تواند برای جامعه پس میبریم  می گوییم بکار می معنای این تکاملی که

برای  ؟یعنی  تکوینهمانگونه که تکامل تکوینی تکامل تشریعی و تکامل اجتماعی فرض دارد. اما تکامل در 

 که به دسته دوم تکامل تاریخی هشرایعی هم نازل شد ؟یعنی  عالم یک سیر قایلید. تکامل در تشریع

به موجوداتی افتتاح کرده که از همه  اول خداوند تبارف و تعالی (تکامل تکوینی)گویید. در سیر اول  می

یعنی متعلق و  های مختلف موجودات دیگری راردهبعد برای آنها در  (اندموجودات دیگر نبوده)اشرف بودند. 

با ایجاد  شوند، بعدها خواهیم گفت. می خود این تقسیمات چگونهاین که . است خلق کردهوابسته به آنها 

قابلیت نزول شرایع پیدا شده  جایی کهکرده است. تا  ترها دامنه خالفت آنها را گستردهاین وابسته دائمی

چون در اینجا  ،دهیم می را لقب تاریخی ؟به بعد  . از نزول شرایع(و قابلیت نزول شرایعیعنی خلق دنیا )است. 

مثل عالم )حضورش کم رنگ باشد با برای اینکه هر جا اختیار حضور نداشته باشد و  تاریخ نظام خالفت است.

 .«الیفترونو النهار یسیحون الیل و »کنند  می نظام تصرفات نیست. آنها تبعیت ،عالم تکلیف نباشد ( وملکوت

یعنی فقط وحدت و کثرت تنها کند.  می توسعه پیدا دارد آنجا که باید اراده توسعه پیدا کند، لقب خالفت

به نظام خالفت نرسد کمال  (وحدت و کثرت)نظام تکوین اگر دهد.  می نیست که تکامل را در نظام تحویل
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آنوقت  .شود می آید از ملک اشرف می موجودی که پیدا نکرده است. آنجا که به نظام خالفت میرسد آنگاه

 سهیم شدن اراده ها در همو این به معنی کند.  می در اراده پیدا یتوسعه ،نیابت و خالفت در مراتب مختلف

ها در هم غیر از سهیم شدن در نفس تغییر تبعی است. در قدرت تصرفف و قدرت . این سهیم شدن ارادهاست

که اینجا والیت تاریخی یا بیاورید ـ د و در پاورقی یکن می که آنجا را حذف ـ شود می تکامل پیدا ،خالفت

چند همه  برسند. هر)ص( آیند تا به شریعت حضرت ختمی مرتبت  می شود. شرایع مختلفی می تشریعی

و  شرایع دیگر هم از پرتو انوار ائمه طاهرین صلوات اهلل علیهم اجمعین هستند. چون فرض این است که عالم

آنچه در اوست به وجود مبارف نبی اکرم صلوات اهلل علیه و آله و سلم تعلق دارد. چرا اینگونه است؟ چون 

چون باید بقیّه را متعلق به او خلق  .کاملترین موجود است. یعنی محوری ترین موجود است ،اولین موجود

ی شالوده ستون اصلی آنست باید روی بار چون همه کهاست فنداسیون ساختمان در کنند. مثال ساده آن 

باصطالح سنگ اوّل باید از همه محکمتر باشد.  یا نحوی برخودش به وضعیت زمین محکمترین باشد، آن به 

اگر  . چونتریننه پایینشود باید باالترین باشد که باید حوزه خالفت به آن ختم و مشیت در آن نازل  ییآنجا

تعلق پیدا  )ص( به نبی اکرمباید متعلق کرد. پس شرایع دیگر  ه آنب چیزی را تواننمیترین باشد پایین

 طور که امم قبل باید تعلق پیدا کنند. از این مطلب بگذریم در بحث خودمان بیاییم. همان ،کنند

شود.  می اجتماعی بعد هم والیتِ ، کهوالیت تاریخی یا تشریعی باید از توسعه و تکامل خالفت پیدا بشود

به والیت تاریخی تولی داشته  باید های تاریخی هست. که طبیعتاً والیت اجتماعیی مال مقطعوالیت اجتماع

باشد. همانگونه که باید امّتهای قبل تولفی داشته باشند. ولیّ تاریخی ائمة طاهرین و صلوات اهلل علیهم 

تعلفق ی به ولیّ تاریخی شوند که ولی تکوینی هم نسبت به کل کائنات هستند. و باید ولیّ اجتماع می اجمعین

از  )ص( داشته باشد، همانگونه که انبیاء سلف باید تولی داشته باشند. نهایت نحوة تولی آنها به نبی اکرم

رسد اینگونه  می . البته بنظربوده است اینها از طریق چیزی که بعداً خواهیم گفتو طریق نزول ملک بوده 

بلکه دستگاه تعطیل شده باشد  نبوده است ووحیات و اعمال نیست که امداد ملک در پیدایش ادراکات و ر

 کنم. می مطالب دیگریست که عرض لوحکند. نحوة آن  می نحوة آن فرق پیدا
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از اینکه این مسئله را در شکل بسیار کلی و اجمالی عرض کردیم معلوم شد که باید مفهومی برای پس 

تواند دور باشد و از کارایی یعنی خالفت و  نمی ساختار هم از ،تواند دور باشد نمیکمال داده شود که از کثرت 

-میساختار به تکامل وابسته است واضح است. شما  تواند دور باشد. حال اگر بخواهیم مفهومِ نمی تقاضا هم

این رابطه ها و که تا بند است.  13مثالً  اآلن عضو بسته بودیم 2 به آنها را و گویید بندهایی که داشتید

شود، یپرستش که واقع م وبه مرتبه تکامل وابسته هست. حتماً بگویید کارایی  که کند می را درستنظامی 

خواستی که نسبت به باالتر دارند، هم به ساختار و هم به تکامل وابسته است. این  تولی و در ،جمع اینها

 دارد.ارتباط  هم به وحدت و کثرتش و هم به نظامی که این طرف هست حتماًکه پیداست 

 چرا؟ چون فرض ما اینست که .گذریم تا بعداً تفضیلش بیایدو میکنیم  می به اجمال عرضحاال اینها را 

که مفهوم باید در سطوح مختلف تفصیل پیدا کند. چگونه؟ چون  و توانیم مفهوم را مطلق تعریف کنیم نمی

گرچه  ،در کثرت است ضور آنحبه پیدا شدن  ،در نفس تعریف جاریست. کمال ارتباط و کثرت بحث وحدت

خودش و به خواهم اینرا بریده از همه مفاهیم  می منکه بگویید  توانیدنمی شما در مفاهمه یک مفهوم باشد.

توسعه آنرا به بحثهای  هم در معنای شود. تا اینجا می معنا کنم. پس طبیعتاً سطح اول اجمالی به طور مطلق

ای که بگونه ،تکامل افزایش وحدت و کثرت است بگوییم که مقبل وصل کردیم و االف باید در یک کال

گوییم در  ؟ میشود می گویند چگونه ممکن می نداشته باشند. را هیچکدام از آنها قابلیت انفکاف از یکدیگر

وحدت و  اینکه شود مگر نمی گوییم قرب حاصل شود  می؟ممکن می افزایش کمال یعنی ارتباطِ به مبداء

که در وحدت و  و بگوییم نظامی اینجا به اجمال بیان کنیمدر زیاد شود. در مورد ساختار هم باید  آن کثرت

 .چه وحدت و کثرتی؟ وحدت و کثرتِ تکاملی، تقربی، منسوب به قرب و کمال .کثرت قابل مالحظه هست

 یجدای از آن دو تاکند  می هم که در تولی و تقرب ظهور پیدا ایپس ما ساختار ایستا هم نداریم. کارایی

 دیگر نیست.

وصف  2مفهوم داریم که عنوان  2خواهیم تعریف بکنیم می گوییم در ابتدائی ترین سطحی که می بنابراین

 هستند.
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 س: کارآیی را کیف تقاضا بگیریم؟

به زمان است. چیز دیگری  آن که یک طرف آن به مکان و ساختار و یک طرف دیگر ییکیف تقاضا .ج: بله

 ه اثر تقرفبی در کارآیی، شاخصه اثر تقرفبی است.ک توانید بگویید. می نیز

 کند. می س: ظهور و بروز

حال یک قدم  .ممکن استآن از طریق کارآیی  ،ارزیابی کنیمرا یعنی اگر بخواهیم تکامل  !ج: احسنت

بیاوریم بررسی  تریین، اینها را مقداری از این اجمال پاهااوصافی را که بتوانیم بوسیلة آن رویم ومی جلوتر

تا  2کنیم  می اوصاف را ذکر وقتی بعد باید 2انعکاس اینها در هم بعنوان  که در گفته شده . قبالًکنیممی

ن خاصی وصف را با عناوی 2خواهیم آن  می ایم. حالتحویل بدهیم. این را قبالً در بحث تمام کرده را وصف

مفهوم بدانیم که خواهیم  می قبالً طرح شده است حال به همدیگر که مشخص کنیم. غیر از نسبت اینها

 که یک وصف از این ؟است  توسعه یا تکامل ؟برای  وصف 2یعنی چه؟  «عاملیت»و  «جهت» ،«ظرفیت»

 باشدمی شود که جهت می یک وصف مکانی فرض ،باشدمیشود که ظرفیت  می زمانی فرض ،اوصاف ؟سه 

ظرفیت چیست؟ حال اول ما باشد. میشود، که عاملیّت  می کارآیی فرض ،باشد و یک وصف هم در خود زمان

گویند.  دیگر میگوییم ظرفیت گنجایش چیزی را نسبت به چیز  و می کنیم می ظرفیت را به زبان تبعی بیان

ظرف برای اینکه چیز دیگری در آن جا بگیرد.  وعاء و یست. چیزیدیگریعنی ظرف یک چیز و مظروف امر 

وری برای آب ظرف است. پارچ هم برای آب ظرف است. دریا هم برای آب ظرف است مظروف هم لیوان آبخ

گاهی با حفظ قرینه در معانی دیگر نه، گویید  می رود؟ می گوییم آیا این فقط به این معنا بکار می آب است.

 دار از حجم آب راگویند ظرفیت این شبکه آبرسانی این مق ؟ میچه چیزیمثالً گوییم  . میرود می هم بکار

 یگویید این اشاره می ه فرقی کرد؟چ گوییم با ظرفیت قبلی که آب در لیوان بود می تواند انتقال بدهد. می

شبکه ، گویید اگر فشار بیشتر بشود می بیشتر بود. و مظروف را داشت. معنای تحمل در آن بیشتری از ظرف

آییم. برای شبکه  می ل از شبکه آبرسانی مقداری باالتررود حا می گویید آب از لیوان سر نمی شود می منفجر

گویید وقتی  در اینجا میگویید مس هادی الکتریسته است.  می شوید. نمی یک جدار جدا قایل دیگر برق
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توانیم  می شود. پس بنابراین میزان تحمل را هم می در حوزه الکتریکی ذوب ودر قوس الکتریکی  ،تحمل نکند

و ورود و خروج نیرو، تحمل نیرو به تغییر پیدا کرد.  ی میزان تحملمعنای گنجایشدر اینجا . بگوییم ظرفیت

گوییم اگر ایمان  می دارد، ظرفیت ندارد.یا توانید بگویید  می این معنا ابه کلیه مقاومتها در کلیه سطوح دیگر ب

یعنی  ،یید ظرفیت نداردگو می بعد و شکند او را میدرجه دهم بر کسی که مرتبه نهم هست عرضه بشود 

 آییم. می تحمل این امر را ندارد. از اینجا یک مقداری باالتر

 هم تحمل شد یعنی گنجایش شد یا تحمل؟قبلی س: 

آنجا باز  در مثل آب و شبکه لوله. شد ج: از گنجایش درآمد و تحمل چیزی که با مظروفش فرق دارد

شد تحمل ولی ظرف و مظروفی در کار نیست. ورود و معنای ظرفی و مظروفی داشت. از آنجا باالتر آمد 

 ؟وقتی  گویید می در معنای کمال دخالت کرد. و باالتر آمد هم از آنجا است. قدرتی مثل برق یک خروج

 معنای ترقفی را که معنای آن نیست که بخواهد چیزی وارد و خارج بشود. به تحمل ایمان درجه دهم را ندارد

 ممکن نیست. برای او رعت در ترقفید این سیگوی . میدهد می

 س: ترقفی یعنی تکامل؟

تر از گویید ایمان درجه دهم، ایمانی کامل . میتکامل را بگذارید و همان . کلمه ترقفی را حذف کنیدبلهج: 

او خواهند  بلکه می بگیرنداو بدهند و مثل برق از  وخواهند چیزی را به ا نمی ست. بعد کهی نهم اایمان درجه

او چون هنوز ایمان باالتر برای  یگویند عرضه . میشکند و می تواند باالتر بیایید نمی گویند می باالتر بیاورند.

هم هست، ممکن نیست. بعبارت دیگر اگر کسی که رتبة خالفتش به یک مطلبی  به درجه آن تولیت او

به خود آن مشغول و او ی چیزی بدهند نرسیده باشد به او بدهند، این به ضرر اوست نه به نفع او. اگر به کس

پس ظرفیّت توّلی و تعلفق با ظرفیّت والیت و  نیست. شود و از راه باز بماند، برایش مضرف است و برای او اعطاء

سرپرستی باید تناسبی متناسب با مراحل کمال داشته باشد. حال اگر برای ظرفیّت مفهومی فیکس گرفتید. 

 ولی جزو مفاهیم تجریدی مطلق گرفتید یک گونه است. و آن رانزدیک شدیم(  )تا اینجا که آمدیم به مطلب

فقط  شود ؟مفهوم عوض می توانند معنا داشته باشند. می اگر گفتید ظرفیت، جهت و عاملیت با همدیگر
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 گویید ظرفیتش نمی لذا .ای؟ اشتدادِ تکاملیاشتداد بگیرید، ولی اشتداد چگونه و ظرفیت را به معنای شدّت

اند. اشتداد تکاملی تعلفق اگر در والیت و گویید در نفس ظرفیت حرکت را شرط کرده بلکه می عوض شود.

تواند مفهوم خودش را بدهد و اال اینجا  می قرار بگیرد ،یعنی در آن مجموعه ای را که بعداً خواهیم گفت ،تولی

 جمالش باشد.شود. این باید مرتبه ا می باز از سایر مفاهیمی را که داریم جدا

 س: پس معنای اجمالش

 شود. می ج: اشتداد تکاملی

 س: اشتداد تکاملی که باید با دوتای دیگرش معنا بکنیم.

اشتداد تکاملی یا تقربی با دو ؟مفهوم  ببنیم  باید کنیم. می ج: اشتداد تقربی. االن با دوتای دیگرش معنا

 ود؟ش تمام می تای دیگری که از اوصاف زمانی هستند چگونه

 س: قبل از این، االن با تعریف خود توسعه چه فرقی کرد؟

در  گفتید. می ای غیر از آنجا بکار برده اید. آنجا وحدت و کثرتشما در اینجا کلمه .کنم می ج: االن عرض

بیشتر است. لذا از  شدت ؟هم  وقتی وحدت و کثرت بیشتر باشد،که . البته گوییدمی شدت اینجا حالی که در

این اشتداد تکاملی که وصف توسعه است، چگونه با تا ببینیم که آییم.  می اوصاف او هست. حال سراغ جهت

 جهت و عاملیت ارتباط دارد.

 خواهید جهت عاملیّت را معنا کنید؟ آیا می س:

ا تبعی آغاز کنیم. طبیعی باز از تجرید یباید  ،توانیم برای جهت بزنیم می بهترین مثالی که :ج: بله. جهت

 یعنی ربطی که بین دو تا نقطه فرض شود،دیگر ـ است که در تجریدی و تبعی طرف یک چیز نسبت به چیز 

 گفتیم جهت طرفِ می شود. آیا طرف بین دو نقطه ساکن بود؟ و می تلقفیدیگر جهت یک نقطه به نقطة  ـ

 به عنوان بگویید از اینجاو با فلش عالمت بگذارید توانستید یک خط بکشید و  می ب. یالف به نقطه ینقطه

طرف به معانی مختلف که بینید  میرود یا نه؟  می مبداء به طرف این مقصد. آیا در معنای دیگری هم بکار

نه نقطه ای به نقطة دیگر ـ هست  خاص شود. طرف در اموری که برای یک مقصد می دیگری هم بکار گرفته
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خطوط و آثاری در پیدا شدن یک  برآیندِ نیست. بلکه ای مختلفی که صحبت از خطکاره در شود. می گفتهـ 

چه ربطی به  :دیگوی می ،ممهمان داری د:گویی می گیرید، می شما کاهو، گوجه فرنگی و آبلیمومثالً  است. اثر

 افرادی را دعوتمثالً  نیست، دهید که از قبیل خوراف می کارهای دیگری هم انجامالبته  ؟مهمان داشتن دارد

خواهید به آنها خوراف بدهید و این خوراکها  می چون مهمان دارید معلوم شد بسیار خوب، :گوید می کنید. می

یک به شوؤن مختلف است. همه آنها  شما پذیرایی ایدکردهبرای چه افراد را دعوت  ولی اید.را درست کرده

که دارد. صحیح است « برایه»ولی یک است مختلف که نوعش  است مجموعه کارهاییاینها دارد، « برایه»

است که یک منتجه در  یبرآیند بردارهایمانند اینست که دهم.  می ، این کارها را انجام«جهت»بگوییم به این 

توانیم مقداری باالتر  می اینجا هماز شود. باز  می گفته «جهت»کند. به اینهم طرف و  می یک جهت پیدا

 کت نیست تا چیزی پیدا بشود. بلکه خود جهت در حال حرکت است. معذرتبرویم. بگوییم فقط حر

متناسب با سیر  ،منتجهدر گویید  ، میعالوه بر منتجه خواهم قبل از این مرتبه ؟باید این را می گفتم  که می

ست و لکن با یک نرخ شتاب اما ثابت ی «برایه»حال  ی متفاوتی انجام شود.تواند کارها می در یک جهت،

کند. خود نرخ  می یعنی اگر یک خط رسم کنید زاویه مرتباً دارد با یک نرخ ارتقاء پیداکند  ؟ارتقاء پیدا می

 ها عوض بشوند.شتاب ثابت است. یک مسئله، مسئله برآیند بود. حال ممکن است برآیندها متناسب با مرحله

نجام کارهایی را امشهد برویم، در اینجا الزم بود یک  به خواستیم برای زیارت میبگوییم وقتی که مثالً 

کار باید در نظر بگیریم. بعد بگویید اگر  2لذا  کارهای دیگری هم مشهددر بدهیم، در راه کارهای دیگری و 

ای که در اینجا الزم توانم بگویم این مجموعه ، میترسیم کنم و مثال را عوض کنمشکل بخواهم آن را به 

. داشت فرقداشتم، با مجموعه ای که مرحله سوم الزم و موعه ای که مرحله دوم الزم داشتم با مج ،داشتم

ست و جهت به یک نرخ شتاب ثابت است. یعنی در است. در یک جهت ین تفاوتهای آن تفاوتهای اصولیِولی 

 ن ثابت فرض شده که مناسبات مراحل آنحرکت فرض نشده است. جهت بعنوان یک قانو ،نفس جهت

واحد در اینجا صحیح است. حال اگر خود جهت را هم در حال تغییر قانون تلف است. لذا بکار بردن کلمه مخ

بین  طرفِ اوّل کهجهت با مفروض  اگر به شود( راز آن چیست؟ راز آن این است که می ببینیم )این مشکل
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خواهد معنای  می اما از اینجا .بودنگاه کنید، تا اینجا قابل لحاا  کرد ؟نگاه می تجریدی ؟را بصورت  دو نقطه

جهت به ارتقاء واقع شود. اگر بناء شد دیگر یک شاء نسبت به شاء  خواهد طرفِ می آن عوض شود. از اینجا

ل پیدا کرد. نه اینکه به نظایرشان روابط، کثرت و وحدت تبدّ موضوعاً و معنای سیر در یک نرخ شتاب نباشد

)خوب  آنگاهذکر آن قوانین در این دستگاه مناسبت نداشت.  اصالً و چیزی دیگری شدبلکه عوض شدند. 

 .شودمی . خود جهت تکاملیشودمی تکاملی ،یتعنایت بفرمایید( تمامّ

 بود تکاملی شد. س: خود جهت که برایه

خود جهت منسوب به تکامل شد به گونه ای که  ، بلکهکنیم می جهت تکامل سیردر ج: احسنت نه اینکه 

 پیدا کرد.ارتقاء از یک سطح به سطح دیگر 

 جدیدی حاکم شد؟ یس: یعنی برایه

 پیدا کند، گرچه در مراحل کمالش ؟باشد .در افق قبلی اصال قابلیت طرح بتواند  جدیدی کهبرایه ج: نه 

 بل تکامل است.که قاای منتها برایهشود  می« هبرای»س: پس معنای جهت 

روم مناسبات هر  می گویم هرچه باالتر می کشم. بعد می یک خط بین این نقطه تا آن نقطه منج: نه 

 شود. می کند و کامل می مرحله افزایش پیدا

 روم. می نقطه به این نقطه به این سمتاین اینجا کاملتر از آنجاست. یعنی از  مثالً دریعنی 

 شود. می آن است جهت آن س: فلشی که در همه مناسب روی

خطی را که و کنیم میدرجه رسم  72با زاویه  )؟( ؟خط  ما از الف به ب یک نقطهمثالً  اگر ج: احسنت.

در سال  مثالً مقدار ارتقاء اینن فرض کنیم. باید بگوییم آزمان و محور سالها با کنیم  می در طرف افقی رسم

را یک سال فرض کنیم، با سال دوم تا دهم فرق دارد. یک درجه اگر هر یک سانت آن  72با زاویه اول 

 ؟چه ؟ شود . ولی اگر خود زاویه مرتبا در حال حرکت باشد می با خط مستقیم بین الف و ب رسم هم منحنی

 23درجه به  72ولی اگر زاویه یک مرتبه از  استنقطه ب  در جهت بگوییم نقطه الفکه االن صحیح است 
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 رود. شما می یک جای دیگریبلکه به  رسد. نمی Bکند. این که به  نمی جهت حرکت . دیگر در آنکرد درجه

 جهت نیست. نولی اگر طیف عوض شد دیگر اصال در آ .توانید آن را در یک طیف قرار دهید می

 خواهیم ایجاد کنیم مطلوب نظر ما نیست. می در حرکتهایی کهالبته این س: 

ه را تعریف برایدر شود. االن کاری به مطلوب جهت نداریم. هرگاه  می ج: مقداری دقت بکنیم تا ببینیم چه

جهت به  تقومِ تجرید نباشد و فرضِ اگر فرضِ شود.می اینگونهباشد کنید که فرض تجرید در آن  یبرایه

شود. یعنی باید بگویید جهت هم بنفسه تکاملی  نمی تکامل باشد دیگر مفهوم جهت به مفهوم قبلی تمام

 ه،شود. یعنی باید برای می گویید جهتی است که در آن کمال واقع نمی...  «متقوم است به»که است. چون

معنایش این  ؟کند می بنفسه تکاملی باشد چه چیزی را تمام هوقتی که بخواهد برای و بنفسه تکاملی باشد.

تواند به آن  می باشد. تواند داشته نمی قابلیت تعریف اجمالی هم اوّل،که قرب مرتبه دوم برای مرتبه است 

 اشد.بتولی داشته 

 ش است؟تتواند بگویید جهت من حفظ کردن پرس نمی س:

است. ایشان نماز طور کنم. ظاهر نماز ما با ظاهر نماز حضرت علی بن ابیطالب)ع( یک  می ج: حال عرض

لی بن ابی طالب ع تخوانیم. ولی اگر کسی نماز ما را به نماز حضر می صبح را دو رکعت ، ما هم دو رکعت

 ای است.علیه افضل صلوه المصلین نسب بدهد آدم بسیار ساده

 کند. می س: دارد پرستش

 ج: بله.

 س: باید به یک طرف برویم.

 کند. می فرق پیدا ،ج: معنای طرف

 ما رویمان را از خدا برگردانیم.که  تس: قرار نیس

 کنید.  می شما در حد خودتان خدا را عبادت البته ج: خیر

 ود درست است.تواند عوض بش می سطح عبادت، پرستش و قرب هم اینکه س: یعنی
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 شود. می که عوض است. سطح مهم ج: بله، یا

 دهد. می س: یعنی اصالح جهت انجام

مقیاس توسعه یابد. باید بتواند  که شد اناصالح جهت کردن مثل رشد در یک مقیاس است. اگر ب !ج: خیر

؛ که شود می عوض شدنسش تعریف کنید نه به ثبوت. گاهی شیء به رابطه معنا شیئ را به ،در توسعه مقیاس

 گوید قدرت آقای نخست وزیر چقدر است؟ می این بهتر است از اینکه شیء را بنفسه تعریف کنید. یعنی

آقای میر گوید  ؟میآن نظام برای نخست وزیری چه قدرتی قابل است. ی قرار دارد. گویید در چه رابطه می

در چه منصبی است؟ این بهتر از است که شیء را به خودش  پرسم که ؟می ی دارد؟تحسین موسوی چه قدر

داند نه قرب را تابع  می . یعنی روابط را تابع قربکندمی به قربش تعریف ؟شئ را  تعریف کند. اما گاهی

ی ی نازلهمثالً شاخصه در املِتعلق یا تک یگوییم عالمت تکامل را به تغییر در مقیاس توسعه می روابط. ما

اگر بگوییم مفهوم  ؟است . توسعه امنیتو خالفت و نیابت  ،در مقیاس حضور در تصمیم گیریاجتماعی آن 

ساختار را ذکر کنیم،  خواهیممیوقتی ما بعدها  که تواند اساس چیز دیگری شود می آنگاه ،وم استقجهت مت

تواند  می زمانی یعنی تکاملی آن. در جامعه قسمتی؟ در تعریف . در چهدتواند جهت باش می پایگاه ساختار

توسعه امنیت، توسعه تفاهم، توسعه تعاون باید تغییر در مقیاسهای سرعت،  یپایگاه فرهنگ شود. یعنی کلمه

چه؟ یعنی آزادی  یعنی کنیم( توسعه امنیت می عرض دقت انضباط هر کدام از اینها را بیاورد. )که بعداً

 رود، حب می حب و اعتماد. اعتماد که باالترباال رفتن یعنی بوسیله  ،اال رفتن ایثار توسعه پیدا بکندبوسیله ب

 اینکه نه .شود می زادی یعنی نفوذ و حضور ایشان در جاهای مختلفآرود توسعه  می شود. حب که باالتر می

 وایثار برای اینکه از جانب خداوند برای کمک رسانی به ا  .حضور ایثارگرانه باشد بلکه مستکبرانه حضورِ

 را کمک کند؟او خواهد  می آزاد است برای چهاو کند.  می خالفت

 عشق به حضورش ، عشق به خدمت است نه به خواهد به او کمک کند تا خدای متعال را عبادت کند.

 عشق به استکبار و تفرعن.
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 خصوصیت ذکر آن کنیم با برای می ا باز داریم معنا را حفظم ؟چگونه شد هس: تصرف در مفهوم برای

 کنیم. می

تکاملی شود نباید طرف آن نقطه و طیف باشد. در یک مرتبه طرف آن خالفت است و در  هج: اگر برای

حضور مشیت او نه و البته . ؟است  قرب حضور بیشتر در کثرت بلکه طیفی، نه قربِ . البتهمرتبه دیگر قرب

خواهد به  می کنید و بگویید این نمی اگر حضورش حضور مشیت او شد، دیگر شما نقطه معین حضور خودش.

 طرف کمال برود. ابتهاج به خدمت نه ابتهاج به نقطة خاص، ابتهاج به سجود است.

البته  .کشید می و زحمت کردمی شیطان زیاد عبادت ،بر حسب روایتکنید. دقت  بخو ،مثالی میزنممن 

نصاص آنها به  کردندجنگ  انسان بودند بنام نضاصقبل از جن بود و با موجوداتی که ای از فهاول رییس طای

خدای متعال مالئکه را به داد آنها فرستاد و رییس آنها که ابلیس بود زنجیر  .از بین بردند آنها را ظلم کردند و

رها نکرد تا کم کم او را باال  ر رااین کا عبادتش آزادش کردند، و همین شد. ابلیس شروع به عبادت کرد و در

دنیاست یا  هایه معلوم نیست سالهای آن از سالک ؟داشت هزار سالهایی 23های سجدهمثالً بردند. ظاهرا 

یک چنین چیزهای مهمی در مورد بود. سجده نکرده  بر آن که ابلیسنبود هیچ جای کره زمین  ( وآخرت

علمی که بر اساس تا او را داخل مالئکه بردند و استاد شد. شیطان  عبادت ابلیس هستند. آنقدر عبادت کرد

 کند و رانده می و یکی از اینها تخلفافتد اتفاق می دانست که یک امری می بوساطه عبادت پیدا کرده بود،

ر ی ازعلم غیب و دیدن آینده هم به او داده بودند که مالئکه دیگاهنحو که شود می معلوماز این جا شود.  می

خودمان با قانونمندی  ما آن نباشیم. ولی باصطالحِ و کردند که مطرود نشویم می به اصطالح عوام التماس دعا

 بعبارت دیگر بنا به تعبیر خودمان به نظر بود. کمال پرست شدهو باال آمده و ارتقاء پیداکرده. قانون پرست 

گوید من را از این طیف و آن  می جده نکردیکنند چرا س می . وقتی از او سؤالبود آید، جهت پرست شده می

 هیچ کار خالف حکمتو تو  قرار داده بودیآن طیف این طیف را بدتر از  تو ای. خودرا از آن طیف خلق کرده

 ای. چون خالف حکمتاو را از خاف خلق کردی و خودت هم آتش را بر خاف برتری داده کنی.نمی

فرمایند اگر نوری  می در خطبه نهج البالغه علی)ع( بگذریم که حضرت من این امر را اطاعت نکردم. ،کنی نمی
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 شد و... که ظاهرا شیطان می نفسها بند و کرد می دید سجده می را که خداوند در آدم مخفی کرده بود

کنم که همة  می از این سجده معاف دار، عبادتی اگوید مر می مرا گول زدی . شیطان «وبما اغویتنی» گوید می

گوید، عبادت من آن است که از من اطاعت کنی. چه خود پرستی، چه  می انس نکرده باشند. خداوند جن و

موجب به آن اگر یک خط و یک کمالی را وصل کردید و  ،شود می قانون پرستی که منتهی به جهت پرستی

 د؟یپذیر می اول سقوط شماست. آیا در این مطلب هرج و مرج را شدید این

اگر بخواهید به خودمان و به عملمان و به  که کنم می ایید( از نظر عرفانی عرض)خوب عنایت بفرم

شود. نه تولی در  می . تولی تکاملی همشودمی تولی به مولی معنای جهت نفسِ ادراکاتمان متنسک نشویم

 ذهنب است و به مؤید که ازآیات و روایات قالب خاص و سیر از یک منزل به منزل دیگر. االن وارد دالیل

دهد. و یغفر لمن بما  می کند معنای جبر می اگر کسی اول به آن آیات نگاه کند خیالمثالً . مشو نمی آید می

معنای آن این است که چیز دیگری را  این طور نیست.یشاء کیف یشاء ال تسال عن فعله. و امثال ذالک ولی 

کنم اگر دایره راهنمایی بخواهد  می ال عرضشود. مث می . به مشیت او قانون ایجادداز قوانین شریک خدا نکن

مثالً شهر هم باید  یباید نسبت به شهرسازی تابع باشد و مهندس وضع کندترافیک قانون و برای رفت و آمد 

آن ...  کنید نسبت به سطح مادون می تابع تمرکز جمعیتی یا تفرق جمعیتی باشد. ولی نگاه به هر سطحی که

آزاد آزاد نیست که چگونه قانون بگذارد. چون باالی سر او محدودیتهایی است. آو گوییم دست  می اینکه ما

تواند حرکت کند. اداره راهنمایی در طیف شهرسازی و عبور و مرور و اقتصاد و  می در یک طیف فقط این

همین به  در این محدوده بهترین تصمیم چیست؟ گوید می شمرد، بعد می عامل را 233است. مثالً امثال آن، 

ولی  .گیرند می و تصمیمکند میتوانید سطح به سطح باال بروید. بگویید آنها هم از عوامل باال تبعیّت  شکل می

کند. موضوعات را  می گویید این حادثه سازی می رسید که می کند. تا آنجا می مرتباً طیف آنها فرق پیدا

ولی کامالً واضح است که آنچیزی که برای او  .دآنهم باید از یک سری از قوانین تبعیّت کن .کند می متبدّل

یک طیف، راه باال و پایین کردن به شکل تریها قانون است. یعنی آنچیزی که برای او شاء هست، برای پایین

گوید این کوچه ورود  می دارد، برای پایینی ها راه باال و پایین کردن ندارد. مثال ساده آن پلیس است. پلیس
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بنا بود یکی از  در اینجا گوید . میکند نمی رود آزاد است. این کار تاثیر چندانی در ترافیکممنوع و دیگری و

گوید چندان فرقی هم  گویم چرا این را انتخاب کردی؟ میمی شرق به غرب و دیگری از غرب به شرق بیایند.

گوید اگر فالن  می یکردم. گاه می رحال باید یکی را انتخابه گوید مساوی بود. ولی به می نداشت. گاهی

ضعف در آگاهی او گویید  می تصمیم را در فالن گوشه بگیریم، بهتر است که آنطرف آنرا تنظیم بکنم. گاهی

گویید ضعف در قدرت دارد. برای ما هم  می گاهی و دارد که یکی از این دو کوچه را اینگونه معرففی کرده

کنیم  می و خودمان هم که نسبت به مادون تصرفف نسبت به باالتر هم همینگونه است، یعنی ما مقیّدیم

اگر ؟ توانیم اینرا بگوییم می رود تا کجا می سطح به سطح که باالتر ست؟تا کجااین ولی  .تصرف دقیقی نیست

کند. اگر چیز  می شاء او بر تمام تدابیر حکومت پس بنفسها هو خلفت المشیّ هگفتیم خلق اهلل االشیاء بالمشیّ

 را در تعریف افعال محدود کنید. تنزیه افعال یا تعریف افعال؟!خدا خدا اصل بگیرید و به آن  دیگری را کنار

 ؟کنید می توانید افعال او را از افعال ما تنزیه بکنید نه اینکه برای او تعریف بدهید. به چه چیز او را تنزیه می

کنید؟ از خودمان و آنچه مشابه ماست.  می . او را از چه چیز تنزیهاست به چیزی که خود او به ما عطا کرده

. آنوقت است گفتیم تکاملی می کهاشتداد مثل  .شود می خود جهت بنفسه تکاملی ،اگر چنین مطلبی بیان شد

دیگر جهت بریده از ظرفیت نداریم. همانگونه که ظرفیت هم بدون  و است ذات متقوّم به ظرفیتحتماً جهت 

تقرفبی و تکاملی است. همچنین عاملیّت  وحدت و کثرت، تقرفب دارد. اشتدادِتواند باشد، چرا که  نمی کیفیت

 هم همینطور است.

 س: عاملیّت را بفرمایید.

تواند در چند سطح  می اینهم .عامل باالتر بودن و یعنی خالفت ،ج: عاملیّت وصف کارآیی در زمان است

مجری فرمان دیگری نسبت به دیگری است. از بیان بشود که طبیعتاً باید اولین سطح آن تبعی باشد. عامل 

توانیم بگوییم هم روی  را می کند می کند. ولی آیا این عمل و تصرففی که می طرف دیگری در یک چیزی عمل

کند؟ یعنی در نفس خودش عامل است  می کند، هم عمل روی عملش و هم عمل روی شیء می خودش عمل

کند و عامل است در نفس عمل یعنی عاملیّت. باز مرحله دوّم  می شود( به عملی که در غیر می )رتبه دوّمش
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 ،عاملیت وقتی که فردی در اداره یک کاری عامل است، خودش هم در عملِمثالً شود.  می مقداری معلوم

نحوة حضور عامل  و نحوة عمل، یعنی نحوة تصرف شود. یعنی می اثر کارش هم بیشتر .شود می ترورزیده

 تواند بشود. می کارخانه در سال دوم، ، مؤثرتر یعنی بیشتر نسبت به اداره یک

 خالفت شد ولی خالفتی که قابل توسعه است. س: پس همان

یعنی در تصرفف کسی نسبت به چیزی، و دوم خودش و فعلش  .ج: بله خالفت را اول خالفت ساده گرفتیم

 آن گرفتیم. و معمولٌ به

 ته باشد.س: که در همه اینها تصرف کند، خالفت داش

 کند. می ج: در خود اینها خالفت پیدا

کند، بدون اینکه  کند، ندارد. ولی خودش دارد پرورش پیدا می س: در مرتبه دوم التفات به اینکه خالفت می

فهمد اینست که امسال بهتر  شود. ولی آنچه مورد نظرش هست و می عملش هم تبعی بهتر می است( تبعی)بخواهد 

که  یآن برنامه و آن مناسککه بیند  نمیاو بیند.  بیشتر شد می که تواند کارخانه را اداره کند. یعنی سود کارخانه را می

هم پرورش پیدا کند. لذا اثرش بیشتر شد و  عملش و پرورشهایی پیدا کنداو شد که خود  این به او داده بودند علفت

شود تجریدی فهمید،  آید امسال محصول را بهتر کرد. آنرا هم می دهد. ولی فقط بنظرش می محصول بهتری ارائه می

 و کند. یعنی متصرف است در خودش و کارش و شیء از طرف مولی عمل می که داند مشکلی ندارد. مرحله سوم می

های خاصّ فعل خودش را هم به مناسک انضباط ؟در اینجا فرقش چیست که کند. دقفت کنید میباالراده اینکار را 

 ؛کند محصول مالحظه می یک خودش را هم مثل . بلکهمحصول کارخانه نیستحواس او به کند. همه  رعایت می

گفتیم در جهت  می که ؟ تا همان طورتواند معنای تکاملی پیدا کند محصول فرمانبری از مولی. آیا عاملیّت می

وابستگی پیدا نکند در اینجا هم بگوییم نه به محصول و نه فعل و نه خودش وابستگی پیدا نکند تا بگوییم در این 

یعنی غرضش از  که مندف است. ای در اینجا هست.قسمت عامل و خلیفه هست نه اینکه خلیفه نباشد ولی خلیفه

ای بگویند بگونه ای دیگر عمل کن، به گونهو اگر اند عمل کن،  عمل ارتقا نیست، غرض از عمل اینست که گفته

اش در نفس عاملیتش بیابید. هو برای .نه عامل برای کمال ،عاملی تکاملیولی کند. عامل بشود،  دیگری عمل می
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 من برای اینکه در آتش نروم عبادتفرمایند میالمصلفین  هافضل صلوا علیه حضرت وجود مبارف سیّد الموحدین

البته به زبان گفتن این حرف آسان است، مثل  مثل تجار. کنم برای بهشت رفتن کنم مثل عبید و عبادت نمی نمی

گوید حق خدا  می بلکهخود است. بیاین اینکه کسی بگوید نماز صبح ما با حضرت علی بن ابی طالب این گونه است 

بیند. بدهکاری هم برای اداء بدهی  اش بدهکاری میهمه بلکه بیند، دانم که او را عبادت کنم. طلب کاری نمی می

 که چیزی کنید خالفت گاهی شما سعی می در شود. عاملیت مفهوماً عوض می که بیند. اگر ما بتوانیم بگوییم نمی

. است به یک امتحان قرار گرفته وآنگونه باشد که مناسب پرستش خدا باشد. مشیّت خدای متعال به گونه دیگر 

افراد از اینکه  !متعال یک امتحان مهم بعد از نبی اکرم)ص( بود. بسیار هم امتحان مشکلی بود. اهلل اکبرمشیّت خدای 

گویند  میمثالً کند.  از قدرتهای جزئیشان استفاده می یشانآنهای که مرتاض معمولی هست در درگیریها ی،معمول

قاض سرمایه دارند، تصرف  1کرد. اینها که آمد، تصرفف  ای که به نظرش خالف میفالن جوکی با فالن صحنه

در صورتی  .کند و هیچ تصرففی نمی آیدمی در مسجد ااصلوات اهلل و سالمه علیه هوجود مبارف صدیقه طاهر .کند می

توانستند  اباذر میو توانست با تصرفف کردن پدر ابوبکر و عمر و تمام دستگاه آنها را بسوزاند. اصالً سلمان  که می

همانگونه باشیم.  و ما خواست او چگونه است .کنند. اینها محل مشیت اهلل هستند ند. ولی هیچ تصرفف نمینتصرفف ک

دیگر مجرد  و تواند به دو بخش دیگر متقوم نباشد آنگاه نمی ،اگر بنا شد عاملیت در نفس خودش تکاملی فرض شود

 دهد. از آنها معنا نمی

 خالفت تکاملی شد.س: پس 

 ی، نیابت تکاملی، حضور تکاملی در نظام والیت.ج: خالفت تکامل

 س: حضور تکاملی؟

 ج: تکاملی، البته همان خالفت بگویید بهتر است.

 شود. می س: چون معنای مکانی

 هم باید بعدها بگوییم. فعالً خالفت تکاملی.را چون حضور بین والیت و تولفی  .ج: بله

 کنم. می تای دیگر هم روز شنبه عرض 6انشاء اهلل معنای 
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