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 بسمه تعالی

 آموزش سیاسی

 1جلسه 

1813 

 27/8/71تاریخ: 

 ت:فهرس

 مقدمه اول: یکی از ابزارهای مهم در مسئله رشد، مسئله آموزش و معرفت است 

 الف ـ علم در پرورش انسان اصل نیست 

 ب ـ عمل به علم است كه برای پرورش الزم است 

 نمایدـ عمل بر خالف علم اثر علم را برعکس می 1

ن حساسیتها نیز هست كه فاعلیت ج ـ پرورش منحص در علم عینی و عمل ذهنی نیست بلکه عمل در میدا

 و تصمیم گیری است 

 ـ فاعلیت و تصمیم گیری اساس است  1

 ـ عدم استمرار فاعلیت و تلون در نظان حساسیتا موجب تشتت و تضعیف قدرت است 

 گیرد اال به تصمیمـ هیچ عملی صورت نمی

 اردـ استمرار و بقاء تصمیم باالترین مرتبه كار است كه در پرورش اثر د 2

ـ استمرار و بقاء تصمیم نه در شکل تلون و نه در شکل تنسک بلکه باید به معنای تهذیب و رشد در تصمیم 

 گیریها باشد

 ـ ضواب تهذیب تصمیم گیری  3

 ـ حفظ ثبات و جهت 

 ـ قدرت محاسبه و مراقبه و پرهیز از تلون و خشک 

 ـ شدت ظرفیت اراده باید متناسب با موضوع طرف اراده باشد

 ـ در عمل فکر كردن هم قدرت ذهنی باید متناسب با موضوع طرف فکر باشد 

 ـ توسعه موضوع در جهت بندی  4

 مقدمه دوم: تأثیر تشکیالت و منافع آن در تهذیب تمایالت 

یابد و هم تمایالت تشکیالت توسعه الف ـ در تشکیالت هم نظام تمایالت و حساسیتهای فرد توسعه می

 یابد می

 دهد سازی و نمره دادن عناصر خود را رشد میت بوسیله بهینهب ـ تشکیال
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 كند ـ با نمره اوالً ظرفیت تصمیم گیری فرد رشد می 1

 شودـ ثانیاً عملش بهینه می 2

 كندـ ثالثاً فرد نمره دهنده با این كار، خود را نیز بهینه می 3

 كندر مراقبت میج ـ تشکیالت مانند یک معلم اخالق و یک رفیق عرفانی از عناص

 د ـ تغییر ضوابط تشکیالت متناسب با مراحل رشد ضروری است 

 ـ رشد ضوابط به معنای رشد موضوع تشکیالت است  1

 ـ رشد ضوابط نشان دهنده تولی و تعهد سیاسی در آن نظام است  2

 هـ ـ بهینه سازی تشکیالت وقتی ممکن است كه بتوان سیاستگذاری بهتری را انجام داد

 گذاردسازی، در ابتدا روی انسان، بعد فرهنگ بعد محصوالت اثر میدر دستگاه الهی، بهینه ـ 1

 ـ بهینه سازی تشکیالتی بستر پرورش و تهذیب فرد است  2

 ـ در تشکیالت تعهد سیاسی در مرتبه باالتر از فرهنگ است 

 ر دادتوان با توزیع و مصرف آن مساوی قراـ تولید فرهنگ را نیز موضوعاً نمی

 شودـ تعلق به پذیرش تصمیم غیر در تصمیم خود است كه موجب تهذیب تصمیم و تهذیب تمایالت می 3

 شکیالت بداندای باید خود را مسئول رشد و تهذیب رده بعد تـ در تشکیالت در هر رده 4

 ـ تسلیم شدن به تصمیم تشکیالت برای نفس سخت تر از تسلیم شدن نسبت به تصحیح خود است  1

 ـ تذكر چند مطلب:

 ـ تنظیم سئواالت هر جلسه و ارائه آن بدوستان و تأثیر این مطلب در بهینه 1

 ـ مسئله تشویق و توبیخ 2

 های وام و تمدید آنـ مسئله برگه 3

 ـ افراد باید احساس كنند كه اگر بیرون از تشکیالت باشند برایشان ضرر دارد

ای كار اقتصادی كنند بلکه ای كار فرهنگی عدهار سیاسی ـ عدهای كـ در تشکیالت این گونه نیست كه عده

 امر تولی به والیت و كار فرهنگی و اقتصادی مربوط بهم است

 ـ تعاون در همه ابعادش باید تشکیالت باشد

 كنندـ در تشکیالت، سیاست، فرهنگ و اقصتاد هر سه با هم رشد می



 بسمه تعالی

ومین جلسه ای كه درباره مسائلی كه مر بـوط بـه كـار جمعـی اسـت      حجت االسالم و المسلمین حسینی: س

كنیم لذا مجبوریم با یـک سـیر مقـدماتی     كنیم. طبیعتاً از این به بعد مقداری تحلیلی تر بحث میصحبت می

شود و اما اینکه این مطلب معنـای اسـتکبار در امـر     آغاز كنیم. مبانی والیت الهیه در نحوه مدیریت پیاده می

شود والیـت  چیسـت؟ را انشـاءاهلل     دارد خیر؟ وفاصله با مسئولیت و سرپرستی الهی در امر اداره )كه میاداره 

 كنیم هر چند مبانی فلسفی را هم كه در خدمتتان هستیم تدریجاً به اینجا باید رسید. عرض می

رت فهم او )بـه هـر   مقدمه اول: واضح است كه انسان برای رشد كردن علم الزم دارد یعنی اگر بشر باشدو قد

دانند و چه آنها كـه ابـزار    تعبیری كه فهم را لحاظ بفرمائید چه بر تعریف كسانی كه علم را حالت نفسانی می

شد یکی از ابزار مهم رشد مسـئله   دانند  اگر علم و آموزشی در كار نبود برای بشر رشد حاصل نمی والیت می

هد بود. كه ارتباط بـین مـوال و عبـد در كیفیـت ایـن كـه       معرفت است، كه منهای معرفت اصالً تکلیفی نخوا

تبعیت از رضایت موال كند، وجود علم یا ارتباط تمثلی یا انعکاس دو كیف ربط است، به هـر حـال علـم، الزم    

توانید مسئله آموزش را به طور مطلـق از آن حـذف    است و شما هر صنعت و كاری را كه در نظر بگیرید نمی

تواند در پرورش آن قدر اصل شـود كـه بگـوییم     كند یا خیر؟ آیا علم می بشر را تهذیب میكنید ولی آیا علم، 

 شود گفت . چیزی نیست جز خواندن؟ )این را هم نمی

تفکر و تأمل و كار فرهنگی یک كاری است كه برای رشد الزم است هر چند كافی نیست. برای پرورش عمـل  

)از اول تا آخر كتب اخالق را  بخوانید عمل فرهنگی هم بکنید  به علم الزم است شما اگر عرفان اصطالحی را

یعنی مدرس و آموزشـگر آن باشـید دقـت كنیـد و تحلیلهـای خـوبی هـم از اصـطالحات جدیـد اخالقـی و           

روانشناسی تحویل دهید، ولی یک روز، روزه نگیرید یک ركعت نماز نخوانید یک سجده نکنید یک صلوات بر 

كنید. نهایـت در  این چه اثری دارد؟ شما كه خارج از عمل نیستید. شما عمل می محمد و آل محمد نفرستید

داند كه شرب شود یعنی انسان می غیر آن كیفیتی كه اطالع دارید انجام خواهید داد اثر آن علم بر عکس می

تتر كند. كارش در امر تهـذیب سـخ   كند با یک عملی اثر آن علم را نقض می خمر بد است ولی شرب خمر می
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شود وسیله، ولی نه برای خود آن جهتی كه علم در آن جهت است، علـم توحیـد و خـالق و     شود، علم میمی

شـود مثـل دكترهـای     شـود، آن وقـت مـی   معارف و احکام هست ولی عمل بر خالف همـه اینهـا انجـام مـی    

وسیله ای بـرای بـه   شود  كنند. یعنی می دانشگاههای خارج كه به این مطلب علم دارند و بر خالفش عمل می

شود رود و می دست آوردن امکانات اجتماعی برای جهت و سیر دیگری. در آن صورت ارزش علم از دست می

شود دكان برای كار دیگری، صاحب این علم، هنر نفاق را بـرای فاسـد كـردن     وسیله ای برای غیر خودش می

دهد، علمی هم كه بر علیه او )عالماً و عامـداً  تمـام    كند و تبرز به ایمان را برای الحاد وسیله قرار می پیدا می

سازد. ولی اگر عمل، بـا آن   كند. تركیب شده و چیز بدتری می دهد، اثر ضدش را پیدا می اعمال را صورت می

 كند. علم هماهنگ باشد، تأثیر بسیار خوبی پیدا می

آیا پرورش انسان فقط بـا همـین    اگر تنها دو عمل را مالحظه كردیم )یکی عمل عینی و دیگری عمل ذهنی 

شود؟ خیر، این دو بر عمل دیگری متوقف هسـتند كـه آن، عمـل در میـدان حساسیتهاسـت و       دو محقق می

توانید اراده تان را روی یکی  است. یعنی شما حساسیتهای مختلف دارید، می« فاعلیت و تصمیم گیری»نامش 

دهیـد بنـابراین    را میل دارید یکی از آنهـا را رجحـان مـی   قرار داده و آن را سنگینتر كنید. چیزهای مختلفی 

، اساس است. اگر در اثنای كار میل دیگری پیدا شـد و فاعلیـت اول رارهـا كـرده،     «فاعلیت و تصمیم گیری»

شود و در نتیجـه قـدرتتان    سراغ كار دوم رفتید، نظام حساسیتها مرتباً در هم ریخته و تشتت در آن پیدا می

مثالً یک كار را باید شش ماه انجام دهید، حین انجام آن پس از سه ماه یک حادثه و قضیه گردد،  تضعیف می

گرفتیـد یـا از اینجـا    « كـان لـم یکـن شـیئاً مـذكوراً     »و تحریکی دیگر برای یکی از امیالتان پیدا شد و آن را 

د همـراه آن دوسـت   خواستید بروید حرم، در راه دوستی به شما برخورد كرد و آن كار را رهـا كردیـد بعـ    می

خواستید مجلس روزه بروید نرسیده به مجلس روزه یکی دیگر از دوستانتان رسید و گفـت ضـمناً فالنـی هـا     

خواهند بیایند خانه تان. به آن دوستتان گفتید ببخشید و رفتید بـه طـرف منـزل. در راه منـزل بـه فکـر        می

آیـیم و اینجـا    زنید كه ما امشب نمی منزل زنگ میافتادید كه بروم فالنی را هم دعوت كنم آنجا كه رفتید به 

 هستیم.
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تولنهای مختلف در شکلهای مختلف، قابل مالحظه است. حتی در نوشتن یک رساله یا نوشتن یـک فهرسـت   

آید دقت است ولی  كند و به نظر می تواند تلون پیدات شود. گاهی تلون در شکل وسواس بروز می یا جزوه می

 خواهد كار را بهتر انجام دهد ولی در حال رشد نیست. آید كه می نظر میدرواقع دقت نیست. به 

گیـرد اال   گیرد اال به تصمیم. عمل ذهنی هم صورت نمی مهمترین نکته آن است كه عمل خارجی صورت نمی

به تصمیم. عمل در میدان حساسیتها و میدان تمایالت نیز به تصمیم گیری است. استمرار و بقاء یک تصمیم 

ترین مرتبه كار است و برای پرورش مؤثر است. ولی نه در شکل تلون و نه در شکل تنسک، بلکه در شکلی باال

كه به دنبال تهذیب و و رشد در تصمیم گیری باشد رشد در تصمیم گیری چگونه است؟ اوالً: با حفظ ثبات و 

د. بتواند موضوع تصمیم گیری را جهت ثانیاً: قدرت محاسبه و مراقبه الزم دارد كه از تلون و تنسک پرهیز كن

در جهت متناسب با هر مرحله، رشد دهد. یعنی اگر امروز نماز خواند فردا هم اسـتمرار داشـته باشـد و نمـاز     

بهتری به جا آورد. اگر خدا به لطف خود احسان فرمود و امشب بلند شد مناجات كرد فردا شب هم بلند شود 

و با محاسبه ای بیشتر. حساب نفس را برسد و آن را محاسـبه كنـد    ولی با حواسی جمعتر، با دلی سوخته تر

كند، برای چیست؟ آیا برای فراق دنیاست یا برای فراق محبـت موالسـت؟    مثالً حاال كه برخواسته و گریه می

كنی حاجتهای دنیائی تو را خسته كرده و تو را بیدار كرده تا در شب نماز بخوانی، و متوجه بوده ای خیال می

گـذرد؟ خسـتگی ات از كـدام دسـته اسـت؟       ای؟ یا از دوری محبت موال به تو سخت مـی رای توبه بلند شدهب

 موضوع طرف اراده باید عوض شود شدت ظرفیت اراده هم متناسب با آن باید عوض شود.

 تصمیم گیری برای كارهای كوچک ظرفیتهای كمی را الزم دارد اگر ما امروز تصمیم بگیریم بستنی بخـوریم 

شود مغـازه ای پیـدا كـرد و بسـتنی خـورد. ولـی اگـر         مقدمات زیادی احتیاج ندارد با نیم ساعت یا كمتر می

خواهیـد امـروز بـه امـری از امـور مسـلمین        بخواهید بستنی را درست كنید كمی سخت است. حاال، اگر مـی 

كـردن در مقابـل   رسیدگی كنید، و در مقابل یک طاغوت قیام كنید. ظرفیت و شـدت متفـاوت اسـت. قیـام     

شـود بـا آن بـه طـور یکسـان       طاغوت سطوح مختلف دارد، از پایین ترین سطح تا باالترین سطح آن، و نمـی 

برخورد كرد. موضوع طرف تصمیم بر حسب اینکه موضوع كوچک یا موضوع بسیار بزرگ باشد قابل مالحظـه  
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وقتـی بـزرگ شـد تفکـر در     است. و ظرفیت شدت تصمیم هم باید متناسب با موضـوع باشـد. ایـن موضـوع     

 شود. پیرامونش هم بزرگ می

در عمل فکر كردن هم قدرت ذهنی و تحرك ذهنی در سطحهای مختلف است و هم موضوعاتی كه موضـوع  

خواهد امر درست كردن بستنی را اصالح كند كه یک ماده غذایی است یـک   فکری است. یعنی یک موقع می

شهری را و یک وقت صنعتی را و گاهی یک نظام را و یک وقت  وقت پوشاكی را و یک وقت منزلی و یک وقت

 هم در امر مستکبرین فکر كند كه چگونه در سطح عالی با آن مقابله كند.

نتیجه مقدمه اول این است كه یک عمل خارجی، عمل ذهنی، عمل روحی یا فاعلیت در میـدان حاسسـیتها،   

و بهینه سازی در پرورش اصل است یعنی مرتباً وفع  این سه اگر هماهنگ باشند، برای ساختن وسیله هستند

شود؟ یعنی عمل به نحوی باشد كه محـور اعمـال، عملـی     فکر و عملمان باید بهتر شود، عمل چگونه بهتر می

باشد كه، موضوعاً موضوعش در جهت بندگی خدا بزرگترین موضوع باشد. فکـرو نظـام حساسـیتها و تصـمیم     

گیرد یعنی این تهذیب راگاهی شخص خـودش   سازی گاهی فردی انجام می گیری هم همین طور، این بهینه

كند و مثالهای مختلفی كه در حركت عینی وجـود   به تنهائی انجام مید هد مثالً خودش به تنهایی ورزش می

كند و مثالهای مختلفـی كـه در حركـت عینـی وجـود دارد، گـاهی        دارد، گاهی خودش به تنهایی ورزش می

كند. ولی ممکن است برای فکـر انسـان در شـرائط     كند گاهی محاسبه و مراقبه می فکر می خودش به تنهایی

شود. مثاًل اگر مسئولیت اداره جـائی را نداشـتید یـا بـا توجـه بـه شـدت و         مختلف، مسائل مختلف مطرح می

چون تمحض  ضعفهای آنراه، تصمیم نداشتید آن را بپذیرید، طبیعتاً در مقابل آن حساسیتتان هم زیاد نیست.

خاطر شما روی مسائل دیگری است كه موضوع فاعلیت شما قرار دارند. ولی اگر مسئولیت یک تشـکیالت در  

شـود. یعنـی مسـئولیت و     هر سطحی بر عهده شما افتاد محاسن و معایب آن كار موضوع حساسیت شما مـی 

شسته ایـم. در مشـکالت نظـام    كند گاهی اینجا ن عهده داری مسائل متناسب با مسئولیت را برایتان طرح می

گویند شما درباره فالن موضوع فکر كنید و مشاوره بدهید. همـین   كنیم و یک وقت به ما می اسالمی فکر می

كـنم و   كنیم یـک توجـه جدیـد پیـدا مـی      كه گفتند فکر كنید مشاوره دهید ما احساس مسئولیت جدید می
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تشـکیالت جـه نفعـی دارد؟ و منـافع كـار جمعـی       شویم حاال ببینـیم اساسـاً    چیزهای جدیدی را متوجه می

چیست؟ در كار جمعی باید سرپرستی جمعی وجود داشته باشد، باید مراقبه و محاسبه جمعی باشد تـا رشـد   

 كنم خوب عنایت كنید  فرد و تشکیالت حاصل شود، )فهرستهائی را كه در مقدمه دوم عرض می

دهد، هـم از نظـر موضـوع هـم از نظـر       فرد را توسعه میمقدمه دوم: تشکیالت، نظام تمایالت و حساسیتهای 

دهد. باید نظام تمایالت تشکیالت نیز )هم موضوعاً و هم  شدت، نظام تفکر و نظام عملکردش را هم توسعه می

موضوع »شدت تولی در آن  توسعه پیدا كند. وقتی تشکیالت و افراد با نسبت تأثیر اصلی توسعه پیدا كردند. 

گوییـد تشـکیالت    شود. سئوال این است كه یعنی چه كه مـی  در یک افق جدید واقع می «عملکرد تشکیالت

موجب تهذیب فرد شود و تمایالت تشکیالت هم مهذب شود؟ و نسبت تـأثرش هـم بـاال رود؟ انسـان گـاهی      

شـود. گـاهی    بیند كه برای درست كردن یک بخاری تقسیم كاری انجـام مـی   تشکیالت را به عنوان امری می

گیرد بعضی كار فکری و بعضـی كـار    آید و تقسیم كار انجام می تهیه یک مقاله همکاریهائی به وجود میبرای 

شود كه اگر تک تک افراد بخواهند خوب بفهمد باید  دهند. اما گاهی اینگونه نیست گفته می اجرائی انجام می

ن تصمیم گیری كـه بـرای خداسـت    گویید باید اول: تصمیم بگیرند برای خدا كار كنند. دوم: ای چه كنند؟ می

خواهد چرت بزند ولی برخودش غلبه كرده و  را بر میلهای دیگر غلبه دهد یعنی در حین مطالعه مییک میل 

آید باید مراقبت و محاسـبه كنـد. مراقبـه ای در     خوابد، كارهای مختلف و میلهای مختلفی بهسراغش می نمی

گوئید حاال كه قدرت تمحض پیـدا كـرد )دیگـر بـا      د، بعد میكار باشد تا تصمیم این شخص استمرار پیدا كن

خواهد نماز بخواند و یـادش   رود. مثل آدمی كه می جوالن ذهن و تترق احتماالت  سراغ موضوعات دیگر نمی

خواهد در یک بحث دقت كند حواسش به همه جـا متوجـه    شود، یا می آید غیر از نماز، نمی به همه كارها می

حث. باید تهذیب در میل، انجام گیرد تا تمحض و تمركز درست شود. چگونـه ایـن تمحـض    شود، غیر از ب می

شود، تا ظرفیت شدت عمل را  شود؟ بهینه سازی در تصمیم گیری به وسیله محاسبه و مراقبه پیدا می پیدا می

گوییم در ایـن   در تصمیم باال ببریم، موضوعش را هم باالتر ببریم كار فکری هم باید مواظبت داشته باشد، می

تواند به این فرد كمک كند به این صورت كه وقتی فرد حاصل عملش را آورد، به او نمره  صورت تشکیالت می
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خواهیم او را به نحوه عملکردش متوجه كنیم. غرض دوم از نمره خوب شدن مقاله  دهیم. از طریق نمره می می

 عنصر شخص پرورش پیدا كند.است غرض اولش خوب شدن مقاله نیست غرض اول این است كه 

كنـد،   زیرا اگر پرورش پیدا كند و ظرفیت سیاسی اش باال رود، ظرفیت تصمیم گیری اش افـزایش پیـدا مـی   

شود. ظرفیتش شدید تر شود یعنـی تمایـل تشـکیالتی و تمایـل      یعنی فاعلیت و تصمیم گیری او قوی تر می

گردد، حـاال اگـر    رود و اصالح می شده، باالتر می همکاری اش باالتر و فرد به دنبال آن موضوعاتش هم عوض

كسی خیلی خوب مقاله نوشتن و لکن حاضر نیست همکاری تشکیالی داشته باشد یعنی صرفاً بلکـه تهـذیب   

توانید با هم در بهتر شدن معاونت كنید. حاال كسی كه نمره داد پـس   كند. جدای از تشکیالتی نمی فردی می

خواهد كار این آقا را كنترل كند. از طریق كـار خـودش را    از طریق نمره اش می باید مواظبت داشته باشد كه

كنترل كند، مذكر شود، اگر نمره حالت تذكر به تقوی اشت مطلوب است و اال بد اسـت. بایـد حـین منـاظره     

 كنند باید متذكر بـه خیـر باشـند امـا فقـط      برادران عزیز كه در خدمت پرورشی برادران هستند و سئوال می

منحصر به این مطلب نیست. االن به عنوان مثال تشکیالت خودمـان بـرای شخصـی كـه در جلسـه شـركت       

كنیم تقریباً دو یا سه مطلب اساسـی جدیـد در بحـث هسـت بقیـه       كند یک ساعت و نیم بحث عرض می می

طالب فلسفی توان بریده از م بحث، مثالهای متناسبی هست تا اینکه مطلب تمام شود، این دو سه مطلب را می

شود نسبت به مبنا و لوازم آنها را مالحظه كـرد، و دقیقـاً    قبل مالحظه كرد و كلی جزئی كرد باالتر از این می

گوید كه ما ببینیم با وضع قبل و ترتب اصـول را هـم    این بحث را به عنوان ثمرات قبل دید. حال یک نفر می

فرض اگر كسی خودش را زحمت دهد چند سال باید ببینیم، سطح فعلی كار، در كلی و جزئی كردن است به 

كار كند كه بر اساس مبنا و لوازم مبنا ببیند، كار سطح عموم االن این نیست. اگر بخواهد در تشـکیالت ایـن   

كار را انجام دهد باید در جای دیگری از تشکیالت كار كند االن سـطح متوسـط از عمـوم روی كلـی جزئـی      

 كردن قرار داده شده است.

دهند، یک ساعت و نیم هم مباحثه، یک ساعت  از درست یک ساعت و نیم هم وقت نت برداری به او می پس

و نیم هم جلسه توجیهی و یک جزوه هم در اختیار دارد. شخص شش ساعت كار كرده به اضافه اینکـه یـک   
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یـابی شـده اسـت، یـا     متن بسیار عظیم در اختیار او قرار دارد. آن متن هم متناسب با این مرحلـه از كـار ارز  

باشد )و اینکه بگویم بر اساس بحثهای مثال فهرستی را كه میدهیم متناسب با مرحله دوم، یا ترتب اصول، می

كنیم  ممکن است كسی كه بخواهد آن طـور بررسـی كنـد جایگـاه      ماه گذشته، هرگز بررسی نمی 3ماه یا  6

مین جلسه كلـی و جزئـی شـود. خـوب آوردنـد      دیگری باشد در تشیکالت، در اینجا این است كه در سطح ه

ـ مبنـا و    1توجهیه هم كردند مثل قانون و قاعده برای اصل دسته بندی امور را قبالً معین كرده اند گفته اند 

ـ كلی و جزئی كردن . این سطح پایین كه كلی و جزئی است برای   3ـ ترتیب و ترتب اصول   2مالحظه لوازم 

قراردادیم گفتند خوب بروید روی این تقریر بنویسید. با نوشتن تقریر كـار سـهل   ماه وقت  6یا  3مدت فرضاً 

سـاعت تقریـر بنویسـند.     6شود نه سخت تر نوع دوستان در گزارشهایی كه داده اند توانسته اند در عرض  می

 االن كار در این سطح است بسیار خوب. حاال شما در مناظره حاضر شدید صرف حضورتان یک تعاون سیاسی

كنیم جزوه بسـیاری خـوبی اسـت و یـک سـرویس فرهنگـی بـه         است. خود جزوه را كه دراین سطح نگاه می

دهنـد فقـط كـار     دوستان است. یعنی جوزه از نظر فکری امداد و كمک برای رشد دادن است. نمـره كـه مـی   

سـاعت   31ما كنند. زیرا ش كنند یعنی تصمیم گیری شما را اصالح میكنند كار سیاسی هم می فرهنگی نمی

سـاعت كـار كـردن ضـعیف گرفتیـد. نمـره كـه         21ساعت كار نکردید و بـا   31وقت داشتید كار كنید. حاال 

كنند و گزراش به عنوان یـک كـار سیاسـی الزم اسـت. خـود ارزیـابی،        دهند گزارشی را كه برادرها پر می می

آخر روز نسـبت بـه تشـکیالت چـه      دهند به برادرها كه بنویسید از صبح تا محاسبه تشکیالتی است ورقه می

دهند با وضعیت نمره ای كه آمده با وضعیت صورت حضـور و غیـابی كـه     كرده ام. وضعیت گزارشی را كه می

 شود. می« بهینه سازی تصمیم گیری فرد»مسئول تشکیالت نوشته است همه وسیله 

رفیق عرفانی مثل یـک معلـم   اگر تصمیم گیری فرد بهینه شود چه فایده ای دارد؟ وقتی تشکیالت مثل یک 

كند برای اینکه رفیقش بلند شود مشغول نماز شود مشغول ذكر و زیارت شد اگـر مراقبـت    اخالق مراقبت می

شود آن  فرهنگی وجود داشته باشد كه تصمیم گیری فرهنگی شما مواظبت كنند كم كم شدت اراده پیدا می

دهند، استخدام نیست. برای پـول كـار نکـردی. پـول      وقت كه شدت اراده پیدا شد اسم پولی را كه اضافه می
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دهند بـه كسـی كـه     شود مثل جایزه ای كه در زمین فوتبال عده ای مسابقه در رشد دارند بعد جام را می می

تومـان ایـن    11111تومـان یـا    1111سنجند كه بگویند  برنده شدهاست این جام را بنابر ارزش ریالیش نمی

توسعه ای پیدا كرد و بر اساس توسعه اش بشود ضابطه تشکیالتی و تشـکیالت   عنوان دیگری دارد، اگر كسی

را تغییر داد بگوییم دیگر سطح را از سطح كلی و جزئی كردن در بیاورند نمـرات بیایـد روی اصـلی و فرعـی     

كردن نحوه محاسبه و مراقبه هم از این شکل به شکل دوم بیاید، دیگر الزم نیست سـئواالت قبـل از جلسـه    

ناظره مکتوم باشد سئواالت دو روز قبل چاپ و پخش شود. اگر تصمیم گیری سازمانی عوض شد، معنـایش  م

این است كه موضوع فعل سازمان یا طرف تمایالت سازمان عوض شده است. تغییر نکردن ضـوابط بسـیار بـد    

-یدی وضع مـی كنند بال فاصله ضوابط جداست معنایش در جا زدن یک تشکیالت است وقتی افراد رشد می

 شود.

گویند بر چه اساسی نمره دهید، بر چه اساسی جزوه تهیه كنید، چه جـزوه ای   یعنی چه؟ یعنی می« ضوابط»

خوب است. ضریبش چقدر است وضعیت سیاسی و فرهنگیش با هم چه نسبتی دارد، حاال تشکیالت مجموعه 

شـود یعنـی    ی موضـوع كـار عـوض مـی    قوانینی را دارد و مجموعه عناصری كه در رده های مختلف دارد وقت

موضوعی باالتر از موضوع قبل پیدا شده است كه طرف تعلق شما و طرف اراده تشـکیالتی شـما قـرار گرفتـه     

گیرد مگر اینکه تولی یا تعهد سیاسی در آن نظام باال رفته باشد و همچنـین عملکـرد    است این امر انجام نمی

تواند موجب شود تـا یـک    ت رفته باشد. یک شدت بیشتری میفرهنگی یا عملکرد موضوع تشکیالتی هم باال

 موضوع طرف میل، عوض شود.

كنم در تشیکالت كفر به صورت دیگر هم هست نهایت این كه آنها اقتصـاد را اصـل قـرار     این را كه عرض می

لی دهد. تعهد سیاسی آن است كه در یک تشکیالت ظرفیت تـو  میدهند و شما پرورش روحی را اصل قرار می

باال رود، نمره اول مربوط به تعهد سیاسی و نمره دوم مربوط به كار فرهنگی است ولـو تشـکیالت موضـوعش    

كار فرهنگی است ولی آیا اصل بر همکاری است، یا اگر كار در شکل همکاری انجام شود نسبت تأثیر بیشتری 

 كند؟ دارد و فرهنگ ایجاد می
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ت را در همه شئون عوض بکند خوب اگـر كسـی مبـانی اش را    فرض ندارد كه یک فرد بتواند فرهنگ یک مل

متعهد شد و خدای متعال هم عنایت كرد و توانست، و لیکن آیا در همه رشته ها ممکن است كار را به انجام 

برساند؟ مگر اینکه بگویید امام معصوم به هر چیزی نظر كند تا آخرش بیان بفرماید آن هـم بـرای اعمـال در    

یق عادی باشد باید لشکری، جمعیتی، یا افرادی باشند، چون عمل، جمعی است. اگـر قـانونی   خارج اگر از طر

شود موضوع دارد و موضعگیری نسبت به موضوعی است اگر مرتباً موضوع عوض شـود، طـرف    كه گذاشته می

 ضابطه عوض شود، كاشف از آن است كه ظرفیت آن مجموعه افراد باالتر رفته به چه شرط؟ بـه شـرطی كـه   

موضوع در جهت باالتری صعود كند یعنی قبالً برای نمره دادن كلی جزئی كردن اصل بود، چنـد مـاه آینـده    

شود، نحـوه كنتـرل كـردن،     شود، طبیعتاً ضرائب هم متناسب با آن عوض می )انشاء اهلل  ترتب اصول اصل می

ود نسبت تـأثیر هـم بایـد    ش نحوه گردش كارها میل تشکیالتی و نحوه تصمیم گیری تشکیالتی نیز عوض می

 افزایش یافته باشد.

شود كه شما بتوانید سیاستگذاری بهتری كنید و ضوابط بهترین وضع  بهینه سازی تشکیالت وقتی ممکن می

كرده و بهتر اجرا نمایید. اگر سه رتبه قائل شویم سیاستگذاری، قانونگذاری، اجرا، در تشیکالت كه خود اینهـا  

ت در تشکیالتی كه بنویسند بهینه سازی سیاسی یا توسعه سیاستگذاری، بهینه سازی را بنفسه بیاورند بد اس

ضوابط یا قانونگذاری بهینه سازی اجرائی.این بدین معناست كه موضوع تشکیالت رشد انسان است باز اگر در 

شـود مثـل    مـی گیرد. این  این سه بهینه كاال موضوع قرار گرفت بعد از كاال، فرهنگ پس از آن انسان قرار می

گوینداول باید لذات جدید آورد تا بعدش تحـرك روانـی جدیـد پیداشـود، اگـر اول       سیاستگذاری كفار كه می

مراقبه، روی بهینه سازی انسان، بعد فرهنگ و پس از آن محصوالت صورت پذیرفت، بیدن معناسـت كـه در   

های تشکیالتی است برای پرورش فرد آن، فاعلیت و اختیار تقدم دارد. این بهینه سازیهائی كه عرض شد مدد

شـود. تهـذیب اجتمـاعی     شود و تهذیب اجتماعی در آن پیدا مـی  و خود، بستر و دامان و مهد پرورش فرد می

مقدم است بر تهذیب فردی. مقاصد شما باید حکومتی باشد و باید این امر برای شما تمام شـده باشـد، مثـل    

سـال بـا    3نقل كردند كه ایشان یکی از ریاضاتش این بوده كه  فالن عارف بزرگی كه در حیات است برای ما
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احدی )حتی با همسرش  حرف نزده است كارش را با اشاره گذرانده اسـت. اگـر آن نـوع تهـذیب را تهـذیب      

توانیم كار كنیم باید ا  دانید خوب ما با كسی كه ادراك اجتماعی نداشته باشد نمی دانید و مدد اسالمی می می

یم درباره اینکه كار امام خمینی)ره  تهذیب است یا كار این آقا. اگر كسی قائل شد كه تهذیب ول صحبت كن

تواند تعهد سیاسی را كمتر از موضـوعات فرهنگـی اهمیـت دهـد عملکـرد       اجتماعی باالتر است آن وقت نمی

رد است كـه آقایـان   تواند كمتر كند طبیعتاً پر كردن برگه های خود ارزیابی برای كنترل عملک سیاسی را نمی

نویسد و بعد هم نظریـه   عملکرد هر روزشان را در آن بنویسند و بعد هم نظریه كسی كه حضور و غیابها را می

شود. جمع بین اینها با ضریب خاصـی كـه بـرای نمـره     دهد، درستون مالحظات نوشته میكسی كه نمره می

ست یعنی قبل از اینکه ما بخواهیم بگوییم شود، این عمل در فرهنگستان یک كار سیاسی ا دادن مشخص می

نویسند چون اگر این اعتمـاد   گوییم، اعتقاد داریم كه دروغ نمی گویند می كه احتمال دارد كه ایشان دروغ می

شود كار كرد، چون قبالً این طور رسم بود كه ورقه را به فرد بدهند بنویسند بعد ساعت را  نباشد كه هیچ نمی

خـواهیم اعتمـاد را بـاال ببـریم اعتمـاد داریـم یعنـی چـه؟          یسد، خیراین طور نیست، مـی هم احتماالً كم بنو

خواهیم  خواهیم وضعیت تصمیم گیری عملکرد سیاسی فاعلیت تعلق تشکیالتی ایشان را كنترل كنیم، می می

تـوانیم   سی مـی تعهد تشکیالتی را برای رشد خود او باال ببریم چون اگر ما افراد توانا داشته باشیم از نظر سیا

تشکیالتمان را توانا بکنیم اگر پرورش دادیم فقط أموزش تنها، بلد بودن تنها شـرط نیسـت. اگـر عـین خـود      

حقیر و بهتر از من مسائل را یاد داشته باشید و بگویید ولی تعهد سیاسی نباشد معنایش یـن اسـت كـه كـار     

پذیرد یعنـی طـرف تعلـق مسـائل      انجام نمیدادید، در آن صورت كار تشکیالتی  جمعی تشکیالتی انجام نمی

تواند غیر از یک امر، به موضوعات متعددی بپردازید اگـر   شود و نمی جمعی در شکل عملکرد جمعی طرح می

تواند در سعه ظرفیتی كه پیـدا   نفر كار كند، تشکیالت می 4فرض كنیم شخصی خیلی نابغه است و به اندازه 

فر و صدها نفر را حل كند. اما اگـر در سـطح افـق بـاالی سیاسـتگذاری      كند كارهای چندین نفر و دهها ن می

توانید به آن كار بپردازید )تعاونوا  كشور هم بخواهیم صحبت كنیم باز با عملکرد تشیکالتی خیلی وصیعتر می

تواند واقع شـود )مـثالً اگـر خودتـان یـک       علی البر و التقوی ، كمک به )بر و تقوی  به صورت تشکیالت می



 ·····························································································  19 

اونی فرهنگی تشکیل دهید از پایینترین سطح تا باالترین نقطه  تعاونی فرهنگی كوچکترین هم تا حد یک تع

شود و درجـای دیگـر    مدرسه هست نه اینکه نیست، در عمل آموزش، همیشه، در یک جایی چیزی تولید می

آنگـاه بخـاری را بـه    فروشـند   آورند در مغازه مـی  كنند، در یک جا بخاری ساخته شده و می آن را مصرف می

شوند. این یک جائی تولید شده هرگز تولید فرهنگی را با توزیع فرهنگی كه  برند و اهل آن گرم میمنزلی می

 توان مساوی گرفت. آموزش و یا مصرف فرهنگی كه بکار گیری آن است نمی

تولیـد فرهنگـی داشـته     توانیم از مصرف كننده بودن تکنولوژی غرب بیرون بیاییم مگر اینکه بتـوانیم  ما نمی

باشیم و سپس در دانشگاه و مدرسه آموزش داشته باشیم. تا آنچه را كه تولید كرده ایم تدریس كرده و عـده  

ای بخوانند بعد آنهائی كه خوانده اند آن را به فرمهای مختلف برای مردم به كـار گیرنـد اگـر مهنـدس راه و     

بیعی است كه در حین كار كـردن، ضـعفهای كـار هـم     ساختمان است كار كند اگر دكتراست نسخه دهد. ط

آورند وقتی  كنند و چیز جدیدی می مشخص شود و آنهائی كه هم كه مشغول تولید هستند ارزیابی مجدد می

دهد مثالً االن شما منقل و هیزم را برای گـردم   چیز جدید آمد، اولی كارائی خودش را در جامعه از دست می

 كنید. كردن زمستان استفاده نمی

بوده و مقدم بر كار فکری و فرهنگی است اگر سرپرستی « اصل»مسئله تعهد سیاسی در یک تعاونی فرهنگی 

گیرد و نوع شما سال قبل از وضع گردش كارها گلـه منـد    فرهنگی انجام نگیرد كار فردی و پراكنده انجام می

یعتاً سرپرستی شدن بدون ایـن كـه   شود. طب گفتند كه كارهای فرهنگی سرپرستی نمی بودند خیلی وقتها می

)همان كه قبالً هم بحث فلسفه « پذیرش تصمیم غیر در تصمیم خود»روابط سیاسی، تعهد سیاسی، تعلق به 

 پذیرد. شود  انجام نمی اش را كردیم كه موجب تهذیب تصمیم خود و تهذیب تمایالت اجتماعی خود می

كه تصمیم دیگر را نسبت به تصمیم خود بپذیرد اگر نپذیرد تواند توسعه پیدا كند  تمایالت اجتماعی وقتی می

این تعهد سیاسی نیست، این را معنی استکباری و حاكمیت بر والیت خود نگیرید، معنی سرپرسـتی جریـان   

رشد خود بگیرد لذا هر رده ای باید خودشان را مسئول رشد و تهذیب عملکرد اجتماعی و تشکیالتی رده بعد 



21  ······························································································································································  

آن مواظبت و مراقبت داشته باشند و بدانند مسئولیت آن نزد خداوند، خیلی زیاد است نـه  بدانند و نسبت به 

 فرار از آن صحیح است و نه توجه به تمایالت نفسانی خود كردن صحیح است.

شود در عمل بهینه سازیش حد اقل ضریب، ولـی در عمـل    برای شخصی وقتی كه بهینه ساز تصمیم غیر می

زنند غیر آنچه برای نفس مشکلتر است، تسلیم شدن  غیر، حداكثر ضریب را می سپردن تصمیمش به تصمیم

به تصمیم تشکالتی است نه اینکه بهینه سازی تصمیم غیر برایش سخت تر باشد، اگر انشاء اهلل چنین چیزی 

 شود كنم. انشاء اهلل سعی می گیرد عرض می هست من چند چیز مختصر را هم كه به صورت اجرائی انجام می

كه از این به بعد برای ماه های آینده فهرست سئواالت قبل ازجلسه اگر ممکن شود همراه جزوه و اگر ممکن 

نباشد با تأخیر یک روز تقدیم برادرها شود معرفی و اعالن سئواالت برای این است كه تدریجاً به وسیله خـود  

 رشد، كنترل كنیم. دهیم هم جلسه، هم افراد و هم ممتحنین را در این سئواالتی كه می

مطلب دیگر مسئله نمره دادن و روشنتر كردن جریان رشد برادرها است و مطلب مهم دیگر مسئله تشـویق و  

توبیخ است توبیخ سازمانی برای این نیست كه تنبیه كنند كسی را، برای این است كه متذكر او باشند به یک 

رسد هم از نظر سیاسی هم  شود، كه به عرضتان می انضباطی، كارها بر اساس یک ضرائبی برای فرد معین می

شود و به صورت امتیاز اقتصادی، فرهنگی  شود و ضرایب آنها، معین می فرهنگی كه نسبت بین اینها جمع می

 شود. و سیاسی خدمت آقایان عرضه می

كـه  فرضاً اگر كسی به دالئلی مستحق این شد كه نصف حقوقش بر حسب ضرائب كم شود این طـور نیسـت   

بندنـد، ولـی    دهند و در مقابل آن قرار داد وام می بالفاصله در همان ماه كم شود بلکه به او تمام حقوق را می

توانید گذشته را با شركت فعالتر جبران كنید  گویند ان ماه می كنند می وامی است كه دو سه مرتبه تمدید می

تفاوتی كه مثالً اگر من در ماه گذشته یک عمـل را   شود با یک اگر در این ماه نشد، ماه دوم دوباره تمدید می

گوید اگر ایـن   باید جبران كنم در ماه بعد دو عمل را بایدجبران كنم و در ماه سوم سه عمل را، حاال كس می

خـواهم، ولـی نصـف حقـوق را نخواسـتن یـک طـرف، عـدم تعهـد          طور دردسر دارد من نصف حقوق را نمی

خواه كه شما حتماً كار تشکیالتی بکنید، بایـد افـراد طـوری باشـند كـه       تشکیالتی خیلی بدتر است چون می
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حس كنند اگر بیرون از تشکیالت باشند برایشان ضرر دارد نه ضرر اقتصادی و مالی بلکه ضرر پرورش فکـری  

خواهید در حکومت اسالمی كار كنید و تشکیل سازمان دهید یا خیر؟ و آیـا   و روحی. آیا شما، به هر حال می

خواهید پرورش یک سازمانی را در بخشی به عهده بگیرید؟ ممکن است كسی بگوید اگـر قضـیه حکومـت     می

خواهیم آزاد باشیم و جایی خدمت كنیم كـه مشـورت دهـیم از مـا      اسالمی و والیت الهیه واینها است، ما می

نـدی اسـت كـه    تشکر هم كنند و هیچ وقت احساس سنگینی بار مسئولیت را نکنیم، یک راه هم همـین آخو 

گویید آقا دستگاه  آخوند قائل به حکومت است به روش آخوندی كه عمالً زندگی غیر حکومتی است. وقتی می

شـود اگـر سـعی     برند و ما آنجائی كه شرائطی آماده مـی  كنند هجوم به ملوای ما می كفار تشکیالتی عمل می

كند. اگر تشیکالتهائی هم  کیالتی نمینکنیم، یک وقت میدان عمل این است و كسی برای رشد سرپرستی تش

هست تشکیالتهائی است كه خودشان سرگردان هستند مبائی از مبانی اسـالمی دستشـان نیسـت ولـی یـک      

موقع جائی هم هست مانند فرهنگستان كه مدتها مبانی اداره اسالمی دستش نبوده اسـت و بـه صـورت روز    

ی باز شده كه قواعد تشکیالتی اسالمی پیداشود، آیـا بهتـر   اداره شده است، اما حاال یک احتمال و روزنه امید

این است كه تا یک زمینه ای پیدا شد آدم اعالم حضور كند بگوید ما مدتها به فکر این بودیم كه جائی پیـدا  

شود بتوانیم در آنجا تمرین كنیم تجهیز شویم و كار فرهنگی كنیم ولی چه بهتر كه در جائی باشـد كـه كـار    

گیرد و بهینه سازی در عمل تصمیم گیری به وسیله تشکیالت یک امر مهم است  اینکه  نجام  میتشیکالتی ا

ما بتوانیم كاری را در تشیکالت احراز كنیم این یک امر مهم است باالتر از حل یک مشکل فکری است اگر ما 

ت بیشتری در نظام والیت توانیم خدما در چنین تشکیالتی پرورش یافتیم و به امور مسلط شدیم انشاء اهلل می

آید كه اگر كسی متوجـه باشـد تنهـا كـاری كـه       الهی ارائه دهیم، این یک حرف دیگری است، به نظر من می

كنند، كه عمل اجرائی سیاسی باالتر از عمل فرهنگـی اسـت و همـه هـم در آن      مسئولین اجرائی سیاسی می

ای را سیاسی و یـک دسـته دیگـر را كـار     و دستهشریکند اینطور نیست كه بگوییم یک دسته امور را اجرائی 

فرهنگی بدانید، این درست نیست. امر سیاست و تولی به والیت و تشکیالت امری است كه مـال همـه اسـت    

شود شما در عالم تهـذیب بگوییـد كـه شـما یـک عـده را بـه         عین كار فرهنگی كه مال همه است یعنی نمی
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بال ذكر و در گوشـه عزلـت خودسـازی كننـد، و عـده ای هـم در       كشاورزی وا دارید و یک عده هم بروند دن

مدرسه مشغول درس باشند، این طور نیست، مسئله تهذیب و والیت امری اسـت كـه هـم بایـد زارع داشـته      

باشد، هم عالم و هم صنعتگر داشته و هم تاجر داشته باشد و همه باشند. مسائلی است كه جزو اركان و قوائم 

ند همه انسانها، هم دارای میل و حساسیت و هم دارای محاسـبه و قـدرت تمیـز و هـم     است مثل اینکه بگوی

دارای عمل عینی هستند، این منحصر به تنها یک فرد نیست برای همه این مطلب هست و لذا ضوابط را هم 

-برگهنویسند، اولین چیزی را كه من بر آن تأكید دارم این است كه هم ضوابط تنظیم و نوشته شود و هم  می

هائی كه گزارش خود ارزیابی افراد است و نیز گزارش ارزیـاب تشـکالتی ارزیـاب سیاسـی و گـزارش ارزیـاب       

 فرهنگی نیز انجام شود.

كنم كه از موانع كارهای تشکیالتی و فعالیت سیاسـی اسـت    برادر حسینی شاهرودی: مشکلی كه من فکر می

فردی در بیرون از تشکیالت است مثالً ظاهراً این طور  این است كه تزاحم و عدم تناسب كار تشکیالتی و كار

شود بین درس حوزه آنها با ار در تشکیالت آن وقت تقدم با یکی هم  باشدكه برای بعضی از برادرها تزاحم می

 به آن صورت تمام نیست.

گوییم ز نمیتوانم اینجا باشم ما هرگ ساعت می 4گویید من حجت االسالم و المسلمین حسینی: شما مثالً می

سـاعت را كـه بـه تشـکالت      4ساعت كار كنـد. ولـی آیـا ایـن      6ساعت محرز شده است،  4كسی كه برایش 

 دهند در كجای تشکیالت بدهند و با چه صورتی دهند كه با نظم تشکیالتی هماهنگ باشد. می

ی تطبیق داده برادر حسینی شاهرودی: این درست ولی از آن طرف این طوری است كه چون برنامه های كار

 رسم نه بعد از ظهر. خواهم، میشود با كار فردی مثالً خود بنده نه صبح به آن درسهائی كه مینمی

گویید كه به صورتخشک به من گفته اند بیائید در منـاظره   حجت االسالم و المسلمین حسینی: یک وقت می

مناظره ای را كه در ماه یکی یا دو تا باید كند منهم  بنشینید و نگاه كنیدكه آقای زید دارد درآنجا صحبت می

گوییـد كـه    كنید، ولی یـک موقـع مـی    ام پس نیایم، یک وقت این طور نگاه میخودم صحبت كنم حرف زده

باشـد اگـر گفتیـد حضـور      شركت من در آنجا به معنی حضور فردی نیست به معنای حضور سیاسی من مـی 
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گوئیـد كـه اصـاًل مـن جـزء نیمـه وقتهـا هسـتم         نکه شما میكند مگر ای سیاسی است طبیعتاً تفاوت پیدا می

شود كه تشکیالت ضوابطی برای مثل شما نیمه  توانم در یک سری از امور شركت كنم، آن وقت سؤال می نمی

وقت را دارد، به مقداری كه برای شما تمام شده است كه اینجا باشید، تشکیالت باید جایگاهی به شـما دهـد   

دهد به نسبتی است كـه شـما وارد تشـکیالت     نید شركت كنید جایگاهی را كه به شما میكه در آن نظام بتوا

سال همان طور كه شما به درسـت خـارج    1كند بعد از مثال  ساعت كار می 8هستید ممکن است دیگری كه 

ا كه روید او یک برجستگیهای سیاسی پیدا كند نه اینکه سیاسی به معنای فعالیت سیاسی بلکه به این معن می

تواند كار فرهنگی كند حاال كسی آن توفیق را پیدا نکنـد ایـن طبیعـی اسـت و لـذا       به صورت تشکیالتی می

سـاعتی كـه    4دهند ممکن است ضریب او باالتر قرار گیرد ضریب شما به حسـب   نمراتی را هم كه از اول می

جام دهید. نسبت بـه بقیـه طبیعـی    توانید ان گذارید تشکیالت برایتان معین م یکند كه چه كارهائی را می می

دهیـد یعنـی مـثالً     است كه شما نه شخصاً متعهد هستید، نه تشکیالت متعهد است. ولی تذكر تشکیالتی می

گویند كه همکاری و تعاونی سیاسی شما این  كنند كه فالن موقع غیبت داشته اید بعد می برای شما ثبت می

 تر از نوشته نیست .درجه است )تعاونی سیاسی در نظر تشکیالت كم

اگر كسی در تشکیالت نباشد پای یک درس خارج باشد كه همه آمده اند حاضر شده اند مثل یک هیئت هـر  

شوند این یک شکل است كه شما هر چه قویتر  زند دور و بر او بیشتر جمع می كه محکمتر به سر و سینه می

یگر به این كـاری نـدارد كـه شـما قـدرت اداره      گیرد. د باشید در یک درس خارج، بیشتر مورد توجه قرار می

توانید كار فرهنگیتان را هم توسـعه تشـکیالتی دهیـد یـا نـه؟       تشکیالتی هم دارید یا نه؟ عالوه بر این آیا می

تواند در یک زمان روی مسائل متعدد مهم یک نظام نظر دهید؟ یا باید به ترتیب روی مسائل كـار و   یعنی می

توانید موضعگیری  شما این سعه را داشته باشید كه روی مسائل مهم نظر دهید آیا می بررسی كنید. فرضاً اگر

بلندی را كه رهبر دارد در چند موضع پیاده كنید یا نه؟ اگر تشکیالت نباشد قطعاً قـدرت انجـام ایـن كـار را     

نـه در شـکل    آید اقسام تعاونی فرهنگی سیاسی اقتصادی وجـود دارد امـا   نخواهید داشت چون به نظر ما می

 «.تعاونوا علی البر و التقوی»تعاونیهای موجود، بلکه در شکل تشکیالت و در قالب 
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چرخد، یا تشیکالتهای تعاونی كـه بازوهـای    آید كه كارها یا مستقیماً به وسیله نظام دولت می و به نظر ما می

مدرسه ابتدائی یا باالتر در دهند هر چند در سطح یک  ولی فقیه هستند در سطوح مختلف كارها را انجام می

سطح تحقیقات تولیدی )آنهم در زیر بنای مثالً فلسفه تنظیم امور  بـه هـر حـال اینهـا واحـدهای كـوچکی       

هستند كه سراسر در هر جا و در هر سطحی كه باشند تعاونی است بعد از اینکه مثالً ولی فقیه برجسـتگی را  

ا وارد نظام نماید، و ممکن است بگوید كه خیر، اگر این در در یک كار مالحظه كرد ممکن است این تعاونی ر

تواند توسعه پیدا كند. بدون این كه آن را در خود سازمان بیاورم، یاری  بیرون از تشکیالت فعلی باشد بهتر می

 كنم، تا وقتی كه بتوانم نظام سازماندهی و اداری كشور را عوض كنم. مثالً آیا واقعاً به نفـع اسـت   و كمک می

 كه ما جزء یکی از سازمانها باشیم و تحرك و ضوابطمان در آن چارچوب قرار گیرد؟ یا خیر، این بهتر است؟

برادسی حسینی شاهرودی: منظور بنده این است كه یک مقدار حال افراد و وضعیت بیرونـی افـراد مالحظـه    

دارند. یک مقدار مالحظه شود، شود. یعنی فرضاً نوعاً دوستان طلبه هستند و طبیعی است كه یک كار بیرون 

شود برنامه گذاشت نه عصر، یعنی ما فقط یک ساعت و نیم اینجا خدمت شما هسـتیم   فرضاً االن نه صبح می

ولی عمالً كل صبح و كل بعد از ظهر از دست رفته است، این چند ساعتی كه ما در طول هفته هر روز به طور 

 شد. مشکلی ندارد، اگر آن طور بود كاربرد بیشتر می هستیم طبیعی بود كه دیگر 12تا  1/11منظم 

حجت االسالم و المسلمین حسینی: نظرتان این است كه ضوابط تشکیالتی پیشـنهاد شـده اصـالح شـود، در     

شود به وضعیتی كه برای رشد یـک تشـکیالت    شود حتماً پیشنهادها مرور میضوابط تشکیالتی كه اعالم می

د. اصل كار این است كه تصمیم گیری، تفکر و عمل عینی آقایان، مدد شـود،  شو هست حتماً دخالت داده می

نمود عمل عینی دوستان در رتبه اقتصاد و لکن معنـای تفکـر آنهـا تولیـد فرهنگیشـان اسـت كـه همکـاری         

كنند و تصمیم گیری هم نظام تمایالت آنها است، امیدواریم كه در هر سه مورد مدد و تعاون داده شود و  می

عاون هم به طرف سرپرستی و رشد و توسعه باشد نه اینهک به طرف اینکه هر كس راضی شود بلکـه بـه   در ت

جهت اینکه بعداً دیده شود كه ظرفیتها باال رفته یعنی ببینید بعد از یک سال واقعاً آدمهایی هستید كه شـما  

آنجا معین كنید كـه افرادتـان در    را هر جا بگذارند بالفاصله بتوانید یک تنظیمات تشیکالتی و اصولی را برای
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آنجا رشد و توسعه پیدا كنند و بتوانید آن موضع را مرتبًا بهتـر كنیـد و دربـاره اش بـه نحـو بهتـرین انجـام        

 مسئولیت كنید.

كند، این عمل آیا باید مطـابق   برادر غمامی: حضرت عالی فرمودید آنچه را كه انسان بدان علم دارد، عمل می

در تشکیالت است یا ممکن است موضوعی در خارج باشد كه بـه رشـد علمـی او بیشـتر      موضوعاتی باشد كه

 فرمائید علمی است كه در ردههای باال قرار دارد. كند؟ علمی كه حضرتعالی می كمک می

حجت االسالم و المسلمین حسینی: علم، نه به مفهوم كلمه و نه خصوصیت ما عرض كردیم كـه علـم یعنـی    

شود كه سرعت انتقال و حافظه و تترق احتماالت بـرای انسـان    فکری، كار فکر یعلت می حركت در فکر و كار

آورد آن وقت بر حسب موضوع هم یک ظرفیت عمل  بهتر پیدا شود. تمحض در كار فکری یک رشد فکری می

 دهد دویدن شخص بهتواند مثل یک دونده خوب بدود و یک مقصد داریم )كه نشان میفکری داریم یعنی می

شود موضـوع عـوض شـود.     كنیم نیز می كدام سمت و تا كجا است ، از جهت موضوعی كه درباره اش فکر می

پس هم ظرفیت بیشتر در قدرت فکر یعنی هم شدت حافظه و هوشش باید تقویت شود تا احتماالت بیشتری 

كند  اره آن فکر میببیند، موضوعات بیشتری را توجه كند، جمع بندی بهتری كند و هم باید موضوعی كه درب

 عوض شود.

كنیـد دربـاره    كنید یک چیزهائی مد نظرتان هست یا فکر مـی  یک وقت شما درباره عظمت مسلمین فکر می

اینکه یک كاال را چگونه به خارج بفروشید. یعنی از جهت نحوه كار كردن یک ظرفیتی الزم اسـت و موضـوع   

مختلف دارد. مثالً ممکن است یک زن ژاكت ببافـد  طرف مقابل ما هم یک ظرفیت الزم دارد یعنی سطحهای 

شود مدتهای مدید مثالً یک هفته موضوع فکـر كـردن او قـرار     برای او گل انداختن در این ژاكت یک فکر می

كند  گیرد. برای یک رهبر هم اعالن موضوع در مقابل رهبر آمریکا یک موضوع فکری است. یک رهبر فکر می

تضعفین چقدر است نقطه ضعف مستکبرین كه طرف مـن واقـع شـده انـد     كه ظرفیت تحمل مسلمین و مس

توان معین كرد كه همه اینها تقویت روحی شوند و چیست؟ نسبت بین اینها را در یک موضعگیری چطور می

هم او نتواند از توانایئهایش استفاده كند؟ من روی نقطه ضعفش دست گذاشتم. این ممکن است فکر رهبری 
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خمینی)ره  یا آیت اهلل خامنه ای را یک هفته بگیرد. ایشان فکر كرده و به نتیجه ای رسیده مثل حضرت امام 

است، آن زن هم فکر كرده كه آن گل را در آن ژاكت بیندازد او هم به نتیجه ای رسیده و بعد از یـک هفتـه   

 شود كه اعالمیه بدهد. شود كه ژاكت ببافد این هم دست به كار می دست به كار می

وع و مسئله فکركردن بر حسب موارد فرق دارد، یک وقت مسئله برای شما این است كه من چـه راهـی   موض

كنید كه مسئله  پیدا كنم كه نان حالل برای زندگیم تهیه كنم، فکر محترمی است ولی یک وقت شما فکر می

تواند منظم  شکیالتی میگرانی را چطور حل كنید، در واقع باال رفتن حساسیت به دنبال باال رفتن مسئولیت ت

كنـد   شود، ممکن است یک نفر به تنهایی و به شکلی جداگانه روی موضوعات مختلفی كه نظرش را جلب می

فکر كند ولی در یک تشکیالت فرق دارد، تشکیالت بستر پرورش است همان طور كه خود تشکیالت پرورش 

قبل بودیم هیچ دلیلی نداشت كه در مسـال    سال 11كند ما اگر در حکومت اسالمی نبودیم یا مثل  پیدا می

كردیم شایدمعقول نبود. مثالً اگر در زمـان رضـاخان    برنامه و عملکرد، به این معنا، فکر كنیم. اگر هم فکر می

گفتـیم در فکـر نظـام مـدیریت و برنامـه ریـزی        گفت: شما در چه فکری هستید و می یا قبل از آن كسی می

گویید كه ولی فقیه  كردند، ولی حاال می فلسفه والیت. حتماً شما را مسخره می هستیم و اكنون رسیده ایم به

 21كنیم ولی آن موقع معنا نداشت. در زمان طاغوت همـین  گفته است اگر شما توانستید، چنین و چنان می

بـود كـه    شدید. معنای براندازی همـین  گفتید حتماً اعدام می سال پیش شما اگر مطالبی پایینتر از این را می

كسی فکر كند درباره اینکه چطور تأسیس نظام شود، شما سابق در چارچوب خاص حکـومتی حـق داشـتید    

بنشینید و فکر كنید، ولکن االن شما در عمیق ترین سطوح به بررسی و حل مسائل و معضالت علمی جامعه 

 پردازید. می

رتبه دوم یا انعکاس پذیرش و فاعلیت است و مسئله نظام مدیریت و تولی به والیت الهیه و فهم اینکه فرهنگ 

شود تا برسد به رتبه سوم یا اقتصاد. این، یک مسـئله اسـالمی در    این مرتبه نیز متناسب با مشیت  امداد می

گـوییم كـه توسـعه رشـد برادرهـا و رشـد تشـکیالت و         فهم حركت، زمان ومکان و رشد است. و اینکه ما می

كـار انفـرادی امکـان نـدارد. یعنـی شـما اصـواًل مـثاًل در ورزش چطـور           موضوعات یک مسئله ای است كه با
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گویید كه ورزش جمعی كردن در  توانید رشد كنید در عین حال می گویید كه بدون ورزش كردن شما نمی می

خواهد شما در غیر محـیط تشـکیالتی    شکل كار جمعی یک ورزش خاص دیگری است كه محیط خود را می

توانید تفکر تشکیالتی داشته باشید  یالتی كنید. اگر خیلی جوالن ذهن داشته باشید میتوانید ورزش تشک نمی

 ولی عملکرد تشکیالتی داشتن به این نیست. 

برادر غمامی: در تغییر ضوابط، باید اصول حاكم بر ضوابط داشته باشیم تا اگر چه ضوابط تغییر كرد، آن اصول 

 تغییر نکند.

ینی: ما استراتژی حركت را قبالً نوشته ایم اینکه جهـت گیـری كلـی چگونـه     حجت االسالم و المسلمین حس

است )و انشاء اهلل بعداً خدمتتان خواهیم داد  دوستان كمی در عمل، پرورش عملی پیدا كنند، بعداً به تناسب 

 شود. بهآنها گفته می

 آورد. ه را پایین میكنم كه اگر هر روز ضوابط تغییر كند انگیز برادر غمامی: از این جهت عرض می

حجت االسالم و المسلمین حسینی: مثالً یک نفر میخواهد برای یک سال برنامه ای برای خودش بریـزد بعـد   

سـاعت را نبایـد    4این برنامه را در این مقدار ساعتی كه ما قرار داده ایم موظفیم كار كنیم نه خـارج از ایـن   

یم كه فکرمان دچـار تلـون و آشـفتگی نشـود. مـثالً بـه       ساعت باید موجب این شو 4ساعت ولی در  1بکنیم 

صفحه اول كه رسیدیم فکر كنیم ظهر فالنی درمنزلمان هسـت یـادم نـرود چیـزی تهیـه كـنم، اینجـا یـک         

گوییم كه فالنی هم تلفن زد یادمان باشد بـه او هـم جـواب     یادداشتی بکنم، به صحفه دومی كه رسیدیم می

طرف و آن طرف برود مفید نیست. محاسبه و مراقبه تشکیالتی باید حاصلش دهیم اینکه فکر شما مرتباً این 

این باشد كه شما افرادی بشوید دارای شدت در تصمیم گیری، از نظر ظرفیت و موضوع و عملکرد تشکیالتی 

ت رسد، فکر نکنید كه این نفعی اس كنید، البته نفر بیشتر، به خود شما می هم كه مرتباً بیشتر قدرت پیدا می

رسد یعنی یک طرف فرد است و طرف دیگـر آن تشـیکالت و یکـی هـم      كه فقط به یک عمل تشکیالتی می

توانید از افرادی كه هیچ اطالعی ندارند  آید و اال شما نمی نسبت تأثیر در خارج است كه این سه با هم باال می

شود هـم از افـرادی كـه     . نمییک تشکیالتی درست كنید كه همه كار را درباره كارهای فرهنگی انجام دهند
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شود از افرادی كه  هیچ گونه تصمیم گیری ندارند كارهایی بخواهید كه تصمیم گیرهای بزرگ الزم دارد، نمی

هیچ گونه عملکرد عینی ندارند كارهای عینی بزرگ بخواهید، حتماً باید این سه هماهنگی پیدا كند، تا انشاء 

ت تشکیالتی حاصل شود وهر كس در منزلت خود بتواند ارزش خود اهلل شرح صدر اسالمی برای همه به صور

 را باال ببرد و بتواند در یک شرائط محدود، خدمتگذاریهای بزرگی ارائه دهد.

برادر غمامی: این تغییرات هم به نظر مهم است مثالً شاید با نظام سابق ایجاد شده باشد كـه شـاید كارهـای    

كنند بوده ولی تـأثیری كـه    محدوده اش برای افرادی كه كار كمتری می بیرونی و تبلیغات بیروین یک مقدار

 باید بگذارند برای خارج توسعه پیدا كرده است.

حجت االسالم و المسلمین حسینی: شما اگر ظرفیتها را باال بردید باید طوری شود كه بعداز یـک سـال روی   

و گروه رد فروع بر اصول را انجام دهـد اینکـه   ساده ترین عضو گروه كه دست بگذارید. بتواند مثل بهترین عض

گوییم سئواالت را هم به آقاین بدهید و آنگاه از طریق سواالت هدایت كنید خوانـدن افـراد را، ایـن خـود،      می

كنند فالن مطلـب را   كنترل مجدد است در امر مطالعه یعنی این بار به حساب اینهک فالن سئوال را از ما می

كنم، ابتدا به نظـر   گر شما مطلب را انتخاب كرده باشید من نیز مطلب اصلی را آماده میخوانمی، ا روم می می

شود و لکن شما مطلب اصلی مربوط به یک دوره یک ماهه را مورد بحث قرار دایـد و   آید كه این حفظ می می

ود كـه تأمـل   ش ربط بین این اصل را با بحثی كه ظرف سه یا شش ماه گذشته بود در نظر داشتید، مجبور می

زنـد، بعـد    كند كه چه چیزهایی را مربوط به شش ماه گذشته مطالعه كند، البته تدریجاً آنها را هم ورقی مـی 

شـود كـه    شود بعد گفته می مرتباً تکرار اینکه سطح مراجعه را باال ببریم ایشان خودش به بحث مسلط تر می

ماعی را به وی بسپارید. كم كم مسائل اجتماعی را ایشان كه حاال بر مبنا و روبنا مسلط شده است مسائل اجت

 تواند میدانهای بهتری را پیدا كند. شود كم كم خودش می گیرد و اهل فکر می یاد می

گیرند انتظـار   برادر غمامی: دوستانی كه مسئول ما هستند و دوستانی كه قبول زحمت كرده اند و امتحان می

 ر رود.داریم كه انگیزه های خود آنها هم باالت



 ·····························································································  29 

حجت االسالم و المسلمین حسینی: البته دوستان در هر سطی كه هستند باید در همان سطح بـاقی نماننـد   

شود و به آنها در عملکردشان نمره  هم ضوابط هست و كار آنها هم بایدر شد كند یعنی كار آنها هم كنترل می

ین طور نیست كه در تشکیالت جائی وجود شود. و عملکرد آنها نیز خوب ضعیف یا ممتاز خواهد بود ا داده می

 داشته باشد كه بگویم در اینجا كاری به رشد ندارد.

برادر حسینی: بین مدیریت تألیفی با مدیریت نظام والیت یک تفاوتی باید باشد، اینجا كه فردی كه فرضاً در 

ینه ای فراهم نکنـیم كـه   سطح باالئی بوده اجبارش كنیم كه شما حتماً باید در این سطح فکر كنید یعنی زم

بتواند مبنای خودش را جریان دهد آن فرد را در آن رتبه ای كه هست باالتر ببـرد یـا از آن رتبـه پـایین تـر      

 بیاید.

كنم این فرد كه سطحش باالتر است باید كار متناسـب   حجت االسالم و المسلمین حسینی: نه مثالً عرض می

 با خودش را انجام دهد.

 ی كه بتواند رد فروع بر اصول كند دیگر لزوم نیست كه ...برادر حسینی: كس

 حجت االسالم و المسلمین حسینی: ولی زوم كار تشیکالتی برای او هست.

توان این دو را جمع كرد ولی اینکه ما اجبارش كنیم بیـا پـایین تـر     برادر حسینی: در نظام مدیریت الهی می

 شود مدیریت تألیفی. فکر كن این می

الم و المسلمین حسینی: خیر، هر كسی كه ظرفیـت تصـمیم گیـری و ظرفیـت تفکـر و ظرفیـت       حجت االس

 خواهد. عملکرد دراد باید موضوع رابرایش معین كرد این ضابطه می

برادر غمامی: منظور آقایان این است كه به هر حال تشکیالت سطوح مختلف را در خودش داشته باشد. اینکه 

ی سازی كمک كند اگر بگوییم تقریر بنویسد و بگوید، و یـا در ویراسـت جـزوات    تواند در تئور مثالً كسی می

 آید بلکه پایین آوردن مرتبه اوست. همکاری كند، این قطعاً رشد او به حساب نمی

جلسه توانسته برابر با هـر موضـوعی كـه وارد     111حجت االسالم و المسلمین حسینی: همین كه، كسی در 

فهمد یـا كنتـرل    است ه الزم است عنایت كنید  مثالً شاید كسی بهتر موردی را میشوند )این از مسائلی  می
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شـود همـان    كند، در عرض یک سال كه صد جلسه است با آزمایش و امتحان، میزان كارائیش معلوم مـی  می

 دهیم. طور كه ما ده سال است كه امتحان می

 ارائه نظر كند  برادر غمامی: نه به آن معنا. به آن معنا نیست كه مستقالً

نویسند یک صفحه ای بنویسند كه نظر  حجت االسالم و المسلمین حسینی: در هر موضوعی كه نظر ما را می

ما بر اساس مبنای توسعه یافته تر  این است و بگویند ربطش بر مبنای شما این است و مبنای شما در اینجـا  

مسئله دیگر كـه   12گوید در  ییم اینجا كجاست میگو رسد و لو به این فرع نرسیده باشیم می به بن بست می

رسیم به ایـن دوازدهمـی    شود و اشکال هم صورتش در این حرف نیست. می رود آنجا اشکال می شما جلو می

باالخره رسیدیم به چنین جایی و بن بست دیده شـد، حـاال    11یا  12گوید.ن حاال یا  بینیم بله راست می می

من گفته بودم آنجا بن بست شد در مسائل قبلـی هـم نشـان دادم كـه چطـور      گوئید كه  كه بن بست شد می

شود، نظر خودم را گفتم حاال نظر شما ولو در یک صفحه و فهرست تنها باشد توضیح مفصل نباشـد آخـر    می

ر كنم و در مبنای توسعه یافته ت گذارم اگر بگوید این كار را نمی كار این مبنای توسعه یافته تر را روی سر می

گویم كـه اشـکال اینجـا وارد     كنم و می زنم بلکه در مبنائی كه خودتان دارید فرع را بر اصل رد می حرف نمی

است اشکال اینجا هم مربوط به خود این مصداق نیست اشکال از ضعف مبنای شماست اگر به این مبنا اضافه 

دهد، اشـکال دوم، چیـز جدیـد     را نمی ماند. حفظ كردن این مبنا پاسخ اینجا و كم نکنید این اشکال باقی می

 كند. تأسیس نکرده است و لکن همان مبنا را صالح می

دهد، اشـکال دوم، چیـز جدیـد     ماند. حفظ كردن این مبنا پاسخ اینجا را نمی و كم نکنید این اشکال باقی می

 كند. تأسیس نکرده است و لکن همان مبنا را اصالح می

دهیم بلکه اشکالی كه بر اساس مبنای اصالت وجـود   در این هم نظر نمی گوید ما سطح دیگر این است كه می

كنم، یعنی اگر بتواند اینگونه رد كند حتماً  یا اصالت تعلق یا اصالت مادیت بر این مطلب وارد است بررسی می

بـرای  نسخه تکثیر كنند و به همه بدهند، یعنی اینطور نیست كـه راه   11ما گفته ایم كه نوشته هایش را در 

 رشد در هیچ سطحی بسته باشد.



 ·····························································································  31 

برادر حسینی: یعنی حد وسط گرفتن همان تألیفی است. یعنی باید بشود كه افراد را در تشکیالت جلو برد نه 

 اینکه بگوییم حاال حد وسط كار دوستان چیست ما سطح را در همین حد وسط قرار دهیم.

دهـیم در حـد    دهیم در حد وسط قـرار نمـی   نمی حجت االسالم و المسلمین حسینی: نه آن را حد وسط قرار

 كنیم اگر كسی توانست یک ویژگی را اثبات كند و او كار باالتر میدهیم. وسط كار عمومی را تقسیم می

كنیم خدا را كه سرپرستی شما را داریم پینشهاد مـن اینکـه هـر     برادر محسنی: ما به سهم خودمان شکر می

 اشته باشیم.چند قوت یک بار اینگونه جلساتی د

شود و در بـین دو جلسـه مـا     حجت االسالم و المسلمین حسینی: هر دو هفته یک بار این جلسه تشکیل می

 رسانند. كنیم و آنها ضوابط را به برادرهای می ضوابط را خدمت مسئولیت گروههای عرض می

 و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین





 بسمه تعالی

 آموزش سیاسی

 2جلسه 

1814 

 نوان كلی: ضرورت تشکیالت و تأثیر آن در تهذیبع

 11/9/71تاریخ: 

 

 فهرست:

 

 ـ موضوع مورد فعل گاهی موضوعات جزئی و گاهی موضوعات بزرگ است  1

 ـ توجه به مضووعات جزئی و غفلت از موضوعات اجتماعی 

 ـ غفلت حوزه از توجه به علوم انسانی و تجربه 

 بعاد فعل ـ ضرورت تهذیب در جمیع امور و ا 2

 ـ بهینه سازی فردی و بهینه سازی اجتماعی

 ـ تهذیب، حاصل بهینه سازی روی نظام تمایالت است 

 ـ تمحض، حاصل بهینه سازی فکری است 

 ـ معاونت در امر فرهنگ باید بصورت تشکیالتی باشد نه فرد یا هیئتی  3

 كنندرا معاونت میـ توجه به این مطالب كه قوای ابلیسی در امر دنیا چگونه همدیگر 

 الف ـ معاونت در امر فرهنگ صرفاً با تولی به ولی فرهنگ میسر است نه اشکالتراشی 

 ـ در توالی فرهنگی اولین مسئله شرح صدر و اخالق است 

 ب ـ ضوابط در تشکیالت باید به حسب رشد افراد عوض شود 
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 ج ـ در تشکیالت اسالمی عناصر نسبت به كاال اصل است 

 شکیالت اسالمی عناصر وضعیت تصمیم گیری نسبت به تمحض فکری اصل است د ـ در ت

 ـ بزرگترین آفت انسان در هر سه بخش سیاست ـ فرهنگ ـ اقتصاد تلون و تنسک است  4

 ـ نحوه اشکال كردن در بحث نباید منجر به تنسک شود

 ـ توضیحی درباره كیفیت كار دفتر و نحوه ارزیابی 1

 ارزیابی و تأثیر آن در تهذیبهای خود ـ ارزش برگه

ـ اینکه حجت كار فرهنگستان بر شما تمام است و نسبت به آن مسئولید و این حجت به دانشگاه و حوزه 

 تمام نشده است 

 ـ چند تذكر اخالقی 6

 ـ لزوم تذكر به یکدیگر



 بسمه تعالی

یک افعال عینی وخارجی و حجت االسالم و المسلمین حسینی: گفته شد كه آدم دارای سه نحوه فعل هست، 

یک افعال ذهنی و یک افعال روحی. و هر سه این افعال هم به لحاظ موضوعی كه نسبت به آنها فعل انجام 

داردی عنی میشود گاهی « قابلیت رشد»میگیرد و هم به لحاظ نحوه انجام دادن فعل و هم به لحاظ فاعل 

عینی آن را قبالً گفتیم، مثال خیاطی كردن یا  مورد فعل انسان یک چیز كوچک باشد، كه مثال« موضوع»

ژاكت بافی كردن، و اینکه یک زن در فکر برود كه این طرح و نقشه اش را چکار كند؟ و حاصلش این بوشد 

كه یک چیزی را تهیه كند. هم به لحاظ نحوه عمل كردن و هم به لحاظ شخص فاعل، هر سه اینها میتواند 

موضوع كوچک است یا بزرگ،نحوه عمل نسبت به موضوع در سطح پایین است  مورد توجه قرار بگیردو اینکه

تواند مورد توجه قرار بگیرد. اما در یا باال با توانایی آن فاعل در انجام آن كار كم هست یا زیاد، اینها هم می

وم را كند، گاهی اصل توضیح یک مفههم گاهی لوازم یک مطلب را انسان مالحظه می« مفاهیم ذهنی»مورد 

كند، این مطلب را در جلسه قبل عرض  در اصولش و گاهی در مابنی آن و گاهی در توسعه طلب كار می

یابد و این كردیم، كه اگر انسان از یک سطح باالتر بیاید، قدرت فاعلیتش در سطحش باالتری ارتقاء می

ست و باالتر آمدن مرتبه ی در آن سطح یک مرتبه امطلب با بهبودی وضع در همان سطح فرق دارد، بهبود

نیز گاهی كیفیتش باالتر بیاید و گاهی ممکن است موضوع مورد « سطح عملکردنش»آخر و همچنین در 

فعلش ارتقاء سطح پیدا كند، این بهینه سازی چه در مرحله عمل عینی، چه در مرحله عمل ذهنی و چه در 

تواند در موضوعات كوچک اشد، نفس میتواند مطرح ب می« تهذیب اوصاف نفس»مرحله نظام حساسیتها و

شخصی و فردی جواد و كریم و مهذب باشد و از امور اجتماعی غفلت داشته باشد، كم نیستند عرفائی كه 

سنگینی اجتماعی آنها بسیار زیاد است، یعنی محل توجه و انظار جمع زیادی از مردم هستند، و لیکن آنها 

واهند یا نخواهند اثر اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی دارند، خودشان اعتنایی به این مسئله ندارد بخ

بطور مثال، آقای بهجت بخواهند یا نخواهند عده ای از طالب هک به دنبال معنویت هستند متأثر از رفتار 

كنند و یا دخالتش در موضوعات كوچک است، طبعاً در مردم  ایشانند، ایشان وقتی دخالت در امور انقالب نمی



36  ······························································································································································  

كند، اگر ایشان به حدی وارد كار بود كه  انقالب اثر داشته و مطلبی را در نظر دوستانش بزرگ یا كوچک میو

كرد من حاضر هستم در شورای نگهبان شركت كنم، من حاضر هستم آنجا باشم و هر كاری از  مثالً اعالم می

گذاشت، تأثیر فعالیتهای روحی  یمن بر بیای انجام بدهم، بودن ایشان روی یک قشر وسیعی از جامعه اثر م

ایشان، وزن مخصوص ایشان را در جامعه در جایگاهی قرار داده است هک عده ای از او متأثرند، خواه 

بخواهند، خواه نخواهند، حال این تأثیری كه دارد، اگر مانند كفش آهنی شده باشد، طبعاً دیگران را هم از راه 

تواند قلب دشمن را نشان بگیرد و بشکافد، پس  نده شده باشد میكند. اما اگر اسلحه بر رفتن خسته می

بنابراین موضوع تهذیب باید در جمیع ابعاد كاری فرد باشد بلکه نه تنها موضوعات مورد مقابله نفس و آن 

تواند موضوعات بزرگ اجتماعی مانند  گذرد امور كوچک و خرد نباشد بلکه می چیزهایی كه از خاطر می

ی و امر مقابله با كفار را هم مالحظه كند. این طبیعی است كه نوع آقایانی كه ریاضت وحی و والیت اجتماع

كنند، ولی چقدر  زنند، تأیید هم می كشند، آنهایی هستند كه مخالف نظام هم حرف می ریاضت اسالمی می

ا حاج میرزا جواد ترخانی كنند؟!! یا بیشتر؟! مرحوم اق تأیید از آنها الزم هست؟ آیا به همان اندازه ای كه می

گذاشت. مرحوم اشرفی اصفهانی رحمه  كشید، این اثر می تهرانی در سن پیری به جبهه رفت و بند توپ را می

دانیم كه انقالب اسالمی كه پیروز شد، امام رضوان اهلل  گذاشت. به هر حال همه می اهلل همین طور، این اثر می

ه را با ذلت نزد حوزه فرستاد، این كلمه از رهبر كبیر انقالب است كه تعالی علیه، خاصه علوم انسانی دانشگا

اگر حوزه موضعگیریش به گونه ای بود كه « دست احتیاجتان را به طرف حوزه ها باز كنید»فرمود، 

توانست زمام والیت فکری  كرد و می توانست تمام مایحتاج آنها را بدهد و متناسب با این مرحله قد علم می می

ه را در علوم انسانی، در آنچه كه مربوط به رشد انسانی است بدست بگیرد دانشگاه با ضعف به روحانیت جامع

كرد كه باید در این مورد كار كنیم وا ین  كرد. اگر حوزه هیچ چیز هم نداشت ولی اعالم می برخورد نمی

از موضع ضعف بخش تجربی  كردند در حالی كه در ابتدا گفت، آنها اینگونه برخورد نمی مطلب را قرص می

دانشگاه را از عهده حوزه خارج كردند و در بخش علوم انسانی نیز صرفاص در كلیاتی نظر دادند كه در این 

 قسمت روش عینی و تطبیق را نیز به عهده خود انها گذاشتند.
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، توصیفی، كند و وظیفه حوزه را منحصر در احکام تکلیفی یک وقت است انسان با تعصب از حوزه دفاع می

گوید: اصالً وظیفه حوزه نگهبانی از دین است، چه كسی گفته كه  داند. اما یک وقت است كه می ارزشی می

نگاهبانی از دین در تقسیم كار، در شرایط انقالب ما به گونه ای باشد كه شما عمل را به دست دیگران 

ا به دیگران به دلیل اینکه علوم اسالمی برای بسپارید؟! باید گفت كه در موقع اضطرار الاقل باید سپردن كار ر

بایست كه رهبر انقالب اسالمی تا آن طرف دنیا را  كار نداریم منحصر درموضع اضطرار دانست. به هر حال نمی

هم صدا بزند كه اگر كسی طرح اقتصاد اسالمی دارد ارائه دهد، اما حوزه های علمیه ابداً دراین باره 

شود موضوع فعل  ه بخواهند احساس وظیفه كنند. این را برای این گفتیم كه میحساسیتی نداشته باشند ك

گاهی كوچک، و گاهی موضوعی بزرگ، گاهی افعال شخص، یا امور كلی التزامات كلی، یا اینکه موضوع فعل 

امر اداره مسلمین باشد. موضوع طرف فعل در سطوح مختلف، مختلف است. درتهذیب هم همین طور است، 

هذیب، تهذیب اجتماعی است. به این معنا كه آثار و لوازم فعل را در اعالی كلمه توحید بسنجیم و گاهی ت

توان نسبت به هدایت یا اضالل یک نفر به اینکه آثار  گاهی تهذیب، تهذیب فردی است، یعنی آثار فعل را می

ر عمل را نسبت به یک نفر، دو شود اث فعل را درباره خود فرد مورد دقت قرار داد و كاری به غیر نداشت. می

نفر، ده نفر جامهع اسالمی مسلمین واسالم مورد سنج قرار داد. به هر حال از این موضوع كه بگذریم: بهینه 

سازی باید هم به صورت فردی و هم به صورت جمعی در تصمیم، تفکر و عمل انجام بگیرد بهینه سازی 

آورد و  ر دارد، بهینه سازی ورود نظام تمایالت تهذیب را میتصمیم، ابتدا در نظام حساسیتها و تمایالت اث

لکن تهذیب گاهی تهذیب فردی است، گاهی اجتماعی است، گاهی نسبت به نظام والیت است، نکته مهم این 

است كه تهذیب اجتماعی باید به صورت تشکیالتی صورت گیرد. همکاری اجتماعی در تهذیب چگونه است؟ 

شود آموزش داد این  توان مناظره علمی درست كرد، می شود مباحثه كرد، می كه می درباره فکر شنیده ایم

شود در امر فکر انجام داد، همکاری كرد، درباره تصمیم هم همین گونه است. نظام و  كارهایی است كه می

 است، اصل« فرهنگ»دهد. در این مدد، اصل نسبت به  تشکیالت سیاسی درتصمیم گیری انسان را مدد می

شود  نسبت به اقتصاد یا هنر است. در تشکیالت فرهنگی شما هنگام مطالعه كردن، گاهی حواستان پرت می
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افتی این عدم قدرت تمحض باید از بین برود، یعنی باید  به طور مثال حین مطالعه به فکر كسات فرزندت می

حواسم جای دیگر نباشد. این در این نیم ساعتی كه مشغول به كار كردن هستم ممحض در این نوشته باشم، 

یک ساعت و نیمی كه آمدم در این بحث ممحض در این باشم، البته من شما برادران عزیز را به این نکته 

دو ركعت نماز خواندن و از خدا »كنم كه توجه به خدا بعد از وضو گرفتن و یا تجدد وضو و بعد  توصیه می

و ما بنعمه »گویم من باب ت نشمارید، این را كه برایتان می اثر بسیار دارد، دستورات شرع را سبک« خواستن

و همچنین تذكر اخالقی است، من یک موقع شرایط داخلی منزلم بسیار متشنج و شدید بود. « ربک فحدث

آمدم دو  گرفتم می در شدیدترین وقتش، بهترین مقاله را تونستم با یاری خدا بنویسم، یعنی وقتی كه وضو می

خوهیم مشغول نوشتن بشویم، در دفع وساوس  خواستم كه خدا یا ما می خواندم و از خدا می ركعت نماز می

ابلیس ازتو تقاضای كمک داریم. این راهم عرض كنم: من امتحان كردهام تکه شما هر گاه كه مشغول كار 

ا از آن كار فهمد، انواع راههایی را كه بلد هست برای انحراف شم خواهید بشوید، ابلیس زود می بزرگی می

داند این را، من نه یک بار، نه دو بار، نه ده بار، زاید امتحان كرده ام. اما عالجی هم  كند. خدا می درست می

توانید شرایط جانبی آنان را بگونه ای درست كنید كه به شما فشار نیاورند. هر قضیه ای را  ندارد، شما نمی

چیزی كه در شرایط باطنی شماست به وسیله پناه به شود. آن  رعایت كنید، یک قضیه دیگری مطرح می

تبارك و تعالی « باذن اهلل»شود، من وقتی كه دو ركعت نماز  خدای متعال و ائمه معصومین تضمین می

شدم، كانه هیچ فشاری و هیچ خیالی باندازه  آمدم مشغول نوشتن نامه ای برای حضرت امام می خواندم می می

د نداشت، نه فقط در آسایش ذهن، بلکه در جوالن ذهن و برای من راحت یک پشت گوش خاریدن هم وجو

بینم كه عمده مطالب به صورت  كنم، می بود كه مطالب را ببینم و بنویسم و االن هم كه گاهی به آن نگاه می

بسیار واضح در آنجا بیان شده، تازه بعد كه ما پیش نویس را نشویتم آمدیم خدمت برادر عزیز جناب اقای 

كردیم مقداری از آن را آقایان تخفیف دادند كه اگر از  میرباقری و برادرمان آقای نجابت با همدیگر مباحثه می

بر آن افروزده نشد، این امر ابداً مربوط به بنده و « قطعاً»آن حذف شود بهتر است و لکن چیزی در مباحثه 

كرده بود كه هیچ نتواند كار بکند، مشغول  فکر من نیست. فکر من را كه شیطان بگونه ای شرایطش را فراهم



 ·····························································································  39 

شدن به چیز جزیی در آن زمان این بود كه بگویم: حتماً در اول كار باید مشکالت داخلی را حل كنیم، بعد 

سراغ نوشتن نامه برویم آنهم برای یک چنین بزرگواری. آن هم جمع بندی كل مطالبی را كه تا حاال به آن 

ده ام افرادی را كه وقتی شروع به كار كردند برایشان مشکلی پیدا شده، اول به رسیده ایم. و من شماهده كر

نهایت زورمان «. حاال كار داریم»مشکالت جانبی پرداخته اند، اول به مشکالت جانبی نگفته اند كه ما 

م كه رسد كه خودمان این كار را بکنیم بیاییم از خدای متعال بخواهیم همین نماز عادی معمولی را ه نمی

خوانیم، )مثل نماز صبح  خیال نکنید كه حالت خاصی یا به اصطالح معرفیت را پیدا  قبل از شروع جلسات می

فرماید اگر كسی تطهیر كرد و وضو نگرفت، بر  فهمیم، چون آن حدیث مبارك كه می كرده ایم كه نماز را می

و اگر وضو گرفت و نماز خواند و دعا نکرد من جفا كرده است، اگر وضو گرفت و نماز نخواند، بر من جفا كرده 

جفا كرده است، و اما اگر وضو گرفت، نماز خواند و دعا هم كرد، اگر من اجابت نکردم، جفا كرده ام، عرض 

خواهیم مشغاول كار بشویم از تو تقاضای كمک داریم. البته من این نکته را خدمتتان  كردیم خدایا ما میمی

  برای اینکه الزم بود تذكر بدهم اوالً اگر یک وقتی برادرها دچار خناس عرض كردم )در حاشیه مطلب

هستند، نترسند، خناس در صورتی ترس دارد كه خدا و ائمه كمک نکنند، خناس حتماً در وسوسه سراغ همه 

آید، بسیار هم خطرناك است برای اینکه مرتباً رفت و برگشت دارد )از جوانب مختلف  كه فکر را متشتت  می

و شما قدر این آیات  11كند، قلب و میل و دل را متشتت كند، در عباد تلون بیاورد، نگذارد عمل انجام شود 

فهمید، ساده نگیرید.  توانید بدانید و لکن خواندنش را به همان اندازه ای كه می بزرگوار معوذتین را كه نمی

ان »كارهایتان كمک بگیرید كه كمک هست. و خیال نکنید اینها كم اثر دارد، دوم اینکه از خدای متعال در 

، هیچ مسافری، سرمنزل وصولش نزدیکتر از راحل به طرف خدای متعال نیست. «الراحل الیک قریب المسافه

و در همه امر راحل الیک باشید.  فکر نکنید كه این امر در درس الزم نیست، در درس هم گناه وجود دارد، 

هست. « قریب المسافه»هست و در درس هم « راحل الیک»و در درس هم « اشد از گناهان كبیره متعارف»

كنم، توجه داشته باشید، كه در درس نیز انواع خطرها وجود دارد، خیال نکنید فقط  این را به شما توصیه می

انحراف در مطلب است، گاهی انحراف در توقف در مطلب هست به هر حال چه تلون، چه تنسک باشد، در 
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آالمی هست. عین سایر اموری كه درباره شهوات عینی قابل مالحظه است از كبر و حسد و ریا و فرهنگ نیز 

دانید و اگر برادرها به خاطرشان نباشد خوب است  امثال ذلک از آنچه را كه شما ها الحمدهلل همه تان می

اهلل تعالی علیه  مرحوم حاج شیخ عباس رضوان« مقامات علیه»مرور ساده ای ولو بر فهرست كتاب اخالقی 

داشته باشند، عین همین ملکات رذیله در باب فرهنگ و در باب امور فکری هست، نه اینکه عین اینها نیست، 

نهایت متناسب با آن مرتبه، اگر داعیاً الی اهلل شد، امور حالل جلوش هست و باید مواظب تهذیب باشد و اگر 

وجود « حاالت نفس»رد، به هر حال صورت دیگر اینها عیناً در داعیاً الی النار شد، امور حرام در آن وجود دا

گوییم معنایش  ، عیناً كه می«متناظرش»داشته و همه اینها درباره امور فردی و اجتماعی وجود دارد والبته 

این نیست كه خود این عمل به صورت حاضر هست بلکه با كنه و روحش حاضر است، تا برسد به امور 

ل تصمیم گیری هم اصالح فردی و هم اصالح جمعی دارد. اگر بنا باشد یک جمعی حركت اجتماعی به هر حا

كنند و از جایی به جایی بخواهند بروند، چند حالت مختلف امکان وقوع دارد، یک احتمال این است كه به 

مانع حركت  خواهد تا جمکران پیاده برود دیگران با شاكلتراشیها و نق زدنهای خود، طور مثال یک نفر كه می

او شده و جلوی او را بگیرید و او مجبور شود با تأنی و تحمل فشارها خود را به جمکران برساند، اما احتمال 

كنند، در احتمال سوم  دیگر این است كه در رفتن به جمکران عده ای نیز به صورت هیئت او را همراهی می

نمایند  ه و همدیگر را در یک نظام معاونت مییک جمع به صورت تشکیالتی هر كدام برای دیگری وسیله شد

مانند اراده یک نفر در یک انام كه این اراده منشأ تحرك قوا هست ولی همه قوا هم مؤید اراده هستند، و به 

گیرد در این صورت انسان از همه ماشینها قوی تراست، موضوع حركت و سطحش  صورت نظام، كار انجام می

كند، دیگر به معنای هیئتی حركت كردن و جمع كمی نیست، فقط برای  می شود و ارتقاء پیدا عرض می

خسته شدن نیست، بلکه در تشکیالت قدرت اینکه خصوصیات كار را هر كدام به یک نحوه به عهده گرفته و 

شود؟ فرقش تنها  شود، اگر پیدا بشود چه می در آن واحد اعمال مختلف در یک جهت انجام بگیرد پیدا می

راه رفتن و حركت با دوچرخه نیست )این فرق كوچکی است  فرق باالترش مثل حركت با هواپیما  مثل فرق

كنید، در آنجا به گونه ای دیگر طرح  است. كه دیگر مسائلی را كه در باب اصطکاك با جاذبه زمین طرح می
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سنگ و سیمان و شود. شکی ندارد كه هواپیما با هوا اصطکاك دارد، ولی موضوعات اصطکاكش از قبیل  می

پستی و بلندی زمین نیست، موضوعات دیگری است. آنجا هم چاههای هوائی و موضوعات سهمناك دیگری 

است ولی از قبیل موانع زمینی نیست، دوستان من این را بدانید كه تا تشکیالتی نشوید امید نداشته باشید به 

كنند؟  كنند، چگونه كار می برای ابلیس كار می دهید. دستگاههایی كه برای كفر و اینکه كار درستی انجام می

دهند،این جنود ابلیس هست. این دستگاه كفر  در ماه بیست هزار صفحه مطلب جدید در ریاضیات ارائه می

است، عده ایشان خیلی زیاد است، قدرت برنامه ریزی و اداره دارند به هر حال ماشینی ساخته اند. اگر جمع 

ت كه یک نفر روی آن موضوع فکر كند یا ده نفر یا صد نفر یک هزار نفر یا یک كمی عددی بود، فرقی نداش

میلیون نفر، چرا؟ شما اگر هزار نفر را در یک كار بدون تقسیم، نسبت به جهات مختلف به گونه ای وادار به 

حركت در یک مسیر كنید كه همه یک راه را رفته و یک كار را بکنتد، در این صورت هیچ گاه سرعت 

شود. اگر ده نفر یا صد نفر یا هزار نفر با هم ازاینجا به طرف تهران حركت كنند، سرعت  سیرشان افزوده نمی

دهد. تبه طور مثال  كند آن هم دارد انجام می شود زیرا، همان كاری را كه عیناً این یکی می سیر افزوده نمی

اعت طول بکشد و فرضاً یک میلیون نوشتن یک صفحه از كتاب با حفظ كلیه خصوصیات موضوع اگر نیم س

نفر هم مشغول نوشتن صفحه اول آن كتاب باشند در نهایت یک صفحه نوشته شده كه در یک میلیون ورقه 

هزار صفحه مطلب جدید در ماه به چه معناست؟ آیا بدین معنا  21گویند تولید تکرار گردیده است. اینکه می

اینکه در خدمت كفر یک ماشین تولید درست شده است، به گونه  دهند یا كه همه آنها یک كار را انجام می

توانند در خارج  ای كه آنها قدرت آرایش نیروی انسانی را برای فساد در أرض پیدا كرده اندو مقاصدشان را می

محقق بکنند، حاال گر یک میلیون نفر باشند كه به همدیگر مرتب نق بزنند، نق فرهنگی بزنند، همان یک 

اند، از ابعاد مختلف اشکال كرده اند، توانند بنویسند، دلخوش به این باشند كه اشکال كرده هم نمی صفحه را

از ابعاد مختلف كنترل كردن یک چیز هیچ حاصلی ندارد و تولی به والیت فرهنگ كفر در دستگاه كفر، 

با انگیزه االدی باید اصالح تصمیم گیری ركن اعظمی است كه چه با انگیزه خداپرستی، و چه »محقق است. 

كند مسئله تسلیم باشد تکه نتیجه اش تهذیب و پیدایش اخالق در آن جهت  اولین ماشینی را كه درست می
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شرح صدر كفر برای كفار آورده و برای مسلمین نیز شرح « افمن شرح صدره اللکفر»شود یعنی اخالق  می

صدر لالیمان بدون تولی به والیت ممتنع است  آورد، واین اخالق شرح صدر للکفر و شرح صدر الالیمان می

)در جای خودش انشاء اهلل بحث خواهد شد  با حفظ تولی به والیت است كه شرح صدر در فرد محقق 

گرد شرح صدر للکفر در شکل  یک  شود، ولی اگر تولی تولی تشکیالتی نباشد كار تشکیالتی انجام نمی می

یدا كرد كه تند بادها و حوادث روزگار او را نلرزاند، و لکن این شود پ جوكی هندی یا یک عارف منزوی می

شود هم شرح صدر لالیمان یا للکفر  قرصی و این محکمی، نسبت ت.ثیر در جامعه تضمین شده نباشد، و می

در همه ابعاد نفوذ پیدا كند، آن وقت نه فقط حوادث او را نلرزاند، بلکه در همه ابعاد هم تأثیرهای بلندی 

ه باشد. مثل وجود مبارك امام خمینی رضوان اهلل تعلی علیه. حاال من یک سئوالی دارم اگر نتوان به داشت

صورت تشکیالتی شرح صدر را درست كرد، معنایش این است كه توسعه اجتماعی محال باشد در حالی كه 

نعت گذشته خود را بینیم، كفار به دنبال این نیستند كه ص ممکن بودن آن را در دستگاه كفر بروشنی می

خوبتر و مرغوبتر و زیادتر تحویل دهند بلکه به دنبال ارتقاء و توسعه صنعت خود هستند، یعنی به دنبال 

موضوع گیری های « »توسعه موضوع تأمل سیاسی« »توسعه موضوع فکر« »توسعه نسبت تأثیر مادی»

باید تهذیب و همکاری سازمانی و  هستند. شما اگر بخواهید به صورت تشکیالتی كار بکنید« سیاسی اشان

تشکیالتی داشته باشید و باالترین ارزش را نیز برای این همکاری قائل باشید. در جلسه گذشته در مورد 

موضوعاتی تکه ضابطه به روی آن »اصالح تمایالت فرد گفته شد، در مورد تمایالت تشکیالت نیز گفته شد، 

تباً به حسب رشد افراد و متناسب با رشد سازمان باید عوض شود، شود. موضوع ضابطه نیز مر گذاشته ایم می

اگر ضوابط گذتشه را كه مانده و تغییر نکند به معنای ركود تشکیالت است به این معناست كه توسعه در 

افراد حاصل نشده است، اساساً تشکیالت اسالمی و والیت اسالمی بهینه سازی روی كاال و نسبت تأثیر را 

دهد، یعنی قبل از  یعنی نظام تمایالت را اصل قرار می« تصمیم گیری»ارد، بلکه بهینه سازی روی د مقدم نمی

پردازد. حتی در ابتدا وضعیت فرهنگی را هم مورد توجه قرار  ترمیم وضع اجرا به ترمیم وضع عناصر می

وانست در جهت دهد بلکه عمده توجه به مسئله تصمیم گیری و قدرت تمحض است، زیرا اگر انسان ت نمی
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شود تا برسد به  خدا قدرت تمحض پیدا كند مسئله دوم آنکه قسمت فرهنگ است بسیار سهل الحصول می

تصمیم »قسمت جزوه و آثار عینی آن كه این دسته آثار از اهمیت درجه سوم برخوردارند در حالی كه 

تولی »نبوده بلکه « ولی سیاسیت»باالترین بهاء و ارزش را دارا است البته تصمیم گیری منحصر در« گیری

شود چنان كه گفتیم آن وقت انسان در تصمیم گیری، مبتال شدن  را هم شامل می« اقتصادی»و « فرهنگی

شود  به تلون و تنسک در نظام حساسیتها است. اگر موضوع تصمیم گیری چیزهای كوچک باشد یا متلون می

داند همان طوری كه در  تنها راه برای شرح صدر میو یا اینکه به همان یک چیز متنسک شده و تهذیب را 

گوییم موضع گیری شخص در تولی فرهنگی و فکر بدون تشکیالت، میسر نیست. یک شخص  فرهنگ هم می

بوده و در یک اصطالح « متنسک»بوده و مرتباً موضوع فکرش را عوض كند و نیز نباید « متلون»متفکر نباید 

ه باید قدرت توسعه و تعمیق داشته و بتواند تا حد اولیه برود  آن را جاری و یک موضوع ایستادگی نماید بلک

كرده و لوازمش را ببیند و برگردد. باید بتواند حد اولیه را اصالح كند، واگر در لوازم بحث به یک بن بست 

ه باید شود آن بن بست را روشن نمود، نباید گفت هر طور شد رسید. باید بداند كه با تمسک در مبنا نمی

توان آن  پاسخ را از همین مبنا بدست آورد. زیرا اگر الزمه موضوعی، یک موضوع خاص نباشد، هیچ گاه نمی

شود، باید ببینید كه چرا اینجا این طوری ایستاده  الزمه را به آن موضوع خاص نسبت داد لذا توقف پیدا می

ن مبنا نباشید و ترس از رها كردن مبنای اید؟ آسیب شناسی كنیدكه چرا اینجا ایستاده اید، متنسک بر آ

خود و اخذ مبنای دیگری نداشته باشید هر چند كه به آن مبنا به تازگی رسیده باشید، هیچگاه نباید گفت 

راه دیگری وجود ندارد و از همین راه باید جلو رفت. ما االن براساس تعریفی كه از اصاله الوالیه داریم جلو 

به مشکلی رسیدیم كه قابل حل نبود باید برگردیم و اشکال را در تعریف اولیه اصاله  رویم در پله صدم اگر می

الوالیه جستجو نموده و آمادگی هر گونه تغییر و كم و زیاد كردن قید را در آن تعریف داشته باشیم. تنسک و 

« تولی فرهنگی» گوییم شود، گاهی می تلون در هر دو خطرناك است. عین همین امر نیز در همکاری واقع می

عین حفظ جهت است، چگونه عوض شدن حد اولیه « تولی فرهنگی»گوییم نباید داشته باشیم، اما گاهی می

شوید؟ در تولی  داند، چگونه در امور سیاسی اگر ولی نداشته باشید متشتت می را در یک راه، تکامل می
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دم، اگر توانستم بر این بحث یک اشکال كرده فرهنگ نیز عین همین امر الزمست بله! بنده این مقاله را خوان

و آن را به مبنا برگردانده آن را به مبنا نداشته باشم و به آن متنسک شوم و بخواهم با قدرت تصمیم گیری 

روانی آن را حل كنم، این صحبح نبوده و خدمتی انجام نگرفته و همکاری واقع نشدهاست، تنسک نباید واقع 

چه روی حرف كسی كه رهبری فرهنگی را به عهده دارد، یعنی اگر رهبری  شود چه بر روی حرف خود،

فرهنگی، در یک قسمت، مطلب جدیدی را اضافه كرد نباید به مطالب گذشته تنسک نمود و رشد در اصل 

بحث را ندیده گرفت. نباید به بهانه زود به نتیجه رسیدن بحث، دست از اصطالحات و مطالب جدید كشید، 

دقت مجدد و اصالح مطالب قدرت بازگشت و بازنگری و تصحیح و تکمیل و توسعه در مبنا را  بله باید با

داشته و همواره سعی در ارائه مبنای توسعه یافته تری باشیم. البته در خصوصیات اشکال كردن نیز من 

اگر كسی مطلب را  مطالبی را قبالً گفته ام: سه دسته از اشکاالت مورد قبول بوده و غیر از آن پذیرفته نیست

درست متوجه شده باشد، نفهمیدن او دلیل بر نقص مطلب نیست باید توجه بیشتری نموده و همکاری كرد 

نباید به انتظار به نتیجه رسیدن كار توسط یک نفر نشست. باید در بهبودی هر چه بیشتر آن سهیم بود، 

یح نکات مبهم و نامفهوم و بیان احتماالت نسبت یعنی باید سعی كرد با تغییرات زیبا و روانتر و توضیح و تشر

به فروض مختلف، یک بحث را اعانت نمود. به هر حال جهت اشکال كردن فرد ابتدا باید بحث را به خوبی 

تواند بگوید این بحث با مبنا، سازگاری  بتواند تقریر نماید و بعد از اینکه بحث را به خوبی دریافت آن وقت می

را نیز ذكر كند. در این صورت ار اشکال مطرح شود بسیار مطلوب است. گاهی ممکن  ندارد و دالیل خود

است اشکال مطرح شده از یک مبنای ضعیفتری باشد، اما مبتنی بر مبنا مطرح شود به طور مثال، اشکالی را 

را در از مبنای اصالت وجود یا اصالت ماهیت مطرح كند یعنی بخواهد بر اساس نظام فکری دیگری موضوعی 

این دستگاه فکری نقض كند، چنین سئواالتی طبعاً )البته اگر دقیق مطرح شود  پاسخ داده خواهد شد كه به 

طور مثال این سئوال بر مبنای اصالت كیفیت قابلیت طرح دارد در حالی كه اصالت كیفیت در دستگاه اصالت 

است نه كیفیت، طرح چنین اشکاالتی میزان  والیت جایگاهی ندارد و بر اساس اصالت الوالیه اصالت با فاعلیت

دقت را به نسبتی باال برده و تأثیر در توسعه تولید دارد. یک وقت نیز ممکن است اشکاالتی از دیدگاهی 
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جدید و توسعه یافته تر از اصالت والیت مطرح شود و به طور مثال فرد بتواند تحلیلهای اساسی تر و رساتر از 

داده و بعداز طرح و بررسی آن در جلسات متعدد و برخورد آن با مبنای جدید با قبل، از موضوعات ارائه 

موضوعات مختلف، بتواند آن مبنا را در سعه گسترده تری مطرح كند، دراین صورت این اشکال شایستگی 

پیشبرد ارائه را دارد، اما اگر در سئواالت و طرح اشکاالت غیر از این موارد مذكور اشکاالتی باشد كه نه به 

بحث كمک كرده و نه مبنای جدیدی را ارائه كند طبعاص برای ما قابل قبول نیست و ما را در رسیدن به 

دهد . چنین اشکاالتی نه تنها با تشکیالت  اهدافمان یعنی تولید نظام مفاهیم مبتنی بر نظام والیت، یاری نمی

 نماید.  و توسعه مفاهیم نیز ایجاد مانع میتعاونی، فرهنگی و تولی فرهنگی سازگاری ندارد، بلکه در رشد 

در مسئله فرهنگ نی زتولی فرهنگی به همان میزانی كه در تولی سیاسی الزم است ضرورت دارد. اگر تـولی  

گیـرد، اگـر همـدلی همفکـری، همکـاری نباشـد طبعـًا عملیـات          سیاسی نباشد، بالمره كار جمعی صورت می

کیالتی یا همکاری در ارتقاء سطح قدرت عملکرد عمومی، نـه بـرای   تشکیالتی انجام نگیرد معنای تهذیب تش

شود، البته امیدوارم بتونیم بزودی ضرائبی را جهت توسعه دقت دوستان عناصر و نه برای تشکیالت انجام نمی

 و همکاری بهتر نسبت به كلیه كارها مشخص نمائیم.

ادی را هر كدام در جلسات جداگانه از جمله توضیح خصوصیت سیاسی، خصوصیت فرهنگی، خصوصیت اقتص

 به طور مبسوط بیان خواهیم كرد.

به طور مثال اقتصاد تجسد عینی موضوع فرهنگی یعنی نوشته ها و تأثیر در عینیت، ایجاد كیفیت عینی كـه  

مشعر به كیفیات ذهنی و روحی، ادبیات خاصی كه تعاریف جدید را بتواند در بر گیرد، تولیدات مفهوم، هنر و 

 . اینها امور اقتصادی است و اقتصادئ منحصر در قیمت كاغذ و چاپ آن نخواهد بود...

برای ارائه یک نظام فکری در قالب ادبیات نوین و هنری تازه به جامعه نیـاز بـه همکـاری شـدید در سـطوح      

از نظـر  مختلف دارد و توسعه اینها یعنی ارتقاء سطح عملکرد روحی و فکری و عینی چه از نظر موضوع و چه 

گـردد،   شیوه و روش و چه از نظر قدرت و توانائی برخورد با یاری خداوند در جدلهای خود ارزیـابی ارائـه مـی   

ارزش جدولهای ارزیابی به منزله ارزش سیاسی كاركرد بـوده و از ارزش تقریـرات بـالمره كمتـر و پـایین تـر       
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باشـد انشـاء اهلل نسـبتها و     ر فرهنگی مینیست، موضوع ارزش كار سیاسی در یک تشیکالت جمعاً دو برابر كا

رسد كه هیچ مطلب مهمـی بـرای درج در صـفحات خـود      برابریها را بعداً متذكر خواهیم شد، ابتدا به نظر می

ارزیابی وجود ندارد و لکن این كار به عنوان تمرینهای اولیه و آمادگی بسیار مفید است )البته برگهـای خـود   

ادران نیز در پر كردن این برگه ها و سـر وقـت تحویـل دادن آن اهتمـام داشـته      شود  و بر ارزیابی اصالح می

باشند، این برگه های خود ارزیابی هم گزارش ارزیابی كار خود است و هم گزارش تشکیالت )و باالتر از اینهـا  

 كند  تهذیب شود وضعیت كار روحی و ذهنی و عینی فرد را مشخص می ضرائبی كه در ستون سوم معین می

گیرد نهایت در شکل اخالق  تشکیالتی مثابه محاسبه و مراقبه و مشارطه ای است كه در باب اخالق انجام می

 تشکیالتی.

اگر هدف را هدف بزرگی دانسته و سعی درباره آن را مهم بدانید طبعاً باید وضعیت خودتان راباال ببرید، و اگر 

توانیـد   دانند به راحتـی نمـی   افرادی كه آن را مهم میدانید روشن است كه باید  هدف فرهنگستان را مهم می

توانـد   همکاری داشته باشید ما هرگز سعی بر این نداریم كه بگوییم چرا كسی اینکار را نکرد؟ چون انسان می

طور دیگر فکر كند. این بستگی به خود فرد دارد كه بـین خـود و خـدا ببینـد چگونـه حجـت بـرایش تمـام         

شـود خـود را بـا چیزهـای كوچـک بـازی داد؟        خالء فرهنگی وجود دارد یا نه؟ آیا میشود؟ آیا در جامعه  می

ریسک بعضی چیزها از كسانی پذیرفته است و از كسانی دیگـر پذیرفتـه نیسـت، كسـی كـه دربـاره مباحـث        

داند و شما كـه در اینجـا بـا مباحـث آشـنا       فرهنگستان وجهت داری علوم مطلبی به او نرسیده و چیزی نمی

بسیار فرق دارید، شما عالوه بر اینکه در جریان این مباحث هستید، وفـاداری بـه انقـالب نیـز داریـد       هستید

حجت بر شما تمام است كه بر همکاران شما در امور فرهنگی دیگر مراكز علمی از قبیل حوزه و دانشـگاه بـه   

ن عنایـت فرمائیـد، انشـاء اهلل    دلیل عدم آشنایی با این مباحث، تکلیفی نیز بر ایشان منجز نیست. شما خودتا

لحظه به لحظه توفیقاتتان بیشتر شود و مسئله تولی سیاسی را امر مهمی بشمارید نگوئید كه تـولی سیاسـی   

چه خاصیتی دارد؟ نگوئید ما كارمان این بود كه بیائیم همفکری كنیم، مباحثه كنیم، مثل مباحثـه كفایـه !!   

سال  11بوط به مرحوم آخوند خراسانی است  به طور مثال در عرض اگر مباحثه كفایه باشد كه كفایه )كه مر
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حاشیه فرضاً از طرف چند نفر مرجع نسبت به كفایه مرحوم آخوند مطرح شده باشد ولی آیا ایـن   11حداكثر 

به معنای توسعه یافتن مطلب است؟ ولو اینکه یک مرجعی نیز مبنای جدیدی را نیـز اضـافه كـرده باشـد یـا      

آیا تولید این كار به صورت فردی یا كار جمعی و سازمانی بوده اسـت؟ آیـا واقعـاً تولیـد علـم       شود سئوال می

صفحه مطلب جدید درماه است؟ آیا اینگونـه   21111اصول و توسعه آن به صورت تولیدات فکری كفار مانند 

اگر به فرض محال باید  رود؟ یا اینکه نه، تولید و توسعه علم اصول اینگونه نبوده است. آیا علم اصول پیش می

چیزی در آن كم یا زیاد شود، این كم و زیاد شدن باید چگونه انجام گیرد؟ شما یکی از كارهای مهمی كه در 

را در شـیعه داریـد   « اولین تئوری عمل»عملیات تشکیالتی انجام م یدهید این است كه نمونه عینی عملکرد 

دانیم )خودمان خیلی اهل مطالعه نیسـتیم   متتان هستیم  میكنید، ما آنچه بین خود و خدا )در خد پیاده می

دانیم  اگر تئوری مدیریت در تشکیالت شیعه در اختیار بود حتماً آن را به  ولی آقایان حوزه را اهل مطالعه می

داتنشگاه ارائه میدادند یک مقدمه ابن خلدون كه باز آن هم در كلیات است و مربوط به شیعه هم نیسـت در  

اسمش را آورده اند، حاال همت شما چقدر است در اینکه یک تئوری مدیریت را در اینجـا نسـبت بـه    صد جا 

یک كار فرهنگی پایده كنیم ما باید روی ضرائب اهتمام داشته باشیم، این مطلب نباید حمل شـود بـه اینکـه    

آیا اولین فرضیه نسـبت   خواهد ببینید خواهد فکر خودش را روی ما آزمایش بکند، بگوئید فالنی می فالنی می

به مدیریت در اسالم قابل تست شدن هست یا نه؟ یک جمعی را به هر حال باید پیدا كنـد كـه از نظـر فکـر     

همفکرش باشند و با ما كار كرده باشند و با ما به نتایجی رسیده باشند اگر بنا باشد اعتماد داشته باشند، این 

نظر فکری كار كنند )باز این جمع بهتر است  اگر بنا باشـد خـدمت    جمع بهتر اعتماد دارد، و اگر بنا باشد از

رهبر خدمتی انجام بگیرد وقتی است كه تئوری بتواند در حد بسیار كوچکی یک الگو و ماكت طراحی كنـد و  

گیریم برای دو چیز است، یکی اینکه  به عمل برساند بنابراین آنچه را كه در تعیین ضرائب در عمل به كار می

ئوری را تست كنیم و دیگر اینکه یک همکاری تشکیالتی را با برادران برای ارتقاء كـار خودشـان و كـار    یک ت

مجموعه، داشته باشیم هر گاه این ماشین بخواهد بچرخد، یعنی برای آقایان سخت باشد، این سختی را دقت 

بینند كه خدای ناكرده  میبکنند ما همه در محضر خدای متعال و حضرت ولی عصر)عج  هستیم، ایشان ما را 
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به خاطر تمایالت نفسانی كسانی بخواهند تخلف كنند یا بین خودو خدا راه بهتر و مبنائی توسعه یافته تر بـه  

گذارنـد   رسد كه باید پیشنهاد كنند ببینید ایـن ضـرائب را همـین طـور بـدون فکـر اینجـا نمـی         نظرشان می

شود بدون فکر نیست به تحریک زید یا عمرو  گذاشته می ای كهشود، ضابطه تصمیمهای سیاسی كه گرفته می

بینید كه مستقیماً مربوط به مبنای فلسفه ای اسـت.   شود اگر در آن دقت نموده و بحث كنید می ساخته نمی

كنیم كـه آهسـته    آن وقت ارتباط این مبانی با عینیت به میزانی كه دوستان همکاری نکنند ما جا درست می

گذاریم گردش چـر    ه سطح دیگری منتقل شوند، به صورت غیر تشکیالتی كار كنند نمیآهسته از گردونه ب

تشکیالت به دلیل همکاری نکردن بعضی نلگ شود بلکه فوری جائی را درست كرده و بالفاصله كسی كـه در  

یا  گوییم برای شما این طوری بهتر است گذاریم و در صورت اعتراض می آن چر  حركت نکند، را در آنجا می

دارید در همان باشید ولی بودتان با هم و كاركردنتان در تولید مفهـیم را   طور دیگر، هر كدامش را دوست می

آید كه تست و كنترل و بهینه سـازی كمتـرین اثـرش روی خودتـان      دانیم به نظر من می خیلی ارزشمند می

نیسـت، نـه بـرای تصـمیم     است كه آن هم بزرگترین اثر برای شماست یعنـی تهـذیب تشـکیالتی كـاركمی     

گوئیم كمترین اثر برای اینکه اصالح فردی یک  گیریتان، نه برای ذهنتان و نه برای عملکرد عینیتان، چرا می

حرف است و تمام شدن یک تئوری و به ثمر رسیدن و ارائه كردن آن به مسئولین نظام یک معنـای دیگـری   

توانـد اداره كنـد، یـک حـرف      یمی كه یک نظام را مـی دارد و تکمیل مفاهیم و سهیم بودن در تولیدات مفاه

باالتر، شما در سه چیز همکاری دارید یکی در باب تهذیب تشـکیالتی و ضـعیف تصـمیم گیـری و وضـعیت      

باتشـکیالت و تشـکیالت بـا شـما. یکـی در بـه ثمـر        « شخصی و فردی»حساسیتهای روانی و عینی خودتان 

ات مفاهیم و هیچ كدام از اینها برای جامعه مسلمین كـم ارزش  رسیاندن یک تئوری در عمل و یکی در تولید

نیست، خدای متعال زمینه هائی را برای هر كداممان فراهم آورده، باید قدردانی كنیم، حاال در آخر صـحبت  

گویید الحمد هلل رب العالمین ربوبیت مطلقـه الهیـه از آن    كنم شما می چند نکته و تذكر اخالقی را عرض می

شـوند   شویم، فقط مسلمین در مقابل كفر نیستند، كه به كفـر آزمـایش مـی    ه ما به هم آزمایش میاوست هم

بلکه آزمایش تا داخل مسلمین نیز ادامه دارد مبادا در آزمایش سرشکسته شویم، صورت اعمال مـا هـر عصـر    
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اید اعمال ما رسد و ایشان در همه ایام هم شاهد هستند، ب جمعه یا هر شب بدست حضرت ولی عصر)عج  می

بگونه ای باشدكه حضرت را خوشحال كند ولو اینکه ما قابلیت ایـن خـدمت بـزرگ را بـه اسـالم و مسـلمین       

نداریم اما اسالم و مسلمین قابلند، در اول كار فرهنگستان یک وقت من پیش بزرگی رفتم، گفتم این هـدفی  

شوید گفتم چرا؟ گفت:  الش بروید موفق میكه ما پیش گرفته ایم، ما قابلش نیستیم، او گفت و لکن شما دنب

برای اینکه آن هدف قابل است. گفتم یعنی چه؟ گفت: صلوات دعای مستجات است، خدمت به اسـالم امـری   

نیست كه خدا مانع انجام گرفتن آن شود، حتی در میدان مقابله با رومیها، خالد بن ولیدی كه خیلـی پسـت   

خورد، برای اینکه با این سم  ریزد در دست خودش می لرحیم و سم میگوید بسم اهلل الرحمن ا است او هم می

كند، گفت: بلـه، اگـر قصـدتان خـالص      خوردن به اسالم ونشر آن كمک كند لذا خداوند متعال او را حفظ می

باشد، برای خودتان در آخرت نفع وجود دارد. ولی اگر خالص نباشد، اسالم كه شایستگی كمـک دارد، كسـی   

ه اسالم كمک كند و محقق نشود!! كمک به اسالم محقق شدنی است. هر كسی برای نشـر اسـالم   تواند ب نمی

گردانـد حـاال اینکـه از ایـن      فعالیت كرده و به طرفداری ازآن به مقابله با كفر برخیزد خداوند او را پیروز مـی 

حضرت ولی عصر طرفداری چه مقداری نصیب خودتان شود آن یک حرف دیگری است ما امیدواریم به بركت 

و عنایات اجداد طاهرینش كه ما نیز محروم نباشیم و خودمان هـم سـهیم باشـیم )انشـاء اهلل  ولـی موضـوع       

كارتان بسیار مهم است، اگر حضرت یک سهمی را عنایت كردند به دلیـل اینکـه موضـوع، موضـوع اسـالم و      

قدر ناشکری باشد ممکن اسـت دچـار   مسلمین است و ناشکری كردیم در ادا و نسبت به آن )معاذ اهلل  هر چ

خذالن شویم خود فکر تشکیالتی عمل كردن برای تولید محصول و نحوه تنظیم روابطش را خیـال نکنیـد از   

قدرت فکر بنده و امثال بنده است، نه تأسیس مبنایش بدست بنده است و نه لـوازمش و نـه تنظـیم تئـوری     

شود در هر جا كه هستیم آزمـایش اسـت    به ما داده می عملش و نه پیاده كردنش، برای همه مان هر چه كه

دهند، در دار دیگر من  چون در دار تکلیف هستیم، در دار تکلیف است كه حمایت ازاسالم را به من و شما می

و شما چکار هستیم كه حمایت از اسالم را به ما بدهند در آنجا كه جبرئیل امین، حمله عـرض خدمتگـذاران   

دانم در بیـنش تـذكر    د، در این دنیا برای آزمایش و شرائط امتحان است )من الزم میرسول اكرم)ص  هستن
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دهید  اخالقی هم داده شود  مبادا در برخوردتان به یکدیگر تذكر به خدا یادتان برود، برگه خود ارزیابی را می

كنیـد ولـو بـه كلمـه     گیرید، در حین دادن و گرفتن برگه خودارزیابی خود دوستانتان را متوجه به خدا  و می

اسم خدا، آخرتی، دینی همراه آن بیاید، كـم كـم بـرای    « جزاكم اهلل خیر الجزاء»، خدا قبول كند «تقبل اهلل»

آئید، كم كم محضر را محضـر   خودتان هم ملکه بشود، كم كم از حالت شوخی و بازی كردن به وظیفه در می

حقیر یا تجلیل كردنی كه معنی دعوت بـه دنیـا بدهـد    دانید، كم كم التفات داشته باشیدكه نظر به ت خدا می

برایتان خطر دارد، فاسد كردن غیر است توجه داشته باشید كسی كه تقریرش را خوب نوشته و یا در جلسات 

خدا برایت حفظ كند، ذخیره برای قیامت باشد، خـدا مجلسـتان را   »كند به او بگویید  مناظره خوب بحث می

دهند برای اینکـه   ناظره تان را مثل مانورهائی كه سپاه و نیروی نظامی انجام میم« مجلس عبادت قرار بدهد

شود، همه بـرای رشـد    كنند، سختگیری می شوند، دقت می بتوانند با دشمن خوب برخورد كنند و كنترل می

وی توانم كار كنم!! به صورت فردی هر چقدر هم كـه قـ   است. مبادا انسان بگوید من به صورت فردی بهتر می

باشید كارتان محدود است در حالی كه دشمنان شما با نظام والیت استکبار در مقابل شماست شما مرتبـاص  

دعوت به آخرت را، در نگاه كردن، حرف زدن، در كنترل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی داشته باشید، پیگیریهـا  

عین تمحـض خـاطر اسـت،     الزم است انجام شود، كارهای كوچک را كوچک نشمارید، پیگیری عمل سیاسی،

شـود   تمحض خاطر اگر رها شود هر قدر هم كه شخص دارای جوالن ذهن و یا هـوش باشـد، بـازیگوش مـی    

شود، پیگیری یعنی جد در ثمر و نتیجه و تمام شدن ایـن جـد بایـد از     آید، تهذیب كه نمی مطلب كه در نمی

ترل شود و در هر بعدش هم كنترل شود اول تا آخر جریان حفظ شود و در هر مرحله اش به طور مناسب كن

و مشخص شود كه چطوری است، امیدواریم خدا همه شما را موفق دارد و ما و شما را در خـدمت كـردن بـه    

حضرت ولی عصر)عج  موفق بدارد و همه ما را اهل توصـیه بـه حـق و توصـیه بـه تقـوی قـرار دهـد، تقـوی          

راه خدای متعال و عمل و اثـر تشـکیالتی در راه خـدای     تشکیالتی در راه خدای متعال و تفکر تشکیالتی در

بلکـه فرمـوده اگـر بتوانیـد كـار      « فرادی و مثنی»اولش نگفته « ان تقوموا هلل مثنی و فرادی»متعال و نهایتاً 

  جمعی كنید، اگر موفق نشدید آن وقت فردی عمل كنید، امیدوارمت )انشاء اهلل  همه شما موفق باشید.



 بسمه تعالی

 ش سیاسیآموز

 3جلسه 

1811 

 عنوان كلی: تشریح نقش تکیالت در توسعه روحی، ذهنی و عملی افراد و تعیین اولویتهای متناسب با آن

 21/9/71تاریخ: 

 فهرست:

 مقدمه: تأثیر ارتکازات در تلقی از تشکیالت 

لکه محتاج یک الف ـ مرتکز در اذهان این است كه كار فکری و تهذیب اخالقی محتاج كار تشکیالت نیست ب

 نحو آزادی است 

 برندـ كفار بخاطر دنیا پرستی بصورت جمعی و تشکیالتی كارهای خود را به پیش می

 در شرایط بعد از انقالب قابل مواخذه است « كار جمعی»ـ سهل انگاری در انجام 

 توان كار تشکیالت انجام داد ب ـ با ارتکازات فردی نمی

 ار نه انجام كار تکراری كار جمعی: یعنی تقسیم ك»ج ـ 

   وظیفه و نقش تسیکالت در توسعه روحی، ذهنی عملی افراد بصورت تشکیالتی1اصل بحث )

 بیندالف ـ كسی كه تشکیالتی عمل نکند از نظر رشد فکری و اخالقی لطمه می

 توجهی نسبت به پرچم اسالم است ـ نافرمانی تشکیالتی بی

احتمال جدیدی برای حل مشکل حکومت است، به فتوای فقها تبعیت پاورقی ـ اگر فرهنگستان به دنبال 

 تشکیالتی در آن واجب خواهد بود

 توان فردی عمل كردـ در میدان جنگ فرهنگی نمی

 ب ـ عواقب اخروی نافرمانی تشکیالتی از ضرر عدم تهذیب تشکیالتی و تفکر تشکیالتی بیشتر است 

 رودافراد باال می« قدرت سازماندهی»و « سعه روحی»، «در امورنظم »، «قدرت تنظیم»ج ـ بوسیله تشکیالت 

 ـ غرض تشکیالت اوالً رشد لوانی، ثانیاً رشد فکری و ثالثاً رشد در عملکرد عینی افراد است

 كنندكنند بهتر از عده زیادی است كه فردی عمل میـ كار با عده كمی كه تشکیالتی عمل می

 فی، حجت بر ما تمام است كه بر اساس تشکیالتهای رایج عمل ننمائیمپاورقی ـ با روشن شدن مبانی فلس

 د ـ تقسیم اختیارات در تشکیالت به نفع مصلحت تشکیالت است نه مصحلت فرد 

 شودهـ ـ عناصر و صواب تشکیالت متناسب با سیر توسعه آن عوض می

 ـ دو تذكر 
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ای باشد كه مواخذه اخروی نداشته بگونه ـ همداری تشکیالتی كسانی كه اهیمت كار آشنا هستند باید 1

 باشد

ـ نافرمانی در قول و عمل، در صورتی كه یک نفر مسئولیت این كار مهم را پذیرفته است محاسبه اخروی  2

 دارد 

 ـ گزارش ضوابط ارزیابی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی برادران در دو ماه اخیر توسط مسئول گروه 

 ت برگه ؟؟؟ ارزیابی پاورقی ـ تأكید اسناد بر اهمی

  : كلیاتی از سیاستها و تعیین اولویتهای تشکیالی جهت رسیدن به اهداف 2ـ اصل بحث)

 الف ـ توسعه روانی عناصر گام اول در اصالح تصمیم گیری آنهاست 

 ب ـ ضریب باالی تعهد سیاسی برای اصالح جهت گیری و تصمیم گیری عناصر تشکیالت الزم است 

 ئول گروه ـ اامه گزارش مس

 های تشکیالتی گرددج ـ توبیخهای تشکیالتی باید مانع تمرد و تشتت

 د ـ تولیدات فرهنگی تشیلکات در درجه سوم اهمیت )بعد از تعهد سیاسی و تسلط بر مباحث  قرار دارد

پس از توسعه روانی عناصر « ظرفیت عملکرد سازمانی»، «ظرفیت قدرت»، «ظرفیت جهت»هـ ـ توسعه 

 پذیردصورت میتشکیالت 

 ـ تولید تشیکالتی بدون كار تشیکالتی ممکن نیست 

 ـ تولید تشکیالتی یعنی باال رفتن نسبت تأثیر سیاسی، فرهنگی اقتصادی تشکیالت

 و ـ احتماالت مختلف پیرامون تلقی از تشکیالت 

 ـ تأسیس تشکیالت برای تولید جزوه و تسلط فردی بر مباحث  1

 باال رفتن قدرت روحی، فکری و عینی تشکیالت ـ تأسیس تشکیالت برای  2

 ـ به رسمیت شناختن مناصب تشکیالت، نشناختن تشکیالت است 

 ـ فکر كردن هم یک عمل سیاسی است 

 تواند هویت جدید ایجاد كندای كه میـ تأسیس تشکیالت به عنوان یک مجوعه خدمات رسانی نه مجموعه 3

 ه انسان ظلم بشود  جایز نیست چون تضعیف تشکیالت جایز نیست ز ـ تمرد تشکیالتی )ولو در فرضی كه ب

 ـ تضعیف تشکیالت مانع توسعه ضوابط در جهت توسعه روحی افراد است  1

 ـ تضعیف تشکیالت الهی به معنی فرصت دادن به كلمه باطل )بوسیله گرفتن فرصت از كلمه حق  است 2

 تـ شیطان هم برای منحرف كردن انسان محتاج فرصت اس



 

 بسمه تعالی

كنیم، عرض میکنیم ما  در این جلسه تا حدودی درباره اخالق تشکیالتی خدمت شما برادران عزیز صحبت می

 یک چیزهایی را به رأی عین مشاهده كردیم هر چند به ارتکازات همه ماها نزدیک نباشد.

 ـ مقدمه: تأثیر ارتکازات در تلقی از تشکیالت 

خواهید  شما در علم اصول می« اذا امر الموال بعبده»گویند  یح بدهم  وقتی می)مسئله ارتکازات را من توض

ببینید امر، داللت بر چه چیزی دارد یا مقتضای عقلی اش و تبادرش چیست؟ لذا در ارتکازات حوزه و لسان 

خشنامه كنند كه داللت بر چه چیزی دارد دیگر درباره اینکه اگر یک ب نگاه می« امر و عبد»تخاطب درباره 

 شود.شده و دارای یک ماده واصولی بوده ابداً صحبت نمی

وقتی كه مجلس خبرگان شروع به كار كرده بود برای تدوین قانون اساسی )مرتبه اول  من خدمت بعضی از 

آقایان بزرگ رفتم آنها من را فرستادند كه بروم خدمت آقا )امام خمینی قدس سره  كه بگویم زمان شروع 

ماه رمضان خدمت آقا )امام خمینی ره  و نتیجه اش هم این شد كه ما آقایان  17رگان را از كار مجلس خب

دیگری را هم دیدیم، خدا رحمتشان كند، مرحوم آقای ربانی گفتند كه شما بروید خدمت آقا و بگویید كه 

زیادی هم ایشان  رمضان انداخته دالئلی 17دولت بازرگان كار بردی كرده كه شروع كار مجلس خبرگان را به 

ذكر كردند هک این سه شب شبی است كه ما خیلی ارتباط با جمعیتها داریم، خبرگان اگر ول كنند و بروند 

برای نظام خالف است و از این دالیل گرفته تا دلیل اینکه اینها پیر مرد هستند و مقید به این هستند كه 

شوند همه این مطالب را ذكر كردند بعد هم  توجه نمیروزه بگیرند و روزه اشان اگر خراب بشود كارشان را م

پیش شهید سید عبدالحسین دستغیب )رحمت اهلل علیه  رفتیم ایشان هم خیلی مصر بودند، اول ایشان با 

یک بیانی گفتند كه قانون اساسی همان قرآن است بعداً ایشان التفات پیدا كردند كه قانون اساسی چیست  

خواهند كه ما بیائیم و تصویب كنیم بعداً هم چرا ماه رمضان و چرا شب قدر  ها میپس دیگر چه چیزی را این

را رها كنیم و آنجا بیائیم به من هم گفتند كه شما سری بزنید به یکی دو نفر دیگر از آقایان تا وقتی كه 

گفتند بله، روید از طرف چند نفر باشد خوب ما گفتیم از طرف شما هم سالم برسانیم  خدمت حضرت امام می
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آید گفتند سر راه آقای طاهری و آقای شهید صدوقی )رضوان اهلل تعالی  گفتیم كه چه كسانی به نظرتان می

علیه  را ببینید بعد گفتند شما با چه كسانی رابطه تان خوب است گفتیم آقای شهید مدنی)ره  گفتند اگر 

ید خدمت حضرت امام)ره  ما در راه رفتن به بتوانیم نظر ایشان را جلب كنیم خوب است بعد به هر حال برو

خدمت حضرت امام)ره  با آقای طاهری و آقای شهید صدوقی و آقای خادمی را هم در اصفهان دیدار كردیم 

گویند  سریع بگویید كه آقایان بیایند، گفتیم كه آقایان می« ابداً»و آنها هم نظرشان همین بود، امام گفتند 

شود، گفتند نه خیر هیچ مانعی ندارد، به حضرت امام)ره  عرض كردم  عطیل میبرنامه مسجدها و مجالس ت

در بین این آقایان مثل آقای خادمی هستند كه مقید به روزه هستند و اگر هم روزه باشند در مجلس 

خبرگان حالی ندارند كه بیایند چیزی بگویند ایشان گفتند كه بروید به این آقایان كه شما را فرستادند از 

قول من به تک تک آقایان سالم برسانید و بگویید بیایید تهران، قصد عشره هم نکنید و روزه را هم افطار 

كنید، كه در آن موقع روزنامه انقالب اسالمی كه مربوط به بنی صدر بود عکس از همه اعضای خبرگان گرفت 

د، حضرت امام)ره  گفتند كه افطار خورن كه اینها در ایام ماه رمضان در زیر زمین مجلس همه دارند غذا می

 كنند و لکن تأخیر هم نکنند و خیلی محکم گفتند هر كاری دارند رها كنند و بیایند.

از حضور مبارك آقا كه مرخص شدیم آقای مدنی وقتی كه خدمتتشان رفتیم درتبریز ایشان گفتند آقای 

این ماه تصویب كنند. گفتیم حداقل  خواهند تا آخر حسینی حاال گیریم كه تصویب كنند چه چیزی را می

شود، گفتند چون مطلب مربوط  سیری كه مجلس دارد این است كه آیین نامه خود مجلس حتماً تصویب می

به قانون اساسی است لذا حضرت امام اهتمام دارند. حاال آئین نامه كه چیزی نیست برای كار كردن حاال یک 

خواهیم قانون اساسی را بگذرانیم، این گذشت ایشان هم تشریف  می ماه یا سه ماه یا شش ماه یا هر مدتی كه

خواهم عرض  نیاوردند بعضی از آقایان هم آمدند بعضی هم نیامدند )به هر حال قصد من اینجا است كه می

روز بعد از تصویب آیین نامه قانون اساسی تشریف  3یا  2كنم  كه آئین نامه تصویب شد مرحوم آقای مدنی 

ی یک بند قانون اساسی مجلس ایشان فشار آوردند چون رأی بر خالف نظر ایشان بود البته یک عده آودند رو

خواستیم  به نفع رأی داده بودند و یک عده بر علیه كه اگر می
3

را مقیاس بگیریم به نفع مخالفین ایشان  2
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شد چون  می
3

لی رأی نداده بودند و 2
3

كردند این  به طرف مخالف رأی داده بودند آقای مدنی استدالل می 1

جمیعتی كه رأی نداده اند و مخالف كردهاند جمیعت آنها كمتر از آنهایی كه موافقت كرده اند و اینهائی هم 

كه موافقت كرده اند از 
3

بیشتر است آنهائی كه مخالفت كرده اند از یک  خشکد ولی از نصف یک چیزی می 2

سوم بیشترند ولی از نصف كمتر است، جواب ایشان داده شد كه آئین نامه اجرایی مجلس تصویب شده این 

رده از مطلب را قرار داده اند كه 
3

 آراء را الزم دارد ایشان خیلی متأثر بود كه چرا من زود تر برای تصویب 2

آئین نامه نیامدم )این كار تشکیالتی قصدم است  ارتکازات آقایان روی اخطار آئین نامه اخطار قانون اساسی 

 و این حرفها نیست 

الف ـ مرتکز در اذهان این است كه كار فکری و تهذیب اخالقی محتاج كار تشکیالتی نیست بلکه محتاج یک 

 نحو آزادی است 

طلبد مرتکز در ذهن آقایان خدمت به اسالم  فرهنگی یک آزادی خاصی میارتکاز آقایان این است كه كار 

تفکر وزحمت كشیدن در كار فکری برای اسالم است ارتکازاتشان این نیست كه اگر كار، تشکیالتی نباشد 

 شود. توانید مقابل تشکیالتهای كفار بایستید. شما كه برایتان وحی نمی نمی

و نه در تفکر، ارتکازات آقایان و مأنوسات خاطر مباركشان مأنوسات من عرضم این است كه نه در تهذیب 

 عمل تشکیالتی نیست.

 برند ـ كفار به خاطر دنیا پرستی به صورت جمعی و تشکیالتی كارهای خود را به پیش می

كفار به خاطر دنیا پرستی راهی را رفتند و در مسیر آن توانستند كار جمعی نمایند و این طور عمل كردند 

كنم بین خود و خدا آیا مرام شماضعیف تر ازمرام هیتلر است  كه كرده اند. من از تک تک شما ها سئوال می

كه در مدت بسیار كوتاه نصف دنیا را گرفت مرامتان ضعیف تر از مرام كمونیستی است كه هفتاد سال بر 

 كرد. نیمی ازدنیا حکومت می

 بعد از انقالب قابل مؤاخذه است در شرایط« كار جمعی»ـ سهل انگراری در انجام 
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آید، تا چه وقت خدا را از شدت نداشتن ما در عملمان و نگذشتن از  حاال بین خود و خدا به نظرتان می

گذرد؟ )از من گرفته  مصالح خورد برای مصالح باالتر و نشناختن اینکه چطوری باید در تشکالت كار كرد، می

ممکن است مؤاخذه در كار نباشد، در آخرت واقعا برای كسانی كه تا تک تک شما برادران  در بعض شرایط 

قبل از حکومت اسالمی بودند ممکن است این ارتکازات منشاء بخشش باشد، اصالً برای آنها محاسبه نشود، 

دانیم بحمداهلل كه درد نیا یک مراكزی است برای كار تشکیالتی  شود؟ ما كه می ولی برای من و شما هم نمی

دانیم مقام معظم رهبری چه حضرت  شود؟!! ما كه می كردن به نام آكادمیها رای ما هم محاسبه نمیو فکری 

خواهند برای ما هم  از ما این مطلب را می اهلل بنصره ای )ایدهامام خمینی)ره  و چه حضرت آقای خامنه

كنم این حرف  ک سئوالی میشود؟ چطور باید به ما بگویند كه برای ما توجه ایجاد بشود حاال یمحاسبه نمی

كنیم گناهش كم است؟ سست كردن متعهد سیاسی یا عالقه، به كار  زدن ما پشت سر تشکیالت خیال می

گذرد، خدا شاهد است كه گاهی یک لبخند دنیا را عزیز  آید كه این را خدا ساده می سازمانی به نظرتان می

كسی بد گفته به ائمه طاهرین، طرف به جای اینکه كند مثالً  كند و نبی اكرم)ص  و خدا را تضعیف می می

كند یا اینکه بد گفته است، حاال اگر یک حرفی  آنرا مهدور الدم بداند یک لبخند زده خداوند آن رامحشور می

 حرف بزند این دیگر بدتر است.كنار این 

 توان كار تشکیالتی انجام داد ب ـ با ارتکازات كار فردی نمی

كنید؟!! یا آنکه به  ار تشکیالتی را آغاز كنید، با ارتکازات كار فردی به آن برخورد میخواهید یک ك شما می

آید كه چرا فالنی )حجت االسالم حسینی  برای امو سیاسی آن  آید یا اینکه به نظرتان می نظرتان سهل می

ش این است كه قدر بنا دارد بهاء بدهد، پذیرش اهمیت امر سیاسی، تعهد سیاسی، تعهد تشکیالتی، معنای

 شود دسته جمعی پیش برد. بپذیرید كه كار فکری را می

 یعنی تقسیم كار نه انجام كار تکراری« كار جمعی»ج ـ 
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روند نه خیر،هر  دسته جمعی كار كردن هم به معنی اینکه یک عده حركتی رادارند با همدیگر به یک راه می

سنگین تر از این است كه هر یک تکرار كند كار  اش خیلیدهد كه منتجه كسی دارد یک كاری را انجام می

 آن دیگری را.

این را در نزد خودتان و در محاسبه در نزد خودتان حساب كنید اگر به وسیله قول یا فعل شما یک كار 

تضعیف شد و احیاناً این كار یک احتمال كوچکی است برای خدمت به حکومت از بعد فرهنگی در آینده چه 

گویم یقین داشته باشید، این تنها احتمالی است كه دنبال مسئله حکومت و  شت نمیجوابی خواهید دا

 خدمت به حکومت از نظر بعد فرهنگی باشد.

شود؟ جایی دیگر به این عمق كار  جای دیگر آیا به روشهای غیر حوز و غیر دانشگاهی آیا واقعاً كار می

یف نیست؟ یا محتمل بزرگ نیست محتملی عظیم شود؟ اگر احتمال داشته باشید این احتمال منجز تکل می

 تر وسنگین تر از بزرگترین كمک به ولی امر مسلمین دارید؟!

  : وظیفه و نقش تشکیالت در توسعه روحی، فکری و عینی افراد به صورت تشکیالتی1ـ اصل بحث)

اینکه تهذیب را به  رسانیم. یک وظیفه ماها داریم درباره تنظیم كارها را كم كم به عرض شما برادران می

صورت تشکیالتی و تفکر را به صورت تشکیالتی و تعاون و همکاری تشکیالتی در آن طبقه بندی كارها و 

ضرائب بر اساس آنچه را كه تا كنون برایمان یقینی است انجام بدهیم و به آن هم به حول اهلل و قوه پایبندیم 

 وعمل خواهیم كرد.

 بیند ند از نظر رشد فکری و اخالقی لطمه میالف ـ كسی كه تشکیالتی عمل نک

خواهد در  گذاریم كسی كه نمی اما یک كار هست كه مربوط به شما است البته ما همیشه این راه را می

آید كسانی كه كوتاه بیایند و كنار بروند و خیال كنند به نفع  تشیکالت كار بکند برود كنار من به ذهنم می

 ـ از نظر تهذیب هم اشتباه كرده اند. 2ـ از نظر تفکر اشتباه كردند  1 كنند آنهاست چند تا ضرر می

برد چرا كه مبدأ كارهای تولی به والیت اهلل جلت  تهذیب تشیکالت در قدم اول قدرت تصمیم گیری را باال می

شود. شما  عظمته است به حول اهلل و قوه تهذیب و پاك شدن از رذائل نفس درتشکیالت بهتر واقع می
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اهده كردید بچه هایی كه در بسیج برای شهادت رفتند حضرت امام فرمودند اینها ازعرفای هفتاد ساله هم مش

 جلوتر افتاده اند چون اینجا فناء را در راه عظمت پرچم اسالم پذیرفته بودند.

 ـ نافرمانی تشیکالتی بی توجهی نسبت به پرچم اسالم است

شنوم من به خاطر  ن برای چه چیز حرف رده باالی تشکیالتی را میشما توجه به این معنا داشته باشید كه م

دهند چینیها و ژاپنیها شدید  این است كه ببینم یهودیها برای مقاصد نیائی اشان حرف همدیگر را كوش می

هستند در كارشان پرچم كفر را توانسته اند باال بیاورند. حاال در بخش فرهنگی ما نسبت به پرچم اسالم بی 

ت باشیم آیا واقعا ًندیده بگیریم بگویند ژاپنیها مقید هستند كه تولی به والیت ابلیس داشته باشند، آیا تفاو

حاال فالنی )آقا سید منیر  ولو اینکه آدم عالمی هم نباشد و لکن این فاسق پرچم كمک فرهنگی به اسالم را 

اگر هجوم واقع شد و یک سرهنگ فاسق گویند كه  بلند كرده، بردارید بخوانید در كتب فقهیه كه فقها می

خواست دفاع بکند وظیفه مجتهدین هم هست كه بروند به پشت سرش، شما حجتی دارید برای قیامت 

شود، این بی توجهی به بنده نیست بی توجهی كه به فلسفه ما  خودتان و بگویید با عصیان تهذیب واقع می

در حال حركت هستیم اگر این را عنایت بکنید  كه نیست بی توهی به مقصدی است كه ما نسبت به آن

 ببینید كه در چنین شرایطی ضرر اخالقی آن چگونه است؟

پاورقی: اگر فرهنگستان به دنبال احتمال جدید برای حل مشکالت حکومت است، به فتوای فقها تبعیت 

 تشکیالتی در آن واجب خواهد بود

كنند كه در  كنند یک پی ریزی را می یک كاری را میاگر كسی ملتفت باشد ه اینها )فرهنگستان  دارند 

شود با كارهای  شود. این كارهائی كه می شود صد تا كار، هزار تا كار دارد در كشور می جاهای دیگر انجام نمی

حوزوی است یا كارهای دانشگاهی یکی از آنها كه دنبال آوردن یک تعریف جدید نیستند آنها كه علم از همه 

های حوزوی وجود دارد اعلمشان از نظر كارهای دانشگاهی وجود دارد مطلبی را كه حل نکردند، اینها در كار

خواهد یک احتمال دیگر را آغاز بکند، آنها كه نتیجه اش منفی بودن و ناقص بودنش برای حل  یک جا می

جا دنبال شود، یک  مشکالت واضح شده هی چاپی را خطی بکنند و خطی را چاپی بکنند كه مطلب حل نمی
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خواهند یک  گردند كه یک احتمال و راهی را پیدا كنند، اینجا را ما هم فهمیده ایم كه بله اینها می آن می

راهی را پیدا كنند راه دفع هجوم فرهنگی را پیدا كنند، حاال ولو بنده آدم عادلی نباشم، به فتوای فقهی باید 

 من بهتر و بصیر تر از من بداند یا باید دنبال من بیاید. به دنبال من بیاید یا باید خودش را در این كار از

 توان عمل كرد  ـ در میدان جنگ فرهنگی فردی نمی

توانید این كار را بکند مثل  رود فردی نمی كنیم كه اگر تشکیالتی كار نکنید كار ضعیف پیش می عرض می

 میدان جنگ است این واضح است 

 از ضرر عدم تهذیب تشکیالتی و تفکر تشیکالتی بیتشر است  ب ـ عواقب آخرتی، نافرمانی تشکیالتی

گوید كه  كند می آن كسی كه مسئول این مطلب )تشکیالتی  است خودش مقدمات عقلی مسئله را اعالم می

ذمه ما )مسئول تشکیالت  حداقل به اندازه یک ذمه مسلم كه در قیامت محترم است ما به عهده گرفتیم این 

چه كسی است؟ به ضرر ما است یا به ضرر ایمانی و آخرتی خودش است و این ضرر  كوتاه آمدن به ضرر

 بیشتر از مسئله تهذیب و تفکر تشکیالتی است كسی كه به آن نرسد.

 رود. ج ـ به وسیله تشکیالت قدرت تصمیم گیری، نظم در امور و سعه روحی و قدرت سازماندهی افراد باال می

رود، در  کیالت قدرت تصمیم گیریتان،نظمتان، سعه روحیتان باال مییک صحبت این است كه شما در تش

كنید اگر بخواهید در جاهای  كنید قدرت تفکر تشکیالتی پیدا می عمل قدرت عملکرد تشکیالتی پیدا می

توانید همکاری داشته باشید و مؤثر باشید در مدیریت معنای تشکیالت را عمالً  مختلف نظام كار بکنید، می

گیرد كه ضرائب كمیت، كیفیت، یعنی چه؟ برای سازماندهی كردن  ، عالوه بر اینکه تدریجاً فرا میچشید می

شوید اینها نفعهایی است كه برای تک تک شما هست، كارهایتان نسبت به سابق رشد شدید هم مسلط می

 كنید. كند خود شما هم رشد پیدا میپیدا می

 رشد فکری و ثالثاً رشد در عملکرد عینی افراد استـ غرض تشکیالت اوالً رشد روانی، ثانیاً 
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چون تشکیالت هم اولیه اش چیست؟ رشد روانی خود افراد، هم دوم و اولویت دومش چیست؟ رشد ذهنی 

شود و  افراد، هم سوم چیست؟ رشد عملکرد عینی رشد عملکرد عینی چیست؟ آن مقاله ای كه نوشته می

 آید. خوانید و آن جزوه ای كه بیرون می می

آید،  برگه هایی كه در امر خود ارزیابی تقدم كرده ایم و تدریجاً ضوابتش مشخص شده و بیشتر به حساب می

كنید سهم عظیمی از  صفحه برگه خود ارزیابی را كه پر می 21یعنی 
6

و  3
2

ارزش را كه به امور سیاسی  1

آید كه قبالً هم كه بوده و چیزی هم  شود، خوب این برگه ها به نظر می ها مربوط می دهند به این برگه می

كردند اما حاال هم ارزش سیاسی و هم ارزش فرهنگی و هم ارزش اقتصادی دارد، فرض  بایش حساب نمی

ن تا برگه كه در آ 21تا برگه باشد و فرض كنید برای پر كردن  21كنم اگر  كنیم من باب مثال عرض می

تومان بدهند )این هم به میزانی كه گزارش داده اند   71بنویسید فالن ساعت آمدند و فالن ساعت رفتند 

تومان حساب كنند،اما باید توجه داشته باشید كه یک  71خواهند برایش  گویید اینکه چیزی نبود كه می می

ین دو گزارش كمیت را گزارش مقابل این برگه ها هست كه مسئول تشکیالت گزارش داده است بعد ا

گویند كمیت هم در نظر ما محترم نیست اال به اعتبار نسبت تأثیر، یعنی تبدیل شدن آن به كیفیت. یک  می

كنند به نسبت تأثیر فرهنگی،  كنند به نسبت تأثیر سیاسی و گاهی تبدیل می وقتی است كه تبدیلش می

 روی هر كدام از اینها درجه دارد. كنند آن وقت گاهی هم به نسبت تأثیر اقتصادی تبدیلش می

 كنند  كنند بهتر از عده زیادی است كه فردی عمل می ـ كار با عده كمی كه تشکیالتی عمل می

گیرد برای یک نظم تشکیالتی طبیعتاً وظیفه هم  حاال صحبت در این است كه این اهتمامی كه انجام می

درصد دادند و  18بشود كه چرا به این قسمت فرضاً است كه به جد عمل كنند اگر كسی سئوالی برایش پیدا 

كنم ضابطه اش و فلسفه اش درصد داده اند من سئوال می 36درصد داده اند و آ، قسمت را  6به آن قسمت 

كند  چیست؟ رابطه اش با مطلب چیست؟ طبیعاً افرادی هستند كه به شما توضیح بدهند یک وقت شروع می

حبت بکند طبیعتاً اگر عده بسیار قلیلی باقی بماند كه سطح تحصیالتشان علیه اش صحبت كردن علیه هم ص

دهیم كه با آنها كار كنیم و با كسانی كه ده سال با ما كار كرده  بسیار هم پایین باشد ابتدائاً حتماً ترجیح می



 ·····························································································  61 

د كه كار اند كار نکنیم یعنی گر برسد به جایی كه بگویند كه آقای هیچ كدام از افراد شما حاضر نیستن

 كنیم به كار تشیکالتی كردن. تشکیالتی بکنند آن وقت ما با یک عده دیگر شروع می

 پاورقی: با روشن شدن مبانی فلسفی حجت بر ما تمام است كه بر اساس تشکیالتهای رایج عمل نکنیم

ودی كه گفتیم مثل تشکیالت موج یک وقتی بوده كه ما ضوابط و فلسفه ضابط را بدست نیاورده بودیم می

آید كه حجت برایمان  هست در یک مؤسسه دیگر شما شروع بکنید به كار كردن یک وقت حاال به نظرمان می

تمام است كه مطالبی را كه برای این كار الزم است در دست داریم، در این صورت برایمان جایز نیست آن 

اتراب یکفیک »ن جایز و مکفی است طور عمل بکنیم، شما وقتی كه آب نداشته باشید تیم چطور است؟ برایتا

 خواهم تیمم كنم خوب باطل است. گوید كه می حاال به آب رسید می« عشر او عشرین سنین

شود و دنبال این  حجت برایتان تمام شده كه اگر تولی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نباشد كار جمعی نمی

توانید در آنجا بگویید كه من  ه بکشید نمیهستید تا به نسبتی كه برایتان تمام شده است آن را به ضابط

كنم، هر گونه سهل انگاری در این امر طبیعتاً خالف است هر چند ارتکازات آقایان بر این مطلب  مسامحه می

 باشد كه نه، امر سیاسی امر اهمیت داری نیست.

 د ـ تقسیم اختیارات در تشکیالت به نفع مصلحت تشکیالت است نه مصلحت فرد

گرد گفتند  ستان عرض كردم هاگر این كارها را تقسیم كنند كدامش پایین ترین رده قارر میمن به دو

شود پاكنویس كردن گفتم برای خود من  اقصتاد، اقتصاد، اقتصاد )حاال با تشریحی دارد كه این مطلب  می

اً اكثر كار من در هم سهم ماهانه بگذارید در پاكنویس كردن نه اینکه بخواهم بگویم سهم اكر كار من، طبیع

خود تشکیالت كار دیگری است ولی منظم این را هم جزء كار بدانم كه باید ماهی یک مقدار پاكنویس كردن 

را انجام بدهم چرا این كار را كردم؟ برای اینکه در نظر آقایان این مطلب بیاید كه، تشکیالت )بعداً توضیح را 

ن خواهیم رساند انشاء اهلل تعالی  از قبیل اموری نیست كه در قسمتهای مختلف همراه با ضرائبش به عرضتا

 كنند بر علیه اخالص باشد. اگر كارها را طبقه بندی می
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آنچه كه مهم است مصلحت تشکیالت است نه مصلحت فرد. اختیاراتی كه در رده های مختلف داده شده به 

 نفع تشکیالت داده شده است نه به نفع عناصر.

 شود تشکیالت متناسب با سیر توسعه آن عوض می هـ ـ عناصر و ضوابط

 شود. شوند كما اینکه ضوابط هم عوض می طبیعتاً عناصر در سیر توسعه تشکیالتی عوض می

 ـ دو تذكر: 

ـ همکاری تشکیالتی كسانی كه به اهمیت كار آشنا هستند باید بگونه ای باشد كه مؤاخذه اخروی نداشته  1

 باشند

رشد، این را كوچک نشمارید و سعی بر این داشته باشید كه انشاء ا هلل تعالی اهتمام  البته متناسب با مراحل

بروزید در كار و همکاری تشکیالتی طوری نباشد كه در قیامت یا انشاء اهلل در زمان ظهور، حضرت بگوید 

شدت در حاال من نبودم شما چه كار كردید یا دین جدم، من حاضر نبودم و لکن ایادی ابلیس این طور 

كردند در راه باطل خودشان در كار فرهنگیشان این طور عمل  عملشان داشتند این طور كار تشکیالتی می

كنند كه  كردند شما در كارفرهنگیتان چکار كردید؟ شما به گوشتان خورد یا نه؟ آنجا از شما قبول نمی می

الیوم نختم علی »ید آنجا جای كن بگویید آقا مجتهدین بزرگ و حکمای بزرگ حوزه را چرا سئوال نمی

گویند كه آنها التفات به این  كنند و می آنجا از شما سئوال می« افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم

به شما التفات در مبانی فرهنگ و امور اجتماعی « ال یکلف اهلل نفساً اال ما اتیها»مطلب را بهشان نداده بودیم 

شود، سهل گیری بر آن شاید یک  ده شده است این مطلب به سهل عمل نمیداده بودیم كه به كم كسی دا

وقت شما چشم باز كنید كه بگویید خیلی از كارهایی كه در مملکت واقع شد جرمش به گردن این بود كه 

 شما كار تشکیالتی را آن وقت نکردید اهتمام نورزیدید.

ت این كار مهم را پذیرفته است محاسبه اخروی ـ نافرمانی در قول و عمل در صورتی كه یک نفر مسئولی 2

 دارد 
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گویید آقا من اینجا را قبول كردم و به عهده گرفتم و شما هم  كند می این كه یک كسی قبول مسئولیت را می

آن را قبول دارید كه او بصیر تر از خود شما است در این به عهده گرفتن، درباره برخورد با این مطلب شما 

آید ترویج كلمه باطل مقابله صریح با كلمه حق است؟ یا اینکه با  قط و فقط به نظرتان میكنید؟ ف چه می

 شود با كلمه حق مقابله كرد. رفتار یا با گفتار یا ناهنجار بودن گفتار و رفتار نسبت به یک كار عظیم هم می

در سطح اولیه  من از برادرمان جناب آقای صدوق خواستم كه یک گزارش مختصری نسبت به ضرائبی كه

برای این ماه قرار دادند برای دوستان بگویند و در همین جلسه سئواالتی كه باشد بپرسند یک مقدارش را كه 

كنند بیان  بنده خدمتشان بودم از نظر ریشه و فلسفه اینها حضورشان عرض كردم و بقیه را خودشان دفاع می

شود و تا آخر ماه  بیعتاً انشاء اهلل تعالی كاردقیقتر میكنند و آن وقت ط كنند و ترسیم می م یکنند توجیه می

 شود. آینده به یاری خدا این ضوابط به كار گرفته می

آید  امری است كه نباید نسبت به آن سهل انگاری كنیم و به  و به هر حال آن چیزی را كه ما به نظرمان می

 شما است. اش به عهدهیاری خدای متعال سهل انگاری نخواهیم كرد و بقیه

 ـ گزارش ضوابط ارزیابی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی برادرمان در دو ماه اخیر توسط مسئول گروه

برادر صدوق: من از طرف خودم و تمامی دوستان نسبت به نعمت سرپرستی كه در تمام مراتبش بعد از 

كنم كه در یک  میانقالب شیعیان عصمت و طهارت و خاصه در مسیر انقالب اعطا شده است شکر گذاری 

برمه حساسش تحت لوای حضرت ا مام رضوان اهلل تعالی علیه وامروز هم تحت لوای رهبری حضرت آیت اهلل 

 خامنه ای قرار داریم و اینش رایط شرایط حساسی را برای ما ایجاد كرده است.

هستیم و امسال برای گروه سال سرنوشت سازی است به لحاظ تعهد فرهنگی كه در خدمت حضرت عالی 

امیدواریم كه در تمام سطوح تشکیالت برادران قدر نعمت حضرت عالی را بدانند و در تمام مراتبش هم قدر 

نعمت خودشان را بدانند )به حول و قوه الهی  اصولی را كه حضرت عهالی در این چند جلسه فرموده اید من 

مقدمه ای به شرح كلی ضوابط در ماه  پردازم به علت ضیق وقت و مخصتر بودن گزارش یک دیگر به آن نمی
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گذشته و ضوابطی را كه در این ماه وجود دارد )به اندازه ای كه از فرمایشات حضرتعالی نسبت به بحث 

 تشکیالت و ساختار استفاده كردیم وسعی كردیم كه جریان بدهیم .

صل بودن فرهنگ بود كه كنیم ابتدایی ترین ضوابطی را كه فرمودید ا خدمت برادران و حضرتعالی عرض می

خدمت برادران هم عرض شد و اواخر ماه گذشته با آغاز آموزش پاداشها و كارائیها، تعهد سیاسی را به عنوان 

 ضریب باز دارنده اصول فرهنگی اثر دهیم.

ـ اولین شاخصه تعهد سیاسی در ماه گذشته عبارت بود از قبول تشکیالت و این اولین مطلبی بود كه تولی  1

سی در دوستان مهم تشخیص داده شد چه در توزیع اختیارات افرادی كه انتخاب كردید چه در تعهد سیا

فرهنگی، چون كار یک كار فرهنگی بود و اداره اش فکری بود ما ناچار بودیم كه افرادی را كه وزین هستند و 

ی فکری دوستان قرار یک مقدار مایه ای در این ده سال در خدمت حضرتعالی كسب كرده اند برای سرپرست

 بدهم.

كردند و یا ما به آنها پیشنهاد  ـ عامل دوم قبول مسئولیت بود، كه یا خود دوستان اظهار آمادگی می 2

 شد. كردیم و به عنوان تعهد سیاسی در نظر گرفته می می

ی اینها ـ چون اصول تقسیم بندی كارها به تقریرات و جلسات و نوار مربوط بود حساسیت تعهد سیاسی رو 3

شکل خاص خودش را گرفت یعنی حضور و غیاب در جلسات معنی تعهد سیاسی را داشت به موقع تحویل 

دادن تقریرات و نفس دادن تقریرات هر دو تعهد سیاسی شمره شد و به موقع تحویل دادن پیاده كردن نوار 

رای دوستان در نظر گرفته داد در مجموع با این اصول عام یک تعهد سیاسی ب هم تعهد سیاسی را نشان می

 شد.

تعهد فرهنگی شامل آن نسبیت اصول عام تقریر بود كه در یک جلسه خاصی حضرتعالی به شرحش برای 

دوستان پرداخته اید كه فعالً در وضعیتی كه االنی هستیم مرحله اصلی و فرعی كردن است ضابطه دوم ما 

یریم و رعایت حال نسبی دوستان بشود و در سعی كردیم نسبیت عام گروه را از نظر فکری در نظر بگ

شد، كه البته بسیار در سطح نازل  مجموعه بهینه ای بود كه از طرف هیئت ارزیابی ما روی دوستان انجام می
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برخورد كردیم در رابطه با ضوابط اقتصادی چون ابتدائاً به صورت یک موضوع جداگانه ابزاری برای محاسبه 

 صادی موضوعیت پیدا نکرد.آن نداشیم عمالً تعهد اقت

فقط امور مالی دوستان تعهد سیاسی شد ضرائب باز دارند تعهد فرهنگی یعنی اگر برادری خوب یا ممتاز بود 

معیارش همان پاداشهایی بود كه مبنایش را از خدمت حضرتعالی گرفته بودیم و اگر ضعیف بود ضریب 
2

را  1

اسی فردی مردود بود ضریبش داشت و اگر كه تعهد سی
4

یعنی اگر فردی ضریب فرهنگی اش ممتاز بود از  1

نظر تعهد سیاسی مردود بود 
4

شد این هم از نظر وضعیت امور  ضرب در آن مبنای تعهد فرهنگی اش می 1

 مالی.

ی كه از خدمت حضرتعالی داشتیم اگر چه طبقه بندی اما نسبت به این ماه با توه به استفاده هایی بیشتر

كارها و ضرائب هنوز بحثش به نتیجه نرسیده ولی ما گفتیم كه بشود این كار را یک مقدار دقیقتر بکنیم از 

ابتدای ماه حقیر بهینه هایی را تنظیم كردم برای سطوح مختلف كارها اولین بهینه ها را در سطح معاوین 

جلسات فهرست و آموزش سیاسی و كیفیت برخوردشان در مناظره و تنظیم سئواالت و قرار دادم نسبت به 

تعیین فهرست بعد از هماهنگی فهرست واحد و در هر جلسه حضور و غیابشان ثبت شده و در آخر جلسه هم 

 اند، در سطح معاوین بهینه تعهد سیاسی و فرهنگی، اقتصادی برادران در رده خودشان به عهدهبهینه شده

 حقیر است و عملکرد حقیر هم به عهده حضرتعالی است.

اما نسبت به دوستان اصول عام تعهد سیاسی این ماه تقسیم شده به برگه های خود ارزیابی ما به صورت نمره 

نمره  21نمره دارد و در  21اصل مطرح كردیم هر كدام هم یک امتیاز دادیم و در مجموعه  7معین كردیم 

مردود، را حساب كردیم آن اصول عام تعهد سیاسی عبارت است از نفس دادن برگه  ممتاز، خوب، ضعیف،

خودارزیابی كه برگه خود ارزیابی در سرپرستی دوستان امر بسیار مهم و محوری برای ما است چون هدف 

شان تشکیالت ما سرپرستی خود دوستان است و به تبع نوشته هایش و پاكنویس كردن و اموراتی كه بعهده

 شود. ست سرپرستی محقق میا
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 پاورقی: تأكید استاد بر اهمیت برگه خودارزیابی

حجت االسالم و المسلمین حسینی: در حاشیه عرض كنم برگه خود ارزیابی بر تقریرات مقدم است و این 

ر حجت بر من تمام است در قیامت كه این را مقدم بدانم تعلل درباره آن دو برابر تعلل نسبت به تقریر در نظ

كنم بین خود و خدا بر من محرز است كه پر كردن برگه ارزیابی دو برابر  من اهمیت دارد. دوباره تکرار می

تقریرات اهمیت دارد حجت بر من تمام است در اهتمام نسبت به آن بنابراین تأكید بر این را از برادرمان 

نظارت آن مستقیماً با خود من است  شود خواهم و طبیعتاً وقتی كه معاونت سیاسی معین می آقای صدوق می

ینی مسئله برگه خود ارزیابی در نکراش گزارش تشکیالت و در كنار آن نسبت بین اینها و نسبت تأثیرش 

توانیم كه حساب  روی فرهنگ سیاست، اقتصاد فرد اصل است، به منزله شا لوده تشکیالت است و این را نمی

ا جدی نگرفته اند چون هنوز مطلب را هم تشریح نركده بودیم برای كنیم البته تا كنون برادران این مطلب ر

دوستان بیان نکرده بودیم طبیعی بود كه ما هم رویش در پی عملش پا فشاری صریح نداشته باشیم ولی هر 

رود برای ما  شوید فهم از مطلب برایتان باالتر می رویم شما به مفهوم تشکیالت آشناتر می چه جلوتر می

 شود. نکه رویش پافشاری كنیم بیشتر میوظیفه ای

پس از اینکه ضرائب نوشته شد و علت و فلسفه ضوابط در كنارش چاپ شود طبیعی است كه اهتمام بر 

شود. حاال هم همان نسبتی كه االن جناب آقای صدوق توانسته اند پیاده  عملش به آن خیلی شدیدتر می

ور شما دوستان فرمودند و لکن حاال قصد من این است كه بکنند و گزارش هم به من داده اند االن در حض

دهم یک گزارش كمی است برای  یک چیز حاشیه ای نیست خوب عنایت كنید برای توضیحی كه دارم می

رفتیم به این  1آمدیم بعد  1/2رفتیم دوباره  12آمدیم و ساعت  1/7یک كار تشکیالتی صبح ساعت 

تا  7گوید كه من شب ساعت  واهیم خواست آن وقت یک شخصی میگوییم كمی ما اینطور طبیعتاص نخ می

شب در خانه نشسته ام و این كار را كرده ام در برگه گزارش نوشته است فرض كنید تقریر  11تا  7یا  9

ساعت گذاشته برای تقریر از آن  12ساعت  4تا  3نوشته ام سه روز پشت سر هم این گزارش را داده یعنی 

 12گوییم برای اینکه  گویید چرا؟ می گوییم به آن بدهید ضعیف می ر او خوب است ما میطرف ارزیابی تقری
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ساعت وقت گذاشته و نوشته آن هم بعد از اینکه فهرست به آنداده شد و توجیه شده و بحث برایش گفته 

گوییم  یساعت )البته اول كار اعتماد داریم نم 4شود یا خدای نخواسته دروغ نوشته  شده است. معلوم می

خوانده هواسش این طرف و آن طرف پرت بوده  گوییم صحیح نوشته  و یا وقتی داشته می دروغ نوشته می

 خوانده است. ظاهرش این بوده كه می

  : كلیات سیاستها و تعیین اولویتها تشکیالت جهت رسیدن به اهداف 2ـ اصل بحث )

 ری آنهاست الف ـ توسعه روانی عناصر گام اول برای اصالح تصمیم گی

برای اصالح تصمیم گیری فرد ما هم اولیه مان این است كه عناصر توسعه روانی پیدا كنند تصمیم گیریشان 

 آیا فقط بهتر بشود؟!

بحول اهلل و قوه بعد از این مرتباً ضوابط را در شکلهای مختلف خواهید دید و بحثهایی هم پیرامونش خواهد 

در عمل حساسیت روحی شما را نسبت به موضوعات بزرگ باال ببریم تا وقتی دید انشاء اهلل تعالی برای اینکه 

یک كار كوچکی كه مربوط به خانواده است یا یک كار كوچکی كه مربوط به خودتان یا كار غیر تشکیالتی 

است نگویید این هم كار و وظیفه است، نه وظیفه ها با همدیگر فرق دارد. اگر كار از دفتر باال به دوستان 

شود نباید بگویند همه اش یکی است نه همه اش یکی نیست كار شما فعالً در تشکیالت در  رجوع شداده می

گوییم این  كردیم می كنند این قسمت است اگر گزارش بدهید كه ما یک كار دیگری می این رده محاسبه می

 كار انضباط سازمانی نداشته و نمره منفی سیاسی بدهید.

 سیاسی برای اصالح جهت گیری عناصر در تشکیالت الزم است  ب ـ ضریب باالی تعهد

ضریب تعهد سیاسی باالترین بخش است اصالح تصمیم است اصالح جهت گیری است پرورش توسعه روحی 

 است و چشیدن كار تشکیالت است )آقای صدوق ادامه بدهید 

 ـ ادامه گزارش مسئوله راجع به ضوابط ماه اخیر 



68  ······························································································································································  

نمره  21همین عدم توجیه یا احتیاج به یک زمان بیشتری برای توجیه برادران ما در برادر صدوق: به خاطر 

امتیاز قرار دادیم تقریباً  3ای كه برای تعهد سیاسی قرار دادیم برای برگه خود ارزیابی 
6

یا  1
7

كه بعدها  1

 عکس خواهد شد.

 اسی به موقع تحویل دادن كارها است دومین ظابطه: در تعهد سی

كنند و  سومین : نمره سیاسی مربوط به جلسه مناظره است یعنی عالوه بر اینکه یک یا دو برادر محبت می

شود، برای  كنند از بقیه دوستان هم حین مناظره سئوال می آورند در مناظره به قرعه شركت می تشریف می

ن جلسه نسبت به تقریرش تسلط دارد و كار كرده است یا خیر كه به اینکه صرف آمادگی آن برادر كه در ای

دهد نه اینکه یک نفر فرهنگی داده بشود و چون  اصطالح تعهد سیاسی فرد را همراه با تشکیالت نشان می

 این مطلب فرهنگی صرف است به آن دو نمره داده ایم.

ت )البته ما صرف قبول مسئولیت را عامل بعدی در تعهد سیاسی قبول مسئولیت و احساس مسئولیت اس

 نمره قرار داده ایم. 3قبول نداریم  برای این هم ما 

قبول تشکیالت و تولی سیاسی یعنی همین مطلبی را كه فرمودید در مجموعه هم فرمان پذیری باشد و هم 

اد از غیر طریق نمره و انتق 3نمره قرار داده ایم. و برای انتقاد از طریق صحیح  3دفاع از تشکیالت باشد 

 كنیم. نمره كم می 3تشکیالتی 

نمره گذاشتیم  فقط همان را كسر  3حجت االسالم و المسلمین حسینی: یعنی نمره منفی ندادید )ج: همین 

 دهیم  خیلی خوب. دهید )ج: نه فعالً نمره منفی نمی نمره منفی می 3كنید یا  می

 17نمره  21شود  نمره قرار داده ایم كه مجموعاً می 3برادر صدوق: حضور غیاب در جلسات هم در مجموعه 

 مردود است. 11به باال ضعیف و كمتر از  11به باال خوب است نمره  11به باال امتیاز است و نمره 

این ضوابطی كه در این ماه است االن خدمتتان عرض كردم با مشورت معاونین بوده است و آقایان هر كجا 

 دمتتاشن بوده ایم.كه نظر داشته ا ند ما در خ
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در رابطه با تعهد فرهنگی هم عالوه بر یکی دو تا بندی كه در ماه گذشته بود و در نسبیت عام گروه بود از 

نظر فکری هم نسبیت دوستان را در نظر گرفته شده است، مرحله كار هم در مرحله اصلی و فرعی كردن 

ت دوستان هستیم در نحوه سئوال كردن مطالب هر بحث است، به عالوه زمان بندی خاصی كه در خدم

وجواب دادن، باال بردن سطح كیفی سئوالت بوده در مجموع یان ماه سطح سئواالت باالتر بوده است، بنا 

داریم وسخت گیری نسبت به مقررهائی كه ما مجبور هستیم در آخر ماه به لعت روشن كردن وضعیتشان 

اصل قرار دهیم، البته اگر به صورت طبیعی قرعه بین عمومی بدون قرعه آنها را امتحان نمائیم! به صورت 

دوستان باشد یعنی جلسات مناظره به این اندازه باشد كه متعین نشد طبیعتاً سختگیری روی فرد از بین 

 خواهد رفت.

 ـ بهینه هیئت ممتحنین در رابطه باتعهد اقتصادی ... 6

 ای تشکیالتی گرددج ـ توبیخهای تشکیالتی باید مانع تمردها و تشتت ه

آید كه آن منی ندادن در موردی كه فرد صحبتش را از  حجت االسالم و المسلمین حسینی: من به ذهنم می

تا نمره منفی )ج: ما به علت اینکه  6نمره منفی یعنی  3نماید كار خوبی نیست  غیر طریق خود بیان می

زیادی دارند كه شیب درست كنند كه آن  دانم به علت اینکه جناب آقای صدوقی سعی دوستان...  من می

دانیم چون حرف  كنیم مالیم بشود ولی ما آن مالیمت را بعضی وقتها خیلی بد می چیزی كه ما عرض می

زدن به تشیکالت را غیر طریق، دقیقاً تردید در كل كار است وقتی كه كسی اجازه حرف زدن به خودش 

ئوال بردن خودكار تشکیالتی و سهل شمردنش اصلش دهد و از طریق خودش عمل نکند یعنی زیر س می

 است. 

كنم كه به اصطالح این مرز از طریق اینها هم مشخص است ولی به هر حال این  برادر شاهرودی: من فکر می

 طور درست نیست )البته این تعبیر درستی نیست  كه این چماق بشود كه نشود حرف بزنیم.

گ باید چماق بشود اصالً صحبت این است كه تشکیالت اگر قدرت حجت االسالم و المسلمین حسینی: قشن

 زدیم چون ما قدرت نداریم توبیخ تشکیالتی است داشتیم حد می
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 س: پس ال اقل مبنای پشت این صحنه نیست

حجت االسالم و المسلمین حسینی: تشکیالتی را من بحثش در خدمت شما برادران قسمت به قسمتش 

فلسفه ای كه رویش حدود ده سال حداقل در حضور آقایان فکر شده حاال قبلش هستم اول اینکه حاصل یک 

 1آمد اول كار فرهنگستان راآغاز كردیم حدود  چقدر ما فکر كردیم آن پیش كش شما، به نظر خودتان كه می

هزار ساعت قبلش فکر كردیم كار فردی خودم بوده این طرفش مقداری كه بوده دیگر بررسی دقیق مسائل 

رسیدیم كه بیائیم برای دوستان توضیح  آمده كه اگر نمی اینجایی كه االن هستیم به ذهن خودمان می تا 

شود این هم یک طرف، یک طرف دیگر اینکه خود این امور و ضرائبش  دهیم حاال پیرامونش دارد روشن می

یم بشود فقط به خاطر كنند از اینکه مال درست برای برادران تشریح بشود. آنچه را كه آقای صدوق سعی می

آید تا وقتی كه ما جلسات دو شنبه ها را درست توجیه نکردیم صحبت نکردیم نوشته  اینکه به نظرشتان می

نشد علت هر كدام مشخص نشده ربط هر كدام با فلسفه مشخص نشده است مقداری زود است، نظر شخصی 

من این است كه برگه ارزیابی را 
3

 ز كل نمره ها را بدهند.ا 2

برادر شاهرودی: برای من یک سوال است كه تشکیالت كار فرهنگی است و تشکیالت موضوعیت ندارد و بعد 

 كنید موضوعیت به كار اصل است. این طور كه شما مطرح می

ار د ـ تولیدات فرهنگی تشکیالت در درجه سوم اهمیت )بعد از تعهد سیاسی و تسلط فرهنگی بر مباحث  قر

 دارد

حجت االسالم و المسلمین حسینی: ای احسن موضوعیت كار )خوب عنایت كنید  یکی از مطالب مهم همین 

خواهیم برای این كه یک جزوه بیرون بیاید یا یک مطلب یا یک كتاب یا اینکه نه  جا است آیا تشکیالت می

كار پایین پایین تشکیالت یعنی 
6

هترین جزوه ای كه بیرون بیاید، كار دوم تشکیالت یعنی كار از كار كل ب 1

6

باشد  اینکه فرد مسلط كامل بر مبنا می 2
6

مال تعهد تشکیالتی است در تعهد تشکیالتی  3
3

مربوط به  2
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خواهید ظرفیت روحی فرد را توسعه بدهید. برای چه؟  میبرگه خود ارزیابی است برای چه؟ برای اینکه شما 

 خود فرد را غرضتان است اصالح كنید؟ نه.

پس از توسعه روانی عناصر « ظرفیت عملکرد سازمانی»و « ظرفیت قدرت»ظرفیت جهت، »هـ ـ توسعه 

 پذیرد. تشکیالت انجام می

شود طرف تصرفش عوض  الح نمیرود یعنی محبت سازمانی جهتش اص ظرفیت عملکرد سازمانی باال نمی

رود مگر اینکه شما بتوانید متناسب با توسعه تشکیالت توسعه روانی برای  شود و ظرفیت قدرتش باال نمی نمی

 فرد ایجاد كنید.

آیا شما نظرتان این است كه كار فقط فرهنگی انجام بگیرد )س: ظاهر قضیه همین است  نه ابتداً اگر در 

گویید قدرت تمحض  كند. اینکه شما می تم. بدون شدت روحی، فکر، كار نمیخاطرتان است خدمتتان هس

گویید موضوع تمحص من اینکه كاغذ ازپنبه و نوره درست  گویید قدرت تمحض ندارم آن وقت می دارم یا می

شده یا موضوع تمحض من این است كه االن وضعیت مسلمین برابر كفار چیست؟ ما آدم متمحض و مجتهد 

اریم آدم متمحض كه ظرفیت عالشه اش به اسالم باال است، و ظرفلیت شدتش در كار فکری و در حوزه د

كند حاال  صحبت می« یظهر ثمرتها فی النذر»جوالن هم باال است ولی روی موضوعات خوردی و مثل 

یظهر »گوید  زنند در نداشتن یکی ابزاری برای اداره جامعه اسالم ولی این می مسلمین دارند دست وپا می

مثل اینکه هیچ كار دیگری در عالم نیست كه ما بر آن فکر كنیم كه از مها مسلمین باشد « ثمرتها فی النذر

به اصطالح از امور عظیم مسلمین باشد، و شاید هم اینگونه توضیح كنند كه كار فکری را هم شارع دوست 

شود پیدا كرد!! شدت   اقل نذر را كه میشود پیدا كرد!! ال دارد، باید انجام داد حاال كه هیچ چیزی كه نمی

یظهر « روحی اگر ظرفیت و جهت گیری شدت روحی مرد الهی باشد آیا موضوع تصرف آن تفسیر مفهوم

باشد یا یک مفهومی كه االن به صورت عینی جامعه اسالمی است كه واجب عینی  می« ثمرتها فی النذر

 شود برای متفکر كدام یک خواهد بود؟ می
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كشد من هم دوستش دارم خیلی هم روح محکی پیدا كرده در بمباران هم هیچ  كشد زحمت می یریاضت م

فهمد ولی خوب بزرگوار تو با این قرصی روحی  خورد معنای توكل را آدم در سیمایش می نکاتی ته دلش نمی

است اینها  خواهی دوعا كنی با چه چیز مقابله كنی؟ اینها همه سئوال كه پیدا كرده ای با چه چیزی می

 مسئله است و ثمره كار فردی است.

 ـ تولید تشکیالت بدون كار تشکالتی ممکن نیست 

توان تولید تشکیالتی داشت یا نه؟ نه، تشکیالت اصالً یک سئوال مهمی است كه بدون تشکیالت آیا می

 هویتی مستقل دارد؟ بله.

 برادر حسینی: تولید تشکیالت غیر از شدت روحی است.

 تشکیالتی یعنی باال رفتن تأثیر سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تشکیالت ـ تولید 

حجت االسالم و المسلمین حسینی: تولید تشکیالتی در نظر ما باال رفتن نسبت تأثیر سیاسی، فرهنگی، 

شود كتاب، اما توانایی روحی دربرخورد با معضالت و جا نخوردن،گزینش  اقتصادی است اقتصادیش می

 ها و مقابله كردن با آنها این تأثیر سیاسی است. بزرگترین معضله

از ما آدم متدین تر به معنای تقوای فردی خیلی خیلی زیادتر است و لکن اگر وقتی آهسته به آنها بگوئید كه 

گوید بابا اینها كار فالسفه است آقای جوادی آملی، آقای حسن  كنید مثالً به این امور می چرا شما توجه نمی

بروند یک كاری بکنند، و لکن ما )فرهنگستان  رویش شدیداً حساس هستیم خواه آن آقایان توجه  زاده اینها

 بکنند یا نکنند.

 و ـ احتماالت مختلف پیرامون تلقی از تشکیالت

 ـ تأسیس تشکیالت برای تولید جزوه و تسلط افرادی بر مباحث  1

ـ تفسیری  1ه این مطلب جدا شده كامالص جلسه گذشت 3بنابراین تشکیالت دو تا تفسیر از آن هست در 

دهیم و یک نحوه گردش كاری باری اینکه یک  اینکه بگوییم یک تقیسم كاری میدهیم یک نحوه حقوقی می

جزوه ای در بیاید یا برای اینکه با ما یک مباحثه ای بشود كه اگر ما ضعف و سستی در مطلب داریم رفع 
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كنیم اگر تشکیالتی كه در دفتر باال بوده یا ادراكی كه  یالت بنا نمیشود. ما در اینجا به همچنین غرضی تشک

 از آن شده است همچنین باشد ال اقل ما به همچنین قصدی نیستیم.

 ـ تأسیس تشکیالت برای باال رفتن قدرت روحی، فکری و عینی تشکیالت 2

دانیم  شکیالت را یک موجود میآن چیزی را كه ما در اینجا در خدمت برادران عزیزمان هستیم اینکه وجود ت

گوییم شدتهای روانی تشکیالتی، و نسبت تأثیر روحی خود تشکیالت باال برود. یعنی قدرت عملکرد  كه می

روحیش باال برود. توسعه پذیرش باال برود، قدرت توان فکری تشکیالت باال برود، قدرت توان اقتصادی 

سیم یک جزوه ای با همکاری هم بیرون آمده باشد، فرهنگش ر تشکیالت هم باال برود. وقتی به اقتصادیش می

 آن جزوه نیست سیاستش هم آن جوزه نیست.

برادر صدوق: اما در رابطه با تعهد اقتصادی نسبت به قسمت اجرایی هم ما یک برگه هایی برای بهینه آماده 

ا نظر دوستان به صورت قدرت كردیم اما موفق نشدیم به صورت تشکیالتی این امر پیاده بشود لذا این بخش ب

تمیزی نسبت به ماه گذشته و ماهی كه در خدمتتان بودیم انجام شد معین كردند، و چون ضریب بسیار 

 بسیار پائینی داشته است قدرت تمیزی برخورد شد.

در رابطه با كیفیت محاسبه امور مالی این ماه ما تغییر جدیدی كه دادیم این بودكه مبنای ممتاز را كه 

تقسیم كردیم و برابر قرار دایدم با تعهد سیاسی و فرهنگی و  1و  2و  3تومان بود آمدیم به ضرائب  4199

شود اما باز هم برای اینکه تعهد سیاسی را  شودكه كارائی دوستان معین می اقصتادی اینها جمع زده می

اهمیت دهیم آمدیم تعهد سیاسی  بیشتر از با كسری هایی كه نسبت به تقریر و پیاده كردن نوار و اینها بود

برادرانی كه خوب یا ممتاز هستند را كار نداشتیم اگر كه در طول ماه یک تقریر كم داده باشند این به اندازه 

نوبت برای ارائه  3كنیم البته با توجه به فرصتهای كه داده شده است یعنی  همان یک تقریراش كم می

دو نوبت دو هفته ای هم بعدش معین كرده ایم كه تقریباً در  تقریرها گذاشته شده یک نوبت معمولی و

روز اما اگر كه ضعیف بودند كسریشان هم  26شود  روز  می 12و  14مجموع از زمان جلسه حضرتعالی، )

گیرد كسریشان در رابطه با مسئله عینیتها در ماه گذشته و  می 3گیرد و اگر مدود بودند ضریب  ضریب دو می
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دوستان در جلسه داشته اند با مشورتی كه با حضرتعالی داشتیم بخشیده شد در این ماه نفس تأخیرهایی كه 

شود غیر از اینکه در شرائب سیاسی اثر خودش را گذشته نسبت به مرخصی هایی كه  تأخیرها بخشیده می

خدمت شما  توانند مرخصی بروند و بیایند  دوستان رفتند )چون تلقی زمان تا حاال این بوده كه آزاد می

مشورت شد كه مرخصی باید به نحوه ای باشدكه مصلحت كل تشکیالت را بهم نزند مثالً برادری كاری 

دستش است سعی كند آن كار را بسپارد به كسی و تنظیم مرخصی ها باید بر اساس سرپرستی مسئول واحد 

شته باشیم بین این ماه و ماه قبل باشد كه مصلحت كل را در نظر بگیرید ما در این ماه برای این دو فرقی گذا

پذیریم اما اگر جایی ضربه به تشکیالت خورده است به همان اندازه برخورد خواهیم  مرخصی دوستان را می

 كرد این در مجموع گزارشی كه اصول عام ضرائب و اصول خورد ضرائب كه در عمل شده است.

 ت استـ به رسمیت نشناختن مناصب تشکیالت ؟؟؟ نشناختن تشکیال

برادر رضایی: حضرتعالی فرمودید بر مبنای آقایان كه اگر حتی یکس رهنگ فاسق هم نسبت به یک مسئله 

حقی )كه مثالً نسبت به آن حق هجوم واقع شده است  قیام كرد واجب است بر بقیه از او تبعیت كنند 

وستان بوده است، اینکه اصل خواستم مراتب این قضیه را اشاره بفرمائید چون كه این مطلب مورد بحث د می

خواهند با این هجوم مقابله كنند مورد قبول است اما در  راه این است و هجومی واقع شده و یک عده می

تشکیالت و در مراتب تشکیالت در هر بخش شما كسی را از ادنی مرتبه تا باالترین كار تشیکالتی منسوب 

گویند كه ما با خود  ا توجه به اینکه بعضی ازدوستان میكنید تبعیت در مرابت تشکیالتی چگونه است؟ ب می

 كنیم و كاری هم به منصبتها نداریم این روش با حرف شما سازگاری دارد؟ حاج آقای تنظیم می

 حجت االسالم و المسلمین حسینی: این نشناختن بحث و شناخت تشکیالت است 

 ـ فکر كردن هم یک عمل سیاسی است 

ما هنوز چند چیز را متوجه نشده ایم یکی اینکه فکر كردن یک كار سیاسی است  این معنایش این است كه

شود چه  فکر از تولی است، یعنی تصمیم و فاعلیت كه علت تمحض و جوالن خاطر در یک جهت خاص می

جهت دنیا باشد چه جهت آخرت به این كه ما )البته با فرض بر اینکه ما سیاست را به تولی به والیت تعریف 
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واقع بشود قدرتش تصاعدش « تشیکالتی»نماییم ، فکر كردن هم تولی به یک والیتی است هر گاه تولی  می

تصاعدی كمی نیست بلکه تصاعد كیفی است یعنی قدرت حل معضل و موضوع آن معضل برای افراد موضوعاً 

 شود. كند نه اینکه موضوع سابق است، ده موضوع پیدا می توسعه پیدا می

تواند هویت جدید  کیالت به عنوان یک مجموع خدمات رسانی است نه مجموعه ای كه میـ تأسیس تش 3

 ایجاد كند

تا حاال عمل تشکیالتی نکرده ایم و مأنوس به تشکیالت هم نبودیم تشکیالت را هم در ذهنمان یک 

اینکه فهمیم مثل هالل احمد و لکن  رسانند و متسخدم هستند این را می سازماندهی هایی كه خدمت می

یک جایی كه توسعه روحی بیاورد و بتواند هویت جدیدی ایجاد كند خوب این هم با یک ناباوری خاصی 

گیجی و گنگی برایمان هست كه چطور شد كه هیتلر توانست در مدت كوتاهی نصف دنیا را بگیرد، اینکه به 

 41از كشتی بود و سن سالگی جزء حمالهایی بود كه كارش آب بیرون ریختن  22اصطالح هیتلر در سن 

كرد و حداقل نصف دنیا را هم تحت تصرف خودش در آورده بود، آیا این  سالگی هم دنیا رویش حساب می

حاصل فلسفه نیچه بود یا بهرحال درست است كه این فلسفه ابزاری در دست او بود ولی از این فلسفه 

یز است كه فردا صبح انشاء اهلل تعالی بلکه دیگران نتوانستند درست استفاده بکنند. من عرضم با شما یک چ

زود آقا ظهور بکند و از شما سئوال بکنند در نبودن من آیا كمونیستی حقانیتش بیشتر از جد من بود؟ آیا 

مرام نیچه حقانیتش باالتر بود؟ آیا آنها كه محکم آمدند پای این مرامهای باطل ایستادند آدم نبودند؟! آیا آنها 

صطالح سازمانی و تشکیالتی و باال بردن یک پرچمهائی ممحض شدند، شما همین طور تک در یک كار به ا

 كنید؟! آن وقت برای چه برای اینکه فالن ظلم در آنجا بر من شده است. فردی فکر و عمل می

 ز ـ تمرد تشکیالتی )ولو به انسان ظلم شود  جایز نیست چون تضعیف تشکیالت جایز نیست

قا جان قبول نکردن حرف رده تشکیالتی را ده برابر آن ظلمی كه این برادری كه در كنم كه آ من عرض می

یک رتبه تشکیالتی هست انجام داده است اثر منفی دارد، ولو ظلم هم كرده باشد فرض ظلم را هم 

كنید؟  زنید علیه این آدم چه چیزی را سست می كنید نق می گویم وقتی كه تمرد میپذیریم، بعد می می
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خود این فرد را سست كردن این است كه گزارش بدهید بگویید فالنی اخالقش نسبت به من بد یالت را. تشک

شود، اما منصب را سست كردن این  بود فالن فالن دستور را به من بد داد در این صورت خود فرد سست می

سست كرددی چه است كه بنشینید كنار این و آن و شروع كنید حرف زدن علیه این آقا منصب را كه 

 شود. شود؟ تشکیالت سست می می

 ـ تضعیف تشکیالت مانع توسعه ضوابط در جهت توسعه روحی افراد است 1

تشکیالت كه سست شد یعنی چه یعنی ضوابطی كه معین كننده تمایالت تشکیالتی است و باید متناسب با 

 ه در اجرا آن را معطل كرده اید.تواند عوض شود، چگونه عوض شود در حالی ك توسعه روحی عوض بشود نمی

 ـ تضعیف تشکیالت الهی به معنی فرصت دادن به حکم باطل )به وسیله گرفتن فرصت از حکم حق  است  2

خورید و طرف دیگرش روی دوم  هر عکس العمل منفی یک طرفش روی خودتان است كه ضررش را می

لمه باطل به وسیله اینکه فرصت كلمه تشکیالت است یک ضررش هم در منتجه است كه فرصت دادید به ك

خواهد و هیچ گونه ارتفاقی و هیچ گونه بی تفاوتی  حق را گرفته اید، یعنی كفر برای تاختن بر ما زمان می

 دهیم. خواهد و ما گاهی است كه به او زمان می برای تهاجم ندارد او فقط از ما زمان می

 است ـ شیطان هم برای منحرف كردن انسان محتاج زمان 

گوید توبه را به تأخیر بینداز، محاسبه  خواهد و می مثالً شیطان در فساد كردن نفس آدم فقط از شما زمان می

را به تأخیر بیندازد،مراقبه را به تأخیر بینداز، مشارطه را به تأخیر بینداز، مواظبت بر استغفار شب به تأخیر 

شود تا خود شخص متصرف در  من ملکه دارد درست می گوید با القائات خواهد می بینداز، از شما زمان می

تواند كاری كند دیگر خودش هست و  شود دیگر نمی ملکات نباشد من متصرف باشم ووقتی از خواب بیدار می

گویند وقتی كه چهل سال طرف اصالح نشد  تواند بخورد در مشت شیطان است می ملکاتش، دیگر تکان نمی

گوید دیگر كارش جزء ارباب جمعی ما شده است كلمه كفر و ابلیس از  میشود و  دیگر شیطان خوشحال می

بینید كه آب به آسیاب كی ریخته اید، من  خواهد هر گاه شما زمان را به آنها بدهید می شما زمان می

گویند تردش چقدر سنگین است و  گویم درست می گویم بر فرض كه دوستان مسئول خالف بگویند نمی می
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ر سنگین است؟ اگر كار فردی باشد زیر بار ظلم رفتن باطل است ولی اگر كار تشکیالتی پذیرش آن چقد

 كنید. باشد چطور؟ استخفاف بر تشکیالت بدترین كار بدی است كه شما فرضش را می

برادر حسینی: ... یکی از مهمترین ریشه هایی كه در مدیریت سابق هم همیشه این مشکل بود عدم توجیه 

ن است كه حضرتعالی مسائلی را عنایت بفرمائید و توجیه بکنید حاال بعد خود بنده یا است، گاهی ممک

فرمائید  دوستان هم ساكت باشند ولی عمالً هم توجیه نشده ایم باالخره تشکیالت با افراد است همین كه می

ین قضیه پیدا شدت روحی الزم است تا فرد توجیه نشود این امر ممکن نیست. واقعاً باید یک راهی برای ا

فرمایی بعد عمالً و ظاهراً  شود كار كرد حضرت عالی و دوستان مثالً مطالبی را می كرد، یک طرف نمی

 كند یا به صورت تمرد... دوستان ساكت باشند ولی توجیه نباشند اینها نهایتاً یک جا بروز می

ک بار خدمتتان هستم حداقل روز ی 11آید كه من هر  حجت االسالم و المسلمین حسینی: من به نظرم می

هم یک یا الی دو جلسه دیگر كه آقای محسنی در توجیه ضرائب و ضوابط و آقای صدوق در فلسفه مباحث 

خدمتتان هستند انشاءاهلل تعالی در ماه آینده مقید باشید كه ضوابط انجام بگیرد آن طرفش هم صحیح است 

كند، غافل را  ین امر را به آنها نداده است و غافلند اخذ نمیكه خداوند متعال قطعاً بر فالسفه ای كه التفات ا

كنم و شما انشاء اهلل تعالی عرض  شود توبیخ كرد و لکن برای شما كه نزدیکتر هستید من عرض می كه نمی

روز یک بار را مخصوص همین مطلب  11كنید برای برادرها، خود من در خدمتشان هستم انشاء اهلل تعالی  می

 است.

ر حسینی: مهم، مباحثه این مطلب است و اال اگر جسارت تلقی نشود ذكر عنوانها و گذشتن اینها مطلبی براد

كند و به اصطالح مباحثه بشوید و یک مقداری افراد توجیه بشوند ما همه ایمان قلبی به شما  را حل نمی

ند این كاری را كه انجا داریم كه به هر حال مطلب بالی در كار نیست ولی مهم توجیه مطلب است كه بدا

دهند واقعاً همان غرض شماست و یک مطلب درستی است، حداقل متناسب با بحثهایی است كه اعتقاد  می

 به آن داریم.
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حجت االسالم و المسلمین حسینی: انشاء اهلل تعالی هم من در مباحثه برای برادران حاضر هستم و هم اینکه 

خالی كنید برای اینکه با برادرها بحث داشته باشیم من هم در شما )آقای صدوق  عصرهای د وشنبه را 

 خدمت شماها هستم.

 وصل اهلل علی محمد و آله الطاهرین



 بسمه تعالی

 آموزش سیاسی

 4جلسه 

1816 

 در تشکیالت« محاسبه، مراقبه و مشارطه»عنوان كلی: ضرورت و اثرات وجود 

 9/11/71تاریخ: 

ت داریم و باید بر آن دقت داشته باشیم این است كه آیـا تقسـیم امـور    یکی از بحث هایی كه در باب تشکیال

 بایدچگونه انجام بگیرد، یعنی كارها را باید چگونه تقسیم كنیم و این مطلب مطلب بسیار مهمی است.

 ـ مقدمه:

 ـ موضوع: میل، فکر و تصرف به همراه نحوه عملکرد و قدرت تصرف باید ارتقاء یابد 

ته باشیم كه آدم نسبت به چه چیزهایی خوب است حساسیت داشته باشـد، توجـه داشـته    باید اول دقت داش

باشد. قبالً عرض كردیم كه كارهای روحی آدم یک موضـوع دارد یـک نحـوه عملکـردی دارد و یـک قـدرت       

شود یک موضوع هم نفس كیفیت عمل، یکی هـم ظرفیـت    عملکرد. یعنی یک موضوع كه فعل بر او واقع می

تواند بکنـد وقتـی هـم قـدرت داشـته       ما دراید قدرت فعلی كه دارید. هر كاری را هر كسی نمیقدرتی كه ش

 باشید كیف متناسب با آن قدرت را باید بشناسید طرف آن قدرت را هم باید بنشاسید.

كنـیم   یعنـی موضـوعی كـه رویـش كـار مـی      « متصرف فیه»پس در جریان رشد كارهای روحی ما باید رشد 

یل ما است باید همین طور ارتقاء پیدا كند باید همین طور موضوعش باالتر بـرود نحـوه   موضوعی كه طرف م

عملکرد ما هم باید همین طور باال برود. و مرتب باال برود و بهتر بشود و قدرت عملکرد هم بایـد متناسـب بـا    

 این باال رفتن موضوع و نحوه عملکرد شدیدتر بشود.

كنید گـاهی هـم روی یـک مسـئله      گاهی روی یک مسئله كوچک فکر می این ام را در امور فکری هم دارید،

شود انگاه كه  كند متأخر می كند گریه می كنید، یک بچه ای روی یک بادكنک لج می بزرگ و حساس فکر می
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دنیا برایش آخر شده است حال چه شده است؟ مثالً بادكنک او را برادر یا خواهرش برداشته است، ولـی یـک   

شود اگر هم تعدیی یا ظلم از ناحیه برادر یا خواهر به نظرش دیگر برابیش بادكنک مهـم   گتر میمقدار كه بزر

دارند بگوید من اصالً  نیست، گاهی ممکن است كه اگر یک مقداری سنش بزرگتر باشد وقتی بادكنک را بر می

احت بشود و فکر كند كـه  خواستم بدهم به تو، یا اینکه اگر كسی برایش بادكنک بخرد نار این بادكنک را نمی

كند كهچرا  كند این را متألم می كنند، یعنی همان چیزی كه بچه كوچکی را شاد می اینها مرا بچه حساب می

گویند كه من چه عمل خالفی انجام  كنند و می كادو یا تعارف برایش بادكنک گرفته اند و به من هدیه اش می

 یید این بادكنک برای تو.گو داده بودم كه شما مرا توبیخ كردید كه می

گوید خدایا مگر از چشم  كشد می این مطلب را باید توجه داشت كه اگر دنیا را بدهند به عارف، عارف زجر می

تو افتاده ام كه دیگر حالوت مناجات را از من گرفته ای، حالوت خدمتگذاری برای خودت را از من گرفته ای. 

ده ای حاال اگر با سالم و صلوات دسـت بوسـی و احتـرام گذاشـتند و     اشتغال به دنیای این شکلی را به من دا

چلوخورشت هفت رنگ برای آقا درست كردند اما این نتواند با این اقبـال مـردم كـاری مثبتـی انجـام بدهـد       

شود،  كنند بتواند با كفار مقابله كند مسئله عوض می فایدهای ندارد اگر همین آدم از این اقبالی كه مردم می

كننـد خـرج    خواهد اقبـالی را كـه مـی    خواند نه به لحاظ اینکه به او اقبال كنند بلکه می این مردم را می دیگر

كند كه ببرد در خانه  بینید كه دارد داللی می شوداز این اقبال چرا چون می اسالم بکند، آن وقت خوشحال می

ند حاال اتفاقـاً هـم نرسـیده كـه زیـارت و      دا داند این را عارف مشغول شدن به دنیا نمی موال این را توفیق می

 چشد خوف و خطر هم دارد. مناجات بکند ولی لذت مناجات را در مقابله با كفر می

 توان آنها را به مبارزه با كفر در موضوعات بزرگ سوق داد ـ با ایجاد توسعه روحی در مردم می

ر در چه موضوعی؟ در موضوعات جزئـی یـا در   شود مردم را برد به مقابله با كف حاال اگر ما دقت بکنیم كه می

موضوعات بزرگ؟ كیفیت بردن مردم چگونه است؟ با ایجاد توسعه روحی در مردم توسـعه روحـی كـه بـرای     

شود و همـراه آن انظباتهـای الزم عمـل را هـم پیـدا       مردم حاصل شد همراه آن توسعه ذهنی هم حاصل می

 كنند هکذا نسبت به اعمال عینی. می
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 شوند رها به سه دسته روحی، ذهنی و عینی تقسیم میب ـ رفتا

خواهیم بـه دقـت در بحـث     كنیم )فعالً  نمی به عبارت دیگر ما رفتارها را )به اجمال  به سه دسته تقسیم می

 بپردازیم  یک دسته افعال روحی هستند و یک دسته افعال ذهنی و یک دسته افعال عینی خارجی.

« ظرفیت، قدرت و فاعلیـت »كیفیت ارتباط، یا كیفیت عمل، یا به حسب  هر سه دسته را به حسب موضوع و

خورد، حاال آیا تک تک اینها باز هم قابلیت تقسیم دارند؟ بله )تـک تـک اینهـا قابلیـت      حداقل سه تقسیم می

 تقسیم دارند .

 ج ـ در مرحله اول رشد باید وضعیت روحی، ذهنی و عملی را در سطح بسیار كلی مواظبت كرد 

كنیم كه میزان سعه عملکرد شما در چه حدی است اول  چه میزان باید اینها را ضرب در هم كرد عرض می تا

كار خوب است كه انسان در سطح بسیار كلـی وضـعیت روحـی و ذهنـی و عملـیش را مواظـب باشـد، ولـی         

ضـرب  شـوند در بقیـه    متناسب با هر مرحله از توسعه و رشد طبیعتاص تک تک این اموری هک عـوض مـی  

شود كه موضوعی كه در عمل عینی طرف فعل روحـی قـرار گرفتـه اسـت چیسـت؟       شوند یعنی معین می می

دهید قابل مالحظه و محاسبه است، هم در نفـس نیـت كـه     یعنی اینکه شما چه كاری را برای خدا انجام می

متناسب پیدا كنیم ببینیم خالص است یا نه، هم در كیفیت عمل باید دید كه آیا حساس هستیم تا یک عمل 

شـود گفـت كـه ایـن      گوییم می یا نه، هم در وضع توانایی و ناتوانی و هم حتی در خود كلمه قدرتی را كه می

قدرت آیا قدرتی شدید است؟ قریب است؟ نزدیک به موال است یا خیر؟ متناسب با چه نحوه عملکرد متناسب 

بین یک كودك با یک جوان با یک پیرمـرد بایـد    با مقصد است؟ در چه مرحله از راه متناسب با مقصد است،

 فرق گذاشت.

 وجه برای هر عمل مورد بررسی قرار گیرد 27د ـ در سطح اول كنترل رشد سازمانی، باید حداقل 

مـورد بررسـی قـرار گیـرد در رشـد سـازمانی اگـر        « هـر عمـل  »وجه برای  27در رشد سازمانی حداقل باید 

وجه بیشتر توسعه پیـدا كنـد و در هـم     27زند )هر چه این  باشد لنگ میوجه داشته  27سازمانتان كمتر از 

ضرب شوند محاسبات دقیق تر خواهد بود مثالً این كاالئی كه جلوتان است )این میکرفون  وقتی به آن عالقه 
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دارید كه در جهت مقصد شما برایتان یک كارائی و اثر و ارزشی داشته باشد، عالوه بـر عالقـه ای كـه بـه آن     

خرید صحیح است كه بگویید یک كیفیت تأثیری هم دارد  ارزد و می گویید دارد و می دارید و ارزشی را كه می

خرید. فرضاً  كنید و دومی را می كه اگر نسبت تأثیر باالتر از آن در كاالئی دیگر بوجود آمد شما این را رها می

كند لذا آن را كه كـارائی كمتـر در جهـت     می میکرفون یقیه ای آمده است كه كارائی بهتر دارد و بهتر ضبط

 گذاریم. مقصد دارد را كنار می

 شود پاورقی: كاال بار فرهنگی دارد لذا تمام هویت آن در جهت مقصد شما منحل نمی

آورند؟ اولش ممکن است انسان بگوید كه  توانید بگویید كه اینها یک فرهنگی و یک دلبستگی می حاال آیا می

توانیـد معنـایش    رند ولی اگر این را به صورت یک حرف نگاه كنید بریده از سایر كاالها نمیآو نه فرهنگ نمی

كنید، باید این را با ضبط )با تمام تشکیالت  و با برق و با خصوصیاتی كه در جامعه كـاربردر دارد همـه را بـا    

و همه ابزارهایی را هک الزم هم ببینیم بعد این را و وسیله حمل ونقل متناسب را و چاب و تکثیر متناسب را 

دارد همه را حاسب كنید، یعنی اگر كلیه محصوالتی را كه مصارف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی دارد و تبـدیل  

خواهید همه هویت آن  بینید به آن نحوه كه شما می شدنش در جهت مقصدی را كه دارید ببینید آن وقت می

 شود. در جهت مقصد شما منحل نمی

 كند كاالل از الگوی تولید، توزیع و مصرف خاصی پیروی می ـ تولید هر 1

می گویید یعنی چه؟ میگویم اگر این ضبط صورت را تنها نبینید تا كارخانه ژنراتور و برقش را ببینید و یا تـا  

آید باید یک مواد خامی برود تـا ایـن    آوردنش را از خارج ببینید )بدون اینکه مبادله عرض بشود به اینجا نمی

اال بیاید  اگر این را در الگوی توزیع جامعه ببینید كه این یک راهی دارد كه مصرف این بـدون یـک نحـوه    ك

كند كه این یـک   تولید ممکن نیست اگر ضبط صوت آن قدر فراوان باشد كه دست همه باشد، این معلوم می

ل میوه جنگلی خودرو، سـبز  رسد و مث نحوه تولید و توزیع و مصرف خاص دارد، این اتفاقی به دست شما نمی

رسـد، اگـر همـه را نگـاه كنـیم مالحظـه        شود و بر یک اساسی به دست شـما مـی   شود یک جا تولید می نمی

شـود و هـر اسـتفاده ای از آن ممکـن نیسـت       كنیم كه مثل كلمات است كه از تركیبش جمله درست می می
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برای دشمن شما دارد ، تا شما چطوری از درست است یک نفعی برای شما دارد و اما در مقابل هم یک نفعی 

كنید بیشتر باشد یا میزانش  آن استفاده كنید، نسبت تأثیری كه دارد در عینیت میزانش كه شما استفاده می

 كند جای وارد شدن در بحث اقتصادی آن نیست و صرفاً مجبوریم كه اشاره بکنیم. كه او از شما استفاده می

 شود ماعی تولید میـ كاال بر محور عالقه اجت 2

اشیائی كه اطراف ما هستند بر محبت مردم متکـی هسـتند همـان گونـه كـه برهـان در اسـتنتاج خـود بـه          

دهند عالقه ها هم در یک مجموعـه از محصـوالت    مقدماتش متکی است مقدمات چگونه برهان را تحویل می

 ی كشاند.)پایان پاورق شود و شما را به این طرف و آن طرف می تقسیم می

توانید این عالقه ها را تقسیم كنید، چگونه میتوانید نسبت تأثیر خودتان را اندازه گیری كرده  شما چگونه می

توانید مرتباً عملکرد سازمان را به طرف توسعه ببرید، منحصراً مشروط به ایـن امکـان    و باال ببرید، چگونه می

 نید.پذیر است كه شما نسبت بین عالقه ها را مرتباً اصالح ك

 در تشیکالت « محاسبه، مراقبه، مشارطه»ـ اصل بحث: ضرورت و آثار مطلوب وجود 

 الف ـ در تشکیالت هم همچون اخالق فردی محاسبه مراقبه، مشارطه الزم است 

گویید تهذیب نفس بکن محاسبه، مراقبه، مشراطه كن ببین كه ایا این حالـت تـو    چگونه در اخالق فردی می

گوییـد اوصـاف نفـس را و     عت، یا خمود یا عفت یا سایر ملکاتاست یا خیر، چگونـه مـی  حرص یا بغض یا شجا

نسبت بین كارها را بسنجد ببین اینجا كه عصبانی شده ای از روی شجاعت بود یا از روی غضب، مذموم بـود  

ا خرجت دهی سرعت، عصیان بود )و اذا بشرت بم یا نبود، اینکه وقتی بشارتی به تو بدهند سرعت به خرج می

كنید   رود دنبالش و با سعی هم حركت می )وقتی كه شما را به یک معصیتب شارت دادند شما می« الیها عصا

گویید در تهذیب فکر كن ببینید كه حاال به شخصیتتتان  یا اینکه این شدت عشق الهی بود همان گونه كه می

اینکه برای خدا كار كـرده ایـد ایـن غیـرت      برخورد كه بلند شدید كار كردید یا از شخصیتتان دفاع كردید یا

 غیرت الهی بود همت الهی بود، یا همت فاسد بود در تشکیالت هم عین همین مسائل باید وجود داشته باشد.
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كنید به نفـس سـختگیر باشـید و بـه      زنم برایتان نباید به نفس خوشبین باشید هر كاری كه می من مثال می

فرماید نفس حیلت است فکـری بایـدت    بعضی از عرفا اگر نماز و روزه می لطف خدای متعال امیدوارم به قول

گوید نماز و روزه بخوان فعل خیر را ترك نکنید ولی محاسبه هم بکنید. یا مثالً زن  ببین چه شده كه حاال می

یا جارو شویید  رود كاری بکنید فرضاً لباس می شوید و می دهد و شما بلند می خانه خسته شده ازكار لونده می

كنید؟ به عنانیت شما برخورد كرده و برای اینه او را متذكر  كنید این كار را برای چه می كنید یا كاری می می

 «.و اذا بشرت بما خرجت الیها عصا»كنید  حركت می« هلل»كنید یا  كنید كار می

 ـ بدون همکاری تشکیالتی مقابله با كفر و دفاع از حق ممکن نیست

خواهیـد همکـاری    دانـیم چـون مـی    شیکالت هم عیناً است نگویید این را ظلم بر خودمان مـی این امر برای ت

توانید با دشمن مقابله كنید. دشمن در  سازمانی بنمایید و یقین كرده اید كه اگر همکاری سازمانی نکنید نمی

تفکـر و عمـل    برد یعنی اصالح تصمیم گیـری،  دستگاه خودش از جمع كیفی نیروها )نه جمع كمی  بهره می

تصمیم گیری مربوط به روح، تفکر مربوط به ذهن، عمل هم كه عمل خارجی عینی است، كفار از این مطلب 

كنند كه با اصالح اینها در جهت توسعه علمکرد سازمانی خودشان بر افرادشان رشد ایجاد كننـد.  استفاده می

 بکنید.توانید  اگر شما آن رشد را نتوانید ایجاد بکنید مقابله نمی

 شود ـ بدون همکاری تشکیالتی پرچم توحید به زمین مانده وجامعه اسالمی عمالً زیر پرچم كفر كشیده می

شود شـما عمـالً زیـر     اگر مقابله نتوانید بکنید پرچم توحید و كلمه توحید زمین میماند و پرچم كفر بلند می

وان ثانوی خواهید بود و حکومت بر شرایط شوید در عمل مجبور به انفعال و عمل به عن پرچم كفر كشیده می

به دست كفار خواهد افتاد حاال اگر به وجه سیاسی نیفتد و به وجه فرهنگی نیفتد به وجه اقتصـادی خواهـد   

 افتاد شما سعی بر این مطلب داشتید.

 ب ـ تهذیب تشکیالتی برای اصالح تصمیم گیری عناصر ضروری است 

بکنند و یا محاسبه ای كه من نسبت به عملکرد تشکیالتی انجام داده ام را  گویید كه اگر مرا محاسبه حاال می

بیاورند با یک مراقبه تشکیالتی كه از طرف مأمور تشکیالت واقع شـده مقابلـه كننـد )چـه مـأمور سیاسـی،       



 ·····························································································  81 

فرهنگی، اقتصادی، محاسبه ای بکند  و یک جمع خرجی داده بشود كه نتیجه اش این بشود كه مشارطه بـا  

 خورد. کنند به من بر میمن ب

خواهند مشارطه بکنند كه اگر سر وقت آمده ای این امتیاز، وا گر ربع ساعت دیر آمده ای این ضـعف   چرا می

شود از نیم ساعت بیشتر شد از نظر سیاسی مـردود   كنی اگر نیسم ساعت شد این ضعف بیشتر می را پیدا می

فهمی ولـی   گوییم خوب می فهمم ما می د من كه خوب میخواهید این كار را بکنی شوی؟ چرا می شناخته می

 گیری حساسیت نسبت به تصمیم هم مهم است. خوب تصمیم نمی

ـ سهل انگاری مؤمنین در شرایطی كه كفار توانسته اند كار جمعی كرده و وجود مختلـف افعالشـان را بـه      1

 محاسبه بکشند، جایز نیست.

معی راه بیندازد دشمن دین شما، مقصـد شـما، دشـمن اولیـاء     دشمن شما در تصمیم گیریش توانسته كار ج

ظرفیت تعلق، جهت، قدرت »فصل از  3وجه یعنی در هر كدام از روح، ذهن، عین در  27شما توانسته در این 

نسبت به افعال حساب بکشند، شما اگر سهل شـمردید و بـه شـما برخـورد، ببینیـد ایـن       « عاملیت و فاعلیت

 برخوردن برای چیست؟

 ـ پذیرش ضوابط تشکیالت خالف حق فرد نیست بلکه رعایت حق اعظم )دفاع از كلمه حق  است 2

دانید یک بار عکس العمل خودتان را محاسبه كنید ببینید كه این عکـس العمـل موافـق جلـو      چرا عدل نمی

ینیـد  گویید ناحق است این مطلب آن حق جزئی را در كنار یک حـق كلـی بب   رفتن كلمه حق است اینکه می

خواهیـد   دانید مـی  كنید و یک درجه از تسامح را روا می حق است یا نه؟! شما برای هر چیزی یک خرجی می

ریـال   2خواهید از آن میوه بخریـد   یک كیلو پرتقال یا لیمو شیرین بخرید و ببرید منزل میوه فروشی كه می

هم و نیم ساعت هم وقـت خـود را تلـف    ریال كرایه اتوبوس بد 21كنید باید  گرانتر از میدان استو حساب می

ریال هم گرانتر بدهد از این بخرم، چطور  11كند كه  گویید ضرر دارد بروم دنبال ارزانترش صرف می كنم می

ارزد، ولـی در   گویید به صرف است و می كنید و بعد می شد كه در یک امر دنیایی محاسبه صرفه و ضرر را می



86  ······························································································································································  

بنا باشد این ظلم به ما بشود اصلش ما حاضر نیستیم، یعنی آن وقت كـار   گویید كه نه اگر یک امر آخرتی می

 فردی بهتر است.

 ـ ضعف مدیریت توجیه گر تمرد تشکیالتی نیست  3

حاال ما گیریم كه در گزینش مسئول یا اشتباه شده یا اعمال غرض شده یا ناشی از سوء نیت و سوء اختیار یا 

پذیریم نه دستگاه دستگاه معصوم از خطا نـه در   رض خوب ما این را میسوء مدیریت یا سوء علم یا جهل یا غ

كنید این باشد عدم اتیان و تمـرد از ایـن سـازمان،     غرض و نه در علم ولی سئوالی كه برای خودتان طرح می

این ضررش چقدر است در خدمتگذاری به موال چه ضرری دارد. عالقه ام به مسئول كم بشود یا عالقه دیگران 

كند عالقه تشـکیالت یـک    كم كنم شروع كنم صحبت كردن چه چیزی را سست كردم كسی كه سعی میرا 

جمع كوچک را به تردید برساند تشکیالت را ضعیف كرده است بزرگترین شکل كلمه توحیـد همـین ضـعف    

فسد بـه  كوچک تشکیالتی آنجا است كه در قیامت اگر به آن بگویند كه از این فساد تر پیدا نکردی كه دفع ا

توانی بگویی كه اینجا فاسد داریم یا نخواهم داشت؟  فاسد كنی چه جوابی خواهد داشت؟ بین خود و خدا می

كشند در فعل یا در ترك فعل  برخوردن  تأثر، شجاعت و سبقت در علم و سبقت در قول را از شما حساب می

ه توسعه تشکیالت وضع اخالصتان كنید كه همرا كشند. اگر خودتان به حساب بکشید مالحظه می حساب می

 كنید. شود پرورش حقیقی پیدا می بهتر می

خوب اگر با زن خانه صحبتش بر سر این لباس شستن شد و شما هم شستید با چهره باز هـم شسـتید ایـن    

شستنش محاسبه دارد. )چرا نکند این انجام دادن برای عنانیت باشد  و نشستنش هم محاسبه دارد  كه نکند 

كنید كه من كار چنین و چنان كردم كه اگر ایـن كارخانـه را نکـن     ك هم برای عنانیت باشد بهانه میاین تر

كنم در حالی كه ایندرست نیست به این شخصی را كه االن در ضعف است رسـیدگی كارهـای    شق المقر می

تـركش و نـه    شوی، نه شود بکن فاعل فعل تو كه نیستی خداوند متعال است امداد می دیگرت هم درست می

 شود كه شما غفلت كنید. فعلش موجب این نمی

 ـ خود برادران باید مأمور محاسبه رفتار خود در تشکیالت باشند 4
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باید در باب یک تشکیالت هم كه هستید همین طور باشید برای برخوردهائی مثل آن كه این فعـل را تـرك   

دهم اصالً این كار به عهده من نیست! چـرا ایـن    م نمیدهم یا انجا كنم! این ویفه را انجام می كنم و یا می نمی

گیرد؟ یک وقتی را )حاال قبل از نماز صبح باشدیا آخر شـب باشـد     ضابطه را گذاشتید؟ چرا فالنی سخت می

اید بی كار هستید به  گذارید آن اوقاتی را كه به نظرتان می بگذارید برای دقت كردن، اگر هم وقت معین نمی

برید به منزلتان و مشغول كار نیستید این كار را انجام دهید. گاهی ممکن  ماشین تشریف میهر حال شما در 

است انسان خودش صحبتی بکند و یا از دوست علمیش استفاده كند. گاهی هم ممکن است بگوید حاال یـک  

حسابی در لحظه فکر كنم كه چه كار نمایم شما خودتان حساب كنید، تشکیالت محاسبه كند یا نکند حتماً 

توانید رشد كنید. این سرمایه خیلی در آمد و عایدات دارد در عوض خیلی هـم فـرار    كار است شما خیلی می

 است.

ج ـ برای ایجاد توسعه همه جانه تهذیب در كلیه جهات الزم است لذا بایـد از مشـارطه تشـکیالتی اسـتقبال      

 كرد.

ی، ذهنی و عینی پیدا كنید باید در كلیه جهات مراقبت عنایت داشته باشید بر اینکه اگر بنا باشد توسعه روح

و محاسبه و مشارطه داشته باشید، باید از مشراطه تشکیالتی خوشحال بود باید گفت این برایم یـک تـذكر و   

یادآوری شد. گفتند كه محروم حاج آقا میرزا شوشتری رضوان اهلل تعالی علیه از مراجع بودند كـه منبـر هـم    

از بیانات روی منبر فرمودند كه من امروز با االغ خودم مباحثه كردم االغ مرا شکست داد و  رفتند در یکی می

بعد گفتند وقتی كه از االغ پیاده شدم و افسارش را بستم االغ تکانی به خودش داد مـن بـه نظـرم آمـد كـه      

ار خودم را سالم به خوشحال شده كه مرا سالم رسانده برایش حق دیدیم كه زبان حالی برایش بگویم من كه ب

مقصد رساندم تو بار خودت را چکار كردی این امانت والیت الهیه این امامنت را برایش چکار كردی طرفداران 

معاویه در طرفداری از باطل محکمند اما طرفداران علی بن ابی طالب و آقازاده عزیزش در طرفداری از آقـای  

 خودشان چگونه هستند.

 ید انسان را به یاد محاسبه آخرت بیاندازدـ محاسبه تشکیالتی با 1
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كند كه  دقیقه هم كه شده سعی می 11بیند آن روز آخر ماه  یک وقتی است كه آدم روزی كه نمره اش را می

گوید آن چه كه در این ماه به من نمره داده اند چه خوب چه بد، یک روزی  خودش را به قبرستان برساند می

شود كه این نمره چه نعمتی بود كـه مـن متـذكر شـوم، بعـد       د بعد متوتجه میدهن هم اینجا به من نمره می

گیرید، مثل آدمی كه یـک مـدت راه    كند زیر بغل مرا می گوید این ضوابط مثل یک ستون دارد كمک می می

خواهند یک كـاری بکنندكـه یـواش یـواش راه بیافتـد.       نرفته و پایش از اینکه مدتی راه نرفته فیبره شده می

كنید و وجود مبـارك   ءاهلل تعالی شما در مقصد كمک و خدمتگزاری به كلمه توحید در تشکیالت كار میانشا

 ولی عصر)عج  هم معطی نعمت ها و ارزاق هستند چه ارزاق روحی، چه ذهنی چه عنی باشد.

زمان ظهور  كنید خداوند مرا از ممتثلین به اوامرت قرار دهد آیا ایشان فقط در عرض كردم اینکه شما دعا می

خواهند و االن واقعاً امری ندارند، االن خوشحال هستند كه به دین جدشـان   امر دارند، و ممتثلین به اوامر می

گویند االن خوشحال هستند كه مسلمین راه عمل كردن به اسالم را در سطوح الزمه بلد نیسـتند و از   بد می

شود به طالب داد برایاینکه كشف رضا در ایـن   مام را میگویید پول سهم اكنند شما میابزار كفار استفاده می

 آید. امتثالها نیستاینها جزء امتثالها به حساب نمی

آید كه برای دنیامؤثر است خوب اگـر بـرای دنیـا باشـد كـه       كند به نظرش می یک وقت آدم این كارها را می

كه متفکرین درست كردند و به راهش پیدا است آسان است خواندن طب و مهندسی و خواندن این چیزهایی 

 عبارت ما این خُدع شیطان این حیل شیطان او وساوس ابلیس راه آن است.

كنـد آن   كند؟ از طریق تمایالت، شما را به دنیا وسوسـه مـی   كنید خناس از چه راهی عمل می شما خیال می

 هم نه فقط به یک صورت خاص بلکه به انحاء مختلف.

 ت خود را به انجام كار ناقص راضی كندـ انسان نباید در تشکیال 2

برد، انسان نباید قانع شود به اینکـه كـاری    وجه باال می 27به هر حال ضوابط تشکیالت میل تشکیالتی را در 

 دهد ناقص باشد.كه انجام می
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د مثل این است كه موال از آدم آب بخواهد، آددم بردارد یک آب گل آلودی در یک كاسه سفالی برای موال ببر

و رویش را هم برگرداند و بگوید این را زهر مار كند آن كه احتیاج به آب آوردن شما ندارد كه هزار بار منتش 

كنید، برای كسی كه اصل وجودت به تبع اوست و به تبع یک تسبیح  بر سر شما است، برای چه كسی ناز می

ری كه در نامه عمل شما است منسوب به آن او، هزاران هزار هزار مرتبه از شما باالتر ایجاد شده است، هر خی

-آقایان است و هر سوئی كه در آن هست منسوب به نفس است نهایت بزرگی را تماشا كن اینکه دستور مـی 

و من عقوباب المعاصـی جنبتنـی   »دهند كه خیرات را در نامه اعمال شما بنویسند این از بزرگواری آنها است 

جوییم از اینکه ما را بگیرد مثل او از ما طلـب   لفی داریم و دوری میما معاصی مخت« حتی كانک استحییتنی

 پس یعنی ما یک منتی بر سر او داریم.« كان لی التطول علیک»رویم  دارد، باز هم مگر ما از رو می

كندو جای تردید  ـ امکان خدمت به اسالم و مبارزه باكفر در یک تشکیالت الهی حجت را بر انسان تمام می 3

 گذارد نمیباقی 

كند مگر چیزی به ذهن ما برسد، تک تک ما به همـدیگر آزمـایش    شرایط را برای ما خدای متعال درست می

شویم گاهی این موهبت را متشکریم گاهی این  شویم یعنی تک تک ما به مواهب خدای متعال آزمایش می می

ر یک تشکیالت الهی كه كنترل آنها را موهبت را قبول نداریم به شما برادران عرض كنم كه خیلی ها مایلند د

درتوسعه روحی، ذهنی، عینی در امر فرهنگ به دست بگیرد و در جهت مبارزه با كفار قدرم بـردارد فعالیـت   

شود، لذا بر ماها حجت تمام است تا جان خودمان را فدا كنیم هـر چنـد یـک     كنند همچنین نصیب آنها نمی

ای متعال مثل ابر بهار نعمت را بر شـما باریـد مسـامحه در امـر     احتمال خیلی كوچک مطرح باشد، وقتی خد

 نعمت، و وسواس جایز نیست.

اصـالح قـدرت   »و « انضـباط درعمـل  »، «از بین رفتن تردید در عمل»د ـ رعایت زمانبندی تشکیالت موجب  

 است« تصمیم گیری

 شکند ـ شک در روح یقین را، شک درذهن برهان را و شک در عمل حق را می 1
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واس پیدایش شک در عمل است در وضعیت روحی كه شک پیدا میشود خیلی بد است خیلی بد منزلتـی  وس

برد، و در روح  شود و قدرت استظهار را از بین می شود در تطرق احتماالت واقع می است، گاهی شک واقع می

برهان است، در شود شکننده  شود شکننده یقین است خیلی خطرناك است، در ذهن كه پیدا می كه پیدا می

 شود شکننده حق. عین كه پیدا می

 ـ باید با شک در عمل مبارزه كرد و وظائف محوله در تشکیالت را در زمانبندی خود تحویل داد

كشـم   شوم رویش خط می كنم بلند می نویسم شک می دهند دست من بنویسم دو سطر كه می یک مقاله می

شود راه آخـر را رفـت بعـداز مقالـه دوم و دهـم       م اول كه نمیاین نحوه عمل را باید درست كرد، چون در قد

شود انتظار مرغوبیت داشت، نه از همان مرحله اول، البته با یک مراقبتهایی با یک سیرهایی كم كم قدرت  می

گویند بـه   بار شک كردید می 3رسید از نماز باالتر نیست  كنید و به مرحله مطلوب هم می راه افتادن پیدا می

خواهد مرغوبیت مقاله را  شوید ابلیس می خواهید بنویسید مبتال به شک می تنا نکن شما یک مقاله میشک اع

وسیله قرار بدهد برای اینکه كار تشکیالتی نکنید، در تشکیالت نه سهل انگاری كردن جایز است و نه بیش از 

 در همان زمان انجام بدهید. میزان الزم به كار پرداختن، زمانی را كه معین كردند مقید باشید كار را

 ـمرغوبت سیاسی كارها از مرغوبیت فرهنگی و اقتصادی مهم تر است  3

خیال نکنید در تشکیالت مرغوبیت اصل است، مرغوبیت در مرغوبیت سیاسی اصلتر است، نسبت به مرغوبیت 

ر روی كار تو انگشـت  فرهنگی چه برسد به مرغوبیت اقتصادی كه نحوه عبارات یک مقاله باشد، بپذیر كه دیگ

شود، نه سهل انگـاری كـن و    شود كم كم درست می بگذارد و بگوید كه اینجا را غلط نوشتی دنیا كه آخر نمی

كنند با  تسامح و تکامل كن و نه وسوسه و مرتباً مسئله شما این باشد كه دشمنان اولیاء ما دارند با هم كار می

بـا اینکـه قلوبشـان متشـتت اسـت ولـی       « قلـوبهم تشـتی   تحسـبهم جیمعـاً و  »اینه قلوبشان متشتت اسـت  

عملکردشان هماهنگ و منسجم است به همین لحاظ توانستند این همه بسط نفوذ پیدا كنند ما با این امراض 

گـردد و بهانـه    توانیم همکاری كنیم و از هر كجا باشد نفس می كه درمراحل مختلف عملمان وجود دارد نمی
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همان اندازه كه باید نفس خودشان را در سهل انگاری نسبت بـه فهـم مطلـب تـوبیخ      كند. برادران به پیدا می

 كنند باید به همان اندازه نسبت به سهل انگاری در به موقع رساندن وظائف محوله دقت كنند.

 ـ اگر كالمحوله ناقص تحویل شود بهتر از تحویل آن در خارج وقت مقرر است 

ارد یک چیزی باشد كه به درد بخورد چیزی كه به درد نخورد آدم ندهد كوچک نشمارید نگوئید كه فایده ند

 خورد اگر كسی دست بگذارد روی حرفتان  بهتر است، به وجود مبارك بر می

ـ رعایت زمانبدی های تشکیالت موجب انضباط در عمل و اصالح قـدرت تصـمیم گیـری در همـه شـئون        4

 شود می

شـود، انضـباط    ، فایده اش این است كه كم كم انضباط در عمل پیدا مینگوئید چه فایده ای دارد؟ فایده دارد

در علم یعنی اصالح قدرت تصمیم گیری اصالح تصمیم، اگر در رفتار ظاهری درست شد اصـالح تصـمیم در   

شود و اصالح تصمیم در امر ذهن یا وجه اش خـوب فهمیـدن اسـت و یـک      ذهن هم انشاء اهلل تعالی پیدا می

كنـد اگـر    زایش ظرفیت تعلق است یعنی انگیزه فهمیدن و نیت شما را در فهمیدن اصالح میوجه دیگر آن اف

 شود. اصالح در اوصاف محقق شد. دیگر شوق و خوفتان احساس و حد تألم شما الهی می

تـوانی نمـاز بـا     تـوانی نمـاز باحضـور بخـوانی اگـر نمـی       شرع مطهر در مورد اعمال نفرموده است كه اگر نمی

وحی، ذهنی خوبی بخوانی )بخاطر اینک دلت و ذهنت همراه نیست  نخوان، بلکه فرموده كـه از  خصوصیات ر

 شود. همان لفظ شروع كن و بقیه را هم یواش یواش به دنبالش باش اصالح می

اول كار برادران سر وقت و منضبط تحویل دادن را مراقبت كنند وقتهایی كه بـرای كارهاگرفتـه شـده اسـت     

ساعت من خـدمت بـرادران مـزاحم     1/1ه ضیق باشد. یک بحث را به مدت یک ساعتی الی وقتهایی نیست ك

ساعت و دوبار مطلب را عنایت كردید و یـک   3شود  دهید جمعاً می شوم و یک بار هم نوار آن را گوش می می

شـود   شود، جزوه هم كه تقدیم می بار مطلب مرور می 3ساعت یعنی  1/1دهید به مدت  مباحثه هم انجام می

ساعت مالحظه كنید روی هـم   1/1خدمتتان )كه خودمثل یک متن كتاب دارای فهرست است  اگر در مدت 

شود بعد از این چهار بار برادران در جلسه توجیهی  ساعت، و به این ترتیب مطلب چهار با تکرار می 6شود  می
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بین جزوه و نـوار اشـکال داشـتند    شركت كردند كه اگر اشکال داشتند یا در جزوه مطلب را متوجه نشدند یا 

 1شـود   آیند این می ساعت یک ساعت و نیم در جلسه می 6سئوال كردند و اشکالشان رفع شده است، بعد از 

بار، با در دست داشتن یک جزوه یکخالصه نویسی از روی جزوه سـخت اسـت؟ حـاال بـین      1بار. حاال بعد از 

خوانند در قیامت بـر حجیـت نیسـتند.     روند و محفوظات می میخود و خدا آنهایی كه برای دكترا به دانشگاه 

كنند یا آنها چشمشان به این است كـه ایـن منصـب را     كنیم آنها می این همه اشکال تراشی كه من وشما می

بار تکرار یک  1كنم این نوشتن جزوه بعد از  گیرند و نان پشتشت است. حاال من سئوال می برای یک عمر می

سـاعت هـم بـرایش     6ک متن )ولو اینکه از رویش رو نویسی كنیـد گفتـیم قبـول كننـد      مطلب و داشتن ی

شود حاال اگر تشـکیالت   گذاشتن آن وقت جزوه را با تأخیر دادن زشت نیست؟ درنامه عمل آدم منعکس نمی

مرتبه یک ساعت و نیم برای نوشـتن مطلـب كـافی     1ساعت جلسه و  6این را به حساب آورد و گفت بعد از 

ت و باید آن را برای مناظره به همراه بیاورد باید تقریر را ننوشته باشد؟ و مرتب آن را بـه ایـن روز آن روز   اس

 بیندازد؟

شبهای زمستان دارد تمام میشود ولی ما كه نرسیده ایم به بیداری شب در زمستان ما كه به استغفار و عادت 

شـویم؟ شـب تابسـتان تـا      شب تابستان موفـق مـی   دادن خود به استغفار در شب طوالنی موفق نشده ایم در

بخوابیم اذان صبح است اگر بنا باشد كه نفس عادت كند به چیزی همین زمستانی را وقت داریم تـا مـاه دی   

كنـد بـه كوتـاه شـدن،      گذشته است شما یک ماه الی چهل روز شب نسبتاً بلند دارید بعدش شبها شروع مـی 

ن باید خواند كه دیگر وقتی هم نیست كه آدم فکر كند معنایش چیسـت  دعای ابوحمزه را همان در ماه رمضا

 شود خواند و این مناجاتها بهترین روش برای حرف زدن با خدا نیستخواهد زود تمام كند این شبها نمی می

تذكر: تا زمانی كه ضوابط تشکیالت سهل است باید خود را تطبیق داد تا بعداً فرصت عمل از فرد و تشکیالت 

 ب نشودسل

كنم یک شرایطی پیدا شده و ضوابطی برای شما گذاشته شده این ضابطه ها نعمت  حاال من از شما سئوال می

است، آگر بنا شود با وجود سهولت ضابطه ها تمرین نکنید فردا كه ضابطه ها تغییر كند و سـخت تـر بشـود    
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رود خـوب بـرود.    یالت كفار جلـو مـی  گویید ضابطه ها را همین طور نگهدارید، تشک راحت است؟ یا اینکه می

رسد خیلی خوب ولی  كار با هم دارد و نمی 8تا  7ضابطه ها كه سخت شود فرصت عمل گرفت شد، خوب آقا 

شود. آنها شیطان خوب تعین اولویت را یادشان داده است، ولی آیا مـوالی مـا    كفار تعیین اولویت سرشان می

 اگر شما اخالصی را كه اولیاء شیطان بـه شـیطان در دنیـا پرسـتی     دهد، مثالً برایمان تعین اولویت انجام نمی

كننـد؟   دهد برایتان یقینی نمی دارند شما به خدای متعال و به ولی عصر)عج  داشته باشید به شما نشان نمی

ولی ایـن مربـوط   « اكثر شیء جدال»تواند بکند  تواند بیاورد جدلش را می هیهات، هیهات، انسان عذرش را می

 دنیاست در آخرت از این حرفها نیست.به 

به هر حال وظیفه ما تذكر دادن است پاسخ نسبت به پرسشهایی است كه نسبت به امر تشیکالت داریم، یـاد  

آوری كردن است برای اینکه هم محبتها، هم )در جوانب مختلف  هم تفکرها، هم عملکردها اصالح بشود، باید 

شود بر اساس این ضوابط تغییـر و   بدهید موضوعاتی كه برایتان طرح می بتوانید تمایالت تشکیالتی را توسعه

 این دلیل رشد شما و همکاری شما در این رشد است.

این حرفها را چه من بر آن مؤمن باشم چه مؤمن نباشم به گوش شما رسیده است و مبتال بـه آن هسـتید و   

 پرورش در آن سهل است  وجود دارد.این ابتالء هم در مهمانخانه خدا در عالم دنیا )كه امکان 

شود آنجا هم آدم پرورش پیدا  اصالح می« نار»امکان پرورش در عالم برز  هم است نهایت فشار دارد، آنجا با 

كند و لکن دوایی كه اینجا است فرق دارد مثل كسی است كه با میوه جات لذیـذ بـرایش معالجـه ایجـاد      می

جراحی است آنجا زجر دارد تا از روح چیزهایی را بکنند و روح بخواهـد   كنند اما دوایی كه در آنجا است مثل

 به كماالتی برسد.

نگویید كه چرا برای یک چیزهایی كوچک یا ارزشهای مهمی را قرار داده اید حاال من چه یک ساعت دیرتر از 

بلکـه غرضشـان   این جزوه را بدهم چه یک ساعت زودتر، بگویید اینها غرضشان از مطلب جـزوه تنهـا نیسـت    

كنند اگر د رامورات دیگر كسـی نیسـت كـه     اصالح عمل و پرورش من هم هست مرا دراین مطلب كمک می

 عمالً ما یاوری كند، در این امر یک نفر مرا یار و یاور است.
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تـا شـورای ارزیـابی سیاسـی،      3شـوند و   طبیعتاً تا ماه اینده معاونین سیاسی، فرهنگی، اقتصادی معـین مـی  

وجـه خـدمت آقایـان تقـدیم      3اقتصادی و تعاریفش همراه و ضرائب عمل كردنش نسبت بـه ایـن    فرهنگی،

كنند انشاء اهلل تعالی و هر كدام از شماها در موضـع   كنند و همکاری می كنند و اصالح می شود و عمل می می

مؤید باشـید خداونـد   كنید. انشاء اهلل تعالی امیدوارم كه همگی شما موفق و  خودتان یک امری را مواظبت می

خیرات و بركات را به صورت وافر نازل كند، خدا همه ماها را شاكر نعمتهایش قرار بدهد، خـدا همـه ماهـا را    

موفق به خدمتگزاری به ولیش قرار بدهد. خدا برای شیطان در ما حظی قرار ندهد، خدای متعال صـدق را در  

 وسالم علیه را بر همه مراتب ما جاری كند، انشاءاهلل همه مراتب عمل ما جاری كند، والیت ولیش صلوات اهلل

 تعالی امیدوارم كه موفق باشید و بتواند خدمات بزرگی را به اسالم بکنید.

 و صل اهلل علی محمد و آله الطاهرین



 بسمه تعالی

 آموزش سیاسی

 5جلسه 

1817 

 :عنوان كلی: توضیح دو نکته اخالقی پیرامون تشکیالت

 تشکیالت آثار توبیخ در. 1

 تشریح وظائف معاونت سیاسی در تشکیالت .2

 23/11/71تاریخ: 

 ـ مقدمه:

 خواهد كه انسان همه تقصیراتش را متوجه دیگران نماید الف ـ نفس می

خواهد سر انسان كاله بگذارد و همه قاضـای و تقصـیرات راگـردن دیگـران      آید كه نفس می گاهی به نظر می

ر جلوه دهد. نفس در این زمینه بسـیار هنرمندانـه و متناسـب بـا ظرفیـت      بیندازد و خود شخص را بی تقصی

توانـد بـر ایـن مركـب      كند و به همان میزان می استعداد و قدرت تطبق احتمال و جوالن ذهنی فرد عمل می

 سوار شده، مهار او را به دست بگیرد و هر جا كه خواست ببرد.

خواهـد بـر    توجه داشته باشید، نفـس مـی  « كنت من الظالمینال اله اال انت سبحانک انی »اگر به آیه شریفه 

 و خودش را تنزیه كرده، خدا را مقصر بداند.« سبحانی و اهلل هو الظالم»عکس آن را، یعنی )نعوذ باهلل  بگوید، 

خصوصاً باید در ماه رجب )كه ماه آمادگی برای توبه است  بیشتر متوجه بود و قدرت توبـه را دانسـت، چـون    

مت خوبی است. نکند یک وقت خودتان را مستغنی از توبه احساس كنید.ـ انسان قادر نیست كه حـق  توبه نع

 هیچ نعمتی را متناسب ا خودش ادا كند 

شود، وقتی انسان  در هر خیری كه خدای متعال به شما عنایت كرده است، حتماً از ناحیه نفس شری واقع می

ا به وی داده باشد و توانست باشد. حق او را همان طور كه باید بیند، كدام نعمت است كه خد كند می نگاه می
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تواند بگـود مـن حـق زیـارت را آن      هلل انجام داده باشد؟مانند زیارت معصومین علیهم السالم را مگر كسی می

طور كه خدای متعال اسبابش را فراهم كرده به جای آورده ام؟ چه در مرحله تحقـق فعـل و چـه در مرحلـه     

اهیم و چه در مرحله تحقق حاالت و چه در نفس اخالص. در همه آنها هر چه كه به دست ماست توجه به مف

وارد شده است. اگر كسی به شفاعت معصومین وارد توه شود، میهمان خداست و چه چیـز بهتـر از میهمـانی    

 هلل است.ملکوت انسان رجوع الی ا« فسبحان الذی بیده ملکوت كل شیء و الیه ترجعون»خدا وجود دارد؟ 

 ـ انسان در همه امور محتاج عنایت حضرت حق و معصومین)ع  است

یک وقت خدای نخواسته كسی در یک مطلبی )هر مطلبی كه فرض نمائید  نگوید، نیاز به توجه ندارم، به هر 

ـ   ه حال از خدا بخواهیم كه توفیق پیدا كنیم در این دو ماه )رجب و شعبان  آمادگی پیدا نماییم بـرای ورود ب

ماه رمضان، ماه ضیافت الهی، در حق همدیگر دعا كنیم، دعا برای مؤمن خیلی نفع دارد، بخشـیدن همـدیگر   

هم خیلی مهم است. اگر قلب انسان نسبت به ذوی الحقوق برادر مؤمنش كدورت دارد، بتواند عفـو كنـد و از   

 خدا طلب كند كه این عفو را نصیب او نماید.

 شود ه یک امر باعث غفلت از امور دیگر میب ـ اشتغال بیش از اندازه ب

شود. اگر انسـان نسـبت بـه چیـزی بـیش از انـدازه        مطلب دیگر این است كه، باید دید غفلت از كجا پیدا می

كند، گاهی از روی این است هک به چیزی برخـورد نکـرده    اشتغال پیدا نکند، از دیگر مبتال بهلت غفلت نمی

كند كه به آن سئوال برخورد نکند، مثالً برای كسانی كـه   ن وی، ایجاب میاست، در آنجا ظرفیت زمان و مکا

كرده اند، اگر مسائلی در باب حکومت اسالمی مطرح نشده و دشمنانی كه به  دردویست سال پیش زندگی می

ا شکل موجود با اسالم دشمنی كنند نبوده اند، اصوالً غفلت آنها از حکومت به دلیل آن است كه مبتال به آنهـ 

 نبوده و در آن ظرف زمانی و مکانی این مسائل مطرح نبوده است.

در حال حاضر نیز اگر به جایی بروید كه مسلمین در آغاز كار دچار مشکالتی باشند، چنـین سـئواالتی بـرای    

توان گفت، برای آنها ظرفیت التفات به مطلب حاصل  آنها مطرح نیست و با مسائل دیگری روبرو هستند، و می

 است.نشده 
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ولی در جایی كه جای توجه به مطلب است و جامعه به مشکلی مبتال شده است و به ما و امثال مـا مراجعـه   

كنند، اگر نسبت به چیزی از مسئله خوب دقت نکردیم و از آن غفلت ورزیدیم )غفلت مربوط به جایی  هم می

ایی بـیش از انـدازه الزم سـنگین    است كه شأنیت التفات نسبت به آن وجود دارد ، غفلت از آنجا است كه جـ 

شـود.   شود، و در نتیجه تحمیض خاطر درب یک، امر دیگری بیش از اندازه الزم سبک شـمرده مـی   شمره می

 بیش از اندازه الزم، یعنی چه؟ هر كسی باید به كار خود اهمیت بدهد، باید در اخالص آن را پی جویی كرد.

 ـ ذی المقدمه: آثار منفی عجب

 فعل همچون عجب به نفس منشاء غفلت است  الف ـ عجب به

كنـد و   شـود. عجـب، انسـان را متوقـف مـی      مسئله عجب به فعل، همچنین عجب به نفس منشاء غفلـت مـی  

دهد جز موردی كه  شود، التفات پیدا كند. همه احتماالت را می گذارد انسان وقتی با مسئله ای مواجه می نمی

 شود انسان نسبت به آنچه دارد دلخوش و راضی باشد. باید احتمال بدهد. و نیز عجب باعث می

شود تا انسان تقصیر را متوجه دیگران نماید در مرحلـه دوم   ب ـ عجب، شجاعت را ازانسان گرفته و باعث می 

شود، و به دلیل پسند كردن و راضی بودن بدان چـه خـود در آن تمحـض     وقتی نفس با مشکالتی مواجه می

كند. یعنی معجب، هم از خود راضـی   د آن را حل كند، در نتیجه احساس حقارت میتوان پیدا كرده است، نمی

اندازد، ترس بر او غالب  كند. تقسیر را به گونه ای دیگر به گردن دیگران می شود و هم احساس حقارت می می

 شود. شده و شجاعت از او گرفته می

 ج ـ باد از عجب به اصطالحات خود یا دیگران پرهیز كرد 

در راهی كه دارید باید توجه كنید كه عجب به اصطالحات پیدا نکنید. چه اصطالحاتی باشد مربـوط بـه    شما

توانید قدرش را بشناسید، خدای متعال و معصومین  دیگران یا منسوب به خودتان باشد. آنچه را كه یقیناً نمی

رتباً اجازه دقت بیشتری را به خـود  باشد. چیز دیگری كه باید بدان یقین داشت و درباره آن م و كلماتشان می

داد، محصول كار است. هیچ فرقی ندارد كه شما نسبت به اصول عجب پیدا كنید یا نسبت به منطق انطباق یا 

 كنیم. فرضاً نسبت به نظام والیتی كه بیان می
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 ـ حل مسائلی كه دیگران قدرت حل آن را ندارند نباید موجب عجب گردد.

بینید كه دیگـران در برابـر یـک سـری      را بخود راه دهید. یکی ازجهت مقایسه، می از چند جهت، نباید عجب

كنند، اما برای شما آن مسائل حل است و با احساس قـدرت  شوند و احساس حقارت می سؤاالت در مانده می

قـص  كنید. باید در مقابل خدا شاكر بود و وسواس داشت و نقص آن را یافت و برطرف نمود. رفع نبرخورد می

 را در هیچ سطحی حذف نکنید.

 ـ بزرگی متفکران سابق نباید مانع دقت مجدد در نظرات آنان گردد

مثالً طلبه ای كه با مباحث فرهنگستان آشنا نباشد و چنین حجتی بر او تمام نشده باشد، اگر در یک سـطح  

چیزی را پیدا نماید ولـی در   توجه به این مطلب )مثالً اصول  پیدا نماید و پس از جستجو در آیات و روایایت

شود یـک   روش برخورد ساكت بماند و به آن دست نزند )حاال از ترس یا از بزرگی كار باشد  و بگوید مگر می

فصل به اصول اضافه كرد؟ یا اینکه اصالً كاری به آنها نداشته باشد و آنها را )مما الختالف فیه  بدانـد، یعنـی   

دا نخواهد شد. در حالی كه علم مطلق خاص خدای متعال و نبی اكرم)ص  و چیزی كه تا باد در ا، اختالف پی

ائمه معصومین علیهم السالم است. شما نباید به متفکرین، هر چند با ورع و با تقوا باشند، طوری نگاه كنیدكه 

 اجازه دقت در مطالب آنها را به خود ندهید.

 ی و پیدایش بیماری وسوسه نیست ـ تجدید نظر در نظرات بزرگان به معنی هرج و مرج فکر

دقت نظر در فرمایشات ونظرات بزرگان )همان طور كه بعداً مفصالً بحث خواهیم كرد  به معنی پیدایش هرج 

 و مرج فکری و بیماری وسوسه در فکر نیست.

ه دهند از تـرس اینکـ   پاروقی: متفکران حوزه در بخشهائی مثل فلسفه و منطق اجازه تجدید نظر به خود نمی

 اثبات عقاید لطمه ببیند.

برد. مخصوصاً منطـق كـه ممکـن اسـت خیـال كنـد        حوزه در یک بخشهائی مانند فلسفه و منطق دست نمی

پندارد كه دسـت زدن   قرصی معارف نتیجه منطق صوری است و راه رسیدن به اثبات صانع همین است. و می

ین برود، استغفراهلل مثل اینکه حقانیـت منطـق   شود كه اعتقاد به خدا و پیغمبر از ب به منطق صوری باعث می
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صوری مقدم است و از پرتو محکمی آن، خدا و پیغمبر هم اثبات شده است )از پرتو رازیانه، آبی هم رفته پای 

 سیاه دانه  معاذ اهلل، چنین چیزی نبوده و نخواهد بود.

و یک امر عظیمی را قویتر ببیند یعنی شود  هر روز راههای بهتری، در تولی و اخالص بیشتر، برای عقل باز می

توانید چیزی قویتر و محکمتر پیدا كنید و بگویید مـن بـا آن    به یک حقیقت بزرگی قرب پیدا كند. شما نمی

خواهم حضرت حق سبحانه و تعالی و وجودمبارك نبی اكـرم)ص  و ائمـه معصـومین)ع  را اثبـات      وسیله می

انی كه در مورد بحث عقل و ابتالء بیان شده است حتی با تنـازل از  فهمد )با بی كنم. بله عقل بسیار خوب می

 شود . آن حرف، عقل در ظرفیتهای مختلف مطالب را خیلی دقیقتر و بهتر متوجه می

حاال باید توجه داشت كه اگر دیگران مطلبی را متوجه نشدند و شما به هر دلیل متوجـه آن شـدید آیـا ایـن     

شود كه انجام وظیفـه   از دیگران برتر بدانید؟ یا اینکه حجت بر شما تمام می شود كه خودتان را منشاء آن می

شود قبل از اینکه یـک گنـاه از عـالم بخشـیده شـود. در دار امتحـان        كنید. هفتاد گناه از جاهل بخشیده می

م. هستیم، در دار امتحان به هیچ چیز نباید دلخوش بود اال به رحمت الهی و شفاعت معصومین علیهم السـال 

تواند كوتاه ها را به راحتی به گردن دیگران بیندازد حاال اگر در دار امتحان به انسان چیزی را فهماندند آیا می

 و بگوید دیگران كمک نکردند؟ )پایان پاورقی 

 ـ در تبعیت ازمعصومین)ع  باید مرارتها را به جان خرید 2

 نها توأم باشدالف ـ اظهار ارادت به معصومین)ع  باید با تبعیت از آ

خوانیم )خاصه در ایام رجب كه خداوند نصیب همه ما ها  نکته دیگر این است كه، زیارت معصومین را كه می

شود انجام داد  بدانیـد مـن یـک سـئوالی      بگرداند  باید قدرت زیارت مولی الموحدین را )ه از راه دور هم می

گـوییم مـا    كنیم و می و زیارت آقا زاده آنها را میكنیم  كنم، ما كه اظهار كوچکی به خدمت معصومین می می

جزء ذابین شما باشیم. مستشهدین در مقابل شما باشیم و خدا ما را قربان شما بکند، آیا اینها راست است یـا  

دروغ؟ یک وقت این طور نباشید كه نفس بخواهد بگوید آنها قربان ما بروند، این حرف خیلی قبـیح اسـت، و   

است با یک درجه تفاوت. باید توجه داشت كه آن حرف یعنـی چـه؟ وقتـی    « اهلل هو الظالمسبحانی و »مانند 
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خواهد از شخصی صدمه وارده را دفع كند و خودش صدمه بخورد و موالیش از صدمه محفوظ باشد،  كسی می

دارد و خواهـد بـاری را بـر   خواهد بارش را بر دوش موالیش بیندازد و در مقابـل مـی   به این معنا است كه نمی

 فرمان ببرد.

 ب ـ در فرمانبری معصومن نباید به انتظار عده و عده بود

خواهد كه مرا در فرمانبری اسالم و علـی بـن ابیطالـب و آقـا      خواهد فرمان ببرد و از خدا نیز می كسی كه می

گوید كه چرا عده و عده من كم است چـرا ده تـای دیگـر بـه كمـک مـن        كمک كن. توقعش باال نیست. نمی

گیرند. اگر باور كنیم كه فریبکاری ابلیس سراسر عـالم را گرفتـه    آیند، چرا با اسالم و صلوات تحویل نمی نمی

است. خدع ابلیس برای این است كه رده پرستش خدا بر مردم مشتبه شود و مردم نتوانند خدا را بپرستند و 

 در حقیقت دین مورد حمله قرار گرفته است.

نویسند در واقع آنها روشی تنظیم كرده اند  تزهایی كه مسلمانها به دستور كفار مییک مقوع من فکر میکردم 

كردم كه گویا اینها به طـرف اسـالم    كنند و این طور تصور می كه اینها بروند و برای آنها خدمتگذاری فکر می

تـوان سلسـله    یزنند همیشه اسالم را به صورت یک كلمه پرستش خدا ببینید، متناظر این مطلب را م تیر می

اعصاب نبی اكرم)ص  دانست یعنی حقانیت حقایق را ناشی از وجود ایشان بدانید، و بدانید كه در عالم، چقدر 

 گیرد. حمالت شدیدی علیه ایشان و محجوب ساختنشان صورت می

ن گونـه  گذاشتم با امام حسـین)ع  و اهلبیـت آ   گوییم اگر ما در روز عاشورا بودیم، مگر می بعضی از اوقات می

رفتار شود. باید متذكر شد كه مگر حاال حمالت نسبت به ساحت مقدس اسـالم كـم اسـت؟ فقـط كتـاب آن      

نیست. بلکه ، تمام كتبی كه مدعی تنظیم معاش واعراض و نفوس مردم است، همـه  « سلمان رشدی»معلوم 

 ه طرف هوای نفس ببرند.خواهد عالم را ب كنند و می آنها كاری به دین ندارند و به شهوات دنیا دعوت می

مرحوم حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی گفتند كه یکی از اهل خالف، به كنایه گفت كه شیعه تصانیف ندارند، بـه  

دنبال همین حرف ایشان ظرف چهل سال زحمت كشیدند تا كتابی در این زمینه با سی مجلد، نوشتند هرگز 

آوری اطالعـات ننشسـتن بنـده در اواخـر عمـر       منتظر به به و چهچه دیگران ننشتس، منتظر پـول و جمـع  
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شریفشان توفیق زیارت و دیدار ایشان را پیدا كردم. در خانه ای خیلی محقر كه حتی میز تحریر هم جلوی او 

 نوشت. نبود و روی زانو، می

آنهـا   شود. یا شدند آنها را آتش بزنند مانند آنچه راجع به شهید نقل می نوشتند و حضر می این علمایی كه می

شوند فداكاریهای عظیم داشته باشـند و   را زیر سیم خاردار بکشند و یا مانند صاحب مسلکهایی كه حاضر می

 تعصب دارند كه مطلب آنها لطمه نخورد. 

 ـ انسان در كسب دنیایی صبر و زود رنج نیست

حویل نگرفتنـد دل نـازك   حاال دقت كنیم كه باید به ما كلی احترام بگذارند و حرفمان را تحویل بگیرند اگر ت

شـویم؟ و   شویم. آیا واقعاً نسبت به امور دنیا هم، اینچنین هستیم؟ آیا سر نفس هم این طور دل نازك می می

خرود؟ یک دنیا منت داریم در حالی كـه جـا دارد حضـرت     شویم و زود به همان بر می زود رنج و حساس می

كنند ، بر ما منت بگذارند. )كان لی التطویل علیک  مثـل   كنند، فهم عطا می حق و اولیاء او كه نعمت عطا می

گوییم چرا چنین تحویلمان نگرفتند؟ چرا بزرگترهـا تحویلمـان نگرفتنـد و     اینکه ما بر سر او منت داریم و می

 كوچکتر ها تکریممان نکردند؟ چرا حرفمان در صدر حرفها قرار نگرفت؟

ای برسانم باید دقت الزم را داشته باشیم و از مطلب خشک  اینکه وظیفه من این است كه مطلب را به نتیجه

نگذرم، داخل شیر، آب قاطی نکنم، چیزی از محکم كاری، كم نگذارم، و به خاطر به به گفتن دیگران كـار را  

 سریع و با سهل انگاری انجام ندهم.

 ن وارد گردد خواهد به دین وارد شود به انسا ج ـ در دفاع از حقایق بجاست تا صدمه ای كه می

حاال گر كسی به شما توجه نکرد، حتی اعتراض هم كردند، به شکرانه آنچه كه خدا عطا كرده است، شما باید 

گویم تحمل برای اسالم به معنی آن است كه خودتان را سپر حقایق قرار دهید، بلکه در  تحمل كنید من نمی

خـورد   ق عـالم اسـت و صـدمه ای كـه بـه شـما مـی       رود اگر بداند نتیجه آن،دفاع از حقای راهی كه انسان می

خواسته علیه دین بزند، حاال دوست آنها را به شما زده  خواسته به دین وارد شود و این حرفها را دشمن می می

گرفتنـد كـه در    گویند اصحاب گرانقدر سید الشهداء)ع  پس از اینکه سـپر را جلـو مـی    )اینکه بهتر است . می
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ها به وجود مبارك سید الشهدا اصابت نکند. صورت و دست و همه بدن خود را سـپر  هنگام نماز خواندن، تیر

ربشان را به سـموم  1داند آن تیرها را آلوده كرده بودند و همچون سر  پوستها وسایل  دادند. خدا می قرار می

 كردند و سوزشش را از نیش مار و عقرب بدتر بوده و گاهی كشنده است. آلوده می

كنـد و دوسـت دارد افـرادی را كـه بـه حسـب شـرایطی         یس، دین خدا را از مردم محجوب میبه هر حال ابل

شود، تضعیف كند. شا در خانواده های خوبی بزرگ شدید، یعنی از خانواده هایی كه اهل  رشدشان ضعیف می

ببرند فسق و جزء خدمه طاغوت نبودند و طوری نبوده است كه ازا ول شما را داخل دانسینگ ها و مفسق ها 

خواهد دردل افراد ضـعیف   اینها از نعمتهای خداست ولی افرادی هستند كه ایمانشان ضعیف است. ابلیس می

ترس و لرز ایجاد كند و حاصلش همان كارشناسی است كه تا آخر كار باید همه مطلب را قدم به قـدم تمـام   

وح و پرورش جامعه در همه شـئون در  گوید كه باید اخالص و ایمان و برنامه پرورش ر كنند. در اول كار نمی

خواهم شما را كجا برسانم. ابتدا مطلب صحیح را كمی  گوید كه می دست كفر باشد و از همان ابتدای كار نمی

همین شکل « دهد )یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان اال غروراً كند و مطلب باطل را آرایش می سست می

كند، عرض من آن است كه اگر نزدیکان شما هـم نتوانسـتند كـار شـما را      شدی و همراه او رفتی، او بدتر می

 متوجه شوند، اگر برای شما تمام هست، برای خدا تحمل كنید و از دستگاه خدا قهر نکنید.

پس ازتبلیغ رسالت و سرپیچی مردم، ناراحت شده بودند و تقاضای بـال كردنـد )وذالنـون اذ    « ذالنون»جناب 

شود بـا اینهـا كـار كـرد، از چـه       گویید نمی كنید و می ی نسبت به دوستانتان غضب میذهب مفاضاً  شما وقت

كنید؟ آیا این قهر كردن از دین خدا نیست؟ و آیا معنای به جـان خریـدن بالهـا بـرای اسـالم       كسی قهر می

وال كمـک  همین است یا نه؟ اگر كسی بخواهد حمله ای را كه به اسالم وارد شده است به جان بخرد باید از م

بخواهد و اعتنا نکند كه دیگری بد گفت و لذا بر عکس باید برگردد و دوسـتش را متوجـه اشـتباهش بکنـدو     

 ای با دلسوزی بیشتر مطلب را به دوستش متوجه كند.سعی كند به یک نحوه شایسته

 ـ در تزاحم حفظ كرامت انسان با اداء حق نبی اكرم)ص ، باید اداء حق كرد 1
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شود با كرامت ا نسانی سازگار نیست. چون بر فرض هم كـه چنـین باشـد     بطی كه گذاشته میفکر نکنید ضوا

اگر بنا شد در راهی به نبی اكرم)ص  كمک كنید و همسفری داشتید كه گاهی شما انگشت او را لگد كنیـد.  

فتـد. بایـد در   آیا درست است كه او بگوید: ما را چه كاری با نبی اكرم؟! پایم له شد، نزدیک اسـت انگشـتم بی  

 اخالق، اصالحی انجام گیرد.

خداوند از ما خواسته است كه با كرامت باشیم و از حق طرفداری كنیم و با باطل مخالفت نمائیم. در عالم یک 

تزاحمی هم وجود دارد. همان طور كه در تزاحم بین نماز و نجات غریق، جات یک انسان را از خطر مرگ بـر  

دهیم، اینجا نیز در تزاحم بین كرامت انسانی و حق نبی اكـرم، مسـلماً حـق     ح میخواندن به موقع نماز ترجی

 نبی اكرم را باید ترجیح داد.

 ـ حفظ كرامت انسانی نباید موجب تفرد عناصر گردد

گـوییم در   گاهی تزاحم عقلی، و در خصوص بین حفظ كرامت و اداء حق اصالً تزاحم نیسـت یـک موقـع مـی    

كنـیم. نبایـد طـوری باشـد كـه از اول بنـا را        برای اولین بار یک كاری را آغاز می عینیت چند نفر هستیم كه

شـود درسـت    بگذاریم بر اینکه تا یک برخوردی دیدیم رنجیده شویم یا در فکر بیفتیم كه این را چگونـه مـی  

امتمان حفـظ  گذاریم مگر اینکه كر كرد، اصل را بر انشعاب بگذاریم یا بر همکاری؟ بگوییم اصل را بر تفرد می

 شود.

ـ حفظ نشدن كرامت و احترام این مجموعه در جامعه عذر موجهی برای تعطیل كار نیسـت چـه رسـد بـه       2

 حفظ نشدن كرامت یک فرد در درون این مجموعه 

گویید، باید در یک محدوده كوچکی كرامت حفظ شود، محدوده بزرگتر از آن، جامعه اسـت. و   شما وقتی می

خواهیـد چکـار كنیـد. آیـا      دهد. حـاال مـی   كند و به آن بهایی نمی شما كرامتی ابزار نمیجامعه نسبت به كار 

خواهید به خاطر اهانتی كه به شما شده است از كارتان دست بردارید؟ مضاف بر احترام نکردن، حتـی بـه    می

ای عالم خیاالت گویند این حرفها چه نفعی برای عالم دارد و این مطالب بر دهند و مثالً می شما فحش هم می

 خوب است.
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ـ پاورقی: چگونه است كه افکار متفکران كافر كه به منزوی كردن دین اهتمام دارند خیـال بـافی نیسـت امـا     

 افکار فرهنگستان )كه سعی در جریان دین خدا دارد  خیال بافی است؟

ت، و بـه حکـم قـرآن،    باید به این خوش انصافها گفت، حرفهای سفیهانه فار كه پندار محض و خیال باطل اس

خوض در باطل است. آیا خوض در باطلی كه در غرب پیدا شده است ربطی به فکـر و تفکـر نـدارد؟ و دفعتـاً     

مردم نظم حیوانی پیدا كرده اند؟ و آیا به طور نهانی روحیه آنها فاسد شده است؟ یعنی آیا یک صُـدفه ای در  

افتـد بـدون اینکـه     شده اند و مرتباً هم از این اتفاقات میعالم واقع شده و آنها در خالل آن صدفه وارد باطل 

آنها نیرنگ و خدعه ای داشته باشند؟ یا خیر؟ آنها نیرنگها همان علوم انسانی است و آن حرفهایی را كه قرآن 

اسمش كرسـی فلسـفه اسـت.    « و ما لهم بذلک من علم ان هم اال یظنون» ... كند خوض در باطل معرفی می

 و متفکر است. اسمش تئوریسین

كنیم كه بروند و جوی آنها زانو بزنند ومشکالت ومعضالت  با دست خودمان بچه مسلمانها را روانه دانشگاه می

جامعه آنها را حل نمایند. و اهتمام آنها این است كه دین ومذهب را منزوی كرده، از بین ببرند، با این حال ایا 

منیرالدین و دوستانش خیاالت اسـت؟ ازاینکـه حـرف اینهـا     حرف آنها خیالی نیست و حرف آقای حاج سید 

واقعی و عینی نیست در حالی كه حرف های فلسفه انسان شناسی و جامعه شناسی كفار واقعی و عینی است 

و ثمراتش در عینیت آمده است؟ معلوم نیست بین تئوری و عمل آنها فاصله  بوده است. شما مطالعه كنید و 

خواهند لوازمش را در عمـل مالحظـه كننـد     كنند تا آنگاه كه می یک فرعی را فرض میببینید كه كفار وقتی 

 كنند. كنند و عمل را به وسیله همین فرضی كه نموده اند، كنترل می چه سیری را طی می

ـ كفار با رفع نواقص تئوریهای خود و در دست گرفتن رهبری حوادث به این وسیله پیش بینی پنجـاه سـال   

 كنند. می آینده را هم

شود كه انسـان   كنیم چطور می گفتند ما برای پنجاه سال آینده فکر می كردیم، اینکه كفار می قبالً ما فکر می

كردیم ال بد عده خاصی صرفاً برای پنجاه سـال   در حین عمل به فکر پنجاه سال آینده اش هم باشد؟ فکر می

نیست. بلکه آنها مرتباً در باال بـردن فرضـیه هایشـان    كنند ولی بعداً معلوم شد كه كه این طور  آینده فکر می
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كنند. به این معنا كه ظرفیت مقابله با حوادث را به وسیله  دقت كرده و نسبت به عمل در آنها تجدید نظر می

كنند، این معنـی   باال بردن این تئوریها با سرعت عملکردشان مرتباً باال مب ردند یعنی مرتباً حادثه سازی می

ال ینده است. یعنی قدرت ایجاد حادثه و حکومت بر حوادثشان تا پنجـاه سـال آینـده اسـت. یعنـی      پنجاه س

شود. یعنـی آنهـا عـده ای را وادار     قدرت ایجاد حادثه و حکومت بر حوادثشان تا پنجاه سال دیگر را شامل می

كـارایی برتـری هـم     كنند كه مرتباص فرضیه جدید فکر كنند، كه نواقص فرضیه قبلی را نداشته باشـد و  می

 نویسند. داشته باشد. آنها را در دایره المعارفشان هم می

تئوری علمی آن است كه بتواند مسائل تئوری قبل و حتی مطالب اضافه تری را حـل نمایـد. ولـی مـا سـعی      

كنیم كاری كنیم مانند خم رنگرزی بشود كه اگر چیزی را داخل خبره رنگرزی بیندازیم و بیـرون آوریـم،    می

رنگ شده باشد، آنگاه دچار روزمره گی خواهید شد و این امر روزمرگی در كارتان تقویت خواهد گشت و فکر 

گوئید مسلمین باید در توجـه   گذارید. همین كه می برای آینده جامعه اسالم را برای دوره امام زمان)ع  وا می

ه اسالم بیندیشند و از آنها غفلـت نورنـد   به مشکالت تا صد سال دیگر را در نظر داشته باشندو به مسائل آیند

گوید كه بماند برای زمان امام زمان)عج  كه ما آرزو داریم لمحـه ای دیگـر چشـم بـاز كنـیم و آن       همین می

 لمحه لحظه ظهور آقا امام زمان)عج  باشد.

هم صـحبت   لکن این چه سخنی است كه علما و بزرگانی كه مسئولیت ایجاد تئوریهای اسالمی را دارند اینها

كنند و بگویند پس از گذشت ده سال از آغاز كار فرهنگستان، هنوز چیزی بیـرون نیامـده اسـت. هنـوز هـم      

مشغول كار هستند؟ پس چه زمانی از فرهنگستان چیزی خواهد رسید، نکند در عالم خیـال اسـت و بـه درد    

مسلمین كار كنید و آنهـا هـم تـوبیخ    خورد؟ بنابراین باید توجه داشت كه شما باید بتوانید برای واقعیت نمی

 كنند. )پایان پاورقی 

   ـ تشریح آثار مثبت توبیخ تشیکالتی در تشکیالت الهی 2ـاصل بحث )

 ـ مقدمه: 

 شودژ الف ـ محاسبه، مراقبه و مشارطه در تشکیالت فرهنگی موجب اصالح  تصمیم، تفکر و عمل می
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در واقـع محاسـبه، مراقبـه و مشـارطه تشـکیالتی و      شـود،   نظامی كه برای یک همکاری فرهنگی درست می

شود كه در تصمیم و تفکر و عمل اصالح واقع شود. یعنی مؤمنین به حول  مجموعاً عملکرد جمعی موجب می

 وقوه الهی در بر و تقوا و امر خیر فرهنگی، همدیگر را امداد كنند.

 ب ـ قوانین كیفری الهی به معنی تجاوز به حدود عباد نیست

زنیم، ناراحت نشوید. حد چیز خوبی است، و ما قدرت آن را  شود در صورت داشتن قدرت حد می گفته میاگر 

نداریم، مگر حدی كه خداوند متعال معین فرموده است خواسته است تجاوزی نسبت بـه بنـدگان روا بـدارد؟    

قوانین هستند و درح الی تمامی قوانین كیفری در عالم اینگونه است )البته غیر دین هم، دیگران مدعی وضع 

كه اصل وضع قوانین با دین است  آنها مدعی هستند كـه بـرای ارتقـاء وجـدان ایـن قـوانین را آورده ایـم و        

 گویند برای اجاد فساد در زمین یا برای انقامجوئی آنرا آورده ایم. نمی

 ـ ذی المقدمه

 الف ـ تشکیالت غیر الهی، توبیخش هم غیر الهی است 

گویند. لـذا آن كـس كـه دعـوت بـه       لمانان و آن ان كه از طرف غیر انبیاء آمده باشند، دروغ میالبته غیر مس

شخص یا تشکیالت غیر الهی كند حتماً توبیخاتش هم غیر الهی است، ولی اگر كسی به خدای متعال دعـوت  

ند مالك حجیـت را  كند تا آنجا كه سعی و تالش برای پیدا كردن حداقل ثواب در انقیاد و اطاعت دارد و بتوا

 به شارع نسبت دهد، دعوت وی طاعت است.

 شود تا برادران عمالً تشکیالت را متوجه شوند ب ـ توبیخ تشکیالتی باعث می

توبیخ روی عمل سیاسی برای چیست؟ برای این است كه برادران در عمل متوجه تشکیالت باشند و اثرش را 

كنـد كـه بـا دیگـری همکـاری      گیرد و دعوت مـی  ش تماس میكنیم. مثالً فالن قوم و خوی بعینه مشاهده می

داشته باش و نیازی نیست كه با حقوق ناچیز اینجا بمانی به عالوه صد تا مشکالت و انتظارات كـه بعـداً نیـز    

 سنگینتر خواهد شد.

 ج ـ تأثیر توبیخ و تشویق مالی در تشیکالت الهی 
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 ـ نگرشهای مختلف به پول در تشکیالت 1

عوض شده اسـت. زیـرا   « پول مبارك»به « قدرت خرید اقتصادی»گویید برای ما معنای پول از  میشما حتماً 

 پولی كه برای انسان محاسبه و مراقبه بیاورد مبارك است و ارزش فقط به قدرت خرید در بازار نیست.

 ـ پول عامل اجیر شدن و ذلت در برابر دنیا باشد 1ـ  1

كرد. یکی از اشکال بسیار بد آن، اجیر شدن مـادی بـرای دنیـا، آن هـم بـا       توان معنا پول را به چند نحوه می

خواهم كه چنـین پـولی را كـه حاصـل      ضعف در برابر دنیا است كه این بدترین كار است از خداوند تعالی می

ضعف نسبت به دنیا است نصیب احدی از شما نگرداند و باید دانست كه ذلت حقیقـی ـ كـه خـارج شـدن از      

باشد ولو میلیاردها از آن در دست شما باشد. ضعف و سـجده در برابـر    اوند است در همین پول میاطاعت خد

 دنیا و انکسار در مقابل دنیا حتی برای یک ساعت هم صحیح نیست.

 ـ پول شاخصه بندگی و انجام وظیفه باشد 1ـ  2

باشـد. هماننـد    یفـه تـان مـی   پول، درمعنای دیگر، وسیله تنبه و توجه شما به اخالص و بندگی وعمل بـه وظ 

شـوید.   توانید اوقات خـود را تنظـیم نمائیـد و از داشـتن آن خوشـحال مـی       ساعت، كه به وسیله آن، شما می

تواند وقتش را به خوبی تنظیم كند. به صورت فردی برای كسی  گویید اگر انسان ساعت نداشته باشد، نمی می

هم ممکن باشد، اثر جمعی را نخواهد داشت. لذا تعاون بر  شود. و اگر محاسبه و مراقبه و مشراطه حاصل نمی

 بر غیر از خود بر است.

 ـ توبیخ و تشویق مالی برای اصالح تمایالت و تصمیم گیریهاست  2

نباید برادران بگویندكه چرا توبیخ و تشویق مالی را قرار داده اید. به چه اعتبـار و روی چـه حسـابی، تشـویق     

كنم. اصالح تصمیم گیری و عالقه ونظام عالقه های كار  شه مطلب را برایتان روشن میمالی را گذاشته اید؟ ری

 جمعی را اصالح كردن به معنای ذلت در برابر دنیا نیست.

 ـ توبیخ و تشویق مالی برای انجام گرفتن جمعی كارها است  3
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وقدرت ما ضـریب پیـدا كنـد.    اینکار برای این است كه بتوانیم همکاری كنیم و كار جمعی منظم پیدا نماییم 

یعنی كار ما در تحقیق فردی نباشد و قدرت تحقیق ما ضریب بخورد. چـرا؟ و بـه چـه هـدفی؟ بـرای اینکـه       

كنیم، سهیم باشم. بنابراین این چنین پولی را  بتوانیم در بر طرف كردن خالء هایی كه در جامعه احساس می

 ارزد؟ شود یا نمیارزد تا وسیله توبیخ و تشویق  شود گفت كه می می

   تشریح وظایف معاونت سیاسی درتشکیالت3ـاصل بحث )

 ـ مقدمه

 الف ـ تشکیالت دارای سه معاونت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی است 

كنیم و امیدواریم تدریجاً بقیه قسمتها را هم مالحظه در اینجا طبقه بندی مختصری را خدمت شما عرض می

اسی، فرهنگی، اقتصادی  دارد كه من برگه معاونت سیاسـی را در دسـت   كنیم. هر تشکیالت سه معاونت )سی

 دهم. دارم و آن را توضیح می

 ب ـ حد اولیه سیاست ظرفیت وابستگی روحی به موال است 

معنای حد اولیه سیاست عبارتست از تعلق، تمایل و ظرفیت وابستگی روحی به موال )بحث فلسفی  آن قـبالً  

 شویم  بحثها نمی بیان شده و االن وارد آن

 گردد ج ـ سیاست به سه قسم والیت سیاسی، والیت فرهنگی و والیت اقتصادی تقسیم می

نقش سیاست در والیت سیاسی این است كه تعلق به والیت سیاسی را باال ببرد. در والیـت فرهنگـی، نقـش    

فـزایش تعلـق بـه والیـت     سیاست باال بردن تعلق به والیت فرهنگی و نیز در والیت اقتصادی، كـار سیاسـت ا  

 باشد. اقتصادی است، ولی با شیوه های م تناسب با هر موضوع كه مجموعش در اختیار معاونت سیاسی می

 د ـ معاونت سیاسی مأمور توسعه والیت سیاسی است

معاونت سیاسی، مأمور توسعه والیت سیاسی یعنی تعلق عموم افراد )نه فقط افراد بخش خودش  نسـبت بـه   

باشد. یعنی سیاست در هر سه باید توسعه پیدا كند )اولیه جـداول در   سی، فرهنگی و اقتصادی میوالیت سیا

 باالی صفحه 
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 ـ ذی المقدمه

 الف ـ سیاست در والیت سیاسی

 ـ در قدم اول باید عالقه عمومی به توسعه تولی نسبت به كل )نظام  وجود داشته باشد  2

یاسی نسبت به نظام والیت سیاسی در كل نظام یعنی، چه افرادی كه مفهوم باال بودن عالقه به توسعه تولی س

مربوط به بخش والیت سیاسی هستند و چه افراید كه در بخش والیت سیاسی هستند ، باید نسبت به والیت 

سیاسی )نسبت به معاونت سیاسی  افزایش تولی پیدا كنند یعنی اطاعت، عشق و عاله و حرف شنویشان زیاد 

ر حقیقت عالقه عمومی و تولی در كل نظام نسبت به این بخش پیداشود. یعنی بنده هم خـودم  شود. یعنی د

به حرف معاون سیاسی توجه كنم و هم دوست بدارم كه دیگران نیز )چه در بخش سیاسـی و چـه در دیگـر    

بخشها  حرف ایشان را بشنوند. فردی كه اینگونه باشـد، در غیـاب معـاون سیاسـی )آقـای محسـنی  حـرف        

 زند. نمی

شما باید بخش سیاسی را به عنوان یک نظام بشناسید و بگویید باید ایـن بخـش )بخـش معاونـت سیاسـی       

توسعه تولی پیدا كند و عالقمندی به این بخش زیاد شود. و از عملکرد این بخش انتقاد نکنند و به آن تـولی  

 ان خواهد رسید .داشته با شند. )اینکه ضعفهای آن چگونه جبران شود، بعداً به عرضت

وقتی در یک بخش عالقه شما زیاد شود، در حقیقت نسبت به كل و عملکرد نظام است. لذا برای اینکه تـولی  

 به نظام باال رود، باید تولی به این بخش )بخش سیاسی  افزایش یابد.

 ـ در قدم دوم باید عالقه عمومی به توسعه تولی نسبت به مناصب سیاسی وجود داشته باشد  2

قسمت دوم این است كه پذیرش نسبت به مناصب سیاسی یعنی پـذیرش سلسـله مراتـب سیاسـی در نظـام      

والیت سیاسی و در كل نظام جود داشته باشد انسان باید هم یک بخش را بپذیرد وهم سلسله مراتبی را كـه  

و منصب وجود داشته در آن بخش وجود دارد، نگوید كه اینجا الزم نبود كه دو نفر حق نظر داشته باشند و د

باشد، بلکه یک منصب هم كافی بود یعنی چند و چون در مناصب سیاسی آن بخـش نکنـد. بایـد مناصـب را     

 شناخت و به آنها حق دخالت داد. و خود در مقابل آنها پذیرش داشته باشد.
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تان عـرض  گوییم؟ متناظر با اینها ما یـک تکـالیفی را معـین كـردیم )كـه بعـدًا خـدمت       چرا چنین چیزی می

رود. كسی كه تولی سیاسی ندارد و  كنیم و در نتیجه آن تولی سیاسی باال می كنیم  یک تصمیم گیری می می

زند، را گفته ایـم كـه دارای    زند. علیه بخش فرهنگی و بخش اقتصادی حرف می علیه بخش سیاسی حرف می

ایم كه قابل نقـض اسـت. ایشـان نـه     چنین جریمه ای است. یک هشتم اصل قرارداد را در چند بند قرار داده 

 شود. كند بلکه چوب الی چر  میگذارد و مانع حركت تشکیالت نیز می تنها خودش كار نمی

كند. و نسـبت بـه كـار     بالعکس كسی كه تولی سیاسی او خوب است، دیگران را به داشتن تولی، تحریض می

اطر خدا باشد خیلی خوب است . كه اگر جمعی تعصب دارد. )چنانچه بعداً هم خواهیم گفت اگر تعصب به خ

تعصب نداشته باشد جای سئوال است، كه چرا غیرت دینی و  غیرت نسبت به كار نـدارد )و ایـن خیلـی بـد     

 است  نباید غیرت به كار جمعی را با عجب و خود پسندی قاطی كرد.

 باشد ـ در قدم سوم باید عالقه عمومی نسبت به عملکرد عناصر تشکیالت وجود داشته 3

سومین قسمت، تمایل به عملکرد تشکیالتی نسبت به نظام والیت سیاسی است تا اینجا هم نظام، هم معاونت 

گوید ضوابط سیاسی كار درستی نیست. بنا بود كـه مـا    پذیرد. یعنی نمی سیاسی را در تشکیالت به خوبی می

پیدا كنیم. كار سیاسـی بـرای چـه؟    كار فرهنگی كنیم، تقریر بنویسیم، بحث كرده و یک گمشده فرهنگی را 

باید انست كه كار سیاسی برای این است كه كارهایمان ضریب پیدا كند. یعنی هم نسـبت بـه مطلـب خـوب     

 مسلط شوید و هم كارایی خوبی پیدا كنید. و هم در تولید مفاهیم سهم تأثیر داشته باشید.

شود علیه تکلیفی كه اشخاص صاحب منصـب   حاال اگر بخش سیاسی و مناصب آن را نیز قبول كردیم. آیا می

اصـالً  »كنند و در برابر عملکرد كه دارند حرف بزنیم؟ یا نه، باید عملکرد آنها را پذیرفت اینکه كسی بگوید  می

كنـد كـه    نیست برای تشکیالت ضرر دارد. چون گاهی انسان خیال مـی « فالنی به اندازه من مطلب را متوجه

توانـد، و   شود كه مثل اینکه نمی خواهند تا و بگوید، متوجه می ین كه از او میدهد. هم مطلبی را تشیخص می

داده است. معاونت سیاسی باید بتواند آن فرد را كمک كند و بـه   برای او توهم شده بود كه بهتر تشخیص می

 بلوغ الزم برای نشر و همکاری و تعاون الهی بر بر، برساند.
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 ب ـ سیاست در والیت فرهنگی

 عاون سیاسی باید عالقه نسبت به بخش فرهنگی را نیز باال ببرد.ـ م 1

سیاست در والیت فرهنگی یعنی اینکه معاونت سیاسی نه تنها عالقه هـا را نسـبت بـه بخـش خـودش بلکـه       

برود. عالقه نسبت به بخش فرهنگی چیست و در چه قسـمتهایی اسـت؟    نسبت به بخش فرهنگی نیز باال می

كنم كه طبیعتاً سه دسته كردن نسبت به مباحث فلسفی است و در آن  شاره عرض میالبته به صورت خیلی ا

 دهیم. خصوص زیاد تویح نمی

بخـش عینیـت نسـبت بـه امـر      »و بخـش سـوم آن   « بخـش تمـل  »، بخش دوم «بخش ظرفیت»بخش اول، 

 است.« سیاست

 ـ سیاست در والیت فرهنگی به معنی ارتقاء جهت و باال برد اخالص است 2

یاست در والیت فرهنگی این است كه جهت و ارتقاء جهت را افزایش دهد. یعنی باید دیـد، اخـالص،   نقش س

غیرت سیاسی و تعصب ما برای خا هست یا نـه؟ كـارایی نظـام والیـت سیاسـی در كـل نظـام را بـرای چـه          

نی همکـار  خواهم؟ آیا برای این كه آقای محسنی دوست، رفیق و آشنای من است؟ یا اینکه با آقای محس می

هستم؟ باید بخش خود ما برای خود ما باشد، یا اینکه مطلب دیگـری اسـت؟ بلکـه كـاری بـا شـخص آقـای        

محسنی ندارم و خالصاً هلل سعی دارم كه ایشان را به تقوا تذكر بدهم وایشان نیز برای من یادآور تقوا باشند. و 

خدا و برای این است كه وظیفـه هـا خـوب    دعوت از دیگران برای داشتن تولی نسبت به این بخش، به خاطر 

انجام گیرد. اخالص، باال بردن تصمیم گیری متناسب با مقصد تشکیالت برای ارتقاء سیاست فرهنگی یا تولی 

به فرهنگ و عالقه فرهنگی است. در قدم بعد، باال بردن سطح مسابقه در كـارایی سیاسـی اسـت )كـه خـود      

 توضیحی خواهد داشت .

 باال رفتن كارایی یک بخش تعصب و همیت خدایی است ـ عالقه نسبت به

خوهیم سطح كارایی معاونت در یک نظام باال رفته  تفاوت بین كارایی فردی و كارایی در نظام یعنی اینکه: می

و قدرت آن افزایش پیدا كند. برایان امر كارایی باید هلل باشد یعنی نسبت به این بخش بایـد غیـرت سیاسـی    
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غیرت سیاسی باید هلل باشد نه تعصب خاص و صرفاً به این جهت كه چون خودم در آن بخـش  پیدا شود. این 

خواهیم كه كارایی نسبت به كل نظـام   هستم پس بقیه را تحقیر كنم و قدرت اینجا را باال ببرم، و در واقع می

 بیشتر شود یعنی باید حرف همه بخشها را پذیرفت.

بی دارد، ممکن است كسی بگوید لزومی ندارد كه برگه خود ارزیابی پر این بخش برای امتحان برگه خود ارزیا

شود هر چه خواسـتند كـم كننـد، ایـن كـار       شود و اگر صورت كار بدهیم، ریا می كنیم چون، انسان مقید می

خواهم هر چه كـه   زند. یک موقع می خوب نیست. چون تک روی است. این كار به مسلمین و مقصد ضرر می

 به نفع كنم. باید همیت و غیرت باشد ولی همیت ا لهی باشد. شود تبلغی می

پس سطح كارایی یک بخش دركل نظام باید افزایش پیدا كند و بهتر بشود و پذیرش نسبت به كل كار نسبت 

كنـد. مفـاد ایـن     به مناصب و نیز نسبت به عملکردها بیشتر شود. نگویید فالنی نسبت به ما اعمال غرض مـی 

نسبت به عملکرد حرف دارند. و اینکه فالن قانون اصالً برای چه وضع شده است، معنایش  حرف این است كه

آن است كه با خود نظام بخش سیاسی حرف دارند، نگویند این منصب كم و زیاد است. اگـر نسـبت بـه ایـن     

 مسائل مواظبت و همیت و غیرت الهی باشد بسیار خوب است.

است كه مثالً: یک دوادزهم روی پنج تا بند است كه اگر این پنج بند  باال بردن سطح تصمیم گیری مانند این

از او كسر شود، نباید شخص، بگوید كه این یک دوازدهم از كجا آمد؟ چوناین  را شخص مخالفت كرد آن 

 خودش یک حسابی دارد.

انسان برای به چنگ آوردن مقام مسابقه ـ باال بردن سطح مسابقه سیاسی باید توضیحی  عرض كنم. گاهی  3

گذارد و زمانی كه مقام به او داده نشود، قهر كند. حاال مقام قابل توجهی هم نیست )حتـی مقـام جهـانی     می

خورد كه بگویند تو زیر دست فالنی انجام وظیفـه كـن، و او از تـو امتحـان      هم، مقام نیست  ولی به او بر می

 كار تو است و او به شما نمره بدهد. گیرد، و آن دیگری ناظر بر می

گاهی مسابقه بر سر به دست آوردن مقام است و گاهی بر سر بیشتر خدمت كـردن و كمتـر انتظـار داشـتن،     

معنای باال بردن سطح مسابقه در كارائی سیاسی یعنی بیشتر كار كردن در بخش خود، بیشتر كار كـردن بـه   
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م، بلکه بدان معناست كه در سهم خودم بیشتر كار كنم و كارائی معنی آن نیست كه من منصب باالئی را بگیر

 و السالم         خود را تقویت نمایم.
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 بسمه تعالی

 آموزش سیاسی

 6جلسه 

1818 

 عنوان كلی: خصوصیات تشکیالت و همکاری تشکیالت

 17/11/71تاریخ: 

 فهرست:

 دهدـ مقدمه: تقسیم كار به حسب موضوعات مورد بررسی كار جمعی را تحویل نمی

ـ معموالً تقسیم كاری كه به عنوان كار جمعی در حوزه انجام گرفته است بصورت فوق بوده 

 است 

 ـ این نوع تشکیالت كار جمعی را تحویل نداده و رشد پذیر نیست

 مکاری تشکیالتی : خصوصیات تشکیالت و ه1ـ اصل بحث)

الف ـ تشکیالت باید رشد پذیر باشد یعنی قدرت جذب و حل غیر را در درون خود داشته و 

 صالح و فساد خود را بهتر تشخیص دهد

 گرددكند بلکه اختیارات، از روی فهم به نفع او حل میـ تشکیالت سلب اراده نمی

ل منجر شده و حاكمیت بر ب ـ كار تشکیالتی آن است كه به رشد در حساسیت، فکر و عم

 شرایط را تحویل دهد

 ج ـ تعیین اولویت مطلوب در حساسیت افراد، برای كار تشکیالتی 

ـ در حساسیت اول افراد تشکیالت باید ارزیابی منتجه كار تشکیالت در بیرون تشکیالت  1

 باشند

 گر باشدـ حساسیت دوم افراد تشکیالت باید گردش صحیح كارها در بخشها و افراد دی 2

 د ـ تشکیالت باید شجاع باشد، یعنی در برخورد با حوادث متزلزل نگردد

 هـ ـ همه اوصاف كمال برای یک فرد، نسبت تشکیالت هم قابلیت هم قابلیت ترجمه دارد 

و ـ ثبات ضوابط به معنی عدم رشد است لذا افراد باید از تغییر ضوابط تشکیالت استقبال 

 نمایند

كند كه در موضع رهبری حوادث فرهنگی و تبدل در موضوعات آن كار می ز ـ برای تشکیالتی

 حل مسائل روزمره جامعه یک امر تفننی است 
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ـ تفکر اجتماعی كفار به حدی رسیده است كه بوسیله تئوریها و احتماالت جدید، قدرت رهبری 

 اندحوادث تا دهها سال آینده را پیدا نموده

 پیدا شده است ـ برای كفار شرح صدر اجتماعی 

 ـ شدت و نظم كفار حاصل تهذیب اجتماعی است نه تهذیب فردی

 رشد نماید« تمایالت سازمان»ح ـ در كار تشکیالتی باید 

 افراد بصورت سازمانی رشد یابد « اخالق، ادراك و عمل»ط ـ كار تشکیالتی آن است كه 

كار بخش و كل مجموعه  ی ـ در كار تشکیالتی فرد تنها دلسوز كار خود نیست بلکه دلسوز

 است 

ای كه كارائی كل ـ دلسوزی نسبت به حركت كلی تشکیالت یعنی اصالح كار خود، بگونه

 مجموعه باالتر رود

  : وظائف معاونتها در تشکیالت2ـ اصل بحث)

 ـ مقدمه: ما در صدد ساختن یک تشکیالت فرهنگی در حال رشد توسعه هستیم 

 ـ ذی المقدمه:
در سه بخش سیاسی، فرهنگی، « رشد و تولی و عالقه افراد»سی مسئول الف ـ معاون سیا
 اقتصادی است 

 در سه بخش سیاسی، اقتصادی فرهنگی است « رشد جهت»ب ـ معاون فرهنگی مسئول 
 ج ـ معاون اقتصادی نیز مسئول رشد اقتصادی هر سه بخش است 

 ـ چند تذكر:
داد بدنبال تأسیس این ستان  را انجام میـ اگر مجموعه دیگری وظیفه این تشکیالت )فرهنگ 1

 آمدیمتشکیالت بر نمی
 ها شیرین خواهد شدـ اگر همت عالی و برای خدا باشد سختی 2

 نمایدـ هیچ ا مری به اندازه ارتباط با خدا و اولیاء او مشکالت را سهل نمی
ت، لذا توجه ـ مشکالت مسملین در زمان حاضر موضوعاً از مشکالت زمان قبل، بزرگتر اس 3

 تواند منشأ بركات زیادی گرددخالصانه به رفع آن می
 عملی بشر در جمیع جوانب هستند« روحی، فکری، عملی»هدایت  ـ متفکرین كافر مدعی

 اندـ كفار لذتها و نیازهای جدید برای بشر ایجاد كرده
 ـ مومنین باید با تمام وجود در رفع حصار از حقائق اسالم همت گمارند

 توصیه استفاده از بركات ماه رجب به برادران  ـ 4
 ـ استغفار در ماه رجب اثر خاص دارد



 بسمه تعالی

 

 دهد ـ مقدمه: تقسیم كار به حسب موضوعات مورد بررسی كار جمعی از تحویل نمی

ـ معموالً تقسیم كاری كه به عنوان كار جمعی در حوزه انجام گرفته است به صورت فوق بوده 

 است

سالم و المسلمین حسینی: بسم اهلل الرحمن الرحیم... یکی از مسائل ضروری كه باید حجت اال

بدان توجه داشت و )چه در این جلسه و چه در جلسات آینده  تذكر آن و به نحاء مختلف،الزم 

است، مسئله پیدایش فرهنگ كار جمعی به معنای آن نیست كه روی كاغذ، بر حسب 

 جام گیرد.موضوعات مختلف، تقسیم كار ان

گیرد سر و سامان دهیم، یک راه این است  فرضاً اگر بخواهید به تحقیقاتی كه در حوزه انجام می

ـ  1رسانند تقسیم كنیم و بگوییم : منابع عبارتند از:  كه بر حسب مانعی كه ما را به وحی می

آنگاه افراد را  ـ آراء علمای دین. و 4ـ سیره مستمره تا زمان معصوم  3ـ احادث  2كتاب )قرآن  

دسته بندی كرده، هر عده ای را متکفل یکی از این منابع نمائیم، و یک دسته بندی داخلی هم 

كنند باید از نظر ادبی، شأن  برای هر كدام داشته باشیم، مثالً بخضی كه درباره قرآن كار می

هایی كه در حوزه نزول آیات، تقسیم آیات به كالمی، فقهی و ... كار كنند، و تا كنون نوع كار

برای درست كردن تشکیالت، انجام گرفته است، از همین دست بوده است. یک بخش تبلغیات 

بخش مربوط به امور معیشتی طالب و ... حاال از دسته بندی و طبقه بندی موضوعات كه خود 

 احتیاج به روش دارد بگذریم، چون فعالً موضوع بحث نیستند.
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کر فردی به نحو احسن وجود دارد و برای كار جمعی هم ممکن در حوزه های ما، تهذیب و تف

خواهند بر روی  است عده ای در یک جا جمع شده و تقسیم كار نمایند مثالً، چند نفر كه می

شود تفسیر خاصی را ببیند، سپس خالصه آنها را جمع  تفسیر كار كنند، هر نفر موظف می

گذارند و كار  کی دو احتمال كنار یکدیگر میكرده، با حذف مکررات، مطالب زبده آن را با ی

گیرد. مانند كسی كه كریم نباشد، اسم او را كریم آقا بگذارند. در اینجا نیز  جمعی، نام می

توان تأثیر رشد ادراك یک نفر را در  توان اسمش را تشکیالت و كار جمعی گذاشت، و می می

ه نمود و حتی موضوع ادراك نیز ممکن رشد ادراكی فرد دیگر و باالتر از آن، درك كل، مشاهد

 است عوض شود.

در هر حال فرهنگ كار جمعی در حوزه نیست به نحوه ای كه عملکرد فرهنگی و منطقشان 

یعنی نحوه همکاری فرهنگی كه در حاصل یک برنامه ای سهیم باشند و با منطق مجموعه ای 

یز تعاریف همدیگر را اصالح كنند و به كه رتبه كارها را با هم بیند و نسبت ها را اصالح كند و ن

تعاریف توسعه یافته تری برسند، و همچین آنگونه نیست كه احکام همدیگر را اصالح كرده، به 

 احکام توسعه یافته تری برسند و به روشهای رشد یافته تری برسند.

مین شود. و همین خالء در بین مسل دستگاه كفار بگونه ای است كه آثار عملشان دیده می

موجب شده است كه در قسمتهای مختلف، در برابر كفار، تضعیف شوند و تا حدی كه در زمینه 

های فراوانی خود را محتاج كفار دانسته، و در علم اداره، حتی در مسئله والیت بگویند، بهتر 

 است مدیریت را از آنها یاد بگیریم.

 ر نیست ـ این نوع تشکیالت كار جمعی را تحویل نداده و رشد پذی
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موضوع بحث ما این است: تشکیالت، تنها به این نیست كه كارها تفکیک شود و برای هر كدام 

از بخشها، مسئول و بودجه و امکانات خاصی، تخصیص داده شود و سعی شود كه به آنها 

رسمیت سیاسی داده شود. با فرض اینکه چنین چیزی درست كنیم، مانند مجموعه ای است 

سازد به فکر آن نیست كه چند مدت  ارد چنانچه وقتی انسان مجسمه ای میكه قدرت رشد ند

كند. عالوه بر اینکه مجسمه تولید مثل ندارد، استهالك هم  شود و تولید مثل می دیگر اضافه می

توان نام آن را  شکند. بنابراین، نمی پوسد و قطعه آن می خواهد داشت یعنی خرج دارد، می

 تشکیالت نامید.

  : خصوصیات تشکیالت وهمکاری تشکیالتی1حث)ـ اصل ب

الف ـ تشکیالت باید رشد پذیر باشد یعنی قدرت جذب و حل غیر را در درون خود داشته و 

 صالح و فساد خود را بهتر تشخیص دهد

تشکیالت از این ویژگی برخودار است كه، در تمام شئون باید رشد و نمو داشته باشد. توسعه 

عنایش آن است كه قدرت جذب و حل غیر را در درون خودش داشته نظامیان یا سازمان، م

 باشد.

شود، ابتدا تجزیه و تحلیل ساده ای  خورید، وارد دستگاه گوارشی می همانطور كه وقتی غذا می

شود. سپس  گیرد. پس ازآن كه شیره آن گرفته شد، به كبد فرستاده می بر روی آن انجام می

شود. اینجاست كه جزئی از سلول و در  ده و جذب آن میتوسط خون به سمت سلول هدایت ش

 نهایت جزئی از اندام انسان شده و فعالیت حیاتی دارد.

تشکیالت نیز باید مانند انسان باشد، یک انسان در طفولیت قدرت تعقل ندارد. وقتی بزرگ و 

در تصرف فهمد و هم كارایی او  یابد، هم بهتر می شود، قدرت عقلی او افزایش می رشید می
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تواند د رحوادثتعیین موضع كند . چگونه یک بچه وقتی كه  رود )یعنی بهتر می عینی باال می

شود، صحیح است گفته شود كه، اكنون م یتواند حساب كارهایش را داشته باشد. به  بزرگ می

هر كار چه ارش و بهایی بدهد، روی چه كاری قرص و محکم بایستد و از چه كاری صرف نظر 

 تشکیالت نیز باید اینگونه باشد.كند، 

 گردد كند بلکه اختیارات، از روی فهم به نفع او حل می ـ تشکیالت سلب اراده نمی

اگر تشکیالت را رشد پذیر و دارای قدرت حل اختیارات غیر دانستیم )چنانچه ممکن است به 

اهلل تعالی  ذهن برسد  به معنی سلب اراده نیست. چون اگر كسی مانند حضرت سلمان )رضوان

از روی فهم و شناخت، به دلیل احساس ضعف « جعل هواه هلوا علیهاً)علیه السالم »علیه  كه 

بزرگتر، اختیارش را به شخص قویتر سپرد، معنای این كار ضعف در تصمیم گیری نیست بلکه 

 فهم بیشتر است.

گ و سرلشکر فرمایند: اگر به كلمه توحید هجوم صورت گرفت و حتی سرهن اینکه فقها می

فاسقی فرماندهی را بر عهده داشت، اطاعت از وی واجب است، به این معنا نیست كه حاكمیت 

فاسق به دلیل فاسق بودنش پذیرفته شده است بلکه نشان م یدهد حمایت از كمله توحید باالتر 

از آن است كه منافع شخصی و جزئی از دست برود. یعنی فرمانده فاسق ممکن است ظلم و 

 ض بیجا روا دارد ولی تعرض بیجای او را در قبال نفع عظیمی تحمیل خواهید كرد.تعر

ب ـ كار تشکیالتی آن است كه به رشد حساسیت، فکر و عمل منجر شده و حاكمیت بر شرایط 

 را تحویل دهد 
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تشکیالت این خاصیت را دارد كه رشد در حساسیت، تفکر، عمل، نهایتاً حاكمیت بر شرایط، 

ند. همان طور كه علمای اخالق اعتدال در قوای عقلیه، غضبیه و شهویه فرد الزم ك ایجاد می

 دانند. این اعتدال به نحو باالتری باید در تشکیالت رعایت و حتی باید توسعه پیدا نماید. می

 ج ـ تعیین اولویت مطلوب در حساسیت افراد، برای كار تشکیالتی

 ابی منتجه كار تشکیالت در بیرون تشکیالت باشدـ حساسیت اول افراد تشکیالت باید ارزی 1

شود كه چگونه آنها با آنکه  شنود متأثر می وقتی انسان بعضی مسائل را در مورد بالد كفر می

گویند هر فرد ژاپنی برای خودش  قلوبشان متشتت است در باطل خودشان مقاوم هستند، می

كند. دیگری خانه ای  ر آن زندگی میسه خانه قائل است، یکی خانه ای كه با زن و فرزندش د

و خانه سوم وی كل مملکت یا ژاپن است. طبعاً به  9كند )مثالً شركت یا اداره كه در آن كار می

دارد، آنگاه منفعت شركت و اداره اش و در درجه  ترتیب اهمیت، اول منافع ژاپن را مقدم می

 آخر منفعت منزل و خودش را مد نظر دارد.

ها )گذشتن از حقوق جزئی برای حقوق و منافع باتر نظامشان ، شرح صدر معنی این كار آن

 للکفر است.

در یک تشیکالت الهی، باید افراد طوری باشند كه اول به فکر دین باشند و اندیشه شان این 

باشد كه منتجه كار ما در بیرون چگونه است و مطلبی كه حقانیتش )در یک نسبتی  برای ا 

سایش؟ حوادثی كه در برابر این مجموعه است چه نسبتی با توسعه و روشن شده است یا فر

تواند آن حوادث را به نحو فعال تغییر داده  رشد آن مجموعه دارند، و ببیند آیا این مجموعه می

 شود. و به نفع خودش حل كند یا منفعل است و در آنها حل می

 بخشها و افراد دیگر باشد ـ حساسیت دوم افراد تشکیالت، باید گردش صحیح كارها در 2
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كند بی تفاوت باشد، باید درباره  عضو تشکیالت، نباید نسبت به مسائلی كه تشکیالت پیدا می

دهند یا نه حساس باشد و اگر در كار بخشها و  اینکه كلیه اعضاء كارهایشان را خوب انجام می

زند را رنجو و ضعیف سایر افراد ضعفی مشاهده كرد اندهناك شود. همانند پدری كه وقتی فر

گردد  سوزد و دنبال راهی می دهد كه ضعف او را از پای در آورد، دلش می بیند و احتمال می می

كند نمرات او خوب نیست و ممکن است مردود شود،  تا و را مداوا كند، و یا وقتی مشاهده می

و به او كند از وقت خودش مایه گذارد  شود، اگر وسط سال هم هست، سعی می غمگین می

كند و اگر توبیخ الزم دارد او را توبیخ  كمک كند. اگر تشویق نیاز دارد، او را تشویق و نوازش می

 كند. می

كند و  كند كار خودش را خوب انجام دهد و هم، از فرزندش غفلت نمی بهر صورت هم سعی می

و باید « هند نوشتمن اگر نیکم اگر بد، تو برو خود را باش كه گناه دگران بر تو نخوا»بگوید 

كند دیگر  انسان به گونه ای باشد كه اگر كلمه توحید آسیب ببیند و در قسمتی كه كار می

بخشها ضعیف عمل كند و از او كاری ساختهب اشد، احساس كند در قبر، آرامش نخواهد 

 داشت.

 د ـ تشکیالت باید شجاع باشد، یعنی در برخورد با حوادث متزلزل نگردد

و اوصاف تشکیالت، باید كرامت انسانی جاری باشد. یک انسان شجاع از حوادث در همه هویت 

كند. واگر یک تشکیالت نیز، متزلزل شد شجاعت ترسد یعنی حوادث او را سست نمینمی

 تشکیالتی نخواهد داشت.

 هـ همه اوصاف كمال برای یک فرد، نسبت به تشکیالت هم قابلیت ترجمه دارد



 ····························································································  123 

و محلی به اخالق پسندیده و اصواف مختلفی كه علمای اخالق ذكر تواند مزین  یک فرد می

كرده اند باشد. شجاع، كریم و محکم باشد به راحتی از جا در نرود و ... این اخالق برای یک 

 تشکیالت و توسعه آن نیز قابلیت ترجمه دارد.

تی استقبال و ـ ثبات ضوابط به معنی عدم رشد است لذا افراد باید از تغییر ضوابط تشیکال

 نمایند.

تشکیالت باید توسعه پذیر باشد، در غیر این صورت حساسیت افراد نسبت به خودشان و نسبت 

به انجام وظائفشان باال نخواهد رفت، و از عدم تغییر ضوابط ناراحت نخواهند بود و این عالمت 

وابط به سکون برای تشکیالت است. اگر برای مدتی ضوابط خوب انجام شد، نباید همان ض

صورت عادی در آید بلکه باید به دنبال ضوابطی بود كه درجه دقت كارها، سطح كارها و موضوع 

 كارها را عوض نماید.

اگر برای افراد تشکیالت امتحانات ساده سال اول در حد الف و باء نوشتن قرار دهند نباید 

نویسیم و  غلط نمی خوشحال شوند كه در انجام كارهایمان موفق هستیم چون الف و باء را

شمارش اعداد از یک تا ده را هم بلد هستیم این برای افرادی مثل شما خیلی زشت است و باید 

از خود سئوال كنید كه چرا در حد ریشه های فلسفی نسبتها و كمایت و اصل سنجش و 

 شویم. محاسبه امتحان نمی

كنند  ر موضوعات آن كار میز ـ برای تشکیالتی كه در موضع رهبری حوادث فرهنگی و تبدل د

 حل مسائل روزمره جامعه یک تفننی است

باید در ابزار رشد و توسعه حساسیت خود تشکیالت حادثه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی پیدا 

شود و مشخص شود كه چگونه قدرت حل و پاسخگوئی به آنها را دارد؟ نباید حل حوادث 
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بر رها كردن كار تشکیالتی و نوشتن مقابله و فرهنگی در تشکیالت بگونه ای باشد كه متوقف 

امثال آن و یا متوقف بر اتمام درس فالن فرد گردد، كه در این صورت باید از خود پرسید كه 

 چرا تشکیالت ما توسعه الزم را برای حل این مسائل به صورت تشکیالتی دارا نیست؟

بسیار سه الست و باید حل  البته حل اینگونه مطالب به صورت تشکیالتی برای این مجموعه

مشکالت موجود جامعه یک كار تفننی در كنار دیگر كارها انجام پذیرد، و این امر جای تعجب 

ندارد، چون برای مجموعه ای كه بر روی تغییر موضوعات به موضوعات دیگر و درباره موضوعات 

وجود دارد آسان  كند حل مسائل جاری و مرضهایی كه در حال حاضر ومریضیهای آینده كار می

تواند ایجاد حادثه كند و بر كیفیت پیدایش حوادث  خواهد بود، چون چنین مجموعه ای می

حاكم باشد نه اینکه در برابر پیدایش حوادث درمانده شود و بخواهد به راهی كه دیگران در 

انفعالی  مقابل او قرار داده اند وارد شود و درم قابل حوادث ایجاد شده توسط كفار عکس العمل

نشان دهد و تابع حادثه ای كه در مقابل او قرار داده اند گردد و اگر هم بخواهد انفعالی عمل 

تواند در مقابل حوادث كفار عکس العمل خوب نشان دهد. در حالی كه ما باید  نکند حداكثر می

 ایجاد حادثه كنیم و كفار باید در حالت عکس العمل قرار گیرند.

كردن هم انفعال است ولی نه انفعال منفی، چون در برخورد با حوادث سه  عکس العملی برخورد

شود، یک وقت پیدایش حادثه  حالت وجود دارد، یک وقت انفعال او در حدی است كه تابع می

به دست او نیست اما قدرت مقابله با حوادث را دارد، و یک وقت در موضوع حوادث تصرف 

 ارند.كند و این سه خیلی با هم فرق د می

یک تشکیالت فرهنگی باید مشکالت جاری جامعه را به صورت تفننی حل نماید و كار اصلی او 

 توجه به توسعه موضوعات و ایجاد حوادث جدید است 
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ـ تفکر اجتماعی كفار به حدی رسیده است كه به وسیله تئوریها و احتماالت جدید قدرت 

 ند رهبری حوادث تا دهها سال آینده را پیدا نموده ا

كردیم معنای اینکه  شود، یک وقت پیش خود فکر می در جلسه قبل عرض شد باز هم تکرار می

كنند این است كه در حین انجام كار به فکر آینده هم  كفار برای پنجاه سال آینده فکر می

هستند، بعد دقت بیشتری كردیم و به ذهنمان آمد كه معنای آن این است كه باید یک عده ای 

روی حل مسائل آینده فکر كنند، و بعدها متوجه شدیم كه هیچ یک از این مطالب جداگانه 

ها و احتماالت جدیدی كه قدرت نیست، معنایش این است كه مرتباً طرحها، تئوریها، فلسفه

گردد، یعنی قدرت تفکر اجتماعی آنها و ظرفیت توسعه كارائی بیشتر داشته باشد، تولید می

 21دهد. ارائه  سال آینده را هم تحویل می 11كه پیش بینی حوادث  كارائی آنها به حدی است

 هزار صفحه مطلب جدید در ماه، آن هم تنها در ریاضیات گویای این معناست.

به صحبت اول بازگردیم، پس تشکیالت این نیست كه صرفاً تقسیم كار صورت پذیرد، مؤسسات 

تند و تقسیم كار هم در آنها وجود دارد، زیاد و احیاناً مشهوری مثل شورای مدیریت در قم هس

اما این مجسمه تشکیالت است نه خود تشکیالت، مجسمه تشکیالت هم رشد و نمو ندارد، مثل 

شود و هر روز چر  دنده اش ی شکند و تنازع بین اجزاء آن  ماشینی است كه هر روز پنچر می

 شود. كنید جای دیگر آن خراب می وجود دارد، هر جای آن را درست می

نمی شودگفت چرا برخورد احوال در زمان انبیاء نبوده است، چون در زمان انبیاء به اندازه عصر 

حاضر برای بشر كمال پیدا نشده بود، البته ممکن است سئوالی شود كه چگونه به چنین امری 

لکن گویند فساد دوره آخر الزمان از همه ادوار عالم بدتر است؟ معتقد هستید در حالی كه می

در مقابل این سئوال هم سئوال دیگری مطرح است كه آیا امکان داشت كه خدای متعال از 
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ابتدا، نه تنها حضرت بقیه اهلل )عج  را پشت پرده غیبت قرار ندهد، بلکه پشت سر خلقت 

خود را مقرر فرماید؟ یا اینکه این امر ممکن نیست و عالم « ولی»حضرت آدم ابوالبشر ظهور 

و این سیر هم درست است، همان طور كه برای فرد كمال قائل هستید برای عالم مسیری دارد 

هم یک سیر و كمالی قائل هستید كه بر اساس آن، زمان ارسال حضرت ختمی مرتبت و زمان 

شود. در دوره آخر الزمان علی رغم پیدایش   ظهور حضرت بقیه اهلل و اماثل آن مشخص می

ت به جوانب متعدد و پیدایش حیات اجتماعی و نظام والیت توسعه فساد و فحشاء قدرت التفا

برای بشر بیشتر شده است ولو االن در والیت طاغوت باشیم و از نظر جهانی در وضع بدی بسر 

ببریم، یعنی درست است كه در حال حاضر حضرت آیت اهلل خامنه ای پرچمدار مسلمین 

الی امیداوریم كه ابتدائاً پرچمداری همه هستند ولی پرچمدار كل جهان نیستند، انشاء اهلل تع

مستضعفین و مسلمین و به دنبال آن با فرج حضرت حجت )عج  پرچمداری كل عالم برقرار 

 شود ولی این امر برای جوامع بشری دارای یک سیری است.

 ـ برای كفار شرح صدر اجتماعی پیدا شده است 

و محاسبه، كیفیت شهوت و غضبت و  در زمان حاضر به همراه توسعه صنایع، نحوه ادراكات

سایر خصوصیت كفار نیز توسعه یافته است، شرح صدر للکفر ازجنبه فردی خارج شده و به 

شکل اجتماعی رسیده است، تمایالت آنها به هم گره خورده است، در عین اینکه قلوب آنها 

 متشتت است اما ادراكات و علم آنها شکل اجتماعی پیدا كرده است.

هم شکل اجتماعی پیدا كرده است كه نه فقط شركتهائی را كه درست كرده اند افراد به حدی 

كنند، بلکه آن را بیشتر به نفع  گذرند، و به صورت جمعی كار می از منافع شخصی خودشان می

دانند تا اینکه بخواهند تکی كار كنند و فردی كار بکنند، حتی باالتر از این  خودشان می
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گویند رقابتهای ما باید به جوری باشد كه آسیب به  شینند كنار هم و مین شركتهای ژاپن می

رقات كل محصوالت ژاپن نسبت به كل خارج نزند، باید برای رقابت خودمان مرز درست كنیم و 

سازید، این جور  سازم و شما ماشین نیسان می روی آن مرز كار كنیم، اگر من ماشین تویوتا می

ی دیگری را از بازار ژاپن خارج بکند و آن وقت آن یکی دیگر به نفع نباشد كه برتری تکنیک یک

شخصی خودش باشد، و لکن ظرفیت تولیدش به اندازه ظرفیت مجموعه نباشد و یک قسمت از 

كنم با یک محاسبه  گوید من چیزی كه كشف می سهم بازار خارج به دست دیگران بیفتد و می

دهم، مقدار تفاوت ماشین ما و شما باید یک مقدار  ای با یک داد و ستدی آن را یادتان می

خیلی كم باشد تا بتوانند بنز آلمان، یا شورلت آمریکائی را عقب بزند و از آن جلو بیفتند، اینهک 

فقط تویوتا جلو بیفتد و نیسان قدری عقب بیفتد، كه بنز جای آن را بگیرد مورد قبول ما 

م روی مرزهائی كه نسبت به خارج قدرت ارز را به نیست، یعنی رقابتهایشان و منعفتهایشان ه

زند، چون اگر قدرت ارز ژاپن سنگین تر شود برای خود اینها هم  كند دور می نفعشان تمام می

كند، آفتابه دزدی  خاصیت دارد و این همه معنای آن را دارد كه كفار رقابتهای كودكانه نمی

 كند، بلکه شرح صدر للکفر دارند. نمی

 نظم كفار حاصل تهذیب اجتماعی است نه تهذیب فردیـ شدت و 

درجلسه قبل هم خدمت شما گفتم كه، كارخانه تویوتا، انبار برای كاالهای ساخته شده خود 

فروشد و غصه مدیر عامل آن این است كه  كند و می ندارد چون مستقیماً آنها را سوار كشتی می

ماند و فکر  و ساعت در انبار كارخانه معضل میچرا مواد خام كارخانه پس از استخراج از معدن د

میکند كه بهره و نزول این مواد به ضرر توسعه كارخانه تویوتا است، و باید كارها به نحوی 
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تنظیم شود كه از وقت استخراج مواد تا زمان تبدیل شدن آنها به قدرت پولی ژاپن هیچ وقفه 

 ای وجود نداشته باشد و سرعت آن افزایش یابد.

د این حالت در كفار به چه خاطر است؟ اگر كسی فکر كند كه این وضع به خاطر پرورش و وجو

فعالیت فرد فرد انسانها است جامعه شناسی او ضعیف است، چون با آموزش و اصالح فردی 

توان نظم اجتماعی بوجود آورد، باید تفاوت تهذیب فردی و تهذیب اجتماعی را از یکدیگر  نمی

فردی بعضی بیشتر مستعد هستند و بعضی كمتر، ولی در تهذیب اجتماعی، شناخت، در تهذیب 

 باید مجموعه جلو برود تا بستر رشد فرد مهیا گردد.

 رشد نماید « تمایالت سازمان»ح ـ در كار تشکیالتی باید 

به اصل مطلب باز گردیم، صحبت بر سر این است كه حساسیت و موضوع میل یک مجموعه 

 عوض شود نه به صورت جمع افراد از هم جدا.باید به صورت جمعی 

پذیرند كه در برنامه هیچ  تمایالت سازمان و تشیکالت باید باال رود، یعنی هیچ یک از افراد نمی

 یک از بخشها خللی واقع گردد

البته تشکیالتهای دیگری كه در حوزه هستند به این محکمی عمل نکرده و به دنبال چنین 

بخش عمده عمل خصوصاً عمل سازمانی و اداره جامعه را به علوم  موضوعی هم نیستند آنها

سپارند، اگر از مؤسسه در راه حق سئوال كنید كه آیا شما قصد تصرف در فیزیک،  تجربی می

گویند بررسی ما مربوط به علوم انسانی  شیمی و ریاضی را دارید جواب منفی خواهد داد و می

پرسید كه آیا شما معتقد هستید كه فیزیک، شمیی هم است ولی اگر از برادران فرهنگستان ب

گویید كه من ممکن است بلد نباشم اثبات كنم ولی اینجا حرف این  اسالمی دارد، می

چیزهاست و صحبت این است كه علوم تجربی جهت دارد، اسالمی دارد، الحادی دارد، 
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لوم انسانی چه بخشش تکنولوژی اسالمی و الحادی دارد، شما از دفتر بزرگان بپرسید كه ع

گویند بخش تجربی آن به ما ربطی ندارد، معنا ندارد كه صرفه جوئی در مقایس  جهت دارد می

تولید در اقتصاد اسالمی یا غیر اسالمی داشته باشد، باصطالح اقتصادی معنا ندارد كه وانت 

حتماً  نزولی كه اسالم و غیر اسالمی داشته باشد و لکن فرهنگستان صحبتش این است كه

اسالمی و غیر اسالمی دارد. نباید انتظار داشت كه ما تشکیالت خود را به صورتی در آوریم كه 

وظیفه آن قالب درست كردن برای بخشها مختلفی باشد كه در هر یک كار فردی انجام 

 پذیرد، چرا كه این اوای تشکیالت را در آوردن و مجسمه تشکیالت را ساختن است. می

افراد به صورت سازمانی رشد یابد از « اخالق، ادارك و عمل»تی آن است كه ط ـ كار تشیکال

 باشد« جمعی و سازمانی»در آن « اخالق، ارداك و عمل»نظر ما تشکیالت آن است كه 

ی ـ در كار تشکیالتی فرد تنها دلسوز كار خود نیست بلکه دلسوز كار بخش خود و كل 

 مجموعه است 

كه هر فردی فقط به فکر خوب شدن كار خودش نباشد بلکه باید از نظر ما تشکیالت آن است 

طریق كمک به كار بخش و طریق كمک به كار مجموعه را بشناسد و نسبت به انجام مطلوب 

 كار همه قسمتها دلسوزی داشته باشد نه اینکه صرفاً به انتقاد و عیب جویی از سایرین بپردازد.

ی اصالح كار خود، بگونه ای كه كارائی كل ـ دلسوزی نسبت به حركت كل تشکیالت یعن

 مجموعه باالتر رود

حساسیت و دلسوزی فرد نسبت به كار بخش خودش و سایر بخشها نباید به كمک فردی به 

آنها منحصر گردد بلکه باید به فکر آن باشد كه باید از موضع خود به چه نحو عمل نماید تا 

 وع هم بخوبی انجام پذیرد.عالوه بر بخش خود كار سایر بخشها و كل مجم
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اگر روابط عناصر تشکیالت به این صورت در آمدو كار افراد ارتباط شدید با یکدیگر پیدا كرد، 

داند كه اگر دیر یا زود آمد تنها به خودش لطمه نزده است بلکه لطمه به  آن وقت شخص می

 واحد و گروه خود زده است.

د، یک مسئولیت نسبت به خودش دارد كه مطالب را بنابراین هر فرد چند مسئولیت به عهده دار

خوب بفهمند، منضبط باشد، نشاط و عالقه در كارش داشته باشد، اگر باید نوشته ای بنویسند با 

قلم خوب بنویسند )اقتصاد فرهنگ را خوب رعایت كنند  و خالصه تأثیر عینی خود را باال ببرند 

ها دارد، و یک مسئولیت هم نسبت به كل یک مسئولیت نسبت به گروه خودش و بقیه گروه

 مجموعه دارد كه عملکرد او نسبت به كل محاسبه گردد.

یک فرض این است كه مشخص بگوید همین كه من بحث را خوب بفهمم یا جمع پنج نفری را 

رود  ما خوب بفهمد كافی است و مهم نیست كه وضعیت كل گروه به شکل مطلوب به پیش می

نفری محصلین اكیپهای دو، سه، چهار  1111مثل درس خارج كه در جمع یا به شکل نامطلوب 

خواهند خودشان بفهمند، فرض دیگر این است كه  یا پنج نفری وجود دارد و هر جمعی می

داند و فرض سوم این است كه باالتر از این  شخص خود را مسئول فهمیدن و رشد همه افراد می

رائی مجموعه و رشد موضوعات مورد بحث تشکیالت را نه فقط فهمیدن دیگران بلکه نشاط و كا

هم خواهان است. به هر حال، انشاء اهلل تعالی تدریجاً همانجوری كه عرض كردم ضوابط تعیین 

شود، در جا زدن درست نیست، مرتب جلو باید  شود، وظائف تعیین و تشدید می و تشدید می

بت به همه بحثها به حدی كه خداوند برود، ما خدمتتان هستیم به یاری خدای متعال، و نس

كنید كه خوب نیست ضابطه  متعال توفیق دهد مراقبت داریم و شماها هم كم كم عادت می

گویید من استوی یومان فهو مغبون تشکیالتی كه هر ماه  یکسان بماند )انشاء اهلل تعالی  می
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ادیم تا به یک رشدی روز قبل، كار خوب انجام ند 4نخواهد رشد كند معنایش آن است كه در 

 نسبت به مرحله قبل برسیم و بشود یک تصمیم گیری جدید گرفت.

  : وظائف معاونتها در تشکیالت 2ـ اصل بحث)

 مقدمه: ما در صدد ساختن یک تشکیالت فرهنگی در حال رشد و توسعه هستیم

رسانیم.  بعد از این تقسیمی كه برای معاونت ها انجام گرفته را كم كم به عرض برادران می

مسئول گروه جناب آقای صدوق است، البته من شخاً در تمام جزئیات كار همراهتان هستم و 

دهند و هم در  كنند و جواب می كنم و ایشان لطف می مواظبت دارم وهم از ایشان سئوال می

ضوابطش، اصالحش، تعیین اختیارات و وظائف و عملکردها بنابراین از نظر مسئول بودن گروه 

ن مشخص است و از نظر اینکه گروه را رها كرده باشیم و بگوییم كه جوری ایشان صالح ایما

گوییم اینجوری نیست، نه ایشان دوست دارند  داند عمل بکند و ما كاری نداریم و بحث می می

 خواهم. نه شما و نه من خودم اینطوری می

فرهنگی درست شود كه رشد و  انشاء اهلل به دنبال این هستیم كه در اینجا یک نمونه تشکیالت

 توسعه آن مرتباً قابل مشاهده باشد.

مجموعه گروه سه معاونت دارد، معاون سیاسی جناب آقای محسنی هستند، معاون فرهنگی 

 جناب آقای حسینیان و معاون اقتصادی آقای ترابی.

 ـ ذی المقدمه

اسی، فرهنگی، در سه بخش سی« رشد تولی و عالقه افراد»الف ـ معاون سیاسی مسئول 

 اقتصادی است 
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آقای محسنی )بخش سیاسی  مسئول توسعه تولی و عالقه و شدت میلهاست اما نه فقط توسه 

میل و عالقه افراد بخش خودش، بلکه توسعه تولی همه گروه لذا بخش فرهنگی و اقتصادی هم 

نشان باید تولی سیاسی نسبت به بخش سیاسی داشته باشد یعنی به آقای محسنی و دوستا

عالقه داشته باشند، بنابراین معاون سیاسی مسئول توعه عالقه فرهنگی و اقتصادی سایر بخشها 

 باشد. نیز می

 در سه بخش سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است« رشد جهت»ب ـ معاون فرهنگی مسئول 

باشد، یعنی  هکذا معاون فرهنگی مسئول بررسی وضعیت، و رشد جهت در كل مجموعه می

 هنگ سیاست، فرهنگ فرهنگ و فرهنگ اقتصاد استمسئول فر

 ج ـ معاون اقتصادی نیز مسئول رشد اقتصادی هر سه بخش است 

 و هکذا بخش اقتصادی مسئولیت رشد اقتصادی همه بخشها را به عهده دارد. 

 ـ چند تذكر 

سیس داد به دنبال تأ ـ اگر چند مجموعه دیگر وظیفه این تشکالت )فرهنگستان  را انجام می 1

 آمدیم ایشان تشکیالت بر نمی

برادران توجه داشته باشند كاری كه دراینجا مشغول آن هستند غیر از كارهای است كه در 

دادیم كه مجموعه دیگر وظیفه  تشکیالتهای دیگر وجود دارد. بین خود و خدا اگر ما احتمال می

كردیم و ما هم زیر سایه  می دهد، احساس آزادی و فراغت بیشتری از تکلیف پیدا ما را انجام می

شدیم، مشغول بودن به این تشکیالت به خاطر این نیست كه ما هم مثل  آنها مشغول به كار می

بقیه دارای یک علم و دفتری باشیم بلکه به انگیزه پر كردن یک خأل بسیار مهمی كه در جامعه 



 ····························································································  133 

ی به والیت الهیه است بندد و مانع تول وجود دارد و دست ولی امر مسلمین را در شرایط می

 باشد. می

 ـ اگر همت عالی و برای خدا باشد سختی ها شیرین خواهد بود 2

دهید بیشتر فکر كنید تا سختیها آن به شما  انشاء اهلل امیدواریم كه ارزش كاری كه انجام می

دیگر « سختی»سخت نیاید و سختی آن به شیرینی بدل گردد، وقتی همت انسان باال باشد 

ست بلکه شیرین اطست. و یک وقت هم عالوه بر اینکه موضوع همت باالست موضوع سخت نی

 برای خداست و این اهمیت بیشتری دارد.

 نماید ـ هیچ امری به اندازه ارتباط با خدا و اولیاء او مشکالت راسهل نمی

ودتان داند كه اگر رابطه خ این اندازه اهتمام برای پر كردن خالء اسالمی برای كیست؟ خدا می

شود، هیچ چیز به اندازه ارتباط با خدا و  را با خدا محکم كنید مشکالت برای شما سهل می

كند، حضرت سید الشهداء)ع  به خدای متعال  اولیاء او مشکالت را آسان و روحیه را قوی نمی

شود، در این بین چند  بینم در محضر تو هستم، مشکالت در نزد من كوچک می فرمود وقتی می

خواهید مشکالت را تحمل كنید و دیگر اینکه  قابل توجه است، یکی اینکه برای چه می مطلب

خواهید آنرا تحمل كنید؟ اگر قدرت تحمل هم از ناحیه خدای متعال باشد این  به چه قدرتی می

آورد، این  خود انعام فوق انعام است، اگر مشکالت شما را در برابر خدای متعال به عجز در می

ای التفات شماست، و عالمت دوستی موالست كه به شما التفات كرده است آن موقعی امکانی بر

آن «. كانک لم تحب ان تسمع دعائی فباعدتنی»كه برایتان مشکل پیدا نشود باید بگویید 

 روید این خوب است. موقعی كه شما برای توبه به طرف خدا می
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زمان قبل بزرگتر است، لذا توجه ـ مشکالت مسلمین در زمان حاضر موضوعاً از مشکالت  3

 تواند منشاء بركات زیادی گردد خالصانه به رفع آن می

در آخر مطالب هم یک مقداری در ماه رجب است، هم ماه رجب است و هم شب ها بلند است، 

و هم مشکالت جهان اسالم را فرا گرفته است و هم همه ما صحیح است كه خودمان را در تمام 

و هم به بهترین كلماتی به كه ممکن است به برترین نحوه رابطه بین شما و  جهات مقصر بدانیم

خدا را ایجاد كند عنایت نفرموده اند به لطف حق، امیدواریم انشاء اهلل تعالی همه ما قدر دان 

 این مطالب باشیم.

شما در زمان هستید كه مشکالتی برای مسلمین طرح هست كه موضوعاً از مشکالت زمان 

رگتر است، اگر غفلت از آن نداشته باشید، جای نفع بردن بسیار زیاد است. مثال: یک سابق بز

وقتی یک مشکل از نظر ظاهری سخت است ولی موضوعش بزرگ نیست، یک كدخدائی در 

گیرد تا برایش درست كنند،  گیرد تخمی و مرغی از رعایا می دهی اموال را از رعایا به ظلم می

گیرد و برای خان دیگری تعارف  تا بره می 4رد كه برایش درست كنند، گی روغنی و بره ای را می

كند تا دو تاه جاجیم ببافد، آختر یکی را هم بزور برای  برد، دخترك روستائی را مجبور می می

گوئید خیلی جای غصه خوردن است، حق  كشد، شما می گیرد و پسركی را هم می پسرش می

ی انجام گرفته ولی خان عقلش به اینکه قانون برای پرورش های زیادی زیر پا رفته است. تجاوز

 رسد. بشر بیاورد، و قانون برای معامالت بشر بیاورد نمی

 بشر در جمیع جوانب هستند.« روحی، فکری، عملی»ـ متفکرین كافر مدعی هداست 
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كرد و قضاوت باطلی انجام داد اما مظالمی كه در  درستاست كه خان یک جانی هم قلدری می

سابق بوده غیر از مظالمی است كه االن در عالم وجود دارد، االن در عالم متفکرین، مدعی 

 باشند. هدایت روحی، و فکری و عملی بشر در جمیع جوانبی كه احساس بشر را برانگیختند می

 ـ كفار لذتها و نیازهای جدید برای بشر ایجاد كرده اند

لیت طرح نداشته است. مثال: حاال یک وقتی قدیم و لذات جدیدی را طرح كردند كه موضوعاً قاب

كردند  ای درست میریختند یک تپه آمدند و با برفهائی را كه از روی پشت بام می دو تا بچه می

شکست،  آمدند و گاهی هم سرشان می خوردند  پایین می رفتند، سر می با كفش روی آن می

از اسکی موجود در سابق مطرح نبوده اصالً با معنای اسکی موجود قابل مقایسه نبود لذت 

است؟ لذت از ریاست و قهرمانی مطرح نبوده است؟ اسکی روی آب مطرح نبوده است؟ اصالً 

ه امکان داشته كه مطرح باشد؟ سرعت قایق های پاروئی به اندازه ای نبوده است كه بتواند جاذب

ص و در دست گرفتن زمین را نسبت به شخص خنثی كند تا فرد بتواند به كمک یک كفش خا

 توانست مطرح باشد. یک بند روی آب حركت كند، چنین چیزی موضوعاً نمی

در سایر شئون فساد هم به همین نسبت رشد و توسعه پیدا كرده است كه جای وارد شدن به 

آن نیست مثالً در شئون مختلف ریاست موضوعات كامالً جدیدی مطرح شده است، مثالً 

ما وجود دارد و تمامی حركات شخص عبوس شدن یا لبخند زدن  تریبونهای یکه در زمان

گیرد، خود منشاء باال رفتن یا كم شدن عالقه  شخصی در برابر چشمان میلونها انسان قرار می

هاست سابقاً به هیچ وجه مطرح نبود، با دید معمولی ارگ یک مقدار فاصله شما از منبر بیش از 

شود اگر فاصله  لوزیون قابل دیدن است، مشاهده نمیمعمول باشد خطیب به وضوحی كه در ت

شوید و فقط از طریق صدا با او  شما و نماز جمعه زیاد باشد، لبخند امام جمعه را متوجه نمی
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كنند، چهره شان در  دانید كه سیاستمداران روز وقتی صحبت می ارتباط دارید و لکن شما می

خواهم وارد خصوصیات قسمت  به هر حال نمیسراسر دنیا هست و كم و زیاد شدنش اثر دارد، 

به قسمتش شود تا برسد به پیدایش تمایالت جمعی و فرهنگی جمعی و عملکرد جمعی، این 

 چنین چیزهایی موضوعاً مطرح است كه سابقاً مطرح نبوده است.

تهاجم بر كلمه توحید و اعالء كلمه توحید االن موضوعاً موضوعش با سابق فرق دارد، اگر خدا 

امتحان كه بزرگ شد اگر اخالصی هم بزرگ باشد انشاءاهلل تعالی بركاتش »اخالصی عطا كند 

زیاد است، و اگر التفات به آن باشد و آدم هم با آن بی اعتنایی كند خیلی جای چوب خوردن 

 دارد.

 ـ مؤمنین باید با تمام وجود در رفع حصار از حقائق اسالم همت گمارند 

ترسد كه گناه، خیلی ها را به گردن او بیندازند، اگر گناه هم  د، آدم میكار وقتی سخت شده باش

انداختند شما باید به غیرتتان بر بخورد كه كلمه توحید و دین خدا و آنچه را كه به یک  نمی

معنای دیگر مربوط به ائمه طاهرین و اولیاء خداست مورد تهاجم باشد، نباید شما بپسندید كه 

اولیاء حق به صورت زندان در آید و نام آنها درانزواء باشد و نام كفر باال باشد. عالم برای اسالم و 

 نباید بپسندید كه حقائق، محجوب شود، باید با تمام وجود سعی و تالش داشته باشید.

 ـ توصیه به استفاده از بركات ماه رجب  4

 ـ استغفار در ماه رجب اثر خاص دارد

گویند توی این ماه )رجب  استغفار مستحب  د، وقتی كه میاستغفار هر وقتی یک خاصیتی دار

گویند در زمستان فصل كاشت فالن درخت است، اگر قلمه  است اثر خاصی هم دارد. مثالً می

اش را در زمستان كاشتی بهار گل خواهد داد در این ایام هم شب طوالنی است، هم ماه، ماه 
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سلمین زیاد، هم موال گفته اگر از من رجب، هم وقت، وقت استغفار، هم مشکالت برای م

رسد كه  دهم هر آنچه كه بخواهید و هر آنچه كه عقلتان هم نمی بخواهید من به شما می

بخواهید. هم خود استغفار مهمان شدن، مهمان فوق مهمانی، امیدواریم انشاء اهلل تعالی برادران 

استغفار كنند و برای هم استغفار همدیگر را توصیه كنند و یادآور بشوند و به هم دعا كنند و 

 كنند و از همدیگر بگذرند.

یک چیزی را آخر بحث عرض كنم. حضرت عیسی علی نبینا و علیه صلوات اهلل به حسب این 

روایت كه خدای متعال به او گفت سخت تر از هر چیز غضب خدا است. عیسی عرض كرد خدایا 

دسترسی به عفو پیدا كنیم. خداوند فرمود  چگونه از غضب پناه ببرم گفت به عفو، گفت چگونه

كنم بر كسی كه غضب كرده و عفو نموده كه من او عفو نکنم. حاال ما خطاب به  من حیا می

امرتنا ان نعفو عن من ظلمنا فقد ظلمنا انفسنا »كنیم عفو نکن.  خدای تعالی عرض می

ی عصر عرض سالم بکنیدو به ائمه طاهرین خاصه حضرت ول« فمن اولی منک بالعفو«. »فاغفرلنا

ایشان را به احسان « و الکاظمین الغیض و العافین عن الناس و اهلل یحب المحسنین»بگویید 

خدای متعالی بخوانید برای اینکه ماها را در قصور و تقصیر عفو كنند و خدای متعال به 

عدوك و ان و ان ادخلتنی النار ففی ذلک سرور »محبتش و اولیائش بخوانید و عرض كنید كه 

و بعد كمک بخواهید كه بتوانید خدمتگذار باشید، جزء «. ادخلتنی الجنه ففی ذلک سرور نبیک

باشید، نه فقط وقت ظهور بلکه همین االن هم بخواهید، « مسارعین الیک فی قضاء حوائجه»

گیرند باشید، همین االن هم شما جزو مسارعین و جزء كسانی كه در انجام وظیفه سبقت می

كاری را كه مشغول هستید، این كار را، كار مهمی بدانید كسی كه دنبال اعالء كلمه توحید  این

 وصلی اهلل علی محمدو آله الطاهرین   هست، كارش، كار مهمی است.





 بسمه تعالی

 آموزش سیاسی

 7جلسه 

1819 

 عنوان كلی: تشریح مسئولیت افراد تشکیالت در صورت اهمال در كال جمعی

 1/12/71تاریخ: 

 ـ مقدمه

 الف ـ كفار ابزار تحریک شهوات را به صورت جمعی درست كرده و دائم در صدد اصالح آن هستند

بسم اهلل الرحمن الرحیم ... در هر كاری برای رسیدن به هدف و مقصد انگیزه ای متناسب با آن كار الزم است 

یـک شـهوات را بـه صـورت جمعـی      كنند ابـزار تحر  نظامهای دنیائی در شکل جمعی خودشان هم كه كار می

كنندأ یعنـی تحریکـاتی كـه در     كنند و در باب شهوات حیوانی،مسلم حیوانترین افراد رادرست می درست می

غرب برای التذاذ حیوای به صورت سازمانی درست شده ایجاد صداهای متناسب، اكـل و شـربهای متناسـب،    

رساند، و اینکه در مجالس رقص و بعـد   ا به اوج میمجالس، لغو لهو متناسب، تا مجالسی كه هیجان حیوانی ر

پردازند همگی گواه ایـن معنـی اسـت، لـذا      هم مجالسی كه مثل حیوانات و بدتر از آن به آمیزش حیوانی می

بینیـد و یـک آداب و    طبیعی است كه نشان خود را برای دنیا پرستی )در یک مناسک دنیاپرستی  جمعی می

 بینند. سب میروش دنیا پرستی خاصی را منا

كنند ونشاطشان  هر روز هم در رفع نواقص این ادب و آداب دنیاپرستی نسبت به آن مقاصد حیوانی سعی می

خواهنـد، در اكـل و شربشـان تـا نگـاه كـردن وشـنیدن و         را از انواع و اقسام مالعبه و معاشـقه بـا دنیـا مـی    

خودن و سیر شدن به اندازه ضـرورت بـرای   خواهند با دنیا مشغول باشند. یعنی غذا  كلیهحركشتان مرتب می

خواهند به همه سلولها، به همه ذرات بدن، محبـت دنیـا را بچشـانند، بـه همـه       آنها معنا ندارد. به عبارتی می
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اعصاب، به همه اوصاف روحی دنیا بچشانند، مفهوم خوشی آنهـا، مفهـوم پرسـتش دنیـا را درادو آئـین دنیـا       

 درست كرده اند. اشپرستی را در شکل توسعه یافته

 خواهند با دنیا مشغول باشند. شربتشان تا نگاه كردن و شنیدن به كلیه حركتشان مرتب می

خواهند به همه سلوها،  یعنی غذا خوردن و سیر شدن به به اندازه ضرورت برای آنها معنا ندارد. به عبارتی می

اوصاف روحـی دنیـا را بچشـانند. مفهـوم      به همه ذرات بدن، محبت دنیا را بچشانند، به همه اعصاب، به همه

 خوشی آنها، مفهوم پرستش دنیا را دارد و آئین دنیا پرستی را در شکل توسعه یافته اش درست كرده اند.

 ب ـ مؤمنین باید نشاطشان در عبادت بوده و عبادت در همه رفتارهایشان مشاهده گردد

كنند؟ آنهـا   دان به پیروزی از ائمه اطهار آنها چه میاما در طرف مقابلش عقالمندان به پرستیدن خدا، عالقمن

نشاطشان در عبادت است و معنای عبادت درهمه حركاتشان قابل مشاهده اسـت یـک فصـلهائی، بـرای یـک      

شود، ماه شعبان، ماه رجب، ماه رمضان، ماهی است كه مکان نشو و نمو است. آیـا   رشدهائی بهار محسوب می

در حاالت مختلف هست؟ ونشاط ما در طاعت است؟ آیا حالت استغفار را حالت  واقعاً همت ما در بندگی خدا

 دانیم؟ دانیم؟ حالت پناه بردن از كوتاهیها و جرائم می مهمان شدن به رحمت خدا می

 ـ اصل بحث: تشریح مسئولیت افراد تشکیالت در صورت اهمال در همکاری جمعی 

و موضع جمع ما تولید فکر بـرای خدمتگـذاری بـه اسـالم     شود  الف ـ گناه فردی در موضع خودش معلوم می 

 است 

كنیم كه اهل فالن گناه  نیستیم ولی واقعاً موضعمان كجاست تا معلـوم شـود   ما گاهی خودمان را تسبیح می

كه اهل چه گناهی نیستیم؟ شما موضعتان این است كه فرمایش حضرت آیت اهلل خامنه ای تولید فکر كنیـد  

كننـد، هـر    كنید. كفار هم برای رسیدن به مقاصدشان تولید فکر مـی  یا تنها تولید فکر نمیولی شما كه در دن

چند فکر آنها حیطل شیطانی باشد و شما دنبال این باشید كه مفاهیمی كه ابزار خدمتگزاری به اسالم باشـد  

كننـد؟   شدتی جستجو میكنند؟ آنها با چه  پیدا كنید. آنها انصافاً برای پیدا كردن مفاهیم هیچ گونه عمل می

اول نفعی كه دارد این است كه محاسبه تشکیالتی مراقبه تشـکیالتی را بـرای   « خود ارزیابی»این برگه های 
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روند و گـاهی واقعـاً خـواب و خـوراك را بـر       كند. آنها گاهی چهل سال دنبال یک مطلب می خودتان زیاد می

 كنند.خودشان حرام می

 كنند را در انجام وظیفه امداد میـ اولیاء الهی حتماً مؤمنین 

آنها اصحاب پیروان معاویه هستند شما اصحاب پیروان علی. و اهلل آقای شما خیلـی كـریم اسـت. كسـی كـه      

ال یجزی »در اینجا هم « ال یجزی اال مثلها»كند این فقط در آخرت نیست كه  پرچم گناه را در عالم بلند می

نه فقط در آخرت « فله عشر امثالها»ید كه  كلمه توحید را بلند كنید ولی شما كه دنبال این هست« الی مثلها

دهد  دهد، به شما فهم می گیرد به شما توفیق می در اینجا هم همین طور آقای شما كوتاهی شما را ندیده می

كند، حال مثل این است كه بر او منت دارید در حالی كـه او منـت دارد كـه شـما را متوجـه       شما را مدد می

لب كرده و در راهی زمینه همکاری را مهیا كرده است گناه كسی كه در یک آزمایشگاه هسته ای قرار دارد مط

خواهنـد   سوزد بعد وقتی مـی  گیرد و می مثل گناه یک آشپز نیست. یک آشپز وقتی به آش نرسد، آش ته می

آزمایشگاه هسته ای اگر بـه  گویند آش بد بود و بد مزه شده است ولی یک نفر كه در  آتش را تناول كنند می

 گویند یک جنگ شکست خورد. موقع، درست، منظم كار نکرد می

 شود ـ در قیامت هر فردی به میزان طاعتش از مشکالت مسلمین باز خواست می

وای بر ما اگر تأخیر و تعلل مان را قیامت جلویمان بگذارند و بگویند ما به شما التفات این مطلب را داریم بـه  

كنیم به یک كسی قریحه ریاضی یـاد دادیـم و از او    چیزی داده بودیم وهمان را هم از او سئوال میهر كسی 

ال »خواهیم و به یک كسی قریحه شعر دادیم بنا بود مدح اهل بیـت بگویـد، نگفـت.     محاسبه در ریاضیات می

یم كه بـه دیگـران ایـن التفـات را     به شما التفات این مطلب را داد« اال ما آتاه اهلل« »یکلف اهلل نفساً اال وسعها

توانستید هم مسامحه كنیـد و   توانستید از این منزلت خدمات بسیار عظیمی بکنید و می نداده بودیم. شما می

 وقت بگذرانید.

 ـ خیانت به والیت اكبر كبائر است
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ضـوع دارد،  شود كار جمعی بکنید برای چیست؟ اینجا كه دستگاه اطالعاتی نیست، كار جمعی مو اگرگفته می

موضوعش هم در اینجا كار فرهنگی است، و معلوم است كه دنبال چه چیزی هم هستیم. یک گناهانی مربوط 

به دوره آخر الزمان هست، مسئله ارتکاب كبائر مسئله مهمی است و لکن از او مهمتر و كبییره تر از هر كبیره 

اسـت؟ بـرای هـر كسـی بـه حسـب وضـع        ای خیانت به والیت است مگر خیانت به والیت مگر چطور ممکن 

 شود روی اینها قدری فکر كنید. خودش معلوم می

ب ـ هر فرد ازتشکیالت باید از موضع خودش كمک كار دیگران باشد، و اشکال خودش را بـه عهـده دیگـران     

 نگذارد

د منفـی  تواند عذر بیاورد و بار خودش را به گردن دوستانش بینـدازد یعنـی در كـار نکـردن در بعـ     انسان می

بیند كه نه من باید عاشق هدفم باشم تا  كند و می حساسیت جمعی داشته باشد، اما گاهی انسان مالحظه می

كـنم، نسـبت    توانم از موضع عمل خودم كار دیگران را تقویم كنم، یک بحث را كه مالحظه می آنجائی كه می

خشها با این بخش ببینم، مهره ای را درسـت  این بحث را به نحوه تبلیغ، به نحوه عمل، به نحوه ارتباط سایر ب

كنم كه این مهره موجب قفل شدن سایر بخشها نشود، خیال نکنم یک جعبه فرمان ماشین درست كـنم كـه   

به هیچ ماشینی نخورد، خیلی عالی باشد برای اینکه جدای از همه ماشینها قـرار گیـرد بـرای تماشـا كـردن      

كند، فرمان باید به سایر بخشها ماشین بخـورد   شا كردن درست نمیخیلی قشنگ باشد. فرمان را كه برای تما

یک جعبه دنده درست كنم كه اگر آن را به تنهائی مالحظه كنید خیلی خوب باشد، باید ببینید این دنده ها 

را چطور درست كنید كه آن ماشین یا موتور بتواند با سرعتهای مختلف حركت كند، چطور بتوانـد نیروهـا را   

و منبسط كند، دندهرا كه روی یک بیاورد بتواند زور موتور را زیاد كند و روی دنده دو، سه چهار زور  متراكم

 ماشین را منبسط كندو سرعت را باال ببرد.

باید از موضع هماهنگ با همه بخشها كاری كند كه در جای خودش بقیه را از نظر سیاسی تقویت كند، تولی 

ادی در دل همه ایجاد كند، متذكر به تقوی شود. بدش نیاید اگر كـاوی را  سیاسی، تولی فرهنگی، تولی اقتص
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برای او اضافه یا كم معین كردند. به اصطالح به او برنخورد. دنبال این باشـدكه هـر طـور كـه هسـت از نظـر       

 سیاسی بقیه را تقویت كند.

 ج ـ كار جمعی بدون سازمان میسر نیست لذا باید به تولی سیاسی اهمیت داد 

 ولی سیاسی را كم نگیرد. كار جمعی بدون ارتباط و سازمان میسر نیست. تضعف روحیه سیاسی نکنید.ت

 یعنی شکستن احترام یک مجموعه« غیبت سیاسی»ـ  1

می خواهد مطلبی را بگوید و بفهمد باید از طریق خود عمل كند معنی فسق سیاسی، غیبت سیاسی چیست، 

 شکنید؟ احترام یک مجموعه را چطور می« را شکستن احترام یک مجموعه»غیبت سیاسی یعنی 

ـ سست كردن مجموعه ای كه وظفه مهمی در خدمت به اسالم عهده دار است، كمتر از حتک حرمت مـؤمن  

 نیست

زنا است. حاال واقعاً به نظر شما اگر یک مجموعه سست شود اثر منفی آن نسبت به  36عرض یک مؤمن برابر 

زنیـد و   ز عرض یک مؤمن است؟ گاهی یک مؤمن را در نظام اسالمی صدمه مـی والت كمتر از حتک حرمت ا

زنید. آن هم یک نظامی كه در عین حال كوچکی كار بزرگی  را در نظام اسالمی صدمه می« نظام»گاهی یک 

 را به پیش گرفته مثل یک اوپراتور یا یک شخص كه آزمایشگر است.

 هسته ای نیست ـ اهمیت تولید مفاهیم كمتر از تولید ابزار

كنید. دستیاران یک نظام تولید مفهـوم هسـتند. كـار     شما دارید برای تولید مفاهیم الزم برای نظام تالش می

تـوان گفـت كـه     سازند نیست البته مـی  شما برای نظام والیت فقیه كمتر از كار كسانی كه ابزار هسته ای می

 رات شما را آورده در عجب آزمایشگاهی.امروز اداره نظام برای ولی فقیه خیلی مهم است و تقدی

د ـ وجود نیروی انسانی زیاد زمانی مطلوب است كه مدل مدیریت و مدل تولید مفاهیم بدست آمده باشد، لذا 

 نداشتن نیرو عذر پذیرفته نیست

 اگر اینجا سرو صدای سیاسی اش باال بود و عنوان ریاست دنیوی اش خیلی باال برود و تمتـراقش بـاال بـود و   

توانست به كار عمیق برسد البته نیرو كه زیاد باشد برای كـار كـردن    دلها و امیدها متوجه اش بود، شاید نمی
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خوب است ولی تا ابزار تخصیص نیرو و ماشین مدیریت پیدا نکردید، تا ماشین تولید مفهوم پیـدا نکـرده ایـد    

 شود كار كرد. شود اصالً نمی وقتی نیرو زیاد شود درد سر زیاد می

این را درست دقت كنید. اگر شما در قیامت گفتید كه خدایا، دلها و چشمها به طرف فرهنگستان نبود. جواب 

فهمیدی یا حکمت بالغه ما؟ شما كه هنوز ابـزاری كـه بخواهیـد نیروهـا و مفـاهیم را       بیاید كه آیا تو بهتر می

 برد. خت مثل سیل آب شما را میری سازمان دهید، در اختیارتان نبود اگر جمعیت زیاد روی سرتان می

 شوند ـ بدون مدل مدیریت نیروها دچار عمل زدگی شده و تابع شیوه های رایج می

خوب ستاد انقالب فرهنگی نیرو زیاد داشت. وقتی نیرو داشته باشی باید در مقابلش برای هر كسی كار معین 

ابزار و منطقی الزم دارد. كه قبل از اینکـه  كنید، باید هر كسی را به جای خود مشغول به كاری بدارید و این 

گردنـد. مگـر    پیدا شود نیروها جز دچار عمل زدگی شده و مجبور به پذیرش هر آنچه در دنیـا رواج دارد مـی  

دیگران كه مجبور شدند مفاهیم موجود را بپذیرند، به چه دلیل پذیرفتند؟ آیا آنها خیلی آدمهای )استغفراهلل  

 كند. ائط توسعه كمی را قبل ازتوسعه كیفی خواستن كار را صد برابر سخت میبی دینی بودند؟ نه شر

هـ سستی در كار تشکیالتی در شرایطی كه جز مضیقه های باطنی مانعی برای همکـاری نیسـت مسـئولیت    

 دارد 

 شد و شأن رحمت الهی باالتر از این است كه تکلیـف  می« ماال یطاق»در قیامت اگر پاسخ آمد كه آن تکلیف 

بیاورد و بعد سئوال كند از شما كه ما شما را در یک جا قرار دادیم كه هـیچ گونـه مضـیقه ای    « ما ال یطاق»

نداشته باشید اال مضیقه های باطنی خودتان پس چرا انجام وظیفه نکردید چه خواهید گفـت؟ اگـر نـاراحتی    

وب اینهـا اشـکال دیگـری اسـت،     شما از این است كهچرا سر ما در سرها وسخن ما در تریبون پیدا نیست؟ خ

پیدا كردن مطلب نیست. اشکال دیگری است، اینکه چرا مدرك ما این طرف و آن طرف دنیا قاب »اشکال در 

 شود؟ این اشکال دیگری است، اینها درباره امتحان شما نسبت به اسالم نیست. گرفته نمی
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یسند كه اینها در زناهای محسنه صدها هزار در درباره اینها فکركنید، نکند در ماه رمضان در نامه عمل ما بنو

خواست فساد را یشه كن كنـد،   یک شب سهیمند. بگویند چرا؟ بگویند حکومت اسالمی درست شده بودو می

 خواست و محیط را هم برای اینها فراهم كرده بودیم تا ابزار درست كنند و نکردند. ابزار می

كنم حجـت را بـر مـا تمـام      ضی من نیروی كمی الزم را تأمین میـ اینکه رهبر انقالب فرمودند در موقع مقت

 كند می

دهـیم.   اگر این ابزار درست شود بعد نیروهای كمی را خود شخص رهبر گفته است كه در اختیاراتان قرار می

گویم نه من باب سیاسی چون شخصـاً   داند این را من باب حجت به شما می این حجت است بر شما، خدا می

 ظم رهبری  فرمودند كار سیاسی نکنید.)مقام مع

اگر چیزی بیرون آمد من وظیفه ام این استکه دانشگاهها را وادار كنم تدریس كند اصالً بفرستم دنبـال آن و  

 خواهد؟ خواهد. چه نیروئی می گوییم نه، نیرو می بگویم زودتر این تئوری را تمام كنید، ما می

خواهد؟ وقتـی ابـزارش را پیـدا كردیـد نیـرو هـم در        دارید كه نیرو میآیا شما ابزار هماهنگ كردن نیروها را 

گذارند، مدل اداره شما درست نشده است اعم از مدل تنظـیم مصـرف، مـدل تنظـیم نیروهـای       اختیارتان می

 انسانی و تنظیم روابط اجتماعی.

ا متوجـه انسـان   ـ سهیم بودن در تولید مفاهیم )والیـت فرهنگـی ، مسـئولیت خیلـی از نـواقص اجتمـاعی ر      

 نماید می

كنـد،   كند و برایشـان تسـهیل نمـی   در حال حاضر مشکالت اقتصادی برای جوانها ازدواج صحیح را ایجاد نمی

دانید از مشکل اشتغال گرفته تا مشکل مسکن و هزینه زندگی و  حاال از همه رقم مشکل كه خودتان بهتر می

گویم ازدواج ممتنع كرده، ممتنع نکـرده   ج در آمده نمیهمه چیز مشکالت اجتماعی كه به صورت موانع ازدوا

شد، صد هزار  شد و موانع برطرف می ولی به نسبت مانع است بعد بگویند اگر اینها به وضع صحیحی اداره می

 كردند. تا جوان بیشتر از آنهائی كه حاال ازدواج كرده اند ازدواج می
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موانع زمینه هتک احکـام را فـراهم كـرد وش رایـط بـرای       گویند شما در اینکه این بعد در قیامت به شما می

فحشاء مساعد شد و عده ای هم كه چنین نقص و كمبودی را نداشتند مبتال شدند )زنای محسنه در شـرائط  

شود، هـر چـه شـرائط خرابتـر باشـد زنـای        شود ولی در شرائط خراب زیاد واقع می صحیح به ندرت واقع می

ستید، آن وقت اگر شما جواب دهید ما رد شهر مذهبی بودیم كه اصالً فسـاد  شود  سهیم ه محسنه واقع  می

گویند و لکن شما در والیت فرهنگی سهیم بودید، تولید مفاهیم یعنی والیت فرهنگی  به این معنا نداشت می

و شما در آن سهیم بودید، بلکه جوانها در جهت پشتیبانی از والیت سیاسی، در جبهـه گرفتـه تـا در جهـات     

دیگر تالش خودشان را به اندازه فهمشان كردند ولی شما چطور؟ مقداری دراین مطالب خـارج از صـحبتهای   

عادی فکر كنید و ببینید وظایف اجتماعی، زهد اجتماعی، تهذیب اجتمـاعی خـود را مسـئول امـور دانسـتن      

تحـت ایـن امـور و    چگونه است؟ كسانی كه بحث های تشکیالت ندیده اند ممکن است خودشان را به راحتی 

 تحت این تکالیف ندانند اما شما چطور؟

شود نسبت به واحد سیاسی یا اقتصادی فرهنگستان مسئول باشید و لکن بگوییـد مـا بـه نظـام      شما مگر می

خواهد كارهـا بچرخـد یـا نچرخـد؟ شـما مگـر        خواهد فحشاء زیاد بشاد یا كم باشد، می والیت كار نداریم می

كنیـد، شـما    هیم در آنها نیستیم؟ كار شما این است كه نسبت بین امور را مالحظه میتوانید بگویید ما س می

 كنید. درباره اینکه رابطه امور با اسالم چطور باشد فکر می

بینند و كـار اخـالق را بـه صـورت      شما فکرتان مثل كسانی نیست كه كار فقاهت را مثل احکام كلی الهی می

شود ما به شما مطالبی  بینید كه به شما گفته می ان را در موقف سئوال میبینند. كانه خودت ارزشهای كلی می

را تمام كردیم كه برای دیگران احتمالش را هم منقح نکردیم شما بین خدمتگزاری بزرگ یا غفلت و تساهل و 

نظـام  اگر نگاه كنید به تمام جرائی كه در « كانی واقف بین یدیک»تکاهل و خیانت بزرگ كدام را برگزیدید؟ 

خواهـد. چـه    خواهد اینها واقع شود شکی هـم نـداریم كـه نمـی     اسالمی واقع میشود و ولی مسلمین واقعاً می

كنیم؟ من بذگرم از اینکه خدا نظام سوسیالیستی را به حول و قوه الهی خودش به عنایت ولـیش بـه وسـیله    
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می هم شما در جـای خاصـش قـرار    این انقالب شکاند و انظار عالم به طرف نظام اسالمی شد و در نظام اسال

 گرفته اید.

 شود نه منصب اجتماعی او  ـ تکالیف هر فرد متناسب با منصب تکوینی او مشخص می

گوییـد روی مناصـب تکـوینی تکلیـف      كند و یک وقـت مـی   گویید خدا روی مناصب تکلیف می یک وقت می

وزارت كشـور در معـاونتی اسـت كـه      آید، ، كه در منصب اجتمـاعی  كنید، بعد سراغ مناصب اجتماعی می می

رسد لذا  كند، چیز دیگری به عقلش نمی دنبال مقابله با فحشا است و روانشناسها و جامعه شناسها را جمع می

داند كـه منصـب تکـوینی     كند كه بیائید راهی بدهید برای پیشگیری از فحشا. خدا كه می به آنها التماس می

رسد جلساتی كه در وزارت كشور برای  خواهد. به گوش ما هم می زی نمیاش را به او نداده است، ازاو هم چی

شود )به گوش من رسید از من هم خواسته شد كه اگر چیزی دارید بیاورید  اما مـا   مقابله با فحشا گرفته می

ر توانند كا دانم كه آنها نمی مفاهیممان تمام نشده كه بخواهیم چیزی بگوییم، من چه جواب بدهم؟ و لکن می

را تمام كنند مجبورند قرص مسکن بدهند و عالج ریشه ای اش در اینکار است، آن وقـت اگـر در ایـن كـال     

 شود؟ سهل انگاری كنیم. چه می

 كنند كنند اما مؤمنین به عشق خدا و معصومین حركت نمی ـ كفار به عشق دنیا دائم تالش می

یا آنها در نوكری شیطان و طوغوتها شدید شب و روز  كنند؟ آیا واقعاً كفار در اشا عه فحشاء سهل انگیاری می

شناسند، خیلی خوب آنها به عشق ریاست دنیائی است، به عشق لذات و شهوات دنیـائی اسـت و    را از هم نمی

كنیم كه عشق بـه عـالم آخـرت، عشـق بـه لقـاء رحمـت الهـی، عشـق بـه           در مقابل ما به اصطالح اعالم می

 ی متعال در وجودمان پر است و هچون حركتی در ما پیدا نیست.معصومین)ع ، عشق به عبادت خدا

 ـ تذكر: استفاده از بركات ماه مبارك رمضان به برادرن )در ماه رمضان باید حقیقتاً توبه و انابه كرد 

« خداست، و بگویید خدایا لم یکن لی حول انتقل به عن معصیتک»ماه رمضان ماه توبه است، ماه خواست از 

رسد. بیچار دست نفس هستم، در  ه ای ندارم كه از معصیتت به طاعت بیایم، زورم به خودم نمیمن حول وقو

به قلب زنجیر پیچ شده، زبون الل شده از معصـیت  « ادعوك بقلب اوبقه جرمه»گویید كه:  دعای ابو حمزه می
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زند ولی گاهی لقلقـه   زند از هفت پرده جگر و با تمام وجود حرف می خوانم. گاهی زبان كه حرف می تو را می

شود بازی داد. گاهی توبه كردن، این رقمـی   خواهد كسی را بازی دهد ولی خدا را كه نمی زبان است كانه می

خـواهیم بـا خـود خـدا هـم سیاسـی كـاری كنـیم، آن وقـت حضـرت            است، گاهی مثل این اسـت كـه مـی   

بنشیند با این استغفار كردنت. آنکـه   كرد گفت مادرت به عزایت امیرالمؤمنین)ع  به آن كسی كه استغفار می

خواهی با من منافقانه عمل كنی؟ از تو اخـذ   كند كه می در بعضی از خطابها دارد كه خدا به بعضی خطاب می

گیرم مربوط به همین گونه موارد است. آدم بایـداز دسـت گنـاه مضـطر و مضـطرب       كنم و توفیقات را می می

را نسبت به موالی خودش انجام نداده است. این حالت را مـا گـاهی    باشد، مضطرب باشد از اینکه وظیفه اش

 در بعضی از مریضیها فهمیدیم.

بینـی كـه مـن     دهد: خدایا اگر می حاال نسبت به خود توبه كردن هم همین طور كه حضرت سجاد)ع  یاد می

مثل قلب حی تعلق بـه   تواند كنم، قلب من بیمار است، قلب بیمار كه نمی متناسب با حق توبه كردم توبه نمی

توانـد مثـل    تواند مثل قلب سالم باشد )امات قلبی  قلب مرده كه نمـی  عز شما پیدا كند. قلب مریض كه نمی

قلب سالم مهمان خدا شود )فاحیه بتوبه منک  قلبمان را هم تو زنده كن. توبه را هم تو تلقین بـه مـن كـن.    

یت كن و خودت هم بپذیرد. صدقه سر ایامی كـه منصـوب   صدقه سر اولیائت خودت با رأفتت حال توبه را عنا

 به دوستانت هست.

 ـ بعض زمانها زمان كریم است  باید از آن بهره برد

شـود و عفـو صـفت كـرم      یک زمانهائی هست كه این زمانها، زمانهای كریم است یعنی كـرم خـدا نـازل مـی    

ن ما عالم است تا آنچه را كه از ظـاهر مـا عـالم    خداست، انشاء اهلل خدا عفوش را بر كنه، آنچه را كه او از باط

است. جاری كند، غرق كند، شستشو دهد، عوض كند، سالم كند، برای خـودش قـرار دهـد، نشـاطمان را در     

طاعت خودش قرار دهد، در وظیفه دوره آخر زمان، در شدیدترین وظائفش ما را یاری اعانت و كمک بخواهیم 

 مه امور پرستش خدا را ببینیم و از خدای متعال بخواهیم ما را یاری كند. )ایاك نعبد و ایاك نستعین  در ه
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امیدواریم كه بعداز ماه رمضان با قبل از ماه رمضان فرق داشته باشم. قبل از لیله القدرمان با بعد از لیله القدر 

نـد. در آن ایـام   ده مان فرق داشته باشد. یک ایامی را ایام مالقات رحمتهای الهی، رحمتهای خاص قـرار مـی  

كوتاه نیائیم و تمسک به ائمه طاهرین)ع  در این ایام خاص است. غفلت نکنیم از آنها بخواهیم وقتی مالحظه 

كردید كه حال توبه كم است و وضع حال درست نیست، به معصومین)ع  التماس كنید و بگوئید كه خدا شما 

به خدا قسم بـدهیم، شـما را مـأذون فرمـوده و شـما      را نمایندگان خودش در بین ما قرار داده كه ما شما را 

 عنایت كنید.

انشاء اهلل زیارت ائمه زیاراتی كه از راه دور است خیلی مهم بدانید یک نعمتهائی است هک فوق نعمت به آدم 

كند، شما زیارت آل یاسین را دارید، زیارت ششم حضرت مولی الموحدین را دارید، زیارت نبی اكـرم   عطا می

معصـوم )ع    14جمعه را دارید. صلوات نسبت به معصومین)ع  دارید، سالم بعد از نماز را نسـبت بـه    در روز

دارید، خدا به شما به واسط معصومین)ع  از شر شیطان پناه داده است، غفلت از این پناهها خاصه در این ایام 

 و انجامش بدار. نکنید و بگویید خدایا وظایف ما را به ما بفهمان و ما را متوقف به اداء

والیت اجتماعی امر مهمی است، شما خودتان را فارق از سئوال نسبت به آن نبینید. اعالء كلمه حق در زمان 

شما خصوصیتهائی پیدا كرده است، در همه زمانها بوده نه اینکه نبوده، و لکن در زمان شما بیشتر، وسیعتر و 

الی به بهترین نحو موفق شوید. از تک تک شما در حاالتی كـه  شرائط مهیا تر است. امیدواریم كه انشاءاهلل تع

 فرماید التماس دعا داریم. برای شما خدا مقدر می

حاال كه الحمد هلل بحث مدل در جلسه رسمی ما آغاز شده بحث تقسیمات تشکیالت خیلی بهتـر و مسـتوفی   

جلسـه اسـت،    4دو هفتـه   كند چون هفتـه ای دو جلسـه اسـت در    تر از دو هفته ای یک جلسه پیشرفت می

گیرد، تمرین فعلی شما این باشد كه برگه هـای ارزیـابی را    شوید و انشاء اهلل به كار می عمیقتر هم مسلط می

دقیقتر پر كنید و از آن طرف بخش سیاسی هم تدریجاً برگه ها را از وضعیت بررسی كمی و اكتفا به گزارش 

كند به گزارشهای كیفی و بعد هم انشاء  اهلل تـدریجاً   یل میخود شما و جمعبندی اش با یک شیوه آرامی تبد

آورد به طرفی كه انشاء اهلل شما در هر مرتبه خودتـان   ضرائبش را متناسب با مراحل رشد كار تشکیالتتان می
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كند. گاهی فقط كمیت  كنید نهایت در این كنترل تشکیالت از ابعاد مختلف كمکتان می را خودتان كنترل می

شود ولی باطن همه اش،  ن است، گاهی كیفیتش، گاهش نسبت بین كیفیتها، انشاء اهلل اینها منظم میساعاتتا

دهنـد،   روح همه اش آن چیزی است كه در اول كار عرض كردم. كفار انگیزه ها را بواسطه شهوات رشـد مـی  

انشاء اهلل در فرد فرد شـما  شهوات به عالم ماده، تمایالت به عالم ماده تعلقات به عام ماده، ولی آن چیزی كه 

كند عالقه به بندگی خدا در همه شـئون اسـت    در همه جوانب )فردی و اجتماعی و سازمانی  توسعه پیدا می

نه فقط شئون فردی، خوب است آدم بگوید )و اجعلنی من المسـتغفرین باالسـحار  راسـت اسـت، كـارفردی      

شود استغفار نسبت بـه   به امور فردی كار تمام می خوب است ولی نه اینکه خیال كند با استغفار سحر نسبت

اینکه در وظایف اجتماعی من چه كردم؟ در كمک به ولی خدا چه كردم؟ نمـاز خوانـده، خیلـی خـوب، روزه     

گرفته خیلی خوب كمک به حضرت بقیه اهلل چه كردی؟ نفوذ والیت ایشان را در كارهای فردی است آوردی 

 اری را بلند كرد؟ چه خدمتی كرد؟و خوب است در كارهای جمعی چه ب

انشاء اهلل امیدواریم یان به احسن وجه به اتم وجه دوستان موفق شوند و این چنین قدرت و اراده و فـاعلیتی  

را، و اینچنین نشاط، و عشق و محبتی را در ماه مبارك رمضان از خدا درخواست كنند و نصیبشان شـود كـه   

رد، و بتواند در افقها بلند حركتشان دهد، و در آنها حالتی ایجاد شود كه هر بتواند برای یک سال آنها را راه بب

ای، ماه محرمی، ایام عاشـورایی، مبعثـی،   ای، شب عرفهای، شب جمعهگاه در یک حالت توسلی در روز جمعه

ه وجـود  ای، حالی برایشان پیدا شد آن مطلب اثر خودش را بگذارد و انشاءاهلل آن حرارت هممولودی، فاطمیه

 شما را در راه بندگی خدا مشتعل و نورانی كند.

 التماس دعا و السالم 



 بسمه تعالی

 ساختار تشکیالت

 1جلسه 

1811 

 موضوع جلسه: ساختار تشکیالت

 3/9/71تاریخ: 

 

 حجت االسالم و المسلمین حسینی: بسم اهلل الرحمن الرحیم 

م گیری از فرهنگ و اقتصاد اعظم است، اصطالح در بحث والیت تولی، یعنی عمل تصمیم گیری و این تصمی

 تصمیم گیری در چند قسمت باید جدا شود.

 ـ سیاستِ سیاست، یعنی چه؟ قصدمان از این مطلب چیست؟ 1

شود میزان شدت چه  گیرد، یعنی سئوال می لحاظ كردن موضوع قرار می ییک ظرفیت شدتی دارید كه برا

ست، این امر بسیار مهمی است. شدت تولی چه قدر است؟ خود قدر است؟ میزان شدت دارای چه ظرفیتی ا

شدت، یک حرفی است، تصمیم، تولی، تعلق فاعل به فاعل باالتر یک حرف دیگری است. یعنی این فاعلیتی 

گیرد، خود این یک میزان شدتی دارد، این شدت غیر از این  كه در نفس تعلق به فاعل دیگر دارد انجام می

چگونه است. ظرفیت شدت یک حرف است و كیفیت تعلق حرف دیگری است. مثالً  است كه كیفیت تعلق

وزنش از یک تن كمتر  گوئید میگوئید وزنش یک تن است، یا  تن است، یا می 111گویید وزن این ش ء  می

گویید آهن یا سرب  تن یا یک تن یا صد كیلو را می 111كیلو است، بعد كیفیت همین  111است، مثالً 

دهد. پس یک ظرفیت داریم و یک كیفیت داریم، جمع این دو حجم خاصی،  م خاصی را نشان میاست، حج

 دهد. وزن خاصی را نتیجه می
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می شود. این غیر از این است كه نحوة آن چگونه است، نحوه اش « سیاستِ سیاست»ظرفیت شدت  پس

است ولی  یت، تصمیم، تصمیم پایینمرحله بعد است. از نظر رده بندی كارها در كیفیت، كار، كار پائینی اس

 دارای ظرفیت بزرگی است و دارای شدت و تعلق زیاد و باالئی است.

كار، كار بسیار بزرگی است، ولی شدتی در آن وجود ندارد و تحققی ندارد و مرتباً به وسیله تلّون تغییر  حال

هر چند كیفتش باالترین  كند، چون ظرفیت شدت پایین است. مثالً ظرفیت شدت یک گرم است، پیدا می

گرمی را  111111گرمی یا  1111تواند كارآئی الزم جائی را داشته باشد كه ظرفیت  كیفیت باشد، این نمی

 بخواهد. باید یک نسبتی بین این  دو باشد تا بتواند جایگاه خاصی را دراین دستگاه داشته باشد.

شود زد، روی  ز چوب است. طاق را روی چوب میگویند این آهن برای سقف زدن خیلی بهتر ا است، می آهن

متری است و به  4سانتی متر است، دهانه اتاق هم  11شود زد، ولی چوبی كه داریم قطرش  آهن هم می

هم یک دهانه طاق  یشسانتی، یک دانه از تیرهای چوبی بگذاریم و تو 11تعداد قطعاتی كه داریم مثالً هر 

ن كه نشود، حاال اگر یک تیر آهن یک متری داشته باشد ولو آهنی است، شود. زد، نه ای بزنیم، پس طاق می

خورد، چون اگر طاق زدید و این تیره آهن را وسطش قرار  متری نمی 4ولی چون یک متر است، به دردِ دهانه 

را به اطراف منتقل كند، خودش علت سنگینی  طاقدادید، به جای این كه طاق را مدد بکند و سنگینی 

هم  18شود خود طاق زودتر فرو ریزد. پس اگر شما دیدید تیر آهنتان ولو قطرش شماره  و باعث میشود  می

خورد،  خواهید در آن قرارش بدهید نیست، این تیر آهن به درد نمی باشد، ولی اگر به اندازة دهانه ای كه می

یفیت كار متناسب باشد. متناسب با یک مقاومتی و شدت عملی باید با آن ك گوئید چرا این طور است؟ می

كنیم. این تصمیمی را كه  ظرفیت را بعدها در جاهای مختلف نگاه می نیپس بنابراین یک ظرفیتی داریم كه ا

 اریاول كار گرفته، در تصمیم شدید بوده ولی شدتش متناسب با این كار طوالنی نیست، چون این كار، ك

متری ولو تیر آهنی محکم  4اق زدیم كه برای دهانه طوالنی است، )مثل همان مثالی كه در مورد ساخت اط

خواهید، باید از این سر، رویش  خورد  شدتی كه می تر از چوب است، ولی چون یک متری است، به درد نمی

ظرفیت تعهد سیاسی.  گوییم یشود مقاومتش، استمرارش و شدتش ضعیف باشد. به این مطالب م بگذارد، نمی
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گوییم  تواند متناسب با آن كار انجام بدهد، می لّونی در كارهایش است و نمیحاال هر كسی كه هر گونه ت

شود  ظرفیت تعهد سیاسی اش پایین است، انشاء اهلل تعالی باید آرام، آرام تمرین بکند و با مدد شما خوب می

 است.« سیاست تِسیاس»و شما باید به او كمک كنید. این 

 كیفیت و تغییراتش. آیم، سراغ این ظرفیت خوب است می حاال

 پیروزمند: آیا معنای ظرفیت تعهد سیاسی این است كه كار بیشتری را بتواند قبول كند؟ یآقا

مختلف كار  هایاالسالم و المسلمین حسینی: نه بعداً متناسب با هر كاری، یک سقفی برای رده حجت

 تلّون و تردید دچار یا تصمیم این كه دارید تصمیم یک شما. دهیم می قرار تعلق، هایسیاسی و كیفیت

چون استمرار كاشف از  د،شو نمی شدت بدون حتماً استمرار این دارد، استمرار و شود نمی كه این یا شود، می

گویید  شما وقتی می«. شدتِ شدت»گوییم  دهیم، كأنّهُ می شدت است و برای این شدت یک ظرفیتی قرار می

چه قدر است. پس تا « شدتِ شدت»زان شدت چه قدر است، ، عین این است كه بگوید می«ظرفیتِ شدت»

سیاسی )شدتِ شدت  طوری باشد كه از یک  تیدهد. اگر ظرفی فعلی ر  نمی د،یشدتی و فاعلیتی نداشته باش

رسد و شما را به یک طرف دیگر  كنید، با یک تحریکی چار قدم نرفته، یکی می طرف میل به چیزی پیدا می

حاال این طرف بروم، دوباره چهار قدم نرفته، شما را به طرف دیگری  هول  دییگو دهد و شما می هل می

گویند، یعنی رنگ به رنگ شدن،  بروم، به این حالت تلون و تشتت می رفگویید حاال از این ط دهند و می می

 رسد. این نحوه كار به نتیجه نمی

سال قبل گفتیم علوم جهت دار  11قع شد. آید كه به بركت ولی عصر)عج  چنین وا اول كار به ذهنمان می در

است، تا اآلن كه خدمت شما هستیم، به بركت وجود حضرت ولی عصر)عج ، آن جهت گیری كلی ما سست 

یک مقصد دیگری  ینشده است، البته امور مختلفی پیش آمده ولی اصل مقصد در نظر ما تضعیف نشده، یعن

 آیا كه آمده ذهنمان به هم هائیار دیگری و اگر یک فطرتنیامده كه بگوید این را رها كن و برو سراغ ك

 این «اصل» از منظور. نشد واقع تردیدی گونه هیچ اصلش روی ولی نه، یا داد ادامه جا این در را كار شود می

اگر این جا نشد، برو توی مسجد بنشئن كارت را شروع كن یا برو در یک تشکیالت دیگری كارت را  كه است
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ه اصطالح در اصل كار تردیدی پیدا نکردیم، یعنی هرگز نگفتم مثالً بروم برای كار تبلیغ ـ با این شروع بکن. ب

كه همه ما معتقد هستیم كه باید همه كارها بازگشت به توسل بکند و سوگواری بهتر است، البته آن را كار 

ب باید رفت كه اآلن كفار دارند گوید دنبال این مطل دانیم ـ ولکن گفتم آن تولی به من می می یشریف و بزرگ

بزرگ  ایكنند و تو نباید این كار را رها كنی و باید دنبال این كار را داشته باش  ولو اگر كوچک  حمله می

نسبت به یک امر  «یاسیظرفیت تعهد س»گوییم  مخالفت كنند، این مطلب روشن است. پس بنابراین ما می

تمرار پیدا كند. حاال بعد هم سراغ كیفیتش هستیم، آیا در سال اس 11فرهنگی، موجب شده كه این امر 

شود مختلف باشد، یعنی  كیفیتش تولی در ردة باالئی است یا در ردة پایینی است؟ چون كیف تولی می

 ملکوتی یا حیوانی باشد.

ه دهد كه از آن طرف، مولی علیه هم تحت اختیار ولی است، هم ب كیف تولی را نشان می« سیاست فرهنگِ»

كند،  ظرفیتش، هم به كیفیتش، ولی متناسب با مرتبة ظرفیت شخص به عالوة كیفیت تولی او سرپرستی می

گویید فالنی در كارش  شود غیر از این باشد. می نمی دییعنی شما نسبت به دوستانتان هم باید این گونه باش

ما نحوه تعلقش را در شکل شدید است ولکن كیفیت شدتش خوب نیست، یعنی نحوه تعلقش فرق دارد، حاال

 .كنیم می بررسی مختلف، های

گوییم یعنی در اخالق حسنه قرار ندارد، شدید است، ولی  گویند مادی است یعنی چه؟ می است، می مادی

شدید فی ذاته اهلل تبارك و تعالی، یعنی در  یگویید فالن چشمش به امور ظاهری فاسد است. یک وقتی می

تهذیب  هایشیتست، این شدت فی ذاته اهلل معنایش این است كه نظام حساجهت خدای متعال شدید ا

گویم مهم است، اخالق تشکیالتی است. و اخالق  گویید این در تشکیالت چه اثری دارد؟ می شده. می

خواهید مؤثر است. شما روی اخالق تشکیالتی  شدت تشکیالتی، برای ثمراتی كه شما می نیتشکیالتی، ع

گویم از روی  از روی كینه، می نکردهكنم، ولی خدای  اب باز نکنید. من در كار، محکم كار میتوانید حس نمی

گویم باید آن قدر محکم  كردم، می« زید»شود، وقتی خودم را مقایسه با  گوید می شود كار كرد، می كینه نمی

نم ولی این قسمتی كه كفار ك گویید كه شدید كار می كار كنم تا بتوانم فالنی را زمین بزنم. یک وقت هم می
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كند. حاضر است خیلی از جاها كوتاه بیاید، به  خبر حمله كفار او را اذیت می رفبه اسالم حمله كرده اند و ص

بارد و از كار  قول معروف حاضر است قربان صدقه رفیقش هم برود، تا این كه او هم زودتر بیاید و از حرف می

 تحقیرها، و هارود. از طرز تجلیل خصوصاً وقتی كه شدت باال می بارد كه حواسش به كجاست، و شدت می

شود. البته اخالق هم در فرد، هم در تشکیالت وجود دارد،  وضعت حساسیت و اخالق تشکیالتی مشخص می

ما بعدها خواهیم گفت كه شما گاهی ضوابطی برای اخالق حسنه می گذارید یا ضوابط منفی برای  نکهیمثل ا

كارسخت است. این ضوابط گاهی فقط  لتوانم، چون در او گویید اول كار نمی گذارید، ولی می یاخالق سیئه م

تا  11گویید اگر طرف  توجه به كارهای تشکیالتی دارد، گاهی هم توجه نسبت به كل اوصاف طرف دارد. می

بسیجی ها توی  زنم: كند. یک مثال می زمینه اخالقی دارد ولی در تشکیالت پیداست كه برای خدا كار می

چه كه یک چیزی غیر از شدت هم در آن ها پیدا بود، آن غیر  اگركردند؟ شدید بودند؛  جبهه ها چه كار می

بودند. حتی حاضر بود « أشِدّاءُ عَلَی الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم»از این كاری بود كه برود این نارنجک را پرتاب كند، 

در  د،ش وش بگیرد. به وسیله اخالقش برای كنار دستیش مربی میسختی كارِ كنار دستی اش را هم به د

توانند نباشند!! یا غلظت و شدت و توجه به دنیا  تشکیالت برای پرورش، همه برای همدیگر مربی هستند، نمی

 سازد. سازد، یا نه، چیز دیگری را می كند و می را در آن ها بیدار می

، به تصرف در مادون یعنی در «اقتصادِ سیاست»در نسبت تأثیر  آئیم شویم، می از این مطلب ردّ می حاال

شود. حاال اگر  تر، نائب باالتر می نیی، یعنی در پرورش پا«اقتصادِ سیاسی»گوییم  تصرف مکانی اش می

شود كه چرا  بدهید سئوال می 1بدهید، و به اقتصاد نمره  2بدهید و به كیفیت نمره  3همیشه به شدت نمره 

دادید، در حالی كه در شدت جهت خدائی نیافتاده، بلکه در كیفیت  جهت برای خدا افتاده،  3ه به شدت نمر

ذاتاً بی جهت نیست، خودش دارای یک « شدت»كنم  یعنی كیفیت در خدائی بودنش تأثیر دارد. عرض می

ین كه جهتی است )خوب عنایت كنید  كیف آن جهت مهمّ است، شدت یا الهی است یا الحادی است. ولی ا

 با تهذیب یعنی شود، نمی شدت بدون این باشد، شده پیاده هااین شدت الهی آمده باشد و در نظام حساسیت

سست باشد، نظام  تیاست، اگر ظرف مادی یا است الهی یا گیری جهت یعنی آید، نمی در جور سست آدم
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زنم، شما  كم است. مثال می یعنی نسبت تأثیرش روی نظام تمایالت هد،د یتمایالت را تحت تصرف قرار نم

و چه دیگران  دیتوانید اصالح كنید، حاال چه موضوع و طرف كار عینیتان خودتان باش كارهای عینیتان را می

بعد  اتوانید هر روز دقت كنید كه كار خیاطی را بهتر بکنید ت باشد یا اشئاء باشد. مثالً اگر خیاط هستید، می

نی روی یک الگو كار نکنید. یعنی قدم اول این است كه، اصل برش هم یک خیاط بسیار معروف شوید. یع

بعد هم بگویید مثل این كه این قباها و كت و شلوارهائی كه  د،یزدن و دوختن را روی یک الگو بلد شو

شود به این الگوها دست زد و آن ها را اصالح كرد و بعد این كه  شود و بگویید می دوزم، خیلی عالی نمی می

كند، و برایتان  روی بدن اشخاص سازگار است یا سازگاری ندارد، با این كار مرتباً خیاطی تان رشد میالگوها 

شود، یک طرف كارتان روی خارج است و یک طرف دیگرش  شود حالت روحی تان عوض می ملکه پیدا می

موضوع ملکه، روی كار ذهنی و روحیتان هم است ولکن  ،روی خوتان است، نه فقط روی كار عینیتان است

 شوید، نه مهذب بسیار خوب.  ش  خارجی است، یعنی خیاط بسیار خوبی می

كنید، كم كم سرعت عمل در تطرق احتماالت و كلی و  در كار فرهنگی و دراصطالحات و مفاهیم كار می حاال

ت كنید. البته توانید حرك كنید و می جزئی كردن و در ریشه ها رفتن )توی به اصطالح مبانی و لوازم  پیدا می

توانید حركت كنید. حاال كه برای شما  در اول كار سرعت حركتتان كم است ولی آخر كار خیلی سریع می

گویید این مفهوم مربوط به این مبنا است، روشش را عوض  می د،یبخش سرعت پیدا شد مستمراً بهبودش می

به وسیله كار كردن روی عمل ذهنی، آن كنید، مرتباً قدرت دقت كردن، یعنی  كنید، مبنایش را عوض می می

 كنید. را مهذب می

گذریم، حاال موضوع كار، میل است من كه صبح از خانه بیرون آمدم چه طور شد دیر  این مطلب می از

كنم كه میل هائی به میل های دیگری برخورد دارند، شما در آن جا چگونه  رسیدم؟ اول میل ها را نگاه می

 خدائی من بگویید كه وقتی تا تعالی، اهلل انشاء گیرد؟ب نظام میل ها چگونه انجام میگیرید؟ تهذی تصمیم می

دهم، یعنی وزنی كه در نزد خدا دارد، به حسب فهم خودم، چیزی  وزن می امور به و گیرم می تصمیم الهی و

حوادث كه كنم. در  كنم و چیزی را كه سنگین تر است، سبک تر نمی را كه سبک تر است، سنگین تر نمی



 ····························································································  117 

وَ ال »ذكر و یادم به خدای متعال محکم است،  شوم، یشوم مبتالی به انفعال و عجله كردن نم واقع می

دانم. در فقرم، خودم  ، هر گونه بهاء دادنی به غیر را، تعرض به غیر جود اهلل می«تَجعَلنِی لِغَیرِ جُودِكَ مُتَعَرِّضاً

دانم اگر شما توانستید آن طور اوصاف نفس را تهذیب  نمی دانم. و محتاج كسی را محتاج جواد حقیقی می

كنید، یعنی تصمیم گیری شدید را مُحال به اخالق خوب كردید، مرتباً شدتتان اصالح می شود. گاهی یک 

گفتم باید چنین شود، چون برادر « من»شود، چون  شدت متنسکی دارید كه سر امور كوچکی یک دنده می

است، باید فالن شود؛ در خانه هم همین طور است، چون « من»د، چون دوست است، باید چنان شو« من»

گویید یعنی چه؟ این طور نباید باشم، من كه خدا  تصمیم گرفتم، شما باید چنین كنید. یک وقت می« من»

زنم، مثالً فرض كنید یک فرش  نیستم، باید مواظب خدا باشم. )خوب دقت كنید  مثال های مختلفی می

كه این فرش چه خصوصیاتی  فهمد یكند، به یک نظر م وقتی ملکه راسخه در عمل فروش پیدا میفروش كه 

فهمد چه معنائی دارد، ولی كسی كه  افتد، فوراً می دارد، مثل كسی كه سواد دارد، تا نظرش به نوشته ای می

كند، حاال اگر ماها  میبی سواد است، باید یک كلمه، یک كلمه و به سختی بخواند و تازه در معانیش هم گیر 

فهمیم كه قیمتش چه طور شد. ولی آن كسی  كنیم وآخرش هم نمی می دبار تردی 61بخواهیم فرش بخریم، 

كند به نقشش كه كاشانی است، یا ترنجی، خامه اش فالن جنس  كند و نگاه می كه وارد است، آن را باز می

دهد. این معنای مهارت عملی است كه در است، بافتش چه رقم است و قیمتش را هم سریع تشخیص می 

محاسبه كند و حرفش را بزند. یک وقت در فکر این است كه چند بخرد و به چه قیمتی  عتواند سری عمل می

شود، در این جا  بفروشد كه ضرر نکند، این غیر از ملکة شناختن فرش بود كه در اول كار گفتیم پیدا می

توانم بفروشم، شما  گوید این عدل قالی را شش ماهه می حاسبه كردن، میبرخورد روانی با شما دارد تا وقت م

كند و از شما شش ماهه  گویید نه، این طور نفروش، بلکه اسکنت كن. تا این كه شما را به زور راضی می می

گوید  برد. می گویید، حاال اسکنتش كن، او حقش را پایین می خرد و بعد از صحبت های مختلف به او می می

 گوییدكنید و می گویید حاال كه معامله تمام شد، چک را بده، بعد چک را عوض می حاال پول نقد ندارم، می

گویید كسانی هستند كه  آید، می كند كه شما هم بدتان نمی كنم، طوری هم این كار را می یم اسکنتش حاال
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پهلوی كسی كه مرا نشناسد، پس  خواهد ببرید چک من را قبول كنند، یعنی اگر بخواهید خردش بکنید، نمی

بکنم. این جا به دنبال سود است و باز موضعش فرش است، ولی سود از روی  شحاال بده به من تا اسکنت

فرش است. حاال در شدت روحی این فرش فروش هستیم، همین آدم، شب مناجات كرده، روضه خوانده، 

كه  منصبح كه به مغازه رفته، یک مشتری آمده، هی« تَعَرِّضاًوَ ال تَجعَلنِی لِغَیرِ جُودِكَ مُ»گریه كرده و گفته 

 6 4آید كه فرش زیادی بخواهد، بلکه یک قالی  گوید این به شکلش نمی نگاه به قیافه اش كرده، می

آید و صاحب مغازه همین كه به او سالم وعلیک كرده،  خواهد، حاال پشت سر این شخص یک تاجر می می

باشد، به آن  تدیّنیشد خریداری لُپی است. این آقای فرش فروش خیلی كه آدم مفهمیده اگر خریدار با

چون ما یک كار جزئی با این آقا  د،یآن جا تشریف داشته باش شود می حضرتعالی آقا گویدمشتری اولی می

 ن،یگوید شما بنش نشاند و به مشتری دومی نمی داریم كه ببینیم ایشان چه كار دارند. مشتری اولی را می

خرد انجام دهم، این تاجر دومی را چرا مقدم  معاملهخورد و در حضور او نباید  چون به مشتری دومی بر می

در این جا «وَ ال تَجعَلنِی لِغَیرِ جُودِكَ مُتَعَرِّضاً»گوید  دارد؟ این فرش فروش، وقتی شب در مناجاتش می می

؟ آن اولی كه نوبتش مقدم بود و از ظاهرش هم پیدا رود، مگر بنا بود كه رزق تو را بندگان بدهند یادش می

تر است، چه كسی به تو گفت او را معطل بکنی؟ چرا مشتری دومی را معطل نکردی؟ خوب ولو  تدینبود م

كردید، یعنی  دادی، مگر بنا بود اسباب پرسیده شوند؟ پس شما باید بالعکس عمل می مشتریت را از دست می

رسم و كار دارم،  نمی نگفت م فتی صبر كنید، چون این آقا اول آمده و اگر او میگ باید به مشتری دوّمی می

توانم به كار شما رسیدگی كنم، چون این آقا مقدم  گفتید من شرمنده هستم از این كه نمی شما باید به او می

رض كنم خواهم ع است، این كه این جود الهی را كنار گذاشتی و جود بنده اش را متعرض شدی، حاال می

نباشد، اخالق  کالتییدوم است، چون اگر شدت تش تبهاخالق تشکیالتی غیر از شدت تشکالتی، رتبه اش، ر

توانید تهذیب بکنید،  شود، شما خداپرست یا معاذاهلل دنیا پرست، بدون شدت كه نمی تشکیالتی محقق نمی

را تصفیه كنی و نظام اوصاف الزم است تا بتوانی فعل روحیت و نظام حساسیت  یجهت گیری الهی، شدت

تهذیب كنی و بروی در فکر ذكرت، در تمام شبانه روز، تا بهاهائی غیر الهی  وجدید را در خودت محقّق كنی 
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شوی، آن ها را حذف كنی، اگر شدید هستی، باید الهی  شدید  دهی و متعرض غیر جود الهی می كه می

 .یباش

 روحی ملکات بتواند بعد تا باشد، شدید باید شانی در دنیا دارینظام اآلن هم عیناً هیمن طور است، یعن در

اعتماد به نفس خودش را باال ببرد، باید این  یا عجب اصطالح به كند، ایجاد خودش نوع در را متناسبش

 بتواند خودش را تهذیب كند.

 : اخالق مؤخر از شدت است، در مرتبه كیفیت ...س

از نفسش، فاعلیت است، یعنی دارای كیف های  ریست، یعنی اخالق حتماً غ: بله، اخالق حتماً دارای نظام اج

مقابلش است و تمام سیر و سلوكی را كه دارید، به وسیله  مختلفی هایخاصی است كه آدم حساسیت

خدا قرارش بدهید، اگر  شپرست محور بر یعنی كنید، الهی را هاخواهید، نظام حساسیت محاسبه و مراقبه می

خواهید،  شوید و آن چه را كه از خدای متعال می موفق می د،یولی به والیت اهلل داشته باششدتی در ت

اِلهِی ال »گردیدن و تغییری و قوه ای و شدتی وجود ندارد. «. ال حَولَ وَ ال قُوَّهَ ااِلّ بِاهللِ العَلِیِِِِ العَظیِم»گوید  می

توانم از معصیت بیرون و در طاعت تو بیائیم اال به  ید خدایا من نمیگوی ، می«ااِلّ بِقُدرَتِک وَّهَحَولَ لِی وَ ال قُ

دانم كه تو من را به این روز نیانداختی، من خودم از تو رو  ، این را می«سُبحانَکَ ال اِلهَ ااِلّ اَنت»قدرت تو، 

ال »م باال بیایم. توان دیگر با زور خودم كه نمی ته،برگرده ام، ولی حاال كه پایین افتادم و دست و پایم شکس

كه جابری بیاید، آن استخوان  نیآید، اال ا ، از استخوان شکسته كه كاری بر نمی«اَری لِی كَسرِی غَیرَكَ جابِراً

را سالم كند و جبران كند و اال حق مطلب این است كه وقتی استخوان جائی از بدن ما شکست، خدای متعال 

 ند و نتواند یک استکان را از زمین بلند كند.بما وبیندهد او تا آخر كار مع جوشآن را 

گویید،  را می« حاسِبوُا قَبلَ اَن تُحاسِبُوا»هر حال، اخالقِ تشکیالتی، امر بسیار مهمی است. پس وقتی كلمه  به

باشد. خیال نکنید معنایش این است كه حسابت را خودت « وَ اذكُر مُوقِفَکَ یَومَ الحِساب»به نظر من باید 

گونه باشد،  نیدهم. نباید شکلش ا كنم پول به تو كم می یدگین و اال اگر من حساب تو را رسك یدگیرس

شود، اعظم است.  یعنی تذكر به قیامت و آن چیزی كه در آن جا محاسبه می« وَاذكُر مُوقِفُکَ یَومَ الحِساب»
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متذكر  مرتباًباید « آلخِرَه اَعیانُهُ اَعظَم من سَماعِهِكُلُّ شَ ٍ مِنَ الدُّنیا سَماعُه  اعظم من اَعیانُهُ و كُلُّ شَ ٍ مِنَ ا»

جا  نیخواهیم، باید شدت الهی باشد. در ا به آخرت بشوید، باید مرتباً یادآور بشوید كه این شدتی را كه می

ممکن است ضریب امتیاز ظاهری وجاهت، در نزد استادت و دوستانت كم بشود، ولی در آخرت چه طور؟ اگر 

نزد ولی عصر)عج  كم شده باشد، آن وقت چه طور؟ مواظبت و مراقبت بکنید و رابطة این وجاهتت در 

گوید  مواظبت با اطاعت و انجام وظیفه را بفهمید و به دنده كج نزنید. این دنده كج را توضیح بدهم: او می

ترك كنیم یا با حاال كه معلوم نیست نزد ولی عصر)عج  رو سفید یا رو سیاه هستیم، بهتراست این كار را 

شما تشکیالت هم سُست شد و مثالً بی اعتنائی به حقوق كردیم، ولی بی  ارسستی كار كنیم. حاال با این ك

اعتنائی به مقصد تشکیالت هم شده، آن جزوه ای كه بنا بود بیرون بیاید، بیرون نیامده. این كوتاه آمدن در 

 غیرچون كمک به ولی الهی صورت نگرفته. تأثیر بر  سازد، خدمت به نائبش، با محبت به ولی عصر)عج  نمی

گویند بهینه سازها خیلی برای ما  ین درجه اهمیت و بهاء را به آن بدهید، چرا؟ میتركه اقتصاد است، باید كم

دهد. در تولّی، مرئوس بودن و توجه به معصومین صلوات اهلل علیهم  كند، چون آن معنای ریاست می كار می

شود  بکنید، باید ریاست را باال ببرید، این می ها اخالق سازگاری دارد. حاال اگر مدل را واروناجمعین است، ب

كند، باید كیفیت و طعم و بو و مزه  جا بندگی قیمت دارد نه آقائی، آقائی هم كه می نیا«. اقتصادِ سیاست»

دش هراسناك باشد، ولو اثر اش بندگی خدا باشد، یعنی آقائی باید در راه بندگی خدا باشد و باید بر خو

اثر تشکیالتی اش در تأثیر بر غیر است، حاال چه نوشته ای كه از مجموعة جامعه  اینتشکیالتیش باالست، 

دهد. ارزش برایش قائل  آید، چه كاری كه نسبت به تک تک افراد، در رده های مختلف انجام می بیرون می

درجه  ولی د،یكن آورید و قبول می هم در همه مراحلش می كنید، تا پیگری های اجرائی صفرش نمی د،یشو می

شود. و بعد هم انشاء اهلل  قرار بدهیم، این   می 1و  2و  3از اهمیت را دارد، یعنی به اصالح   است. اگر   3

 كنیم.  تعالی این قسمت ها را با دستگاه غیر الهی در جمیع مراتب مقایسه می

كاالست، بعدها تکنولوژی است و مرحله بعدش انسان است. یعنی اول دلبهینه سازی كفار، اول هدفشان  در

كه انسان را ترك كنند، بعد  نای نه دهند، می قرار اصل را دنیائی جدید هایلذت و هازه ها و طعمم و ربائی
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غ كه اال نیاین كه بگویید برای ا لكه تکنولوژی و فرهنگ رشد كند سرمایه اصل است. مث نیگویند در ا می

را دور بگیر تا آن بدود. جامعه را طبقاتی بکن، تا این همیشه چشمش به  ونجهیبدود یونجه اصل است، این 

 بارها خیلی ضعیف هایملت از شانطبقة باالتر باشد تا بدود، كار فرهنگی بکند و به وسیله كار فرهنگی

 كار اول روند؟ می هادانشگاه به تتحصیال برای هاچرا افراد ملت نییع. اساس همین بر دقیقاً كشند، می

گوید من باید همیشه بار ببرم به بندرعباس یا تبریز یا جای  ده میرانن یک مثالً نداریم، راحتی ما گویند می

نه  ارم،آن ها نیستم، نه محل استراحت راحتی د شپی هاخودم دارم، نه خانواده ام، شب یدیگری ... نه آسایش

اقل بچه ام دكتر شود و همه مردم منتش را بکشند و او اعتنا هم به كسی نکند و زندگی درستی دارم، پس ال

آید. خدا رحمت كند، یک  گونه به ذهنش می نیشود. پدر این بچه از اول كار ا درآمدش هم خیلی عالی می

ت پته گف برد، می یم یكه اعتبار ماد رهبزرگوار اخالقی بود، به هر گونه مدركی اعم از مدرك دكتری و غی

خواهی پته نان بگیری؟ ما به آرامی به  می یگفت تو ك كرد، می نان، حتی به تصدیق اجتهاد. گاهی شوخی می

گفت اگر این شهریه  داد و می گوئی؟ او در جواب، در همه رده ها نشان می گفتیم چرا این طور می آن آقا می

 كسانی چه هم مرجع و!! شوند می كسانی چه دارطرف ،یشد كه چه كسان آقایان نبود، آن وقت معلوم می

دانند و به نسبت ظرفیت افراد سلوك  اورند، این چیزها را میبی تشریف كه  عج)عصر ولی آقا!! شدند می

 كنند. می

گوید مجموعه تمایالت و  پیروزمند: حاال این كیف تولّی كه فرمودید فرهنگی سیاسی است، این را می برادر

 .هااخالق و حساسیت

 ها باید تهذیب و بهینه شوند.  نیاالسالم و المسلمین حسینی: بله، آن وقت ا حجت

 آید، یعنی جایگاهی كه فرد در نظام والیت دارد. پیروزمند: واین كیف تولی اش ابتدائاً به ذهن می برادر

االسالم و المسلمین حسینی: جایگاه باید متناسب با این شخص درست شود، جایگاهی كه به فرد  حجت

دهید، باید متناسب با این سه تا روی هم یک چیزی را بدهد كه بر اساس آن بگوییم این را باال قرار بده  می

تا، سه تای دیگر كه كنارش باشد،  ویا پایین، البته این سه تا روی هم تنها نیست، بلکه این سه تا به اضافه د
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داشته  3كنیم  در درجه  كه بعداً عرض میو پتانسیل اقتصادی اش ) 2یعنی پتانسیل فرهنگی اش در درجه 

گوییم جایش كجا باشد؟ یعنی گزینش ما منوط به یکی از این اوصاف، بریده از بقیه نباید  باشد، آن وقت می

 باشد. یعنی اگر اخالقش باال نباشد ... اخالق كار فردی تنها كه نیست. 

 تمایالتی و هاكند، یا حساسیت لی اش را معین میپیروزمند: آیا این كار را كه انجام می دهد، كیف تو برادر

 كند. ن میمعی را اش تولی كیف دارد كه

گیرید، این غیر از  االسالم و المسلمین حسینی: كار را توأم با یک نحوه برخوردی شما تحویل می حجت

ا است كه داعیاً شدت و پیگیری و غیر از پشتکار داشتن، اخالق در كار است، یعنی اخالق از درون نوشته پید

نهایتاً یک خورده ضوابطش  است،اهلل نوشته، نوشته شده، یا داعیاً الی النفس نوشته شده. دعوت پید یال

بینید، مثالً از نوشته های حضرت امام)ره  دعوت به آخرت  شود. یک نوشته ای را كه شما می سخت تر می

بیند زمین تا  ز شریعتی در نوشته هایش میگیری سیاسی شدید دارد ولی با دعوتی كه ا-بارد، موضع می

كه در حد  نیو موضوعاتی شبیه و در همین طیف، نه ا یآسمان فرق دارد، آن هم به آزادی و سلطه نپذیر

موضع گیری حضرت امام)ره  چون سطح حضرت امام )ره  خیلی باالتر است، چون موضع گیری را در افق 

خالق سیاسی اش )شریعتی  را كه نگاه كنیم اخالق مادی است و دهد، ولی نحوه ا های خیلی باال قرار می

كند، ولی  كند، مادی ارزیابی می چون شریعتی وقتی دین را ارزیابی می ست،اخالق حضرت امام)ره  الهی ا

كند و آن وقتی برای شهداء پیام  خواهد دنیا را ارزیابی بکند، آخرتی ارزیابی می حضرت امام)ره  وقتی كه می

گوید نفع كوچک شما پیروزی این دنیاست، این اخالق، در سطح كسی كه برایتان نوار پیاده  تاد، میفرس می

دهد، باید متوجه بشوید )و بعدها عرض  كند و در سطح پایینی قرار دارد و یک كار كوچکی را انجام می می

 و خطبه اول درسی نباشد كه خواهیم كرد  باید كار اخالقی توأم با كارتان باشد، بریده نباشد، مثل بسم اهلل

رود، بلکه در نحوة برخورد هم  خدا شناسی می فبعدش هر چه شد، شد، باید ببینید كه نه فقط مفهوماً به طر

راه باهلل هست، شاكر اهلل هست و در آن انانیت نفس نیست و اگر انانیت باشد، رو به اصطالح است و در انانیت 

 قیقاً چیست؟كند. حاال سئوال شما د توقف نمی
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كنم و یک شدتی دارم، این  پیروزمند: عرض كردم در این كیفیت تولی كه بنده مسئولیتی قبول می برادر

كند، ابتدائاً از كیف  دهم كه كیف تولی را معنا می كیفیتش به آن كاری است كه در تشکیالت من انجام می

 نحصر كردید.را در اخالق م یبعد حاتیشود، آن وقت آن توض تولی متبادر می

 

االسالم و المسلمین حسینی: سیاست یعنی اخالق. به عبارت دیگر در معنای ما، عشق الهی، جوهره  حجت

سیاست است و تمایالت عمومی به میزانی است كه عشق به خدا وجود داشته باشد، آن وقت است كه 

بود كه جوانان را از كا  جوانان تواند بگویید تمایالت الهی است و هنری كه حضرت امام)ره  داشت، این  می

ی آن برا ملعون شاه كه فسادی و بازی دختر قماربازی، به عشق از و مادی هاییعنی از ارزش د،یبیرون كش

دادند به كربال  ها ساخته بود، بیرون آورد و آن ها را به جبهه های جنگ و سینه زنی برد و آن ها شعار می

 كردیم. یرویم و چیزهایی را كه مشاهده م می

 بر باید را مانپیروزمند: در تقسیم بندی، ما چند تا تقسیم بندی سه تائی داشتیم كه نظام تشکیالتی برادر

ها را به هم معلوم بکنیم، تا كل ساختارمان بهتر معلوم بشود. آن وقت، بعد  نیبدهیم كه ربط ا شکل مبناء آن

. در یک مرتبه ما گفتیم در كل میشو می مودیدفر اآلن هك ایكنم، بعد وارد این نکته از آن یک نکته عرض می

تشکیالت، توسعه تشکیالت به توسعه تمایالت و توسعه ذهنی و توسعه عینی است، یعنی توسعه در تصمیم 

گیری و توسعه ذهنی هم تولید مفاهیم و توسعه عینی هم عملکرد و توسعه تولیدات برابر توسعه عملکرد. بعد 

ما سه تا حركت موازی با همدیگر داریم، یک رشد تشکیالت، یک رشد  كهگر گفتیم هم در یک مرتبه دی

كنیم، باید رشد توأم این سه تا  عناصر و یک رشد مفاهیم، یعنی مجموعاً نظامی را كه تدوین و تنظیم می

رت بگیرد، كه این كارها صو نیو در یک مرتبه دیگر هم گفتیم برای ا دیمهره را با همدیگر در نظر داشته باش

 باید اول. بگیرد انجام است الزم مجموعه این حركت یعنی داریم، كدام هر بر اجراء قوانین گذارییک سیاست

ها را با هم تركیب بکنیم و در قدم بعدی،  نای و بکنیم معلوم مانسطح ابتدائی تقسیم بندی در را این ربط

را تقسیم بکنید و بعد هم  صادهنگ و اقتخواهید سیاست، فر حضرتعالی آن طوری كه وارد شدید، می
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تقسیمات خودش را در خودش ضرب كنید كه اآلن قسم سیاسی اش را سه تا تقسیم بندی اش را فرمودید 

شود و توسعه تمایالت و توسعه ذهنی و عینی كه عمالً همان سیاست،  كه سیاست عمالً به چه شکل می

و تقسیم بندی سیاسی اش )بخش تمایالت   دادیدحور قرار شود و این تقسیم بندی را م فرهنگ، اقتصاد می

را بیان فرمودید كه شاید اگر بخواهیم از اول بحث شروع كنیم، باید ابتدا همان سیاست، فرهنگ، اقتصاد، یا 

شاید به تعبیر توسعه تمایالت، توسعه ذهنی، و توسعه عینی، توسعه عملکرد بگوییم، برای كار خودمان 

 ملموس تر است.

جا كه گفته شد، فاعلیت ها در سه مرتبه مشخص شد،  نیاالسالم و المسلمین حسینی: یعنی تا ا حجت

فاعلیتی كه تعلق به فاعلیتِ فاعل باالتر نسبت به فاعل خود دارد، كیف آن فاعلیت و كیف فاعلیت نسبت به 

 مادون 

 شود. ها مجموعه تصمیم گیری در سه سطح می نی: اس

یری را فقط تحلیل كردید، البته سه سطح درونی تصمیم گیری است ،نه بیرونی آن، : نه، خود تصمیم گج

آیم در تمثالت یا قابلیت ها یا پذیرش  شود. این شد نظام حساسیت، حاال می تصمیم مهذب، شدید و كاراء می

د  روی هم نگاه بگویم بریده هستن مخواه ها از هم بریده مطلق نیستند، من نمی نیها، اگر این سه تا )البته ا

بکنید، بعداً ضوابطی را كه برای بهینه سازی تصمیم معین كردید، حواستان رویش است كه این چه جایگاهی 

خواهد باشد، مربوط به سطح باالی باال  دارد، ضریبش باید چه ضریبی باشد، مربوط به هر سطحی كه می

 ؟است چگونه است اییناست، چگونه است؟ مربوط به سطح پایین، پ

 شود. كنیم، تقسیم های مکانی می : تقسیم هایی كه اآلن میس

كنیم، تركیب به معنای مکانی مطلق هم نیست، چرا؟ چون حركتی را  : در عین حال كه تركیب را معین میج

زمانی است، البته بنا به « ظرفیت شدت»كه به طرف باال دارد، یعنی تعلقی را كه به طرف فاعل باالتر دارد، 

 كه در زمان داریم. تعریفی 

 دارد؟ یزی: مفاهیم زمانی درون آن است، منتها خود سنخ تقسیم بندی زمانی، مکانی چه چس
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خواهیم بگویم كه اصالً سنخ زمانی و مکانی در والیت، هر چیزی كه در یک مجموعه داریم، مثالً یک  : میج

مکانی  یزمانی است و برای باالی یی پایینكره ای را در نظر بگیرید، این تعلقی را كه به باالتر دارد، برا

كه این را برش بزند، بیاورد تا آخر  میحده داشته باش یشود. یعنی این طوری نیست كه یک مکانی عل می

كه  نیها دو تا را به اصطالح متشابکش كند. قبل از ا نیبعد ا م،یحده داشته باش یكار، و یک زمانی هم عل

گویید تا این كیف  گویید كیف تعلق دارد و می كند، بعد می وید تعلق پیدا میگ بخواهید متشابکش بکنید، می

گوید نه، اصالً این  توانید بگویید زمانی؟ می كیف دارد. آیا به آن می درخواهد بکند  یحركتی را هم كه م

م زمانی گویید اس شود اسم زمانی رویش گذاشت. می شود، این را اصالً نمی تغایری كه پشت سر هم واقع می

 گوید چرا؟ گذاریم كه اعطاء به آن بشود، توسعه پیدا كند. می را وقتی می

كه حركت را به سکون تعریف  نینه ا م،یخواهیم حركت را به فاعلیت تعریف كن كه می نیگویید برای ا می

انعکاس كیف »شود كیف نداشته باشد، نهایت  . اگر بنا باشد به فاعلیت تعریف بشود، فاعلیت كه نمیمیكن

توانید بگویید  است. می ریدهتوانید بگویید حركت زمانی اش ب جا نمی نیفاعلیت است. پس بنابراین ا« فعل

 كأنّه یک واحد از این برش را كه زدید، یعی واحد تولی اش زمانی است. 

سیم بندی شود، یعنی تقسیمات، دو دسته تقسیم ندارد، یک تق : یعنی از باال مکانی و از پایین زمانی میس

 كنیم.  داریم كه از دو بعد به آن نگاه می

گوییم این حركتش زمانی است و از  گوییم این به باال تعلق دارد، می : از دو بعد كه نگاه كنید، از یک بعد میج

جا یک قدم این طرف تر  نیكه متصرف فیه باال است، یعنی تغییرات مکانی است. از ا مییگو ییک بعد م

وییم بخش فرهنگ در جامعه كه قابلیت ها یا پذیرش های عمومی است، فاعلیت های تمثلی یا گ آییم، می می

شود، حاال فرهنگ مان چند دسته دارد؟ فرهنگ مان هم باز سه تا  برخورد به نظام فاعلیت در شکل گیری می

هیم جهتش، جهت خصلت را داراست. حاال ببینیم خود این فرهنگ در چه جهتی قرار دارد، یعنی آیا این مفا

 تعلق الهی است؟

 : فرهنگ سیاسیس
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« اقتصادِ فرهنگ»، و «فرهنگِ فرهنگ»، «سیاستِ فرهنگ»شود این را یک تقسیم كرد به نام  : حاال میج

را در سه تایش ضرب « سیاست، فرهنگ، اقتصاد»كنیم، یعنی عین  مالحظه كرد، كه طبیعتاً همین كار را می

ها می دهد. این ریز  نیاای مان دارد كه ریز كردن چه معنایی را در خود كنیم و یک خاصیت دیگر بر می

خواهید نسبت كارها را معین كنید،  خواهید )خوب دقت كنید  می كردن را شما برای یک چیزی می

تعریف بدهید، آن وقت شدید ضعیف برایتان « شدتِ شدت»خواهید بگوید بد، خوب، وقتی توانستید برای  می

 د،ییتوانید بگویید، مگر بتوانید مفهوماً بگو خواهید بگویید بد، خوب، متوسط، این را نمی وقتی میمعنا دارد. 

كه آمدیم  نینه اجزاءً، چون این سه تا چیز را ما اجزاء تصمیم گیری فرض كردیم )كه گفته شد ، به خالف ا

نفس شدتی « شدتِ شدت» یا« سیاستِ سیاست»برای مفهوم شدت، سعه و ضیق فرض كردیم. بنا به تعریف 

یعنی چه؟ و شدتی كه قوی باشد یعنی چه؟ و شدت متوسط یعنی چه؟  كهكه ضعیف باشد، تعریف شد 

گویید فرهنگ الهی است، اخالق بد یعنی فرهنگ  همین طوری كه در محال شدنش به اخالق حسنه، می

گردید،  روید در نظام ارتش و بر می یگوییم چرا؟ مثالً م گویید فرهنگ الحادی است. می سیاسی، معاذ اهلل می

شود، هم چنان پایش را محکم به  سیاسی آن جا الحادی است، چون از در كه وارد می فرهنگگویید  می

كند؟  گوید چه اشکالی دارد، او دارد با این كارش ادب می ایستد، می زند و مثل چوب خشک می زمین می

انگار كه  ،گیرد گوید، نه با آدم گرم می ه علیکم سالمی مینشسته، ن نیگوید ولکن آن كسی كه در ماش می

كند. البته این اخالق انشاء اهلل  ها حیوان هستند كه رو به رویش ایستاده اند و هیچ اعتنائی به كسی نمی نیا

شود، چون تا اآلن نظام تشکیالتی اخالق سیاسی  تعالی به یاری خداوند متعال یواش، یواش برطرف می

زنم، توی جبهه، آن بسیحی  گونه نیست. یک مثال دیگری می نیاشته ایم و محققاً در نظام الهی ااسالمی ند

رفت توی  كه با بچه ها برادرتر بود، یعنی با آن ها هم غذا، هم دل، همراه، هم فکر بود، آن وقت كه او می

تحقیر كن بود، بچه ها كاری رفتند و آن كسی كه بی اعتناء بود، متکبر و  سینه دشمن، بچه ها همراه او می

كه با تکبر  نیخواهیم سر به تنش نباشد، این چه قضیه ای است؟ و بین ا می گفتند با او نداشتند و می

بخواهد با انسان سلوك كند، یا با تواضع الهی، فرق است، كبر داشته باش، ولی نسبت به دشمنان خدا یک 
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اگر دستم خورد  گوباش، اصالً آن ها را نجس بدان و ب« ی الکفّاراَشِدّاءٌ عَلَ»ذره تواضع و خضوع نداشته باش، 

كه دستم به نجاست خورده. این یک هویت خاص مکتبی عظیمی  نیمثل ا م،یكش روم آب می به دستش می

آورد. پس بنابراین یک نکته ای را اشاره كردم كه در خرد كردن، خرد كردن به اجزاء نکردیم، بلکه به  را می

 فاهیم خرد كردیم. ذات خود م

 توانستیم نسبت ها را معین كنیم. حسینیان: می برادر

دهد )بهینه  دهد كه شدت و ضعف، معنی حركت را نشان می االسالم و المسلمین حسینی: نتیجه می حجت

 یعنیگوییم كه كار فرهنگ هم، یک سیاست فرهنگی دارد،  جا یک قدم باالتر بیائیم، می نیسازی . حاال از ا

شود، هر تکیفی  حاصل نمی فگونه تکی نیی این فرهنگ تعلق به كسی و جائی دارد، تا آن تعلق نباشد، ابعض

گویید هر تبدلی هم برای هر كس نیست. این واقعیت دارد كه ملعون شمر به  برای هر كسی نیست، بعد می

ن طوری كه حبیب فهمم یا حسین، هیچ كالم او راست نبود، هما امام حسین)ع  گفت من حرفت را نمی

فَسَنَستَدرِجُهُم مِن »گفت این یک كالمش هم راست نبود، چون خدا قلب او را مهر كرده بود، چون این جزء 

ها دشمن با حضرت  نیاست، این قیام علی اهلل كرده، مقابل خلیفه خدا ایستاده، یک پردة ا« حَیثُ ال یَعلَمُون

خواستند حضرت را بکشند، نه برای  ها برای مال می نیال كند ااست، كسی خی یابا عبداهلل بود و ساده اندیش

ها بوده، بلکه شمر به خدا قسم، دشمنی با خود خدا داشت، اگر  نیمنصب و نه برای امثال ا برایجایزه، نه 

ها دشمنی  نیخواست خدا را بکشد، ا شود، این شمر می شد كه مسلماً نمی معاذ اهلل خدا متجسد در جسم می

بینیم كه  پیغمبر، من می هفرماید ك اهلل نداشتند، بلکه با خود خدا داشتند و خود خدا در قرآن می با رسول

خواهند قیام كنند،  ها مقابل من می نیخواهند اذیت كنند، ا ها تو را نمی نیكنند، ا ها چگونه اذیتت می نیا

 ها برای مقابله با من است.  نیا

 كه آن منشاء اصلی اراده و آن منشاءاصلی تعلق است... قسمت فرهنگ، فرهنگ یک تولی دارد در

صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین و  





 بسمه تعالی

 ساختار تشکیالت

 2جلسه 

1811 

یعنی این، كیفیتهایی كه در روی این نقش شده است.اگر آدمی نباشد، یعنی یک آدم سوادداری  گویممی

 ؟ مثل عضو یک است، تصرف ابزار بخواند بتواند كه باشد آدمی راگ بفهمد، تواندنباشد كه بخواند هیچ نمی

ایشان رسید آدمی كه  ستد به چیزی چه رسید، بدستم خواستممی كه مطلبی آقا گویدمی رسید كه همین

نیامده با ایشان حرف بزند، یک كیفیتهایی آمده كه این كیفیتها برای ایشان مشعر به یک مفاهیمی شده 

 این اقتصاد فرهنگ حاال. شد درست فرهنگی، تشکیالت اقتصاد اقتصاد گوئیمما بهش میاست، پس این را 

 سازمان نام به دارد مبنایی یک كه گوئیدمی این ؟ مبنایی، برچه است، سطحی چه در. شد تنظیم چوری چه

 در كه است چیزی یک دارای این بدهد، پاسخ تواندمی شما تکنولوژی است یافته توسعه مبنا اون كه والیت،

 اقتصاد ببینید، حاال حساسیت، نظام شده روحی نظام در است فکری نظام شده یکبار شما توسلی نظام

 بعبارت فاعلیتها، در جزوه این كارآئی یعنی جزوه این فرهنگ شودنمی تصاداق فرهنگ این یعنی ؟ اقتصاد

 دارد مبنای یک بگوئید كه ندارد یدوم هویت یک ساختار این دارد، كه ساختاری و نظام و صورت یک دیگر

 د،بگوئی اگر را ساختار همان) این، فرهنگی محتوای دیگر بعبارت باشد، داشته را ساختار این تواندمی كه

ساختاری كه به آن جزوه برسد، نه مشرف به آن نظام فکری باشد، قطعا هست نه اینکه مرتبت نیست مشکل 

 ، نه یا است آن از ایبریده گوئیدخاصی دارد، ادبیاتی كه شما می آن نظام اخالقی هم است اون یک ادبیات

این جزوه منعکس شده است و  ویت كه است آن نیست، مبانی از ایبریده گوئیدمی شما كه ادبیاتی این

 است ادبیات فقط آیا فرهنگ تکنولوژی كه بگویم و بروم باالتر قدم یک من اگر حاال رساندمفهوم شما را می

 است، چیزی چه آن مختلف سطوح كند،می مشخص را كارآئیش كه است این منطق است، هم نطقشم یا

 چیزی آن آید،نمی توسل در منطق شناسد،همه را می رائها نحوه تا فرم تا منطق تا مبنا از را تکنیک یعنی
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 درست گوئیدمی اشم كه را كلماتی این یعنی باشد، این در باید اشخارجی تجسد آوردید توسل در شما كه

 كنیدمی ایجاد هوا در را كیفیتها این كه كیفیتهایی چه گوئید،می كه را كیفیتهای این یا كلمات، این است

 كه است، چیزی یک حامل كیفیتها این بینیممی چشممان با ما كه كنیده اینجا درست میك كیفیتهای چه

 فکری نظام همان منطقش كه دارد منطقی یک هم نآ كه گوئیممی ؟ما) است، كیفیتها این فرهنگ چیز اون

 فهمیدیدا میر چیزهائی شما بود، فرضاً فهم عالم، در نبود مفاهمه روابط اگر است، نظام بر مبتنی كه است

 خواهممی من منطقی، تعبیر لمس روابط دنیا، در بود كم چیزی چه كنید، منتقل كسی به توانستید-نمی

 علمی كیفتیهای آن تبلور است، ذهنی كیفیتهای آن تجسد دارد عینیت گوئیدیم كه را چیزی همان بگوئیم

ه ارتباط دارد با مفهوم، یک نفس ك داریم خارجی نفس یک یعنی است، كیفیتها آن انتقال واسطه است،

 در بینیدداریم یک مفهوم، نفسها نظام دارند پشت سر مفهومها، متناسب، همه آن چیزهائی را كه شما می

 آیدمی مهندی زمینه در نقشه یک گویندمی مثال مثل نازل، دیگری صورت یک به است دراینجا ذهنی منظا

همه آن چیزهائی كه در ذهن آن بود االن در بیرون وجود  گویند-می ساختمان، در كنندمی اشپیاده بعد

 توسل نظام توسل، یدگوئمی آن به و دارید شما كه مفاهیمی پس گویم،دارد مالحظه فرمودید كه چه می

 توانایی ظرفیت اصطالح به هم و دارد كیفیت هم و دارد جهت بازهم شما تعین و كندمی پیدا عینی تعین

 كارائی سطح فرهنگ، شودهمان كارائی دارد در جزوه، یک كارائی دارد، كارائیش می شودیم كیفیتش دارد،

 فرهنگ و تصرف جهت پس اقتصاد، یاستس شودمی كارائی جهت فرهنگ، شودمی چگونگی یا كیفیت

 شودمی روابط این جهتگیری معصوم ادبیات كه آیدمی نظر به اولش قسمت در) است، تصرف ظرفیت

 كه هرجایی تا منطق رتبه در كه سازیهایی اصطالح این كه كنید فرض دومش روابط در شود،یم تکنولوژی

 معلوم وقتی تولی به نسبتش اقتصاد یعنی جزوه، دخو حاال است نامشخص ساختار شکل در كه كنیممی ما

می یکوقت است، كرده پیدا شکل این در تولی جهت چقدر كه ببینیم ما اقتصاد سیاست شودمی شود،می

 خالف جهتش این گوئیممی كند،می مقابله است، تولی خالف درآمده كه ایجزوه این تولی به نسبت بینیم

 غیراالهی جهت این گوئیممی ، كنید مالحظه را كتابشان كه را ونیستهاكم از بعضی كال یعنی است جهت
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 گوئیداین قانون، می كتاب تصرف ظرفیت با دارد فرق هم تصرفش ظرفیت و محتوایش منطقش، دارد،

 ولی اشمقالطه اون مقالطه، است تکنولوژی است، فرهنگ همان ظرفیتش است، خطرناكتر خیلی این ظرفیت

 ؟، هم اشخارجی تجسد مقالته، آن ظرفیت شودمی ظرفیتش مادی، هردو شودمی هتشج ظرفیت، دو در

 در آیداشد، )در پایان این لفظ تجسد میب خطی یا باشد نوار باشد، لفظی بصورت كه ندارد عیبی تجسدش

 گر،دی بعبارت تکنیک یا فرهنگی نظام این البته فرهنگ، در آیدمی تکنولوژی آنوقت بله، اقتصاد، قسمت

 نظام شودمی وقتی قدرت مطلق بله، باشد، فرهنگی تشکیالت بحث در اگر منطقی قدرت منطقی، قدرت

اقتصادی، تجسد فرهنگ یا تبلور و تکسر )در نظام والیت می تقدر سیاسی، قدرت فرهنگی، قدرت والیت،

 هم تلفن ؟، نه باشد وی اصلی تاثیر آن توسلی تاثیر كه تاثیر، دارای كه علمی اثری یا فرهنگ  تمدن شود

 اقتصاد تبع به اصل است، اقتصادی اثر این دارد، فرق كتاب با ولی آوردمی هم خودش فرهنگ دارد فرهنگ

 متدینین، از یا كمونیستها از آورنددارد، )فرهنگ اقتصاد از فرهنگ  ولکن كتابی را كه می رهنگف در تاثیر

 را موضوع چون شودمی مساله تا سه این دربدر آیدیم كه كلی موضوع است، فرهنگ موضوع موضوعش آن

بله  اد،اقتص یکوقت سیاست وقت یک كنید،می تقسیم زیرش رتبه سه بعد گذارید-می فرهنگ وقت یک

 در نوشتیم كه را این عین یعنی زنیم،می را حرفش نخیر شود،درست است هرچه بگذاریم ضرب در سه می

 ما موضع اگر حاال است اقتصاد از فرهنگ سیاست خودش است، یاقتصاد فرهنگ سیاست این ؟ اینجا،

یرش بنویسم یا اینکه، درواقع ز را اینها و كنیم تقسیم را این باید حاال  آیدمی همین عین) كال، بود فرهنگ

سوالی این است كه تشکیالت ما در نظام والیت كدامیک است، كل این، ما االن تشکیالت فرهنگی، حاال فرق 

ا كار سیاسی چیست، شما یک نکته را توجه كنید، ما یک تشکیالت فرهنگی داریم، تشکیالت فرهنگی این ب

 تواندنباشد، دارای فرهنگ نباشد، تشکیالت سیاسی هم نمی اداقتص دارای نباشد، سیاست دارای تواندنمی

 سیاست مال كه اریمد چارت یک است سیاست مال كه اینجا داریم دیگر چارت یک نباشد، تا سه این دارای

 آید،می در جنگ در، تصرف این شودمی تمایالت اداره آن كتاب اینجا آیدمی در كه الیه منتها آن خب است

 را فرهنگی میلهای رودمی باال جامعه در توسلی تصرفات شودین منتهای الیه تجسدش میا تجسدش این ؟
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 مقابله به برد،می باال را نظام این به تولی بردمی باال را شخص این به تولی سیاسی، میلهای ببرید، باال شما

 با هم اقتصادش اندازد،می در باطن اشخاص با اون اندازد،می در باطن مفاهیم با این والیتی، با میکند هم

 نحو به) كند،می مشخص جائر و مستکبر ولی به شما ولی انداختن در قدرت اینها تای سه آنوقت است، اشیاء

 حسب به موضوع، حسب به شود ضرب تواندمی تشکیالت هر در عام نحو به بندی تقسیم این دخو عام

داریم. كلیات مطلب به عرض مبارك رسیده ن خاص خصوصیات به كاری كارخودمان در كاریمان موضوع

 است.

 

 



 بسمه تعالی

 ساختار تشکیالت

 3جلسه 

1812 

اصل مقصم ما، مساله والیت است،  -1سه مطلب بود،  را كه در مقدمه بعد از تعاریف اصولی است؛ مطلبی

یعنی بعنوان یک حقیقتی كه تعلق همه ممکنات به رحمت فارغه حضرت حق است و والیت در آن مؤثر 

كند در فائلیت او،  لیتاست و آنوقت تعریف از والیت را هم عرض كردیم كه تعلق فائل به فائل باالتر، كه فائ

 بیان این به توانیمبه فائل باالتر كه فائلیت كند در فائلیت او. كلمه فائل باالتر را میتعریف والیت؛ تعلق فائل 

گر این معنا را كه عرض كردیم در نظام والیت ا حاال تصرف، به مولی است، مولی به تولی كه كنیم ذكر هم

اینها بحثهایش در جای  تا امکان پیدا كند نظام، بنابر تعریف والیت، ودشبیاوریم، سه دسته فائل الزم می

 قرب یعنی او اشتداد كه نظام محور محور، فائل گوئیم،دیگر باید تمام شده باشد، در اینجا فعال ثمرات را می

همه مراتب فاعلیت است، یعنی درست است كه ایجاد مطلق مال حضرت حق است، ولکن  پیدایش موجب او،

وجوب و پیدایش، مال مرحله فاعلیت محور است و در كه متناسب با مرحله است ایجاد و ایجاب،  ایجادی

جای خودش لوال ما خلقتُ االفالك، اینکه همه كائنات رحیم ایشان هستند وجوباً و وجوداً، وجود مطلق البته 

مال حضرت حق است، ولی ایجاد به وجوب بوسیله ؟ است، )همان تقاضا  همان تقاضایی كه  شایستگی 

 گیردثهای خودش، یعنی در حقیقت ایجاد بالغیر كه بوسیله ایجاب انجام میاشتداد را دارد و همان بح

 در شودا هم نباشند نمیآنه كه داریم هم فاعلیت دسته یک محور فاعلیت از غیر است، اكرم نبی بوسیله

 تصرفی فاعلیت البته است، تصرفی فاعلیت كه است ایندو بین هم مرتبه یک تبری، فاعلیت ترپائین مرحتبه

 محور متقوماً تبری، فاعلیت از سهمی هم و است، درش محوری فاعلیت از سهمی هم مراتب تمام در

ن اصل است در منزلتشان، و بر همین اساس آ اینکه یعنی است، عصر ولی والیت به تولی همان تقومشان

می سیاسی تشکیالت بحث كار این درد به كه وقتی گیرد،می ركیفیت در جمیع مراتب تابع فاعلیت قرا
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 ایچهره همه. كندنمی پیدا والیت نهایت و والیت نظام از جدای سطحی هیچ در را كیفیتی هیچ خورد،

اال چه در مرحه تبری باشند، چه در مرحله تصرفی باشند، چه در ح والیت، نظام از خودشان، وجه در هستند

 بنابراین است، والیت نظام نظام، اصل شود،آنجایی باشند كه تقوم این دوتا با هم در یک كیفیت حاصل می

 فرهنگش كنید، حساب جدا را اقتصادش كه نیست اینجور است اجتماعی والیت نظام كه اسالمی دولت برای

از  مایزكنیم، سیاستش را، همه اینها اشکال خاصی هستند از والیت، كه بر حسب موضوع مت حساب جدا را

می كند،می گرم كه دارند دستگاهی گوئیدیت است، همانند شما مییکدیگر هستند، آن امر اصلی در آنها وال

گویم با چی؟ -كند، میمی روشن كه دارم دستگاهی گوئیدمی بعد برقی، بخاری برق، با گوئیدمی چه، با گویم

 و عکس كه دستگاهی برق، با گوئیدچه می اب را، صدا كندمی ضبط كه دارم دستگاهی برق، با گوئیدمی

 صوت، گویدمی برق، با گوئیدمی چه با گویممی هد،می نشان جایی به جایی از كندمی منتقل را تصویر

 كند حركت كه كیفیتی هر با برق گوئیدا برق، بعد میب اینها همه...  و الکترومتور حركت حتی حرارت تصویر،

 معنی با الکترومتور انیکیمک حركت البته هستند متمایز شودازش ظاهر می یتخاص نحو یک یا اثر نحو یک

 كما هستند، چیز یک كیفیتهای اینها ولکن دارد، فرق دما و نور با دارد، فرق تصویر معنی با دارد، فرق صوت

 یچیز هیچ هستند، انرژی مختلف شکلهای هستند انرزی از همه كه شودمادی گفته می فیزیک در اینکه

ذبه است، این مقدمه را كه عرض كردم در تشکیالت فرهنگی نداریم كه خارج از این مطلب باشد و همه از جا

هم همینطور است، بایستی منحل شود كارها در والیت در عین حال متمایز بودن، بر حسب موضوع، بنابراین 

در یک تشکیالت فرهنگی این فائلیت قابلیت، و تصرف یا نیابت و عاملیت، این سه تا در یک بعد تمیز داده 

 درجه12 افراد، انظباط و تعهد درجه تشکیالت، سیاسی بعد شودمی گفته و دارند خاص طظواب و شوندمی

 و اثرش چون گزاریم،د را، بعد اول میبع این والكن روانیشان، تعلق سیاسیشان حساسیت درجه افراد، تولی

ر بخش سیاسی فرهنگی هم تولی نیست، نهایت نه آن تولی كه د عدب آیا ولی است باالتر خیلی هم آن تاثیر

 تولی چرا نیست، تولی آن كنیمذكر كردیم یک كیفیت دیگری از تولی است، بخش اقتصادی كه ذكر می

 كه را تقسیماتی آن حاال كه كنیمد از این قسمت عرض میبع تولی، از دیگری شکل یک در هم آن است،
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ت بنده را، فرض كنید چیزی را قابل ضرب درهم است، تا بپوشاند همه فعالی كردیم عرض شما حضور در قبال

كه قبالً عرض كرده بودیم )حاج آقا پس در قسمت اول كه فعالیت محور تبعی تصرف را گفتید منظورتان 

 شدبا معلوم صحه و بندی طبقه تعریف پایگاه  كنیم،نبود در تشکیالت فرهنگی یا سایر تشکیالت تقسیم می

تعاریفی را كه مبتنی بر دستگاه فلسفیتان بود، تعاریفش را نه برایتان، كه ما بصورت خیلی كلی ثمرات، یعنی 

شاء اهلل تعالی ان شد، خواهد كه آمد و رفت بحثهای تمام نتیجه كنم،اینکه خودش را، نتایجش را عرض می

شود حقیقت همه عالم در همه  اتمبسوطش را در فلسفه مالحظه خواهید كرد، نتیجه این است كه اثب

این اصل اول است، بعد این تولی شکلی كه دارد بصورت نظام والیت است، كه این نظام مراتب تولی است، 

والیت قبلش باید مطرح شود محور، فاعلیت تبعی، فاعلیت تصرفی، این سه تا شؤون مختلفی این سه تا را 

در هر نظام یا  والیت نداریم، )پس ما باید تقسیماتی را كه نظامداریم در نظام والیت چیزی مازاد بر این در 

 است این اصلش كندمی پیدا بیشتر توسعه  باشد تقسیم سه این از نمودی یک باید كنیمتشکیالت دیگر می

 در چون دهیم،تگاه سازی در این سه تا است، هرجا كه كاری انجام میدس اولیه فرض پیش زیربنای یعنی

خواهیم گفت كه بر حسب موضوعی كه داریم  عین همین است در زیربنای اولیه بعد  حورم یک) آنجا

 تا بعد كندمی پیدا مختلفی صورتهای عالم نظام كل اول كندمی پیدا مختلفی صورتهای شود،مختلف می

این  واندتمی خانواده نظام در آن در كند تامل بخواهد كسی تا كنید فرض شما كه والیت، نظام یک به برسد

ثی دارد كه مربوط به اینجا نیست چیزی كه شکلهای مختلفی از را ببیند كه چه شده است، )البته یک بح

والیت هستند و مقطع را والیت قرار بدهیم آنوقت مقطمان حالت وجه اشتراك پیدا كرده یا وجه اشتراك 

یک چیز، اگر اصالت كیفیت  در هستند منحل هردو اختالف وجه یا اشتراك وجه  نه یا كندصحت پیدا می

 و اشتراك وجه برگردد، چیز دو به تواندت باشد باید تعریف هردو به یک چیز برگردد، نمینباشد، اصالت والی

 كه گفتید شما هرگاه اگر كردم، عرض هم را والیت معنی كه خودش والیت اینکه نهایت است، والیت اختالف

ی است، میند كه چه است،  نگفتید كیفیت است گفتید فاعلكن سوال را متعلقش دارد، تعلق من فاعلیت

 دوبار فاعلیت اگر كند فاعلیت كه كند، درست و بیاورد چیزی برایتان كه دارد تعلق فاعل آن چیز چه به گویم
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 در كنید تصرف شما كه دارممی دوست من كه گفتید شما اگر دهد،می را والیت معنی شود ضرب هم در

سرپرستی است، حقیقت سرپرستی یعنی دوستی من بستر فاعلیت شما است این معنی  ،من داشتن دوست

 گوئیداین است كه كسی خودش را بسپارد به دیگری كه آن سرپرستی كند دوست داشتن او را، یکوقت می

 موضوع در را او سرپرستی كه است این معنایش را، كردن ورزش مثال كنی سرپرستی دارممی دوست كه

این است كه شریک هستی در سرپرستی او، همین كه خصوصیت را اضافه كردی معنایش  ای،استهخو خاص

 تبعیت موضوع جریان كیف در شما هرچند شما، از كند اطاعت موضوع در باید آن كندموضوع را معین می

من دوست  كه است این معنایش شد اگر دهد،نمی معنی را تولی و دهدمی را تقوم معنی این او، از كنیدمی

 را تقسیم این ما اگر حاال) است شما تبع به من دوستی معنی داری،می دوست تو كه را چیزی آن دارممی

 محور، فعالیت تقسیم یعنی كند،می طبقه سه را والیت نظام آنجا در تقسیم این بدهیم قرار محور بخواهیم

د تقسیماتی كه ما كردیم در جلسه بع است طولی تقسیم یک نیست عرضی تبعی، فعالیت تصرفی، فعالیت

تقسیمات عرضی بود تقریباً ، بفرمائید اصال عرض و طول، وقتی كه كیفیت حاصل این است دیگر قبل، اینها 

 گفتید كه وقتی والیت، نظام در آیدمی كه وقتی آنوقت است تقسیم جوهره بعد سه هست، بگوئیم توانیمنمی

هركسی تبعی قوم هستند تبعی و تصرفی، یعنی از نظر منزلت مت كه است آن تصرفی شده، واقع تصرفی

است، هیچ كس در اصل ظرفیت ذاتی، فاعلیت ندارد، ولی این ظرفیت ذاتی در اینکه چه كیفیتی موضوع 

وجهش باشد، نظرش باشد این سهم دارد بعد گفتید كه چون سهم دارد در كیفیت نیابت به عاملیت سهم 

 ما زمانی یک كندمی فرق باز این) ی،تالیف نه پایه یک بر كنیدرا با هم مالحظه می یدارد، یعنی تبعی و تصرف

 آنها در تصرفی فاعلیت گوئیممی ما كه آدمها این گویممی بریم،می تصرفی فاعلیت در را تصرفی و تبعی خود

را تحلیل  صرفیت فعالیت خود شویم وارد اینکه از قبل ولی است، تصرفی مقطعی یک است تبعی مقطعی یک

 فاعلیت آن كه گوئیمود یک مرتبه از كیفیت را بهشون فاعلیت تبعی میكنیم به یک كیفیت قبل از آن ما خ

 هم تصرفی فاعل ابزار انعکاس را صورت ضبط  نیست تصرفی فاعلیت صورت ضبط دیگر نیستند تصرفی

ندارد كه تصرف كند در آقای  انعیم تصرفی فاعل است روشن فاعل بله) شما خود خود با رابطه در بدانیم
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یق ضبط صوت، گاهی است كه مستقیماً از طریق خود فعالیت شما نبی اكرم)ص  تصرف میپیروزمند از طر

 و عزرائیل میکائیل، است، شما اختیار در كه ایمالئکه راه از اینکه شما، دلبستگی راه از یکی شما در كند

 عاملیت هیدخوا-می شما است، شما منزلت ایجاد مثل كندمی ماش در تصرف است، شما اختیار در اسرافیل

 كه كنیدمی خیال شما كه است سخت و سفت هم اِنقدر است، عالم موجود قوانین ایشان تصرفات به كنید

 اینها، به نسبت شودمی داده سلطه و اختیار شما به تولی میزان به شما كه دانیدنمی كنید پیدا باید علم

 مسخر شما تولی منزلت و تولی میزان به نه آن، بر ایدعلم خودتان است و قانونش را پیدا كرده دكنیمی خیال

 را، استفاده كنممی عرض بله  كنیم توانیممی ایاستفاده چه ما تقسیم این از خواهممی عذر) كند،می شما

اقتصاد را در نظام والیت پیاده  و فرهنگ سیاست، بعد گوئیدمی كه همین كنیدمی نگاه كه را ابعادی اول شما

 بحث موضوع، بحث هست، چه فرهنگ جایگاه است، چه سیاست جایگاه شناسیدیاست را نمیكنید جایگاه س

 و فرهنگی و سیاسی بعد زنیدمی دست كه هركاری در كنیدمی تقسیم را كارها فرمائید-می كه ایطبقه

طول مشترك هستند و در آن چیزی نیست یعنی  در هم و عرض در هم كه را وجوهی شما است، اقتصادی

 از سهمی زقسی؟ یعنی است، همینطور هم تبری فاعلیت در ندارد، یکی این بگوئید بکنید توانیدج نمیخار

 آن عالم، نظام به نسبت چه سرپرستی نظامهای خود به نسبت چه گیردمی قرار تبری بخش در كه انسانها

 تحت) اقتصاد، استسی فرهنگ هم این گویندمی و آن روی گزارندمی تدس گیردمی قرار تبری كه قسمت

 دارد، هم قلم دارد، اقتصاد سیاست فرهنگ شوفاژ است، تصرف از كیفیتی است، تصرف ابزار ، است تصرف

 موادش اصل در باالتر خیلی خیلی والیت به ربطش این است جوری چه كه كنممی سوال دارد، هم پاكت

 آن، برای كردن بندی تقسیم به كندوالیت اجتماعی است در كیفیت بعد هی شروع می به مثال ربطش است

 فالن مثال بگیرد، این از دارد كه خاصیتی این ماورای تواند-می برود باال تولیش كسی هرآن گویدمی بعد

یرد به اذن ایشان بگ قرار اختیار در آخر الی و معصوم نام به توجه با را قانون تواندمی كندمی تصرف كه عارف

به میزان خاصی كه در والیت تکمیلی به صورت دیگر باشد ، در موارد خاص  البته، البته باز صحبت است

 این است، خطرناكی چیز مثال یا است سم كه آزمایشگاه در دهدجزئی كه مثالً فالن عارف یک استکان می
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كن و استکان هم نصفش در دست آن دكتر است  شآزمای حاال گویدمی و گویدمی اهلل بسم و گیردمی دست

 كه تصرفی ولی شودمی جزئی موارد در تصرف آن، هویت است شده عوض ولی كندشم بندی نمیكه چ

 اشخاص یک دادن نشان برای شود،نمی كه است دیگری كار این كند اجتماعی امور در تصرف بخواهد ایشان

نُه تعریف از درهم یعنی تعاریفی كه ما كردیم این تعاریف  آن شدن ضرب بگزریم، كه، خاصی موارد یک برای

سه تعریف كلمه، فاعلیت، قابلیت، تصرف یا عاملیت یا نیابت یا خالفت، خلفت البته همه عالم در منزلت 

خودشان فاعلیت تصرفی خلیفه هستند نهایت اینکه گاهی خالفت را در ابنای مرتبه و در اذل مراتب انجام 

 را تا سه این. دهندرند در بدترین شکل مین طبیعی است كه معنای نیابت و فاعلیتی كه داای كه دهندمی

 خود در خود در را اقتصاد سیاست، فرهنگ، بعد اقتصاد فرهنگ، سیاست، تعریف برای دادیم قرار این سوای

نکه ضرب كامل ای نه شوند-می ضرب خودشان در اینها همه دیگر بار تا، نه شده كردیم، ضرب یکبار سیاست

 این كه آید،می در هفت و بیست اقتصاد، زیرش بعد فرهنگ، زیرش بعد شودیعنی سیاست باال گذاشته می

 و فرهنگ سیاست،. )است شده انجام نسبت به بندیهاطبقه كلیه كنید تمام شما كه را تا هفت و بیست

 فاعلیت شودبفرمائید، سه تای دیگر می وممرق زیرش تا سه این قابلیت فاعلیت،  كنیممی تقسیم را اقتصاد

 است، فاعلیت همان تمایالت است، تمایالت همان اولی فاعلیت این  اولی شودنمی تمایل) تصرف، ،قابلیت

 اصالح یا تمایالت اصالح شودمی نظام در تصمیم، اصالح  تصمیم شودمی اجتماع در) اجتماعی، فاعلیت

 اقتصاد، و گفرهن سیاست تراست، اصالح تصرف سومی، پائین ومید كیفیت اصالح تشکیالت، در تصمیم

 فاعل آیا  شود؟ ضرب همدیگر در باید تا سه این است؟ كلی تصمیم یک این ؟ با متناوب كردیم كه معنای)

 اگر نه، یا است تبعیت در نه، یا است جا همه در او خود امتداد ندارد، یا دارد نفسی حضور جا همه در محور

 در ممحض تبعی دارد، حضور تبعی تا كه یمحور چون است، تبعی كه بگوئید توانیداست نمی یاینجور

 كه است طبقه سه یعنی) شود،می بعد سه طبقه سه حالت از شودمی بعد سه پس نیست، صرف تبعیت

 بعدی سه  بدهیم قرار منزلت یک در را دوتا این اینکه در دیگر نحو یک به دارند هم با هم خاصی روابط

ت در همه جا، شدت غیر از اینکه بگوئیم سه سطحی كه است كه یک بعد شدت یکی قالب است و محور اس
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 یک در تقسیم در سطح سه كه بفهمیم خواهیممی اول قدم در ما كنیمنمی بریده) شوند،از همدیگر بریده می

فرهنگ سیاست، مگر  نزلتم است نوع چه از  ؟ كنیممی بررسی را سیاست فرهنگ، ما چون است، منزلت

 یا تر،پائین یا باال سطوح بگوئیم كه است هندسی سطوح آیا شدت، من دانید،میبرای سیاست تاثیر اصلی ن

 در دادند تا هشت صدو گوئیدمی كه وقتی اما است، تاثیری نسبت سطوح نیست هندسی سطوح سطوحش

 را یک درجه سیاسی درجه كار كندرا می سه درجه كار دارد كه آدمی همان سیاست، گوئیدمی كه حال عین

 كیفیت اگر   اگر یعنی باشد معلوم ؟ بین فرق حال عین در) كند،-می هم را سه و دو درجه كار كندمی هم

 یک آیدمی كه سطحی هر در یعنی است، حرف یک این است همان شارح كه است چیز یک درون اصلی

 تو تجش،من اقتصاد، سیاست، فرهنگ، است، تا سه بینیممی كنیممی نگاه كه را منتجش كه دارد درونی

 فرهنگ، گوئیممی هم آنجا درونش در، آئیممی تر پائین  سیاست، دارد، را تاثیر نسبت كی گوئیممی منتجش

 معنا تاثیر نسبت اختالف به كه كردیم معنا این به را سطح كه بگوئیم خواهیممی ما) اقتصاد، سیاست،

 نظام، در كجا در تاثیر، نسبت اختالف به تقسیماتمان در كنیماختالف سطح را منعکس می ما گفتیم كردیم،

 بدهیم قرار باال را یکی كه نیست این به لزوما بدهیم نشان سطح اختالف خواستیم هركجا یعنی ، نظام در

این نسبت  وئیمبگ ولی بندیمان تقسیم در همدیگر دست كنار بگذاریم را دوتا است ممکن پائین، را یکی

اینگونه كنیم  باز باید فرق برای اینکه تقسیم بندیهایمان بهتر معلوم  تاثیرش بیشتری دارد، اگر خواستیم

 آن و اینها در سطح اختالف گیرند،شود باید فرق بین آنجایی كه اختالف منزلتی كه در كنار همدیگر قرار می

 سطح، اختالف گوئیممی هم این به شودونی میدر كه گویدمی سیاست تقسیمات و سیاست از آیدمی كه

 این به اختالف كنیم، نگاه را دیگر سؤال باید آنوقت منزلت، اختالف گوئیممی هم آن به منزلت، اختالف

  44:18 تا 31:11 از شد قطع صدا) منزلتی یک در كه چیزهائی دیگر ترتیب

 ینمودار دیگر آنجا شود،دوتا با هم مختلف است یعنی اینجا است آن عددها ولی نموداری نشان داده می این

 كه عددها، این دارد فرق112 كنید فرض مثالً 113 با 131 عدد این شود،می داده نشان كه این در نیست،

)بعد كه این عددها  دارد را خودش با متناسب عدد یک كیفیتی هر است، جدید كیفیتهای معرف اینها
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 عالی، جناب كنیف میباید در نظام   رابطه بین عددها را كه تعری یعنی همین، شودمشخص شود بعد می

 خصوصیت، یک شود حذف و من سطح در بیاید شودنمی كه گوئیمی را، یکی كنیدمی حذف آیدمی گاهی

را بکشم و حركت را به آن اضافه كنم دیگر  یفضائ هندسه خواستم اگر كنممی عرض مثال بعنوان گوئیدمی

یت را و تولی را بیاورم، آنوقت یکیش را حذف آورد و در سطح نشان داد. چون اگر بخواهم وال شودمشکل می

 از كه نیست این معنایش كردم كه حذف گوئیمی بعد كنممی حذف ولی ندارد عیبی كنممی ساده كنممی

است كه برای تفهیم یک دستگاهی درست كردم كه بفهمانم وگرنه خود  ینا معنایش حقیقتاً، شده حذف آن

ما گفتید كه در حضور مولی در همه منازل است، و نسبت تاثیر اصلی مطلب كه اینجوری نیست. یعنی اگر ش

 در آنوقت بله، گوئیممی است، هم همین توی اقتصاد سیاست، فرهنگ، وجه در گوئیداست، آنوقت می

در سیاست اقوی است، در تولی اقوی است، آنوقت بعنوان مثال در فعالیت تبعی هم اشیاء  ست،ا اقوا كدامش

 جاذبه خود ولکن است، پذیر زوال اشیاء برای كیفیت بیایند، در مختلف كیفیتهای به هرچند وندراز بین نمی

)سیاست،  ؟بخواهد، هم كسی اگر و است اصل آن در تولی است، اصل آن در سیاست یعنی است، محال

 را مینه خود سیاسی دستگاه یک در ایمفرهنگ، اقتصاد  در دستگاه سیاسی یا یک تشکیالت سیاسی، آمده

 فرهنگ سیاست، سیاست داشته، چیز تا سه سیاست خود اقتصاد، فرهنگ، سیاست، بدهیم، قرار اول اگر

را جدا بنویسیم، بلکه سه  هنگیفر نیائیم هرگاه تشکیالت این ، است درست) داشته، سیاست اقتصاد سیاست،

رهنگ سیاست، فرهنگ اقتصاد، تا بخش فرهنگ را بیاید در زیر سه بار تکرار كنید در زیر هرسه فصل، )ف

 را چه اینها از هركدام است، نظام نظام، اصول اصول، نظام بندیفرهنگ فرهنگ ، كنارش بنویسید كه طبقه

سیاست فرهنگ، سیاست سیاست  حتی اگر نرود سطح،  د،اقتصا سیاست شودمی ور این از) بدهیم قرار

ر، سه سطر اصلی را بیائیم معنا كنیم، قائدتاً برای همین صفحه را كه اینجا داریم كه همش یک سطر، دو سط

شما برای بقیه راحت است، )نکته سیاستش ، از اول كار این سیاست سیاست سیاست، فرهنگ سیاست 

را بیاوریم تا آخر كار  این از یکی  بگیریم را این یکی یکی، ایطرف از هرخانه ناقتصادِ یعنی چه )یکیش از ای

بیاوریم تا آخر كار، )بقیه را باید بتوانیم پیدا كنیم، یکی را در سیاست و یکی را در و از هركدام یکی را 
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فعالیتهای  از هیچیک یعنی  است فرهنگ نظام همه این) باشد، نمونه سه بله  گوئیمفرهنگ و اقتصاد می

خودش باید تحویل  نظام فرهنگی نباید بماند آخركار تا این مشخص شود، بدون اینکه این را خرد كنیم قائدتاً

دهد، به نظر ما این حداقل است، گفته بودیم كه سیاست یعنی تعلق، حاال تعلق كه نتیجه این شد كه تصمیم 

هم داشته است یعنی خودش هم قابل تحلیل  یگرید تصمیم یک به تعلق گیری،گیری، در نظام این تصمیم

 به تمایل گفتیممی كردیممی سیاست در هك تقسیمی كند تقسیم شودبوده است، یعنی خود سیاست را می

 به تمایل است شدهمی سیاست سیاست اول قسمت بنابراین پس اقتصادش، و اخالقش و فرهنگ مولی،

 سیاست، نویسیم،باشد، اینرا جزء كارهای معمولی می اشتهد دیگر فاعلیت به تعلق كه فاعلیتی مولی،

 خواهیمسیاست كه تمایل به مولی است، یکبار دیگر میسیاست، اول شد تمایل به مولی، در خود سیاست 

 دوم رتبه در كنیم، تقسیم بخواهیم كه دوم رتبه در دارد چیزی چه مولی به تمایل آیا كنیم، ضرب را سیاست

چند تا چیز در اینجا وجود  چیز، دوتا ظاهراً فرهنگ، سیاست گوئیمكه داریم می ستیمه فرهنگ خانه در

تحلیل كنیم نفس تمایل را، و بگوئیم تمایل به مولی چه چیزهائی را دارد غیر از فرهنگ و  دارد، اگر بخواهیم

تقسیم این  نیم،اخالق تمایل و چگونگی تصرف به مولی، در و عاملیت برای مولی، خودش بخواهیم تقسیم ك

از كیفیت  تمایل است، غیر از اخالق است، جهت تمایل غیر گیرییکیش ظرفیت او است، یکی كیفیت جهت

جهت است، یعنی اینرا اگر بخواهیم تقسیم كنیم صحیح است كه بگوئیم این سیاست سیاست ظرفیت در آن 

 شودفاعل، جهت رتبه بعد می یجادا در مولی خود كار گوئیممی است كی كار ظرفیت گوئیماصل است، می

یا مادی، این جهت االهی بودن یا پس از داشتن ظرفیت، آیا حاال جهت االهی است  است بنده كار گوئیدمی

  است جهت كیف واقع در) گیردمادی بودن غیر از اخالق است، حول این جهت است كه اخالق شکل می

 در قرب و افتراج و پرستش مساله را اسمش ما كه است اصل یک جهتگیری خود است، جهت كیف یعنی

 افتراجهای از غیر مادی افتراجهای گوئیدمی آنوقت دیگر پرستش محور گوئیدوقتی كه می گذاشتیم بحث

 جهت از بعد سومی  جهت دومی ظرفیت اولی پس) جهت، شودمی قرب محور افتراج، محور است، االهی

اخالق متناسب با جهت یعنی عاملیت او از طرف مولی در نظام  رد شودمی كه تصرفی آن گوئیممی آنموقع
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 به تعلق كیفیت این تمایالت، نظام در حساسیت، نظام در تاثیر كیفیت شودحسیاسیت، یعنی حاصلش می

 در) چطور،  دادید قسمت این در را خود قید آقا حاج چرا) است، خودش در عاملیت كیفیت آن است مولی

از طرف مولی در خود، این در كجا است، در سیاست سیاست است، كه تقسیم  ملیتعا تركیب  سوم قسمت

 تحلیل بخواهد اگر شود،می منحل چه به شودمی قید چه به مولی به تمایل عنیی را، خود نفس باز كنیممی

)از  یمدار ما اینجا حاال مولی، به تمایل سیاست، سیاست آنوقت والیت، گویممی سیاست، خود گویممی كند،

همدیگر  ن كیفیت را  سیاست در اقتصاد در والیت را درای یعنی  تقسیم كدام)كنیممی تقسیم آوریمكجا می

 به این خود تعریف نه  آورد تقسیم برای خارج از باید یا شود تقسیم همین دنبال باید باز شود،بعد تقسیم می

تعریف در سیاست فرهنگ و اقتصاد چه  مبنای یعنی كنیم،می تعریف چیز چه به را سیاست است، شده كجا

 محور فاعلیت كنید مالحظه كه اول یعنی شود تقسیم شوداست، این اگر والیت شد معنایش این است كه می

 این كه گوئیدمی یعنی) كنیم،می تقسیمات باز را اینها اینها، همه در همینطور، هم این در است، گذاشته اثر

والیت بوده است  یعنی اگر سیاست فرهنگ و اقتصاد را بر مبنای والیت  ایمنب بر است شده كه تقسیم

! شود؟-می چه سیاست تعریف  كنیممی تعریف ما خوب) اینجوری، كنید تقسیم توانیدتعریف كنید، می

 كه مولی والیت به تولی  او خود در كند تولی كه مولی والیت به تولی مولی، به تمایل) اجتمالی بصورت

ز، ظرفیت اشیاء بر این اساس معین چی همه در است اصل این كه بگوید خواهددر خود او می كند والیت

 باید این را، عالم ظرفیتهای دهدنی كیف تمایل ولی اعظم صلوات اهلل علیهم و اله و سلم میشود. یع-می

او را شدید می لیتو یعنی كندمی عطا او به خدا كه اشتدادی پیدایشش، باشد تولی گونه یک مظهر خودش

یاست است  آیا نحل هستند در ظرفیت او )حاج آقا این سیاست سم كه او تفیل به ظرفیتها دادن با كند،

نمی نباشد، فاعلیت تا كند فاعلیت تواندمی او چرا، نیست، كاره هیچ كه است چیزی دهدچیزی را كه می

 كیفیت بله، گیردفاعلیت مولی قرار می یقطر در جهت این با فاعل این خود بعد، جهت شودمی این شود

 سیاست سیاست ظرفیت  سیاست سیاست یا است سیاست ؟ظرفیت) شود،در جهت می والیت عاملیت،

 داریم، چیز تا چند باال نه،  اینجا به رسید جدول این در) معنی اعلی، خود اصل تمایل تا، سه است، سیاست



 ····························································································  183 

)یعن اینجا ظرفیت  اینجا را اگر بخواهیم حل كنیم  ینجا،ا اول به رسید سیاست سیاست سیاست، سیاست

 سیاست سیاست این خود آید،می دیگری سطح در ستا دیگری سطح یک اون آیدیعنی بشکافیم، در می

 بعنوان باال آن پس) اینجا، شما دیدید فرهنگ سیاست جهت، شودمی فرهنگش آنوقت چیست؟ سیاست،

جهت  شما اول سیاست را در معنی اجمالش معنی محبت  دشومی فرهنگش سیاست، سیاست سیاست

 این بعد سیاست، سیاست شودكند در میل خود، میگرفتید میل گرفتید، بعد این میل به مولی كه عمل 

 نیست، پذیر تحلیل یا است پذیر تحلیل دیگر این آیا كند، عمل مولی كه میلی این یعنی سیاست سیاست

كه اینجا را به والیت  بگوئید و بگذارید دست توانیدشود، شما هیچجائی نمی ریفتع والیت خود به باید اینرا

واهیم همین را به والیت تعبیر كنیم )جهت فاعلیت  باید بگوئیم كه یک به اصطالح تعریف نکن، وقتی كه بخ

 یردگمی تعلق این به وجوبی اصل كه است یکوقت دهدمی جهت معنی كه است فرهنگش كه دارد ایمرتبه

ی ر این جهت است، كه معنی اقتصاد را دارد، براد عاملیت كیفیت معنای یک گیرد،كه معنی ظرفیت را می

 یک االن ؟ فرهنگ سیاست در را سیاست) شودسیاست سیاست سیاست یک كیف حاصل كار در آخر می

-چه گفتید می رایب را این  قید؟ را آنها از بعضی سیاست، كه وقتی را سیاست سیاست بعد بود ایطبقه

 در گوئیممیخواهم بگوئیم هرچیزی دارای یک جهت است جهت را كه بخواهیم بگوئیم غیراز اخالق است، 

 درست این پس خداپرستی، راه در گوئیممی باشیم، آورده اضافه كه نیست بندی تقسیم خداپرستی، راه

 صحیح را اینجا اخالق، گوئیدمی كه سیاست، فرهنگ گوئیدمی گاهی ایمآورده اینجا را جهت این است،

 یا تمایل چگونگی مولی به تمایل گفتید ار اینجا را، پائین مولی به تمایل بنویسید را باال این كه دانستید

 پذیرش، اینجا فاعلیت اینجا یعنی است، درست عاملیت، مولی، برای تصرف چگونگی كه فرمودید اینجا اخالق

 یا االهی جهت است، چه فرهنگ سیاست در من فاعلیت گوئیدم را كه میدو قدم عاملیت، هم اینجا قابلیت،

 كل دارای سیاست اخالق بود، سیاست فرهنگ خود كه اخالق این اینجا است، چه اینجا ، شود روشن مادی

 شودمی جهت این سیاست جهت، شودمی این دارد محوری االهی یا است مادی اخالق این اینکه نه؟ یا است

ن تعلق فرهنگ است، البته پس از دوبار گفتن، یعنی تعلقی داریم به مولی كه فاعلیت كند در ما، ای ظرفیت،
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 حضور علت است اكرم نبی تعلق گوئیدمی چگونه تعلق، گوئیداین تعلق هویت آن چیست؟ كه میخود 

وئید، اینجا باید بگ را جهت یعنی بگوئید را فرهنگ اینجا كنیم،می بیان را ظرفیتش داریم این خود ایشان،

اگر ما بخواهیم بگوئیم اقتصاد آن عاملیت را بیان كند، یعنی كیفیت عاملیت، )یعنی خود سیاست فرهنگ، ؟  

فرهنگ اخالق چیست، یعنی جهتگیری اخالق چگونه است، اگر گفتید كه كیف است بصورت منتج به آن 

با یک میزان انحرافی، یک جهتی را نشان می كنیمنگاه كنیم اخالق را بکنیم یک بردار، یک جهت را پیدا می

 است، اخالق آن برآیند جهت در است، گفرهن آن برایند یعنی است فرهنگ آن عصاره جهت این دهد

می آن به كه مستقیم خط هم این مثال، بعنوان است جهت آن در كیف یعنی  چیزی چه بر جهتگیری)

آن یک بحث دیگر است، كه باید در كل نظام محور جهت  ستا كجا از مستقیم خط كه نداریم كاری سنجیم،

 آوردیم ما كه را اخالق یعنی گوئیدمی دارد، انحراف انقدر چرا این گوئیدوظیفه باشد، انقدر انحراف دارد، می

 اول. كندمی پیدا ظهور منتجه در كه است اخالق این كل در یعنی شود،می حاصل را این كردیم تحلیل و

فرض كنیم و بعد بگوئیم این كل در یک شکلی ظهور پیدا كرده است بعد بگوئیم كه این شکلی  لك یک باید

 گوئیممی شود،می پرستش و دهد،ا كرده قابل تبدیل شدن به منتجه است كه كل را نشان میكه ظهور پید

كه اخالق  شفرهنگ دارد فرهنگ مولی به تولی گفتیم بعد مولی به تولی گفتیم ما اگر پرستش جهت بکن

 عدب سیاست سیاست گفتید كه اول قسمت در دارد، اشکالی یک) شودسیاسی بود جهت اخالق سیاسی می

 گویای خودش سیاست سیاست سیاست كه آیدمی نظر به ظرفیت شد، فرمودید را ضربش دوم قسمت در

در همینجا  مودیدفر اول مرتبه در را جهت بیان اول ردیف جهت كنار فرهنگ قید این دیگر است ظرفیت

 شما است، كجا سپ فرهنگش آیدنمی جهت ولی آیدمی ظرفیت اینجا تا  آیدمی جهت اینجا تا آید،جهت می

 هم را خودش سلمان مثال نفس بشود است محال عمر نفس گوئیدمی دارد تقاضا یک نفسی هر گوئیدمی

اعلی مرحله مادون معصومی را داشته  واندتمی سلمان باشد داشته را خداپرستی مرحله ابنی تواندمی بکشد

عمر و جهتگیری عمر فرهنگش  باشد این خودش فرهنگ است ولی فرهنگش را نباید بسنجیم به دست

منزلتی كه در نظام كل والیت الزم است باید بگوئیم توسعه دارد نظام والیت، نظام والیت باید بگوئیم در آن 
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 بوده چه كلمه اعطای  است اعطائی كه جهتی دهدجهت می یخر هم باشد باید خوك هم باشد)پس معنا

 معادن اناس یعنی است، ظرفیت جهت ولی دارد جهتی معنای این دارد، ایجادی نظام در كه جهتی است،

 نیست هیچکس كنممی تکرار دوباره بگذارد، تاثیر نسبت یک به باید بگوئید، اینجا باید فضه ذهب معادن كما

بلیت ادنی مرتبه ایمان را نداشته باشد و ادنی مرتبه ایمان برای همه عام است، قا و باشد شده خلق كه

از آیات و روایات واضح واضح است، نه اینکه فقط بخواهیم اعالم موضع كنیم، )پس  ورحمتک وسع كل شیء،

كرد  تخابنفس ظرفیت كه به ما جهت بدهد در نظام نداریم  ولی اینکه در ظرفیت خلقش كردند باال، آمد ان

 تقاضا شخص وقتی فاعلیت در گفتیم قبالً تواند،نمی یا بستاند آن از تواندامر خالفی را آیا خدای متعال می

 گیرد،؟می سخت گاهی برد،می باال گاهی را منزلتش والیت، نظام كل در تقاضا با متناسب خدا بعد كندمی

ال بیاید ممکن است، جوری كه اگر باال هم هست با كه آنجور داد انجام را وظیفه اختیار عالم در كسی اگر

نیست كه در عین حالی كه در اول ایجاد سقوط كند ممکن است، معنایش این است كه ظرفیت آنجور 

ظرفیت است تا آخر كار دست خدا بسته باشد برای تغییر ظرفیت، وال تستبدل بی غیری و فانستبدالک 

بدل كنی برای ما خیلی سخت است، خالصه مطلب، خیلی آسان  توعلیک یسیر، یادم رفت عین دعا را، اگر 

اصل است، اینجا ظرفیت دارای منزلت جهتی است، منزلت  است، كاری ندارد )نظام فاعلیت است  فاعلیت

جهتی، )فرق دارد با جهتی كه خودش فاعلیت دارد  بخالف اینکه جهت در آن منزلت كه كار خودش، جهت 

باالئی جهتی است كه مال ظرفیت است این جهت درون این البته طبیعی است  تجه این شود،در جهت می

 توانیم،نمی بکشیم هم را خودمان اگر نداریم، شکی بگوئیم، را طالب ابی ابن علی اهلل سبحان توانیمكه ما نمی

 جیخار یا ظاهری فعل ضربت ایشان ضربت یک ؟ ماها، همه هستی همه به اهلل سبحان یک بروم قربانش

است، سبحان اهلل كه فعل واقعی است، االهی است یک حرف دیگر است، سبحان اهلل معنای ؟ علی ابن ابی 

 شهادت پیغمبر را ایشان ضربه یک آن، معنای است چه فهمیمطالب نبت نسبت به خدای متعال، ما چه می

مال جن و انس، از آن  ندبخوان هم كار آخر تا است، خوانده نماز هركسی هرچه، ثقلین عبادت از دهدمی

ی است  جهت را هم باالتر است، )ظرفیت خودش جایگاه جهتی دارد یا اینکه جهت جایگاه ظرفیت فرهنگ



186  ····························································································································································  

 توانیدمی بالعکس و  دوم را جهت و گزارممی اول ظرفیت یعنی) هم را ظرفیت خود بگوئید، توانیدشما می

ابی طالب نیست و نخواهد بود این معنای جهتِ  ابن علی دست در والیت جهت دارای ظرفیت این كه بگوئید،

 خدمتگزار كه داشت اختیار كرده، بدجهتگیری یتظرف این در جهت این كه گوئیدخود ظرفیت است، بعد می

 خارج توانید-می هم جهت خود در  كردیممی تقسیم آمدیممی جهت خود كه جهت جهتِ) شد خائن باشد

كردید مال وقتی است كه زیربخش سیاست سیاست قرار بگیرد یا  النا كه تعریفی) كنید تقسیم و شوید

 باید  كردیم قبالً كه است تعریف سه آن تبیین تعریف، دوتا این دكردیهمان تعریفی را كه اول داشتید می

 تای سه این اقتصاد، سیاستِ حاال است، جهتش و ظرفیت فاعلیت اینجوری، شد اگر باشد، همان تبیین قائدتاً

 و بیست این برای كه آمدمی نظر به اول كه شودرا در آن ضرب كنید. یک سوال دیگر اینجا مطرح می یبعد

 منظم بیاید بعد شود نوشته سطح یک بیاید بعد باشد صفحه یک بصورت توضیحش با اگر حداقل تا هفت

سه این در توانیمرا می ات سه این كه روشن اینجا تا بعدی، قدم تا شود نوشته هم ایاشاره حال عین در شود،

 را، اقتصادش كند عینم خواهدمی یعنی بشود، خواهدمی ضرب كه است سومی تای سه این كنید، ضرب تا

 تجسد تصرف، ظرفیت) تصرف، فرهنگ تصرف، جهت اقتصاد تصرف، در نیابت نیابت، به رساندیم را اقتصاد

می حقیقتت در هنر، شودفرهنگی می تتشکیال در آخر قسمت این تصرف، تجسد تصرف، ظرفیت  تصرف

عناویننداده هنوز دیگر قسمتهای برای) هنر، سطح یا هنر ظرفیت. خالصه بصورت هنر، جهت كه گفت شود

  ابزار، هم اینجا  جلو ببریم را فرهنگ و اقتصاد ایم،
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 در مدل بود، مدل تصحیح شد یا اینکه آمدیم تقسیمات را روی موضوع خاص پیاده كنیم. تغییر

 كه كنممی عرض مثال شودنمی رویم؟می كه لاو تا هستیم مجبور ما كه آیدكلی را به ذهن من می مباحث

شتم فرق بین نو اینگونه نامه در را مطلب یک آیدمی است خوبی بسیار كار كندمی میرباقری آقای را كاری

نامه با گزارشات آقای میرباقری برای خانمها، كه در نامه من شروع كردم به یک مطلب پشت سرهم قیدش را 

 كردیم باهم كه ایمباحثه در جاها از خیلی میرباقری آقای بودم، آورده قید هم تربیش خیلی البته ام،آورده

تمام كنم بعد دوباره در توضیح آن قیدها را بیاورم، اول  اینجا را جمله من بگزارید كه گرفت اجازه من از دائم

 آورد،می خبر را آخرش دشجاها تتابع اضافات آمده بود تا یک پاراگراف تمام می زكه ما نوشته بودیم خیلی ا

 خبری یک چیست اول قسمت این از غرضتان باشد، داشته اشراف تواندنمی كسی مگر كسی گفتند ایشان

 دقت آدم كه نیست بد كار این را، دوم قسمت كردگفت چه اینهم اینطوری است شروع میمی بعد بردمی

اقتصاد، فرهنگ اینها را باید معین كنیم خود  كه كلیاتی را داریم شما نظرتان راجع به موضوع سیاست، ندك

این سیاست كه بعد باید بیاید برای مدلسازی كلیات تمام نشده است، هنوز ما یک كلیاتی را در باب سیاست 

یک مفهوم جدیدی است نه  تگفتیم كه در آن سعی كرده بودیم نشان بدهیم كه اگر گفتند سیاست سیاس

 كردن خرد بگوئیم كه معلیم آقای بحث در بود بحثی یک چون كند،نمیاینکه در خرد كردن چیزی را حل 

ری را از متر شما ببری به مثالً گیاندازه مقیاس اینکه مثل بکند خرد این سیاست سیاست سیاست سیاست،

می كار كنیمنیست ما در مصاعی اصال خرد می گونهاین كه حالی در كندنمی كاری مکرومتر كنم،عرض می

 متر چند كلمه خود اصال است متر چند زمین این اینکه پاسخ در شما مثال نیست دیگری چیز چهی كنیم

رد متصل ایناالن تخته گالس است، این طول و این دا عرض یک و متصل دارد طولی یک زمین این است
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 را همین یكناول نامی گذاشتی به دراز و پهنا و بعد كه تقسیم می نعرض است، برای معین كردن اندازه ای

 بکشی، كوچک خانه خانه كه ندارد فرقی هیچ را همین خود عین دهی،می من جواب كوچکتر چیز یک به

ن باب مثال عرض میکنم بیست سانت است در چهل سانت، بعد بگوئی م بگوئی بعد سانت یک سانت یک

یک سقفهای كوچک هشتاد سانت مربع، این هشتادسانت مربع مثل این است كه  دشوبیست ضربدر چهل می

 در متر صد است هکار یک كه بزرگی زمین یک چون آن به دادی پاسخ من دست ایكوچک را داده

متر، این كه یک هکتار است عین ده هزار متر است كه به این دید بخواهی  دویست در متر پنجاه یا متر صد

 تبدیل توانیمی شما دارد اثر این ،نیست اینگونه نه ای،نکرده كه مساعی ای،را حل نکرده زینگاه كنی چی

 مساعی بدهی جواب توانیمی بعد كنیمی انتخاب گیریمی را مربع متر واحد یک كنممی عرض مثال كنی

چگونه باشد، این  شكارهای باشد، متر چند خیابانش باشد، متر چند اشدایره و مثلث را، كه این شهر بركه

 سازی ساختمان در كه نظمی نیست خاصیت بی خاصیتبی كه ویمبگ خواهممی بدهید، نظم یک توانیدمی

كه انتخاب و گزینش از  است معیار یک به دادن پاسخ ارتفاع در چه عرض در چه طول در چه رودمی بکار

دادن یا بالعکس، دوم اینکه هیچ  بهمان مساحت معمولی است، یک چیز بزرگ را به مقیاس كوچکتر جوا

 فرضاً سیاست، بگیریم را اولی سیاست سیاست گوئیدمی وقتی اگر یا است، همان عین عین كندفرقی نمی

ود یک درجه مشخصتر كرد مفهوماً و شمی سیاست سیاست گوئیممی وقتی تمایل تولی، تعلق، محبت،

چقدر است، بعد به یک واحدی اندازه آن را می دانیمنمی است درازائی یک اول گوئیمكیفیتاً، چگونه می

 را این است، متر دویست گیریدمی هم را طرف این بعد است، این از صدتا گوئیممی كنیممی مشخص م،گیری

 به حتماً بله آید،می هم كار به دقت این كنید، دقیقترش توانیدكیفیتاً می كمیتاً، نه كیفیتاً كنیدمی خرد هم

هندسی شکل، كیفیت ظاهری شیء  همانطور كه در ساختمان سازی در ماشین سازی در كیفیت آیدمی كار

 سیاست، فرهنگ سیاست، سیاست رسدمی ما نظر به كرد، حساب شودمی هم اینجا كرد حساب شودمی

 ادهد  معلمی آقای و ساجدیان آقای به كه توضیحات این كه بگویم خواهم، كه من البته میسیاست اقتصاد

می مسخره بودیم داده را توضیحات این ما اینکه نه كردندبودم آقای ساجدی به اصطالح گاهی مسخره می
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 خواستا نمیم از آنجور معلمی آقای البته كه خواستند-می ما از جوری یک آمدندمی آنها ولکن كردند،

به اینکه یک كلمه این ور  اذن اینکه تمایل محبت، تعلق، چیست؟، سیاست مثال عنوان به كردند،می فیکس

 آمدیمی كه همین دادند،نمی كنی فکر بخواهی هم مبنا روی اینکه به اذن دنددابروی یا آن ور بروی نمی

می موضوع از خارج گفتندتعریف كنیم می سیاست سیاست بتوانیم تا شودمی چه اشریشه ببینیم كه بگی

 ما كنید، بندیباهم خیلی زود گفتیم پس خودتان طبقه د،شمی همین كردیممی معین كه را موضوع شود،

 هایمشاوره یک من چون است بوده اینگونه نوعاً ساجدیان آقای گروه برخوردهای در اصالً. نداریم بندیبقهط

 ،[گفتیم هم ما] كنید دقت بندیروه اذن به دقت نداده است و گفته زمانگ آن چون كه امداده ایساده

 .دهید انجام خودتان

 جوریهمان خوب كند كار آنجوری بتواند كسی اگر. نه نم،داواقعاً نه اینکه كار غلطی از یک جهت دیگر می 

 سیاست» كه آیدر ما مینظ به. كرد كار شودنمی جوراین كه آیدمی ما نظر به ولی جوری،همان كند كار

و « اقتصاد فرهنگ»و  «فرهنگ سیاست» بالعکس، و ،«سیاست اقتصاد» و «سیاست فرهنگ» و «سیاست

 باشید داشته را این. باشد كردن تقسیم قابل كه شدش باید یک نمونه داده مینظیرش. آن وقت در خرد كردن

 در را مفاهیم این شودم، خود این مفهوم كه میكنی تقسیم كشور برای بزرگتر سطوح در خواستیم كه بعداً تا

 .كندفرق می معنایش مختلف سطوح برای كرد خرد برد فلسفی دستگاه

 گیرداری عمومی كشور انجام می گیرد با فرهنگی كه فرضاً در استان قرار میمثالً فرهنگی كه در سیاستگذ 

 یک به و شودمی محدودتر و ترح توسعه یافتهاصطال به تعاریفش حتماً گیردمی قرار مسجد در كه فرهنگی با

 . نیست تعریف یک به هم اقتصاد در باز نیست، جا همه در تعریف

   كیفت دارد س

 اگر. كنید مالحظه خواهیدمی كه  است عینی كیفیت از مختلفی هاینی است یا سطح  یعنی كیفیت عیج

است و یک امر جامع مشترك خاصی را بیایند كه  فرهنگ یک همه بگوئید و كنید برخورد بخواهید انتزاعی

دیگر در آن خصوصیات فردی لحاظ نشود، از بزرگترین شخص تا كوچکترین شخص بگیرد، ]بلکه[ قضایائی 
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 جواب تواندنمی هم را كالن مسائل كند، حل را خرد مسائل تواندنمی كنیدرا كه بعد طرح كرده و حل می

 متناسب تعریف هرجا  كندور توانستید بگوئید فرهنگ هرجا یک حکمی میاگ شود،می مبتذل و بریده بدهد،

 . شوید وارد میتوانید شما دارد، خود موضوع با

 ولی كردیم، تقسیم را كشور در اقتصاد كردیم، تقسیم هم را تشکیالت فرهنگ ایمباز عین همین ما آمده و

تصاد نداریم كه باید آن را هم تحلیل كنیم، این اق از دقیق تحلیل ما زیرا ایم،نتوانسته هنوز را چیز یک

ظام كردنش و تبدیل به یک ن بتركی در هم بنابراین. است خودش سرجای گوئیمتحلیلهای كلی را كه می

صحبت است و هم بحث در این است كه خود این مفاهیم، معنای ابتدائیشان چه چیزی است، معنایشان در 

 سطوح مختلف چه چیزی است، مطرح است.

 نفعی عوض چه كردیم؛ عوضش ما گوئیممی حاال بحث، اول آئیممی و گیریمما هم، اینها را فاكتور می حاال

  هست؟ كردنش در

 تان داشتند نسبت به این عوض شدن كه در اصل مدل عوض شده یا نه  یک اشکالی دوسس

 د شو وحی كه شودنمی رویمج  چرا عوض شده، ما در این سیر داریم جلو می 

  كار ما قابل حركت برای توصیف است ولی بحث اینجاست كه آیا این با استفاده از آن اولی دومی این را س

 دیگری است؟داریم یا اینکه نه این هم یک چیز 

 هم را تمایل اگر شما  یعنی دهید، انجام توانید  در شما اگر آن كلیات را نداشته باشید این كار را نمیج

بیاید یکبار آن كار را انجام دهید كه در این حال ممکن است كسی بیاید مدل تمام شده را  اول باید بگوئید

یک حرف دیگر است، حاال ما باید بیاییم و ببینیم بگیرد و یک روش آموزش دیگر در نظرش باشد كه آن هم 

 كه  این سطح كه بخواهد اول سیاست و فرهنگ و اقتصاد باالی سرش چه نوشته شود؟ 

 خواهد فرقش اینجا است كه اینجا نظام فرهنگی دفتر و تشکیالت فرهنگی آن قرار می گیرد، وقتی كه میس

می نظر به سطح یک بگیرد، قرار باال باید است «قتصادا فرهنگ» ،«سیاست این» كه این نفس شود تقسیم

 .شد حذف قبلی مدل به نسبت كه آید
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    چه سطحی حذف شد؟ج

   همان اصل سیاست فرهنگ. اقتصادس

 مال این تشکیالت است یا مال یک تشکیالت دیگر است، « سیاست، فرهنگ اقتصاد»  یعنی ج

   ما حاال همین تشکیالت است  س

کیالت است هر تشکیالت، نفسش خودش چه است؟ ما هو تشکیالت؟ یعنی خود تشکیالت   مال این تشج

 چه است؟

  فرض كنید كه مرحله اول یک تمایالت عمومی خاصی است كه حول یک شركت سهامی خاص شکل س

 گرفته است.  

   تمایالت خاص آیا هیچ خصوصیتی ندارد؟ یعنی  مثل آجرپزی است؟ فرض كنید ج

 دیم  مثالً شركت سهامی داروگر كه دنبال تولید یک كاالئی است.   مثالی كه زس

  گوئید،  به شركت تولیدی داروگر را میج

  نه! غرض ما این است كه این یک تشکیالت مثالً اقتصادی است و تشکیالت فرهنگی همان چیزی است س

 كه ما خودمان داشتیم، مثالً یک تمایالتی پشت یک فکر است. 

 خود فرهنگی، تشکیالت به بپردازیم اینکه از قبل ما كنم،می مباحثه اینجوری من خواهم  معذرت میج

  شما، دستگاه در آن تعریف گوئیم،شکیالت  چه میت

   تمایالت خاصس

 .تشکیالت گوئید  تمایالت خاص بدون شرطی گرفتن به آن میج

   نه باید شکل گرفته باشد.س

 نظام گوئیدتمایالت اسمش در دستگاه شما چه است؟ فقط می   یعنی یک نظام تمایالت است نظامج

 است؟ چه تشکیالت تمایالت،خالصه نظام گوئیدمی فقط رسیدمی كه عالم به وقتی مثالً[ بس و]  تمایالت
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  نظام تمایالت خاص پشت یک فکر خاص است. تمایالت خاصی كه به دنبال جریان دادن یک فکر خاص س

 است.

ن تعبیر نیست بلکه یک فکر است یعنی ، شما دنبال یک هدف هستید نه یک فکر، شما    اول اینکه ایج

ممکن است در مسیر این هدف، صدبار فکرتان راعوض كنید و خود بنده هم فکرم را عوض كنم، دنبال یک 

دنبال یک  یستید،هدف هستید كه هدفتان این است كه چیزی را برای یک مطلب پیدا كنید دنبال یک فکر ن

عقیده است او معتقد است كه اسالم جواب دارد، دنبال پیدا كردن این است دنبال اعتالی عقیده است.)؟ این 

تولید در تشکیالت  نظام تمایالت خاصی كه به دنبال یک فکر است یا یک عقیده است، شما نظام تمایالت را 

 جاذبه عین را میل ببینم خواهمی میتمایالت، یعن ظامن گوئیداصالً چه تعریفی برایش دارید همینجوری می

 والیت نظام چرا والیت، نظام گوئیدنمی پس  ندارد فاعلیتی نه. )نیست آن در فاعلیتی هیچ كه كنیممی معنا

عالً، این ف باشد خاص كلمه خاص، والیت  كنیممی معنا والیت و تولی به را تمایلمان دقیقاً یعنی) گوئید،نمی

 هم خودش درون در یا كنید؟ نظام والیتتان فقط فقط كارش را در منتجه تعریف مییعنی چه والیتتاننظام 

 یک محصول، به است تعریف قابل والیت نظام این فقط آیا دیگر عبارت به یا دارد... غیره و اشتراك و اختالف

 كه گوئیدیا انیکه می وریدخكه سیب را می كنیدمی میوه به تعریف را درخت این آیا سیب درخت درخت،

 برگش بینیمی بعد دهد،نمی سیب بکنی همه را برگهایش اگر دارد ریشه دارد، تنه دارد، شاخه دارد، برگ

 را اینها است، خوب چه برای اشساقه و ریشه و تنه روز، شبانه دهدمی اكسیژن است هوا تصفیه مثال تصفیه

مراتب آنجا است كه مراتب مختلفی هم  به محصولش )كه راكنید سیستم -می توصیف اینکه یا گوئیدمی

 یک دهدمی شما تحویل را سیب فقط سیب درخت دهدداریم،  شناسائی از تشکیالت را هم به شما می

 تحقیق برای این آیا ولی آدم، به دهدمی آدم به سیب كه است چیزی یک دهدمی تحویل هم را كلی عنوان

  ؟خورداریهای درخت سیب هم بدرد میبیم درباره

   نه!س

   برای رشد درخت سیب چطور؟ ج
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   نه، س

 ما را، كار كند لغت خدا كه دانید  شما اگر صحبت از درخت دارید حاال كه صحبت از رشد درخت شد میج

 كه دیدیدم درشت درشت خرمالوی اشخانه رفتم وقتی من كه بخشروح آقای بنام داریم دوستی یک

كه ما خورده ییخرمالوها از آن شیرینی و ایصدمه هیچ بدون كندیوستش مثل پوست كاغذ سیگار ورقه مپ

 چرا گفتم: آیدنمی گیرت دیگر جای خرمالوها این از حسینی آقای گفت كرد عنوان خودش است، بیشتر ایم

فتم چرا؟، گفت فالنی از گ نه،: گفت نیست؟ دیگر جای درختها این از مگر گفتم آید؟نمی گیرم دیگر جای

نظرش بوده خرمالوهای ما در اینجا سفت است،  رآمده اینجا و بعد رفته سفر و از سفر كه برگشته ددوستان، 

 آمپول خارج از یک خالصه شد،می نرم پوستش اینکه تا شدمی له اینکه مگر است كلفت پوست و شیرینكم

وه این درخت اینجوری در سفر یک آمپول زده به این، می كه وقتی از است سال پنج زده، آن به ، و آورده

 شده است.

 كه آمپولی مثل آِا درخت این به زده آمپول چگونه زد؟ آمپول را درخت شودحاال بحث این است كه مگر می 

 گاهی[  داد قرار] موضوع شودمی را درخت خود كه كنم عرض را نکته این خواهممی حاال زنند؟می آدم به

نباشد، بموقع آبش بدهید ،  چنین اشمیوه تا بدهید كودش گوئیممی كنیمرا به لحاظ میوه توجه می درخت

 دادی كم اگر و تركدمی وپوستهایش شودمثالً انار پانزده روز پانزده روز، اگر زیاد آبش دادی انارها خندان می

 این حاال خواهم،خود درخت را می آیا گوئیمی مثالً است، درخت خود موضوع گاهی اما شود،می اینجوری

 لحاظ به دارد، خصوصیتی چه این خود نه؟ یا كرد تحلیل شودمی را خودش گوئیمی شما كه را والیت نظام

 توانمی ساخت، فرهنگی تشکیالتِ توانمی ساخت اقتصادی تشکیالتِ توان-می گوئیدمی میوه و ثمره

 اینکه برای گوئی،خواهد خودش را مالحظه كنید چه میب اگر تشکیالتی هر ولی. ساخت سیاسی تشکیالت

 فلسفی دستگاه در آیا بودند، ثمراتی چه «اقتصاد و سیاست فرهنگ،» آیا كنیم،سوال می گوئیمیم چه بدانیم

 اقتصاد سیاست، فرهنگ، اینکه یا دارد جا والیت نظام در تشکیالت فقط یعنی نه؟ یا است تعریف قابل شما،

اقتصاد   در نظام  یاست،س فرهنگ، گوئیدمی یک، دهیمی یت جا دارد، اینکه دوتا را جوابوال نظام در هم
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 آن االشتراكوالیت جا ندارد، موضوعاتی است كه از بیرون باید بیاوریم و در آن  تزریق كنیم، مثالً ما به

 : است تا سه این آن االختالفمابه است، والیت

 را چیزی هر ما هرگاه بلکه باشد اینجوری شودنمی كه بینییک وقت اینگونه اما است یک وقت هم می 

 از كیفیتی هم اقتصادی امور بگوئیم باید[ اینجا در]كنیم، تعریف را آن پایه یک  براساس باید باشیم داشته

از والیت است[ باید بگوئیم  فتیكی] هم، فرهنگی امور و است والیت از كیفیتی هم سیاسی امور است، والیت

ت، تلفن و كتاب هم امری از والیت است، چراغ هم والیت است آنگاه همه میکروفن هم امری از امر والیت اس

 برد شودمی را تشکیالتها فقط گوئیدچیز را باید براساس آن معنا كنید؛ حاال بحث یا اینگونه است یا اینکه می

 توانید.همه امور را ]در نظر بگیریم[ باید اوصافِ تشکیالتتان را هم ب گرا كرد، معنا والیت اساس بر و

   ....س

 والیت، نظام گفتید تمایالتتان نظام در شما. شود روشن مسأاله تا كنم  حاال پس من یک سیر دوباره میج

 باز شما فلسفی دستگاه در موضوع آیا كنید تقسیم خواهدمی موضوع حسب بر والیت نظام كه گفتم من بعد

)یعنی ثمرات تشکیالت ، چه  عیناً موضوعات ولی شود،د یا بر چیز دیگر تعریف میشومی تعریف والیت بر

 تعریف اگر[ شوندموضوعات سیاسی، چه موضوعات اقتصادی، چه موضوعات فرهنگی، ]وقتی مطرح می

 اوصاف نباشد، تعریف قابل اگر و باشد تعریف قابل صورتیکه در باشد فلسفیتان دستگاه براساس موضوعات

 .باشد فتعری قابل تواندتشکیالت هم نمی داخلی

این یک وقت « سیاست، فرهنگ، اقتصاد»  )سوالی مطرح است و آن، این كه اول فرمودید كه سه بحث س

 فرهنگ، سیاست،» وقت یک و است اقتصادی یا فرهنگی یا سیاسی ما موضوع كه شودموضوع واقع می

 برای ما بفرمائید؟  ار دوتا نای فرق لطفاً دانیم،ن موضوع نمیعنوا به و دانیممی اوصاف عنوان به را «اقتصاد

 وصف یعنی است، فرهنگی والیت، گردش كیفیت شما تشکیالت در یعنی گوئید  وقتی كه وصف میج

 سه دارای كه چیزی خواهمنمی یعنی گویممی من را ثمره من گوئیدمی وقت یک است، مهم بودن فرهنگی

]را  ستا كه در خارج وجه اعظمش چنین ار وصفش چنین است، بلکه آن چیزی ره و وجهش هر و است بعد
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خواهم[ و آن هم تشکیالت فرهنگی است، یعنی، وجه اعظمش نسبت به تاثیر اصلی آن، تولید فرهنگی -می

 ولی سیاستی یک از بیاید جامعه در فرهنگی شوداست، هر چند تولیدات سیاسی هم ضرورتاً دارد، یعنی نمی

یک فرهنگی و یک سیاستی  از حمایت و بیاید جامعه در قتصادا شودت از یک سیاستی نکند و نمیحمای

نکند، ولو اینکه كار و وجه اصلی آن باالبردن سطح تولید ناخالص ملی در وجه اقتصادی باشد. مثالً 

اثر جمعی است،  یک هم اثرش و.دارد اثر حتماً دارد، فرهنگ در اثری بلندگو آیا گوییم،بلندگوسازی می

 آیا كندتامین زمینه توسعه؟ یک فرهنگ را فراهم می زیكه بلندگو و كارخانه بلندگوسا موضوع دوم این است

 دستگاه این اگر فرضاً كه است این دهدمی كه خصوصیتی بله، دهد؟می فرهنگ نفس به هم خصوصیتی یک

ستگاهش رقم خصوصیت دیگر دارد ، مثالً د یک باشد دیگر دستگاه یک اگر و ، دارد خصوصیتی یکجور باشد،

 بروید باید نیست خوب یا است خوب را این حاال اندازدتنین و غلط صوت جا می كماكو داشته باشد، این كم

 پشت باشد، بلد را صوت غلط كسی اینکه بدون این. نیست خوب یا است خوب كه ببینید پرورشی دستگاه در

 نداشت ریتمی هیچگونه كه بود لندگوئیب یک اگر دهد،د كه اورا عادت میفرستمی را ریتمهایی همدیگر سر

 این مثل خانه  ای است كه قالی نداشته باشد، فرش نداشته باشد.

این در هنر شما چه جایگاهی دارد، خوب است یا بد، چگونه است؟ این یک بحث دیگر است، بگذریم از  

 را چیزی یک جواب در شما خالصه كه كند؟كند، چکار میاینکه این محصول در فرهنگ سیاست چه كار می

اصلیش را قرار  ركا بخواهد موضوع آن به نسبت تشکیالت كه موضوعی یا غالب وجه هرحال به. گوئید-می

بدهد و كارهای دیگر تبعی او باشد مربوط به دستگاه امور فرهنگی است )كه نوعاً در مدل در طبقه اول قرار 

یز یک نسبت داشته باشد، یعنی برای چه این همیشه مبنای یک چیز با هدف آن چ شما یعنی  گیردمی

 تشکیالت را زدید؟ برای اینکه به یک همچین اهدافی برسیم 

 

  حاال اگر عکش باشد، چه اشکالی دارد كه در اینجا ]با اشاره به تابلو[ تشکیالت فرهنگی را بنویسیم و در س

 این را در زیر این بنویسیم  « سیاست، فرهنگ، اقتصاد»قدم اول 



196  ····························································································································································  

اوصافی است كه مربوط به تشکیالت سیاسی است، « فرهنگ، سیاست، اقتصادِ»حاال سوال این است كه   ج

 خواهیدرا می« سیاست، فرهنگ و اقتصاد»یا اوصافی است كه مال موضوعات است، خوب دقت كنید، موضوع 

و یک چیز  هنگی،فرتصادی و كتاب به عنوان یک شیء اق شیء یک عنوان به بلندگو مثالً كه بکنید تقسیم

دیگر هم به عنوان یک شیء سیاسی باشد. یا اینکه بلندگو االن یک رسانه است. به عنوان یک كاالی سیاسی، 

 جمعی هایرسانه در برسانیم، مردم به را صدایمان توانیمكه نداشته باشیم، وتریبون دستمان نباشد نمی

داشته باشیم. كتاب را اگر هم نداشته باشیم  ماسیشود در صورتی كه شکی به صدا و -می معلوم بهتر خیلی

 به نقل و حمل برای هم خودرو كه كنید فرض[ كاال] دوتا این بکنیم، كاری را آموزش مساله توانیمنمی

ن سه بعد عنوا به یا كنیم لحاظ خواهیممی موضوع سه عنوان به را اینها حاال، است اقتصادی شیء یک عنوان

 آن است وصف اگر و بیاوریم را وصفها پس كنیم شناسی آسیب خواهیمرا می تیالتشیالت، یعنی اگر تشک

 وصف؟ یا است موضوع پس، است، والیت نظام در موضوع قید والیت نظام وصف،

   االن وصف، س

 وصفِ در مثالً آوریم،نمی موصوف بدون یا آوریم  اگر وصف شد آیا وصفِ فرهنگ را بدون موصوف میج

 ...است وصف گوئیممی سیاست

   اگر موضوع باشد چه اشکالی دارد؟س

 ج  اگر موضوع باشد.  

تعریف  را نظام بدون موضوع خود شما دیگر جای یک در كنید،این است كه شما ثمرات را مالحظه می مثل

 .است محفوظ خودش سرجای آن كنید،نمی

 . موضوعات تخصیص و موضوعات تشخیص برای شود  یعنی این نظامی میس

 بدون تشکیالت را تشکیالت بکنید، خواهیدمی تحلیل اگر را، تشکیالت كنید تحلیل خواهید  شما میج

 موضوع كنید، تحلیل خواهیدی را میفرهنگ تشکیالتِ[ مثالً] بلکه كنید تحلیل خواهیدنمی كه را موضوع

 .كنید نگاه باید آنجا كه است فرهنگی اشثمره است فرهنگی تشکیالت گوئیدمی كه آنجایی در شما
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سه تا تشکیالت داریم، ]مثالً[ یک تشکیالت یک شركت تجاری زدیم و گفتیم موضوعش اقتصادی است یا  

یک شركت تولیدی زدیم و گفتیم كارخانه، موضوعش مثالً پتوسازی است ویا یک تشکیالت سیاسی هم 

یعنی، هرچه به  یاوردب پائین یا ببرد باال جامعه در را جناح یک كه است این اشزدیم كه مثالً آن حزب ثمره

 من. است الزم كار این سیاسی تشکیالت این در گوئیدیک فکر، یک عقیده و یک هدف، خدمت كند می

 به را آن توانیدمی آورید،آیاموضوعاتی كه در وجه غالب به عنوان ثمره می كه است این دارم كه مهمی سوال

  نه؟ یا بیاورید تشکیالت یک اوصاف عنوان

  نه! آن موضوعی كه حاصل اوصاف است اوصاف، فکر، نظام تشکیالت، پس بنابراین شما مجبور هستید س

فرهنگ را به لحاظ وصف سیاست بیاورید، چون )سیاست را به لحاظ وصف فرهنگ  اگر نظامتان والیت است 

 و والیت معنی سیاست را دارد، )اگر نظام فرهنگی را بخواهیم تقسیم كنیم؟ 

آیا این بیان كه فرمودند و گفتند كه تشکیالتی فرهنگی است، ]حاال اگر[ من تشکیالت را از فرهنگ   ج

بریدم، گفتم نفس تشکیالت چیست و شما ، گفتید نفس تشکیالت یعنی نظام والیت، یعن نظام والیت 

 به گردیمبر می دبع و كنیمفرهنگی آنگاه ، این نظام والیت فرهنگی را یک وقت به لحاظ موضوع نگاه می

 وصف چند ببینیم تا كردیم مالحظه را والیت نظام آمدیم اگر حاال كنیم،می مالحظه والیت نظام خود لحاظ

 آسیب را نظام این خواهممی و كنیم شناسیل كنیم و آسیبتحلی را آن خواهیممی كه چرا است، چگونه

می مثال عنوان به كند، كار تواندچگونه می مظان این فرهنگ، مثالً ساختن برای بگوئیم تا كنیم شناسی

 اگر آیا كه كنممی عرض مثالً باشد، باید دیگر ایگونه به یا باشد گونهاین هانیروگاه تخصیص باید اینجا گوئید

 هم عناوین یا شدنظام ما، نظام تشکیالت اقتصادی یا سیاسی هم بود دقیقاً همین نحو تقسیم انجام می در

 ،[را بحث كه] برسیم جایی یک در ما است ممکن شد،بود یا اینکه عناوین عوض می اوینعن همین مثل

داشته باشد در آن الگوی  ما الگوی آن در ایدرجه یک این باشد، تقریر یا مقاله چیز یک اسم و كنیم خورد

آنجا هم  شد،بان گونهما، و یک عنوانی هم داشته باشد كه حتماً این ]عنوان[ در دستگاه اقتصادی این

است. وجه غالبش هم در آنجا برای ابعاد خود تشکیالت، سیاست است ولی وقتی « فرهنگ، سیاست، اقتصاد»
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 هم مقاله كنند، تولید دیگر چیز یک خواهندتها میمحب آن بوسیله نیست سیاست رسدكه برای ثمره كه می

وجه غالب آن است، هرچند این مقاله  ینا دهد،می تحویل مقاله سر آخر تشکیالت این یعنی نویسند،می

حتماً به نسبت خودش هم كارائی سیاسی دارد، هم كارائی اقتصادی در كشور دارد؟ یعنی یک نحو حركت 

اقتصادی را، تأیید كند، و یک نحو حركت اقتصادی را تضعیف بکند، كه اصل این مقاله را كه شما اینجا می

 فرهنگ این بگویند كنند،دیگری كه كل نظام را ارزیابی می ضعمو در كسانی خودش سرجای[ اگر] نویسید،

 كردن درست فرهنگ همین  خود كه چرا این خود عین نه[ این] نسبت به البته است، اینگونه اینها اقتصادی

 است، مؤثر سازی شوفاژ در جهت آن كه دهدمی جامعه به خاصی جهت یک این بگوئید ولی شود،شوفاژ نمی

 مثالً كنند، گریریخته كه است الزم عکس بر یا كند گریریخته را اشكه الزم نیست ورقه یدوئگمی فرضاً

ن است زیبا در نیاید مثالً این مدلممک پرسی ورقه با ولی بیاید در زیباتر است ممکن پرداخت، با[ ورقه آن]

 را ورقه گونهشما بگوئید ما این تاس ممکن پرسی، نه است ایریخته دارد، وجود هامغازه در كه ایتالیائی های

 مشخص اینجا در باید كه است برخاسته فرهنگی یک از كار این ، حاال برای الاقل) دانیممی اولی جامعه برای

 .شومنمی هان بحثآ وارد من كه باشد شده

  را خودش خواهیمس  یعنی به عنوان ]؟[ والیت ]؟[ هر تشکیالتی كه می 

ک چیز به عنوان تمام شده بحث باشد كه كاال، آدم )خود نفس آدم ، حرف زدن آدم،   باید برای خودتان یج

رابطه آدم، كوه، سنگ، هوا، آب، همه اینها در نظام والیت معنا شده باشد. آنجا كه در اول كار گفتید فاعلیت 

د كه دیگر معنا نظر حکما وجود باش طبقتبعی و تصرفی اصل در اشیاء والیت است، مثل اینکه اصل در اشیاء 

ندارد شما یک كیفیتی را پیدا كنید كه به نحو ما، وجود نباشد، حاال خواه وجود ذهنی باشد یا  وجود 

 والیت امور همه كه گوئیداعتباری باشد یا  وجود حقیقی باشد خالصه  وجود باشد در اینجا هم شما می

 یعنی است، جاذبه امور همه گوید،مین را میرا سوال كنید عین ه ینهم عین دیگری كس از اگر مثالً است،

 هم شما خیال گویدمی مثالً است، جاذبه انرژی امور همه گویدمی از كنید سوال جدید فیزیک در اگر

 همه گویند، آن انرژی را نداشته باشی این خیال هم نیست، فاسد هم اگر باشد، كه میاست انرژی از كیفیتی
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 نظر این كه است، ماده خاصیت همین از برخاسته هم آن آیدمی حق باطل یا ذهنتان به شما كه را حقائقی

كسی هم كه  آن و گویدمی درست طبیعتاً است، متعال خدای مخلوق وجود گویدمی آنکه: است باطل ضرورتاً

الهی عالم تغییر ربوبیت  مهه این كار، آخر تا خواهدمی ربط خواهدمی مولی طبیعتاً هست هم والیت گویدمی

 است. 

  پس دلیل اینکه شما تشکیالت فرهنگی را خواستید تقسیم كنید و تقسیم اول را تقسیمات سیاست قرار س

می بلکه كنیم تقسیم موضوع به خواهیمدادید، این گونه توضیح دادید كه ما تشکیالت فرهنگی را نمی

كنیم ساختار تشکیالت  متقسی گونهنای خواستیممی اینکه بخاطر و كنیم تقسیم تشکیالت ماهیت به خواهیم

 اصل را تشکیالت خود تشکیالت، تقسیمات در باید تشکیالت، ساختار شدن معلوم برای لذا و شودمعلوم نمی

 .داد قرار

می كه موضوعی مورد در كند،نمی پیدا تأثری گونههیچ هویت از دهید  تشکیالت را كه اصل قرار میج

 ت فرهنگی است یا خیر؟تشکیال اینکه خالصه باشید، دنبالش خواهد

 سوال ولی آوریم،می را خصوصیات دوم قدم در بعد گوئیم،  ما یک قدم اول داریم كه كلیالت را میس

 ...كه است این دوستان

  شما یک قدم باید به اوصاف نفس تشکیالت وارد شوید و در یک قدم دیگر باید مواظب باشید كه این ج

یک شركت تولیدی استکان و نعلبکی با یک تولید مقاله یک رقم است یا اینکه یک رقم  اوصاف آیا برای مثالً

نیست بلکه  دوتا تعریف است ]یعنی یک[  خصوصیتی از ثمره و مقصد یا مبنا، باید در هویت اوصاف هم 

 قبل جلسه سه در آیدمی بنظرمان ما كه دهد،باشد جاری كه، آن وقت این تركیب شدن اوصاف را نشان می

 یک فرهنگ، مثالً گفت شودمی یعنی دانستیم،ب اوصاف مضر نیست و توجه به آن را خیلی مهم میتركی شد

 آن ،«فرهنگ سیاست فرهنگ» گوئیممی لذا است، فرهنگ برای تشکیالت آن كه است سیاسی تشکیالت

 یک، مطلب.  این دارد، ارقر فقیه ولی والیت نظام در مثالً است جائی یک در طبیعتاً فرهنگ این ثمره وقت
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 پائین از ما كه را تقسیمات این اینکه یکی است،[ ؟] دو دارای فرمائیدمی تقسیم گونه  مطلبی را كه اینس

 ...است گرفته دربر سیاست را ما موضوع كل كه گوئی كنیممی كه تقسیمات این در كنیم،می نگاه

   بله! یعنی والیت، ج

 بُعد. ما تقسیم مورد موضوع یعنی ما تشکیالت این گوییخالصه شود،میل می  نه! با سوال دوممطلب تکس

 توانیمنمی دیگر و ندارد، سیاسی بعد یعنی را والیت این است كرده احاطه را، كل یعنی ندارد سیاسی غیر

 در لهمسا این ای،پدیده هر یا[  دارد هم فرهنگی] بعد یک سیاسی، بعد یک بر عالوه تشکیالت این بگوئیم

 .شودت دیگر ما نیز تکرار میتقسیما

 بعد یک دارد، فرهنگی بعد یک دارد، سیاسی بعد یک كنیم نگاه كه ایپدیده هر در كه بگوئیم خواهیممی 

 است، فرهنگی  اگر! نه اینکه یا دارد، هم را اثر این حال عین در دارد، را اثری چنین اینکه و دارد اقتصادی

والیت است هر موضوع خواه  ایمانمبن چون! نه یا شودسیاسی می است، سیاسی راگ یا شودمی فرهنگ

 . شودفرهنگ باشد وخواه اقتصاد باشد در تقسیم اولیه، تقسیم بر والیت می

سوال دوم كه شاید به سؤال اول ربط داشته باشد این است كه مبنای تقسیم حضرتعالی این است كه  بنابراین

 آنها همه در مبنا این رنگ كه باشد ایقرار گرفته است تقسیماتمان باید به گونه ما چون مبنایمان والیت

 كند، پیدا جریان باید مبنا كه است درستی حرف حرف، این چند هر كه است این سوال ولی باشد، جاری

 سیماتیتق در مبنا اینکه یعنی بدهیم، قرار را مقسم ما كه است این مبنا جریان آیا كه است این صحبت ولی

 در كه بگیرد، قرار مختلفی موضوعات است ممکن ما مقسم نه یا بگیرد قرار مبنا ما مقسم كنیممی كه

 را دیگر موضوع هر یا تشکیالت موضوع خواهیممی قتیو ما یعنی كند،می عمل مبنا یک با تقسیماتش

 كنیمگاه مین را تقسیمات كه اول خط در نیست الزم حتی باشد، والیت ما مقطع نیست الزم كنیم، تقسیم

 كه را چیزی هر یعنی باشد، والیت مبنای بر باید كنیممی كه تقسیمی بلکه باشد، والیت اسم آن همه در

ما بر اسا آن مبنا باشد، حاال خواه تعریف از سیاست باشد، یعنی چه تعریف از  فتعری آن كنیممی تعریف

 باید باشد، گوئیدمقاله را نگاه كنید باید همانطور كه می فرهنگ باشد چه تعریف از اقتصاد اگر ساختار یک
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است  ولمحص كه گوئیدنمی است محصول كه را مقاله تشکیالت اگر ولی ، فرهنگ تقسیمات و باشد فرهنگ

]چرا كه[، مقاله هم یک ساختار دارد مثل نظام، یعنی آن هم یک نظام است در آن باید به تقسیمات موضوع 

 و اراده در  ایگونه به خواهیدیک تشکیالت انسانی دارید، كه جدای از انسانها هستند و میبروید، ولی اگر 

كنیم، آدم تمایالت مختلف دارد، ارادات مختلف  تدرس اراده از مقاله یک[ مثالً] كه كنیم سازی نظام فاعلیت

 ت.اس محصول شینما از غیر كه باشد خاص ماشین یک كه كنیم درست مقاله این از خواهیمدارد، می

 .باشد هم تمایالت تواند  این مطلب درست است یعنی موضوع نظام میس

 نظام كلمه از شما غرض نظام، گوییدمی وقتی كه است اینجا مهم سوال است گونه  نه! خود نظام، اینج

 این ؟دراست انسانی نظام یک مثل آیا است تصرفی فاعلیت هم آن فاعلیت و دارد فاعلیت كه نظامی چیست؟

باید سیاست در آن اصل باشد ]را[ اگر نظام فاعلیت ندارد، فاعلیت تبعی است مثل مقاله، مقاله  صورت

 آقای اعالمیه گوئیدفاعلیت ]ندارد البته[ نفس خود مقاله نه اینکه مقاله برای تصرف در جامعه، وقتی می

 و كاغذ و قلم گوئیدمی است، كاره چه مركب و كاغذ و قلم دراینجا گویممی من مردم و  نویسدمی خوئی

بوسیله یک فاعل تبعی تصرف بکنید در جاهای دیگر  اشم كه ندارد عیبی گویممی است، این تابع مركب

همانطور كه در كالم ]این گونه است[، این تموج هوا كه رابطه بین من و شما است خودش فاعلیت تبعی 

 من مثالً اینکه نه رساندحرف را به گوش شما می خواهممن می دارد و فاعلیت تصرفی ندارد یعنی  آنجور كه

 .شودنمی كهاو یک چیز دیگر بگوید، این ی،عل یا بگویم خواهممی

-  من عرضم این است كه اگر این مبنای ما والیت است و بر مبنای والیت، سیاست و والیت را تقسیم میس

 والئی باشد یا نه لزومی ندارد؟  تقسیمات خود كنیممی ما كه كه انجامدكنیم قطعاً به این می

  بستگی دارد به اینکه چه تشکیالتی را بخواهی درست كنی، و چه چیزی را بخواهی تحلیل كنی، موضوع ج

 تحلیلت تشکیالت است یا مقاله،

 . نظامداری یعنی آن اعم معنی به تشکیالت گویم   من میس
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 كه تشکیالتی شما شود،می تجزیه همان باشد شوداخص البته می  نه! اگر این به معنی اعم و به معنی ج

 را كلیات كهاین مگر نخورد جا هیچ درد به و كرد صحبت االعم؟ معنی به یکبار شودمی البته شودمی دارید

مساله تشکیالت است، آن در بحث  بمطال از یکی ،[بدهد را] ضرائب و تنظیم مدل[ اینکه] نه شما، به بدهد

جزئی آمدن، در بحث فلسفی جا دارد، ]مثالً[ یکی از چیزهائی كه در عالم داریم درخت است، ]اگر[  كلی به

خصوصیات شخصی درخت را از آن حذف كنید، بعد در پیرامون اینکه درخت موجودی است دارای ریشه و 

ونه است كه قدرت در زیر زمین قرار دارد و حركتش اینگ ییهاریشه تارهایی الیافی است كه همراه یک تنه

 ایثمره یک و برگی یک و ایساقه یک و ایجذب مواد غذایی و آب خودش و هم برای درخت دارد و یک تنه

 همه چون ندارد، وجود عالم جایهیچ در درخت این از ولی است، كلی گفت شودمی را این باشد،می نیز هم

درخت سیب است یا درخت انار  مثالً یا ی،بیندرخت را با خصوصیات شخصی آن می رویب هرجا عالم جای

است یعنی یا درخت افرا است، یک درختی است كه خصوصیت خاصی دارد. ]لذا[ اگر برای تحلیل عینی 

 یفباشد، شما حتماً باید قید خصوصیت را در آن به كار برید ولی، اگر برای تحلیل منطقی برای دستگاه تعر

  ]؟[ سازی كلیات است كه 48تا 41قطع شد از دقیقه  صدا) گیرد،یسازی باشد كه ]مثالً[ درخت كجا جا م

 برای اگر ولی بگذارید، هم را درخت گزاریدمی كه را دریا ،«كنممی عرض مثالً» گذاریدكنار كوه كه می

 .كنید ذكر خصوصیات تمام در را فردی خصوصیات باید حتماً است، شناسی عینیت

ز فرهنگی است، یعنی تمایالت غیر از تمایالتی است كه بر یک منبا   باالخره تمایالت سیاست غیر اس

 ...اینکه یا شودتعریف می

 توانیدمی اقتصاد،ز سیاست، فرهنگ،». خود در آیا اینکه اول ،[كندمی فرق] گوئید  بر حسب كلیاتی كه میج

  برنگردد، االشتراك مابه به االختالف مابه  یعنی موضوعات بگوئید

 ن این است كه برگردد، ولی نحوه برگشتن چگونه است؟  صحبت مس

 ثمرات برگشتن نحوه تشکیالت، برگشتن نحوه یا است موضوعات برگشتنِ نحوه آیا برگردد، گوئیداگر می 

 هرچند كنید، صحبت توانیدمی جور یک شما است ثمرات برگشتن نحوه اگر اوصاف، برگشتن نحوه یا است
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به آن بپردازید،  خواهدمیمعنای وصفی دارد، ولی در نظام والیت كوچکتر شما ن ت بزرگتروالی نظام در ثمره

 در وصف همان عین[ اگر] كند،نمی پیدا وصفی معنای[ ولی] كندای و موضوعی پیدا می-معنای ثمره

 حرفی است، تشکیالتتان غالب وصف وصف، آن اگر و نیست حرفی تشکیالتتان در است جاری تشکیالتتان

مقاله یا تغییرات بنویسد، و ابزار كنترلش  كه است این كارش مثالً كه رسیدر اینجا به یک بخش مینیست، د

هم برگه خود ارزیابی هست و مثالً در تشکیالت اقتصادی لزوماً اینگونه چیزی نیست، آنجا جائی است كه 

ترانزیستور این ضبط صوت را صوت یا  ضبط این بدنه باید كه بگوئی است ممکن مثالً[ نوشت مقاله توان]نمی

 وجه اقتصادی تشکیالت كه دهیدمی جواب كه نیست، مقاله اینجا كه شد چطور گویمدرست كند، می

  است، اقتصاد غالبش

   پس این را برای ما توضیح بفرمائید كه در تقسیم موضوع و در تقسیم به موضوع س

 شوندمی بزرگ بزرگِ كل یعنی كلیات نظام در لبتها شوند،  درتقسیم به موضوع، اول تقسیم به اوصاف میج

 اوصاف كلی، اوصاف شوندمی و شده خارج اقتصادی و فرهنگی اوصاف از آنجا در اوصاف آفرینش، كل نظام به

 آیددر زیربخشها كه می آید،می این بخشهای زیر در بعد «تبعی، تصرفی، محوری،» فاعلیت فاعلیت، نفس

 ..مثال كند،می پیدا جدید وصف

 وصف؟ تا سه یا اند   وصف موضوع، آیا فاعل تبعی، تصرفی و... خودشان  سه تا موضوعس

  این سه تا موضوع است نسبت به نفس والیت، یعنی نفس والیت اصل است، این سه تا موضوع در نظام ج

 .آیدبوجود می

   شما به سه تا موضوع توصیف كردید.س

وجود آمد یعنی با فاعلیت موضوع ساخته شد، پیدایش موضوعات را با   نه! به سه موضوعی كه در وصف بج

فاعلیت تمام كردیم، چون با فاعلیت تمام شده هرچند موضوعاً در یک رتبه هستند ولی وصف برای فاعل 

 هستند، انعکاس فاعلیت هستند.

 .شود  پس موضوع بودن و وصف بودن است در یک مرتبه معلوم میس
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 بحث حتماً آوریدمی كه داخل در را «اقتصاد و سیاست، فرهنگ،» مثالً كه ایمرتبه  لذا  شما در یک ج

 عمل حاصل كه است موضوع. رویدمی بیرون كه تشکیالت از است، موضوعات سایر كنار در  هم تشکیالت

است،شما   شکیالتیت فاعلیت تاثیر انعکاس یعنی، است تشکیالت این فاعلیت حاصل و است تشکیالت این

ک نظام دارید یک فاعلیتی است، یک نظامی كه فاعلیت كرده، نظام فاعلیت كرده در آنجا، نظام فاعلیت شما ی

متصرف در جامعه است، نظام فاعلیت آن آقا هم متصرف است. حاصلش این است كه بین  موضوعات فاصله 

خانه ضبط صوت دارد كه بشود، ولی همین ما و موضوعاتی كه انعکاس فاعلیت را دارد و آن آقایی كه كار

 دیگر طریق یک به یا نویسدمی روزنامه مثالً دارد، سیاسی تشکیالت مثالً كه آقایی آن و. شودانعکاسش می

 در اینها تای هرسه شود،می  دیگری چیز یک تظاهرات یا، سیاسی فعالیت یک آن حاصل كه كند،می فعالیت

 تبلور ، باشندم والیت كه برویم، به عنوان تبلور اوصاف میی در نظایعن باشیم آن در منحل كه باالتر نظام

 كنیدمی صحبت روانیتان خصلتهای از شما كه است گاهی[ است تجربه قابل] هم خودتان درون در اوصاف

 .باشدمی عملتان آثار در شیء آن در خصلتها آن ظهور گاهی و هستید خودتان درون آنگاه كه

 واقع در گوئیددر اینجا كردند، این مثالً تکبیر یا تسبیح یا تحمید، كه می این صحبتی كه آقای پیروزمند 

 در كه است حالتی یک اگرثمره و وصف، عنوان به البته دارد، وجود شما روح در كه است مطلبی یک تجسد

شخص و تصدیق كنم، و اگر یک  بینمب توانممی را آن رسدمی كه بنده به كه وصف، عنوان به دارد وجود شما

 گاهی حاال. است خارجی توسل در وصف ظهور این بود، كار آن رد این گویمدیگری یک صحبتی بکند می

 بر را كیفیت سازید،می شیء وجود از خاصی محو یک با گاهی كنیدمی را كار این كلمه با شما كه است

 این كه گوئیدمی بعد د،دهیاین كیفیت را قرار می یکپالست و مس و آهن بر گاهی و كنیدمی ظاهر تموج

می موضوع قید با اوصاف كه قسمت این  س.  است حق وسیله یک وسیله این است باطل وسیله یک وسیله

   اوصاف در آید

  یعنی نه اینکه تركیب شده، است نه! كلمه تركیب نفرمائید، بلکه بگویید اصوالً این قید در كیفت جریان ج

 یا اضافه شده است.لحاظ شده ، نه این كه تركیب شده 



 ····························································································  211 

 شود  این چگونه با وصف جمع میس

نید بگوئید كه این توا  شما هرچه را كه كنید، در هر رتبه كه میل و فعالیت و تعلق را تحلیل كنید نمیج

 گفتید اگر[ مثالً] است، مقصدشاین اگر است، این آن، مقصد كه گوئیددیگر خصوصیت را ندارد بلکه می

 است انگیزه این آیا كه بگوئید شما وقت آن است، خوردن آب شیر طرف به رفتن و اینجا از شدن بلند انگیزه

یرون برود و روزنامه بخرد در صورتیکه  این ب خواهدمی كه است كسی مثل و ندارد خصوصیتی هیچ ولی

 خصوصیت دارد و از كیفیت حركت آن نیز پیدا است زیرا كه بطرف شیر آب حركت كرده است.

 ن قسمت مدل اگر   در ایس

   آیا مطلب حل شد؟ج

   در مباحثه ]؟[س

اهیم بکنیم این موضوع خومساله را ما قبالً هم به آن مبتال بودیم كه مهم است در تقسیمی كه ما می  این

 در كنیم تقسیم خواهیممی فرماییدوصف است و راسطه آن و چیست و معنای آن او چیست؟ و اینکه می

 ... بحث در حال عین

 كردید منحل را آن اگر و نه یا االشتراك مابه در منحل االختالفاساس این است كه كیفیت با مابه   ج

اختالف دارند و الّا هویتاً یکی است، اگر اصل را در تعاریف، كیفیت  گوئیدمی اعتباری و انتزاعی بمعنای

بگوئید اشتراك حقیقی است،  چه رسد،بگذارید، اگر اصل در تعریف.... نتیجه در سه فصل به بن بست می

اختالف اعتباری است و چه بگوئید اشتراك اعتباری است اختالف حقیقی است  چه بگوئید هم اشتراك و هم 

 فرقی[ رسیدمی بست بن به] وصف، تعریف در. رسیداختالف حقیقی است و هرسه تای اینها به بن بست می

 كه شودمی این اشبازگشت به یکی نمیدانیم، عیناً نتیجه لیو دانیممی حقیقی را هردو ما بگوئید كه ندارد

 .كندنمی پیدا بازگشته یکی به موصوف به وصف
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 نباشد، اصل كیفیت كه بگوئید توانیدمی  موقع چه آید،  این بحثهای اساسی است كه من به ذهنم میج

 یعنی شد فاعلیت انعکاس یتكیف اگر باشد، اصل فاعلیت اینکه مگر. است مفاهیم در اصل حتماً كیفیت

 .كرد خواهد مقابله و شودمی پیدا اینکه نه دارد، را تعریف قابلیت فاعلیت، تبع به كه شد چیزی كیفیت

   مؤخر واقع شده است.س

 مستقل تعریفاً ولی است مؤخر حدوثاً گوئید  مؤخر تعریفاً و حدوثاً  نه حدوثاً ]به تنهایی[ كه، آن وقت میج

 هویت ولی دارد هویت كیفیت و رود،می كیفیت به فاعلیت انعکاس گفتید اگر نشد، این یمگومی كه است

 تصرفی فعالیت یعنی، گوییدمی هیت تبعی دیگر ككیف هر مثل كنید،می ذكر كه تبعی فاعلیت مثل تبعی،

 رتبه اولین  است ءاشیا تبعی فاعلیت تبعیتها رتبه آخرین. )شدند تبعیتها رتبه اولین كالً اگر كیفیتها نیست،

 عالم در كیفیتها همه كه است، تبعی فاعلیتهای تعالی، و سبحانه حق حضرت ها فاعلیت به نسبت تبعیتها

 بود. لبمط اصل به ایهاشار كهاین ، است

 دانیم؟  آیا اشتراك اختالف را حقیقی میس

 تقوم را اسمش شود،می فیتالی تركیبیتان وحدت اول دانید  اگر شما اشتراك اختالف را حقیقی میج

 تا ببرید را تشابک نیست، شبکه مثل معنایش تشابک گذاشتید،می تشابک شما دیگر، چیز هر یا بگذارید

تشابک هرگز از آن  ،است تالیف تشابک برید،گر، یعنی و این تشابک را در جوهر اشیاء میهمدی ذات حاق

 :كندنمی تمام را كبتر معنای یعنی شودمعنای وحدت تركیبی، فهمیده نمی

 فهمیده] شود؟نمی حقیقی اشتراك چگونه كه بدهید توضیح باید برگردانید خواهید  شما این كه میس

 [ شود-نمی

 بر گویدمی بده توضیح گوئیدمی وقتی یعنی برید  در این صورت اصالً توضیح دادن ما را زیر سوال میج

  بدهم؟ توضیح حد كدام

 ضیح بدهید.  برهمان حد خودت توس

   اگر بر همان حد خودم است...ج
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  است درستی شودحرف داده توضیح باید مبنا گوئیم،  اینکه میس

 حد از برخاسته این كه دهممی نشان من جمله دو یکی با كنند  خیلی از سوالهای كه آقای میرباقری میج

 را شمابحث نیستم، معتقد آن به موضوعاً ونچ بیاید، تواندنمی ایثار ما دستگاه در و است، ایثار ماهیت اولیه

ق داشته تعل اگر فاعلیت شود؟می چگونه فاعلیت و كیفیت وضع آیا كه سخن از رتبه این در ببرید باید اول

باشد به كیفیت خاص فاعلیت نیست و اگر فاعلیت اگر تعریف شود به نفس فاعلیت، یعنی فاعلیت حد اولیه 

 بشود.

 بگیرد با اینکه وجه اشتراك قرار بگیرد فرق دارد یا نه؟   یعنی حد اولیه قرارس

ستگاهی كه فاعلیت د در اختالف وجه و اشتراك وجه سوال بگویم خواهم  بله، خیلی فرق دارد، من میج

 اختالف شود گفته كه بگیرند، قرار رتبه یک در توانندنمی دیگر دو این چون  بیاید توانداصل قرار بگیرد نمی

 فاعلیت است. ملکردع از انعکاسی اختالف ، است؟ چه مثالً از برخاسته اشتراك مقابل در

   یعنی انعکاس از اشتراك؟س

 كه این به باشیم گرفته را اصل ما كه است زشت خیلی و بگوئیم شود  نه! اختالف و اشتراك وقتی نمیج

 .است دوتا اختالف و اشتراك

 .توضیح این با منتهی ست،ا اشتراك كه گوئید  پس به خاطر همین میس

 میرباقری آقای بحث این است؟ اعتباری و نیست اختالف تر  توضیح یعنی چه؟ یعنی آیا بعداً در قدم پائینج

طلب اگر شما وقت داشته باشید، مثالً نوار بحث ایشان را دقت كنید، خوب است این جلسه تمام شد م برای

نظر فلسفی مسلط شدند.  از دوستان حدی یک تا را سیمتق خصوصیت كهولکن یک خاصیت داشت و آن این

 [ ؟] كردن فکر موضوع آیدكه می

 در بروید، جلوتر توانیدمی طبیعتاً كردیم عرض كه هایی  تقسیم كنید جلوتر و بروید. جلوتر اگر با همینج

 .بکنم مختصر تعریف یک خواستممی هم را اقتصاد من حال عین
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 را مقاله همان اگر شودكه فرموید اگر تشکیالت اینجا باشد، رده اول سیاست می   در رابطه با این توضیحس

 آن كلیه قید آنگاه یا نه ج شود؟می این شما فرمایش الزمه آیا شود؟ید، آیا اولین رده آن فرهنگ میبگذار

 فرهنگ دبگوئی باید اینرا سیاست، سیاست نوشتیم اینجا یعنی شود،می فرهنگ زنیدمی كه را بخشهایی

 شما شودن هم عوض میای بود، فرهنگ تقسیماتش بود، فرهنگ آنجا كه داشتیم كه مدلی در یعنی سیاست،

 گوئیدنمی را موضوع قید گفتید

 این است، اقتصاد طبقة هم، طبقه این و است، فرهنگ گوئید  این رده بعد آن چه است ؟این رده كه میج

 فرهنگ فرهنگِ است؟، چه فرهنگ نوشتید كه اینجا است تدرس است، سیاست فرهنگ اینجا در فرهنگ

 . سیاست

   كجا، در رده دوم یا سومس

    در رده دوم، ج

 .خواهدنمی قید تا سه خواهد  اینجا دوتا قید میس

 . است جوریک آن چه خیر؟ یا هستند ها آیا اینها مقید به باالئیج

 شود،دوتا قید بود كه یکی در دیگری ضرب می« ستسیاست و سیا»فرهنگ سیاست و »  اینجا این قید ج

 را فرهنگیتان جواب خواهیدمی اینجا[ تابلو به اشاره با] اید،، سه تا تقسیم به آن دادهسیاست فرهنگ در

تشکیالت، شما اینجا قرار  گیفرهن كارهای تقسیمات یعنی شود،نمی تقسیم شما مقاله اینجا یعنی بنویسید،

بگذارید، اینجا هم  خواهیدتقریرش اینگونه شد و هركسی رفتارش اینگونه شد را نمی ندارد، یعنی هركسی

 ساعت سر هركسی كه گذاریدمی آزمایی خود برگه یک اینجا بگزارید، خواهیدضوابط اداری را هم می

 حاصل وا تجسد مثالً است، چنین هنری نظر از اشمقاله كسی هر مثالً بگذارید خواهیدنمی اینجا آمد،یعنی

  شود، مونتاژ بیاید در كارخانه آخر در این ، باید است

 هم موضوعات بندیطبقه كنید،می تقسیم را[ ؟] این كه حالی عین در ذهنتان در شما رسد  به نظر میس

 .است شما ذهن در
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  نظر؟ چه از بندی  طبقهج

 اینجا ما ندادید اجازه شما بگذارید، اینجا را مقاله اگر مثالً موضوعات؛ از بندی  كالً. یعنی یک طبقهس

 ید.فرمود سریع بلکه بگزاریم

-می اینجا را مقاله ما بگوئید و برگردانید را این توانیدمی شما گویم  من جای مقاله را اینجا آوردم، بعد میج

 و ایدآورده را بخش یک كه هایتاننوشته به بدهید نظام یک توانیدمی وقتی توانید؟می و آورید اینجا، گذاریم

  دارد ساختار این گویید،را را... یعنی می سازمانكل  خواهدنمی اید،آورده در سازمان صورت به را آن

   یعنی یک متر را شما باید تقسیم كنید.س

 نظام و ساختار یک این گفتید و آمدید شما  یعنی متر، یک شود  بله، یعنی صدسانت در صد سانت، میج

فهرست و كلی و جزئی و  بحث بخواهید وقتی است؟ بد موقع چه. بداست نظام، باشد نداشته نظام اگر دارد،

برویم، مطلب چقدر باید  خواهیممی كجا به و ایمآن صحبتها را بکنید و روند بحث را ببینید كه از كجا آمده

 این مثالً كه دهیدمیرشد كند ]كه این عرض[ باید یک جا در تشکیالت شما داشته باشد، وقتی آن را ارائه 

 خواهیدمی را این هنری كارهای بود، بد اشد یعنی، صفبندینبو خوب آمدنش سرساعت نبود، خوب ادبیاتش

 این گوئیمبردید رَسا نبود كه اینجا مفاهیم متصرف فیه می بکار كه را اصطالحاتی گوئیدمی یا بگوئید،

 مورد است فلسفه مخصوص كه ادبیاتی گوییدمی ثالًم گوئید،می را فیه متصرف ظرفیت گاهی فیه متصرفٌ

 دارید نظر مد و  باشدشد و، ادبیات داستان نویسی نیست بلکه ادبیاتی كه مربوط به فالسفه میبامی ما كالم

 فرهنگی كار اگر ، كنید فرهنگی كار حدود تغییر سطح در حدود تغییر سطح در خواهیدمثالً، شما می سهفران

ن در تشکیالت تصرفتا موضوع پس است حدود تصحیح یا اضافه یا توصیف یا تغییر، و حدود سطح در

دارد ممکن است  رفرهنگیتان باید معلوم باشد كه چه ظرفیتی دارد، این مطلب بر هنر شما بر هنر شما اث

 و طالحاتاص داشتن دست در با مگر بدهید قرار اینجا تا تصرف مورد را موضوع این توانیدبگوئید كه شما نمی

گویم ظرفیت -ین كار را انجام بدهید، بعد میا بتوانید تا خاصی هاینمونه و خاص شواهد خاص، كلمات
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اثر بگذارید بعد حاصل و فرایند  خواهیدمیتاثیرتان چقدر است؟ یعنی با چه تکنیکی و با چه سطحی 

 ستید این كار را انجام بدهید یا نه؟تاثیرگزاریتان چطور شد؟ در عرضیابی باید این مطلب بیاید، كه آیا توان

 كه، همانطور كنیم تقسیم را اقتصادی موضوع یک خواستیم  شاید منظور شما این بود كه اگر ما میس

 كنیم؟می تقسیم را سیاست هم باز آیا موقع آن كنیم، تقسیم را فرهنگی تشکیالت

 و سیاست فرهنگ و دهیممی قرار اصل را سیاست هم آنجا  یعنی كنیم  بله آنجا هم سیاست را تقسیم میج

 «سیاست اقتصاد» ،«سیاست فرهنگ»،«سیاست سیاستِ» گوییم،می و زنیمید میق را همین عین را اقتصاد

 وصف یعنی كندمی فرق آید،می كه زیربخشهایش در  باشد اقتصادی) بعد فرهنگی، تشکیالت یک به نسبت

می شد اقتصادی كه وقتی موضوع این وصف درتعریف و كند،می دخالت سیاست این در و آیدمی موضوع این

 در كه شودمی این آن، نتیجه بعد گزارد،می اثر یکی این در این وصف خالصه كند، در این دخالت میو آید

 . شودمی مشخص اینها ربط ضوابط

   حال آیا اینها وصف برای آن و موضوع برای اینس

صاف او اگر است اوصاف سوم طبقه در است، اوصاف دوم طبقه در گوییمی  نه! موضع نیست، در همة آن مج

 البته است، تبعی فاعلیت در شما تصرف كیف آخر در دهید،را در پیدایش و جسم ... شما كیف تحویل می

كه از تشکیالت شما  اشم تشکیالت مقابل در) دهیدمی آن به را موضوع اسم شما شد كیف به متکیف وقتی

 مفهوم عین كنید،اگرد میی چهارگوشه را این و كیفیتی یک در كنیدمی تصرف شما مثالً  ودشخارج می

 پوشانید،می جسم یک بر را لباس این است روحتان، وصف در موقع یک یا و است شما خاطر در كه گردی

می عموضو آن به است شده شما سیستم از خارج چون بلکه بگوئید این موضوع به هنوز كه نیست صحیح

 .گوئید

كیفیت متناسب با این، آن وقت تبدیل به موضوع  به شود  یعنی وقتی كیفیت مناسب با آن تبدیل میس

 شدند.
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   چون خارج از تشکیالت شما شده است، ولی همانها اگر همانها بخواهند در برایند و در آثار نگاه كنند، ج

به عنوان مثال آنجایی كه پول همیشه وصف  یعنی ببرند در نظام والیت كلی آنگاه اسمش اوصاف است،

و نقره باشد، درد سوار  طال ولو خورد،اقتصادی است ولی پول خود كاال نیست یعنی پول درد خوردن نمی

 كلمه مثل دارد، را وصفی خصوصیت پول ولی خورد،نمی هم بسازی خانه آن از اینکه درد به خورد،شدن نمی

ت یعنی در اس ذهنی موضوعات برای این اثر اینکه نهایت دارد، اثر حتماً هم كیفیت دارد، معنا گوئیممی كه

 كنیدعینی است كه این بحث را باید در آنجا كه مالحظه می یتكیف در این اثر ولی گذارد،مفاهیم اثر می

 . بکنید حل

   باز برای مقایسه یک وقت محصول راس

-ز اینکه در نظام والیت باال كه به عنوان وصف می  وقتی كه محصول خارج از دستگاه شما شد، قبل اج

 دانید...

-می تقسیم نحو چه به شود، تقسیم خواهدمی و گیرد نه! كاری به آن نداریم، وقتی  در این باال قرار میس

 شود

 كیف هم آن برای بیاورید، ذهنی مفهوم عنوان به را موضوع یعنی، كوئدی   یعنی تقسیمات منطقی را میج

 موضوعات بندیطبقه دهدمی معنای تمثلی نظام این در ، است خاص تکیفی یعنی كنیدمی مالحظه تعلق،

  چه؟ یعنی گوئیدمی شما كه موضوعی یعنی، است منطقی مفاهیم بین در گاهی

 .كنیم تقسیم خواهیممی و دهیم  مثل انار نسبت به درخت، فرض كنید كه انار را باال قرار میس

ه باید حتماً وصف سیاسی و ك ، داریم آن برای عینی تحلیل یک باز كنیم، تحلیل را انار هیمخوا   وقتی میج

وصف فرهنگی و وصف اقتصادی را در آن بیاوریم، انار در كشورهای خارج نیست چرا كه دانه بهشتی در آن 

باشد كه پاسبان سگ در جایی  اگر مثالً[؟] كردمی هم آنها نصیب خدا شدنداست و اگر آنها هم مؤمن می

 كیف در هركسی گویندهر كدام از آنها یک سگ است، می اتاقهای در آنجا وقت آن آیند؟مالئکه آنها نمی

 دوال فرد این كند فضله خیابان كنار باغچه در سگ اگر كه بسته، یک دارد فریزر كیسه بسته یک خود دستی
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 بگزاریم باال فرمائیدمی كه را موضوعات اندازد،می در سطل آشغال دهز گره و داردمی بر كیسه آن با شود،می

 دهیم،به لحاظ فرهنگی و مفاهیم طبقه بندی تعارف بگذاریم ]آنگاه[  یک نظام فکری تحویل می پائین یا

 قید باشد مفاهیم در تصرف ما موضوع هرچند دارد؛ جهت كدام در وصف تمثل تبدل، تکیف، باز هم آنجا

والیتی باشد ، می و كیفیت اینکه از جدای من كه! نه گوییدمی گاهی گیرد،می اول را والیت تعلق و سیاست

 در را شیء كه بگوئید توانیدمی آیا یعنی بگیرید توانیدنمی كه محض جدای گوییممی او به كنم، جدا خواهم

 .كنم تحلیل خواهممی انار مفهوم یا انار مثل خارج



 بسمه تعالی

 ساختار تشکیالت

 5جلسه 

1814 

-ه بحث میك كلیات از قبالً دیگر، هایمعرفی فرمودید. در یک رتبه« جهت»را به « فرهنگ»  حضرتعالی س

هم معنا فرموده بودید. مثل تعلق مولی برای اینکه تصرف كند در « پایگاه سیاست»را در « جهت»فرمودید، 

در موضع « جهت» وتکه تفامطرح شده بود. یک سؤالی بود این« جهت»خودش، این هم باز به معنای 

در موضع فرهنگ چه فرقی دارند؟ در مجموع هم یک مقداری مباحثه شد، « جهت»سیاست انتخاباتی با 

نسبت به تغییری كه نسبت به جلسه واقع شده، اینکه این كلیات با توجه به اینکه تشکیالت در آن اصل 

را اگر مالحظه كنیم، این « تبدیل بهتركیب تقومِ »است، سیر و نوع تفت ]؟[ آن به این شکل است، نحوه 

 مقدار یک  دیدیممی بریده) دیدیم،قدار ایستا میم یک كه آمدمی نظرمان به قبال. آیدجدول صحیح در می

 .كنید صحبت مطلب این به راجع

 اهلل الرحمن الرحیم بسم

می را جهت كه جایی اولین .كنیم معنا توانیماالسالم و المسلمین حسینی: این را در چند مدل می حجت

 منزلتی، و مکانی بْعد و قرب كه همانطوری. است بُعد و قرب و ضعف، و شدت معنای به كنیم، معنا توانیم

د از همه است و منزلت اش و اعرف به؟ نسبت اعالی و محور مکان كه گفت شودمی یعنی. است تعریف قابل

 كه بگوئیم توانیممی همانطور و. است تراز همه پائیناسفل السافلین و نهایت فایده و معارف بركاتش، 

 ؟؟ مراتب تمام به حیوانی و مادون پرستش و. است باالتر و شدیدتر همه از اكرم، نبی ملکوتی مافوق پرستش

 مثالً زمانِ زمان، این كه بگوئیم توانیممی. بگوئیم توانیمهم می «یزمان» را همین عین و. است ترپائین همه از

 از ایمرتبه یک دوم زمان و. است سیر جهتِ از ایمرتبه یک یعنی شدت، از ایمرحله یک كنممی ضعر

 طرف به سیر چون. است اشتداد طرف به سیر سوم، زمان. است بیشتر اشتدادِ با متناسب كه سیر جهتِ



214  ···························································································································································  

است و هم در  كه به معنای اشتداد و قرب است هم در زمان قابل معنا« جهت»عین موضوعِ  ،است اشتداد

 جهت دارای ظرفیت گوئیممکان. پس جهت، هم انعکاس در زمان دارد و هم انعکاس در مکان. وقتی می

 . كنیممی نگاه اشتداد منزله به «مکانی» داریم را جهت. است

 مالحظه را زمان داریم است، جهت دارای سیر، كه گوئیم  یعنی منزلتاً قریب است یا بُعید؟ وقتی میس؟

. شودمی ایجاد موال خاطر به و موال به متعلق شود،می ایجاد هرچه. باشد خاطرتان در معنا دو این. نیمك-می

 محبت. است تولی چون «سیاست» شودمی تعلق ایجادِ. حق حضرت طرف از شود،می ایجاد ولی خاطر به و

نی جهت مکانی و هم كیف . والیت است. پذیرش والیت است. ولی كیف دارد. كیف هم از نظر منزلت، یعاست

 پس. شودمی ایجاد منزلت این و مکان این این، فاعلیت كیف با متناسب. كنداز نظر اینکه ولی فاعلیت می

این منزلت، متناسب با اینگونه درخواستِ ولی ایجاد شد،  وئیدگمی وقتی «جهت» گوئیممی را این بنابراین

 در را جهت یعنی. كندمی فعالیت فاعل، این خود گوئیدیجهت دارد و جهت مکانی دارد. برای بار دوم م

 است تَعُلّقی جهتِ اینجا. كندمی صحبت آن ظرفیت با رابطه در نه داند،می متعلق فاعلِ خودِ فاعلیتِ مرتبه

ت نسبت به این. تصرف از باال به پائین نیست. تعلق از پائین به باال اس «زمانی» آمده بوجود كه فاعلیتی با كه

 هم آن زمان و. شودحساب می« زمان»]در آن[ تصرف خواهد شد. و باال كه مرتبه شدیدتر است برای پائینی 

خیلی باالتر و شدیدتر است. این  رعتشس. دارد فرق این سرعت با دارد موال كه سرعتی آن. زمان با دارد فرق

 خود بین منزلت فاصله كه مسیری. شودمی حساب مسیر در سیرِ این برای و آن به باشد داشته تعلق تواندمی

 معنا را آن تعلق مساله خاطر همین به  دهدمی سیر اجازه همین برای) است، خیلی است مولی منزلت تا این

از باال به پائین كه تصرف كرده و برایش ایجاد شده « زمانی»شود -وریم، میبیا را باال به پائین جهت. كندمی

و جهت دارد جهت مکانی است. ولکن درون این ظرفیت، كیف تعلق انجام است. این ظرفیت ول« مکانی»

برای تصرف در مادون مکان است. كه « كیف عاملیت»شد. در این قسمت مالحظه كنید « زمانی»گرفته؛ پس 

حال مکان برای مولی هم است. مکان برای این هم است. مکان در یک نسبت وسیعتری، برای مولی  ندر عی

 كه جهتی بین كنیممی سؤال  شد تمام معنا این. )است این خود برای تری،یک نسبت ضعیف است. مکان در
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در اخالق، یا  ودشمی اساس كه است اینجا گیری-جهت. گوئیممی فرهنگ در كه جهتی با گوئیم،می اینجا

 یاستس. فرهنگ سیاست خودِ با تمثل كیف یعنی سیاست؛ خود در این؛ شودفرهنگ سیاست. و اساس می

 .تمثل جهت شودمی اینجا كه است تمایل اخالق یک. گیردمی سرچشمه سیاسی اخالق از فرهنگ

  به واسطه عاملیت است یا نه بدون واسطه، یعنی اخالقِ تمایل در سیاستِ فرهنگ، با این اقتصادِ س؟

 سیاست؟ روی گزاردسیاست، یک مقدار تطبیق بدهیم؛ آیا به واسطه آن اثر می

كه دارای چنین اخالقی است، یک كیفیتِ عملی دارد در تبدل. یک كیفیت عملی هم دارد در ارتباط آقا  این

)حاصلی با جهت  یعنی اولین  شودخود با كل نظام فاعلیتها. در ارتباط خود به نظام فاعلیتها تمثل ایجاد می

ثر كرده )فاعلیت اثر كرده  جهت ا ینجایی كه در حقیقت متاخر از حاالت روحی است. اولین جایی كه خود ا

 فاعل این خود عاملیت، مفعولِ اولین هادر وضعیتِ پیدا شدن اخالق تمایل است. یعنی در نظام حساسیت

 به این دهد، تحویل های نظام پیدا كند و نظام حساسیتیعن شود، پیدا اخالق این اینکه از قبل و. است

ساسیت است. وضعیتِ حساسیت مؤخر از اخالقش است. ح وضعیتِ پیدایشِ سیاست، اقتصادِ قسمت اصطالح

 آثار. را آثار نه دهیدمی قرار موضوع را روحیات خود یعنی كنید،از اینجا است كه شما اخالق را تهذیب می

می. كنم عالج را صفت آن[ خواهممی] یعنی فرمائید،. خود روحیه را تهذیب میاست حساسیت روحیات،

وز بچه آب ریخت روی زانویم، من عصبانی شدم. كاشف از اینکه من آن حِلم را دیر وئیدگمی چرا؟ گویم

ال مث یا. نیست مکلف كه بچه. آدم زانوی روی ریزدندارم. مطلب كوچک بود، بچه هم تنبیه شد، چون آب می

ادراك ندارد. من عصبانی شدم كه بچه چرا آب ریخت. در محاسبه، حساب كردم اینکه من چه كار كردم؟ 

صبانی شدن و تنبیه بچه، مثالً خانواده گفت چرا؟ توپیدم بهش ]سرش فریاد كشیدم[ مال چیست؟ آیا ع

عجله كردم در قضاوت.  من كه. است بوده بدی كار كار، كه فهممدرست است؟ آیا صحیح است شرعاً بعد می

خود ؟؟ قائل شده برای  من. بوده ؟؟ مرحله به بازگشت. است حساسیتی یک مال صفت، این گویمبعد می

 سیاست و شودمی اخالق اینجا در نفسها به اوصاف گردد؟؟؟بودم، آنها قائل نشدند؟؟ این از چه چیزی برمی

 نظام در كندین جهت، كه یک چیز را سنگین میا اثر اولین اثرش، كه مولی به تعلق و. است اخالق هم
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كه بقیه چیزها روش بگردد و اخالق تحویل  ایگونه به چیز یک كردن سنگین: اینست جهت معنی. اوصاف

 كه است آثاری از حساسیت. روانی حساسیت شودبدهد. بعد كه اخالق تحویل داده شد در امور روحی، می

ود، اولین مرتبه حساسیت در برخورد با عالم، پیدایش تمثالت است، شمی ظاهر خودتان غیر امور به نسبت

 كارتان سرعت بعد فرهنگی، تکلفِ كیفیتِ شودوانی اول هست. بعد میر حساسیتكه شاید آدم بتواند بگوید 

 . كرد كاری خوب طفل یا كرد بدكاری طفل گوئیدمی شما شد، كه تمثل تبدل، از بعد كار آخر. است تمثل

 درجه. دارید حساسیت. گیردتا برخورد با مجموعه عالم نکنید، حساسیت شما شکل بیرون نمی شما

 صفت بصورت عنانیت صفت) كیفیت آن در و. بگیرد خودش به كیفیت باید ولکن هست، باال شما حساسیت

. این كار كه دبو من به اهانت گرفت انجام كه كار این. بشود صفت به متصف  ندارد خارج به برخورد بودن،

 از باید حتما دنبالش، بیاوری خواهیرا كه می« این»انجام گرفت تحقیر من بود. این كار كه انجام گرفت، این 

 از كیفیت ظهور اخری، عبارت به. شودمی مشخص این كه است تمثل و تبدل و تکیف در یعنی. بگذری تمثل

دیگری است. و ظهور این كیفیت، یعنی به عبارت  تبهمر این شدن، معنادار و مفاهیم مرتبه به اوصاف مرتبه

می منعکس و هافاعل به نسبت  وصفی دودح) دهددیگر نفس فاعلیت اول در برخورد با هم، انعکاسش می

 مفهومی حدود شود، می مفهومی و شودمی خارج وصفی حدود از كه است دوم انعکاس. فاعلیت خود در شود

 كیفیت: تمثلی كیفیت. است هم به نسبت ها. انعکاس برخورد فاعلیتاست انعکاس خودش باز این شد، كه

 تا از است بزرگی بسیار میدان یک. خارجی عینی تصویرهای تا شودمی آغاز مفاهیم ترینكلی از تمثلی

 مرتبه آن مرتبه تبدلیتان و تکلیفتان تمثلتان، كه گاهی ذهنی، تمثل اول از ولی ؟خارجی؟، میدان ؟حالتش؟

 نسبت فاعلیت انعکاس نه نهایت در دانیم،بسیار كلی است، كه ما آن كلیات را باز انعکاس فاعلیت می اتكلی

می توصیف را، جهان كندمی توصیف كه نظامی. است برخوردار والیت از نظام عالیه مراتب.  نظام ونماد به

 كه. كنیممدل را كه درست می مینه عین دقیقاً رسدمی «تا» این را، انسان كندمی توصیف را، تاریخ كند

 می. اوصاف گردش لجدو كنیم،می درست جدولی یک: برنم ساده مثال. كنیممی درست كه جدولی مثال

 ایشالوده این گویم می دارد؟ خاصیتی چه شده، تکمیل[ و] كردیم درست كه اوصاف گردش جدول گویم



 ····························································································  217 

]را[ كه متصف به این اوصاف است. مثالً می  ائیكاره جدولِ كنممی معین من شالوده این براساس كه است

 و رفتن و آمدن گوئیممی  است؟ مشاكِه همراقب كنیم،گویم مهمترین كاری كه در سیاست داریم محاسبه می

 بعد تشکیالت، مراقبه معنای به كندمی تشکیالت كنترل محاسبه؛ در فرضاً و سمینار این در ارزیابی خود

 مشاركه معنای به را این و شود،می آن فرایند دهد،ید، و آخرش نتیجه میكنمی هك بندیجمع كه را ضریبی

 به موصوف كه كارهایی یک اوصاف، براساس كار تقسیمات این گوئیدمی عدب. است تشکیالت شرط. بگیرید

 یبرا كنید معین نفر حاال گوئیدمی بعد. است اوصاف بیشتر شاخصه كه كنیدمی تنظیم هستند، وصف این

 و وظایف حدود یک دارای شما مناصب. شوداینکه این كارها را انجام دهد. كم كم تعیین منصب می

 از ؟؟ دیگر بعبارت. است وصفهایی یک جریان متکفل اختیارات، و وظائف و حدود آن كه ت،اس اختیاراتی

حلوای ارده كردن درست. نیست مهم ایخامنه آقای برای این كردن درست آید،می بیرون تشکیالت داخل

 و جامعه در را وصف یک این ولکن. نیست مهم ایخامنه آقای برای این كردن، درست اصفهانی سوهان یا ای

 راضی یا هستند ناراضی مردم یا جامعه در آیدمی باال كه تمایالتی مجموعه كه كندمی ارضاء را میل یک

این در كار خودش نسبت به والیت ایشان دارد  كه بدانید دارند والیت به تعلق و هستند راضی اگر. هستند

 دلیل به را كیفیت ولکن. است كیفیت هب مْتَکَیف كه بیندمی خودش سطح، یک در را شیء. كندخدمت می

 آن. است نخواسته آدم كه اثر از بریده لحاظ به را كیفیت این و[. خواسته] جامعه خواست است خواسته اثریِ

در منتجه، دیگر آن شیء نیست. جریان اوصاف است. كه این اوصاف، مثال  بریدمی كه وقتی است مهم اثر

 .آنطرفی یا كندمی اینطرفی را دلها شود،وادثی كه ایجاد میاوصاف خوبی است، یا بدی است یا ح

 حساسیت در شده محقق پرستش، جهتِ چون. است پرستش جهت یک حول شودتکیفی كه پیدا می حتماً

 شما یکبار ها،ی بار دوم. در بار قبلی در حاالت روانی، فشارهایِ مختلفِ فاعلیتبرا شده محقق چون. فرد

با محور، برگشتید با  ارتباط كیفیت با متناسب یکبار بود، محور به شما ارتباط كیف و تید،داش موال به برخورد

مجموعه ارتباط برقرار كردید. حاالتی برایتان پیدا شد و بعد حساسیتی. حاال در تکیف، همان مطلب خیلی 

 بنابراین. تمثلی آخرش تا كنیدمی پائین و باال  تبدلی فاعلیت. )كنیدواضحتر است. شما در آن فاعلیت می
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در اینجا جهتِ مکانی شد. كه در این ظرفیت « جهت» معنای شد، زمانی جهتِ اینجا در «جهت» معنای

 در كنداست. جهتی كه فاعلیت می« مکانی»بگوئیم كه جهت داریم. جهتی كه در ظرفیتِ تعلق است، 

 كه است، خاصی اخالقِ پیدایش دهدمی كه محصولی. حاالت برای زمان شودمی دارد كه ما سیاسی ظرفیت

سیاست، این اخالق خاص یک نحو تصرف را در تهذیب و حساسیت می نگفره شودمی كه خاص اخالق آن

 سیر از ایی، مهذب شدید نه یکجور محذب شدید. رتبهارتبه یک در یعنی. شدید و مهذب یکجور شما. دهد

 عرفان و تهذیب از ایرتبه هر. كندمی فرق فکریتان توضعی هستید، كه ای-رتبه این در حاال. پیمودید را

تواند فکر كند. اینجا كه آمدید یک تکیف خاص دیگری دارید، كه احیاناً -از فکركردن را آدم می اینحوه یک

همه مردم آن تکیف را ندارند. گفتم خدمتتان كه، مرحوم شاه آبادی)رض  از ایشان نقل شده كه من وقتی 

شود. ما خود گلها را می یداپ حسّاسیتی همچنین یک اینکه. بینممی[ را آنها] كنندرنگ میمالئکه گلها را 

[ كه] بینددارد می كه كسی حتما. است گلها خود دیدن با متناسب شود،می پیدا ما برای كه تکیفی. بینیم

 برای كه تصوری كه بگوئی شودنمی دیگر. شود-می حاصل برایش دیگری چیز یک كند،می رنگ دارد مُلَک

 را برگش دارند و كنندمالئکه دارند گلها را رنگ می یندبمی كه است كسی تصوّر همان شودمی ایجاد من

 كه بینیمد، اینکه بخواهیم فکر كنیم، ما میآیمی ذهنمان به كه چیزی حرف این از بله. كنندمی درست

 این ؟؟ كنند،می رنگ دارند مالئکه بیندمی هك چون ایشان كه كنیممی خیال. سازدمی گل دارد دخترمان

 بدون تکیف. شد پیدا «تکلیف» آنوقت. نیست تکیف قابل ما برای دیگر این از بیشتر. كندمی رنگ هم

است. كه فرهنگِ سیاستِ « اخالق»است. حساسیت مال « حسیاست» مال جهت. شودنمی حاصل «جهت»

 میدان، یک درون ولی دارد فاعلیت البته. ظرفیت با متناسب و. است فاعل فاعلیتِ و گیریاخالق، مال جهت

یک حاصلی پیدا شد تمثل توكل هم كرده ولی تمثل پیدا شد. حاال تمثلی كه پیدا شده، معانی یک  نجاآ

 یعنی. باشدنظام است. معانی مجرده بریده منقطع نیست. انعکاس یک نظام، با همه قیدی كه عرض كردم می

درست شده، كه این  لَمعا از عکسی یک همه، برابر شما موضعگیری و شما روی فاعلیت، نظامِ همه فاعلیت

عکس ابداً مطابقت حقیقی با عالم ندارد. این عکس، نسبتی است بین فاعلیت شما و فاعلیت نظام فاعلیت. بله 
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  یشاءاهلل ما اال ئونالیشا) گوئیداین عکس صد در صد ؟كون؟ به عالم است كجا؟ در محور عالم. در این كه می

. كندنمی خرج اینجا را ذره یک فرستد،برای ایشان می تعالم خدای كه است صلواتی عین اش گیریجهت

: فرمودند كه همانجوری شودچه را كه واقع میآن تمام. شودمی منعکس. كندمی رشد برابرش، همان عین

 وحدت این، خود كه حضوری به. حاضرند ما نزد در كُلّش است؟؟ آب قطره یک مثل ما برابر در شما دنیای

پائین. یعنی شریک در همه اینها است. هیچکدام از اینها نیست كه شریک نباشند. گفتیم  ائینپ تا دارد امتداد

كه اینجا حضور مکانی آن، در كل است. و تعلق زمانیِ كل است به وجود مباركشان. البته تعلقِ زمانی خود 

 است. هییعنی زمان برای آنها تعلق به خدای متعال و تعلقه به رحمت الایشان به رحمت است. 

: گفتندمی كه خواندم  در تایید صحبت شما در رابطه با محور بخشش در نظام فاعلیت، یک روایتی میس؟

فر به یکی از معصومین )ع  گفتند: كه شما علمتان از نبی اكرم بیشتر است، چون آن علم را علمی كه ن یک

 به شود،اگر چیزی به ما اضافه می ااینج. نه فرمودند امام بعد. شودید. یک چیزی هم االن به آن اضافه میدار

 .رسدمی ما به كه است ایشان شفاعت به بعد دهند،می اكرم نبی

  محال است. مادونِ ممتنع است در تعلق زمانی. )در توسعه  جز از طریق مولی هیچ چیز داشته باشد. ج

اها هم یا ملحمات ابلیس است، كه ركن در نار است یا ملحمات وجود مباركت حضرت ولی عصر از آنوقت م

-یکجور رزق می هركسیطریق ملک هست و حاال لزومی ندارد كه حتماً شرفیاب شویم یا صدائی بشنویم. نه 

« اینها»طریق خورد از حضرت. هركسی یکجور مرزوق است از طرف خدا. اوالً خود خدا رازق است. ولکن با 

 بندگی كه ایرازق است. به نظر من در این مطلب ابداً غیبتِ ظهور نیست، هیچ، یعنی شما در هر مرتبه

كفار سوالی بکنند در زمان ظهور، جواب داشته  راگ كه نیست اینجور باشید، داشته مولی به تعلق و بکنید

ن غیبت جواب بدهند، آن یک حرف دیگر است. باشید، زمان غیبت نداشته باشید. زمان غیبت، متناسب با زما

 عقلها حاال. رودمی باال خیلی عقلها. شودمی زیاد خیلی رشد ظهور، زمان. كنندحفظ تناسب بکنند، حتما می

 حق، حضور نه اجدادشان مثل ظهور زمان در حضرت اگر جواب این دهدمی كه جوابی. است كم خیلی

. بشنویم صدا نیست الزم شنویم؟می صدا ما آنوقت آیا  القائش) بزند حرف ما با باید كودكانه مثل پدرش،
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 یكس به چیزی كه داریم یقین اینکه اال. كنندمی القاء دارند كه شویم متوجه را چیزی خودمان نیست الزم

 .هستند ایشان اینکه اال رسدنمی

   این تقسیم را تقسیم اختالف جهت بفرمائید. س؟

 كه آنجا منزله به مادون در شما تصرف اقتصادِ. اقتصاد به رسیممی. رسیممی آن به تر  یک قدم آنطرفج

در  كه گفتیممی اینجا در را كوچکش هم را این عین كه. عاملیت صفت به مولی برای تصرف گفتیم،-می

ر فرهنگ و اقتصاد د است،سی یمجموعه كل در گوئیداخالق اثر دارد. عین همین را كه شما در سیاست می

آخر كار خواهیم گفت. اینجا شما یک تصرفی می خواهید كه حاصل تمثل است. تمام شد. تصرف در چی؟ 

در یک ؟؟ و بُعد، یک كیفیتی از تصرف دارید. و یک فرایندی از تصرف. موضوع تصرف شما سطح تصرف را 

صرف شما قرار مییک ظرفیتی، مورد ت ست،یا ظرفیت تصرف را مثل مولی كه ظرفیت شما را ایجاد كرده ا

 تصرف ظرفیتِ این خود كه است ظرفیتی یک آنجا. باشد تواندنمی سطح بدون[ و] دارد، سطح آن كه گیرد

دارد. چون شما از « مکانی»جهت، معنای  دارد؟ معنی چه اینجا در جهت. است جهت دارای این خود. است

، میزان تاثیر شما است. یک ظرفیتِ نهایی ظرفیتی دارید. تصرف یک شما دوباره. كنیدباال دارید تصرف می

 توانیدمی هم محصول یا ابزار و. گوئیدمی «برآیند» را نهائی ظرفیتِ این. كندهم دارد كه آن را ابزار شما می

شما از كار سیاست، فرهنگ و اقتصاد شما نسبت به حال است. بیرون خودتان را اگر نگاه  كار محصولِ. بگوئید

 بوسیله كرده پیدا ظهور وصفی یک بزرگتر، سیستم درون. ایدفیتی را در شیء ایجاد كردهكنید، محصولِ كی

یتِ جهت ظرف گوئیدمی شما را برایند ظرفیتِ و تاثیر ظرفیتِ و تصرف ظرفیتِ این خب. اوصاف جریان

یالت است. اگر ما كنید، اقتصاد در تشک رمکانی، ظرفیت تاثیرِ مکانی، ظرفیتِ برآیند. این سه تا را اگر شما ذك

هنر را اینجا بگذاریم هنر، یکوقت موضوع كار شما است به لحاظ جهتش. به لحاظ اینکه سطحش چه سطحی 

است و حول چه محوری است. جهتِ جهتِ جهت را از سیاست گرفته است. كه آیا خداپرستی است یا خدا 

 نحو چه فرهنگ، در بکنید ترشه پائینبعد از اینکه یک رتب اآی. جهت جهتِ جهتِ شودپرستی نیست؟ كه می

 باالتر مولی، تصرف كه ظرفیت، نفس خود مال كه داریم جهت یک این بر عالوه حاال داشته؟ تمثلی جهت
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 را این. است شما فاعلیت كه داریم، هم جهتی یک. داریم هنر در ما را این عین. است مکانی جهت این. بود

 فاعلیت چیزی چه در ولی كرده، فاعلیت كه است مولی از خط یک آئیم،پائینی كه می رد كه داریم هم

 كرده فاعلیت مولی شما، فاعلیت با متناسب پائین، آمده دوتا شما فاعلیت با متناسب. شما فاعلیت در كرده؟

 .شده وارد منتجه این بر. داده تاثیر یک فاعلیت، دو این جمع كه. شما فاعلیت در

   یک تحقق؟س؟

ی كه در اینجا واقع شده مثال در اخالق شما، این تحقق، هم منسوب است وجه اشتداد   بله یک تحققج

ضعفش. به ظرفیت و هم منسوب است به كیفیت فاعلیت شما. هم منسوب است به اینکه مولی پس از 

است  )صدا  ردهفاعلیت شما، شما را در آن قسمت امداد كرده است. )چقدر امداد كرده و چگونه اینکار را ك

 عین همین كه اینجا می بینید...... 31:21قطع شد  

 سوم قسمت این حاصل كه را حساسیتی نظام ایمسوم، این قسمت اول، دوم، و سوم این را ما آمده قسمت

 تمایالت و شما اولیه تمایالت با وضعش تهذیب، شکل در دیگر شما تمایالت كه كردیم، ذكر اینجا است،

می زیاد كه ایكلمه یک. است هاحساسیت نظام شده، پیدا هاماهنگی نسبتشما فرق كرده. بعد ه ثانویه

 این. شیطانی بصیرت است هم ضدش عینش، الهی بصیرت این. كندمی نظر الهی بصیرت یک با فالنی شنوید

م با یک حادثه، آنها ه شوندمی مواجه وقتی یعنی. دارد ظلم اركان این، مسلماً شیطانی، بصیرت نشود، اشتباه

 هر كه نکنید خیال شما. دهندممکن است انجام می هك را اعمالی ترینبر حول محور پرستش دنیا، غلیظ

. كرد عمر كه بکند را كاری تواندمی فساد، از ایمرحله هر یا خَریت از ایمرحله هر در باشد، كافر كه آدمی

كه عیناً وضعیت روانی مردم را در  د، اینها كارهایی بودكر عمروعاص كه كاری كرد، ملعون عمر كه كاری

جهت باطل كرد؟؟ تمایالت باطل مردم به اینها تعلق داشت. و اینها زور باطنی هم داشتند. زور باطنی كه می

 ترآنطرف یا تراینطرف جمله یک اینجا كه فهمندمی اینها یعنی. دارند باطنی فهم یعنی دارند، بگوئیم خواهیم

حساسیت، روی موضع و  همسال باشد؟ زیاد یا كم طرف؟ كدام به امیدشان مردم. شودویند، چگونه میبگ

منزلت كشور در ائمه نار باشد یا نور؟ شرح صدر للکفر پیدا كرده باشد یا لالیمان؟ كلمه شرح صدر را قرآن 



222  ···························································································································································  

ح للصدر ته باشد با كسی كه شرداش للکفر صدر شرح كه كسی كه باشد بنا اگر. بردبرای كفر و ایمان بکار می

 شرح رسد،این واضح است كه كفار كارشان به جایی نمی د،كفر نداشته باشد. یکجور حساسیت داشته باش

. داشت عمروعاص را این كه. باشد داشته مادی بصیرت یک. باشد داشته شیطانی بصیرت یک باید للکفر صدر

کنید كه این را هر احمقی مثل نیزه بگیرید. خیال ن سر قرآن گفت، كه بود عمروعاص شیطانی بصیرت این

 این در نور ائمه را، آن الهی هم اینطرف. بکند را غلطی اینچنین كه آمدذهنش می بهخالد بن ولید مثالً 

 إن االعلی انتم انتماالعلی و االعلی انتم) است شما با بْرد باشید داشته ایشان به تولی هرگاه كه ندارند، شکی

بود و آن میلها  اویهه در دست شما است. این میلهای زمان عمر و زمان معلمین؟ حتماً برگ برندمس كنتم

 توانستندبود كه نگذاشت و حضرت را منزوی كرده به طرف آنها اگر میلها بطرف حق بود، آنها یک ذره نمی

 .شودمی ساخته كه است آخر مرحله در حساسیت، نظام. بکنند مشتبه بعد را كارشان

 شدمی وقتی نظام فرهنگی، نظام مثالً با رابطه در عالیالی است، متناظر آن حضرت  به نظر من یک اشکس؟

 سیاست، فرهنگ در آن متناظر اینجا كه آیدمی نظر به بود، نرفته اقتصاد در و. بود فرهنگ مرتبه آخرین كه

عریف اقتصادِ سیاست یک ت یبرا كند، پیدا شکل سیاست فرهنگِ مرحله آخرین در و هاحساسیت نظام

 بدهید. 

-نمی پیدا نظام آمد،می اقتصاد در وقتی بعد شد،  یک سؤالی مهم اینجا است. كه آیا وقتی نظام تمثل میج

  كرد؟

   در همه مراتب، كه باید به معنای نظام به معنای عام باید پیدا كند. س؟

تمایالت است. میلها   برای روح، نظام حساسیت آخرین پله است. قبلش كه مساله فرهنگی است، نظام ج

 .آثار در روح، پله آخرین ولی. روانی است امری حساسیت و. هااست، نه حساسیت

 نیست« مکانی»  آن نفسِ خودِ تمایل چگونگی نسبت به باال یعنی س؟

  چی؟ به نسبت حساسیت بعد مولی، به میل چگونگی. مولی به میل كه كنم عرض خواهم  میج

 .است مولی محور دوم، مرتبه تا. كندمی  ارتباط با نظام پیدا س؟
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-  لذا این غیر از ؟تشریک؟ بود، این تکرار، بررسی خود وضعیت این است )بنابراین فرهنگ سیاست میج

 شود تمایالت خود فرد نسبت به مولی  

 آنوقت. شودظاهر می اخالق در شود،  این را اگر معنا كنیم خود تمایل، آخرش كه كیفیت عاملیت میج

 تمایالت، ظرفیتِ كه بگوئیم توانیممی ما آنوقت. كند تعیین را حساسیت نظام برگردد باید اخالق، یفیتك

اینگونه است. نظام  یلهام ظرفیت. است اینگونه هانسبت ظرفیت ها،حسیاسیت ظرفیت ها،نسبت ظرفیتِ

 . كنیم معنی توانیمرا میحساسیتها اینگونه است. یعنی اگر سه بار ظرفیت را تکرار كنیم، اینه سه تا 

. است سربازی یک میل مثالً است، عمری میل میل، گوئید  )ما متوجه نشدیم  ظرفیت میلها، گاهی میس؟

 اخالق، در یعنی. كند می فرق و است همینطور هم تناسبشان خباثت؟ در آن میل ظرفیت است رقم یک

 شودمی نییع. است جور یک گفتمی عمر  كه للکفر هم شانیتحساس. است اینگونه دنیا پرستش حول

 مال تمایل، ظرفیتِ اینها از هركدام كه گفت بعد ،«ظرفیت ظرفیت، ظرفیت،» نوشت اینجا نوشت، اینرا اینجا

 را مولی به تمایل نفس را این خود آنوقت را اخالق ظرفیت دهدمی تمایل ظرفیت این است، تعلق ظرفیت

 توانیدكیفیتی را. خود ظرفیت را می كند می عاملیت و را جهتی كندوییم فاعلیت داخلش میبگ توانیم می

می آن در كه تصرفی ، زمانی جهت) دهدمی انجام آن در كه فعلی  مکانی جهت) است جهت دارای بگوئید

 . است سیاسی اخالق چگونگی آن وضعیت. است میل خودِ آن فیه متصرف و حاصل شود،می كند

 ست    )این سه تا ظرفیت اس؟

 یک. دارد را قدرت از ظرفیت كنید  ظرفیت كه هرسه تا دارند، آنجوری نیست كه فعلی را كه شما میج

 قدرت شما، ظرفیت آنوقت. مولی به نسبت است مکانی ظرفیت یک كرده ایجاد آنرا مولی كه است ظرفیتی

پنج كار را می رفیت،این ظدو، سه، چهار، پنج،  یک، دارد راه پنج گویندمی: مثال. است جهت در عملکرد

 سیم با اگر مثال. كند حمل تواندمی بار یک دهد، انجام بخواهد را تا پنج این از هركاری ولی. دهد انجام تواند

نمی كردی، كار دو سیم اگر ولی. است مقدار یک بفرستی توانیمی كه باری مقدار شما كاركردی، اینچ پنج

 معنای گوئیممی بعداً. روددرصد از ظرفیت، یک جایی هرز می کی ئیدگور بفرستی. یعنی میقد این توانی
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 همه با. است دنیا به متوجه ظرفیتش تمام بینیدمی یکوقت. نداریم مطلق رُوی هرز. تلوّم شودمی رودمی هرز

یا ه توجه به حق ندارد. ذر یک. دنیا شده اش همه مرتبه، ترینپائین در شده داده آن به كه شدیدی ظرفیت

 شما كه هاییتمام ظرفیتش با ظرفیت شدیدی كه هست؛ الهی است. یک ذره اش ضایع نشده است. راه نکهای

 را شما مولی آن، با متناسب كنید، انتخاب فاعل به شما را هركدام شما ظرفیت این. است ظرفیت یک دارید

شما به مولی  علقكه ت . این ظرف، ظرفیتی استشد زمانی تعلقِ ظرف این كه كرد خواهد امدادی یک

است. صحیح است « مکانی»است. كیفش آنجا باید مشخص شود. ولکن تصرف مولی در ایجاد شما « زمانی»

 بله بگویید؟ «جهتی» معنای به توانیدكه بگوئید یک مرتبه از شدت در نظام والیت. پس بنابراین می

 ایجاد خود این.  راست دنهایت تصرف مولی « هتج» گوئید؟می چه مرحله این در ،«جهتی»

  )این ظرفیت؟ انسان كه ظرفیت تعلق و جهت عاملیت، این را شما قبالً در تقسیمات فرهنگ فرمودید. س؟؟

 معنا كه بعد. بود این ما ذهنیت جلسه ابتدای. شودتا تقسیماتش به این معنا می 3گفتید كه فرهنگ، 

 آمد   ستعنا فرمودید. آخر كار بدات سیاست را به این متقسیم كه آمد نظر به فرمودید

كه قبالً گفتید، به یک صورت دیگر گفتید كه محور؛ گفتید فاعلیت « ظرفیت، جهت و تصرف»  كلمه ج

تصرفی، فاعلیت تبعی یعنی در كل اوصافش آزار دارید. یعنی هیچ وصفی ندارید كه از معنی تغییر؛ زمانی و 

 توانیدكنید بهتر می حظهدت و ضعف را اگر اول كار راحت مالترتب مکانی و تغییر مکانی جدا باشد. این ش

 منزلتاً كه شدید، گویممی چیزی به من گوئیدمی كنید؟می معنا چه را این كنید معنی را  ضعف و شدت)

می كنیممی سوال بعد. است بیشتر هم حکومتش گوئیدمی بعد. دارد تعلق شدت این. باشد مولی به نزدیکتر

است و قربش هم به مولی كمتر است. آنوقت عین  تركم حاكمیتش گوئید می چه؟ یعنی عیفض چیز گوئیم

 در شدن شدیدتر برای مثالً بگوئید: كنید مالحظه توانیدمی زمان در گوئید؛همین شدت و ضعف را كه می

 زمانیِ جهت گوئید،نگاه كنید می كه هم باال به پائین از ، شدت طرف به جهت. )كنم حركت خواهممی سیر،

 باال به تعلقشان همه این. است نظام این خود شدن بزرگتر زمان. شودنمی واقع نظام این از خارج زمان همه،

 و رویدمی باالتر زمان طرف به روید،می دارید باال به پائین از دارید، مکانی حركت كه همانجوری یعنی. است
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 نظام خود در كنیدمی كههم السالم. این عالقه شما و سیری وجود ائمه طاهرین علی به دارید عالقه شما مثالً

 اگر بنابراین. باالتر به دارد تعلق مبارك، وجود آن و. نظام این خود داخل در باالتر زمان به دارید تعلق. است

ه د از رحمتها. اگر نگاشومی كه نزولی است «مکانی» بگوئیم كه است صحیح كنید، نگاه پائین به باال از شما

 زمانی بگویید است صحیح كنید؟؟شما قدرت صعود دارید پیدا می رحمتها،كنیم به اینکه بوسیله نزول این 

  است

   )شما اجتناب كنید از این صحبت. یک چیز را كه می خواهیم روشن شود در اینجا؟  س؟؟

 میزانی به سفه،فل بحث در نرویم كه را بحث این شود  این را خدمت شما عرض كنم یک جور محقق میج

 ؟؟ كلِ برای خواسته اعرابی آقای تحقیقاتی مركز برای مدل ولو برویم، هستیم مجبور كار، برای است الزم كه

نوشته شده از تعداد مراكز  كتاب یک شده زیاد خیلی خیلی شده، زیاد خیلی كشور در تحقیقات مراكز چون

 كه بدهد نظام یک خواست دولت. كنندحركت میتحقیقاتی كشور، در خود قم، همه دنبال یک چیز دارند 

 كه بحث همین به رسید دوباره. باشد چه تحقیق از هدف كه باشد معلوم باید. باشد چگونه و. نباشد اینجوری

بگوییم ]یا[ بگوئیم اصطالحی داریم به نام «اصطالحی»ما  اینکه یکی. كنیم بحث توانیممی رقم دو خودمان

 نام به داریم هم دیگری اصطالح یک. كنیمشید كه چرا اینجوری معنایش میسیاست و كاری نداشته با

 هم به را اینها كاربرد ،«سیاست» نام به داریم هم دیگری اصطالح یک. است این معنایش هم این «فرهنگ»

در خدمت شما هستم وصل می شود. مگر اینکه شما خودتان بروید و كم و زیاد  كه آنجایی تا. كنیم وصل

 ، كه چرا من به این گفتم سیاستِ سیاست، كنید

  )یعنی ما اوال مکان و زمانی را كه معنا می كنیم باید مکان و زمان این موضوع را معنا كنیم. نه مکان س؟؟

می اینجا یعنی. شودمولی و زمان این شخص ـ بعد ثانیاً اینکه ربط زمانی و مکانیِ در تقسیم بندی جدا می

. یا اینکه نه ما یک رابطه بیشتر نداریم انیمک ربط گویند می آن به و زمانی ربط گویند می این به كه گوئیم

 اینگونه كه وقتی است، «مکانی» كنیممی نگاه كه پائین از و «زمانی» كنیمهمین این را كه از باال نگاه می
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 ولی است جهت ینا است، «زمانی» ولی است جهت این كه ما كنیم تفکیک اینگونه توانیمد، دیگر نمیش

 در دو عنوان بیاوریم. عنوانی كه هم مکانی است و هم زمانی  انیمتو-نمی دیگر است، «مکانی»

  اگر یک عنوان شد، سوال مهم اینجا است آیا شما می گوئید یا ما باید اشیائی را داشته باشیم جدا جدا؟ یا ج

؟ یا باید اشتراك و اختالف متشابک داشته باید شیء نداشته باشیم؟! یا یک معادله اشتراك داشته باشیم

 وقوع واقعا و «مکانی» گوئید،می هباشیم؟ یا اینکه مبنای ما این است، كه جناب عالی همان چیزی را ك

به خود است. وقوع شیءِ خارج از خود كه نیست. اگر  تعلقِ ایجاد در وقوع است؟ چیزی چه وقوع دارد؟ مکانی

 اگر آنوقت. كند می زمان ایجاد یعنی. كنداالیجاد دارد ایجاد تعلق به خود می وقوع تعلق به خود است، حینِ

تعلق داشته باشد به باال. « زماناً»است از باال به پائین، این هم « مکانی»كه  ادایج حین تواند-می است، فاعل

 دارد حركت، همین اب حال عین در ولی شودمی جدا مركز از گریز با و چرخانداگر گفتید كه اینرا دارد می

 یا كندمی دور آنرا دارد حركت، این كه بگوئید توانیدنمی شما را این شودمی كشیده كه. شودمی جاذبه ایجاد

 و دوری معنی گوئیدود. پس میشمی واقع دارد حركت این با او نزدیکی و دوری این گویممی. نزدیک

 عالم. آن به بچسبد و بیاید اینکه یعنی شدن نزدیک و شود جدا یعنی شدن دور. ایدنفهمیده را نزدیکی

 .شویممی رد «تعریفی» فعالً ما. است نشده ساخته اینگونه

 در توانیممی ما را این مکانی دیگری و زمانی یکی دارد داریم معنا دو كه گفتید  )اینکه جهت را میس؟؟

 است فاعلیت نفس در تعلق، خود كه موضوعی ، آن موضوع با این موضوع كنیم،می كه تقسیم تقسیمی

   است؟ آثار در یا فاعلیت، نفس در اینجا چیست؟

یجاد شده است نه فرضی. ظرفیت شی ، یا موضوع ایجاد شده از طرف ا كه نویسیم  این ظرفیت را میج

مولی، این شماره یک است، )یک شی ، یا یک آدمی یا یک فاعل تبعی یا فاعل تصرفی  یک چیزی كه خلق 

قرار بگیرد. آیا  لیلدر آن، خود این مخلوق در اینجا است. این تحلیل است. این مخلوق، اگر موضوع تح شده

 معنی نفسه، به مخلوق. است جهت دارای  الف: بگوئیم توانیمشی  كه داریم آیا جهت دارد یا ندارد؟ می

  چه؟ یعنی گوئیممی الفش كه است جهت دارای
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یلی داشته باشد به موالیِ خود كه این، بخاطر آن تمایل ایجاد شده باشد. آن یعنی باید یک مولی، تما -الف

 تمایل مولی كه بدون جهت نبوده است. جهت تمایل مولی كه علتِ نسبیِ ایجاد این مخلوق شده است. 

   )امکان توسعه مکانی مولی، جهت زمانی مولی را داشته باشد  س؟؟

است، حین تمایل به مولی؟ زمان بوده. حین تمایل مولی به مولی   این جهت تمایل برای مولی چه بوده ج

بوده است. جهت ظرفیتِ عبد یا شیء مورد بحث، جدای از جهت تمایل موالی به مولی باالتر « زمانی»باالتر، 

كه نازل شده آن  بگوئیمنیست. چون نیست ]پس[ این مکانی است در منزلت مولی، یعنی صحیح است كه 

ست شده است. یعنی ظرفیت این شی ، جدای از آن نیست. رنگ زمان مولی را دارد، یعنی مرتبه. این در

 از جهت، نسبتِ كنیم،تناسب و رنگ به زمان مولی را دارد. لکن همین جهتِ خودِ الف كه داریم صحبت می

می هاینک دیگر طرف از. دهدرا، شیء می بدع زمان معنی است، خلق در واسطه كه مولی به مخلوق طرف

 تصرف چون. دهدمی عبد به نسبت مولی تصرف برای «مکانی» معنی نیست، مولی به تناسب از جدای گوئید

ه نشد. از جهت مولی به عبد، شیء، معنی توسعه مکانیِ مولی را دارا است. در نظام كه بیائیم، توسع. شد

كه عیناً اینجا طرح كردیم، نسبت به است. حاال این جهت را « مکان»این  كه بگوئید توانیدجایگاه دارد. می

را بگوئیم: نسبت به این « جهت»نفس ظرفیت بود. ولی فاعلیت خود این عبد هم هست كه صحیح است كه 

 .فاعلیت نسبت شودفاعل. كه می

 





 بسمه تعالی

 ساختار تشکیالت
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تعلق به فاعلیت مافوق دارد، دهد. جهت یک فاعلیتی است كه  كنیم معنای جهت می   ... استفاده میس

مافوق در ماهیت تصرف كند قرار شده است این حد از والیت در این سطوح جریان داشته باشد. قسمت اول 

ادب، قشر این طور بگوییم  یكند. این فاعلیت تبعی یا به معن كه تعلق به موال دارد و منزلت این را معین می

اش كند. این را دوستان گفتند كه در همین  ف و سرپرستیكه حلق فاعلیت تعلقی شده است. خودش تصر

كنند بعد تعلقی كه در قدم دوم عبد دارد، موالی آن یک كیفیتی را معین  قسمت گاهی جهت معنی می

 كند،  می

 تواند به كار ببرد. االسالم و المسلمین حسینی: جهت را در چندین جا می حجت

 د منزلت گرفتیم،   ما در قسمت اول ایجاد اولیه را ایجاس

   هیچ كدام این طور نیست كه،ج

  غرض ماهم این نبوده است غرض ما از این تعاریف سیاست، فرهنگ، اقتصاد، ارزیابی بوده است، كه س

سیاست را به معنای منزلت گرفتیم، فرهنگ را به معنای جهت و اقتصاد را به معنای نیابت گرفتیم. كه فعالً 

مطرح « سیاست هنگفر»شود یک وقت  مطرح می« سیاست فرهنگ»قت است كه كنیم مثالً یک و ضرب می

 خواستیم در فرهنگ آن را به كار ببریم. شود. ولی می شود، دقیقاً در هم ضرب می می

   بسم اهلل الرحمن الرحیم. اگر آقای میرباقری آمدند خبر كنید. ج

 به ما و. شود ارزیابی نتواند كه برسیم چیزی به ما نباید و است تعلق امور یقابلیت تبدیل شدن همه مدل

. باشد نداشته ربط ظرفیت. باشد تواند می هم جهت كنید توجه. است تعلق خصوصیات از كه برسیم چیزی

به چیزی برسیم كه نتواند  بایدگوییم اگر بنا شد بتواند ضرب شود. ن ما همان چیزی را كه سیاست می كه این
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ند شود و بالعکس نباید اقتصاد سیاسی، اقتصاد فرهنگی یا خود اقتصاد شود؛ فرهنگ شود. لفظ اقتصاد نتوا

تواند سیاست  تواند توصیف كند. كیفی از وصف می بنابراین باید در یک كالم فرهنگ سازی به ]؟[ تنها می

نسبت  از بحث نامش اقتصاد باشد. در یک جا باید بتواند اثر یا فیباشد. كیفی از بحث نامش فرهنگ باشد. كی

نمودار را معنا كند. یعنی بگویید موصوف این بحث اثر، حال اثر شیء باشد یا اثر عادت باشد، اثر فاعلیت 

محور یا اثر فاعلیت تصرفی باشد یا اثر فاعلیت غیر تصرفی باشد، هر كدام به نسبت یعنی موصوف را محض 

نسبت، چگونگی اصل آن این اثر، نسبت قرار دهد. یعنی محض نسبت بتواند موصوف واقع شود. چگونگی 

اثری سیاسی، این اثر، اثری فرهنگی است، این اثر، اثری اقتصادی است. و در یک منزلت ـ در طول ـ همه 

تواند  كه می صیها را تبدیل به موصوف كنیم، ولکن نه موصوفی كه مصداق باشد یا اثر آن كیفیت خا این

 شما نباشد، هم به تبدیل قابل اگر. باشد تبدیل قابل باید اینها یهصاحب اثر باشد، این راهم باید بتوانیم. هم

ع باشد باید هم از مکان در ممتن دوپایه بر مدل باشد مبنا پایه دو بر مدلتان كه این[ ؟] باشید داشته یقین

تمام كنیم.  هردو را بر مبنای تعلق قرار دهد بعد بتوانیم این كار را مزمان و هم از زمان در مکان وارد شود، ه

گوید وقتی كه به دنبال هم  كنیم. حال مثالً آن اوصافی كه برادر عزیز می حال برای چه چیزی این كار را می

 بخواهیم بنویسیم، مثالً به بیست و هفت تا نرسیده است،

   به بیست و هفت تا نرسیده است،س

ینجا هم مثالً سیاست است، باید بتوانیم   اگر ما برای اینجا یک چیزی را داریم مثالً این جا سیاست، و اج

دانید اینجا  ایستیم آن قابل معنی كردن برای ما باشد. حال می یک، دو، سه و چهار رتبه پشت سر هم كه می

سیاست شد، ولی این جا فرضاً فرهنگ شد. اینجا مثالً یکی دیگر از آنها خود سیاست شد، اینجا دوباره 

ا داشته باشد. هر گاه اینها را معنی كردید، كه قابلیت ادغام در یکدیگر را سیاست شد و این بتواند دو معن

شود آن ها را پر كرد. حال مثالً  تر می رسیم. اگر چنین چیزی شد، راحت نداشته باشد، مسلماً به بن بست می

ییم این گو بگوییم این بلند گو جهت دارد. این میکروفون جهت دارد. می استگفتیم، نه صحیح  جهت را می

گویید آن اقتصاد كدام  گوییم آن جهتی كه اقتصاد كشور دارد در این پیدا است، می جهتش چیست؟ می
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گوییم آن  گویید آن جهتی را كه یک نظام والیت و فرهنگ شما دارد، آن جهت كه می جهت را دارد؟ می

همه آنها را جهت گوییم آن فرهنگ جهتی كه سیاست شما دارد، ببینید  فرهنگ چه جهتی دارد، می

گویم، این میکروفون جهت اقتصاد دارد. آن اقتصاد جهت فرهنگ دارد. آن فرهنگ جهت سیاست دارد. باز  می

سیاست فرضاً  ینگویید: ا كند، شما می گوییم: مثالً این سیاست دو جهت پیدا می رویم، می از آنجا باالتر می

گوید: آن محور چطوری  جهتی كه محور دارد.  میجهت وضعیتی كه تعلقات عمومی دارد و در آن سیاست 

شود. یا آن  گوید: جهت ابعاد خارجی و تصرفات می كند. می است؟ باز در آن افعال خارجی صحبت می

شدند. جهت تمثلی آن كجاست؟  گویم مثالً جهت تمثل می تصرفات كه رهبری دارد جهت چه دارد؟ می

گوید: آن جهت مثال  اش را چطور است؟ می گوید: آن جهت روانی گوید: جهت وضعیت روان آن را دارم. می می

گویم: بله. فاعلیت جهت  گویید؟ می گویم: بحث فاعلیت را جهت دار می فاعلیت خودی را در ظرفیت دارد. می

توانید بیاورید،  شما زمان و مکان را هردو را در اشتداد می ،گویید آنجا جهت دارد گویم چرا می دار است. می

شود بگوییم شدت این مرحله و شدت مرحله بعد، از نظر جهت ارتقاء پیدا نکند. جهت نیز دارای  نمی

شود. عین این كه بگوییم تعلق دارای ظرفیتی است. تعلق دارای  ظرفیتی است كه آن ظرفیت نیز عوض می

 یک جهت است. 

از والیت است، در عین  گویید این دارای یک جهت است كه نشأت گرفته یعنی چه؟ شما چطور می تعلق

توانید بگویید كه  گیرد. چطور می حالی كه منزلت خاصی در نظام والیت دارد، جهتش را از نظام والیت می

گویید: در جهت  میکروفونی كه بهتر از این ساخته شده است، یقینا كارایی ممکن است، بیشتر باشد. شما می

جهت اصالح نشده است و ظرفیت بیشتری ندارد. چرا؟ جهت   صحیح یا باطل كه هر كدام از اینها دارند، این

بینید، در نفس موجود شدن آدم هم ببینید. در نفس قائلیت  آن را ارتقاء دهد. اگر ارتقاء جهت در آن می

توانید ببینید، یعنی اشتداد را در كل  در كل عالم هم می د،تصرفی كه این را ایجاد كرده است، حتماً ببینی

توانید ببینید، كه دارای قرب بیشتر است. آن كه جهتش در سمت باالتری است؛ بنابراین این  عالم هم می

 معنای جهت است كه گفته شد.
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    لطفاً توضیح بیشتری بدهید.س

تواند برای  گویید كه شدت تاثیر در همه آن ظرفیت ها دارد، ظرفیتی كه این بلندگو می   یک وقتی شما میج

گویید كه این بیشتر صدا را   برد این بلندگو رادیو. این كه یک میکروفون آن را هم میشما كار كند، یا مثالً

هم به خاطر آن گیرنده پایین به یک  گریبرد یا بلند گوی كه از سابق است. درست است كه یک ابزار دی می

دستگاه دیگری  گویید در تمام جهان است یک گذارید می رود و یک دستگاه دیگری مثال می مملکت دیگر می

كنید صدایتان با  توانید عالوه بر صحبتی كه می گویید مثالً تلویزیون شما می گذارید جلوی من می می

گویم در چه سطحی؟  گذارد می حضور خود شما باشند بر آن تاثیر می مثلحركاتتان كلماتتان را ارائه دهید. 

 گوید در سطح  فالن. می

   ظرفیت حدّ برد است. حدّ،س

گویید این حد و این ظرفیت خودش دارای جهت است. فقط جای سطوح مختلف  حد بردی را كه شما می  ج

 ها از شدت است. از ظرفیت

   جهت ]چطور است[؟س

توانید بگویید كه این    جهت و ظرفیت و تصرف در اینها این طور نیست كه با یکدیگر باشد و شما میج

هت فاعل دارد. چطور در فاعلیت تبعی این، همین است؟ فاعلیت با ظرفیت خلق شده است، حتماً ج

گویید در هم دارای جهت و هم دارای بُعد است. مثل این كه طول و عرض را بر دارد و وزن را بخواهد از  می

 یک چیزی بگیرد نمی شود.

ماده  توانند جهت و ارتباط این را با مرتبه باالترش ظرفیت اطالعات خودش را در تصرف بر   آنها میس

 بگیرند،

شود  تر باشد، می تواند شدیدتر باشد، ضعیف   چرا در تصرف ماده جدا نکنید. بگویید در تعلق به باال میج

شود دورتر باشد، به نفس جهت هم باید ظرفیت را ببرید. این تفکیکی  دورتر باشد، ظرفیت داشته باشد. می
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این سفید است، بعد بگویید حرارت  كهنترسید از این كند بدتر  كنید، این كار را می كه از قاطی شدن آن می

 توانید در سبک های مختلف رابطه را برقرار كنید.  دارد، بعد سفیدی را به معنی حرارت ، بپذیرید كه می

   به هر حال، فارغ از این ظرفیت مثل همان اسب بخاری كه مثال زدید.س

خورید.   ه باشد، شما در همان قدم اول به بن بست می  اگر فارغ، فارغی باشد كه قدرت تجرید مطلق داشتج

دانید  آورید فارغی باشد كه این را، یک عبارت آن وقت همین را می نمی خواهد جلو بروید. اگر فارغی كه می

 كه ]؟[ 

   كالً این باشد كه اگر تعریفی از،س

انید بگویید این یک وصفی است كه   تعریفی كه كدام در آن صادق نباشد در اقدام، در تقدم و تأخر آن نتوج

 كنم، به موصوف قرار دارد. مثالً عرض می

 گفتیم جهت حال ظرفیت بگوییم.    همان چیزی كه میس

  احسنت! اگر گفتید كه اسم ظرفیت را مثالً عدد دو، بعد گفتید این ظرفیت، عدد یک و عدد سه اسمش را ج

دو را در سه ضرب كرد، ولی نمی شود سه را در دو ضرب شود  گذاریم، آن وقت گفتید كه می مثالً جهل می

. اگر گفتید نمی شود تحلیل دشود این را به سه تحلیل كرد، ولی نمی شود سه را تحلیل به دو كر كرد، می

 شود. كرد، معنایش این است كه پایه و بن است و مدل حتماً پیدا نمی

هستند، مفهوم ندارد، یعنی شما ظرفیتی كه جهت   این تحلیل با این چیزها كه آقای حسینی دنبال آن س

كنید، غیر از تحلیلی است كه جهت را تحلیل به  یک تصور از آن دارید، بعد ظرفیت را كه به جهت تحلیل می

 . كنیدظرفیت می

 شود.   معنای اینها مختلف میج

 شود؟   آن وقت چطور اختالف معنا پیدا میس

االجمال كنید، كه نتوانید آن را وصف كنید قابلیت تقوم آن را حفظ   شما هرگاه ظرفیت را یک معنای بج

حده برای خودش قدرت دارد،  خواهید جدایش كنید، بگوید علی كنید، بسیار فرق دارد تا آنجایی كه می
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به االختالف تقومی، تركیب  ماخواهد جدا شود. یعنی اگر ما به االختالف شد، ما به االختالف حقیقی، نه  می

ود. هیچ فرقی ندارد كه منطق صوری این كار را انجام دهد یا خودمان همان عمل منطق صوری را در ش می

ساختن كنیم. انتزاع نباید داشته باشد. عنوان و معنون باید داشته باشد، ولی معنون باالجمال نباید داشته 

 باشد. 

ولکن در تمام این مراتب جهت صدق باالجمال شما مختلف است با معنون باالجمال دوم و سوم شما،  معنون

كند، مثل همین كه گفتم این بلندگو جهتی دارد برای استکبار، جهت تحریک شهوات، استکبار، غرور یا  می

 انانیت دارد. این حرف از كجاست؟ از ضعف جهت استکبار است. ]؟[ 

نبال نظام سیاسی مدیریت گوییم آن تکنیک هم این جهت را دارد. بعد به د آید می دنبال تکنیک كه می به

بینید آن هم جهت دارد. بعد به دنبال تصرفات ولی آن نظام  روید می كه این را خواسته تا درست شود، می

اول تعلق گرفته است.  عرسد به شخص آن فاعلیتی كه نو بینید آن هم جهت دارد. تا می روید، می می

گوید  رسیم مثل ایجاد همین میکروفن می هم میگوییم آن هم دارای جهت است. آن وقت به ایجاد آن  می

گویید فاعلیت اولی هم كه خلق  نمی شود آن را ایجاد كرده باشند. بدون این كه جهت داشته باشند. بعد می

كیفیت و بدون جهت باشد. در یک سطح خاصی  ونشود خلقت این در عالم بد شده است در مستکبرین نمی

ین خلق شده است. ]ولی آیا این منزلت بدون جهت است؟ منزلت بدون گذاریم ا كه اسم آن را منزلت می

گویید این به خاطر من خلق شد، آن هم به  شدت است[ حتما ولی باالتری كه به خاطر آن، شما چطوری می

تواند خودش را باال و پایین كند، نه  فاعلیت تصرفی دارد و می یتخاطر یک كسی خلق شده است، دیگر نها

منزلت آن جهت نداشته باشد. نفس علیت جهت دارد و فاعلیت هم دارد نمی شود كه نداشته  این كه نفس

باشد. به نسبتی كه فاعلیت دارد قابلیت معاوضه دارد.ماوراء آن قسمت البته قابل معاوضه نبود. هرگز به عمر 

گویند شما در ظرف  كه شما چرا مثل علی ابن ابیطالب نشدید. این برای خودش ممتنع است. می ویندنمی گ

توانستید فرضاً یکی از افرادی  توانستی مثل سلمان باشید می توانستی خوب باشید هر چند نمی خودت می

شد. و ما سکوت  نمی تنهشوید كه مخالفت نکرد. و اگر تو مخالفت نکرده و فقط سکوت كرده بودید، در عالم ف
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سکوت كرد، هیچ كاری نکرد، طرفداری هم نباید  خریدیم، عمر شما را جای كمک برای علی بن ابیطالب می

رفت از تو باید این  گویند از تو بیش از این انتظار می بکند. ولی از سلمان نمی خواهد كه طرفداری نکند. می

باش و چشم تو هم به چشم حضرت باشد. از آن طرف  كتبیرون باشد جلوی علی بن ابیطالب، در حال حر

اش، شناخت سکوت او باشد و كه ولکن از وجود مبارك علی بن  ان و بلوغ ایمانخواهند كه كمال ایم هم می

كند، باید فی ذات اهلل حاضر باشد. دارای قدرت باشد، و  گوید آن چه سلمان عمل می )ع  كه می ابیطالب

ع  ترین وجه روحش بزند و فی سبیل اهلل شهید شود. علی بن ابیطالب ) بر عمیق ا،ترین ضربه ممکن ر شدید

شد، وارد شدنی كه اصال هیچ ترس برای علی ابن ابیطالب پیدا نمی شد. بنابراین  ایشان در جنگ ها وارد می

كند، وقتی كه جبرئیل  دید. ولی در قضیه صدیقه طاهره )س  اعالم رنج می علی ابن ابیطالب در آن رنج نمی

كند كه این  كند. دوباره تقاضا می غش می دهد، و ایشان به علی بن ابیطالب، حضرت پیغام را به نبی اكرم می

خواهم  خواهد علی ]؟[ اعالم ]؟[ نمی كند. می امر بر من سخت است. تا آخر كار هم هر وقت رسول خدا می

بگویم كه، احساس سختی حضرت من باب تمّرد نبود، تولی به والیت اهلل علی بن ابیطالب خیلی باال بود، من 

عال ترجیح دهد، در علی ابن ابیطالب نبود، من باب عدم توانایی او برابری باب كس دیگری را بر خدای مت

كند كه به علی  نسبی بودن است؛ لذا خود ایشان هم وقتی كه در نماز خواند، اول رسول اهلل از خدا تقاضا می

ترینش این است كه تا ظرفیت حضرت در عبادت خداوند متعال باال ببرد، این باال اش ی)ع  صبر بدهد. معن

خورد. سختی برای او نبود. شب قبل برای آوردن آب حركت  برد. علی تکان هم نمی است. دیگران را باد می

شد كه  دیدبرد. صحرا پر از دشمن بود و آب هم نبود. سه بار باد چنان ش كرد با این كه بچه بود لذت می

باشد اصحاب و مقربین ]؟[ حال  حضرت به زانو در آمد. بعد نبی اكرم )ص  فرمودند هر جا كه مالئکه

 بگذریم. 

خواهد، تمام كنید.  من این است كه شما نباید باالجمال را به عقب بیاندازید. تا حدی كه از مدل می سخن

بدانید كه این حد، حد به اصطالح، تمام كه بگویید بخش ندارد، نیست. مقصد شما از تاثیر این مقدار است. 

كنید  مسئله دوم پیدا می روید میخیلی از شما است. حال یک قدم به جلوتر  نشینید مقصد آن جایی كه می
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شود.  كه الزمه مدل است. این كه مقصد دوم پیدا كنید. در مقصد دوم اینها دوباره زیر و رو و دگرگون می

 موضوعا موضوع جدید ساخته شود.

   ]؟[ یک تعریفی را بگویید كه عوض شود، س

 تعریف اجمالی ارائه دهید.   از حداقل جهت را یک2س

  ظرفیت را معنی كنید، ظرف تقریب است. در پرانتز شدت است. جهت را بگویید طرف و بعد از آن كیفیت ج

. است استفهامی  یاست. كه باید از تقوم جهت و ظرفیت كیفیت حاصل شود. به عبارت دیگر بروز در مرتبه

شود، باز بروز فاعل  می بتركی هم تبعی فاعل با صرفی،ت فاعل با كه هم وقتی را همین عین شما وقت آن

تواند باز آنها را  تر، یک اوصاف دیگری هم می بینید[ یعنی حضور دارد تا مرحله پایین تصرفی را در نظام ]می

هم، مالحظه كنید. مثل فاعلیت، قابلیت، عاملیت یا كیفیت، كمیت، توسعه، یا موضوع، نسبت مقصود، یا 

 وصوف.وصف، نسبت ، م

   بحث فاعل هم است؟س

 كنیم یک جدول را تدریجاً پر كردن.    گاهی بحث فاعل است. ما االن به یاری خدا شروع میج

   حال دقیقاً اصالح كنیم، یعنی به اصطالح ]؟[ س

   نه. ج

   رابط را دیدید.س

اینجا سیاست،    ابتدا شما صحبت كنید بعد ایشان صحبت كنند. در كدام مصداق مثال عرض كنم، خبج

 توانیم،  اینجا باز سیاست سیاست، اینجا هم باز شما یک وصفی دارید كه ما به لحاظ آن وصف می

   تشکیالت را، س

كنیم، تشکیالت درست است كه فرهنگی است، ولی دارید جریان    تشکیالت را در خود نظام كه نگاه میج

 كنید؟ تعلقات سیاسی را ذكر می

 ت سیاسی[ فرهنگ آن را ندارد؟  ]آیا جریان تعلقاس
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خواهیم فاعلیتها،    خیر. هیچ جریان تعلقات سیاسی، نسبت به موضوع تحقیقات فرهنگی ]ندارد[. میج

ها را بگوییم. اینجا وقتی سیاست و فرهنگ یعنی تعلق، سیاست تعلق  قابلیت ها و تعلق ها و چگونگی تعلق

است. آیا تعلق در یک  نگعنی بگوییم تعلق دارای یک فرهای است ی كنیم[ تعلق دارای یک گونه ]بررسی می

گوییم بله. حال سیاست فرهنگ،  باشد؟ طبیعتا می باشد یا نه نمی تشکیالت نیز دارای جهت و كیفیتی می

 شود؟ فرهنگ سیاست. ]...[ یعنی تعلق فرهنگ، فرهنگ با قید سیاست اگر بیاوریم چطور می

صفت است یعنی تعلق فرهنگی است، فرهنگ شما بدون تعلق و جهت ضرورتاً فرهنگ ما هم. سیاست ما  و

 نیست. 

   یعنی فرهنگ ما بدون ظرفیت نیست. س

 شود.    ظرفیت در این ظرف مطرح میج

 شود.   در قدم اول باید فرهنگ ما دارای ظرفیتی باشد. درست است بعداً ظرفیت جهت هم میس

گوییم  خواهیم، وقتی می گ سیاست اینجا در این زمینه میگویید فرهن   این طور نیست كه شما وقتی میج

 شود، می فرهنگ سیاست آیدشود. آن وقت می فرهنگ سیاست، فرهنگ بر سیاست مقدم  می

   وقتی كه سیاست را موصوف قرار دهیم، س

   فرهنگ ما، موصوف ما است.ج

   بله.س

گونگی ما به یک گونه كشش وصل شود. چ   این موصوف است. فرهنگ ما به یک گونه كشش وصل میج

 شود. شود. یا كششی است الهی یا كششی است مادی، كه جهت فرهنگ می می

   اگر این معنایی كه االن گفتید تعلق، س

نویسیم تعلق، سیاست  كنید. می شود، حال خود این جهت را حذف می   جهت تعلق یا جهت موصوف میج

گوییم  گذارید. می اش جهت یا فرهنگ می فرهنگ را در كنهتعلق، تعلق فرهنگ، یعنی تعلق جهت نیست. 

 شود.  شود؟ جهتِ جهت می فاعلیت نسبت به كیفیت، اآلن چه چیزی شد؟ تعلق جهت چه چیزی می
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   بگویید فرهنگ كجاست؟س

  مگر شما نمی گویید در یک منزلت تمسک قابلیت در منزلت اجتماعی، این فرهنگ است. فرهنگ در یک ج

تواند نسبت به این  ها است. یک نحو تمایالتی داریم كه مثل نسبت به ولیب است، بعد ولیّ می لیتمرتبه قاب

 ها تصرف كند. اگر این ها قبول كردند به میزانی كه قبول كنند. 

   تمایالت را با قابلیت یکی است؟1س

 گوییم.   موجودات را با قابلیت می2س

سبت به فرهنگ است؟ نسبت به چه چیزی است؟ نسبت به تمایالت   آیا با قابلیت، قابلیت های اجتماعی نج

كنند، حرف موال را به هر نسبتی  یا فعالیت های اجتماعی، این فعالیت ها نسبت به موال اظهار تمایل می

شود این  قابلیت های اجتماعی می ،پذیرند، نسبت تمایالت یا فاعلیت ها به قبول موال، تولی به والیت موال می

گویید دارای  شود. آن وقت این تمثل را شما می های باال است كه در فرض، تمثل می ت اجتماعی قابلیتقابلی

گویید كه خود نفس سیاست ما یعنی تعلق ما هم كه آن جا قابلیت، اینجا  جهت است. از اینجا هم باالخره می

كه خودش را عیناً عین فرهنگ  گویید تمثل گویید است. می فرهنگ را می نتمثل است، در تمثل هم عیناً عی

شود گفت كه عین قرائن تمثل در فرد معنا نکنیم. نسبت فاعلیت است كه  گویید تمثل را نمی است، می

توانید بگویید؟ نسبت  توانید یا نمی چگونگی فاعلیت  به نسبت نظام كاری است. یک مرتبه باالتر هم شما می

به میزانی كه بُرد دارد، و جهتی كه نسبت به محور گرفته است،  به فعالیت یک بار تعلق به محور پیدا كنیم،

ها روبرو شود در سه جا در نظام ]؟[هر كیفیتی را نمی پذیریم، حتی  تواند بیاید با تصرفات یعنی فاعل می

به عنوان معبود مسخره اش  ،تکیف ]؟[ ولی شما از جمله در نظام سیاسی هرگز بت را راه نمی دهید

 كنید.  می

گویید عجب آدم های احمقی هستند، این برای چه چیست؟  خوانید هند بت این گونه دارند، می مجله می در

آید  كند، تصور آن هم كه می برای این كه تمثل شما  بت را جایش را در مطالب اسالمی نمی آورد و رد می

چه چیزی است؟ باالتر از  گوید میكنید. نه این كه تصور پیدا شود بعد حال  شما بدون تصور حمله را آغاز می
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این مرتبه، جهتِ تعلق است. نه آن جا فاعلیت تعلق است. جهت اخالق است، باالتر از این سقف دیگر برای 

شما نیست. دیگر فرهنگِ ظرفیت است كه موال به شما داده است. كه آن از موضوع بحث شما خارج است. 

گویید كه  دیگر صحبت شما نیست. از این جا به باال هم می ینایگویم از این جا به پ همین طور كه مثالً می

 جهت ظرفیت، موضوع سخن ما نیست، ولو وجود دارد. آیا این جهت روشن شد؟

 شود.   جهت اخالق میس

شود كیف فاعلیت، تعلق به نفس ها، شدت به نفسه ها، سیاست به    جهت اخالق با فاعلیت شما پیدا میج

باالتر. شما در جامعه تولی را گفتید به ولی اجتماعی چه چیزی است؟ آن وقت دارای نفسه ها، تولی به ولی 

 كند.  یک كیفیتی است، كه معنای قبول آن را معین می

 شود  شود، اخالق سیاست سیاست می    فرهنگ سیاست خود اخالق میس

كه این حسب ظرفیت ها، در اخالق  شود، ولی جهت یک شدتی دارید در دوست داشتن   تعلق اخالق میج

گویند این دارای  های مختلف است. یک سیری دارد كه در آن سمت شدت را، ولکن یک جهتی دارد می

به عبارتی  یتكند، ]مبداء كیف گویم نسبت به چه چیزی او فی ذات اهلل تبارك جهت پیدا می شدید است، می

 است[. حال اگر، جهت است. مبداء كیفیت در هر موضوع برابر با فرهنگ و كیفیت آن

   كیفیت یعنی خود تمثل است؟س

شود. هرگاه  فرهنگ را متاخر از تعلق    هرگاه كه فرهنگ را مؤخر بدانیم، به وحدت و كثرت آن متکیف میج

شود. اگر متاخر دیده شد به نحو  شود. فرهنگ گاهی متاخر دیده می ندانیم و وصف تعلق بدانیم، جهت می

را در دو جا این را  اینمتاخر دیده نشد، به عنوان وصف نفس تعلق باشد  شود. اگر كثرت مشاهده می

گفتم  گویید منتجه به كدام طرف است؛ بنابراین معنی اجمال كه می توانید راندمان عمومی بگویید. می می

 همین است. 

 خواهیم بگیریم، تمایالت باید بیاید.   راندمان كه میس

 دهند. علق موضوع برای یک بحث  قرار می  سوال مهم این است، گاهی خود تج
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   خودشان باید بحث شود.س

خواهد بیان كند.    احسنت! اگر خود تعلق، تحلیل شود، نه به لحاظ كثرت و شدت، بلکه نفس تعلق را میج

شود. اگر تعلق منهای كثرت دارید، یعنی دارید اجمال را به  تعلق همین كه نفس آن شد، جهت آن كیف می

 برید، كه دیگر كثرت و وحدت در آن ]حضور ندارد[. میحدی جلو 

   دیگر كیف نیست. ]؟[ س

   كیف را تعلق بدانیم، یا الهی است یا دنیایی، یا دنیایی است یا الهی، این مهم است.ج

 شود. ولی فرهنگ حركت تعلق نیست.   طرف تعلق جهت آن میس

تواند متعبد  ق كه تعیین كننده جهت است می  همین است. ببینید به طرف متعلقی است، موضوع متعلج

 گوییم به جهت این است یا به جهت آن.  شود. گاهی به جهت. می باشد یا نباشد. گاهی به متعلق مالحظه می

   جهت نسبت به این است یا متعلق است؟س

دت و ضعف، شود آدم مراتب مختلف داشته باشد از جمله در ش كنم. در دنیا پرستی می   حال من سؤال میج

تواند شدت و ضعف مالحظه شود. تسریع جهت  این تکثیر برای كفر در جهت نیست؟ در خدا پرستی هم می

[. شما هر چه را در وعتوانیم بحث كنیم. هم ]كیفیت[ ]؟[ هم ]موض تواند بشود، ما هم شدت نفس را می می

گ چیست؟ حد اولیه فرهنگ چه چیزی توانید بگیرید. اگر كسی سوال كرد زیر پای فرهن كیفیت بیاورید، می

گویید  فاعلیت در اولین  گویید نتیجه فاعلیت است. می گویید حد اولیه كیفیت ، می است؟ بگویید كیفیت. می

 دهد. اولین فعل فاعل، آیا فاعلیت در همه خصوصیات است؟ فعل چه كار انجام می

    ]؟[ در طرف تعلق.س

ویید كه انتخاب یک محور است برای كیفیت كار است یعنی اگر شما گ   معنی آن این است كه اگر شما میج

 بخواهید كیفیت را تعریف كنید،

 دهید.    اگر كیفیت را انتخاب محور بگویید و محور و جهت قرار میس
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گویید كه تمثالت دارای جهت است، فرهنگ دارای جهت    بارك اهلل! پیدا شدن تمثالت، اصالً خودتان میج

 فرهنگ الحادی و فرهنگ مادی داریم. باید حد اولیه آن به فاعلیت،است، فرضاً 

 بینید.   ]؟[ سیاستِ سیاست را تمایل به موال میس

   احسنت!ج

 دانیم.   آن وقت آن را متکیف میس

گفتیم كه این    به اصطالح از نامفهومی كیفیت متکیف است. به عبارت دیگر ما قبال تغییری در ]؟[ میج

 البته. شود می ایجاد فرهنگ یكه وجه الطلب یعنی فاعلیت در نفس وجه است اولین نکته طرف است. این

ذَهَبِ و الفضه آن را در  كَمَعادِنِ الناس گویید می كه ذات، خود به نسبت را فرهنگ داریم هم رتبه یک

و حق دارد و  فاعلیت باالیی ببرید، كما این كه در مناسبات میکروفون، آن چه جایگاهی در فرهنگ باطل

تلفن چه جایگاهی دارد. در آن جهت مثالً نسبت تاثیر تلفن ده برابر میکروفون است یا برعکس. این كه باال 

[ باالتر است، ولی ما خود این هستیم كه فقط فاعلیت تصرفی ؟كنیم این در نظام والیت برای ] پایین  می

 شود.  د؟ در نفس كار اول واقع میشو دهیم . اولین تصرف كی واقع می )مورد توجه قرار می

 شود.   سه مرتبه كیفیت میس

گذارید مثالً جهت اخالق و    احسنت! سه مرتبه كیفیت داشتیم كه آن مرتبه اول كه اسم آن را كیفیت میج

یا جهت فاعلیت اولیه، این مقدم بر كل آنها است. حال خود همین عیناً ظرفیت دارد، برای هر كافری یا هر 

 ز كفر یک گونه است.سطحی ا

 گیرد؟ گیرد وقتی كه موضوع بحث قرار می   آن وقت ظرفیت جهت دارد در تقسیمات ما چگونه قرار میس

  ظرفیت گاهی ظرفیت كمال موال است. آیا ظرفیتی است كه من در آن ظرفیت شدیدترین رتبه ایمان یا ج

ار بت پرستی بت پرستان، تکنولوژی هند، در شدیدترین رتبه كفر انتخاب كردم؟ مثالً تکنولوژی این كار، ك

برساند. این تصرفات برای  یااش را كه به همه دن تواند میزان تصرفات جهت پرستش دنیا هم ضعیف است. نمی

 زمانی بوده است كه بت پرستی مد بوده است. 
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ر قرآن آمده است. دانید یعنی چه؟ یعنی بت پرستیهای جدید آن را منزوی كرده است. د   از مد افتاده میج

گیرد اآلن ما از این كه یک جوكی نشسته آن  ای آمده كه این دنیا را می حال یک بت پرستی توسعه یافته

. حال هر كاری هم خورد خورد، نان نمی خورد. مثال در هر سالی، یک برگ درخت می طرف دارد آب می

 رود. بتواند انجام دهد  كسی دیدن آن هم نمی

 بینیم. ن كه اول بحث فرمودید ما هم سیاست، فرهنگ و اقتصاد را ]ظرفیت[ هر كدام را می  حاج آقا، همیس

  احسنت! در هر كدام بتوانیم ببینیم و جهت و ظرفیت و كیفیت را ببینیم. این را هم در همه موارد ج

 تعالی فردا در توانیم مالحظه كنیم، حال انشاء اهلل توانیم بنویسیم. یعنی در سطحی برسیم كه این را می می

 گوییم، اش كه می بقیه

زنیم، سیاستِ سیاست كه تمایل به موال است، این هم مفهوم سیاسی    یعنی در سیاست آن كه مثال میس

دارد، هم مفهوم فرهنگی، هم مفهوم اقتصادی دارد. فرهنگ این شود كه كیفیت ایجاد شده و تصرفی در 

 خودش كرده است كه ]؟[ اقتصاد،

 ! یعنی متصرف فیه آن تمایالت است.   احسنتج

   تمایل اولیه است.س

شود. آن    تمایل اولیه است كه، حاصل نظام تمایالت و اخالقش كه فرق پیدا كند، حساسیت محسوب میج

برید. كما این كه باید كیفیت  وقت شما در سیاستی كه در دستگاه خود دارید، حساسیت های افراد را باال می

كنند نظام  ، كما این كه باید تصرف هم باال ببرید. یعنی باید افرادی كه به اصطالح با شما كار میرا باال ببرید

تشکیالت شما طوری باشد كه این ادراك و ملموس شود، كه پذیرش حرف رقیب تشکیالتی ما اگر معین 

جناب عالی مسئول  شود. و بد آن، نه این كه خوب آن، مثالً شود، به منزله همکاری تشکیالتی تلقی می می

شود  اگر شما تخلف تشکیالتی كنید، به شما ده تا ظلم می تند،یک كاری هستید پنج نفر زیر دست شما هس

نه به دستگاه، اما آن كسی كه زیر دست شما است، در برابر تخلف زیر بار نرود. آن فرد صد، جرم كرده است. 

ت را زیر سؤال برده است، نه معنی تخلف آقایان گوییم چون آن معنی تشکیال چرا صد جرم كرده است؟ می
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خواسته است یک حقی كوچکی را نسبت به خودش رعایت كند ولی یک حق بزرگی را كه جریان  درا. آن فر

بوده است آن را ضایع كرده است. مثالً وجود مبارك مولی الموحدین )ع  حقی را كه نداشته است. ولی به 

كه درست  یدآ كند. این معنای تشکیالت كه درست جا بیفتد. به نظرم می خاطر نظام اسالم آنجا سکوت می

كنم، كه دستور طالق را  در نسبت بین كارها مشخص شود و این نسبتی كه من در طرفداری از یک حق می

دانست  كند. اگر روحانیت می پذیرم. و نسبتی كه این طرفداری از حق من، یک حق بزرگتری را ضایع می نمی

نفر بزرگ كه مشغول فساد قتل و  یکود كه تابع آقای خمینی نشود. به طرفداری از یک حق كوچک. محال ب

غارت است هر چیزی كه است ]تفکر[، كمونیستی  دارد یعنی اساس قتل و غارت الاقل بیش از یک و نیم 

 شود.  میلیارد انسان می

ده است، خالف آن است كه نسبت به این كه نان خور عدالت است، باید اگر كسی هم گفت اینجا خالف ش هر

آید كه اگر مردم این مطلب را خوب بفهمند، همان طور كه دیدند و اگر خداوند انشاء  را بگویند. به نظرم می

 یشده تاراج یمملکت ورشکسته یکاهلل تفضل كند در والیت مسلمین كمتر از طرفداران دیگر نیستند. آنها 

. و به نظر گرفت را دنیا نصف الاقل كه بردن باال حدی به بود، شده متشکل كه را آلمان یشده تکه تکه

گویم، نه بخواهم استناد كنم. وقتی من خواب دیدم  آید كه حال این من باب انشاء اهلل تفأل به خیر می می

ب طرف آن آقای طباطبائی نشسته بود. البته خود طرز نشستن خو آن كه. بودم نشسته ای دریچه یروی لبه

شود، در هم باز بود. مرحوم عالمه یک شعری نوشته بود كه در آن به خط شکسته  است كه دری باز می

نستعلیق، خیلی قشنگ زیر آن لوزی، لوزی در آورده بود. لوزی های خیلی منظم با قلم و دوات قدیمی، با 

بودم، دادم، ولی هیچ امیدی  . این را به آقای راستی داد. من هم یک چیزی با مداد كشیدهودقلم نی نوشته ب

خواند بعد ایشان  خوانند. خیلی تعجب كردم كه چطور ایشان می نداشتم بعد دیدم آقای راستی دارد آن را می

زیبا بودن آن  واستخ می بود سال اوائل برای این بعد و ظهور نسبت یگفت: فلسفه داشت برای عالمه می

زمان غیبت است. ]؟[  این برای اوایل ظهور است. تفأل بسیار  خط را بگوید. آقای راستی گفت آن شعر برای

 خوب آن باالتر است انشاء اهلل تعالی این متصل به ایام ظهور شود. 
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 ِآید؟   یعنی تا زمان ظهور در نمیس

  ]استاد با خنده[ نه،  كه ظهور دومین تعبیرش این است كه ظهور تولی به والیت موال، در حدی كه ج

ر ایشان باشند. هر روز اشکال تراشی نکنند و چیزی را جلو قرار ندهند، خواستن این كه تنها پذیرای اوام

كنم، احکام نیستند، خود ائمه هستند.  كسی كه موضوع در جهت معصومین، انشاء اهلل تعالی بعداً عرض می

عصب شدید و غیر یعنی اولیاء تکوینی هستند كه حتماً موضوع در جهت هستند، برای ولی فقیه، اگر با ت

عنایت معصوم باشد، نمی تواند خیری هم پیاده كنند. مگر با قدرت و ایمان ونوری كه آنها )معصومین )ع   به 

 . انداو داده

كنیم كه ما ]؟[ این طوری  ای تصرف و اعالم می هم صور توسلی را با هر وسیله آن قدر یا هر وسیله یعنی

 شود.  ظاهریه هم پیدا نمی رساند، شدت مالئکه هم به اصطالح می

اید. مگر به ارتکازات یعنی تولی به والیت ممکن  پس از این كه یک مقطعی بروید قدرت عمل پیدا نکرده شما

 نیست اصالت موضوع،

«صل علی محمد و آل محمد اللهم»  

 



 بسمه تعالی

 ساختار تشکیالت

 7جلسه 

1816 

ما »بندیِ مدل انجام پذیرد، مثل قرارگرفتن والیت در حجت االسالم دكتر: بریک اساس بایستی طبقه  جناب

این یک اصل هست .اصل دوم این است كه اوصاف اصل باشد. یعنی جریان « ما به االفتراق« »به االشتراك

انِ اوصاف درتشکیالت، اصل قرار گیرد و به جری بایستی. وظایفاوصاف در مشخص شدنِ آثار و نهایتاً افعال و

 بع آن، جریانِ آثار، سپس جریان افعال، وبعد ازآن جریان وظایف واختیارات طرح شود.ت

 گوئیممی كه وصف. است فعل وصفِ اثر باشد،  آثار وافعال یکی هستند؟ اثر اعمِّ از انسان وغیر انسان میس

 [ ؟. ]نویسیدتان را میموضوع شما گوئیممی مثالً است؛ وصف وصفِ

 اصل بندی تقسیم در را موضوعات كه این جای به ما كه شد آن اشبحث شد نتیجه این قسمت دوم كه در

 .شود ختم یاموضوعات یا ثمرات به و آغاز اوصاف، از باید تشکیالت، در قراردهیم

این موضوعست نسبت به » كه گفتیمومی آمدیم  یک نکته به نظرم آمد وآن اینکه در هر سطحی كه میس

 نظام، درون در دیگر اینجا یعنی كندمی فرق اشدرهرنقطه، تلقی« ت به ایناین موضوع نسب»، «این

 . هست اوصاف كردن وفرعی اصلی بلکه نیستند موضوعات

-می موضوع هم قبلش و. خواهد  دراینجا اوصاف است، آثارهست وآخرش، افعال. افعال، موضوعِ فعل میج

 یا شود داده تحویل كلمه، یا شی باید است تبلور ایج كه آخركار ولکن خواهدبلکه موضوعِ اثر می خواهد،

 شود داده تحویل جزوه

   فرق وصف و اثرچیست؟س
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 وقت آن انسان، غیر و انسان از اعم است شی مال اثر گوئید  وصف و اثرفرقش این است كه در اثر، مثالً میج

ی آن فعل، قائل هستید. یعنی ری برای نفسِ فعل قائل هستید و یک وصفی برااث یک انسان، فعلِ برای باز

  دنویسمی خوب ولی نویسد،می كند،فعل، اثری است از آدم. آدم كار می

   پس خود فعل، اثر گرفته است؟ س

ن و ش  انسا بین را اثر بعد و «اثر وصف،» آن از بعد شودوصف می« فعل، اثر»  بله فعل، اثر گرفته است، ج

 روی كه نوشتیم مقاله اگریک بود، خوب فعلش كه گوئیممی یدیم،رس كه انسان به بعد. گیریممشترك می

 .بود خوب اثرش میگوئیم گذاشت خوبی اثر مردم

   ]؟[ اصل موضوع را بنویسیدس

 هستند، اعمالیسوم و اندیشهدومی تمایالت، صرفاً ها،اولی یعنی هاباالئی كه ایم  آن هم به اصطالح گفتهج

 .هست عملش كیفیت هم و هست، جهتش ظرفیتِ هم و موضوعش ظرفیتِ هم اعمال، كه نهایت

   یک بحث دیگر هم این بود كه تقسیمات، انتزاعی نباید باشد.س

 در بحث ی  بله، بایستی تقسیمات هرگز انتزاعی نبوده و از اجمال به تبیینِ نسبی، متناسب با توسعهس

 [؟] كه بود جزاصولی مطالب ینا حاال.پذیرد انجام تشکیالت، یرشد وتوسعه مختلفِ مراحلِ

 است موصوف هم و هست صفت هم سیاست، كه «سیاست سیاستِ» باشد، بخواهد هاعالقه اگر

 است؟ موصوف   دومیس

. «سیاست اقتصادِ» و «سیاست فرهنگِ» و «سیاست سیاستِ» است، صفت اولی و موصوف،  دومی ج

 یک این است، صحبت سه جا این در است ودشخ انسانیِ وصف یک ،درعین حال كه عالقه است سیاست،

 اگر بگیریم؟ آدم فقط را سیاست موصوف درتشکیالت واقعاً آیا كه است این دیگر صحبت یک حاال صحبت؛

 ست.ا سیاسی آثار دارای شی بگوئیم و بگیریم شی را موصوف اگر شود؟موصوف را آدم نگیریم چطور می

 اداره. است تصرفی فاعلیت برای این[ ؟. ]سیاست است انسانی یخورد؛موضوع  به موضوع انسانی لطمه میس

 است فاعلیت عامِ معنای آن[. دیگر چیز] است انسان خاص خصوصیات از
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 را سیاست هرگاه گوئیم  مگر اینکه بر اساس دستگاه اصالت ماده بخواهیم حساب كنیم كه بنابراین و میج

 برتصرفات اثرماده صاد را اصل بگیریم آنجایی است كهه عنوان وصفِ برای یک اقتصاد فرض كنیم واقتب

 [ ؟] دستگاه اصالً ولو باشد حاكم انسانی

فرهنگی، یکی سیاست و دیگری »اگر سه موضوع، جداگانه گرفته شود، جای سه وصف، یکی  بنابراین

ركیب دو مدل یعنی در كنار انسان، شی بیاید با قدرت فاعلیت تصرفی. این معنایش این است كه ت« اقتصاد

 شود یک مدل مادی گرایی]؟[ -می

 شما تصرفی فاعلیت نظام است سیاسی نظام لذاصرف[ ؟] انسان فاعلیت وصف شودبنابراین سیاست می پس

 . شودمی بالنهایه تبعی فاعلیتِ است، محصول كه آنچه و است

   تاثیرات سیاسی در اشیاء ]چگونه است[؟ س

 شما كند تصرف شما در تواندظرفیت است، همانطوری كه ولی شما می  تاثیرات سیاسی تصرف شما در ج

 .نسبت به البته كنید، تصرف شی در توانیدمی

 اگر صفت، عنوان به فرهنگ اكنون شد، موصوف انسانی، ی هانسبت چه چیز باشد ]؟[ بنابراین عالقه موضوع

 شودمی شود؟می چه باشد صفت ،تسیاس برای سیاست اول و شود؟اسی باشد چه میسی ی هاعالقه برای

 این عام است. هاینک یا تشکیالتی یعالقه نفسِ به نسبت والیت، و تولّی در هافاعلیت عالقه

 تهذیب تشکیالتی مال بخش سیاست ِسیاست است یا عام است؟ 

 شود  تهذیب عام نیست نفس تمایالت، تهذیب تمایالتِ خاص میس

 سیاست برای شدند وصف كه وقتی اقتصاد و وسیاست فرهنگ بدانیم هیمخوامی است  تهذیب سوال مهمیج

 تهذیب سیاست سیاستِ با فقط اینکه یا كنند؟می تهذیب را تمایالت هم روی آنها تای سه آیا انسان، برای و

 رد نه ها،، یعنی تهذیب عالقه در نفسِ عالقهسیاسی تهذیبِ شد عام كه حاال. است عام بنابراین كنند؟پسمی

 .هاعالقه كیف

 آید؟  یعنی تهذیبِ سه مرتبه میس
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 تهذیب كه هاعالقه كیفِ تهذیب سیاست، سیاستِ شودمی هاعالقه نفسِ و ها  بله. تهذیب تشکیالتی عالقهج

 این اما گوئیدمی «سیاست فرهنگِ» شما را هاعالقه كیفیت حاال. هاعالقه كیفیت شودمی است، تشکیالتی

 گیرید؟می جهت اولش اخالق؟ شودمی

   فرهنگ سیاستس

 ها؟عالقه اخالق یا است هاعالقه جهتِ ها  تهذیب تشکیالتیِ كیفیتِ عالقهج

   جهت اخالق باید باشدس

   سیاست باید باشد.س

 شدت؟ در یا است جهت در شود؟تهذیب  ظرفیت و شدتشان چه میج

   در اصالح جهت است.س

[ ؟] اگر حال نبود؟ فرهنگ اولیه حد[ ؟] مگر بکنیم اصالح را جهت یدگوئ  سوال این است كه وقتی میج

. است فرهنگ اولیه حدّ جهت، گوئیدمی كه هرگاه[ ؟] ِسیاست درسیاست چرا پس است فرهنگ یاولیه حد

با شدت ]؟[ تولی به  ستا برابر. سیاست تعریفِ یاولیه حد پنجم، اصل. بنویسیم است خوب را حد سه این

 . الوالیت مو

 به والیت موال،شدت تولی به والیت یا فاعلیت موال در فاعلیت. تولی

 محبت) شودمی اولیه حد شدت، خود آیا خواهیدسوال این است كه این شدتی را كه شما می حاال

 چیز است؟ چه فرهنگ یحداولیه حاال. حداولیه این ،فاعلیت تعلُّقِ عالقه، شدت[ ؟ ]وشدت

 لیه چیست؟   منظورتان از حداوس

 در شما اصلی مبنای بکنید كه تعریفی هر شما یعنی ،[؟] باالجمال شود،تعریف  اصالً به آن تعریف میج

 خودفاعلیت براساس بکنید معنی بتوانید را فاعلیت باید. هاآهنگ هایكیفیت پیدایش است فاعلیت حدود،

است كه[ یعنی شما مثالً می رتصو بدین] اشد معنی بکنید. فرهنگ حد اولیهبتوانی را فرهنگ باید بعد[ ؟]

 یک به یا فرهنگی یک به حال هر به را ساعت این یا صوت ضبط این مثالً تاثیراتِ یا آثار پیچیدگی كه گوئید
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یست؟ چ كیفت اولیه حد پرسممی كیفیت، گوئیممی چیست؟ اشاولیه حد گوئیدمی بعد گرداندبرمی فکری

 حد جهت، ،جهت تا رسیدمی چیست؟ آن یاولیه حد پرسممی ها،تحساسی یا قیاخال نظام گوئیدمثالً می

 . شودمی ایجاد فاعل فاعلیتِ با كه است ایاولیه

 و هاتمثّل نظام و هاحساسیت نظامِ و تمایالت نظامِ آن براساس كه باشدمی جهت: فرهنگ یحد اولیه تعریف

 .آیداتِ عینی به وجود میتصرف كیفیتِ

 است فاعل عاملیتِ كنیم فرض كه سطحی هر در را اقتصاد چیست؟ اقتصاد هفتم: حد اولیه اصل

 اگر حساسیت، شودمی مادونش باشد، اخالق اگر اخالق، شودمی مادونش باشد، جهت اگر درمادون،حاال

كالً . ودشمادونش اشیاءِ خارجی می باشد فرهنگ اگرخود و فرهنگ، شودمی مادونش باشد، روانی وضعیت

 حد شود،می اقتصاد به تعریف است، مکانی حركت و مکان در تصرف یتصرفِ نسبت به مادون كه به منزله

 .مادون در موال ازطرف عاملیتِ[ ؟] مکانی حركت تصرفِ به اقتصاد تعریف اولیه

وال در ی، یعنی عاملیتِ فاعل از طرف ممکان حركتِ و تصرف به اقتصاد تعریف یعبارت دیگر حد اولیه به

 در آن متصرف ،مادون است. یعنی فاعلیت تصرفی برای انسان. متصِّرف: متصِّرف گاهی در اولین مرتبه است

شده بعد از اینکه فاعلیتی كه در  ابن چون گوئید؟نمی آنجا به اقتصاد چرا. ندارد عیبی هیچ و است جهت نفس

 دا كند.جهت هنوز تحقق حال نشود و پس از امدادِ موال جهت تحقق پی

یک وقتی قبل از تصرف موال است یعنی بنابر وصف حركتِ فاعل است كه فاعل هیچ وقت ساكن نیست  جهت

 در كند،تحققمی پیدا تحقق جهتی حالتِ از آمد كه حال در آیدمی حال در موال حركتِ یگاهی هم به اضافه

در خودش محقق  لیلید هر به ولیکن كندمی گیری جهت آدم هاوقت خیلی روحی، وجود خود چیز؟در چه

 وقوع و شدن مهذَّب از غیر تهذیب برای نمودن آرزو است، ابتدائی گیریِ جهت از غیر جهت تحققِ. شودنمی

 .است تهذیب

  شود؟  پس آن تقاضا وآرزوی اولیه، جهت میس
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 بر راقدمِ كمی  بله، بعد هرگاه این جهت مؤید هم شد به نسبتی كه مؤید شد، و گاهی هم كمتر، شما یک ج

 است بیشتر خیلی[ ؟] كه چیزی آن[ ؟] كه گفت ریزدمی مفصل  متعال خداوند. خیری یک برای داریدمی

.حاال اولی كه سیاست بود، یدنیست متوجه شما دارد نفع شما برای هم تاخیر ولی كه است تاخیر با هم گاهی

 شدت شد ، وفرهنگ شد جهت 

 جهت است   فرهنگ به معنی آن چه كه ]؟[ س

. آمد در بد اگر است شما خود گردن به لذا گوئیم،می فرهنگ ی  در فرهنگ، میل اولیه را،  حد اولیهج

 خوب یا بد تمنای كه وقتی است شما دوش روی سوالش قابلیت و كندمی پیدا سوال قابلیتِ اینکه خالصه

 چه اگر كنیدشما نیت خوب می «من عمله من عَمَلِهِ و نیت الکافر شرٌ خیرٌ المومن نیت»: فرمودند. كنی-می

 شما به اگر با كنیدنمی آن به وفا بدهند، شما به اگر است ممکن دلیلی هر به حال بدهند شما به نیست بنا

[. یا ده ؟] نظام در كه مختلفی دالیل به كندنمی ایجاب جامعه شرایط گاهی یا و رسانیمی ضرر گاهی بدهند

 از بیشتر خیلی متعال خداوند ولی خواستید، قدم یک شما دهندشما می هب ایاستهبرابر آن چیزی را كه خو

 جهتِ آن هست، شما فاعلیت فرهنگِ كه است مؤاخذه مورد كه جهتی آن كندو-می عطا شما به را قدم یک

رف ببخشد و نادیده بگیرد آن یک ح بخواهد بعد خدا خالصه باشد مادی یا باشد الهی شما، فاعلیتِ فرهنگِ

 روی الهی، یا است مادی شما وجه باشد،شما می« وجه الطلب»ولی استحقاقِ تکلیف روی  ست،دیگر ا

 كه است این تحققش شد، محقق جهت، و شدی امداد آن از بعد حاال. شودمی گذاری پایه اولیه استحقاق

داد، اول كار شما، هم  ی فاعلیت شما را یک درجه تغییریعن. شما اوصاف فاعلیتِ نظامِ در كرد پیدا نفوذ

نیست كه شما را به صرف آرزو زیر و زبر بکند. یک درجه تغییر داد و تمایالت شما حول همان جهت، رفت 

 مفعولِ مرتبه، یک در كه جهت جناب این حاال.گیرد-می شکل شما ی هاالبته به نسبت. سپس حساسیت

جهت به دو معنی شد، یک معنا  سپ ،ی شماقع شد و به عبارتی فعل جهت گیروا مولی تصرف به شما فعلِ

 شد كه حال، در تحققِ از بعد معنا یک و شود،قبل از تحقق، كه صِرفِ حركتِ فاعل است كه فرهنگ می

  است محقَّق جهتِ از غیر است آرزو كه جهتی. شما حال در محقَّقِ جهتِ
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 سیاست كنیمشدنفسی كه می   فرهنگی كه بی سیاست است یعنی خود سیاست سیاست، را هم كه بناس

 [؟]

   درست است ج

 به[؟]  یعنی سیاست از بعد كه فرهنگی یعنی است سیاست بی فرهنگِ گوئید  این فرهنگی كه شما میس

 [ ؟] كیفیت یعنی[ ؟] تمایالت، تبع

 كند  یعنی ممکن است این طور بگوئیم كه، كیفیتی كه حولِ جهتی تحقق پیدا میج

است كه محقَّق شده به وسیله فاعلیت شما در نظامِ فاعلیت. و نظام آن، اقتصادش  هم فرهنگِ آن جهتش

 باشد. این در خود تمایالت است،حاال اقتصاد آن كدام شد؟-می

 كندمی انتخاب را طرفش و كند  اقتصاد، تمایالت عاملیتش در خودش است كه انتخاب وجه میس

م كه خود سیاست را گرفتیم تعلق، آن تعلق یک جهتی دارد   نه، ]؟[ ببینید یک سیاستِ سیاست ما داریج

به نفسها، قبل از فاعلیتِ شما كه جهت فعل موال بوده كه دركدام منزلت قرار دارد و ما هیچ كاری با آن 

  است سیاست فرهنگِ این گوییدمی و گیریدنداریم. و  یک جهتی شما در فاعلیت خود می

 شودت سیاست بدون تمایل به موال معنی می  نفس تمایلش سیاستِ سیاست اسس

 شود  به سه تا قسمت تعریف میج

 [ ؟] كه است عاملیتی یک عالمتِ و شود  بعد خود این یک كیفیتی دارد كه فرهنگش میس

   عاملیت ازكجا؟ ج

 نای در اقتصاد شود  عاملیتش در این است كه من در انتخاب وجهم یک عاملیتی در خودم نمودم كه میس

 . است تمایالت خود در هنوز اشمجموعه این ولیکن معنی،

  .نشویم گم اصطالحاَدرمطلب) به اینکه یا عاملیتش؟ شود  جهتش میج

 ،یک منزلتی داشتید كه به آن صحیح است بگوئیم ظرفیت« وجه الطلب»وجهی شما داشتید كه قبل از  یک

؟[ این ازطرف موال. بعدش یک ظرفیتی هم هست كه رای موال بود و مال شما نبود ]ب كه ظرفیت جهتِ این
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سیاست و  هنگ،فر» یعنی دارد، هم تحققی یک و هست هم جهتی یک دارای و هست اشخود شدتِ عالقه

آن نسبت به عمل موال معلوم است در اینجا سیاست كه شدت باشد، فرهنگ كه جهت باشد و « اقتصاد

 به ندارد هم ربطی و است موال تصرفات و موال افعال جزءِ. زلتمن فعلیت یعنی باشداقتصاد كه فعلیت آن می

  .نیست[ ؟]

 سیاست آن به كه فاعلیت، یا تمایالت دارد،شدت شدتی یک است اییک صحبت دیگر: اینجا كه دسته حاال

 باشد؟نمی كه جهت بدون تمایل شدتِ این گوئیم،می

  راجهت جهت دهیمیت ]؟[ قرار میكیف بدون گوییم  میس

   این خودش جهت استس

 نحوه. باشد پائین یا باشد باال تواند  این هرگز بدون كیفیت نیست، یعنی یک طرفی دارد. این طرف میج

 گوئیممی. باشد ظرفیت دارای تواندمی جهت، یعنی نفسها، به باشد داشته تواندمی ظرفیت ،طرفیت چگونگی

 خود است قدر این ظرفیتش هم الهی جهت مقدار این شما حركت ظرفیتِ اینتخاب كردها ملکوتی جهت

 یا اقتصاد گوییدمی را جهت این ،جهت با است برابر فاعلیت حداقلِ در كیفیت. جهت گوئیممی ما را همین

  فرهنگ یاولیه حد

   فرهنگ.س

موال    حال سوال این است كه جهتِ راست است كه حاكم برتصرفات است و تصرفِ عاملیت هنوز از طرفج

نشده ولی این جهت بعد از تصرف موال چگونه است، سوال این است كه جهت، قبل از این كه مورد پذیرش 

بعدی آن به  معنای دهدموال قرار گیرد این یک مطلب، جهت، بعد ازفاعلیتِ موال كه معنای نیابتی می

 زور به اما اوصاف، بین در کندب محور را آن توانداصطالح، محور  شدنش در بین اوصاف است. خودش كه نمی

 بکوند محور را آن تواندمی موال
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 ما دارد ابتداً در كه جهت نفس این كنیممی[ ؟] هم با داریم مرحله چند در را تقسیمات ما آید  به نظرمیس

 کی و شودمی اعطائی یک موال ناحیه از آن تمایل بعد دارد، موال به تمایلی یک بگوئیم اول مرتبه در باید

 پیداكند تحققی

  كند  پیش از تحقق پیدا میج

 در كه است عالمتی این. كندمی پیدا موال به كه تمایلی این خود نوشتیم  این چیزی كه ما بعنوان دومی س

 ازتحقق قبل كرد تصور توان می را فرهنگستان سیاست آن

 معین را اولیه حد تا بدهید ویلتح هم را واقتصادش فرهنگ اصطالح به اید  درسیاستش را مالحظه كردهج

رتحقق، درهمان رتبه قبلی باشیم.]؟[ حد اولیه اقتصاد شرطش عاملیت است. د نرویم رتبه، دو در نرویم كنیم،

 موال در رفط از تصرفِ یعنی كنیم، پیدا توانیماقتصاد را هرگز بدون عاملیت نمی

لیت بگیریدو معنایی را بگیرید معنای عامل بودن دیگر. اگر در جهتِ اول هم بخواهید بگیرید باید عام امری

 ما تصرف موضوع عاملیت؛ «عامل منِ» بگیرید، را بودن عامل معنای باید گیریددارد، اگر در خودتان هم می

باشد، گاهی عینیت باشد، به  توسل گاهی باشد، حساسیت گاهی باشد، اخالق موال طرف از است ممکن گاهی

 [؟.]اقتصاد شودعاملیت میهر حال باید عامل باشد،

 شدت تهذیب» یا «شدت شدتِ» شودبه سراغ جدول. سیاست كه موصوفش سیاست بشود می بیاییم

 تهذیب یعنی سیاست فرهنگِ حاال. است تشکیالتی شدتِ ارتقاء شدت، تهذیب ها،عالقه تهذیب ،«تشکیالتی

 شودمی چه هم با هانسبت این[  ؟] عالقه كیفیتِ به نسبت تشکیالتی

   یعنی تهذیب سفارشات ]؟[ س

 .هاعالقه تشکیالتی تهذیبِ ،والیت نسبت به نفس عالقه و تولی در ها  عالقه فاعلیتج

 .شود  شدت درشدت چرا تهذیب میس

 غیر به[ ؟] اگر است،[ ؟] است؟مال چیز چه مال عالقه درنفس ضعف شود پیدا شدت ی  اگر گفتید توسعهج

 ،ضوعِ جهتمو كه؛ گوئیممی بعد البته شد، ضعیف جهتِ اگر جهت یا شد، الهی رغی جهت اگر جهتِ شد،
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موضوع جهت و  دجهت،خو یکی باشد جهت ظرفیت ،جهت فاعل[ ؟ ] است تهذیب قابل آنها همه ،جهت خودِ

 كیف جهت هرسه تای آنها.

  است هاعالقه كیفیت جا این در فرهنگ: هاعالقه كیفیت

 شودمی تهذیب دهد،ینجا حد اولیه ما همان فاعلیتی كه سفارش خاصی را می  دراین سطح، ]؟[ اس

 جریان یعنی. هاعالقه به نسبت عاملیت، تشکیالتیِ تهذیبِ است عاملیت تهذیب.   اینجا هم عاملیت استج

 .تاثیرش وجه در یکی و كیفیت وجه در یکی ،آن شدت وجه یکی:وجه سه در هاعالقه

 ت.عاملی مال فرمودید كه تشکیالتی تهذیب ،اد است یا اقتصادِ سیاست  این سیاستِ اقتصس

   در هر سه تای آنها سیاست، موصوف است و اینها اوصاف است.ج

 موصوف شود  تهذیب تشکیالتی میس

 [؟] ها،  تهذیبِ تشکیالتی نسبت به كیفیتِ عالقهج

، طبقه دوم ما اوصافِ فرهنگی بوده و دوم جدول: دراینجا بحث از اولین اوصاف سیاسی بوده است قسمت

طبقه سوم ما اوصافِ اقتصادی بوده است،یعنی آنچه را كه در آنجا به صورت عمودی ذكركردیم باید در اینجا 

سیاستِ سیاست باید  گِفرهن دراینجا[ ؟] واقتصاد فرهنگ ،به صورت افقی ذكركنیم تا ازضرب سیاست

 .بنویسیم فرهنگ را اهبگوئیم ]؟[ باید در اینجا همه خانه

 .است بارتکرارشده سه ،فرهنگ اقتصادِ فرهنگ، فرهنگِ ،  دراینجا باید بگوئیم سیاستِ فرهنگس

. بود خواهد سیاست سیاستِ   دراینجا سیاستِ سیاستِ سیاست نخواهیم داشت، بلکه سیاستِ فرهنگس

  است عنوان یک فرهنگ سیاستِ دخو یعنی. خوردد آن یک قید فرهنگی یا قید شکل)كیفیت  میخو یعنی

 یک اگر فرضاً كنیم  حال به صورت كلی: یک لحظه از جدول بیرون می آییم و یک نگاه اجمالی به آن میج

ید تبدیل شدنش به با دراینجا. بگیریم را آن یجاذبه حوزه باید اینجا در بکنیم درست را مغناطیسی حوزه

 نشان این بینیم،می كه را ایا باید بگیریم. هر چند میکروفن یا مقالهفکر . در اینجا تبدیل شدن آن به عمل ر

 ولی هست، هاحرف این همه یعنی دارد هاعالقه روی تاثیر آن خود و است هاعالقه دهنده نشان و فکر دهنده
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 را فیتكی بدهد،حاال كیفیتی معنی باید آنها همه باشد هاكیفیت و افکار حوزه رسیم،می كه سطحی این باید

 شوددر نُه وجه باید آن را بچرخانیم، وقتی چرخاندیم نُه موضوعِ فکری پیدا می و مختلف های-درشکل باید

 اول گروه در كه موضوعاتی اینجا در. بگیرد قرار فعل تصرّفِ موضوع هركدام فکری موضوع نه آن باید كه

 .دارد كیفیتی وصف مثالً و دارد ایاندیشه وصف اینجا در كه باشد چیزهایی باید شوده مینوشت

 اینجا سیاستِ سیاست داشتیم. حاال در اینجا سیاستِ فرهنگ، چطورشده است؟  در

  است فرهنگ اقتصادِ ،فرهنگ فرهنگِ ،  اینجا اوصاف فرهنگ، سیاستِ فرهنگ استس

  ایم  در اینجا باید ضرب در این شوند و هنوزضرب نکردهس

  فرهنگ اقتصادِ و فرهنگ فرهنگِ ،فرهنگ سیاستِ دشو  در اینجا در واقع میس

 چیز چه باید اینجا در را اول صفت گوئید  اگرضرب بکنیم و بخواهیم ببینیم چطور میشود،شما میج

  بنویسیم

  ،  سیاستِ فرهنگِ سیاستِ سیاستس

 در ضرب بعد، كنیم مشخص را آن باید است عنوان یک گویند  در اینجا سیاستِ فرهنگ را دوستان میس

 . كنیم تركیب هم با بعد نمائیم است، شدت تهذیب گوئیدمی شما كه سیاست سیاستِ عنوان

  یعنی پائینی را در باالئی ضرب كنیم یا باالئی را در پائینی بعنوان یک اصل موضوعه. در اصل موضوعه ج

 ما موصوفِ آنها تای سه ره در ،است سیاست ما موصوفِ چون. شاملترین، وصف اینجا است، بعد از این

دوم نسبت به وصفِ اول،  وصفِ یعنی این، برای و وصف این برای. باشد وصف باید اینجا در است، سیاست

 نسبت به موصوف است، یعنی این، فرهنگ باید باشد

   سیاستِ فرهنگِ سیاستِ سیاست باید باشدس

 اینجا، نوشته اساس بر اما است فرهنگ اید،نوشته شما كه طوری این ولی   فرهنگِ سیاست باید بگوئیمس

 . است سیاست فرهنگِ

 . است اینجا ما اصلی موصوف و ،  موصوف ما كه حتماً سیاست استج
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   باید بنویسیم فرهنگِ سیاستس

. باشد جدا آن از االن تواند  این موصوف ما به اصطالح یک وصفی دارد كه وصفش سیاست است كه نمیج

 فرهنگ؟ یا بنویسیم سیاست باید را دوم صاد الحا ، یک صاد این)

  فرهنگس

   سیاستِ فرهنگی باید بنویسیمس

 ،تای سه ،  این بخش سیاست، مال فرهنگ است فرهنگ خودش یک موضوع است، ولی خود آن همس

 د آیمی این روی هم، اقتصاد و فرهنگ ،سیاست

 فرهنگِ» شودمی یا «سیاست فرهنگِ سیاستِ» شودمی اآی ،هافرهنگ و ها  آیا اگر داخل این بشود اندیشهج

 سیاست سیاستِ

 سیاست سیاستِ فرهنگِ شود  میس

 فرهنگ شود،یعنیمی چگونه ببینیم تا پذیریم  فرض حضرتعالی را میج

   سیاستِ سیاست س

 جا هم سیاست، موصوف است؟این ،گذاریم  اینجا صاد دو میج

   بلهس

 برای است صفت این كه حالی درعین بگوئیم توانیماست؟می موصوف كدام موصوفِ، اینجا ،  این صفت دومج

 است؟ فرهنگ برای موصوفِ این

   كل آن فرهنگ است؟ س

 برای موصوفِ شود واقع بنفسها این خود توانمی ،است موصوف این برای صفت ،  نه خیر،این سیاستج

 فرهنگ

 .شودمی كنی،می كه وفرعی اصلی چون شود  درست است میس
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  پس این صاد دو برای این و این هم سیاست، كه موصوفِ اول است ]؟[. حاال اگر چنین كاری را بکنیم در ج

 توانیم این را تا آخر تمام بکنیممی اشبقیه

   عنوان اینجا چه چیزی شد؟س

موصوف اول كه شد   عنوان شد، فرهنگ، به عنوان صفتِ دوم برای موصوفِ دوم كه صفتِ اول بود، برای ج

 شود؟می چه آنفرهنگِ این سیاست، دومی

   فرهنگِ فرهنگِ سیاستس

  این هم صاد دو، فرهنگِ فرهنگِ سیاست ]؟[ موصوفِ دوم، صاد یک. حاال اگركسی یک اشکالی بکند شما ج

 منطقا جهت کی از[ ؟] كنید،می تحلیل را این شما و نداشتیم، ما فرهنگ كه اینجا كه، بگوید: كنیدچکار می

 [؟. ]شودمی چطور ادامه در ببینیم تا كنیم ذكر باشد اِعمال و اقتصاد كه را آنسومی باید]...[  است، قبول

 از. صاد این یعنی یک صاد ،دوم، این فرهنگ است این هم اقتصاد باید باشد. اقتصادِ به عنوان میم دوم صاد

 دوم صفت. بنویسیم خواهیممی را آن اول صفت[ ؟] فتص عنوان به فرهنگ اینجا حاال. اول موصوف سیاست

 دو یمم است؟ چیز چه دو موصوفِ یا دو موضوعِ حاال. بود فرهنگ كه نوشتیم را

   ]؟[  س

. است صفت یک عنوان به كه بکنیم تحلیل بخواهیم اگر را فرهنگ این خود دو، میم این ،  فرهنگِ سیاستج

 اگر[ ؟. ]اول صفت هم این دوم، موصوف. شودمی سیاست آن اول رددا اقتصاد و است سیاست ،فرهنگ این

 سرش آن كه افتادیدمی ییهابست بن به. كنید ضرب هم در بودید نتوانسته را اوصاف شما، را جدول این

 [ ؟.]بود ناپیدا

ره سیاستِ سیاست بعنوان موصوف شماره یک. دراین جا دارید فرهنگ به عنوان صاد دوم از دوبا فرهنگِ

   كندفرهنگ.)حاال اشکال ما از جناب آقای صدوق، را ببینیم كه چکار می

 است شده یکی این، با این رسد  به نظرمیس
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 كه ایطبقه كه است این آن معنی دو، و یک ی  نه خیرحتما دو تا است و عالمت آنها خانه آنها است،خانهج

می ذكر كه سیاست در فرهنگِ اگر یعنی است تا دو كنیممی ذكر اینجا كه ایطبقه با كنیممی ذكر اینجا

 است. تا دو است، تبدل فرضاً درتمثل، فرهنگِ گفتیم كه انجائی با است، جهت مثالً كنیم

 شود؟  یعنی به تعریف آن مشخص میس

 شودمی مشخص ها  یعنی به خانهج

   ]؟[س

نباید بشود،موضوع دوصاد یک است بله موضوع   ما رفته بودیم جلو اینجا را مساوی قرار داده بودیم اینجا ج

 دو،صاد یک است. )به هم ریختگی در نوار 

 فرهنگِ اقتصادِ سیاست  حاال

 گوئید  یک مقدار بیشترتوضیح بفرمائید یعنی اگراین خانه را با این خانه ]؟[ آن اختالفی كه میس

   یکی از آنها را مشخص بکنیم س

   تعریف آن را مشخص بکنید ]؟[س

 فرهنگ به مربوط گرچه دارد سیاسی خصوصیت اولی خانه كه است این دارم اشکال من كه ای  آن نکتهس

فرهنگ، كه بشود جهتِ فرهنگ،این یکی فرهنگِ فرهنگ. و اینجا اقتصادِ  سیاستِ بگوئیم باید یعنی شودمی

 فرهنگ ]؟[ 

 شما تحلیل كه بکنند مطرح را سوال این صدوق آقای جناب اگر كه شود  حاال اینجا یک سوال مطرح میج

سه تا  این از كدام هر است، آنهاحاضر درهمه موصوف عنوان به سیاست، بنابراین. است سیاست تحلیل[ ؟] از

موصوف شما كه سیاست است  ،هست هاخانه از یکی تحلیل اگر و است هاها، تحلیل یکی از این خانه-خانه

 نیست؟ فرهنگ یباشد در اولی وجود دارد، ولی مگر این رده، رده در هر سه آنها است، قبل آن كه صاد یک

 و ،آن، سیاستِ فرهنگ است قسمت این ولی است فرهنگ آنها موضوع یعنی است فرهنگ ی  چرا ردهس

 است فرهنگ اقتصاد آن قسمت این و است فرهنگ فرهنگ آن قسمت این
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   حاال مقایسه كنیم آنها را با همج

 و غرضی در سیاست مگر وصف نیست    سیاستِ فرهنگِس

   وصف برای موضوع است. وصف اول است برای فرهنگس

   صاد ومیم یعنی ]؟[ س

 سیاست عنوان به فرهنگ كه گوئیدمی شما ،  فرهنگ به عنوان صفت، موصوف آن چیست؟ سیاست استج

 بنویسیم

   سیاستِ فرهنگ وصف به سیاست است.س

 باشد؟ چیز چه آن موصوف. باشد این دوم صفت گوئیدا می  سیاست، این بعنوان وصف. شمج

   فرهنگ س

  به شودمی وصف دوم، موصوف ،  فرهنگج

 سیاست سیاستِ به شود  وصف میس

   حاال این سیاست، موصوفِ دوم است وصفت اول برای چه چیزاست؟صفت اول برای سیاست است؟ج

   نه سیاستِ سیاست س

 خود كه. فرهنگ موصوفِ به اید؟نسبت گرفته موصوفی چه به نسبت ،فت دوم  خیر، ]؟[ سیاست را شما صج

ت ودرعین حال صفت اول است برای موصوف اول، موصوف اول اس دوم موصوف و است، اول صفت فرهنگ،

 شما چیست؟

   سیاست استس

   موصوف اول ما سیاست استس

 است؟ كدام آن اول صفت است، سیاست كه بود اینجا ما اول موصوف ،كنیممی دقت را ها  حاال ما موصوفج

   سیاستس

   صفت اول شما چیست؟ج
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   صفت اول شده است موصوف برای موضوع دوم این س

 طرفی آن خانه در رود  میس

. دارد اقتصاد و سیاست فرهنگ، گوئیدمی بشکافید را ها  اینها را باید تحلیل كنید و اگر بخواهید این صفتج

ه نظر ب كه دوم موصوفِ به نسبت است دوم صفت سیاست كه گوییدمی بشکافید را این دبخواهی كه زمانی

شما فرهنگ است. كه این موصوفِ دوم كه در عین حال كه موصوفِ دوم است صفتِ اول است برای موصوفِ 

، اول، یعنی درعین حالی كه زیر این باالئی واقع شده است خودش صفت است برای پائینی. پس موصوف اول

وم شما: یعنی صفت اول د موصوف اینجا در است،حاال یک صاد مثل شما یک میم. شما سیاست بوده است

است كه كنار این صاد بنویسیم میم دو،  حاست نسبت به این، وموصوف است نسبت به این، یعنی صحی

 نیست یاستس و است فرهنگ شما دوم موصوف پس[ ؟] ،نسبت به این. اگراین میم دونسبت به این است

 . ایدنکرده خرد را این یعنی

   یعنی سیاستِ فرهنگِ سیاستِ سیاست س

 موصوف و وصف شما شودمی تکرار كه سیاست، سیاست یعنی آورید  نه ]؟[ هركدام از این قیدها را كه میج

 كنیدمی درست

 كنیم  موصوفِ اول را حذف میس

   نه خیرج

 چه؟ یعنی ایم  این را خرد كردهس

-موصوفِ اول، نظام است. میم اول نظام است یعنی موصوفِ اولیه ما، نظامِ سیاسی است كه در كل جدول  ج

 موصوف حاال شودها وجود دارد. موصوفِ دوم درطبقه اول، صفت، نسبت به موصوفِ اول كه نظام است می

 گرفتید فرهنگ چیست؟ شما دوم

   این طبقه است س
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 را فرهنگ وصفِ یا دارد سیاست برای را سیاست وصفِ یا اول طبقه ،است  طبقه اول. غیر از موصوف اول ج

 سیاست دارد یا وصفِ اقتصاد را دارد. سه تا صفت دارید نسبت به موصوف اول  برای

، این سه تا وصل شد برای «سیاست فرهنگ اقتصاد»  همین كاری كه اینجا انجام دادیم یعنی این طبقه، س

 ]؟[ این موضوع كه سیاست است.

 هم اینجا و كلی صورت به است هااندیشه گفتید هم كلی،واینجا صورت به است ها  مگرشما نگفتید عالقهج

  است فرهنگ آن ایطبقه وصف اینجا پس كلی صورت به است اعمال گفتید

   موصوف آن، طبقه باالئی استس

. است قبلی هایف آن صفت  موصوف آن، گاهی این است، گاهی این است و گاهی هم این یعنی  موصوج

 اول، ایطبقه وصفِ كه گونه همان است فرهنگ ای،شماره سه ایطبقه وصف.هست فرهنگ ای،طبقه وصفِ

 [ ؟] بود سیاست

  چیست؟ منظورتان ای  دو شمارهس

 [؟] كنیممی ذكر را ای  یک و دو، طبقهج

   آیا هرطبقه خصوصیاتی ندارد كه با هم تقسیم كنیم؟ س

 سیاست[ ؟] اینکه یعنی است سیاست كه ایطبقه وصفِ معنای است سیاست اینجا ایوصف طبقه   خیر،ج

 ایطبقه وصفِ حاال است فرهنگ شما ایطبقه وصفِ اینجا در است، سیاست تماما شما اول موصوف. است

به وصف،  دبشو سیاست. فرهنگ سیاست یعنی بنویسید سیاست فرمائیدمی شما است شده فرهنگ كه شما

 عنوانِ وصفِ دوم برای موصوفِ دوم، كه خودِ موصوف دوم، صفت است برای

  است فرهنگ ما دوم موضوع. است اول صفت دوم، موضوع برای. شود  صفت یک میس

   موصوف دوم شما چه نسبتی دارد ]؟[ج

   دو تای آنها با هم وصف برای باالئی ج

 ندم شما است  پس بنابراین این سیاست كه صفت است، موصوف چج
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   موصوف دومس

   اینجا یک موصوف داریم كه سیاست استج

   كه همان باالئی استس

 كه یک صفت. دوم موصوفِ شود  پس این موصوف یک كه این باالئی است. یک صفتی اینجا  دارد كه میج

 ؟چیست تصف آن كنید، ذكر موصوف این برای خواهیدمی شماسومی صفت یک. است دوم موصوف

   سیاستِ فرهنگس

   چرا؟ج

-می فرض تا دو باز بعد مرتبه در داریم ما اینجا كه سیاست سیاستِ[ ؟] كنید  چرا اینها را از هم جدا میس

  كنیم

 كنیم فرض یکی توانیم  حتماً باید دو تا فرض كنیم نمیج

 عنوان یک شود  یعنی این سیاستِ سیاست میس

 این حاال كنم،می عنوان یک و كنمگر یک عنوان شود،فرض شما را قبول می  نه، این سیاستِ سیاست اج

 بخواهم وقتی نه؟ یا هست تعریف قابل حاال كنم، یکی هم با را اینها نه؟ یا بکنم تعریف باید را عنوان یک

  كنیممی تعریف آن جز به یعنی ،بکنم تعریف این به باید كنم تعریف

 ی دارد كه  خب سیاستِ سیاست یک تعریفس

 این از یک هر[ ؟] چهارم، خانه در آمده این این، فرهنگ سیاستِ شد اینجا اگر ،  این سیاستِ سیاستج

 نه؟ یا دارد را طبقه یک معنای زنیممی كه را قیدها

 در ضرب وهفت بیست است،یعنی طبقه یک قید تا دو هر كنیم  ندارد، در این شکل كه ما داریم كار میس

 شودمی بعدی

   من صحبتم این است كه درخانه وصف ]؟[ ج
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-می ما اینجا شود،می جور همین[ ؟] نویسیم  در بحث قبلی كه سیاست، فرهنگ، اقتصاد را كنار هم میس

 كه سیاست شود،می دوتائی اینجا ولی. سیاست فرهنگِ اقتصادِ بعد سیاست فرهنگِ بعد سیاست، گوئیم

د آن شده سیاستِ سیاست. بعد سیاستِ  سیاست را میبع و هشد سیاست فرهنگِ تقسیماتِ بعد شده،

 سیاستِ فرهنگِ شودمی و فرهنگ برای گیردمی قرار موصوف، یعنی بکنیم؛ آن از فرهنگی توصیف خواهیم

 دارد عنوان تا سه خودش سیاست سیاستِ فرهنگِ بعد. سیاست

دریک طبقه باالتر،اما اینجا  سیاستِ یعی سیاست سیاستِ این كه. پذیرید  شما چطور در طبقه اول میس

 بپذیرید خواهیدنمی

   چراس

 گذاریدمی وصفی كه هم اینجا خب است، طبقه این سیاستِ یعنی سیاست، سیاستِ گوئید  شما مگر نمیس

 است طبقه این وصف یعنی

   اگر وصف این طبقه باشد باید سه تا سیاست بنویسیمس

   چرا سه تا سیاستج

  نویسیمکه ]؟[ یک صفت دیگر برای آن می  به خاطراینس

  سوال:اگرهرگاه بنویسیم سیاستِ فرهنگ. این طور كه می گوئید بنویسیم سیاستِ فرهنگ به همین جا ج

 .بشود اضافه آن به دیگر یکی یا شودختم می

   یعنی هر كدام را سه تا بنویسیمس

 سیاست، یا اینکه بایستی ]؟[  ج  سوال این است كه اینجا بنویسیم سیاستِ فرهنگِ سیاستِ 

   نه، سیاستِ سیاست است س

 طبقه این برای این و طبقه این برای این ،طبقه این مال شود  یعنی این میس

   این سیاست او، موصوفِ چندم است؟ج

   موصوفِ یک، كل نظام استس
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   این موصوف یک؛ حاال این سیاست چه موصوفی است؟ج

 است شده بحث اینجا كه است همانی یعنی است  دومیس

 است چطور یکی این.   صفتِ اول موصوفِ دومج

 دوم موضوع شود  این میس

 این از جدای دارد موصوف یک و فرهنگ نام به دارد موضوع یک مرتبه این خود كه رسد  خیر. به نظر میج

 موصوف

 است اینجا در كلی خصلت یک ید،شو  نه، توجه كنید اگر جدا چیزی را مخلوط آن بکنید دچار مشکل میج

 است كلی صفت یک این و اعمال برای دراینجا ، هااندیشه مال اینجا ها،عالقه مال

 است موصوف ها  خود این اندیشهس

   نه خیر، باید این را در درون خود این بتوانید نشان بدهید،نه اینکه از خارج بگوئید مال این طبقه استج

  باالیی برای وصف ودش  یعنی كل طبقه میس

 [.؟] اوصاف جریان ی  بله یعنی مالحظهج

 [ ؟] بکنید حل ما برای را ها  یک نمونه از اینس

 تا دید وصف جریانِ را اینها شودمی. جدا نیز عناوین و كرد مالحظه موضوع صورت به شودمی را ها  اینج

اگر بخواهیم به عنوان وصف ببینیم. یک جدول  قابل تركیب شود. حاال اصطالح به تا برگردد بعد و كار آخر

طبقه، وصفِ فرهنگی این  این یعنی. این برای است وصف. كرد درست دیدن وصف صورت به شودحداقل می

 سیاست، سیاستِ فرهنگِ را اینها از یکی حاال. یکی این مثل شوداست. وصف است برای این دیدن، این می

ه بود، فرهنگِ شما كیفیت بوده است، اینجا سیاست ِشدت بود و اینجا یریم، سیاستِ شما عالقگنظرمی در

 ارتقاء كیفیت شودمی كه. ارتقاء شدتِ تشکیالتی فتیدگ اید؟سیاست است شما در اینجا چه معنی كرده

گِ فرهنگ است فرهن اگر. سیاست فرهنگِ فرهنگِ فرمودید بعد[ ؟] شودمی اول معنی كه تشکیالتی، شدتِ

را باید بگوئید جهت است یا اینجا، نهایت این است كه اینجا جهت، موصوف آن نسبت به چه چیز  یا اینجا



 ····························································································  261 

است و اینجا نسبت به چه چیز است؟ این دو تا باید مشخص شود، یکی باید معنای ربط با سیاست را بدهد و 

 . هنگِ سیاستیکی باید معنای ربط آن با خود فرهنگ را بدهد. بایدبگوئید جهتِ كیفتِ فرهنگِ فر

 شدت كیفیتِ شود،جهتمی شدت ارتقاء كیفیتِ هاحتما دارای یک فرهنگ است دركجا؟ در عالقه فرهنگ

 تشکیالتی

-  این با متناظرش در اختالف است این یکی هم با متناظرش، این یکی هم با متناظرش، یعنی فرقی نمیس

 كند هر جا بخواهید بحث كنید ]؟[ 

 دارد اشکال جا این سیاستِ، فرهنگِ هم اینجا سیاست، سیاستِ فرهنگِ ینا كه كنیم  سوال میج

  است موضوع این برای فرهنگ این كندمی فرق جایش این ،  فرهنگِ فرهنگِ فرهنگِ سیاستس

صفت را  ولکن  فرهنگ سیاستِ بگوئید توانید  ]؟[ صاد یک شما اینجا نباید سیاست باشد شما اینجا میج

 كنیممی صحبت داریم بحث در بکنید عوض توانیدكه نمی

  این صفت یک، از این خانه كه همان فرهنگ است،این صفت یک از این خانه است و این صفت یک از س

 این خانه. 

  اگر بنا باشد كه صفت یک این خانه را، سیاست نگیریم البته این صاد كه باید حفظ شود. شما در فکر این ج

 است؟ فرهنگ یهستید كه این خانه، خانه

 شودتکرارمی اینجا در سوال این دوباره كنید حل اینجا را سوال اگراین كند  فرق نمیس

   ما اینجا صفت یک را حفظ كردیم. صاد یک ما سیاست است ج

 را آن اولِ. كنید حفظ بخواهید را صاد این اگر دراینجا. اید  اگراینجا حفظ كنید در اینجا حفظ نکردهس

 شود،می تعریف خانه به گفتید كه پرسیدیم اول كه سوالی آن. ایم نکرده حفظ آن وسوم دوم لیو كرده حفظ

 .كنیم پیدا باید ما را خانه
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 اقتصادِ» دارای باشد، سیاست اینجا و اینجا در باید ،  اگر این طور بگوئیم كه صفت یک ما كه سیاست استج

 شودمی بشکافیم، را اگراین حاال[؟. ]شود «فرهنگ اقتصاد، سیاست،» باید اینها است «فرهنگ سیاستِ

  آیدمی بیرون قطعاً خود بودن فرهنگ یخانه از این دیگر صفت ِاین اقتصاد ،صفت این سیاستِ

   به تقسیمات فرهنگ ]؟[ س

 فرهنگِ فرهنگِ فرهنگِ. یعنی خود معنای اقتصاد را »  یعنی اقتصاد آن را بگذاریم س

 تمثّل عالم این بگیرید، روح اگر یعنی[ ؟] باشد اعمال اینجا و هااندیشه اینجا و باشد اه  اگر اینجا عالقهج

 .باشد غالب او بر باید فرهنگی صفت تمثل عالم. باشد باید

 اولی؟ موصوف به اولی وصف از جدا گیردیک موصوفی می»  یعنی عالم س

 كیفیت به شده تبدیل سیاسی عالقه گوئید  اینکه میج

است را وصفِ فرهنگی بکنید. اگر تبدیل واقع شود یعنی یک پتانسیل روحی بوده است و االن تبدیل   سیس

شده به كیفیتی از صورت. باید این طور باشد. اگر خود این موضوع بخواهد اینجا بیاید و بگوئید فقط یک قید 

عنی یک پتانسیل روحی امده . یستاست كه نسبت خورده، این كه معنی ندارد. جاذبه اولی را قبول نکرده ا

 باید اینجا یعنی كندمی تصرف خارج در هاپتانسیل این دوی هر با و كندمی معین را هاییاست كه صورت

 صوف ما باشد، نه وصف باشد.مو آن صورتی نسبت

 موصوف آیا باالتر؟ برای دهید  یعنی اگر موصوف خواستید قرار دهید، آن موصوف را بنفسه وصف قرار میج

 باالتر؟ برای دهیدمی قرار. ت برای اثر یک را

  آید  بله یعنی اثرِ اخالق ما اینجا میس

   و بالعکس آن، یعنی اثرِ فرهنگ نیز باید تبدیل شود به عنوان عالقه؟ج

 كه شودمی شروع مبدأ یک از حتما حركت ولی بخوانیم، را آن شودمی شود،  جهتِ حركت، عکس نمیس

 .شودمی ختم اینجا در فرمائیدمی شروع باال از كه طوری همان. دارد جهت یک حركت یعنی. شود تمام

   یعنی تقوم ندارد؟ج
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 ی حركت از این جهت نیست ول خواند را آن شود  تقوم دارد، یعنی میس

   مگر فرهنگ مکان نیست برای این تصرفاتج

   بلهس

   وتعلّقات زمانیه، فرهنگ هستند ج

 را موضوعی یک ما زمانی یک. تکذیب یا گیردهر حركتی یا تركیب، اصل قرار می   درهر صورت در س

 .است واحد دو هر سازیم،جهتمی را موضوعی یک یا كنیممی تجزیه





 بسمه تعالی

 ساختار تشکیالت

 8جلسه 

1817 

 فرق هاخانه از بعضی با هااینکه باید در نظام همه فرهنگسازی اقتصاد باشد تا آخر. منزلت بعضی از خانه بحث

 امور از اموری باید كنیممی كه دوم تحلیل منزلت. است اول طبقه تشکیالت كل روانی امور منزلت. كندمی

و ذهن و معنای حركت در كیفیات را  نیتی ذهمعن كه. شود تحلیل باید روانی امور خود. شود تحلیل روانی

 مانعی و. شودین اوصاف مرتباً در یکدیگر ضرب میدر مرحله سوم باید حركت در عمل را مرتکب شود. حاال ا

 اینجا اوّلمان یخانه مثالً،. نشوند تکرار كه نیست گونه این. شود تکرار باید و نیست شدنشان ضرب از ابدا

سیاستِ سیاست اوّلی صفتِ دوم است. سیاست دومی، صفت این خانه  یاستِتِ سسیاس شود،می متناظرش

 كه است، اول موصوف سومی، سیاستِ و. است دوم موصوف خودش كه شودده میاست. كه با )؟  نشان دا

 است دوم موصوف بر كه. است دوم صفت فرهنگ سیاست، سیاستِ فرهنگ هکذا. است تشکیالت خود وصف

 موصوف كه  ؟) یک یکِ دو، شودكه از اولین خانه یعنی یکِ یک باشد، می ستا سیاست دوم موصوف و

 خیلی گذاریم،می دوم و اول و گوییممی كه موصوف صفتِ كلمه با آیدمی نظرم به. سیاست شودمی دومش

 اول صفت خودش دوم موصوف كه دوم موصوف به نسبت دوّم، صفت دوباره. شودمی واضح مطلب راحت

و اقتصاد )؟  حاال این دوباره سیاستِ فرهنگِ سیاست است. یعنی فرهنگ صفت اول این  یاستس برای است

 برای است اول صفت خودش دومی موصوف كه موصوفی به نسبت دوم صفت شوداست. لذا سیاست می طبقه

 دوم موصوف خودش كه اوّل صفت فرهنگِ دوّم، صفت  ؟) اولش سطر فرهنگ هم اینجا باز. اول موصوف

. سیاست موصوف اول )؟  خانه اینطرفش )؟  صفت. صفت دوم نسبت به صفت اول كه فرهنگ است، ستا

. بنویسیم هم را این سرش پشت... خواهدصوف دوم است. نسبت به موصوف اول. كه تفریفش را نمیمو
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و  شودیم پُر اینجا دوباره همین عین. شودمی پر راحت دیگر خانه این در حداقل. است روشن تطبیقمان

 ابهامی ندارد.

 این؟ سیاست شودمی و شود  دوبار اینجا همین پُر میس

 سیاستش ... فرهنگش ... .   درست اسن، ج

 اینجا حاال. درسته. سیاست سیاستِ فرهنگِ فرهنگِ فرهنگِ دوباره، اش  سیاستِ سیاستِ سیاست. بقیهس

 .شودمی این این، طبق. كنیم پاكش االن باید را این خوب است؟ فرهنگ هم اینجا. سیاست هم

 استاد  در تطبیق كردن فعال اشکالی است یا نه؟ س

از اینها هم تشریح شود. بعد این را تعریف دهید كه ارتقاء شدت  یکی. شود تشریح فرماییدمی   این كهس

 تشکیالت یکی از اینها هم تعریف شود. بعد دوستان اشکال كنند. 

 شدت. بگوییم باید را شدت بار سه[ با] را شدّت سیاست[ گوئیم  بله این را اگر بخواهیم تعریف بکنیم ]میج

است، )یعنی شدیدتر شدن . یک ظرفیت شدتی ]در[ ابتدا قابل  توجه قابل برایش تشکیالتی ارتقاء یک را

. باشد تفسیر قابل شدت برایمان. كنیم مالحظه توانیملحاظ است. درباره شدت مراتب مختلف شدت را ما می

. كنیم ذكر مبخواهی رتبه در ذكر ذهن بالصطالح یمرتبه در كه شدتی است؟ كدام هست اینجا در كه شدتی

رد این شدت. كه سطح باید یا در فرهنگ یا اینجا فرهنگی اگر شود باید به لحاظ ... ؟ خود دا سطحی طبیعتا

 .یریمشدت را ]؟[ اگر یکی از آن را ظرفیت بگ

 بیاورید؟ خواهید  االن حاصل ضرب دو طرف را نمیس

اینجاست. یعنی باال رفتن. شدت مال موصوف    بله، یعنی ارتقاء، ارتقاءِ شدتِ تشکیالتی است. ارتقاء مالج

كه خود شدت است. اینجا شدت این « یک»است. شدت ظرفیت. یعنی صحیح است اینجا بنویسیم، موصوف 

دوم. اینجا  وصوفم شودمی كه است، ارتقاءش این. است ظرفیتش به. شودموصوف است كه ارتقاءش می

برای ارتقاء است. یعنی شما بر حسب موضوعتان حتما  شدت این ارتقاء، سطحش است؛ سطح ارتقاء . وصف

یک موضوع دارید. برای هر مطلبی. یک نسبت دارد و یک كیفیت دارد. یعنی به عبارت دیگر ما مطالبی كه 
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كه بخواهیم تحلیل كنیم. اگر گفتیم  یچیز هر به نسبت هستند؟ چیزهایی چه كنیم ضرب هم در توانیممی

بر حسب موضوع هم باال رفتنی است یا نه؟ بر حسب  آیا. رودت، میزانش باال میرود، شدّ-كه علم باال می

نسبت هم باال رفتنی است یا نه؟ و برحسب كیفیت هم باال رفتنی است یا نه؟ شدت را بگیریم حول محور و 

است.  بعد هم قُرب برایش قائل شوید. این كم و زیاد شدنی است یا نه؟ حاال در خود این مرتبه یک ظرفیتی

 [؟] قابل[ ؟] باید یا گیریمخواهیم با قُرب معنا كنیم، همیشه ]؟[ می-در این ظرفیتی كه می

باید به معنای ظرفیت باشد، یکی ارتقاء ظرفیت ]و[ یکی ]هم[ میزان ارتقاء را نشان دهد. ]چون[ ارتقاء  یکی

 آن به چیزی دیگر و شد دترشدی شد، نزدیکتر كه حد همین گویید،بدون میزان نیست. یعنی قرب را می

. میزان شدت هم باال رفت. حاال ما شد شدیدتر هم زمانا و. رفت باال مکانا كه گوییدمی وقتی. كنیدضافه نمیا

 صفت كه این صرف به شد جدید موضوع نه؟ یا شودخواهیم ببینیم آیا اینجا رسیدیم موضوع جدید می-می

 بقیه همین است؟ در عمال مرتبه سه این كه مببینی خواهیممی. شودنمی تمام است جدید

 خواهیم ما كه. محصولی یک نسبتی، یک. داریم موضوع یک. كنیممی بحث درباره كه اینظر از رابطه صرف

 درست تکنیک. است من تصرف موضوع این كه گوییدمی یعنی. كنیدمی مکانی تصرف كه وقتی در گفت

 خواهیممی اظام است. حاال من خدمت در كه است راندمانی هم محصولش. است تکنیک این مثالً كردنش

 گوییممی وقتی رسیممی كه جا این به آیا مثالً هستند؟ اوصاف از ایدسته چه اینها[ ؟] عبارت این آیا بدانیم

 را این ما كه بوده الزم كه بوده چیزی چه عالقه رفتن باال. است عالقه، رفتن باال. است سیاسی اول صفت

 این[ و] بیاوریم باید را ظرفیت یا بگذاریم؟ اینجا توانیممی اید؟ آیا ظرفیت رسنج باید جهتی چه از و ریم؟بیاو

 موضوع ظرفیت ارتقاء. است اولمان موضوع ظرفیت. اینجا هم این باال این ظرفیت یعنی بگذاریم؟ باال باالی

نجا بیاید. میای باید ارتقاء موضوع یا.  بیاید فرهنگ در باید ارتقاء چگونگی) ارتقاء سطح و است دوممان

 آیدمی باالتر چه هر هاعالقه كه بگوییم خواهیمبیاوریمش در قوائد برای اینکه روشنتر شود. می واهیمخ

 كار اال و[ ؟] دارید نفر سه شما كه ایعالقه. آیدمی تشکیالت به بوشهری آقای از عالقه یک. است شدیدتر

شود. اگر نباشد تصرفِ شدیدتر  شدیدترود. و معرفت هم ش شدیدتر عالقه باالتر آیدمی هرچه باید. شودنمی
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 شدت عالقه، شدت یعنی بیاید؟ بدست این تا كنیم ادغام هم در باید را عالقه از رده چند ما حاال. آیدنمی

 شدت در یزی؟چ چه در. تشکیالتی تولی و عالقه شدت، نویسیم-می. كنیم معنا. باشیم داشته را این تولّی

دارد. شدت، یا باال رفتن شدت عالقه و تولی تشکیالتی است. نسبت به  فیی نسبت، معنی وصعالقه. ارتقاء

 تشکیالتی یچه چیزی؟ نسبت به باال رفتن دوباره نسبت صحیح را بنویسیم، ظرفیت شدّت باال رفتن عالقه

 دمننی شما عالقهیع. تشکیالتی عالقه شدتِ ء،ارتقا معنی رساند می را ارتقاء معنی رفتن باال آن اوّل كه

 هستید كه تولی زیاد شود. این عالقه ]شما[ نسبت به موضوعی است كه، خود آن عالقه است. 

   عالقه نسبت به عالقه. یعنی یک وقت نسبت حساسیت عالقه خود عالقه است.  خود تولی است.س

كه باال برود، عالقه  دارد عالقه كند؟رسیدگی می  یعنی سرپرست معاونت سیاسی تشکیالت چه چیزی را ج

. است سیاسی یافراد نسبت به تشکیالت، یعنی ظرفیت عالقه را بخواهد ببرد باال، حاال این عالقه ]یک[ عالقه

 باال را دیگری اینکه به نسبت دارد، عاملیت كه حالی عین در باالتر، والیت به دارد تولی خودش عالقه این

 پیدا عالقه كسی كه وقتی یعنی. شود مالحظه توانداعلی هم میف صفت كه نکنیم فراموش حال عین در. ببرد

  ؟)عالقه خود شودمی تركیب این خود عالقه با كند،می

   این ]عالقه[ ضرب در ظرفیت ارتقاء شد، یا ضرب در عاملیتِ فاعلیتی شد؟س

؟ بر اساس تعلق آن خواهدمی چه اساس بر خواهد؛می چی برای خواهد،می عالقه ارتقاء كه گوید  وقتی میج

 این حال. است سیاسی معاونت برای مصداقا این. عالقه موضوع نفس در خواهدبود؟ عالقه پایینتری را می

 یک با كه دارد اییک عالقه سپ كند،می اعمالی یک كه دارد عملی یک و دارد چگونگی[ یک] دارد عالقه

 همین مالِ فقط این، آیا. كنده گفتیم معنا تمام میك بیانی این با. كندمی مالاع را عالقه آن خاصی كیفیت

  باشد؟ تواند می هم پایینتری سطر مال یا است سطر

   برای آقای بوشهری هم موضوعیت ندارد؟س

 كه این به نسبت. چطور. این به نسبت. دهند  اگر موضوعیت ندارد، این سه با هم یک عمل را انجام میج

ک ضوابط سیاسی خاصی داشته باشد. كه آن ضوابط یک شدتی را نشان دهد. ی باید. باشد خردتر خیلی یدبا
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 در شودرا الاقل می چیزكیفیتش هم اینجا معین شود. ابزارش هم اینجا. عملش هم اینجا معین شود. یک 

 به داشت عالقه شودمی كه ادد قرار توجه مورد را این شودمی. رسیممی بعد[ كه] كرد معنا عام بصورت اینجا

 آقای خود. تواندنمی یا. باشد تواندباال رفتن عالقه. آیا خود موضوع نفس خود آقای بوشهریان هم می

 خودش. باشد فاعل بخواهد خودش. برود باال اشتشکیالتی عالقه شدت كه. باشد داشته دوست بوشهریان

ر محاسبه و تصمیمش د كه شدتی. باشد داشته اسبهمح. را خودش كند كنترل ساعت سر. كند عمل منضبط

 . اشاست. عالقه است نسبت به باال بردن عالقه

   به این معنا فردی است و تشکیالتی نیست؟س

 هاعالقه جریان تا.كنید را كاری همچین توانیدمی شما كار آخر یعنی. عمل این رتبه آخرین شود  آن میج

 ند درست...ك پر ارزیابی خود خودش اسبهمح برگه كسی هر یعنی. بیفتد راه

 . دهد ساعت سر را  ؟. )كند پُر[ كه] ارزیابی خود برگه[ شود  یعنی اثر این مطلب در تشکیالت، ]میس

  بخش سیاستِ سیاستِ سیاستش باید بیاید یک چیزی را نشان دهد. فرهنگ سیاست سیاستش یک ج

 چیزی را نشان دهد.  چیزی را نشان دهد. اقتصاد سیاست سیاستش هم یک

 ابهام مقداری هنوز ؟ كنیم استفاده معادالت از بخواهیم چگونه كه ها  حاال در صورت معنا كردن همینس

 .داریم

 رتبه در دارد عالقه این گویید  هرگاه متصرف باشد در چیزی. در رتبه تصرف یعنی همین كه شما میج

بگوئیم فاعلیت دارد. اگر اینجا  اگر است صحیح دارد، عالقه دگوییمی آوریدمی كه را اول صفت یعنی. فاعلیت

شدت، فاعلیت دارد در خود  بهفرهنگ بود، صحیح است بگوییم كه كیفیت دارد. فاعلیت ]و[ عالقه دارد. 

 اعمال شودمی این كنیدشدت. تحلیلی كه شما می كنید برای فاعلیت دارید. اینجا نسبت به اینکه عمل می

اوصاف هم عین فاعلیت و قابلیت و عاملیت كیفیتی دارد كه می یعنی. دهدمی عاملیت معنی و این در شما

 شودمعنی عاملیتش. حاال اگر گفتیم كه این دومی هم می ودشمی كه دارد هم تصرفی و قابلیتش معنی شود

 حاال. بنویسید توانستیدمی هم فاعلیت دانستید شدت شما را سیاست. فاعلیت در فاعلیلت در فاعلیت شدت
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علیت در فعالیت اگر اینجا نوشته شد. فاعلیت در فاعلیت در فاعلیت. این یعنی چی؟ یعنی در فا در فاعلیت

است نسبت به این رتبه و این رتبه خودش هم تعلق به این دارد ]و[ هم خودش عامل است  لاین رتبه عام

 در)؟ 

 در خودش تصرف شده....  ظاهرا خودش است. فاعلیت خودش است. خودش دو بار س

 در عشق تواندمی عشق. كند گیری جهت را محاسبه بار یک. كند اصالح تواندیک بار خاطرش را می خودش

 دارید؟ اشکال كردنش معنا در اینکه یا است؟ نظرتان مَدِّ خاصی چیز االن. باشد تواند می هم عشق در عشق

 د روشن هم هست برای ما.كنیسیم بندی دارید معنا می  اینکه ما االن متوجه هستیم كه بر اساس این تقج

 در گاهی. ظرفیتش خود در گاهی. كندمی عمل چی در كنید عمل خواهیداستاد  حاال  آیا وقتی می ج

 معنای به كیفیتش در گاهی تر،پائین خصوصیات تا كیفیت تا گیریممی جهت از. باشد فرهنگ كه جهتش

 توانید. میكنیدگاهی محصول را نگاه می و نسبت گاهی. كندمی نگاه ار تصرف موضوع گاهی فیه متصرف،

  ؟)در

 گفتید؟ كه كیفیت همین شود  یعنی سومی میس

 . دهد  یا ظرفیت را هم توسعه میج

 . شودمی گیری جهت همان كه فاعلیتش كیف شودس  این می شاگرد

 در بار چند به هم ظرفیت خود گاهی گوییممی. كندمی پیدا ارتقاء چطوری ظرفیت گوییمج  می استاد

 عنوان به جا هر كه باشیم داشته توجه باید سیاست، سیاستِ سیاسیتِ گفتیم وقتی. است ضرب قابل خودش

موصوف مالحظه  جای به جا هر. كنیممی مالحظه را تعلقش داریم كه اینست معنای به شودمی لحاظ صفت

 . كنیم می نگاه آن به ظرفیت عنوان به داریم شود،می

  آید؟  سیاست هر جا به معنای وصف باشد عنوان تعلق میس

   بله، و هر جا به عنوان موصوف باشد ظرفیت می باشد. ج

   ما همین مطلب را راجع به فرهنگ هم داریم؟س
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   )؟ ج

 در كه است موقعی آن و كنیمن ظرفیت به فرهنگ نگاه میعنوا به كه فرهنگ، فرهنگِ گوییممی وقتی

 صفت معنای به كنیممی نگاه كیفیت معنای به كه موقعی آن. باشد موصوف موضوع و باشد فیه متصرفٌ

دارد.  ضوعیمو معنای. دارد ظرفیتی معنای گیریممی كه موصوف. است هم كیفیت شودمی جهت كه. است

 یریم معنای كیفیتی و جهتی دارد.گولکن وقتی كه معنای صفت می

 مسلط را بکارگیری این كنیم؟ معنا خواهیماز اینها استفاده كنیم در هر مرتبه كه می   به چه صورتی ماس

 .نیستیم

  ؟)دیگر كه میآید نظرم به است ترراحت كه شکل هر به. كنیم پُر باید را جدول یکبار آید  من به نظرم میج

 آن روشن است. فقط در این معنا كردن... نه

 ...سیاست نویسیممی قتیو مثالً آییممعنا كردن می در

   مثالً یک نمونه دیگر این را یا این را بفرمایید تا ما با این مقایسه كنیم.س

   كدام؟ج

   فرض كنید مثالً این را معین بفرمائید؟س

  فرهنگِ فرهنگِ سیاست. فرهنگ كه به معنای كیفیت بود به معنای صفت. كیفیت به معنای صفت، صفتِ ج

است. یک دوِ دو. كیفیتِ كیفیت در اینجا صفت است برای كیفیت كه موصوف است. كیفیت. اولی فرهنگ 

. است بحث موضوع كیفیت ظرفیت این. كیفیت ظرفیتِ كیفیتِ. ظرفیت كیفیتِ. شودظرفیت كیفیت می

 یت.كیف ظرفیت كنید؟ نگاه خواهیدمی شما را چیزی چه ظرفیت

   كیفیت منظورتان سطحش است؟س

نگ است. این فرهنگ اولمان به معنای صفت است. فرهنگ دوم كه كیفیت است. به   نه فرهنگِ فرهج

 را كیفیت اصالً یا است كیفیت ظرفیتِ كنید درموردش صحبت خواهیدمعنای موصوف. موصوف شما كه می

عمل  درتِختلفی باشد. یعنی بنویسیم ظرفیت قم چیزهای وصفِ ظرفیت بگوئید توانید می شما. ننویسید
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می تغییر در مرتبا كه گیریداعلیت، ظرفیت قابلیت، ظرفیت عاملیت، ظرفیت را جزء امور عامی میفرضاً ف

 صفت خواهدمی بعدش است كیفیت موضوع ایشان كه دلیلی همان به یعنی نه؟ یا بگیرید كارش به توانید

دوم است. این  سیاست كه موصوف مین سیاستمان را كه بخواهیم بیاوریا مثالً. سیاست موصوف برای شود

خواهید بیاورید یا نه كه مال این خانه بوده، ظرفیتِ كیفیت بوده است. -موصوف اول وصف كیفیتی را می

می نظر یک كنیمموصوف است برای كیفیت. اگر گفتند ظرفیت تکنولوژی به دلیل ظرفیت بودنش نگاه می

 صفت را آن و گوییمیک چیز دیگر می یل تکنیک بودنش برای ایجاد یک چیز دیگر اقدام كند.دل به. دهیم

 كه هواپیما برخالف نیست ساعت در كیلومتر دویست از بیش اتومبیل حركت تکنولوژی ظرفیت. دهیممی

کنیک ت ظرفیت. كیلومتر دویست آن و نهصد این. است ساعت در كیلومتر نهصد تا ساعت در حركتی ظرفیت

 گوییمیلومتر است ولی ظرفیت حركتی هواپیما را میماشین كه اصطکاك آن روی زمین است این دویست ك

. گیردمی قرار موضوع كه است وقی. كیلومتر نهصد كیلومتر سیصد گوییممی كه این. ساعت در كیلومتر نهصد

عوض شود؟ آیا كیفیتش می خواهیدمی چیز چه ولی. ببریم باال را ظرفیت كه كنیم درست چیز یک ولی

 درست بنزینی یک خواهممی كه گویید-می گاهی  ببرید؟ باال خواهیدرا می شود، یا قدرتش وضع خواهید

 هواپیمایی یک. كند حركت كیلومتر نهصد بتواند و باشد خوب ماشین یک برای احتراقش قدرت كه كنم

 یکا فالن درست كردید ولی این یک تکنی ؟ بنزین یا مایع اكسیژن حاال. كند حركت كیلومتر نهصد

 فرهنگی كیفیت یک این كه گوییدمی شدید عالقه شدت. برساند بتواند را سوخت این تا اهدخومتناسبی می

. شود واقع كیفیت صفت تواندمی ظرفیت. شودنمی اال و. شود واقع سرعت این در بتواند تا خواهدمی دیگری

 اینجا در عشق دتش كه گویید. میتظرفیتی است كه برای سوخت نیاز اس از غیر تکنیک ظرفیتِ ارتقاء ولی

 رود؛ بکار صفت معنی به هم تواندمی این كه داریم ایعالقه شدت و ظرفیت شدت یک پس. است ضعیف

 به هرجا  رود می بکار موصوف جای به همیشه . )است شدن ضرب قابل خودش در خودش باز اینها یعنی)

معنای موصوف بکار رفت.  باشد. هر جا به ترفت. معنای حاال كیفیت باشد. ظرفی بکار صفت عنوان

 ظرفیت)؟ 
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 [؟] كه فرمودید مختلف مقاطع در كه تعریفی با كه آید  اینها به نظر میس

 بود؟ فرهنگ فرهنگ، یا داشت كیفیت این كه كنم سؤال خواهمس  حاال می استاد

 س  این تعاریف را شروع كنیم بگوئیم و جلو بریم بهتر است. شاگرد

احت اینجا. همانطور كه شروع كردیم. روی این جدولها تاریخ )؟  اگر درست تر است. اینها را بنویسیم ر یعنی

  ؟) آخرش تا نوشت شودبه نسبت كمتر تعریف را می

ر مراتب د حتی و. كنیم ضرب آن در خواهیم  تسلط كافی ما به این مدل نداریم. به اینهایی كه بعد میس

 مرتبه در. است چیز یک وصف مرتبه در سیاست همین حاال مثالً. كندمختلفش كه معانی مختلف پیدا می

 دیگر چیز یک موصوف

 این صفت اگر این. صفت عنوان به فرهنگ االن گوییم  االن سؤال اینست كه ما اینجایی كه داریم میج

 یک در ولو. شوداز وقتی است كه صفت واقع می غیر. شودمی واقع موصوف كه وقتی فرهنگ است فرهنگ

 یا دیدش صفت این به بشود كه كند تغییر مثالً فرهنگ از باید چیزی شودمی واقع موصوف وقتی. شدبا  ؟)

 حاال ؟ كه است ظرفیتی معنی كند تغییر بالصطالح فرهنگ از میتواند كه چیزی آن. ندیدش صفت این به

 ید بنویسیم. بنویسیم كیفیتِ ظرفیت.گویمی شما كه اینطوری ما اگر

 .نوشتیمگر خودمان میرفتیم جلو اینطوری می  ما طبیعتا اس

 برای را شدت ظرفیت خواهد  خوب اگر اینطوری بخواهیم بنویسیم این ظرفیت شدت با آنجایی كه میج

رفیت شدت، این ظ كیفیت میکند كه فرق ؟؟ ظرفیت كیفیت اینجا گوییدمی مثالً یعنی بریم، بکار سیاست

 است.  یتداشته باشد؟ كیفیت كه دارد. این فرهنگ كیف معنایش با خانه قبلی چه تفاوتی باید

   ظرفیت شدت، كیفیت شدت. ظرفیت ندارد. س

می مثالً. كند  حاال اگر كیفیت ظرفیت شدت گرفتیم هم فرهنگ و هم اقتصاد و هم سیاست را معنا میج

 . شدت ظرفیتِ شدتِ گوییمبنویسیم سیاست فرهنگ، می خواهیممی كه آنجایی در گویم
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 یعنی فرمودید؟ فاعلیت. نباشد شدت شد قرار اش  البته این شدت اولیه اگر وصف باشد. سیاست معنیس

 . است موصوف سیاست كه است وقتی آن از غیر. است وصف سیاست وقتی

داریم كه تعلق به موال است. یک  فاعلیتی یک شدت ظرفیت تعلق شدت ما كه گویید. یعنی میدرسته

 .مادون به تعلق و سرپرستی شود،آن هم تصرف در مادن است و هر دو هم سیاست میعاملیتی داریم كه 

   پس باید این شدت عوض شود؟س

   عاملیت باید باشد یا فاعلیت؟ تعلق به موال است یا تعلق به مادون؟ شدت تعلق.ج

   تعلق ظرفیت شدت است.س

   تعلق ظرفیتِ شدت را شما در خاطرتان چی میدانید؟ج

یت به عنوان صفتِ فرهنگ سیاست و اقتصاد می تواند باشد. ظرفیت جهت و كیفیت؟ جهتِ ظرف خود

 سیاست یا فرهنگِ سیاست، ظرفیت یا جایگاهش، كیفیتش یا)؟ 

همه در هم قابل ضرب است. یعنی موضوع، نسبت، محصول در همه شان حضور دارد. ظرفیت، جهت،  اینها

 یلیت در همه است. كمیت، كیفیت، توسعه در همه حضور دارد. كیفیت در همه است. فاعلیت، قابلیت، عام

  باید بتونیم از اینها استفاده كنیم در )؟  یعنی ببینیم كه وقتی می گوئیم شدت، شدت، شدت، ما باید س

 )؟ 

   عین این كه صحیح است شما بنویسید سیاست، فرهنگ و اقتصاد. ج

   زمان و مکان را كجا بنویسیم؟س

ر شما تعلق را كه اصل باشد و حركت زمانی و مکانی را بگیرید در واحدی كه در همه اینها می  آنوقت اگج

 را اینها از كدام هیچ كه واحدی یعنی. باشد توانندمی اینها همه در كه واحدی كه این یعنی. باشد تواند

گر مکان و زمان را در اینها . شما اکانیركت به تَبَعِ فاعلیت. حركت اعم از زمانی به مح فاعلیت از. ندارید

 می نشان را زمانی تعلق فاعلیت معنای. دهدبخواهید االن این عاملیت معنای تصرف در مکان را نشان می

 نسبت. پذیرشهاست نسبتها. بینیدمی را نسبت یعنی. كنیدمی مالحظه را قابلیت ببینید اگر نظام در دهد
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. است نظامتان كل در تانجایگاه كندی كه موال ایجاد می. ظرفیتیریدبپذ مجبورید ظرفیت در را اولیه

 زمان باشد، خواهم نمی كه بگوئید و نکنید قبول كه توانید نمی. است ظرفیتی یک دارای كار اول از حركتتان

  ؟)توانید-نمی بریده جدول یک عنوان به را مکان و

می كاربردیتر كنیم استفاده توانیمنه می  راهنمایی بفرمایید این جدول را كه در بکارگیری معانی، چگوس

 این در. ادبیات جهت از و موصوف و صفت سوخت جهت از است نسبت چندتا این. باشیم خدمتتان در توانیم

با مضاف و مضاف الیه  فموصو و صفت بین فرق. «الیه مضاف و مضاف» گویندمی اضافه را اینجا حالت

 و مضاف بین گذارندمی فرق انددو یکی است ولی بعضی گفته اینست كه دو اسم جدا از هم است. كه هر

 حاال. باشد الیه مضاف و مضاف باید كه گویدمی ظاهرش تغییرات از اینجا. موصوف و صفت و الیه مضاف

 نه؟ یا بحث در دارد هم تفاوتی

شروع كنم  ینست كها صحبت اینجا شود  حاال آن یک بحث دیگر است كه معنای اضافه در اینجا چه میج

 شودمی كیفیت كیفیتِ. فرمودند اینجا االن كه. اینست در هم دقتش. شودمن اینها را پر كنم ببینیم چی می

. بگویید توانیدهم می تكیفی جهتِ یا جهت كیفیتِ بگویید، توانیدمی ظرفیت كیفیتِ. ظرفیت كیفیتِ

می توانید در اینجا بگوئید. یعنی گاهی میتا را  سه این و بگویید توانیدمی هم عینیت در تأثیرش كیفیت

. دارد قرار سطحی چه در فرهنگ كه بگویید هم توانیدمی. فرهنگ فرهنگِ یعنی. ِكیفیت جهت بگویید توانید

 . بگویید توانیداینکه در جهت نفس جهت هم می كما. بودنش پایین یا بودن باال ظرفیت لحاظ به

   منظورتان از سطح است؟ س

 كه است صحیح حیوانی، ملکوتی گویید،می را موال به تعلق شما بعد. موال به تعلق گوییدینجا می  شما اج

 بردار اصالح هم جهت این خود آیا. است جهتی دارای گوییدمی كه همین. است كدام تعلق جهت بگویید

 پس نه؟ یا رودمی باال فیتظر رود؟نمی یا رودمی باال عالقه شدت شودمی اصالح كه جهت نیست؟ یا است

 تر یافته توسعه ظرفیتش بگوییم خواهیممی. كنیم نظر آن به توانیممی هم ظرفیت لحاظ به و جهت لحاظ به

 در. جهانی سیاست در كنیدمی تصرف گاهی. بلندگو در كنیدمی تصرف گاهی. شما كنیدمی تصرف حاال. شد
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می تصرف جهانی فرهنگ در گاهی و بینیدصادی میهم اقت ار گو بلند كنیدمی نگاه گاهی اقتصادی سیاست

 ظرفیت. است شدن كوچک و بزرگ مال ظرفیت. شود كوچک و بزرگ تواندمی موضوعش هم آن كه كنید

  ؟) مقصدتان طرف كدام به. است مقصدتان قید جهت. است توسعه قید

   ظرفیت قید توسعه و جهت قید مقصد شد؟س

 معنا تواندمی توسعه هم و جهت هم باشد؟ داشته وجود تواندهایی می  بله. حاال برای فرهنگ چه چیزج

 و است یافته توسعه امریکا در مادی فرهنگ. است یافته توسعه مادی جهت در بگوییم توانیممی. باشد داشته

با یک توسعه بیشتر و  یگاه جهت ولی است مادی دو هر جهت نیست، یافته توسعه هند در مادی فرهنگ

 . كنید مالحظه توانیدیک توسعه كمتر است. از جهت به نفسِ خودِ جهت، ظرفیت را میگاهی با 

 دید؟ را فرهنگ ظرفیت شود  یعنی از طریق جهت میس

 به بردمشان بعد نسبی كفر به آوردم را مردم مطلق كفر از من كه بگویید كنید تقسیم توانید  جهت را میج

 توسعه همراهش. نه یا است جهت اصالح این. گویممثالش را میعصمت.  به بردمشان هم بعد نسبی عدالت

 نه؟ یا است مالحظه قابل مراتب این همه در هم یافتگی

 ج  بله. تغییر ظرفیت است. شاگرد

س  تغییر ظرفیت به چه معنا؟ به معنای این كه فقط جهت را از بد به خوب بردیم؟ پس بنابراین  استاد

 را شدت قید هرجا. باشد ضعیف و شدید تواندباشد. كما اینکه مادی هم می و ضعیف شدید تواندملکوتی می

-می را دوتا این خود جا هر. ظرفیت بگوییم است صحیح آوریدمی را ضعیف شدید. است صحیح آوریدمی

 توانیممی را فرهنگ یعنی بیاورید توانیدمی فرهنگ در را همین عین. جهت بگوییم است صحیح آوریم

 باید تركیبها با متناسب. كیفیت ظرفیتِ كیفیتِ بگوییم توانیمفیتِ كیفیت یعنی جهتِ كیفیت، میوییم كیبگ

 .كنید پیدا بتوانید شما

را قید سیاسی می زنیم، فرهنگ سیاستِ سیاست قید جهتی پیدا میکند، برخالف وقتی كه قید خردِ  فرهنگ

 فرهنگ می زنیم كه معنی توسعه را می دهد.



 بسمه تعالی

 اختار تشکیالتس

 9جلسه 

1818 

االسالم و المسلمین حسینی: تمایل را در نظام تمایالت هرگاه اینجا باشد، تمایل به یک موضوع را  حجت

 میل. است شیء یا و مخلوق یا انسان یا آن طرف كه است تعلقی موضوع یک به تمایل معنای. دهدنشان می

 . است نسبت یک به تعلق تمایل خالف به دهدمی نشان را تصرفی

   تعلق به خود تعلق؟ س

  بله، به فاعلیت فاعل. اقتصاد هرگاه اینجا باشد به معنای نفس تصرف است. یعنی تحقق اصل كه در ج

 را این حاصل. شودنازلترین مرتبه است. هر گاه در این باشد معنایش تصرف در وضعیت نظام حساسیت می

است. به عبارت  صرفشفهوم مورد تم نفس اینجا. تصرفش مورد ،مفهوم و شودمی واقع تصرف تمثل نظام در

 دهیدمی انجام شما كه فرهنگی كار خالف به هستند تصرف موضوع و شونددیگر حدود و كیفیات ساخته می

 حدود در تصرف حدود، در شما تصرف این. ندارید حدود در تصرف به توجه ولی هستید، كیفیتش دنبال به و

مفهوم است و در جای دیگر حدود عینیت است. آثار  حدود حساسیت در تصرف قیقتح در و است خارجی

 عینی آن است و باید عوض شود. در ابتدا نوشته باید عوض شود و یک سری اشیاء مورد تصرف واقع شود.

   سیاست را در مرحله اولش فرمودید تمایالت؟س

ق به اخالقهای خاص و تعل و است مولی به تعلق كه را اخالق رنگ آید  بله. در مرتبه دوم، این میلها میج

 ـ است انسان غیر و انسان از اعم شیء ـ شود،می اشیاء به تعلق وقتی[. دهدتعلق به اشیاء است را ]تغییر می

 . شودمی اقتصاد است، شیء به تعلق وقتی

   تصرف در آثار فعل است؟ س

   نه تصرف در سیاست است. ج
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 كه اثری تشکیالت كه آیدمی نظرم به فرمایید،قسمت را كه در اینجا با شیء می  من به طور كلی سه س

می عوض معیارش یعنی. تعلقاتش در گذاریدمی اثر وقت یک. گذاردمی اثر دوستان فعل آثار در آنجایی یعنی

را یعنی كیفیتِ فعلش  د،كنیمی عوض را تصرفاتش وقت یک كنید،می عوض را معیارشان وقت یک. كنید

[ بلکه. ]گیردمورد توجه قرار نمی« اصلی»كنید. یعنی در یک تشکیالت هیچ گاه موضوع به لحاظ -عوض می

 . است «طبع» به

 باشد؟ چطور باید فرماید  یعنی اگر سیاست بخواهد وصف تشکیالت پیدا كند میج

 یست.و مستقل مورد لحاظ ننح به شیء خود هیچوقت شود  در سه مرتبه تصرفهایی كه میس

  آثار درست است این جدول یک بار باید بیاید روی اوصاف. یکبار روی آثار ]كه آن[ اعم از آثار انسان و ج

 آثار شیء. و یکبار هم باید بیاید روی افعال و اشیاء. 

 نه؟ یا آورید  شما شیء را هم میاستاد

 .آیدنمی كه آید  به نظر ابتدائی میس

 انسانی یا فقط انسان؟    تشکیالت اعم از امکانات وج

   امکان و انسان. س

   اگر جدول تخصیصتان امکان و انسان باشد، باید بشود امنیت. ج

 این به كه داریم سیاست تعلق یک هم آنجا و. آیدمی دوم مرتبه در كه است ای  تعلق به اخالق برنامهس

یگر كیفیت و یا سیاست است. مرتبه جهت و مرتبه د یک فرهنگ فرمودید، سیاست جهت شودمی عبارت

 .بنویسیم دیگر جای فرمائیداخالق را قبال اینجا نوشتیم حاال می

 از یکبار. بگیرید سیاست اوصاف را هااین كه گیرید؟نمی یا گیریداینست كه این سه تا را سیاست می سؤال

ت، فرهنگ، اقتصاد. از ینجا نوشتیم شد سیاسا از هم یکبار. اقتصاد فرهنگ، سیاست، شد نوشتیم اینطرف

 . میل یعنی سیاست: گوییداینطرف كه نگاه كنید می

 یعنی جهتِ میل.  فرهنگ
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 یعنی تصرفِ میل. اقتصاد

 میل یا ...؟ جهت

اعم. كاری نداریم االن در این جدول قیدی برای موصوف است یا نه. شما كلمه فرهنگ سیاست اقتصاد را  نه،

ردی هنوز به عئوان صفت موصوف نبود. خود سیاست را حد اولیه را چه یکبار معنا كردی. در معنایی كه ك

 معنا كردید؟

   ]؟؟[س

   حد اولیه فرهنگ را چه معنا كردید؟ج

   كیفیت.س

   حد اولیه اقتصاد را چه معنا كردی؟ج

   عاملیت.س

 از. كنیم خرد پایین رویم  اینجا سیاست شما از پایین اگر آثار را دسته بندی كنید. جایی كه از اینطرف میج

 كه باال بیاورید مخروط یک بصورت را تشکیالتتان. باال بیاوریم كنیم بندی دسته را اینها بخواهیم اینطرف

تأثیر سیاست فرهنگی در كل نظام  نسبت بنویسید و بکشید برایش مْنتجه یک. سیاست بشود اش-نتیجه

دم، رابطه، نحوه عملکرد است، همه اینها بیاید در این اینقدر نفر است. باید اینجا هرچه اقتصاد، امکانات، آ

باالیی قابل جمع باشد. به این دلیل بوده كه ما موصوفها را اصل قرار ندادیم و نگفتیم این سیاستِ فرهنگی 

اقتصاد. آمدیم صفت و موصوف را تركیب كردیم. برای اینکه این خانه فرهنگِ سیاستِ اقتصاد است و این 

 رهنگِ اقتصاد است. معنی تقوّم این سه با هم در اینجا حاضر است. خانه سیاستِ ف

 بعضیها اینجا كه بود این شد،نمی جمع ولی شدمی تجزیه و كشیدیمفرقش با جدولی كه در قدیم می یعنی

 هم این. نبود واحد موضوعش چون. نبود جمع قابل. این با شدورد. دیگر قاطی نمیخمی گره و بود سیاسی

 . شدندهم می زا بریده بریده، هم هاپایینی. شدنمی قاطی هم دیگری آن و شوندمین قاطی

   یعنی یک ضرب هم باید از آن طرف انجام شود.س
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   ضرب شده، ضرب كردید. ج

 یعنی ]؟[ گویید  این اقتصاد سیاست كه میس

اقتصاد را شأنش گرفتید. از   یعنی شما االن از این طرف سیاست را اصل قرار گرفتید. سیاست و فرهنگ و ج

 هم بار سه. است هم در دوتا این ضرب ترتیب حاصل كنیداین راه بالعکسش كردید. حاال اینطرف كه نگاه می

نها نیستند كه شما دست بگذارید و تا آخرش ای از هیچکدام یعنی. نکردیم ضربشان یکبار. شدند ضرب درهم

 . چیست خانه این. گوییمشد. مثالً فرض كنید این خانه را میبیایید و صحبت از سیاست و فرهنگ در آن نبا

و سیاست را دارد. اقتصادِ فرهنگ، اقتصادِ اقتصاد. پس اینجا شما هم قیدِ سیاست را دارید و هم قیدِ  اقتصاد

 فرهنگ را دارید. چهار قید اقتصاد هم دارد. یعنی هر جا نگاه كنید؟

 . باشید اشتهد باید قید شش ای  یعنی در هر خانهس

 فرهنگ،» از را قید تا شش كه كنیدنمی پیدا ایانهخ هیچ كه بینیدمی كنید، نگاه وقتی ای  در هر خانهج

 . باشد خالی اینها از یکی[ یا] «اقتصاد سیاست،

   ]؟[س

 اداقتص از خبری دیگر و است فرهنگی خانه این ی  یعنی ]در[ هیچکدام ]نیست[ كه مثالً بگویید، كه همهج

 . نیست آن در اقتصاد و است سیاسی یا و نیست آن در

اقتصاد قیدش را ما نداشتیم باز همین مسئله بود. این پایین خودش مرتبه اقتصاد است. آن هم مرتبه  اگر

 فرهنگی است. این هم مرتبه سیاست است. باز هم ]؟؟[ یعنی سیاست یک، سیاست دو، سیاست سه. 

 شود؟وری پر كنیم روی آن نحوه، ببینید این هم اینطوری می  حاال اگر یک جدولی همینطج

   ببینید سه تا خانه را دارد. اگر یک وجه تمایزی با آن داشته باشد كه كیفیت ضربش فرق كند. س

   یعنی اگر مثالً ما اینجا سیاست گذاشتیم. اینجا فرهنگ را گذاشتیم. اینجا اقتصاد. این زیرش را برداشتیم. ج

 در طولی ضرب كردیم عرضی ضرب نکردیم .... ]؟[  هرچه قس

   اگر هر سه سیاست باشد. بحث در این است كه چگونه باشد؟ج
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   آیا این فرهنگ باشد و آن دیگری وقتی ضرب شد؟س

-می سریع. كردن تلف وقت نه و است كردن حرام كاغذ نه[ ؟] صورت از مقدار یک كه آیدبه ذهنم می من

. یعنی ذهن آوردمی بیرون تشطّت از را ذهن[ چون] ارزدمی مختلف احتمالهای. یمكنمی مقایسه و نویسیم

كه مثل یک كلمه واحد  تمیتواند مقایسه كند و ببیند این و آن چگونه است. این عباراتش به صورتی اس

 .نویسیممی و گیریممی كاغذ تا دو ما حاال آیدنیست و راحت چگونگی آن به ذهن نمی

 ؟؟؟

 . شودیم چطور میبینمی خوب را فرضش. ندارد كاری. شودشما طرحش را ببینید چطور می االن این

 انشاءاهلل به ضرایب بیشترتوجه كنیم. یعنی اگر شروع كنیم به معنی كردن. به غیر از معنی كردن ؟؟ ؟؟

 را اقتصاد ،سیاست فرهنگ،. شود  مجبوریم در اول قالبش را درست كنیم و بعد معنا كنیم چون ]؟[ نمیج

 در مراتب مختلف اجرا شود.  باید كه است گونه همان كردیم، معین را حدش كار اول كه

   االن با توجه به همان حد ما باید شروع كنیم. اینطور نیست كه ما ]؟[س

 فاز بعد بحث شده در سطر دوم. شما آن را كه پر كردید. یعنی

   حد اولیه سیاست چیست؟ج

 اعلیت در ظرفیت.  سیاست قرار شد فس

   در ظرفیت فعل یا در ظرفیت خود؟ج

 شاگرد  در ظرفیت خود. ج

   فاعل تعلقش به فعل نسبت به خود است. یا تعلق به فاعل موالست؟ج

  این معنای همان تعلق موالست. این به معنای همان تعلق به موالست. ؟ ظرفیتی ایجاد شده در میدان س

 . تعلقش كند پیدا شدت دارد وستد. كندظرفیتش اعمال فعالیت می

   فاعلیت در میدان فاعلیتش نسبت به كیفیت تعلق است یا نسبت به خود تعلق است؟ج
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 كیفیتِ در كیفیت. كند عوض را هاسفارش خواهداست. فاعلیت می« سفارش»  در اصل موضوع بحث ما س

 .شودمی تقسیم خودش این  فرمودید) بعد. گذاردمی اثر فاعلیتش

 خود این كیفیت فعل، پس بنابراین فاعلیت، حدّ اول فاعلیت، سیاست یعنی ]؟[  ج

 جهت در فاعلیت بلکه نیست[ ؟] در فاعلیت نظام، در اجمال به چون فرمایید؟  یک معنای باالجمال میس

 .است

اِعمال   این فاعل تعلقِ به موال دارد. فاعلیت ]؟[ كیفِ تعلقش، مفعول فعلِ اولیه خودش است. كیفیت ج

فاعلیت در چگونگیِ تعلق به موال اولین فعل ]؟[ حضرتعالی نظرتان اینست كه فرهنگ، سیاست، اقتصاد؟ 

 سیاست كالً. چه ربطی داشت به اینجا كه فرهنگ سیاست و اقتصاد است؟ 

 شاگرد  همه آن فرهنگ است.  ج

   تماماً فرهنگ سیاست، فرهنگ سیاست، فرهنگ سیاست بدون تفاوت؟س

 ه آن است.  همس

   تفاوتش در فرهنگ است. فرهنگ یک. فرهنگ دو. فرهنگ سه... س

 شود؟سیاست یک، سیاست دو، سیاست سه، به چی گفته می این

   سه مرتبه از تمایالت.س

  سه مرتبه از تمایالت را با سه مرتبه از فرهنگ و سه مرتبه از اقتصاد. كه برای هر كدامش یک معنای ج

ینجا. سیاست دو یعنی سیاست فرهنگ مثال. سیاست دو چیست؟ اینها همه سیاست است. خاصی قرار دادید ا

. سیاست در سه یستیعنی با قید یک، دو، سه هم سیاست است؟ یعنی سیاست فرهنگ و سیاست اقتصاد ن

یت مرتبه است. یعنی تعلق در سه مرتبه. نه اینکه مثالً تعلقِ نسبتِ به، فعل موالیی یا تعلق نسبت به كیف

 . خوردفعل موالیی. تعلق به تصرف فعل موالیی نیست. یعنی قید سیاست فرهنگی اقتصاد بصورت عدد نمی

 گیرید؟می ای  در خود سیاست در چه مرتبهس
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 و سیاست شکل در شودمی ظاهر و شودبه شکلهای مختلف  پیدا می تعلقات یا سیاست كه گویید  یا میج

 علی حد یک. كنیممی حده علی را اقتصاد و فرهنگ سیاست، معنای گویید،می یا. اقتصاد شکل در و فرهنگ

 گوییمامور تعلقی مثالً می به. فرهنگ گوییممی ذهنی امور به. اقتصاد گوییممی عینی امور به مثالً. حده

 گویید؟می گونه این كه هاییاین برای كنیدمی تعاریفی چه[ شما. ]سیاست

 [؟] كه ستون این به نسبت گوئید،تصاد كه می  این سیاست، فرهنگ، اقس

  ببینید شما یک تركیبی كردید با عدد نوشتن، مفهومِ عددی را معین نکردید كه چه قیدی را به آن ج

 اعمال اولین كه گوییدمی. بنویسید را «یک» نیست الزم و بنویسید را قید خود «یک» گوییدمیزنید كه می

 . گوییدمی سیاست اولیه حد را این. است فاعل غیر[ ؟؟] از فاعلیت

   این موضوع است و سه بعد دارد. س

  فاعلیت سه بعد دارد. دارای سه بعد است: الف: سیاست و سیاست یعنی، اعمال  فعالیت در نفسِ ظرفیت ج

 تمایل و جهت تمایل.

-است. و از این می   خود این تعلق است. از جهتی غیر از اینکه خود فاعل متعلق است. فعلش هم متعلقج

 بیشتر یا كمتر ظرفیت تواندتواند فعل دارای ظرفیت بیشتر یا كمتر باشد. همینطوری كه خود فاعل می

 د ملکوتی ]یا[ حیوانی باشد. توانمی فعل یعنی. باشد داشته

 چیست؟ دارای سه بعد است، بعد سیاسی ]؟[ فرهنگ

 «. شدت ظرفیت»یعنی شدتِ جهت آن.  ظرفیت

 حاال دارد جهت. دومی در. شودفاعلیت. ملکوتی یا ؟ به شدت جهت فعل جهت تعلق شدید می   اعمالس

 . است این فاعلیت اولیه حد. كرده پیدا شدت

 بعدش شدت و یک بعدش كیفیت باید باشد كه بشود جهت.  یک

   شاخصه من ظرفیت است.س

   ظرفیت تمام شد. شد شدتِ ظرفیت فعل یا تعلقِ فعل. ج
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 . فعل جهت شدت شودمی می  در دوس

 گوییدمی كه هستید قائل جهت برای ظرفیتی كه این یا شوداستاد  جهت آیا وصفش به شدت می س

 را تعلق پیدا كنید یا بگویید انعکاس تعلق.  نفسش خواهیدمی را كیفیت شدت؟

 جهت؟ شدت گوییدانعکاس تعلق هست و نفس برابر تعلق نیست، چطور می اگر

من از شدت، تعلق نیست؛ یعنی جهتِ جهت. اینجا هم منظور من از شدت ظرفیتِ ضربدر   منظور 2س

 ظرفیت است.

   اینجا ظرفیت فعل است. ج

 كیفیت یا عاملیت میشود اینجا. شود. قیدش اگر فعل باشد، جهت فعل میفعل جهت شود  اینجا هم میس

 . است اشتباه آن كه كردم خودش فاعل جهت ظرفیت اصل درضرب من تصرف در فعل

  در عین حالی كه این سه را از هم جدا كردیم ولی پیداست كه ابعاد سیاست، تعلق و فاعلیت هستند. ج

 یعنی در قدم اول باالجمال مشخص است كه فاعلیت، در آن اصل است. 

 استاد  اگر فاعلیت در آن اصل باشد چرا شدت را از اول آن برداریم؟  س

فعل قرار دادید. اگر قیدِ فعل قرار ندهیم یعنی بگوییم ظرفیتِ فاعلیت و نگوییم    چون شما این جا قیدس

 ظرفیت فعل. 

 باشد؟ ضعیف و شدید تواند  مگر فعل نمیج

  در مرتبه اول آن هم دوباره در درون خودش است. فاعلیت اگر تعریف كنیم كه خودش اعمال فاعلیتش س

 . فاعل ظرفیتِ شدتِ شوداعلیت ببینیم. این میرا در نفس خودش ببیینیم و منتجه را در ف

 شما دارای یک شدت تأثیری ]و[ یک وزنی است.  فعل

 . بشود ضعف و شدت به تبدیل تواندنسبت فعل، شدت الزم نیست. اگر چه خودش درون دوباره می به

 نید؟توانمی یا است یفضع یا شدید فعل این كه بگویید و كنید مقایسه هم با توانید  یعنی شما افعال را میج

   بله. س
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 چه؟ یعنی گوییدمی «درونش» به بگویید؟ توانید  پس بنابراین چرا نمیج

 شدید كه بگوییم توانیممی«[ ظرفیت فعل]»كه معلوم است. در درون « ظرفیت فعل»  شدت ضعف یعنی س

 . است تقسیم قابل[ این و. ]است ضعیف یا

   بیرون آن یعنی چه؟ج

ن ظرفیت فعلی كه االن عمل شده یعنی اعمال فاعلیتی كه در ظرفیت آن شده در اصل ظرفیت   باید ایس

. كنیم تعریفش بخواهیم فاعلیت نفس خود[ ؟. ]شودفاعلیتش كه اعطاء شده. تركیب كه شود در ]؟[ می

 ی ]؟[برا فاعلیت جدید ظرفیت دهدمی نتیجه شده اعطا كه سابق فاعلیت نفوذ و این فاعلیت نفوذ یعنی

 را  فعل خود شودمی آن از قبل ولی. شودوقتی كه موال امضا كرد. تركیب شد تحقق و ظرفیت جدید می بعد

 درون و بیرون. است خودش عین. نیست كه بیرونش این شود؟نمی یا دانست ضعیف و شدید و كرد مالحظه

 ظرفیت. شودفاعل می برای اخالق و شده محقق كرد[ ؟] موال كه وقتی را فعل این. است فعلی یک ؟. ندارد

 دیگر درون و است لحاظ قابل این خود دیگری، چیز با شود تركیب كه این از قبل ولی. بردمی باالتر را فاعل

 .ندارد معنائی

   به یک معنا یعنی عین ظرفیت. س

   وقتی عین ظرفیت شد دارای شدت و ضعف است. ج

   یعنی ظرفیت از اوصاف شدت ضعف است. س

كه ـ به « شدت»  بله. ظرفیتِ شدتِ فعل یا جهتِ شدتِ فعل یا تصرف شدت فعل. منظور شما از تاداس

 معنای تعلق است. ـ چیست؟

معنی كنیم، دیگر « تعلق»  ظرفیتِ شدتِ فعل به معنای تعلقِ فعل است. ]وقتی[ خود ظرفیت را هم 2 س

 .است تعلق عینِ ظرفیت كه شویمالزم نیست بیاید. معتقد می

 ـ فعل تعلق ظرفیت این آید؟م اینجا فعل ما اگر متعلق است به موال تعلقش را چطوری میببین خواهم  میج

  خیر؟ یا رساندمی را شدت معنی خودش ـ بگذاریم تعلق ظرفیت اگر
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   موضوع باالجمالمان و تعلق به فاعلیت موال را هم در این قسمت بیاوریم.س

فعل. عالوه بر آن كه نفس فاعل تعلق به موال دارد فعل آن هم تعلق به موال به فاعلیت را كه در خود  تعلق

دارد. اگر ظرفیت تعلق فعل به موال معنای ]؟[ آیا منزلتِ فعل بیان كننده شدت در نظامِ فاعل است؟ پس 

ل به موال. جهتِ تعلق به موال؛ تعلق فع مبنابراین اگر ما بنویسیم ظرفیت تعلق به موال كافی است. اگر بنویسی

 هم اقتصاد مورد در توانیممی آیا كه، است آن سومین از سؤال حال. گیرداین هم معنای كیفیت تعلق را می

  بنویسیم؟ موال به فعل تعلقِ تصرفِ

   باید بنویسیم عاملیتِ تعلقِ فعل از طرف موال. س

دوم خود او  زمان یعنی) خود ونماد مرتبه در كند  عاملیت وقتی با فعل موال تركیب شود حضور پیدا میج

 متعال خداوند اینکه از قبل است؟ ایمرتبه چه آن قبل حاال. شودمی ترقوی این كه  شودهم مادونِ خود می

 كند؟ امداد را او

   جهت را باید معین كند.س

 شود؟   متصرفِ عاملیت چطور واقع میج

   عاملیت در جهت ]؟[.س

رده بودیم كه تعلق برای فاعلیت به موال كه موال در فاعلیت قید فاعلیت كند.   عاملیت را این گونه معنا كج

 خود در تصرف ولو. قید در تصرفش از موال فعالیت طرف از باشد موال نماینده این كه، شودمی این اشنتیجه

 . باشد

   عاملیت را منصوب به ]؟[ ؟س

   منصوب به عاملیت پس از امضا و اعطا. ج

 .نیست توسعه بحث اینجا ولی كنیمام است آن وقتی كه بحث توسعه می  این در نظس

   قبل از توسعه آیا اقتصاد داریم یا نداریم؟ج
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 مجموعه درون است، حركت بلکه رود  اقتصادی كه داریم به معنایِ منزلتی نیست یعنی منزلت باال نمیس

 زلت در نظام ندارد. لیتهای تَبُعی كه گفتیم این حركت دارد. ولی تغییر منفعا مثل

 كه تصرفی و شودمی سیاست آن تصرف شدت و شودمی آن جهت این و كند تواند  تصرف در خود كه میج

 .شودمی آن اقتصاد كندمی خود در

   سر چه كسی است؟ ج

   به معنای تغییر منزلت. به معنای حركت فعالیت ]؟[س

. دهد انجام تواندمی فاعلی یک گفتید و برگرداندید را صاداقت اولیه حد شما ؟. دارد ؟ گویم؟ كه من می این

 كند؟نمی پیدا راه یا. نباشد منصوب كه كندمی پیدا راه تحققها. شده ایجاد تغییر چه برهان نظام در برهاناً

 این در توسعه است و آن در توسعه نیست. كه اینست فرقش و كند  در توسعه باشد راه پیدا نمیس

 افه یک فاعلیتی است كه ]؟[كثرت اض یعنی

 . شود اضافه آن به جزء كه نه. شوددر وحدت فاعلیتش است. یعنی اوصافش دارد عوض می این

علیت فا برای را فاعلیت از رتبه یک. شود  یک رتبه از فاعلیت را نداشته باشد. اصالً نظام فاعلیت ایجاد نمیج

 بیان رتبه این در توانیدهستید آیا فاعلیت اقتصاد را هم میتبعی هم قائل باشیم. لکن با همین رتبه كه قائل 

 كنید؟

 دار خدشه اصلش بفرمایید كه تا سه این از بخش هر در. شود  اگر نتوانیم كه اصل فاعلیت خدشه دار میس

 . شودمی

   متصرف فیه آن فعال نفس فعل است. نه چیز دیگر و نه خودش.ج

 نحوه تعلقش باید. كند عوض تواندمی را آن فعل فقط. شودعوض نمیخود آن كه بدون امداد موال  اوصاف

 . است ثواب و عقاب محاسبه. است قائل برایش فاعلیت كه همانجایی. تعلقش قید. تعلقش

 . كند عوض تواندمی را تعلق تعلقی، فاعلیت گوییم  میس
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 ملکوتی یا كندمی تصرف موال به تعلش نفس در. كند تصرف موال به تعلقش نفس در تواند  یعنی میاستاد

 . دارد جهت یک و ظرفیت یک فعلش بنابراین پس. كندمی حیوانی یا و را او كندمی

 مال عاملیت[ ؟؟] را عاملیت یک. عاملیت نه[ ؟] را فاعلیت در عامل چون. بگوییم توانیمرا دیگر نمی عاملیت

 عامل. است فاعل خودش فعل در[ ؟؟] عاملیت نایمع[ ؟] فاعلیتشان اینجا. كنندنهایی است كه توسعه میآ

باشد. به جز با تقومش با  خودش اخالق و خود قید آن ولو كند تصرف بخواهد قید در كه است موقعی آن

 . شودامداد موال نمی

   در توسعه روشن است. عاملیتی است در خود كیف ]؟؟[س

از امضا باشد. عاملیت قبل از امضا ]؟[ شما.    عاملیت در خود كیف چه عاملیتی است. عاملیت باید پسج

 فرمانبری قبل از امضا و فرمانبری در تقاضا چگونه فرمانبری است؟ 

   ملکوتی باشد.س

 كه گوییدیم باشد، فاعل[ ؟] تخلف حق اگر. بزنید قید تواندنمی دیگر دهید  خیر، حق تخلف به آن نمیج

  چی؟ یعنی عاملیت

 ؟  یعنی فاعلیت یعنی چیس

 از فاعل. طرف از فاعل فعلش كیف در كه بگویید خواهید  نه. سؤال ]؟[ عاملیت قابل است. شما كه نمیج

 امداد فاعلیت وقتی اینکه كما. است طرف از فاعل باز بودن حیوانی در ببرید بیاورید خواهیدمی یا را طرف

است. یکوقت ملکوتی انتخاب كرده  وهنحال این حیوانی انتخاب كرده بود. و امداد شد. این یک مو طرف از شد

 حیوانیت انتخاب این  خود شما شود،برای امدادش. یکوقت حیوانی انتخاب كرده برای امداد. وقتی امداد  می

 دانید؟نمی یا[ ؟] در دانیدمی شریک را هم

   اصالً در هیچکدام از این سه مرتبه امداد موضوعیت ندارد. س

 عیت ندارد پس عاملیت هم ]؟[ عامل غیر فاعل است. عامل یعنی فاعل از طرف.   احسنت، اگر امداد موضوج

 كنار؟ زند  آن معنی را میس
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   تصرفش صحیح است. تصرف در فعل كردید.ج

   عاملیت به معنای نیابت. موضوعیت ندارد.س

 نیابت به موضوعات كرد آن وقت عقاب و ثواب دیگر معنا ندارد؟  اگر

ه چه معنای است. ظرفیت تعلق، جهت تعلق و فاعلیت در تعلق. عاملیت باید بشود و   تصرف در اینجا بج

فاعلیت در تعلق در رتبه قبل از عاملیت باشد. فاعلیت در تعلق باید باشد. تعلق فعل به موال، مفعول فاعل 

 نفس فعل است.

   این نفس تعلقش شد.س

 فعل یک وقت آن... موال به تعلق در فاعلیت بعد. دكن تصرف تواند  یک تعلق ذاتی داشته. در آن تعلق میج

 . باشد داشته فاعلیت تا بگیرد همیشه باید را تعلقی

 . بگیرد قرار فاعل تصرفِ موضوعِ تواندتعلق به موال  فاعلیت در فعل تعلق به موال می فعل

 فعل ایشان یعنی. كند پایین و باال را آن تواندما یک فعلی داریم. فعل ذاتی داریم. ولکن این فاعلیت می یعنی

 فاعلیت[ ؟] دوم مرتبه برای. بگیرد قرار فاعل تصرف موضوع تواندمی. است ذاتی فیزیک مال كه موال به تعلق

یم فعل تعلق به موال دارد. یعنی آیا فعل هم به وجود و بگوی فقط یا بگوییم توانیممی ما موال، به فعل تعلق در

. باشید قائل مختلف منزلتهای فعل برای یعنی. گوییمالتر ]یا[ فعل پایینتر مینفسش متعلق است؟ كه فعل با

 نسبت فعل منزلت یعنی موال به فعل تعلق در فاعلیت وقت آن هستید، قائل مختلف منزلتهای فعل برای اگر

 .موال به

ه مرتبه طی می  ]؟؟[ همین كه گفتیم ظرفیتِ تعلقِ فعل به موال منظور ما فاعلیت است.  در این جا سس

 یک حیوانی یا ملکوتی خواست و جهت به خود ظرفیت میدان در كه. كندمی پیدا تحقق فاعلیت تا شود

 .جدید فاعلیت این. كندمی پیدا تحقق

 تا سه حركت، وجودی یک عنوان به فعل نفس كه گویندمی ایشان گویند؟می چه صدوق آقای دانید  میج

 به و دارد ضعیف و شدید و است موال به متعلق[ فعل] این خود اینکه اول بگیرید، نظر در برایش تقسیم
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اولیه حد معنای به كه است كیفیتی اینکه، دوم. فاعل شخص وجود مثل. است مالحظه قابل سیاست عنوان

 . ظرفیت یک، به شودفعل كه دارای این سه مطلب است. فعل تبدیل می نفس  الف. است فرهنگی ی

هم باید تحقق تصرف بنویسید. آن وقت اینجا هم میگویند كه اگر بخواهد بنویسیم، فاعلیتِ  جهت. اینجا دوم

فعل در نفس فعل به چه معناست؟ اینکه تصرف شود. متصرف فیه شما چیست؟ فعل اگر فاعلیتِ در فعل شد 

 عبارت به .گیریدرا می یتصرف معنای هم و جهتی معنای هم. گیریدهم معنای ظرفیتی را شما از آن می

 . است متصرف خودش یا. است تصرف وسیله فعل دیگر

   فعل موضوع تصرف است.س

 شوید؟  اگر موضوع تصرفِ فاعل شد، برای تصرف در آن دوباره نیازمند به یک فعل دیگر نمیج

   این  فعل  رابطه بین فاعل و موال است.س

 ه است؟  اگر به جای تصرف بگوییم فاعلیت تحقق این فاعلیت  چگونج

   فاعلیت را تقسیم كنید اشکال فارغ از ذهن است.س

   یعنی تصرف در نفس خود اما نه به معنای ]؟[2 س

   تصرف در اثر خود نه در نفس خود. ج

 [؟. ]آیدمی توسعه در گوییم  بله. یعنی آن اصلی كه میس

 بگوییم بیاییم را اقتصاد حد اگر. شود روشنتر تا كنیم صحبت اش  حد اقتصاد به نظر من باید كمی دربارهج

 . دیگر فعل یک با یا فاعلیت با است فیه متصرف فعل كه

-می فاعلیت این وقتی یعنی. گیریم  با فاعلیت بگوییم یعنی اگر فاعلیت را به معنای نفوذ فعل جدید میس

 منصوب شدمی رصاد فعل اینکه از قبل. است این به منصوب فاعلیت. شودمی صادر آن از جدیدی فعل كند

می صادر فعلی هر[ ؟] نفس در. نیست آن به منصوب شودمی صادر آن از فعل كه است فاعلی. نبود این به

 . است این مال شود
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 تحقق نفسِ جا این تحقق شودمعنای ایجاد است دیگر. در این رتبه به معنای ایجاد ]است.[ ایجاد می به

 .ظرف با جهت در تحقق

 [؟] مرتبه در میکند بیان را جدید سدود كیفیت. شودقاضای جدید و سدود جدید می  بیان كننده ت2 س

 بگوییم كه این تحققِ تعلق است؟ توانیممی

  تحققِ كیف فقط منصوب به فاعل كردید تعلق كه مال موالست بنابراین این ظرفیتِ كیف، جهتِ كیف و س

 تحققِ كیف است. 

 را تصرف. است فعل كیفیت تحقق كه گوییدلیه این كیفیت را شما می  كیفِ فعل، یعنی آن تقاضای اواستاد

 .موضوع به فعل تعلقِ در فاعلیت. نویسیدمی تحقق جا این در

   در این جا كیفیت، بیان كننده خصوصیت اقتصاد نیست.2 س

 . است فرهنگ مال كیفیت كه كنم بحث خواهم  میج

 نیست؟ روشن اینجا تصرف خصوصیت قید حاال. است نظام به منسوب. است كیفیت اش  در سه رتبهس

 .شده محقق كه تعلق تعلق تحقق شما دارید قبول را فعل تحقق

   تعلق فعل نه تعلق فاعل.ج

 [؟] یعنی گوییم  تحقق فعل كه میس

  یک فاعلی داریم كه ذاتاً متعلق است مثالً شما تکوینا خداپرست هستید. ولی فعل شما یک شیء دیگری ج

 هیچ كه ایمرتبه اعال و مرتبه اَدنا در. دهدبر آن اساس كه مخلوقِ شما است، شما را عذاب یا ثواب می است،

الطلبی كه ما داریم در اینجا  وجه همان[ است] الطلب وجه گوییمه مینکرد پیدا خارجی صدور هنوز چیز

 . كنیمتقسیم می

   وجه الطلب كیف آن تعلق اولیه نیست.س

ظرفیت و تحقق هم دارد. فعل هم است. اگر بگوییم كه علم، اقتصاد و ایمان جهت دارد. هر    كیفش است وج

كدام از اینها را بگیریم و ]اراده كنیم[ كه فاعل را عقاب كنیم. بگوییم چرا این گونه خرج كردی، چرا این 
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 حساب عقاب شودكه نمیشما نخورد  یتفاعل به اشگونه فکر كردی، چرا چنین كردی و ... این اگر حد اولیه

می بعد. بنماید او با كار هزار یا صد و بیاورد نظام در بعد شما، برای بیاورد باید را اشاولیه حد. باشد داشته

 این بنابراین پس. دارید عقاب قابلیت و مطلب این در باالستقالل دارید سهم میلیاردیم یک شما كه گوییم

فعل به موال. تحققِ تعلق درست هست. شما حد اولیه را كه معین  تحققِ تعلقِ تِكیفی شد معین هم آخری

ین را به لحاظ خاصیتی كه برای شما ا گاهی و خریدم من را میکروفن این[ مثالً] كه بگویید توانیدكردید می

 .كنیدمی منحل هم را فرهنگی خاصیت اقتصاد مجموعه در هم گاهی. گوییددارد می
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 طبقه طبقه، این كه این یکی. رسانداالسالم و المسلمین حسینی: دو چیز بود كه ما را به تردید می حجت

بقه اقتصاد است. بنابراین باید خصلت اصلی این ط طبقه، این. است فرهنگ طبقه طبقه، این. است سیاست

. اولین طبقه داخلی سیستم مبگیری یک شماره را سیاسی نظام اولین اگر حقیقت در را ایشماره سه یطبقه

 و. را آخر طبقه چهار و بگیریم ایشماره و. بگیریم ایشماره سه را داخل طبقهِ دومین را.بگیریم ایدو شماره

سه شماره ای كه در حلقه وسط است برسیم اشکال این است كه از یک طرف باید حتماً  این به هنگامیکه

 عطف باید اقتصاد فرهنگِ سیاستِ شد،این فرهنگ نمی یشاخصه اگر و باشد فرهنگ یشاخصه، شاخصه

 موصوف یک و اقتصاد سیاستِ گفتیم می طور این و دادیم می قرار صفت برایش را سیاست و دادیممی قرار

 اگر. باالتر یاما اقتصاد ] می شد و موصوف دیگر ما فرهنگ می شد و موصوفِ دیگر سیاست. در طبقه

 بیاید ترپایین چه هر است این معنایش و. دادنمی اصال نظامی معنی و شدمی ریدهب اول از شدمی ریاینطو

 . دهدمی دست از را شدن جمع امکان و كندمی تجزیه

طور كه عمل كردیم سیاست و فرهنگ و اقتصاد را برای سیاست صفتِ اول قرار دهیم. همان خواستیممی اگر

 باز كه بزنیم قید چهار را اینجا باید یا كه است این اشکالش ظاهراً كه. شدشکل میآنوقت در فرهنگ، دیگر م

یعنی فرهنگ «. سیاستِ سیاست گِفرهن سیاستِ» بگذارید اگر چون چرا؟ شودنمی حل هم زدن قید چهار با

عنوان  بگویید به«  بگویید. اینجا هم اقتصاد سیاست. سیاست« فرهنگِ فرهنگ»را وسط بگذارید. بعد هم 

صفت اول در این سه تا ذكر شده. فرهنگ به عنوان صفت اول در خانه ردیف دو و اقتصاد به عنوان صفت اوّل 

فرهنگ باشد. ولی اگر درست كار را برعکس كنید. یعنی طبق  هذكر شد است. در حالیکه خانه بنا بود خان
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 «.سیاست فرهنگِ» بگذارید گفتند هم هابعضی و. «فرهنگ سیاستِ بگذارید كه گفتندنظر آقای حسینی كه 

  یکدانه؟؟ حاال. است دوم موصوف طبقه اینجا بگویید. را صفت نه كنید اضافه را موصوف بیاید

 شود؟می چطور شود: یعنی فرهنگ را بیاوریم آخرش... آن وقت ضربدر موصوف اولی كه میس

 هم این. «سیاست فرهنگِ» هم این .است سیاست هم مان  اگر گفتیم سیاست به معنای صفت. موصوفج

 رسیدیم كه خانه این در موصوف هم سیاست و اوّل صفت عنوان به اقتصاد هم این و موصوف هم این و صفت

معنایش چه  هن موصوف دوّم در این معنای كمی دقت كنید كعنوا به فرهنگ صفت بعنوان سیاست بگوییم

  یک صفت عنوان به سیاست شود؟می

 . «فرهنگ سیاست سیاست». باشد فرهنگ كُالًّ مانموصوف اگر

 ... شود: ثابت میس

 ...شود: تا كجا ثابت میج

 : آن سه تا عین هم است.. س

 : حداقل آنجا بنویسید فرهنگ... س

 ویسم فرهنگ ؟ دو...بزنید االن یکی...ن: نه اینجا میس

می گاهی كه را موصوف این. باشد مانموصوف این یعنی باشد، یکی مانصفت و كند فرق مانموصوف اگر

. بنویسید اینجا فقط را هایشفرهنگ بعد. «اقتصاد فرهنگ سیاستِ» برای دهیم قرار وصف را خودش گوییم

 اینجا؟ كه تایی سه

 : یعنی از باال ضرب كنیم... س

 سیاستِ یاستِس» یعنی. نه یا شودمی یکی خانه تا سه كه اینست آن و. شود: بله. فقط یک اشکالی پیدا میج

 كه شویممی مجبور پس[؟؟] این با باید «.فرهنگ فرهنگِ سیاستِ» بنویسیم اینجا بخواهیم ما اگر. «فرهنگ

موصوف باید اقتصاد باشد.  اینجایاست است و س اینجا موصوف اینکه كما. باشد فرهنگ حتماً مانموصوف

سیاستِ سیاستِ »كنیم و یعنی بنویسیم نهایت اینست كه در اینجا به سیاست یک صفت یک موصوف اضافه 
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این موصوف دومی در اینجا داریم. این موصوفِ موصوف،  « فرهنگِ سیاستِ سیاستِ فرهنگ»و « فرهنگ

صفت تشکیالت است. كما اینکه تشکیالتتان  جااین مانوّلا موصوف اینکه كما. شودصفت تشکیالت می

دیده شود. حاال اگر باز اینطوری كنیم.. باید یک صفت در  تشکیالت سیاسی است. و منتجه باید از راه سیاسی

باال و یک موصوف در پایین یک صفت هم در اینجا اضافه كنیم. كه بگوییم سیاستِ وصف دو و وصف یک، 

 ... فرهنگیموصوف یک و موصوف دو سیاستِ 

 : موصوف دو باید اول باشد. 1س

 : چرا؟ ج

 .است ترپایین اش: چون موصوف دو رده1س

 : حاال مهم نیست. االن شماره زدیم ]...[ 2س

 ]...[ گویم: نه موصوف را می1س

 : موصوف هم همینطور ]...[2س

 : طبقه باید یک باشد]...[ دیگر ]...[1س

 بیرونی یپوسته آن بعد پیاز پوست مثل. بگیرید نظر در را متداخل دایره چندتا شما بگویم خواهم: نه، میج

 سیاستِ» كه بگیرید منتجه را نهایی یپوسته بعد. شوندمی تبدیل این به همه دبع بگیرید سیاست را

و این باید اقتصاد و این هم  موصوف عنوان به فرهنگ بگیرید را بعدش طبقه یک شودحاالمی گفته «سیاست

 اثراتی دارای هم فرهنگی و شود فرهنگی كه باشد اثراتی دارای مانسیاست باشد. بعد باید عملیات اقتصادی

 و چیز دو اینجا. كنیم معین شماره با ما اگر حاال. دهد نشان را قدرتش هم سیاسی و شود سیاسی كه باشد

 سیاستِ سیاستِ سیاستِ» بگوییم یعنی. شودقاعدتاً حل می تآنوق. كرد اضافه چیز دو باید هم اینجا

 «.فرهنگ

 شودمی پایین «سیاست سیاستِ» گفتیممی كه... داشتیم اول كه همان. شود: همان مدل قبلی می1س

 ...فرهنگ سیاست



311  ···························································································································································  

 : نه سیاست مقدم است. 2س

. اول مدل همان شودمی. شود: بله در رده اوّل در رده دوم. سطح اوّل، سطح دوم. این در این ضرب میس

 «فرهنگ سیاستِ سیاستِ شود می حاال

 ضرب باال از فرماییدمی حاال كردیممی ضرب اهپائینی قبالً ما. كنیم: فقط باالییها را در این ضرب میس

 «فرهنگ سیاستِ سیاستِ سیاستِ» شود می كه كنیم

 ش را بالصطالح از صفت به موصوف برگردانیم.جای خواهیممی. شودمی چیز چه ببینیم خواهیم: فرقش میج

 كردیم: یعنی سابق فقط صفت به موصوفی را معین نمیس

 موصوف دوتا اگر موصوفها ضرب در بعد حقیقت در. كندمی پیدا معنایی چه یاآ ببینیم كنیممعین می حاال

تا موصوف هم اصلی و فرعی دو این در طبیعتاً یعنی شود؟می چه اشمعانی اینها شود تركیب هم با بخواهد

 باید مشخص شود. 

دون ساختن مدل. : برای اصلی و فرعی و قرار دادن همین كار به ذهن ما آمد كه یک جدولی پر كنیم بج

 آن كند؟فقط كار ما به مفاهیم باشد. ببینیم آیا مفاهیم هر كدام عقب و جلو قرار بگیرد چه معانی پیدا می

. این به منزله مقاله است. ما ستا مقاله نوشتن از غیر. نویسدكه ادبیات می كسی مثل باشد حده علی جدول

 . بنویسیم مقاله هم كنیم معنی لغت هم اینکه تا. شدبا باید ترباید لغت معنی داشته باشد. این راحت

: مشکل است. یک دور باید از سطح لغت معنی برویم در معانی. تمام كه كردیم. بعد همه اشکاالت را در س

 كل ببینیم. در دو فصل برویم جلو... 

ایش مثالً این میاین واژه معن«. فرهنگِ فرهنگِ سیاستِ فرهنگ»: یعنی كارت پیدا كند. هر چیز مثالً ج

 .   شود

 به شودمی تبدیل دو سطح در آیدمی وقتی باشد ها: حضرتعالی نظرتان اینست كه اینجا اگر سطح عالقهس

 . صورت
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 دوم ستون در باشد فرهنگی ما تشکیالت اگر آنوقت. شودمی كیفیت اینجا و است ها: حاال اینجا انگیزهج

 سطح در باید كیفیت. دور در بیاید باید اقتصاد باید هم كارخانه حاال .باشد اصلی فرهنگ آن تمام باید كیفیت

شما یک تشکیالت ساختید  اگر كه اینست سؤال یعنی. سه سطح بیاید باید عمل و عینیت. بیاید دو

 بیرون باید مقاله جا یک كه دارید قبول اینکه یا كنند؟هیچ فرقی با هم نمی« فرهنگی و سیاسی و اقتصادی»

 .استکان زیر و استکان جا یک و بیاید

می كه سه و دو سطح در. باشد داشته نباید اختالف كسی است معنی لغت اول سطح در آید: به نظر میس

 ؟؟ كنی. معانی كه میكنی اختالف باید آید

 مدل كه داریم مدل اصل یک و. باشد نویسیم: یعنی یک اصل مدلی داریم كه باید جدای از آنچه اینجا میج

 یک شودنمی آن در و. داریم فرمول یک یعنی. اقتصاد بر هم و فرهنگ بر هم سیاست بر هم است اكمح

. مثالً اصل كنیمول موضوعه دیگر صحبت اص یک با برایش باید. باشد دیگر خصلت یک بر مقدم خصلتی

 عام باید این. اشدب هاتصرف سوم و هاكیفیت دوم. باشد هاتعلق و هاموضوعه در مدل اینست كه اول جاذبه

 لغت اگر. بگردانیم را این مختلف چیزهای با متناسب باید باشد عام اگر این و تصرف و تکیف و تعلق. باشد

. و اگر لغت معنی نداشته باشیم طبیعی است كه یمبگردان توانیماحت میر باشیم كرده درست را معنی

 نتوانیم..

 : این سطحش نباید تبدیل باشد...س

 اگر. است همین سؤال حاال. نویسندمی را مقاالت همه الفبا با گویید. یعنی اگر مثل این كه شما می: بله ..ج

ل هر نظام و تَکیفُها و یا تمثلها، تصرفها و ]؟؟[ سؤال او. یک ردیف این تعلقها، یعنی عبارت این كه گفتید

 ی یکی است. فرهنگ مثلاینست كه این اگر بیاید در یک دستگاه اقتصادی تمثلش با ت

 . است دو رده همان در یعنی.. بیرون رودنمی اش: یکی نیست. ولی ردهس

 بشود باید دیگر هم در ها: ولی تمثالتی اقتصادی است. اینجا باید تمثالتی باشد فرهنگی خاصیت ضرب اینج

می كه اعاوض قانون و دیگر باهم نیروها شدن تركیب باید تمثل آن موضوع ولکن. تشکیالت برای تمثل
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 گوییممی اقتصاد باب در. باشد فرهنگ موصوفش گوییممی لذا باشد؛ فرهنگ خود باید موضوعش گذارید

تش این باشد كه عملیات تمثل سازی و ضابطه سازی و خاصی خانه چند هر. باشد اقتصاد باید موصوفش

 بر جا این را ضوابط یدخواهكیفیت سازی را برای تشکیالت درست كند. ساختار تشکیالت. مگر شما نمی

چیزی باال و یک چیزی پایین باشد. در  یک ضریب وضعیت كه كنید فرض را ضوابط مثالً. بگذارید این اساس

 خوب خیلی مقاله اگر كه بگذارید شودنمی كه كارخانه در را این. شوداین دستگاه براساس این فرع بر این می

 [؟؟. ]باشد

 .شودتعیُین اقتصادیش فرع بر این می : نسبت به تمثل اقتصادی آن همس

: این تمثل اقتصادی كه تمثل علی حده است. اقتصاد علی حده. خاصیت این رده باید باشد یا اینکه باید ج

 بیاید در نفسش

 اقتصادی های: خاصیت همه باید؟ خاصیت این هم سیاست اقتصادی باید باشد. مثالً در كارخانه... انگیزهس

 اقتصادی تعینات اینجا و اقتصادی تمثالت ااینج. باشد باید

می كار كارخانه در كه كارگر یک تعلق به ما دستگاه در نجفی آقای تعلق كند: در همه سطوح فرق میس

 ]...[ كندبه او ]؟؟[ نفس تعلق فرق می نسبت كند

 آن همه كه دكنی تمامش خواهید: اگر نفس تعلقش را بخواهید فرق بگذارید در نظام سیاست چطور میج

 ... باشد الهی تعلقات گفتید اگر باشد؟ مادی باید كارگر یک تعلقات بهرحال یعنی. باشد؟ تعلق هویتش

 : راجع به كل منتجه الهی و مادی بحث دیگری است.س

 مقدم كه را روانی امور بدانیم مقدم را روانی امور كه اینست معنایش. باشد الهی خواهید: خوب این كه میج

 ]...[ مبداری

 تبعش به. شود تهذیب كارگر كنیماقتصاد هم امور روانی را مقدم می داریم... در كارخانه هم ما سعی می در

 ...كنم عرض خواهمرا می همین اینجا. بیاید بیرون خوب شیردان

 : روان اقتصادی باید تهذیب شود... س
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 : روان اقتصادی تهذیب شود یا اینکه مدعی...ج

 پرورشی سطح است كارخانه در چون كه این نه. شودرون كار خانه اقتصادی واقع می: تهذیبش از دس

 تهذیب كند كار كارخانه در برود كسی اگر مثالً را بودنش الهی و مادی نه. دهدمی نشان را تهذیبش

جایی  بیاید در یک گرا كندمی معلوم را بودنش الهی مادی اینکه نه رودنمی باالتر سقفی یک از اجتماعیش

مثل فرهنگستان قطعا سطح تهذیبش باالتر است. اگر هم برود در نظام سیاسی آنجا خیلی بیشتر است. سطح 

. انسانهاست پرورش فرمایید،را نشان میدهد. نه مادی و الهی بودنش. وگرنه اصل معادله مدیریت كه می

در فرهنگستان و هم در جبهه باید  در كارخانه هم هم باشد داشته جریان جا همه باید این تبع به محصوالت

 این معنی باشد.

 مطرح باید «سیاست سیاستِ» در باید این. اینها و خداپرستی. دركل گذارید: یعنی مثالً سیاست را كه میس

 [؟؟] داریم اقتصاد برای سیاست یک اقتصادش مثالً انگیزه باید اقتصاد سیاستِ در. شود

 لیت موال در فاعلیت خودش درست شد؟: مثالً بگویید تمایل عبد به فاعج

 : وقتی كه موصوف باشد س

 موال به عبد تمایل یک. است سیاست اولیه حد كه بگویید توانیدمی هم تر: حاال از اینجا ببینید كه پائینج

  گوئیممی را تمایل ظرفیت نفس گاهی

 : موضوع ایجاد شده.س

 ببرید خواهیدلقی كه این عبد دارد ظرفیتش را حاال میتعلقش حاال تع در گوییم: یکوقت عمل فاعل را میج

 باال؟ ببرید خواهیدنمی یا باال

 : ظرفیتش به فاعلیت است..س

 به شود لحاظ ظرفیت باید باال برود بناست منزلت اگر نه؟ یا باال ببرد خواهد:  آیا ظرفیتش و منزلتش را میج

 . سیاست اولیه حد عنوان
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باشد باید از سفارشها شروع شود یعنی از فاعلیت خودش باید شروع شود قبلش  : اگر كه موضوع خود اینس

 كه خارج از حیطه فاعلیت است یعنی این موضوع نیست

 نهایت، بگویم خواهممی بکند سیر كه كار آخر تا. شود: حاال بعد از اینکه سفارش داد چه چیزی اضافه میج

 چیست؟ ربطش مبنا و منتجه دیگر عبارت به غایت نه؟ یا كندریف میتع را اولیه كنه آیا

 ]...[ موال به دهد: سفارش این دارد میج

 سفارش؟ به نه اولش نسبت به. باال رفت این منزلت یعنی. شود: ولی باعث منزلت نمیس

 : سفارش این واسطه بود..س

یک كیفیتی را  ش به معنای كیفیت است..سفار گوئید: سفارش كار فرهنگی است. كیفیت را دارید میج

 نگاه بخواهید را كیف آن ظرفیت مگر. گوییدمی شما را موال به تعلقش كیف یعنی. كنیددارید ایجاد می

 . كنید

 ظرفیت به گردد: یعنی فاعلیتش در اجرای كیف اوّل كه بر میس

 دت؟مورد نظر است. یا نفس ش شدت ظرفیت شود؟: شدتی كه دارد شدت آیا به قید ظرفیت مالحظه میج

 ؟«سیاستِ سیاستِ سیاست»: ظرفیت شدت یا س

قبول است. امّا در حد اولیه مثل حد اولیه فرهنگ این حد اولیه فرهنگ: « سیاستِ سیاستِ سیاست»: در ج

 كیفیت شدت، كیفیت جهت، كیفیت. كندگفتیم كیفیت است. این كیفیت جاهای مختلف معنا پیدا می

 برویم كیفیت است.  جا هر ظرفیت

 ر  فرهنگ كیفیت است. : دس

 : در اقتصاد هم تصرف اصل است. حد اولیه اقتصاد هم تصرف است. ج

 .است منزلت در سیاست آیدبه نظر می این

 .كنیم توانیم: اگر نیاید چکار میج
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شتن گذا آن اصل سیاست. است تنفیذ آن اصل. شود: در تشکیالت هم یک تنفیذ ریاست جمهوری میس

 است. 

 شودشما بخواهید سیاست را طور دیگری معنا كنید بگویید كه تعلق منهای منزلت را هم می: حاال اگر ج

 .شودمی قریب منزلتش یعنی شودمی شدید تکامل در شودمی شدید تعلق كرد؟ فرض

ولیه، از ا منزلت نفس از این فرمودید كردیم: فقط این یک گیری داشت كه وقتی ما این را طرح میس

 كیفیت هم فرهنگش هم حركتی، پایگاه اولین. كنیم خارجش اگر آیدمی نظر به. شودج میموضوع این خار

بنا به آخرین  ودشخ و منزلت جا در تغییر در نه. است كیفیت در تصرف این، پذیرشهای نفس یعنی. است

 مدلی كه فرمودید نه به واسطه یک حرف است. اولین رتبه حركتی اولین رتبه فاعلیتی چیست.

 صرف در كیفیت است.: تس

 فرهنگ شود: پس میس

 .گیرد: با چه قدرتی یعنی تصرفش كه منهای قدرت انجام نمیج

 این، اولیه ظرفیت نفس این، منزلت نفس كردید: همه بحث ما اینست كه در جلسات قبل این را جدا میس

 .شودمی پیدا ما گیر كنیم خارجش موضوع از اگر نشده ایجاد این خود فاعلیت به چون

 : حاال سؤالم اینست كه ... حاال اگر ما گفتیم این اینجا اولین فاعلیت آیا چه كارهایی است... ج

 : اولین فاعلیت هر چیز تبعی است. فاعلیت تعلقی است..س

 : اولین فاعلیت، برای فاعلیت تصرفی، چیست؟ اولین تصرف چیست؟ج

 : اولین تصرف، تصرف در كیف استس

 ت؟: اولین تصرف چیسج

 : تصرف، زمانی است تعلق به ولی است. س

 : تصرف در كیفِ تعلق به ولی است.ج
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 تحققی حساب در بیاید كه این از قبل است فاعلیتش بگویید خواهیدمی یا كند: خود این تصرفی كه میج

 باشد داشته باید تصرف به تعلق باشدمی فاعلیتش به مستند تعلق. باشد تواندنمی كه تعلق بدون این خود

]...[ 

 : تعلق به تصرف خلق شده...س

 : ظرفیت ندارد هنوزج

 : خلق كردند تعلقی كه ]؟؟[س

 می باشد ملکوتی تواند می. باشد گوناگون تواندمی كه تصرفی این باشد؟ گوناگون توانداین تصرف می آیا

 می اینها از كدام هر در سؤال. باشد دو این از التقاطی. باشد دو این از تركیبی تواندمی و باشد حیوانی تواند

این عمل را انجام بدهد یا ظرفیت  و باشد شده خلق باال ظرفیت در یعنی نه؟ یا باشد ضعیف و شدید تواند

 پائین یا وسط، شدید، متوسط

 : سابق بر این است س

اطی یا : در اعمال، اعمالِ مساوی دارد نسبت به این سه تا یعنی اگر شدید است شدت ملکوتی یا التقج

 حیوانی مساوی یا شدید است؟

  این در شود: ضرب میس

 تواند درباره ملکوتی ضعیف اعمال فعالیت كند. می آیا. است شده خلق شدید گویم: نه میج

 : نه، این را حاج آقا شدت، متوسط، و ضعیف خلق شده.س

 : یعنی خلق شده یعنی خلق مال یعنی ظرفیت منزلت.ج

 ..[: این یک كلمه است ].س

 : این یا شدید یا ضعیف یا متوسط خلق شده حاال فرض این است كه شدید خلق شده است.ج

: به نسبت این شدید است... در این عمل كند شدید است. در این عمل كند شدید است. ولی در درون س

 شدتش او هم
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 و قوت دارد؟ ضعف

به او  داده اند آیا با همین شدت هم كه در فاعلیت اگر شدت و قدرت شدید و منزلت شدید را  گوییممی

 بکند؟ زیادش یا كم تواندعمل كرده در ملکوتی یا التقاطی یا می

 : نسبت به اصل ظرفیتش خیرس

 : توانش را دارد. ولی اعمال این تواناییج

 : اعمال در سطح دوس

 : اعمال جایش اینجاست این جایگاه اعمال ... ج

 اندهی و شدید است.: اعمال اولیه در این سطحهای فرمس

 هم اینجا در كه كند: اعمال اولیه چه ملکوتی باشد چه؟ چه التقاطی شدید است آیا فاعلیت ایجاب میج

 نه؟ یا كند عمل ظرفیتش برخالف بتواند

 در شدت در كنیم مطلق خواهیمنمی ما را شدت این ولی... كند عمل تواند: نه برخالف ظرفیت نمیس

 ف جدیدی می تواند باشد.ضع و شدت او درون در دادند كه شدید ظرفیت

 در تواندمی خودش فاعلیت سطح در اولیه سطح این بر عالوه اگر ضعف و شدت اگر كه بگویم خواهم: میج

 متوسط، شدید، اینجا بکشد اینجا هم اینطوری یکدانه ما كه است به حق. كند عمل ضعیف و شدید اینها

 ضعیف

 یعنی تبدیل در او متوسط و ضعیف رفتن نیست این اعمال ولی... یمبنویس توانیم: این را میس

 یک ظرفیت یعنی. آن یا این یا. كنندنمی استفاده. كنندشدید دو قدرت به آن دادند. ولی خرج نمی درسته

 فاعل اصل در فاعلیتش اعمال نفس در كردن خلق فاعل دیگر حرف یک هم ظرفیت اعمال و... است حرفی

تو حاال اگر در نفسش  باال فاعلیت به این تعلق به. شودفاعلیتِ می تعریف كه است درست نیست؟ یا است

 توانددر خود فاعلیت اولیه جاریست. یعنی یک شدت اعمالی دارد. كه می« سیاستِ فرهنگ اقتصاد»باشد... 
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 تومان یک یا ومانت هجده یا تومان ده تومان بیست از. اندداده او به تومان بیست. كند ضعیفش یا تقویت

  كند؟ج میخر

 است اعمال در كیفیت ظرفیت. شود: اینجا دیگر ظرفیت دارد ضرب در كیفیت میس

 اصل اینجا در هست اگر نیست؟ یا هست «اقتصاد فرهنگِ سیاستِ» برایش آیا گوئیم: حال در كیفیت میج

 سیاست؟ یا است كیفیت

 ]...[: سیاست در موضوع كیفیت است. سیاست اصل است س

د بگویید كه اصالً فاعلیت اصل است و هر سه اینها از شئون فاعلیت است یعنی ابعادِ یک چیز توانی: و میج

است. و ابعادِ فاعلیت جدای از این سه امر نیست. یعنی فاعلیت دارای سه بُعد است. یک عمل و دارای سه بعد 

 است. 

صرف كه میدان كیفیت است ت اولین ولی رفتیم هك درون در كه شود: حاال این سؤال اینجا مطرح میس

 دومی آن چیست؟

 : ولی این اولین تصرف كه میدان كیفیت است. دومی چیست؟ دو داریم سه نداریم؟س

: خیر، حال سؤال این است: آیا متصرفٌ فیه او االن تصرف یک كیف تصرف دارد. اگر شما در اینجا برای ج

یت تنهاست ولی اگر گفتید كه فاعلیت دارد و كیف بگویید توانیدیكیف تصرف متصرفٌ فیه قائل نشوید. م

از قدرت در یک  قدارظرفیتی از فاعلیت است. ظرفیت فعل معنایش یک نحو از تصرف است. اعمال یک م

 كیفیت و باز باید محقق شود یک تركیبی كه نشان دهد وضعیت فاعلیت شما را. 

وانیم یعنی مکان موال توسعه موالست. در تنمی رویممی جلوتر هرچه موضوع این در كه آید: به نظر میس

این موضوع باید قابل لحاظ باشد. نه به حسابی كه مال موالست. در این موضوعیت نداشته باشد. یک بخشی 

 از وجود نیست كه بتوانیم حذف كنیم...

 . نیدكمی كه كاری در موال به باشید داشته تولی باید. كنید حذف توانید: نمیج

 ....باید این گوییم: همین كه میس
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 .باشد فیه متصرفٌ نفسش. خودش نفس به نسبت. كند: در كاری كه میج

 نفوذ مگر آیا فاعلیتش همین یا نفسش این باشد: اینکه موضوع درست است. نفسش متصرفٌ فیه او میس

این را  وجود نفس كنیممی ظلحا وقت هر پس موالست؟ نفوذ بسط جز چیزی فاعلیتی نفس آیا. نیست موال

 نفس ظرفیت این را ]...[

 : یک كیفی از بسط نفوذ موالست.ج

 : بله، یعنی مطلقا تمام بسط نفوذ موال نیست... یک بخشی از نفوذ توسعه مکانی موالست.س

 : در كیفیتی. كه قبل از این كه عبد فاعلیت كند كه كیفیت وجود نداشته یعنی ظرفیت ایجاد شده بود كهج

به نفس ایجادش دست پیدا كرد موال. آیا موال به نفس ایجادش بسط پیدا كرد یا نه؟ این كیفیت را بسط ثانی 

وسط بگذارید به محض این كه  امی گویند به نفس وجودش یک بسط پیدا كرده بود؟؟ شما یک آهن ربایی ر

د به كیفیت چطور؟ به اعمال این آهن ربای الکتریکی متعلق به او ایجاد شد یک قدرتی برای او زیاد ش

 فاعلیت چطور؟ نفس تعلق او یکی است به اعمال 

 : فاعلیت هم باز اعمال تعلقی است بسط كیفی پیدا كرد موال در وجودش... ج

 : اینجا هم است.س

 طرح بعدش سؤال یک حاال. كیفیت نفس شود: حاال كه بحث قید شد مکان پیدا شد. مکان در این جا، میج

را مکان درونی برای شیء فرض كردیم و بسط درونی این باید « اقتصاد سیاستِ فرهنگِ» ما گرا. شودمی

 نه؟ ای شودمتأخر باشد از یک فعالیت امدادی یا نه؟ عین این سؤال باالتر منتقل می

 : نفس كیف اگر ایجاد شود چیزی كه منصوب به خودش كند اگر كیف باشد...س

 ...كیف برای كندمی كه حركتی همین بگویم خواهم: میج

 : قدرتی كه دارد در ایجاد كیف... س

 ..دهد: همین را بدون تعلق موال انجام میج

 اولیه تقاضای ایجاد برای كند: یعنی دوباره در ایجاد كیف دوباره كیف ایجاد كند تعلق یعنی تقاضا میس
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 خودكار یک حتی باشد خواهدمی : موضوع باید روشن باشد. نسبت بین موال و این هست؟ هر موضوعی كهس

می نظر به. دهیم قرار تحقیق موضوع خواهیممی را ش  درون یا جریان؟ یک در هست موالیش به این نسبت

بین درون و بیرون باید  تنسب یعنی دهیم قرار توجه مورد بخواهیم را تنها درون اگر است بریده مطلب آید

 رون.موضوع باشد و مورد تحلیل واقع شود. نه د

 باب در زنیم: حاال این مطلب اشکال دیگری دارد از بُعد دیگر و اشکالش اینست كه اگر ما حرفی میج

 كیفیت در كه فرض... خب خیلی شودمی گفته دوباره یعنی. است تکرار قابل دوباره هم همین عین. كیفیت

  كه بگوییم اینکه مگر شود؟می چگونه تعلق یعنی شودحضور دارد... در خود پیدایش این چطور می موال

 : ]؟؟[س

 : یعنی سهم را می شود مورد مطالعه قرار داد.س

 را فاعلیت یعنی مگر كند انتخاب تواند: اگر آن سهم را بخواهیم مورد مطالعه قرار دهیم همان را هم نمیج

 ]...[ بگویید توانیدر مادون او تحقق را مید موال[ ؟؟] به مگر

 انسباق قوه فرمودیدمی قبالً دهیدمی قرار لحاظ مورد را فاعلیت فسن  آید: به نظر میس

 ای: اینجا اگر نفس فاعلیت بخواهد متعلق قرار بگیرد و نفس خودش هم بخواهد در نفس تعلقش به گونهج

 شود می مشکل نتوانیم ایبدهیم اگر در هیچ رتبه اینها بین نسبت نتوانیم كه شود متحول كه

 .است كرده خود به متعلق فاعلی خلق.. توانیماول نمی: چرا در رتبه س

: فاعلیت مطلقا تقومی است..حتی در نفسش حتی در نفس سفارش نه اینکه از چه منزلت است. همه ج

آورد. یا شركت نبی اكرم را در خصوصیات هست هرچه گفتیم نفس ]؟؟[ شركت خدای متعال را الزم می

 .آوردی تشارك در تکلیف میاعمال سوء ما كه این محال است یعن

 : مسئله امداد است. اینجا..س

 و است بسته خدا عنایت به دستمان تحقق، در ما گویید: نه آن مال مرتبه دوم است. یک وقت است میج

 تلفن سفارش خواستیدفارش ضبط صوت میس جای. كرد درست اینطوری دادید سفارش شما چون هم خدا
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سفارش  بگوئید دادن سفارش نفس اگر ولی توانیدنمی شما. افتدمی شما دنگر به و پیداست كه این بدهی

 سفارش قوه گویندمی نداد او به خدا را قوه. ندارد دادن سفارش قوه بینیدبدهید اال مشتركاً یک وقت می

[ ؟؟] را تکلیف توانیمكه شما داری ]...[ اگر نگذاریم ... چطوری می را سفارش نفس خود ولکن. داد دادن

 داشته الطلب وجه طلب تواندكرده، فاعل می قخل فاعل چون كرده خلق فاعل كه بگوییم توانیممی یعنی

 .برگردانید باید فاعلیتش به الاقل را الطلبش وجه ولی. باشد

 : در نفس فاعلیت تقوم نمی شود.س

 : فرمودید كه در فاعلیت تصرفی مقدم است و مؤخر نیست.س

فاعلیت تصرفی مقدم است. و به همین تقدمش هم مسبب عقاب و ثواب است. اینجا  : یعنی این كار برایج

 برای دانیدباید سیاست و فرهنگ مالحظه شود بدون اقتصاد. چون یا تحقق را هم یا امداد در اینجا الزم می

 نیددانمی یا اقتصاد

 كند؟نمی یا كند: تحقق همان كیف اولیه همان كیفی كه ایجاد میس

 باید.. بگوییم سطح همان در هم را اقتصادش یعنی را اولیه كیف همان كند اگر بگوییم ایجاد می: حاالج

 بگوییم. بشود است ممکن كه كنید فرض محض مستقلِ رتبه، یک در را «فاعلیت اقتصادِ سیاستِ فرهنگِ»

  چیست؟بل فرض است. عیبی ندارد.. اگر اینطوری شد .. متصرفٌ فیه یعنی مکانش قا كه

 «اقتصاد فرهنگِ سیاستِ» كیفیت شود: خودش است.. كیفش هم خودش است.. یعنی اینجا متحد میس

 شودمی مشخص موال با ارتباطش كیفش. كندمی محقق را خودش و كندمی تصرف خودش در خودش یعنی

]...[ 

 تحقق چند هر .شودمی ایجاد فاعلیت نفس به كه است بُعد سه دارای فاعلیت كه گفت توان: یعنی میج

 .باشد غیر عنایت به منوط او خارجی

 فاعل خلق به مگر كند پیدا توسعه و اضافه تواندنمی نفس كه نشد بنا مان: آخرین مدلس

 واند داشته باشد.تمی درونی حركت اگر باشد داشته تواند: ولکن حركت درونی میج
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 : كه به آن توسعه نگوییم...س

 .است حركت نحو چه است آنجا در كه مکانی ركتح گوییم: به او توسعه نمیج

 : زمانی شد آنجا بحث سفارش دادن شد.س

 [؟؟] بدون شود: زمانی است كه دارای مکان در خود است.. یعنی كیفیت را نمیج

 ی معنی توسعه ندارد.ول شودمی« فرهنگِ سیاستِ اقتصاد: »س

 شدت میزان سیاست اولیه حد. فاعلیت كیف دشو: بله معنی توسعه ندارد. آنوقت حد اولیه فرهنگ میج

 در كیفیت نمودن تحقق بوسیله كه تصرفی میزان شودمی اقتصاد اولیه حد. كیفیت آن در شودمی اعمال

است... یعنی  علیتشفا اقتصادش مفعول كه این یا از شود می[ ؟؟] تعریفتان این آنوقت كرده ایجاد خود

قی را ابراز داشته كه در آن ظرفیتی كه به او دادند یک منزلتی در بوسیله یک كیف از تحقق یک گونه تعل

خود او معین كرده یعنی منزلتِ در منزلت را مالحظه كنیم... منزلتی را كه به او داده بودند و دارای یک 

 پتانسیل خاصی بود او آن را ملکوتی كرد 

 : آن منزلت را منعکس كرد در نفس سفارشات..س

 نزلت را برعکس ضایع كرد... : یا این كه آن مج

 از بریده شودنمی ؟؟..داده چی سفارش شود: در نفس سفارشاتش جایگاهی از منزلت را باید ببینیم نمیس

 ... باشد اولیه منزلت

بعدی فرق دارد نهایت این كه برای ما به منزله حد اولیه است. خدای « فرهنگِ سیاستِ اقتصاد»: این با ج

. دارد تناسبی نحو یک باالخره نیست اندخواسته چیزی كه كسانی با مناسبت بی كندمتعال امدادی كه می

به دلیل آن فعلی كه این انجام  بهرحال ولی بگیرد از را همه... نکند امدادش و كند مخذول را او كه گیرم حاال

 داده همه نعمتها را از او گرفته.

-ه ما ظرفیت را آن ظرفیت اعطای اولیه موال قرار می: دو مطلبی كه اینجا فرمودید... مطلب اولی اینکس

 دهیم؟؟ ظرفیت دوم 
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 .است ظرفیت اولین فاعلیتش ظرفیت را فاعلیتش كند: اینکه اعمال میس

 : اولی ظرفیت منزلت خود فاعل است كه فاعل را از فاعلیت جدا كنیم... ج

 : ظرفیت دومی ظرفیت فاعلیت است.س

 ت. ولی ظرفیت فاعلیت ظرفیت كیفیت است..:ظرفیت فاعل ظرفیت منزلت اسج

 فاعل ظرفیت نه فاعلیت ظرفیت شود: یعنی دومی مالك ماست. یعنی سیاست میس

 : ظرفیت فاعلیت نه ظرفیت فاعل ]؟؟[ج

 .شودمی هم به محقق یعنی شود: ظرفیت فاعلیت با تحقق ظرفیت فاعلیت یکی میس

 میلیون یک در ولی باشد، داشته میلیون هزار شودفاعل می: فاعلیت نسبت به فاعل باال و پایین دارد. ج

 . كند فاعلیت

 كنیم: پس فاعلیت را ما تقسیم میس

 : حاال سه بعد فاعلیت را كه بخواهیم تقسیم كنیم شود: حد سیاست، حد فرهنگ، حد اقتصاد. ج

 :  حد سیاستش نسبتش به اصل ظرفیتش1س

 : نه ظرفیتِ فاعل... نه... 2س

  فاعل ظرفیت به است نسبتی این یمگو: می1س

 : نسبت ظرفیت فاعلیت به ظرفیت؟؟2س

 فاعلیت نسبت و فرهنگی حد شودمی اوّل، كیفیت به كیفیتش به نسبت و سیاست حد شود: كه می1س

 داشته كه فاعلیتی نسبت به. كرده پیدا كه جدیدی

 : یا استحقاق جدیدی كه پیدا كرده نه منزلت فاعلیتج

 شدت یک یعنی. دارد را «اقتصاد فرهنگِ سیاستِ» بعد سه این شده اعطا كه ایظرفیت اولیه: یعنی آن س

 . است گفتید میلیونی یک
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: حاال سه بعد فاعلیت نسبت به فاعل را كه بخواهیم مالحظه كنیم. نسبت به فاعل، یا فاعلیت، یا نسبت به ج

 خالق یا به موال

 نفوذ مکان موالست یعنی نسبت به اعطاء است : در حقیقت همین است.. فاعل یعنی همانس

 : فاعلیتی است كه این فاعلیت است. این هم نسبت به این فاعل است.ج

 : اینجا بهتر است گفته شود نسبت به اعطا نه اینکه به فاعل...س

ش است : یا این كه چیز دیگر بگوییم این سه بعد فاعلیت است.. نسبت به موال، نسبت به تعلق به موال كدامج

 ]؟؟[ این فاعلیت اوّل، ظرفیت اوّل و شایستگی ثانی

 : ما اصالً این مرحله را اوّل گرفتیمس

: اگر نسبت به فاعل بگیرید یعنی ظرفیتی را كه موال خلق كرده یک وقت تعلق به موال بر اساس سه بعد ج

 و تعلق از ایبراز شده، گونهفاعلیت ]...[ بهتر است بگوئیم بر یک اساس فاعلیتی كه كرده یک گونه تعلقی ا

فعل متعلق است به فاعل. فعل را  رفیت،ظ صاحب یعنی فاعل به دارد تعلق اینها كه گوییدمی اگر. جدید تولیِ

 وجودی خود؛ فاعلیت یا موالست؟ به نسبت تعلق، اعمال فاعلیت آیا دیگر عبارت به. بینیدعمل تعلق می

 [؟] ظرفیت یعنی. رفیتظ دارای یعنی فاعل فاعل؟ به متعلق است

 : تعلق به فعل نیست. تعلق به فاعل است. تعلق به ظرفیت نیست. تعلق به موالست.1س

 .آنهاست از مقدم این ولی.. شود: تعلق به موال مؤخر از این می2س

 : عیبی ندارد. این مقدم ظرفیت موالست. این نسبت هم ظرفیت اولیه ]...[ج

 سیاست، حدِ» خواهدین دو نفوذ است. وقتی میا استکاك. كندمی پیدا حد شکل خواهد: یعنی وقتی می1س

 .. است خودمان فاعلیت. شود مشخص «اقتصاد حد فرهنگ، حد

 : یعنی این میشود استکاك این دوتا ؟؟2س

: یعنی منزلت عمل نسبت به موالست.. نتیجه منزلت عمل نه عامل و تعلق و تولی فاعلیت به موال حدود ج

 اگر این طوری باشد باید حد برای هر سه تا داده شود. اگر حد داده شد حاال[ ؟؟. ]كندتوضیح میاولیه را 
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 در. كنیم نگاه توانیمما می مرتبهباید مراتب مادون حد مالحظه شود. مراتب مادون حد باید بگویید كه صد 

. كنیم طی را روش همین باید فرهنگ برای[ ؟؟] به برسیم تا. اینست مرتبه یک در. است جهت مرتبه یک

 برای تعلق هم باید بتوانیم همچین چیزی را بگوییم و برای اقتصاد همین مشی طی شود.

 خود اقتصاد را و سیاستِ فرهنگِ اقتصادش كنیم یعنی تعلق اقتصادی را تقسیم كنیم دوباره.  یعنی

 





 بسمه تعالی

 ساختار تشکیالت

 11جلسه 

1821 

قسمتش را تصرف یا تحقق بگذاریم،   آخرین كه این آن و شد، تمام اولیه حد كه شد این اشنتیجه بحث

 از پیش فعل به مسبوق تعلق نحو یک برایش ذاتا چون است، تعلق كیف در تصرف معنای به جاتحقق در این

 فكی در تر كندو تصرف می یتفاعل این، و دادید قرار آن ذاتی را تعلقی یک بکند، را تصرفی گونه هر اینکه

تید، باید اصالحش بکنیم به تصرف در )كیف تعلق  چون كیفیت تعلق در نوش جااین كه را تحققی لذا تعلق

 آن اولیة حدود كه ای،اولیه حد اساس بر كنیمذاتی آن  است و این گونه نیست كه نباشد، حاال شروع می

 . شد گفته

.. من این كه را اول اول صفحه این اول..  حاصطال به و كنیممعنای این  سطحی را كه داریم شروع می حاال

 تعلق دومی سیاست باشد، ظرفیت این مجهول اولی سیاست سیاست، گفتیم این معنای ؟؟ مقداری یک جا

. قسمت دوم، كه ستا تعلق ظرفیت قسمت اولین شود، واقع صفت كه وقت هر یعنی تعلق، ظرفیت باشد،

ه همه جا وصف یک چیز ك نرود یادمان. جهت تعلق نسبتبه ودشموضوع میشود كالً صفت است برای ]؟[ می

شود حد اولیه -نیست، این جا كه ستون اول هستید وصف حدهای اولیه است، وصف ستون دوم كه نمی

است، اگر مؤخر از آن است، باید  نآ از مؤخر و كنباشد. ستون دوم فرض این است كه با ستون اول فرق می

 .دوم موصوف برای شودیم واقع صفت موصوف، یعنی بیاید ای،به معنای صفت آن در رتبه

   اولین معنا را وصف قرار دادیم؟س

می جهتی معنای برسیم كه وصف پابیین پایین به اگر میتواند مثال آیا است، ای  ولی رده دومی چه ردهج

 حد انعکاس آیا ردیگ عبارت به یعنی دهد،می آن موضع خصوصیت حفظ با را جهت معنای اینکه یا دهد
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خصوصیت لوازم است  گرا[. باشد؟خصوصیت لوازم است یا عاری از خصوصیت لوازم ]می با لوازم در اولیه

 .آوریدمی حد در كه بیاورید صورت همان به را آن توانیددیگر نمی

 .شود عوض را تعلق ظرف رنگ جا  پس باید در اینس

 جا،را شما آوردید این قسمت این دهم،می توضیح من دوباره است؟ كی مال با اششماره ظرفیت جا  اینج

 اولیه حد است، این مال این بگویید توانستیدمی جا،این در ننویسید و نیاورید اصال را این توانستیدمی یعنی

 كه یک یک این خود باشد، دو ستون مال این اینکه نه است توجه سهولت برای جااین مان آوردن یعنی

صوف یک است، این نباید در رده دو بیاید، آوردن آن در مو مال یک صفت[ كه دهدمی نشان] رددا عالمت

رده دوم برای این ]است[ كه صحیح بود كه شما این ]قسمت[ را بیاورید، یعنی ظرفیت تعلق كه مال این 

شود، جهت، این را برای اینکه تصدیق راحت تر  لققسمت است، صحیح است كه بنویسیم نسبت به تع

 آوردیم. پس آنچه كه مال این ستون است، منحصر همین است.

   سیاست دو انعکاس فعالیت طبقة اول است؟س

 انعکاس اولی با دومی، قسمتهای هستند، پایینی قسمتهای این دو ستون مال یعنی رسیممی ما كه جا  اینج

 سیاست هم جااین سیاست، یاستس هم جا این مثال است، سیاست، سیاست جااین لذا ، دهیممی را این

سیاست، دوباره  فرهنگ جااست و، هیچ تغییری نکرد، یعنی عینا خود همین خانه است، ولی این سیاست

فرهنگ سیاست، دوباره فرهنگ سیاست است و این را، برای سهولت انتقال آوردیم و در حقیقت مال این 

قرار گیرد،  كه دوم رتبه در سیاست چون جهت، علقت به، نسبت تعلق ظرفیت شودخانه نیست. بنابراین می

گویید، -آنجایی كه شما ظرفیت می شکل، در تعلق صورت[ بلکه] شود،هرگز به صورت ظرفیت لحاظ نمی

مال وقتی است كه حد اولیه باشد، از حد اولیه به الزم كه آمدید دیگر صحیح نیست بگوئید ظرفیت ظرفیت 

 حدی مثال آیدخصوصیت یا دو مرتبه یا هزار مرتبه، هر جا كه حد می است به قید خصوصیت یک مرتبه از

 آن الزمه آیدنمی نقطه و خط تعریف شکل در آیدمی كه دایره در دیگر دایره، در آیدمی دارید، تعریف در كه

 جانای[ ؟] شود،می تعلق دوم رتبه در اصوال یعنی است، تعلق رتبه این در سیاست اگر. شودمی ذكر كه است
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 یا باشد ظرفیت توانسته-نمی دیگر است، موخر رتبه اشاست، چون رتبه صفت جااین در بله است موصوف

 [  ؟] اقلش حد

 خود با فرقی یک باید است تعلق همان كه آن وصفی معنای آید  اگر آن تعلق باشد  ]؟[ در رده دوم میس

  بکند.موصوف لفظ

د كه میاید مثال میرسیم به فرض كنید كه این االن شده سیاست   با موصوفش باید یک قید دیگری  بخورج

فرهنگ، اگر شود سیاست سیاست، باید بشود مثال، تعلق اخالق یا تمایالت بشود یا شکل كیفیتهای بعدی كه 

 یا؟ باشد باید فرهنگ یا این حاال باشد آن در گیردتعلق قرار می

 روشن نیست. آن علق باید بیاید ولی معنای وصفی  معنای وصفی آن روشن نیست، قبول داریم كه تس

 گیرد؟  آن جا موصوف قرار گرفته وقتی  ]؟[ صفت قرار میس

  بله،  صفت میتواند در عین اینکه موصوف ]؟[ ، مثالً شما آهن ربا و سیم پیچ  دارید اثر این آهن ربا و ج

جای دیگر می در[ و] این، برای است صفتی برق انجری همین ولی برق، جریان شودسیم پیچ و دینام می

 برق با چرخد،می چیز چه با پنکه گوییدوقتی می ییعن. بگیرد قرار[  ؟] برایش را موصوف این خود عینا تواند

 حاال  س است برق گوییدمی دینام آثار از كه گوییدمی وقتی حالیکه در است، برق پنکه آثار از نه ، چرخدمی

 ک، سیاست دو، ]؟[ی سیاست[ ؟] در جهت تعلق تعلق، فیتظر جااین

 و است، جهت تعلق درباره دارید كه قدرتی بار میزان تعلق ظرفیت ، شود  این روی هم یک چیز میج

 [ كرد خواهیم. .] معنایش؟؟

 به تعلق جهت، حاال اگر ما برای یک جهت قرار شد، این جهت،  نسبت

  ؟[ ؟] جهت جا  اینس

 سعی. است مختلف مختلف، افراد پرستد،ا گفتید كه آیا نسبت به حساسیت كه دارید، كی چه می  اگر شمج

 را این. اند-مختلف افراد جهت نفس جهت، تعلق یا اخالص وضعیت به نسبت تعلق ظرفیت یا تعلق نسبت در

بعد بگوییم سعی است؟  قدرچ جهت تعلق شود، پیدا اخالص قدر هر كه بگوییم باید. كنیم پیدا باید ما كجا
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 این  سخن استمحل چگونه این كند، وبهتر عوض را وضعیتش را جهت این كهوهمتی كه این دارد برای این

  ایمالحظه نه بگذاریم، رویش سیاسی مالحظه ما اگر را جهت این یعنی. دارید را جهت تعلق كه است درباره

 یک و، دارید جاست ، سیاست فرهنگ اینسیا فرهنگ سیاست یک. سیاست یعنی شود؟می چگونه این[ ؟]

 سیاست و جااین فرهنگ سیاست بین فرق. دارید فرهنگ سیاست تا دو. دارید جااین فرهنگ سیاست

 بعد گرفتید، جهت را صفتتان اولین مثال یعنی است، آن اصل سیاست فرهنگ جااین چیست؟ جااین فرهنگ

 باید جااین اینکه یا ، تعلق نوشت باید جاق است، آیا اینتعل جاینا در موضوعتان تعلق، جهت ، تعلق آن

 نوشت؟ باید را كدام ظرفیت، جهت نونشت

 به تعلق جهت  نسبت

مقدم شده، این چه « تعلق»مقدم شده، یک بار « جهت»جهت تعلق نسبت به تعلق جهت این یک بار  

 جهت كه گوییمنه است؟ مثالً میقشان چگوتعل جهت كه بگوییم ما بخواهیم اگر دهد؟چیزی را نشان می

یکی  شانموضوع دو این موضوعاً یعنی جهت تعلق. جهت تعلق به نسبت تعلق، جهت. سه دو، یک، شماره

 تعلق آن دوی هر كند،می مالحظه را اخالص هم این است، اخالص فرض بر زدیم جااست موضوعی كه این

 جهت درباره دارد اشیکی اصطالح به.  اگر اشییعنی یک  است، تعلق جهت آن از یکی نهایت است، جهت

تعلق خودش را اصالح كند،  كه دارد سعی  آنها از یکی یعنی اخالص، ظرفیت از یکی كندمی صحبت اخالص

دیدن جهت تعلقش، از راه كند، كاو كردن به اینکه آیا؟ دارد یا ندارد، چگونه »چگونه اصالح كند:  از راه 

 یکی این عشق موضوعش یکی این باشد، سیاسی این باشد، فرهنگی این آیدمییعنی به نظر ما « است؟

 .كندمی سیبرر جهت تعلق در دارد را تعلق آن جهت كه كیفش

 به تبدیل دارد و بود توسل موضوعش شود،می عوض موضوعش دارد دو رده كه آید  ما به نظر مان میس

  شود؟ی اخالص

 .دارد جهتی معنی همگی یعنی است، فرهنگ آن همه م،داری جا  ما تعاریفی كه در اینج

   معنی توسلی دارد چون موصوف است.س
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  وقتی شما كیفیت را اصل قرار دهید این معنای توسل است، نه اینکه باید حتما نظام تحویل بدهد، در ج

ید و  ]؟[  در آن بعضی از اینها باید بشود نظام یعنی توسل هم شخصاً جهت دارد ، یعنی اخالص در علم دار

 اخالص هم دارید.

   این درست است، ولی در این بحث روشن نیست كه این مثال اخالص نسبت به علم است؟س

نمی یا شود  علم اخالصش منتهی به سیاست میشود؟ یعنی در حقیقت این خانه حمل بر این خانه میج

 است؟ این داخل اینکه یا این، به شودمحمول می نهایتا اقتصاد، تا آوریدمی شما كه را اوصافی شود؟

 .شود  نه خیر، حمل به سیاست میس

 ظرفیت بگویید مجبورید یعنی. این بر بکنید حمل را جا  اگر حمل به سیاست بشود، مجبور هستید كه اینج

  این اینکه یا. كنید جدا این از یا را خانه این باید حاال نکنید گونه این اگر یعنی.  جهت تعیین به نسبت تعلق

 [؟] را[  ؟]

 شش توسلی است و قابل تركیب هم هست.ك به نسبت تعلق ظرفیت كه رسد  من به نظر م میس

 آیا كه بگوییم خواهیم  ظرفیت تعلق نسبت به تعلق تمسل. حاال اگر چنین چیزی را بگوییم، فرقش را میج

 شود؟می تمسلی تعلق تمسلی، گفتیم اگر كند، تمام را مطلب تواندمی

  یک نحوه ادراك كه پشتش یک سیاست خاصی است كه اگر آن سیاست نباشد اصال این توسل واصل س

 .شودنمی

  دهد؟  آیا تعلق تمسل معنی جهت تمسل را نمیج

 موصوف از را رده این بپذیریم اگر را جهت. آورد  جهت معنی وصفش است یعنی از موصوف بودن در میس

 به گردد-می بر موصوفش شود،نمی معلوم موصوفش كنیممی اشوصفی معنی .آوردمی در تمسل  كیفیت

 تعلقی كه  ]؟[ همین

 به نسبت كلّش وصف شودمی دوم رده خانه كه بگوییم خواهیممی ما ست، جا  نه موصوفش كه االن اینج

 بر كالً این خود  این، به نسبت فالن جهت گوییممی خوانیممی كه طرف این از گوییممی نسبت موضوع، این
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 موصوف  یک كدام كند،می كرا نسبت به این ذر ظرفیت شما اگر شودمی وصفی این خود و این به گرددمی

  است؟ صفت یک كدام و مجموع، در اول

 موصوف جا  برای این رده باید این موصوف باشد، تمام آنها وصف شود این منزلت، گرچه خودشان آنس

 . هستند

آنها وصف  همه شودمی چطور آییممی كه آخرش تا بخوانید را  جدول خواهیدل، وقتی می  حاال یک سواج

 از  اقتصاد، برای اندشده وصف همه اینها جهتی از آمدیم، را سیری چنین اگر آخر؟ موضوع برای شودمی

قابل تبدیل  سیاست. این رایب پتانسیل را فرهنگ یا فرهنگ برای پتانسیل گیریدنمی را اقتصاد دیگر جهت

  گیرید؟می اصل كدامش شودبودنش در تفریق و جمعی كه می

   سیاستس

 .نباشد مضر  باشد موصوف این كه بودنش) موصوف معنی باید گیرید  اگر ]سیاست را[ اصل میج

 این كردن معنا در ولی آید  مضر نیست، موصوف هم اگر بشود آن ظرفیت تعلق از موصوف بودن در نمیس

  داریم؟[ سؤال] ناآل قسمت

 «ب» مثالً ای  اگر موصوف باشد، این باید صفت باشد، دو تای آن باید ]باشد[ صفت  ]؟[ برای مجموعهج

  باشد، توصیف «الف» مجموعه برای باید

   باید این اصل باشد اگر در مرتب، دوم باشیم؟ س

[  ؟] ؟ و وحدت اال و باشد،[ ؟] لقاب طرفش دو باید میکنیم كه تقسیمی كه بگویم خواهم  یعنی من میج

 ؟ كندند، از یک طرف صدق نمیكمی صدق طرف یک از كه گفتیم اگر ،[ ؟]

 .داریم ایوظیفه چه جااین ببینیم كنیم، معنا هم را ها خانه از یک جلو، ببریم را اول احتمال خواهم  میج

  بوده؟ چه اشتعلق نسبت به تعلق جهت، خانه بعدی ظرفیت
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 آیا ببینیم خواهیممی یعنی دارد دیگری؟ چیز یا تعلقی معنی رسدگر سیاست در مرحله اقتصاد كه میا حاال

 در آیا است، تعلق اسمش جا یک در و، ظرفیت اسمش جا یک در تر، طرف این آییممی چه هر اولیه حد از

  است؟ تمایل یا تعلق سوم رتبه

   تمایل یا تعلق س

 موضوع یا خارجی موضوع كه هایی میل دارم میل چای، من[ مثالً] كه وییدبگ توانید  تمایل، شما میچ

 گونه هر كه است طبیعی زمان طول در كه گوییدمی. كنیدمی فراهم خودتان برای تمایالتی نظام یا ذهنی

 اینکه با را این.  كندنمی حركت آنها از خارج كند،می حركت دارد كه هاست میل نظام باشم، داشته حركتی

 مسئله در كنیدمی ذكر شما كه را تعلقی است، اصل جاذبه گوییدمی حركت، جوهره باره در كنیدمی بحثی

 هستند؟ صنف یک آنها همة ببینیم خواهممی دارم تعلق كه گوییدمی كه وقتی است؟ قسم چه از فاعلیتتان،

 در كندولی، كه موال فاعلیت میتعلق دارد، به فاعلیت م لیتفاع گوییدمی وقتی هستند؟ صنف یک آنها هم،

 تصرفاتش است؟ اخر شیء به تعلقش عین مولی، به تعلقش آخر، شیء در تصرف در مولی طرف از او، فاعلیت

 باشد، داشته بزرگتری تعلق بار این تواندمی كه است این اشنتیجه داد، نتیجه تصرف حین كه حالی درعین

ن وضعش در تصرف نسبت به اصال به تعلقی كه به ما فرق در خواست داشته باشد، ولک یبزرگتر كیفیت

تصرف دارند  حاال  آیا تعلق شما در تصرفشان در قند و چایی و غیره با كیفیتی كه تعلق به موال است، كه 

فاعلیت كند،  او كه دارد تعلق موال به نسبت شودنمی واقع تصرف كه ایتصرف در آن محال است، از ناحیه

 است؟ تعلقی سنخ چه  شما ی داشتن با تعلق تصرفی داشتن دو تا است، حاال تعلق تصرفییعنی تعلق تبع

 به نسبت دارید، پرستش و، تعلق جهتی یک به شما گوییدمی رسید می كه روح در نظام گوییدمی مثال

ت سیاست، حاال هر چند كه ولی برای تعلق كلمه گذشت كه جهتی هر به نسبت ولی ،[؟] تعلق صحیح جهت

اصل است، یعنی تعلق اصل و لکن این تعلق وقتی كه رنگ نظام یا كیفیت مختلف و متنوع یا اوصاف پیدا می

  گوئید؟می آن به تمایالت نظام یا اوصاف نظام یا ها حساسیت نظام دیگر كند

   حساسیت؟س
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ا نسبت به   نظام حساسیت در رتبه روحی حتماً درست است ولی همه جا نظام حساسیت است؟ یعنی مج

 آمده آنجا از اینکه یا است؟ اوصاف در و احوال در تصرفاتمان قبیل از كنیمقند و چای و اینها تصرفاتی كه می

 و كرده پیدا هائیكیفیت یک و تشخصهایی یک و كرده پیدا تغییرهم و چرخیده هم ذهنی هایحساسیت در

ام خارجی، دیگر از میل و درجه اول چندین بار رده، بعد ]؟[ رسیده به اجسك پیدا توسلها یک و تبدلها یک

می  دارممی دوست را قند من «مثالً»گوییددر جایی كه شما می« دوست داشتنی»تنزل پیدا كرده، است آیا 

 [ روضه اهل بیت را یا از یک صنف نیست؟مدار دوست] كه است گونه همان بگویید توانید

بت به روح است و یکبار نسبت به تمسل و یکبار نسبت به   در این مرتبه حساسیتی است كه یکبار نسس

 ]؟[ 

  حساسیت یک وقت نسبت به اموری است كه ركن در نظام اوصاف شما است، یک وقت حساسیت نسبت ج

 .دارند فرق یکدیگر با كدامشان هر هابه مفاهیم و حساسیت نسبت به یک اشخاص و  اشیائی است، و این

 نزلتش در یک سطح نیست.   االن مگر همه اینها مس

  منزلتی كه در یک سطح است چه دسته از حساسیت است، دسته مؤخر از فرهنگ یا دسته مقدم از ج

 فرهنگ است. 

 جا،-این عینی هایعالقه جا،این ذهنی هایعالقه جا،این روانی هایصبحت است كه بگوییم امور عالقه یک

یعنی عین فرهنگ، سیاست، اقتصادی كه ]؟[  داریم  ]؟[ ل است و لکن سه رتبه است، اص اشهمه سیاست

  بگذاریم؟ باید چه را جادر این صورت این

   االن فعال ]؟[ تقسیم بندی ما، اقتصاد است.س

 چه جااین در اقتصاد با جااین در اقتصاد با جا  اگر در ردة اقتصاد است، رده تمایالت عینی، اقتصاد در اینج

  كند؟می فرقی

 رقش همین است دیگر اقتصاد در بین نیست.  فس

  بگذاریم؟ را تعلق ما توانیم   اگر تمایالت عینی است میج
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   نه حساسیت ]؟[س

 جااین داریم اقتصاد هم جااین ، است عینی یعنی نیست، جا  حساسیت جزء روحی نیست، جایش اینج

 .بگذارید اقتصادی حساسیت توانیدمی جااین ولی است، اقتصادی حساسیت

 آیدمی كردیم معنا ما كه آن بنابر ولی رود  االن بنا به احتمالی كه فرمودید میآید این جا و آن جا نمیس

 جااین

 مثال به نسبت دادید قرار شما را موصوف و صفت[ ؟]  صحبت حاال گویید  این حساسیتی كه شما میج

تان است، این ظرفیت تحققی باید معنی تان است، این ظرفیت تحققی  ظرفیت یا  جهت این كنم عرض

 حساسیت بدهد یعنی نمیتواند بیاید اینجا 

 .جلو زوید بنا به احتمالی كه دارید حضرت عالی میس

   آن احتمال چه بود؟ج

 .كردیم كه معنایی این اساس بر گوییم  آن احتمال دومی كه ما میس

 آیدمی  جات تعلق نسبت به تعلق جهت، كه فرضا در اینا بیاورید، معنای اول ظرفیج  حاال این معنا را اینج

  یعنی بتوانید اول موصوف جااین ظرفیت در تصرف شودمی شود؟می چه

  تعلق كیف در تصرف فرمودید كه معنایی آخرین شود  تحقق و تعلق میس

 برای ؟.گیردتصاد سیاست اول چه معنی میاق از شود،  خب همین؟ را معنا كنیم ببنیم آیا چطور میج

 قسمت، این در گذاشتن وقت كنند؟می معنا چطور دوستان را رده این آیا كنیممی سوال این، كردن معنایی

 بکنم، معنا را این خواهممی اجاین كرد، معنایی یک زود شودمی بکنیم معنایی یک زود كه است این از بهتر

 ا كردید؟معن چه شما را اقتصاد اول

 علق ، تصرف در تحقق.  تصرف در كیف تس
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 موصوف در تصرف تصرف، گذاریممی جا  تصرف، باالی سرش مینویسیم تصرف در كیفیت تعلق. این را اینج

 به نسبت تعلق كیف در تصرف تعلق كیف در تصرف[  ؟] دیگر، جای در را موصوف هست، كه سیاست مان

  چیزی؟ چه

   بنابر احتمال حضرت عالی تعلق جهت. س

 دادید م انجا كاری یک جهت، تعلق به نسبت. آخر رویممی بارهم یک كنیمباره این رامعنی می   حاال یکج

 را این یعنی جهت تعلق به نسبت باشد، تعلق كیف در شما فاعلیت ، شما تصرف معنی شده بنا اقتصاد یعنی

خواهید -ت، و كر اینگونه میحساسی گونهیا آوردن به پایین. تصرف  ]؟[ حال این مثال ، باال به بردن جااین از

شروع بکنید یا وضعیت تصرفتان بعدا بخواهید ببینید در كیف تعلق نسبت به تعلق جهت كه این موضوع 

 .شود مالحظه فعل یک عنوان به تصرف خود اینکه یا تانشود برای بررسی

 از اگر است؛ روانی به ریكا كار، جااین كه اینست ما سؤال. شوددرك این حرفها فاعلیت مالحظه می اطالعات

 یعنی تصرف ببینیم بخواهیم. باشد طرف این از حركتی جهت اگر. كنیم معنا[ را جهت تعلق] اینطرفی

كه در تعلق جهت تصرف  اردد قدرت میزان چه شما فاعلیت سیاسی، اقتصاد یا تعلق در شما اقتصاد سیاست

 صبح خواهدمی دلتان صبح. بیاورید بدست توانیدمیكند. مثال شما كه دفعتاً هر گونه اخالصی كه خواستید ن

 در دگیری چیز باشدكه داشته غفلت شودمی. نباشد هیچی آن در كه بخوانید خالصی نماز یک شوید بلند

كه حاال من از روی عادت بلند شدم یا از روی عشق، یا  ییندبمی میکروسکوپ زیر ببرید اگر ولکن باشد نماز

 آرامی به را آن خود دارم دوست یا را عمل این خود دارمیا كم كم یا  دوست میاز روی خوف بلند شدم 

 در مطلب این است آن باالیی هایخانه با مناسب كه است، چطور فاعلیت وضع كه شودمی معلوم

ه چه چیز نسبت به وضع جهت شما. این ب نسبت شما حساسیت كنید،می قتد شما دارید حساسیتهایتان

 است حساسیتها نظام و حساسیت جااین و. دهدمی عینیت معنای این آیا داشت؟ اشکالی چه شجایحاال این

 .است دیگر چیزی یا
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 جااین و تمسل باید جا  این اگر عینیت باشد این باید تصرف در كیف تعلق نسبت به تعلق باشد  اینس

 به نسبت حساسیت. شودیم عینیت جااین و  تمسل جا این. است حساسیت خود جا این. باشد عینی

 . عینیت به نسبت حساسیت.تمسل، به نسبت حساسیت حساسیت،

  آورد؟می كجا تا را حساسیت این هست حساسیت فرمایید  اگر این را حساسیت فرض كنیم. كه شما میج

 حساسیت شودمی بشود كه درتمسل ضرب این بعد بینم من حساسیت را تا  همین جا تمام شده میس

 جهتش در دارد فاعلیت چون. است خودش به نسبت شودمی معنا جااین كه حساسیت این تمسل هب نسبت

 ساسیتح شودمی تمسل در ضرب این بعد. كندمی پیدا تحقق. كندیعنی تصرف می شودمی عوض كه همین

 .كندرنگ نسبت به تمسالت پیدا می

 گذارید؟می حساسیت را اسمش باز هم را جا  نسبت به مفاهیم اینج

   بله حساسیت نسبت به تمسلس

 گذارید؟   پایینتر هم اسمش حساسیت میج

   حساسیت نسبت به امور عینی جریان همان حساسیت تا پایین اولی است. س

 گذارید؟می حساسیت هم را جا  اینج

   بحث جهت است جهت تعلق است.س

   یعنی جهت حساسیت است یا چیز دیگری است؟ج

 و هیچ چیزی غیر حساسیت نداریم و این اشکال برایشان است.   جت تعلق استس

   در عینیت همه حساسیت است.ج

   خود این احتمال گویای همین مطلب است. كه قبال من اشکال كردم.س

 هر كه بگوییم جااین بعد. شودمی تمام خانه این در حساسیتها بگوییم كه اینست فرض جا  اینج

 سه عینیتی به میلی یک. شودمی خارج ذهنی صورت به هم میل و است میل وانعن از دارید حساسیتهایی
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این مطلب را من  شودنمی جهت دادیم قرار را جااگراین گوییدشما می كه. كند ذكر را روحی تعلق از مرتبه

 گذارید؟می تنهایی به خانه این برای یا گذاریدمی خانه سه برای گذاریدمی حساسیت كه را جانفهمیدم این

 آن و.است تعلق جهت[ آن و.]شود وصف این ضربدر كه.گذاریم  برای این خانه به تنهایی حساسیت میس

 .گذاریمنه دیگر  ظرفیت میخا

 مشتقاتش؟ تا یعنی بکنید؟ خواهید  این را تا آخر معنای ظرفیت میج

 خیر. دهم  احتمالی من میس

 .آوریمنمی جا ینا ظرفیت بصورت جااین آوریم  هر وقتی میج

وف عوض موص بلکه. آیدنمی جااین به تعلق موصوف یعنی آوریمنمی را موصوف ولی آوریم  ظرفیت میس

 . شودمی تمسل شودمی

  شود؟  موصوف بریده از آن میج

 .شودمی حمل. شود  بریده نمیس

 . آوریممی را جااین آن كه اینست معنایش شود  اگر حمل میج

 «دارد جریان پایین تا باال از موصوف یک یعنی. شودمی عوض موصوفمان» یعنی آوریم؟معنا می  به چه س

 در آیدمی آثارش وقتی ولی. است روح چیزی هر پشتوانه یعنی ؟؟ سیاست گوییمه میك اول ؟؟ در یعنی

 . است مفاهیم. شودمی مفهوم كیفیتها

 ؟؟. است مفاهیم در آوریدوقتی آثارش می یعنی

 چرخاندن شودمی اثرش برق.. برق شودهمین مثالی كه زدید در رابطه با پنکه و اینها. این اثرش می لمث

 . .است دینام و سیم همان اصلی پشتوانه حقیقت در. كنیمهمین طوری تلقی می ما. پنکه

 را این.. نه یا شودیم این برای قید این.. قید جااین از خواهیدمی وقتی را این. كنیداین را تبدیل می چطوری

 .. نه یا.. اینست برای قیدی معنای آوریممی كه

 د برای این .. نه اینکه خودش از بین میرود. شوقید برای این است. این وصف می این
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 یک. داریم كه سیری بگوییم ما كه. این برای وصف شودلحاظ وصفیت. موصوف.. بعد هر دوی اینها می به

 این.. دوم وصف داریم كه دیگری مجموعه یک اضافه به. دارد اجزایی كه.. اول صفو. داریم اولی مجموعه

 بالعکس توانیمبعد می دیمآم جاشود در موصوف صفت.. این ؟؟حاال اگر اینمی حمل بگوییم هم روی مجموعا

 تنسب است وصف دوم وصف.  دوم وصف به نسبت. است وصف دوم موصوف بگوییم یعنی.. نه یا كنیم ؟؟ هم

 .. باشد داشته فرقی برایتان نباید پس ؟؟ به

 چه بگوییم كنیم تبدیلش توانیممی شودمی جاقابل تبدیل شدن به هم نیست.. یعنی این تصرفی كه این نه

 ..كرده پیدا ؟؟ نحوه

 .. را سازمان عملیات كنیدمی جمع كه وقتی در دهید نشان نهایت در توانیدوضعیت منتجه را می یعنی

 ست.نی مانعی. كنیم تبدیل توانیمكه از اینطرف می ورهمانط

 قرار وصف را این كنید را كار این خواهیدتقسیم كنیم.. حاال سؤالی كه داریم. اینست كه وقتی می توانیممی

 . كنیدمی تعریف كال را فرهنگهایش چطوری را مجموعه این. این بر را مجموعه این دهید

 یمه دو زده تمسلی است. هرگاه فرهنگ در ؟؟  قرار گرفت چکار كنیم.. دیگر اصل فرهنگ ن فرهنگهایش

 ..كنیمنمی تمسل معنای. كنیمرا دیگر معنای وصفی و جهتی برایش می آن

.. كیفیتی معنای هم گاهی. گیردمی جهتی معنای. شودمی معنا صف این در بصورت گاهی جااین بنابراین

 . كنیدمی چکار را سیاست

 ه آنهایی كه فرمودید برای توضیح است. این رد در

 بصورت گاهی صفت بصورت گاهی.سیاست فرهنگ و فرهنگ سیاست.. داریم سیاست جابرای اینکه این بله

 موصوف

 ت.كنیمبصورت صفت دیده شد. ظرفیت معنا می وقتی

 .جاستاین در كه است معنایی همان اشموصوفی و صفت جامعنی این آیا

 . كنیم پیدا برایش حساسیت و تمایل تعلق همین عین معنای یک شودیم. كه وقتی نازل میباید دقت كن آنرا
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 بگوییم ما  یعنی.. كنیم ذكر سومین و دومین مراتب اولین حد سر پشت اول همان از كه دانیدبهتر نمی پس

بعد از تعلق  وییم تعلق ..بگ فرضا ظرفیت از بعد ظرفیت بگوییم جااین مثال بعد. سیاست اولیه حد كه

كیفیت . در رتبه بعد از  تبهحساسیت. بعد از آن تمایل.. زیرش هم حد اولیه فرهنگ. جریان جهت در یک ر

 .. دهیم كیفیت آن به گوییدكیفیت. آیا چطوری شما می

 تمسل؟؟

 نظامها همه.. كیفیت.. گوییدنمی نظام حساسیتها، نظام دیگر.. كنیمفرهنگ سیاست فقط جهت ذكر می در

 نظام حساسیت روانی، نظام ؟؟

 این قسمت كه بله ؟؟ در اصل رده..  در

 ؟؟ فقط اقتصاد در. نیست نظام دارای. داریم جاعرض كنم كه ما تمسلی كه این خواهممی

 ..نظام شوداین سه تا. یعنی حاصل این سه تا می در

 امور روانی هم شما نظام دارید یا نه. نظام اوصاف. در

 .. شودوط به این سه بخش مینظامها مرب كل

 نیستند خاصی كیفیت یک دارای گیریممثال حساسیتها، نظام فکری. هر كدام از این نظامها را كه می نظام

 . رشد مرحله در فقط

 دارای كیفیت است هم دارای جهت هم دارای ظرفیت.  هم

 ..دهیدرا به آنها فرهنگ نمی كیفیت

 در قسمت دوم.  بله،

 .گیردمی انجام را جامختلف دارد. یانه.. آیا صحیح نیست كه بگوییم كال حرز یا ؟؟ كیفیتها این مراتب كیفیتها

 .داریم فرهنگ فرهنگ هم بخش یک جاچون نظام حساسیت هم كیفیت دارد. این نه

تحقق دارد این فرهنگ فرهنگ.یک ارزیابی وضعیت فرهنگ فرهنگ در اقتصاد داریم. یک ارزیابی  یک

 نگ در فرهنگ داریم./. فرق بین این دوتا چیست..فرهنگ فره
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 وقتی نظام پیدا كرده. این در سرعت تبدر است.ت این

 .. منطق آن با یا. كنمتبدر خودش یک نظام دارد یا نه. با این منطق كار می سرعت

 رودمی كندمی پیدا نظام شکل نسبت یک به یعنی/.. فرهنگ اقتصاد ؟؟ اشنظامی معنای. جاستاین نظامی

 .. آنجا

 كیفیت آیدمی نظرم به هم جااین معنای بگذار باز.. است چی آنجا و كندمی پیدا جابین نظامی كه این فرق

 . فرهنگ به بدهیم را كیفیت معنای جا همه نیست بهتر را فرهنگ ؟؟

لی كه ما پر این طبقه چون از اصل حد اولمان ؟؟؟ یعنی این تقسیم بندی كه شما فرمودید تا این شک در

 كردیم. این سطح سطح تعلق. سطح تمسل سطح ؟؟

 .. مختلف هایرده در اقتصاد مثل مختلف هایمیگویم كه خود فرهنگ در رده نه

 معنی جدید داشته باشد. باید

 حساسیت در آیا ولی..  جهتگیری به شناسیدیک جا در خود اولین حركت فاعلیتی كه دارد فرهنگ را می در

 به یعنی. ندارد نظام معنی.. را فرهنگ شناسیدمی جهتگیری صورت به را همان باز رسید-می كه روانی

.. تعلق كیفیت در تصرف. دارد تحققی یک. دارد جهتی یک. دارد ظرفیتی یک كه اولی فاعلیت.. دیگر عبارت

ویه فاعلیت در نظام این كال جمع شد داد فاعلیت ثانویه. این فاعلیت ثانویه چه نحو فاعلیتی است. فاعلیت ثان

 اوصاف نیست.. این كه انجام گرفته تمام شد.. 

 اوصاف هم تمام شده ؟؟ نظام

د تصرف.. گیریاینست كه این را شما به من ؟؟ نظام اوصاف؟؟ گفتید نفس فاعلیت در كیف تعلق را می سؤال

ن فاعلیت ثانویه حول این جهت یعنی هنوز موال امداد نکرده گفتید ؟؟ یعنی این دو سه قبل از امداد.. حاال ای

 ؟؟.است امداد از بعد جا این. كنداوصاف را تنظیم می

 .نظام در ببرد خواهدمی یا كند خرد  خواهداین ؟؟ كال چارتمان همین حد را می خوب

 .خارج عنوان به نداریم برایش تحققی باشد درهمین اگر. تحقق تا آیددر مراحل كلی می قطعا
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 قابل اولیه حد عنوان به یعنی.. باال بیاید. شود تقسیم نظام باید اصل از شوداول مطرح می باز همان سؤال ؟؟

 .باشد لحاظ قابل اولیه حد عنوان به نظام.. نیست لحاظ

 ؟؟؟. كندمی تعریف را نظام آیدریف داشته باشیم. بعد تعریف میتعا در اولیه حد اول ما.. رسیممی نظام

 .خوردمی نظام ؟؟ فتعری اول ثانویه فاعلیت

 .بیاید این خود كه این نه. است اصولی تعاریف این.. نظام در بیاید اینکه برای اولیه حد شوداین دوباره می نه،

 را فرد اخالص یا را فرد ایمان كندد بهینه سازی میكنمی اصالح گوییمخود این را نیاوریم.. وقتی می اگر

می كار او اخالقیات نظام چتر داخل.. اخالقش یا كنیدمی تصحیح دارید طلبش در تقاضایش در را كدامش

 بگویم خواهمیک حالت دیگر .. می به دهید ارتقاء را حالت كنید عوض را اخالقیات چتر دارید سعی یا. كنید

 كنم كنترل توانممی ؟؟ طریق از را افراد تحرك وضعیت شناسممی من كه گوییدمی شما گاه هر كه

 ..اخالصش هم این پرورشتان این. باشد این دستگاهتان نهایت.. ار اخالصشان

 فعالیت؟؟

در توسعه اینست كه باید در آن حل كرد كه پیدا شود. یعنی ظرفیت در آن باید حركت ؟؟؟جهت  یعنی

 افراد كه اینست معنایش.. دهدمی نتیجه سازی بهینه گوییدحركت داشته باشد.كیفیت؟؟ یعنی وقتی می

 .رفت باال جهتگیری ظرفیت.. رفت باال معصومین به هتوج ظرفیت

 باال برای شودمی اصل سفارشش كه كندمی فاعلیت خودش وقتی ولی. ماندمی نظام در رودباال می وقتی

 در تبعش به كه شد تصحیح من سجود كه كنممن ؟؟ تصحیح می وقت یک. كندمی فرق.. ظرفیتش رفتن

قابل قبول است..  این. است اصل این كه این جهت از ؟؟؟.كندمی پیدا وسعهت من ظرفیت موال امداد به نظام

 اما وقتی معنی توسعه  را ببینم حتما در نظام است.

نباشد تعلق نیست.. به عبارت دیگر حاال  اگر ظرفیت.. چیست سیاست معنی ثانویه فاعلیت. آییمنظام می در

. شودمی محوری میل. ندهد نشان را تعلقات نظام اوصاف، منظا تمایالت، نظام تواندكه آمدیم در اخالق می
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. نظام اوصاف نیست. نظام شدبا كرده پیدا شکل باید جا دراین باید پرستش حول. است پرستش میل یک

 تمایالت نیست. نظام حساسیتها نیست.

 ؟؟/ قبال استفاده كردیم كه در اقتصادش نه در سیاستش..  وقتی

. نباشد تغییر قابل ابدا گویدمی كه. كندی. یک وقت ؟؟/ یک طور تعریف میسطوح در چه سطحهای نظام

. نیاور پرستش اسم دیگر آوردی را نظام اسم كه همین گوییدمی یکوقت. آیدمی راحت. نه یکوقت اقتصاد

 ولی/ ؟ بشود جاباید این این. اوصاف نظام دهد؟؟می روانی تعلقات نظام جااین باید رسدكهمی نظر به نه؟؟

  ؟؟ تعلق نظام كیفیت.. فرهنگ بگوییم باید را نظام این كیفیت. دارد كیفیتی چه ؟؟  قابل نظام این كیفیت

 ؟؟

 جااین.. بینیمنظام یافته است. تعلق در این جا معنای سیاست یعنی تعلق. تعلق در شکل ظرفیت نمی تعلق

 ولکن. ترسو یا شجاع. متواضع یا متکبر. لبخی ای است سخی طرف گوییممی خصوصیتها، همه با بینیممی

 دارد حساسیت كه گوییدمی شما هم سومی. كنیممی معنا اولیه جهت و اولیه ظرفیت محور حول اینها همه

 .. چیزهایی یک به

 ک چیزهایی.. ی به این كندپیدا می تحقق

 به.. تایش سه هر تحقق گیریممی را تعلقها این خود. است غیر به نسبت حساسیت بگویم خواهممی من

 كما. نیست تحقق غیر هیچکدام. است تحقق همه جااین. اینهاست تحقق كه گفتیممی را جااین. باال خالف

عاملیت نسبت به غیر این صاداقت كه بگویم خواهممی.. كنیممی پیدا تجسد دیگر رسیممی كه خارج در اینکه

 كه بفرمایید توانیدمی جااین ؟؟؟حاال به نسبت ساسیتح عاملیت جااین. بود تعلق كیف در عاملیت جا

 نظام قید تا سه این حاال خب ؟؟ عاملیت نظام ؟؟ آیا جااین آنوقت. غیر به نسبت. حساسیت یا عاملیت

.. كه عامل روانی است. كه عامل عکس العمل شما كنیممی لحاظ داریم بعد سه از چیز یک ولکن داشتند

عامل نسبت بین خود اوصاف با هم است. نسبت اوصاف به هم را در تعلقاتش یکبار  نسبت به اشیاء است. كه

ببینیم. در نفس اینکه شدت دارد یا ندارد. یکوقت در كیفش .. ؟؟؟ یکوقت درباره وضعیت حساسیتش.. ؟؟ 



334  ···························································································································································  

 آیدمی هم فکر در وقتی آیا. شوددیگر هم تمام كنیم ببینیم چطور می متسه بعد. خب حاال یک قس

. باشد دفعه یک اینکه نه. است همیشه خانه این. است مقدم همیشه تقدم رتبه این یعنی ؟؟. است ینطورهم

 نای گوییممی اینکه ؟.؟ اینکه بر عالوه. كردیم برایش را وصف خودش این. است آدم هستی از مرتبه یک این

 و روح در را لوازمی و انعکاس. كنیمسه وصف است.نه اینکه عین خود این سه وصف داریم مالحظه می

. كردمی قیامت آن در دنیا به دعوت بود سخنرانی یک گوییدمی.. ساختم بلندگو گوییدمی..  عین را لوازمی

همین مجلس و سخنرانی  دیگر چیز یک مثال یک.كردمی دنیا به دعوت قیامت هم آن بودكه هم ایسفره یک

 نحوه زدنش حرف مفاهیمش. خدا یاد به. آخرت به وتدع گیردهمه دعوت به دنیا.. ؟؟ این یک چیزی می

/ ؟؟ دیگر هم با دارید را همه روانی مراتب تا محسوسش مراتب  از شما كه اینست معنایش این. همه حركات

حضورتان استفاده كرده باشیم. این كه این حالت روانی  زا كه ایجلسه در میخواهیم ما كه را چیزی آن حاال

 دهیم قرار هم این. جا وقتی ما بخواهیم ذكر كنیم. آیا االن بیاییم این را قرار دهیم اینمال كجاست. ؟؟/حاال

 جهت و ظرفیت مثال معانی بینیممی جااین كه معانی. كنیممی معنا.. اینطرف به رسیممی كه وقتی تا. جااین

 تصرف معنی جااین مثال یا شدبا جااین معنی مثال رسیممی جاتصرف در فرهنگ باشد. ولی معانی كه این و

 را جااین كل. بگیریم تنها روانی بالصطالح تعلقی معنای به فقط آخر تا اول از جااین كل اینکه یا.. باشد داشته

ینطوری باشد یعنی كل این جا روحی، كل اینا كه فرض حاال. بگیریم عینی هم را جااین كل. بگیریم ذهنی

 رده در فرهنگ معنی گیریممی كه اولیه حد در اقتصاد سیاست فرهنگ معنی آیا عینی جااین كلی ذهنی جا

 بگویند/ ؟؟ بشود جااین تمایل جای مثال. شودمی چه چهار رده در. شودمی چی سه رده در شودمی چه دو

. تکنولوژی شودمی شیئی در كندمی پیدا تجسم آیدمی كیفیت هم جا. اینلمی شودمی تعلق كه همانطور

. است كیفیت كدام. داریم ما كه كیفیتی جااین.. كه. است تکنولوژی نظام آیا جااین. شودمی چی جاینا

 حاال. است تمسل جااین ؟؟ ذهن در كیفیت این. است تعلق نظام كه كنیدمی ذكر روح در كه است كیفیتی

این حساسیت یا عاملیت نظام دومیش ؟؟ كیفیت در تصرف. بنویسیم را ردیفهایش و اولیه حد اقتصاد جاینا

  ؟؟ جا
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قرار شد كه این اگر تمسل باشد، این هم حساسیت نباشد. یعنی این مدل با این مدل فرق دارد. این  جااین

 . باشد باید تکیف جااین  شود عوض باید جاتقسیم بر اولی كه داشتیم به احتمال شما .این

 ت.باشد تواندنمی تکیف

 ؟؟ شبیه رده این. فالن رده این تمسل رده این باشد تعلق رده این فرمودید االن كه یموضوع/ ؟ مانرده چون

 . چیست كال اول رده در یعنی. ندارم هارده این به كار. بینم؟/ لوازم ؟؟ در مراتب مختلف می سؤال

 .جهت اولین. موال متناظر متناسب ؟؟. تکیف شودمی سیاست

 .باشد روحی باید جاآن ظرفیت تبدیل به تعلق شد. این ظرفیت. ظرفیت یک شدتی داشته. این





 بسمه تعالی

 ساختار تشکیالت

 12جلسه 

1821 

ها از نظر اثر اینجا آمد این خیلی خوب دارد یعنی هرگاه آنچه كه نسبت اینجا داشتید ضرایبتان  نسبت این

 شود،می واحد اینجا عینا. شودیم منتقل اینجا به عیناً كنیدكامالً عمل كرده باشد. در جمع بندی كه می

 یعنی[ ؟] رسید نخواهید آن به روز هر كه است مطلوبی وضعیت كه است این آن معنای. شودمی یکی

 را كارهایتان ضرایب[ ؟] اینجا ضرایبتان. شود نمی این روح در عصمت فکر در عصمت و عمل در عصمت

 كه ایت است، وقتی تناسبش كم و زیاد است. مثال نمرهاند ولکن تناسب بین كارها زیاد است، درس ام دادهانج

 تکمیل آن همه او اقتصادی انضباط با فرهنگی انضباط با سیاسی انضباط كه كنید فرض مثال آورده نفر یک

الت مختلفش دارد. حاال دیگر حا در كه مختلفی[ ؟] است زیاد ذره یک یکی. است كم ذره یک یکی. نیست

 اعدادی این. دادید قرار وصف وقتی. دهیدكنید. یعنی آن را برای این وصف قرار می شما وضعیت را جمع می

. دربیاید نیم و سه و دو است ممکن گویممی مثل باب من آید نمی در سه دو، یک، عین كردید جمع كه را

 نیم، و سه ا،اینج دو اینجا كه گوییدمی آییدتفاق افتاده. میا كه آنچه. است بالعکس. كردید جمع كه وقتی

بعد اینجا  كنیدیم جمع است، شده یک اینجا شده، نیم و دو اینجا سه، شده اینجا یا. یک مثال شده اینجا

می نیست گفتید كه آنچه اساس بر متوازن اینجا كه بینیدمی یعنی. كنیدعدم توازنش را كامال مشاهده می

 باید را كار آن داده اهمیت آن به باید چقدر را كارها یعنی چه؟ یعنی[ ؟] دادید اینها به كه هایینمره فهمید

 این را ضریب بیشترین مثالً. كنماز سه بدهیم مثال عرض می ،سه از سه از سه ضریب آن به و بیاوریم باال

ب این نبوده است سیر پرورشی مناس كار، آن كه نوشتید را كاری یک خانه این جلوی شما داشت خانه

 كند. بیشترین رشد را پیدا

 االسالم صدوق: متناسب با افراد باید فشار خاصی در ابعاد خاصی بیاوریم. حجت
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  لزومی ندارد كه ما اول كار مثال این عنوان مقابل عنوان حقیقی این برای اصالح روانی فرض كنید كه ]؟[ ج

 این. كنداصالح میآن كه تا آخر كار الزم است این گونه باشد. جدولتان عناوینتان را و هم افکارتان را 

 دارای تطبیقتان كنیدعلمی می نوانع یک به تشویق را این كه عناوینی ولی است فلسفی عناوین عناوین،

 .شود اصالح باید كه. است خطا

 دهد. دهد؛ یعنی كل را نشان می   من اشتباه كردم در رابطه كه این عناوین تشکیالت را نشان میس

 جریان.. كنیدمی عوض را افراد وضعیت هم و كنید می عوض را ها عنوان هم كه دهد  این كل را نشان میج

 قدم عنوان، به را اینها كردن تطبیق عامه در حاال یعنی[ ؟] برسید نرمال وضع به كه وقتی تا تعلق و تصرف

را زی است؟ البته باید چیزی قرار بگیرد كه وقتی آن چی چه شود می تبدیل عنوان به این است كار اولیه

 كنید عنوان عدم سازگاری خودش را نشان ندهد.. ]؟[-برعکس می

   ]؟[2س

  باید گفت كه این گونه حساسیت مثال شما حساسیتتان نسبت به روضه زیاد است یا مثال سرعت تشبیهی ج

 تأثیر تحت توانیدمتناسب به آن ارواح را هم می و. است زیاد روضه همان در مثال باب من كنیدهم كه می

 شما اگر یعنی.. نه یا است تعلق برای وصف. بدهد نشان را خاصی تعلق یک این باید مجموع در دهید رارق

 آییدمی كه طرف این از سیر ببینید. كردید پیاده را نمونه دو. باشید گونه این توانیدمی نباشد باال تعلقتان

 این از. بکن تصرف چگونه دهد نشان خواهدیم آییمع را نشان دهد، به خالف از این راه كه میوض بتواند باید

 دیگر مداح یک مثال برای یکی. حسینیان آقای برای. كنیمیک برگه پر می كه بگوییم باید آییممی كه طرف

 .شودا دیگر نشان داده میاینج. گذارندمی تأثیر بیشتر ها آن از كدامیک كه گوییم-می بعد شمس آقای مثالً

 ه باال.. االسالم صدوق: خان حجت

  ]؟[ اگر اینها سه، دو و یک درآمد. كه اینجا واحدتان بنا به فرض فلسفی دقیقاً برابر با رشد است عین ج

 بدون مختلف جهات در شما تصرف آثار ببینیم باید یعنی آیدرشد است. اگر دیدیم كه سه، دو، یک نمی

 چیست.  كه عنوانها



 ····························································································  339 

 . عناوین انسانی تغییرات و ]؟[  تبدیل كردنش به عالمه تشکیالت هم بود2س

  حاال باز من توضیح می دهم. اگر جای خانه تمایالت عینی را این طرف بیاورید. بنویسید تمایالت عینی ج

 شود؟  نسبت به حساسیت تناسبی درباره نظام تعلقات روانی وقتی این گونه بنویسید، این وصف چه چیزی می

   ]؟[ س

 موصوف االن است؟ چگونه خوانید می كه االن ولی شودمت این موصوف می  احسنت بله. درباره این قسج

 دوم درجه وصف این است اول درجه وصف این. ست این

 االسالم صدوق: آن چیزی كه مورد تصرف است، این است. حجت

  این عنوان را كه پیدا كردیم دیگر آن دو تا را ننویسیم، بنویسیم تمایالت یعنی نسبت به مثالً 2س

توانیم ]؟[ چرا كه اگر این عنوان ضربدری است. با صفت بودنی ]؟[ یک عنوان  تر می ساسیت ]؟[ راحتح

 جدید پیدا كردیم ]؟[

   ]؟[3س

ا شما در اینه در هستند هم مؤثر اینها كه گوییممی یکوقت كه كنیم  حاال من باب مثال اینها را خالصه میج

به حساسیت دارید كیفیت نظام تعلقات روانی نسبت به یعنی  این خانه هستید نظام تعلقات روانی نسبت

 اینجا یک چیزی اضافه بر ستون دارد یا ندارد. یک كیفیت

  كرد انتخاب شود  در عنوان جدید می2س

عنوان خاص بنویسید.  27آن هم  برابر بنویسید فلسفی عنوان تا هفت و بیست شود  اصال آخر كار شما میج

 اصه را حل كنید.. بردارید. یعنی ببینید ]؟[بعدش هم عنوانهای خ

 االسالم صدوق: حجت

 [؟] حاال.. كنید كار توانیدها نمی   ]؟[ بعد برای اصالح عنوانج

ی كه بصیرت همان گویید می كه نورٌ علم همان شود  همان بحث نورانیت و شکل تمسلی از آن پیدا نمی3س

 كند كه تکیف اسم آن را گذاشتیم. حالت القا و الهام پیدا میها است.  شود اینجا مقابل این تعلق حاصل می
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االسالم صدوق: ایشان نظرشان اینجا است هم در ظرفیتش هم در كیفیتش هم در نظام. در سه مرتبه  حجت

 گویید موال دارید.. -می

 . شودها می   كه نتیجه اینجا به حساب القاء ور بصیرت منجر به القاها یا الهام3س

 سالم صدوق: آن جدول باید عوض شود.اال حجت

 موال از گرفتن قدرت یک موال به است تعلقی تمثل گوییم  حاال چندتا چیز است. یکی این كه وقتی میج

تبدل و تکیف و »به فعالیت كردن و حساسیت و  كنیدمی شروع گرفتید قدرت كه بعد تمثلی تعلق نفی

 اگر گذشته مباحث در علم تعریف بنابه بیان این بنابه این یعنی نه، گوییدیک وقت است كه می« تمثل

 در. كنیدمی پیدا ارتباط فاعلیت نظام به و گردیدبرمی بعد شودمی محور كنیدمی پیدا موال به تعلق گفتید

 ها آن اخیر بیان این. كنیدشود. بر اساس این جایگاه برای تصرف قدرت پیدا می-یم معین شما جایگاه آنجا

 ادراكات. است تا سه ادراكش و ش  مثل انسان گوییدابتدائا می ؟نه یا فرمودید عنایت آن به را بیان این. است

ید؟ از كجا آمد؟ كرد تقسیم صورت این به چرا. عینی و حسی ادراكات نظری، و ذهنی ادراكات قلبی، و روحی

 چرا ببینیم نیامدیم یعنی. شودیكند. كانه به یک معنا به بداهت برگردانده م-بر مبنای هیچ چیز تعریف نمی

 اساس بر یکوقتی. نیست انکار قابل. بشود تواندفهمیم كه هست. كسی منکر نمی ما این طوری ما  می تهس

باشید. یک حوزه تعلق فاعلی به محور، جایگاهش را  داشته حوزه سه مجبورید شما گوییدمی فاعلیت نظام

دارد، یک جایگاهی  یتحرك یک ظرفیت آن در. كندمی معین موال كه ظرفیتی با متناسب كنیم،معین می

شود. بعد اگر بگوییم كه پشت سر این نسبتش به موال معین شد، به اذن موال و حول و قوه  برای او تعین می

ها به هم، كیفیت و حدود  شود. در برخورد با نظام است كه به تبعیت برخورد فاعل او نظام فاعلیتها روبرو می

 گفت شودنمی چرا نه، گفت را این شودنمی كه است ایرتبه یک كیفیات ظهور تا حال از. كنددا میظهور پی

 و وحدت اشتداد،  3. خواهدمی اشتداد فاعلیت  2 است فاعلیت  1 اینکه از كردیم بحث قبالً اینکه برای نه،

 وقتآن. بشود كه است نعممت نظام بدون. شودمی واقع نظام كثرتش و وحدت امر در. خواهدمی كثرت

 به برخوردش  2. محور به تعلقش فاعلی ربط  1 گوییممی. كنیماعلیت تعریف ادراك را میف خود براساس
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 را نسبتش نه دهد،می نشان نظام در را جایگاهش ها فاعلیت به برخوردش. ها فاعلیت در تصرف  3. ها فاعلیت

آن معین شد تصرف  اهجایگ اینکه از بعد.  نسبیت بعد سبتن اول. كندمی معین را نسبیتش یعنی محور؛ به

 اولیه انعکاس خودش در. بیرون در و خودش در نسبیتش انعکاس اگر گفتیم وقتآن. است فاعلیت. كندمی

 دیگران. خودش درون در دیگر های فاعل مقابل در. است فاعل فعالیت توسل تبدل و تکیف تغیر علم گویدمی

. دهدكند. اثر آنها را مورد تصرف قرار می-آن مقابله می رآثا با دارد كه ظرفیتی براساس و ندگذارمی اثر آن بر

 روانی ادراكات داریم چیز سه ما بگوییم نیامدیم دیگر اینجا در خودش گرفتن شکل در این خود درون در

. نیست حركت سه ینا از خارج ضروره با كه فاعلیت جریان گفتیم. حسی ادراكات و ذهنی یا نظری ادركات

ست به موال بعدش مقابله است به كثرت، بعدش تصرف در كثرت است. بحث آن در ا تعلق اول چرا بحث

شود  اشتداد او گذشته است آن وقت بر اساس فاعلیت معنا كردیم. حد اولیه فاعلیت است فاعلیت شدید نمی

ر درون د شما حاال. نظام با مگر كند،نمی داپی تقوم كند،مگر با كثرت كثرت هم با فاعلیت ارتباط پیدا نمی

 مثل توانیدمی باز آیا شما وقتنظام فاعلیت علم را معنا كنید. علم اگر در درون نظام فاعلیت معنا شد، آن

می اینکه یا تمسالت و تعلقات خود در یا. است ذهنی این. است حسی این. است روحی این كه بگویید قبل

ها برخورد می كه كه با نظام فاعلیت اوصافی.  شودمی معین اینجا در رتبه یک رد روحی اوصاف كه گویید

. باشید داشته خاطر در البته هرچند شود می واقع ها تصرف فرضا هم اینجا. شودمی معین اینجا البته كند

 در. ودش-می معین موال به نسبت آن ظرفیت كند، می پیدا روحی اوصاف به كندمی تعلق كه كار اول همان

 دارای اوصاف گوییدجایگاهش هنوز مشخص نیست ]؟[ معین شده كه می عنیی باالجمالش جایگاه رتبه یک

 به نسبت كه گوییدمی فقط اینجا. ها فاعل به نسبت دارد فاعلیت اوصاف گویید نمی یعنی. است خاصی اوصاف

می الزم شما دوم بیان بنابه البهرح. است كرده پیدا جایگاهی یک اساس آن بر و شده معین تعلقش محور

كه چنین چیزی تقسیم شود یانه. به بیان اول كه سه رتبه، سه حوزه از ادراك را از همدیگر جدا  یددان

 دیگر دوم بیان نباید. بود صحیح حضرتعالی فرمایش این كردیمكردیم و به حد اولیه تعریف نمی مفروض می

. یعنی همان واهدخنمی چیزی و جدید تعلق تمسالت حوزه در دیگر یعنی نه؟ یا است الزم چیزی چنین
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 اینجا. است ظلمانیت یا نورانیت حوزه اینجا دیگر عبارت. كندتعلقی كه در مرتبه قبل دارد ظهور پیدا می

 كه حركتی براساس. شودمی ظلمانی یا نورانی یا آخری خانه این. شودمی مشخص تعلق وضعیت كه است

 .دادیم انجام جا این

   یعنی الهاماتی كه ]؟[2س

های روحی. اینکه اگر بنا باشد امداد خاصی چه شیطانی چه ملکوتی باشد. اینجا    به عبارتی یعنی وضعیتج

تمثل « تبدل و تمثالت»كند این اساس است در  قدرت  باید حاصل شود. بعد باید یعنی اوصافی كه پیدا می

ان فرمودند. اینکه انَّ اله شیاطین لیحیون الی اولیائهم آیا الهام به یعنی به عبارت دیگر همین الهاماتی كه آقای

 پیدا حالتی یا دهندمی شما تحویل را مفهوم مستقیما یعنی. كنند می اوصاف به الهام یا. كنندخود ذهن می

 كه گوییدمی وقت یک حالت بدون ذهن كه است این سؤال. كنیدمی مالحظه را مفهوم شما كه شودمی

 كه شودمی حاصل من برای شدتی نحو یک كه گوییدقت میو. یکرسدمی ذهنم به چیزی و ندارد یشدت

 آن یا طرفی این را موضوع جدید بار اضافه به. شودمی وارد جدیدی بار یک دور راه از كنترل بالصطالح مثل

 روانی وضعیت بر ذهنی یتوضع اگر. نباشد اصل تعلق فهم كیفیت در اگر نشود، گونه این اگر. فهمممی طرفی

 رود. جست. تعریفتن از تعلق زیر سئوال می تسبق

خواهیم سیاست فرهنگ را بگوییم، جهت تمثالت تعلق خاصی كه در    ]؟[ در عین حال كه ما وقتی می3س

 تمثل است را بگوئیم مجبوریم به آن نورانیت یا ظلمانیت توصیف كنیم.

 د.شو   درسته كه به این خانه توصیف میج

  آن دیگر خود سیاست فرهنگ نیست. اینجا باید آن را بیاوریم یعنی آن نمودش در اینجا است نزدیک س

 آمدیم.. اوصاف و ها حالت از كردیم جدا را این گوییممی كه بصیرت توسلی نمود باالخره این ولی شود،هم می

گ رن این اینکه از. كنیمبیان می را هادیدن داریم. است دیدنها این ذات كه دیدنی. دادیم آن به دیدنی شکل

 این خواهیمآن را دارد در این شکی نیست. چون آن باالخره تأثیر اصلی روی عاملیت فکر دارد. اما ما می

. آن توسالت جهت از است عبارت كه. كنیم بیان را توسالت سیاست یا را فرهنگ سیاست بیاییم مرحله
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كنیم. نوع تعلق تبعا یک آدم بصیری است كه مثال عیوب دنیایی  امعن دارد كه تعلقی نوع همان به مجبوریم

 . است مشکل باز دیگر جای نکنیم لحاظ اگر را بودنش قوه این. است قوه این آن در. بیندنمی بینید،را می

  یک سؤال دیگر برای من است كه آن سؤال هم برای دوستان قابل دقت است. اینها را سه بعد از یک واحد ج

نجا ابعاد را خرد كردید نه اینکه  نباید خرد كنید. همین خطی كه ای كه حالی عین در سه هر كه. بینیمیم

 گونه این است صحیح كنید تفکیکش بخواهید گاه هر كه شده ادغام درهم بعد سه كانه كشیدزیرش می

 این همه پشتوانه ولکن. رفتص درباره های آن تای سه و جهت درباره تا سه و تعلق درباره تایش سه بنویسیم

ن سه تا است. یعنی در تک تک اینها بخواهیم نگاه كنیم حضور این سه تا وجود دارد. حاال اگر این ای خانه، 9

 . است هم این سر باالی اینجا در كه بینیدمی ینجاگونه باشد شما عینا این نورانیت را ا

   قبال كه ]؟[3س

مرحله نظام سازی از تمثل  هم اینجا «تمثل و تبدل و تکیف» شودی  بعد اینجا اصالح بعدی اینجا م2س

. شودمی عاملیت یا بودن ابزار. كندمی پیدا كه نظام. كندمی پیدا كه ابزاری شکل عاملیت كه. شودشروع می

اینجا تکیف یا القا، اینجا تبدالت،  شودمی اینجا. شودنمی ما برای ابزار نکند پیدا نظام شکل وقتی تا تمثل

 نظام تا سه این نَه. نظام شودمی اینجا. كردن پیدا نظام به كندتمثل است شکل نظام پیدا نکرده. شروع می

 نتیجه یعنی. است تمثل از نمود آخرین داریم فکری نظام در كه است مرحله آخرین بودن نظام این. شود

 .است فکری نظام آخرش

ه دست موال در اصل تکیف دراینجا باز است. در جهت دادن   روشن است. االن همه صحبت ما این است كس

گیری نظام این جا باز است. و خود فاعلیت فرد در قدم دوم كه  به تمثالت در این جا باز است. و در شکل

اینجا حضور دارد و كیفیت  محدت ذهنی است در تکیف، اینجا حضور دارد. در تبدل اینجا حضور دارد. در نظا

در سه مرحله در این سه بخش چه در قسمت تکیف باشد. چه در قسمت تبدل باشد. چه در  عاملیت فرد هم

 شودها اصالح می قسمت نظام باشد. این تقسیم بندی كه در این نه وجه به نظر ما آمده است. كه االن این

 عرض كردم.  تتانخدم من كه نبود بیانی این نوشتیم ما كه ها این
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 ؟  دست دوال كجا باز استج

 ف، در كیفیت، در جهت باز است.تکی در ها  دست موال دراین خانه3س

گویید تعلق عدل كه معنایش این نیست كه دست موال باز است. فاعلیت مال    ]؟[ شما تعلق عدل را نمیج

 كی است. اینجا... 

 اش موالست.    فاعلیت مال فرد است. اما طرفش موالست. موضوع فاعلیت تعلقی تملثیس

 بل از عنایتی جدید...  قج

 به ارتباط در خودش تبدل[ ؟... ]است اولی در تقاضا. شود  بله. عنایت جدید در این سه مرحله تمام میس

 در یکوقت. تبدری بصورت وقتیک. تکیفی بصورت یکوقت نظام به ارتباط تبدل. فرمودند آقا حاج كه نظامی

 . دارد نظامی حالت نظام، خود

 معلوم اینجا. كندد یا موالی باالتری تعیین میشومی عوض موال كه كندموال تعیین می  در واقع اینجا س

. دشمنان و موال دوستان با. كندمی برخورد اطرافیان با كه كندمی پیدا تبری و تولی شکل اینجا شود می

 [؟] بودنش نظام دیگر اینجا

  بود یا نه.. ظرفیت .   در اولی باز ما متوجه نشویم كه آیا اینجا تعلق به موالج

   ]؟[ در مرحله قبل  ]؟[ اینجا اصل تعلق است.س

 االسالم صدوق: باید كنیم روشن كنید كه از اصل تعلق منظورمان چیست.  حجت

   ]؟[ نظام تعلقات سیاستش چیست؟ می گوییم3س

 االسالم صدوق: سیاست سیاست...  حجت

 این. شودت میجه ظرفیت این گویید می شما كه گونه نای. بدانیم  اینجا را جهت ظرفیت خواهیم  میج

 .شود می جهت عاملیت هم این و جهت كیفیت این جهت، وضعیت

شود. بالعکس آن فاعلیت اول، حد اولیه كه گفتیم نفس  گیری اخالقش می س  اینجا عملکرد فرد در شکل 

 سفارش است. 
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   ]؟[2س

ه در تنفس سفارش دادند. این در جهت تصرف است كه االسالم صدوق: این فعالیت اول فرد است ك حجت

 حد اولیه قبل از امداد است. 

  حاال این ظرفیت تعلق یعنی یک جهتی را شما فرض كردید كه دارای یک ظرفیتی است. یا اینکه ظرفیت ج

 خود شخص یعنی ظرفیت تعلق فعل به موال معنایش این است كه فعل را نگاه كنیم. فاعلیت شخص را نگاه

 ها در این جدول در كجا هستند.  كنیم. نه ظرفیت خود شخص را. خوب این ظرفیت

  اینکه ستون جدول امداد است. این اولین فعالیت قرار شد كه یک فعالیت بدون به امداد. ]؟[ فاعلیت اول س

د كه در جدول هم فعالیت ثانویه فرد كه همراه با اولین فعالیت همراه با امداد است این است كه شما فرمودی

 اول آوردیم. یعنی اینجا اولین فعالیت فرد همراه با امداد. این اولین فعالیت فرد بدون امداد كه ثواب ]؟[

   یعنی این در خودش تصرف كرده است. این هم در خودش تصرف كرده. این هم تصرف كرده.ج

   با امدادس

كه كرده هم خودش است هم موال. اینجا هم   با امداد حاال نهایت این است كه پس بنابراین تصرفی ج

 خودش هم موال. اینجا هم همین طور.

 كند تا پایین   همین طور جریان پیدا میس

   پس بنابراین اگر این طور است باید این یکی را بیاوریم كه از این آن را برداشتید. ج

   از اینجا آوردیم كه تعلق شده این هم نظام عاملیت این هم كیفیت.س

   برخورد به غیر در خانه اول كه نیست. مگر در خانه آخر.ج

   برخورد به غیر موضوعا س

 است درست.  شودشود. كیفیت برخوردها حاصل می   كیفیت برخوردها ]؟[ كیفیت در كجا حاصل می3س

 [؟] انعکاس كه شود می حاصل جایی در كیفیت این ولی كیفیت گذاریممی را اسمش كه
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وق: نه اصال رده همه سیاست است. در عین حال كه این سیاست سیاست است. همه رده االسالم صد حجت

 هم سیاست است. یعنی ارتباط با موالست. درست است كه دارد.

 شود.   یعنی حسب و بعض نسبت به بیرون واقع نمی3س

 . شودمی اردو آخر خانه در بغض و حب. ببینیم كجا باید. شوداالسالم صدوق: نه اینکه واقع نمی حجت

   ]؟[3س

سمت سوم همان پایین بالقید... ق در گوییدهای نسبت به بیرون كه می االسالم  صدوق: حساسیت حجت

 اینجا عاملیت 

 این كه بگویید خواهیدمی كه است فعل كیفیت كنیم  رتبه اولی كه درباره كیفیت در این جا قید میج

 از قبل كیف به است تکیف كیفیت بگوییم است صحیح امداد زا بعد. است جهت امداد از قبل آن به متناظر

 . است فاعلیت نظام به برخورد

  كه این به صورت تصرف در روح خودش است. یعنی هنوز تصرف در بیرون نیست. یعنی فاعلیت است در س

 تغییر دادن روح. 

نظام اوصاف اینجا    یعنی محور شدن جهت. برای عاملیت، برای نظام اوصاف. محور شدن جهت برایج

 نیست.

   نه. این جا عاملیت فرمودید تصرف در خود فرد. تحقق س

ها عین خود این جهت است. نهایت جهت مستقر. یعنی    اینجا محور شده است. پس بنابراین این كیفیتج

جهت تبدیل شده به محور است با قدرت موال. یعنی هنوز كیفیت نیست. جهت مستقر به امداد موال كه 

. گیرندمی قرارقدرت محور شدن برای حاالت روحی در آن است، اینجاست. اینجا نظام اوصاف اطراف آن 

 لحاظ به غیر. است مركب هم خود كه خود اوصاف. نیست خود از خارج غیر غیر، به تصرف حقیقت در یعنی

 خود مرتبه در. این مایالتت در آیدمی نظام كل آثار كه بگوییم اگر. خود از خارج غیرِ نه. است محور غیرِ

 گیرندها حول این محور قرار می كشش اینجا بگوییم كه ندارد عیبی. است كه هایی كشش و جهت و تعلق
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 شودمی. است رتبه این در كه بگویند خواهندمی را فاعلیت. نیست فاعلیت هنوز چون. ندارد كیفیت ولی

 تمثالت نظام و حدت حساسیت،

 نظام در یعنی. داریم تمثل نظام در را اطرافمان با برخورد فقط مرحله این در ما كند  اشکالی كه پیدا میس

 تر از خودمان های خودمان نه پایین لقات ما هیچ برخورد غیر هم ارز عرض یعنی مقابلتع

 . داریم اینجا ما را غیر به حقیقی برخورد بگوییم خواهیم  برخورد غیر را كه میج

 ر ... چون برخورد فکری به غیر اینجاست یا اینجا است.  برخورد عینی به غیس

  برخورد فکری به غیر اینجاست. هر چند برخورد فکری اینجاست. هرچند برخورد در نفس تفکرتان نه ج

كنیم كه جای آن اینجاست. یک وقتی او یک فشارهایی به ذهن  برخورد در یک وقت ما با كسی صحبت می

 .اینجاست جایش آن كنید،می هاییبلهمقا یک هم شما. آوردشما می

   این را در كدامس

 فاعلیت اگر تعلق؟ یا است فاعلیت معنای به كه فشاری. آیده نحو فشاری میچ. آید  فشاری كه در روح میج

 ...اگر حاال. بیاید اینجا تواندنمی كه بیاید

 ... باشد تعلق بیاید اگر ها  تولیس

 ند. كه شما جایگاهتان در آنها چیست. هایی كه به موال دار   تولیج

   جایگاهمان تولی من با تولی مخالف من كه این یک موالی دیگری دارد.س

   آثار روحی یا آثار عینی تولیج

   آثار روحی، تولی به معنای همان تعلق است.س

نجا در خانه اول هایی اینجاست یا اینجا. اگر بخواهیم بگوییم ای   یعنی محبت، محبت به نظرتان درگیریج

 است. ببینید از آن تمثل دارید یا نه.

   نباید داشته باشیم.س



348  ···························································································································································  

. دارید را  ع) علی وجب عمر بغض گویم  اگر تمثل نداشته باشید. دیگر آن تولی متعارف نیست. مثال میج

 هم بعد ،خطاب بن عمر كنیدمی انتخاب موضوع بعد بغضِ، گوییدمی مثال. است تمثل مرتبه از پس حتما این

. است تمثل از بعد آن همه این. گیریدمی را چیز همه. كنیده زمانش میب. كنیدمی آن افعال به توصیف

 قبل كه كردید پیدا را چیزی شما اگر. است تمثل از بعد ولی كار، آخر در آیدمی روانی تعلق كه. است درست

م خورده ه به تعلقات فشار بگویید كه. بگیرید آن از صورت نتوانید. نباشد خودآگاه برایتان كه باشد تمثل از

كرد. و شما همین كه جهتتان مستقر شد. نظام اوصافتان درست شد. حاال فاعلیت  ها را درست می كه اوصاف

 تولی نظام آن به هرگز را این ولی. ندارد عیبی آن بشود تکیف برایتان و. دهیدجدیدتان را با اوصاف انجام می

  دگویی-نمی تبری و

 ها...   ]؟[ ولی در اینجا ما باالخره تأثیر را باید  بگوییم كه میدانس

همین كه اوصاف مختلف شد  معنای آن این است كه باالجمال جایگاهتان در نظام مشخص شده  ها میدان

 است.

   باالجمال كه اثر آن خیلی مهم است.س

 اصالح را گیری جهت كنیدمی را كار مینه اصال كنید  كه اثرش خیلی مهم است. شما در تهذیب كه میج

. وردكنید. اگر اخالص اصالح شد هم ظرفیت هم نظام اوصافتان باال می كنید. اخالصتان را اصالح می می

 تعلقتان یعنی

   عاملیت نسبت به غیر یا تمثل3س

 ها ]؟[   بله نظام حساسیتج

   ]؟[ س

 كه طورم باید طی كند تا به بیرون برخورد كند. همانفرمایید این دو سطر را ه   نه آن عاملیتی كه می2س

 . كند نفوذ آنجا به تا كند عبور باید دوسطر این از باید شما مقابل طرف
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 گذشتن از پس دارید كه روحی حاالت آن شما وقت آن. كند  یعنی خودآگاه بشود و نفوذ كند این فرق میج

ست كه شما سالم ا این به منوط این ولی. شودمی مشخص انبرایت اعدایش از تبری و ولی به تولی و تان ولی

 . شودهم عوض می ریشود تولی و تب باشید. اگر شما از نظر روانی بیمار باشید تمثالت كج می

   اینجا باالخره یک تعبیری از حب و بغض باید بیاوریم یا نه، نه تولی به تبریس

ل ذهب و الفضه است. به آن معنا كه كنید دیگر معنای   حب و بغض مثل از قبیل الناس معادل كما معادج

 معادل الناس قبیل از تواندمی ظرفیتاً هم این. باشد تواندنمی گوییدحب و بغض به این معنایی كه شما می

 فعل یا. كند انتخاب را باال باالی فعل تواندمی هم انسان فعل نظر از هم و باشد الفضه و ذهب معادل كما

كنیم. حاال شما با دوستان صحبت كردید  اینجا ذكر می در كه است فعل ظرفیت. كند انتخاب را نپایی پایین

 آشنا شدید.

   ]؟[ تقاضای اولیه كه در ]؟[ هر مرحله باید توسعه پیدا كند. ]؟[س

   درست است. یعنی ظرفیت تقاضا باال برود. جهتش باال برود. تصرفش هم باال برود. برای كل نظامتان همج

 .است طورهمین

   حاال اگر این كل مراتب امداد و تشکیالت كانه این مرتبه را ما به آن توجه نداشتیم. س

. دارد ایدهد. كه آخرش یک نتیجه مرتبه را كجا توجه نداشتیم. یک مکانیزمی در تشکیالت نشان می این

 نظر از هستند ها همین باز كه دوم مرحله در یک كه بگویید بتوانید شما باید وقتآن. دارد یک عدد یک

 ی موضوع فعلشان عوض شده است.ول ظرایف

   ]؟[ یک مرتبه از تقاضا و امداد است.س

 آن موضوع ولی است همین هم آن ضرایب. است همین جا همه كه بگوییم خواهیم  نه این جدول را میج

 . شودمی مختلف

   متناسب با موضوعس
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. است این عام قانون گویید. میدهدمی قرار حركت برای عامی قانون یک ضرایب كه بگویم خواهم  نه میج

 گوییدمی خودمان بحث در. كنممی عرض مثال اینجا گرفتند قرار كه موضوعاتی رتبه این در كه گوییدمی بعد

دو سال دیگر هم خوب است.  ایبر این آیا گوییدمی. بنویسند خوب فهرست. بنویسند خوب تقریر یک كه

می آنها به االن كه موضوعی این از باالتر كاری یک باید كه گوییممی. كند چکار باید گوییدمی. نه گوییممی

. هستند ریز برنامه خودشان اگر. باشید داشته خوب ریزیبرنامه یک باید گوییدمی. دهند انجام گویید

نند. برای چی؟ برای مثال اداره یک ریزی خوب ك كه بتوانند برنامه تاس این برای كنیممی كه هایی آزمایش

 دیگر اینها حاال گوییدمی كنیددهید. فرض كنید كه یک سال بعد سؤال می جا كاری كه اآلن شما انجام می

 بعد. است تحقیقات خود بلکه. تحقیقاتی یمؤسسه یک برای نه. كنندمی تحقیقات یک برای ریزی برنامه نه

 افکار حركت جریان آنجا كه. كننددر یک دستگاه در فرهنگستان كار می كه هر كدام از این عناصر وییدگمی

. بریممی بکار نویسی الفا در را موضوعات این همه گاهی كه است این ما صحت. كنندمی اداره را دیگران

ت را مرتبا باال ببرید موضوعا توانیدمی شما را اینها همه گاهی نویسی، منطق در گاهی نویسی، مقاله در گاهی

 . است ضرب قابل هاخانه این خود در هم برید می باال كه موضوعاتی ببرید باال توانیدهم می

   ]؟[س

  خیلی وقت است كه موضوع بحث را بیاورید در این سطر برای من تحلیل كنید وقتی كه فرهنگستان ج

ریزی كند. تا یکی بخواهد برای  مهتواند موضوع تحلیل قرار دهد كه پروژه امروز تکنولوژی را یا برایش برنا می

 تهذیب نفس در عالیترین مرتبه تشکیالتش ]؟[

ها  اختالف  تایی این سه تا تعلقات روانی حساسیت اینها هم نه به خاطر ضرب در این 27  اینج در رده س

های  سیتپیدا كنند. اختالفشان صرفا به خاطر اختالف در تمایالت و روابط تکنولوژی نباشد. بلکه خود حسا

 تمثلی هم فرضاً در جهت ]؟[

  سؤالی كه اول كار كردم گفتم سه تا سه بعدی  هستند كه در تک تک اینها حضور دارند. معنایش این ج

 به بینیداست كه این نه تا هم بُعد یک چیز است كه در تک تک اینهاست. غیر از اینکه جنابعالی اینجا می
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 برای تا 27 این كند پیدا سهولت كه نوشتیم اینها زیر را اینها. كردیم تجزیه. شود سهل اینکه خاطر

د. این در این خانه هم است. در این خانه هم است. تا آخر باش خانه این مخصوص این اینکه نه تقسیمات،

 تا 9یعنی این 

 27*9  یعنی 3س

این، در این، در این را در  9را باید در این ببینیم نه این كه ضرب كنیم. سهم تأثیر  9 سهم تأثیر 2س

 ببینیم.

  همه اینها را به عنوان یک واحد مالحظه كنید. مثال اینجا شکر درآوردید. اینجا چیزی كه از شکر درست ج

 آید. ]...[ شود درآوردید. اینجا چیزی كه از اینها بدست می-می

 در را تا 9 این كه شد وشنر مطلب این. آید  حاال عناوین را معین كنیم. شما چیز دیگری به ذهنتان نمیج

نظام تعلقات روانی  در یعنی آخر، الی دارند حضور این در. دارند حضور این در كه بینیدمی وحدت یک

ها حضور دارند. كما اینکه در تک تک اینها حضور دارند. اگر  حساسیت تمثالت، تمایالت علمی تمام این

وع  ضرب در سه كه بیست و هفت است. بیست و بخواهیم تجزیه كنیم جزء جزء كنیم. صحیح است كه ن

 هفت تا ]؟[

 االسالم صدوق: این مانع این نیست كه ما بگوییم كه تقسیمات دین را همان تقسیمات دیروزی است. حجت

   ]؟[ج

   ]؟[س

 یگرد. بینیممی او خود زاویه از. بینیم  یعنی اگر تقسیمات آنها را هم بخواهیم ببینیم از زاویه همانها میس

 [؟] مستقیما كه نداریم كار

ندارد كه شما ؟؟؟ در بیست و هفت تا وصف برای همین بنویسید. یعنی این را ضرب در این سه تا  دلیلی

ها را كه  گوییم كم كار شده است. خانه كنیم می كنیم. بعد خوبی یا بدی آن را سر جای خودش تحلیل می می

كردیم دیدیم كه  جمع كه بعد. بکنیم خواهیممع هم میخواهیم جمع بکنیم. یک تقسیم كردیم. ج می
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. چرا ببینیم خواهیمیم فروش نرفته است. میبین می. كنیم خواهمخواند. آسیب شناسی می-ها نمی جمع

 ولی. است اینجا اش اولیه فصل سر ما دستگاه در. بیاوریم مقابلش در را خانه تا هفت و بیست  كه ندارد عیبی

 .تاس داشته نقصی چه

   خب این از تقسیمات خودش است.س

 توانیم بشکافیم.   درون خود این را هم میج

 حرف این. كنیم باز دهیم قرار موضوع توانیمكند یک وقت است كه ما خود این عنوان را می   این فرق میس

 در مخواهیمی را این خود كه گوییممی وقت یک بشناسیم را آن و. كنیم شناسی آسیب بعد. است درست

قس این هم هست. اگر  ،هست این قس كه طور همان گرفته، قرار این قس كه نکنید فکر كنیم نگاه تقسیم

 افتد. بخواهیم بگوییم اصل تقسیم بندیمان از مدیریت می

  تقسیمات را برای چه كردیم. مهم این است كه تقسیماتی كه كردیم معنای تقسیم این است كه اگر ج

 ابعاد ولی. كنیممی تحلیل جداگانه را ابعاد این از یک هر آییمخانه را تحلیل كنیم، میبخواهیم؟ این سه تا 

 شده بریده كنیممی تحلیلن ابعاد یک چیز هستند باید یادمان باشد كه چیزی كه چو. هستند چیز یک

 خواهیممی وقتی واال كردیم جدا تحلیل، خاطر به كه. است چیز یک ابعاد تا سه این. است وحدت یک. نیست

این  كه دارید تصرفی سیر یک شما كه است مهم این و گردد می بر چیز یک به. برگردانیم و ببندیم جمع

 انجام توانیدنمی تركیب قدرت بدون كه دارید تعلقی سیر یک. دهید انجام توانیدبدون قدرت تحلیل نمی

 یک اینها كه بینیم می اینجا باشد دیگر موضوع به موضوع یک تبدیل یا تركیب قسیم و قسم معنی اگر. دهید

هم یک دسته از موضوعات هستند.  ها این. هستند موضوعات از دسته یک ها این  هستند موضوعات از دسته

دارند. موضوعات اینجا یک دسته از اوصاف است. موضوعات اینجا یک دسته برتر یا  همكه قابلیت تبدیل به 

 ها باید بتوانند به هم تبدیل شوند. یدتر از اوصاف است. اینشدیدتر. موضوعات اینجا یک دسته شد

  درست است. مثال گفتیم كه این مجموعه ما یک نقصی از نحوه بخش كیفیت تعلقات پیدا شده است. س

این صحیح است كه برای این كه بدانیم این نقصی كه پیدا شده از چه نوعی است باید در این مجموعه دنبال 
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مركز مثالً اشکال راهنمایی  بهش. اگر ما مدل درستی داده باشیم باید بتوانیم بگوییم ما را آن بگردیم دنبال

 آن به برسیم تا تا بخش این در یا است بخش این در اشکال این بگوییم توانیمكند واال اگر بگوییم كه نمی

 ببینیم اینکه به نباشیم مقید بخش این در شناسی آسیب برای ما نباشد این اگر اال و است اشکال كه جایی

بگردیم بلکه در هر جای از تشکیالت ممکن است این منشأ  دشخو در و تقسیمات این در بخش این در

 شود. مسأله باشد. آن وقت قدرت آسیب شناسی از ما گرفته می

 نجاای در بگویید یعنی[ ؟] باید اوست به خانه این تعلق كه ای  اگر یک نقصی در این دیدید در خانهج

را  نقص بگردید. بود آخری این در اگر[ ؟] اقتصاد از سویی و سمت چه در كال خانه این كه شده گفته بگردید

. شما یک وقت است كه میداینجا پیدا كنید من قصدم این است كه بالصطالح سیری كه در كل آن دار

نمی اینجا دیگر را این حاضر، حال شددر یک نحو موضوع به دانستید اگر چیز یک وصف را اینها كه گویید

ست. یک مراتبی هم مالحظه ا حاضر این همه در این گوییدمی اینکه خود در بینیدمی گاهی. كرد پیدا شود

 علت كه كنیدمی پیدا شما ترتیب جریان در... حتما هست داشتن ترتیب جریان و داشتن مراتب. شودمی

 یک. باشد این كه دارید اوصافی تحلیل جدول یک. شدبا این كه دارید اوصافی تقسیم جدول یک چیست؟

ی و حل آسیب یک جریان ترتیب درست كنید. شناس آسیب برای باید بعدا این براساس اوصاف تحلیل جدول

رسد كه با خود  هر وصفی چیست. كه در عین حال به نظر می ترتیبی هر كه كنید درست بندییک طبقه

 معین نسبتی یک به را ترتیب یعنی. است ترتیبشان نحوه با است عریمش گذاریماعدادی كه در اینها می

 . دارد

  اینها حکومت دارد. یعنی هم عرض نیست. صحبت آقای ]؟[ این بود كه جای این را معین كنید كه این ج

. دارد اثر باهم اینها اینجا. دارد حکومت اینها. كندمثال با كی شده باشد یا این با كی شده باشد چه فرقی می

تبه ر در این. است حاكم اینها كل در خانه این اثر. است كم. است ضعیف همدیگر با بسیار اثرهایشان حاال

می كه حکومتی این در كنید خواهیددوم حاكم است. در رتبه سوم حاكم است. هرچند در تحلیلی كه می

 .سازیدمی را محکومی حاكم نحوه یک این خود كنید درست خواهید
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 [ به نسبت اگر یک اشکالی اینجا پیدا شد باید در مراتب بیاورید تا اینجا بعد ]؟[  ]؟س

 [؟] بعد كنیمها شروع می   نه ]؟[ نسبتس

   باالجمال اگر بخواهید مالحظه كنید از این طرف است ولکن ]؟[ج

   ]؟[س

   عددهایش هم قاعدتا باید همین طوری بشود خواند.ج

   ]؟[س

 ها ]؟[ عنوان  شما برای نوشتن ج

   ]؟[س

  این اصالح نوشته این سیر بالصطالح تصرف و سیر تعلقی را هم دو جدول اگر مرقوم بفرمایید در مقایسهج

 [؟] هم. باشد تصرفی سیر با متناسب هم باید اینجا، گذاریدمی كه عنوانی اش

   یعنی برای هر كدام دو عنوان درست كنیم.س

 د. میکروفن از جهت این كه برای ضعف مثالً ]؟[  یا عنوان دارای دو وجه باشج

شود. و حال    ]؟[ یعنی مطالعه ما نسبت به تشکیالت در این بخش به دیدن این سه خانه منحصر میس

اینکه هر كدام از این سه عنوان موضوعاً، موضوعاتی هستند كه نسبت به كل ساختار تشکیالتی ما قابلیت ]؟[ 

 ها وضعیت روحی و تمثلی ]؟[ به این ترتیب است كه ما عمل كردیم. گروه دارند. نسبت به هر كدام از

   شما مثال یک كاری را ذكر بفرمایید.ج

كند یعنی كسی كه نوار پیاده  ای كه در آمده است یا كسی كه نوار پیاده می گوییم این جزوه   مثالً میس

كند  و و تا آن كسی كه مدیریت میكند این هم تصمیمش قابل مطالعه است هم تمثلش هم عملکرد ا می

 قابل مطالعه است.

درباره صفت هفت و بیست كنداگر همین حرف را آقای صدوق بگویند. بگویند كسی كه نوار پیاده می حاال

 دست كه واحدی هر. است صفت هفت و بیست همین هم نظام كل بگویند بیایند بعد. است مقایسه قابل اش
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. جدول ستت احرك جدول این كه را صفت هفت و بیست آن كه. دارد صفت هفت و بیست گذارید-می

 را این بتوانید حركت برای كوچکترین جرمتان مثال اتم تا بزرگترین جرمتان مثال كهکشان. باید در همه

 روی نوشتید شما كه صفت هفت و بیست هر روی بتوانید باید شد اینطوری اگر. است تغییر مدل این. بگویید

 .شدبا تشکیالت نظام خود كه موضوعاتی جمله  از باشد وعموض تک هر

 [؟] موضوعات تک تک روی... كردیم بیان تشکیالت كل به نسبت كه را مدلی خواهیم  یک وقت ما میس

   و نسبت به تک تک افراد و اعمال افرادج

   و تک تک افراد به یک نحوه ]؟[س

   االن اگر روی كل تشکیالت آوردیم.ج

 گویم روی مطالعه خد تشکیالت.   من میس

  هر گاه این را قائل شدیم از نظر فلسفی صورت كلی این مدل تغییر است. و گفتیم كه نسبت به هر واحد ج

 توانیدمی آن برای صفت هفت و بیست. كنمقابل مالحظه است. معنایش این است كه وقتی نوار پیاده می

ولی برابر بیست و  وانیدتمی صفت هفت و بیست دهممی لتحوی شما به را تشکیالتی یک وقتی. كنید ذكر

 نظام یک به شودهفت صفتی كه در تشکیالت است آیا صحیح نیست به شما بگویم كه خود این را می

 دارای بگوییم و. كنیم معین آن برای ترتیبی جریان یک دارد تشکیالت این كه اوصافی یعنی. نه یا درآورد

با چهل منصب مثال یک تشکیالت تکمیل  حبالصطال منصب هفت ثانویه، نصبم 9 اولیه، منصب سه فرضا

های بیست و هفت  ها را كه دست بگذاریم بگوییم حامل یکی از این خصلت شود هر كدام از این منصب می

گانه است كه باید ]؟[ یعنی مثال اگر ما گفتیم كه بیست و هفت تا كار داریم كه اینها به نُه كار تبدیل می

 جدول یک تشکیالتمان وحدت اوصاف با برابر وقت آن فرضا. شوندمی تبدیل كار سه به كار نه این و. وندش

 تحلیل قابل باز بیاوریم هم فرد یک كار و فرد یک برای را همین خود اگر كه داریم تشکیالت برای اوصافی

 .باشد
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م. كنیمی نگاه را تشکیالت خواهیم  این درست است. من غرضم این نیست فرق است بین وقتی كه ما میس

بعد مطالعه كل تشکیالت نه مطالعه فرد، برای مطالعه تشکیالت وضعیت روحی و تمثل عملکردی من هم 

. این یک مسأله رمگیمی قرار مطالعه مورد من خود یکوقتی. گذاردیک نقشی در وضعیت تشکیالت اثر می

نیست كه تک تک افراد  معنی به. دهیم قرار مطالعه وردم خواهیم]؟[ است. ولی وقتی ما تشکیالت را می

مورد مطالعه قرار بگیرند. بلکه آن چیزی كه در مطالعه تشکیالت مهم است. وضعیتی است كه من در آن بسر 

]؟[ آن یک حرف دیگر است. امکان هم باید  از شوم مجبور است ممکن من وضعیت مطالعه در حاال. برممی

 تک ببینیم باید كنیم مطالعه را تشکیالت خواهیمطح دیگر از كار است. وقتی ما میداشته باشد. آن یک س

 اینکه برای حاال. بردمی بسر وضعیتی چه در ناحیه سه این از داریم كه كاری طبقات تک تک یا عناصر تک

است  مدل را تکرار كنیم. ولی آن چیزی كه در مطالعه تشکیالت مهم بردبسرمی وضعیتی چه در بفهمیم

 آنوقت. بردمی بسر وضعیتی چه در است كه ایاینست كه ثمره آن بکارگیری است كه ما بفهمیم این مهره

 كشیدیم ما كه مدلی این باشد داشته تأمیم قابلیت تشکیالت همه در این اگر كه بگویم را این خواستممی

 [؟] را كار آن. كندمی ودمحد

 كه كنم عرض را این خواستم  میس

-یا اول كار بدون ادراك اینکه اوصاف مطلوب چیست؟ اغراض آن چیست؟ یعنی غرض آن از چه غرض  آج

 طراحی برای ما بنابراین پس. باشیم داشته تشکیالت طراحی توانیممی شود،هایی است؟ از چه حاصل می

كه یک  رسد می نظر به. باشیم داشته كثرت و وحدت در اوصاف تحلیل قدرت یک هستیم مجبور تشکیالت

جدول طبقه بندی برای اوصاف یک تشکیالت یا یک انسان، اصول كلی و ضرایبش این است. آن وقت بعد ما 

باید مناصب را بر همین اساس درست كنیم. تقسیم كارها را هم بر همین اساس مالحظه كنیم. بهینه سازی 

. مثال دهیم انجام توانیمه چگونه میرا نرا هم بر همین اساس انجام بدهیم؛ یعنی بهینه سازی را جدای از ای

خواهیم كار یک آدم را درست كنیم. وضعیت تصمیم گیری، وضعیت ذهنی، وضعیت فکری. به نظر -حاال می
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 كار رسد می نظر به وجه هفت و بیست این از چون. است اصالح قابل خانه تا هفت و بیست این كه آیدما می

 مین طور است. كل تشکیالت هم همین طور است.ه هم منصب یک شودمی خرد كامال فرد یک

  تمایالت تشکیالت باید بیش از اینکه وقت مطالعه تمایالت وضعیت تمایالت در تشکیالت با تمثالت در س

تشکیالت باید ما قدرت تحلیل بیش از بیست خانه از آن داشته باشیم. اگر مدعی هستیم كه وقتی می رویم 

ت بحث از تمثل ]؟[ است باید ما برای مطالعه تمایالت در تشکیالت اینکه تر بحث از تمایالت نیس پایین

 از بیشتر من اگر سطح این در حاال بگویند را تحلیل قدرت. بردتمایالت تشکیالت در چه وضعیتی بسر می

 ... نه یا است ممکن. كنم تحلیل را تشکیالت تمایالت بخواهم عنوان سه این

م ببینم صحبتی كه كردم چقدر تسلط پیدا كردید. پس یک جریان از این كن   من یک سؤال از شما میج

طرف داشته باشد كه به معنای جریان تصرف باشد. یکی هم از این طرف داشته باشد. جریان تعلق باشد در 

تعلقات روانی حساسیتها  منظا گوییممی طرف این از یعنی شوند می اینها. شوندجریان تعلق اینها موصوف می

مایالت عینی نسبت حساسیت تمثلی اساسی نسبت به ]؟[ از این ت گوییمثالت عینی برعکس آن میتم

 برای كه اوصافی تعداد شما. طرف این برای وصف شدند اینها گاه هر كه است این كنیم-می كه ایاستفاده

صوف است اینها طرف شما گفتید كه این مو ینا از است تا هفت و بیست. نیست تا سه دارید روانی موصوف

 وصف است.

 اینکه مبنای بر ما یعنی. شودمی درست مبنایی چه بر. است جدولی چه آن. شود) جدولی كه برعکس میس

 [؟]

  گفتیم فاعلیت فاعل اول به موال تعلق دارد. در این كه فاعلیت نماید در فاعلیت یعنی گسترش فاعلیت ج

این معنای تولی است. اگر این معنایش است باید اثر  موال در وی و گسترش وی به گسترش فاعلیت موال

ببینیم چگونه است. هم از  رافاعل در عینیت، نمود وضعیت تعلق وی به موال باشد این كلمه باید هم تصرفش 

آید سیر تصرفی است. نمود سیر تعلق به موال است  راه تصرف تعلقش را ببینیم. سیری كه از این طرف می

 خوب جدولمان وضع كه بگوییم خواهیمتداد و توسعه خرد است. خب حاال ما وقتی میمجموعاً نشانگر اش
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. كنیممی معین كار آن روی.. گیریمتا ضریب می آوریمیم را اوصاف كار سیر تصرفمان اول. است بد یا است

 .شود می حساسیت برای وصف عینیت كردیم بندی جمع وقتی. كنیممی بندی جمع بعد كنیم می پیاده

 شما اگر. نیست هاعالقه گردش جز چیزی شما نظام چون چرا شودیم وصف زمان ظرفیت برای حساسیت

[ معنایش این است كه ظرفیتی از عالقه است. سر وقت دقت كردید ؟] دیدید كردید نگاه شدید بلند شب

فیتی از عالقه معنای آن یک ظرفیتی از عالقه است. اگر حین ادبیات نوشتن خوب دقت كنید معنای آن ظر

 . است عالقه از ظرفیتی آن معنای كنیداست. اگر جهتتان را تهذیب 

 .شودنمی یکی هیچوقت عالقه با فعل خود. است شده فعل این نمودش عالقه ظرفیت كه گویم  من میس

 عالقه فكی هم را اشیاء دهید عالقه كیف هم را افعال توانید  سئوالم این است كه اگر نظام این شد كه میج

 ...گفتید یعنی. دهید

   نمود كیف عالقه است یا اصالً خود فعل عالقه است.س

خواهیم بگوییم اگر فاعلیت موال فاعلیت نفس حضور در فاعلیت شما پیدا كرد نه اینکه همان جا    نه. میج

 در هم. كرد پیدا معیت شما با. كندمی درست چای شما با موال. كنیدقطع شود. شما دارید چای درست می

اشیاء فاعلیت تبعی هستند.  هو هم در محصول فعل شما حضور دارد. لذا گفتیم كه هم دارد حضور شما فعل

 هم ترتاناگر تا آخر كار حضور پیدا كرد شما هم همراه موال حاضرید. موال هم حاضر است. فاعلیت پایین

 .است بریده نای گوییمنمی اثر گوییممی كه شیء خود در وقت آن. است حاضر

   باالخره شیء برنده، غیر از تمایل است.س

 موج. است موج از غیر اشعه گویید  مهم همین جاست كه آیا شیء است... یعنی به عبارت دیگر شما میج

. است چیز یک مختلف مراتب همه[ ؟] از غیر اتم. است اتم از غیر جاذبه میدان. است جاذبه میدان از غیر

یک عنوان صادقی نیست.  ینجااینکه در دیگر اسمش از ا نه یعنی. شود می پیدا او تبع هب كیفیت گویید می

 عرض مثال كه است صحیح بینیدیک عنوان باید صدق كند. در نهایت با قیدهای بیشتری. این كه اینجا می

 یک باید وردخ كه قید تا چهل. بخورد باید قید تا چهل سه، اضافه به نه اضافه به هفت و بیست از كنممی
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گفتید مابه اختالف عین مابه االمتیاز و غیر ما به  گراده شود. در هر قیدی هم اد تحویل دیگری چیز

 االشتراك است نهایت در بالصطالح  انعکاس ]...[

 





 بسمه تعالی

 ساختار تشکیالت

 13جلسه 

1822 

تعلّقات است. و یک سطح آن  االسالم والمسلمین حسینی: ابتدائا یک سطح آن در ابتدا سطح جریان حجت

هم جریان تمثالًت است و یک سطح آن هم جریان علمی است. عباراتی كه برای اولین قسمت انتخاب كردید 

, عاملیت، ظرفیت» كه شودبود عباراتی كه در حقیقت برای بعد آن ضرب می« ظرفیت, جهت و عاملیت»

 عنوان را اشسطح شد تکیّف و در عین حال من سادهاولین مفهوم است كه باید در همه سطحها باید. در این 

در كل در سه تا عنوان اولی داریم. سه تا دوم، سه تا سوم. سه تا سومی را چه «. و تمثّل تبدّل تکیّف،». كنم

 عنوانهایی را دارد؟

   تغییر اوصاف، ابزار تولید، ابزار ترتیب. ابزار طرح1س

ه طور كامل توضیح داده شده كه اوصاف شیئی كه تحت تصرف   این سه تا قسمت آخری برای برادرها بج

 شود،می عوض كه ظرفیت مثل, مخصوص حجم مثل كانّه اشاولیه اوصاف. كندماست با تصرف ما تغییر می

 گیردقرار می تیكیفی یک در بعد. شودمی عوض وزنش, موال به تعلقّش یعنی شما تصرف با. شودمی عوض

 به شودمی تبدیل بعد تولید ابزار گوییدمی دهید،می آن به شکلی شما بعد. خصش این برابر درست یعنی

می ما كه آنجایی یعنی؛ چه؟ یعنی. دارد جریان هافاعلیت كلّ در این كه است این سؤال حاال[ ؟. ]شما قدرت

در نظام, تبعی تقوّمی، فاعلیت تصرفی هم به نسبت,  لیتفاع در اینکه یا است؟ این, است تبعی فاعلیت گوییم

 فاعلیت به نهایت تصرفی هایاست؟ از خود محور نسبت به حضرت حق سبحانه تعالی تا تمام مراتب فاعلیت

 مانند نیز تصرّفی فاعلیت. است شریک, بودن تبعی در وگرنه. ندارد توسعه فاعلیت میزان. رسیم-می كه تبعی

 هر كل در. هستند[ ؟] كه دیگری هایته تا فاعلیت, تابع نظام است. نظام از محور گرفنسبت به تبعی فاعلیت

 خواهیممی. كنیممی عرض را توضیح این چه برای بنابراین. است صادق شد، تبعی كه نسبت به, است كه چه
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فلسفه درباره  نهما با, كنیممی صحبت موضوعات و اشیاء تغییر درباره كه ایفلسفه همان با -1 بگوییم

 و بلندگو و روحی حاالت بین ایواسطه كه دارد را ظرفیت این شما فلسفه ابراینبن. كنیمانسان صحبت می

 كه مدلی این یعنی؛. است سطوح همه برای كنیدمی درست شما كه تشکیالتی -2. باشد تلفن و میکروفن

 هب رسیدكارایی داشته باشد. نمی برایتان تواندمی مختلف تشکیالت. است سطوح همه برای كنیدمی درست

 چه این بگویید را چه و چه امور حده علی مالی، امور حده علی تشکیالت این روانی امور كه بگویید اینکه

 سیاسی كار از. كنیممی حده علی را اقتصادی كار. كنیممی تقسیم را اینها بعد در كه ما موضوعی دارد؟ فایده

, قدرت احاطه برای  دیگری را محاسبه كنیمهر یک را در دیگری و تبدیل شدنش در  یرتأث نسبت نتوانیم اگر

. است عام مدل این كه بگوییم خواهیمتصحیح وضع سیستم را نخواهیم داشت. یک چیزی دیگری كه می

 خواستید را آن سیاسی اقتصاد. شودمی مقیّد, بنویسید خواستید فرهنگی. نیست فرهنگی غیر و فرهنگی

 آیدمی كه اینها همه, فرهنگی تشکیالت كه نوشتید اگر باال این. كندمی مقید هم آن. شود, مقید میویسیدبن

 یا. فرهنگی مثالً تعلقات. تعلق ظرفیت در فاعلیت شودمی مثال برای. شودمی اضافه فرهنگی قید پایین

.  ولکن سیاست در فرهنگ تاس هم اساس, است سیاست این هرچند. اقتصادی تعلقات یا سیاسی تعلقّات

در غیر فرهنگ هم یک گونه است. این مدل عامش است. حاال بیاییم سراغ این كه آیا مییک گونه است. 

 پیدایش را تا سه  این یعنی. گیردنمی انجام خانه این و خانه این و خانه این, گذاریسیاست كه بگوییم توانیم

توانیم بگوییم برای یک -یبا تغییرات اجتماعی آوردید آیا ما م كه شما مثالً. تا سه این جای بگذاریم كنیم

 كردید؟ گذاری سیاست را این یتشکیالت, تغییر اوصاف، اوصاف سیاست گذاری. شما همه

   این سیاست گذاری است.1س

   این هم سیاست گذاری است. چطور دو تا سیاست گذاری است؟ج

 اوصاف و یکی باال رفتن نسبت ]؟[ است.  تغییر یکی. است اش  یعنی یکی كارایی1س

   یعنی این خانه را در كل سیاست گذاشتید. ج

 . دارد فرهنگی دارد سیاسی قید این فقط. طور  بله، این خانه هم همین1س
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  یک تعریفی برای سیاست گذاری كنید. یک تعریفی برای كارایی كنید. یک تعریف برای باالبردن نسبت ج

 تأثیر نظام. 

ت تأثیر, روشن است. ولی سیاست گذاری, روابط یا قوانین و   آن سه تا تغییر و اوصاف و كارایی و نسب1س

 اجرا, كه در هر سه اینها است. این سه تا مفهومش ]؟[ 

  به دلیلی من به نظرم میآید كه روشن نبودن چندان مفهومش است كه حضرتعالی در نحوه تنظیمی 2س

 كه لطف فرمودید. 

 سیاست به داد نسبت شودتأثیر, این سه تا چطوری می  اینکه  تغییر اوصاف، كارایی، باال رفتن نسبت ج

 هستند همه در اینها آیا. است سؤال همین مال... اولّیش اینکه یا است؟ گذاری سیاست مال همه آیا گذاری؟

كه سیاست گذاری می رگاهه گفتیم اگر. است دیگر بخش یک مال این, است بخش یک مال این مثالً یا

می وقتی. است كلی لذا. نیست آن در بیشتر, دیگر چیز هیچ. سیر جهت تعیین اب است برابر تعیین, كنیم

 باال و كارایی گذاری، سیاست. ندارد قانون, مستضعفین به كمکی اینجا در اسالم مثالً دولت سیاست گوییم

 عدب و. پوشیم. اگر بگوییم همچین چیزی, چشم میباشد داشته خودش در تواندنمی, را تأثیر نسبت بردن

 سیر الزمه قوانین یا مناسبات تعیین. كردن مشخص را سیر جهت مناسبات كه است این روابط معنای بگوییم

 گفته  را قانون كردن پیاده ابزار آن اجرایی، امور, كنیممی ذكر كه را اجرایی معنای كه بگوییم بعد. جهت در

ن جریان قوانین. یعنی آیین یا روش اجرا. آیین كنیم باید باال برویم نسبت به ]؟[ تعیی اجرا كه وقتی شودمی

 عضو, ش  كه خواستیدمی قسمت سومین در شما كه است این سؤال حاال. گفت شودنامه اجرایی هم می

را كه داشتید  جهتی آن یعنی؛, كند پیدا فرم آن كارایی كه خواستیدمی هم قسمت دومین در, شود قدرتتان

 ما. كند پیدا تکیف یعنی فرم خواهیدف در تعلقی را كه كردید. این را میاولین سیاستی كه گذاشتید. تصر

 است برابر همیشه این. تعلّق ظرفیت. است تعلّق در تصرّف است سیاست با برابر همیشه این كه كنیم عرض

در درون خودش ]؟[ محصول منحل شدن  قتصادا با همیشه هم این. تمثل فرهنگ. فرهنگ یا كیفیت با

 این سؤال حاال. شودیا موضوع كه اعم باشد از ]؟[ موضوع عینی در والیت سیاسی این عضو آن میاست. ش  
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 در ش  كه بگیریم عاملیت. كیفیت ظرفیت اینجا نظیر بگیریم اقتصاد سیاست فرهنگ اگر را اینها كه است

می كه سیستم در توانیمیم را این. شود منحل یا عاملیت توانیدرا هم می تعاملی اینجا. شودمی عامل اینجا

خانه این در برداریم را تا سه این كه بگوییم توانیممی آیا دیگر عبارت به چه؟ یعنی. بگذاریم این عین آوریم

ینجا ا بگوییم, بنویسیم را تشکیالت بخواهیم اگر ما. كنیم نگاه را تشکیالت خواهیممی وقتی بنویسیم؟ ها

 سیاستهای. گذارندمی سیاست نوع سه كه داریم معاون تا سه فرض به یعنی. است هاموضع سیاست گذاری

 بتوانید باید شما را منصب تا سه اینجا حال عین در یعنی؛. اقتصادی سیاستهای فرهنگی، سیاستهای سیاسی،

ونتها وظیفه دارند برای تشکیالت معا این. اقتصادی معاون فرهنگی، معاون سیاسی، معاون مثالً. بنویسید

گذاری كنند. در عین حال در یک جدول دیگری ما باید ببینیم قدرت عملکرد اینها خوب بوده یا نه؟ سیاست 

خوب سیاست گذاشتند یا بد سیاست گذاشتند. رئیس باید هماهنگ كند. مسئول سرپرستی هم باید سیاست 

 با باید. كنندمی گذاریسیاست اینها, شودخاصی كه سرپرستی می حورگذاری را هماهنگ كند. البته حول م

 كه ندارد بیشتر دانه یک استراتژی كه بگوییم اگر دیگر عبارت به كند هماهنگ بیاید را اینها دیگری ابزار یک

 سرپرست اصطالح به مال, مرحله هر با متناسب را گذاری استراتژی این, سیاستهاست كننده هماهنگ ابزار

را كه هم شامل بر سیاست است. و هم شامل بر رست باید یک سیاست كلّی و عام و شاملی سرپ. است

فرهنگ است. هم شامل بر اقتصاد است, بگذارد, كه این سه تا را هماهنگ بر آن اساس كند, در آن جهت 

مبنایی یک  یک وسیله به. شودكند. یعنی باال بردن ظرفیت كل سازمان و نسبت تأثیرش اینجا معین می

همه اینها بیاید. حاال اگر همچنین چیزی بگوییم, این رده را آیا میاستراتژی خاصی, كه آن استراتژی در 

 تغییر برای چه؟ برای گذارندمی سیاست روش به تغییر یعنی؛ زد؟ خواهد اوصاف تغییر بنویسیم توانیم

ه بیرون برویم سازمان را یک ك مدیریت محور از یعنی؛ سازمان آن كل اوصاف چیزی؟ چه اوصاف. اوصاف

گیریم بعد بگوییم غرض از سیاست گذاریها چیست. اگر غرضشان تغییر اوصاف آخرین تغییر چیزی جدا ب

 این بگوییم توانیممی هم ظریفتر و دقیقتر و حساستر و بزرگتر خیلی هایاوصاف است ]؟[ آیا در مجموعه

  هستند؟ اوصاف تغییر هاخانه
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 ر اوصاف,    این موضوع تغییر اوصاف سازمان, موضوع عملکردشان تغیی1س

 . شود  هدف از سیاست گذاری است, كه سیاست گذاری چطور میج

 . شودمی عوض اوصاف, شود  سیاست آن چیزی می1س

 . شودمی عوض اصواف كه شود  سیاست آن چیزی می1س

  موضوع تصرفشان تغییر اوصاف سازمان است. بر خالف اینکه موضوع تصرف این بخش قانون گذاری كه ج

ل این است, اینکه آن اوصافی را كه اینها تغییرش را خواستند و به اصطالح سیاست را گذاشتند, بر دارید حو

[ ؟] شما را نطق. شود معین اینجا باید هاكارایی كه رسدآن اساس اینها قوانین را بگذارند. یعنی به نظر می

 . كارایی سراغ بیاید كه دارید

   قوانین موضوعی است, تغییر كارایی,1س

 زمانی, سازمان اوصاف تغییر كه گوییدمی شما وقتی. شود  به عبارت دیگر موضوع تمایالت عوض میج

 برای داریم خانه تا نه ما كه بگوییم توانیممی آیا اینجا. كند تغییر سازمان تمایالت موضوع كه است ممکن

 . كارایی تغییر

 شها ,آید قوانین برابر با تغییر اوصاف, پذیر  به نظر می1س

 خواهیدمی را چیزی چه تمثّل تبدّر، تکیّف، با متناسب اینجا در شما را چیزی چه آیا بگوییم خواهیم  میج

  نشیند؟می چیزی چه ذهن جای یعنی. سازمان در, كنید عوض

   تغییر پذیرشها, 1س

   آیا پذیرش فقط پذیرش, ج

می عوض اوصاف اینجا كه طورهمان .خاص موضوع یک در كنیم خواهیم  عام دیگرع منحصرش نمی1س

 . شود عوض پذیرشها اینجا. شود

 یعنی[ ؟. ]میدهد هم را جهت تغییر معنای. دهد  خوب اوصاف عوض شدن,  معنی تغییر ظرفیت هم میج

خانه باید بیاورید اینجا سؤال من  این از آیا شما تمثّل در حاال. والیتی اوصاف جهتی، اوصاف ظرفیتی، اوصاف
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 آوریمبیست و هفت تا ما بعضی را می اینست این خانه را این خانه تمثل را باید بیاورید اینجا یا از خود اینجا

 اینجا همه تا هفت و بیست این كل, كنیممی پر را اینجا آوریممی را بعضی اینجا آوریممی را بعضی, اینجا

آمده اینجا. كما اینکه نه تایی كه آمده  هفت تایی كه با یک مفهوم دیگری نه تایش و بیست. شودمی تکرار

, داریم عملی ضابطه یک یعنی چه؟ یعنی. باشد داشته فرق است ممکن هااین مفهوماینجا از نظر مفهوم با 

, این را گرفت وصف را اینها طرفیاین از شودمی هم باشد خاطرتان در اگر شود وصف بخواهیم وقتی كه

 وصف را خود وقتی, است چیزی چنین حاال. گرفت وصف را اینها شودموضوع گرفت, هم بالعکسش می

 بالعکسش. بدانید این در دهنده تغییر بتوانید باید را سوم خانه یعنی. بگیرید وصف بتوانید را اینها باید بگیرید

هفت تا را در اینجا تکرار كرد. در عین  و بیست همین عین شودمی باشد نداشته فرقی اگر. باشد باید هم

برده شده. كدامها است كه باید بیاید  یحالی كه نه تای دیگر را به یک عنوان دومی یعنی عنوان قانون گذار

 اینجا؟ تغییر اوصاف روابط انسانی ]؟[ 

   یعنی متناظر آن, نه عین آن1س

 .شود  كیفیتها در این سه تا تمام میج

 انی.    اوصاف روابط انسانی تغییر كارایی اجتماعی روابط انس2س

 , كه آید  البته به نظر حقیر می1س

   معنی وصفی اینجا باید دهد یا نه,ج

  قبل از این كه وارد این شویم. فرق بین تشکیالت جامعه این مطلب روشن نیست كه حاال مبتال به به 1س

 دارد التتمای هم كه آیدمی نظر به جامعه. كنیم سازماندهی را تقسیم این چطوری دانیماین شدیم كه نمی

داشته باشد. ما این دوتا را با  یگرید اوصاف, نه كه آیدمی نظر به ساختار ولی فاعلیت هم است پذیرپایه هم

 هم داریم, نمی توانیم درست تفکیک كنیم. 

  شما باید بتوانید هم جامعه را ساده كنید در شکل سازمان به آن نظر كنید هم سازمان را در شکل جامعه. ج

نیست كه با یک اختالف جزیی یعنی سازمان, فرقش این است كه شما در جامعه عزل و نصبها را طوری -این
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 آقای جناب گویندمی جامعه در و تصرف. گیردمی انجام مستقیم غیر تمایالت, دهیدمستقیم انجام می

 تریفون دندهن اگر. شودمی شناخته, نسبتی یک به دهند دستش جمعه نماز تریبون مثال برای اگر صدوق

ح یک رسانه جمعی. اگر اصطال به این. میشود شناخته كمتری نسبت یک به. دهند دستش را رفعت مسجد

بشناسند. حاال مردم بشناسند كه خیلی  یشتریدستش رادیو، تلویزیون را به دست او دهند, به یک نسبت ب

 پای همه, است خوب خیلی اشنیسخنرا كه بشناسد یا. را هاتلویزیون ببندند, نیست خوب او هم سخنرانی

. ]؟[ و معنای آن این است كه به یک نسبتی اعتبار شدید معرفی شما هرحال به. شوندمی جمع تلویزیون

برای كاری. برای مثال بگویند جای آقای عراقی در سپاه باشید. نصب  كنندسیاسی پیدا كردید. شما را نصب 

 كه است قدرتی آن قسمت ترینه شما خواهد داد. ولی اصلیشما یک حزانت سیاسی غیر از حزانت سازمان ب

عموم  رد را ویژه ابزار آن عین كه كنید استفاده ایویژه ابزار یک از توانیدزمان میسا در شما. است سازمان در

 عوم فرهنگ با این. است جامعه در خاصی كار یک ادبیات كه  علوم اصطالحات مثل. كنید استفاده توانیدنمی

انجام دهید. ولی  توانیدمی جامعه در كارهایی یک, هم اصطالحی ادبیات كرسی از شما چند هر. كندمی فرق

زبان آنها نیست. برای رهبر, باید كل جامعه بصورت یک سازمان عمل كند. كل, یعنی؛ فرق ندارد كه سازمان 

باید یک موضعی را كه می فقط مدیریت شماست. ایشان حاكم بر فلسفه حركتهای اجتماعی است. رهبری را

 هم مردم آحاد طورسمی هم تبعیت كنند. همانر غیر نهادهای كه طوریهمین. كنند تبعیت سازمانها گیرد

عمومی جامعه از شعبش, البته سازمان است نظام والیتی كه  ایالتتم خود در ایشان تصرف. كنند تبعیت

ی به ایشان مال همه افراد جامعه باید باشد. و این دارد, برای هر كس است كه متولّی به ایشان است. تولّ

ظرفیت تولی را باید باال ببرد. ولکن مدیران هر بخش, باید متناسب با عملکرد بخش خودشان باال ببرند و این 

 فرق دارد پس سازمان تشیکالتی است كه,  خیلی

   هویت اصلی زیر پوشش معاونت سیاسی است. 2س

 به نسبت مقابلش و رهبری مقام شکل در, بینیمشکل خیلی خیلی خیلی عام كه می   لذا رهبر را ما كه درج

 آفریقا و هند در ولو ایشان به دارد تولی كس هر. نیست پوشش تحت هم كشور یک حتی گوییممی, كفار
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ا بر عملیات سازمانی در آنج هكلی ولو. نباشند تبعیت موافق مناطق آن سازمانهای ولو. است كه جایی هر باشد

 علیه جهت گیری ایشان باشد. آیا در كل اینجا جای قانون است؟ 

  اگر سازمان شود در  ادامه همین كه فرمودید بیاید. اینجا سیاست گذاریهاست. اینجا قوانین است. اینجا 1س

 هم اجراست. 

 بعضی. است نیسازما قوانین هایش. بعضیبگذارید فرق توانید  اگر قوانین باشد شکل قوانین را شما میج

می كجا است هاآن ترینعام كه انسانی روابط آنوقت. است انسانی روابط دارای كه. است عمومی قوانین

قوانین هستند؟ ولی اینها در  ینهاا همه. گذاریممی بخشی چه در را سازمانی قوانین ببینم خواهممی گذارید؟

 را تقسیم كردید. فرهنگ را باید اینجا بگذاریم, ل, مثل اینجا كه فرهنگ مثا باب من هستند؟ ایچه دسته

   نه، اول به نحو عام دوباره سازمان را معین كنیم. بعد بیاییم در سازمان فرهنگی. سازمان را به نحو عام, 1س

   در جامعه چکار كنیم؟ج

 اریهاگذ سیاست یعنی؛. شودمی عکس, شود كه سازمان وقتی ولی, همین آید  جامعه كه به نظرم می1س

, خودش اینجا سیاسی معاونت یعنی؛. شودمی بالعکس اوصافش یعنی. آیدمی اینجا اجرا قوانین. آیدمی اینجا

است, كه تمایالت  اجتماعی امامت كه رهبری با رابطه در است ممکن این كه. شود واقع موضوع تواندمی

می كه اوصافی معنی اینجا فقط. ددهازمانی را هم جهت میس تمایالت جمله از, دهدعمومی را جهت می

 تغییر, این كه است این فرقش, است جهانی فرماییدمی كه عام صورت به رهبری كه اوصافی با نویسیم

 . نیست منتجّه در, جهت در.  است ساختار در ولی, بدهد خواهدمی اوصاف

   اوصاف خود سازمان را ج

در همه سطوحش است. ولی در جهت نیست. در   نه فقط در سیاست گذاریها, برای نصرت رهبری 1س

 امامت عهده به, جهت در. جهت در نه, دهد سازماندهی خواهدساختار است. یعنی؛ اوصاف را در ساختار می

 . است اجتماعی

 یم. كن  موضوع سیاست گذاریها درون سازمان است. در این كه شکی نداریم سیاست داخلی را ما بحث میج



 ····························································································  369 

 اجتماعی امامت عهده به اشر رهبری رهبر, بکشد تا عموم مردم, این جهت گیری  در هر صورت اگ1س

 .است

   یعنی مقابله با پرچم كفر, یعنی سیاست خارجی اساسش است. ج

 به دهد شکل را این كه است مجبور, جهت آن در كند كمک خواهد  ولی وقتی كه معاونت سیاسی می1س

 كه در مسجدها بیاید.  سازمانی صورت

 .كنند  مسجدها هم همان طرفداری از شعار را می1ج

   باید بیاید. این دیگر شکل جهتی ندارد. سرپرستی تغییر اوصاف به عهده معاونت سیاسی, دیگر شکل 1س

 جهت ندارد. 

  را اجتماعی قوانین. بگذارید خواهید  اینجا به هرحال شما روابط رامیج

می اوصاف در گذاریها سیاست براساس اینجا در كه تصرفی بین فرق كه بگویم خواستم  نه این را می1س

 ساختاری شکل این, است جهتی شکل این, كندمی عمومی تمایالت, اوصاف در رهبر كه تصرفهایی و شود

این را قبول دارم كه  هوگرن. دهد شکل را اوصاف و ساختار كه شودمی گذاریها سیاست. كند باید فرقی. است

 ت. بعد اینجا هم اجراست. اینجا قوانین اس

 سه به مربوط قوانین خود و اقتصادی قوانین و فرهنگی قوانین با سیاسی قوانین كه بگوییم شود  می2س

 [ ؟] شودمی قمست

 حاال[ 2س] جناب سراغ رویم  نهادهایی كه در جامعه حضور دارد. حاال بیاییم در خود سازمان. بعد میج

 تعلقات كه بنویسیم, كار اول را خانه تا سه این خواستیمگر اینجا را ما میمعنای پذیرشها یعنی؛ ا اینجا

مثال چه شباهتی دارد؟ پذیرشی  اب قانون,  تمثل خانه هم اینجا, سیاست خانه یعنی عاملیت تعلقات, جهت

ابط اجتماعی كه اینجا ذكر كردید در آنجا فلسفه را آوردید تا ادبیات. البته آقای ]علیرضا[ كه چیزی نیاورد رو

 یک این نیست؟ اجتماعی روابط ما سیاسی ادبیات نه؟یعنی یا است؟ ادبیات قبیل از بدانم خواهممن می

می گاهی. ادبیات فقط جامعه در پذیرش گوییممی گاهی. كنم طرح من را سؤال. جامعه خود در. است سؤال
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 و امر. نیست سیاسی هایی به اصطالح مقالهاصالً بکن و نکن. سیاس سیاسی یعنی؛ ادبیات اصالً ادبیات گوییم

 كندمی معین سیاست در شما فرهنگ كه, دارید سیاست در هم فرهنگ شما البته. است سیاسی ادبیات, نهی

 یکی همین را فلسفه یا, فلسفه بگذاریم باید را خانه تا سه آیا. چیست فلسفه مثالً هااین بکن نکن یرابطه كه

م, كافی است. دیگر در جزئیاتش وارد نشویم. این سه تا را نگذاریم برایش. مثالً ظرفیت آن را كه گذاشتی

شوند, اگر آنها را باال بیاوریم. برای آنها ظرفیت و جهت و الی -فلسفه، علوم، ادبیات. این سه تا بعدا خرد می

جامعه در ارزشها  اعی به معنای ادبیات یکاجتم روابط آیا كنیم، جمع بخواهیم كه كل در. نویسیمآخر می

 نیستند؟ 

  شویم وارد كه جامعه زاویه از را جامعه االن ولی. دید شود  از این زاویه هم می1س

  نه یا است ها  به عبارت دیگر, ارزش هم, جزء پذیرش شدهج

  ارزش هم, واقعا قابل تبدیل است به این معنا. ولی در تقسیم بندی این یک بحث دیگر است. قابل 1س

 است.  تبدیل

, زنندمی حرف كه زبان یک با آیا. زنند  در كل, اگر بگوییم امور ارزشی. یک جامعه با یک زبان حرف میج

 خدمت در زبان كه این یا فلسفی مفاهیم برای خاصّی فرم و شکل كه است صداهایی همین فقط آن معنای

 ق هم زبان است؟ اخال معلم زبان است؟ زبان هم قانون مجریان

 ان كامپیوتر هم یک زبان است.   زب1س

  حاال زبان علوم را شما نوشتید. ادبیات اصطالح ... زبان كامپیوتر را باید آنجا پیدا كنید. آیا زبان فلسفه، ج

 .شودزبان علوم، زبان با اصطالح عمومی, اصل هستند؟ كه اینجاها نوشته می

 بگذاریم ما را ادبیات یعنی. بیرون آیدمی درونش از دفرماییاین را ما بیاوریم باال, آن تقسیماتی كه شما می 

 كندنمی هم منحصر یعنی. است هم درست. بیرون آیدمی زبانها همه تقسیماتش در. تا سه این در. باال این

 ... رتصو به ولی. كنیممی صحبت كه خاصی اصطالح همین به را ادبیات
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, مثالها در, پذیرشها در گیردمی قرار ادبیات كنار در. است تادبیا از اصلی چه بدانم خواهمو قوانین می روابط

, تبدّل, تکیّف. شود پیدا نظام و شکل آن در خواست جامعه اگر گوییممی ما كه هاییتمثل اصطالح با در

 دسته هستند یا در این دسته؟  نا در ایقانونه است؟ چگونه قانونها جامعه در. شود پیدا تمثّل

می تقریبا این. است اجتماعی امامت سرپرستی تحت كنیم نگاه را كل یعنی. انداین دسته به جامعه در نسبت

 .  سیاسی نظام شکل شود

 خصوصیاتی در خاطرتان است كه قانونها در این دسته باشد.  چه

 یعنی عینیت تصرّفی ولی...  نه،

 یک از. خارج تا بیاید خواهدمی نهی و امر طریق از خارج، در تصمیم بیاید خواهدتصمیم. وقتی می عینیت

 . قانون شودمی تا گذردمی سیر

  من قبول دارم. این در چارت تشکیالتی درست هم است. یعنی؛ از ابتدا, اگر كه تصمیم تشکالتی 1س

 . كندبگیریم كه چطور جریان پیدا می

ویید كه یک   پیدایش تصمیم یک حرف است. كه سیر پیدایش تصمیم در جامعه شما ممکن است بگج

 گذاری قانون كه است مجلسی جایی یک. است رهبری معاونتهای وقت یک. است رهبر گیریجایی, جهت

می اجرا را آن كه هستند افرادی هم جایی یک. كنندمی گذاریقانون كه افرادی یا هیئتهایی یا. كنندمی

یک بکن و نکن اجتماعی و  ی آن این است تصمیمی ؟؟ نسبت به جهت داشته تبدیل شده بهمعنا. كنند

  نه؟ یا گیرندعمل شده. این یک حرف است. در این صورت آیا قوانین اینجا قرار می

   بله, یک وقت فرهنگ عمومی... 1س

   فرهنگ عمومی, نه فرهنگ به اصطالح جریان یک ادارهج

   بله, آن را نه1س

 , اینجا دآینمی قوانین كالً آیا, كنیم  جریان عموم را كه نگاه میج

 . سوم رتبه در آیدمی اینجا, است اول رتبه در كه وجودی با یعنی. آید  سیاست گذاریها هم می1س
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  است؟ چطوری گذاری سیاست رتبه این در مثالً كنیم؟  در رتبه سوم چطوری سیاست گذاری میج

, این قضیه پشت. است یعموم فرهنگ گیری  بعد از آن پذیرشهاست. یعنی؛ به طور عام, بعد از آن شکل1س

. كرد تصرّف شودنمی, نباشد تمثلی نظام, نباشد تکیفی اگر بگوییم توانیمنمی[ ؟. ]نباشد تصرف برای ابزاری

اگر مبانی علومی نداشته  كرد مطرح را سیاستی اصالً شودنمی نباشد عمومی فرهنگی گیریشکل یک تا

 . جامعه به نسبت عمومی تمایالت گوییمپست آن هم میتوانیم استراتژی خاصی مطرح كنیم. در -باشیم نمی

 طرف از را گذاری سیاست. عینیت یک عنوان به را گذاری سیاست, كنید  عینی كه در اینجا ذكر میج

 . دیگر گوییدمی اداره مسئولین

   بله. 1س

ی از كارهای عینی   مسئولین اداره در جزئیت عینی هم موضع دارند؟ مگر این كه بگویید كه به عنوان یکج

می بلند شب نصف از بعد دو فرضاً, شودمی بلند صبح ایشان كه, انسان یک عنوان به ایشخص آقای خامنه

اری است. اگر گذسیاست هم ایشان كارهای جمله از. خوردمی هم چای جمله از كندمی كارهایی. شود

 ده یا بند چهار مثالً در بنویسید این مهادا شودبگوییم كه به عنوان كارهای عینی یک شخص است. كه می

 ... فرد یک عینی كار یک عنوان به اگر... بند

 تولّی كه آنجاهایی هم اینها در و... اینجا و اینجا. است جا این در هاخانه این در, ای  جایگاه آقای خامنه1س

می را كلّی هایجهت را خاصّی هایخانه در هاییگیریبه موال باید پیدا شود. یعنی مشخص است. جهت

 ... بینیم

 پیدا توانیممی اینجا, كنیم ذكر كند  اگر بنا شد كه ایشان را به عنوان یک كسی كه كارهای علمی میج

 ولی... توانیمک نیروی انسانی رهبرتان میی عنوان به كه. است انسانی نیروی وضعیت  در. ندارد عیبی. كنیم

آن كار كاری است كه محور  ت؟چیس آن موضع كندمی كه كاری, نه كه بگوییم خواهیممی وقتی یک اگر

است نسبت به همه كارها. اگر محور است, اصالً اینجا نباید پیدا شود. یعنی اگر كارش را به عنوان تقسیم 

 كارهای سازمانی ببینیم. تقسیم كارهای سازمانی كه در اینجاست دیگر در هیچ كدام از اینها نیست.
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 یعنی. كنیممی جمع را آن وقتی یعنی. است اینطور شوداین جدول تبدیل به منصب می  وقتی 1س

می دیگر جدول یک اجرائیت. اینجا آوریممی را جدول آن با روابط. اینجا آوریممی همه را گذاریها-سیاست

 . گیردمی قرار باال رهبر فرماییدمی كه طورهمین, شودتقسیم می اینها. گذاریم

 اینجاست. هیچ كس دیگر آنجا نیست.    رهبرج

 . شود  بله، در نحوه دیگر تبدیل كردن جدول, درست می1س

 ظرفیتهای بزرگترین در توانند  اگر چنین چیزی باشد. رهبر را اینجا, بگذاریم. بعد اینجا كسانی كه میج

را اینجا بگذاریم. مسأله كل  ماعی كه زیر نظر رهبر است, كار كنند. اینهم  ]؟[ من باب مثال هیئت دولت اجت

, گذاریمفرهنگی دست او است, اینجا می لهمعاونت فرهنگی ایشان كه از حوزه و دانشگاه و صدا و سیما و مسأ

, تا ائمه جمعه تا بخشی از صدا و كند عمل مردم روحی تعلّقات روی اگر, روحانیت كنید فرض هم اینجا

  گذاریم؟می چه اینجا. بگذاریم اینجا ار همه, كنندسیما كه روی تعلّقات كار می

 ... بگذاریم توانیممی هم فقیه ولی های  اینجا همان فرض كنید جای والی جای استانها و نماینده1س

   اینجا؟ج

 . گیرند  در همان قسمت كه فرمودید ائمه جمعه قرار می1س 

 باید اینجا, دارد اثرهایی چه, كجا, اه  اینجا. از نظر موضوع كارشان است, نه اینکه شخصشان. كاراییج

, مؤثرند سیاسی امور روی هاوالی اگر. باشد باید جمعه ائمه. هایعالیق روی كه سیاسی كارایی. شود گذاشته

دولتی اگر است اینجا باید باشد.  سازمانان، رئیس سازم رئیس عنوان به والی اینکه نه روحی تعلقات, روح آن

 . كندكه عمل می

 جای. شودمی دسته هر برای گذاری قانون ابزار یعنی... دوم سطح در شودمی گذاری قانون هاییته  كم1س

 زیر آیدمی, مناصب زیر, جدول در كنیم تجزیه اگر را مجلس هایكمیته. گیردمی را متمركز مجلس این

 .گذاری قانون هیئتهای. این پوشش
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دقیقه قطع صدا[ استانداران  3د اینجا بیایند. ...  ]حدود د كننخواهن  اینجا مناصبی كه قانون گذاری میج

 بیاید باید. است سیاسی معاونت كه, اینجا جمهور رئیس. اینجا نه, بیایند اینجا نه توانندبخش این است. نمی

 ...بخش

   معاونت سیاسی كه 1س

   معاونت اقتصادی در نظام سیاسی عمومی است. ج

 اریم..  یعنی ما در اجرا سه بخش د1س

   یعنی در عینیتج

 . اقتصادی معاونت شود  در امور اجرایی می2س

-می تصرف اصطالحات در اینها. كنند  بله. با]؟[ یعنی؛ عاملیت در این جاست. اینها در تمایالت تصرف میج

 . كندمی تصرف عینیت در هماین. كند

   در هر صورت همان كه فرهنگ هم اجرا داریم یا نه1س

  جاستسؤال همین  حاال ج

می...تبلیغاتی مردم عموم برای گذاردمی حوزه كه درسهایی یا, اینجا آید  مثالً یک سازمان تبلیغات می1س

 .كنندمی اجرایش هم روحی تعلقات سطح با رابطه در. اینجا آیدمی دولت اجراییات این. اینجا آید

  آید؟  اینجا  چه قسمتی میج

   نیروهای قانون گذار1س

 اگر. فرهنگ قوانینِ در تصرف است؟ فرهنگ در كه قسمتی مثالً یا آید؟  آیا تصرّف در قوانین اینجا میج

 را آموزشی نظام اینکه یا شود؟می مصداق مرتب طور به اینجا فرهنگی محتوای قوانین. باشد فرهنگی قوانین

  گویید؟می را خانه این مثالً اینکه یا است؟ شما قصد

حاتی كه اینجا بود, نیست آنها بحثش در جامعه است. اینجا بحث ساختار و تشکیالت است   نه اصطال1س

 . دهدكه آن نظام آموزشی را شکل می
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. دهدمی تغییر را اصطالحات كه, است شما منطق خانه یک, كنم  نظام آموزشی است كه فرضا عرض میج

دارد كه یعنی اگر كسی بگوید كه در این خانه  فرقی چه مثالً هم خانه یک. است آموزشی نظام هم خانه یک

 منطق ]؟[  كه ظرفیت علوم را عوض كند. 

   باید جای دیگر انجام شود. 1س

 آموزشی نظام هم اینجا. كنیممی عوض را علوم كیفیت هم اینجا, گذاریم  سه تا ظرفیت. اینجا منطق را میج

 ویند والیت علوم اصطالحی یعنی نظام آموزشی. . كه بگاست اینجا بگویند مثالً را آموزشی نظام. را

  این به حساب در تقسیمات جامعه است. جای آن هم مشخص است. ولی وقتی در ساختار مدیریتی 1س

 در است متناظرش اصطالح در كه گویممی مثالً پرورش و آموزش. شودآید دیگر همان آموزش عالی می-می

یت دارد باید مشخص شود. در ساختار سیاسی باید نگاهش ، كیفجهت ظرفیت، كه خودمان بندی تقسیم

 كنیم فرهنگ را, نه از موضع فرهنگی, فرهنگ عمومی كشور حوزه را اینجا ببینید. 

  بینید؟  حوزه را كجا میج

 داشته دیگری تقسیمات یک بگیرد قرار باال تواند  حوزه در تقسیمات جامعه است. دوباره خودش می1س

 كل در تصرّف, دهیممی انجام را كارش. است بخش این در حوزه كال. گیردجامعه را می قت كلوآن. باشد

 .ادبیات پایگاه تا فلسفه پایگاه از اصطالحات

 جهت والیت تمایالت، جهت تمایالت، ظرفیت گوییمنمی را اینجا مگر, گوییم  كل جامعه را كه میج

  كجاست؟, است فرهنگی كار تمایالت

 . تمایالت از بعد سه. است تمایالت خود این. نیست فرهنگی این كنیمكه تقسیم می  در جامعه 1س

 ...شود  این بعدش كجاست؟ این بعدش كجا تجزیه میج

   این اگر بخواهد به نفسش تجزیه شود باید برود باال. كه دوباره سه تا تمایالت دارد.1س

 ی است؟ چه طوری  ولکن  بخواهد بگوید كه این منتجه حاصلش چه چیزهایج
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همان, بگیرد قرار این تواندمی نقطه این یعنی. دهید قرار توانید  تمام اینهایی كه فرمودید وصف این می1س

 . بگیرد قرار تواندمی این وصف كه طور

 در ادبیات. دانیدمی مختلف های  و حاال پس بنابراین شما اینجا را مخصوص قسمت به اصطالح ادبیاتج

 ادبیات در سطح علوم، ادبیات در سطح عموم.  لسفه،ف سطح

 . كرد تقسیم را تا سه این شدمی بهتر قبلی جدول آن با, ها  خرد شدن در این قسمت1س

 . بگذارید را ها  برای تشکیالت گفتید اینجا قانون گذاریج

   اینجا قانون گذاریها. 1س

   اینجا چه چیزی؟ج

 . رآخ تا مجموعه در گذاریم  اجرا می1س

  گذارید؟  اجرای چه چیزی را میج

  اجرای سیاسی و فرهنگی و اقتصادی, مثالً  فرض كنیم مالیات گرفتن و اینها اگر اجرای سیاسی باشد, 1س

 ...اینها و كشیدر این بخش اجرای فرهنگی مثالً كالس تبلیغی، پرورشی اجرای عملیاتی جاده

 یا طرحتان ابزار یعنی؛ اینجا؟ و اینجا و بگذارید اینجا آوریدمی  شما عین اوصافی را كه در اینجا نوشتید نج

 گذاشتید؟ اینجا كه بود قوانین همین معنای به هاگذاری كیفیت آیا. گذاشتید اینجا را اوصاف تغییر

نی را دارد. نه این كه اینها را مع این آید  یعنی آن ظرفیت كیفیت كه به نحو عام بود, وقتی در اجرا می1س

 بردیم آنجا... ما

  اینها وقتی را كه ما ببرید در یک عمل اجرایی, كل مدیریت به عنوان یک عمل اجرایی قابل مطالعه است ج

 به این. كنند فعالیت بروند اییا نه یک عمل عینی. یعنی روی یک موجودی به عنوان تشکیالت یک عده

این ابزار طرح را یا تغیر  كه نیست طوریاین ... به عنوان یک عمل عینی كه باشد.است عینی عمل یک عنوان

 . عینی عمل یک عنوان به آورد؟ بشود اینجا را هاگذاری قانون آورد؟ بشود اینجا را هااوصاف
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 آیدمی اشهمه جامعه به نسبت. اینجا آید  اگر بخواهیم به عنوان یک عمل عینی ببینیم, دقیقا می1س

 اینجا.  

 عینی اعمال, دیگر عبارت به كنید؟ سازماندهی توانیددر اینها سازمانی یعنی می  به عنوان یک عمل عینی ج

سطح هم آنها همه یا بدهید سازمانی آرایش یک را كارها این. دارید كه شماست عینی كارهای این, دارید كه

  اند؟

 . كندمی پیدا طوریینجا اینا شکل این... اینجا در آید  آرایش سازمانی می1س

 . كنیم سازمانی آرایش خواهیملی خب حاال می  خیج

   اینجا سیاست گذاری است. اینجا قانون گذاریهاست. 1س

   قوانین یعنی اینها  این دسته را بیاوریم اینجا... ج

  عمالً همین كار را كردیم دیگر, این سیاست گذاری بود  این سیاست گذاری بود, این سیاست گذاری 1س

 .  پایین آوردیم بود اجرا هم هاسومی,اینجا آوردیم,هاها قانون گذاری بود, وسطیبود آوردیم باال این

  تغییر اوصاف روابط انسانی. تغییر كارایی روابط انسانی. باال رفتن نسبت تأثیر والیت نسبت به روابط ج

 انسانی 

ه تا نه تا بیست و هفت تا ین نه تا نه تاست. بعد باید بشود سا شان  البته حاج آقا در باال آوردن شکل1س

  كندفرق می

 تغییر كه هستم متوجه را اولی تای سه.. گذاریدمی اینجا شما را چیزهایی چه ببینم خواستم  حاال میج

 اگر ما حاال. كردید اضافه را انسانی روابط گذاشتیم را اینها عین, ترتیبی نسبت باالرفتن و كارایی اوصاف،

 را, در اینجا قرار دهیم این سه تا بنویسیم.   انون گذاری كنیم یعنی سازمان بدهیم كارهاینها را بیاییم اینها قا

 . مرحله سه در كنیم  تقریباً همان اجراییات را داریم سازماندهی می1س

 یگریست.د چیز یا كنیم  آن وقت بیست و هفت تای آخرش را باز عین خود اینها تکرار میج

 . كنیم آن در ضرب داریم الزم ایسه تایک هفت و بیست جای.. .تا نه شود  عینش كه می1س
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   خوب حاال اینجا یک ضریب كم است, بنویسیم. تغییر اوصاف روابط انسانی را بنویسیم یا ننویسیم؟ ج

   نه، عینش را نباید بنویسیم ننویسیم؟ 1س

   چرا اینجا نباید بنویسیم...ج

 اولی كه كاری هر, كردیم عوض موضوعش حاال, سیاسی هایذاریگاینجا داشتیم تغییر اوصاف سیاست االن

 ...برای را كار همان آقا حاج كردیم را

 ... كه بگذاریم هایی  تغییر اوصاف روابط انسانی, اینها یک رابطهج

   ما اینجا منظورمان از روابط انسانی سیاسی بود1س

 همچنین این اگر مثالً. انسانی روابط یاسیس اوصاف تغییر كنید؟ خواهید  ظرفیتها را شما عوض نمیج

 در گذاری قانون از هدف بگوییم كه نیست صحیح االن نیست؟ شما گذاری قانون اهداف این. شودمی چیزی

كند. وظیفه این  كار این حول خواهدمی هدف. هدف این برای گذاردمی قانون یعنی است؟ این بخش این

 گویندمی..  كنیدمی گرم آب رویدمی شما. كنید درست چای شما دپیروزمن آقای گویندقسمت چیست.. می

 گذاریسیاست اینجا. ایمرحله هدف یعنی كنم درست چای خواهممی خب گوییدمی. كنیدمی گرم آب چرا

. در این خصوص دوباره قید موضع و كنیم خصوصی خواهیممی. است عامی بحث گذاری سیاست كردید

 را سیاسی روابط. را انسانی روابط این دهید تغییر خواهیدمی شما. خوردمی را موضوع قید. خوردمرحله را می

 محور هم این. تا سه این به نسبت است محور این كه همانطوری كار محور این. گذاریسیاست این حول

ف و باشد شما این محور است ولکن هدف كه نیست. فرق بین هد رمحو این اگر. تا سه این به نسبت است

. شود حاصل كاری یک وسیله به خواهدمی كه. است چیزیمحور را ظاهرا این طوری اگر بگوییم كه هدف آن

 اصطالح و محور اصطالح به حاال[ ؟. ]كنیم عمل بخواهیم آن تحت. است كار آن كش خط كه آنست محور

كش داشته باشید یک  آن را مشخص كنیم, معنای آن یکی است یا دوتا؟ شما خط ایمعن بخواهیم را هدف

خط صاف بکشید. ولی با این خط كش یک جدول درست كنید. اگر خط كش نداشته باشید خط صاف نمی

 شما ساختن جدول هدف شما مثالً اگر ساختن جدول برای شودمی گرفته دست كشخط ولی. بکشید توانید
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 توانیمنمی ما كه گوییدمی وقت یک  كار؟ برای خواهدنمی یا خواهد. آنوقت ابزار خاصی را میباشد معین

 چه در و. سیاستی چه در كه باشد شده معین مگر. دهیم تغییر را آن وصف را انسان سیاسی روابط هرگز

 كه گویید. شما میدبگذاری را قانونش دهیم تغییر را انسانیت اوصاف كه گویممی كنممی عرض مثالً. جهتی

 خواهممی را انسان وصف... سرمایه رشد از طرفداری اساس بر یا ,مستضعفین از طرفداری سیاست براساس

 ذهن به. شودمی ترقوی ایثارش مثالً اینکه یا, شود تر قوی كه حرصش كنم؟ عوض را وصفی چه. كنم عوض

فرهنگی، اینجا هم تغییر اوصاف اقتصادی  وصافا تغییر هم اینجا سیاسی، اوصاف اوصاف، تغییر كه آیدمی

وع ما هم قوانین است. هدفش غیر از سیاستها است. كه معین شده است بر حول آن سیاستها روابط, موض

 برق سیستم در را دلکو كه وقتی شما مثالً. باشد كار مجموع در جزیی غایات یعنی, باید اییک اهداف جزئیه

 در حال عین در. شمع سر به رساندن برای برق تقسیم در شویدقائل می یشبرا هدف. كنیدمی درست سازی

 ذكر كلی هدف یک هم تانرسانی برق بخش در, كنیدمی ذكر را قسمتهایش كار خود برای دارید هدفی یک

 این كه شما بزرگتر هدف به نسبت شما كوچکتر هدف و بخشی هدف به نیست مانع جزیی هدف كه كنیدمی

نی, قانون را طوری بگذار كه شود. در آن خط است. تغییر اوصاف سیاسی روابط انسا درست هدفش تازه

 وصفهای سیاسی عوض شود. 

 این در كه است این علتش هم بودنش منطقی. آقا حاج فرماییدمی كه ای  منطقی هم است این نکته1س

 هم. باشد ایر آن باید منتجهتعابی این روی هم. است منتجه را. كندمی رهبری اجتماعی امامت كه سطح

 هدف كلی مشخص شود.  نآ تحت جزیی اهداف باید دقیقا ساختار در آیدمی كه عدب اما. اینها هم و اینها

 بنویسیم خانه این در مثالً. قوانین بنویسیم دوباره اینجا در اصطالح به بنویسیم اینجا توانیم  حاال آیا میج

ا هم هدف, قوانین نگی مثالً روابط انسان. در این هم بنویسیم مثالً اینجفره اوصاف تغییر, قوانین از هدف

 تغییر اوصاف اقتصادی روابط انسان. اگر چنین چیزی بنویسیم آیا در خانه بعدی چه چیزی بنویسیم؟
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. و این باشد حاكم خانه تا سه برای معنا این بر. بنویسیم را اینجا ها  البته نباید در هیچ كدام از این خانه1س

 اینها كه بدهیم باید عنوانی سه باشد حاكم خانه تا سه براین معنا این. باشد حاكم خانه تا معنا بر این سه

 . شود محقق

 است؟ هم كارایی تغییر یا است؟ وصف تغییر فقط گذاریممی كه هایی  سؤال این است كه اینجا قانونج

 محبتهای یعنی. دهدعلقات افراد را مورد تصرف قرار میت كه گذاریدمی شما را قوانین از دسته یک یعنی

 به نسبت كه محبتی با, دارد اشخاص و سازمان به نسبت كه را محبتی قانون بوسیله اینجا شما اعضای

. شود نوشته طوراین است صحیح قوانین اینجا یعنی شاناقتصادی تولی با دارند فرهنگی تولی یعنی ارتکازات

 حاال كه قوانینی نه؟ یا بگویید انیدتوهم تولی فرهنگی, اینجا هم تولی اقتصادی این را می اینجا, سیاسی تولی

, پشت سرش نباید بخشهای دیگرش باشد؟ یعنی اینجا تغییر آوردمی را اقتصادی, فرهنگی, سیاسی تولی

درت سازمان. اینجا ق اینجا در كه اوصافی تغییر برخالف. تولیها شوداوصاف در این انسان یا در سازمان می

ن. قدرت فرهنگی سازمان. این هم قدرت اقتصادی سازمان. اگر صحیح است بنویسیم قدرت سیاسی سازما

 معنای. رودباشد و هماهنگ شده باشد, این سه تا نسبت تأثیر یا سه تا قدرت باال می تهسیاست خوب گذاش

د. ظرفیت كلی سازمان باال رفته نسبت رومی باال است رهبری یک تحت كه منتجه قدرت كه است این آن

را در  عیاجتما كارایی این هم بعد قسمت در كنم عرض خواهممی اینجا حاال. رفته االب اشتأثیر عمومی

 بگویید؟ توانیدسازمان به چه چیز می

   من هنوز برایم روشن نشده یعنی این اشکال برای ما, كه این امری است كه حاكم بر این سه تاست.1س

 اوصاف كه, است قوانین از دسته یک بکنید یدخواه  به عنوان یک بعد بله. یعنی قانون گذاری كه میج

 كند سازی بهینه خواهدمی قانون ولی. است قانون خواهدمی دسته یک. دهد تغییر خواهدمی را افراد سیاسی

 زین انسانی هایشدت عالقه جااین فرهنگی هایعالقه شدت اینجا. هاعالقه شدت و گیریها تصمیم به نسبت

 را عالقه آن كیفیت خواهیممی, نداریم عالقه شدت به كاری كه, دارید الزم اشم دیگر قوانین دسته این

 ...است تکنیک اینجا یعنی. ببریم باال را اشكارایی
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گ، اینجا فرهن گوییماینجا وقتی می«. ظرفیت، جهت، عاملیت»  اینجا بر اساس مدلی كه داشتیم یعنی؛ 1س

 یاسی. منتقل كردم اشکال خودم را؟ظرفیت و اینجا هم جهت. اینجا هم باید بشود س

  من فرمایش شما در نظرم است. اگر نخواهیم معاونتها را معاونت سیاسی, فرهنگی, اقتصادی بگذاریم. ج

جریان اوصاف باید طوری باشد, كه اینجا هم سیاسی باشد, اینجا هم سیاسی باشد. ولی اگر مناصب دارید 

 . باشد بنابر طوریاین. كنیدمعین می

   خوب حاال اول اوصاف را معین كنیم بعد...1س

 . باشد اینجا, باشد اینجا, باشد اینجا سیاست باید فرمودید كه اوصافی... آید  اوصاف قاعدتاً به نظر میج

 ما برای. است تر  روشن كنیم. بعد مناصب را بعد جدول آن را جدا بکشیم. راحت1س

   عیبی ندارد. اوصاف و.. ج

 برای ما در یک سازمان   روشن نیست 1س

 تعلّقات خانه اینجا كه است این تان  اوصاف در سازمان را قاعدتاً همان كه فرمودید است. اوصاف سازمانیج

جا اجرا. عیناً این جدول اوصاف است. در معنا كردن اینها بود كه ما این صحبتها را این تمثل، اینجا, باشد

 كردیم. 

 مال این فاعلیتها و پذیرشها, تمایالت این. عیب است جامعه با رابطه در این كه آید  من به نظرم می1س

 . است جامعه

د. یعنی از این باال تا پایین را بصورت برداری را كارها و هامنصب رنگ گویید خواهید  نه اوصافی كه میج

 بین فرق كه ستا این آن معنای یعنی كنیموصف ببینیم. وصفها را خرد كنیم. وقتی وصفها را خرد می

موضوع نبینید. جریان وصف  نوانع به را شیء یعنی. ببینیم اگر وصف. ماندنمی اینجا در سازمان و جامعه

 اگر آیا برای بنویسیم دیگری سطح عین یعنی. باشد گونهببینید. عنایت بفرمایید. باید در آنجا هم حتماً این

 بیاورد؟ باید را «عاملیت جهت، ظرفیت،» معنی اینجا كه است این از غیر بنویسیم اوصاف جریان بخواهیم

 . بیاورد را همین باید هم سازمان برای را تا سه این
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 باید مناصب, كنیماوصاف جامعه نباید وقتی حذف هم می با سازمان اوصاف كند فرق باید كنم  فکر می1س

 ... كند فرق

   چرا؟ج

 جه در آن نیست.   خصوصیت منتجّه در آن است. این خصوصیت منت1س

   در كدام آن نیست؟ ج

 . است اجتماعی امامت عهده به آن   در جامعه خصوصیت منتجّه است. كه سرپرستی1س

 شما مگر. باشد طوری این هم نفر یک در باید. طورخانواده هم همین در. طور  سازمان كوچک هم همینج

 نگفتید؟ را تقسیم عام قوانین

   بله. 1س

 داشته فرق توانیدتقسیم را دارید, بزرگترین تقسیمات كه بیاوریم تا كوچکترین آن كه نمی   قوانین عامج

 . باشد

 همه جا هست. فرقی ندارد كه در جامعه باشد در سازمانم باشد؟ « ظرفیت، جهت، عاملیت»عبارت دیگر  به

, باشد سازمان اگر. شودیم خانواده در ضرب. باشد خانواده اگر فقط. كند  بله، از این جهت فرقی نمی1س

 . شودمی سازمان در ضرب

 فرقی تواندنمی. ندارد فرقی كه مدل این با كه, گویید  اگر اوصاف حركت تعلّقات را دارید مدلش را میج

 . كند

 . دارد را اش  فقط قید موضوع1س

 را اینها بیایید دمجبوری كنیدمی نویسی منصب شما كه آنجایی. باشد داشته فرق كه نیست طوری  اینج

  والّا. بنویسید حده علی

. دارد[ ؟] قید االن اینجا كه. نوشتیم االن ما كه همین با رابطه در, خواهم  همین را حضرتعالی, عذر میج

 ...دیگر. است اینها همین فرماییدمی. باشد داشته تشکیالت قید
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 جدولی شما جدول این. بوده شما جدول این كه داشتید شما ترعام این از جدول یک كه گوییم  نه ما میج

 ث كردید گفتید كه هر تعلّقی كه در هر جا فرض شود ظرفیتی دارد، كیفیتی دارد، عاملیتی دارد. بح كه است

 . االن آوریم  همین را می1س

 ...آورد شود  این را دقیقا گفتید كه این عینا برای جامعه هم میج

 . آوریم  برای سازمان هم می1س

 رسدمی كه اینجا به گوییدگویید قانون, برای جامعه میب رسدمی كه اینجا به كه گویید  برای سازمان میج

 ... ادبیات بگویید

 ...سازمان برای.. است گذاری  االن پذیرفتید كه اینجا قانون سیاست1س

 . ..اجرا هم اینجا و. گذاریها قانون هم اینجا و ها  برای سازمان اینجا تعلقج

وانین, پذیرشهاست. و موضوع اجراییات, فاعلیتهای ق موضوع تعلقات  هاگذاری  یعنی موضوع سیاست1س

 عینی

 است شخص یک ولو, كند  آن وقت عملیات اشخاصی كه هستند, عملیات شخصی كه اینجا دارد كار میج

 هایعالقه سیاسی، هایعالقه كارش موضوع چیست؟ كارش موضوع ولی, كندمی كار عینی كار یک عنوان به

 . اقتصادی هایعالقه فرهنگی،

   این باید این فرهنگها را جمع كنیم بیاوریم اینجا. جمع كردنها درست است. 1س

 ... اینجا كارایی بردن باال یعنی, االن بنویسیم چه باید بنابراین پس است طوری  اگر اینج

ط انسانی, حاال اینجا فرهنگی. اینجا اقتصادی. هر سه   سیاسی این است حاج آقا این تغییر اوصاف رواب1س

 تای آن قوانین روابط انسانی فرهنگی... 

   فرهنگی را اینجا باید بگذاریم. معاونت فرهنگ باید قوانین فرهنگ زیر دستش باشد. یا معاونت سیاست. ج

   در هر صورت اگر كه. 1س
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بصورت مدل كلی گفتیم كه حاصل و اثر عملکرد   شما این را حل بفرمایید كه جریان اوصاف را ما ج

 انجام را ایتجزیه شما. دهیدنمی تغییر را مولکولها شما. چراغ روی گذاریداینهاست. شما آب روی كتری می

و بخار شدن رفتن  نهیدروژ اكسیژن تجزیه آن و. است وصف یک پیدایش شما عملکرد حاصل. دهیدنمی

 عمل اثر. دهیدنمی انجام شما شخصا رود،به بخار كه سبک است و باال میباالست. شما تغییر حجمی آب را 

 اوصاف جدول شده این, كردندمی كار اینجا كه آقایانی این كه كنم عرض خواهممی. دارد گردشی یک شما

رفته به تجسّد، كارهای عینی را معین كردید  ماش اوصاف جدول. شماست اوصاف جدول دوتا این آمده، شما

 به. آیددرمی آن از سازمان وقت آن, شود اگر بندیهطبق. شود بندیحاال این كارهای عینی شما باید طبقهكه 

 ... مستقیم غیر ابزار با. چرخانندمی را اینها دارند, دهندمی انجام هم سازمانی عملیات وقتی دیگر عبارت

 نسبت رفتن باال, سومی آن بعد و اینجا آیدمی اهكارایی... اینجا آیدمی دوتا این كه آید  به نظر حقیر می1س

 . اینجا آیدیر هم میتأث

. اینجا بیاوریم را سیاست تا سه فرهنگ تا سه این, یعنی. كنیم تقسیم گویید  اگر این طوری كه شما میج

 .سیاسی معاون سه در. اقتصادی سیاستهای. فرهنگی سیاستهای. سیاسی سیاستهای بگوییم یعنی

 «. سیاسی، فرهنگی، اقتصادی»نجا ای آیدكه راجع به روابط انسانی است سه تا بخش می    اینجاس

  ما حاال اینجا بنویسیم یکبار بعد آن گیریم كه الزم باشد بنویسیم قوانین تولی فرهنگی, هدف: تغییر ج

ادی روابط انسانی. اوصاف فرهنگی روابط انسانی. اینجا هم بنویسیم قوانین اقتصادی, هدف: تغییر اوصاف اقتص

این حق دادید به معاون سیاسی كه در كلیه قوانین فرهنگی صاحب نظر باشد در روابط انسانی، قانونها. آیا 

  نه؟ یا سیاست به نسبت دهیدچنین حقّی را به فرهنگ هم می

 ارتنظ اجتماعی كارایی جهت از یعنی. «اقتصادی و فرهنگی سیاسی،» كارایی هم كه اش  در كارایی1س

 . بخش این به كندمی

 ینهایی كه كنترل كارایی؟ ا برای گذارد  قانون میج

 . اجتماعی كارایی برای گذارد  قانون می1س
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 برای گذارداین یکی قانون می«. سیاسی، كارایی فرهنگی و اقتصادی»  اگر این قانون بگذارد برای كارایی ج

 چه؟

سه تایی كه اینجا داشتیم بخواهیم جمعش كنیم,  روی شکل    برای باال بردن نسبت تأثیر یعنی این 1س

 اول.  

  یعنی این معاونت نظارت دارد عمالً بر نسبت تأثیر تغییر اوصافها و كاراییها و این معاونت بالعکسش نظر ج

  كنید؟دارد. آن وقت در خردش چکار می

سه تای دیگر باید مشخص كنیم    در اجرا كه االن باید آن سه تایی كه خالصه باید مشخص شود یک1س

 كه...

   ال اگر كارهای سیاسی را كالً آوردیم زیرنظر معاونت تا خانه آخر. ولی موضوعاتش را عوض كردیم. ج

. اینجا هم اجرا زیر نظر است قوانین اینجا. است اوصاف موضوعش آنجا. شود  عمالً موضوعش عوض می1س

 معاونت. سه رده تصمیم گیری...

  كنید؟می چکار, است چطور سازمان یک فرهنگی وضعیت كال بندیمع  بعد جج

   جمع بندی روی اوصاف...1س

 علی را هافرهنگی این همه. است جدا فرهنگی وضعیت كه بدانیم بخواهیم كه این روی بندی  نه جمعج

  نه؟ یا كنیدمی حده

  را؟ فرهنگ بندی  جمع1س

   فرهنگ وضعش چطوری است..ج

 وباره بیاوریم زیر یک جدول.   باز د1س

   یک جدول دیگر؟ ج

   بله. غیر از این.1س

   پس بنابراین درست است. ج
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 كه این نه. باشند جمع همه فرهنگها, بندیجمع جدول آن در كه, بندیهاجدول دیگر بگذاریم برای جمع یک

 برای یعنی. باشند جمع همه هم سیاستها. خانه آن در دیگر یکی و باشد خانه این در اشییک فرهنگ

بر حسب مناصب. ولی  نه كند جمع هاآن موضوعات حسب بر را اینها كه خواهدمی جدول یک باالتر مدیریت

 بنویسد بخواهد كسی اگر حاال. باشد هم به مناظر مناظر خواهدبرای اینجا می

 یک. داریم مناصب جدول یک. داریم اوصاف جدول یک. كنیم  عمالً حاج آقا سه تا جدول پیدا می1س

 یک خودش هم آن كه[ ؟] این برای كنیممی پیدا جدول تا سه خود عام اصول اساس بر. داریم تحلیل جدول

 عاملیت ولجد یکی. دهدمی فرق را تحلیل قدرت فرهنگی جدول. اختیارات توضیح است سیاسی جدول

 كه آیدحل كنیم. به نظر حضرتعالی می  نهایت اینکه قبل از اینکه بنویسیم, یک سؤال است كه آن را هم ج

  دارد؟ فرقی چه دارد؟ معنایی چه تأثیر نسبت با نویسیممی كه كارایی جدولهای

   اینکه فرمودید وقتی كه محصول تبدیل شد. 1س

   محصول تبدیل به قدرت شد. ج

 كجا, كی جهت یعنی را اشكارایی دارد وقتی ولی. تأثیر نسبت در آید  حبّ و بغض ارزش انسانی شود میس

 . برود

   پس بنابراین همان را باید بگویید. كیفیت باید بگویید ج

  كارایی كیفیت جهت كیفیت كارایی یعنی؛ خود نفس كارایی برابر با جهت كیفیت است. خود كارایی 1س

 بار كیفیت دارد.  

 چه. رساندی هم همین را می  كارایی معنای خاص كیفی دارد. آن وقت نسبت تأثیرش معنی عاملیتی كارایج

  كارایی؟ یا تأثیر نسبت دارد؟ فرقی

  كلمه كارایی نسبت تأثیر, كارایی نسبت به غیر است یا كارایی خودش است؟ نسبت تأثیر ظاهراً تأثیر ج

 دیگر قدرت در شودمی منحل شودد باشد. حاال حل كه میخو به نسبت تأثیر شودنسبت به غیر باشد. نمی

 . شودمی كه نظام یا باالتر فاعل تأثیر نسبت فتنر باال در
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 یک در را آلیاژ این بعد. است اوصافش تغییر را آلیاژ یک كنید  به عبارت دیگر گاهی شما درست میج

. شودمی درست چیزی یک. بریدصی به كار میخا چیز یک در را فرمول این. بریدمی كار به خاصّی ساخت

 اولیه كارایی از غیر دیگری كارایی یک والیت، نظام در آیدمی. شد میکروفن كه بعد. شودمی میکروفن

 یافت افزایش ما ریال ارزش گوییدمی وقتی. رفت باال حکومت قدرت گوییدمی. شویمی قائل برایش, فیزیکی

 زیار قدرت گوییدمی كه دیگری چیز یک به شود. بخاری هم, تبدیل مینیست شدن درست بخاری معنایش

 . ماست

 شیء ولی. است وصف تغییر به نسبت كه است قانونی یک كنیم, یعنی كلیّه قوانینی كه اوّل كشف میبله

 اثری یک محصول  آن بعد. كندمی پیدا محصولی یک, شودمی ساخت یک به تبدیل كلّاً, یافته وصف تغییر

 ابزار جایک این گوییم. میهر آزمایشگاارد. مطلوب است برای شما به دلیل دیگری. كه اگر این را ببریم دد

 آن اسالمی مهندس آقای  مثالً اصالً كه. این وصف در كردن تصرّف برای است ابزاری و است آزمایشگاهی

ند. نه شوفاژی است. نه تلفنی كمی درست بخاری نه, كندمی درست طورییک  مثالً را آلیاژی كه موقعی

 كشید كه زحمتی همه كه گویدآنجا نگاه كند, می ودكسی هم بر است. نه تلکسی است. هیچ چیز نیست.

 كه است ایتکّه یک درآورده كوره از چیزی یک مثالً یا. شد عوض رنگش شیشه آن آب كه شد این آن نتیجه

 كه این. شکستمی بود كم آن مبیل كه تا حاال سختیاتو قطعه فالن گوییدمی شما ولی. است سفت خیلی

 آن غرض نه دارد كه قطعه و نصب و اصل. است دوم قدم ساختی كه ای. قطعهدشکننمی گردی كرده پیدا

 قانون این كنممی عرض مثالً. شود حاصل برایتان نقل و حمل شما كه بوده این. بوده فرمول نه و بوده نتیجه

می وانینیق و. كندیبیاورید كه آیا این معنای یک سازمان, یک جا وصف افراد را عوض م بتوانید باید هم را

. را هاگیریتصمیم كندمی امداد مجموعه یک سیاسی قوانین گوییدمی مثالً. شدن عوض وصف برای گذارید

عی كه معنای موضو به نسبت تصمیمات این كه كندمی امداد كه داریم فرهنگی قوانین یک كه گوییدمی بعد

این شد كه یک آدم نسبت تأثیرش  اشتیجهن اینها ایتسه دوتا هر گوییدآن فکر كردن بود بچرخد. بعد می
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 خوب میزگرد در. كند تواندمی خوب سخنرانی نویسد،می خوب مقاله گوییمباال برود. اثرش چیست؟ مثالً می

 هستند عناصری دارای شما مجموعه گوییدمی كند صحبت. تواندمی خوب مناظره در. كند شركت تواندمی

 یافته توسعه مبناهای, شدید هایانتقال سرعت دارای. رفت باال خیلی, كشور رهنگف در تأثیرشان نسبت كه

 قوانینی از غیر. ببرد باال را شما هنر. ببرد باال را شما ادبیات كه كندمی سعی كه قوانینی حاال. است آخر الی و

 نمره. نیست خوبی ادبیات, انایش ادبیات ایشان، انشای كه گویندمی. كننداال ببرد. كنترل میب را شما فکر كه

 هنر موضوع جا یک است هنری كار موضوع. نیست فکری كار. نیست فرهنگی كار موضوع آن به دهیدمی

قی اشارهصدو آقای جناب كنید جدا اگر. است كاری پشت پر آدم گوییدمی. است روحی كار موضوع, نیست

روی كل داشته باشند. تا سیستم  نظارت حق اونتهامع از كدام هر, نه كه. بود بجا شاناشاره كه كردند ای

خودش را تصحیح كند. بعد برای جمع بندی عملیات كه بخواهیم این وصفها را معین كنیم. كه این مدیر 

های فرهنگی بیاید یک جا. هم كارهای كار یباالیی باید جمع بندی كند. آن باید یک جدولی باشد كه همه

 نبود؟ خوب شما كار بگوید سیاسی معاون به بعد. جا یک بیاید اقتصادی ایكاره همه جاسیاسی بیاید یک

 چطوری مثالً فرهنگی معاون كار. نیست خوب آوردیم كه سیاسی راندمان حاصل اینکه برای. نبود خوب چرا

 یک تعبیرش در حاال فقط شود؟ال برویم جلو ببینیم چطوری میحا بود؟ چطوری اقتصادی معاون كار بود؟

 تأثیر نسبت. كنیم تفکیک كامالً كه. است بهتر خیلی, شود رساتر كه كنیم پیدا بشود اگر تریلطیف رتعبی

 است منتجه در شودمی این كه است درست رتبه یک در. سازمان غیر به نسبت سازمان اثر رفتن باال معنای

گذاری, قوانینی  نرتبه قانو سرپرستی را به عهده دارد, در یک رتبه هم اینها اوصاف هستند. در رهبری خود

. است حرف یک, ببرد باال را كارایی خواهدمی كه قوانینی. است حرف یک, كند اصالًح را تأثیر خواهدكه می

 . تأثیر ظرفیت و كارایی ظرفیت

 این كاال, اثرش در نظام والیت معنی توسعه و اینها..  شدن منحل  آید  در نسبت تأثیر به نظر می1س

گر همین كه به آثار به اصطالح كارایی بگوییم این خود كارایی آن كارایی در توسعه اگر بگذاریم   حاال اج

 باید موضوعاً را عوض كند.
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. اینها و كاال این شودمی بغض و حب منشأ كه فرمودید جلسه آن كه طورهمان یعنی. شود  عوض می1س

 رده از, كندنمی پیدا جا مطلوبیت در ولی ندبساز كاالها خیلی است ممکن. است وجودی پیکره جزء یعنی

تستش هم می د،سازنمی هم كنندمی كشف هم چیزها خیلی. شودنمی حساب قدرت جزء. شود-می خارج

 ...اجتماع در آیدنمی كار آخر ولی, كنند

 اوصاف رتغیی بگویید خواهیدمی توسعه موضوع مثالً تغییر قوانین. شود نوشته كه آیدبه نظرتان می اینجا

 كیفیت؟ تغییر نه؟ یا دارید تغییر هم اینجا, داشتید

 كارایی تغییر دهدی را مثالً جهت میكارای. اقتصادی فرهنگی، سیاسی، هم. ها  بله، تغییر كارایی1س

 . اجتماعی

   كارایی سیاسی اجتماعی.  سیاسی روابط انسانی. تغییر كارایی ج

   دقت كنید... ج

 سی فعال بگذاریم تا بعد...   قوانین توسعه سیا1س

 

 





 بسمه تعالی

 ساختار تشکیالت

 14جلسه 

1823 

بحث درباره این است كه این كه در اینجا تغییر اوصاف سیاسی  روابط انسانی هستیم در اینجا  تعیین  این

ضوابط اجرایی سیاسی هستیم نسبت به تغییر اوصاف، اوصاف سیاسی.  ضابطه می خواهم بگم قانون نمی 

 واهمخ

 روابط ارگانیت نسبت به اجراییان می شود ضابطه؟ -

 بله .  -

منزلتش در  اجرا مثل كلیات قانون اساسی  استهایس استها،یمی خواهم عرض كنم كه این بحث از قبیل س -

است نسبت به سازمان.  این دو تا بخش صحیح هم است كه بعدا برایتان به اصطالح مناسب را كه 

شه باید در  ید شونو  بنویسیم اینجا جای تعیین كلیّات نسبت به اجرا اینجوری منوشتیم.حقوق و حدو

 كلیات جای تبدیل شدن به ابزارهای اصلی قانون اساسی اصل هست.

 27حضورتون عرض كنم اگر این طور باشد ضابطه اجرایی نسبت به تغییر اوصاف سیاسی است ضابطه   به

 ضابطه هست كه 

های وسط ضوابط اجرایی باشد بلکه ما اینجا باید به خود اجرا هم برسیم . ما باید به  نظر می یاد كه خانه به

 آیین نامه اجرایی می خواهیم برای اجرای 

 مثال عرض كنم باید براتون بنویسم تا از حضور همه تون استفاده كنیم باید

 را ما باید در سه جهت تقسیم كنیم اجرا

 س اجرا باشد خود نفس عاملیت باشد یعنی نف یکی

 اجرایی نسبت به تغییر اوصاف  فرهنگی، سیاسی   ضوابط
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 یه خونه هم خونه سیاسی  -

 خونه های وسط ضوابط و آیین نامه های سیاسی  -

 سوال؟ شما یه تغییر اوصاف سیاسی دارین كه هدف خردتون هست . درسته؟؟ یه

 ور سیاسیاوصاف سیاسی نسبت به امور سیاسی و اجرایی و جریان ام تقسیم

از حضور مباركتون اینه كه شما وقتی می گید كه به موقع چیز بدن یا یه قسمت براتون باید مهمترین   سوال

 قسمت در امور سیاسی باشد یعنی تغییر 

وصف را قبال به شما گفتم تغییر وصف تغییر وصف یعنی شدت اگر شدید تر باشد باید از راه عمل بشه  تغییر

 ؟از راه عمل  به چی؟

 نسبت به امور اجرایی سیاسی عمل نسبت به وظایف اجرایی و سیاسی. عمل

 درباره چی؟ 

 به  نسبت به خود تصمیم گیری  درباره

 ِایا واقعا می تونیم برگ عرض یابی را جای دیگه وفقش كنیم سوال؟

 برگ عرض یابی قابل اوردن برای كل اینها یی كه ذكر شد هست یا جاش فقط همین جاست؟ حاال

 برگه عرض یابی كه محاسبه فرد نسبت به وضعیت خودش مراقبت سازمان نسبت به محاسبه فرد.  اگر

 نسبت بین گزارش سازمان و گزارش شخص  مالحظه

 عبارتی دیگر قاعدتا و عالقه باالترین چیزی كه می نویسیدصدق است یعنی  صداقت تشکیل می دهید. به

 یدهر گونه صدق را می تونید باال ببر حاال

اگر بیاد بگه كه من كار نکردم یک نوع صدق آورده كه اقرار كرده من فالن وقت كار نکردم ولی در  حاال

 وظیفه ای كه بهش محول كرده خالف كرده است

 كار نکرده باشه یک تخلف از كار نکردش یه تخلف از اعالم كار نکردنش اگر

 ن بودن او نسبت به صداقت نسبت به تشکیالتنسبت بین این دو تا را كه مالحظه می كنید  در امی شما
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 این شخص یک عملی را انجام می ده كه نسبت بین فعلش و گزارشش  خود

 گفته كه من ساعت ده و نیم اومدم یا یازده اومدم مثال

 تکرار شد امر به غفلت نکنیم ما نمونه های زیادی از این محاسبه ها را دیدیم اگر

 به متخلف چه در تفریط كه شما می گیرید نسبت  موضعی

 آخر برگه عرض یابی بیاد در

نظر می یاد كه توجه دارید به تغییر وصف یعنی تغییر محبت ها یه كارهای كوچیکی را می گیرید كه از  به

 نظر اون كوچیک است 

پاداش های بزرگی براش در نظر می گیرد این پاداش پاداش وضعیت اصالح تصمیم گیری اوست نه  كه

 ه یه ساعت دیرتر آورده یا یه ساعت زودتر اوردهپاداشی ك

روز كار را زودتر تمام كرده یا دیرتر تمام كرده. به نظر می یاد كاری كه نشده مطلبی كه می خواسته  دو

 اورده

 ما اینو بگیم كه تغییر اوصاف سیاسی به ضوابط انسانی نسبت به اجراییات  فرهنگی اگر

 است یعنی چه؟؟ اطالق جهت وضعیت فرهنگی او تغییر كرده خوب

 كارایی را آوردین اینجا باید اوصاف ذكر شود برگه

 اینکه كه باید خرد بشه. مگر

 باد خرد بشه باید یه جدولی بشه كه تغییر اوصاف  دام

 جدول در یک قسمت باید جمع بزنیم متناسب با در

 می خواهیم كه تغییر اوصاف را در سازمان تقسیم كنیم جدولی

 كار فرهنگی و كار سیاسی باید  كه

 دو تا جدول پر كنیم حاال كلیات اینکه اینجا ضوابط اجرایی  ما

 ها سه قسمت سیاسی اقتصادی فرهنگی است اجرایی
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 سیاسی تقسیمات

 نامه های سیاسی  آیین

 اجرا است نفس

 این قسمت های علمی پر بشه تمام

 سطحش عمل كردن است آخرین

 چیزهایی باید باشه چه

 تی را باید در اجرا مطرح كنیم كه  این ظرفیت در حکم تغییر اوصاف تصمیم های محوری است ظرفی یک

 نامه هایی اجرا كه نفس اداره است كه جلسه را داره اداره می كنم ایین

 قانون گذاری است قوانین

 این رو االن معنی كردم من

جرا در سطح روسا نیستند اجرا در با هم مختلف هستند و همه شون اجرایی هستند هیچ كدام ا موضوعات

نازلترین سطح اند مگر این كه شما بفرمایید بگید بعضی از قوانین برای كنترل یک دسته هستند بعضی دیگر 

ای بدهید  كیفیت  نمرهبرای كنترل یکی دیگر هستند مثال بگید اگر بحث می كنید یعنی مدیریت سیاسی 

كار هییت ارزیابی معناش كنترل است اگر باالترش برا قانون  امتحان كردن مال عرض یاب ها   ببرید مال

 گذاری است می برید نزد آنها

 می خوام عرض كنم كه یه قسمت هر سه تاش اجرایی است نه اینکه یه كی اش اجرایی است یعنی

 اش اعمال است یکی اش عاملیت است یکی اش ایین نامه دادن است  همه

همه اینها را عامل گرفتیم چه عیبی داری كما همه اینها را سه تا عالم ما یه دسته عاملیت كما كه  اگر

 گرفتیم باید موضوع عاملیت را عمل می كند در 

 موضوع عاملیت عمل می كند در اموری كه تعلقات باید

 تغییر را شما می توانید موضوع
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 از باال تا پایین دیگه

 اجرایی را ضوابط

د وسیله كنترل برای تک تک اینها بشه یا فقط برای اعضایی است كه همه اینهایی كه می نویسیم بای این

 برای قسمت پایین اجرایی است 

این جزوه نوشته می شود یه كارهایی است كه برای رده پایین است كه به عناصری می دهید كه آن  یعنی

ت بنابر صحیح عناصر را تحت كنترل می گیرید به وسیله این كه برگه عرض یابی اقای حسینیان كه هس

ضابطه داریم بر حسب موضوعات مختلف اند ولی نسبت به مراتب مختلف صحیحه وسیله كنترل  27است كه 

 قرار می گیره

تا  27تا برای باالترین   27بگذارید برای حد متوسط  27هر تشکیالت الزم است كه صد تا قانون بگذارید   در

 برای  كنترل كل خود منتشر بوسیله ؟

 ر اوصاف كارایی و سومید عاملیت

باید برگردیم به صورت الگوی جمع بندی نگاه كنیم كه باید این رو بگذاریم اینجا این سه تا هم را بگذاریم  یا

 اینجا بعد هم بیایم عین همون را بنویسیم یعنی معاونت سیاسی معاونت فرهنگی اوصاف سیاسی 

ویسد فرهنگ سیاست اقتصاد موضوع را مثال می كه نباید فرق داشته باشه مثال موضوع را می ن موضوع

 نویسید دوباره می نویسید سیاست مدلتون مدل عمومی است مدل خاصی نیست 

 این سه تا با هم چه فرقی دارن این خونه با خونه چه فرقی دارن یعنی

 اوصاف سیاسی روابط انسانی نسبت به اجراییات فرهنگی تغیر

 چه چیزی رو می رسانند؟ كال

 غییر اوصاف بشه تغییر كارایی باید برای كارایی معنایی غیر وصف  برد. فرق این با ان چیست؟ت اگر

 گویا نیست اگر فرهنگی بیان یه جا و عبارت ها جوری بشه كا كارایی های بشه كارایی تغییر فرهنگی  عبارت

 در كارایی ضوابط اجرایی عاملیت یعنی چه یعنی شما می توانید عمل كنید  عاملیت
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 به سه تقسیم كنیم هم ضابطه هم نفس عاملیت هم یه چیز دیگه  باید

 سر امتحان ضابطه می خوایم برای نمره دادن شما

 ضابطه می خواهیم برای باالتر  27ضابطه می خواهیم كما اینکه باالتر است باید  27

 انها دنیای است برای مدل های بیشتر پشت

ت است اینجا عاملیت ها است خود عاملیت را طبقه بندی كردیم مدل هست كه یه عالم ان عالم تمایال یه

عمل ها گاهی عمل می كند رهبر نه اینکه عاملیت ها را شما طبقه بندی می كنید اینها سیاست گذاری 

 داریماست عاملیت اینها سیاست گذاری است . عاملیت اینها تو قانونگذاری است یک عالم 

عملی را كه در اینجا منعکس است اگر اینجا را بگیریم عمل ها  یعنی كه عاملیت یعنی مناصب  اینجوری

عمل ها عینیت ها را درسطوح مختلف طبقه بندی و ارایش عمل و ما كاری به عمل روحی نداریم موضوع 

باشد ولکن  وبعمل است  كه قانون است كه روح را  در ذهنش خوب باشد قانون می گذارد كه انشاش خ

 مثل عاملیت ها باشند عاملیت ها در سه حد هستند سیاست گذاری قانون گذاری... اضافه اجرایی است

 از عمل ها عملهایی هستند كه حاكم بر فالن عمل  است  بعضی

موضوع عمل یک موضوع بسیار بزرگی است مثال تغییر كل اوصاف ولی عامل هستند معاون را ما یک  یعنی

نجا قانون گذار ها را هم عامل می دونیم در مرتبه دوم .  اینجا عامل می دانیم نسبت به وضعیت سازمان .ای

اون قسمت از اون اوصافی كه شما می فرمایید كه بگیم یکی اش تعلق باشه در اینجا  مطالعه نمی شود توی 

موضوع قرار می گیره برای همه یعنی ظرفیت موضوع عمل قرار بگیره یعنی موضوع عمل قرار بگیره اینجا 

موضوع عمل  قرار بگیره یعنی عاملیت فرد موضوع عامل دیگر قرار بگیرد مثال معاونت اقتصادی  جهت با ید

كنترل روحی داشته باشه معاونت سیاسی البته مستقیم  یدباید كنترل روحی داشته باشد معاونت سیاسی با

ارزیابی سیاسی  نه بلکه از طریق این بخش این بخش هم فقط قوانین تنها نیستند قانونگذار یعنی هیئت

هیئت ارزیابی فرهنگی هیئت ارزیابی  اقتصادی اختیارات شون هم باید جاری بشه از طریق افرادی كه 

 اینا همش موضوع عمل هستند  لیمسئول این روابط هستند.و
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 غیر از این كنیم تقسیم بندی موضوع عمل است این سه تا با هم چه تعبیری دارن  اگه

 ون داشته باشیم طریق اجراش این ضوابط اجرایی باشهباید نتیجه یه قان اینا

این با این یکی باشه نباید فرق باشه اگر عین این منعکس بشه یعنی فرقش اینه كه فرق بین روابط  اگر

 انسانی  بعدش موضوع قرار بگیره برا عمل 

 یکی است ظرفیتش

كه می گفتیم این سه تا قید هستند  خونه چه فرقی با اون خونه داره یعنی این بر عکس جریان اوصاف این

اینا قید هستند برای اینا یعنی قانونی كه اینجا نوشتیم معاونت سیاسی حق سیاستگذاری در باره امور 

 سیاسی تشکیالت را ؟؟؟ 

   كلیه امور سیاسی كه مربوط به جریان تخلف های سازمان باشد.الف

 فرهنگی سازمان باشد.  كلیه امور سیاسی كه  مربوط به جریان تخلف های ب

   كلیه امور سیاسی كه مربوط به جریان تخلف های اقتصادی سازمان باشد.ج

 امور سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی سازمان چیست؟ -

 سیاسی یعنی موضوعاتی كه شما در تخلف و تصمیم سازمان دارید، هر فرد تا كل سازمان. امور

 این میشه سیاسی؟ -

 این میشه سیاسی .  -

 ثال پس خود تمام این مجموعه می شود سیاسی.م -

 بله . خوب مجموعه مال معاونت سیاسی است باید هم سیاسی باشه. -

 !  استییعنی ایشون س -

ما سؤال ما جایی دیگه است ! سؤال ما در اصل اینکه كه جدول طرح اوصاف سازمان چه جوری می شه؟  -

 كنه ما از حضورتون!بعدش به فرمان كه درآمد و معاونت سیاسی جمعش 
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اشکالی كه االن پیش آمده به خاطر همینه چون ما هنوز اوصاف را در سازمانی كه تو عاملیت تو اینجا  -

 كامل برای ما روشن نیست ما داریم جمع بندیش را تحت اوصاف و!

 اوصاف چرا !اوصاف  ما یک اوصاف داریم نسبت به ظرفیت كه تو این سه تا روشن است . -

 خوب. خیلی -

 تو این سه تا كه تحویل می دهن هیچی روشن نیست برای من االن -

 این سه تا را می دونم جریان اینکه این بخش با این بخش چه اختالفی داره؟ یعنی

 چه اختالفاتی داره خدمت حضورتون؟ -

ونت سیاسی را تو نتیجه می فرمایید. یعنی هنوز اوصافش روشن نشده برای حقیر  شما دارید تحت معا این

 توضیح می فرمایید. 

را ما همراهتون هستیم . یعنی جمع می كنیم امور سیاسی را تحت معاونت سیاسی می گم كه به عهده  این

آن آقاست! چه تعلقات نسبت به امور سیاسی و چه تعلقاتی نسبت به امور فرهنگی! آن را من همراه هستم 

 خدمتون!

 خوب   -

 ف؟اما در رابطه با خود اوصا -

 موضوع سؤالتان را بفرمایید؟ -

 خود اوصاف و تشکیالت رده سوم  -

 خود اوصاف و تشکیالت در جدول اوصاف در رده سه سوم چه مسائلی اتفاق می افتد؟  -

 سه تاش هم روشن است تا اینجاش هم من باز همراه حضرت عالی تمام شد.  -

 شما تو این چند سال چه كار كرده بودید؟ -

 ین چه كار كردید؟شما تو ا -
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شما تو این نگفته بودید كه ما تعلق های روانی داریم؟ یک سری تعلق های روانی آمده تبدیل شده به  -

 حساسیت تمسلی نسبت به تعلق های روانی یعنی اینجا حساسیت تمسلی نسبت به 

 اینجا به نسبه به او نگاه نمی كردیم  -

 ید یا نه؟یک تفکیکی  باالی سرش باید نگاه می كرد -

! یعنی تو معنی كردن اینجوری نبود . كامال این ردیف تمسلی بود و مستقل هم معنا می شد نه اینکه نه

 مستقل یعنی اینها وصلند و قرار نمی گیرند.

 اگه یکی ازتون سؤال می كردند اینها تکراره یعنی همش تکراره. -

 ل را در این ضرب كردیم معنا كردن اومدیم چه كار كردیم تکیّف و تبدّل و تمسّ تو

 در چی چی ضرب كردید؟ -

 در ظرفیت، جهت ، عالمیت. -

 پس بنابراین ! -

- 29 

 معنای ظرفیت جهت عالمیت را باید نشان بدید این ظرفیت هست!  -

 بله این ظرفیته جهت عاملیت -

 دیتحویل ما دادجهت عاملیت، ظرفیت جهت عاملیت ضرب در تکیّف تبدّل و خود تمسّل كه این را  ظرفیت

 بود كه اینجا نوشتید. نیاالن ا

 در ظرفیت خالی از  تکیفی اینجا تبدلی اینجا تمسلی. اینها نه تا فرق دارند با هم دیگه . خالی

 بله. -

 اگه فرق دارند چگونه می تونید بگید كه این آقای ؟؟ -

 كجا؟ -

 اینجا كه نوشتید فرق ندارند -
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 بله. -

 اوصافی كه اینجا نوشتین آنها نیستند؟ مگه قرضتون از جریان -

این االن كه یک اختالف داریم كه اینها جمع بشوند این كه نباید جمع بشه! بعد این اینو می خونید بعدش  -

 هم اینو می خونیم.

 نه ما می خوایم این رو یک وقت دیگه كه این رو جا به جا می كنیم. -

 یک صحبتی -

 بله  -

 نداری؟شما این صحبتها را  - 

 نه -

 خیلی راحت خیلی پاكنویس می كنید؟  -

 بله. -

 یک صحبت داریم درباره این است كه این خونه را چه در باره چی چی بود تو مساله عاملیت كه می آمد ولی

 بله .  -

در  27درباره به حضورتون تغییر اوصاف، كارآیی و نسبت تأسیه. حاال این سه تا را می شه ضرب در كرد  -

 د؟آور

نباید ضرب بکنیم باید خود را اینجا پیداش بکنیم. ظرفیت جهت عاملیت  حاال حاج آقا خرد شده به  نه

 نحوی دیگر تو خونه نیامده. 

 اینجا ظرفیت داشتید اینجا جهت اینجا عاملیت. -

 بله . اینجا هم باید ظرفیت جهت عاملیت باشد. -
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. عاملیت . این را ضرب كردید در تمسّل و تکیّف و تبدّل. 3. جهت 2. ظرفیت 1اینجا این سه تا را داشتید  -

یعنی سه تا عنوان داشتید . قبول دارید كه سه تا عنوان را ضرب كردید در ؟؟ سه تا عنوان دیگه هم شما 

 تحویل گرفتید چی جور میگید.

 سه تا عنوان كه دارید چی بود؟ تغییر اوصاف، كارآیی و نسبت تأسیه. -

 سه تا عنوان را بنویس الف ب ج ما كاری نداریم. حاال شما این -

 اونش كه روشن است انحراف كلیات اشکال نداریم تو مصداق عینی اشکال داریم. -

 این یک سه تا وصف داشتید به نام ظرفیت.  -

 درسته  -

 بله.  -

 جهت ، عاملیت. -

 یک سه تا وصف داشتید. این

 سه تا وصف داشتید. دو

 ل.تبدّل، تمسّ تکیّف،

 سه تا وصف دیگه هم داشتیم. یک

 وصف ، تغییر كارآیی ، تغییر نسبت تاسیه یا توسعه. تغییر

 بله توسعه. -

 تغییرش را می شود نزاریم حاج آقا؟  -

 ، كارآیی، توسعه حاال با كارآیی الزم می باشد. وصف

 ببین این سه طور ضربش را هم خود به خود می شود سخت و وصل كرد. پس

 را معنای همان ظرفیت حد عاملیت فرمودید شما. سه طور  -

 نه نهایت! -
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 نه دیگه. -

 حاال عمل كردید. -

 درست. -

 حاال تصرف كردید. -

  درست

 خطه دیگرش كه در اینجا باز بشه دیگه چیه؟ -

 من سوال اینه؟ من قبول دارم -

 نمی شه.سؤال من این است كه این سه تا با اینها یکی بشه با هركدومش یکی بشه  -

 نه من قبول دارم. -

اگر نمی شه اگر سه ضرب در سه ضرب در سه اینها نتیجه اش پیشرفت نیست .حاال من سؤالم را دوباره  -

 تکرار می كنم سه تا دیگه باسه چه كاریه؟ اگر اینها شبیه هر كدوم هستند می تونیم بگیم؟

 اولیه. اینجا عرض می خواهم به جای ظرفیت بنویسد تعلق، یعنی حد -

 هم بنویسید جهت تعلق. اینجا

 اینجا هم جهت تعلق. -

 اینجا هم بنویسید نظام تعلق. -

 اینجا هم نظام تعلق. -

 درسته. -

 بله . -

خانه را بنویسیم كه نوشتیم ظرفیت فعالیت تکیّفی خبری از این سه تا  29ما وقتی كه می خواستیم اسم  -

نیست. معنی جهتی و عاملیتی نیست ولی دیگه تعلق اینجا نیست نیست نه اینکه هیچ  یعنی معنی ظرفیتی 

 با معنی تعلق اینجا به یک معنای دیگه است تعلق هست اینجا.
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 آن وقت مثل شما می خواهم عرض كنم !! -

 یعنی معنی عام ظرفیتی هست، من متوجه هستم. -

خرد كردن همان قبلی است یا نه ! یک چیزی دیگه هم می خواهم عرض كنم: در قانون گذاری و مناسب  -

 اینکه قبلی را صف می كشید صدا می كنید.

 نه .  -

یعنی طریق اجرای قبلی است یا این كه شیء یک چیز جدید است . اوصاف جدید ما می خواهیم یا طریق  

 اجرای همان قبلی.

 طریق اجرای قبلی این جور نیست كه جمع بشه به جدید بودنش. -

 هد شما .خصوصیت جدید می خوا -

 بله، خصوصیت جدید. -

خصوصیت جدید معناش این كه ضبط می كنید. یعنی هر تک دونه از اینها باید هم درش از این رده و هم  

 از این رده و هم از این رده باز باشه.

حاال من سؤال می كنم: شما اینجا چی جوری اینها را پر كردید با ضربی اینجا نوشتید همچین چیزی  -

 ش.نیست تو

 حاال به این می گویند ظرفیت فعالیت تکیف .  -

 درسته. -

 درسته. -

 حاال این كجاش تعلق هست؟ -

 كلمه ظرفیت هست تعلق نیست! -

این ظرفیت یعنی تعلقی كه فاعل دارد در تکیفش ظرفیتی دارد این ظرفیتش را ذكر كردیم بعدا جهتش را  -

یم. یعنی سه موضوعی كه دارد آمده این داخل این سه ذكر می كنیم بعد هم والیت تکیفش را ذكر می كن
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موضوع یا نیامده و همچنین در موضوع اینجا یعنی صحیح است اگر ما می خواستیم همه ظرفیت ها را 

ورداریم اینجا بنویسیم سه تا ظرفیت بنویسیم اینجا می شد عینا صحیح بود كه تعلق را بنویسیم یا نه. یعنی 

 علق در تکیّف، تعلق در تبدّل، صحیح بود كه بنویسیم ت

 در تمسّل، این معناش این بود كه تعلق را در این در عالم مثال نگاه می كردیم. تعلق

 در عالم مثال با قید عالم مثال. -

 آیا وقتی می گوییم در قید عالم مثال قانون هم می گوید كه قوانین از آن عالم باالتر یا توی تشکیالت. -

 توی تشکیالت. -

 اگر توی تشکیالته این سه تا! -

 توی سال های نظام. -

 توی نظام! نظام معناش این است كه آن مطلبی كه می خواستم سیاست گذاری كنند در سطح باال -

 بله. -

 عین همون را باید بیان خوردش كنند.  -

ظرفیت جهت عاملیت درسته حاال این را تحویل ما داده تو این سطحی این سه تا ما هم قبول داریم یعنی  -

 شده این سه تا .

 موضوعش یا كارش؟ -

 چی موضوعش -

 خوب مثال اگر گفتند تغییر وصف ظرفیت تغییر وصف جهت تغییر وصف عاملیت قرار بدیم یا نه؟ -

 قرار می دهیم. -

 وصف ظرفیت اینجا یعنی چه؟ تغییر

 می دهم.من مواظبت می كنم ببینم عالقه طرف چه جوری روش ضابطه قرار  یعنی

 تغییر وصف یعنی تغییر عالقه. -
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 تغییر وصف كه  )عالقه . -

 عالقه در سطح سوم. -

 این را كال موضوع عامل قرار می گیره یا نه ؟ -

 نه. -

 موضوع عامل عمل می كند برای تغییر وصف وصف عالقه در ظرفیت ، در جهت ، در عاملیت. -

 عالقه ها را تغییر می دهد. سیاسی شما چه چیزی را تمام می كند فقط ضوابط

 ظرفیت غیر از تغییر اوصاف است؟؟ چیزی دیگر است كه ما همراه باشد . -

اگر ما بخواهیم عالقه را مطالعه بکنیم و موضوع فعل قرار بدهم ضابطه اجرایی برایش قرار بدهیم آن وقت  -

 بگوییم آن اجرایی نیست؟

 سیاسی كه موضوع آن عالقه ها است. ضوابط

 وصف عالقه ها. رتغیی

 ظرفیت را به ضوابط وصف می فرمایید. -

 ضابطه برای  -

 درسته، ضابطه برای تغییر اوصاف  -

 ضابطه برای این تغییر اوصاف -

 درسته  -

 برای دیگه چی؟ ضابطه

 برای تغییر جهت، جهت عالقه ضابطه

  ضابطه

 كارایی است. -

 چرا این جوری می گویید كارایی. -
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 وباره قرار می دهیمرا ما د كارایی

من قرض این است كه ظرفیت جهت عاملیت برای طرف غیر اوصاف ضربش می كنیم چه جوری معنی  نه

 می فرمایید؟

 ضابطه ظاهرا  نیست تغییر وصف با ظرفیت تغییر وصف. حرف

شما گفتید كه می تونید سیاست، این را دقت كنید اگر گفتید سیاست سیاست سیاست سیاست می  هرگاه

 انیم هرچه خوردش كنیم می تونیم هی ببریمش باالی جدول چه جور نمی توانیم؟تو

قبول داریم حاج آقا، نه آن قاتی نشود، این را برداریم می زاریم آنجا تقسیم می كنیم می بریم پایین، نه  -

 قبول است. نه می خوام بگم این دو تا موضوع است 

 چرا دو تا موضوع است؟ -

را می خواهیم پر كنیم معناش می خوایم بکنی ولی وقتی كه می خوای این را معنا كنی نه وقتی كه این  -

 تمام اینها نسبت به آن سقط می كنند.

 را ور می داریم می زاریم اینجا آن

 كه این را بخوایم پر كنیم معنایش می خواهیم بکنیم  وقتی

 وقتی این را می زاریم این باال تمام اینها  ولی

 عاملیت  با

 عنوان براش می نویسیم نه یکی این جور می خواهیم بنویسیم یک عنوان می نویسیم. 27

به توی جدول باید بتوانیم یک عنوان را معنا كنیم وقتی میزاریمش باال سه تا و نه تا و بیست و هفت  نسبت

 دیگه برایش عنوان پیدا كنیم یعنی بتونیم تجزیه اش كنیم 

 شما توانستید برای  اگر

 معنی درست كنید برای تعلق هم معنا درست كنید سه تا برای تمسل هم سه تا  تصرف

 می خوام بدونم چه چیزی را كم دارید تا من آن را برایت كم كنم. من



 ····························································································  417 

 عمل خارجی دارید شما كه می گویید كنترل می كنید یک

 چشم هم دارم می بینم طرف و با گوش هم می شنوم با

 طرف چی قرار دادی.  این

 عالقه طرف جهت

 عالقه طرف اخالق

 به ذهنم می یاد  من

 ه؟یرا كه می گید روشن كنید كه چ خودش

 كه دارید فعال خودش كه می گید روشن كنید یسؤال

 موضوع عمل شما طرف در اوصاف شخص است  گاهی

 بله

 طرف به حضورتون كه عرض كنم گاهی

 طرف در قدرت اثر فرد است گاه

 اف حد ندارهحد داره یا نداره اوص اوصاف

 قرصی ایمانی ایشون رو باید بسنجیم  ظرفیت

 ظرفیت روحی باید بریزیم ظرفیت روحی  ایشون قوی بود قرص بود نترسیدتو سینه اش رفت میگم

 می گیم ولی برای خدا می خواد می گم كسر كنیم بعد

ه شدتش خوبه  وا گم چه ضابطه هایی بگذارند كه ایشون توجهشون به  خدا بیشتر باشه ظرفیتش خوب می

 می ایسته

 جهت گیریش برای خدا نیست او را باید حساب كرد ولکن

 در عالمیت الحمد هلل رب العالمین خوبه حاال

 خوب نیست یعنی آوردن این جهت در وصف خودش كه عالم موازی باشه مرتب  عاملیتش
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 وقتی كه دلش بشکنه خیلی خوب گریه می كنه ولی این   تو ذهنش نیومده نه

 در ده  سه

 اول

 سه در سه ؟؟ آیا

 به نظرم می آید حضرت عالی تغییر اوصاف را ضربدر  این سه تا می كنید. من

 

 ضرب نشن این خط موازی می شن  اگر

 اینه كه ایا اوصاف روحی را ضرب می كنیم. سوال

 باید ضربدر اینها هم بشه. البته

 ضرب شدن كیفیت

 رو بذاریم الف  اسمش

 ج  وه ت ی  ب

 می نویسیم مثال ضربدر ب ضربدر   فال

 دوباره الف داشته باشیم ضربدر ب ضربدر ه  باید

 دونه دوباره الف داشته باشمی دوباره باید الف داشته باشیم ضربدرب ضربدر   یه

 اینها را  هر سه تا رو بخوره یعنی هیچ كدومشون  كلیه

ین ثبت بشه.اون چیزی كه كم در ذهن شما مثال  باید در خودش ضرب بشه در اینا ضرب بشه تا ا ضربدر

 نیست دنبال ظرفیت جهتی  معناش بودم كه معنایش 

موضوع تصرف  می تونه به وضوح قرار بگیره امور روحی ، ذهنی ، عینی از نظر تغییر وصف از نظر  یعنی

 كارایی از نظر به حضورتون!

 كه او عمل موصوف به یک چیز دیگه  است  عملی
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كنم كه ان شاء اهلل تعالی  حاال برای دو تا كار همین یک زحمتون نباشه وقتی كه این ها  حضورتون عرض به

را می نویسید موضوعات سیاسی  زیرش فقط موضوعات سیاسی باشه یعنی این باش اون باشه متناسب با 

 مناصب باشه

 سیاسی فرهنگی

 طور مناسب بنویسیم به

 همان تناسب كه

 شدبه لحاظ نظارتی  تعیین  یکی

 اینجا این هم تا

 حضورتون عرض كنم كه  به

 این است كه نه  ! نه ! نهایت

اوصاف از نظر موضوع كه موضوع فرهنگی است كه موضوع فرهنگی را باید به منصب فرهنگی بدهید  تغییر

 برای جمع بندی كه فرهنگ چطوری

 حق داره یا كنترلش را حق داره ؟ ایشون

 ل چی؟ یعنی اینا به اقسام مختلف تقسیم بشهاگر كارایی سیاست شخص مسئو حاال

 كارارایی  تغییر

 جدولی داریم یعنی

 حاال مثال عرض كنم ایشون حق داره برای اوصاف  

 دیگه ممکن شما  سؤال

 فرهنگی سیاست

 گذاری فرهنگی  سیاست

 اگر كارایی خود شخص را به  حاال
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 باالتر باید  مسئول

 ز امور چی؟امور سیاست گذاری تغییر كارایی ا از

 جهتی

  درسته

 وقت جدول دیگه احتیاج داشته باشیم آن

 یک جدولی داریم مال جریان اوصاف  یعنی

  مناسب

 یک جدول هم برای یه جدولی هم برای جمع بندی كه به وظایف و اختیارات خود عمل كرده یا نکرده اینجا

 مناسب مناصب چطور منصب ها باید ناظر بر همدیگر باشه چیز

 ه ك همین

 اوصاف یکی  تغییر

 جدول اوصاف یکی با

 جدول مناسب كارها جمع می شه یکی

 اقتصادی كاراش می یاد زیر كه قدرت جمع بندی می دهد. معاونت

 سیاسی می یاد زیر معاونت سیاسی معاونت

 داریم كه گردش كار را  احتیاج

 كه بعد از اینکه معین شد كه تقریبا یک جدول سیاسی می شه  گردش

 جدول فرهنگی كه قدرت تحلیل می دهد یکی

 تا جدول می شه سه

 طرفی از
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تا جدول داریم یک جدول عام داریم این تشکیالت سه تا جدول داره كه یه مسئول می تونه با سه تاش  سه

 كار كنه اصول عام تقسیم می شه به سه تا كه یکی ش می شه  قدرت توضیح اختیارت می ده

 دهدتا جدول باید تحویل ما ب سه

 یک مسئول باید  كه

 اوصاف اولی جدول

 چیزه اصول عام كه تقسیم می شود به سه تا اون

 قدرت توضیح  تحلیل می دهد به مسئول یکی

 قدرت گردش كار را می تواند ببیند یکی

 كار كه نفس اجراست گردش

 آثار را ببینه  جریان

 اش ضابطه است همه

  بتوانیم

 باید بدانیم كه  ما

 رش از كجا شروع می شود و به كجا ختم می شودسیستم كا این

 فرمان ها به صورت اجرایی چه به صورت  گردش

 جدولی كه شیء كار كردن  یک

 كردن خود ماشین را و نحوه كاركردن كار

 دیگری نه ! سؤال

بنابراین به حضورتون عرض كنم كه موضوع عمل عامل می تونه كلیه بخش های قبلی قرار بگیره كه  پس

جزئی باید باشه یعنی مباشر باید ضبط كنه نسبت به یک كار بزرگ یعنی گزارش كه می دهد یعنی  ضابطه

 وسیله یا ابزار برای كنترل ان باشد
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 عرض می كنم باید بتونه  مثال

 دونه نسبت  نمی

 كه می یاد  باال

 برای خود معاونت هم بعد

 موضوع هر

 یا ابزار یا ضابطه برای  وسیله

 باشه بخش به درونش چه

 چیزی را  نوشتم

 وصف برای كار ایشون هرگاه نتونه معناش ضعف است 27

 فرق می كنه ضوابطش

 در ظرفیت كسی كه معاون است سواالت در ظرفیت كسی كه قانونگذار است  سؤاالت

 سؤاالت در ظرفیت كسی كه  این

 در حقیقت زیر بنای مدل فقط همین است جدول هم نیست  یعنی

 ید تمام بشهتا است این با سه

 انشاء اهلل موضوع عوض بشه اگر سازمان باشه  خوب

به اصطالح قید خصوصیت این شی را یا این شخص یا ان سازمان  را یا ان جامعه را چه جوری وارد می  یعنی

 كنه 

 .4و  3و  2و  1فقط عدد  عام

 یک بحث دیگه این كه تو تمسل اجتماعی شما نظرتون چیه قانون میاد توش ؟ حاال

 تمسلی اجتماعی فقط  و فقط ادبیات و حرف زدن و هنر 

 ها پذیرش ها ؟ قابلیت
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 اگر موضوع قرار بگیرد خودش

 فقط حاكم بر ادبیات هستند یاقانون گذارها هم هستند حکام هم هستند  علماء

 از طریق علما به كار می تونند  حکام

 با قانون گذاری اصالح تصمیم می كنن خودش

 كنترل می كنند شکل انسانی دارد یا نهجامعه را  تصمیم

 جزء ادبیات سیاسی یک جامعه است قوانین

می گم اگه یک نحوه میل و رغبت و سازماندهی مشروطه باشد یک نحوه دوره سازمان انقالب اسالمی  مثال

 باشد

نظیم كردیم آیا كال ادبیات این تعلقات قوانین هستند یا نه اگر این جوری باشد آن وقت آن جدولی كه ت یا

برای اوصاف جامعه سؤالی كه فقط فلسفه و تمسل ، تمسل اجتماعی فقط از طریق نوشتن و دوختن و 

 ،تصرف در قالب مثال افراد قضایای اخباری و قضایای انشایی جزو 

حاكم در یک چیزی می زاره  قانون می ذاره این فقط تو روح اثر می كنه یا اینکه نقش كیفیت دارد.  یک

و روابط انسانی آیا فقط روابطی كه به وسیله حرف زدن و مصاحبه انجام می گیره در علم مؤثر است  قوانین

 یا كلیه روابط مؤثر است؟

این سه تا را بزاریم این وسط روابط انسانی را بذاریم اینجا قوانین مادی قوانین مادی چی چی را بشریم  اگر

 اشیاء

 را كه می خوایم بگذاریم  اشیاء

 ود شیء را می تونیم خ مثال

 اشیاء  خود

 جزء روابط انسانی رانندگی

 وقتی می گویید كه قواعد ماشین ساختن تعمیر ماشین یا امثال اینها ... یک
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قسمت را گفتم كه با بیان تکنولوژی باشه نسبت به اشیا نسبت به انسان و روابط انسانی یا شناخت  این

 و فنونمیدان به اصطالح فلسفه و علوم و ادبیات 

 این سه تا فلسفه علوم و ادبیات  یعنی

 مگر جزء تکنولوژی نیست به نظر شما علوم

 اینکه جداش بکنند مگر

اینکه علوم را دو قسمت بکنند در حقیقت علم اداره با ضوابط انسانی بیاریم اینجا این قسمت را هم  مگر

 بیاریم در قسمت علوم و ادبیات 

 انسانی  روابط

 اریمآن قسمت را بی و

 فلسفه و روش های متناسب خودش را ادبیات به

 تکنولوژی باشد میدان

  روابط

 این قسمت اول می خوام  تو

 تو قسمت دوم فقط توجیه فلسفه می كنیم یعنی

 جهت تمایالت كه اینا موضوع چیزی توش نیست تعلق را دوست می دارن  تمایالت

 هم برای خدا هست تولی

  فقط

 ت می دارندتعلق را دوست می دارنتوش نیست فقط دوس چیزی

 دوست داشتنشان جهت خدا است جهت

 سیاست گذاری به عنوان رسم عام مثل تعلق را در انسان  نه
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می خواد بگه كه اینا تبدیل به یک اوصاف می شه عالقه شون نسبت به افراد فرق پیدا می كنه اینها از  بعد

 جا م یا تبدیل م شه به روابط انسانی 

ی آیا اعم اند از الفاظ و هنر كال یعنی آدم فقط می فهمد به وسیله به حضورتون عرض كنم كه ها پذیرش

 مباحث علمی یا نه. 

 والسالم





 بسمه تعالی

 ساختار تشکیالت

 15جلسه 

1824 

 اولی از كار تقسیم یعنی دارد وجود اول از این و كننداالسالم و المسلمین حسینی: همه دارند كار می حجت

 كدام هیچ كنند،می كار دارند بخشها كنندمی كار دارند هامعاون كنند،می كار دارند رهبر و رئیس است بوده

 سراغ رویمراندمان چگونه است می ببینیمخواهیم می وقتی ما كه این خالف بر یعنی نیستند، موضوع بدون

 موقع آن مطلب این خالف بر ت؟اس بوده چیزی چه وصفها جریان یعنی است داشته اثراتی چه كارها كه این

 یک پایین به باال از سیر یکی بینیم،می شکل دو در هم را وصفها جریان وقت آن بینیممی صفها و جریان كه

 همه بنویسیم سازمانی چارت خواهیممی و كنیم كار خواهیموقتی كه می یمنترل كنك بتوانیم را برگشتنش

 است مانوصفهای برای قبالً جدولی یک نهایت باشد، داشته نباید صفو باشد، موصوف باید اینجا باال این از

 وییمستیم بگخوا ما اگر كنممی عرض مثالً یعنی گیردمی قرار این تأثیر موضوع موصوف صورت به اینجا كه

 وقت یک است؟ اوصاف جزء گوییدمی تعبیری چه به و معنا چه به را سازمان اوصاف تغییر هایسیاستگذاری

 بنابراین گویممی است، ما نظر مورد است، اوصاف تغییر هدفش كه گذاریسیاست فعل كه گوییدمی كه است

هم باز موضوع و برای فعل موصوف است.  اینجا, است موضوع یا است موصوف فعل برای اوصاف تغییر اینجا

 اینجا هم باز موضوع موصوف است برای فعل. به همین معنا,

 فعالیت میدان اینجا است خواه تعبد مثالً اینجا گفتیم كه داشتیم هم مانول عام  قبالً كه ما در جد1س

اعل عینّیت است، آخر این ف فاعلیت میدان اینجا است، توسل فاعل فاعلّیت میدان اینجا است، تعلّق فاعل

ست كه است. موضوع گاهی ا شده دیده رتبه سه در آن موضوع موصوف، در عینّیت اینجا. است عینی اشهمه

 است فعل عملکرد توسعه یکی است، شانتغییر وضعیّت روحی افراد اوصاف و كارآیی
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  یعنی در حقیقت آن چیزی را كه در اینجا به دست آورده بودیم طبقه بندی كردیم؛ به عبارت دیگر ج

صحیح است بگوییم ما یک اصول فلسفی داشتیم كه تقسیماتی داشت یک سیر خاصی كه به تقسیم 

طبقه نیمتوا. حال كه عمل عینی پیدا كردیم چه چیزهایی است برای هر موضوعی، خود اینها را میرسیدیم

طبقه توانداست نه خود اینها را هم می گفته شاید هستند؟ سطح یک در همه یا توانیمنمی یا كنیم بندی

 بیاوریم توانیممی یاآ, نظام یک به نسبت كنیم بندی طبقه بخواهیم كه هم را خودش وقت آن كند، بندی

اعمال باید وضعیت عملیات سازمان را  وعهمجم این است تا 27 اینجا اعمال مجموعه كه ، را اعمال این خود

مشخص كند  آن وقت آن را كه تقسیم كردیم باید ببینیم این جا چه چیزهایی را كم داریم ضرب در چه 

 در وقت آن. است تا 41 دیگر عبارت به بشود باید تا 27 عمال وقت آن است؟ تا27 كه شودمطلبی دارد می

 عملکرد، توسعه قوانین حال صورت هر در بفرمایید، حال ببینیم اینجا هم را اینها باید بینیممی كه ضربی این

 ضوابط اجتماعی، 

 روابط و دهدمی نشان را جهت قوانین دهد،می نشان را ظرفیّت ها گذاری  جایگاه ظرفیت سیاست1س

 آن جای یک. كردم صحبت آن درباره مقدار یک من هم دیروز كه اینکته این بگویم خواهممی, ییاجرا

ضوابط باال آمده است. یعنی اگر آن  واقع در اینجا در. اجتماعی ضوابط نوشتم آن جای یک قوانین نوشتم

ول و آن توسعه موضوع اول را حضرت عالی بپذیرید موصوف در سه رده، تغییر اوصاف و كارآیی، آن محص

 .گیرد قرار آن وصف خواهدمی كه هاباشد بعد این

   ]؟[ج

  نه جدول حضرت عالی این است كه من بر اساس آن این را پر و تکمیل كردم. این مال حضرت عالی 1س

 است. 

  بله. درست است، حال من از حضور مباركتان بیشتر استفاده كنم. این جدول خود شما است كه اینجا در ج

 این توانیم؟نمی یا[ ؟] سازمان از بعضی مثل توانیموضعیت جامعه است، حال البته در وضعیت جامعه آیا می
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سیاست سازمان، اوصاف تغییر هایتغییر سیاست این, سازمان جدول كه بحثی این در فعالً است بحث یک

 دارد؟ فرقی چه زیری با این. سازمان عملکرد تغییر سیاستهای سازمان، كارایی تغییر های

  این در رابطه با آن چیزی كه خدمتتان عرض كردیم ، سه رده موضوع، موضوع, عینیت. اینجا سیاست 1س

 .دارند قرار ها، موضوع هاضابطه اینجا و قوانین، اینجا ، هاگذاری

 خواهند؟نمی یا خواهند  حال خود سیاست گذاریها موضوع میج

د، البته ما غلط نوشتیم، اگر بخواهند موضوع باشند نباید اینگونه   نه خودشان اینجا موضوع هستن1س

 نوشت، 

   چگونه بنویسیم؟ج

   باید بنویسیم تغییر اوصاف سیاست گذاریها.1س

 گوییممی كه این یکی كنیم، نگاه مطلب یک به رقم دو به توانیم  تغییر اوصاف سیاست گزاریها كه میج

 این را اب كه دهیممی دستور اینکه یکی. كندمی پیدا جریان طور این اردد آب مثالً كه است ایخانه اینجا

اینجا جایی است كه شما  گوییممی كندمی حركت چگونه اینجا آب گوییمنمی دیگر كه دهیم، جریان طور

 یدگویمی كنید باید مثالً شبکه آب رسانی شهر را تصرف كنید. در اینجا وقتی بخواهید بعداً آن را مطالعه

 اوصاف تغییر سازمان، اوصاف تغییر گوییدمی كه معنایی این اینجا. سازمان اوصاف تغییر سیاستهای

 كند؟باال بیاورید چه فرقی، چه معنایی پیدا می راگ را اوصاف تغییر این سازمان، سیاستهای

 باشند، نباید دیگر شوند،  خود سیاستها موضوع تصرف می1س

 وصف. شد تمام, است فعل موضوع دیگر این شود،می اوصاف تغیر و تبدیل رایب گذاری  اگر این سیاستج

ای تغییر بر است، اجرایی عمل درست یعنی گذاری، سیاست اعمال چیست؟ فعل موضوع چیست؟ اینجا در

است، ضابطه هم  یاجرای عمل اینها اینکه پس. است اوصاف تغییر برای گذاریسیاستهای سازمان یا سیاست

 شما كه شودنمی ، خواهد؛ یعنی ضابطه اجرایی خود این دارد، قانون و اساس گذاشتن ضابطه میخواهد-می
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اجرایی داریم. برای خود این هم ضابطه  ضابطه كارگران برای نداریم، اجرایی ضابطه دیگر آنجا, نه بگویید

 اجرایی در آن نباید باشد.برگ ما یک غیر ضابطه  ایناجرایی داریم. اصال كل این ضابطه اجرایی است، یعنی 

 گیریم؟  ضابطه را به معنای عام می1س

رد. این بگی انجام تصرف چوب چار آن با باید كه ای  ضابطه را به معنای تصرف كردن با یک چار چوبهج

 نامه آیین این. است اساسی قانون مجلس نامه آیین گذاریمعنای ضابطه است ببینید ضابطه اجرایی سیاست

 قبول حرف این نه گویدمی شود،نمی آن سوم دو كه گفت شد بلند مدنی آقای اگر كه است ای-امهن آیین ،

 ,برای است ایضابطه این. شودنمی

   جدول در حوزه اختیارات است.1س

  احسنت. اینطور نیست كه بگوییم جدول ، جریان اوصاف است دیگر كاری به عینیت نداشته باشیم. ما ج

 شود،می درست شأن سه در كیفّیت گفتیممی كردیممی نگاه كه آنجا مان،كار فلسفه یک بحث داشتیم در

كه داریم، یک  هیمیمفا مثل است، افکار برای كیفیت یک روحی، حاالت مثل است اوصاف برای كیفیت یک

 تقسیم را عینی كارهای خواهیمكیفّیت برای عینّیت است كه تصرف ]؟[ این در جدولی هست كه بعد می

 دارد مسئوالن سازمان یک گوییممی كنیم تقسیم سازمان یک برای خواهیممی كه را عینی كارهای كنیم،

 شانوظیفه آنها كننددیگر عمل می یهعدّ یک. سازمان وصف تغییر چیست؟ آنها تولید, كنندمی عمل كه

 عامل دیگر سه هر. سازمان یرتدث مثالً تغییر  كنندمی عمل هم دیگر عده یک. سازمان قوانین تغییر چیست؟

 سازمان كار تقسیم برای كنیم درست جدول كه بگذاریم وقت آن در كه را بحث جریان دیگر و هستند

 . نداریم

  بر اساس این مطلب این جدول اشکال دارد و آن جدول، حال اگر موضوع تقدیر اوصاف در این رده 1س

 باشند، نه. یعنی اوصاف هستند كه در این سطح,

 تغییر سیاست اینجا در شما معاون دیگر  عبارت به یعنی نه یا باشیم داشته گذاری  این جا آیا باید سیاستج

 شما معاون كنند،سه تایشان به یک نحو در اینجا عمل می معاونت را؟ قانون تغییر خود یا گذاردمی را قانون
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 برای كنیدبه شما فرضاً، شما تأیید می هددمی پیشنهاد یعنی..  كنترل برای كندنمی گذاریسیاست اینجا

 [؟] صحبتی دیگر كه اینجا[ ؟] كنترل

 را آن ما. نیست ایهمسئل این كنم   این را كه اگر كه این درست باشد من آن معاونت را درست می1س

 گذاریممی[ ؟] معاونت عهده به كنیم،می جمع را این و این یعنی كنیممی جمع

 آن نه، یا ایمكرده عمل درست كه ببینیم كنیم محاسبه برگردیم خواهیماست كه می  نه این یک وقتی ج

 برای فقط گذاریتسیاس كه است این مال حرف ما داریم، اآلن ما دیگری حرف یک است، دیگر حرف یک

 ...گذاری سیاست یا داریم، سیاسی امور

 اوصاف تغییر اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، سیمتق آن یعنی. ایمامور سیاسی فرهنگی اینها را تقسیم نکرده نه

 .است اقتصادی عملکردها تغییر و است، فرهنگی هاكارآیی تغییر كلی، طور به است سیاسی

  كند،می كار چه این اینکه یا قوانین تغییر برای گذارد  آن وقت سیاست میج

 . گذاردمی اوصاف برای ضابطه و گذاردمی قانون گذارد  سیاست می1س

 سیاست دومی سیاسی، امور درباره گذارد  سه نفر این را دارید یا یک نفر این را دارید؟ یکی سیاست میج

 [؟] این برای كندومی یک كاری دیگری مید یا قوانین برای گذارد-می

  است، چگونه متناسب جدول دانم  جدول مناسب ما نیست حاج آقا من نمی1س

 موضوع به آییمباید درست كنیم برای تشکیالت عین همین اوصاف را می  خب ما اآلن باید جدول مناسب ج

 .كنیممی تبدیل

 معاون است،یکی سیاسی معاون یکی هستند، هان سه معاونتای وظایف اینجا مان  بله، دیگر. كار اجراییج

 بینید؟می شما گیری چه این در. است اقتصادی معاون یکی است، فرهنگی

 عاونت باشد ، این سه تا,  اگر این سه تا م1س

-سیاست این دارد، را سیاست نقش شما سازمان در كه اموری برای است گذاری  فعلشان هم این سیاستج

 رای اموری كه نقش فرهنگ را دارد، ب گذاری
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  این هم برای اموری كه نقش سیاست و فرهنگ و اقتصاد را در سازمان دارد جای فرمودید چه معنا 1س

 كند.

به حد اولیه كه معنا كرده بودید یعنی حد اولیه تعلق بود، ظرفیت، جهت بود عامل. یعنی آن    عیناًج

 كه ندارد فرقی شودحدودی كه گذاشتیم و در آن بحث در كردیم برای اینکه در همه اینها همانها جاری می

 .باشد ملّیت تغییر یا باشد تعلق تغییر یا باشد، جهت تغییر منصب شما منصب

ب اگر این طور است حال من این را در این بخش مطلع شدم حال این را به جای.. یعنی جهت را در   خ1س

 چه چیزی معنا كنیم، به جای قوانین. 

سیاست گوییدمی كه وصف شما گاهی اوصاف, كه بگوییم است ظرفیّت اینجا جهت تغییر شود  این میج

 شما كه را مطلبی این كه بکنم سوال خواهم. یعنی من میظرفیّت درباره سازمان اوصاف تغییر درباره گذاری

 آورده بودید،  ینجاا مطلبی یک باال، آوردید وقتی داشت مشکلی چه بودید، كرده تمرین اصطالح به

 .گویید  جدول خودتان را می1س

 اینکه پرو تکمیل شده است شده ، این شده است.  یعنی

عاملّیت، تغییر اوصاف سازمان ، تغییر فرهنگ سازمان كه    خیلی خب، یکی معاونت ظرفیّت و جهت وج

 جهت سازمان باشد، تغییر عاملّیت سازمان .

   اینجا كه جهت را میفرمایید جهت اوصاف است دیگر.1س

 را اوصاف بیاییم كه معنایی به اینکه نه است  سازمان اوصاف است، سازمان جهت ها  بله دیگر تمام اینج

 كنترل این سازمان، نام به هست اینجا كه ایمجموعه به كندد مسئول این، این نظر مید، بشوكنی حده علی

 بعد نیاورید این را دوباره روی این. هس بزنید، بعد سه كندمی كنترل هم این را، سازمان این تعلقات كندمی

ه معنای جهت است ك درست گرفتیم را شما غرض همان ما. ایم  ما معنی جهت را معنی قانون كرده1س

 یعنی نکنم اشتباه اگر بفرمایید تفصیل باید را این و گرفتیم، گذارییعنی ظرفیّت را به معنای سیاست

 . گرفتیم ظرفیّت با برابر را گذاریسیاست
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 عملکرد این ببینید. بگیرید گذاری سیاست هم اینجا. جهت برای بگیرید گذاری  اینجا هم باید سیاستج

ی این بزنید. بگویید یک منشوری است از سه بعد مثل مثلث، ولی یک چیزی را دارد عد براب سه. فرهنگ

 . كندمعرفی می

 .كنید پر را این خواهم  عذر میس

 گذاریهای سیاست سازمان اوصاف, طرفیّت گذاریهای سیاست جلو برویم فرمایندطور كه حاج آقا می همان

 ف سازمان ه اوصاتوسع گذاریهای سیاست, سازمان اوصاف جهت

  حال این با این سه تایی را كه شما مالحظه كردید سه تا معاونت هستند كه هر كدام از اینها بخش دومی ج

 باشند داشته بخش سه باید گذاریرا  دارند از كارهایی كه باید انجام بگیرند زیر نظر شما یعنی عمل سیاست

. این ]؟[ كارآیی است و این  ودیدمالحظه فرمه شما ك موضوعاتی حال دارید، الزم شما دیگر موضوع سه

 را سازمان ظرفیّت بردكارآیی است باید بشود قوانین ظرفیّت كارآیی سازمان این دیگر قوانینی كه باال می

 قند گوییدمی وقتی شما یعنی. سازمان داخلی روابط برلی قوانین شودمی شودنمی سازمان قوانین دیگر

 گوییدنمی دیگر كنیدکولش چگونه است، دیگر بعد از مولکول كه صحبت آن را میید مولگویمی بعد شیرین،

 مورد قوانین دیگر اینجا سفیدی، یا شیرینی بدهد كه باشد طوری مولکولی وضعیّت باید است، شیرین آن قند

موضوع  ینی كهقوان. سازمان سیاسی روابط اوصاف تغییر. سیاسی تولی قوانین نوشتیم اینجا ما كه است بحث

كار آن چیست؟ این كه روابط سیاسی دارد یا ندارد؟ روابط سیاسی چه بخشی؟ بخش اوصاف سازمان قوانین 

 فرهنگی به هدف تغییر اوصاف فرهنگی سازمان، 

   نه یک اوصاف جای آن این جا است اصالً نباید بیایید اینجا.1س

 فرض دنیا سه گفتیمال كنید، ببینید یک وقت میجا اعم این در را این توانید  چرا؟ شما این را چگونه میج

 تای سه هر گوییممی وقتی یک است، عین دنیای یک است ذهن دنیای یک است، اوصاف دنیای یک كنید

تصرف بخواهید بکنید  وقتی شما، كنید؟می كار چه گرفت قرار فعل موضوع روح اگر است، فعل موضوع اینها

انونی كه موضوع آن روح است، قانونی كه موضوع آن ذهن است، قانونی كه خواهید قانون بگذارید یانه، ق-می
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 پیروزمند آقای جناب روی سازمان طرف از كنممی عمل من. دارید دیگر نفر یک كنیدموضوع آن تصرف می

 علی دارند ایشان روحی حركت یک كه گفت باید. نیست من عمل موضوع ایشان روحی اوصاف جریان آیا

 ذهنی دارند علی حده. ک حركتی حده،

   نه ایشان اصالً در سازمان باید یک اصطالح دیگر پیدا كنند. 1س

  ببینید حال اصطالح عالمت بگذارید شما برای چاقی برای من مهم است، بگویید حال هر حرفی را كه ج

اقای  دالت وع كنترل باید كه ضوابطی كه گویمضربدر؟ ؟؟ این مسئله روح است یا روح نیست؟ من می

یک ساعت و نیم  هك است گفته و است داده كه گزارشی گویممی چه؟ یعنی عدالت گویندپیروزمند را، می

است كه آمدم. مأمور تشکیالت كه مراقبه كرده است گفته است كه یک ساعت است كه آمده است. اینجا من 

دروغ گفته است؟ ضابطه من میدنبال این نیستم كه كم كار كرده است یا زیاد، دنبال این هستم كه چرا 

گفته است، گفته است یک ساعت و نیم دقیقا  تراس ایشان یا. نگوید دروغ ایشان كه این برای بگذارم خواهم

 گویممأمور گزارش سازمان هم گفته است یک ساعت و نیم، گفتم صدق او در این مرتبه تمام است، وقتی می

 است، ایشان روح آن موضوع گذارممی كه اییق كنیم، این ضابطهرا تشو او است، تمام مرتبه این در او صدق

 یا موضوع آن عمل است؟ ت،اس ایشان ذهن آن موضوع یا

  هاكارآیی جا این ، شودمی اوصاف این یعنی. دانم  اگر این گونه است من جدول را این گونه صحیح نمی1س

  جا، همین در عملکرد توسعه شودمی اینجا

 ون دارید,  اگر یک معاج

 شود،می آن عملکرد اینجا شودمی آن قوانین اینجا اوصاف، شودمی جا این فرمایید  یعنی درست می1س

 [ ؟] خواهممی جدول

 حال من دیگر, نه

 كدام فرض آن را بیاییم كه ]؟[ یعنی
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در ؟ از سازمان جهت یک یا دارد جهت سه ایشان   پس ایشان یک اوصاف روحی دارند، اوصاف روحیج

 جهت سه شانوحی بر اوصاف ایشان آوریممی سازمان روی بعد كنیم،می صحبت داریم، فرد گفتیمآمدیم می

 برای یا گویدخدا راست می یبرا گوید،می راست چه برای اینکه دو نه، یا گوییدمی راست آیا اینکه یکی دارد،

روحی وضعیّت در چه؟ در بگذارد، خواهدمی ه نحو تأثیریچ دارد كه است گفته راست این با اینکه سه دنیا،

 یعنی ؟؟ خواهدمی جا این  را سه این یعنی است درست كند، ادب خواهدمی چگونه را خودش یعنی اش،

 اوصاف تغییر كه ضوابطی یا دهدمی نشان را ایشان تعلقی اوصاف تغییر یا ایشان تعلق وضعیّت كه روابطی

 ظرفیت اوصاف دهدمی نشان را ایشان اقتصادی وضعیت تغییر كه وابطیض ، دهدن مینشا را ایشان فرهنگی

 این گذارممی دارم قوانین كنم، كنترل را ن ایشا ذهن وضعیّت خواهممی من حال را، دهد-می نشان را ایشان

چگونه  ایشان سیاسی كارآیی وضعیّت اینکه برای گذارماست یک دسته قوانین هم می نونقا دسته 3 ها

 ابزار وسیله كه هاارایی فرهنگی شان چگونه است، كارآیی اقتصادی شان چگونه است، یعنی كارآییاست، ك

كه می ایتهنوش عاملیت قدرت اینجا هم بعد است، ظرفیّت سه دارای باز ، است ایشان ذهن یا ایشان مثالی

  دارد؟ اشکالی چه این خب گذارمنم میكمی خود را هااین ضوابط هم اینجا. گذارندمی گذارممی نویسیم

   این باالی جدولمان را باید تغییر دهیم1س

   چرا باالی جدول را باید تغییر دهیم؟ج

   اینجا شد كارآیی اینجا شد اوصاف، اینجا كارایی.1س

   كارآیی جهت مگر نیست. ج

بشود سیاست    اینجا باید بنویسم سیاست گذاریهای جهت كارآیی سازمان نه اوصاف. اینجا هم باید1س

 گذاریهای توسعه عملکرد سازمان. 

می كه هم دقیق اینکه برای كنم،می سوال حضورتان از كه كنید  خب شما را من مواجه به یک سوالی میج

 [؟] ضابطه برای چند هر نداریم، شدن تمام و تأخیر برای ایعجله هم ابداً  است خوب خیلی كنید

 ؟[ پیروز مند هم عجله نکردند ] آقای
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 ذكر اینجا گوییدمی عالی حضرت را سازمان اوصاف یک سازمان، اوصاف پرسممن از شما یک سوال می حال

 یا سیاسی، است اوصافی یا سازمان اوصاف. نیست دسته سه مگر سازمان اوصاف, مرتبه یک بعد كنیم،

 . بنویسید ینجاا توانیدمی را سازمان اوصاف یک. اقتصادی است اوصافی یا فرهنگی، است اوصافی

   یعنی اوصاف سیاسی را ]؟[1س

 یک دیگر عبارت به یعنی. مجدداً كرد عمل را اوصاف در توان  این تغییر ظرفیّت خود اوصاف یعنی میج

 را عاملّیت یا بگیرد قرار فعل موضوع تواندمی این بودید، كرده ضرب شما عاملّیت در داشتید، شما جدول

اینجا این باالیی آمده است این  لسازمان را گویی این گونه نوشتید. كه منتجه ك باشید، اوصاف نداشته دیگر

 این. برد باال را سازمان قدرت ، سازمان تأثیر قدرت سازمان، عملکرد قدرت كه است این مانشد. این منتجه

است خود رفیّت اوصاف ظ تغییر آن اینجای كه فرماییدمی شما را بخش سه این حال. دارد بخش سه قدرت

. جهت را اینجا تقسیم كنید، توسعه را اینجا تقسیم كنید، اگر این دظرفیّت را به نفسها، اینجا تقسیم كنی

 هافرهنگ تمام بخش، این در آیدمی هاگونه تقسیم كنید، این تقسیم برای جمع بندی است كه تمام سیاست

 معنای بیاید اگر ببینید بخش، این در آیدمیكه اقتصادها  كنم عرض حضورتان به تمام بخش، این در آیدمی

این است كه روابط اجرایی كه ما داریم, روابط سیاسی مان قدرت عملکرد ما به درد كار معاونین نمی نآ

 پخش را آن برگردانیم بعد ولی فرماییدمی عالی جناب كه طور آن كنیم پر را جدول این میتوانیم البته. خورد

 هم جا این باشد، اقتصاد اینجا اقتصاد، یا اجرایی ضوابط دیگر عبارت به كنیم پر را جا این توانیممی. كنید

 كندمی عملکرد روی دقت گذاریسیاست هم جا این. دهدنمی پول اقتصاد مسئول دیگر لکن و باشد، اقتصاد

 ینجا هم,ا كند،می دقت را خودش[ ؟] همان فقط ندارد كاری هااین به نسبت هم اینجا

 سیاست كه نیست طور این است شده پخش هاكارآیی است، شده پخش گذارینه البته در این سیاست  1س

 .گذاشتیم اینجا كه گذاریها

  است، اول رده كار یا است دو رده كار كارآیی در گذاریسیاست كنم  مثالً عرض میج

  این  رده در این كنیم  آن را جمع میس
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 بر اساس جمع آوری اوصافی كه به نام   حال بر چه اساسی نوشتید ، ج

   اوصافی كه جریان پیدا كند، در سازمان نه مناسب در جدول مناسب ]؟[ 1س

 آوریممی را هاسیاست باز اینجا، آوریممی را هاكارآیی اینجا، آوریممی را قوانین جا این آوریمتا را می سه

 . اینجا

 [؟] مناسب جدول در آوریم  اجرا را كجا میج

 جا این در آوریم  در جدول مناسب می1س

   در مناسب دیگر اچرا ندارد؟ج

   نه در مناسب اگر آن را جمع كنیم. این حال ارزیابی بکنیم، این خانه مگر كالً اقتصاد نیست. اگر بخواهدج

   بله. اقتصاد موضوعی است البته, نه وصفی.1س

   وقتی بخواهد,ج

 ,خواهم  وصفی, عذر می1س

 اگر اینجا من را این گوییدمی حال. كند تقسیم را آن خواهدابراین اول آن را باید جمع كرد آن وقت می  بنج

 گویید؟نمی را این مگر است، اقتصادی اشهمه اینها گوییدمی اینجا، بزنم خط را آن اگر یا بزنم، تا

   یعنی سیاست، فرهنگ، اقتصاد است، 1س

 است، موقع چه برای این. است اقتصاد هم اینجا است، اقتصاد هم اینجا است اقتصاد اش  بله اینها همهج

 نیست مناسب كه است وقتی برای

   تغییر اوصاف در سازمان جریان اوصاف. 1س 

   حال اگر به صورت منصب بخواهیم آن را تقسیم كنیم چطور است؟ج

 و را این یعنی اینجا در بیاوریم را ها  آن چیزی كه از خدمت شما استفاده كردیم این است كه باید این1س

 ,اینجا بیاوریم را این
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 فرهنگی، معاونت شودمی هم اینجا ؟ است درست سیاسی، معاونت شود  اگر این را آوردیم آن وقت میج

ا این بخش شروع كردیم ب جا این بیاوریم را آن باید حاال همین را این ما اقتصادی، معاونت شودمی هم اینجا

 . به نوشتن

   بنا به آن چیزی كه فرمودید این است1س

 .بیاوریم باال را ها  یعنی باید سیاستج

   یعنی سیاست گذاریها را.1س

  ایم،سه كارآیی اجتماعی است، ولی موضوعات آن را معین نکرده این

نمی گذاریسیاست هیچ هم ها  این چگونه است كه سیاست گذاریها دست این آمد معاونت، این معاونتج

 ...  آنها نه  1س وقت، آن كنند

   دیگر تعریف از سیاست گذاری.. جای آن اینجا آمده است دیگر اینجا نباید بیاید،ج

 شود قوانین باید اینجا این با كند  البته این فرق می1س

می سیاست این بگویید توانید  نه خب اگر شد قوانین. تمام صحبت من این است كه در مناسب كه نمیج

 این عرض در همه كه، نیست این دست زیر این كه مناسب در كند،می اجرا این گذارد،می قانون این گذارد،

 .است

   در مناسب نه.1س

 ,كرد گذاریسیاست مناسب نوسید  در مناسب دارید این را حال میج

ظ كنید، این روش را كنید، یعنی اگر اینجایش را حف عوض را آن باید كند  نه این با این جدول فرق می1س

 .كندمی فرق خب. كنیم عمل بخواهیم این با متناسب اگر. آیددرست كنید، خب غلط در می

 اگر شود آن به تبدیل تواندنمی كه باشد داشته وجود ضعفی یک باید این در كه كنم عرض خواهم  من میج

 . خدمتتان از كنممیتبدیل شود حال باز من استفاده  بتواند راحت باید باشد نداشته ضعف
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  حال اگر كه من این روش را سوال كنم از خدمتتان كه سیاست گذاری، قوانین، رابطه را یک معنا 1س

 دهید چون بدانم اگر معنی ظرفیّت و جهت و اینها ، موارد آن را عوض كنیم.

ر سیاسی شد. در ، این امور فرهنگی شد، این اموشد اقتصادی امور این فرمودید خواهم  من معذرت میج

عین حالی كه تقسیم كردید شما كه قوانین هم در این آمده است در حالی كه امور سیاسی در این ضوابط 

 اجرایی نباید باشد. 

  اینجا یعنی كندمی فرق گویید  نه. این سیاست, فرهنگ اقتصادی كه می1س

باشد، این خانه فرهنگ باشد، این خانه. نه ، بنا بود این خانه اقتصاد خا این در بگویم خواهم  یعنی میج

 سیاست باشد

 سیاست ما كنیممی گونه جا این فرماییدمی كه آقا، حاج داریم محض سیاست نه ای  در هیچ خانه1س

 . اقتصاد هم داریم، فرهنگ هم داریم، سیاست هم ایخانه هر در نداریم كه محض

 . اوصاف در بود گذاریسیاست اشار زیر دستی  خب حال اینجا در باالییش كار آن قانون بود، كج

   نه این مناسب كه نیست.1س

 كه شودمی قانون وصف گذاریسیاست باشد، اوصاف باشد مناسب حال این در گذاری  خب حال سیاستج

   تبدیل نشد س

 سطح، نای در روش یعنی رویه یک حفظ برون یا رویه یک حفظ با اصالً كه تبدیل قابل ولیکن دانم  میج

 .است این باالترین از باالتر این ترین پایین یعنی است باالتر طبقه كال سطح، این گفتیم اگر

   چون تصرف در  اوصاف سازمان است. تصرف در اوصاف سازمان باالترین رده است. 2س

 كنند؟می كار چه ، كنندمی اوصاف در تصرف گذاری  تصرف در اوصاف آیا سیاستج

ت گذاری، هم با قانون، هم با ضوابط اجرایی بعد با ضابطه اجرایی كه تغییر در اوصاف   هم با سیاس1س

 . هابکنند باالترین رده است نسبت به كارآیی
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 یبوسیله یا است گذاریسیاست یرف كنند به وسیلهتص اوصاف تغییر در خواهند  با ضابطه اجرایی كه میج

 .اینجا آیین عملیات

ر این رده كه با ضابطه است، اینجا سیاست گذاری، اینجا قانون، اینجا ضابطه است، و با دیگر حال اینجا د نه

 [ ؟] است توسعه و هااین عاملّیت در تغییر اوصاف دارند و باالترین رده هم نسبت به كارآیی

 تغییر نجاای كند، كنترل را چیزی را كاری اصطالح به یک را بحث سه این گذاریمسازمان ما اسم آن را می در

 .كندمی كنترل را قوانین تغییر اینجا كند، كنترل را اوصاف

  نه دیگر اینجا اوصاف است، اینجا هم اوصاف است این جدول نظام اجرایی است در آن باال اصالً خانه 1س

 ونقان شکل به یا گذاریم،اوصاف یعنی عاملّیت یعنی فاعلّیت به نحو عام در اوصاف ...یا به شکل سیاست می

 [؟] شکل به یا

 مسئول بگوییم كه است ادراك یک هم این باال طرف از است، گذاری  اینجا اگر بگویید كنترل سیاستج

, كندند, تغییر ضوابط را كنترل میكمی كنترل را گذاریقانون را، گذاریسیاست كندمی كنترل سرپرستی،

 اینجا كه را عملیاتی كندمی كنترل زمانسا مسئول كه كنم عرض حضورتان به كه است این معنایش این

 جدول سه یعنی. است اینجا كه را عملیاتی كندمی كنترل است، اینجا كه را عملیاتی كندمی كنترل است،

 كه را گزارشی گوییدمی شما چگونه دهد،همدیگر نسبت می با را سه این كمی، جدول سه كند،می درست

اینها است. كسی كه مسئول این جا هست  بین كه نسبتی دهد،می سازمان كه را گزارشی دهد،می خودش

 كنممی كنترل را، سازمان اوصاف تغییر كنممی كنترل بگوید كند، درست را جدولی چنین یک تواندمی

 .كنیممی كنترل را، سازمان قوانین

 .گیریم  نه. ما قوانین در مقابل اوصاف نمی2س

 در گذاریت. این رده اوصاف سازمان است، حال یک بخش آن سیاستاوصاف است، این هم اوصاف اس اینجا

 .است معنا این من ذهن در. اجرایی روابط شکل به گاه یک قوانین، شکل به گاه یک شود،می تصرف آن
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  من همان معنایی را كه در ذهنتان است ]؟[ تالش دارم برای اینکه هم بفهمم چیزی كه در ذهن ج

یزی اضافه یا كم شود، همان با سوال اضافه یا كم شود،سوال چ كه رسده نظر من میمباركتان است هم اگر ب

 گوییدرا, گاهی می نسازما اوصاف است، اوصاف تغییر خانه سه جا این گوییدمن این است كه این كه می

 اینکه ویدگمی. سرپرست مسئول، است، رهبر برای این. گرددمیمی كم یا اضافه وصفی چه قوانین تغییر برای

قانون از غیر این بینیدین چه نحو اثری داشت در ... یعنی نسبت تأثیر قوانین را در اوصاف میقوان تغییر

 .است گذاری

 .كنیم عوض را اوصاف كه گذاریم  قانون می1س

 هاسیاست تبع به ها، سیاست تبع به گذاریم،می قانون هاسیاست سر پشت تا رده این در گذاریم  قانون میج

 حال گوییممی سنجیممی آییممی وقت یک. است هاقانونگذاری همیشه تابع سیاست یعنی قانون شد كه

اساسی یا نه؟، آن وقت بیاید  انونق از مجلس كرد تبعیت نه؟ یا استراتژیک امور مثالً از مجلس كردند تبعیّت

ویید قانون را گمی شما كه وقتی یک یعنی. سازمان اوصاف در گذاریعیبی ندارد، بگویید نسبت تأثیر قانون

 وضعیّت در آن نسبت سنجیدن برای را قانون گوییدخواهم برای عینّیت، یک وقت می-برای فاعلّیت می

 تواندنمی یعنی باشد، گذاریقانون همیشه باید تابع سیاست باشد، عینیت برای اگر خواهممی سازمان اوصاف

ور سیاسی باشد، قسمت دوم آن درباره تغییر ام درباره آن اول سمتق كند،می ذكر كه گذاریسیاست اینجا

می رئیس یا دهد انجام را فعلی خواهندمی معاونین كنم؟قوانین باشد، یعنی موضوع فعل را دارم سوال می

 بود؟ چه سازمان به نسبت قوانین تأثیر نسبت كه ببیند خواهد

 .دهند انجام فعل خواهند  نه معاونین می1س

 برای گذاریسیاست كنند، سیاست برای گذارید فعل انجام دهند، باید سیاستخواهناگر معاونین می  ج

 مجلس...  بخش این شده، تعیین سیاستهای اساس بر باید بعد كنند، اجرا برای گذاریسیاست كنند، فرهنگ

 .كند گذاری-قانون مقننه
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 كنندمی گذاریسیاست اینجا یعنی طوری، ینا سیاستهای برای كنندمی گذاری  حال این كه سیاست1س

 اخیراً كه بیانی تبع به اجرا؟ برای كنندمی گذاریسیاست یا فرمایید،می گونه این عالی حضرت قوانین، برای

 فرمودید

 فرهنگی، اوصاف سیاسی، اوصاف مثالً آیدمی كه جدولی این در كنندمی كه گذاری  نه قاعدتاً باید سیاستج

 بگوییم دارد؟ تأثیری نسبت چه قانون بگوییم توانیماوصاف, ببینید ما می اینکه نه عمل اوصاف ،جهت اوصاف

سیاستها انجام گرفت یا نه؟  ساسا بر اعمال سنجیدن برای این اوصاف؟ در دارد تأثیری نسبت چه عمل

ید بگذار را قوانینی ییمگوقانون بر اساس سیاستها گذاشته شد یا نه؟ ولی اگر بخواهیم قانون بگذاریم ما می

كه تعلّقات عمومی, ظرفیّت تعلقات را مثالً باال برد، یا مثالً سیاستی بگذارید كه ظرفیّت تعلقات را باال برد، یا 

 این برد، باال را عملیات اثر ، را عملیات. بیاورد عملکرد توسعه كه بگذارید قوانینی اصطالح به گوییممی

 اینجا، ]؟[ ما قانون اینجا، شد تشکیل كه است گذاریها سیاست

 هیچ گذاریها سیاست[ ؟] فرماییدمی كه معنایی این به بگذاریم بخواهیم كه جا این گذاریم  ما حال میس

  تصرفشان موضوع وقت

 گویدمی محسن آقای كند؟ كار چه كشور سیاسی بخش گوید  سیاست گذاریهای سیاسی ... یعنی میج

 بعد گذرادمی را شان كلی سیاست ایشان كنند،ر كا چه سیاسی كنترل در هستند من همکار كه كسانی

از بخش  عرضتان باز عالی حضرت كه كند،می معیّن را آن اجرای بعد كند،می معیّن را سیاست این قوانین

می را فکری ضابطه كه هستند كسانی قسمت این و كنند،سیاسی معین .... كه اوصاف روحی را كنترل می

 . دگذارن

 جزوه ؟؟ گویندمی اینها. تغییرات گویندمی اینها ، ارزیابی خود در گویندنند. اینها میك  كنترل هم میج

 . بیرون برای

 گذاریها، سیاست یعنی. كنیممی قسمت سه را رده این موصوف كه آید  رده را به نظر من می1س

   سه بعد از یک چیزی استج
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   سه بعد از سیاست گذاری؟1س

است درباره یک بحث، بحث سازمان منتجه، قدرت منتجه چقدر است؟ بحث  گذارینه. سه سیاست  ج

منتجه چگونه است؟ این سه اوصاف منتجه است، اینجا روابط داخلی سازمان است، اگر این سیاست برای 

منتجه  تظرفیّت بد بگذرد، باید منتجه ظرفیّت ضعیف باشد، اگر سیاست برای جهت بد بگذرد، باید جه

  باشد، كم بیرون به نسبت آن كردن اثر قدرت باید باشد، بد توسعه گذاریضعیف باشد، اگر سیاست

   آن وقت اگر دومی قانون باشد موضوع آن چیست؟1س

 این به مربوط كه قانونهایی است، گذاری  اگر اینها قانون باشد قانونهایی كه مربوط به این سیاستج

 گذاری. سیاست آن به مربوط ایقانونه, است گذاری-سیاست

 .بگذارند را بخواهد گذاریسیاست این كه بپذبیریم ما حال است درست شود  نه. موضوع آن چه میس

 باشد مثالی اشهمه اینجا اگر كنم عرض فرضا كند  خیلی خب، قوانینی كه مثالً تکیُّف را معین میج

 كنم عرض حضورتان به سیاسی، تبدل سیاسی، تکیف ی،سیاس تبادل كند،می معیّن را تبدّل كه را قوانینی

افراد را و عالم خیال  گیفرهن كه كنم عرض حضورتان به خیال عالم و را افراد سیاسی خیال عالم یعنی كه

 دو اینها برود من ذهن در روز آن كه سوال رسیممی كه اینجا وقت آن خب كنداقتصادی آن ما را معین می

 است تمثل كه این فعل موضوع اضافه به تعلق و ظرفیّت فعلی موضوع یعنی نه؟ یا اینجا آوریممی هم با را تا

آیا این ش  حامل یک تعلق روحی و یک تفکر ذهنی و یک  عنیی. ظاهری كیفیت در عینیت در اینجا میآید

 كاربرد عینی هست یا نه؟

بود، كه من ضابطه و قانون را یکی   ما چیزی كه داشتیم اختال من كه داشتم در تعبیر ضابطه و قانون 1س

 كنم، تفکیک توانمگرفتم حال هم هنوز در ذهن من یکی است،یعنی دو تا معنا را نمی-می

 .آیداین قسمت معنای اجرا به نظر من می در

 هم اساسی قانون دارید هم سازمان برای قانون نویسید  خب ضابطه اجرایی، شما آیین نامه اجرایی میج

 ,ااینه دارید،
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 .آیدمی رده این در یعنی فرمایید می اینها و تکیف معنی به است اینجا نظرم به من ها  این1س

 [؟] اجرایی ضابطه دهید، آن به را این و عملیات در كنید عمل توانید   من بیایم پایین تر ، شما میج

 عمل در كنیم عمل توانیممی ما یکی است مطلب تا دو ولی است درست فرمایید  آن چیزی كه می1س

 .ضرب

 وضعیت تواندمی كند  نه احسنت پس موضوع عمل شما به عنوان یک فردی  كه دیگری را كنترل میج

 به باید است گونه این اگر باشد، اشعینی وضعیت تواندمی باشد، اشذهنی وضعیت توانداشد، میب او روحی

. غیر در كنید؟عمل می ستخوا دلتان كه جوری هر اشم آیا ضابطه شد این كنید این یاضافه به این، اضافه

  كند، عمل ضابطه آن طبق صدوق آقای كه بگذارید ایضابطه یک نه گویندمی

 و بیست یعنی است، او فعل در عمل نفس دیگر اینجا شد روشن اینجا ضابطه این گوییم  بله ما هم می1س

 است او فعل در عمل نفس تا هفت

 ,خواهدو كه می  این عمل در فعل اج

   ضابطه هم نیست.1س

 است؟ من سؤال این خوردمی وصف نه یا وصف یک یا خورد  نه این عملتان آیا بیست و هفت وصف میج

   بیست و هفت وصف.1س

 .خواهدنمی بیشتر زاویه نه اینجا خواهدمی زاویه هفت و بیست خورد  اگر بیست و هفت وصف میج

 است اشکال نیست؟   نه این همیشه این طوری1س

   نه حاج آقا سوال من این است كه,ج

وجه تصرفی عینی داریم  هفت و بیست چون ما مانحركتی مدل اصل در آورممن همین اشکال را می نه

 توانیم نه تا تمثل داشته باشیم. باید بیست و هفت تا تمثل داشته باشیم.-نمی

 وجه هفت و بیست به نسبت خارچ از كنممی فکر دگوییمی وصف هفت و بیست گویید  در تمثل كه میج

 .دهیم قرار آن برای تا هفت و بیست توانیممی كه را[ ؟] و حركات این
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   اگر اینجا بیاورد اینجا درست است؟2س

 را وجهه هفت و بیست بشمارد آوردمی وقتی ولی است، تا نه كه واقعش خودش. توانند  اینها خودشان نمیج

  گوییم،ب توانیممی هم

 این. این به كنید حمل را این كندمی كه سوالی این گویم  خودش نه تایی را كه موضوعش مثالً می1س

 جیم یک دارید ب یک دارید، الف یک دارید،اینجا عالمت سه كه است این معنایش كنید این به راحمل

را بپوشاند یا این سه را نمی هس این امع تواندمی تا سه هر برای این دانیدمی را این تایشسه هر برای دارید،

 را اینها تای سه هر. عینی تکنولوژی ، عینی روابط عینی، تمایالت نام به داریم كاری یک اینجا ما پوشاند؟

 كه است صحیح را كار دیگر است این یعنی پوشاند؟....  تمثلی حساسیّت حسیاسیت اصطالح به  پوشاندمی

... یعنی آن چیزی كه در اینجا نوشته بودیم دیگر صحیح است مثلت حساسیت تمثالت تعلق ظرفیّت بگوییم

 بگوییم نظام تعلقات روانی نسبت به حساسیت تمثلی در تمایالت عینی دارد یا نه.

 [ ؟] بعد ولی بیاورید نسبت با توانید  كلمه نسبت ]؟[ می2س

 [   اگر با نسبت ]؟[ بیاورید این را دیگر یکی نگوییم یک وقت ]؟ج

 روانی تعلقات, نظام كیفیت بنویسیم توانیممی هم را این. بنویسم توانیم  فقط حاج آقا این را هم نمی1س

 .بنویسیم توانیممی هم را این و عینی تمایالت تمثلی, حساسیّت

   نسبت به كیفیت یا نسبت به تعلق؟ج

   نه حال 1س

  اینجا، تا آیدمی. گیریداینجا می از را این خب ، دارد ظاهراً فرقی یک این ببینم خواهم  نه میج

   یعنی در جدول این گونه است، ولی غلط است, سوالی نیست.2س

 یک را هاآن را هم باید بتوانیم یک كاری بکنیم، این ر ا هم باید یک كاری كنیم یعنی نسبت نوشتن یعنی

 من نشان جدولی ولی. ببینیم این در را این تأثیر سهم بتوانم باید من یعنی بنویسم بتوانم آخر تا باید جوری

 كردیم.  نای در ضرب را این كردیم منحصر اینجا هی, را مطلب این دهد،نمی
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  حال من یک سوالی دارم هر گاه كه این بیست و هفت تا را برگردانید در ضریب خاصی و جمع بندی ج

 هم این در را این گویما تخلیه كنیم یا نه؟ من میكنید، باید نهایتاَ هر سه تا ی اینها را و نهایتاً این جا ر

 ضریب این برای دهدخود نشان می رت تأثینسب راه از گویممی دهد،می نشان چرا گوییدمی دهدمی نشان

می نه؟ یا دارد كه هست ضریبی گوییدمی كه سبکی این گوییدمی بعد گذاشتیم دو گذاشتیم، دو، یک مثالً

 .شودمی مشخص دیبن جمع در بله گویید

د فرماییمی اینکه یعنی ، جدول خود در نه شود  پس این سوال به طور كل در جدول بندی مطرح می1س

 است؟ درست شود ضرب بندی جمع در باید شود،نمی ضرب بیان این به شوداین در این ضرب می

 بهتر عبارت به یعنی اینجا، یاوریدب بندی جمع در خواهید  اگر كه آمدند این نیاید تا اینجا چگونه شما میج

  یکی؟ یا است ا تا دو نظام كیفیت اینجا با دارید كه تعلقاتی نظام اینجا آیا

   دو تا است.1س

   پس بنابراین این سه تایی كه اینجا داریم به این سه تایی كه اینجا داریمج

 اینکه نه كردیم اخذ را هافرق این شتیمنو كه تمایالت كلمه این در آقا حاج دانید  برابر نیست. یعنی می1س

عالوه، یعنی دقیقاً این را كه آمد اینجا ،  به آوردیم تعلّق وضعیّت دقیقاً نوشتیم كه را تمایل ما. آیدمی دوباره

 این معنای كششی دارد.

یعنی شما تصرف در عینیت را كه یک ضربی درست كردید كردیم،  گفتیم سه چیز در  سه چیز  ببینید

 هست؟ شما خدمت حال شودب میضر

   نه خدمت خودتان است.1س

جهت تکامل كه این تعلق حیثیت اینجا عامل نظام، نه خوب این حد اولیه است اساسی، حاج آقا من  ظرفیّت

 نوشتم. ]؟[

 ,كه كنم عرض خواهممی شوند؟نمی یا شوند  خب اینها در هم ضرب میج

 است؟ افتاده عقب آن ضرب در چیزی هچ اما كنیم  یعنی دقیقاً ما ضرب می1س
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اینها نسبت به بقیه قرار  تک تک كار موضوع آیا است؟ درست كنیم؟می ضرب كه فرمایید  این را شما میج

 یک داشت، وجه هفت و بیست كه داشتیم چیزی یک اگر ما یعنی گیرد قرار تواندگیرد یا نه؟ یا می-می

[ ؟] اشیکی این گویممی من وقت آن. دهیم آن به رشب وجه هفت و بیست كه كنیم ست در مخروطی

ا عمل در تغییر تأثیر توسعه آن چیزی كه آی یعنی است، نیست؟ یا هست این در هاشیشه همه انعکاس. است

 چطور را این شودمی تا هفت و بیست طبیعتاً پس است جوری این اگر این این این در عمل یعنی كنیم،می

 دیگر عالم یک گوییدمی كه گویی كنیدمی سوال شما گاه هر كه آیدمی سوال طور این خودم نظر به. آوردیم

 و بیست دارید، كه تایی هفت و بیست باید پس آییدمی اینجا تا گوییدكه می است این كار این به ربطش[ ؟]

 .بیاورد تا نه این نظر زیر را وصف هفت

 اما داریم، قبول ما را موضوع اصل یعنی دارد نویسی عنوان در اثری چه حال كه شوم  من منتقل نمی1س

ید این یک هویتی داشته باشد، كه دقیقاً همان با ماننویسی عنوان این در بنویسیم، عنوان خواهیممی وقتی

  دهد، نشان خودش به را خودش بتواند شود،می ضرب هم در گوییدكه می

 [؟] كه آدمی یک به گذارندحسن می  یعنی یک اسم دیگر روی آن بگذاریم، یعنی اسم ج

   معنا معنا, ]؟[1س

   معنای آن كه یعنی همین معنای طوالنی.ج

 اینجا یم  این كه تا این اندازه ]؟[ است ولی حال خواستیم معنا كنیم یعنی حال معناهایی كه كرده1س

 نسبت رفتن باال این با یسیمنومی كه فلسفه والیت یک این. فرماییدمی مالحظه. مثالً فلسفه والیت نوشتیم

م بگوییم در این سهم خواهیكه نمی ام. ندارد سهم این در این اینکه نه كندمی فرق خب والیت نظام تأثیر

 نویسیممی كه را هاییعنوانبی این شود، تبدیل شودندارد. یا این در آن سهم نداشته باشد، یعنی با هم نمی

 .باشد بریده مثالً

 الی دارم اینجا در ]؟[ حضرت عالی...  بنده یک سوج
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نجا تعلق، تمثل ، مثالً همان ای ایم،كرده اینجا كه كاری حال ما خواهم  حال آن چیز حاج آقا عذر می1س

 را سیاست كه نبود همین برای مگر این گفتیم كه تمایلی حساسیت تعلق این مثالً داشتیم كه ایچیز اولیه

به این نحو نتوانیم در هم ضرب كنیم،  ار طوالنی عبارت این ما كه بود همین یبرا این كنیم، معنا رده سه در

 چون گیر كرده بودیم در معنایی كه كرده بودیم.

 از چیست شما غرض كه دهید، نشان من به را آن[ ؟] كند،  سوال من این است كه این معنایی را كه میج

 حال من تا اجتماعی گیر

 استفاده خدمتتان از قبالً كه طور آن چون شود، واضح تا كنید معنا را اش  حال حضرت عالی یکی1س

آن را حلش كردیم. یک دور ما این جوری رفتیم جلو، من دارم  كه آیدمی من نظر به جدول این با كردیم،

كه باز ارتباط بی تمثل  یدفرمایمی جدید چیز اگر نکنید مبنا یک از عدول است، مبنا یک اگر كنمتکیه می

 . فرمودید اینجا كه ایدهیم یعنی غیر از این نکته

 [؟] خواهید  حال به حضورتان عرض كنم كه میج

 روانی تعلقات نظام همان كنید، معنا را اشیکی  دانید  حال در همین مدل عامه اگر صالح می1س

 از كردیم استفاده ما هك است، این از غیر چیزی اگر كنید، معنا را اشیکی. را عینی تمایالت تهثلی حساسیت

 .كردن عمل در كنیم رعایت خب خدمتتان

   این را به جناب آقای حسینی هم همان روشی كه من گفتم پر كردید؟ج

   بله.1س

   سیاست گذاریهای سیاسی، اینحا ذكر كردیم تغییر اوصاف سیاسی را,ج

 بیاید قبلی گذاریسیاست به نسبت توسعه اینجا نداریم كه های  حال مثالً اینجا نسبت به سیاست گذاریس

 .است نیامده كه

 .كنممی آن روی دقتی یک من باشد، اینجا اینها خواهید  حال میج

   ببینید در كیفیت معنا كردن، ما این را اگر عوض شده است آن را رعایت كنیم، 1س
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   انشاءاهلل تعالی ]؟[ج

   من قرار بود كه از ]؟[1س

 .كنید ایپشت آن یک اشاره   پشنهاد شما هم مشخصاًج

 واقع كنیممی معنا سبقت در را سیاست اینکه در فرمایید  پبشنهاد ما فقط همین ضربهایی كه شما می1س

 .بودید فرموده طور این قبالً شود،-ومی

  است، اشاصلی فلسفه كه آیدمی شکل یک آید،  نه. این درست است، و لکن آیا ]؟[ چه شکل میج

 بله، كنیم، استفاده خدمتتان از كه آن ، دیگر است ترآوردید جای مثالً خیر معنا كردید واضح   نه. آنکه1س

 از كه كردنی معنا در دقیقاً تکیفی, فاعلیت ظرفیّت اینجا كنیم استفاده خواهیممی كه این مثالً جای

ت در ظرفی كه تعلّق به فاعلی سبتن دیگر این وقت آن ، فرمودید حساسیت معنای كردیم استفاده خدمتتان

 است ندارد، 

  باشد، نداشته اینها به نسبت تواند  ببینید اگر نداشته باشد، چرا فردی هر فردی كه نمیج

   فردی كه به خاطر خانه تعلق است، نظام تعلق است؟1س

   نظام تعلق روانی یا باید شما بگویید با كلمه ظرفیّت این را نشان داده است، نسبت به تکیف. ج

   بله.1س

 این به تان،جمله است ناقص جوری این[ ؟] به نسبت توانید  هیچ فرقی ندارد، با كلمه ظرفیّت شما میج

 خواهدنمی اینجا یعنی به نسبت دادیم، نشان را این ما ظرفیّت همان با نه[ ؟] است نسبت برسید كه جمله

 .باشد داشته اصالً

   نه.1س

   چرا نداشته باشد؟ج

 ,به نسبت حساسیت معنای به ظرفیّت گوییمفیّت همان حامل نسبت به است. .مثالً می  چون ظر1س
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 تکیف بگوییم یعنی باشد،[ ؟] در هیچ تکیف هیچ بعد تکیف ذات برای گرفت قید را ظرفیّت این شود  میج

 دارای احتمال است، احتمال مثل مثالً. است ظرفیّت دارای خودش تکیف اینجا است، ظرفیّت دارای خودش

 ت تعلقی یعنی نسبت به ...ظرفیّ به نسبت است قدرت

  بله . قطعاً وقتی از این طرف بخواهد نسبت پیدا كند همین است، مثالً از این طرف خوانده شود، 1س

 ظرفیّت معروف به این است نه نسبت به این . 

 ظرفیّت تکیف به نسبت روانی، تعلق ظرفیّت بگوییم توانیممی را آن. بگوییم توانیم  از آن طرفش هم میج

 خصوصاً نباشد، خانه این فروع از تواندنمی خانه این بنابراین پس به نسبت[ ؟] بگوییم توانیمتکیف یا می

 این گویممی كنم،را مالحظه می المع سه من كه گوییدمی شما وقتی یک, كنیممی گذاریقانون كه وقتی

 شودمی مگر قانون كه گوییدتی میوق یک است، عالم آن جاذبه در عالم آن است، عالم آن جاذبه در عالم

 داشته سیاست در؟ بسط بر كه ندارد معنا كه قانون باشد، گذاریسیاست تبعیّت بدون كه بگذاریم قانون

 هاگذاریها اینجا در قانون گذاریها حاكم باشد و قانون گذاری سیاست بنابراین پس است گونه این اگر باشد،

[ ؟] گذاشتیم اجرایی, ضابطه قانون یک تحت گوییمه جایی كه میاضاف به است، حاكم عینیت بر كه هم

 [؟] اینها عمالً یعنی

 را گذاریسیاست وقتی یک اگر بعد. بود موضوع در اشکال بعد گذاریاگر یک سطح را بگذارید سیاست یعنی

 [؟] شودمی دوار دیگر جهات از اشکال بعد وقت آن ندهید، قرار سطح این در

   اگر ]؟[ج

. بیاورم را عالی حضرت جدول من گذاشتیم، جدول در كه گذاری  اگر اینجا را مثالً ما بگذاریم سیاست1س

 است، قوانین اینجا[ ؟] كه را سطحی سازمان عملکرد موضوع یعنی ها، گذاریسیاست گذاریممی را اینجا

 .است اجرا اینجا

 اجرا؟ به گذاریدمی چرا اجرا، هایمصوبه اینجا
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  به لحاظ آن چیزهایی قبلی مان كه از حضرت عالی استفاده كردیم،یعنی این را آوردید این جا، اینجا 1س

 ضابطه اجرایی است اینجا البته این جدول شما در اینجا به وجود آوردید اینجا ]؟[

 . شودمی اجرایی   ببینید اگر بیاورید اینجا ضابطهج

 د؟شو  خود اجرا میس

 ید كیفیت است، گوی  نه خود اجرا كه میج

   خب به كیفیتش همان قوانین است.1س

  نه اینجا اجرا اگر بخواهد شود یعنی بیست و هفت نوع اجرا ]؟[ ندارد، خوب دقت كنید، بیست و هفت ج

 باشد، عامتر باید قانونهایتان دارید قانون...  آن اینجا گیردنوع اجرا بعضی اجراها بدون قانون انجام می

قانون داشته باشد، باشید كه  هن شما تحت موضوع هفت و بیست باید پس باشد، ترخاص باید اجراهایتان

بدون ضابطه اجرایی تفاوتش با قانون این است كه یک موضوع خاصی داریم كه سه تای آن تحت یک قانون 

 .گیردقرار می

 یعنی  حاال اصالً ما نظام آنها تحت اصالً این رده 1س

 شود، اجرا باید بگذاریم یهضابط  توانیمنمی دهیم، قرار بخواهم را اشبغلی رده قوانین، گذاری  سیاستج

 ,كه جدولی این یعنی

 اجرایی عمل هفت و بیست آیا[ ؟] چه، یعنی بنویسد را من سوال شما ، شما از كنم  نه، سوالی كه من میج

 . نه یا  س دارید مختلف

  گیردبیست و هفت عمل اجرایی مختلف تحت قوانین انجام می   دو: آیا اینج

   یا نه؟ نهس

   برای تحت قوانین انجام گرفتن آن ما بیست و هفت ضابطه الزم دارید یا نه؟ج

 دانم  نمی1س

   شما بگویید الزم نداریم بیست و هفت ضابطه.ج
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 است این مسئله[ ؟] هنوز كه گویدمی اییراهنم, این جز قانونی دانم  نه من هر ضابطه و قانون را نمی1س

 قانون یک گذاریهاید هی برگردد. سوال ما این است كه این سیاستبیا باال هی اینها شودمی وقتی یک اگر كه

جدول شما اگر با این نوع قانون باشد  در, نامه آیین چون داریم، دولت اجرایی نامه آیین یک داریم، مجلسی

 است، عمل نفس خود هست، اجرا گوییدمی وقتی اجرایی عملهای. گیردمیبیست و هفت عمل انجام 

 چطور كنترل شود؟ عمل اختالفات

 باال باید شودنمی[ ؟] و گذاریسیاست بدون قانونها ؟؟ اگر كه آید  این همه سوال باال می1س

 . گیردمی خود در را قوانین از دسته سه كند  نه. ببینید عمومیت اینجا ایجاب میج

   همین را ما 1س

 خواهد،یم ضابطه میبگو من خواهد،  اگر ؟؟ ما بیاییم همین را بگوییم ضابطه نمیج

 .است اجرا اینجا و گیردمی قرار جا این در روابطش بگویم خواهممی خواهد  نه نه، نگویید ضابطه نمی1س

   باشد، اجرا ]؟[ج

  شود،می  گذاریسیاست دسته نه شودنمی گذاریقانون دسته سه نیست، گذاری  مگر نه تا قانون1س

 بخش این در. كنید دقت خوب شامل جا این است هایم این جا شاملگویمی من شود،  چرا نه دسته میج

 آن باید بیا گیرد انجام باید ضابطه بدون عمل از یک هر است، خوب شودمی عمل سه شامل قوانین از یک هر

 بنویسیم؟ نجاای خصوصی قید با را قانون

 .شوم  من فرق بین قانون و ضابطه را متوجه نمی1س

 جه در گذاری، سیاسیت گویندمی رفت، باال خیلی آن عمومّیت درجه شد، عام گذاریموضوع قانون اگر

 ضابطه اجرایی، ضابطه گوییممی شد كمتر باز عمومیتش درجه قانون، گویندمی شد كم قانون عمومیت

آقا آقا آقا  ، شما من بر صدق بشر لفظ كند،نمی بردیگری صدق كه, منطق در ادیقمص قبیل از اجرایی

 گذاردمی دیگرش قید یک كند،می[ ؟] را عمومیتش درجه زندمی قیدی یک آیدمیکند، لکن این لفظ را می

  كند،می معین خودش
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 را، جا این كنم  حالی اگر این طور باشد، در عینیت كه در جدول من قبول می1س

ه دلیل اینکه بیست و هفت ضابطه میب گوییم  این ضابطه اول معلوم شود. نگاه كنید پس هیچگاه نمیج

 برای است، نه اینجا هفت، و بیست جا این چرا گویممی كنممی شما از سوال یک وقتی یک من خواهم

 .بیاید باید تانضابطه در رد،گیمی قرار قانون تحت كه ایجزئیه خصوصیات اینکه به فرمایید توجه كه كسانی

 .شودمی پیدا مان  ]؟[ ما جلسه قبل را هم از حضرتعالی قبول كردیم فقط یک اشکال در جدول جامعه1س

   چه اشکالی؟ج

 عینی عملکرد دسته سه اینجا عینیت، و هاپذیرش عمومی، تمایالت گفتیم  یعنی اینجا كه ما می1س

درست  اگر است، ننوشته كه اینجا نبود، اینجا است، درست بود، اجرا بود، قوانین بود، گذاریسیاست داشتیم،

 كنیم در عینیت شما عینیت را بردیم بیرون.

 .كنیم  نه. اجرای سازمانی اجرای بدون قانون است، یک سوال میج

 فاعلیتها، ا،قابلیته تمایالت، گوییمنمی مگر فاعلیتها بگویم خواهیم  نه آن را قبول داریم حاج آقا، می1س

 حرفمان ما كه، ضابطه به شودنمی ختم كه فاعلیتها

«والسالم»  
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