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 بسمه تعالی

 جریان تعبد در جامعه اسالمی

 1جلسه 

2501 

 خدمتتان در خدا یاری به شنبه پنج هایعصرحجة االسالم و المسلمین حسینی: موضوع بحثی را که 

 بحث از مقدار آن اگر یعنی دارد؟ ضرورت فلسفی های بحث از قسمت چه که است این ی درباره ،هستیم

  .شود می مشکل دهیم انجام تکلیف و فعل وضع به ما اینکه احراز نگیرد انجام فلسفی

و تولّی به  "صلوات اهلل علیهم اجمعین "معصومین موضوع تکلیف ما مسئله ی دفاع فرهنگی از آستان 

والیت ایشان در سطح باالتر تفاهم اجتماعی است ؛ یعنی در سطح توسعه ی فرهنگی متناسب با توسعه ی 

 سیاسی واقتصادی.

فرهنگ فرهنگ و فرهنگ  ،فرهنگ سیاست ،به عبارت دیگر اگر ما بگوییم وظیفه ی ما کار فرهنگی است

یک روحانی وقتی حصن است که بتواند تعبد را نگهبانی  ،ما بگوییم که ما باید تعبّد رااقتصاد داریم و 

شود ؟ ضرورت آن  فرهنگی کند آیا اگر ما بخواهیم یک نگهبانی فرهنگی کنیم چه کارهایی موضوع کارما می

رهای تنظیمات کا ،چیست ؟ برای این نگهبانی فرهنگی دسته ای از معادالت وعلوم الزم است که ان معادالت

اجرایی را در هرجا به عهده دارند و دسته دیگری از احکام را الزم دارد که یک دسته از احکام زیر بنای آن 

تکلیفی  ،این احکام توصیفی .معادالت هستند، حاال چه احکام توصیفی یا احکام تکلیفی یا احکام ارزشی باشد

دهد ؛ یعنی شما یک ریائی در شکل عمل فردی  می و ارزشی که برای اخالق بصورت سازمانی تعریف الهی

تواند ریا کند ؟) یعنی برای  چگونه خودش می "سازمان  " .دارید ولی یک ریائی هم دارید که سازمانی است

سازمان و مجموعه ریا محقق شود ( و چگونه اخالق ریا میتواند در گردش امور رواج پیدا کند ؟ و چگونه در 

واند ظهور پیدا کند ؟ و چگونه ریا در توزیع مناصب ظهور پیدا کند؟ یعنی چگونه یک ت تنظیم امور ریا می

و ال تنفقوا اموالکم و  "شو د؟ چگونه پی ریزی یک سازمان بر ریا ممکن است ؟  سازمان به فساد ریا مبتال می
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شود ؟ اگر ریا اخالق  یریا در چه شکلی اخالق سازمان م "ریاء اً النّاس کالذین لم یؤمن باهلل والیوم اآلخر

شود و چگونه هر گونه فعلی که انجام دهند آن فعل مفسد  سازمان شود چگونه بستر فساد روحی افراد می

انّ الذین  " .روحیات آنها باشد؟ چگونه برعکس ممکن است که ریا نباشد بلکه تبلیغ و تبلیغ کلمة اهلل باشد

 ."هللیبلغون رساالت اهلل وال یخشون احداً و الّا ا

شود که عملیات در همه جا رسا باشد ولی در رسائی آن دعوت به خدای متعال و  این تبلیغ چگونه واقع می

گیرد ؟ چه در سازماندهی و چه در توزیع اختیار وچه در برنامه و چه در تخصیص  رسالت او اصل قرار می

برساند ولی اصالً یک ذره ریا در آن  مقدورات جلب انظار داشته باشد وبرای بیرون هم و ظهور داشته باشد و

 اخالق تبلیغ رساالت اهلل باشد.  ،اخالق سازمان .نباشد

آیا ما به بهانه ی اینکه دانشگاه باید معادله ی آنرا  .این معادله ی علیحده و حکم اخالقی علیحده ای دارد

رائه دهیم ؟ ! حاال اگر قرار توانیم بگوییم حکم اخالقی یا حکم توصیفی آن را الزم نیست ا درست بکند می

حاال اگر ما مباحث فلسفی را نداشته  .شد ما اینها را ارائه دهیم ؛ یعنی تحقیق آن به عهده ی طالب باشد

کنیم ( آیا واقعاً در منطق استنباط دچار ضعفی خواهیم شد ؟ بر  باشیم ) فرض را نفی مباحث فلسفی را می

آیا باید بخش دانشگاهی را  ،بد( هم در این امور دچار ضعف نشویمفرض که در منطق استنباط ) استنباط تع

بسپاریم و بگوییم : خودتان روش آن را معین کنید ؟ یا اینکه باید حتماً شاخصه های کنترل روش علوم 

دانشگاهی که الهی باشد را بتوانیم معین کنیم ؛ یعنی هر گونه تحقیقی را در معادله ی تنظیم امور نپذیریم ؛ 

بارت دیگر نگهبانی از احکام توصیفی و تکلیفی و ارزشی را در موضوع فعالیت دانشگاه هم در تحقیقات آنها بع

 بتوانیم بکار بگیریم و بگوییم روش شما چگونه است حاال آیا بخش عقلی مورد احتیاج ما چه میزان است؟ 

د مرز آن را معین کنیم گاهی شود بای شود تردید کرد وگفت: بدون این هم می در آن به چه اندازه می

 گوییم اینجا الزم نیست. گوییم تا تطبیق به اصالت وجود و ماهیت هم الزم است و گاهی می می

الز م است و  ،کند گوییم مباحثی که اصل حرکت و زمان ومکان و تکامل و امثال آن را تمام می گاهی می

  .ستگوییم خیر! مثالً این دوتا یا چند تا الزم نی گاهی می
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توانیم ادراکمان را هماهنگ  شود آن را تخفیف داد؛ یعنی اگر تخفیف دهیم نمی قدر متیقینی که دیگر نمی

حاال اگر نتوانیم ادراکمان را هماهنگ کنیم چه عیبی دارد؟ در هر جایی یک به یک گونه استنباط و  .کنیم

  .ابداع احتمال داشته باشیم

اگر بگوییم هر جا یک  .مند کنیم و بگوییم هر جا یک قاعده ای داردمعنایش این است که نتوانیم قاعده 

 قاعده ای دارد در این صورت نسبت قواعد با همدیگر چه خواهد بود ؟ 

آیا در پایان نسبت ندارند یا اینکه اگر قواعد متعاضد نباشد متزاحم هم نیستند ؟ یا اگر متعاضد نباشد حتماً 

اگر نتوانید آنها را هماهنگ کنید ونتوانید یک قاعده ی  .خاطر بستگی داردمتزاحم خواهند بود ؟ به تمحّض 

یک چنین چیزی احتمال دار د  .شامل ویک وحدت برای آنها تمام کنید اینها روبروی هم قرار خواهند گرفت

کنیم( و محورمان کلمات و حی است و توسل هم  که بگویم نه ! همینکه ما در باره ی وحی ) صحبت می

 چه ما شاعر به آن باشیم و چه متوجه و آگاه وشاعر بر آن نباشیم. .شود دیگر خودش هماهنگ می ،مداری

شود گفت : برای ما  آنوقت ما که یقین داریم که جزو معصومین ) ع( نیستیم ؛ یعنی به عبارت دیگر نمی

باال بردن سطح تعبد  اشتباه فرض ندارد. کم کردن اشتباه یعنی باال بردن سطح تعبد در کار فرهنگی اگر

یعنی استفراغ وسع باشد آیا استفراغ وسع در هماهنگی احتماالت و قاعده مند کردن وبه قاعده واحد رساندن 

 نیست که احراز را از احراز غیر مقنن به احراز مقنن برساند؟

ه تناسب به ؛ عدل حتماً ایجاد نسبت و تناسب است ؛ حاال ب "با لعدل قامت السموات واالرض "بهر حال 

اگر مقنن نشود باید  .شود ولکن باید در همه ی سطوح مقنن شود کمال مطلق و قرب به ساحت او منحل می

العقل ما عبد به الرحمن و  "در حالی که در تعبد عقل حتماً وسیله است.  ،بتوان عقل را از تعبد حذف کرد

ت و تناسب احساسات روحی نباشد مثل این بگوییم : اگر محاسبه ی نظری در کنار حاال "اکتسب به الجنان 

افعال نباشد تناسب بین افعال قلبی و قالبی حتماً اعمال فکری است  ،است که بگویید : اگر متناسب با حاالت

توان گفت نسبت ندارند؟  شود گفت حالت، عمل خارجی و فکر در بشر وجود ندارد؟ آیا می ؛ یعنی آیا می
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را تمام کردیم تمام صحبت ما این است که برای طالب وکسانی که بخواهند خوب! پس از اینکه این مقدمه 

 در تحقیقات فرهنگی خود تعبد داشته باشند و نخواهند تنسک داشته باشند چه کار بایستی انجام دهیم

  .فرق است "تعبد  "و  "تردید " ،"تنسک "بین 

لسوف باشد و چه روش علمای اخباری تنسک به روشها، چه روش علما ی عارف باشد و چه روش علمای فی

تنسک به هر روشی که آن را در کنا ر معصومین )ع( قرار بدهیم و  ،باشد و چه روش علمای اصولی باشد

بگوییم معصومین و این دسته ی از عرفا ؛ تنسک به روش عرفا که عرفا را در کنار معصومین قرار دهیم و 

فالسفه وبگوییم : این معصومین و فالسفه یا تنسک به اخباریین بگوییم این کلمات و این عرفا یا تنسک با 

تنسک به افراد  .یا تنسک به اوصولیین که بگویم : اصولیین و معصومین .که بگوییم : معصومین و اخباریین

اخباریین و  ،شود به روشهایی که هرکدام از این افراد و اقشار عرفا ء حکماء غیر معصوم یعنی چه ؟ نمی

توان چیزی کنار معصومین معصوم بگذاریم حاال اگر یک  تنسک پیدا کرد ؛ یعنی نمی ،ن داشته انداصولییی

آنها در  .بگذاریم و بگوییم : معصومین و تردید "تردید "طرف روشها تنسک را بگذاریم ویک طرف روشها 

حجیتی را که  ."تعبد یعنی احراز قاعده مند شده  "تردید هستند بین تنسک و تردید باید تعبد باشد 

تواند قاعده مند نشده باشد و در عین حال مطلب و  کنیم نمی انشاءا... تعالی در بحثها بصورت مسبوط ذکر می

 .هماهنگی را تمام کند

شود ممکن است  آنچه که برای شما حتی امروز تمام می .اگر قاعده مند شده باشد توسعه و تکامل را نپذیرد

به این است که  "النهم حصون االسالم "حصن فرهنگی بودن  .رای شما تمام شودفردا امروز باالتر از آن ب

توانیم  شما بتوانید احتمال را مقنن کنید و به احراز برسانید و هماهنگ کنید. برای این کار ما تا چه سطح می

عقیله را ببیند این تواند مالزمات  توانیم بگوییم بحث اصول فارغ از بحث منطق می اکتفا کنیم؛ یعنی آیا ما می

احدی از  .مالزمات لفظیه را ببیند ،مطلب مانند این است که بگوییم بحث اصول میتواند فارغ از صرف و نحو

عرفا و حکما و خباریین و اصولیین چنین چیزی را نگفته اند که اگر کسی سواد عربی را نداشته باشد 

گویند عربی را باید بداند و معنای آن را بفهمد؛ یعنی  یتواند احکام را از کلمات وحی استفاده کند بلکه م می
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گویند : مال کاظم ) که خدا اورا رحمت کند( قران را حفظ شده بود ولکن آیا مفسر قران هم بوده  مثالً می

است ؟ اگر کسی مطلب دومی را ادعا کند و بگوید: بدون اینکه فردی عربی یاد گرفته و مالزمات لفظیه را 

فهمد وحی است و  شود که آیا آنچه را که می تواند به احکام برسد آن وقت سوال دوم طرح می یدیده باشد م

تواند آنرا به تفاهم اجتماعی نیز برساند یا نهایت این  عصمت از خطا دارد یا اینکه وحی نیست ؟ یعنی آیا می

شد فیه تأمل! ولکن اگر باشد ؟ بر فرض هم که برای فرد خودش تمام با است که برای فرد خودش تمام می

تواند مطلب را به تفاهم اجتماعی برساند و آن را قاعده مند  هم کسی صحبت کند سوال این است که آیا می

کند ؟ اگر آن را قاعد ه مند کرد، معنایش این خواهد شد که از آن بحث خارج شده که بگوییم : زبان عرف را 

حاال اگر ما بر گردیم و  .وانسته مطلب را به عرف هم برساندفهمد و ت بلکه او زبان عرف را می ،فهمد نمی

 بگوییم چه قواعدی حداقلی است که بایستی آنها را داشته باشیم ؟ 

تکامل  ،یعنی این بحث روز پنج شنبه را برای این قرار دهیم که ببینیم اگر واقعاً بحث وحدت و کثرت نباشد

 آیا ضرری به بحث اصول ندارد؟ ،نباشد

آید ابتدائاً ببینیم بحث را جع به چه امری است؟ آیا  سالم میرباقری : اگر صالح بدانید به نظر من میحجة اال

 رجع به مدل جامعی است که اسالم دارد ؟ 

 حجة االسالم والمسلمین حسینی: 

 نه! بحثمان درباره ی نیازمند ی قدر؟؟؟ نیازی که یک طلبه.....

  .اردس: مباحث عقلی جدای از منابع وحی د

  .ج: به مباحث عقلی در تعبد دارد

کند که چیست بلکه عقل او باید ببیند چه  س: یعنی وحی برا ی خود این مباحث عقلی را دیگر تعریف نمی

 چیزهایی برای تعبد الزم است یا الزم نیست؟

؟ مثالً به عنوان  ج: یکی از سواالت مهم این است که آیا تمام مطلب من البدو الی الختم ابتدائاً از وحی است

فرض برای اینکه ادبیات ما خوب شود باید به سراغ روایات و آیات برویم یا اینکه بگوییم ما ابتدای کار به 
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ادبیات عرفی نیازمند هستیم ودر یک مرتبه از کمال باید ادبیات لسان شارع را بدست بیا وریم ؛ یعنی مهم 

ه استفاده ی از لسان شرع در ابتدای امر از چقدر از مطلب مطلب این نکته حساس است که آیا هنگام ورود ب

 ،)تعبد .تعبد است ،باشد کاری به جامعه ندارد توانیم صرف نظر کنیم ؟ آنچه که موضوع بحث ما می عقلی می

 ...وحی( یعنی آیا ،عقل

 دهیم چه لزومی دارد؟  س: عرض من این است که چرا این را موضوع بحث قرار می

 .یک چیزی تمام استج: برای ما 

خواهیم ببینیم چه کاری الزم است انجام دهیم؟ و چرا این کار را از اینجا شروع کنیم که ما چه  س: می

خواهیم انجام دهیم؟ آن کار ابتدائاً باید  مباحث عقلی ای الزم داریم؟ یعنی ما ابتدائاً ببینیم چه کاری می

 ی در آن تعریف شود و حس. تعریف شود و بعد بگوییم کجای آن نسبت عقل ووح

... است و آن عبارت از این است که باید .ج: ما یک چیز بقینی داریم که آن برای ما تقریباً ضروری یا بدهی یا

این خدا پرستی را در خود کارما  .نسبت به شارع تعبد داشته باشیم. به عبارتی دیگر باید خدا پرست باشیم

 .ت دیگر داشته باشیمنه خدا پرستی خود را در موضوعا ،ن

 س: در چه کاری؟ 

 .ج: در کار فرهنگی مثالً خود اجتهاد

گوییم چه لزومی دارد ما به بحث فرهنگی آنهم فرهنگ اجتهاد وارد شویم ؟ یعنی ما بحث را  س: اصالً ما می

و بعد بگو ییم اینکاری که ضرورت آن تعریف  .کنیم که ضرورت خود اینکار تعریف شود از یکجایی شروع می

 شده است چه لزومی دارد؟

ج: یعنی اگر ما کارهای مختلف جامعه ی اسالمی را یک نحوه طبقه بندی کنیم ؛ به عبارت دیگر اگر تعبد را 

 اصل قرار دهیم...

ها بحث عقلی را جایز گیریم و اصالً در با ب این اینجای آن را از ایمان می ،خواهیم بندگی کنیم س: ما می

 دانیم. نمی
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ج: اصالً چیزی که مورد بدیهی است یا حاکم بر بداهت است یا آن چیزی را که به قول آقایان متسالم 

اگر تعبد را محور طبقه بندی  .چیزی که مورد اتفاق است ودر آن هیچ تردیدی نیست تعبد است ،بگیریم

حتماً برای تعبد در یکی از  .زمندیها را طبقه بندی کنیمنیا ،ضرورت قرار دهیم و بگوییم حول محور تعبد

گیرد ؛ به عبارت دیگر استنباط احکام شرع ؛ یعنی نظر شارع در یکی از  قرار می "حوزه  "طبقه های آن 

 دهیم.  توانیم بگوییم ما تعبد را محور قرار می گیرد ؛ یعنی نمی آنها قرار می

شویم، بعد در کار حوزه که استنباط از کلمت  ات و غیرآن متعبد میسیاس ،در صنایع ،مثالً ما در معامالت

؟؟؟ که قطعاً صحیح نیست ؛ یعنی در انتساب عمل به شرع  ،وحی است بگوییم لزومی ندارد در آن تعبد باشد

 ما مجبور هستیم رنگ و سایه تعبد حوزه ای را ببینیم.  ،در کلیه ی مراتب

 آیا تا اینجا تمام شد ؟ 

از چیزهای دیگر هم ممکن است نیاز شود چرا ما از اینجا شروع کردیم ؟ یعنی من عرضم این س: خیلی 

شروع را از اینجا قرار دهیم که ما  ،چرا خودمان نیازها را طبقه بندی نکنیم ،است که این هم یک نیاز است

 اج هستیم.محتاج به تعبد هستیم و بعد به استنباط محتاج هستیم پس بگوییم حاال به فلسفه محت

 باشد. ج: پس یک محوری برای ارزش گذاری پیدا کردیم که تعبد می

لذا باید این بندگی خدای را ببینیم کجای آن مستند به  ،خواهیم خدای متعال را بندگی کنیم س: بله! ما می

  .عقل است و کجای آن مستند به وحی است و کجای آن مستند به حسّ است

آیا طبقه بندی تعبد را در امور  ،هیم بگوییم کجای آن مستند به این امور استج: نه ! قبل از اینکه بخوا

شود نسبت به خود تعبد گفت که چه میزان از تعبد به خدای متعال  متعدد الزم داریم یا نه ؟ یعنی می

 .باشد مستند به حسّ است و چه میزان از آن مستند به عقل و چه میزان آن مستند به وحی می

این یک قسمت است یک  .کنیم ن کار را انجام داد. پس موضوع تعبد را در این صورت مالحظه میمی شود ای

قسمت دیگر این است که اگر این انجام گرفت چه چیزی انجام گرفته است ؟ اگر خود این انجام گرفت 

عقوالت و کاربرد آن کجا است ؟ اگر معلوم شد تعبد بندگی خدا یک نسبتی به محسوسات و یک نسبتی به م
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کند ؟ با صطالح چگونه حوزه ی عملها را نظم  این چه چیزی را تما م می ،یک نسبتی هم به وحی دارد

 دهد ؟  می

س: آنچه که در این جلسات فرموده اید ) اگر بخواهم جمعبندی مختصری داشته باشیم( اجمالش تا آنجا که 

 شی و معادله محتاج هستیم. تکلیفی و ارز ،من فهمیدم این است که ما به احکام توصیفی

واقعاً این امر اول کالم است وباید نسبت بین انیها را تما م کنم.این فرمایش شما زیر بنا بقیه ی حرفها بود که 

به دنبال آن ما محتاج به استنباط احکام تکلیفی و توصیفی و ارزشی هستیم که حاال باید ببیینیم این 

سفی محتاج است. یعنی شروع بحث از اینجا بود که ما به معادله باضافه استنباط تا چه اندازه به مباحث فل

حاال باید بحث کنیم که در این احکام توصیفی و  .احکام توصیفی و تکلیفی و ارزشی و حی محتاج هستیم

 شود. آنوقت ضرورت مباحث عقلی اثبات می .تکلیفی و ارزشی تا چه اندازه به مباحث عقلی محتاج هستیم

تشخیص میزان ضرورت به مباحث عقلی اصالً الزم  -1خواهیم این است که  آنچه را دراین بحث می ج: یعنی

اگر الزم است و میزان آن این مقدار است آیا این  -3اگر الزم است تا چه حدی الزم است ؟  -2است یا نه ؟ 

بوده است چگونه تنظیم  اگر -5مقدار که لزوم و ضرورت آن تمام شده در مباحث گذشته بوده است یا نه ؟ 

تواند برای این جهت تکیه گاه قرار گیرد که آن ضرورتی که در بندگی خدا تمام شده  شود ؟ و چگونه می

است ) بر فرض تمام شدن آن ( اغنا شود و وظیفه انجام داده شود ؟ حاال ما از اول آن در خدمت شما هستیم 

 -1 .نسبت به تعبد به چند گونه وارد شد .تعبد است ،گوییم آن چیزی که مورد قطع و یقین است ؛ می

 ،توان موضوعات را حول تعبد دسته بندی کرد وبگوییم : تعبد در سیاسات و امور مختلفی که داریم می

به هر  .یا جامعه به عنوان رفتار گروهی ،بگوییم تعبد های در اعمال جامعه بعنوان یک مجموعه ویک واحد

 ،ت یک وحدت تعریف دهیم و چه به صورت وحدت تعریف بدهیم و جامعهحال چه برای جامعه بصور

  .مجموعه ی افرا د شود

هرچه که هست باالخره جامعه یک موضعگیری ها وطرفداری های سیاسی دارد که خود بر سر این طرفداری 

به یک یک مفاهمه ی فرهنگی دارد ویک معامالت و اقتصاد ی نیز دارد،  .رود تا کشته شدن هم جلو می
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توان نسبت به همه ی این اعمال حسّی جامعه و فرد قبل از اینکه نسبت  آیا می .نسبت هم مقدورا ت دار د

 بندگی بگوییم ؟ یا اینکه ضرورت دارد که نسبت اینها معین شود؟  ،آنها به شرع مالحظه شود

 ... .س: بله ! ضرورت نسبت مسلم است که دارد

حاال آیا آن پایگاه نسبت و استناد،  .بگونه ای به شرع نسبت پیدا کنند ج:احسنت ! پس کل امور حسی باید

تواند واسطه ی درنسبت بشود آیا مطلقاً بنفسه حسّی است؟ یا بنفسه مطلقاً عقلی است یا  آنچیزی که می

بنفسه مطلقاً وحی ای است ؟ اگر گفتید که مستند سماعی است واز عرف است و هیچگونه دقت عقلی هم 

یعنی  .کنیم کنیم و جمع بندی می لذا کتابها را نگاه می .شود حسی وقیاسی می ،در اینصورت مستند ،ندارد

تواند به شرع وصل شود ؛ عمل عموم  آنچه که محرز است این است که عمل مکلف بدون احراز نسبت نمی

 .جامعه نیز همینگونه است

بریم ؟ و بعد  یگر ما نیاز به وحی را تا کجا میس: پس ما باید بحث را از اینجا شروع کنیم که به تعبیر د

 خواهیم استناد به وحی را تمام کنیم؟  چگونه می

 ...ج: یعنی اصوالً

س: اوالً ما باید در چه حوزه هایی تعبد داشته باشیم ؟ و روش جریان تعبد در حوزه های مختلف چیست ؟ 

 .این محل بحث است

 ا دامنه دارد ؟ ج: یعنی به عبارت دیگر بندگی خدا تا کج

 س: و چگونه باید آن تمام شود ؟ 

خواهیم برا  ج: و چگونه باید آن تمام شود ؟ به عبارتی دیگر متقین آن چیست؟ مقدار یقینی آن؛ نه اینکه می

یقینی آن که تردید نداشته باشد و حجت بر خودمان تمام شده  ،بلکه برای خودمان ،ی دیگران اثبات کنیم

 گیرد ؟  تا کجا دامنه ی افعال ما را میباشد، بندگی خدا 

 س: و روش جریا ن بندگی چیست ؟ 

 ج: و روش و تکیه گاه نسبت چیست ؟ 
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س: یعنی شروع حرکت کجا و چگونه است ؟ و کجاهای آن را ما به ایمان تکیه کنیم و کجاهای آن را به عقل 

 تکیه کنیم ؟ و کجاهای آن را به نقل تکیه کنیم ؟ 

و لو  ،شود دخالت عقل در بندگی در همین جا باال ؟؟؟ بعنوان واسطه تمام می ،نین چیزی باشدج: حاال اگر چ

بلکه برای عقل  ،شود دخالت آن دخالت مطلقه نباشد ؛ یعنی شکی نیست که اصل استناد مطلقاً حذف نمی

شود  م( ولی آیا می..) نامفهو.شما به عقل تا ؟؟؟ و پایان کار شرط تعبد را بزن .شود سهمی در آن تمام می

شود از استناد سهم  عقل را مطلقاً حذف کرد؟ در نسبت عمل اجتماعی یا عمل فردی که بگوییم می ،درنسبت

شما به صورت ابعاد  .تأثیر عقل را مطلقاً حذف کرد حاال ولو شما بگویید: حس و وحی هم در آن شریک است

عقل اجمالی که بعمنای این است که ما در ایجاد  .ردشود مطلقاً عقل را حذف ک یک چیز بیاورید ولی آیا می

 در خود؟؟؟ احتمال یک طاعت و و عصیانی در آن مفروض است. .سهیم هستیم "نسبتی "

به عبارت دیگر در ایجاد نسبت و تنظیم و درست کردن این میزان حضور و فاعلیت ما هم بنابر تفسیر 

استناد شماست و منسوب به شماست همه ی  ،استنادخودمان یک نسبتی دارد؛ یعنی بهرحال یک بخش از 

آ ن بخشی را که مربوط به شماست  .استناد که به وحی برنمی گردد بلکه بخشی از استناد مربوط به شماست

 .توانید به شرع دهید که نمی

 ...س: مهم پیدا کردن آن بخش است و اال

معنایش این است که عقل دخالت دارد؛ یعنی اراده ج: پیدا کردن آن همین قدر که متیقن از مطلب تمام شد 

گویم : بسیار  من می .این اراد ه ی شما را بعد بگویید یک سهم از آن برای ایمان است .ی شما دخالت دارد

 خوب ایمان شما برای یک نسبتی طریق دارد ؛ یعنی یک مناسکی است که بخشی از آن برای شماست. 

ولی آیا  .این ر امشخص کنیم ؛ این بخشی است که بعداً باید انجام گیرد حاال اگر عیبی ندارد که میزان

 توانیم بگوییم شما در هیچیک از این مناسک دخیل نیستید؟  می
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چیز دیگری هم  ،س: یعنی باید ببینیم که آن مناسکی که ما در آن دخیل هستیم به غیر از ایمان و تولی

نه است ؟ یعنی باید نسبت بین ایمان و عقل و ایمان و هست؟ سهم آن چقد ر است ؟ ونسبتهای آن چگو

  .حسّ تعریف شود

ج: در خود تولی به والیت آیا شما حضور در این تولی دارید ؟ شما هستید که تولی دارید یا موال است که 

 توال دارد؟

 ...که بحث ما بحث تعبد است تعبدی .خواهیم که بندگی تعطیل شود س: بله ! این روش است که ما نمی

شما  .کنیم معنایش این است که شما دارید عقل درست می ،ج:همینکه گفتید : من در تولی دخیل هستم

 وحی تنها نیست. .کنید دارید قاعده درست می

 س: نه! کدام اراده ی من دخیل است ؟ ایمان من دخیل است یا عقل من نیز باید بکار گرفته شود ؟ 

بلکه فعلش فعل مومن  ،فعلش که ایمان نیست ،ولی ایمان شما فعل دارد ،ج: نه ! ایمان شما ظرفیت دارد

  .است نه فعل ایمان

  .س: نظام اراده ها است؛ همه ی اراده ها به نحوی مستند به شرع هستند

در آنصورت سوال ما این است اراده ها )  .کنید نظام اراده ها را هم تمام می ،ج: اگر اصل اراده را تمام کردید

آورد که اراده ها  یکی از آنها بحث کنید و چه از کل آنها بحث کنید ( در این قضیه هیچ فرقی نمی چه از

سهیم هستند یا عین نظر موال هستند ؛ یعنی مشیت واحد موالست یا نظام اراده ها ؟ اگر نظام اراده هاست 

 شما سهیم نیستید. 

خواهیم بگوییم : بندگی چگونه  ما می .استس: در این بحث تردید نیست که قدرت عقل در بندگی سهیم 

 شود ؟ کجای آن بر پایه ی عقل است؟  واقع می

اگر شما گفتید که  .تا بگوییم عقل و تخلف ،ج: نه ! کجای آن منسوب به شماست تا بگوییم آن عقالنی است

 هیچ چیز آن به من مستند نیست و مشیت واحد الهی است. 
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شود استناد به عقل  مه ی قوه هر کجا که استناد به عبد پیدا کرد که نمیس: نه ! آنجایی که مستند است ه

 .عبد پیدا کند

 استناد به وحی ندارد. ،آنوقت دیگر آن سهم و مقدار آن ،ج: همینکه به عبد استناد پیدا کرد

 س: ولی استناد به عقل هم ندارد ممکن است استناد به ایمان داشته باشد. 

خود ایمان که در طریق ظهور ندارد. خود  .ظرفیت تولی شود ،نشد ! قرار شد ایمانج: نه ! نه! مثل اینکه 

کند  خود ایمان که تولی نیست. باور از طریق مجرایی عمل می ،خواهد ایمان مجرا می .ایمان که طریق نیست

 .ایمان که خودش نسبت بین عبد و خداست نه! نسبت بین موضوعات .) حتی عمل قلبی(

این نکته یادمان  .گذرد ؛ یعنی نسبت عبد به خدا درموضوعات حتماً از طریق اراده ی شما می جریان ایما ن

نسبت به اراده های بعدی شما  ،نرود که اراده ی شما در یک نسبت باالتری که نسبت به خدای متعال است

  .گیرد تکیه گاه قرار می

 .اراده های بعد اراده ی اولیه است ولی خود اینها چیزی است

  .س: اینها روشن است

 .شود ج: یعنی به تطابق که واقع نمی

  .س: ولی اراده ی اولی خود ایمان است

 ...ج: اراده ی اولی خود ایمان و نفس ایمان است ولی خود اراده ی اولی

 س: بهرحال اراده است. 

 ... .اراده است ولی ،ج:این

اراده  ،ست وبیش از این الزم نداریم؛ یعنی در استنادس: ما در استناد همان اراده را که مستند کنیم کافی ا

 کافی است والزم نیست که ما حتماً نقش................

گویید به خدای متعال  این اراده ای را که می .ج: کدام اراده ؟ خوب است که از همینجا جلو بیاییم دقت کنید

 ست ؟ مستند کرده اید، خود همین است یا متعدد با اراده ی دوم ا
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یکی نیست ؛ یعنی یکی نیست بدون شک نه تطابق دارد نه یک اراده است که  ،س: نه ! نظام اراده هاست

  .شود ولی نظام اراده ها است جاری می

 ..........خواهم بگویم یک نظام اراده هایی هستند که ج: می

 خواهیم بگوییم ؛ جایگاه عقل در این استناد کجا ست؟  خواهیم استناد آن را تمام کنیم. می س: ما می

کنید که  گاهی نظام اراده ها را بگونه ای استعمال می .دهیم گویید ؛ ما تعریف جدید از عقل می ج: گاهی می

هردو یکی  ،ه در تصرف در امور استنظام اراده هایی که درتعلق به خدای متعال است با نظام اراده هایی ک

گویید کدام اراده ها است؟ آیا غرض  غرضتا ن از نظام اراده هایی که می .کند دومیت پیدا نمی .شود خوانده می

شود گفت ؟ یعنی اینکه ما تعریف جدید از ایمان دهیم یا از  اراده های محوری است که به آنها ایمان هم می

 شوند.  ایش این نیست که این ها در عمل بندگی تعطیل میمعن ،عقل تعریف جدید بدهیم

 ............................... نامفهوم.......................................... اصالً بحث برسر این نیست که مثالً عقل مطلقاً.برادر؟؟؟:

 ،بدهید با آقای میرباقری هم یکبار دیگربحث داشته ایم ..................................... بنا شد یک نظامی ارائه.نباشد یا

........ نامفهوم........... که این بندگی .بحث بر سر این بود که نسبتهای این چقدر است ؟ که ایشان در این سوال

 چگونه واقع شود؟ 

  .حجة االسالم والمسلمین حسینی: االن ما نه کاری به نسبت آن نداریم

  .کنیم میس: ما انکار که ن

 .ابتدائاً معلوم شود که اصل آن است .ج: نه! ما نه کاری به نسبت آن داریم و نه کاری به ساختار آن داریم

اصل آن هم در ضرورت آن تمام شود. ما ببینیم آیا اگر ضرورت آن تمام شد خود این بحثها چه دخالتی بر 

 کار استنباط حوزه دارد؟ 

در آخر این جلسات پنج شنبه ها جنابعالی این است که نحوه  .رتان کنمخواهم سوال دیگری از حضو من می

 .یا عین همین موضوع بحث قرار گیرد ،ی بحث و گفتن و ادامه ی بحث های خود حضرتعالی پاالیش شود
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جمع بندی مطلب این است که موضوع بحث پنج شنبه ها این است  .دراینجا یک جمع بندی داشته باشیم

اصوالً  .که تعریف از عقل به اراده وایمان شود هیچ عیبی ندارد و به تولی تعریف شود هم هیچ عیبی ندارد

عین کار عقالنی است ؟ یعنی نسبتی که با خدا داریم عین همان است یا غیر از آن است ؟ آیا نظام  ،ایمان

 بسیار خوب! نظام ارتباطاتی با خدای متعال است.  ،گر نظام استاست ؟ ا

ولی آیا این عین نظامی است که تولی است ؟ تولی به خدای متعال و حضورش و تصرفش در امور از جمله در 

مفاهیم و از جمله در استفاده ی از خود کلمات عین همان اولی است و امر دومی نیست ؟ یا این که نه ! اینها 

  .کند ولکن این مطلب حل نمی ،درست است که یکی از آنها برای دیگر محور است .ح مختلفی دارندسطو

حاصل آن عبارت از این است که ما برای بحث هایمان از بحث اصول با  .گردیم حاال ما به حاصل آن بر می

در فلسفه به یک مطلبی بحث نظام فکری و تا بحث معادالت آیا واقعاً احتیاج به امری نداریم ؟ یا اینکه 

 احتیاج داریم؟

 به چه دلیل ما احتیاج به فلسفه داریم ؟ .حجة االسالم میرباقری: مهم نیز همین است که این تمام شود

باید تبیین شود که چر ا تعبد نیاز به عقل دارد ؟ و معنای عقل چیست؟ وچرا جریا ن عقل را به فلسفه 

تاب و سنت نخوانیم و همان فلسفه مان را نیز از کتاب و سنت بدست تعریف کنیم؟ چرا ما از ابتدای امر ک

نیاوریم ؟ چرا شروع مان از این نباشد که بگوییم : وحدت و کثرت چیست؟ و آخر کار معنای این امر آن 

ما از ابتدای امر کتاب و سنت را بخوانیم  .کنیم شود که داریم قضاوت خودمان را بر فهم منابع حاکم می می

  .گویند شما نیاز به روش دارید می .کنند چندان اشکال شُل نیست ی که این اشکال را میکسان

به  .آنقدر شل است که از آب شُل تر است ،حجة االسالم و المسلمین حسینی: اشکال آنها خیلی شُل است

 .توان کشتی گذاشت روی آب می

چرا خودتان  ،یاز است باید در کتاب و سنت باشدگویند : شما نیاز به روش دارید یا نه ؟ اگر به روش ن س: می

 با عقل خود روش را طرح کنید ؟ 

  .ج: این حرف از شُل هم شل تر است
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 به اصولیین هم اشکال وارد است.  ،کنند س: اصولیین هم همین کار را می

این است  برد اولین سوال این حرف را هر کسی بکار می .ج: نه ! این حرف سست تر از حرف اصولیین است

گذارد و  بیند یا چشم خود را بر روی هم می که چشم خود را بر روی خط انداخته و اندازه ی خطوط را می

 گذارید؟  کنید و یا بر روی هم می خواند؟ چشم خود را باز می خطوط را می

 ...س: این چه منافاتی با این دارد که انسان

 بگذار. ج: دل خویش را پاک کن و چشم خود را بر روی هم

  .س: نه ! حتی دل پاک کردن نیز موضوعیت ندارد

 ج: دل پاک کردن هم موضوعیت ندارد.

 ......... نامفهوم.......قبل از دل پاک کردن ،س: یعنی شروع

  "بالعدل قامت السموات و االرض "ج: شروع اولین حرف این است که 

حضرتعالی یک جمله ای را  .ات آمده استس: حاج آقا! این یک جمله از همان جمالتی است که در روای

 فرمایید مبنا را می

 فرمایید؟ ج: نخیر! شما قران را می

خواهند این را مبنا قرار دهید  بلکه روایت است که حضرتعالی می ،س: این جمله را که جزء آیات قران نیست

بالعدل قامت  "ین شود تمسک کرد چون ا برای اثبات این که عقل موضوعیت دارد. به این روایت نمی

  "السموات و االرض

گویید اگر از این روایت بخواهید استفاده کنید و گاهی است که ما اول کار سوال  ج: نه ! گاهی است که می

برید ؟ شما به کودکی که یا د  آیا در این صورت روش بکار نمی ،کنید کنیم که شما مطلقاً آن را حذف می می

 شود ؟  مکلف می ،دهید تا با با و ما در بگوید یا قبل از آن که این را هم یاد بگیرد می

سال نشود نما پیدا کرده تا اینکه  9تا 7این کودک  .اینکه خنده آور و مضحک است ؛ واقعاً مضحک است

 ممیز شده و به او روش القا شده است. 
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یعنی اگر دردست معصوم سالم اهلل  ،اگر بدانیم آنجا هم باید با یک روش .س: خوب! آنهم محل کالم است

 کرد.  بگونه ای دیگر اورا بزرگ می ،علیه بود

عیبی ندارد که بگوییم که در عالم .م دیگری تشریف داشته باشندج: معنایش این است که اصالً در یک عال

  .شود تعلیم مالئکه به گونه ای دیگر واقع می ،ملکوت

 توانیم یک روش دیگری بکار بگیریم ؟  س: در عالم دنیا هم نمی

ی علّم اآلدم االسماءَ کلّها ثم عرضهم عل"ج: در عالم ملکوت که اصالً این خصوصیات نیست، وقتی که 

خالف این در زندگی روزمره ی اینها  .آن تعلیم اسمائی که بر آدم )ع( شد اصالً از این ابواب نبود "المالئکه

 خواهند خانه بسازند.  است ؛ یعنی می

  .س: خوب! آن هم ممضی نیست

 ج: نه! این ممضی نبودی........

کنیم ؟ وگرنه  اینکه چه کاری میس: نه ! ما دنبال این مطلب هستیم که ببینیم چه کاری درست است یا 

 .شود ممکن است کسی بگوید : حکما ء هم هزار تا کار کرده اند این که دلیل بر صحّت نمی

ج: این عیبی ندارد که بگوییم : معیار صحت چیست؟ ما هم حرفی نداریم بعد ببینیم که خود همین کاری را 

یم ببینیم اگر ما اصالً قایل شویم که از نظر دین با خواه کنیم؟ ما می دهیم واقعاً چه کار می که انجام می

شود. انسان در خود فرو رفته و سکوت کند. خود این یک کاری است و  اشراق افالطونی مطلب حل می

  .کند بگوییم این کار مطلب را تمام می

افالطون روزی  گویند می .خواند؛ شما تشریف ببرید اصالً کتاب خواندن و قران خواندن وروایت خواندن نمی

در  .شد زدند و مطالب هم منتقل می زد و نه شاگردانش حرف می نشست نه خودش حرف می یک ساعت می

 ،این صورت بگوییم : شکی ندارد که کوچکترین شاگرد معصومین هم از بزرگترین افالطون هم بزگتر است

 .کنیم تا مطلب برای ما روشن شود نشینیم و سکوت می خوب! در حرم او می

 چه اشکالی دارد ؟ اینکه ما بگوییم حتماً عقل... .س: ممکن است کسی بگوید همین درست است
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ولی این یک کاری است که این کار را باید معین  .ج:بله ! ممکن است کسی همین را بگوید و عیبی هم ندارد

؟ آیا ابتدای صبح در کنید که چگونه واقع شد؟ نسبت این کار به شرع باید معلوم شود که چگونه واقع شد 

 خانه شیر یا خط کرده اند و پیدا شد ه که باید بروند و در حرم بنشینند؟ 

 فهمد که باید این کار را انجام دهد.  یقینی حاصل شده و می .س: آن هم اشراقی است

 شد !  ج: خوب! اگر اینگونه شد اصالً چه لزومی دارد که کتاب فرستاده شود ؟ اشراق می

نهم یک طریق اشراق است. خداوند در عالم اینگونه انتخاب کرده است به ما چه مربوط است ! ما س: نه ! ای

 که خلیفه ی خدا نیستیم!

گیرم( واقعش این است  ج: اگر بنا باشد که اینگونه صحبت شود ) حاال من دیگر بیش از این وقت شما را نمی

 آیا دخالت....دانیم که ببینیم  که ما برای بحث یک سیری را الزم می

 س: عقل یعنی چه ؟ و دخالت آن کجا است؟

اگر  .عقل به والیت و تولی تعریف شده است .برای شما تعریف شده است "عقل "ج: جناب آقای میرباقری ! 

اینکه تعریف عقل چیست یکی از بحث  .بخواهید درخود آن بحث وارد شویم باید در مباحث عقل وارد شویم

 علم وعقل و......... .قل داریم همین تعریف عقل استهایی که در باره ی ع

خود تعریفی است و کتاب باب العقل و الجهل  ،س: آن تعریف غیر از تعریفهای روایی است ؛ یعنی آن تعریف

  .دهد در اصول کافی یک تعریف دیگری برای عقل می

 ج: عیبی ندارد. 

 کنیم؟  س: من عرضم این است پس اگر بنا است ما متعبد به وحی شویم خود این را به چه استنادی قبول می

 ج: پس بحث عقل را نداریم بحث تعبد عمل چیست؟ مایک بحث داریم و دو بحث نداریم. 

 س: جریان تعبد در منزلت در یک منزلت خاصی است.

و آیا تعبد چه نسبتی به علم یا به بحث یا به  .شود ممحض میبر روی صرف تعبد  ،ج: بحثی را که ما داریم

امور دیگر دارد ؟ و نسبت آنها چگونه است ؟ هدفی را که از این بحث داریم و ضرورتی را که دارد چیست ؟ 
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آید اگر بنا باشد تعبد را در تمام میدانها مورد دقت قرار دهیم شما بگویید در تعبد به عقل هیچ  به نظر ما می

  .حتیاجی نیستا

شود ؛ بنا  شود، بهرحال بگونه ای محرز می این مطلب یا برای جلسه یا برای حضرتعالی ویا برای ما محرز می

قدم دوم وسوم این است که حاال موضوع کار  .شود به احراز این مطلب است که قدم دوم و سوم بر داشته می

ضرورت تمام  ،باشد ؟ ما تا وقتی که برمحور تعبدجلسه ی ما چه امری باشد؟ بعد این است که هدف آن چه 

توانیم ؛ یعنی بر محوری که پیش فرض آن محور تمام شده است تا خالئی اثبات نشده است  نشده است نمی

آیا در بندگی خالئی وجود دارد ؟ اگر بنا شد وجود داشته باشد آنوقت قدم دوم آن  .در بندگی حرفی نیست

 شود. برداشته می



 بسمه تعالی

 جریان تعبد در جامعه اسالمی

 2جلسه 

2507 

 ضرورت تعیین فهرست دقیق و منسجم برای کلیه مباحث دفترعنوان جلسه: 

 75/2/7تاریخ: 

  استاد: حجةاالسالم والمسلمین حسینی

 تنظیم: گروه تحقیقات مبنائی )دفتر فرهنگستان علوم اسالمی(

  فهرست     

 و ضرورت توجه به فعالیت و تأثیرات آنها« های اطالعاتی شبکه»مقدمه: ظهور  

 1 ص در امور فرهنگی    

 1 با ابزارها و تکنولوژی جدیدص« ارتباطات»العاده  توسعه فوق -1 

 1 ص ضرورت تأمل بر نقش توسعه ارتباطات و تکنولوژی جدید در مقابله با دین -2 

 2 ص ها و تنظیمات فرهنگی های اطالعاتی در داده بررسی نقش شبکهلزوم  -2/1    

 2 ص هزار بانک اطالعاتی به تجار و مدیران اقتصادی 200دهی  استناد به سرویس -2/2    

  برای مقابله با سیل شبهات« نظام فکری منسجم»ضرورت برخورداری از  -3 

 2 نوین دنیای کفرص    

 3 ص هنگی متناسب با توسعه ارتباطاتطرح شبهات نوین فر -3/1    

 5 ص«مفاهیم و ابزار کاربردی»جویی از  ورود کفار به میادین مسلمین با بهره -3/2    

 5 ص به صحنه آمدن فرهنگ جدید کفر با استفاده از تکنولوژی جدید ارتباطاتی -3/3    

 2 ص طالعاتیهای ا مقید نبودن فعالیت فرهنگی به سیاستها و سیاسیون در شبکه -5 
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 2 ص اطمینان به شکست کفار به شرط حضور مسلمین و ارائه نظام کامل -2 
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  بِسْمِ اللّهِ الّرحْمنِ الّرحیمِ

  

  ات آنها در امور فرهنگیو ضرورت توجه به فعالیت و تأثیر« های اطالعاتی شبکه»مقدمه: ظهور  

ای که ظاهرا خارج از موضوع بحث است ولکن دخالت  حجةاالسالم والمسلمین حسینی : در ابتدا مقدمه    

در موضوع دارد را ذکر کرده و دقت کافی شما را بر آن را تقاضا دارم. بعد از بیان مقدمه، ببینیم آیا شرایط 

 تکلیف در این مقدمه اثری دارد یا خیر؟

 با ابزارها و تکنولوژی جدید« ارتباطات»العاده  توسعه فوق -1 

گفتند  گرفت که به آنها وسایل الکتریکی می با وسایلی انجام می« ارتباط»سال پیش  20در سابق حدود     

کردند، یعنی جریانی که به وسیله حوزه مغناطیسی درست شده است، در زمانی که  که با الکتریسیته کار می

ن، ایستگاه رادیو زدند، برای رسیدن صدا به قم، اصفهان و یا شیراز، بایستی ایستگاههای تقویتی در تهرا

متعددی را بوجود آورند که سرعت و قدرت نفوذ آن هم طبیعتا محدود بود، چرا که کار آن با موج 

کتریسیته که در این کنند نه ال مغناطیسی بود. بعد از مدتی که الکترونیک کشف شد. دیگر با الکترون کار می

از آیت « فریدگار جهان العاده را که وسیله ارتباط بین مفاهیم است با سرعت فوق« کامپیوتر»صورت توانستند 

آنرا بعد از کتاب فیلسوف نماها نوشتند( آمده است که  1330)که در سال « حفظه اهلل»اهلل مکارم شیرازی 

واهند با دستگاههای الکتریکی انجام دهند یک آسمان خراش کاری را که مغز یک انسان انجام میدهد اگر بخ

طبقه المپ الزم دارد که برای خنک کردن آنها نیز یک آبشار نیاگارا مورد نیاز است. بسیاری از این  150

گیرد اگر با موج الکتریسیته بخواهد انجام گیرد یک چنین امری را  فعالیتها که در مغز انسان صورت می

افزار  گروههای مختلف و فراوانی کار و تحقیق دارند و نرم« هوشمندی کامپیوتر»الن در زمینه طلبد لکن ا می

نمایند و این مشکل به کلی از بین رفته است بدلیل اینکه مسأله الکترون و حرکت نور و فیبرهای  تهیه می

 نوری و سلیس مطرح شده است.

  جدید در مقابله با دینضرورت تأمل بر نقش توسعه ارتباطات و تکنولوژی  -2 
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باشد؟! آیا واقعا قضیه هیج فرقی با  چیست؟! اثر آن در مقابله دین چه می« ارتباطات»حاال اثر این امر در     

سابق پیدا نکرده است؟! مسلم است که با سابق تفاوت بسیاری پیدا نموده است. در زمان بکارگیری 

کند، باید حلقه نوار به وسیله  ی بود؛ یعنی مثال میکرو میالکتریسیته حتما حضور کتابخانه، یک حضور اول

حرکت مکانیکی یک الکترو موتور گردش کرده و تمام صفحات را ورق زده تا برای پیدا کردن یک کلمه 

ابتدائا آن صفحه و سپس آن کلمه را بیاورد. اگر شما یک قسمت بزرگ از یک کتابخانه را در یک میکرو فیلم 

، در ابتدا باید این غلطک، مانند غلطک نوار گردش کرده تا اینکه آن کتاب و سپس آن داخل کرده باشید

 صفحه آمده و در پایان درشت نموده و به آن صفحه برود.

  ها و تنظیمات فرهنگی های اطالعاتی در داده لزوم بررسی نقش شبکه -2/1 

اید، در این صورت بدون  بند نموده را آدرساید و کلمه  ولکن در زمان حاضر شما به کامپیوتر آدرس داده    

گیرد، قدرت ترکیب کردن و تجزیه کردن  اینکه از این کارها واقع شود بالفاصله کلمه جلو چشم شما قرار می

)که اساس استدالل و مغالطه است( را دارد، یعنی چه چیزی را در کنار چه چیزی گذاشته و چگونه بگذارید 

ای که به نام وسیله الکترونیکی پیدا شده است هم سرعت  ت بیاید. این وسیلهای از آن بدس که چه نتیجه

را فراهم ساخته است. از ابتدای زمانی که « شبکه»تواند ایجاد کند و هم زمینه  شدید بین مفاهیم را می

 گذرد. نمی« یک دهه»شبکه درست شده است تابحال عمر آن بیش از 

  ر بانک اطالعاتی به تجار و مدیران اقتصادیهزا 200دهی  استناد به سرویس -2/2 

به این جمله از صفحه آخر کتاب... وزارت بازرگانی، توجه فرمائید. بر روی عبارت فکر کرده و زود قضاوت     

 نکنید، بلکه ببینید که آینده چگونه خواهد بود؟!

ین  رسانی کامپیوتر تجارتی شبکه اطالعتواند با تماسهایی که با  االن بازرگانان و شرکتهای متبوعی فالن می    

المللی برقرار شده  رسانی کامپیوتری تجارتی بین قسمت یکبار دیگر دقت کنید: با تماسهایی که با شبکه اطالع

الملل فراهم آمده است این تجار و  است( امکاناتی برای معرفی تجار و بازرگانان ایرانی در محافل تجاری بین
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هزار بانک  200شرکت متبوعه خود و حیطه فعالیتهایشان را در معرض دید بیش از توانند  بازرگانان می

 « اطالعاتی در جهان بگذارند

هزار نفر بلکه 200نیز اینگونه خواهد شد. نه « امور فرهنگی»نسبت به « های بانک اطالعاتی شبکه»فردا     

میلیون نفر مشترک دارد که تمامی 22هزار بانک! بنا به نقل آقای مهندس مرعشی یک بانک از آنها 200

 شوند. مشترکین آن از مدیران یا مدیران فرهنگی، یا مدیران تجارتی محسوب می

ما « نظام فکری»مطلب مهم قابل توجه این است که در چنین شرایطی به هر میزانی که قدرت فراگیری     

محدود خواهد بود. یعنی مانند به غار رفتن و دعا کردن به حضرت ولی « حضورمان در مقابله»محدود باشد 

اوند آیت اهلل ربانی )رحمةاهلل عصر)عج( و نفرین کردن به دشمن خواهد بود، البته این نیز خوب است، اما خد

کنیم!  علیه( را رحمت کند، یکی از مراجع در قضیه تبعید امام خمینی به ایشان پیام داده بود که ما دعا می

دهند، اگر مخلص باشند خدا  ایشان پاسخ پیام را اینگونه داده بودند که اینکار را که پیرزنها نیز انجام می

 به شما قدرت مرجعیت داده است. این دعا که تکلیف شما نیست.کند! ولکن خداوند  مستجاب می

 برای مقابله با سیل شبهات نوین دنیای کفر« نظام فکری منسجم»ضرورت برخورداری از  -3 

شنویم و تهاجم کفر رإ وو بر کلمه توحید با این ابزارها در این ظرفیتها  حاال واقعا ما که این اخبار را می    

م است که اگر بدون حکومت بخواهیم با آنها مقابله کنیم، نخواهیم توانست اگر هم حکومت نمائیم، مسل می

ها وحدت و  ای که در همه صحنه باشد، به نحوه« حکومت فکری»و « نظام فکری»داشته باشیم ولی بدون 

کثرت حرفمان یکی نباشد، این نیز تک نفره به جنگ دشمن رفتن است. در حال حاضر در مقابل ما 

هزار بانک اطالعاتی در امور بازرگانی است، اگر در امور فرهنگی هم به این میزان نباشد بزودی به این 200

آورد، چگونه باید عمل کنیم؟! آیا  رسد. ما در این دنیایی که سیل شبهات و مغالطات، هجوم می حجم می

از این « حوزه»رسد  به نظر می بایستی تک تک آنها را جواب دهیم یا باید به نحوه دیگری عمل نمائیم؟!

چه اتفاقاتی رخ داده است اما آنهایی « ارتباطات و اطالعات»مطلب چندان اطالعی نداشته باشد که اخیرا در 

 اند چه تهیأ و آمادگیهایی بایستی پیدا نمایند؟! که مطلع شده
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  ایجاد شبهات نوین فرهنگی متناسب با توسعه ارتباطات -3/1 

ما قرار گیرد؟ در حال حاضر که واقعا شبهاتی « موضوع فکر»ری باید باعث تأمل ما شده و یعنی چه امو    

کنند )مگر اینکه ما خودمان به آنها یاد دهیم. به این صورت که  همانند شبهه آکل و مأکول را که مطرح نمی

رد( گوش آنها هم ای را مطرح ک شود یک چنین شبهه بگوئیم، ضمنا اگر به یک چنین امری معتقد باشید می

توسعه عدالت »و « توسعه تفاهم»و « توسعه امنیت»چندان به این شبهه بدهکار نیست، چون االن برایشان 

آنها « نظام فکری»گردد  برمی« برتری فرهنگی»که به « توسعه تفاهم»خواهند در  مطرح است. می« اقتصادی

 گذارد داشته باشد و دراشند. قدرت فراگیری بیشتری را نسبت به مسائلی که برابر آن می

رسد که واقعا خداوند  شود مقابل کفار ایستاد. به نظر می باید گفت که به صورت شاه سلطان حسینی نمی    

متعال کفار را بمانند چوب بر گرده مسلمین قرار داده است تا آنها را متوجه معنای والیت و تولی کند و 

ا به آنها یاد دهد واال اینها آن حال را ندارند. اگر دفاع از معنای توسعه حساسیت در تقرب و خالفت ر

شود  مان باشد که هست باالترین مطلبی که از ما خواسته می معصومین )صلوات اهلل علیهم اجمعین( وظیفه

 این است که این امر را کوچک نشماریم و نسبت به آن مواظبت داشته باشیم.

ها شده و در تمام اینها جستجو نماید تا ببیند  ردم و یا تلفن وارد این شبکهتواند با استفاده از م یک نفر می    

کند، چه  چه خبر است؛ یعنی بایستی دقت کرد که، تمایالت بشر، اصطکاک و شدت چرخشی را که پیدا می

و  عالمی از شهوات را ساخته و به دنبال آن چه عالمی از مغالطات را به دنبال خود میآورد! یعنی تمایالت

شود و این مغالطات نیز فقط مغالطات  های شیطانی پشت سر آن فرم پیدا کرده و تبدیل به مغالطات می تولی

در مفاهیم نخواهد بود بلکه هم در مفاهیم و هم در روابط و اشیاء است. مقابله با آنها نیز بدون داشتن یک 

آید که   عقل چکاره است و... به نظر ما میای از بحثها که حاال امکان ندارد. نسبت به مجموعه« نظام فکری»

باشند  می« طریق تولی عبد نسبت به موال»، «عقل»است و « طریق والیت موال نسبت به عبد»، «شرع»دقیقا 

و هر دو نیز به یکدیگر متقوم هستند؛ یعنی تعریفی را که برای عقل در حضور در قانون داریم طریق تولی و 
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شود برخورد و جنگش کیفیت دارد، بهرحال  ا فاعلهای دیگر هم که روبرو میکیف تولی است و این عقل ب

 خواهند خود آن نوعی از نبرد است. کفار در نظام عالم می

 «مفاهیم و ابزار کاربردی«جویی از  ورود کفار به میادین مسلمین با بهره -3/2

اند  و از نظر حساسیتهایشان درست کردهمتأسفانه در حال حاضر ابزارهایی را که از نطر مفاهیم کاربردی     

اند و این مطلب،  اند. تا جایی که به داخل خانه مسلمین آمده اند، پر کشیده هایی هم که حق نداشته به دامنه

دانید  تعارف هم ندارد. در عین حال که تلویزیون جمهوری اسالمی از هر جهت محترم است و خودتان هم می

رام را دارم ولی الگوهایی که از نظر روانی برای پرورش در خانه ما از طریق که من نسبت به آن کمال احت

شوند تلویزیون را بردارند مگر  آید چه الگوهایی هستند؟ حاال شما بگوئید آنهایی که متوجه می تلویزیون می

مگر اینکه توانند به فرزندشان بگویند که به بیرون از خانه رفت و آمد نداشته باشد و کسی را نبیند  می

بخواهند به کوه بروند ود ر غار بنشیند. بر فرض هم اگر ما توانستیم یک غار یا یک انزوایی را هم درست 

کنیم، آیا اکتفای به همینها و نرفتن در سینه دشمن، کار را تمام خواهد بود یعنی به دشمن اجازه دهیم که 

ایم. به قول بنده خدایی که  اهی را پیدا کردههمه جا را فتح کند و بعد بگوئیم ما و دوستان خصیصمان ر

ایم و ما و دوستانمان و در عالم یک چشمهایی هستند که عالم را  گفت: ما یک راه نزدیکتری را پیدا کرده می

آید که اگر این چشمها در کار بود، چشم رسول  کنند. این حرفها یعنی چه؟ من به ذهنم می کنترل می

آورند؟ خوب!  و سلم( که نافذ بر کل تاریخ است، چرا ایشان برای جنگ تشریف می اهلل)صلی اهلل علیه و آله

پرستند، عیبی ندارد بپرستند. ایشان به وجود مبارک سیدالموحدین  کنند و بت می ای با خدا مخالفت می عده

با اصحاب  فرمودند که شما هم ای از اصحاب، سری می مزه و جعفر و عده ابیطالب )علیه افضل صلوات بن علی

شوند  سرتان صحبت کنید و کاری به دیگران نداشته باشید! ولی قضیه اینگونه نیست بلکه ایشان راضی نمی

که کسی نسبت به خدای متعال تجری و مقابله داشته باشد. روبروی آنها تا کشته شدن عزیزترین عزیزانش 

با خدای متعال « شیطانی»کسی و چیزی توانم بپذیرم که در عالم تکوین  فرماید: من نمی ایستد و می می

 برخورد نماید.« ملکوتی»برخورد کند بلکه باید 
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  به صحنه آمدن فرهنگ جدید کفر با استفاده از تکنولوژیهای جدید ارتباطاتی -3/3 

کنیم که اگر نتوانیم وحدت و کثرت حضورمان را توسعه دهیم و نتوانیم به زودی  ما در جهانی زندگی می    

آید؛ یعنی ادبیات فرهنگ جدید دیگر ادبیات قلم و بیان گذشته  برویم شبکه به سراغ ما می« شبکه»اغ به سر

باشد که مفاهمه جدید را خواهد داشت. مثال تلویزیون  نیست بلکه یک ادبیات برخورد جدید به مفاهیم می

خواست با قلم  ن، اگر یک نفر میدهد که اصال مکروه ندارد، آبشار و دریا و گل و مانند آ مناظری را نشان می

این گل و بهار و آب و جویبار را تشریح کند واقعا چه اندازه الزم بود بنویسد تا بتواند این را توصیف کند، هر 

کشید تا مثال در نیم  توانست قدرت تخیل را بازی دهد، الاقل مدتی طول می اندازه که نویسنده ماهر بود و می

دودی ترسیم نماید در حالی که تلویزیون در عرض یک ثانیه این صحنه را به ذهن صفحه آن را به میزان مح

کند )به این حرف توجه  ای قرار داده است که بجای انسان، خیال می ها را بگونه رساند و توالی این صحنه می

صت بگوئید آورد که به شما فر ها را پشت سرهم می کند( آنقدر صحنه گویم: بجای انسان، خیال می کنید می

گیرد. شما از این به بعد این  حاال این خیال، خیال بدی بود یا خیال خوبی بود. فرصت این امر را از افراد می

ای روبرو هستید که افراد این جامعه به  نخواهید داشت بلکه با جامعه« تصویر»در شکل « تخیل»را فقط در 

کند. اصال  گیرد و قبضه می اذهان جامعه شما را فرا میها هستند که  ها مربوط خواهند بود و این شبکه شبکه

دهد، مگر اینکه شما نیز قدرت داشته باشید در شبکه حاضر شده و در آن میدان بر  به استدالل شما راه نمی

تر باشد. در هر امری  تر و جامع ای که وحدت و کثرت مطلبتان وسیع آنها غلبه کرده و پیروز شوید. به گونه

نید که آنها نیز مقابله کرده و دو باره شما نیز کلماتی را با همان سرعت و در همان میدان کنار هم حرفی را بز

 گذاشته و در آن میدان مقابله بر آنها پیروز شوید.

  های اطالعاتی مقید نبودن فعالیت فرهنگی به سیاستها و سیاسیون در شبکه -5 

در حال خارج شدن از قدرتهای سیاسی است؛ یعنی  باید دانست که در زمان حاضر هدایت فرهنگی    

نگاری و کمپانیهای خبری نیست بلکه االن شما با تلفن وارد شبکه شده و در شبکه در  همانند زمان روزنامه

های مختلف حضور پیدا میکنید، آن هم بدون اینکه بخواهید از کسی اجازه بگیرید. ورودتان به  حلقه
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لب خودتان، اجازه از هیچ کسی را الزم ندارد. شما در باب موج مجبور هستید های مختلف و ارائه مط حلقه

ای اصوال  المللی حد و مرزی را برای خودتان تعریف کنید. در باب خبرهای روزنامه تحت قوانین بین

شما نمایند. ولکن این ابزار جدید، میدانی را باز کرده است که اگر  بندی می کمپانیهای خبری اخبار را دسته

تواند جلوی شما را بگیرد مثال بگوید که فالن سر دبیر با چاپ  از نظر فرهنگی نیرومند باشید هیچکس نمی

میلیون نفر  22ید در شبکه حاضر شده و مطلب خود را ارائه دهید که مستمع شما نیز در یک بانک،  فالن

است، مسلما اگر حضور شما در هزار بانک ایجاد شده  200گویند در بخش بازرگانی  است. حال آنکه می

 شود. پذیری شما بسیار زیاد می مفاهیم، سعه نداشته باشد و در مفاهمه تکامل پیدا نکرده باشید، آسیب

  اطمینان به شکست کفار به شرط حضور مسلمین و ارائه نظام کامل -2 

ای در سال  اهلل خامنه تبعات فرهنگی این مطلب نیز همان خواهد بود که مقام معظم رهبری حضرت آیت    

« انفجار اطالعات»فرموده بودند، و روزنامه رسالت هم از ما سؤال کرد که در باره « انفجار اطالعات»پیش آنرا 

تواند در مقابل او قرار گیرد و این رتبه از  گوئید؟ من گفتم: اسالم غالب و پیروز است و کفر هم نمی چه می

تواند در مقابل اسالم به پیروزی  دهد و با این کار نمی را توسعه می« اباضطر»برای کفار، « توسعه اطالعات»

های شکبه حضور پیدا کند،  برسد ولی این به شرطی این است که ما نظام کاملی را که بتواند در همه صحنه

، «یعلوم کاربرد»کنند، یعنی  داشته باشیم. اگر این نظام را نداشته باشیم که آنها مردم ما را تسخیر می

توسعه حساسیت و تحریک را خواهد آورد و بعد اگر شما جواب صحیحی نسبت به آنها نداشته باشید آنها 

ماند! او هم  کنند. هر چه شما بگوئید که این ارضاء ناقص است و پا برجا نمی تحریک مردم را ارضاء می

 گوید: بسیار خوب! در آن موقع شما که نیستید بلکه من هستم. می

  

  ارائه فهرست جامع مباحثهیه و 

رسد که ما باید کاری را برای خودمان  بعد از این مقدمه که مقدار زیادی از وقت را گرفت، به نظر می    

ترسیم نمائیم که در این ترسیم کار، در ابتدا الزم نیست که ما مباحث خود را به صورت یک نظام در یک 



35  ······························································································································································  

دارم که مفاهیم در آن از اول تا آخر، انسجام داشته باشند، کتاب تحویل دهیم. ولی فهرست جامعی را الزم 

حتما باید بتوانیم آن فهرست جامع را در باالترین افق تنظیم کنیم. در رتبه اول به عملکردها و محبتهایی که 

 عالی در همکاری مطلب دارید یقین داشته و انتظار زیادی از شما داریم. حضرت

  در فهرست« محوری، تصرفی و تبعی»ث در سه سطح لزوم رعایت انسجام مباح -1/1 

ترین مهره تا  شناسی را خواهیم داشت. یعنی عدم انسجام و عدم تالئم را بین زیربنایی در رتبه بعد آسیب    

ترین مهره تشخیص دهیم، چه در سطح تبعی که منطق صوری است و چه در سطح تصرفی که  روبنایی

یم انسجام آنها را تمام شویم باید بتوان ای که وارد می منطق مواد است و چه در سطح محوری، در هر مهره

 کنیم.

  مباحث« انسجام»فوائد و نتایج  -1/1/1 

 حاال اگر انسجام تمام شود، چه خاصیتی دارد؟ 

 افزار امکان تبدیل شدن به معادله ریاضی و نرم - 

در  شود که انسجام داشته باشد؛ یعنی افزار و معادله ریاضی تبدیل می ها وقتی به نرم اصوال مفاهیم و مهره    

شود و به هر  شرایط انسجام است که ارتباط توسعه مفاهیم آن به یکدیگر نیرومند شده و قابل توسعه می

 شویم. اندازه از یک ضعف هر چند کوچک غفلت داشته باشیم.از آن ناحیه، دچار مشکل می

  تبعی بخشهای مختلف

رسیم نیرومند نباشیم، در آن  ی میچنانچه در بخش محوری نیرومند باشیم ولی هنگامی که به بخش تبع    

صورت قدرت هماهنگی مفاهیم تبعی بخشهای متعدد را نخواهیم داشت. اگر این قدرت را نداشته باشیم چه 

توانیم مفاهیم تبعی را کنار یکدیگر گذاشته و سپس نتیجه  خواهد شد؟ باید بگوئیم که در این صورت نمی

  گرفتن قدرت هدایت فرهنگی و هدایت احتماالتدر دست  -خاص را در ذهن مستمع بیاوریم. 

)یعنی هدایت « هدایت فرهنگی»حاال اگر این کار صورت نگیرد چه خواهد شد؟ در این صورت قدرت     

دهیم و اگر خدای ناخواسته دشمن ما در شبکه این قدرت را  احتماالت( در تهیه زمینه گمانه را از دست می
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ترین  ای خواهد کرد؛ یعنی ما باید برای حضور در مقابله فرهنگی، ریشه داشته باشد اوست که بر ما غلبه

باشد، چون در توسعه کمی شما  آن مهم نمی« توسعه کمی»قسمتهای بحث را با کمال دقت تنظیم کنیم 

 توانید از تمام افرادی که در عالم هستند و به اسالم عالقه دارند کمک بگیرید. می

  یاری شدن از طرف متعهدان به انقالب و اسالم در این رزم فرهنگی - 

اگر بتوانید پایگاه و مبنای حرفتان را از انسجام نیرومندی که بتواند در هدایت مفاهیم متعدد حضور     

فتح را « دامنه تفاهم فعلی فرهنگ جهان»و « گستره تفاهم»داشته باشد برخوردار نمائید، به نحوی که بتواند 

کند در این صورت از سراسر عالم برای شما یاور و کمک خواهد آمد چرا که قلوب در دست خداوند متعال 

است. اگر شما درما خواهد بود شیعیان ایران و غیر ایران، عالقمندان به اسالم و انقالب در ایران و غیر ایران 

ر من اگر علم اصول متقنی هم تأسیس شود به شما ملحق شده و کارتان را جلو خواهید برد همچنانکه به نظ

کنند. اصل قضیه این است که  طالب همراه شما خواهند آمد. طالبی که در انقالب هستند تنگناها را حس می

ترین سنگر مقابله با دشمن است را باید تمام کنیم. اگر  ترین امر که رفیع ما آن سنگر اساسی را یعنی مبنایی

ای که بخواهیم آنرا به جایی ارائه  اد خواهد بود. در تمام کردن آن هم به نوشتهآن را تمام نکنیم خطر زی

نمائیم، نیاز نداریم. ما آنچه را که فعال الزم داریم تنظیم یک فهرست دقیق جزئی و کلی است به نحوی که 

توان و تالش نظام فکریمان برای خودمان قابل مطالعه باشد و تا آنجایی هم که بذل جهد و استفراغ وسع و 

اش در سطوح مختلف کنترل کنیم. اگر ما برای چنین  پذیری داریم بایستی مرتبا آن مبنا را در آسیب

مقصدی بخواهیم تالش نمائیم ابتدائا نباید بگوئیم حاال اذهان حوزه چگونه و یا اذهان دانشگاه چگونه است؟! 

سحر کفار را درست کرده و نگذاریم که آنها  «باطل السحر»خواهیم  خواهد باشد ما فقط می هر گونه که می

 کنند.« گوساله پرست»ای را آورده و مردم را  گوساله

 رایج دنیای کفر« فرهنگ ضالل»و « بت پرستی مدرن»ضرورت مبارزه با  -1/2 

شود گذشت که گوساله این  دنیا است و انصافا از حق نمی« شهوات»دانید که این گوساله جدید، کل  می    

، خیلی خطرناکتر از گوساله سامری و مانند آن است چراکه مردم از مطامعی که کفار به وسیله «االزمنهشر»
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آورند که بدون تعارف  ل آن هم مفاهیمی را می برند و این کنند، لذت می برای آنها درست می« تکنولوژی»این 

شخصی را با حفظ  - P}   لوازم»ی یعن« آورند. مقدسین از کارشناسها را به دنبال خودشان به حرکت در می

زنم. آقای محمد نهاوندیان از آقایانی است که انسان در باره ایشان بسیار احتمال نماز  احترام شایسته مثال می

دهد. حتما گریه بر مصائب ائمه طاهرین داشته و زیاد هم به والیت حضرت ولی عصر تولی  شب خواندن می

آید که  شکند؛ یعنی به نظرشان می می« معادالت»اشان نسبت به این  مقابله دارد. اما این نمونه افراد جرأت

دانند که با اینگونه اداره کردن، قلوب فرزندان  برای اداره کردن راهی به جز این راه نیست و آن وقت هم نمی

 همین عالقمندان به حضرت ولی عصر)عج( به کدام جهت هدایت شده و چه کسی کانال اراده کردن شده

را « ایقان»است؟! بله، یکی از مقدسین کارشناس کانال اداره کردن شده است.  بلی در زمانی، کتاب ضالل 

اند  اند و یا آنها در زمانی چهار نفر انسان هندی و غیر هندی را پیدا کرده و در جایی آنها را علم کرده نوشته

بتهاجات مادی و مناسک کفار و انتخاب فرهنگ بینیم که مبتال شدن به ادب و آداب و ا اما در زمان حاضر می

آنها برای زندگی و کنار زدن فرهنگ انبیاء، امر رایجی است که حاال اسم آنرا انحراف از طریق کتب ضالل 

در میان است و بحث یک کتاب و یک متفکر و یک انسان در کار « فرهنگ ضالل»توان گذاشت چرا که  نمی

 نیست.

صورت « اداره امور جامعه و حکومت طاغوت»و « اداره غیبت»االن در عالم در شکل  مقابله با اضاللی که    

 گیرد امر بسیار مهمی است. می

  

  

 «ایمان»مبتنی بر « ید

خواهیم انجام دهیم؟ قبول داریم که با یک تهاجمی آن هم  حجةاالسالم میرباقری : ما چه کاری می    

با آن هم فکری نشود، طبیعی است که مقهور این قدرت خواهیم شد. فراگیر روبرو هستیم و اگر برای مقابله 

خواهیم نظام پرورشی اسالم را بدست  خواهیم بدست آوریم؟ آیا می ولی سؤال این است که ما چه امری را می
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کند. از کجا شروع کرده و به کجا  آوریم؟ و مطابق اسالم تعریفی از این نظام بدهیم که برای بشر چه کار می

 خواهیم سازماندهی کنیم؟ کند؟ آیا مجموعه این عملیات را می م میخت

خواهیم. ما بدون  االسالم والمسلمین حسینی : ما قبل از هر امری یک نظام منطقی برای خودمان می حجه    

 توانیم صرفا با آیات و روایات، فتوا بدهیم عین همین امر را در تمام مراتب تعارف منهای علم اصول که نمی

گردد؛ یعنی عقل اینگونه نیست که بگوئیم کیف  خواهیم داشت. همه این مراتب نیز به آن نظام فکری برمی

تولی هم عین کیف والیت است و یک امر موهبتی است و هیچ کار ندارد. این حرف واقعا زیر سؤال است؛ 

ریم و در نسبتها هم هیچگونه یعنی اینکه کسی به این طرف قضیه قایل باشد و بگوید ما به تفاهم نیازی ندا

عقلی است؛ البته عقلی که متعبد است؛ یعنی عقلی که متقوم به شرع « تنظیم نسبت»حضوری نداریم؛ یعنی 

است؛ متقوم غیر از این است که بگوئید: صرفا شرع را داشته باشیم و غیر از این است که صرفا موال را مطرح 

خواهیم که بتوانیم عین نظام  ول بحث شود( ما یک نظام فکری میکنیم. )که این مطلب نیز باید در علم اص

« ایمان»کنیم، بگوئیم: از  شروع می« بدیهیات»اند از  اند و گفته ای که حکمای سابق آن را درست کرده فکری

 نیم اینرا در همه تعاریفمان آورده و نسبتهای آن را تمام کنیم. شروع

 مه جانبه در ارائه ابزار و تعاریف در برابر کفارفایده نظام فکری، توانایی ه -1/3/1 

سازند، خرد کنیم. اگر ابزار داشته باشیم، آن  خواهیم ابزاری را که آنها می گوئیم: ما می به عبارت دیگر می    

وقت اولین کاری را که انجام خواهیم داد این است که باید بتوانیم در یک میدان براساس کار خودمان برابر 

رسانیم؛ یعنی آنها تعریفی  یف آنها، تعریف بدهیم. در این صورت در همان میدان به دشمن آسیب میهر تعر

 برتر از تعاریف ما را نخواهند داشت.

  ضرورت تنظیم مباحث و فهرست براساس سه مرحله از قدرت متیقنات -1/5 

« دنیا»ا که قدر متیقن کارشان گیرد، در مقابل آنه اصل قرار می« ایمان به آخرت»قدر متیقن دین که     

است قرار خواهد گرفت. اگر شما بتوانید لوازم همین قدر متیقن را نظام یافته تحویل دهید حرف آنها رنگ 

و سپس تمام « معارف»باشد، سپس باید از این مرتبه باالتر رفته و  بازد. این کار، اولین مرتبه کاری می می
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ن کار بسیار خوبی است اما در مرحله سوم خواهد بود. مرحله دوم این است امور را از شرع در آوریم. بله! ای

که بخواهیم از قدر متیقن باالتر آمده و با علم اصول و منطق و حکمت جدید از اول آیات و روایات را در 

)خوب  مقابله با آنها تا آخر دیده و مطالب را در این مرحله با استنباط از شرع ارائه دهیم. در مرحله سوم

 توانیم قدم سوم را ابتدائا برداریم. را هم به شرع عرضه کنیم. ما که نمی« دستگاه»عنایت کنید( باید خود این 

 فرمائید قدم اول باید با... )س(: یعنی می    

کنیم. به عنوان نمونه یقین داریم که خدا و  می )ج(: قدم اول را باید با قدر متیقنهای بسیار بسیار کلی    

غمبر و دین وجود دارد و عالوه بر این دنیا، عالم آخرتی هم وجود دارد. اینها قدر متیقنهای عامی است که پی

شود که خدا  معنا ندارد در مورد آنها بگوئیم که اگر آیات و روایات را دیدیم، استغفراهلل و معاذاهلل معلوم می

که رسالت نیست! یا اول و آخر این دنیا همین نیست! یا اگر آیات و روایات را مشاهده کردیم، معلوم شود 

 گوئید. می« اختیار»است و بعد از آن خبری نیست! این چنین که نیست! همین قدر متیقنی را که شما به آن 

 آوریم؟ و چند تا هستند؟ و به چه دلیل قدر متیقن... )س(: همین قدر متیقنها را از کجا بدست می    

 دارید.« اختیار»گیرد این است که شما  ها قرار می که در باالی تمامی قدر متیقن)ج(: اولین قدر متیقن     

شود این است که آیا باید شاملترین قدر  توجه کنید که شاملترین قدر متیقن که دقیقا بر آن نزاع می    

شرع که  گویم: نه! یک چنین چیزی نیست. تولی برای شما است برای متیقن را از خود شرع بگیریم؟ من می

شما فاعل هستید و قدرت تولی دارید. مناسک آنرا «. نفس تولی»برای شرع است نه « مناسک تولی»نیست. 

دارم. اینگونه نیست که خود خدا عبادت یا « اختیار»گیرید. قسمت پایه اول آن این است که  بعدا از شرع می

 کند!  عصیان می

 رت است.)س(:اینکه خدا است و نظام مخلوق است و آخ    

ایم که خدا هست  که ندارد. مگر ما چون فهمیده« قبل از»برای منطق صوری است. « قبل از»)ج(: گفتن     

گوئیم مختار هستیم! صحبت از این حرفها نیست بلکه صحبت از این است که ما به اینکه خدا است مؤمن  می

 ست!باشیم. حاال گفتن اینکه چه کسی این را ثابت کرده است شعر ا می
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 )ج(: پس مؤمن هستیم به اینکه خدا است و اختیار هم داریم.    

 )س(: من عرضم همین بود. بنابراین باید قدر متیقن اولی را    

)ج(: قدر متیقن اولی فقط دو تا است: یکی اینکه خدا هست و دیگری اینکه من مختار هستم. اگر شما     

کنم.  کنم یا در اینکه من مختار هستم تردید می ا هست تردید میاین دو را حذف کنید و بگوئید در اینکه خد

را برای شما مطرح کرد. مؤمن یقین دارد که خدا هست همانگونه که « جابلقا و جابلسا»آنوقت باید بحث 

یقین دارد مختار است. مؤمن در هیچ کدام از این دو مقدمه شک ندارد. آیا کافر در اینکه خدا است، تردید و 

گوید حاال اگر خدا است، تمام کارها را  کند؟ می کند یا در اینکه من مختار هستم تشکیک می می تشکیک

سال  19یا  12یا  10یا  8دهد. نخیر! خدا هست و من هم مختار هستم. حاال سن تکلیف  خودش انجام می

های من است، کاری به  است، کاری به آن ندارم. حاال اینکه سهم اختیار من مطلق یا بعض یا سهمی از اراده

ترین متیقنها هستند  آن نیز ندارم. به این کار دارم که خدا است و من مختار هستم. یا متیقنهایی که اصلی

 که منهای اینها تشریع شرع باطل است.

 )س(: من عرضم همین است که من مختار هستم و بعد...    

 شود. می« تشریع»نوقت بحث از )ج(: همینکه گفتید خدا است و من هم مختار هستم، آ    

 گیرد، ولی اموری را که الزم نیست بحث کنیم، کدام هستند؟ )س(: اینها جزء بحث ما قرار می    

تواند بحث بردار باشد، نه  والیت، تولی،د که ماهیت ذاتشان نمی»گوئیم:  ای را که می )ج(: همین کلمه    

رسانیم که اگر در  کنیم بلکه ما در بحثهایمان به اینجا می اینکه چون جزو حدّ اولیه است ما از آنها بحث نمی

 تالئم ارائه دهید.توانید تعریفی از حرکت و  این تردید کنید، حرکت نیست و نمی

 کنیم. )س(: معنایش این است که باز اینها را اثبات می    

کنیم. کدام یک از اینها است؟ اگر آنرا به اصالت کیفیت  می« نفی یا تنزیه»)ج(: یا اینکه از انکار کردن     

 ایم. ردهکردیم اثبات بود. و اگر به وسیله اینها کیفیت را نفی کنیم، اینها را تنزیه ک تمام می
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 گوئیم اینها با کیفیت تنها تالئم ندارد. )س(: می    

خواهید بگوئید که درست کردن کیفیتها است اینها از آنها،  )ج(: تالئم ندارد، یعنی آنچه را که شما بعدا می    

ازد س شوند حوزه یقین از عقل به معنای نسبی بودن و حضور در نسبیات منزه است ایمان ابزار می تنظیم می

 کند. و با ابزارش هم حضور پیدا می

 )س(: ظرفیت او همان ظرفیت تبعی است؟    

شود به  )ج(: خیر! خودتان یک ظرفیت تصرفی نیز دارد. نسبتهایی که بعدا در تعلق، به شما افاضه می    

ندارد، بعد  تعبیر دیگر شما یک تعلقی دارید و یک کیف تعلقی، که تا آنجا کاری به درست کردن این نسبتها

 کنید. شود و به دنبال آن نظامی را که االن دارید، پیدا می ای می از آن یک افاضه

 فرمائید: کیف تعلق هم تبعی است؟ کیف تعلق ارادی. )س(: آیا می    

اید، ارادی است  )ج(: کیف تعلق اولی، تبعی است اما کیف تعلق دومی را که شما کیفش را ایجاد کرده    

 باشد، عنای صورت در نسبتها نیست بلکه حضور در ارتباط بإ  خدا میولکن به م

)س(: آن حضور، اراده تصرفی است. البته اراده تبعی انسان نیز در... ارتباط نسبیت است لکن از طریق     

 اراده خودش نیست.

)ج(: یک نکته دیگر را هم اضافه بفرمائید که ارتباط انسان با خدا منزه از ارتباطش به مخلوق است و لذا     

در آنجا صحیح نیست که معادالت عقلی را بکار ببرید. در ارتباط شما با خدا که صحبت از معادالت عقلی 

ها  کند اما شما هنوز هم به نظام اراده مینیست. بعد از آن حساسیتهای شما به افاضه خدای متعال، نظام پیدا 

 اید. تشریف نیاورده

 )س(: اراده تصرفی ما نیامده است ولی اراده تبعی ما که از عالم جدا نبوده است.    

)ج(: اراده تصرفی شما در سه رتبه در عالم نیامده است. تصرفش، خواست از خدای متعال و والیتی که از     

آید که  ها می کند، خواهد بود، سپس در نظام اراده لیه خودش یعنی در ایمان پیدا میآنجا در حساسیتهای او

گوئیم کافر و مؤمن  ای که می ها حتما همه )اعم از کافر و مسلمان( قرار دارند مثل همین شبکه در نظام اراده
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است، یعنی میل و  «برائت و تنفر»و « والیت و تولی»در آن هستند، اینجا میدان طرفداری کردن و میدان 

کند. اینجا میدان دعوا است معنای تولید شدن عقل هم همین جاست، حضور شما  نفرت در اینجا مقابله می

کند اصال  شود حتما تحیر به مناسک پیدا می در نسبتها، در کیف پرستشی هم که در این مرتبه روشن می

باشد، به هر مقدار که باشد، بد یا  ز این قبیل میشود ا کیف پرستشی که در اول در ارتباطتان با خدا پیدا می

ضعیف و یا قوی باشد منزه و خالص خواهد بود. آنجا فقط رابطه شما با خداست ولی در اینجا با تمامی قوایی 

در نظام فاعلیت، صف آرائی است. « جند»ید کرد و این  کنند، شما حتما جزو یک جندی که کفار مقابله می

از آنرا نظام فاعلیت بگوئیم اصل و کنه ارتباط خدای متعال به عبد و ارتباط عبد به  اشتباه است که قبل

گذرد. بله! توسعه آن حتما در نظام فاعلیت فاعلهاست. لذا کلمه انقیاد و  خالق، از نظام فاعلیت فاعلها نمی

متعال برای او امتحان گویند: نیت انسان خالص باشد، اگر دچار ضاللت شد اول برزخ خدای  اینکه در آنجا می

گذاشته که آنها نیستند. ولی اگر فضولیهای بیجا کرده باشد و خودش انکار کرده باشد، یک چنین امتحانی را 

کنند. حاال مهم همینجا  که یک چنین امری را مهیا نمی« عمر»کنند. در اول برزخ برای  برای او برگزار نمی

الق و مخلوق و ایمان در آن قدر متیقن محوری آن، رابطه است که هدایت الهی هم در آن سطح ارتباط خ

 باشد. خود بنده با خدا است. اصال رابطه با جامعه و عباد نمی

 شود تا... شود که االن از اینجا شروع می برادر نجابت : این سری از بحثها به این منتقل می    

سری بحثهای تنزیهی داریم که آن خواهم عرض کنم ما یک  حجةاالسالم والمسلمین حسینی : می    

کند، و  بحثهای تنزیهی سر جای خودش باز مرتبه کمال است و خوب هم است که ایمان را از عقل منزه می

گیرد. مانند جنگ است. در این  یک بحثهایی داریم که عقل را به صورت جدی برای مقابله با کافر بکار می

ای دیگر جنگ دارید. البته  و در عالم خارج نیز به گونه حضور در نسبیت در قسمت مفاهیم به یک گونه

گیرد. اگر شما آنجا طرح )یعنی حضور در قانون( نداشته باشید، دست و پای  طراحی جنگ در عالم صورت می

شود، یعنی خداوند متعال، عالم را اینگونه ساخته است. مثال اگر مسلمین واقعا در قوانین و  شما بسته می

« اشیاء»و هم در « مفهوم»داشتند؛ یعنی در ایجاد نسبت بین فاعلیتهای تبعی هم در  نسبیتها حضور
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توانستند کفار را بر زمین زنند. خدا  کردند و می پیدا می« برتری تکنولوژی»حضورشان توسعه داشتند، یعنی 

ه است. اگر فرموده است: زمین را مسخر شما قرار دادم، همه چیز را لطف و انعام فرموده و منت گذاشت

مؤمنین واقعا با غیرت خاص والیت و تولی آمده بود وضعیت را برای راحتی خودشان طلب نکرده بودند بلکه 

خواهیم که با دشمن مقابله کنیم و ما خاصیت آهن و مس و منابع  اگر گفته بودند صنعت را برای این می

میدانی را خالی نگذاشته و به دست آنها خواهیم و به فضل الهی هیچ  طبیعی را برای مقابله با دشمن می

نسپرده بودند آنوقت طبیعی بود که معادالت کاربردی ما در تصرفمان در عالم خیلی قویتر از آنها بود. 

اند به نحوی است که با سرعت  ای را که کفار در تنظیم کردن کلمات خودشان موفق به ساخت آن شده شبکه

ب را کنار یکدیگر قرار داده و به شکلهای مختلف در آورد. حاال من یک تواند مطال بیش از حافظه انسان می

زنم و هر چند خارج از موضوع است ولی تمثیل برای این است که مطلب را به ذهن تعریف کند.  مثالی را می

بود. مقداری خرده شیشه را در « شهر فرنگ»کردند که نام آن  وقتی کودک بودیم یک چیزهایی درست می

ای که با استفاده از  ای گذاشته بودند و چند آئینه نیز مقابل یکدیگر قرار داده بودند بگونه شیشه پشت یک

آمد. این خاصیت  شد، یک شکل جدیدی بوجود می خاصیت انعکاس در آینه اگر یک تکان به آن داده می

درست کردن حرف، عمل  ها در انعکاس نور است. حاال کفار به مراتب شدیدتر از این در مقارنه سازی آئینه

اند. حرف و احتمال درست کردن و بعد از آن به نفع مقاصد باطل خودشان کاربرد کشیدن، طبیعتا ملت  کرده

برای کسی است که نشسته تا کفار « لکافل ایتام آل محمد صلوات علیهم اجمعین کند و واقعا این را رنگ می

ببرند؟! این چه کفالت و سرپرستی خواهد بود که کفار فرزندان مسلمانان را رنگ کنند و به سمت خودشان 

ها آنها را غارت کند اما خاطر ما آسوده باشد، و بگوئیم:  مسلمانان را رنگ کرده و شیطان بتواند به انواع تلبیس

ای را که مواظبت آن بر عهده ماست از این حد تا این حد برای ما محرز شده است و بقیه آن به احراز  حوزه

 ه است.نرسید
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گوئیم این مفاهیم و مطالب از نظر ساختاری بیان شود مثال کسی  برادر نجابت : یک وقت است که می    

خواهد اقدام کند؛ یعنی تولید آن شبکه یا وارد شدن به آن شبکه منهای ساختار منطقی و  است که می

 فرمائید. عالی می منهای مفاهیم آن است که جناب

مین حسینی : در ابتدا، بایستی فهرست مطالب خودمان را بطور دقیق داشته باشیم حجةاالسالم والمسل    

توانیم  در مرحله دوم باید ببینیم براساس همین قدر متیقن در برابر مطالب آنها با چه حضورهایی می

 شود، هدایت کنیم. مفاهیمی را که تولید می

عالی رسیدیم یک وقت  ی میرباقری خدمت جناب)س(: حاال من سؤال را تبیین کنم. امروز که با آقا    

خواهیم تکلیف خودمان را براساس تعریفی که  گوئیم قصدمان در یک جلسه ابتدایی این است که می می

فرمائید: نه! وارد مفاهیم  دهید، معلوم نمائیم یک وقت است که می عالی برای کار فرهنگستان ارائه می جناب

 شویم. می

 «معیار انسجام»امل فهرست مباحث و تعیین لزوم انسجام ک -1/2 

خواهیم. فهرست باید انسجام دقیق  )ج(: نه! ما در سنگر مفاهیم ابتدا باید فهرست مطالب بلکه فهرست می    

داشته باشد و خودمان در اینجا برای این انسجام، مالک و معیار معین کنیم. مثال اگر از منطق تبعی وارد 

ن یک میدان از مفاهیم برای منطق تبعی است. اگر از منطق تصرفی بیایند چگونه شود؟ چو شوند چگونه می

باشد. باید  توانیم برخورد کنیم؟ یک میدان هم برای آنها است. منطق محوری هم که مفاهیم خودمان می می

 هایش به این سه امر محک بخورد. انسجام مطالب این در تمام مهره

 سمت از فرهنگستان یا کار کل فرهنگستان؟فرمائید کار این ق )س(: می    

 خواهیم. خواهد. ما از این جلسه متن نمی )ج(: نه! کار خود این قسمت این جلسه فقط فهرست می    

 باشد. )س(: اول فهرست است و دوم محتوای این فهرست )با آن توضیحی که فرمودید( می    
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کنیم یعنی اینکه این مهره دقیقا به مهره باالیی و  پذیری فهرست را کنترل )ج(: یعنی فهرست و آسیب    

پذیری آن در نظر ما با استخراج وسع و بذل جهد، به صفر برسد در این  کند، یعنی آسیب پائینی ربط پیدا می

 ایم. صورت است که ما کار خودمان را انجام داده

 ای داشته باشیم که... )س(: آن وقت باز یک برنامه    

 دانیم. خواهد کار کند، مطلب دیگری است که ما آن را بحث این جلسه نمی اینکه این چگونه می )ج(: حاال    

  )س(: خیر! برای تولید همین فهرست و ارائه تعریف کاربردی بایستی    

 )س(: تخمینی برای زمان آن داشته باشیم تا حدود آن روشن شود.    

 )ج(: درست است، عیبی ندارد.    

رسد ممکن است در  یا تا دو سال دیگر است. قید زمانی که خیلی مهم نیست، چون به نظر میآن تا محرم 

این بحث یک وقت به دنبال این برویم که بعضی از شبهات مفهومی حک و اصالح شود؛ باید حد این کار 

بعی تولید فرمائید، محوری، تصرفی، تبعی یا اصلی، فرعی، ت عالی می روشن شود. واقعا همانگونه که جناب

کنم که حل نشده جلو برویم. اگر این  شود. من عرض نمی کنیم، اگر این روشن نشود دو باره آفت پیدا می می

 چارچوب دوم باشد...

تواند کار  )ج(: خود همین که ما نیازمند به این مفهوم هستیم و اینکه مفهوم دومی بدون مفهوم اولی نمی    

باشد،  ایم، مفاهیم اثباتی ما می را که طرح کرده« والیت، تولی، تصرف»همین  کند اینرا باید تمام کنیم. مثال

مان را آورده تا به اول نظم تعریف برسیم و  خواهیم سراغ نفی برویم. باید مفاهیم اثباتی در ابتدای کار نمی

 کند؟ ببینیم آیا مراحل مختلفی را ایجاد می

  

  هِ وَ بَرکاتُهُوَالسّالمُ عَلیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللّ    



 بسمه تعالی

 جریان تعبد در جامعه اسالمی

 3جلسه 

2509 

 موضوع: فهرست جامع مباحث فلسفی ـ آیین نامه گردش عملیات

 15/2/75تاریخ: 

طلب حجت االسالم و المسلمین حسینی: در بحث سابق میزان نیاز به نظام دادن مطالب را ذکر کردیم. م

آید که حضرتعالی مشابه آن را مفهوماً در بحث اصول فرمودید که ما چرا به ارائه  دیگری هم بنظر من می

فهرست نیاز داریم آن مطلب نیز در همین مورد است. به نظر من ریشه هر دو آنها یک امر داشته و جامع 

 باشیم.  دارد. اگر مطلب دیگری در خاطر حضرتعالی هست در خدمتتان می

دانید در جلسه یک فهرست از کل بحثهایی که تا حال بوده ارائه شود،  حجت االسالم میرباقری: اگر صالح می

فرمایید  کنم و این ضرورت در بحث فلسفی و نظری تا اواخر آن مراحل که می یعنی ضرورتی که بوده فکر می

ث کنیم. ولی در بحثهای فلسفی بحث توانیم از مبادی آن بح جلو رفته است، فرمودید در علم اصول فعالً می

 تقریباً به نتایج نزدیک شده است اگر آن مراحلی را که برای سیر یک بحث فرموده اید...

کنم و آ، اینکه باید بین دو  حجت االسالم و المسلمین حسینی: مطلب مهمی را به صورت مختصر عرض می

یم بیان کنیم معیّن شود، یعنی اگر کار ما خواه مرز بسیار دقّت شود تا ضرورت مطلبی را که االن می

نباشد و تصنیف و تألیف را به این معنا بگیریم که دسته بندی جدیدی برای مطالب بر اساس مبانی « تألیف»

باشد که  موجود در جهت ارائه و هنر و تبلیغ جدید در جامعه داشته باشیم. تألیف، دسته بندی جدید می

کند. اگر بخواهیم تصنیف را باالجمال تعریف کنیم، یک تطبیق جدید  میتفاهم را برای یک قشر تسهیل 

شود،  قاعده ایجاد می« تأسیس»شده است در  نمودن است، قواعد بر مواردی تطبیق شود که قبالً تطبیق نمی

و زمانی در « مبانی»، گاهی در خود «نظام فلسفی»که این تأسیس نیز زمانی تأسیس در قوانین یک 
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باشد. حال اگر ما باالجمال به این مطلب  ن است. که طبیعتاً زیر بنایی ترین بخش آن، روش میآ« روشهای»

توانیم از قواعدِ روشی استفاده کنیم. خاصّه اگر مرتبه  رسیدیم که تأسیس ضرورت دارد. در این صورت ما نمی

بخواهد بر این تأکید را  تأسیس در منزلت روش باشد، برای اینکه بحث را نظم بدهیم، هر گونه تردیدی که

گوئیم معاونت  کند. یعنی به عبارت دیگر می داشته باشد که اول و آخر بحث چیست کار را دچار مشکل می

بر برّ و تقوی در تحقیق این نیست که تردید و تشکیک در کار وارد کنند، یعنی چگونگی و نحوة بحث حتماً 

کمک بشوند و این کمک شدن نیز هرگز به معنای پذیرش  باید معاونت بر برّ و تقوی برگردد و در تأسیس

باشد. باال بدن ظرفیت دقّت در جهت مقصد، امری  باشد بلکه به معنای باال بردن ظرفیّت دقّت می مطلق نمی

توانیم اولِ کار،  توان نسبت به آن کوتاه آمد، اینکه قرار هست ظرفیّت دقّت را باال ببریم آیا می است که نمی

که یک فهرست کلی، اجمالی بدهید؟ خیر باری اینکه مراحل کار باری فردی که آنراه را طی نکرده بگوییم 

گویند بنشینید و روی مراحل کار فکر کنید، حرف غلطی است، این حرف معلوم  باشد. اینکه می معلوم نمی

ر این صورت باشد خوب د شنناسد چرا که در تأسیس مراحل روشن نمی است که این فرد تأسیس را نمی

را که ذکر کردیم )یعنی اینکه مرتّباً مجموعه « سیر از اجمال به تبیینی»آید؟ این  مراحل چگونه بدست می

شود(. چگونه اینر قاعده مند کنیم؟ آیا بحث آیین نامه الزم دارد یا خیر و  این اصول روشنتر و زیر و رو می

 تواند واقع بشود؟  چگونه همکاری می

توان ظرفیّت دقّت را باال برد؟ آیا فردی روی یک مهره از بحث  قابل دقّت است که چگونه می این سؤال بسیار

محکم بایستد؟ کجای مطلب را بایستی کنترل بکنند و چه انتظاراتی داشته باشند.؟ مفروض این است که 

هست این است که در  خواهیم به نسبت بین امور را پیدا کنیم. بنابراین ابتدائی ترین امری که در نظر ما می

ابتدای کار باید مجموعه ای داشته باشیم، بعد تکامل پیدا کند و مجموعه جدیدی بشود بعد دوباره تکامل 

پیدا کند و مجموعه آخری بشود. یعنی مفهوم اولی را که داریم باید با حفظ مجموعه بودن آنرا پیدا کنیم. 

ند و به صورت دیگری درآید، مفهوم سوم نیز باید به مفهوم دومی را که داریم باید آن مجموعه تغییر ک

اعضاء »توانید بگوئید  بلکه می ،«مراحل خود موضوع»توانید بگویید  صورت دیگری درآید، به اینها دیگر نمی
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در اول کار باید درست بر این امر مسلّط بشوید تا زمانی که بنده برای آقایان تطبیق «. یک مجموعه بزرگ

 شود یا خیر؟ مشخص باشد که درست تطبیق میکنم روشن و  می

ذکر شد که برای پیدا شدن عنوان بحث باید سه کار انجام گیرد. برای مشخص شدن تغییرات عنوان نیز سه 

کار و در مرحله نهایی هم باید سه کار دیگر انجام گیرد، تا نظام شناسایی با فهرست کاری که باید انجام 

باشد! این  گر ما بخواهیم بگوییم مراحل، این دیگر خارج از مراحل علم اصول میگیرد، معیّن شود. بنابراین ا

 باشد. آیین نامه کار بحثی ما می

 )س(: معنای آن فهرست کار است.

توانیم فهرست بدهیم نه برای موضوعی  ، گردش عملیات معاونت است. ما برای معاونت نمی«فهرست»)ج(: 

شود نه  شود و جمعی هم تولید می موضوع پژوهش با این ابزار تولید میآید. فهرست  که در معاونت بدست می

فردی، اینگونه نیست که فردی به صورت خطی، در ابتدا یک مفهوم تجریدی ذکر کند سپس بگوید: الزمه 

این مفهوم این مفهوم دومی و الزمه آن نیز، این مفهوم سومی است. اینگونه فهرست تهیه کردن در یک 

 گیرد. ی دیگری انجام میدستگاه منطق

 شود با بحثی که تهران دارید، اختالفاتی دارد. برادر نجابت: آئین نامه گردش عملیات این بحثی که اینجا می

 )ج(: یکی هست.

 کنید. نمایید، عناوین دیگری را شروع می )س(: ولی وقتی جنابعالی شروع به بحث می

گوییم خوب است این خودآگاه بشود، یعنی من آیین  کنم کسانی که در جلسه هستند. می ج: من سعی می

 گیرد. پسندم ولی به شرط اینکه مبانی دست او آمده باشد، آنگاه خود آگاه شدن آن بهتر انجام می نامه را می

باشد، این حرف صددرصد صحیح است،  س: عرض بنده این است که نسبت به نکاتی که مبهم و تأسیسی می

نی در ذهن جنابعالی دارد که تالش شما این است )هر چند اجمالی( به آنجا ولی گاهی بحث، نکات روش

شود.  برسید، این نکته است که باعث اختالف بحث اینجا با تهران و یا احیاناً اگر بحثی در شیراز داشتید می

 بنابر مبنا باید همان متد را بکار بگیرید.
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مبانی این روش آیین نامه رسیده، که اگر به مبانی رسیده  ج: یعنی باید روش بکار گرفته شود یا اینکه فرد به

باشد، خوب است طرح شود. یعنی مقدمه بحث تطبیق شود که بر اساس نظام والیت، این آیین نامه همکاری 

را داریم. چون تعیین داشته باشید که هر روش، سطوح مختلفی دارد که یک سطح آن، گردش عملیات است. 

 باشد. گردش عملیات تحقیقاتی لیاتی بدون روش نمیدر دنیا هیچ گردش عم

 باشد. فرماییید قبالً هیچ رنگی از موضوع نمی س: می

باشد. از طریق مبنا در موضوع حضور دارد. یعنی یکی از مهره  ج: خیر. گردش عملیات متقوّم به مبانی می

حتماً بحشی ضرورت دارد که در های مبنا این است که چگونه عملیات تنظیم بشود. آنگاه گردش عملیات 

گویید وجود دارد، یعنی هرگز بحثی آغاز  بخش ضرورت بوسیلة دو نظام باالجمال آ، مطلبی را که می

شود  شود که در نازلترین و مجمل ترین سطح، مفاهیمی طبقه بندی نشده باشد؟ بلکه طبقه بندی می نمی

طبقه بندی و اولویّت بندیهایی در ذهنش هست و حتماً  ولو که انسان به آن و التفات ناشته باشد. حتماً یک

شود بدون انگیزه انجام بگیرد و یا بدون  برای یک جریان نیازمندی باید انگیزه بسازد، یعنی یک بحث نمی

 ضمیمه ای باشد که انگیزه بتواند درد آن تحرّک داشته باشد.

ود، یعنی جامع نیاز و مفاهیم، عنوان ش بحث بین این دو، اولین تخمینی است که در هر بحث زده می

دهد. اطالع ما به عنوان بحث حتماً تخمینی است. مرحله بعد از آن انتظاری است  تخمینی بحث را ارائه می

شود. پس صحیح است  شود. موضوع بین ضرورت و هدف می که از این تخمین دارید که آن اهداف شما می

گیرند و عنوان )البته  یک سیکل و در یک مجموعه قرار میبگوییم: مجموعه ضرورت، موضوع و هدف در 

 کنند. عنوان به نحو اجمال( را مشخص می

گوییم  از بیرون این مفهوم آمده ایم و زمانی که می« مفاهیم»گوییم  در اینجا غفلت نشود که وقتی می 

« هدف»بحث تحویل داده است. نیز از بیرون این آمده ایم، تخمین بین اینها، عنوانی را برای « نیازممندیها»

نیز مرحله دومی که این نیازمندیها برطرف بشود را ترسیم کرده است. با هدفی که برای موضوع دارید، 

شود. تا اینجا که تمام شد هیچ مطلبی از  تخمینی نسبت به برطرف شدن نیازمندیها بوسیله موضوع زده می
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دهید یعنی در ابتدا  طح بعد دوباره همین کار را انجام میدانیم. در س ..موضوع را نمی.تغییرات و عوامل و

نمائید، البته روندی را که ما  کنید، ولی اینبار شرایط را به صورت یک روند ذکر می شرایط را مطرح می

است. یعنی فرض کردید که « تغییر»باشد که چند مرحله دارد. بلکه مراد  گوییم هرگز به این معنا نمی می

شود. باید برای موضوع، فرض تغییر بکنید. )خب  ین هدف برسد این نیازمندیها برطرف میوقتی که به ا

باشد،  کنید، آن، روند تغییر می عنایت کنید( وقتی که شرایط تغییر را نسبت به یک مفهوم تخمینی معین می

ور است. در حال کند مراد برنامه تغییر نیست بلکه شرایط تغییر، منظ نه اینکه خود این چگونه تغییر می

باشید. سپس در سطح دوم به جای موضوع، محورهای تغییر موضوع، را طرح  مالحظه تغییر از بیرون می

باشد را معین کردیم و متغییرهای آنرا نیز معلوم  نمائید. اگر شرایط تغییر مفهوم مفهومی که موضوع می می

در شکل روند، خواهیم داشت. با انجام این  نمودیم در این صورت قدرت تعریف روند را در شکل مراحل، نه

شود. هرگاه مراحل را تمام کردید و مشخص  خواهند پیدا می کارها، تازه باالجمال آن فهرستی را که آقا می

توانید بگویید بخش اول موضوع  تواند، توسعه پیدا کند، آنگاه می کردید که این مفهوم ما در سه مرحله می

در کجا باشد، در بخش دوم، تغییرات موضوع تمام شده و در بخش سوم نیز باید  تمام شده و معین شده که

دنبال این باشیم که برنامه تغییرات چیست؟ باید در پژوهش انجام بگیرد. به عبارت دیگر شکل همکاری و 

 شود. بعد در شود. در مرحله سوم است که برنامه تحقیق معین می معاونت در سه مرحله، مطلقاً عوض می

کند گرچه دو نفر باشند. حتی بر فرض محال اگر یک نفر باشد باید بتواند  سازمان است که عملیات پیدا می

خاهم تغییرات  توجه خود را بر یک موضوع، سازماندهی بکند. بگویید از چند زاویه که وارد شوم، چگونه می

ین برنامه و مقدوراتتان را سنجیده و مفهوم آنرا کنترل کنم و جلو ببرم. آنگاه بعد از سازماندهی، نسبت ب

توانیم این کار را انجام بدهیم. اگر یک نفر به تنهایی  گویید چه امکاناتی داشته باشیم و در چه زمانی می می

کشد که نسبت بین برنامه و گردش عملیات را درست کنم، اگر چند نفر باشیم چگونه  باشم چه زمانی می

، این کار چه مقدوراتی الزم دارد. برنامه زمانبندی شده مشخص شما، نسبت به توانیم کار را انجام بدهیم می

باشد. اگر این آیین نامه را بکار  می« آیین نامه پژوهش»در آخر کار تحویل داده « گردش عملیات پژوهشی»
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ه کار تحقیق آید. برنامه اجمالی قابلیت با اقتباس از گذشت بگیرید در آخر کار برنامه زمانبندی شده بدست می

باشد. از حضور مبارکتان  برنامة اجمالی، قابلیت طرح دارد. در ابتدای کار تعداد مراحل کار که معلوم نمی

کنید که فالن چیز معلوم نشد و من هیچ  گویم، اگر وقتی که حضرتعالی تردید می خواهم می معذرت می

یم و بگوییم: انا ربّ االبل و للبیت رب؟ آیا این چیزی در ذهنم نباشد. آنوقت دو تایی مطلب را رها کنیم و برو

کار درست است؟ آیا این معاونت بر اثم خواهد بود یا معاونت بر تقوی؟! یعنی اگر بنده، آدمی باشم که زود 

توان به امر  باشد! خداحافظ!! آیا این درست است؟! آیا بدین نحو می خسته بشوم و بگوییم در اینجا چیزی نمی

ی کرد؟! یا اینکه باید ببینیم در چه قسمتی از کار، تردید سازنده وجود دارد؟! بدون جسارت به اسالم رسیدگ

به حضرتعالی، تردید در کار )مستوحش من أوثق خواند ا مطمئن ترین دوستانتان وحشت داشته باشید.( ما 

حمانی است؟! تردید در تردید ابلیسی است!! در چه شکل تردید، تردید ابلیسی و در چه شکل تردید، تردید ر

، در «المخلصون فی خطر عظیم»کند؟ و  کند؟ و در کجا کار را تضعیف و سست می کجا کار را محکمتر می

شود؟  آید. اگر ما تضعیف بشویم و رها کنیم، آب به آسیاب چه کسی ریخته می هم می« تقوی فرهنگی»نفس 

أسیس داشته باشند، از اول خواسته اند فهرست ، غرق شده اند و نتوانسته اند ت«اصطالح»آنهایی که در 

خورم! که اینها چون خواسته اند  بدهند، چیز دیگری نبوده است! من به جرأت روی این مطلب قسم می

شود از ابتدای کار باید بدانند  فهرست بدهند در اصطالحات غرب افتاده اند. بر این آقایان که وحی نازل نمی

. اگر من گفتم جاده را معین کن تا حمله کنم. جاده را جز بر اساس عالیمی که توانند فهرست بدهند که نمی

شود معین کرد. اولین فهرست چیزی بوده است که هر کسی خواسته تحقیق کند به دام  در راه است که نمی

آیین نامه گردش عملیات »آن افتاده است. در حقیقت اگر بخواهید دقیقتر دقت کنید اولین لغزشگاه، 

خواهیم  گفتند اول ببینم می خواستند به صورت انفرادی کار کنند می بوده است. وقتی هم که می« قیقاتیتح

چه کاری انجام بدهیم؟ این در باب اصطالحات رفته است. وقتی که در باب اصطالحات برود از آنجا که بیرون 

م از مطالب همان!! یعنی اینکه به بحث در آیین نامه همان و خروجی عین خروج قو« ورودی»آید. یعنی  می

گویید در همکاری حتماً باید یک امری را معین کنید.  ما به خدای متعال توکل کنیم و دقت کنیم زمانی می
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گوییم خود همین را موضوع بحث قرار دهید که از قواعد و اصطالحات خروج داشته باشد که در آن  آنوقت می

کنیم یک  ن مطلب انشاء اهلل تعالی دقت داشته باشید و ما سعی میقواعد و اصطالحات دیگران نیاید. در ای

تطبیق اجمالی در همین آیین نامه عملیات در مباحث فلسفی گذشته داشته باشیم. البته باز اضافه بکنم، 

شود، معنای آن این است که هر کدام  آنجا که تفضیل، گفته شد و ذکر شد که برنامه ریزی تفصیلی معین می

، بعد از آن هم گفتیم: «محورهای تغییر»ها را که برای تغییر در آخر کار ذکر کردیم و گفتیم از محور

)که نتیجه آن شناختن « موضوع»و « هدف»، «ضرورت»، باید به کمک آنها دوباره همین بحث «مراحل»

بیاید و زمانی که شود( باید درون برنامه سوم بکار رود تا برنامه تفصیلی بدست  عنوان و بعد تغییرات آن می

توانید تناسب آنرا با عملیات، موضوع بحث قرار دهید تا بدست بیاورید، یعنی  برنامه بدست آمد آنوقت باز می

 عملیاتی که الزم هست و بعد نسبت بین آنها را بدست بیاورید تا فصل سوم تمام شود.

باشد. در  بحث حساس و خطیر میگردیم، نحوة همکاری در پیش بردن هر  حال به علت شروع بحث، باز می

، داریم که آیین نامه پیدایش «آیین نامه»آینده نیز در بخش گردش عملیات برای اجرا هم یک جایی بنام 

شود؟  باشد، آنجا هم بسیار مهم بوده و نباید آنرا کوچک گرفت که آیین نامه اجرایی چگونه می تصمیم می

 شود؟ این مطالب در جای خودش باید بحث بشود. ست چگونه میآیین نامه ای که برای پیدایش خود قانون ا

آید که مباحثی داشته  گردیم که مباحث گذشته چه مباحثی بوده است. ابتدائاً به نظر می حال به این بر می

دوره ضرورت داشته یا خیر؟ « نقد و نقض و طرح»بوده ولی آیا این « نقد، نقض و طرح»ایم که موضوع آن 

م آنها را داشته است، یعنی ما ولو به نحو اجمال و بصورت تمثیل آمده ایم مفاهیم مرکزی را گوییم تما می

کنار هم گذاشته ایم و نسبت آنرا به یک جریان عینی مالحظه کرده و گفته ایم این خالء وجود دارد. اول کار 

اهلل و قوّته به نتیجه هم  بینید که چنین کاری انجام گرفته و بحول از همان بحث اجتهاد که آغاز کنید می

رسیده است. یعنی تخمین زده شده که موضوعی را که روی آن خالء داریم مثالً، کارشناسی هست. برای این 

تخمین هدفی را ذکر کردیم که انطباق و پیاده کردن احکام بود. هر چند آن موضوع تا بحال بسیار فاصله 

تواند  بسیار تفاوت پیدا کرده است ولی باز هم آن موضوع میپیدا کرده و بسیار روشنتر شده و خصوصیات آن 
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موضوع تحقیق ما باشد. یعنی در حقیقت انقالب فرهنگی در موضوع شناسی را موضوع قرار داده ایم. البته در 

هم باید « مبانی»و « احکام حکومتی»جریان حرکت پژوهشی که داشته ایم بهاین نتیجه رسیده ایم که در 

ی انجام گیرد. اگر کسی بخواهد روی آن روال فهرست زدن )که بگویید مفروض اولیه را حفظ انقالب فرهنگ

کنید( حرکت نماید، همه آنها خروج موضوعی خواهد داشت، یعنی اگر ما توسعه مفهوم را نپذیریم و بخواهیم 

گویند موضوع اول  میبه قرار قبلی خودمان تنسّک داشته باشیم، این مطلبی را که بعضی از دوستان دارند که 

دادیم که باید منطق و  تحقیق ما متفرّق و رها شد، مطلب صحیحی است. ما در ابتدای کار، احتمال هم نمی

آمد. اگر  فلسفه و اصول زیر و رو شود، اگر به آن مطلب متنسّک بودیم. این تحقیق به دنبال آن تحقیق نمی

ه حرکت و تکامل بریده باشد. تحقیق فعلی بدنبال تحقیق مفاهیم بریده باشند، مفهوم موضوع شناسی از فلسف

خواهیم بگوییم: اگر  خواهیم نتیجه بگیریم، می شد. حاال از این مطلب چه مطلبی را می سابق مطرح نمی

متنسک به موضوع باشیم، تغییرات موضوع را از موضوع جدا خواهیم دید. اگر نخواهیم تغییرات موضوع را 

عدم  تنسک به خود موضوع هست. اینکه بیائیم موضوع را به صورت قراردادی یا  جدا بدانیم معنای آن

باشد، این کار  تخمینی یا به دالیلی دیگر بنویسیم که این موضوع بحث ما باشد و این تحقیق ضروری می

تنسّک  غلطی است. )خب عنایت بفرمایید( علت اینکه به اینجا رسیده ایم را جداگانه باید تحلیل کنیم. نباید

باشد بلکه باید تصلّب بر جهت و ارتقاء آن باشد. آ، جهتی را که ما باید در آن جهت باشیم نه اینکه کدام 

داریم؟! هر آقایی که بنده خدا باشد  شناسیم! کدام آقا را دوست می بحث را داشته باشیم! کدام بحث را نمی

ه کسانی هستند؟ هر کسی هست همانها را چه کسانی بنده خدا هستند؛ حاال این آقایان هستند فردا چ

آید در مسئله فرهنگ و  داریم طرف گفت: ما نوکر خان هستیم نه نوکر بادمجان، و به ذهن من می دوست می

تعریف فرهنگ و تهذیب و تقوای فرهنگی، تقای فرهنگی این است که چیزی را جز کلمات وحی به رسمیّت 

نند به این دلیل ما را ترس بگیرد، خیر! اگر حرف بزرگان در حال نشناسد، اینکه بزرگان مطالبی را ذکر ک

شود، خب،  حاضر بتاند خدمتگزاری بیاورد، روی سر خواهد بود. اینکه اشتها و اهواء و علم گرایی مردم چه می

ن قرار نیست که رهبری ما به دست علم باشد. بنا نبود که ما دنبال هوا و ارضای مردم باشیم و اسم آنرا زما
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کنند مقتضیات زمان یعنی مقتضیات اهواء  بگذاریم، یعنی بعضی نسبت به اجتهاد و مقتضیّات زمان، گمان می

گویند چون حساسیتها و اهواء بسیار وسعیتر از سابق شده است بنابراین باید عناوینی را حادث  و بعد هم می

را « توسعه تعبّد»ی که نیست! شما کرد که این هواها را ارضاء کند و برای اینها کار کند! چنین چیز

خواهید. اگر ما به حول و قوة الهی به این مطلب رسیدیم. برای خودمان اینرا از این جهت بازنگری کنیم.  می

گوییم؟ چون خود آیین نامه گردش  )نه تطبیق به آیین نامه( که چرا ما به اینجا رسیدیم؟ این را برای چه می

دانیم و نباید از آنها کوتاه بیاییم، این است  شد؟ حال ما مسایلی را که مهم میبا عملیات هم قابل اصالح می

رسد که حتماً نسبت به برائت از کفار انسان  کند؟ البته به نظر می که ببینیم دینداری چگونه توسعه پیدا می

همه جا بد است  کند، حالت عکس العملی در باید متطّلب باشد، یعنی باید دید بی دینی چگونه نشر پیدا می

 بجز در مقابل کفار که در مقابل کفر باید عکس العمل نشان داد و ضد آن را باید عمل کرد.

«. من دین لی الخیر و ال یوجد اال من عندک»شود. امر خیر را از کجا بیاورد.  در کفر امر خب و خیر پیدا نمی

خیر را اقتباس کنم؟! یعنی آیا از طغیان بر  کفر از کجا یک مطلب خیر را بیاورد که حال من بخواهم از کفار

شوند در مراحلی از انبیاء تبعیت  آید؟! یا اینکه بایستی بگوییم کفار به صورت تبعی مجبور می خدا خیر در می

کنند در این صورت، خیر به آنها تعلق ندارد. هر جا لقب انصاف داشته باشید یقین داشته باشید که این تأثیر 

توانند کاری بکنند، اینکه  ار است که و آنها به صورت تبعی در جایی قرار گرفته اند که نمیبر کف« شرایع»

امانت در نزد همه خوب است، اینها به صورت تبعی قرار گرفته اند، چون نفوذ تکوینی اولیاء حق بر عالم 

نت از انبیاء است. آنها هست و اال ممتنع است که امین باشند و مناسک در امانت داشته باشند، مناسک در اما

 به صورت تبعی مجبورند به بعضی از قسمتها مجبور بشوند.

حال از این مطلب برگردیم و ببینم در تغییرات یک موضوع، چه شرایط توسعه یک مفهوم بایستی طرح شود، 

 در بحث یعنی مفاهیم دیگر در کنار یک مفهوم گذاشته شود، تا مفهوم توسعه پیدا کند. مثل مباحثی که قبالً

علیت، زمان و مکان انجام گرفته، اینها مباحثی است که اموری را شکسته و تغییر ایجاد کرده است. حال باید 

باشد  دید چرا اینها طرح شده و رابطه آن با بحث قبل چه بوده است. رابطه آن مربوط به بحث اختیار می



25  ······························································································································································  

آنرا از تکلیف حذف کنید، اگر نباشد موضوع توانید  بدین نحو که مسئله اختیار، مسئله ای است که نمی

شناسی ما اسالمی و غیر اسالمی داشته باشد معنای آن این است که در آنجا اختیار حضور دارد. اختیار در 

مراحل توسعه مفهومی آمده و در بحث علیت، زمان، مکان و نسبت بین اینها طرح شده، در اینجا که ما اسم 

یم، یعنی شرایطی و مفاهیمی درست شده که مفهوم اولیه توسعه پیدا کرده و گذار آنرا پیدایش مبانی می

تغییرات آن معلوم گردیده است. اگر مفهوم اولیه موضوع شناسی بوده حال در اینجا تغییرات موضوع شناسی 

باشد ولی تغییر جهت که در موضوع  بحث شده، هر چند متن بحث، بحث تغییرات موضوع شناسی نمی

واستیم، بدون بحثی که بتواند شرایط توسعه مفهوم را تحویل بدهد و بدون اینکه بتواند تغییرات خ شناس می

مفهومی را نتیجه بدهد امکان پذیر نبود البته بخش بعدی آن، عوامل اصلی بوده که تقریباً اثباتیمان به آن 

کیفیت را به خود کیفیت  شود رسیده ایم. در بحث اثباتی به این نتیجه رسیده ایم که به هیچ وجه نمی

تعریف کرد حتماً باید کیفیت به غیر کیفیت تعریف بشود تا تغییر در هر مفهومی بتواند بیاید. یعنی بنظر 

آید که بخش بحث والیت، اولین بحثی هست که متغییرهای اصلی توسعه مفهوم را تمام کرده که به نحو  می

شود بیاییم و بگوییم که مرحله بعد از آن و مراحل  یطرح شده است.  حال دیگر م« والیت، تولی تصرف»

باشد؟ وقتی در مراحل آن آمدیم، آنگاه در این مرحله چیزهایی  توسعه با تغییر مفهوم موضوع شناسی چه می

کنیم. ذکر کردیم که یکی از مراحل این است که حکم هم  که در موضوع شناسی نبوده است را بررسی می

اصول الزم داریم، یکی از مراحل این است که مدل شما اسالمی باشد و باید  اسالمی بشود. یعنی علم

تحقیقاتی داشته باشید تا بتوانید مدل اسالمی را بدست آورید. یعنی شما سرفصل های کلی برنامه را طرح 

حقیق، باشد، ؟؟؟ مراحل قبلی را برای ت کرده اید د رسطح بعد که االن در آن قرار داریم که سطح برنامه می

کنیم که برای بدست آوردن روش  کنیم و دقت می دهیم. یعنی برای دانشگاه صحبت می موضوع قرار می

کنیم به دنبال این هستیم  معادله چه امکاناتی الزم داریم و چگونه باید کار بکنیم؟ در بحث اصول که کار می

ن آن تمام خواهد شود، آنوقت نسبت بین که چه چیزهایی را الزم داریم؟ اگر این امور تمام شود آنگاه سازما
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کند که موضوع شناسی ای را که از ابتدا داشتیم به صورت توسعه یافته چگونه  مقدورات و سازمان، معین می

 توان برای آن برنامه زمانبندی شده ای داشت که انشاء اهلل تعالی در دانشگاهها آنرا بدست آورد. می

آید خب است این  لی بفرمائید، برای بحث پنج شنبه آینده هم بنظرم میآید روی این مطل بتأم بذهن من می

کنم که در معاونت بر برّ و تقوی، هر گونه اهتمام و دقتی که  بحث پیگیری بشود. یعنی بدون تعارف عرض می

 بتان بهتر همکاری واقع بشود، طبیعتاً بهتر است.

ز زاویه های مختلف به بحث نگاه شود، یعنی کوچه باشم، چون باید ا من به پذیرش مطلق مطالب موافق نمی

داشته باشیم که کجا باید تردید صورت بگیرد که این تردید منشاء استحکام بحث بشود و بتوان با کفار مقابلة 

جدی تری داشت و به نحوی که از نظر فکری بازو به بازو، دست به دست محکمتر در برابر کفار بایستیم و از 

بیّنی که به آستان حضرت ولیعصر )عجج( ارادت دارند، دفاع کنیم و نگذاریم آنها شبهه آستان مطهّر مح

 ایجاد کرده و آنرا در کار بیاورند.

اگر بنده بی ادبی کردم و آن مطلب را نسبت بهتر دید ذکر کردم برای این است که فردی را جز معصومین، 

دمتتان عرض کنم که قطعاً قدرت نفوذ ابلیس برای دانم. این طبیعی مطلب هست! یعنی واقعاً خ معصوم نمی

تواند  باشد، هم سریعتر و هم جاری تر می گویند الکترونیک می نفوذ در ذهنها از این صنایع اشعه ای که می

باشد  در ذهنها بیاید. یعنی خیال نکنید خطوات شیطان )استغفراهلل و معاذ اهلل( اسطوره یا مثل یا قصه می

شود که اگر یک لمحه غفلت شود کار خودش را که سه حرف کردن مؤمنین  تا شب واقع میبلکه اینها صبح 

گوید این آقایان در اطاقهای فرهنگستان  دهند یعنی خیال نکنید که شیطان می از مسیر است انجام می

باشد!  کنند خب بگذارید بحث کنند و کاری به آنها نداشته باشیم! خیر! اینگونه نمی نشسته اند و بحث می

بدانیم که هیچ دستگاه اطالعاتی، جاسوسی و مخرّبی و هیچ کسی قوی تر از خود ابلیسی قدرت تحرک ندارد. 

 کنند. کند، معاونت می یعنی شیاطین انسی هم با تحریکات و کارهای که او می

روایت دیدم  دمند، لذا در یک حجت االسالم میر باقری: در انسان از طرفی شیاطین و از طرفی مالئکه ی می

 که حضرت آدم سالم اهلل علیه به خدا عرضه داشت، به شیطان نفوذی داده ای که مجری الدم....
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فهمد،  حجة االسالم و المسلمین حسینی: این خیلی حرف است! خود آدم، مجری الدم بدن خودش را نمی

فهمد که عجب  آنوقت می کند، شود و جریان خون او اختالل پیدا می وقتی که یک گوشه از بدنش مریض می

گوییم و  فهمید. ما در حال حاضر که تصدیقی را که برای شما داریم می در اینجا خون جریان داشت و االّ نمی

 گوییم. فهمیم که در بدن ما خون جاری هست ولی التفات حقیقی به آن نداریم. همینجوری داریم، می می

 س: عرض بنده این فهرست...

بحث فهرست پژوهش و آیین نامه عملیات پژوهش از جمله اموری است که باید روی آن آید  ج: بذهن من می

کامالً دقت بشود و خطرناک و خطیر بودن آن را برای مراکز تحقیقی هم به یک نحوه ای هم رساند انسانهای 

ن الفبای کنند، خیال نکنید که آدمهای ضعیفی هستند، شما اگر در ابتدای کار که در آ خوبی هم تحقیق می

کنم و آن اینکه  رسد. خصوصاً مطلب مهمی را اضافه می تحقیق است دچار غفلتی شوید، کار به نتیجه نمی

شود هر کدام یک کاری را  گذاریم که با یکدیگر کار تحقیقی داشته باشیم. بعد بنا می مثالً چهار نفر قرار می

شود  در ابتدای کار آبرویش به آن کار سنجاق می شود یکی فهرست بیاورد این فرد انجام بدهیم مثالً بنا می

باشد. بلکه به فکر هدف آن است ولی التفات ندارد که وقتی اینجا  این فرد ابدا به فکر ریاست طلبی نمی

شود. این تعارف همان مطلب هست و کشیده  داند! در تعارف و خجالت اسیر می گویند نه نشد! درست نمی می

گردند و کار را ادامه  ا یکدیگر کاری را انجام دهیم، باز روی ارتکازات موجود بر میشود که پس بنشینیم ب می

دهند. بایستی از ارتکازات خارج شد البته با توسل به ائمه معصومین )صلوات اهلل علیهم اجمعین( که اولیاء  می

ما بگویند اینجا نعم هستند و اینکه انسان در اصل جهتگیریش جدّیت داشته باشد، خوب ممکن است به ش

شود؟!  حرفتان را عوض کردید، خوب عوض کرده اید، خبری که نشده! مگر حرف را عوض کنیم چطور می

دهد  صد بار بگویند عوض کرد و بگویند نشد! خوب بگذارید نشود! این امر که کار و هویت آنرا که تغییر نمی

المه علیه و اجداد طاهرین ایشان علیهم با فضل خدای متعال و عنایت حضرت بقیة اهلل صلوات اهلل و س

گفتند در این موضوع بحث کنید، حتماً بیرون از آن  انداختند و می السالم، اگر در جایی ما را در مضیقه می

آوریم به هر رقم که بشود، گرچه در مهمانی باشد، بحثی را بدون آن قید شروع  اطالق اطاق، فردی را گیر می
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آید. یعنی مقید بودیم که به ارتکاز یک موضوع خاص متنسّک  جا چه چیزی در میکردیم تا ببینیم این می

 نباشیم و بر اساس آن ارتکاز جلو برویم.

در اینجا نکته دیگری ذکر نمایم و آن اینکه در این بحثهایی که به اتمام رسیده اینگونه نیست که حاال 

شود!  و اگر دیگر اینها دست بخورد، خیلی بد میبگوییم باید به اینها دلخوشی داشت و آنها را نگه داشت 

شود یک کمی اینرا اینطرف و آنطرف  نمائیم که ببینیم آیا نمی رسیم دقت و تأمل می خیر، وقتی به بحثی می

گوییم هیچ وقت  بکنیم تا مطلب کاملتر و دقیق تر شود. البته نه به حدی که به وسواس کشیده شود ولی می

کند که  وزید. به هر حال وقتی که ما فردا به آن دنیا رفتیم کسی از ما سؤال نمیبه خود آن بحث چشم ند

کنند که آیا در جهت خدمتگزاری محکم بودید یا خیر؟ انشاء  روی چند مطلب محکم ایستادید بلکه سؤال می

ا را نگه دارید، گفتیم شما م خواستیم و می اهلل تعالی امور به گونه ای باشد که بگوئیم ما مرتب از خودتان می

 توانیم بایستیم!! )حزن استاد( به جدّتان ما نمی

دانید که نظارت جزئی  س: اگر از بحثهایی که سیر شده )غیر از این جریان کلی بحث که فرمودید( صالح می

هم بشود که کجاهای بحث در برنامه بعدی نیاز به فعالیت بیشتری دارد؟ و یک سازماندهی بیشتری برای 

بحثها بشود و تقسیم کار شود تا اینکه بحثهایی که باید بیشتر تأمل شود و مبسوطة تألیف بشود  خرد شدن

معلوم گردد. اگر صالح بدانید برنامه اجمالی برای کارهای خود دفتر )منهای بیرون و فعالیت با دانشگاه و 

 حوزه( معین شود.

ور اصلی، همین مدیریت تحقیقات هست ج: آن چیزی که در بحث دفتر هست دو محور اصلی دارد یکی مح

باشد که این بحث را از چند موضع مرتباً ما در بحثهایمامن پیگیری  که در مورد دستیابی به معادله می

شود. بحث با آقای صدوق،  کنیم. چندین بحث ما حول مدیریت تحقیقات است که شامل این بحثها می می

، بحث با آقایان دیگر که بنام بحث هیأت مذهبی است. )اسم و بحث با آقای پیروزمند، بحث با آقای دیندار

عنوان بحث هیأت مدیریت انگیزه هست، مدیریت انگیزه برای اینکه ما اشراف پیدا کنیم که در سطوح 

باشد که  توانیم انگیزه ها را هدایت کنیم(. بحث با آقای مرعشی که بحث مدیریت شبکه می مختلف چگونه می
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آورد و  یم علم را یعنی مدیریت تحقیقات را از اعضاء یک گروه خاص در برنامه در میآئ در آن بحث می

گوید اگر بخواهید جریان تحقیق را در جامعه هدایت کنید باید چه کارهایی را انجام دهید، یعنی من کجا  می

انجام دهم که توانم زمینه و روشی به آن پژوهشگر بدهم و کاری  توانم همراه احتمال باشم و کجا می می

خواهم  محقق قبل از درست کردن محصول در شبکه بیاید. نگوید من این استکان را درست کردم و بعد می

کند که شکل لیوان را  در شبکه بیاورم و بعنوان نماشگاه بگذارم بلکه بگوید: از آنجا که سنگ معدن را جدا می

کند و دوباره آنرا طبخ  ده و به شیشه تبدیل میدهد و آنرا خالص کر ندارد تا آنجا که سنگ را حرارت می

کند من باید در تمام  کند و آنرا بسته بندی می گذارد و لیوان درست می دهد و شیشه را در یک قالب می می

خورد  این مراحل حضور داشته باشم و نگذارم احتمال به قاعده تبدیل بشود. اگر قاعده شد که بدرد من نمی

د شد که دیگر من مدیریت چه چیز آنرا عهدار بشوم! آیا من مدیریت مصرف و توزیع اگر احتمال قاعده من

آنرا بعهده بگیریم؟ البته سر جای خودش مدیریت توزیع خوب است ولی وقتی من مدیریت تحقیق را خواهم 

 آید تا به سوی قاعده مند شدن محدود باشم. در مرحله ای هنوز داشت که همراه احمالی که در راه می

باشد. بعبارت دیگر  آید مستند نشده است یعنی احتماالت در حال جابجا شدن می احتماالتی که بذهن او می

آییم یک زمینه و بسیتر راحت تری را  گوییم در مرحله تبدّل است. من می طبق بحث شناخت شناسی می

احتماالت او را گرفته و در گذارم که گام برداشتن برای او آسانتر باشد. در عین حال که سایر  جلو او می

توانم آنرا خرج کرده و آرایش بدهم. ولی فعالً جلو این  کنم تا ببینیم کجا می دستگاه دیگر تجزیه و تحلیل می

کنم در عین حال با تحقیقات دیگری  گذارم. وقتی که به این فرد کمک می فرد باصطالح یک جاده توسعه می

باشم. تا نتیجه آن این بشود که  در حال هماهنگی و مدیریت میکند.  که فرد دیگری در جای دیگری می

خواهیم باشد. اگر ما حضور در شبکه تحقیقات و پاالیش گمانه را  آید در آن جهتی که می قواعدی که در می

داشته باشیم یعنی بتوانیم بانک اطالعاتی ایجاد کنیم که در آنجا حضور داشته باشیم و مرتباً مینه و روش را 

کنند، بهینه کنیم و کاری به این نداشته باشیم که بحث منقّح بشود، بلکه اگر  ای افرادی که دارند کار میبر
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بحث را به صورت بریده بریده هم بفهمد، همان بریده بریده و منسجم نشده بحث هم برای ما معنا دارد. از 

 این مطلب بگذریم.

نام محوریّت مدیریت تحقیقات، هدف آن به نسبت پس کل بحثهایی که ما داریم کالً یک محور دارد ب

تواند به  دانشگاهی تر است تا حوزی هر چند پس از اینکه بحث اصول تمام بشود، این مدیریت تحقیقات می

 باشد. حوزه ارتباط پیدا کند ولی این بحث ابتدائآً دانشگاهی می

عبارت دیگر فرق آنجا این است که یک بحث در خود موضوع مدیریت )که جامع بین همه آنهاست( داریم ب

مدیریت به این معنا که بگوئیم جریان تحقیقات نیست، بلکه مدیریت گردش عملیات است و در گردش 

کند که مجموعه بحثهایی را که در هفته داریم در  عملیات هم صد در صد منظم و در یک مدار بسته عمل می

شود  یروهایمان اینگونه نیست که بگوییم نیرو متفرق میاین محور قرار دارد. همیشه بحثهای ما با حفظ ن

بلکه به میزانی که نیازمندی احساس بشود که در قسمتهای مختلف آن دقت بشود، خودبخود بحثها هماهنگ 

شود. یعنی عبارت دیگر اگر بنده بگویم که بحث استفتاء مسائل مستحدته از مراجع وقت هم روی این  می

کنند که محور آن همین است )هر چند بنده دارم از موضع دیگری به  یلی را طرح میخط بیاید، در آنجا مسا

کنم(. این کار بخاطر این است که نظرات آن جمع را در این مورد بدست بیاورم، مثالً االن واقعاً  آن نگاه می

ره طوالنی در بحثی که در استفتائات در خدمتتان هستم، نظر خودم شخصاً این بوده است که جلسه مناظ

گویند: خیر! اگر این مسایل را به صورت  تواند صاحبان ملکه را متوجه بکنید. خوب آقایان می است که می

دهیم که این کار  گیرد. حال این روش را هم دقت قرار می سؤالهای جزئی هم بنویسید این کار صورت می

کنید، در عین حالی  ریت تحقیقات بحث میتواند موفق باشد یا خیر؟! در عین حال باز شما دارید در مدی می

 کنیم. که از نظرات شما نیز استفاده می

بحث دیگری داریم که آن محور دیگری دارد که محورش غیر از محور کار کارشناسی است که کار خود حوزه 

تواند  باشد که انشاء اهلل تعالی بحث حجیت و بعد از آن کیفیتهایی که می که محور آن بحث اصول است، می

 والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته    حجیت را تمام نماید، را خواهیم داشت.
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 خواهدـمی را هاییمبنای ما چه چیزحجت االسالم و المسلمین حسینی: ببینیم که فرهنگ متمرکز بنابر 

 باشد داشته دست به را رهبری باشد داشته دست به را رهبری تکامل، سطح در خواهدمی متمرکز فرهنگ

 حیات برای برسانند، دنیا مردم پذیرش به باید را تعاریفی یک خدمتتان، کنممی عرض را تکامل سطح من

 که است آن اساس بر. برسانند پذیرش به باید المللیمقیاس بینی، این تعاریف در مقیاس جهانی در اجتماع

 حقوقی یک هانظام اساس بر است، هانظام یپایه که داریم تعاریف یک پس شودمی تمام نظامات دیگر،

 یبرای مدیریت به گونه را اطالع و ثروت قدرت، انتقال اندشناخته رسمیت به هانظام یعنی شودمی درست

 بین که خرد معامالت شود،می تعریف هانظام آن اساس بر حقوق کرده، طرح را خاص توزیع نحو به خاصی

 وقتی. اندپذیرفته را ظلم یعنی جور، نظام گوییممی این به ما باشد آن رعایت با باید گیردمی انجام هادولت

دنیاپرستی، نظاماتی که است، این نظامات هده دارد، دینِ جهانیِ ع به را دین حقیقت در نقشِ تعاریف این که

 یک داخل در را افراد مثل خرد کار حقوق، کالن، و جهانی دولتی برای کندنقش یک دولت را درست می

 را خودتان اهمیت بخواهید بفروشید، خواهیدمی بخرید خواهیدمی چه هر شما بعد دهد،می انجام نظام

 شودم که اطالعات مبادله کنیم دیگر سیر بلیط حقوق، کار میاهید به حضورتان عرض کنبخو کنید تعریف

 آن تغییر برای بعد کندمی پیدا الزامات یوسیله به پیگیری قابلیت حقوق، آن از کند تخلف کسی اگر یعنی

تکامل در  و توسعه مقیاس در باز این کنند عوض بخواهند را مقیاس ما ـ اصطالح به که ـ هم تعاریف

 آن یسیاست باشد چه در فرهنگ باشد و چه در اقتصاد باشد آنها راه پیش پایشان باز است چون به وسیله

 امنیت گیرد،می قرار آنها اختیار در افکار کند،می سیر آنها طرف به اموال کردند درست که نظامی و ساختار

ور، محقق شد در مقیاس جهانی قیمت هشتاد ج یعنی شد پذیرفته ظلم این که وقتی افتدمی آنها دست به
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 شرکت چهار از کندمی تبعیت شِکَر قیمت کنید که کاری هر شما. شوددر هر کشور هم تابع آن فضا می

 تحمل خودتان کاال این سوی از را اشسنگینی و بدهید ارزان داخل در سوبسیت توانیمی جهانی، بزرگ

. بخرید کندمی صرف چند آخر، الی تا قند یدرکاری با کارخانهچغن که کنیدمی محاسبه وقتی ولی کنید،

می شما روی را فشارش. نباشد تانتوجه مورد جهانی، نرخ به قیمت شما توانیدنمی را شکر یکارخانه پس

 شما روی را فشارش که نیست آنطوری چیز همه آورد،می را فشارش نفت آورد،می را فشارش گندم آورد،

 نسبت، همان به نسبتی، یک به شویدبه هر حال صادرات، واردات دارید وارد بازار جهانی می شما. نیاورد

 از بشود زیاد و کم ممکن سهمش شما، داخل در آنها فشار شدن وارد برای  کانالی یک شودمی شما وابستگی

 باشد، ارض یهکر از منفصل مطلقا که ایجزیره یکی شما. است فشار این ولی دیگر بخش به بخش یک روی

 بلوک که هاییمحدودیت یعنی خودش، و شما سر بر دارد دیگری تبعات هم بشوید اگر تازه باشید توانید نمی

 هم آن بود، المثلضرب ـ اصطالح به ـ آهنی دیوارهای ـ اصطالح به ـ و آمد و رفت در بود کرده درست شرق

العمل تند بر آن داشت. این معنا از اهم اموری است عکس و گرفت قرار مادی حرصِ تکاملِ تابعِ ایگونه به

که باید در آموزش و پرورش به خوبی تدریس بشود، یعنی حیات سیاسی در مقیاس جهانی چیزی است که 

 یعنی بدهد نتیجه مطلب این ضد که بشود داده بچه به باید فکری نظام یک بشود واقع العقلنباید مغفول

 و آموزش همین یوسیله به را آن انسانیِ نیروی بعد کنندستگاه را که درست مید و منظا این آنها یعنی چه،

 و کنید روشن خوب بتوانید را مظالم باید شما. کنندمی تامین هاپژوهش همین و دانشگاه همین و پرورش

خود  همه ناخدآگاه باشند، غرب یدلباخته شما متخصصینِ نباید. بدهید پرورش آدم دیگری نظامِ یک برای

را تسلیم کنند. در یک سیری حرکت کنند که به تنبلی فقیه در هم ]؟[ نظام اسالمی قبل از اینکه بخواهد 

 یک در کلی صورت به باید را اشگیریجهت اختالف فرهنگ، امر در کند صحبت انسجام و تمرکز یدرباره

 ایساده چیزهای است هاچهب کتاب در هم اآلن کند مشخص جهانی جور و ظلم به نسبت ایمقایسه شکل

 بدهیم سهم را بیشتری خیلی مقدار باید این. است پهلوی دستگاه مثال یمسئله است انقالب یمسئله است،

 آشنا چیز اصطالح به صورت به عکس صورت به الفبا، با شوندمی آشنا که ابتدایی اول کالس در هابچه که
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زگوین کشیده بشود، چهار تا عکس فلسطین کشیده بشود، هر بوسنی مثل عکس تا چهار ها،ظلم به بشوند

 تا چهار بشود، کشیده شاه زمان هایچهار تا عکس گرسنگان افریقا کشیده بشود، چهار تا عکس شکنجه

 را درسی کتاب هفتم چهار نگوییم اگر سیاسی، علوم یعنی چه یعنی درسی، کتابهای در بیاید اینها. عکس

حداقلش یک سوم که باید باشد که نظام شما نظامی است آرمانی، این تعریف  بدهد، تخصیص خودش به باید

 من گویدباید خاطرات را بتواند جا بیندازد. نظامی که آرمانی نباشد و متمرکز باشد معنایش این است که می

هم استفاده خوامی خالقیا لذایذ از بگویید شما مادی، لحاظ از انگیزش ایجاد برای کنممی استفاده لذایذ از

 این خوب، الهی، ایثار گوییممی آن یپیچیده تا مردی، جوان گوییم،می که آن یساده از گوییدکنم، شما می

 من اگر یعنی چه یعنی حرف این باشد، انسجام با متناسب باید که است حرف یک آموزشی محتوای مطلبِ

 داشته تحرک ریل باالتر یه نسبت به طبقهطبق هر کنم طبقاتی باید بدهم قرار اصل را مادی لذت خواستم

[ ؟] از بیرون بگذارند را لذت محور ندهند قرار اصل را مادی لذت خواستند اگر باشد متمرکز باید حتماً. باشد

 است، شرافت بگویند هم سیاسی علوم در است آخرت عالم گویندمی که اعتقادات اصول در را مطلب این

 انسان برای بشود، زشت او نظر در هاواستند این را بگویند، باید اول آن لذتخ اگر است ایثار است، صیانت

 شروع اول کالس از را مفاسد که همانطوری خوب اینکه سراغ بیاییم باید وقت آن باشد، نامیمون و نامبارک

اهد خومی که هر نه. کنید درست هم را بهره باید هم کنارش در آموزشی، محتوای در گوییدمی کنیدمی

بگویید برود. نظام کفر به چه چیز مثبتاً را کنید، آن را هم بگویید. خوب در نظامی که بخواهد نیرو درست 

کند  برای متخصصینی که مثل مهره بچرخند در دستگاه، این باید حتماً موضوعات از هم جدا بشود، رشته

ه ]؟[ در مقیاس جهانی این در داخل ب باشند نداشته کاری سیاسی، علوم به باشند نداشته کاری تخصص های

 که کسی مگر است، ساده خیلی بشناسیم اگر بشناسیم را نظام بر حاکم هایهم است. نباید اصول ارزش

 آن در که هایینظام و اجتماعی ساختارهای معنای نباید بدهد، قرار را اشرشته سیاسی علوم در برود بخواهد

 در بیایند باید. بشناسند را اینها نباید آیدمی وجود به اطالعات آید،یم وجود به ثروت آید،-می بوجود تصمیم

 هم را آن داخلی مقیاس در بگوییم که را آن جهانی مقیاس در ما بگویید نه، گوییدمی شما خاص، هایرشته
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عدل  خواهیممی ما را چیزی چه اینکه گوییم،می تمثیلی است جور و ظلم و است باطل آنها اینکه گوییممی

 یدوره از بعد کنیم، فرض ابتدایی یدوره ها،دوره همین با متناظر  بخواهیم ما اگر. گوییمباشدآن را هم می

 آید،می بار ششم کالس تا که بچه نفر یک باشد معلوم باید کنیم ذکر را متوسطه دوران  بخواهیم هم ابتدایی

که ولی فقیه رهبر آن است. حزبی که ولی فقیه  حزبی بشناسد، رسمیت به را حزب یک ولی آمده، بار حزبی

هم به نیابت از ولی عصر. مفاهیمی مثل مفهوم آزادی که عدالت سیاسی است باید مستدل معلوم بشود که 

 این من. هستیم آزاد مثال ما اینها امثال شغل، مرد، و زن یآزادی خرد دارد، چه در پوشیدن، خوردن، رابطه

 است خوب گفتحیله بوده است. شب قبل آقای حائری یکی از چیزهایی که می یک این که کنم روشن را

 .صهیون دانشوران نام به قدس آستان انتشارات از است کتاب یک کنید تهیه حتماً که

 س( یعنی چی؟

 چقدر یهود را، دنیا چقدر ما گویندمی اینها نویحز عجاج دارد نویسنده یک وقت آن ها،ج( صهیون، یهودی

. است آزادی یکلمه هاچیز یجمله از. شود حاکم آنها بر و کند اغفال توانسته ادبیات یا به وسیلهر دنیا

 در آزادی. بدهیم خودمان را تعریفش و کنیم هاملت آرمان توانستیم طوری چه ما را اینها اجتماعی، عدالت

ران آنها این فرق را دارد که آزادیِ فکروشن یوسلیه به شدند وارد تزریقاتی که هاییکشور در آزادی با غرب

آن را با گرایش آن؛ یعنی تمرکز سرمایه ساخت، دنیاپرستی ساخت، آزادی آن رقمی را هم وقتی بیاورند در 

 با یعنی کندمی پیدا اختالف گرایششان با نباشند، سرمایه اصالت به قائل که شرقی، هایهر کشوری از کشور

 دین نفع به را هابرداشت بخواهند ایعده که است این منشا ها. این اختالفکندمی پیدا اختالف ایمانشان

 ملی تردید. کنندمی درست ملی تردید وقت آن. شودمی شروع بزنند، حاشیه آن برای دنیا، نفع به عده یک

 حرف به را آزادی آید،می که خارج وقت آن شودمی شکسته آنها وحدت یعنی است ها-خارجی ورود اساس

می منحصرش باشد فالن او باشد سرپُتی او باشد رپ او باشد سرش روی لچک این که این یدن دربارهز

 مجرای آیا که این. باشد آن کالن که باالتر کمی یک بیاید اینکه در آزادیِ کندمی طراح را خرد آزادی. کنند

 را هاساختار که ها،بر تعریف حاکم اصول باالتر مقدار یک ولی است، چه مردم به نسبتش هاتصمیم جریان
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 که عمدتا داریم سیاسی علوم یک بنابراین بگذریم حاال. شودنمی اصال دیگر او باشد چیزی چه او سازدمی

 است مقابله در دنیا گیریِجهت با ما گیریِجهت داریم الهی نظام بگوییم خواهیممی ما که این معنای باید

 اصول این کنار در باید همچنین حرفها این و مپ و رپ دنبال بروند هاهبچ نباید بشود داده خوب باید این

 اصول از هم، آن فرهنگ بخش سیاست، سیاسی، علومِ بخش بگوییم اگر را این یعنی دارند که اعتقاداتی

م علو این با فکری نظام آن که داشتنی فکری نظام باالجبار، ولو باشد تاریخ یفلسفه با متناسب که اعتقاداتی

دانش این بپسندد دانشجو این باید ندارید، الزم که این نه را اقتصادی امور یسیاسی شما بخواند. بعد مساله

 فرانسه به رفتن برای نرود ضعف او دل. جنگی سنگر جبهه یک مثل کند کار کارگاه در بیاید که بپسندد آموز

 با اعتقادش، با حزبش، با کندکاری را که می ربط. کنم عملگی ژاپن بروم هستم هم عمله اگر نگوید آلمان و

 خواهممی مانیمحله زنی قلم یکارخانه در بگوید بروی خواهیمی کجا شما آقا بگویند بشناسد آرمانش

 کار و ایستادم و شویدمی را چغندرها که پمپی سر باالی دارم آنجا بگوید کنیمی کار چه آنجا بگویند. بروم

 همت کردی، انتخاب چرا بگویند. است ده فالن بگوید است؟ کجا شما ینزل و محلهم خوب بگویند. کنممی

 خوب چیست؟ شما محصول خوب بگویند شود، وارد خارج از شکر خواهمنمی من نه بگوید حرفها، این و در

 ایاندازه به کندمی درست را چغندر یشیره کند، درست شکر که ندارد قدرت است ساده ما یکارخانه

 کنیممی است دبه در شیره ارده برای که هاییشیره مثل هاییدبه در کندمی نکند ترش که کندلیظش میغ

 چیز یک آن داخل را شیره خود مردم از حاال تازه گوییم،می چاه یک برای را این کوچک و بزرگ ها،دبه در

اندازه به من گویدبخرد مصرف کند می قناد اینکه یا بخورند ارده با اینکه یا کنند درست مربا بریزند دیگری

می منگنه در دیگر کشورهای را شرکت آن خود باشد بلد را هاشرکت اسم فالن، شرکت خواهمنمی خودم ی

 یک خریدمی کننده تولید خود از رویدمی دارید المللی بین دالل هستید، وارد روید،می شما یعنی گذارد

 به شکر ولی دهممی خسارت گویدمی آیده تولید کننده بعد از مدتی میک گذارندمی منگنه در را این طوری

 یکی. بروم در جلوتر یقه یک خواهممی من بگوید اینها چنگال از این،. چرخانندمی را بازار دهم،نمی شما

اینقدر  را مصرفش قدرت. ببرید باال اینقدر را گندم نرخ بخواهد اینکه نه بگوید، را همین کندمی درست گندم
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 هاروستایی اآلن هستند اینطوری هاروستایی اآلن ساده، یـ به اصطالح ـ ببرید، بعد به آن یک مدیریت ساده

می جهاد پهلوی آیدمی یعنی چه یعنی است؛ آبیاری حداکثر کنند،می جمع نه کارند،می را بذر خودشان نه

 فروشد؟شده با کود، دوباره چه کسی به او می اصالح بذر خردمی هم کود و گندم بزنید شخم بیایید گوید

 دهندمی کاشتن دهندمی گندم دهندمی خدمات که کردید درست هاییسازمان یک یعنی روستایی تعاونی

 به توجهی قابل پول بعد دهدمی آب ماه سه رودمی فقط این  دهندمی هم خرید دهندمی کردن جمع

 ما مردم از گیرندن خیلی بدجور به نظر من بیکار هستند و پول میاآل ما هایِروستایی یعنی رسدمی دستش

 من. نیست درست که هم شکل این ولی شدیدا، داشتیم اعتراض را آن خانی و خان و شاهنشاهی نظام شکل

 قائل حساب خود شب و روز ساعات برای اینها اینکه نزدیک از کنممی عرض که دارم اطالع نزدیک از را این

 بیکار است روستا در. نباشند بیکار کنند، تولید یا ببینند ای یا بخوانند یا بیایند یک فیلم آموزندهحاال شوند،

 که را کارگاهی کار و کنید کار جامعه، کار نیروی روی حتماً شما که کنم عرض حضورتان به اآلن، زیاد خیلی

مانی، اگر فرهنگ آرمانی درست آر فرهنگ یعنی کنید درست را آن کارگهی فرهنگ باید اول گویید،می

نکیند به چه دلیل مردم بروند برای کارگاه چرا نروند قاچاق فروشی؟ شما یک سوالی بکنید از وضعیت مواد 

 جنگ جوامع در حتی شده داده گزارش من به ببینید، بگیرید، را آن آمار و قاچاق یمخدر در کشور و مساله

 چه کارش قوی، یروحیه اشاست. علتش را خوب دقت کنید، روحیه مواد قاچاق کار در[ ؟] قم برای رفته،

 در اشخاله پسر بوده جنگ در او که مدتی ببیند بیاید اینکه به شودنمی ارضاء ایشان تانک، شکار بوده؟

 باشد، داشته ایساده زندگی یک باید این حاال. بوده خوب هم این استعداد شده، متخصص و بوده دانشگاه

آذر باشد، پسر خاله حمال و دکتر شده باشد، با سالم و صلوات وضعش خوب باشد. برای این  مال کارگر

 دام در افتدمی کند پیدا دست درشتی پول یک به است که جوری هر که این دنبال رودسخت است می

بود  نشکسته اگر کرد هم کاری خوب شکست را حقارت آمد، انقالبی گستاخیِ لحظه، یک مخدر مواد قاچاق

 معتقدم قلبا را این من داند-می خدا مصرف، به زنیدمی گره آوریدشد حاال گستاخی را می اصال انقالب نمی

 برای بودند، آمده جبهه از که هاجوان همین یعنی بود شده زده گره تولید و اختراع به گستاخی این اگر
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 هیچ هاتا اختراع کنند شما از آلمانی کنند کار آزمایشگاه در صبح تا شب دیدندمی شرافت و شرف خودشان

 شد و معتقدم، برایشان را این من کردیدمی پیدا غلبه غرب بر مرتبه یک اختراع، نظر از و نداشتید کم

 نظر به طلبی، تنوع که کنم عرض حضورتان در گستاخی شد تجمل، در گستاخی شد مصرف، در گستاخی

می را او دانممی چون شودمی غیبت ببرم اسم خواهمنمی من حاال است، دالل او آیدمی وحشتناک بنده

 ما خانواده که دانیدمی بود هم آبادانی ما خانواده هامجلس از بعضی روزه مجالس در اشخانواده این شناسید

 فرانسوی رقمی فالن ظرف گویدمی باشند داشته ظرف بخواهند دادن شوهر دختر اصطالح به طبیعتا برای

 با اصطالح به را سرویسامون همه اشمکه رفتن از قبل برهسرویسامون فالنی نام دالل را می همه ما نشکن

 فرانسوی از دست یک فروخته سمسار به داده را همه هابوده سالم هانبوده هم شکسته فروخته وقتی قیمت

همه گوینده میک آمدند مکه از سفره که رنگ یک دست پنج گویدمی دست چند گویندمی خریده رقم فالن

 هامصرف این کمان خوب نیست تهران شهر باال برای این است قم در دالل یک برای این باشد جور یک اش

 آن اطراف توانیمی چگونه شما افتدمی که گردانه روی این اصال و تولید، کدام با بکشد خواهدمی کسی راچه

بگیرید، به نظر من هیچ کس فقیر نیست، همه  را این خواهیدمی زوری چه با ترمزی، چه با بگیرید را

 ارضاء با نیازشان احساس بین است فاصله یعنی اقتصادی، تعریف معنای به فقرِ احساس کننداحساس فقر می

 با هستند خواندن سدر دنبال همه مردم شده خوب خیلی آموختگی که هستیم خوشحال وقت آن نیازشان،

 شخصا من آن ضد یانگیزه با یا داشتند جبهه در که ایتند، با انگیزههس خواندن درس دنبال ایانگیزه چه

 تا چهار بین گفتند مثال نزدیک تا عالی بسیار جمعیت آقا، نماز بروم شدم مشرف تهران فطر، عید نماز در

 که آنجا روسری، یک با بود پوشیده تنگ شلوار که دختری از بودند آن در هم تیپی همه جمعیت ملیون پنج

 را چادر آمدمی بیرون که هم بعد سرش انداخت-می چادر شدمی که نزدیک بود چادر هم کیفش در رفتیم

 آدم که پیرزنی و پیرمرد تا بود تیپ این از بود، شلواری تریپ همان دوباره کیفش در گذاشتمی کردمی تا

 تا کندکه اتوبوس پیاده می محلی از راه حداقل کیلومتر سه الاقل حدود اینها سرما صبح کشدمی خجالت

 هوای یعنی سرد هوای در پیرمرد یک و پیرزن یک فرسخ یک یعنی راه کیلومتر سه حداقل گردندبرمی وقتی
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 چطوری ما را این ولکن...... آمدن این برسند نماز به اینکه برای آیندمی زده یخ آب که هوایی صفر، زیر

 از بگذریم حاال شود،می چه جلو ببریم خواهیمد چطوری میبع را، الهی موهبت این کردیم چکارش کردیم

 اعتقادات سیاسی، علوم با اعتقادات که بشود داده باید فکری نظام یک که است این ما نظر حال هر به مطلب،

 عکس، از باشد منطقی باشد مشخص دقیق طور به اشرابطه اقتصادی، علوم با اعتقادات فرهنگی، علوم با

آموز تا -، مثال، تمثیل در نقد و نقض دستگاه استکبار در جا انداختن انقالب در ذهن دانشاسالید فیلم،

کالس ششم، این اطالعات عمومی باشد که هیچ کس استثنا از کسی نباشد، مردم همه حزبی شوند تا کالس 

در کارگاه  شدن وارد یرگاهی بشوند، افرادِ حزبی باشند که آمادهششم، از کالس ششم تا کالس نهم کا

باشند، از کالس نه مثال تا دوازده این طوری نباشد که مردم خودشان را مجبور کنند به هر قنّاری بزنند که 

وارد دانشگاه بشوند، عزا بگیرند اگر وارد دانشگاه نشدند و یا عزا بگیرند اگر مستخدم دولت نشدند، عزا نگیرند 

 هم او شودکارگاهی بکنند بعداً هم تکنسین تجربی می اگر نشدند متخصص، آبروی اسالمشان محفوظ، کار

 است گستاخی یروحیه آن آنها در بکنند، تریعالی خدمات خواهدمی دلشان که کسانی حاال آید،-می کار

 ابتکاری، هایهنرستان مثال در بیا کارگاه از شما بگویید وقت آن بیاورند، در چیزی آزمایشگاه در بروند که

کنند صورت مسئله را بگذارند جلوی ایشان اگر توانست حل بکند تصدیق دوازده به او -می محیا را زمینه

 چیز یک اگر کند کار کارگاه در کند کار خواهدبدهند، نتوانست در همین کارگاه کار کند، اگر محفوظاتی می

ادن را هوشمندی او د تصدیق نپذیرند او از دیگران اصطالحاتِ خواندن به یعنی کند ابتکار خواهدمی جدیدی

 .شودمی کم ایرا حتماً تقویت کنند، خوب این خودش خود به خود یک عده

 س( مالک ارتقاء را در آموزش...

 ج( تولید فرهنگی...

 س( حفظ قرار ندهیم....

 ج( تولید فرهنگ حفظ برای فقط تا تکنسین شدن.

 س( قدرت تولید.....
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 به تولید، تواندمی باشد الکتریکی تولید تواندد مکانیکی باشد میولیت تواندج( حاال این تولید فرهنگی می

 بروی خواهیمی عالیجناب آزمایشگاه کمک عنوان به شودمی داده دیگران نظریات در آموزش جنبی، صورت

 باشی داشته هم اطالعات خواهدمی دلت کردن، آزمایش کنی شروع قسمتش فالن مکانیکی در گویممی مثال

 تصدیق آنجا کنیمی نامثبت رویمی است کالس گرفته، انجام سطح این در کارایی چه مکانیک یبارهدر که

 تا پنج نظریه، تا ده رویمی شما کندمی تدریس شما به آیدمی استاد مجانی آنجا دهند نمی شما به مصدیق

 بخوانی خواهیدرسی که می این گویندمی خوانیمی درس نیم و سال یک رویمی نظریه تا پانزده نظریه،

 و جریان شدت خواستممی کنم،می درست الکتروموتوری یک دارم من که گوییمی است چیزی چه برای

 اینها کنممی آزمایشگاهی کار دارم اینکه ضمن را، اینها مغناطیسیِ یحوزه کردن درست را، محاسباتش مثال

ست کنند، اساس این باشد که شما اینجا یک چیزی در ندارد عیبی ضمینه کنم،می پیدا دیگران برای را

 کنید بهینه گویندمی هاآزمایشگاه این در آیدمی تولیدی هایکارگاه هایدرست کرده باشی، صورت مسئله

 گویممی مثال است زیاد آن سنگینی است کم دورش است کم سرعتش کنندمی داغ هاالکتروموتور که این

 ما مال از ترکنیم در رقابت، مال آنها این چیزش قوی-ر فالن جا مقایسه که میکول با ساختیم ما که کولری

 چه هر در صوت ضبط این در ماشین، در. زنممی مثال کولر در گویممی دارم مثال عنوان به من را این است

 گویندیم خوب باال، بیایید ابتکار اصطالح به یرده یک از سالمتی به توانستید شما حاال خوب. است که

 آمدید آنجا کنید، کار الکتریک در بیاید مثال کنید کار آن روی بیاید مکانیک در دارید حق را تردقیق صنایع

 اسلیج، تولید، اختراع، ابتکار، جنبی، آموزش اینها یهمه در کنید کار الکترونیک در بیایید گویندمی باالتر،

اش توسعه پیدا کند نگویید ما اولِ کار به او یک نظام فکری رشد پایهم سیاسیش ادراکات باید شخص این

فکری دادیم اول اول کار، دیگر به آن کار نداریم اطالعات مذهبی به آن دادیم به آن کاری نداریم، بگویید ما 

 هم که مذهبی، گذاریم-می هاییمناظره یک سیاسی، گذاریممی هاییمناظره یک هم، قسمت این با عنانهم

 یبرنامه پرورشی، یمذهبی خودش را کند، احساس هویت سیاسی خودش را کند هم برنامه هویت احساس

می اجتماعی زهد شناختن در پرورشِ چه فردی، زهد پرورشِ چه وجه، هیچ به بشود قطع نباید آن پرورشی
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 هایدستگاه در شود حل شودنمی دیگر که است ایمهره این اش،فرهنگی بخش کند پیدا رشد خواهد

خورد به، به اصطالح فیبر دستگاه آنها یعنی دیگر به تابلو آنها  دیگران نه مدارج نظام آموزشی آن نمی

 طوری یک که رودمی هم این دنبال شکند،تواند رد بشود دستگاه آنها را می خورد، این در فیلتر آنها نمی نمی

ر از بیرون شدن رشد دهد، سواالت برت و شدن اتوماسیون تا را شما کوچک هایکارگاه مشکالت بتواند

 این در بیاید باید الکترونیکی به الکتریکی از الکتریکی به مکانیکی یهای شما از شکل ساده-کارگاه

 است دیگری دستگاه یک است دیگری دانشگاه یک است دیگری فرهنگ یک این ولی شود حل هاآزمایشگاه

 احساس باشد هاباش زندگیت مثل زندگی تکنسین مخترع در بگویند او به است راحت برایش آدمی یک

 نکنید چاپ آنها برای را این...... دارد که ایاثاثیه به گذارد نمی قیمت را خودش ارزش یعنی را خودش هویت

 جای سر البته را مطلب این معتقدم، آن به بنده که کنند مادی تعریف را شأن ما فقهای که است بد این

ادش باید تمام شود، شأن چه زمانی بوده است که شأن تبدیل شده به این که به اجته بحث در هم خودش

اصطالح ولو کانت بتجمل لباس باشد صحیح باشد از سهم خریده بشود، ما دقت کنیم روی این آیات، دوره 

 ائمه یورهد بوده، السالم و الصلوه علیه طالب ابی ابن علی یدوره بوده، اکرم نبی یتقیه نبود این حرف، دوره

 اینجا به اگر ولی شودمی طوری چه دالئل بین جمع است چه بیان لسان ایدوره چه برای بوده، طاهرین

 کس که است طبیعی این کنی، رعایت را شأن که است این اتوظیفه که گفت طلبه به فقیه که رسید

ودش را با یک شأنی میخ هویت این یعنی کنید رعایت را شأن گفتید وقتی یعنی شودمی درست دیگری

 فقه، که آیدمی خودم ذهن به من کار، شودمی دیگر طور یک خوب دید را خودش هویت دیگر، بیند

 یوسیله به شود،می گفته مطلبی اخالق، یوسیله به دارد زیاد شدن حکومتی با هم فاصله نشده حکومتی

 شوددیگری گفته شد منکر دیده نمی مطلب فقه یوسیله به وقتی شود،می گفته دیگری مطلب خوب فقه

 شودمی جامعه مصرف الگوی خوب شد آنطوری وقتی است منکر نکنید اگر که گویندمی شودمی تردید بعد

 ندیدید، فسق مجلس کنممی عرض مثال هم شما شد داریسرمایه نظام اگر آنها داریسرمایه نظام الگوی

 تردید آن در من جامعه، برای شود]؟[ همان الگو درست می طور آن در است طبیعی را، ثروتمندان مجالس
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 تخصیص، هایالگو برای را حکومتی احکام استنباط سوء که گویدمی درست که است این همراهانش ندارم

 الزم را اینها اسالمی اخالقی نظام عمدتا تاریخ، فلسفه توصیفی، احکام یمسئله اسالمی، یتوسعه شناختن

 حفظ یعنی آن ترپایین خیلی خیلی شودن دارم که با فقه موجود، نه اینکه آنها حل نمییقی ولی دانممی

 و بچرخاند را توسعه خواست طوری هر کارشناس دهدمی اجازه موجود فقه. تکاملش و توسعه نه حکومت،

 شودمی آن سرپرستی دینی، سرپرستی دهدمی دست از را سرپرستی معنای حکومت که است طبیعی این

 یعنی عمومی تمایالت سرپرستی رودمی بین از حکومت یسرپرستیِ مادی، سرپرستی مادی که شد قوه

 افرادی فقه شما فقه. باشید داشته نظام اخالق که ندارید نظام فقه شما نظام اخالق نظام، اخالق سرپرستی

طرفی، بیست نوار من ماه  از ما و کنند مطرح شئونشون سطح در اگر دیگر که کنندمی کار نظام در که است

 حتماً که دانمرمضانی بحثِ مبنای اصول استنباط احکام حکومتی را گفتم نه احکامش را اجتماع را الزم می

 دقت آن روی حتماً هستیم راستی آقای حاج خدمت در مجالس آن در گاهی که بزرگوار دو شما دوی هر

 .بفرمایید

 ی است؟س( دست چه کس

 میرباقری آقای برای که رمضان ماه هایج( این بیست نوار دست بانک اطالعات در بانک نوار است بحث

 عینیت از نقضی صورت به آیممی ما که همانی به که حکومتی احکام استنباط اصول مبنای گفتیم گفتیم،

م در آییمی هم گاهی باشد، داشته اسالمی یتوسعه مسائل برای پاسخ باید دین گوییممی بعد کنیم-می آغاز

گوییم ما حق نداریم بگوییم شرع تا چه قدر محدوده داشته باشد و نداشته باشد، بر چه مبنایی -ریشه و می

 اثبات اش،اعتقادی اصول اثبات آن. کنید اثبات اعتقادات اصول در توانیدکنید که این را می-شما صحبت می

 عنایت که ارزدبگذریم بیست ساعت را می آن از سادگی به که است این از تردقیق خیلی اشاعتقادی اصول

 افراد که همانطوری فردی فقه بکند، را کار این نتواند حوزه اگر که آمد ذهنمان به ما وقت آن بفرمایید، آن به

 توکلی، احمد آقای نهاوندیان، محمد آقای روندمی هم خوب و مقدس هایآدم امریکا، روندمی شوندمی بلند

 ماه یروزه قسم، ینها سؤال کنم شما بدون اینکه از آنها سؤال کنید، قسم به سه صیغهآ از اینکه بدون من



72  ······························································································································································  

 زنا به دست نزدند، خوک گوشت به لب نزدند، عرق به لب بودند آنجا که مدتی آنها که خوریدمی را رمضان

تعریف فقه،  به بنا یعنی چه؟ یعنی[ ؟] نکردند فسق نزدند، بازی همجنس و دیگری فساد به دست نزدند،

 نظام آمریکا، نظام در فردی فقه با بود متدین توانمتدین رفتند متدین هم برگشتند یعنی چه؟ یعنی می

 فالن مثال که بخورید قسم توانیدمی حاال کندمی کار چه خوب کند نمی فرق کند،می کار خودش برای

 هایشانرا هم نخریدند برای زن و بچه کاله فالن یا کفش فالن یا جوراب مثال فالن بولیز فالن یا ساعت

 نیست، خوردنی قسم ولی نخرند آقا احمد مثل هم هایشانبعضی بخرند هایشانبعضی ممکن حتماً نه بیاورند،

 باشد چشایی الگوی شما آورید، نمی فسق یدایره در وقت آن دانیممی خارج فسق موضوع از را این چون

 تعریف که فسق ین عرض کنم که آداب زندگی باشد این را از دایرهحضورتا به باشد بویایی باشد بینایی

 دیگری فرهنگ یک شئون یهمه در ما فرهنگ که این کردن روشن که آیدمی ذهنم به من حاال. کنید نمی

 .آن کارآمدی نظامش محتوایش، است،

دن بیشتر و اینها ]؟[ ش ترجزئی اصطالح به کمی یس( این تصویر روشنی از به اصطالح ]؟[ خوب است قوه

[ ؟] بفهمند خالصه که نکنند احساس که بگوییم تصویر یک توانیممی ما که وقتی هازمینه این یدر همه

 کاری من گویدمی نشود که وقتی[ ؟] رفت شودمی که کنندمی احساس واقعا یعنی شوندمی همراه خیلی

 ...زنیمحرف ملموس می اآلن سندشان در مثال[ ؟] مثال دارم کار ولی من اصال

 .کنیم حفظ نه ببریم باال کنیمج( شما این مطلب که هوشمندی را ما سعی می

س( بله، این یک معیار شاخص خوبی بود دیگر، این شاخص خوب بود که دیگر ما مالک زکاوت تغییرات بود 

 ...آموزش آن آموزش خاص یدر یک دوره

 است.ج( حزبی 

 خودشان جایگاه متوجه را مسائل یهمه که دهیممی پرورش را هاییس( بلکه پرورش به جهت اینها انسان

 ...وضعیت در
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 نظام کلی، خیلی تعریف یک بفرمایید مرقون را فکری نظام توانیدج( این را به صورت کلی برای فرهنگ می

 ابتدا قدرت این دهد،ت وارده را به فرد میاطالعا دهیسازمان دهی،سازمان قدرت که است اطالعاتی فکری

 و مبنا به نهایتا و شودمی منتقل ساختاری و استداللی به آن از پس شودمی آغاز اینمونه و تمثیلی سطح در

 اطالعی هر با شخص که است این آن، کارآمدی کردم عرض داخل از این آن، کارآمدی شودمی ختم روش

 نیست حاضر که دهندمی خاصی ارزش و کنندصی در ذهنش تعریف میخا جای آن برای شود مواجه که

 کند، متلون را او گیریموضع راحتی به تواند نمی تبلیغات لذا. گیرد قرار اطالع یک جاذبِ یوهله تاثیر تحت

 موضوعی، نه الفبایی بندیطبقه با که است ایکتابخانه فکری، نظام نداشتن بفرمایید مرقون را آن ضد

 هویت نداشتن اصلی، هایشاخصه از ساده هایشتگیِ اطالعات را در اختیار دارد و تلونِ در برابر تحریکانبا

 نظر به و دارد همراه را زیادی بسیار اطالعات که حالی عین در شخص که شودمی ایجاد جامعه یک در وقتی

تواند دنبال کند  صی را نمیخا هدف هرگز کندمی تعریف اطالعات آن بودن دارا به را خودش هویت خودش

 این واحدی، گیریجهت نه دارد واحدی مبنای نه دهد،این عدم استمرار، او را منفعل در برابر شرایط قرار می

 چند افراد. شناسیممی اشجامعه برای نه خودش برای نه ینشده تعریف هویت، بی سرگردان، آدم ما را

 یک به را اشرسند. مثل اینکه مثال ادراکات مذهبی ظام واحد نمین یک به باز ولی ترندقوی این از شخصیتی

درباره ولی پذیرد نمی عقایدش یدرباره را حرفی هر و است معتقد را اینها آخرت، دین، خدا، رسانده، نظامی

 .است متدون اشزندگی شئون ی

 س( نظام آموزشی را...

 ...بچه به دهدج( نظام آموزشی که فقط اصول دین می

 آموزشی نظام یک آن در قاعدتا[ ؟] منسجم یس( حاال بحث من این است نظام آموزشی که در توسعه

 .بینیم نمی ابتدائی

 ...تا بینمج( من آموزش ابتدائی می

..... 
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 .بیاد بار انقالبی آرمانی انسان خواهیمس( ]؟[ صحیح نیست ما می

 ج( یعنی حزب وقتی که ما...

 معنای همین دیگر... س( حزب هم به

 ج( بله

 در صورت هر به بیندس( حزب به معنی اینکه انسانی بار بیاید که خودش تابع والیت فقیه بماند هرچه می

 .کند تدوین جهان در[ ؟] سیاسی مسائل راه

 و آله و علیه اهلل صلی) خدا رسول گویممی اصلیش رهبر است کسی چه حزبی فردِ گوییدج( در یک کلمه می

 ت.اس( سلم

 س( یعنی مسلمان واقعی...

ج( یعنی اگر بگوییم اشهد ان محمد عبده و رسوله الهم صل علی محمد و آل محمد و بعد بگوییم اال ان 

حزب اهلل هم المفلحون رهبریِ این حزب فالح و رستگاری با پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( است، 

 .است توسلی این یمسئله بگویید را والیت یمسئله اینکه نه ببینید، خدا یهمین شما بنده

 س( در بطن این بحث یک چیزی است، این یک بحث آموزش عمومی است امام در آموزش عمومی...

 ج( بله

 ...آوریمس( همه را به اصطالح مسلمان معتقد بار می

 .باشد مشخص عملش و اعتقاد بین یج( مسلمان را با یک نظام فکری که رابطه

 س( ]؟[ همه اعمال و رفتارش را مرتبط ببیند با نظام این ]؟[....

ج( یعنی این را بعدا هر طور که در نظام ببینندش در کار ساده یا در کار تخصصی یا مدیریت یا هر چیزی، 

 پای اول این است.

 ....ما که طوری همین اآلن که بعدی هایس( بعد حاال برویم در نظام

 ...شودمی ایکارآمدی آموزش از ایآن نظام درجه دوم است که وارد یک مرحلهج( نظام بعدی 
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 نظام چون ایران، مثل گرفتیم مالک را توسعه حال در ـ اصطالح به ـ هاینظام بیشتر شما یس( ]؟[ مقایسه

 ما که وقتی شودمی خوب چیزی وقتی یعنی آن خوب شکل در اند،وابسته معنا یک به اینها که آموزشی

 وییم نه، چون خیلی چیزها را متوجه عالیِ عالی را بگیریم در مقابلش منسجم را بگوییم...بگ

 ج( آن وقت ما بگوییم...

 س( امریکا امریکا که ]؟[....

ج( ما بگوییم یک هفت سال برای آموزش، یک هفت سال هم بگذار بچه بازی بکند، هفت سال بگذار برای 

 از ـ اصطالح به ـ از که سالی هفت گیرد،گاهی است چهارده سال را میارک یآموزش هفت سال را مشاوره

 اختراع کند ابتکار گوییممی آن به که است رشد دوران آن دیگر باالتر، برود خواهدمی دیگر درآمده کارگاه

 .برود جلو کند

 غرب هایسیستم و امریکا مثل آموزشی، نظام از یس( ]؟[ که اآلن نظام آموزشی آنجا خالصه کپی شده

 ...حاال من. داریم عالی آموزش هم بعد داریم را متوسطه آموزش یدوره مثال سیستم که است

 شودیه حزبی میاول سال هفت. دانیمج( ما هم نرمالِ ابتدائی و متوسطه و عالی را، هفت سال هفت سال می

 خود تولید به رسدمی کارگاهی تولید از است کارگاهی تولید حقیقت در یا است مشاور دوم سال هفت

 این شود بهینه مرتبا خواهیممی ما است کارگاه در مشکالتی یعنی کارگاهی فرهنگ تولید کارگاه، فرهنگ

 استاد کالسِ صرفا استاد، ولی دهیمرش میاختیا در استاد دیگر اینجا شود بهینه آزمایشگاهی کار با باید

 خاص یرشته آن برای کسی هر ندارد تصدیق که رایگانی هایآموزش یعنی مشاوره نه یعنی مشاوره، برای

 .کند شرکت برود تواندمی خود

 ....حاال آموزش عالی، آموزش که عالی آموزش جای به که بفرمایید خواهیدس( یعنی می

 .کرد بر از خوب کرد بر از خوب کرد بر از خوب این که کسی به دهدج( آموزش عالی فقط درجه می

 ببینید سیستم ما این طوری است سیستم آمریکام این است...س( 
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 چه گویدمی ولیکن کند، پژوهش برود باید ایدوره یک در ایشان که گویدج( خوب در سیستم امریکا می

 بزرگِ هایِشرکت یعنی مراکز؛ از سفارشات آید،ات از کارگاه نمیسفارش اوال کند؟ پژوهش برود را چیزهایی

 کجا؟ سراغ آید،می متمرکز

 گسترده و متعدد هایکارگاه خود یجامعه در ما چون که گوییمس( خوب حاال بحث همین است، گاهی می

 ی چند ملیتی...هاشرکت از سفارشات آنجا شود،می این آنها با ما سیستمِ تفاوت داریم، جامعه سطح در
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باشد.  حجت االسالم و المسلمین حسینی: بحثی را که در خدمتتان هستیم، بحث نظام آموزش و دفتر می

 و مناصب چه داریم فعالً که وضعیتی این با ما که این یکی کرد، بحث شودنظام آموزش را در چند مرحله می

بدهیم، یکی این؛ یکی، یک نظامی را ما شروع کنیم به کار کردن و ر اساس چه ضوابطی ب افراد به را درجاتی

پی ریزی کنیم که یک نفر وارد شد، خوب است چه چیزهایی را بخواند، چند دوره باشد، چه کارهایی باید 

انجام بگیرد؟ یعنی نظام آموزشی نسبت به تنظیم وضعیت موجود با اطالعاتی که برادران خواندند. به عبارت 

توانیم بگوییم آقا کلهم باطل،  شما هست یا دو شما، یا یک شما هست، نمی 3خصی که اآلن آموزش دیگر ش

 دارند، هاییکارآرایی کردند، پیدا اآلن هاییاز هیچ جهت هم درست نیست. به خاطر این که آنها یک قابلیت

 بحث نکردند، رورشپ خواهیدلی که میسیک درآن و ندارند خواهیدمی شما هم خاصی کارآیی آن حاال

 را هابحث این که کسی قطعاً که بکنند کارهایی یک توانند می دارند، هاییفعلیت یک اینها ولی. است دیگری

 هستیم مواجه ما جهت چند از کنیم؟ کار چه را اینها فعلی وضع ما. بکند را هاکار آن تواند نمی باشد، ندیده

 .اینها فعلی وضع با

کارآمدی چه هااین فعالً که این نظر از. گیرد انجام باید چه بدانیم بکنیم گیریتصمیم باید که ایمیکی مواجه

 قرار برایشان باید شما را ایعلمی یدرجه چه کارآمدی، حسبِ بر باشند، داشته دفتر برای توانند می ای

یدرجه ارتقاء باشد؟ تواند می ایبه چه گونه داشتند حاال تا که سیری همین با اینها کارآمدیِ ارتقاء دهید؟

 ما که مباحثی یکلیه در کنم نمی گمان را دفتر برادرهای از کدام هیچ تقریباً باشد؟ تواند می چطور شان

 باشد، داشته فعال حضور تواند می معادله در اگر پیروزمند آقای مثالً باشد، داشته فعال حضور کنیم می عرض

 تواند می اگر صدوق آقای بالعکس آمد، می کنار ذالک امثال یِاصولِ نظامِ فکرز بحثِ مبانی ا نسبت به طبیعتاً
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. ماند می عقب معادله و ریاضیات بحث در کند، کار خوب اصول مبانی در مبانیش، ی،فکر نظام یپایه  در

ی نسبت به گرایش هر کار حاصل شود تقسیم چطور دفتر در بحث تخصصی ـ اصطالح به ـ  هایگرایش

 وقت فراگیری، برای نباشد هم الزم نباشند، دفتر محصوالت از یدیگران چگونه داده شود که الاقل، بیگانه

 کار به نزدیک سطوحش از بعضی در احیاناً که شده، جدا طوری یک مطلقاً مدیریتی کارهای. بگذارد  زیادی

نیست؟ کسانی که به گرایش ت یا خوب اس خوب رقم همین آیا. سطوحش از بعضی در است، صرف اجراییِ

 کردن، کار وضع اینکه یکی شود، مشخص باید که نیست مشخص چیزشان دو آنها بیاورند، یتخصصی رو

 ها،بخش سایر مثل که این یکی داریم، فرض تا سه گیرد؟ انجام باید چگونه مدیریتشان و سازمانی خاص نظم

 با قرارداد، یکنترل و قرارداد باشند، بر پایهود؟ با ش کنترل باید چطور علمی هیئت اعضای انضباط

شاخصه چه با را محصولشان باشند، کنترل خود اگر شوند؟ تحقیقش دارعهده را موضوعی یک مسئولشان

 نظر باشد؟ معین بازدهی یعنی باشد، شده کنترل کیفی صورت به سازمان نظر از که کنند می ارزیابی هایی

 کارشان یا علمی هیئت. است تحقیقاتی مدیریت نظام حکم در افراد از یاین دسته برای پژوهش عالیِ هیئت

 شود داده آنها به دستیارانی اول. دهند انجام باید را کار چند پژوهششان، برای اینکه یا دهند می انجام تکی را

توانیم بگوییم  ما نمی اول کم، نسبت به ولو شوند سهیم تولید در نسبت، به خودشان دستیاران آن تتبع، برای

توانند  توانند مطلب را دربیاورند ولی به صورت کمی که می اعضایی که هیئت علمی نیستند چرا خوب نمی

 دربیاورد؟ 

کنیم کلیاتش چگونه باید باشد؟ طرح تفسیرش چگونه باشد،  مشخصاتی را که ما برای یک تحقیق معین می

 است؟ کجا آنها جای ید در طرح تفسیرکنن کار کمی صورت به خواهنداینهایی که می

برای درست کردن نظام آموزشیِ جدید، حتماً باید هیئت علمی تولیدات زیادی داشته باشد؛ یعنی محتوای 

آن را درست کنند؛ یعنی اگر ما بخواهیم بگوییم سیر آن چه را که در دفتر گفته شده این طوری خوب 

 این بگوییم باشد، شده تولید سطح هر با متناسب آموزش هایتابک این پس خوب آموزش، نظام ینیست برا

 باب من) دانشجو و طلبه و بسیجی جهانی، حکومت گوییم می مثالً بخوانند را هاکتاب این نخوانند را هاکتاب
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[ ؟] اصالت فاعلیت، اصالت تعلق، اصالت[ ؟] سنتی،اصالت فقه شناسی، موضوع اجتهادِ( کنم می عرض مثل

 سیکل دیگر را بخوانند، سیکل باید نوشته شود. نخوانند،

 تحقیقاتی؟ یس( موضوعات تحقیقاتی را واحد آموزش اعضای هیئت علمی بدهد به رسانه

 دو سال، یک عرض در شود تمام و کند درست را آموزشی محتوای کار اول اگر تحقیقاتی، هایج( بله، سوال

 یدوره و چیزها چه دوم ی چه چیزهایی درست شده، دورهمثال اول یدوره برای بدانیم ما که چه، هر سال

 و سیکل یک روی باشد آماده محتوایش ما، نیروی پرورشِ وضعیت یعنی شده؛ درست چیزهایی چه سوم

 دهند؟ درس را هااین و بیایند کسانی چه حاال که بگوییم بعد خاصی، نظام

 را سیاسی نظم کردید، بیان را علمی یتحقیقاتی مرحلهمطلب اخیری که فرمودید، نظم فرهنگی و  ( س

  فرمودید؟ اشاره

گوییم که یک شورای عالی پژوهشی  داریم                            گیرد، مثالً می نظم سیاسی به صورت کیفی انجام می ( ج

ا بد نوشته شده، بنده هم مسئولشان هستم، شاخصه هم باید معین شده باشد که این با این شاخصه ]؟[ ی

 شود، درست شود، نوشته اینها اگر خوب شود، می قبول ایکند. به هر حال با یک نمره آید دفاع می طرف می

-دوره تغییر، آموزشی نظام اگر که[ ؟] این از بعد اال و دهید تغییر را آموزشی نظام توانید می شما گیرد، انجام

 ی-فکر نظام سوم یکری بر حسب قوانین، دورهف نظام دوم یدوره و مصادیق حسب بر فکری نظام اولش ی

 نداشته وجود هاباره این در کتابی کند، تشریح خوب کلی صورت به شما برای هم را هااین مبانی، حسب بر

 خوب. شود کار آن روی باید که باشد چیزهایی آن مثل این که این نه. دهید درس را این خود شودمی باشد،

تواند، یعنی چه  نیم؟ حاال اگر ما بخواهیم این را درست کنیم تا چه اندازه دفتر میک کار چه باید ما را این

 همین برای کنیم درست اطالعات بانک کار اول خواستیمنیروها و امکاناتی را برای این کار الزم داریم؟ ما می

ت در اختیارشان باشد. اطالعا نظر از الزمشان مقدورات کنند، تطبعی کار مثالً خواهندمی که وقتی که کار،

 کتاب بعد و بیاورید هم را هانمونه و مصادیق این، کنار در بیاوریم هم را دیگران نظرات یبعداً بگوییم مقایسه
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 ماهی، دو یکی تا کنند، درست که است بنا را آن شکل ترینساده نگرفته، انجام کارهایش فعالً. بنویسید

 .کنند کار آن روی کنند، خواهندبه کارهایی که می کنند شروع که است این ترینساده همان

 که کردم می فکر اخیر یهفته دو همین در بنده رسید، موضع این به که عالیس( سواالت ]؟[ بحث حضرت

 کارهای یک گروه، یمجموعه در ما وکاری آموزشی مختلف واحدهای و مدیره هیئت علمی، هیئت چطور

فرمودید، با همدیگر انجام دهند که کار درست  فرمودید و تأکید می می اشاره عالیحضرت که[ ؟] سنگین

شود و این که سه نفر در بانک اطالعات داشته باشند، یک، سه و نیم ساعت، بدیهی است که چیزی کوتاه 

که آقایان فرماییم  گیرد، اما اگر بیاییم و تنظیم و طراحی کنیم به نسبت، فرض می مدت دستمان را نمی

هیئت علمی و مسئولین سه تا، چهارتا واحد کاری داشتند، در این تنظیمات الفبایی موضوعی، حاال عناوین 

 شناسایی خواهندرود و می شود، اما موضوعی چون در متن می خیلی کاری ندارد، سه چهار ماهه ردیف می

گیرد. مثالً چهار تا  انجام خوب کار هک باشند داشته آن به کنترل و فرهنگی تسلط مقداری یک باید کنند

آقایان هیئت علمی هستند، چهار سه تا، دوازده تا از نیروها به شکل بعضی از کارهای تحقیقاتی که دارند زیر 

بخش آقایان قرار گیرند که کارشان را انجام دهند و هیئت مدیره ]؟[ که سیاسی، فرهنگی، اقتصادیِ همین 

 دوم فاز مشخصاً خوب که دارد ایر طول یک سال حدوداً یک محصول و فرآوردهکار را داشته باشند، خوب د

 نسبت به هکذا. گیرد می شکل[ ؟] بحث موضوعات الفبایی تنظیم فرمودید، شما که عناوینی و برنامه است

 اشاره قبال عالیحضرت که این خوب البته.است دیگر موضوعات هاینسبت نظامِ در آن دیگر هایطراحی

 باید فرهنگی هم سیاسی نظر از هم خواهدها منوط به این است که جوانب مختلف میاین انجام فرمودید،

 و نظم یک و شود مشخص[ ؟] از کدام هر[ ؟] و شهر حکام چه.  شود معلوم دقیقاً مختلفش هایقسمت

 . باشد داشته مشخصی ترتیب

که ما یک سری  گیردکردن آن انجام میج( خوب حاال، یک کاری است که برای تنظیماتش، مشخص 

 هستیم خدمتتان در ما که یدیگر یکنید تا جلسه کنیم و شما گوش می سواالت را در این جلسه عرض می

 دست در منبع برای که را اطالعات بانک همین حاال بنابراین کنیم، می معلوم شما برای را سواالت جزئیات
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 بعد و هادرست شود در سطح الفبایی و بعد عنوان بخواهد که ایساده بانک یک مانتحقیقاتی کار برای داریم

 خود که این جز را، آن مبانی نظام حتماً که است محور یک و خط یک این. آن مبانی نظام بعد و موضوعات

 سطح یک در کنم، کار باید حقیر خود مبانی نظام خاصی سطح یک در.  نیست انتظار کنند کار علمی هیئت

کنند در یک سطحی هم انشاء اهلل تعالی که همکارانی که با ایشان ]؟[. این یک  یم کار برادران آن ترپایین

 یبرآوردی باید باشد نسبت به فاز اول، که ما مثال اگر چند تا فاز بنویسیم، فاز اول تنظیم منابع یا مرحله

نظام آموزشی و  آن تدریس باید سوم فاز و دباش آموزشی محتوای تدوین باید دوم فاز یا دوم یمرحله اول،

 پرورشِ نیرو باشد. 

 س( یعنی کل نظام آموزشی باید.........

 و کند می انتخاب را اشتخصصی گرایش که وقتی تا شودج( برای کل نظام آموزشی. از اول که کسی وارد می

 . شود می کار به مشغول

 چیست؟ منابع تنظیم از عالیس( مراد حضرت

 و عناوین است الفبا اول یعنی. مبانیک یمرحله  تا الفبایی ییعنی همان بانک اطالعات ما از همان مرحلهج( 

 تبدیل و مبانی برحسب است موضوعات یبندطبقه نیست، الفبایی از صحبت -3 موضوعات و الفبا -2 الفبا

 .نظام یک به آن شدن

ی ما این است که کار اولیه کار که است این ما، مطلوب آموزشیِ نظام که است این عالیس( نظر حضرت

 ؟.....مبانی و موضوعات عناوین در است یبانک اطالعات صورت بگیرد یا تعبیر

 چه بر را محتوا حاال شده، منظم مانج( آن وقت باید تازه، فاز دوم طراحی شود و حاال ما منابع اطالعاتی

یک نظمی که برای پرورش  و است نظمی یک دارد تحقیقات در که را نظمی آن دهیم؟ نظم چگونه و اساسی

نیرو دارد یک حرف دیگر است. از منابع منظم شده برای تدوین محتوای آموزشی بر حسب سطوح و مراحل 

 مالحظه باید که است مطلب یک این خوب. گیرد می انجام نیرو پرورش هم بعد. شودپرورش نیرو استفاده می
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 را نیروها یکنم کمتر از یک سال نیست اگر همه می برآورد من که را آنچه حداقلِ که مدت همین در کنیم،

 .شود تعطیل نباید طبیعتا هم آنها. پژوهشی نظر از گیرد  می انجام دارد یدیگر کارهای یک گیریم، بکار

 س( آنها را چگونه بهینه کنیم؟ 

یعنی اگر آن را بخش تولید بگیریم یک بخش  گیرد که این کار به آن لطمه نزند. ج( آنها چگونه انجام می

توزیع است، بخش توزیع، نباید بخش تولید را لطمه زند یک بخش هم دارید که بخش رابط عمومی است که 

توزیع و مصرف یا ارتباط  یا آموزش تولید یا پژوهش به بدهید بها خواهیدبخش مصرف است. نسبتی که می

عه. این سه تا چه نسبتی باید به هم داشته باشند؟ ممکن است که اآلن در اجتماعی یا مثال تقدیم اثر به جام

 دو ایکنید چرا هفته برد. سوال می نظر ما این باشد که بخش مصرف یا ارتباط به نسبت وقت اضافه دارد می

 آقای با هستیم نجابت آقای با هستیم جا این که روز سه ایهفته بلکه کنیم، می مصرف خودمان از روز

 چهار ایهفته که گفت توانمی معنا یک به شودمی روز سه از بیشتر هستیم وند[؟] آقای با هستیم ساجدی

 هم شنبه پنج عصر است، که شنبهپنج صبح است، هم چهارشنبه عصر است که شنبه چهار صبح یعنی. روز

 بخش که درحالی[. ؟] روز چهار ایتان عرض کنم که دو روز هم که تهران است، هفتهمبارک حضور به هست

 پژوهشی بحث یک صورت به هم آن که بوده بانک بحث قبال ما از کند، نمی مصرف چیز هیچ آموزش یا توزیع

م ه علمی هیئت از[ ؟] را چیز هیچ است آموزش بخش مال که آن توزیع بخش و کاربردی نه بوده درآمده

 باز کنیم نگاه که سرانگشتی تقسیم یک با مدیره هیئت از تدریس، صرف یبخش آموزش بسیار کم به اندازه

 هفته، در مثالً که بوده بانک بخش آن، منابع تأمین بخش عمدتاً یعنی کرده، می مصرف کم خیلی هم جا آن

ل ساعت، ولی از هجم نیروی آن چه ماهی. ایدگذاشته می آن روی که بوده وقتی حداکثر ساعت ده ایهفته

میانگین آن را بگیریم ماهی صد ساعت برای هر نفر، حدود سی نفر هم شما عضو دفعه حساب کنیم، مثالً 

شده برای این کار یعنی حدود صد یکم  ساعت مصرف می 20یا  50داشته باشید حدود سی تا صد تا حدود 

آن. در حالی که برای بخش ارتباطات اجتماعی آن یک هجم بسیار زیادتری است پژوهشی آن هم تا یک 

ساعات این را چگونه تنظیم کنیم؟ اگر بنا باشد حذف کنیم ارتباطات آن را، یا کم کنیم، چطور  حدی است،
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 فقط هم سیاسی کار بود، سیاسی کارش عمدتاً ارتباطات آن باشد؟ نداشته سیاسی یحذف کنیم که لطمه

مشکالت نظام با کار ار ]؟[ چهار آن مشکالت نظام نبوده ما معتقدیم که چه آن حداکثر که بوده این برای

 کنندمی که کارهایی برای دوستان دلگرمی حفظ کنند سوال اگر خودم نظر به آن چهار. شودعمیق حل می

ا آنه اجتماعی حضور. گویندمی بقیه که ذلک امثال هستیم انزوا در بگویند که این  و عنود از پیشگیری بوده،

می رقم چند را این شنوند، می را ما حرف هم بیرون که این بر اطالع حتی شده، می تحرک یمنشأ یک نحوه

 چیزی آن پژوهشی نیروی از ولی.  برد نمی چیزی دفتر از که هاییبحث شودمی رقم یک داد، انجام شود

یا سه جلسه معادله بگویم دفتر  بگویم، اصول جلسه سه ایهفته بخواهم اگر کنم می حساب بنده یعنی برد می

رسد، پس من وقت اضافه دارم نسبت به ظرفیت خدمات پژوهش. خوب وقت اضافه  برای تنظیم جزواتش نمی

را در آموزش صرف بکنم بهتر است یا در ارتباطات اجتماعی؟ اگر ما در توزیع، یعنی ما فعال بخش سیاسی را 

بخش پژوهشی یا فرهنگی را دو بها دادیم در تخصیص وقت.  عمال چهار بها دادیم در توزیع وقت خودمان.

 بخش توزیع را مثالً مجبوریم یک بها دهیم. 

پذیرد که ظرفیت سیاسی شما کم  کشد نه ظرفیت اقتصادی می چرا؟ چون نه ظرفیت اقتصادی شما می

، شعارش ارتباطات پژوهشش در دفتر کارِ اولِ یشود.خوب همین را باید به یک نظمی درآوریم. فعالً دوره

ـ پژوهش نسبت به خود تولید و یک کم ]؟[ خوب روی این باید مشورت کرد که این تصمیم  2اجتماعی 

می نظمی یک با داریم تهران در که را هاییبحث عمدتاً ما گرفت؟ شودمی هم یخوبی است یا تصمیم بهتر

 به یا حاال. کند می صحبت[ ؟] فارابی یدهدانشک یدرباره که است بحث یک کرد، معین را آنها یهمه شود

 مفاهیم یدرباره داریم، بحث یک. گیرد می وقت بیشتر خیلی آن کاربردی که کاربردی، یا نظری صورت

 عدالت ـ سیاسی عدالت مثل هستند مهمی مفاهیم هم هاآن و است جامعه ذهنیت موضوعات که اجتماعی

، بحث استراتژی امنیت است، هر چند بعد از بحث استراتژیِ بحث این بر عالوه. اقتصادی عدالت فرهنگی

امنیت، ضروری ترین بحثی که باید به آن بپردازیم عالوه بر این، نقش لجستک بحث استراتژی هم دارد، که 

 آید آن چیزی را که باید به ذهن بیاید. این را اگر ما تعطیلش کنیم، در یک جلسه کمتر به ذهن می
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 آن که است شبکه یتواند کار کند، یک بحث مسئله ز آن ]؟[ است و به یک صورتی میا این دو بحث یکی

 به هابحث این یعنی است، خوبی ترکیب ترکیبش جا این بانک بحث با ولی است بانک از بزرگتر خیلی هم

 ممکن نظر، به. آن بودن لجستیک دیگر بحث یک است، کار مقدم خط دیگر عبارت به بحث، یک صورت

 آن اجرایی هایاشکال ولی بانک، یا است ترقوی جا این ایبرای کسی که اشکاالت فلسفیِ بحث شبکه است

 و دهندمی قرار هم اضافه وقت[ ؟] هم مباحثی یک گاهی را آن که اصلی بحث. کنند طرح بهتر شاید آنها را

 هم آن که[ ؟] یهای مجلهبرا شودمی تنظیم مقاله یک ماهی و کنند می رشد جامعه در که مواردی حسب بر

 و  کردند پیدا طالبانی یک هم کمکم و است امنیت خوانند،می هم هاخیلی[ ؟] بالواسطه ولو حال عین در

 این خوب شده، برنده[ ؟] یمقاله شده، برنده هم مقاالت جزء شده پذیرفته آن بودن سنگین شدند، مستمر

 شودنمی دیگر رسد، می جایی یک به شودت ]؟[ طرح میمدیری نام به که ایمجله یک در خودش جای سر

 اسالمی فرهنگ با ارتباط در مرعشی آقای مقاالت این که داند می هم حواس تقریباً کرد، حسابش کوچک

 ولکن نویسند می گوییم می ما که جور همان عیناً ایشان بگوییم که نداریم سعی هم ما نیست متن عین است،

 بتوانیم ما جدید، یبهینه در. مطلب این است واضح بود، دفتری هایرهنگ حرفف آن فرهنگ حال هر به

 از هااین کنیم، کار مطلب طراحی در[ ؟] صدوق یهاماه آن؟ روی بگذاریم دوساعت ایهفته. دهیم بها بیشتر

خواهند ب که این نه خواهندمی را پژوهشی بحث یک ما از آخرش اینها کنیم شروع وقتی مباحث نوع در ما

 برای کار یک مدیریت کنند.

. اهلل انشاء شود ترس( در قسمت هارون، قسمتی که حضرت ]؟[ مشخص تحقیقی و تدوینی و آموزشی منظم

 را جدید تحقیق یک این موازات به باشیم، داشته[ ؟] در را جدیدی تحرک یک بتوانیم شاید ما طرف یک از

گیرد؛ یعنی یک  یت آن تحرکی که در هیئت علمی صورت میمدیر تحقیقی، پژوهشی هایکار برای صرفا نه

گوییم شورای پژوهش خودش را حالت دومی نسبت به کارهایی که کفایت در زندگی  موقع است که می

 به شودکنم موضوعاتی است که درون گروه است که عرضه می کند ولی یک موقع از پایین که عرض می می
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 شود که ]؟[ بتوانند مدیریت کنند؟ ایجاد تحرکی اینها در علمی هیئت

 

ج( این سبک را شما در عناصری که در پژوهش دارید باید ارزیابی کنید که آنها آیا اهل طراحی هستند، یا 

 باید یک طرحی را درست کنیم و آنها مطیعش باشند؟

 س( یعنی شورای پژوهش ]؟[

گوییم  کنیم، می یک چیزی را درست می وقت یک ما ببینیم خواهیمج( نه خیر شورای عالی پژوهش. نه می

 در بیایید حاال شما که گوییم می و آوریمشان می که وقتی یک کنید، اجرا و بگیرید یاد هابا این شاخصه

 .باشید سهیم طرحش تولید و طراحی

 عمالً باشیم داشته[ ؟] طراحی در مشارکت اگر کردیم، اشاره که است این کردم کار در که ایس( من تجربه

 ......علمی بحث به شودکشیده می

 موضوع. کنیم مشخص را دقیقش طراحی و بنشینیم شنبه روزهای در که است این ما یج( بنابر این وظیفه

 آن در تعمیراتی یک حداکثر آنها. است مدیره هیئت برای تنظیمش و طراحی است، پژوهش عالی شورای

 .نشود تبدیل پژوهشی بحث یک به باشند، داشته

س( حاال اگر صالح بدانید حاج آقا، ما در قسمت آموزش همین طور که اشاره فرمودید به عنوان ]؟[ روی 

نظام آموزشی  دفتر فرهنگستان ]؟[ این را در خدمت آقای حسینی نژاد در ]؟[ تحت همین نظام آموزشی 

 کنیم.می استفاده نخدمتتا از[ ؟] باشد مختلف هایبحث یداشته باشیم که فراگیر همه

توانیم اآلن هم خدمتتان عرض کنیم، موضوعش را اگر عوض کنیم، ما نظام آموزشی  ج( خوب، آن را ما می

 آن به شودتواند داشته باشد غیر از اینکه محتوایش چه باشد، ما باید فردی که وارد این جا می چه دفتر می

، یک شمار خیلی کلی و ساده از کل کار اول اولِ شود عوض اشفکری نظام مرتباً دهیم، فکری نظام یک

 مصداقی را این باید بعد و گوییم می ساده خیلی بگوییم خواهیممی که را اشمسیری که باید برویم تاریکی
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 باید را او باید بعدش بگوید، اشاجتماعی حیات جاهای یهمه در را شواهدش او که صورتی به کنیم تقویت

 .کند سیر مبادی طرف به آن از بعد و ببریم استدالل یرحلهم به کنیم ویتتق مصداق یمرحله از

 طرف که بعد دفتر، تحقیقاتی روند. آموزش محتوای نه است تحقیقاتی موضوع دفتر، پژوهشی روند که یکار

 و ایمقایسه صورت به دید را مبانی سوم یدوره استداللی، دوم یدوره مصداقی، اول یدوره دید، را دوره سه

گوید شما بیایید در قسمت اول و غیر قابل انکارها  و قبول شد که گم نباشد در مطلب، آن وقت می تطبیقی،

توانید بیایید اصالت رابطه را بررسی کنید،  را و تغییراتش را و خصوصیاتش را، اینها را تخصصی ]؟[ یا می

ید پیدا کند، روند پژوهشی دفتر موضوع یک بررسی مجدد کنید، احیاناً هر کدام از اینها مفهوم جدیدی با

 گرایش دوره سه دیدن از پس باید شود،سیر دیگری است غیر از آن چیزی که در نظام آموزشی یاد داده می

 .شود عمل وارد دفتر پژوهش بخش به بیاید بعد کند انتخاب تحقیقاتی

یک نظامی است که  ]؟[ همان  س( قبل از این هم ]؟[ آموزشی ]؟[ همان طور که حضرت عالی فرمودید

 خواهد،می کنترل[ ؟] هارساله این خوب هاطور که اشاره فرمودید ]؟[ منزه باشند تنظیم کنند این رساله

 .خودش به مربوط مسائل و خواهدمی[ ؟] خواهدمی بهینه

 امور بخش در بروید روز چهار هفته در شما که گوییدج( خوب اگر این کار را شما بکنید اآلن به من می

ارتباطی دو روز در پژوهش یک روز هم فرضاً در آموزشگاه، اگر شما این فرمایش را بدهید به هیئت علمی و 

توانید به ما بدهید مثل اآلن یا اینکه دو روز پژوهش را  لجستک به طرف محتوا، خدمات دو روز پژوهش را می

 الً...گویید یک روزش کنید، یک روز را بیندازید برای مث می

س( ما اگر برنامه داشته باشیم برای واقعیت فعلی دفتر ]؟[ اآلن یک ]؟[ و نواقصی دارد، متناسب با همین 

 سیر آن با رابطه در کنیم تنظیم باید حاال که داریم هم مطلوبات یک داریم، که هاییمقصورات و واقعیت

ت و دو روز به پژوهش و یک ارتباطا به عالی حضرت روز چهار حاال فرمایید می عالی حضرت که همین. کنیم

روز به آموزش ]؟[ آن وقت ما اگر نتوانیم، ولی مطلوبمان این است که چهار روز پژوهش داریم و دو روز 

آموزش و یک روز ارتباط، ولی ما سیر را روی این سبک خواهیم گذاشت، حاال ما اگر بخواهیم تنظیم کنیم، 
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واقعیت فعلی هیئت علمی همین است، این آقایان بدون درگیریِ کمی و کیفی بینیم که  مثالً فرض کنیم می

 هفت االن ما[ ؟] آموزش در یا باشند داشته جاری واقعیت همین برای فعلی  یکنند یک بهینه کار ارائه می

 تمام را واحد نظام است نزدیک اآلن بودند اینجا سال چهار هستند، یکی شانآموزشی واحد که داریم را نفر

 خواهیممی بعد بدهیم، آنها به خواهیماقعا بد ]؟[ کار در معادالت را ببینند، بعد مثالً دکترا میو آیا کنند

 یا باشد تدریس در یا باشد ارتباطات در بگیریم کارشان به خواهیممی که جایی آن بگیریم، کارشان به جایی

 از اگر الواقع فی ولی. دهیممی انجام داریم بحث فعلی واقعیت روی که است ریزیبرنامه این باشد تألیف

 تدوین وچون باشد شده تدوین کتابی که است  این به منوط این  بگیریم را آموزشی خواستیم جدید سیستم

 .گیریم نمی پس نشده، کار به چون و نشده

 ]؟[ داشته باشیم؟ ج( یعنی این که احیانا برای اینکه کارها تعطیل نشود الزم است که بگیریم در عین حال

توانید بدهید که  ]؟[  گذاریم از هیئت علمی هم که حضرت عالی تشخیص می س( بله مثالً ما یک نفر را می

 دیگر ماه شش تا ایشان که شودنظام فکری را بنویسد، خودش یک موضوع پژوهش است که ]؟[ معلوم می

ا دوم این آقایانی است که ی اول سال تدریسی کتاب شکل به فرضا فکری نظام و آورد درمی را یفکر نظام

  خوب کنیم، تنظیم بخواهیم ما بعدش اما است، فعلی واقعیت روی ریزیجدید وارد شدند، این یک برنامه

 این الحمداهلل بفرمایید اجازه اگر اآلن. بگیرد انجام کار این تا باشد شده فراهم دیگر فاکتورهای یک باید

 از هاوزشی الزم باشد جناب عالی فرمودید، اما یک سری واقعیتآم نظام در که اصلی کارهای و[ ؟] محورها

 ایمذاکره است الزم آموزشمان فعلی دهیسامان و تنظیم برای اینها که داریم دفتر آموزشیِ مسائل زبان

 ...مختصری

یم فعال ً بهینه توانیم بگوییم همین بخش آموزش را همین طوری انجام دهیم بگوی ج( عیبی ندارد، می

 ساختن همین است که است، یعنی تعمیر فعالً چیست؟

 والسالم   گویم، بعد آقای حسین نژاد زحمت کشیدند... س( من یک مختصر مقدمه می





 بسمه تعالی

 نظام آموزشی در توسعه منسجم

 3جلسه 

2823 

فرمایش حاج آقای ناصری قرار شده است که من نسبت به وضعیت فعلی آموزش نکاتی را  س( طبق

 خیلی منتهی ،امخدمتتان عرض کنم. من کتاب حوزه را مطالعه کردم، متناسب با آن صفحه ای را نوشته

 سال از یعنی فعلی وضعیت نشود گرفته هم شما وقت که این برای ولی. کنممی کار آن روی که دارد نقص

 به و کنیم عرض کلی سطح در بخواهیم اگر که داشتیم آموزش در یکنواختی تقریباً وضعیت یک 72-73

 و است گزینش یشیوه یتوای آموزشی تقسیم کنیم. در قسمت مدیریت آموزشی مسئلهمح و حرفه مدیریت

 مدیریت 73 سال از عمدتاً قسمت این در... و ارزیابی ضوابط و هاکالس تنظیم و استاد با رابطه چنین هم

ای  پشتوانه خصوص به بود، شده مشخص ضوابطی قبالً که این دلیل به. شد قدرتمند خیلی آموزش داخلی

که آقای دیندار مسئول شدند  73مثل کتاب پرورش و تحقیقاتی که زیر نظر حاج آقا صدوق بود. از سال 

 یمسئله داخلی نظر از ایشان، سلیقه و ذوق به توجه با که دادند انجام مجدد کار نظری یروی این پشتوانه

 تقریباً بازدهی، و کنترل ،بندی سنجی،زمان امکان: فرماییدمی شما که مدیریت عرصه در اصلی شاخصه سه

 از شخص هر. بود مشخص ارزیابی محورهای که صورت این به. یافت تامین آموزش داخلی قسمت در حدی تا

 شخصی مثالً. دارند جداولی خود  هااین که آزمون محور و تکالیف آمادگی، محور: شودمی ارزیابی محور سه

را بدهد و نماینده های هر کالس اطالعاتی داشتند که به نیروی  نمرات دیندار آقای نظر زیر توانستمی

می نصب تابلو روی و کردمی تکمیل جداول با متناسب را اطالعات این اجرایی نیروی و رساندنداجرایی می

 مدیریت افتاد می گره کار در جا هر مثالً. کردمی کنترل را ضوابط بازدهی مرتباً آموزش مدیریت. کردند

 کنید فرض. کرد پیشرفت خیلی قبلی تجربیات به توجه با.گذاشت-می مختلفی هایضوابط و کردمی کنترل

 اآلن که چهارساله طرح آن. نوشتند 72 سال حدود صدوق آقای با محسنی آقای را ای چهارساله طرح یک
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. شودمی ختم پیروزمند آقای کتاب به و شودمی شروع جهانی حکومت تشکل کتاب از است مشخص تردقیق

 دوره بعد. شودمی ختم والیت نظام بحث به  شدمی گفته نبود پیروزمند آقای کتاب چون موقع آن در

 به مختلفی عناوین و کردند مشخص را چهارساله یدوره این هایبندی واحد دیندار آقای.شد نامیدهعمومی

. فرضاً دوره دوم که فالن است، بحثش است سطح دو دوره هر و است دوره چهار که گفتند مثالً. دادند آن

 نسبتا که دادند قرار فقیه مطلقه والیت کتاب را دومش سطح  ،اصالت تبلیغ است به تناسب اصالت تبلیغ

 روی و شود کنترل آموزش افراد های انگیزه که بیرونی اجرایی مدیریت کار یعنی بیرونی نظر از اما. بود خوب

بینند چه کارایی در گروه دارد و -د آموزش بدانند که این آموزشی که میافرا و شود سرپرستی افراد عالیق

 آموزش اول ماه شش تا گویندب بدهند نوار خواهندجایگاه آموزش در جای جای گروه حفظ شود. مثالً اگر می

رار کند. برق نتوانست را ای رابطه چنین هم. دهیممی لباس سال دو از بعد یا دهیمنمی نوار باشید نگذرانده را

 که را نفر یک حقوق.بود شده مشخص بخش ده که حقوق در مثالً. کاری هایو هم چنین در دیگر قسمت

 کارایی خاطر به که دارد قسمت ده تومان 120 این. تومان 120 ساعتی نژاد، محسنی مثالً کردندمی مشخص

 آموزش یمرحله این.رسدمی 150 یا 120 و شودمی ترکیب تا ده تا ده که. تومان ده است یک سطح که اش

 جایگاه چون.بدهیم بیشتر مقدار این است فالن ینوه فالنی بگویند مثالً که ندارد جایگاهی هیچ بخش این در

 که شد افراد در سیاسی مشکل یک به تبدیل مسئله این ،بود نکرده پیدا گروه جای جای با ارتباطی آموزش

این است که ما در آینده در خدمت حاج آقا باشیم و در تحقیقات  برای آموزش اگر ؟ چیست برای آموزش

که ما آموزش که سال دوم است در خدمت حاج آقاست.اگر منظور این است  Xشرکت کنیم، پس چرا آقای 

 پایین  کالسش ما از یا است ما که هم کالسی Yببینیم و بتوانیم کارایی بیرونی داشته باشیم پس چرا آقای 

کند؟ -مره اش کمتر از ماست فعالیت بیرونی دارد ولی ما نداریم.پس آموزش چه چیز را حل مین یا است تر

 که را تحقیق مشکل یا و اندنخوانده را هااین و کنندمی تبلیغ هاخیلی که کندمی حل را تبلیغ یآیا مسئله

 در حتی ثانیاً. خوردش به چه درد میآموز و است کجا مشکل. اندنخوانده را  هااین و کنندمی تحقیق هاخیلی

 اگرچه.است نداشته آموزش بخش به ارتباطی هیچ که داده را قضیه فالن من به محسنی آقای تدوین بخش
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 این. است نبوده قوی خیلی ارتباط  ،ارتباط این ولی نیست ارتباط بی این که قبل جلسه در شما فرمایش به

 یکی دو سال در آموزش ایجاد کرد. این در سیاسی مشکل یک حقیر نظر به

سال اول که آقای دیندار آن مسائل داخلی را راه انداخت خوب اجرا شد، اما در سال دوم قدرت خود را از 

 خواهیممی گفتیممی. بشود خوب گفتمی. شودمی فالن ننویسی اگر را نمره این گفتیممثالً میدست داد. 

 آبروی آموزش متاسفانه این. کنیمچیست، ما داریم در این قسمت کار می کارنامه بابا گفتمی. بدهیم کارنامه

. شد پیاده خوب خیلی شما فرمایشات  ،صدوق آقای یدوره در شیوه قسمت در. داد دست از را خود سیاسی

 سیکل این نویسی، تحقیق و مناظره یمباحثه،جلسه  ،بعد یمطالعه توضیحی، یجلسه درس، یمسئله یعنی

 من بودند، انداخته راه ایشان که ای بورسیه یقضیه این به توجه با.شدطور کامل در یک هفته اجرا می به

 هیچ کسی اگر. است آموزش خاطر به گفتند می دادند،می من به تومان هزار هفت ،کنممی عرض را خودم

سیکل هم از نظر شیوه یک  این. بیاید را سیکل این باید شرعاً که کردمی احساس دیدنمی هم ارتباطی

 دیندار آقای که ادامه در. بود خوب و کردندجذابیتی داشت. واقعاً کارا بود، افراد واقعاً در طول هفته کار می

 تشکل کتاب تازه که کسانی. است سنگین خیلی هااولی سال برای شیوه این که دیدند کردند، داخلی تنظیم

ورده این سیکل را تغییر دادند، اما متاسفانه به دلیل این که انگیزهخ یک. کنند شروع خواهندمی را حکومت

 هاجا بعضی نسبت به هم تعمیم از شیوه که بکاهد شیوه از است ناچار که دید آموزش مدیریت شد، کم ها

 داشته هم عنوان نویسی ترخیص این گفتیم بعد که نویسی ترخیص به رفت نویسی تغییر از. رفت ترپایین

. ایداما بعد که مجبورشدند، گفتند که یک برگه بنویسید که ما بگوییم مثالً شما ترخیص نوشته باشد،

 نیک آقای که روندمی کالس سر که یک آموزش مثالً. شد حفظ به نزدیک یا تامین حد در جدیداً متاسفانه

حث آقای میرباقری یک ب از گوییممی و دهیممی هاآن به برگه یک ما. هستند وغیره جمالی آقای و منش

 شدیم مجبور ما بعداً که شیوه قضیه در. ندارد سیاسی کشش که بینیمترخیص بنویسید.همین را هم می

 شما که هم محتوا یقضیه در.اید نوشته ترخیص شما مثالً بگوییم ما که بنویسید برگه یک آقا که بگوییم

. کرد کاری دست شودمی را هاکتاب یقضیه منتهی. کنم عرض بتوانم توضیحی کنمنمی فکر من. واقفید
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 روی امسال ما. شد شروع اول از که جهانی حکومت تشکل کتاب همین در نکنیم، چنانی آن کار ما اگرچه

 را جمعی بحث زود اگر گفتندمی اکثراً کردم، عمل و بودم ارتباط در خودم من که سیحه آموزش

 در که است هاییحرف ،هارفی برای زدن ندارد. این حرفح دفتر که کردیممی احساس ما گذاشتید نمی

 بشود اگر. کند اقدام تواند نمی[ ؟] آقای حکومت  کتاب یعنی. کنندمی بیان زیباتر منتهی گویند،می جامعه

 یرابطه  ،فلسفه و علم یرابطه بحث مثالً است، روز هایبحث مورد در که را میرباقری آقای هایبحث

 بچسبانیم هم به و کنیم جمع هم وار مقاله حتی که هاو مدیریت غیر دینی و یک سری بحث دینی مدیریت

 هاییبحث دیگر طرف از. شودمی حل مشکل خورده یک بگذاریم، هاکتاب جور این جای به و کنیم تکثیر و

است نه آموزشی و  پژوهشی روند سیر فرمودید شما که طور همان هم پایین تا باال از محتوا نظام خود برای

 در دوباره خوانند، می  مقاله در چیزی یک افراد که است شده حوزه قضیه شبیهکمی که شودلذا احساس می

  تکرار احساس و خستگی حالت یک. خوانندمی را هاهمان اضافاتی احیاناً و ابرام و نقض خورده یک با رسائل

 .شودمی ایجاد هاآن در

 ج( گفتید مدیریت و روش و محتوا. در روش چه چیزهایی را گفتید؟

 س( در روش من آموزش دادن به  افراد را بحث  کردم.

 ج( مشکل سیاسی را گفتید یا فرهنگی یا اقتصادی؟

س(در روش مشکل فرهنگی که بگوییم چگونه روش را پیاده کنیم، نداریم. یعنی روشی که شما فرمودید قبالً 

هم ما در دوره های آقای صدوق و... پیاده کردیم مثل مناظره و غیره. آن مشکل سیاسی که ما در مدیریت 

یم از شیوه بکاهیم. چون داشتیم و کاسته شدن آبروی آموزش باعث فشار بر شیوه شده که ما مجبور شد

 انگیزه ای نیست.

 دوستان بقیه از ترپایین یج( از نظرشما مشکل انگیزه چیست؟ یعنی وقتی که مثالً آقای بهداروند که در رده

  چیست؟ شودمی ایجاد که سیاسی مشکل این. بگذارم ایشان برای بیشتری وقت باید من است،
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ین آموزش که شما راه انداختید، برای چیست. آیا برای این است ا گویندس( مشکل سیاسی این است که می

 .اند ندیده را هادوره این و اند رسیده هاکه ما به مراتب باالتری برسیم که بعضی

 روز تحصیل ریاضیات در شمسایی آقای جلسه، یک ای هفته پیروزمند آقای مثالً. نرسند هم هاج( حاال آن

ستم سازی هم حدود چهار سال قبل یک رساله ای نوشته و پیاده هم کرده، باز سی و مدیریت در داشته، هم

 برای که را عمقی توانیممی من نظرتان به ساعت، سه ای هفته هم بهداروند آقای  ،ساعت یک ایهم هفته

 بگویم؟ هم ایشان برای گویممی ریاضیات در شمسایی و پیروزمند آقای

 .شود تبلیغ تحلیل یاشند مثل شما و  از یک طریقی قضیهب تحلیل اهل که هاییس( نه، آن

-ج( آیا به نظر شما مشکل اغرار نیست؟ یعنی حتماً اگر پسران حضرت یعقوب، حضرت یوسف را که می

 .کردندگفتند قرار است بعد از پدر پیغمبر شود، قصد در چاه انداختنش را نمی

 بینند. سی خود را میس( بله، مشکل همین است. مشکل این است که هم کال

ج( اگر پسران یک پدر ببینند که یکی به یک دلیلی که الزم نیست طرح کند، احترام گذاشت. خوب این بوی 

 .شودمی..... آدم که دهدچه چیز می

 س( خوب اگر بخواهیم برگردیم مشکل اخالقی است.

 اداره را بزرگ یبزرگ یک مدرسه خانه کتاب یک تواندج( مثالً من می گویم آقای مجدالدین در شیراز می

 که کنندمی اصرار. آید نمی ذهنم به چیزی همچنین من. بفرستد هم دیگر جاهای آقایان برای وجوهات کند،

 آقای از کمتر حتماً هم من کار. هستم مشغول است، کاری یک جا همین من نه،. گویممی شیرازبیایید، مثالً

 .شود حل باید که است اسالمی یعتقدیم که این نقص برای جامعهم ولی دارد، اجتماعی موضع مجدالدین

 مدیریت به رسدمی باز این که دهندآیند درس می ج( حاج آقا مشکل از این جنبه نیست. مثالً استادهایی می

 ...آموزشی

خوب  .است فرق نگذرانده که کسی با گذرانده، را هاییسیت یک که پیروزمند آقای بین که بگویم خواهممی

 اصول حکمت میرباقری آقای مثالً.کرد مطرح او با شودکسی که نگذرانده طبیعتاً یک سری از مطلب را نمی
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 ما حرف که آید می هم نظرش به  و شودنمی نخوانده که کسی. شودمی منتقل اشاره صرف به گذرانده را

د،به چیزهای جزیی چه قدر بها باش داشته عالیه مقاصد کسی اگر که بگویم میخواهم. است ربطی بی حرف

 را کارش رودمی آدم هم گاهی نه؟ یا کردند سالم او به که کندمی نگاه اش دستی بقل به آدم گاهی. دهدمی

 در بیشتر یا کمتر حاال اخالق مشکل این یعنی. نه یا کنند سالم خواهندمی کسی هر به حاال دهد، انجام

 است؟ این علتش دفتر

 افراد در هاقضیه است، چون بعضاً که شما جلساتی دارید،تا یک مدتی از این حرفس( یک مشکلش این 

 اعتقاد از نفهمم من را هایش خیلی شاید که مختلف دالیل به هامنت. دارد تاثیر هابچه روی یعنی. نیست

 .است شده کم آموزش کارآمدی به برادران

 تابلو در را ریاضی هایاد باشند. اآلن شما خالصهج( راهش این است که به نظرم در آمدن در درس اصول آز

 حاال. کنندمی بیشتر استفاده بینندمی آموزش که کسانی.کندمی استفاده جور یک بخواند کسی هر. زنیدمی

 دستش سیوطی کتاب ای طلبه گفتند. بیاید خواهدمی کسی هر خارج درس پای گفتند گذاشتند، آزاد اگر

 تو فالنی گفتند. خواندمی گرفته دست در کفایه دیدند دیگر وقت چند.رفتاد میاست درس پای مدتی بود،

 با گفتند. نفهمیدم را بحث یک من راستش گفت. اینخوانده را کفایه تا سیوطی بین های-درس که این مثل

 آن به تا کنند کار باید هاییبحث یک روی که کنند توجه هابرادر. خوانیمی کفایه نفهمیدنت این

 به کنیممی ایاشاره ما بنشینند درس، سر یعنی. شوندبرسند.نخوانند و آموزش نبینند متوجه نمی

 .نشینیم می اشاره به را گذشته هایبحث. فکری نظام یفلسفه در هابحث سیرگذشته

دم دی که آموزشی این که است این اعتقادش نظرمن به رضوی آقای مثالً بگویم خواهمس( یعنی من اآلن می

 استارت بوده که من توانستم بیایم.

 ج(حتماً روالی که پیاده کرده و فشاری به خود آورده است.

 به محسنی آقای خدمت در تدوین بخش در اآلن اگر من که این به گرداندبرمی است، س( بله، همین

یا محسنی بپرسم،  پیروزمند آقای از بروم شنیدم تازه چیز که هم مطلب جای هر برسم، ویراستاری کارهای
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 نکنند گله... و محسنی آقای مثالً که روممی این برای فعالً را هاآموزش یدر کار دفتر موفق ترم و این دوره

 مؤکداً و.نیستم قائل برایش کارایی هیچ واالّ. کنیدنمی استفاده چرا شما گذاشتیم، آموزشی یدوره ما که

 روی را آموزش سیر همان نظرم به.است کافی هابه نظرم همین و کنممی استفاده تدوین از من که گفتند

 .باشد بهتر ترکیب آید می نظر به که کنیم ترکیب نه، یا ببریم کارایی

فرمایید یک مطلب هم قابل تذکر است. این بی نتیجه و زاید بودن  س( غیر از مسائل اخالقی که شما می

دارد. مثالً آقایان از درس آقای میرباقری خیلی ناراحتند ن عمومیت اساتید و هابحث یآموزش نسبت به همه

 مثالً.شودمی تلف عمرمان ما که کنندآیند. تصریح هم می به خاطر این که معلوم نیست که ایشان کی می

 .آیند نمی پنج از زودتر ایشان است قرار چهار ساعت

 نظام طور چه را هانیم. یعنی متنک پر توانیمج( ما باید مالحظه کنیم که جای استاد را چه طور می

. کنند شروع باید خودمان نظر زیر افرادی یک را نویسی متن.کنیم معین سیر برایش طور چه را مطالب.دهیم

 هاآن به را ساده هامتن اول. کردند عادت تنظیم به کم کم اآلن که جمالی آقای و منش نیک آقای مثالً

 که نداردلزومی زیاد نفیی هایداً الزم نیست، مثل اصالت وجود. در بحثاب احیاناً که را مباحثی بعد. بدهیم

 .بایستیم

  شود؟ بحث هاس( داخل بحث

 دونفر وسیله به را محتوا که این برای و  کنیم درست سیری و محتوا یک باید را این. اثباتی هایج( بحث

. حداکثر یک استاد منظم را مثل آقای بگذاریم برنامه یک نگیریم هم آموزشی هیئت از کمک که نویسنده

پیروزمند بپذیریم. استاد مشاور تنظیم هستند. بنابر روال کلی با استاد مشاور شروع کنند به جمع آوری 

 کنیم حذف را. دهندمی درس که آقایانی این اصالً هم مدرسش یفیش و متن درست کردن. بعد در مسئله

 داریم ما که کنند حس  هاات خارج از دفتر مشغول شوند. یعنی اینطارتبا در. گیرند-می حقوق  هااین ولو

 دهد، ورز خود دست با کس هر باشد قرار اگر که شود گفته هاآن به و. کنیممی حذف دفتر داخل از را هاآن

 که صورتی در که باشد محفوظ هم مطلب این. بدهیم روح پرورش توانیمنمی دهیم، انجام کار توانیمنمی ما
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 هم حضورشان حق دیگر عبارت به شوند،این روند باشد در آینده تدریجاً آقایان به جاهای دیگر اعزام می

 کسی هر اگر. کندمی ضرر دفتر شما کار ینحوه این با که شود روشن شانبرای طوری یک.شودمی حذف

اید درباره این مطلب تامل ب. رودنمی پیش کاری نحو این به که باشم خواهممی خودم میل به من که بگوید

 هاییهمین احیاناً و شود مشخص هم روش.شود مشخص او برای متن وقتی مثالً هم آموزش یکرد. در شیوه

 هستند، شما فعلی های نویسنده که جمالی و منش-نیک آقایان همین یعنی.باشند اساتید نویسند،می که

 استاد به شوندمی تبدیل. کردند تدریس هم را باالتر هایکتاب. کردند تدریس را  ،ترپایین هایدرس از وقتی

 کسانی به دادن هاب کم نحوی یک به دیگر عبارت به. خواهیممی  هااین از هم نویسی متن سیری یک طی

 .شودمی نیستند منضبط که

د اگر جدی سال برای. کنیم استفاده جا این آموزش از توانیمس( برای دوره های جدید به راحتی نمی

 هابخواهیم بگیریم در بحث تشکل حکومت جهانی، بحث جهت داری ما دیگر هیچ وقت از قدیمی

 منشنیک و بهداروند آقایان دوستان را ای صفحه هشتصد هایکتاب حتی بگوییم توانیممی راحت.گیریم نمی

 .گویند-می راحت جمالی و

 این از یعنی. گویندفهمند، می باالتر رفت می که شوند،مباحثج( به وقتش کم کم هم که گفتند مسلط می

. نوشتند که نوشتند کتابی قرارداد، طبق دیگر آقایان. بیاید در کندمی پیدا دارد که مقنن غیر حالت

 قرارعلمی هیأت جزء نویسندمی که هم  هااین.شودنمی خاص توجه هاآن به دیگر که کنند حس اگرننوشتند

 منضبط که شود معلوم هم که بیاوریم باید دیگری خاص عنوان یک با را جدیدیعلم هیأت نهاد. گیرندمی

 بر مقدم صدوق آقای  که است چگونه مثالً. اندازد می جلو بودند قبل که دیگران از را  هااین شانکردن کار

شته دا ارتباط دفتر با قبل سال هفت شش، حداقل ساجدی آقای که حالی در.گیردمی قرار ساجدی آقای

 است.آقای ساجدی قبل از انقالب ارتباط داشتند.

 شروع را بحثی یک جمالی آقای یرساله ،منشنیک آقای رساله عنوان بهعمومی یس( پس از اتمام دوره

 .کنیم
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 ج( پیشنهاد دیگری هم دارید؟ روی آن مطالعه شود.

داشتیم، احساس کردیم این آقایان  نآقایا به نسبت که ایس( مطلب دیگر این است که ما با تست و تجربه

 همان که دادند نظر مختلف هایبینند. در قسمت خودشان را در مدیریت آموزشی چند سر وگردن باالتر می

 امور یک در را افراد تدریج به که بودیم فکر این به پیش سال دو سال، یک از ما. کنند پیاده را خودشان نظر

 که باشیم داشته هاحساس شویم، توصیه های جانبی هم به آن شانآموزش روی و کنیم مشخص تدوینی

 این دیگر مطلب. هست هم ای زمینه چنین تقریباً. کنند آماده آموزش یآینده های تدریس برای را خودشان

 حسب به آموزش هایبحث ابتدائیات از کنیم ردیف را نفر دو یکی، که بود رسیده هم مانذهن به که است

 که لطفی این اما.کنیم تنظیم را متونی کم کم بخوانند خواهندآقای رسول افخم می که آموزشی سیر

 .بود خواهد قضیه پیشبرد خیلی کشید، می زحمت شما خود هم بعد و بگیرد شکل حتماً که فرمایید می

 همان فقط. است منظم نسبتاً... الحمدا داریم که سالی چهار این.رویمس( اآلن به صورت عملی پیش می

بچه شما گیریپی یک با احیاناً. کنیدمی که گیریپی و گذاریدمشکل سیاسی را با توجه به وقتی که شما می

 گیریپی ما را  هااین که صورت این به. شودمی حل اند،کرده پیدا باالخره جایگاهی یک که کنند احساس ها

 فشار خورده یک هاکالس روی. شودام هم میتم ما یبرنامه طبق و. شود تمام چهارم دوره خرداد تا کنیم

 تمام راعمومی دوره شما که گوییممی. بگذاریم عمومی یدوره را اسمش شد، تمام که چهارم دوره. بیاوریم

 نیمه دوره برای بعد. بودند کرده تنظیم دیندار آقای که است آماده هم ساله سه های کارنامه. اید کرده

 نفری هشت هفت، این و فالن و فالن آقای جمالی، آقای که گوییمسی ارشد، میکارشنا معادل مثالً تخصصی

 فرض هم مشاور استاد.دهند تحویل ایرساله یک آینده خرداد تا امسال خرداد از شدند، التحصیل فارغ که

موضوع،  آن و موضوع دراین مثالً بحث. فالن و فالن پیروزمند، آقای: کنیدمی اعالم را نفر دو یکی شما کنید

 هانویسند، رساله که به اتمام رسید، یک مدرکی به آن یک کتاب درسی در بیاورند.تا سال آینده رساله را می

 سطح در بتوانند اگر بعد. ند شدعلمی هیأت عضو که این و لیسانس فوق معادل مدرکی. شودمی اعطا

... یک رساله بنویسند. ولی به تایید وزارت یا اصول یا معادالت موضوع در مثالً. بنویسند ایرساله تخصصی



89  ······························································································································································  

. دهیم نشان هابچه به به توانیمگیرند. وضعیت فعلی و سیر را می-شورای عالی پژوهش برسد.مدرکشان را می

 آموزش سال چهار که گفتید ما به. اید نداده نشان ما به را ادامه سیر که گویندمی افراد از خیلی اآلن

  چه؟ بعدش. بینید می

 صدا قطع شده است( 30:31تا  30:1)از دقیقه 

 نه؟ یا دانید می صالحج( یک جلساتی برای این آقایان هیأت علمی

س( طی جلساتی خود آقایان خدمت شما برسند. یک مطلبی که قبالً خود شما متذکر شدید که قرار شد 

 رسد می ذهنم به فالن و قرارداد و قتحقی قضیه. بودروی آن فکر و مطالعه شود، بحث نظم جدید هیأت علمی

د، بهتر است. معلوم شود باش باشیم، داشته شانبرای خواهیممی که جدیدی تنظیمات همان قالب در اگر که

که کارکردشان در این سه چهار سال چه بوده است.نظرات خودشان چیست. که به شیوه های مختلف هم 

 تحلیل و آقایان تک تک، نظر شما. برسند شما خدمت تک تک، خودشان شودمی. گرفت هاآن از شودمی

 شما که ها،یل جمعی و بحث و بررسی آنتحل و برسند خدمتتان هم جمعاً بعد و. باشید داشته را هایشان

می صالح شما کدام هر پیروزمند، آقای یا صدوق آقای یا آقایان، از یکی حاال. باشید داشته بیشتری اشراف

 که است این است توجه قابل که دیگر مطلب یک. باشند داشته دبیریتی یک قراردادها و نظم برای دانید

آن به را هایشان گواهینامه اند،در مراتبی که آقایان آموزش را گذرانده داشتیم آموزش در که کارکردی همین

 مقطعی یک در و والیت و فاعلیت و تعلق و رفت آن بعد.اند گذرانده را[ ؟] اصالت سطح یک در. بدهیم ها

. که گانه نه مدارج: فرمودید شما که مدارجی آن یاضافه به لیسانس، فوق و لیسانس حاال و بوده دیپلم فوق

پرهیزگاری فرهنگی اصالحاتی داشت. آن هم تنظیم شود خیلی خوب است. حاال اگر این گواهینامه به آقایان 

 اعطا شود نظم و انظباط بهتری خواهیم داشت.

 .کنیم رسیدگی تا شود منظم و کرد استفاده باید که هاییابزارها روشاز 
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 اگر بعد و کنند تکمیل است که نواقصی ها،نامهکار یس( پس اگر اجازه بدهید آقای حسینی نژاد بقیه

 از بعد تا داد طوریهمین هاییگواهینامه شودمی برد،می زیاد کار اگر یا و بیاورند را مدارک آن شد فرصتی

 .دادیم آقایان به که دکترایی مدارک همین مثل. کنیممی تجدید دیگر سال یک

 .کنیمج( ابتدا شما لیسانس را درست کنید، بعد برای کارشناسی ارشد و امثال آن رویش کار می

 .بدهیم را مدرکشان که باشد آماده دوستان یس( طبق برنامه پیش برویم که تا خرداد گواهینامه

 که آمد ذهنمان به داشتیم، گروه مجموع در که نیروهایی کیفیت و کمیت یدر مجموعه س( آن وقت ما

ید داشته باشیم. البته اگر چه این فاکتورهای بودجه و این مسائل با آموزشی پذیرش یک حتماً آینده سال

که جاهای  شرط است. اما فکر کردیم که اصالً آموزش شهریه ندهیم. به استاد هم شهریه ندهیم. در صورتی

 .کنیم عوض را رابطه. گیرند می هادیگر مثل دانشگاه آزاد تازه شهریه هم از آن

گیرند، دیگر مضاف بر آن چیز دیگری نگیرند. این از  ( منظور حاج آقا این است که کسانی که مبلغی می1س

 هر حیث خوب است. 

هم  72نداشتیم.  73احد گرفتیم.هم یک و 75یک واحد داشتیم.  72یک واحد داشتیم. سال  70( سال 2س

 نگرفتیم. با این که تقاضا بود، پرسشنامه پر کرده بودند. 

 سرمایه  هاج( برای تامین استاد و پرورش نیرو و تامین کادر تدوین و آموزش حتما الزم است روی این

 این مشکلش بحث این کنید، ترمنظم باشید، داشته پیشنهادهایی اگر آینده یجلسه برای. شود جدی گذاری

 رساله آقایان باید کهنظامی. کنیم شروع باید آینده یجلسه از که خواهیممی اجرایی کار که است

سند.یک نمونه عملی بیاورید، بعد برای تنظیم محتوا یک نظام بنویسید، در تنظیم محتوا نویسنده و غیره بنوی

 یک درحقیقت. کنید معین را آقایان همین. یسندبنو هاآن که نباشیدمعرفی کنید. خیلی منتظر هیأت علمی

تماً مشخص شود.در به عهده گرفتن ح باید کلیات آموزشی نظام این در که. کنیم تدوین باید را آموزشی نظام

آن هم  همین دو نفر فعالً دست به قلم هستند. یک مقدار کارهای تدوین دفتر به یک نسبت ممکن است در 

 آن تحریر شود.
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 .گذاشت توانمی هم تدوین یالعاده فوق کارهای جزء بگذاریم، تشکیالتی توانیممی را هاکارس( این 

 .دهند انجام توانندمی اضافه هایوقت در آموزشی یتشویق شوند، به عنوان مسئله اگر  هاس( حاج آقا، این

 کار کنند.گذارم که هم تشویق شوند و هم  ج( من خودم  برای آنها در این قسمت وقت می

 آزمونی یک. هست هم باالتری مقطع عمومی، یس( حاج آقا، اگر به یک نحوی توجیه شوند که بعد از دوره

 .کنند کار رده این در  هاه اینک بگذاریم

  مثالً که صورت این به کردن کار گروهی. بود هم ما موضوعات از یکی این. کنند کار گروهی توانندج( می

 جمع  اهل ولی نباشد خوب قلمش بهداروند آقای مثالً که است ممکن ولی هستند، نوشتن اهل نفر دو این

 به بدهند لوجیستیک ایمجموعه یک یعنی. رضوی آقای  هادیف اینر در مثالً یا باشد تتبع و مطالب آوری

 قرارداد علمی هیأت با حتماً که نداردلزومی پس باشد، طوری این اگر. شود تنظیم زودتر چه هر که نفر دو

  هااین.بنویسند خواهممی که را چیزی آن که نیستم مطمئن خیلی من هم هاآن قرارداد از چون بنویسم،

 سند و باال بیایند. بنوی

 والسالم



 بسمه تعالی

 نظام فکری در سطح عمومی

 1جلسه 

22/1/77 

ل متعدد فرهنگی، اجتماعی ذهن بعضی از برادران را به خود مشغول ها و بلکه سالهای پیش، مسائ س: از ماه

کرد، به خصوص با مراجعات مکرری که از نهادها، سپاه، بسیج، دانشگاه و اقشار مختلف با بعضی از بردران  می

خواستند دسته بندی از مطالب دفتر داشته باشند که بتوانند پاسخگوی  کردند آقایان هم می که صحبت می

 روند، باشند. ت فکری و مسائل اعتقادی آنجایی که میمعضال

این از یک جهت؛ یعنی پاسخگویی به نیازهای فرهنگی، اجتماعی مخاطبین ذهن خیلی از بردران را به 

کرد از جهت دیگری نسبت به آن مباحث فلسفه نظام والیت و مدلی را که ما در جامعه  خودش مشغول می

اطالعات اجتماعی، فرهنگی باید به یک نحوی ولو در کوتاه مدت به او پاسخ گو اعتقاد داریم که باالخره یک 

باشیم، از آن جهت آیا نیازی هم است که سهمی از مباحث جاری دفتر به آن اختصاص داده بشود، و اگر 

توانیم به آن بپردازیم؟ نزاع بر این است که  جواب مثبت است، این سهم چه اندازه است؟ طچه طوری می

ودی و خروجی ما بر پاسخ گویی به این مسائل فکری، اعتقادی مخاطبین باید چه طوری باشد؟ ما آیا یک ور

توانیم تنظیم کنیم ـ بر اساس کلیات مباحثی که  مدلی تنظیمی و به تعبیری نظام فکری مشخصی را ما می

سطح اعتقادی و باوری مخاطبین را ایم ـ که واقعاً نه تنها پاسخگوی مسائل باشد، بلکه بتواند  اینجا کار کرده

شود به بحث اشاره کرد و  در افق دیگر باال برود و توسعه بدهد. این هم از جهت دیگر از جهت دیگری هم می

ایم، در امور  های منظم دیگری که ما داشته های فلسفی و بحث آن این است که باالخره این همه بحث

خصوص در پاسخ گویی به مسائلی که مخاطب ما به آن دچار نشود، اجتماعی و کاربردی باید به ظهور برسد، ب

رسد که ما بتوانیم یک بحث بررسی جدی روی این مسائل داشته باشیم. مسائل  از این جهت به ذهن می

متعددی در این مجموعه کار ما ایجاد شده، مثالً یک سلسله بحثها را تنظیم نسبت به فرمایشات مقام معظم 
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هایی را از خدمت حضرت عالی استفاده  اصالح فضای دانشگاهها صورت گرفته بود که بحث رهبری، نسبت به

کرده بودیم، در کارگاههای آموزشی و پژوهشی شیراز را پی گیری کردیم ساری شروع شد، مثالً خود حاج 

تلفی که شد در سخنرانی های متعدد در مجالس و نهادهای مخ های که از ایشان می آقای میرباقری در دعوت

بود ایشان، تنظیمات بحثهایی داشتند، مسائلی که از جهات مختلف، ارزشهای اسالمی ما مورد تهاجم قرار 

گرفت. مسائل فکری دکتر سروش نمونه بارز آن است. دفاع از حریم مقدس والیت فقیه ـ آن هم بر اساس  می

حوزه است و هم در نهاد دانشگاه،  اش هم در نظام فلسفی خودمان ـ بحث بسیار مهمی بوده است که خالء

گوییم باید طرح بشود خالء اش واقعاً محسوس است،  یعنی به تعبیر دیگری آن معقوالت فلسفی که واقعاً می

اگرچه والیت فقیه محبوبیت اجتماعی دارد به فرمایشات حضرت عالی مشروعیت مذهبی هم دارد، اما بخشی 

و شاید بتوانیم بگوییم خیلی محورهای دیگری که مورد قبول  اش رویش کار نشده است از مقولیت فلسفی

مردم و امت اسالمی ما است، همین مسئله را دارند؛ یعنی به طریقه دیگری روی یک نظام هماهنگ از 

مفاهیم کار نشده است که بتواند آنها را واقعاً اقناء کند. از این جهت به نظرمان رسید که بخشی از مباحث 

دود هم که شده باشد از خدمت حضرت عالی استفاده کنیم که بتوانیم دو نفراز دوستان را ولو به شکل مح

ممحص کنیم در این قضیه که در مجموع خواستیم از شما استفاده کنیم. نسبت به اصل و شاکله کار و انشاء 

 ا... بحثهایی را بتوانیم در خدمتتان استفاده نماییم.

آقای حسینی الهاشمی: در این جلسه ـ هر چند کوتاه باید ـ موضوع بحث را حجت االسالم و المسلمین حاج 

 شود بحث کرد. رسد که حداقل در سه محورمی مشخص کنیم. موضوع بحث به نظر می

اش بکنیم، یعنی اصلش  یکی تنظیم نظام فکری است. نظام فکری را برای ستوه مختلف دیگر بخواهیم ترجمه

معه یک امر ضروری است سرجای خودش هم باید به آن پرداخته شود. یک وجود یک نظام فکری، برای جا

ها، کتاب ، ائمه جمعه، اوقاف، اینها که عمدتاً در بخش  بحث دوم است که ما مسئله نقش مساجد، حسینه

تعاون اقتصادی اسالمی]؟[ این بخش باید حتماً هم نظام آموزشی محتوای آموزشی، در سطوح مختلف 

اقتصادی را دربر بگیرد و هم باید کار عملی، برنامه علمی ، برای فعالیتهای سیاسی،  سیاسی، فرهنگی،
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فعالیتهای فرهنگی، فعالیتهای اقتصادی را تحویل بدهید، یعنی به عبارت دیگر نظام آموزشی تنها نیست، یک 

 گیرد. نظامی است که جوانب مختلف را این در بر می

دولتی هم نداشته باشیم، بخش خصوصی و رفتار اجتماعی بخواهد نظام سوم اینکه در صورتی که ما امکانات 

پیدا بکند در حول حمایت از والیت فقیه، فعالیتهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی شان چه گونه باید بشود؟ 

من هر سه تای اینها را سه موضوع است که الزم است برای جامعه بحث بشود البته نظام فکری در سطوح 

است نه این که نیست ، ولی دو نظام کاربردی دیگر را ـ که عرض کردیم ـ که طبیعتاً یک بخش  مختلف الزم

شود نظام فکری متناسب با هر بخش از جامعه ، این نظام فکری یک اولویت این چنینی  از آموزش هم می

ست، باید برنامه شود نظام اجتماعی را درست کرد، این گونه نی دارد. ولی این که بگوییم با درس دادن می

 برای فعالیتهایشان در همه خصوصیات باشد.

ها در بخش اقتصاد حتماً باید پرداخته بایدبشود اما از نظر اقتصادی باید به آن  پرداختن به مسئله تعاونی

شود گذاشت در اقتصاد که بحث کردیم و آن  اش را می پرداخته شود، نه از نظر سیاسی،و این قسمت اقتصادی

های دیگر، ولی این مسئله وجود دارد که روی این سه تا باید بحث شود. اهمیت  ه کنیم به بحثرا ضمیم

آید که اهمیت قابل توجهی است. کما این که رفتار عمومی شاید از نظر کارآیی  نظام فکری هم به نظر می

کند.  مختلف فرق می صریح اجتماعیش بیشتر از آن بحثباشد، یعنی به عبارت دیگر اولویتها از نقطه نظرهای

خواهید بگویید که یک نمونه از انسجام اجتماعی شما تعریف کنید برای بخشی که در  این که شما می

شود مثالً اقتصاد  رفتارهای اجتماعی است که غیر دولتی است. این را چه کارش کنیم؟ در اقتصادشان که می

مان را  امعه چیست؟ یعنی ما اقتصاد خصوصیاش پرورش با ج خصوصی چه تعریفی برایش دارید؟ بعد رابطه

گذاریم دست آمریکا بیافتد، آن را هم برایش خصوصیاتی قائل هستیم. ولی البته خصوصیاتی را که برای  نمی

تعاونی اسالمی قائل هستیم، خیلی قوی تر است، خیلی کامل تر است. ولی در آنجا حتما باید ائمه جمعه، 

ور داشته باشند. شمای تعاونی یک انسجام نیمه دولتی یعنی غیر دولتی است اداره اوقاف، ائمه جماعات حض

از نظری وابسته هستید به دولت است از در جهت اوقافش، به عبارت دیگر بنیانها غیر متمرکز غیر دولتی 
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شود که آن از این جهت مهم است که باید سازماندهی بشود امکاناتی که در اختیارات آنهاست. ائمه  می

عه، جماعات،. ....... ما باید در فضای نیمه دولتی..... یک انسجام سیاسی، فرهنگی، اقتصادی که به راحتی جم

کنند. .... درست کنند یعنی در  نتوانند روزنامه ها نتوانند به اصطالح به این سرعتی که فعالً جو درست می

 حقیقت. ....... فقیه است.یعنی مهم است. ..... بحثش را 

 شود. کنیم تعاونی سیاست چه جوری می ساختار خود قانونی که ما در نظام اجتماعی تحریک میس: در 

شود به اصطالح رابطه اش روشن است یعنی کالً والیت فقیه یک ساختمانی وجود دارد و  ج( چه جوری می

یعنی اگر  دستگاههایش و یک ساختمان دیگر وجود دارد اگر این ساختمان خوب کار کند همیشه دولت. ...

 به اصطالح حزب ولی فقیه

 س: نظارت بر امور. ....

تواند امور سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، تحرک و نشاط بر جامعه ایجاد کند مجلس محال است که  ج( خوب بی

از قبضه ولی فقیه خارج بشود، دولت طبیعتاً در اختیار اوست، رئیس جمهور همیشه از او بوسیله رأی و نظر 

شود، این از جهت دیگری مهم است، یعنی اگر بخواهید نظام فکری درست کنید یک  رست میولی فقیه د

کند، نه بعد اقتصادی را  خورد ولی هیچ جا شق القمر عمل نمی ای که همه جا به درد می چیز آچار فرانسه

وع یک حزب کند، فقط از نظر فرهنگ نظامی، اگر بخواهید موض کند و نه این سیاسی را درست می تحلیل می

سیاسی برای رهبری درست کنیم سیاسی الهی البته، من باز هم خودم شخصاً اگر بخواهم اولویت سنجی 

ها را که در حقیقت به منزله حزب اسالمی در اختیار ولی فقیه است،  انجام بدهم، دومی را یعنی بخش تعاونی

داری مردم و تحرک اجتماعی  اش باید دینگویم دولت پشتوانه واقعی  دهم، می این را خیلی به آن اهمیت می

 اش در دست رهبری باشد. باشد، این هم باید رهبری

 س: تعاونها در بخش اقتصادی بیشتر ]؟[ 

ج( نه، اگر فرهنگی هم معنی کنید، سیاسی هم معنی کنید، غیر وابسته ]؟[ تعریف کنید،نگویید وزارت 

اشد اسمش را یک اسم دیگری بگذاریم. این مهم نیست. تعاون تعاون، از شرکت آنرا بیرون بیاورید حاال الزم ب
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شود به صورت  جوری که سازمانی تعریف می ترین آن اقامه بر برّ و تقوی است که باید همان بر بر و تقوا عظیم

 دولت، در رفتار اجتماعی هم، در رفتار عمومی هم، تعریف بشود و سرمشق تمام سیاستمداران باشد.

 ها و رفتار عمومی داریم که نقش مساجد و حسینه س: یک تعاون در

ج( مرکز استان، یعنی کالً در هر جایی که هست، ائمه جمعه، مرکز آن هستند باید قاعدتاً مرکز فرهنگی و 

 اقتصادی هم باشد. مسجدها، آن وقت تعریف داشته باشیم، ساختارش را معرفی کنیم، تعریفش را بدهیم. 

 س: ساختار اسالمی

اش از اوقاف، برای این که تحریکاتشان مؤثر واقع بشود عمل بکنند. به عبارت دیگر در  بع تأمین مالیج( منا

 ای که گفته بودیم که نهادهای هزینه و نهادهای ]؟[  اقتصاد در مجموعه

گوییم که چه  موضوعاً فرق دارد، سطحش فرق دارد،ایالت رفتن مثل نهادها کریمه است که بعداً می

ی باید انجام بگیرد که اسمش ساختارهای کریمه باشد. حاال من موضوعاً، شما در این باره فکر بکنید فعالیتهای

 تواند موضوع قرار بگیرد؟ ببینیم نسبت به این تقاضا که از شما شده چه چیزی می

 س: بخش تعاون در ]؟[

 اند. ج( یعنی به عبارت دیگر آن چیزی که االن از شما طلب کرده

 ؟س( این چیست

ج( شیراز این بخش مال رفتارهای بخش خصوصی است. آن چیزی را که خیلی خوب است که ما روی آن 

یک طرح خوب داشته باشیم، مذاکره بعدها اگر شد که ]؟[ به هر حال جایی که ]؟[ که خیلی از آسیب های 

 کند. کند و هم اداره هدایت می کند؛ هم کنترل می اجتماعی را پیش بینی می

 ع این بحث را ما به عنوان یک نظام فکری بیاوریم ]؟[س: مجمو

کنیم باید ببینیم چه طوری  ج( نظام فکری، موضوعش فکر است در ]؟[ ما ]وقتی که[ عمل سیاسی معلوم می

 به آنها خط بدهیم، یعنی ولی فقیه از نظر جهت گیری سیاسی چه طوری نظرش را اعمال بکند. 

 برای این پژوهش کارشناسی ]؟[ س: اگر ما بخواهیم یک عنوانی را
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کنیم که چه عنوانی برای آن بهتر است مثالً جریان والیت الهی در  آییم صحبت می ج( عنوان آن را ما بعد می

 شکل مردمی در رفتار عمومی چه طوری باید انجام بگیرد،یعنی در حقیقت سرپرستی رفتار عمومی است.

 .تواند موضوع تقسیم باشد س: حاال تعاون می

 تواند والیت رفتار عمومی هم باشد. تواند موضوع تقسیمات بشود می ج( می

 س: جلسه تعاون را ]؟[

 ج( این سه محور را تأملی بکنید.

 س: بله

 والسالم

 



 بسمه تعالی

 نظام فکری در سطح عمومی

 2جلسه 

31/1/77 

 ج(... در خدمتان هستم

این که این ده تا جلسه. .. خدمتان استفاده کردیم )صدای خیلی ضعیف است(. ...  س( عرض کنم خدمتان

این نکته مقدماتی را اینجا مطرح شده و حتی مدلش هم بررسی شد. .... استفاده بکنیم یک تحریکاتی صورت 

اینکه بگیرد جایگاه اوقاف نسبتش با دولت چیست؟ آیا عناوین اقتصادی نظام اسالمی فقط اوقاف است یا 

دولت هم است؟ اجماالً اینجا یک سری بحث هایی در این زمینه شد ما آنها را در دستور کار قرار دادیم انشاء 

شود، بعد تخصیص داده بشود مراحل مقدماتی تولید آن انشاء ا... که بعد بتوانیم از آن مواد  ا... نوارها پیاده می

تکمیل بشود. فرمودید قسمت اول، در چیزهایی که ما در  استفاده بکنیم، و زمینه بکنیم و بحث به اصطالح

خواستید تنظیماتی بکنید مسئولی در همان  آن جلسه خدمتان استفاده کردیم. ..... در شیراز برای هیئتها می

پردازیم به بحثهای بعدی یعنی  کنیم بعد می حد بیان شده، االن آماده است، اگر که طبعاً ما آن را تدوین می

شود تنظیم نظام فکری برای سطوح مختلف، و تنظیم رفتار اجتماعی ، برنامه  وم و سومی که میمرحله د

فرمایید که منظورتان این است، ما از ابتدا شروع بکنیم، این هم یک برنامه  برای رفتارهای اسالمی، اگر می

 است.

شده در این محورهای  ی آینده نوشته شود مباحثی که گفته ج( باید یک فهرستی طبیعتاً برای جلسه

محور فعالیت سیاسی است محورهای  10تا  2های سیاسی چه چیزهایی گفته شده است؟ مثالً  فعالیت

فعالیت های فرهنگی چه چیزهایی است؟ محورهای فعالیتهای اقتصادی چه چیزهایی است؟ باید معین 

دم، این جدول پژوهش بشود. یک جدول آموزش هم آقای صدوق برای پژوهش درست کردند من صبح دی

نیست، جامعه به صورت آموزشی که بخواهد کار کنید به مفاهیم جامعه این درست برای نظام فکری اصالً 
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کنند،  خوب نیست، جدول پژوهشی را برایشان تشریح کردم که چگونه است چه نظام ساختاری درست می

کوچک داشت که من در اصطالح کوچک را برای تحقیق. .... بنابراین جدول خودشان را البته یک اصالحات 

آورید تا کمبودهایش را عرض کنم، تفصیلش را هم  ی فهرست را می خدمتشان گفتم. آن جدول و به اضافه

بندی بشوند افراد جامعه  شروع کنید بر اساس آن جهت در محورهای که باید مشخص بشود به اصطالح طبقه

متعارف و شناخته شده مد نظر باشد بر خالف آن بحثی که یعنی این جوری نیست که هیئات ]؟[ در شکل 

تواند شرکت بکند، این  اش می شود مال بخش خصوصی که هیئات احیاناً درشکل عمومی قبالً داشتیم، که می

هیئات تعریف دیگری از هیئت است، یعنی اگر بخواهد دین را در همه سطوح محور قرار بدهیم آن وقت در 

نی چگونه ]؟[ این را باید به حضورتان عرض کنم که حتماً طبقه بندی بشوند افراد بر بخش غیر متمرکز تعاو

ها، و رفتارهایشان. در دوره های مختلف سنی، برای کودک باید برنامه داشته  ها، اندیشه حسب وضعیت انگیزه

ید، یعنی موضع ساله بتوانید برایش نظام درست کن 70ساله تا  7ساله، یعنی از بچه  70باشی تا پیرمرد 

اش باید  گیری داشته باشد، مجاهده و تالش داشته باشد در امور سیاسی، در امور فرهنگی داشته باشد، جهت

به نسبت هر کسی بتواند در هر سطحی که است معنی و گمانه و گزینش قدرت تحلیل داشته باشد در 

 شد انشاء ا.... تعالی این را مشکل. ..تجزیه و ترکیب هم باید در اقتصاد به نسبت یک کاری به دستشان با

دانید ما اول آن بانی که در عینیت باید  ای که است این است که حاج آقا اگر صالح می س( آن وقت نکته

ی آینده داشته  بگوییم، فعالیت را عمالً سرپرستی بکنیم، و محل تحقق به عصمتش بحثی را مثالً در هفته

 توانند این تقاضا را بر آورده کنند؟ گوییم، که اینها چقدر می ای که می باشیم. .... تو زمینه

ج( عموماً این چیزی که سطح متوسط است سه تا سطح داشته است، یک سطح دولتی، یک سطح متمرکز و 

شود این را باید حتماً سفارش  ای می یک سطح غیر متمرکز خصوصی، آن سطح نیمه متمرکز که شبکه

ما این باشد که بگیرد ولو این بودجه را از یک جای دیگر پرداخته بشود ولو  ی آن را مفروض ذهنی دهنده

اش را باشد قبول  کنم آقایی را که گفته بودیم اگر هزینه آقای معصومی کسی دیگری بیاید مثالً عرض می

 خواستیم )آقای واعظی( اگر طرحی باشد که طرح ما اجتماع کند یک تحققی باشد برای والیت فقیه می می
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کنیم بعدش طرح نظام فکری، نظام والیت، و امثال اینها بخشهای درونی آن است، جای  بزرگش را درست می

 تواند باشد. توانیم بدهیم چون مجری نمی تواند پیدا کند سفارش نمی توانیم سفارش بدهیم، و می دیگری نمی

 س(. ....

ه به مجلس بگویید که قانون ها را بگذارند، ج(. .. یعنی ما مفروض مان این است که قدرت این قدر دارد ک

خواهم  کسی هم نیست که درست بکنی بعد بر اساس طرح قانونی قبل از مجلس از حضورتان معذرت می

اش را، تنظیم کند بعدش  اش تعریف تعاونی ها را باید مثالً شورای مصلحت سیاست کلی قبلش طرح کلی

خواهد بکند؟ برایتان  یت قضیه چه چیزی است؟ چه کار میاش برای مجلس، اول ما ماه طرح های قانونی

 شود. گفته می

 شود ما فعالً نیازی به مجری نداریم. س( یعنی مطلوب برای ما روشن می

 گوییم. اش را می گیری اجتماعی سطوح کنیم بعد مراحل تصمیم ج( مطلوب را معین می

 س( مشخصاتش را که عرض...

ها به آقا پیشنهاد کند، آقا هم مثالً به مجلس اعالم  گذاری حت در سیاستج( این سطح را باید شورای مصل

اش اینجوری بشود، مجلس این جوری قانونهایش بگذارد، دستور به سازمان برنامه که باید  بکنند که پی گیری

ش های درصد تولید کارخانه 32، یعنی 7000کارخانه یا  3200کنم  این تخصص ها را بدهید. مثالً عرض می

 سهامش دولتی بوده که بنا است یا خصوصی بشود یا به تعاونی داده بشود.

 کنیم ج( ما در طرح حتماً به عنوان ابزار تلقی می

دهیم،  اش تخصیص می داریم به عنوان پشتوانه اعتباری های بانک برمی ج( کما این که ربا را از روی سرمایه

اش  سرمایه گذاری بانک را کما اینکه به اصطالح ائمه جمعه، جماعات، اوقاف را یک بخشی از منابع مالی

شود. آقای  ی منابع و معادن میشود، یعن اش هم طبیعتاً انفال می هستند، یک بخش دیگر از منابع مالی

گوییم چرا ما منابعی که مثل نفت، مثل  گوید چیزی برای دولت نیست که شما برای من ]؟[ می معصومی می

 شود.  برق، مثل آهن، منابعی که برایش اثر سیاسی اداره فاعل می
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ا عمدتاً به بخش خصوصی اش را م کنیم انفعال چیزی در عین حال که از انفال است، انفال را طبقه بندی می

 شود چیزهایی که خدمات خرد است، انفالی که  آییم پایین، پایین می دهیم، اال مواردی که می نمی

 س( خدمات خرد

 آید به حضورتان عرض کنم که یعنی چه؟  ای احسنت! مواد می ج(

 س(. ...... 

مورد نیاز است، چیزهایی که  دهیم به بخش خصوصی، چیزهای کالن حتماً ج( ولی چیزهای خرد را ما می

 دهیم. موضوعات توسعه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی است را ما نمی

 آید زیر بخش خصوصی  س( صنعتها کالً می

ج( تعاونی بفرمایید مگر نفت، هواپیما، راه آهن، خود صنعت اداره بانک و بانک مرکزی اینها پشتوانه هستند 

ن، مس کلیه مواد خام که صنایع دیگر وابسته به آن هستند دهند خودشان دولتی هستند، آه حکومت می

کنم گندم از اموریکه حتماً اثر  آید مثالً عرض می گوییم اثر سیاسی، کما این که در آن مواد غذایی که می می

سیاسی دارد حاال مثالً موضوع دوم این است که آیا برنج را هم همین کار را بکنیم، یعنی دولت بخرد و تحت 

ل دولت بیاید مثل االن که سیلوهای گندم داریم سیلوهای برنج هم داشته باشیم، این نوسانات تند بازار کنتر

را جلویش را بگیریم. که آنها رابعداً باید صحبت کنیم که آیا کاالهای استراتژیکی که اثر سیاسی دارد چه 

خصوصی، نه دولتی، بر خالف اینها که االن کاالهایی هستند؟ لزومی ندارد که اینها نه اصالً تعاونی باشند، نه 

داریم، یک باری  خواهند خصوصیات را از میان بردارند، ولی یک باری که بر دوش دولت است کالً برمی می

شود اینها را  گذاریم. کل کارهای خدمات ادارات که بیشترش به بخش خصوصی داده می دیگر را جایش می

اش را اینجا مورد بحث  هیم. به هر حال طرح جامع اداره بخش تعاونید اش را تغییر عمده در آن می بعضی

 دهیم که چگونه باشد انشاء ا... دهیم، و نحوه ارتباطش را با ولی فقیه قشنگ توضیح می قرار می

 س( ]؟[

 شان است. ج( این یک محور کار است علی حده یک محور کار در بخش فرهنگی
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 س( در بخش سیاسی آن است.

 سیاسی نه اقتصادیج( بخش 

 توانیم اسم عام بگذاریم، تعاون سیاسی س( سیاسی و اقتصادی، تعاون که نداشت، تعاون را هم اینجا می

ج( تعاون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی هر سه تا است، مرکزیتی که دارد همان ائمه جمعه و جماعات حسینه 

ییر پیدا بکند، معنی دولتی شدن اداری اش تغ ها هستند به شکل ترکیب دولتی شدن آنها از شکل فعلی

ای اداره کردن است، اطالعات هم طبیعتاً  شدن نیست بلکه نرم افزار اداره را آموختن، به صورت شبکه

اعتبارات نظری، اعتبارات اقتصادی، اعتبارات سیاسی اختیاراتی که بعداً خواهیم گفت اینها واگذار به آنها 

ای  خانه ی وزارت گوید اداره مردم است با یک نظم خوبی انشاء ا.... می شود، یعنی خودگردانی به دست می

 کند.  خیلی کوچکتر از االن، ولی خیلی قرص تر از االن عمل می

 س( اگر متکی به روش باشد.

ج( معنایش این است که وزارت خانه ها را بعداً سبک کارشان را خیلی اصالح کنیم، لباس شان را احیاناً در 

 یک لباس دیگر بگذاریم برایشان، یعنی یک چیزدیگر بشود. بیاوریم 

 شود. س( ]؟[ ملی و فکری جامعه می

ج( عیبی ندارد سؤال مهم این است که مهمترین مطلبی نیست که به شما بگویند چه طرحی دارید برای 

مشکل دارید  کنند این که خدا است یا پیغمبر است، یک جایی که شما اجرا؟ یعنی خیلی از جاها شرکت نمی

تواند حضور پیدا بکند،  شان در دبیرستان آقای سروش می شان در دانشگاه در نظام فکری در نظام فکری

تواند حضور پیدا بکند، یک  تواند حضور پیدا بکند، گسیختگی بین دین و عمل می فرهنگ تخصص می

مجلس واقعاً مشکالتی ندارد گیری است، مثل مجلس،  مشکالتی را دارد. یک جاهایی است که مراسم تصمیم

گوید که چار کنیم  گوید که برای اداره چکار کنیم؟ وزارت خانه حاال وزیران خوب هم بگذاریم می مجلس می

گوید چه کار کنم برای اداره سازمان  کنند جای آقای عراقی می برای اداره؟ جناب آقای معصومی را االن می

اش فکر کنیم.  آن هم دچار یک بحران هستند، این هم باید دربارهگیری و اجراء  تبلیغات این مراکز تصمیم
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حاال آن چیزی را که شما ممکن است بگویی این که شما را جدول درست بکنید ولی جدول طرح کلیات را 

گویید که  زنید می به تفصیلش که رسیدید نظام فکری را تصویب بکنید شما چه به اصالح جدول را می

، شما 32شود  اولی از بخش دوم می 15ول اگر این جوری باشد اگر ما اول را بگیریم ی مثالً آن جد خانه

صفحه دوم را  32گوییم  را داریم می 32تا  15جای نگرانی است، ما االن از  32گویید نظام فکری دارید  می

دوم که  سطح 32، این 9، 11، 32گردد  دوباره برمی 11، 32، 15صفحه اول، صفحه اول، طبیعتاً  32نه 

شود نظام فکری، جایش را که معین بکنیم بعد ما در خدمتتان هستیم بگویید که آقا روی این  رسیم می می

 توانیم از عینیت جلب کنیم برای شما بیاوریم این خانه است.  موضوع فعالً سفارشی که ما می 27

 شما سؤالی داشتید؟

آییم شروع  شود بعد می ای صدوق، تعیین میبرای جلسه آینده فهرست مطالب گذشته، جدول آموزش آق

 کنیم به صورت تفصیلی می

س( فهرست به صورت تطبیق نوارها پیدا نشده است از تهران دیروز اولین نوارش را فرستادیم برای پیاده 

 شدن

 کنیم. س( ولی به صورت اجمالی من خودم یادداشتهایی دارم از آنها استفاده می

 وانید حل کنید، محورها را بروید. ت ج( ]؟[ محورها را که می

آید  س( بحثی را که در جدول فرمودید، به صورتی که من متوجه شدم یک بخش از سه تا ستون جدول می

 ]؟[ این زیربخش تعاون نظام فکری.

 شود، بزرگ بشود. ج( تعاون می

 س( یک نقش سیاست نظام 

گیری. یعنی داخل تعاون که بروی همان خصلتی  ج( نه، تعاون را که بزرگ بکنی خودت داخل تعاون قرار می

 کنی. خانه است باید در هر یک سطح پیدا بشود. به سطح تعاون که رسید بزرگ می 7را که برای کل

 بزرگش که کردی دیگر همه سطح ها را دارد، از حوزه تعاونی 
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 تواند عمل ]؟[ س( از اعضای کل نظام خود دولت می

 دولت است، تعاونی است، خصوصی است،  ج( حتماً، به همین صورت است

 س( بسیاری از مسئولین ]؟[ فاصله گرفتن جامعه از دین 

ج( شُک وارد کردی یعنی اگر فرض کنید اگر آقای سروش ]؟[ یک نطق داده ]؟[ اگر ایشان شُک وارد 

تگی جامعه، یعنی توانستی انگیزه را تغییر بدهی، شُک وارد کرد که تغییر کرد شما اینکه آمیخ کرد نمی نمی

اند یک دفعه  خوانند داشنگاه که یک چیزی بشوند به دلیل شُکی بود که وارد کرده روند درس می مردم می

هزار تومان تغییر بدهی به معنی شُک وارد کردن است مردم  800هزار تومان به  80حقوق متخصص را از 

 افتند. همه به فکر متخصص شدن می

توانند  کنید نمی ..[ منتها علل و ریشه ها را به این نحوه که حضرت عالی بیان میس( با توجه این که این ].

توانند پیدا کنند چه فرهنگی، چه اختالف  های کور مشکالت موجود را عللش را نمی درک بکنند و گره

 ای حضرتعالی، نه به صورت نامه صفحه 10طبقاتی، چه اختالف دیگری، یک تحلیل 

دارد تند است  دارد دست شما نیست، این دوری که بر می یزان تنشی که دوری که بر میج( این ایجاد نظم، م

ی کار این جوری بود که آقای هاشمی به این صورت وسیله کارشناسان  شما دو دو تا چهار تا کردید که ریشه

تل خطا بوده قرارگرفت این جوری هم شد. حاال دیگر تقصیر، قتل واقع شده، قتل، قتل غیر عمد بوده است ق

 گویند حاال از ]؟[ اینجوری نکنید. شما اگر مردم بالفاصله می

 س( ]؟[

خواهند یعنی مردم همه اینجوری نیست که بگوییم شما بروید شش ماه دیگر بیایید آن  ج( ]؟[ آماده می

آنها وقت پشت سر هم دیگر سخنرانی باشد پشت سر هم مقاله باشد، روزنامه باشد، آن وقت یک عیبی کار 

شود ولی شما تحت زمینه کنید  دارد، من کلیات جدول را تنظیم کردم همه چیزش ]؟[ سریع تبدیل می

 مقاله

 س( ]؟[
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 کشد ج( ]؟[ طول می

 اید؟ ها داده س( ]؟[ چند تا مقاله تا حاال به روزنامه

که در دفتر است آییم سراغ به اصطالح مطالبی  ج : نه، آقا این حرفها نیست چون من جهت نظام )حاال نمی

تا روزنامه همان را تکرار  2زنید در  اینها را پیش کش کنم( چند تا قلم به دست دارید که یک حرفی که می

 های مختلف های مختلف برای سبک کنید به زبان

 س( ]؟[

ید تا روزنامه، یک مقاله شما نوشت 2نفر نویسنده را بیاورد که در  2ج( یعنی شما الاقل این آقای معصومی 

 تا زبان برای دبیرستانی حرف بزند، برای معلم حرف بزند، برای دانشگاهی حرف بزند،  2فوراً به 

 س( ]؟[

 ج( که چی؟

  

 والسالم

 



 بسمه تعالی

 نظام فکری در سطح عمومی

 3جلسه 

22/2/77 

 حاال شما سؤال را بفرمائید.س: خوب حاال شما خودتان باید نمونة این را داشته باشید. 

حجه اسالم و المسلمین حاج آقای حسینی الهاشمی: فرض کنید بحث اول........ اقسام بررسی و ساختارش 

یک ، دو، سه مقدور بفرمائید، آن وقت االن من نمی دانم بعد چهار را بالفاصله آمده اید تقسیم چه چیزی 

 است، تقسیم یک دو سه است. 

 یگاه را تحت عنوانس: یا این که پا

ج: مثالً عرض می کنم اگر اولی را قرار می دادید تعریف انگیزش، دومی را پایگاه انگیزش یعنی مبنای 

 انگیزش، سومی مثالً ابزار انگیزش شاید مثالً بگذاریم. ......

تار سه س: حتماً آخر کار این جوری به نظرم رسیده است تعریف ساختار، و لوازام آثار. آن وقت در ساخ

 قسمت تقسیم کنیم مثالً اقسام به اصطالح 

ج: ساختارش یعنی زیر بخش به اصطالح، یعنی ما اولی را نوشتیم تعریف یا مبنا چیزی را عنوانی که می 

نویسیم باید زیر بخش خود آن را بتوانیم صدق کنیم نباید بگوید او همه مدل در یک سطح یا دو سطح کافی 

 است.

 س: منطقی درست است

ج: صد در صد فرمود در نظام سؤاالت معنای نظام سؤاالت تمرین عملی می شود برای اینکه برنامه. .... حاال 

 سؤال را هم. ..... بفرمائید.

 س: بسم ا.....
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س: این بحث اولی که خدمتان باید استفاده کنیم بحث نظام تحریک انگیزش های اجتماعی حول محور ولی 

یم نظام تحریک افکارهای اجتماعی در انواعمنطقی و در قسمت سوم هم در فقیه است. در بحث دوم تنظ

 رفتار حول محور فقیه تنظیم کنیم.

در قسمت اول معنای انگیزش سؤال اولمان است که این انگیزش که می گوییم دردستگاه فکری ما با 

ثالً در معنای انگیزش تمایالتی که قبالً مطرح می شد یا خود حساسیت ها تفاوتش در چیست آیا اینجا م

حضور اراده هم شرط است یا اینکه نقص تمایل را به او می گوییم انگیزش آنچیزی را که ما را ما قبالً 

استفاده کردیم در خدمتان انگیزش حضور اراده در تمایالت است یعنی حاصل ضرب تمایالت در اراده، می 

 کت می کند. همان انگیزش این سؤال اولشود انگیزش این قوه حرکتی که یک فرد را وادار به حر

 ج: که همان عنوان بخش اول است.

 س: بله، در بخش اول مان سؤال اول مان معنای انگیزش و تفاوت آن با تمایالت. .....

 ج: بسم ا...

ج: بحث درباره این است که یک وقتی شما دارید یک موضوعی را که منشأ یک آثار در. ..... می گویید میل به 

جامعه منشأ این آثار است حساسیت جامعه منشأ این آثار است یک وقتی می گوید که عوامل متغیر این چه 

چیزی است چرا می گوید. ... یعنی چگونگی های حساسیت ها هم از نظر مراتب هم از نظر. ...... عوامل را. ..... 

ییرات اساسی که صحبت می کنیم حتماً متغیر ها را. .... ما یک حساسیتی داریم یک تغییراتی اساسی در تغ

عواملی را ذکر کنیم که آن حساسیت را از یک مرحله به مرحله دیگر بیاورد در حقیقت تولید انگیزه برای 

یک جامعه چه جوری می شود؟ هدایت سرپرستی چه جوری می شود؟ انتقال از یک مرحله به مرحله دیگر 

عاً در آن اراده است ولی هدایت اراده با یک نظام اراده دیگر انجام چگونه انجام می شود؟ حاال این تمایالت قط

می گیرد خود انگیزه را می توانید به صورت بسیار ساده موضوع بحث قرار دهیم می گوید انگیزه یعنی باعث،. 

ه پیدا ... باز ساده از این جا می توانید ذکر کنید می توانید بگویید که من به این دلیل تصمیم گرفتم انگیز

کردم که بروم فعالیت علمی را در این بخش انجام بدهم خصوصیتی از شرایطی را که در آن زندگی می 
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کردیم بیان می کنیم مثالً عرض می کنم عالقه مردم به بزرگ رضوان علیه تهرانی نسبت به معارف بین 

حاال یک نفر می آید یک اهانتی  شیعه و حقانیتش، یک وابستگی دارد جایی دارد در آن. .... ایشان پیدا کرده

می کند این االن اهانت او ولو بر عکس کار ایشان ولی انگیزه می شود که ایشان چه کار کند دفاع کند حمله 

سال می شیند... پس بنابراین شما به دلیل این که  50می کند به عقاید این تصمیم می گیرد دفاع می کند 

ه مخالفی منشأ می شود این منشأ منشأ چه چیزی می شود منشأ یک تعلقی که دارید گاهی شرایط از ناحی

تصمیم گرفتن گاهی می خواهید سر میز کسی هم حمله نکرده است عشق شما، عالقه شما، تعلق شما، 

نسبت به موانعتان نمی پذیرد. ..... دوستان شما دلتان می خواهد همه، همه کارهایشان را حول محور دین 

 تنظیم کنند.

ت انگیزه پیدا می کنیم که چه کار کنیم پس بنابراین اینجا حمله نبوده اینجا به حالت بی تفاوتی آن وق

 نسبی عموم بود. 

 س: یعنی حمله درونی انسان

ج: یعنی شما اینجا یک شرایطی دارید که یک درجه از شرایط قبلی ساده تر است. شرایط شما شرایط حمله 

 هم ندارد شما می گویید تحرک را نمی پسندید.نیست کسی حمله نمی کند ولی تحرکی 

 س: که اینجا بگوییم شرایط فردی اجتماعی

ج: خیر، همه اینها می تواند اجتماعی طرح بشود می شود فردی هم طرح بشود االن ما بحث ما درباره تقسیم 

گاهی هم  بندی نیست، تقسیم بندی با یک شرایط حمله می کنند و گاهی هم حمله نمی کنند بی تفاوت،

نه، نه حمله می کنند نه بی تفاوت هستند خیلی هم عشق دارند شما می گویید در مسجد جمکران می 

بینید عجب حالی. ... بعد هم انگیزه می شود یعنی احساس می کنید که حق وفا را شما رعایت نمی کنید 

اوت باشد هر سه اینها حتی از این هم خیلی پیچیده تر صد در صد مخالف صدر موافق فرد وسطش بی تف

 امکان این که تحریک بکنند از بیرون می شود.

 پس می تواند شرایط از عوامل انگیزش باشد.



119  ···························································································································································  

 س: شرایط ضرب در تعلق

 ج: شرایط نسبتی که دارد به تعلق

 س: گرایش یک تصمیم

 ج: گرایش یک تصمیم یک انگیزه 

 س: همان تصمیم می شود انگیزه

یک حساسیتی دارید بر اساس آن یک تصمیم و یک فعلی را، حاال خود این هم  ج: بله، یعنی شما به اصطالح

طبیعتاً شدت ضعف دارد به میزانی که شما تعلق دارید، اسیرتان با شدت ضعف انجام بگیرد اگر به خیالمان. 

ح ... هم تعلق شما و هم این که شرایط به چیزی دار حمله می کند به محور تعلق شما یا اینکه به اصطال

عوامل اصلی تعلق یا اینکه به موضوعاتی که بر اساس آن محور و عوامل موضوع تعلق قرار گرفته است فرد 

طبیعتاً سلمان رشدی خطاب می خواهد بنویسد قرآن را موضوع حمله قرار بدهد. .... تند حاال یک نفر آمد 

تعریفی داد از حجاب تعریفی  درباره مسئله حجاب یک گوشه را کم و زیاد کرد به حضورتان عرض کنم که

داد از موسیقی تعریفی داد مثالً شطرنج این تعریف ها را هم شما نپسندید هیچ وقت مثل قضیه سلمان 

رشدی انگیزه پیدا نمی کنید شدت اهتمام پیدا نمی کنید این جا شدت اهتمام. ... این از یک شرایط پس 

یت شما و منشأ یک تصمیم می شوند استمرار تصمیم بنابراین گاهی شرایط نسبت پیدا می کنند به حساس

 حتماً باید با انگیزه باشد یعنی بایستی حساسیت شما استمرار داشته باشد.

تا تصمیم شما هم استمرار داشته باشد حاال گاهی هم از شرایط نیست بلکه از عوامل درونی است منتها 

حال منتقل به یک حال دیگر می شوید. از تصمیم  عوامل درونی، شما حاالتتان ارتقاء پیدا می کند از یک

گیرتان نسبت به انتقال به حاالت درونی با یک کنکاشی با یک محاسبه ای با یک مراقبه ای دارید اصالح می 

کنید اوصافی از خودتان را موضوع حساسیت شما وضعیت حالت خودتان است یعنی در حقیقت شما دارید 

فعل خودتان قرار می دهید ساختارهایش را عوض می کنید دقیق تر می  نظام حساسیت خودتان را موضوع

کنید هرچه آن نظام تکامل پیدا بکند استمرار اراده شما بیشتر می شود که اینجا آن خصوصیات اراده را 
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دارید در آن تحول ایجاد می کنید به یک اراده محوری اینجا وحدت و کثرت عوض می شود اضافه می شود 

. .... پیدا می کند خوب در اینجا چه فرقی با وحدت انگیزه ات اینجا شما قدرت مقاومتان باال می به اصطالح

رود اینجا حضورتان در شرایط است اینجا حضورتان توسعه حضورتان در دورن است خوب حاال دارید شما 

دارد خاصیتی که  نظام حساسیت خودتان را دارید متحول می کنید از یک مرحله به مرحله دیگرچه خاصیتی

دیگر شرایط اثرش بر شما کم می شود به هر نسبتی که شما توسعه وحدت و کثرت حاالتتان در درون 

خودتان بیشتر می شود صرف نظر از این که حساسیتتان اجتماعی باشد یا نباشد فعالً دارید شما مقاومت 

اینجا به حضورتان عرض کنم که اینجوری  مولکولی خودتان را باال می برید اینجا نظامش توسعه پیدا می کند

 نیست که قابل مالحظه نباشد از نظر وضعیت خود عنصر قابلیت مقاومت و تحملش دارد باال می رود.

 س:. .....

ج: از مخصوصش از غیر عنصرها باال می رود از مخصوص عنصری پیدا می کند نه خاصی یک وقتی که می 

شدم که اگر حساسیت و اراده بخواهد یک توسعه را ایجاد بکند در  گویید که خوب این معنا را من متوجه

دورن چه جوری می شود در بیرون چه جوری می شود و از یک طرفش هم بر قرار شد سطح سوم شما 

عنصری هستید که نسبت به بیرون حاال دیگر با تفاوت برخورد می کنید با مقاومت باال در موضوعات باالیش 

 . .... حساسیت تردید نیست.اش موضوعات حساسیت

هم شایستگی فردی شما باال است هم موضوعاتی که در شرایط می خواهد تغییر کند در موضوعات باالیی، 

خوب کلمه انگیزش به صورت انتزاعی و ساده می تواند به صورت بریدة از سایر بخش ها قابل طرح باشد. 

کنم که فاعل تحریک خود انگیزه چه چیزی است؟ یعنی بگوییم انگیزه بدون چی بدون به حضورتان عرض 

بگویی مثالً اهتمام، تصمیم گیری بر اساس تعلق ربط بین اراده و تعلق این را خودش بعد بگوییم خود این 

بریده از خصوصیات فردی داخلی و یا بریده از شرایط خارجی به صورت عام بدون توجه به این که به چه 

ساسیتی تصمیم گرفته است به حضورتا ن عرض کنم یک وقت را چین چیزی حساس است نسبت به چه ح

را هم اضافه می کنید می گویید انگیزش تحریک کردند منشأ تسلیم شدن منشأ من بالفاصله می گوییم 
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نسبت به درمانش یعنی پرورش نظام حساسیتش یعنی تکامل حساسیتش از یک مرحله به مرحله دیگر می 

کنید در انگیزه دیگری یعنی در نسبت بین اراده اش و حساسیتش با دخالتان  گویید بله، شما دخالت می

دارید انگیزه او را بعث می کنید او را تحریک می کنید او در بهینه کردن تصمیماتش اهتمامش، دارید 

 سرپرستی میکنید، این بهینه بین اراده دیگری و حساسیت دیگری را به او می گوییم انگیزش.

نید بهینه نکنید ولی بهینه نکردن هرگز موضوع انگیزش قرار نمی گیردتحریک حتماً غایت می البته می توا

خواهد حتی یک آدم فاسد دارد تحریک می کند معنایش این است که یک نفعی یک کمالی در مرتبه دوم 

می  برای خود تحریک کننده قابل مالحظه است که تصمیم گرفته است به تحریک غیر یک کسی مواد مخدر

خواهد بفروشد یک آدمی را می خواهد فاسد می خواهد بین اراده او و حساسیتش. .... حضور پیدا بکند یک 

نحوه تنظیمی انجام بدهد که این آدم بشود جزء عوامل آن این آدم فاسد می خواهد یک نلر دیگر را هم 

دهد دارد یک رابطه جدید بین  افساد کند این افسادی که می کند دارد انگیزش می کند یعنی دارد نظم می

اراده و حساسیتش دارد بر قرار می کند فرق ندارد که اجزائش چه باشد آدم فاسد دارد..... این یک نفعی برای 

مرتبه دوم یعنی پس از اینکه انگیزه پیدا کرد پس از اینکه حساسیت او و اراده او رفع متناسب با تصمیم آن 

دارد می گوید در این صورت این را می کند جزء عوامل تأمین مواد قاچاق فرد دیگر گرفته شد برایش فرصت 

مواد یا جزأء توزیعش یک سودی برایش دارد ولی ابزار ساختن. ..... از این پست ترین شکلش نگاه کنید تا 

عالی ترین شکل ملکوتی اش در شکل ملکوتی اش لوزوماً نفع به خود شخص تحریک کننده بر نمی گردد 

فدار خوبی ها هستید می خواهد خوبی ها در عالم رواج پیدا بکند دارید نسبت بین اراده ها و شما طر

حساسیت ها را به گونه تنظیم می کنید که طرفداران خوبی ها اهتمام مستمری پیدا کنند برای جریان 

ی خودشان خوبی که در نفس خودشان چه در شرایطشان چه در نسبتی بین خودشان و قدرت مقاوت و توانای

و بهینه شدن شرایطشان یعنی چه زمانی که بخواهد فرد سازی بکند چه زمانی که این افراد مقاومت هستند، 

 عشق الزم را دارند اهتمام الزم را دارند موضوع تصرفشان در خارج ببینیم چه چیزهایی می شود. 
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در واقعیت خارجی، چه از فرد  پس بنابراین این مطلب که تفاوت بین تمایالت و حساسیت این شد یک وقت

چه جامعه، چه سازمان ما یک میلهایی را می بینیم که با هم ارتباط دارند یعنی اراده هایی نسبت دارند 

حساسیتهایی کارهایی دارد انجام می گیرد یک فعل هایی دارد انجام می گیرد. ما می خواهیم بیایم نسبتی 

کنیم این بهینه ای را که می کنیم معنی انگیزشی را می دهد آن  بین. ..... افعال است چه کار کنیم بهینه

انگیزش گاهی که برای ساختن فرد گاهی برای انگیزش برای شرایط گاهی نسبت بین دو یعنی می گویید 

عناصر متقابل برای مراتب مختلف تنظیم شده هم نظام شرایط عینی را با این عناصر جوری تنظیم کرده ام 

گیری اینها حداکثر است تأثیر نسبت را به خارج می گذارد وقتی سازمانی اش را انتظار را که حاال تصمیم 

معنا کردن می کنیم بریدن ازشرایط تکامل فرد و بریده بودن از شرایط بیرونی فرد. .... فقط حضور شما بین 

سطح ساده به سطحی اراده و حساسیت گفتیم که. .... انگیزش از شکل مجموعی در آوردن این مفهوم از یک 

که حتماً می گویید نسبت بین اراده و حساسیت ها یک نظامی دارد با این نظام چه جوری برخورد کنیم می 

گوییم نظامی که دارد یعنی چه؟ می گویید خوب طبیعی است هر سازمانی فکردارد عمل دارد مناسک دارد 

باز این شرایط یک مجموعه است ارتباط به حضورتان عرض کنم که نسبت به شرایط خارجی هم که بیایم 

این آدم می گویید موضوعاتی متعددی طرح می شود مثالً موضوعات سیاسی، موضوعات فرهنگی، موضوعات 

اقتصادی است مثالً این موضوعات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی هم حتماً یک افعالی دارند در آن جامعه که آن 

می شود یک امکاناتی است آنها را قرار داد شروع می کنیم مرتباً  افعال را می شود مورد. .... قرار گرفت

مجموعه را بزرگ کردن مثالً از این که بگویید حساسیت کاری به فکر ندارد هرگز نمی گوییم فقط بگویید 

حساسیت یک حاالتی از آدم است یعنی چه؟ ربط حاالت به هم یکدیگر را حتماً در آن سنجش دخالت دارد 

اسخ شدن به آنها حتماً عمل و مناسک و تأثیر عمل را در فرد بیان می کند در فکرش بیان می فرد برای ر

کنیم بر خود اندامش هم بیان می کنیم بر فکرش هم در عمل به اصطالح بیان می کنیم بر خود اوصافش 

عادت  هم بیان می کنیم بر اندامش می گویید سلسله اعصابش متناسب با حساسیت می گویید این وقتی

کرد وقتی که زن نامحرم را می بیند چشمش را خود به خود می بینند وقتی عادت کرد همین که آب خورد 
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بگوید السالم علیک یا ابا عبدا... وقتی عادت کرد می گویید اعمال می آید یک سلسله اعصاب را برایش یک 

عد از یک مدتی عادت کردید می عادت هایی ایجاد می کند. نیست که مثالً شما پشت رانندگی می شنید ب

 20گویید دست و پا و فرمان تقریباً موضوع گیری های متناسب با وضعیت رانندگی را پیدا می کند که شما 

در  90درصد ذهن تان در رانندگی باشد کافی است مگر این که شرایط رانندگی شما سخت بشود آن موقع 

 صد رانندگی باشد.

درصد دیگر می توانید فکر اعصاب فرهنگستان باشید می توانید  20است  در صد کافی 20به صورت معمول

% 20%،30% بیاید 20حرف بزنید با کنار دستی تان، آن وقت وضعیت رانندگی حساس می شود کم از این 

بعد می بینید وضع رانندگی بد از صحبت نکنید شش دنگ حواس باید به رانندگی، هر مناسک عملی همین 

ه اعصاب اثر می گذارد اعصاب وقتی که عادت می کند عضالت و ماهیچه ها را به فرمان جوری روی سلسل

می گیرد کار می کند می رود جلو یعنی چه؟ یعنی این عادت اگر وقت پیدا کرد عادت ذهنی متناسب هم 

پیدا کرد حساسیتش هم همین طور شد یعنی حالتش هم همین طور شد، آن وقت می گوییم مالکیت پیدا 

ده، ملکه هم می تواند راسخ بشود راسخ بشود دیگر در ضعف جسم هم همان کاری را هم می کند که در کر

قدرتش در ضعف فکر هم حتی همان کاری را می کند که در قدرتش می گویید یعنی چه؟ یعنی مریض 

ادت شده ولو شده حاال که مریض شده کار جدید را نمی تواند انجام بدهد ولی کاری را که کامالً برایش ع

ضعیف می تواند انجام بدهد، حاال مریض شده زن نامحرم آمده چشم را می پوشاند دوست هم ندارن خیلی، 

 شاید تشخیص آن هم ضیعف شده باشد.

 Bطرف 

این که االن تمایالت جنسی را معنا نکنیم یعنی خویشتنداری از نظر ...... نیست. .... بدون اینکه اراده بکند 

ش می شود. .... ذهنش دیگر االن جوری نیست که االن مطلب بدهید بتواند محاسبه بکند بتواند برای پوشاندن

به سنجد حال ندارد ولی ملتف می شود سنجش. .... ..... از این مرحله باالتر می وریم می گویید که حال 

ا می کند کالم ندارد حال محاسبه ندارد ولی حالت توسل دارد نسبت به حالت توسل خودش آمده کارش ر
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دارد به ابا عبدا... چشم امید دارد اگر گاهی هم. ...... جوش می آید با یا حسین می گویند. ...... روضه. .... نه 

حالش. ..... خوب حاال پس بنابراین ما در یک قسمت از صحبتها چه چیزی را عرض کردیم در محضرتان 

 ود.یعنی بگوییم که حتماً انگیزش درمجموعه مالحظه بش

 س: تأثیرعمل و فکر 

ج: یعنی حضور نسبت بین اراده و حساسیت بریده از وضعیت سنجش و مناسک نیست از اینجا یک پله باالتر 

می توانید مالحظه کنید ببینید انگیزش را در جریان تکامل و جهت گیری هم. .... خوب اگر این عوامل 

دی مثالً روحی، سازمانی را تقسیم بکنیم می شود درونی فرد، عوامل بیرونی انگیزش نسبت بین اینها فر

نخست همه این ها را می توانید بگوییم یک معنای انتزاعی عام باالیش بنویسیم نسبت بین چی نسبت بین 

اراده و حساسیت از آنجا می گوییم حضور کسی که بین نسبت اراده و حساسیت باشد می شود انگیزش 

گانه می گوییم در مجموعه  8ن اراده و حساسیت با حفظ تقسیمات تصرف کردن در عمومی شدن رابطه بی

بنویس حاال این مجموعه را به طرف تکامل می بریم در یک جهتی می گوییم بایستی انگیزش مرتباً کمال 

پیدا بکند حاال فاعل انگیزه چه چیزی است انگیزش گاهی یک فرد تلقی می شود می گوییم یک عالم 

کرد به قول معروف از جایش کندش،. ... و وقتی می گویید. ... رفتار این مردم اگر در اخالقی آمد و صحبتی 

آن ها باشد در نوع خودشان تغییر پیدا بکند. ... می گویید بابا کسی که به مسافرت برود، برود مشهد در حرم 

چ گونه ارتباط سازمانی ندارد برود جمکران برود، برود. ..... رفتاری از یک عده ای می گیرد با آنکه با آن ها هی

یکی دارد گریه می کند، یکی دارد دعا می خواند، یکی دارد نماز می خواند، یکی دارد شیون می کند این 

رفتار کم کم انعکاس شرایط درست می کند که فرد خاصی دنبال انگیزه خاصی نیست، رفتی آن جا نشستی 

ران را آدم می شنود یک اثری می گذارد صدای سخنران حال و هوا. ..... صرف نظر از سخنران، صدای سخن

در جمع یک جور بلند گو دیگر است بلند گو حاالت است یک بلند گو است فقط صوت را می رساند به گوش 

شما یک حاالت متعددی تقویت می کند پیدایش حال رابرای شما. ... از اینجا شما را می برند به اروپا برای 

دت می رود در تبلیغ هستی می گویی ببینیم مردم چه کار می کنند موضع منفی هم تبلیغ شما یک روز یا
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نداری یعنی دور خودت حصار نمی کشی، خوب چه طور شد یک وظیفه خود را فراموش کرده ای که مبلغ 

هستی یک ، دو حصاری که من. .... آنها دارند ضد موالی من عمل می کنند بروم کنار می گویی می خواهم 

ز بروم بازار می گویند عمو اینجا خیلی آدم ها. ..... خیلی. .... می گویی من کاری به آنها ندارم من می امرو

خواهم بروم چند ساعت شیشه عطر بخریم. می گوییم اینجا محیطش بد است می گویی همان خشک 

کن ساعت می گیرم فرق مقدس. .. امروز می خواهی چه کار کنی حصار را بگذاری کنار، حاال. .... اصالً فرض 

دشته باشد کسی باشد که در وجه علمی هم ببیند مطلب را حاال مسئله ساعت را نخواهیم بگوییم بخواهد 

 برود در کتابخانه ها به اصطالح آنها علم است.

یک وقتی می گویید که شما از اول می گویید که اینها علم نیست علم کجا بود، می گویید علم باید ریشه در 

مل آدم داشته باشد. .... باید برای تکامل آدم باشد. .... می گوییم که. .... حاال خوب این االن معنایش این تکا

میلیون کتاب. ..... به اصطالح. ..... معتقد بود هر جای عالم کتابی چاپ می  52است که از اول موضع. ......... 

نسبت به اینها. .... از آنها. ... کامل تر از خود فرهنگستان شود حتی به نظر شما. .... می گفت او حاال با. ..... 

است می گفت اینها جاسوس هایشان برای اینکه حتماً هر نوشته ای که هست برگ برگش را بدست بیاورند، 

و این ها را نظم بدهیم و درست کنند به عبارت دیگر رفتار مردم را نظر فکری در دنیا تحت کنترل داشته 

ز اخبار سیاسی ببینند که چه فکری ممکن است صدمه بزنند به آنها سر جای خودش داشته باشند غیر ا

باشند به حضورتان عرض کنم که شما همچنین اعتقادی داشته باشید حاال اگر کسی این را علم بداند خوب 

که. .... آن واقعاً. .... می شکند. ... کتاب کم نیست هرکتابی شما از یک جزوه ای دیگر هیچی که نخواهی 

به گیر صفر جلویش اضافه کن. صفر اولی می شود  100صفحه ای همه را وردار  200کتاب هزار صفح ای 

برگ اگر باشد به حضورتان عرض کنم  200میلیارد دو  5خوب  200میلیارد و  5صفر دومی می شود  520

هر حال شما هر صفحه ای را که کسی که این را اطالع بداند محال است عمرش برسد که بخواندش چون به 

بخواهی نگاه کنی یک دقیقه نیست که به او وقت بدهی خوب این معنایش این است که به اصطالح به 

ساعت ضرب در سال هم بکنی اگر همه اش  25حساب ببری بگویی من می خواهم این ها به بینم ضرب در 
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اصل کردی چه طور می شود آن حصار شکسته بیدار هم باشی تا آخر عمرت محال است این ها ببینی، فعاالً 

می شود حاال می خواهی بروی به کتابخانه آنجا مثالً زن. .... فالن هم است شما که شکسته مقاومتت، می 

گویی نه اینها عیب ندارد ولی آنها می آیند جلو دست می دهند، لب می گیرند، صحبت می کنند می گوید 

می رسد که کم کم مطالب آنها شروع می کند تصدیق کردند می گویید بد  نه عیبی ندارد عیبی ندارد به آنجا

هم دارد خوب هم دارد بعد از قضاء فلک نمی تواند بد و خوب را هم بکند چون شکسته شده، شکسته شده 

دیگر برخورد نمی تواند بکند کسی که در باطنش شکسته نشده باشد امکان دارد که بخورد می کند را به هر 

 ر محیط کفار واقع می شود می گویید که کتابخانه امریکا، انگلستان و فرانسه از روسیه باالتر است.حال. د

اینجا می گویید. ... محقق باشید محقق آزاد باشید یکی می خواهد تاجرباشد اینجا وقتی تاجر شدید رفیق 

رفتاری دارند، آن رفتار اثر در  پیدا کردید دوست پیدا کردید، یکسری رفتار دارد می بردتان به گروههایی یک

شما خواهد گذاشت رفتار گروهی که از. ... که از. .... کم کم برای. .... الزم می داند می خواهد جنس بخرد 

رفتاری که کتابخانه. ... از ایران که رفته بود نخواسته بود واقعاً. ... نخواسته بودم واقعاً انتخاب بکند به عنوان 

شد اگر تاجر رفته آنجا که جنس هایی می بیند که به نظرش می آید که قابل قیاس نمی  اولیاء ولی شکسته

 کیلومتر طول قفسه هایی است که کتاب دارند. 11بیند اگر اهل تحقیق است کتابخانه 

کیلومتر است یعنی چه؟ کتاب  150کیلومتر، می گویند فاصله از اینجا تا خانه  11به فرهنگستانی بگویند 

گفتید شما خیابان گفتید این کتابها ارزش آن از خاک هم کمتر است. ...... می شود رویش کارکرد. واقعاً می 

می شود. .....) صدای کم است واضح نیست(.... می گویید من درباره کتاب یک اصل دارم. .... یعنی نگهداری 

ش برایش ارزش مالی قائل نیستید این هر گونه احترام مالی به آن ممنوع. ..... خریدش، نگهداری همه معنای

می شود سایر به اصطالح چیزهایی که ارزش مالی قائل نیستید فقط تدبیر می تواندباشد. ..... یعنی اگر گفتید 

نه،. ..... قرآن را واسطه قرار دادید گفتید که. ...... بین اقوال صالح بینی که دقت در ارتباط با خدای متعال می 

بهتر را پیدا کند یعنی بین خوبان بهترین را کسی که نمی رود بین بدها انتخاب کند کنند آن برگردد 

 خوبترین را این معنی ندارد بروید آنجا صالح ترین را انتخاب کند.
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فرض حسن باید باشد تا احسنت را انتخاب کند کتاب. .... خرید و فروش و نگهداری حرام است یعنی از 

اعتبار مالی خارج می کنید حسنی در آن مراجعه نمی کنید. .... خریدش جایز نیست مطالعه اش جایز نیست 

گاهی یک فرد نسبت به دیگر  اال برای ردش یعنی از بین بردنش، از رفتار گروهی، رفتار سازمانی پس انگیزش

انجام می دهد گاه یک رفتار گروهی انجام می دهد هر چند سازمانی خاص با شما نداشته باشد ولی یک 

سازمانی. ..... حاال این که سازمان بستر شده برای تکامل رأی سازمان رفتار جمع را موضوع خودش قرار می 

رهنگ و رفتار فرد. .. خود سازمان کل جامعه، اینجا می دهد یعنی تصرف بخواهد بکند یک سازمان را در ف

 گویید انگیزش را چه کسی عهده دار است سازمان بحث درنظر من می آید در تقسیم بندی اش دراینجا 

س: این مجموعه ای که. .... فرمودید به اصطالح یک زمانی به او اختصاص بدهیم. ...... ) صدای خیلی کم 

 قسمت اول فرق می کند انگیزش بیشتر از آنجا است واضح نیست(. .....

 ج: یعنی شما فقط تعریف دارید.

 س: فقط تعرف ........ االن وارد ساختار نظام انگیزش 

 ج: نه، اگر تعریف را اجباراً روشن بشود

 س:نسبت به فهرست. ..... 

گر بخواهد به صورت ج: خوب حاال فهرست یک قالبی درست بکنید برای همیشه ما اصوالً فهرست نویسی ا

یک مدل باشد چه جوری باید باشد چه چیزهایی را باید اصل قرار بدهیم. ...... مفرداتی دارد تنظیم نظام 

تحقیق انگیزشهای اجتماعی حول محور والیت فقیه آیا در تعریف باید مفردات درست تعریف بشود بعد نحوه. 

که این مفهوم که در اینجا به دست می آید هیچ اضافه و .... تعریف بشود تا بعد اطمینان به یک حاصل بشود 

 هیچ توصیفی بدون دلیل نمی شود یعنی عنوانی که می توانیم بعد یک نام اصطالحی برایش بگذاریم. 

... آن وقت می گویید نه عیبی هم ندارد چندین جمله یا چندی کمله بیاوریم فقط قصد مان توزیع باشد نه 

یم که این مفهوم بدهیم زیاد وکم از اعتبار بدست می آید که یک عبارت نه اضافه زائد این که. ..... بیان کن

پیدا کرده باشد نه. ... یعنی هم زمانتش نسبت به محدود خام باشد ناقص نباشد هم. ... اصالً داخلش نباشد 
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بیاید به  هم توزیعی که نتیجه اش این بشود که آن مفهومی را که از درجه مقنن بودن منطقی اش در

عددیک به کتابیک مثالً ما می توانید با مثال می توانید با آوردن نمونه هایی پشت سر هم می توانید با 

آوردن مفاهیم پشت سر هم نقص تعریف را بر طرف کنید. ... به صورت عددی توانستید مقننش کنید با 

بیعتاً یک ضابطه هایی یک دستور کاری کمترین کلمه و بهترین ارتباط بتوانید. .... خوب برای این مطلب ط

یک شاخصه هایی الزم داریم مگر این ها را می آییم نگاه می کنیم آیا همزه الزم است یا نیست چقدر معنای 

 تنظیمات بعداً انجام بدهید که در اینجا.... تنظیم نظام بر اساس نظام چه چیزی است؟

زش است تحریک انگیزه یک وقتی می گویید نظام نظام تحریک حاال تحریک و انگیزش است تحریک انگی

تحریک انگیزه های اجتماعی می شود همان انگیزش ساده تر را بگذارید حاال تحریک هم الزم دارد یا نه 

تحریک اگر با )و( با انگیزش بیاید تحریک وانگیزش یک معنایی را می دهد یا معنای دیگر را می دهد 

نیست؟ تنظیم نظام تحریک انگیزه های اجتماعی نظام تحریک یعنی نظام بنابراین کلمه تحریک آیا اضافه 

تصرف را بین اراده و حساسیت که می دهد انگیزش آیا بین تحریک و )ش( که اینجا است کدام را باید 

 انتخاب کرد؟

 س: که این قسمت عددی است دیگر 

نید می گوید که بنابراین با ج: خوب این هم قسمت عددی اش را روی آن دقت می کنید تکه تکه می ک

 بدون انگیزش 

 س: تحریک الزم نیست.

 ج: دیگر تحریک الزم نیست،

 س: اگر گفتیم مثالً. ... نفس را

ج: اگر گفتید تحریک انگیزه های اجتماعی. ... نفس می خواهد واردتر بشود )ش( را از اینجا بر می دارم 

گویید دو تا نمی شود آن وقت حول محور والیت فقیه تحریک را می آورم تحریک انگیزه های اجتماعی می 

 بایست در آن دقت کنید. 
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تحریک انگیزه های اجتماعی بر محور والیت فقیه حول محور والیت فقیه نسبت به والیت فقیه، نسبت به 

 تنظیم والیت الهی ، کلماتی که رویش دقت می کنید چرا اینجوری دقت می کنید مفردات را باید معنایش را

متقبل بشوید یعنی که انه باید یک صفحه دست بگیرم کلمه تنظیم را معنا کنیم، کلمه نظام را معنا کنیم، 

کلمه انگیزه را معنا کنیم، کلمه اجتماعی نسبت به انگیزه های اجتماعی را معنا کنیم، کلمه به حضورتان 

معنا کنیم چه انگیزه های عرض کنم حتی )ی( را که انگیزه ها بعد اجتماعی بگذاریم نسبت بدهیم 

اجتماعی، اگر کسی به ما گفت که تنظیم نظام اجتماعی انگیزه ها باید ببینیم اگر جلو آمد چه فرقی پیدا می 

کند،. ... چه فرقی پیدا می کند حرف چه جوری عوض می شود این ها را در مفردات می نویسیم بعد از 

کیبش باید حتماً این جوری باشد بعد می بینید حاال شد مفردات می نویسیم بعد از مفردات حاال نحوه تر

مساوی این اصطالح: الف ـ اصطالح خود را ذکر بکنید. خوب پس بنابراین می شود که به حضورتان عرض 

کنم که جوری تنظیم کنیم که حاصلش تولید اصطالح بشود الاقل این کار را اگرنسبت به عناوین اصلی و 

 حتماً رسا تر است. تا اینکه کار را درباره اشعناوین سر فصل ها بکنیم 

 س: قبل از بخش به صورت تحقیق مفردات را ببینیم. ..... بعد روابطش را ببینیم. 

ج: حاال نسبت به سر فصل هایتان الاقل عناوین اصلی تان را بررسی پایگاههای اجتماعی انگیزه های، بررسی 

الاقل بتوانیم. .... بعد ببینیم چه چیزهایی الزم داریم آیا برای هر ابزار تحقیق. ... به اصطالح سر فصل ها را 

چیزی تعریف الزم داریم برای هر...... برای هر چیزی تعریف الزم داریم بعد. ... یک نسبتی مثالً به یک 

 ساختار نسبتی. ..... چه چیزی را تعریف. .... چه چیزی تنظیمی است....

می توانیم بنویسیم. ... مطلب ببینیم که تفاهم کنیم وقتی این با آن لحاظ  س: با توجه به این که ما فهرست

 منطقی. ..... تقریباً دو کار می شود.

ج: دو کار می شود. یک کاری اول باید برای خودمان تدوین بشود چه زمانی وقتی که وصف بکنیم می 

طلب از نظر انسجام همه جایش برای گوییم. .... تدوین بکنیم به مدل. ...... برای خودمان روشن بشود م

خودمان تعریف شده باشد، حاال که برای خودمان تمام شد دیگر از هر طرف که خواست بیاید می دانیم 
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ربطش به کجاهاست، چه جوری واقع می شود یعنی طرف برای ما ایجاد سؤال نمی تواند بکند سؤالی که چه 

ود. آن وقت بر می گردیم حتی اگر یک سؤال دقیق درست جور بشود سؤالی که منشأ به هم ریختن نظام بش

و حسابی باشد چون نظام پیدا کرده است فهرست مان برای تکامل بحث می توانید پیدا بکنید در حمل. ... 

آشفته نمی شویم این راباید اول درست کنیم نگوییم نشود وقتی که خیلی ابهامات وجود دارد که نمی دانیم 

 چه جوری است. کجا است نمی دانیم

 س: سر و ته آن به هم نیاید

ج: ای احسنت باید درست در نظر خودمان مطلب انسجام داشته باشد عیبی ندارد تکامل. ...... اشکال برایش 

می شود اشکال منشأ تکمیل باشد نه اشکال منشأ تشدد تکمیل وقتی میشود که ما با یک نظامی، یک اشکال 

این اشکال به پایه است یا به پایه نیست اگر به پایه است چه تغییری پیدا می آید به نظامی من می فهمم 

بکند عکس العملش در کلیه بخش های محوری و در مسائلش چه چیزهایی است حتی اگر محور را اصالح 

 بکنند به تشدد دچار نمی شوی به تناقض گویی دچار نمی شوی.

 در پذیرش و حدودش از دستتان در نمی رود.حتی اگر بنا هم محور را هم کسی اشکال بکند شما 

 س: یعنی توسعه محور هم ممکن است.

ج: توسعه محور هم ممکن است ولکن اگر اشکال کیفیت نمی دانی به کجا خورد یا آثرش را نتوانی در 

جاهای مختلف نظام این حتماً به تشدد و تناقض گویی دچار می شود. و آن می گیرد و می خندد و نمی 

ه کار کند از آن طرف هم رفتم اگر این جوری شد که آن می تواند مسلط باشد شما از دستتان در می داند چ

رود حاال این کار انجام گرفت حاال که این انجام گرفت می گوییم برای بچه های ششم جوری می توانیم 

 بکنیم.

 س: یک نظام دیگری می تواند 

شی تان را که محقق است یک نظام، نظام تبدیل به اتکازات ج: مبدل باشد یک نظامی، نظام تحقیقی و پژوه

 مبدل صحبت شما است.که تصرفات نظام می شود.
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س: سؤاالت نسبت به این مسئله ما االن به اصطالح طبقه بندی مختلفی. ......) صدا خیلی کم است(. .... نظام 

 تحقیق بکنیم فرضاً انگیزه 

 ج: باید این بحث بشود 

 تنظیم احداث همین است. س: منظورتان در

 ج: ما روشی آن این که اصل اولیه می خواهیم در. ...... 

 والسالم



 بسمه تعالی

 نظام فکری در سطح عمومی

 4جلسه 

28/2/77 

 تعریف اجمالی انگیزه و انگیزش و روش تنظیم فهرست نظام فکری

 پیاده و ویراست : آقای اسماعیل پرور  77/02/11یخ انتشار :عنوان گذار : آقای اسماعیل پرور تار

  تعریف انگیزه از دو زاویه انتزاعی و جامع - 1

ها در درون جامعه بود که حضرتعالی درباره بخش  حجةاالسالم حسینیان: بحث در مورد تنظیم نظام انگیزه

را از دو زاویه مورد دقت قرار دادید که در اول آن یعنی تعریف انگیزه، مطالبی را بیان فرمودید و این مسئله 

تر نیز باید نسبت بین اراده و تعلق را،  دید انتزاعی، انگیزه به معنای بعث و شدت در فرد است، و از دید جامع

 هم در فرد و هم در جامعه مورد ارزیابی قرار داد.

  انگیزش و منشأهای سه گانه آن - 2

های  ها و بهینه اراده یجاد انگیزه کردن مطرح است که عموما حساسیتو ا« انگیزش»ضمنا یک بحث در مورد 

گیرد یعنی نسبت بین اراده و تعلقات دیگران، موضوع تصرف انسان است که این،  دیگران مورد توجه قرار می

است که  "منشأ پیدایش انگیزش"همان ایجاد انگیزش و برانگیختن است. مهمترین نکته در این مبحث، 

 بخش قابل طرح است: در سه این منشأ

  ایجاد شرایط بیرونی در سه شکل متفاوت - 2/1

  منشأ پیدایش انگیزش از طریق ایجاد شرایطبیرونی - 1

آید که در  این شرایط بیرونی، گاهی به دلیل مخالفت و حمله شدید به محور تعلقات انسان و جامعه پدید می

گیرد و جهت مقابله، یک کاری را انجام  نحوه بعث صورت میاین صورت فرد تحریک شده و در درون او یک 
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در مقابل او را، به عنوان مثال « ره»توان حرکت سلمان رشدی و پیام امام راحل دهد. برای این بخش می می

 ذکر کرد.

توان از شرایط نسبت به پیدایش انگیزه گرفت این است که انسان خمود و سستی مردم  دومین تأثیری که می

هتمام نسبت به دین را مالحظه کند، که این مالحظه خمود، باعث ایجاد یک نحوه حرکت در درون او در ا

 تغییردهد. 1شود تا این خمود را برطرف کرده و وضعیت جامعه رإ؛ ّّ می

سومین حالت در تأثیر شرایط این است که انسان در شرایطی قرار بگیرد که آن شرائط، وی را متوجه خمود 

ش کند یعنی ضعف خودش نسبت به موال و عدم تولی و وفاداری خودش نسبت به موال و عدم درونی خود

توان حضور در مجالس دعا یا مسجد  رعایت حق او را در درون خودش احساس کند. برای این بخش می

مقدس جمکران را مثال زد که حضور او در این مجالس باعث بازگشت او به درون و پیدایش حرکت در وجود 

 شود. او می

 ایجاد عوامل درونی )توجه به نفس ارتقاء حاالت( - 2/2

منشأ پیدایش انگیزش از طریق عوامل درونی موضوع این عامل، نفس ارتقاء حاالت درونی انسان است  - 2

که انسان باید ارتباط خود با موالیش را شدید کند تا این شدت ارتباط، قدرت و سعه صدری که وزن 

 کند، تحویل دهد. درون نظام و جامعه را مشخص میمخصوص فرد در 

کنیم موضوع بحث در مورد ارتقاء حاالت درونی است  بنابراین، در قسمت دوم که عوامل درونی را بررسی می

کند و شدت بیشتر هم  شود و این ارتباط بیشتر، شدت بیشتر ایجاد می که سبب ارتباط بیشتر فرد و موال می

شود و در اینصورت تأثیرپذیری او از شرایط،  قدرت مقاومت فرد در این شرایط می سبب پیدایش سعه صدر و

 شود. بسیار کم شده و در عوض تأثیر گذاری او بیشتر می

  ایجاد ارتباط بین عوامل درونی و بیرونی - 2/3

 منشأ پیدایش انگیزش از طریق ارتباط بین عوامل درونی و بیرونی - 3

 کند. وارد جامعه شود، طبعا یک جایگاهی را در جامعه یا سازمان پیدا میهر گاه فردی با آن قدرت 
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  راسخ شدن حاالت منتجه تناسب بین رفتار، افکار واعمال - 3

ضمنا یک بحث هم در مورد راسخ شدن حاالت فرمودید که راسخ شدن حاالت بستگی به تناسب رفتار، افکار 

ش در وجود انسان هماهنگ عمل کند و حتی سلسله اعصاب و حاالت انسان دارد و در صورتیکه این سه بخ

با رفتارها، قوای فکری، و حاالت هماهنگ بوده و این امر استمرار داشته باشد، ملکه راسخ بودن در انسان پیدا 

 تواند شیطانی باشد. تواند رحمانی باشد و همچنین می شود که این ملکات می می

  ر نوع موضوع و احتماالت مختلف جهت تنظیم این فهرستتنظیم فهرست جامع جهت مالحظه ه - 5

اما عمده بحث در مورد تنظیم یک فهرست جامع است که با آن فهرست، بتوانیم هر نوع موضوعی را مورد 

گیرد که نظام سئواالت  مورد توجه قرار می« روش بررسی موضوع»دقت قرار دهیم. به بیان دیگر در اینجا 

 چگونه طرح شود.

سالم والمسلمین حسینی: البته منظور این نیست که به این دلیل نظام سئواالت مطرح نشود بلکه حجةاال

رسد هر چند هم پراکنده باشد مطرح کنید تا در قدم بعد، برای آنها روش  اآلن سئواالتی را که به ذهنتان می

 مند مطرح شوند. ارائه شود و به صورت قاعده

 تمال وجوددارد،)س(: درباره تنظیم فهرست چند اح

 احتمال اول: توصیف شرایط، اهداف، آثار - 5/1

یابد که به  یکی اینکه بحث در سه مرحله تنظیم شود که مرحله اول آن به بیان ضرورت موضوع اختصاص می

 معنای توصیف شرایط موضوع در فهم خبراست.

است، و مرحله سوم بیان مرحله دوم درباره بیان هدف موضوع است که به معنای توصیف شرایط محصول 

 باشد. موضوع است که به معنای بررسی خود موضوع می

شود که همان  بندی موضوع بررسی می شود و بعد نظام طبقه در مرحله دوم، ابتدا تعریف موضوع بیان می

 یم.کن کنیم و بعد آنها را طبقه بندی می بندی عوامل متغیر است یعنی ابتدا عوامل متغیر را بررسی می طبقه
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بندی برای این عوامل  شود که در این مرحله چند نوع طبقه در مرحله سوم، آثار و نتایج موضوع تشریح می

 قابل ذکراست.

  عناوین جزیی مربوط به آثار موضوع - 5/1/1

 اول عوامل پیدایش، دوم تغییرات و سوم عوامل تکامل را بررسی کنیم.

را مورد دقت قرار دهیم و در مرتبه سوم سیاسی، فرهنگی، و  و در مرتبه دوم، درونی، بیرونی و ربط آنها

اقتصادی )یافرد، گروه و سازمان( مورد توجه قرار گیرد که برای نظام طبقه بندی نتایج و آثار هم باید بتوانیم 

 است.( یک اوصافی را معین کنیم که این اوصاف تبدیل به نظام شود. )این یک احتمال

  اده از جدول تعریفاحتمال دوم: استف - 5/2

ظرفیت، جهت، »یک احتمال دیگر این است که از جدول تعریف استفاده کنیم که در این جدول تعریف، 

هم در کنار آن « زمینه، وسیله، هماهنگی»و « توسعه، ساختار، کارآیی»در قسمت اول است و « عاملیت

 ، اقتصادی، یا سازمان، گروه،فرد(سیاسی، فرهنگی -است. )پیدایش، تغییر، تکامل درون، بیرون، ربط 

 را ذکر کردید؟« سازمان، گروه، فرد»)ج(: در این قسمت چرا 

  احتمال سوم: جدول کار برگ - 5/3

)س(: عناوین جدول کاربرگ، اآلن هم موجود است و احتمال سوم همین جدول کاربرگ است که کل آن به 

این یک خاستگاه منطقی دارد که یک جایگاه موضوع و گیرد و  عنوان جدول بررسی موضوع، در اینجا قرار می

شود و در  مطرح می« مقاطع، مراحل و سطوح»شود. در خاستگاه منطقی،  یک پایگاه ارزشی برای آن ذکر می

« موجود، مطلوب و انتقال»و در سطوح « درون، بیرون و ربط»و در مراحل « پیدایش، تغییر و تکامل»مقاطع 

و در « مبادی، مبانی، مقاصد»هیم و در جایگاه موضوعی هم باز در قسمت مقاطع، د را مورد دقت قرار می

 داریم.«نسبت، استناد و تناسب»و در قسمت سطوح « ثبوت، اثبات و آثار»قسمت مراحل 
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و در مراحل « نقد، نقض و طرح»داریم و که در مقاطع آن « مقاطع، مراحل و سطوح»در پایگاه ارزشی هم باز 

مطرح خواهد شد این سه احتمال است که « مصداق، فلسفه، روش»و در سطوح « ف، تأسیستألیف، تضعی»

 نسبت به این مباحث قابل طرح است.

  دقت در مورد عناوین ثمانیه مربوط به شناخت هرعلم - 2

ضمنا یک دقتی هم راجع به دیدگاههای موجود که رئوس ثمانیه را در ابتدای هر علمی مورد دقت قرار 

آید. این رئوس ثمانیه که در بررسی  ، صورت گرفته است که مطلب قابل توجهی از آن به دست نمیدهند می

 گیرند عبارتند از: هر علم مورد توجه قرار می

-2بررسی منفعت و کارآیی -5بررسی موضوع -3بررسی تعریف آن علم -2بررسی غرض و غایت هر علم -1

انحاء تعلیمیه، که این -9بندی آن(  به علم )و تشریح طبقهبیان مرت-7نام مؤلف -1بررسی عنوان و فهرست 

تحدید )این قسمت از کتاب که مصطلحات -تحلیل ج-تقسیم ب-امر اخیر خود شامل سه قسمت است: الف

 است.( منطق را تشریح کرده اخذ شده

  شیوه مطلوب بررسی این عناوین ثمانیه - 2/1

صوصا آن عنوان هشتم بیشتر دقت کنید و سعی کنید این )ج(: در مأخذ اصلی این تقسیمات هشتگانه و خ

گوئیم ناظر  ای بررسی کنید تا روشن شود آن چیزهایی که ما در آینده می تقسیم بندی را به صورت مقایسه

به چه قسمت از این عناوین است یعنی چه قسمتهایی از آنها تناظر واقعی دارد و چه قسمتهایی از آن 

تراک در تعریف است و چه قسمتهایی در عناوین ما موجود است و آنها هیچ چیزی متناظر نیست و تنها اش

 اند یا بالعکس. نسبت به آن ذکر نکرده

ضمنا در ابتدا باید تالش کرد تا از مصطلحات استفاده شود و بعد از دائرةالمعارف مصاحب و بعد از آن به 

بحث تعمیق پیدا کند. یعنی یک تتبع اجمالی  دائرة المعارفهای مربوط به فلسفه و منطق مراجعه شود تا

صورت گیرد که نحوه برخورد با یک مفهوم در آن دستگاه چگونه است و آنها یک علم را به چه نحوه توسعه 

 پذیرند. دهند و علمیت آن مطالب را می می
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طرح نیست اولین بحث درباره ارائه یک نظام است که به نظر میرسد سفارش جدی و مستمری در مورد آن م

توانیم یک کار عمومی انجام دهیم. یعنی ابتدا تعریف  و محدودیت زمانی خاصی نداریم و لذا در مقدمه کار می

هفته  جامعی از خصوصیات هر علم و مختصات آن بیان کرده و مثال بگوئیم این قسمت در فاصله زمانی هشت

 به پایان برسد و بعد تالش کنیم تا آن را کاربردی کنیم. 

  فکری مشخص ساختن معنای تعریف یک علم در نظام - 2/2

باید ببینیم که تعریف یک علم آیا به معنای یک طرح جامع برای کلیه علوم است یا اینکه برای یک علم و 

گونه است و خالصه آیا برای مطالب یک بحث هم  مسایل آن است یا اینکه برای مسایل یک علم هم همین

 همین شکل است یاخیر؟

  ضرورت برنامه ریزی و تعیین آئین نامه اجرایی برای بررسی هر موضوع - 2/3

بعد زمان بررسی اینها را مشخص کنیم وقتی به یک موضوع رسیدیم، آئین نامه بررسی آن را تدوین کنیم که 

 رسد این کار در مباحث دیگر هم دارای ثمره است و ضمنا سقف زمانی و محدودیت کیفی آن نیز به نظر می

 شود. می بر همین پایه مشخص

  تحقیقاتی ریزی متفاوت بودن مفهوم آئین نامه اجرایی با برنامه - 2/5

البته این به معنای تدوین برنامه ریزی تحقیقاتی نیست چون برنامه ریزی تحقیقاتی از طرح جامع به دست 

طور که در امور اجرایی آید اما آئین نامه عملیات گردش بحث، مربوط به یک بخش کوچک است. همان می

گوئید این آئین نامه جهت تبیین عملکرد این واحد خاص است، اما بررسی ارتباط کل این مجموعه نسبت  می

 شود. نامه گردش عملیات بررسی نمی به خارج، در آئین

  گیری از آئین نامه اجرایی ثمرات بهره - 2/2

شود، وزن هر یک از  موضوعات مختلفی که مطرح مینامه تدوین نشود، بحث نظام فکری در  ضمنا اگر آئین

 مباحث دقیقا روشن نخواهد بود.
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یعنی هم گردش عملیات نسبت به یک بحث الزم است و هم چون که نظام فکری مربوط به امور مختلف 

است و یک نظام جامع کل علوم به صورت خالصه باید بیان شود. بنابراین عالوه بر تبیین وزن و گردش 

 هر بحث باید وزن و جایگاه موضوع نسبت به سایر موضوعات روشن شود. عملیات

 تا امکان یک زمان سنجی نسبت به خود نظام فکری بوجود آید.

 نقش و کارآیی کلی نظام فکری در زندگی انسانها - 1

 حجةاالسالم محسنی: نظام فکری ما باید بتواند جایگاه هر مفهوم را نشان بدهد.

فکری باید جایگاه هر مطلبی که در جامعه وجود دارد را مشخص کند، برای مثال خبرهای )ج(: بله، نظام 

رسد باید نسبت به هر خبر حساسیت داشته باشید. حاال اگر این مفاهیم به صورت  مختلفی که به شما می

 شود که هر گاه فرد با یک موضوع برخورد ساده در نظام فکری مشخص شده باشد این سئوال مطرح می

کند چکار باید بکند، آیا موضعگیری نهایی او باید برای هر موضوع باشد؟ اوال باید توجه داشت که اگر  می

آئین نامه گردش عملیات بحث برای مجموع این موضوعات وجود نداشته باشد هر کدام از آنها ممکن است به 

 نامه تدوین کرد. یک بحث تحقیقاتی مفصل تبدیل شود، پس باید آئین

  ای از فرهنگ جامعه نظام فکری، خالصه - 1/1

اصوال نظام فکری، خالصه فرهنگ یک جامعه است که با این خالصه فرهنگ، در هر کجا روشن است که 

گوئید یک سری اطالعات عمومی برای افراد ضروری است  افراد چگونه موضعگیری کنند. برای مثال اآلن می

تی برای کوچکترین فعالیتهای اقتصادی هم الزم است و این یک )مثال چهار عملیات اصلی ریاضی امروزه ح

دانش است( مثال خواندن و نوشتن برای همه افراد ضروری است. همچنین آشنایی با یک سری مناسک 

عبادی برای افراد ضروری است و در نظام فکری باید بین این اطالعات، انسجام باشد و یک عکس کوچک از 

شود همانطور  راد داده شود، هرچند در اینجا دیگر امور کوچک و جزئی آن دیده نمیکل اطالعات باید به اف

های شهر تهران مشخص نیست و فقط ممکن است تهران به صورت یک نقطه  که در نقشه کشور، دیگر کوچه
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گوئید بزرگراههای تهران هم که در این نقشه  که از اصفهان بزرگتر است نشان داده شده باشد، شما می

 کند. گویند چون این نقشه برای تشریح ایران تهیه شده و تهران را تشریح نمی شخص نیست، میم

خالصه این ساده شده کل است و ساده شده کل برای عموم مردم الزم است تا موضعگیری عمومی آنها 

این نقشه  صحیح باشد و هر صنف و قشری بتوانند تحلیل متناسب از هر موضوع داشته باشند، در حالیکه اگر

کند. پس برای همدلی و  کلی را، حتی به صورت اجمال ندانند، تحلیلهای متناقص، آنها را دچار سردرگمی می

همفکری آنها این نقشه الزم است تا هر گاه که این فرد مثال با یک دکتر فیزیک روبروشد جایگاه فیزیک 

بت به تکامل را بداند و در هیچ کجا دچار بیند جایگاه طب نس نسبت به تکامل را بشناسد یا اگر پزشک می

خود باختگی نشود و اینطور نباشد که در مقابل یک صنعت یا یک کارخانه یا یک رشته علمی خاص، خود را 

ببازد و آن را هم عرض دین بداند، نه او باید بداند که سهم این موضوع در حیات بشر چقدر است و چه اندازه 

 شود. باید به آن وزن داده

 بررسی مسایل مختلف نظام فکری )روش نظام فکری و مسایل دیگر( - 1/2

پس در مورد نظام فکری باید ابتدا در مورد روش آن صحبت کرد و این امر برای هماهنگی فعالیت سه گروه 

بندی موضوعات، مدل و همچنین تطبیق آنها با محدودیت روبرو  الزم است. البته ما در مورد نظام طبقه

آید تنها برای ترسیم یک عکس کوچک خوب است و یک خوراک فکری  لذا مطالبی که از آنها می هستیم و

 شود. برای سه گروه درست می

ضمنا در این عکس کوچک، خالصه مباحث فلسفی و ارزشی خودمان را در همین اندازه که برای هر 

باشد، و در این صورت کارآمدی  موضوعی یک نقطه قرار دهیم، باید بیان کنیم تا وزن این موضوعات روشن

این نظام فکری در کنار نظام اجرایی اجتماعی )یعنی ساختارها( بسیار مثبت خواهد بود، چون اطالعات 

عمومی برای هماهنگ کردن افکار الزم است، البته منظور این اطالعات عمومی که تحت عنوان کتابهای 

بلکه یک اطالعات عمومی منسجم و هماهنگ مورد نظر  شود، نیست، کشکول )یا از هر دری سخنی( ارائه می

 کند. است که برای جامعه ایجاد سامان فکری می
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 انسان( ارتباط بین نظام فکری و نظام انگیزشی )تعیین ربط بین فکر و حال قلبی - 1/3

 م یا نه؟حجةاالسالم حسینیان: آیا این نظام فکری اعم از آن نظام انگیزشی است که اآلن بدنبال آن هستی

کند )مثل عرفان اصطالحی( اما ساختار عملی و  )ج(: نظام فکری، انگیزه را به صورت خالصه تحلیل می

ای نداشته  بکارگیری آن احتیاج به ابزارهای دیگری دارد. عرفان اصطالحی این طور نیست که هیچ فائده

ت و کرامت در مقابل آن، صفت دانید که صفت بخل یا حسد، صفت پست و ناپسندی اس باشد. مثال شما می

شود ولی حداقل دو تصویر  خوبی است. درست است که به صرف فهمیدن این مطلب آن صفت حاصل نمی

اش را هم به شما بدهند تدریجا از آن وضعیت  دهد که اگر مناسک عملی زشت و زیبا را در کنار هم قرار می

شود. )س(: این همان تأثیر فکر در پیدایش  می شوید یعنی کرامت، خواستنی بد به وضعیت خوب منتقل می

  ملکات فاضله است

 )ج(: این ارتباط فکر با حال است.

 )س(: هماهنگی حاالت باید در فکر مورد تدبر قرار گیرد.

گردد و  کنند و بازتاب آن دوباره به خود باز می گذارند و نظام درست می ها اثر می )ج(: به بیان دیگر خواست

روحی، »کند. چون انسان دارای سه متغیر  اش هماهنگ باشد، انعکاس خوبی پیدا می ی اصلیگیر اگر جهت

کند، درست  است که متغیر عینی او تبعی است اما همین تبعی برای روح، بستر درست می« ذهنی و عینی

و است که عمل بدون حضور قلب، عمل صالحی نیست اما اگر همان قالب نباشد حضوری پیدا نخواهد شد 

 این قالب هم برای تکامل اثر دارد.

  ساز و کار هماهنگی حاالت، افکار، اعمال در وجودانسان - 1/5

گیرد یا از ناحیه طرح و برنامه اجرایی و عملی؟  از ناحیه فکر صورت می« حاالت، افکار و اعمال»هماهنگی 

 شود. می اگر از ناحیه فکر باشد که همان نظام فکری
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کنید، عمل  اتکاء باللّه پیدا می« توانم نمی»رسید و در این  نی و عینی به افتقار می)ج(: شما در عمل ذه

، تحلیل داشته «توانم نمی»توانید از احساس  شود، می کنید بلکه لطف می روحی را خود شما درست نمی

 شود. چشید و نسبت به شما لطف می باشید و بعدا این عجز را در روح می

 وجه تسمیه نظام فکری و آثار روانی فقدان یک نظام فکری هماهنگ برانسان  - 1/2

بگذاریم که موضوع این نظام تحلیل، گاهی فکر است « نظام تحلیل»)س(: پس بهتر است نام این مجموعه را 

 و گاهی اخالق و گاهی هم رفتار عملی است )البته این نظام تحلیل، کار فکر است.(

کند هر چند خودش قادر به  نامیم که فکر این سه تا را مالحظه می لیل آن را نظام فکری می)ج(: به این د

هاست. چون  بعضی از اعمالنباشد. اما اثر آموزشی نظام فکری چیست؟ اثر آموزشی آن، هماهنگ سازی تحلیل

باشد و این تشتت  شود. اصوال تحلیل اگر متشتت ها متشتت و پراکنده باشد، کار انسان مشکل می اگر تحلیل

 اوج بگیرد، فرد را دچار جنون خواهدکرد و غموم و جنون از آثار همین تشتت است.

اما تحلیل به تنهایی هم کافی نیست یعنی تطرق احتمال و قدرت حرکت کردن در افکار مختلف، اگر به 

ظام فکری سعی بندی رساندن، وزن دادن و نسبت برقرار کردن منتهی نشود، حتما بیمار است و ن جمع

کند که از این بیماری، به نسبت جلوگیری کند. البته به نسبت فکری، نه نسبت روحی چون نسبت روحی  می

کند بلکه  شود و اتکاء باللّه است که این اتکاء باللّه، کار را یکجانبه از طرف ما حل نمی آن با افاضه حل می

 دبود.کند که این حتما با افاضه توأم خواه ایجاد عجز می

اما اگر فرض کنیم که به ما گفته شود هر چه زودتر یک نظام فکری تحویل دهید، ما باید سطح تحلیل را در 

کردیم. ضمنا در ادامه بحث، روش را در سه  عنوان دو طرف جدول اکتفا می 8خردشدن کم کرده و فرضا به 

 است.سطح دنبال خواهیم کرد که قسمت اول آن مربوط به مالحظه طرح جامع 

  

«وَالسّالمُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمةُ اللّهِ وَ بَرَکاتُهُ»  

 



 بسمه تعالی

 نظام فکری در سطح عمومی

 5جلسه 

2/3/77 

حجة االسالم حسینی : بحث در باره ی این موضوع است که ما چگونه می توانیم عناوینی را تعیین نموده و 

ها تحقیق کنیم. در همین رابطه قبال سر برگهایی جهت بانک اطالعات درست شده است در سطح در مورد آن

 "پیدایش ، تغییرات وتکامل  "که عالوه بر این سر برگها به این کار تفضیل نسبی هم داده ایم یعنی عناوین 

ن سر برگ بانک را در چند مرحله ضرب کرده و برای هر مرحله ی آن یک معادله ای تنظیم کرده ایم ابتدا ای

بیرون، درون،  "و  "پیدایش، تغییرات، تکامل "نام می گذاریم، در اینجا در ضرب  1اطالعات را شماره 

تمام شده و این جدول شماره  "مراحل ، مقاطع و سطوح  "، در حقیقت  "ارتباط، موجود ، مطلوب ، انتقال

 دو تنظیم شده است.

کردیم تا ببنیم معدل با "معادل سازی"کار کرده وبه اصطالح  بعد در یک مرحله ی دیگر روی این عناوین

 "ر ابه یک  "اصطالح "اینها ، چه چیزهایی به دست می آید، البته معادل سازی به معنای این است که 

 دیگر تبدیل می کنیم. "عنوان

است یعنی  "پیدایش نظام فلسفی "( عبارت از 111پیدایش بیرونی )خانه شماره  "در همین رابطه معادل 

( است که معادل آن 112موضوع ر ا نظام فلسفی قرار داده ایم و پس از آن پیدایش بیرونی مطلوب ) شماره 

است ، لذا فلسفه ی تکامل همیشه بر یک نظام فلسفی استوار است . به بیان دیگر ما  "فلسفه ی تکامل "

توانستیم جهان ر ا ببینیم یک نظریه در  یک جهان بینی داریم که جهان را بر آن اساس می بینیم و و قتی

مورد تکامل پیدا می کنیم و پس از آنکه نظریه ی تکامل را تمام کردیم آنگاه می توانیم الگوی ارزیابی داشته 

با شیم یعنی در عمل یک سری عوامل تکامل داریم که به کمک آنها قدرت ارزیابی وضعیت موجود ر ا پیدا 

ارزیابی وضعیت مطلوب که برابر پیدایش بیرونی انتقال است را پیدا کردیم آنگاه می کنیم. و هر گاه الگوی 
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( بر اساس این ارزیابی، وضعیت موجود را توصیف خواهد کرد. بنا 121نظام توصیف شرایط مطلوب)شماره 

آنها براین ما هم توصیف از شرایط مطلوب داریم و هم نظام نیازمندیها ، که الزم است درباره ی خصوصیات 

مطالبی بیان شود ، البته در این باره جزوه هایی هم برای بانک اطالعات تنظیم شده است که می توانید هر 

 مراجعه کنید.

اگر در این جدول به سطر نگاه کنید سطر اول عبارت از موضوع موجود شناخت فعالیت ، البته در بخش 

امل متغیر موضوع ، روند گذشته ، استراتژی ، موجود نظام فلسفی شرایط موجود و ضرورت آن و همچنین عو

 کلیات برنامه، مقدورات اجرائی، و کنترل قدرت عملکرد آن باید در سطوح مختلف مورد توجه قرار گیرد. 

در بخش مطلوب فلسفه ی تکامل ، نظام توصیف شرایط مطلوب، هدف، عوامل تغییر موضوع، روند تغییرات 

فضیلی سازمان، مقدورات اجرائی سازمان وکنترل عملیات باید مورد توجه قرار آینده ، مراحل تغییر ، برنامه ت

 گیرد. 

دربخش انتقال ، الگوی ارزیابی، نیازمندی ها ، موضوع، ضرائب کمی، الگوی تخصیص ، الگوی سازماندهی، 

 گردش عملیات اجرائی ، سازماندهی اجرائی مقدورات و کنترل محصول مطرح شود. 

1/1-  

اید تطبیق اجمالی انجام شده و سواالت مربوط به آن مطرح گردد البته ممکن است پاسخ این دراینجا ب

( در ضربی که 1سوالها االن داده نشود اما بهرحال باید روشن باشد که سربرگ های بانک اطالعات ) شماره 

که این هم یک به دست می آید ، چیست  3و معادل سازیهای جدول شماره  2انجام گرفته تا جدول شماره 

مرحله از کار است و باید یک جزوه برابر آن تدوین شود و توضیحات مختصری ) در حدود نیم صفحه( برای 

هر یک بیان شده و خالصه نویسی شود. یعنی برای هریک از عناوین باید یک تعریف و شرح مختصری ذکر 

 صفحه توضیح داده شود.  15عنوان مثال در  27گردد تا کل این 

این تدوین صورت گیرد معنایش این است که روند مباحثی که می بایست در یک طرح جامع ارائه شود،  اگر

 ابتدا در مرحله ی خاستگاهی بیان شود. 
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1/2-  

قسمت دوم کار این است که اگر از یک موضوع دریگر به خود این روند نگاه کنیم چون هر مسئله ای یک 

 نتایج دارد؛ بخش مبادی ، یک بخش مبانی ویک بخش 

کل آن نیز چنین است یعنی دارای مبادی ، مبانی و نتایج است همچنین یک علم هم همین سه بخش را 

دارد و کل مسایل در نظام علمی هم این سه بخش را دارد پس هر دو قسمت یعنی هم پیدایش ، تغییرات ، 

می کند و هم مرحله دوم این کار تکامل یک بعد از اطالعات مربوط به موضوع است ویک نحوه دسته بندی 

 را می کند.

2/2 . 

 حال آیا می توان گفت که سر برگها در سطوح مختلف قابل مالحظه هستند؟ 

یعنی بگوییم حتی مباحث کوچک هم دارای پیدایش تغییرات تکامل و بیرون درون و ارتباط هستند و به 

بزرگ صدق می کند؟ البته بر این اساس  جای اینکه بگوییم جدولی که نسبت به روند هر بحث کوچک یا

نیازمند هستیم تا معادل این برگه ها یک برگه تحقیقاتی بنویسیم این برگه ، پیدایش سیر برنامه یک موضوع 

را مورد مطالعه قرار داده است و ماهم یک مسئله یک علم و یا خود نظام فکری را که موضوع قرار می دهیم 

 د.ببینیم چه چیزهایی الزم دار

 حجة االسالم حسینیان: یعنی کنوانسیون نظام فهرست ما همین مطالب است. 

3/2 – 

ج : یعنی زیر مباحث آنها خود همین سر برگ است تا ببینیم که آیا پایگاه ارزشی آنها یعنی نقض و طرح و 

نقد را هم می توان در هر باب ذکر کرد که بنا به قاعده می توان ذکر کرد یعنی آنچه که در این سربرگ است 

که در مباحث بسیار بزرگ و هم در یک را باید بتوانیم به خوبی توصیف کنیم و به نحوه ای هم توصیف کنیم 

 مسئله کوچک قابل ذکر باشد. 

 را فرمودید در حقیقت حاصل ضرب این اوصاف در یکدیگر است؟  2س : این جدول شماره 
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ج : مامی توانیم معادل سازی کنیم هر وقت این درست شد می توانیم معادل آن را ذکر کنیم و برای این که 

 وانیم آن را در جدول تعریف راحت بیاوریم. بهتر معادل سازی کنیم بت

 س: معادل سازی هم دارای شیوه ی جداگانه است؟ 

 ج : آن را بعدا ذکر می کنیم. 

اما به نظر می رسد از این جدول هم می توانیم به نسبت استفاده کنیم ضمنا یک سری بحث هم در کتاب 

 ه کنید. برنامه حوزه بیان شده که از آنها هم می توانید استفاد

5/2 –  

 در این قسمت سعی می کنیم که از یک زاویه ی دیگر کل این مطلب را به صورت مختصر بررسی کنیم. 

اصوال آیا الزم است که ما بدانیم خواستگاه بحث چیست و پایگاه ارزشی آن چیست. آیا این مباحث در بحث 

رورت عینی را می دهد نه ضرورت نظام فکری مطرح می شود؟ می دانیم که خواستگاه منطقی معنای ض

تشکیکی ، اما علت طرح این سوال چیست. چون گاهی شما فقط ضرورت را اثبات می کنید و گاهی یک 

ضرورت را ادراک کرده و وارد شده اید. یک وقت می خواهید ضرورت یک خالء را اثبات کنید و بعد آن 

گاهی شخص دیگری می آید و کار شما را مطالعه ضرورت اثبات شده را مقدمه کار دیگری قرار دهید ، اما 

می کند که چرا شما دنبال برسی این ضرورت هستید مگر چه شرایطی پیدا شده که باعث شده شما احساس 

چنین ضرورتی کنید چه نیاز اجتماعی وجود داشت که فالن فلسفه پیدا شد ، فلسفه می خواست چه کاری 

 یک بحث است. انجام دهد و چه نتیجه ای بگیرد این 

یک بحث دیگر اینست که ضرورت این مطالب در اجمالی ترین سطح باید پذیرفته شده باشد و آن ضرورت 

 هم باید ناظر بر موضوعی باشد که پس از آن بتوان خود طرح را مالحظه کرد. 

2/2 –  



 ····························································································  152 

ن هدف الزم پس طرح دارای یک ضرورت ، یک موضوع و یک هدف است و بعد کلیاتی برای دستیابی به ای

است که اگر آن کلیات تمام شود باید طرح تفصیلی آن مورد دقت قرار گیرد و امکانات و برنامه ای که آن 

 طرح را نتیجه می دهد ، یعنی برنامه ای که آن ضرورت مورد نظر را تامین کرده و ما را به آن هدف برساند. 

رای درست کردن خود طرح ) عملیات برنامه ریزی ( برنامه نیز دارای دو بخش است : یکی برنامه و سازمان ب

و دیگری برنامه ای که آن برنامه اولی را در خارج محقق کند ، به بیان دیگر یک برنامه برای نقشه کشی الزم 

است و معین کردن اینکه این نقشه چه امکاناتی الزم دارد تا محقق شود و یک برنامه هم برای اجرای آن 

 نقشه الزم است 

به دنبال تنظیم فهرست هستیم آیا مدل تنظیم فهرست تا مرحله برنامه های اجرایی و تحقق هم می آید؟  ما

 یعنی عین طرح است 

ج : ابتدا باید دید این چند مرحله ای که ذکر شد آیا برای تنظیم یک فهرست الزم است یا الزم نیست اکنون 

کری را به صورت اجمالی به دست آورید یعنی در مرحله شما به چه مقدار اطالعات نیاز دارید تا هم نظام ف

اول ) فهرست برای کل تدوین شود ( و هم مطالب مربوط به یکی از بخشها را ذکر کنید که ) این مرحله دوم 

 است ( و هم نظام سواالت برای یک جلسه را بیان کنید. 

1/2 –  

یم و نسبت به کلیت آنها یک دید اجمالی داریم به نظر می رسد در عین حال که همه اینها را پیگیری می کن

 تدوین مطالب این خالصه عنوان به که ای صفحه 12 – 15باید این دید را مرتبا بهینه کنیم یعنی آن جزوه 

 ترین خرد از و گردید می بر بعد اما است کل به نسبت دید آن و است فکری نظام آن موضوع شود می

بوط به یک جلسه را چگونه مر سواالت کند می روشن که کنید می شروع سواالت نظام تنظیم یعنی موضوع

طبقه بندی کنیم اگر در این زمینه در چند جلسه تمرین کنیم ) که البته هر هفته هم تکرار شده و بهینه 

می شود ( نتیجه اش اینست که شما بتوانید آن طرح را یک مقدار بزرگتر کنید و نظام سواالت خود موضوع 

 ص کنید و از این طریق به مسئله اصلی نزدیک می شوید یعنی این مسئله بعد از همه قرار می گیرد را مشخ
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 س : یعنی از نظر شروع نکنیم 

ج: اما نسبت به نظر توجه داشته باشیم و در مورد آن جمع آوری اطالعات بکنیم اما به شکل کارگاهی جلو 

جاد می کند و هم نقایص آن در عمل بهتر فهمیده برویم نه فلسفی که هم تسلط بیشتری برای شما ای

میشود. و کامال روشن می شود که این بن بست چگونه پیداشد و چگونه رفع شد و خالصه درک آن درک 

 عملیاتی می شود 

3 –  

برای انجام این کار و تنظیم یک نظام سواالت باید این خصوصیات رعایت شود که در صورتیکه این بحث 

و روشن نبوده است ابتدا سواالت تبیینی ذکر شود اما سواالتی که تبیینی نبوده و تحقیقی اجمال داشته 

 است بعدا مطرح گردد 

1/3 – 

پس از اینکه سواالت به دو دسته تبیینی و تحقیقی تقسیم شد آنها را بررسی می کنید تا روشن شود که آیا 

اجمال مطلب به دلیل برخورد آن با یک مبناست یعنی اجمال در مبنای آن است یا اجمال در ارتباط یک 

 مبنای روشن یا؟ ؟؟ است. 

 حث است برای اینکه نظام سواالت جلسه بحث را بهینه کند اصوال شناخت اولویتهای انتقال اولین اولیت هر ب

س : یعنی سیستم طبقه بندی آن با سیستم طبقه بندی که در نظر انجام می گیرید یک تفاوت عمده ای 

دارد که عینیت را مالک قرار می دهد و مالک در عینیت هم تفاهم است و باید عوامل تفاهم و موانع آن 

 مشخص شود. 

اید روشن شود که آیا جلسه بحث تنظیم درستی نداشته یا ارتباطات تنظیم آن روشن نبوده یا ج : یعنی ب

مثالها با مبادی هماهنگ نبوده که موجب سوال شده است. اینها سواالت طبیعی است که هدف آنها هم باید 

 بهینه سازی تفاهم باشد

1/1/3- 
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ب باشد به این صورت که بگوییم چون ظرفیت در این بخش هرگز نباید پیش فرض ما ، ظرفیت ذهنی مخاط

او باال نبود مطلب را نفهمید نه حتما چنین نیست بلکه آن طرف قضیه هم قابل طرح است یعنی چون 

تبییین مناسبی نداشت تفاهم صورت گرفت تبیین مناسب نداشت یعنی ما می خواهیم یک نظام فکری 

نم توان گفت فقط یک افراد خاصی می توانند صحبتهای ما  بنویسیم تا با کلیه سطوح تفاهم بر قرار کنیم و

را درک کنند البته شما می توانید بگویید که بحث باید در سطوح مختلفی تنظیم شود که سطح خالصه ی 

آن که برای فالسفه است برای دیگران نیست و آن سطحی که برای افراد تیز هوش تدوین می شود. برای 

یید این صحبتهای ما قابل تنزیل و قابل دیک برای همه نیست بلکه باید بتوانید با عموم نیست ولی نباید بگو

همه سطوح تفاهم کنید. بنابراین در یک جلسه بحث چنین نیست که کسی که درست توجه نکرده است 

نباید بفهمد بلکه باید بحث به نحوی جاذب باشد که توجه افراد را جلب کند. پس حتی این عذر که مخاطب 

اید ممحض باشد تا مطلب را بفهمد در تفاهم پذیرفته نیست این مخاطب باید کامال متوجه باشد یک ب

صحبت است و این که شما باید اورا تحریک کنید که او باید کامال توجه کند که این یک صحبت دیگر است 

و یک ظرفیت شما می گویید مخاطب اگر عالقه داشته باشد کامال توجه می کند ولی ما می گوییم ا

 حساسیتی دارد که اگر شما بتوانید آن را تحریک کنید حواس او کامال جمع می شود. 

بنابراین اینکه مخاطب توجه نداشت یا ظرفیت ذهنی اورا در این؟ ؟؟ نبود دلیل مناسبی برای سوء تفاهم 

نحصر به قواعد بالغتی نیست مطلب شما باید حداکثر بالغت و رسایی را داشته باشد البته این رسایی فقط م

که در شعر و خطابه گفته می شود نیست بلکه نظمی را که به وجود می آوریم باید بیش از یک شعر مخاطب 

را جذب کند مطلب شما مانند شعر قافیه ندارد ولیکن باید نیازمندیها را به نحوری با یکدیگر هماهنگ کند 

باید حرف دل او را بزند تا او بدون آنکه انرزی زیادی صرف  که تاثیر آن از شعر بیشتر باشد. به اصطالح عوام

کند و بدون آنکه در جلسه شما حاضر شود حضور در جلسه شما را بپسندد و دلش مشغول به این حرف 

باشد نه اینکه شما بخواهید با فشار عوامل بیرونی و بازور نمره دادن استاد و ترس از مردود شدن او را نسبت 
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ه کنید به عبارت دیگر تمایل او باید تحت تسخیر کار شما باشد البته موضوعا باید مطالب به به مطلب متوج

 نحوی منظم شود که در هر مرحله ، او را برای ارتقاء به مرحله باال تر آماده کنید. 

2/1/3  

نی هنر سپس در سواالت تبیینی تفاهم در کلیه سطوح اولویت دارد و برای آن هم باید روش بیان کرد یع

القاء نظام فکری در سطوح مختلف را ذکر کرد و از جمله خود سطح مباحث این نظام را بررسی کرد مالحظه 

نمود که این مطلب چه نقصی داشت که طرف مثال عصبانی شد یا مثال بحث را رها کرد و به مسافرت رفت ، 

ادامه ندارد بلکه اگر؟ ؟؟ انجام  این درست نیست که بگوئیم محدودیت بود و فشارهایی وجود داشت که او

 بگیرد در جلسه حضور خواهد داشت. 

2/3-  

بحث دوم این است که اگر هنر القاء به شکل مناسب بود و روش آن هم دقیقا مشخص شد و بهینه الزم در 

 مورد آن صورت گرفت سواالت تحقیقی باید چگونه باشد؟

21/3-  

اصوال سواالت تحقیقی چند مرحله دارد ، یکی از این مراحل عبارت از ارتباط خود این مباحث جلسات با 

سایر فلسفه هاست چون به هر حال سایر فلسفه ها در جامعه وارد شده و یک پذیرش هایی درست کرده 

حو مطلق است که سخص مخاطب به نسبت خالی از پذیرش های عمومی نیست و اینطور نیست که به ن

هیچگونه پذیرش اجتماعی در او نباشد. بلکه از موضع آنها یا به صورت آگاهانه یا نا خودآگاه به این مطالب 

نظر می کند یعنی یا آن فلسفه را مطالعه کرده ومی داند که با این مطالب بر خود دارد و لذا به آسانی 

آن فلسفه را مطالعه نکرده است اما چون مشخص می کند که این اشکال به این بحث وارد است یا اینکه 

ثمرات آن فلسفه به گونه های مختلفی در جامعه ، جریان دارد آن ثمرات به صورت ناخودآگاه در ذهن این 

فرد هست و تبدیل به این سئوال می شود . پس سئوال یا از فلسفه ی دیگر است که به دو دسته آگاهانه و 

 شود.  ناخود آگاه تقسیم می
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نکه از فلسفه های دیگر نبوده و از خود این فلسفه است. از خود این فلسفه است یعنی مبنایی که در یا ای

اینجا اثبات شده و پذیرفته گردیده وبا فلسفه های دیگر هم روبرو شده است و ازعهده ی پاسخ گویی آنها بر 

گر تصویر کلی بحث برای آمده است ، ربطش با این مسئله و ضرورت طر ح آن مشخص نیست. به عبارت دی

 او روشن نشده است و لذا این سئوال برای او ایجاد شده است. 

پس اکنون ما تفاهم را در سطوح مختلف ارزیابی می کنیم که سطح اول آن هنر القاء است و در سطح دوم 

ند محتوی مطرح می شود که محتوی هم در دو سطح مطرح می گردد: یکی ارتکازات اجتماعی ویکی هم رو

 خود بحث . 

س: سطح اول نحوه و هنر القاء است و سطح دوم ارتباط بی مبنا و روبناست در سطح دوم تاثیر فلسفه ی 

 بیرون د ر عدم پذیرش مطلب یا ناهماهنگی خود مطلب مالحظه می شود. 

و  ج: یعنی هماهنگی اش روشن نیست و اجمال دارد ، به عبارت دیگر یک نظام برای آن درست نشده است

 فهرست کلیات ندارد نا خرد بداند که االن در کدام قسمت بحث است. 

3/3-  

اما اینها برای چه بحثی انجام می گیرد؟ برای کاری که پژوهشی نباشد یعنی این تقسیمات ویژه مباحث 

آموزشی است چون در پژوهش ، مفروض این است که مباحث در حین حرکت روشن می شود. ولی در 

فکری آن نبایدچنین باشد چون یک مباحثی برای خودتان تمام شده است و دنبال ساختن  آموزش و نظام

آنها نیستند بلکه می خواهید برای القاء آنها را منظم کنید. به بیان دیگر باید گفت که سطح توسعه ی 

 مفاهیم ،تمام شده و اکنون زمان گسترش محصوالت در درون جامعه است. 

1/3/3-  

یک صنعت برقی را کشف می کنید و در جریان کشف آن می گویید چون راه را خوب بلد  برای مثال شما

نیستم باید نقض کنم ، البته در اینجا می توان جدول گمانه زنی ، گزینش و گسترش د رست کرد ولی به هر 

ولید انبوه حال خود این هم بررسی و پژوهش می خواهد اما زمانیکه این صنعت را در ست کردید و به دنبال ت
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آن برای ارائه به بازار هستید کار اکتشاف به پایان رسیده ونوبت بهره وری و تعیین کارایی های آن است که 

مثالهم می تواند نور ایجاد کند و هم ایجا د حرکت می کند و هم ایجاد صوت می کند ، می خواهید ببینید 

های بشر به نور در چه مواردی است و نیازمندی  بهره وری این در زمینه ایجاد نور چیست و بهر نیازمندی

های صوتی او در چه مواردی است ونیازمندی های جابجایی و انتقالش کدام است. پس اکنون دوران کشف 

به پایان رسیده و نوبت بهره وری است البته یک دسته از سواالت در دوران کشف اصالً مطرح نمی شود چون 

ست سواالت دیگری است وبه نحو دیگری باید انجام گیرد این سواالت در جدول سواالتی که برای آزمایشگاه ا

 بانک اطالعات است که به وسیله ی آن اکتشاف صورت می گیرد. 

طبیعی است که دستگاه آزمایشی و پژوهشی شما باید مرتباً در کار پژوهشی خود پیشرفت داشته باشد ولی 

نیازمندی های جامعه هم الزم است که این دیگر کشف نیست  یک دستگاه برای بهره وری و رساندن آن به

 بلکه ربط نیاز ها ومقدورات و فعلیت شماست.

پس از اینکه اختراع خود را انجام مثال برق تولید کرده اید و المپ را رو شن می کنید یا الکترو موتور درست 

جارو برقی ، لباسشویی و امثال ذلک را که کرده اید که می تواند حرکتب انتقالی ایجاد کند و پنکه ، کولر ، 

نیاز به حرکت مکانیکی دارد ، درست کند. خوب تنها اختراع کردن که کافی نیست بلکه بعد از اختراع باید 

 ببینیم تولید انبوهی که برای ارائه به بازار و پاسخ به سطوح مختلف نیازمندی ها الزم است باید چگونه باشد. 

اکتشاف وپژوهش داریم و یک مرحله بهره وری و ارتباط یافتن با نیازمندی ها ی جامعه بنابراین یک مرحله 

که اختراع و ابتکار می شود. و یک مرحله ی دیگر هم دارید که باید ظرفیت تولیدی این را متناسب با سطوح 

است یعنی  مختلف جامعه و نیازمندی ها ، معین نموده و تولید اجتماعی کنید که این برای بخش آموزش

محتوای آموزش درست شده است. به بیان دیگر عملیات توسعه ی شما تمام شده واکنون می خواهید به 

 گسترش صرف آن بپردازید.
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این قسمت سوم را اگر با امور اقتصادی مقایسه کنیم در حقیقت می خواهید برای آنها بازار مصرف ایجاد 

خواهید توسعه تفاهم را اجتماعی کنید و در فرهنگ جامعه کنید و اگر با امور فرهنگی مقایسه کنیم می 

 حضور پیدا کنید.

 س: این تو لید انبوه به همان قسمت اول برمی گردد 

2/3/3-  

 اختراع  -2اکتشاف هست  -1ج: سواالت پژوهشی تولید انبوه دارد. یعنی : 

  -س: اختراع هم ربط بین مبنا ورو بناست و در قسمت سواالت تحقیقی می آید

 ج: اختراع ربط بین نیازهای جامعه و آن مبنای توسعه یافته پژوهشی است. 

 س: یعنی می خواهید این را از مبنا به روبنا بیاورید

ن المپ است ولی یک معنای ج: برای رو بنا یک تعریفی ارائه شده که مثال رو بنا ی جریان برق درست شد

دیگرش این است که این مقدورات و قدرت فرهنگی یا اقتصادی که شما دارید نسبت به این نیاز چه ارتباطی 

 بر قرار می کند و حل نیازهای و ارضاء نیازمندی ها را چگونه انجام می دهد.

 س: این ربط همان المپ است ، شما می خواهید ربط بر قرار کنید. 

، این نیاز مندی ها را اگر جداگانه نشناسیم یعنی لزوماً همه اختراع ها واکتشافاتی که انجام گرفته به ج: بله

نفع عموم مردم و در مسیر تکامل ، با نیازمندی ها ی جامعه رابطه بر قرار نکرده است بلکه با نیازمندیهای 

 ست.یک گروه خاصی که می خواسته اند مسلط شوند ، ارتباط پیدا کرده ا

برای مثال همین برق را که در نظر بگیرید می تواند برای باالبردن قدرت تولید افراد مصرف شود وانواع 

چرخهای تولیدی را به حرکت در آورد ومی تواند قدرت مصرفی را باال ببرد به نفع سرمایه داری این بوده که 

تحریک کند تا حرکت آنها را در اختیا ر  قدرت مصرف را باال ببرد ولذا می خواسته اینها را در مصرف کردن

 خود ش قرار بگیرد و سود سرمایه اش باال برود. 
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پس نیازمندی ها ی جامعه را که مالحظه می کنید و ارتباطش با مقدورات را که می بینید سفارشات 

یت اختراعی شما عوض می شود. سفارشات وسواالت اختراعی در حقیقت می خواهد بگوید چه نیازی اولو

 دارد که با این قدرت ارتباط پیدا کند و چه کاری خوب است انجام گیرد. 

 س: مثال المپ درست کند یا الکترو موتور درست بکند؟

ج: یا مثال المپ که می خواهد درست کند آیا المپ معمولی درست کند یا مرتباً به دنبال این باشد که المپها 

فاخر در می آورند و لوستر درست کند وخالصه به دنبال این ی تزیینی درست کند که نور را به صورت ت

 باشد که نور را وسیله ی رفاه تجمل وتحریک مصرف قرار دهد. 

االن یک المپ هایی را باالی سر پارچه ها و ظروف روشن می کنند که یک انعکاس های خاصی ایجاد می 

و میخرد البته بعد که از زیر نور آن المپ  کند ومشتری حتی اگر الز م هم نداشته باشد عالقه مند می شود

 خارج شد دیگر آن ظرف وپارچه نیست و آن جلوه تمام شده است. 

5-  

پس ابتد ا باید توجه داشت که این دوره بحث پژوهشی نیست و در بخش آموزش ، شناختن نیازمندی های 

ایم جامعه یک نظام فکری می  جامعه به صورت خیلی اجمالی الزم است ، درمورد نیاز اجتماعی هم گفته

 خواهد یعنی یک جدول و ساختاری که نتیجه یادگیری آن ، هماهنگ شدن موضعگیری های فرد خواهد بود. 

1/5-  

حاال این را چگونه به فر د آموزش بدهیم آیا الزم است یک بحث فلسفی عمومی بکنیم نه ،بلکه باید به 

گونه ای باشد که مجموعه ی آنها فرم ذهنی فرد را شکل بدهد.  صورت تمثیلی بیان شود ولی مثالها باید به

 پس ما می خواهیم فرم جمع بندی و نتیجه گیری یا منطق سنجش را به وسیله ی تمثیل بیان بدهیم. 

2/5-  
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حال آیا در این تغییر دادن چه چیزی اساس قرار می گیرد؟ مفروض است که هیچ کس نیست که تمایالتی 

چ کس هم نیست که رنج نبرد یعنی میل ونفرت عمومی است. اما چگونه می توان به تمایل نداشته باشدو هی

 و تنافر ها نظام داد تا متعلم شما با حساسیت و دلبستگی بحث شما را دنبال کند؟

عمدتاً محرومیت منشا نفرت هستند و وقتی به صورت هماهنگی نسبت به این محرومیت ها ایجاد حساسیت 

ید یا غضب پیدا می شود ووقتی نسبت بین تمایالت هماهنگ شود حب و ود پیدا می شود شود ، نفرت شد

 یعنی بستر جریان پیدا می کند پس نظام فکری بسته جریان حب و بغض است. 

پیش فرض ما این است که ریشه ی محرومیت ها ، کفر است یعنی بشر ذاتاً تجاوز را نمی پسندد و  -3/5

یزی محروم بشود و یک واجدیت تبدیل به فقر بشود وهمانطور که از دست دادن نمی پذیرد که خودش از چ

 یک دارایی برای او رنج آور است به دست آوردن یک دارایی هم برای او نشاط آور است.

کفر که در رابطه ی بین بنده و خدا ، ناهنجاری را بدنبال دارد حتماً یک تجاوز و ظلم در ان هست حتماً 

م در ارتباط فرد با مردم ظهور پیدا می کند ، از سوی دیگر ایمان و وفای به خدای متعال که انعکاس این ظل

ربط بنده با خدا ربط صالحی می شود و احترام به حدی را به همراه دارد مبدأ کلیه انصافهای انسانها و حتی 

آنطرف سکه را نشان بدهیم  ایثار های آنهاست و ما هر گاه بتوانیم در مقابل کفرکه دعوت به شهوات می کند

یعنی اینکه در کفر محدودیت نهفته است خالصه باید رابطه کفر با محدودیت ها را درست نشان داد که در 

اینصورت دروغ بودن تحریکات کفر بر مال می شود و در جریان واضح شدن دروغ بودن تحریکات کفر ، امکان 

هم در خود حساسیت پیدا شود و هم در افکار و اعمال پیدا درگیری با آن ایجاد می شود چون در گیری باید 

شود تا جهت گیری موضعگیری و مجاهده ی نظام فکری را محقق سازد یعنی هر رو ز که به مظاهری از 

مطالب بر خورد می کند تحلیل کند که ناهنجاری های این مطلب مربوط به نظام کفر است و بهنجاری ها و 

 ی متعال ببیند.رحمت ها را از جانب خدا

2-  

 س: پس در مجموع سواالت ما سه دسته است: 
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سواالت تبیینی ، سواالت تحقیقی و سواالت پژوهشی که سواالت پژوهشی مربوط به تنظیم نظام سواالتی 

است که در ارتباط با تنظیم فهرست طرح می شوند. یعنی کل بحث دو قسمت دارد که یک قسمت آن 

سربرگ را باید با اطالعاتی از بانک اطالعات و مباحث مربوط به برنامه ی  تنظیم فهرست است که جدول

 حوزه تکمیل کرد.

 قسمت دیگر تنظیم سئواالت است که برنامه ی آن سه قسمت است:

یکی سواالت تبیینی که مربوط به نحوه ی القا مانسبت به مخاطب است و موضوع آن اساساً تفاهم است ، 

ه ربط بین بنا و مبنا را مورد پرسش قرار می دهد. البته به نظر من این قسمت یکی سواالت تحقیقی است ک

 با قسمت اول یکی است. 

1/2- 

ج: سوال این است که در قسمت اول گاهی می خواهیم پژوهش کنیم تا به یک مطلب برسیم و گاهی در 

بینید معیار صحت و انکار نتیجه ، ربط بین مبنا و بنا معین می شو د. برای مثال در بخش پژوهش باید ب

ناپذیر ها چیست و آیا انکار ناپذیر ها اصل هستند یا بداهت اصل است وامثال این مباحث تا اینجا که آیا اصل 

 در استدالل هستی است یا ماهیت والیت این مربوط به وقتی است که کار پژوهشی می کنید. 

طه ی اقتصادی به این نحو است فالن ظلم ولی وقتی دریک بحث وارد می شوید و می گویید چو ن راب

صورت می گیرد ورابطه ی بین یک ظلم و رابطه ی اقتصادی را تنوانسته اید ببینید لزوماً سراغ آن مبنا نمی 

 روید. یعنی تفاوت پژوهش و آموزش چیست؟

 اگر ما بتوانیم تفاهیم بکنیم یعنی ابزار تفاهم داشته باشیم ولی رابطه ی بین مواد روشن نباشد.... 

 س: این ربط در قسمت پژوهشی می آید یا در قسمت تحقیقی؟

 ج: باید بخش تحقیقی آن جدا وبخش پژوهشی آن هم جدا باشد . 

 روبنا؟س: آیا پژوهش مربوط به مبنا می شود وتحقیق مربوط به 

 ایم.  ج: بله، تحقیق را رو بنایی گرفته
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 س: یعنی ربط بین مبنا و رو بنا مستدل نشده است ودر پژوهش می فرمایید اینکار نیاز به یک حرکت دارد. 

 ج: د ر پژوهش می فرمایید اصال موضوع بحث ما در اینجا نیست 

ها را تأسیس کنیم جدول نسبت به  س: اما در پژوهش ما یک جدول می خواهیم حتی قبل از اینکه سوال

موضوعات تأسیسی الزم داریم که روشن کند روند پژوهشی چگونه باشد تا بتوانیم خأل ها را بررسی کنیم و 

در هر مرحله رشد بهینه کنیم وببینیم آیا به آن چیزی که می خواسته ایم رسیده ایم یا نه و نسبت به 

 اهداف کلی هم ارزیابی کنیم.

 رست جهت توزیع نظام فکری در حقیقت یک کار پژوهشی انجام می دهیم.درتنظیم فه

 ج: بله ، یک پژوهش نسبت به عمل پژوهش انجام می دهیم. 

س: بنابراین تنظیم فهرست در حقیقت تنظیم فهرست سئواالت تحقیقی نیست و سئواالت پژوهشی نیاز به 

 م. یک فهرستی دارد که آن فهرست را هنوز به دست نیاورده ای

2/2- 

ج: بهر حال معلوم شود که دنبال چه هستیم ، وقتی می گوییم سئواالت نظام داشته باشد آیا دنبال این 

هستیم که در سئواالت تحقیقی مان دقت کنیم یا دنبال این هستیم که در مسئله مصرف این ارتباط را 

وز ابتدا یک پیکره ی کلی یاد درست مشخص سازیم ، یعنی در آموزش دادن قبل از بیان درس دیروز و امر

 نداده ایم.

 س: یعنی نظام نداشته است

ج: برای مثال در ریاضیات سال اول دبیرستان یک مطالبی را آموزش می دهند و سال دوم هم همان مطالب 

ر ا با گسترش بیشتری آموزش می دهند یعنی آیا در نظام فکری خوب است که ما در سه مرحله درس 

به صورت تمثیلی و مختصر ، محرومیت سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی را بیان کنیم تا تمام بدهیم یک مرحله 

شود. دوباره همان مطالبی را که قبالً گفته بودیم با یک بسط جدید ) اما نه بسیط انشایی( نمونه هایی ر اکه 

ان کنیم یعنی از یک جهت مختلف هستند واز یک جهت کل را که کل نیرومند تری است نشان می دهند بی
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ابتدا سه خانه را در سه جلسه درس توضیح دهیم تا مخاطب به صورت تمثیلی مطالبی را متوجه شود و بعداً 

وقتی نه خانه را می گوییم همان مطالب تکرار نمی شود بلکه حضور آنها در سه نمونه ی مختلف که سه نوع 

خانه داریم و برابر هر  8ست که دریک کل دیگری کارایی دارند را نشان می دهیم و این ربط بین بنا و مبنا

خانه ، سه خانه قرار می گیرد و این هم به صورت تمثیلی بیان می کنیم و بعد درهر زیر بخشی سه قسمت 

مطلب به دست مخاطب آمده است در عین حال گم نشده  27دیگر می گوییم که نتیجه اش این است که 

 داده ایم و کثرت آن را هم زیاد تر کرده ایم. است یعنی در عمل مرتباً به او نظام

آمدیم و در این جدول هم خانه چهارم را بیان کردیم و روز بعد  27به جدول  1حال اگر یک مرتبه از جدول 

رفتیم ) ربط بین زیر بنا و روبنا در این مثال خوب روشن میشود( یعنی ابتدا یک کلیاتی به  32هم به خانه 

 ام آرام او را به مباحث آشنا کنیم در نتیجه او با مشکل روبرو می شود.مخاطب ندادیم تا آر

 والسالم



 بسمه تعالی

 نظام فکری در سطح عمومی

 6جلسه 

2/3/77 

 توجه: متن کامل نیست.

 بررسی نحوه استفاده از جدول کاربرگ در تنظیم فهرست

قسمت از بحث مربوط به پیدایش یک فکر و یک فلسفه است که  االسالم والمسلمین حسینی: یک حجت

تواند برای مطالعه قسمت اول آن اصل باشد. پس در قسمت اول بحث در مورد  جدول برنامه یا خاستگاه می

شود یعنی موضوع، زمینه و بستر تاریخی آن،  این است که در چه زمانی شرایط پیدایش یک فکر، فراهم می

خواهید تحوالت علم اصول را  برای شناسایی دوران تحوالت علوم الزم است مثالً شما می که این بحث حتماً

توان آنرا دقیق بدست آورد. هر بحثی به لحاظ جریان  متوجه بشوید اگر این را درست تنظیم نکنیم نمی

آید این  می تکامل فرهنگ در جامعه )به عنوان بخشی از تکامل( قابل مطالعه است. لذا اولین بحثی که پیش

است که فلسفه آن، فلسفه تکامل آن و نیازهایش چه بوده است؟ خود این بحث هم باید از این جهت و از این 

زاویه پیگیری بشود تا کمی و کاستی آن نسبت به شرایط مشخص بشود و همچنین کارآمدی آن و سازمان 

، قسمت دوم سربرگ بانک اطالعات الزم آن و نحوه کار روی آن باید مشخص بشود ولی منهای این قسمت

دهد یعنی هرگاه خاستگاه این بحث مشخص شد  مطلب دیگری دارد که جایگاه را موضوع بحث قرار می

 ای از تاریخ است اعم از اینکه بحث بسیار کلی باشد یا کلی نباشد. مربوط به چه دوره

 االسالم حسینیان: این خاستگاه را بیشتر توضیح بفرمایید. حجت

، پیدایش یک احتمال در جامعه یعنی سفارش دهنده «پیدایش، تغییرات، تکامل»گویید:  شما در آنجا میج: 

موجود، »و « بیرون، درون و ارتباط»حد « پیدایش، تغییرات و تکامل»احتماالت جامعه است بعداً که عناوین 

 اریخی آن است.، ضرب شده این صرفاً معرف وضعیت خاستگاهی و تحوالتی و ت«مطلوب و انتقال
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دهد از  اما در خود یک بحث هم حتماً تحوالت وجود دارد یعنی غیر از تاریخ کلی تکامل جامعه را نشان می

شود این گونه نیست که تغییرات در آن نباشد، اگر تغییرات  شود تا وقتی تمام می زمانیکه یک بحث شروع می

 تکاملی در آن نباشد بسیار ضعیف است.

باشد حتماً باید در مرحله پیدایش آن با تغییرات و تکاملش فرق بکند اگر تألیفی و تتبعی  اگر بحث تأسیسی

تواند غیر از این باشد. به عبارت دیگر اگر در سطح تألیفی و  باشد و چیز جدیدی طرح نشده باشد آن وقت می

حاال چه مرحله نقل آید،  مصداقی باشد که هیچ تغییر در آن پیدا نشده و فقط یک آرایش جدید پدید می

تألیفی باشد و چه نقض تألیفی باشد و چه حتی طرح تألیفی باشد که طرح تألیفی هم از نظر تحقیق فقط 

یک طرح هنری است و طرح هنری را هم در جای خودش در جامعه الزم دارید ولی اگر یک چند تأسیسی 

یابد حتماً  شود و تکامل می آن تحقیق میشود تا وقتی که تدریجاً پیرامون  باشد وقتی که یک فکر پیدا می

 کند و بعد هم مرحله تکاملش هست. تغییر می

 س: این مرحله پیدایش به معنای مبداء پیدایش منظورتان هست یا به عنوان ضرورت؟

کنم. کلیه اصطالحاتی که  مند خدمتتان عرض می ج: نه، پیدایش دارای چند مرحله است که به صورت قاعده

اصطالح( طبیعتاً اصطالحاتی است که ناظر به موضوعات خاصی است و وقتی  27داریم )یعنی  در این جدول

به موضوعات خاص ناظر شد هر وقت که خواستید ضرب بکنید روشش این است که ابتدا این قدرت را داشته 

ک معنای باشید که در سطوح مختلف آنرا معنا کنید. یک معنا معنای انتزاعی است که همان نام است و ی

ای است یعنی نسبت، و یک معنای تکاملی است یعنی یک جریان، نسبتی است که منسوب به یک  مجموعه

زمان است. بنابراین کلمه پیدایش عین همین حکم را دارد و تغییرات و تکامل و همچنین بیرون، درون و 

امی که روی یک معنون و برید حتی نقد، نقض و طرح و خالصه هر عنوان و ن کلیه عناوینی که بکار می

 مفهومی داریم.

یک مرحله نام بودن است که معنون آن یک مفهوم است و این مفهوم حتماً باید مفهوم لغوی باشد و اصطالح 

دیگر در اینجاست، نام انتزاعی است مثالً لیوام، اسم این است ولی اگر خواستید لیوان را از یک ظرف خاصی 



 ····························································································  128 

عنی گفتید لیوان نام چیست؟ نام ظرف نوشیدنی است که در آن آب و یا که جلوی شما هست خارج کنید ی

گویید نه به لحاظ انواع جنس آن  نوشند. خوب شما لیوان را به لحاظ کارآمدی اجتماعی آن می شربت می

چون جنسش ممکن است سفالی، چوبی، چینی، و کریستال، پالستیکی یا نوع دیگر باشد. یک وقت شما 

گویید دوام  کنید و مثالً می بندی می ای که این کیفیت را داراست تقسیم انواع جنس ماده لیوان را بر حسب

لیوان مسی خیلی زیاد است ولیکن چند عیب دارد مثالً سنگین است یا مس را باید بعد از مدتی سفیدکاری 

شود بسیار سخت  یدرجه و با ریختن قلع درون لیوان انجام م 100کرد و این سفیدکاری که در حرارت باالی 

گویید اگر قرار است  است چون درون لیوان جای مناسب برای حرکت دست و ریختن قلع نیست بعد شما می

شود یعنی فرم آن به نسبت تابع جنس  مسی باشد خوب است به شکل پیاله باشد که خیلی راحت سفید می

گوئید  اش است می کاملی اجتماعیآن است اما تابع یک چیز باالتر هم هست که آن عبارت از کارآمدی ت

نوشند و هر دفعه چهمقدار از آن مطلوب است مثالً  گویم این نوشیدنی را چندبار در روز می یعنی چه؟ می

هایش متعدد باشد ولی مقدار آن کم باشد آیا به همین اندازه الزم است یا  کنم اگر تعداد مرتبه عرض می

ه، نوشیدنی به عنوان نیاز بدن به مایعات در مراحل مختلف تاریخ گویید: ن نصف آن باشد بهترا ست بعد می

ممکن است شکلهای مختلفی داشته باشد و بعد در بعضی از اشکالش لیوان به یک فنجانهای کوچکتری 

تبدیل بشود و دیگر نام این شکل نباشد، البته احیاناً ممکن است نام آن نیز تغییر بکند همانطور که در 

خوری قدح بوده است اما االن در این دوره اینگونه نیست حاال اینکه پس از قدح  نام وسیله آبزمانهای قدیم 

 آید باید در سیر تکاملی شما معین شود که چگونه باشد بهتر است. یا کاسه یا فنجان چه چیزی می

ن ساندیسهای گویید اال گویند چرا؟ می ممکن است در یک وقت شما بگویید لیوان به این عنوان نداریم می

کس  خواهد و هیچ ریزند. دیگر لیوان نمی بار مصرف هم است و بعد آنرا دور می پاکتی آمده است که یک

ریزد تا از توی لیوان بخورد، این که یک زمانی معنا نداشت که افشره )عصاره  ساندیس را درون لیوان نمی

شده و عموم مردم آب  رای آنها گرفته میاند که آب میوه ب میوه( عمومی باشد و فقط یک قشر خاصی بوده

ها هم متعدد نبوده است. اما آیا در مراحل مختلف تاریخ  خوردند یعنی ظرف خوردند و در قدح هم می می
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نوشیدنی باید به همین شکل باشد؟ فعالً ارتکاز این است که این شکل است ولی این غیر از آن است که در 

ت بلکه صحیح است بگوئید در جریان تاریخ اینگونه نیست و شکل آن جریان تاریخ به همین شکل بوده اس

 شود. مرتباً عوض می

کنیم که نام و پیدایش، برای پیدایش تاریخی حتماً یک مرحله است  حاال مجدداً روی این مطلب دقت می

و آن اش هم مورد صحبت است  ولی برای تکامل نیست اما پیدایش یک فکر منهای شناسایی مرحله تکاملی

توان در یک سطحی به  خواهد. پیدایش پدید آمدن است و پدید آمدن یک مفهوم را می هم یک معنون می

صورت انتزاعی مالحظه کرد یعنی جدای از شرایط و تکامل و در یک سطح دیگر پیدایش در مجموعه 

د بگویید حساسیتها شود که حتماً شرایط را باید به آن اضافه کنید هم شرایط درونی یعنی بای مالحظه می

ها چگونه بوده؟ خألهایی که وجود داشته یعنی حساسیتها  برای فرد و جامعه چگونه بوده است؟ کارآمدی

 خواسته، این خالء چگونه ... برای باال بردن کارآمدی ابزار می

  

 



 بسمه تعالی

 نظام فکری در سطح عمومی

 7جلسه 

12/3/77 

مجموع بحث هایی که در جلسات قبل از خدمتتان استفاده کریم بطور خالصه در سه قسمت بیان در 

 شود.  می

 برای؟ ؟؟ فرهنگی ترسیم کنیم و ترفندهای فرهنگی را بدست آوریم.  یکی اینکه ابتدا نظامی

ی سوم،  مرحله ی مرحله دوم، باید بتوانیم یک طبقه بندی از نیازهای اجتماعی ارائه بدهیم و در در جلسه

تواند نیازها را برطرف  ها چقدر می ها و مقورات فرهنگی که در حقیقت این توانایی ربط بین این نیازمندی

 کند.

گیرد و آن مطلوبیتهای ما در  بعد از این که این ارتباط برقرار شد، بطور طبیعی ارتکازات جدید شکل می

شود ما مقدوراتمان را  رسید به اینجا که چگونه می شود. مبحث بحث ما پیدایش ارتکازات جدید حاصل می

 بدست بیاوریم؟ 

 آیا مقدورات تا حاال به دست نیامده پیدا نشده؟ 

یا اینکه نه، یک کارهای پژوهشی و تأسیسی صورت پذیرفته است. اما االن ما به دنبال یک مدلی هستیم تا 

که و از داخل آن استخراج کنیم. در حقیقت یک به به وسیله آن مدل بیاییم سراغ این کارهای انجام شده 

را متناسب با آن کارایی که خودمان الزم داریم متناسب با آن اهدافی که خودمان داریم و تدوین نظام  نظامی

 فکری، ترسیم کنیم این نظام را و بعد با یان نظام بیاییم سراغ آن مسائل 

ی آن این بود که: از عنوان و اطالعاتی که در سر  دهبرای تدوین یک نظام فهرست مطالبی مطرح شده که عم

کنیم:  برگ بانک اطالعات هست استفاده کنیم. در این سر برگ چند اشکال به ذهن رسیده است که بیان می

 ])سؤال اول:([ 
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ی تجزیه و تفکیک ابعاد  ـ اساساً، جداول ذکر شده در سربرگ تا کنون تماماً جداولی است که از زاویه1

دهند. آیا الزم نیست دراین موضع بحث، که موضع تفاهم است، به طبقه بندی  رامورد بررسی قرار می موضوع

 موضوعی مواد پژوهش شده بپردازیم؟

ـ اوصاف مذکور در جدول کاربر، عناوین روند پژوهش است، آیا در مرحله ارائه مواد بدست آمده جهت 2

؟ یا اینکه در غیر این صورت یک جدول  را طبقه بندی نمودشود عناوین  تفاهم اجتماعی، با این اوصاف می

 طبقه بندی جدیدی الزم دارد؟

در جدول جایگاه، )یعنی همان عنوان قسمت دوم( نظام فکری را به لحاظ نتایج و مقاصد و آثار وتناسب، -3

توانیم  ی را میدهیم. آیا در تقسیم بندی خود مقاصد و آثار و تناسب چه اوصاف مورد تقسیم بندی قرار می

 بکار بگیریم؟

توانیم از این جدولی که قبالً خدمت شما  اگر ما به دنبال مدلی جهت مقدورات فرهنگی هستیم، آیا می -5

بندی کنیم  ایم استفاده کنیم؟ برای اینکه موادمان را طبقه عنوان را استخراج کرده 27ایم و  استفاده کرده

 توانیم. می

ی گذشته، حضرتعالی اشارتاً فرمودید این بود که جدول پیشنهادی  که در جلسهوباز طرح دیگری طرحی را 

 که جناب آقای صدوق داشتند، آیا از آن جدول برای تنظیم موضوعات ]؟[ استفاده کنیم؟

خواهم در هنر پژوهش کنم، پیدایش  حاج آقای حسینی: کاربر برای هر پژوهشی است، شما بگویید من می

کامل، ارتباط و خواستگاه هنر چیست؟ اگر بخاهیم همه اینها را بررسی کنیم، بعد این که هنر، تغییرات آن، ت

مبانی هنر چیست؟ مبانی نتایج ثبوت اثبات آثار نسبت به استناد تناسب و جایگاه هنرچیست، بحث میشود 

أسیسی یا مصداقی شود، مباحثی نقدی باشد یا نقلی باتألیفی یا تصنیفی یا ت وبعد هم درباره این که طرح می

اضرابش مطرح   سوال 27تواند این  باشد یا فلسفه یا روش کالً از هر پژوهشی ]برای[ طرح بسیار بزرگ، می

 اش مشخص کند. شود و هویت او را از نظر جایگاه و خواستگاهش نسبت به سایر موضوعات و پایگاه ارزشی
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راربگیرد. اگر جواب بدهد در آخرین ]؟[معنایش تواند مورد دقت ق خود نظام فکری به عنوان یک موضوع، می

توانید بگویید نظام فکری خواستگاهش چیست، وجایگاهش داخل مجموعه ]؟[ چیست. و  این است که می

 ارزشش چقدر است. 

سوال روبروی شما هست. این سواالت ، سواالت  27ای که بخواهد بیاید این  اش هر مسئله حتی در نحوه ارائه

 تند.هس روشی عامی

ی انتزاعی را در کدام طبقه از اطالعات قراردهیم؟ باید بتوانید  مثالً صحیح است که شما بگویید: ما فلسفه

بگویید من خواستگاه منطقی پیدایش فلسفه انتزاعی را ]؟[ بعد از این که پیدایشش چه طوری بوده، 

بوجود آمده؟ حاال فلسفه انتزاعی را  تغییراتش و تکامل چه بوده، بعد اینکه بیرونش چه بوده که چنین چیزی

خواهم تحقیق  شود می ای که بوسیله منطق انتزاعی می گویید من درباره فلسفه آیید می گذارید و می کنار می

 گویند بازهم، همان است. کنم. می

باشد.اگر آن را در جای خودش بگذارد ترازوی  این یک ابزاری است که برای وزن مخصوص هر تحقیق می

شود  ین وزن اطالعات است. اگر این ترازو را بکار بگیریم تناسب آن اطالع با سایر اطالعات دیگر حفظ میتعی

 هم تناسبات درونی و هم بیرونی آن حفظ خواهد شد.

گویم صرف  گویید نظام فکری ، صرف نظر از اینکه مواردش، چیست جایگاهش در اطالعات کجاست؟ می می

ای از نظام  صه یک فرهنگ است مثال به صورت خیلی اجمالی یک تعریف سادهگویید خال نظر از اینکه می

ی  ام نقشه ای از فرهنگ یک ملت است. اگر گفتید من توانسته گویید نظام فکری خالصه کنید و می فکری می

ته عالم را در این خالصه کنم، میگویم این، کجا باید گذاشته شود. در بانک اطالعات باید بدانید کجا گذاش

 شود.

توانید بگویید  یک جایی جایش بدهیم نمی  یک کتاب شده واین اطالعات را باید  ایم و تبدیل به ]؟[ نوشته

گوید این را  یک سر برگی در بانک اطالعات دارید که می  دانم کجا جایش دهیم چون خالصه همه هست، نمی

گوید  این جدول اینست که به شما می کجا بگذارید. پس مع لوم شد که رسالت این ]جدول[ چیست؟ رسالت
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هر اطالعی ر اکجا بگذارید. هر اطالعی که هست. پیدایشش کجاست؟ علت پیدایش آن چیست؟تغییراتش 

شود موضوعاً موضوع بحث،  شود موضوع بحث ، این می چیست؟ تکاملش چیست؟ مطالعه خود این، این می

ه؟ به صورت کلی درونش چه چیزهایی است؟ چه گویید بیرون این نظام فکری چه چیزهایی بود بعد می

توانیم بگذاریم  گویید وضعیت موجود جائی که فعال برایش می نسبتی بین بیرون و درون آن هست، بعد می

کجاست. جای مطلوبی که باید داشته باشد؟ مثالً کجاست؟ ممکن است بگویید االن جایش تدریسی در 

ی  گویید خیر، باید همه ای مطلوبش هم، همین جاست؟ میگویم ج مراکز فرهنگی غیر دولتی است می

دهیم  گوییم خیلی خوب پس االن یک جایی دارد ]؟[ می درسهای دبیرستان بر اساس همین تنظیم شود.می

به سازمان تبلیغات مثالً، یک جای مطلوب دارد که کلیه محتوای دروس بر این اساس تنظیم 

گویند ربطی بخواهد برسد به این منزلت چیست؟ بعد  ؟ بعد میگویید ربط بین این دو چیست شود.می می

گویم، کاری به  هایی را که در این دارد که داریم مبادی، مبانی آن چیست؟ خود این را می گویند بحث می

گویید مبناء آن یک بحثهای ضرورت مصداقی و  بیرونش ندارم. نتایج داخلی آن داخلش چیست؟ مثال می

اند  شود که چگونه توانسته گویید داخل این فلسفه و مصداق است.بعد سوال می اش را می فلسفه است. نتیجه

این را ثبوتاً مالحظه کنند و اثباتاً در خارج اثبات کنند. ثبوتاً در تحقیقات نظری، اثباتاً در تحقیقات ]؟[ مردم 

یا ما موضوع را چه چیزی قرار گویند نظام فکری تا اینجا معلوم شد آ هم قبول کردند چه اثری دارد.بعد می

گویند نسبتهایی که در این کتاب آمده است چه چیزهای رانسبت به چه چیزهای مثال  بدهیم، این کتاب می

 گویند استنادش به چه چیزی است؟ گریها بر اساس ترس بود اینکه الهی نیست می گویم قبال سلطه می

گویند  رع است یا هم شرع است و هم عقل بعد میگویید به استنادش یا به عقل است، یا به ش شما می

کنند که اصوالً آیا کتاب نقدی نوشته شده، نقضی نوشته شده یا طرح  تناسبش چگونه است؟بعد سؤال می

 یا هر سه و صفت را در نظر داشته. به چه چیز در این کتاب پرداخته؟  است

 گوییم تاسیسی است  ت. میگوییم آیا تالیفی است یا تصنیفی است یا تاسیسی اس بعد می
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اش چیست؟  گویند طول وعض و عمق آن چیست؟ وزن سنگینی بآخر کار وزن مخصوصش از سه بعد می

هم مال  122گویند جای فایل مثال  مقاومتش چیست؟ بعد از مشخص شدن دریکی از این سه محور می

شید و آن شناسنامه با ای برای هر تحقیق باید داشته با گویم یک شناسنامه چنین چیزی است. می

گوییم درباره ثبت احوال باید معلوم باشد کی به دنیا آمده؟ پدر ومادرش از  روششناسنامه سازی. مثال می

سال پیش تولد یافته باشد یا پارسال متولد شد بعد  200کند که  اند زمان تولدش برایم فرقی نمی کدام محله

ضمناً در کدام شهر و کدام منطقه هست، برایم مهم است، این گویید ضمناً پدرو مادرش برایم مهم است،  می

دهید مثالً  یک عالم بزرگواری را شما به او می سه تا را من باید داشته باشم. مثال اسم یک مؤلف اسالمی

کند چه در آخر هزاره به دنیا آمده  گویید چه فرقی می گوید تولدش؟ می گویید شیخ مرتضی انصاری، می می

خواهم بدانم که ایشان جزء متقدمان است یا جزء  کند، چون می گوید فرق می ر اولش، میباشد چه د

 متأخرین.

دانم شیخ مفید بود یا شیخ مرتضی که پشت سر نواب اربعه بودند. در حالیکه برای ما فرق دارد  گویید نمی می

م شهر بدنیا آمده، باید برای ما گویید پدر ومادرش کی باشد، این برای ما مهم است. کدا که کی باشد. بعد می

 بگویید 

کند. خواستگاهش چیست؟ نسبت به تحقیقات جایگاهش چیست؟ وزنش  این هم دقیقاً همین کار را می

 ای آن را بگذاریم؟ گویم در چه خانه چیست؟ اگر این سه را جواب دادی می

یم اسمش نظام  را مشخص کرده توانید در آن بکنید بگویید حاال ما یک موضوع خاصی موضوع را عالوه می

خواهیم، پس پس بنابراین بصورت بسیار کلی این جدول، جدولی روشی است در  فکری است این را می

 تنظیم اسناد.ببینیم آیا این جدول کار آمدی دارد برای کارهای نظام فکری یا ندارد؟ 

خواهیم از مباحث  گویید می  میخواهید نظام فکری را از کجا بدست بدست بیاورید؟ ما مثالٌ گویید می می

فرهنگستان بدست بیاوریم. اوال اگر همین سؤاالت را جواب درباره موضوع بگذارید نظام فکری بعد پیدایش 

 نظام فکری. 
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یک جور است؟ چه تغییراتی کرده است. این کلمه به عنوان نظام  آیا همه تعریفهایی که درباره نظام فکری

ظام فکری چیست؟ درون وبیرون نظام فکری چه چیزهایی باید باشد؟ یعنی چه فکری؟ بهترین تعریف در ن

گانه را عنوان قرار دهیم باید آخر کار بگوییم نظام فکری  27نستبی بین عناوین است. اگر ما عناوین 

 چیست؟ خواستگاهش چیست؟ این ربط سالمترین بحث در روند پژوهشی که فرمودید. 

کند کی  تواند بیاید در موضوع پیدایش زمانی که بشر با برنامه کار می مه باز میشناختن موضوعی به نام برنا

شود در  بوده؟ تغییراتش، تکاملش چه بود؟ بیرون برنامه و مقدورات آن برنامه چیست؟ هر موضوعی را می

شود داخل  جدول آورد، چه موضوع کوچک باشد و چه بزرگ باشد. عین طبقه بندی که هر موضوعی را می

 جدول برد و طبقه بندی کرد، باید مسائل علوم را هم بتوانیم طبقه بندی کنیم. 

حاال مسائل علوم چه خاصیتی دارد؟ باید هر علمی، مثال علم ریاضی را صرف نظر از چگونگی تنظیم آن، اگر 

یک   دتوانستید علم ریاضی را طبق جدول نسبتش را به سایر علوم مشخص کنید و در بانک اطالعات جا دهی

توانید مسائل علم ریاضی را هم نسبت به خود همین علم، جای هر  ای را به آن منصوب کنید، بعد آیا می خانه

گو بله. پس شما دارید نظام داخلی علم ریاضی را به صورت تفصیلی پس قبال  مسئله را مشخص کنید؟ می

توانید مسائل ریز ریاضی  حال میغیره  کند، سنجشهای کمی گفتید علم ریاضی در سه موضوع صحبت می می

توانید بنویسید  یک فهرست جامع برای ریاضی می را هم ، جایش را معین کنید، اگر جایش را مشخص کنید 

ها مشخص کردید حاال  گویند نظام فکری، نظام فکری را یک بار سوال کردید، جایش را در اطالعات مثال می

 باید فهرست آن را بتوانید بنویسید.برای هر مسئله اگر جدول را بکار بردید، 

 س( مسئله را چگونه بیرون بیاوریم؟ 

 ج( اگر جدول شما چنین هنری داشته باشد. 

، یعنی ابعادش را مورد شناسائی  س( خویش همین است که خود موضوع را این جدول من حیث وحدتش

 د که جایگاهش کند. کن بندی می دهیم که هریک ارزشی دارد و مجموعش ارزشی را جمع قرار می

 ید هر بعدی چه منزلتی دارد؟  تواند بگو ج( آیا می
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 س( بعد بگوییم هر پیدایش خودش پیدایش دیگر دارد.

 خواهید جای پیدایش بگذارید از کجا باید بیاید؟  س( آن چیزی می

ثالً گفتید ج( مفروضی است که باید بتوانید توصیف کنید مثال یعنی وقتی خود آن علم را معین کردید م

 درونش هم این چیزها هست.

 کنیم؟  س( بیرونش ر ا چگونه تعیین می

آید. جدولی دیگر الزم داریم برای تنظیم مواد  آید، موضوعات از کجا می گویید مواد از کجا می یعنی می ج(

 پس طبقه بندی مواد ربط دارد به نسبتهایی که در اینجا هست یا خیر؟

شود اکتفا کرد؟ از مواد  یک منطق باید هم شامل براین باشد و هم بر آن، حال آیا به یک عدد از آنها می

 کنیم کاری به روش نداریم یا بالعکس آن؟  درونش بگوییم. طبقه بندی مواد را درست می

 توانیم به آن مواد رسیم؟  س( از طریق ریز کردن این ابعاد می

ی اولی را خیلی بزرگ  کنید خانه یعنی هر چه ریز می شود.  تان تقسیم می روشج( خیر، هر چه ریز کنید 

دانیم چیست؟ یک روش دیگر  کردید. نحوه تکثیرش هم همان روشی است که از اول داشتیم. داخلش نمی

 دهید که چگونه اینها را بچینید و چه ربطی به هم دارد.  دارید که مواد را تغییر می

ه ر آوردید و گفتید مواد ماست و اگر گفتید این جدول روش ماست، جمع نسبت بین اگر مثال جدول جامع

 این دو بایستی نظام فکری را درست کند. 

یکی به جدول جامعه باید رابطه اش  موادی را که اینجا آوردیم ربطش را دو چیز باید مورد توجه قرار دهیم. 

 مقدور ما معین شود.  اش باید به مورد توجه قرار گیرد ویکی دیگر رابطه

 مقدوری که ما داریم عنوانیش ممکن است در جدول جامعه باشد، آیا همه اینها را دارید یا خیر؟ 

ی تجزیه، ترکیب، تحلیل به نسبت به حیات، انسان جامعه ، شی منابع، این  مثالً آیا ما اطالعاتی که درباره

اریم؟ از هر کدام از آنها چقدر داریم؟ این بحثهایی که نظام مقدورات انسانی، طبیعی همه را در فرهنگستان د
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گوید توسعه  دلی، همکاری و آزادی و آگاهی و ایثار که می مثال درباره انتظار ارتباط و اقتدار نسبت به هم

 اش را دارید؟دنبال چه بحث هایی باید بگردید؟ ساختار آیا همه

م سراغ این حجم اطالعاتی را که در فرهنگستان هست، آیا بعبارت دیگر نظام سواالتی را که ما بخواهیم؟ بروی

چه را داریم و چه را نداریم؟ مثال ترکیب محصوالت چگونه است؟ راههای تأمینش چیست؟ چگونه 

 تخصیصش بدهیم؟ 

خواهیم بحثی تولیدی را شروع کنیم که بعد از  فعالً نظام فکری را از آن چیزهایی که داریم درست کنیم، نمی

ها علم اصول در آن هست بگوییم  بگوییم مثال الگوی تخصیص درست شده ، یکی از این بحث شش سال

 مان تمام شده.  ما حداقل که بحث فلسفه بگذارید علم اصول تمامی

گوییم  کنیم. بعد می بندی کنیم. بعد ارتباطش با نیامندیها را بیان می توانیم دسته س( بحث آثار مبانی را می

هست به این خاطر است که فلسفه این اشکاالت مبناین را دارد، این ارتباط با این مطالبی  این اشکاالت که

 توانیم بر قرار نماییم. ایم می که تا حاال خوانده

ی آخر را از این اولین ستون بگوییم مثال اگر گفتیم  ها توانیم بگوییم این خانه ج( در جدول بانک اطالعات می

ها این خانه را برداریم؟ حال بگوییم ما به پیدایش بحث  تانیم خانه یا طرح آیا میتکامل یا نتایج و مقاصد 

گیریم بگوییم ما به پیدایش بحث والیت چه بوده؟  فلسفه کاری نداریم؟ در محورهایی که مواد را از یکجا می

ت بگوییم ما به مثال آمده اصالت ربط بعد آمده اصالت تعلق بعد آمده اصالت فاعلیت بعد آمده اصالت والی

اش و  چهار قسم قبلی کاری نداریم،اینکه تکاملش هست چیست که باید به جامعه بدهیم؟ بعد بیاییم نتیجه

شود داد یا خیر؟ یعنی بگویم که ما بوسیله جدول طبقه بندی فرهنگستان  طرحش چیست؟ تألیفی می

ایم  ایم موضوع را نوشته بندی کرده بقهی اطالعات فرهنگستان را ط کنیم اول رفتیم همه ایم، فرض می نوشته

ایم.  ایم نظام برای آن درست کرده ایم سامانش داده اطالعاتی را که فرهنگستان رویش کار کرده با این آمده

گوییم چون نتایج معلوم است  گویند چرا؟ می حاال باید بتوانیم نظام فکری را راحت تر درست کنیم می

 کجاست. 
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اش  کنیم چیدن، این درخت ریشه استدالل هم همین است در نتایج شروع می های فلسفه و س(در بخش

چینیم.از بانک استفاده  اش را می اش چیست؟ کاری نداریم، فعالً میوه خورد، تنه کجاست، آب چطوری می

 کنیم و فرض شما با داشتن بانک است؟ 

توانستید ریشه  کردیم. اگر بانک داشتید می هایش استفاده می ج( خیر بانک نداریم اگر، بانک داشتیم ، از میوه

را می شود بنویسیم و بگوییم که آنهای که این خصوصیت ها را   های میوه و بدنه ومیوه را جدا کنید. شاخصه

 خواهید. ها را جدا کنید و بیاورید، بقیه را نمی داشته باشند، این میوه است، بروید اینها میوه

 خورد یا خیر؟  ه و طرح چیست؟ آیا این به درد میاین جا فقط گفته تکامل و نتیج

س( اگر این مقوم به بانک باشد، موضوع کار ما نیست. بانک اطالعات باید تأسیس شده باشد تا بتوانیم 

تانیم از این جدول استفاده کنیم و نتایج و  که ما بانک اطالعات نداریم آیا ما می استفاده کنیم االن در صورتی

 ی ارزیابی کنیم؟آثار را تخمین

 ها را جمع کرد؟  ای پیدا کرد و میوه شود از اینجا شاخصه ج( یعنی آیا می

 ایم.  یک فهرست نوشت که مثال در بحث فلسفه ما به سه نتیجه رسیده  شود می

 باید به نسبتی به این موضوعات ببینیم کجاها حرف داریم اینها مواد ماست. 

درست است؟ یا اینکه ما باید به یک طبقه بندی جدیدی بپردازیم. یا اینکه یا سوال این است که این مطلب 

فرض کنیم در مرحله پیدایش نظام فکری هستیم س: تأسیس کنیم. ج: اگر این فرض را بکنیم باید دو فرض 

را[ به شود ]آن یکی اینکه چگونه اینها را تغییر دهیم و بهینه کنیم و دیگر اینکه چگونه می دیگر را بپذیریم، 

ایم درعمل باید آن را در موضوعات، بچرخانیم خیلی  یک تعریفی برای نظام فکری داشته تکامل برسانیم. ما

را بچرخانیم، اگر بتوانیم هریک از اینها را نسبتش را در کمترین زمان معین کنیم تا  سریع هم باید بتوانیم آن

شتن همه خصوصیاتش را هم توانستیم تعریف کنیم مان شد، ندا بگوییم تعریف ما کامل شد مستند به فلسفه

شود سطحی را که نوشته شده از تعریف  توانیم یا نه؟ پس می نقضش تا تأسیسش همه را معین کردیم، می



170  ···························································································································································  

شود در این روند پژوهشی حرکت  ]؟[ بعد از خود فهرست را هم گرداند و تمام کنیم. و بگوییم چگونه می

 کند.

گذاریم  م درست کرد و جدول نظام جامعه و جدول نظام فکری را در جلوی مییک چیزی تلفیقی ه شود  می

گوییم برای گردهمایی که  گویید یعنی چه؟ می و کلیه چیزهایی که محصوالت ساده، غیر فلسفه ماست می

گیرد. ازآنها هم بهره  یک درجه عمیق تر دارد انجام می کنند این طبقه بندی ها برای مجمع دارند کار می

گیریم. محصوالت این سه گروه، نسبت به محصوالت فلسفی، سطحش خیلی ساده تر است. این محصول  می

خواهیم مصرف شود درجه عمقش بیشتر از این الزم نیست برای قانونگذاری  تلفیقی برای جائی که می

 ان است. یک نظام انسجام ذهنی بصورت عینی به جوان های فرهنگی عمیق فلسفی نیست، برای دادن وپژوهش

یک رقم  بایددراین قسمت دید مخاطب ما کیست؟ اگر خواسته باشید خالصه المنطقی بنویسید برای فالسفه 

های کالش سوم بخواهید، بنویسید حتماً باید طوری  باید نوشت و اگر خالصه المنطق را برای آموزش بچه

 دیگر باشد. 

روی نظام فکری سابقاً شده اصل قرار دهیم با س( احتمال دیگری هم هست موضوعات تنظیم شده کاری که 

 فلسفه ومنطق جدید و تعریف جدید بدهیم.

 یعنی تکاملی باشد بر نظام فکری  ج( 

س( این مقداری ملموس تر است چون طبقه بندی علوم در آن رعایت شده، در حد خیلی ساده و خیلی هم 

انتزاعی تر ومنطقی تر بحثمان را ارائه بدهیم،  جامعه است.یعنی ما هرچه بتوانیم نزدیکتر به اذهان عمومی

 نزدیک به ارتکازات جامعه است. 

های جامعه  ی نیازمندی ای برا ج( عیبی ندارد ولی باید نیازمندیهای جامعه را اصل قرار دهیم. جدول ساده

 شود با آنها صحبت کرد.  درست کنیم و زبانی که می
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وفقه واصول چیست. بعد  لوم است که نسبتش با فیزیک شیمیس( نیازمندی های جامعه اول طبقه بندی ع

برسانیم به جامعه شناسی و روانشناسی و آخرش به اقتصاد وبعد بیاییم داخل برنامه و تنظیمات اجرائیش . 

 اش را هم بنویسیم و اولویت هایش را هم مشخص کنیم.  ای را بتوانیم ارتباطات منطقهی یک چنین مجموعه 

 ی: حاج آقای حسین

 یک سوال اینجا مطرح کنیم تا جمع بندی بحث مشخص شود :  ج( ما

گویید من  کنید، می های فرد را شناسایی می دهید، مثل اینست که تشنگی نیاز را که شما مورد توجه قرار می

آورم برایش سریع الجذب باشد. باید   ها را شناسی کنم تا وقتی محصول خودم را می باید تشنگی

آمده و این شخص آب و نان  های جامعه را خوب بشناسیم. مثالً: یک آدم خیلی گرسنه که از بیابان نیازمندی

ای داریم ]توجه  خواهد و ما اصرار داشته باشیم که ما دسترسی به یک استکشاف بزرگ در ارتباطات شبکه می

 کند.  نمی

 آید جهت ریاست در او هست. از محرومیتهای اقتصادی شروع کنیم. جوان است از تحقیر بدش می

سی اجتماعی باید داشته باشیم که چه چیزی و احساس یک نحوه روانشناسی وانسان شناسی و جامعه شنا

شود از نظر  شود؟ کجا محروم می رنج و احساس حقارت مالی سیاسی فرهنگی دارد کجا تضعیف می

کنیم باید زبانی باشد که او نسبت به آن نیازمند است. اولین قسمت  اقتصادی؟ زبانی که ما با او صحبت می

هیچ عیبی ندارد که مخاطب خودمان را انتخاب کنیم از جوانانی بین  باید مخاطب خودمان را بشناسیم.

یک نظام فکری برای باالتر از اینها هم ممکن است  سال.  23تا  19دبیرستان تا دانشگاه سن بیشتر از 

های فلسفی پرداخت اول  طور باشد اول کار نباید به بحث بگذاریم ولی فعالً موضوع مبحث ما نیست. اگر این

ها برای این سن در امور  باید سعی در نقد و نقض و طرح بصورت تمثیلی ساده نسبت به محرومیت کار.

سیاسی، فرهنگی واقتصادی طبقه بندی کنیم . بعد اقتصادی را باید مقدم بداریم، فرهنگی هم باید بعد از 

 سیاسی باشد. 
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نی خوراک و لباس و مسکن و حمل و کند یع های اولیه اورا تأمین می اقتصاد یعنی آن چیزی که ما یحتاج

خواهد سری  کند در که جامعه جایگاهی ندارد می کند بعد احساس حقارت می نقل از و انتقالش را تأمین می

کنیم و  های سیاسی را برایش طراحی می بیند که خبری نیست اینجا محرومیت از میان سرها بلند بکند می

 بعد محرومیتهای فرهنگی.

  

 



 بسمه تعالی

 نظام فکری در سطح عمومی

 8جلسه 

18/3/77 

حجت االسالم حسنیان: در ارتباط با تنظیم فهرست در جلسات گذشته, احتماالت مختلفی مطرح شد. یکی 

جامعه بعنوان از احتماالت این بود که ما از جدول کاربرگ بعنوان روش استفاده کنیم، و از جدول موضوعات 

مواد استفاده کنیم. بعد این دو تا را تلفیق کنیم و از آن یک نظام فهرست برای نظام فکری استخراج کنیم و 

نیز احتماالت متعدد دیگری هم مطرح شد در این باب که مثالً چه قسمتی را از روش بگیریم که االن الزم 

چه قسمتهایی از آن را رها کنیم؟ یا اینکه جدول  خواهیم بصورت گذرا استفاده کنیم؟ و داریم واز آن می

خواهیم نظام  موضوعات موادمان از کجا بیاید؟ در نهایت یک احتمال مطرح شد که اساساً ما برای اینکه می

فکری را برای رفع مشکالت اعتقادی جامعه مطرح بکنیم, ما باید فهرست آن را مؤخر از تنظیم نیازمندیهای 

بندی بکنیم، اول نیازها را  اید اول بررسی کنیم که نیازمندیها چه هستند و آنها را طبقهجامعه قرار بدهیم ب

توانیم به این نیازها پاسخ بدهیم.  بندی کنیم و در آخر ببینیم که چگونه می شناسائی بکنیم بعد آنها را طبقه

ت که متناظر با فهرست دهیم خود آن پاسخ فهرستی را خواهد داش پاسخی را که ما متناسب با نیازها می

کنیم. در این قسمت  بندی نیازها استخراج می بندی نیازهاست، بنابراین ما فهرست مان را از طبقه طبقه

 شوند این است که:  سؤاالتی که مطرح می

 ـ نیازهای اجتماعی چه هستند؟ 1

 کنیم؟  بندی می بندی آنها را طبقه بندی آنها چگونه است و با چه دسته ـ طبقه2

تواند باشد. آیا ما باید به کلیه نیازهای اصلی، فرعی و تبعی پاسخ بدهیم یا  ـ پاسخ ما به آن نیازها چگونه می3

 اینکه صرفاً نیازهای اصلی را پاسخگو باشیم؟
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دوم سؤال که مطرح شد، بیشتر حالت یک طرح و یک احتمال را دارد و آن این است که اگرما مالک در 

خواهیم  م اجتماعی و ایجاد یک ار تکاز جدیدی در جامعه است یعنی در حقیقت میتنظیم فهرست مان تفاه

یک ارتکاز جدیدی را در جامعه ایجاد کنیم، در تفاهم قطعاً باید با زبان ترجمه صحبت بکنیم و زبان ترجمه 

ر بخواهیم شود بنابراین مثل مباحث دیگر )مانند مباحث اصول( گفتیم اگ ی تطبیق ایجاد نمی هم جز بوسیله

ای داشته باشیم و آن را  این مباحث تأسیسی خودمان را به تفاهم با حوزه برسانیم، باید یک زبان واسطه

تبدیل کنیم، در تطبیق باید بتوانیم یک فهرستی را از نظام فکری موجود ولو بصورت پراکنده و انتزاعی که 

اعالمی که االن در جامعه مطرح هستند و مرجع ارتباط منطقی بین آنها برقرار نباشد، تهیه کنیم، از کتب 

فکری جامعه هستند بعد آن عناوین فهرست را اصلی، فرعی و تبعی بکنیم و مباحث اصلی آن را گزینش 

کنیم و بعد از گزینش آن را نقد و نقض بکنیم، و بعد از نقد و نقض، طرح مبنای خودمان را در همان 

، ارائه بدهیم. این یک حسن دارد و آن این است که االن در موضوعی که در دیدگاه موجود مطرح است

حقیقت یک مفاهیمی به ارتکازات رسیده، و جامعه برای رفع مشکالت فکری خودش با اینها سروکار دارد، 

ی در مسائل بدهیم و از  اگر ما بتوانیم از همین چیزهای موجود استفاده بکنیم، منتهی پاسخهای آن را توسعه

ی در مبنا و موضوعات کلی بحث مان برسیم این هم یک شیوه درتفاهم  ی در مسائل به توسعه طریق توسعه

دهیم همین است که با بحثهای مثالً کفایه تطبیق بدهیم و اصلی، فرعی  که عمده کاری که دراصول انجام می

ها )آن تعاریفی که  لیکنیم و اص ها را جدا می کنیم. اصلی کنیم و اَسناد، اِسناد و استنادی می و تبعی می

 دهیم.  کنیم، بعد هم طرح مبانی خودمان را ارائه می دردیدگاه موجود است( نقد وتقض می

دوتا سؤال مطرح شد سؤال اول این است: ما اگر بخواهیم متناسب با نیازها کار بکنیم و فهرست تنظیم بکنیم 

خاص چگونه است؟ مثالً ما به روش  یکی اینکه نیازها چیست؟ و آیا تشخیص نیازهای اجتماعی بصورت

توانیم نیازها را استخراج کنیم یا اینکه چگونه  استقرائی این نیازها را بدست بیاوریم با چه روشی می

تواند باشد؟ سؤال دوم هم این است که برای تفاهم  ـ پاسخ ما به این نیازها چگونه می3بندی کنیم؟  طبقه
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لو بصورت پراکنده، استخراج کنیم و فهرست آنها را بدست بیاوریم، یعنی باید بتوانیم نظام فکری موجود را و

 ها را گزینش کنیم نقد و نقض و طرح کنیم.  اصلی، فرعی و تبعی بکنیم، اصلی

یعنی پنج  22تا  17ی این مطلب بود که برای سنین بین  حجت االسالم والمسلمین حسینی: بحث درباره

ت و حرکت جوانها، یک و دو سال قبل از دانشگاه تا یک و دو سال بعد از سال در هوش رشد، و استارت فعالی

دانشگاه، مفروض این سن این است که در این سن، گرایشات افراد هنوز به اعالم، شخصیتها و اصطالحات به 

وجود نیامده، راسخ نشده است، غیر از شخصی که سی سال، چهل سال در حوزه درس خوانده، آن 

گیری ذهنی او و فرم سنجش ذهنی آن شخص شده است و فرم صحیح و غلط مالحظه  اندازهاصطالحات فرم 

کردن، و هنوز جای تحرک دارد و البته شور و نشاط و تحرک خاص سنین خودش را هم دارد. بنابراین ما از 

چ نظام فکری در شناسی باید اینها را قبل از اینکه بخواهیم ببینیم چه نظام فکری دارند، بگوئیم هی نظر انسان

ذهن این دوره راسخ نیست، هر چند هم اعالمی را داشته باشند ولی راسخ نیست، یعنی امکان تحرک و 

 تحول در او، بسیار زیاد است. 

 س( یعنی ارتباط او قطع است؟ ارتباط نظام ـــ نیست. 

جسمی فکری و روحی ج( حتی اگر نظام هم باشد، مدت زیادی در یک مطلبی نبوده است. رسوخ از فعالیت 

گوئیم سن از سی به باال نزدیک به رسوخ است و چهل راسخ است، در هر  با استمرار خاصی که مثالً می

گویید در سن چهل فرم  حداقلی را فرض کنید که داشته باشد. حاال در فسق باشد یا در طاعت باشد. می

پذیر است، نرم و  ای تغییر سان در دورهگیری وضعیتهای روحی ان گرفته است به تعبیردیگر میگویید. شکل

رسد که دیگر در آن تغییر پذیری آسان  ای کم کم وضعیتش به یک ثباتی می پذیر است، در دوره انعطاف

شود در یک زمانهایی هم هرچه هست و نیست عملکرد و ملکات است و  نیست، ملکه، عادت و رسوخ پیدا می

ی انعطاف پذیری در همین دورانی است که  شترین درجهدرجات انعطاف پذیریش بسیار قریب است بی

کند یعنی مثل کودک نیست و هنوز رفتارها او را قالب نداده است که مخاطب ما  شخص احساس توانائی می

 این گروه سنی است. 
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 س( فرهنگ اجتماعی که متأثر از یک فرهنگ فلسفه است، بصورت ناخودآگاه ارتکازات جوان را شکل داده.

 پذیر است.  دهد ولی هنوز جوان بدلیل گروه سنی او، انعطاف ماً شکل میج( حت

 اش حاکم بر آن ارتکازات است.  س( یعنی اراده

 شود گفت که وضعیت سنی او، سنی است که هنوز تحرک پذیری دارد. شود گفت، می ج( اراده نمی

ثالً )که مثالش از جهتی مبعد و کند م یعنی شخصیت او در یک سنینی است که دیگر قدرت انعطاف پیدا نمی

کنم  گیرد، من بالفاصله سؤال می از جهتی مقرب است( گچ در دو و سه دقیقه اول نرم است و فرم می

گویید حتماً یک فرمی دارد یعنی یا در لکَن هست یا  گویم شرایط محبطی االن آن را فرم نداده است. می می

آورد، بی فرمِ مطلق نیست، ولکن هنوز  ست، فرم میدر ظرف است در تشتت است و در هر چیزی که ه

گذرد کم کم خشک  گیرد ولی از یک زمانی می پذیر است به اصطالح زیر ماله، شکل و فرم می انعطاف

گویید انعطاف  رسد که می هایی می شود بعد به یک ثانیه شود، و به تدریج درجات انعطاف پذیریش کم می می

ی اشیاء  ی همه اند هیچگونه شکل جدیدی را بپذیرد، این را شما دربارهتو پذیریش صفر شد، دیگر نمی

 توانید بگویید.  می

توانید بگویید زمان فطرت اولیه، زمان شکل پذیری و زمان شکل گرفته شده، با هر کدام باید، یک نحوه  می

پذیر است برای  نعطافپذیر و ا شکل نه اینکه شکل ندارد. شکل او تغییر 22تا  17برخورد کرد هنوز در سن 

کنیم، برای صحبت این دسته پیش فرض دوم، غیر از گروه سنی شخصی این است که  این دسته صحبت می

ی محرومیت، ناداری و دارائی که این پیش فرض دوم است  ی انسان دارید که مسئله یک خصوصیاتی را درباره

شود. حاال این سخنی را که  برد و مبتهج می کشد و از دارائی نسبی لذت می که انسان از ناداری زجر می

گوئیم آیا اگر احساس ناداری هم نداشته باشد، اینگونه است؟ مثالً شما و بنده ممکن است یک چیزهایی  می

گوئیم  را علم داشته باشیم که نداریم ولی احساس فقر نسبت به آن نکنیم، بلکه احساس استغنا هم بکنیم. می

نویسند توانایی چند تا کار را  س بنابراین ممکن است یک دانه قلمی باشد که وقتی میما آن را الزم نداریم پ

گوئیم همین مداد برای ما کافی است هیچ لزومی ندارد. پس  آید، ما می دارد هفت هشت کار از او بر می
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بین شود  انسان ممکن است علم نسبت به چیزی داشته باشد ولی احساس یعنی ـــ پس بنابراین فرق می

ای در دنیا ده رنگ، مزه و طعم و  احساس نیاز یا علم به اینکه یک وسایلی برای ارضاء است علم به اینکه عده

 کنند تا یک لیوان آب بخورند، نوشیدنی بخورند.  غیر ذالک را ترکیب می

به هر کنیم و تعلق خاصی به چنین چیزی نداریم، حاال  ما اصالً احساس نیاز نسبت به چنین چیزی نمی

کنیم یعنی صفت قناعتی که در ما وجود دارد به همان  دلیلی باشد و از نداشتن آن هم رنجی را احساس نمی

نسبتی که قناعت وجود دارد، به همان نسبت احساس نیاز نسبت به چیزی، کسانی که این درجه از قناعت را 

ی  هایی که از نگاه کردن و شنیدن وکلیه تها و لذ ها، بوئیدنی ها، پوشیدنی ندارند و آگاهی نسبت به خوردنی

ی  ی احساس نیاز، و یک مسئله، مسئله مجاری حواس اینها را ما نداریم. پس بنابراین یک مسئله، مسئله

ی آنها را مالحظه کنیم معنی فقر و  ارضاء، فاصله بین این دو قسمت )احساس نیاز و ارضاء( هر گاه فاصله

را احساس کند، نسبت به آن محتاج است، ولی قدرت ارضای آن را ندارد، دهد اگر کسی چیزی  محرومیت می

فرض این باشد که نیازمندی را حس کند و بیابد و قدرت ارضاء آن را ندارد، معنای فقر در همان سطح است، 

کنی؟ ولی قدرت نداری؟ چون قدرت تو  حاال اگر کسی علت فقر را بیان کرد، گفت تو چرا نیاز را احساس می

ی دیگر داده شده است. رنج والم از فقر نسبی، موجب تحرک نسبی  ر جامعه سلب شده و به یک عدهد

شود، حاال ما هر قدر بتوانیم این را سازمان بدهیم و نظام بدهیم  شود در همان درجه علت متحرک می می

درست کنیم، اینها را طوری  یعنی یک رنج، دو تا رنج، سه تا رنج، ده تا رنج و. . صد تا رنج یک نظام از رنجها

بهم ارتباط بدهیم که محور پیدا کند، آن وقت این حرکتهای کوچکی که محرک و باعث آن یک نحوه نفرت 

شود، آن وقت اگر در جهت مطلوب، امید به اینکه  از وضع، گریز از وضع و نپسندیدن وضع برایش پیدا می

گیرند.  ش نظام بدهیم، یک میل و نفرتی روبروی هم قرار میاینها ارضاء بشوند وضع تغییر بکند آن را هم برای

گیرند، یک نحوه اختالف پتانسیل طبیعی، اختالف سطحی  حاال این میل و نفرتی که روبروی هم قرار می

آید، اگر آن  شود که منشأ پیدایش یک جریان و یک حرکت است. حاال که یک حرکت بوجود می درست می

د، نظام پیدا کند. این حرکتی که در این اختالف پتانسیل بوجود آمده است، بهره هم دوباره سازماندهی بشو
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رسد مثالً شما یک اختالف سطحی بین حجم بنزین و کربن وجود دارد اگر ما یک  وری از آن به حداکثر می

 سیستمی برای انتقال اختالف سطح آن درست کنیم، طراحی کنیم که بتوانیم این حجم را یعنی این باز

توانیم یک موتوری که  شدنی را که جاری بین کربن و نسبت به بنزین پیدا کرده است از آن استفاده بشود می

اش  قدرت حمل و نقل و انتقال داشته باشد درست کنیم، ولی کمترین ضعفی مثالً یک مقدار پستونها اندازه

ای که باید بتواند کنترل کند تراکم  های باشد که نفس خور داشته باشد به عبارت دیگر آن میزان فاصل بگونه

ای زیاد باشد که دیگر تحرک در آن  واحتراق را نتواند، یا یک مقدار میزان کیپ بودن و کوبی بودن به اندازه

کند، آن هم فایده ندارد باید هم قدرت تحرک داشته باشد،  ممکن نباشد،. .. حالت جوش خوردن بهم پیدا می

ای نباشد که بتواند نفس خور داشته  ی سیلندر و بین پستونها به اندازه ن پوستهی بی هم در عین حال فاصله

گویید از تبدیل شدن حجم بنزین به کربن  باشد و رد کند، که گاز کربنیک درست بشود، اگر اینگونه باشد می

ا را هم برایش وری خواهم کرد. حاال اگر برای نیاز و ارضا، نظام نیاز درست کردید و نظام ارض حداکثر بهره

تان درست بود، طرف هم توانست این نیاز را احساس کند،  ریزی ی رسیدن به آن و برنامه ترسیم کردید، نحوه

شود، یعنی در آن یک میل و  طلب نسبت به انتقال و تحول نسبت به مرحله بعد را هم شدیداً طالب می

شود. اگر این مطلب تمام شد و شما هم  مینفرت، نفرت از وضع موجود، و میل نسبت به وضع مطلوب ایجاد 

گیری نسبت به موضوعات و رفتارهای مختلفی که  توانستید آن را سازماندهی بکنید و ازانرژی آن در موضع

 دارد، حداکثر استفاده را بکنید. باید بتوانید آن فرد را بعنوان یک سلول یک اندام مبارزه بکار بگیرید.

فرهنگ غرب در برابر فرهنگ نظام والیت الهی است و اداره میدان عمل را  حاال ما فرض مان این است که

 خواهیم؟  بدست گرفته است. ما برای چه نظام فکری می

گوئیم که ببینید در  خواهیم ناهنجاری که بین میدان عمل و میدان اعتقاد است، برطرف کنیم. هرگز نمی می

ای ترین  یات انیشتین است یا نیوتن و. .. اینها را در ریشهنظام میدان عمل چه کسانی هستند؟ مثالً در ریاض

سازد، برویم در عمق یک بحث  ها و دستگاههای اینها با دین نمی سطح فلسفی ارزیابی کنیم، بگوئیم فسلفه

فلسفی در اصالت حسگرائی و آنها را محکوم کنیم، بعد بگوئیم که درنظام پزشکی پاستور و بزرگانی که در 
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د، و بزرگانی که در صنعت هستند، هرگز اینها را ـــ چرا؟ اگرشما بردید از راهی که این قدرت پزشکی هستن

دهید که حس ندارد نسبت به آنها، حساس نیست  حس کردن نسبت به آنها را ندارید، اطالعاتی را به آنها می

اهد است برایش مهم شود گفت نسبت به این اطالعات رغبت هم ندارد و نسبت به آن ز به یک معنا هم می

نیست که چه کسی علت پیدایش این پنکه یا این المپ شده است، به فرض هم هر کسی که شده باشد، این 

آید که پس برویم در  کند و بنا ندارد که کنار بگذارد، فوری هم به ذهنش می از المپ و پنکه دارد استفاده می

تواند بپسندد و هیچگونه حسی  گیری شما را نمی وضعکوه بنشینیم، پس تلفن و ماشین همه چیز نه، یعنی م

نسبت به این مطلب ندارد، علمی که متناسب با هماهنگ سازی حساسیتهای روحی او نباشد برایش هیچ 

ای ندارد. از  مفهومی ندارد، بخواهید جهت دار بودن علوم را طوری برای او بگویید، برای او این حرفها فایده

هایی که اصول اعتقادات مذهبی او را یعنی ادراکات نظری  ی شخصیتها و چهره دربارهآن طرف بخواهد بیاید 

تواند  توانند اداره بکنند، این را هم نمی محض او را دارند، آنها را هم زیر سؤال و تردید ببرید که اینها نمی

سن، یک نیازهای  خواهد؟ در این خواهد، در این سن چه چیزی می بپسندد هیچکدام از این دو تا را نمی

اقتصادی، یک نیازهای فرهنگی، و یک نیازهای سیاسی دارد، یعنی از احساس فقر اقتصادی )فقر نسبت به 

ارضاء امکانات و مقدورات عینی جامعه، این احساس را دارد نسبت به اینکه او را تحقیر نکنند، تجلیل بشود 

که نوع دیگری از تحقیر است، احساس احتیاج دارد.  احساس احتیاج دارد نسبت به اینکه او را تجهیل نکنند،

گویید نیازهای اساسی جامعه چه چیزهایی هستند؟ زیر بنای آن این است که  شما قبل از هر چیز، نمی

آیید از ملموسترین چیزی که او  روید، می فرهنگشان، تغییر علوم و اینها الزم است. اصالً سراغ آنها نمی

رسد، آن  آید در یک مراتبی و به یک اوجی می کنید، بله روزی و روزگاری او می یخواهد، از آن آغاز م می

گوید مثالً باید نظام ارزشی تغییر  آید و می شوید که باید علوم تغییر بکنند، در یک سطحی می وقت قائل می

که یک گویید  بکند، آن سطح آخر کالس است نه کالس اول، در کالس اول شما برای او چیزهایی را می

ی خودش را در  کنید که وضع را نپسندد، یعنی گمشده دسته از احساس نیاز او را طوری هماهنگ می

 کنید. شناخت ریشه و علل دردها بشناسدـ و این مهمترین کاری است که شما می
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ی اینکه بحث تغییر و تغایر و سنجش فی الجمله  پس بنابراین در قسمت اول اصالً صحبتی نیست درباره

 ینها، ممکن است اینها برای کالس سوم او خوب باشد. وا

کنید مثالً شما معنای پیدایش شرکت را برای او به یک  در کالس اول او شما شروع به تشریح یک چیز می

ی اولیه، سلول اولیه،  شود پیدایش هسته کنید که مالکیت از مدیریت چگونه جدا می صورت ملموسی ذکر می

سان کجاست؟ این برایش خیلی روشن نیست و خیلی هم دور نیست یعنی سؤال این استقالل سرمایه از ان

تواند مستقل باشد. اگر توانستید قواعد تمرکز سرمایه را در پیدایش یک  است که پس مال از شخص می

ی بانگ چگونه است؟ مال شما، مال ما،  گویید که ارگانیزه شدنش بوسیله سلول خوب تشریح کنید، بعد می

آیند،  ای که محل تمرکز این پولهاست، اینها آنجا می این و مال او در بانگ، بانگ یعنی یک حوزهمال 

اینطوری برایش یک چیزی است که در عین حالی که هنوز به اصطالح رگ خوابش زده نشده ولکن جالب 

گوید  هد، مید است، چون سؤاالتی در ذهن او بصورت مبهم است. شنیده که بانک از پولهای مردم قرض می

ای شرکت دارند، پولهای بیشتری دارند از کجا آورده اند؟ اینها سؤالهای  شود به ما هم بدهد، یک عده نمی

خواهد مثل پولدارها، پولدار باشد. اگر راهی  شود؟ می مبهم ذهنی اوست، چرا این سؤاالت برای او طرح می

به رفاهش برسد. اگر شما بردید و آنجا را نشان دادید  دارد که بلد بشود، بلد بشود، از آن راه پول دار که شد

کنند، آن حالتی که میل داشت که خودش پولدار  که آنجا بصورت ظلم از پول شما و دیگران استفاده می

گوید حق اینها نیست، اینها حق ما بوده  شود؟ می شود. چرا به غضب تبدیل می بشود، به غضب تبدیل می

 ه است.است که دست اینها افتاد

این گواهی من که االن وضع آن چندان خوب نیست که به من بدهد، اگر این را از او نگرفته بود، وضعش 

توانست بدهد. طلبکاری نسبت به سابق برایش پیدا شد. این برادر من که نتوانسته بود،  خوب بود به من می

کند در سطح دوم پیدایش غضب خیلی  یتقصیر ]؟[ حاال اگر من نتوانم، تقصیرعوامل و ابزار ماست، شروع م

گوید عجب، یک  رسد می برید، از بانکهای کوچک به بانک مرکزی می مالیم حاال شما او را جلوتر و جلوتر می

کنند برای سرمایه مثل غالم وکنیز سابق و یک عده  بینید که انگار همه زنجیر شدند کار می سری قوانین می
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گیرند پول مال خلق اهلل است که اسم شان  دن این جماعت را دارد میهم که مدیر اینها هستند حق ران

کنند. یک  کشی می ها شالق پذیر است. اینها هم دارند برای این خانه محروم است و اسم شان اقشار آسیب

شود؟ چگونه حکومت سرمایه  رسد، ولکن اموال چگونه منتقل می گردی هم از روی ـــ زندگی او، به اینها می

شود و چگونه  شود؟ چگونه حتی سفارشات تولید و توزیع به نفع امیال یک عده خاص داده می می پیدا

شود اینجا وجدان بشر  دهد به نفع یک عده دیگر می تحمیل محرومیت در جهات مختلف خودش را نشان می

ید که شو معنای تحمیل جهل را روشن بکنید، آن وقت متوجه می Bپسندد ظلم را در مقیاس  چون نمی

داری اگر تحمیل جهل نباشد امکان ندارد، تحمیل پس محرومیت اقتصادی است ولی  ی سرمایه پذیرش سلطه

کنید )ال اقل در  استوار است بر تحمیل جهل. معنای تحمیل جهل را هم در سطوح مختلف برایش تشریح می

عنی سلب اراده، اراده در سه سطر( وقتی اینطوری شد معنای اینکه اختیارات هم بدست دیگران بیفتد ی

شویم حاال که شما محرومیت اقتصادی، فرهنگی  های اجتماعی، آن را هم متوجه می گیری حضور، در تصمیم

ی اینها چیست؟  و سیاسی را برایش در سطوح مختلف، روشن کردید. این آدم صحیح است که بگوید ریشه

سطح بصورت تمثیلی شما نقض کردید اموری را  ترین چرا جامعه مان اینطوری شد؟ پس بنابراین از پایین

شود که  اش می دهد، یعنی حوصله ی نقض منطقی را به شما می پسندید اجازه کنار هم گذاشتید که دیگر نمی

هایش را از شما  اش است، یعنی ریشه همراه شما راه بیفتد ببیند که شکستن منطقی و ابزاری که اینها ثمره

بیند نه  ینگونه شده؟ به عبارت دیگر اطراف خودش را مثل جهنم، سوزان میخواهد، که چطور شده ا می

خواهد ببیند که چیست  گری، رنج سلطه پذیریها را می سوزان سوزش با آتش، سوزش با ظلم، سوزش با سلطه

خواهد که جزء مصلحین هم قلمداد بشود، یعنی مردم را نجات بدهد،  و چرا اینطوری است؟ حاال دلش می

ی اجتماعی دیگری برایش طرح  پسندد یعنی آمدن در یک حوزه خودش دیگر فقط مرفه شدن را نمیبرای 

شود، قبالً گفته بودیم که شخص حب ریاست هم دارد همانگونه که میل به الکل و شرب دارد پس از  می

شود، دلش  شود از آن وضع قبلی خارج می ی اول او را گذراندیم، معنی ریاست تلطیف می اینکه از مرحله

خواهد سزاوار این باشد که او را بپذیرند، یعنی رئیس به زور نباشد، ارزش این را داشته باشد که او را  می
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خواهد بر اساس این نیاز  ها و علل را می خدمتگزار بدانند، که او را نجات دهنده بدانند، در سطح دوم ریشه

ر اینجا عیبی ندارد که ما الگوهایی که منشأ این تلطیف شده اش، روی او باید کار دوم انجام بگیرد. د

خورد، اگر الگوهای اقتصادی را توانستید و  مشکالت شده را طرح کنیم، باز تمثیلی، هنوز به روش علوم نمی

الگوهای فرهنگی و سیاسی را توانستید تحلیل بکنید، حاال نوبت این است که از شما مبنای طرح جدید را 

نجها سیر پیدا کرده به ابزارهایی که این رنجها را ایجاد کرده است، وحاال نفی آنها را بخواهد، یعنی دیگر ر

آید اگر این سیری را که گفتیم،  توانید شروع بکنید به طرح کردن. من به ذهنم می خواهد حاال شما می می

یست برای بخش با انجام بگیرد، پا به پا عمل پرورش برای شخص از نظر ذهنی انجام گرفته است، که می

روحی او، و برای بخش عملیات عینی او هم وظایف متناسب را سرجای خودش معین کرد، یعنی حاال ایشان 

کند، چکارهای دارد بکند؟ و اصوالً  برید به اصطالح خودمان داغ می که کلیاتی را شما دارید پس او را می

او سراغ مستمندان برود، برایشان غذا  چکاری خوبست که بکند. مثالً شما ممکن است بگویید که خوبست

گویم برای اینکه اگر از مناظر عینی و  گویید چرا اینکار را بکنند؟ می ببرد، احصاء بکند، شناسائی بکند، می

ی جنوب شهر برود،  شود حاال اگر بنا شد که در محله های آنها دور نگه داشته بشود یک مطلب ذهنی می رنج

ارستان ببرد، یک روز تا غروب همراه آنها باشد، بعد فردا شما گفتید یک سری مثالً به یک بیمار آنها را به بیم

دهد، بوی بیماری  روید، آنچه که اصالً مشام شما را آزار نمی روید، آنجا که می بیمارستان دی در تهران می

ید، آنجا هر چه بو آ آید، بوی وسایل ضد عفونی کننده هم نمی است، یعنی اصالً بوی بیماری در آنجا نمی

بینید یا آسانسوری که زده شده، اصالً ناله و  آید، بوی ادکلن و گل است، و در سالنها یا گل طبیعی می می

اند، و دکترهایی که بدلیل حجم کاری خسته  زجر و برخورد تلخ پرستارهایی که از کار کردن خسته شده

مل جراحی حدود یک ماه قبل به بیمارستان بقیة اهلل شود. من به خاطر یک ع هستند، آنجا اصالً مشاهده نمی

کرد، یکدست هفت  شب پشت سر هم عمل می 10شناختند. چون دکتر از ساعت  )عج( رفتم با اینکه مرا می

تا بیمار آپاندیسی را به صف کرده بودند که آنها را عمل کند که تا نیم ساعت به آفتاب مرتباً مشغول عمل 

شود و عمل جراحی او چندان موثر واقع نشده است. مثالً وقتی من  خسته می بود. در اینصورت دکتر
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تواند  شود و نمی شب تا چهار صبح شروع کند به نوشتن، خسته می 10میخواهم بنویسم، اگر از ساعت 

 نویسد. درست بنوسید اگر غلط ننویسد هم، حداقل زیبا نمی

ینگونه هست، نیست؟ آنجا طوری رفاه دکتر را تأمین دی ببینید ا 18همین مطلب را ببرید در بیمارستان 

کند بعد یک دکتر دیگری برای عمل  کنند، مثالً وقتی یک دکتری سه تا عمل انجام داد، استراحت می می

پول »کنند، به عبارت عوام  آید. و وضعیت تجهیز دستگاه و پرسنل هم طوری است که مراعات کامل می می

در آنجا یک رفاه بسیار باالئی وجود دارد، ولی یک جاهایی هست که دکترها « رود شان از پارو باال می

روند. امکان رساندن بیماران به  توانند رسیدگی الزم را به بیماران انجام بدهند تا اینکه حتی از بین می نمی

دکتر نیست، این چیزی است که در عمل معنی محرومیت اقتصادی است که برای شما صورت عینی درست 

های عینی آن، دقیقاً آن چیزی را که شما  ی اینها، حضور داشتن در صحنه کند. آمار گرفتن درباره می

های عینی آن باید  بینید، نمونه ی سلول سرمایه، ارگانیزه شدن آن، و تبدیل شدن آن به حاکم می درباره

ت این است که درد ما، آن ی وضعیت فرهنگی و سیاسی است. بنابراین صحب ببینید. عین همین مطلب درباره

آید ما تحلیلی را که از نظر فلسفی بر  چیزهایی که بشر، محرومیتی که به صورت کلی به سراغ انسان می

 اساس منطق خودمان در پیدایش محرومیت داریم، خوب تشریح کنیم.

 نیست.ای که واجد آن  س( که محرومیت یک نحوه فقری است که از احساس نیاز نسبت به یک مسئله

ی پیدایش آن در  ج( که ابزارهای اجتماعی منشأ آن شده است. یعنی فقر در امور اقتصادی چیست؟ و نحوه

 جامعه چگونه است؟ فقر فرهنگی و فقر اقتصادی چیست؟ اینها را خوب تشریح کنیم. 

ی بگوئیم س( برای تنظیم نظام اقتصادی، فرضاً ما اگر اقتصاد را مقدم بر فرهنگ و سیاست بداریم یعن

سال که فرمودید قدرت انعطاف در حاالت  22تا  17نیازهای اقتصادی عینی تر است و اینها را درسنین 

بندی کنیم، یعنی منظور شما این است که فرضاً ما  ها زیاد است، ابتدائاً شناسائی کنیم و سپس طبقه جوان

گردانیم که  عریف فقر را به کفر بر مییک بحثی به عنوان فقر در جامعه داریم، )که روشن است( بعد ما ت

ی کفر پیدا  اساس پیدایش فقر در جامعه عدم عدالت اقتصادی است، و عدم عدالت اقتصادی هم فقط در سایه
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کند و وقتی عدالت اقتصادی شکل گرفت، فقر کالً از بین  شود، اسالم عدالت اقتصادی را درست می می

ع حرکت ما از این حرکت اقتصادی متقوم به این است که ما این رود. اما حاال صحبت این است که شرو می

توانیم مالحظه کنیم، یعنی این  نیازها و دردها را بصورت ریز شناسائی بکنیم، االن در بخش اقتصاد، فقر را می

یک مفهوم کلی عامی است که نسبت به کل موضوعات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی قابلیت و جامعیت دارد، 

توانیم ارائه بدهیم.  بندی از موضوعاتی که موجب فقر اقتصادی هستند. می بخش اقتصادی، ما چه طبقهاما در 

بندی بکنیم،  مثالً تحلیلی از تورم، تحلیلی از ارزان شدن قیمت، تحلیلی از یا گران شدن قیمتها، اینها را دسته

فر است. در سطح باالتر این فقر، تا یا اینکه در یک کلیت بگوئیم فقری داریم و منشأ پیدایش آن نظام ک

ی  شود، و یا در مرتبه باالتر تا تحقیری در مرحله تجهیلی در سطح فرهنگ نباشد، آن فقر اقتصادی پیدا نمی

شود، در این نظام که یک نظام نظری است، هر چند که موضوع آن  سیاست نباشد. آن تجهیل و فقر پیدا نمی

 داریم. موضوع عینی است، اما تحلیل نظری

گویید و  ج( ساده ترین تحلیل نظری خودتان را یعنی در حقیقت شما دارید از اول نظام فکری خودتان را می

خواهید بگویید علت محرومیت چیست؟ بجای اینکه بگویید علت  آیید شما می در نظام فکری دیگران نمی

کند، درباره  ا متمرکز و ارگانیزه میگویید ساختارها و اسبابهای اجتماعی که سرمایه ر محرومیت چیست، می

شوید، اما زمانی که  کنید، اصالً وارد موضوعات و مسائل اقتصادی خرد یا کالن نمی اینها شما صحبت می

خواهید زیر سؤال ببرید، بعنوان مثال و مصداق آنچیزهایی را که گفتید باید بیاورید.  مدلها و الگوها را می

را که در ذهن درست شده و نمونه فرستاده شده، این باید بتواند بلند شود و در خواهید از مواردی  آنجایی می

ی غنی هم برود، غنا را هم ببیند، فعالً صحبت از کاهش  ی فقر نشین برود و فقر را ببیند، در محله محله

و زنیم اولین جایی که بین مدیریت و سرمایه  ارزش پول نیست صحبت از تورم نیست شرکت را مثال می

شود، که دیگر الزم نیست کسی  گوئیم تجزیه، درشت تر آن در بانک می شود، بعد می مالکیت تجزیه می

گوئیم: در بانک مرکزی اصلی آن است آنجا  دارد، بعد می گذارد و بر می شریک باشد، صرف اینکه آنجا پول می

ود. هرجا پول هست، شیب ش گیری نسبت به اصل پول می کند، بلکه آنجا تصمیم هم صحبت از تورم نمی
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کند، شبیه کاری که )مثالً( در تحلیل کار اجتماعی الزم،  دار است. این شمای نظری که پیدا می بطرف سرمایه

کمونیستها انجام میدهند، شما در ابزارهای اجتماعی میدانید و علتی را که آنها قرار میدهند شما قرار 

گیرید آخرش این است که قانون الهی  آن چیزی را که علت میگیرید.  دهید. یک چیز دیگری را علت می نمی

 چگونه توانسته عدل را برای عالم بیاورد، قوانین بشری چگونه توانسته ظلم را بوجود بیاورد. 

خواهیم بگوئیم غنا، غنایی  دهیم ولی غیر مستقیم. می ما در تحلیل فقر و غنا، اول غنا را مورد تحلیل قرار می

ای، از داخل  ای نیست، گویا ابزاری در جامعه پیدا شده که به نفع یک عده غنا، غنای عادالنهاست ظالمانه، 

برد، اینها از بی آبی در  ای در یک جایی می کشد و به نفع یک عده زنند و پول ما را می ها قنات می ی خانه همه

ست، قنات طوری از زیر زده شده رنج هستند، آبی که باید از چاه بدست اینها برسد، به قنات دیگری رفته ا

ای ولیوانی  ها خشک شده است، یک جاهایی هم آب خیلی فراوان است، به اینها آب قطره که چاههای خانه

ی محل خودش، اختیار دارد و کسی  گفتند هر کسی به اندازه فروشند، اگر آن قنات در زیر اینها نبود، می می

 شد.  اینها خشک نمیی مردم قنات نزند، آب چاههای  زیر خانه

 س( فرمودید ما یک سیر از عینیت شروع کنیم. 

ج( این سیر به نظر ما امکان تحرک، روحی، ذهنی و عینی در آن بیشتر است، تا اینکه ما سیر را از فلسفه 

کار  ی علوم را بزنیم. بعد کم کم تا برسد به الگوها و مدلها و در آخر آغاز کنیم و از فلسفه هم به تدریج ریشه

 ی این مطالب، نه شما از اول از همین بحث شروع کنید بهتر است.  درباره« یُظهُرْ ثمره نزاع»بگوئیم و 

س( در تنظیم فهرست، سیر کلی بحث برای ما روشن است، که نیاز ابتداء شکل بگیرد بعد این نیازها را 

 ای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی. بندی در یک سطح کلی آن روشن است مثالً نیازه بندی کنیم، طبقه طبقه

بندی اینها، یک سطح بسیار عمیقی قرار گرفت که زیر بنائی است که آن سطح آخرین سطح  ج( در طبقه

رسیم. به طرفداری از دین چگونه  است که مبانی فلسفی مبارزه علیه کفر است، این آخرین جایی است که می

م والیت الهی و مبارزه کردن با کفر. اولین چیزی که شروع بر علیه کفر مبارزه کنیم یعنی طرفداری از نظا

کنیم، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی  کنیم، محرومیتهای اجتماعی، این سطح را که ما در اینجا ذکر می می
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نسبت به محرومیتها آن موارد یعنی تمثیلی، دومین سطح آن دوباره همین است ولی تحلیل علل پیدایش 

 مدل اقتصادی، مدل فرهنگی و مدل سیاسی، سطح سوم آن، مبانی فلسفی است.  اینها از نظر مدل است.

س( بحث بر سر این است که موانعی و مدلها را ما خودمان در آن حضور داریم و الزم نیست آنها را به تفاهم 

ان خواهیم تفاهم بکنیم. اول بیان محرومیتها، بعد بی برسانیم، بلکه در سطح آن افراد و سنینی که می

ی انتقال محرومیتها به مطلوبیتهاست، آن وقت در بیان این مسئله، از یک ابزاری  مطلوبیتها و سوم بیان نحوه

هم باید استفاده کنیم تا بتوانیم آن مطلوبیتها را در همان سطح انفاء کنیم، یعنی فرضاً اگر شما قائل شدید 

د گفتید عدالت اقتصادی چیست، در همان سطح این فقر اقتصادی است، از فقر اقتصادی تعریف دارید و بع

ای و یک فرمولی درست کنیم تا بتوانیم بگوئیم که راه رسیدن به این عدالت  اقتصاد باید بتوانیم یک معادله

 اقتصادی در این سطح چیست.

آن  خواهیم در اینجا تمثیلی در طرح خیلی گذرا، یعنی به همان میزان که در نقد ج( در اینجا معادله نمی

کنیم. البته یادمان نرود هر میزان تراکم بیشتر ایجاد کنیم، یعنی  ای می بودیم، آنطرفش هم تمثیلی اشاره

خواهیم مرتباً معما را حل بکنیم، ما  شود، یعنی ما نمی بتوانیم خشم را جدی تر بکنیم، سرعت مان بیشتر می

د، نظام درگری را قائل بشویم بعد بگوییم که اگر خواهیم این وضع، نظام پیدا بکند، نیازها نظام پیدا کنن می

گردیم. اصالً منتظر این نباید باشیم که بگوئیم، اگر نه  ایستیم تا پیدا بشود، می هیچ چیز نباشد، خودمان می

کند. این باید بشود یک کمپلکس، یک  هم کنارش بگوییم اگر بله گفتید این حرکت پیدا نمی« بله»گفتیم 

گویید صدتا لعن  ه نسبت به بدیها موضع دارد. به عبارت دیگر شما یک لعن یک سالم نمیتراکم، یک کسی ک

 کنید.  کنید، بعد صد تا سالم را شروع می می

 س( حاال ما اگر بخواهیم از نظر اقتصادی فقر را تحلیل بکشیم. 

 فقر است.  کنیم، پیدایش غنای ناروا که علت ج( فقر وغنا هر دو را بطور غیر مستقیم تحلیل می

س( یعنی محرومیت غنای برای دیگران است و محرومیت برای اگر این )خود مسئله فقر اقتصادی را( را 

 توانیم برای آن تنظیم بکنیم؟ بخواهیم تحلیل کنیم، چه نظامی می



 بسمه تعالی

 نظام فکری در سطح عمومی

 9جلسه 

8/5/77 

 محرومیت های اقتصادی در جامعهبررسی تمثیلی 

شویم, تا ریشه  حجت االسالم و المسلمین حسینی: در قسمت اول بحث نظام فکری بصورت تمثیلی وارد می

محرومیت های اقتصادی را بیابیم, و آن را به صورت درست برای مردم روشن کنیم. به جای اینکه علت 

روت را بررسی کنیم. عوامل یعنی متغیر ثروت و متغیر مالکیت را موضوع بحث قرار دهیم و عوامل افزایش ث

گویند: انسان یک  گیرند و به صورت خیلی ساده و کلی, می ها در جامعه, ابزار می ثروت را در نهایت کمونیست

شود و انسان هم  ای باجهان جهان دارای یک رابطه با انسان است. جهان علت یک سری تحریکاتی می رابطه

شود. سپس ابزار, روابط )یعنی ارتباطات  شود در این میان ابزار مطرح می در علمیت میعلت یک تصرفاتی 

کند. هر گاه ابزار تغییر کرد,  اجتماعی تولیدی که با یاء نسبت منسوب به تولید است( را در جامعه درست می

 باید روابط تولیدی که روابط اجتماعی است متناسب با آن عوض شود. 

سازد. وقتی ابزار او ابزار دستی باشد, یک  دانند. انسان ابزار می رآدم را نیز در ابزارسازی میفرق بین آدم و غی

طلبد.  نوع حکومت, یک نوع توزیع اقتصادی, یک نوع روابط تولیدی، روابط اجتماعی و روابط اقتصادی را می

ثالً یک کارخانه شد, یک تر شد, یک نوع دیگر شد و م وقتی ابزار دستی او یک چرخ شد و مقداری پیچیده

کند. در کارخانه, کار اجتماعی الزم است نه کار فردی. برای پیدایش کاال کار  خصلت دیگری پیدا می

ای از تاریخ  اجتماعی اساس است. پس کاال را چگونه توزیع کنیم؟ اولین سوال این است که در چه مرحله

نسان و جهان طبیعت را در دست دارد؟ پاسخ کارخانه هستیم؟ این ابزار چگونه است؟ چه ابزاری رابطه بین ا

ها است. کار  ای از انسان رساند. کار یک مجموعه است. اگر کارخانه است, کار فرعی کارخانه را به سامان نمی

اجتماعی است که کارخانه را به چرخش درمی آورد. پس روابط اجتماعی باید به گونه ای در اقتصاد تنظیم 
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ماعی الزم برای توزیع ثروت, برای تنظیم روابط اقتصادی و بهره وری از محصوالت اصل قرار شود که, کار اجت

گیرد. چرا؟ چون محصوالت از کار اجتماعی الزم به وجود آمده است و فقط کارگرهای این کارخانه که در  می

ای این کارخانه ها محق نیستند. بلکه کارگرهایی که در جامعه چرخ ه کارخانه کفش سازی هستند در کفش

سازند, کارگرهای مدیریتی که در بخش  سازند، کارگرهایی که چرخ های کارخانه لباس سازی را می را می

ها یک کارخانه بسیار بزرگی را به نام جامعه درست کرده است. کار  های دیگر جامعه وجود دارند, همه آن

زیع شود. محصوالت از طریق یک مرکز خدماتی که اجتماعی الزم, برای تولید کاال باید اندازه گیری شود, تو

نام آن دولت است, به یک کار اجتماعی الزم, چه در طرح متمرکز دولتی صرف, چه در شکل به اصطالح 

ها است. بنابراین چه چیزی  های الزم نیازمند هستند. این نظر کمونیست کوروتوزها وسوروتوزها یعنی تعاونی

کنند؟ محرومیت را یک دوره, نسبت به دوره قبل  ومیت را چگونه تحلیل میمتغیر اصلی است؟ ابزار. محر

کرده است؛ در جای خودش صحیح بوده  دانند یعنی؛ قوانینی که ثروت را در دوره قبل از کارخانه تولید می می

خ است, و جزء قوانین مبادله بوده است. چرا؟ زیرا در آن زمان دوران چرخ دستی بوده است. در دوران چر

کرد. هنوز یک مجموعه انسان با یک مجموعه چرخ به نام کارخانه  دستی یک نفر با یک چرخ خیاطی کار می

شود. به عبارت  های ناعادالنه می کنند. قوانین دوره قبل در دوره بعد, منشأ اندوخته شدن سرمایه کار نمی

نه اگر آن قوانین را در دوران کارخانه ای تولیدی است, در دروه قبل از کارخا دیگر در عمل مبادله که رابطه

شود.  گردد. و موجب تحمیل محرومیت می ای که حق کار بوده است, حق سرمایه می آورده شود ارزش اضافه

داری, هم عوامل تولید و هم ارزش افزوده یعنی: ارزش اضافی را برمی دارند. و معتقد  ودر مقابل سرمایه

دارای ارزش قبل استحصال است، زمانی که به صورت طبیعی در  هستند که ارزش افزوده یک سنگ معدن

شوند تا این معدن  کوه وجود دارد. عوامل تولیدی که ابزار, سرمایه و نیروی کار است در آن به کار گرفته می

خواهد.  خواهد و نیروی کار می ای گردد و دوباره حمل و نقل آن سرمایه می استحصال شود. و مواد واسطه

خواهد که  خواهد و نیروی کار می خواهد، ابزار می کند نیز سرمایه می اری که در کارخانه کار مینیروی ک

وری از منابع طبیعی. پس چگونه باید  ی اینها عوامل تولیدی در پیدایش ارزش افزوده هستند امکان بهره همه
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مت کار، قیمت ابزار، قیمت ها را به واحد سرمایه تبدیل کرد. برای مثال: قی تقسیم کنیم؟ باید همه آن

گذاری کرد؟ برای همه آنها باید رشد در نظر گرفت. شاغول سنجش رشد چه  سرمایه. چگونه باید قیمت

چیزی است؟ معیار سنجش رشد چه چیزی است؟ نرخ سرمایه است. در زمان برای سرمایه بهره قائل شویم: 

ر سرمایه است. اگر گفتیم در سال, صدی ده باید یعنی متناسب با این بهره باید ابزار رشد کند زیرا ابزا

سرمایه رشد کند, به دلیل اینکه سرمایه ای برای ابزار خرج شده است, آن هم باید صدی ده رشد کند. یک 

ای هم برای تولید نیروی کار خلق شده است. انواع نیروی کار وجود دارد, نیروی کار غیر متخصص  سرمایه

رگر فنی مانند راننده، کارگر متخصص مانند مهندس و فوق تخصص که در مانند نیروی کار ساده. کا

ها است. هر کدام یک خرجی دارند. خرج را از دوران بارداری ما محاسبه کنید تا دورانی که به سن  گاه پژوهش

ام تواند کار فنی انجام دهد کار تخصصی انج رسد. از دوران آموزش محاسبه کنید تا دورانی که می آموزش می

گذاری الزم باشد. انگیزه  دهد. ارزش قیمت کارش را وقتی تخصص است, تطبیق بدهید که متناسب با سرمایه

شود باید رشد داشته  برای درس خواندن ایجاد کند. پس ارزش بازار کار بر اساس نرخ سرمایه محاسبه می

همان طور که در دامپروری تخم  توان تبدیل کرد. گوییم همین نیروی کار را به سرمایه می باشد. وقتی می

شود به یک قطعه گوشتی که مثال یک کیلو  ای و نگهداری, ابزار و وسایل تا وقتی تبدیل می مرغ, جوجه, دانه

یا یک کیلو و نیم وزنش است, باید سودآور باشد, سرمایه گذاری نیروی انسانی هم باید سودآور باشد. پس 

گذارند و برای انسان  شناسند و قیمت می ه عنوان یک کاال یا نیروی کار میداری انسان را ب بنابراین در سرمایه

شمارد. مانند نرخ رشدی که به تبعیت از سرمایه برای آن تعیین  ارزش قائل است و نرخ رشد برای آن می

 کند.  می

وانین چگونه گویید ق کند. شما می مکانیزم عرضه و تقاضا در جامعه نحوه قیمت گذاری را در جامعه معین می

گویند آن قوانین باز هم از مکانیزم رقابت و  کنند. که می شرایط سرمایه و شرایط قیمت گذار را تعیین می

ای بر اینکه نحوه  آید؟ یک مقدمه که احیانا در ضمیمه ذکر شود نه در متن. اشاره عرضه و تقاضا بوجود می
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تحلیل نظام موازنه و  -2فلسفی پیدایش محصول  ـ تحلیل 1شود.  برخورد یا محرومیت به دو شکل مطرح می

 توزیع.

دانیم. نه تحلیل بر اساس  های خود نه تبدیل کردن به سرمایه و سیر از عوامل تولید را حق می ما در دستگاه

ابزار را. پیش فرض این است که قوانین انتقال ما را شرع معین کرده است. اگر قوانین انتقال ما و نهایتا 

شود. بنابراین موضوع تحلیل را نظام موازنه  سعه بر مبنای شرع باشد, به نظر ما محرومیت پیدا نمیقوانین تو

 دهیم.  ثروت که به بیان اقتصادی روابط اجتماعی یا ابزارهای توزیع ثروت, مورد بحث قرار می

آورد و هم توزیع کاال  بحث ما در ابزارهای توزیع ثروت است. ابزارها است که, هم تولید را تحت سیطره در می

و نه توزیع ثروت، توزیع کاال غیر از توزیع ثروت است. توزیع کاال هم قوانین توزیع کاال را و هم قوانین مصرف 

آورد. توزیع محصول, مصرف محصول و قوانین توزیع ثروت را تحت سیطره در  کاال را تحت سیطره در می

ت. ثروت، نه کاال. حاال قوانین توزیع ثروت بعدها تولید آورد. پس موضوع صحبت ما قوانین توزیع ثرو می

شود, که اآلن محل بحث نیست. فعال ما در بحث  طلبد. تولید ثروت در الگوی اقتصادی مطرح می ثروت را می

شویم, که معنای تولیدی را برای خود  عدل و ظلم در بخش اول هستیم و در بخش دوم و سوم وارد الگو می

 خش اول در مورد قوانین توزیع ثروت است.گوییم ب ثروت می

 س( اگر ما به سه قسمت تقسیم کنیم: تولید، توزیع و مصرف در کاال، غیر مصرف را( 

کند. ولی فعال بحث ما  گیریم که حکومت دارد بر این سبک عمل می ج( عین همین را در ثروت به کار می

 اصل توزیع ثروت است.

 ز مصرف کاال شروع کنیم؟س( یعنی عینی ترش این نیست که ا

کند. وقتی  ج( نه. قوانین توزیع ثروت یعنی چه؟ یعنی ابزارهایی که ثروت ایجاد شده, در جامعه را تقسیم می

تقسیم کرد, حق مصرف را تعیین کرده است, حق تولید و حق توزیع کاال را هم معین کرده است. این نظام, 

زن اقتصادی شیب را برای چه دسته ای درست کرده است؟ موازنه نظام موازنه نام دارد. توازن اقتصادی. توا

چگونه است؟ قواعد برخورد نیروها چیست؟ چگونه کسی بر کسی پیروز, و کسی تحت تسخیر شخص دیگری 
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اش؛ سلول پیدایش سرمایه است.  گیرد؟ در این قسمت سه مرحله در توزیع ثروت داریم. اولین مرحله قرار می

ن اعتبارات است. سومین, منطق هماهنگ سازی جریان اعتبارات است. اوّلی شرکت است، دومین, مراکز جریا

های بانک است, و سوّمی بانک مرکزی و شورای پول است, و اعتبار است. در بانک مرکزی معادله  دوّمی شعبه

در  ها صحبت از نشر اسکناس نیست, اسکناس انتشار یافته در حال چرخش است. کند. در بانک کار می

تر از این، اسکناس برای همه نیست، برای عده ای خاص است. در موضوع خاص  شرکت یک پله پایین

شود. هر یک از سه مرحله را باید جدا مورد بررسی قرار دهیم و با تدبر به  مباشرت دارند, و در آن فعالیت می

 سراغ کارهایی که باید انجام دهیم برویم.

دهند. ولی از  نیت اقتصادی که دو یا چند نفر ازنظر لغتی با هم انجام میشرکت یعنی چه؟ شرکت یعنی حقا

شود. اآلن  نظر اصالحی، شرکت یک اصطالح حقوقی است, که حداقل هفت قسم آن به صورت قانونی ذکر می

آید که هفت شرکت, شرکت سهامی عام که موضوع بحثمان است شرکت سهامی خاص است  به نظر می

شرکت با مسئولیت محدود است، شرکت به اصطالح حقوقی و غیره که به دایره شرکت تضامنی است، 

المعارف رجوع کنید و اقسامش را احضار فرمایید. آنچه که موضوع بحث ما است, شرکت تعاونی. شرکت کار 

و سرمایه است. شرکت اطالعات و سرمایه است، ولی موضوع بحث ما شرکت سهامی عام است، چرا آن را 

تواند اوال؛ قدرت جذب سرمایه داشته باشد؛ تحرک ثانیاً سهام آن  ردیم؟ زیرا شرکت سهامی عام میانتخاب ک

ها نیست. برای اینکه در یک معنای اقتصادی, قدرت جعل اعتبار  در بازار بورس قابل مقایسه با سایر شرکت

قبلی, افزایش قیمت پیدا  دهد و با افزایش سرمایه، اعتبارات قبلی وسهام دارد. یعنی افزایش سرمایه می

تر از بانک, که آن هم به یک  کند, بدون اینکه پول جدیدی را پرداخته باشند. یعنی یک درجه پایین می

کند, که به آن  کند. سه نوع اوراق اعتباری داریم؛ یک نوع را بانک مرکزی درست می شرط, پول را درست می

گیرد,  کند, که چک است. بعد ها مورد بحثمان قرار می گویند. یک نوع را بانک درست می نشر اسکناس می

اند  ای که آمده توانیم جعل اعتبار کنیم. اگر بازار سهامش را خرید و عده ویک نوع شرکت سهامی که می

رود. این به دلیل تحرک  سرمایه گذاری کردن ولو پول جدیدی هم نگذاشته باشند قیمت سهمشان باال می
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ها  ای که در بازار بورس دنیا, شرکتهای بسیار بزرگ که شرکت عام است به گونه فوق العاده شرکت سهامی

شود. ونرخ آن مانند اسکناس باال و  ها در بازار مثل اسکناس خرید وفروش می شوند, سهام آن چند ملیّت می

شته باشند توانند رشد دائم افزایشی دا های کوچک دیگری که بحث کردیم نمی رود, بنابراین شرکت پایین می

 ها در اقتصاد فعال است.  و در میدان اقتصاد هم حضور اینگونه ندارد. امّا بعد از اسکناس و بانک حضور آن

حاال که اسم آن را سلول گذاشتیم باید بررسی کنیم که از نظر حقوقی در شرکت سهامی عام چه کارهایی 

فاوت فاحش آن را با قوانین شرکت اسالمی گیرد که موجب پیدایش چنین قدرتی شده است و بعد ت انحام می

کنیم. در شرکت سهامی عام اولین قسمت جدا شدن حق تصمیم گیری یا مدیریت از مالکیت  بررسی می

اش با  کنید مگر محجور، سفید و امثال اینها باشد. اراده است. در دستگاه اسالم شما مالک رااز مال جدا نمی

معین کند هر وقت که بخواهد کار خالفی انجام بدهد وکیل را اش است. اگر وکیل هم که  مال شخصی

دهد اینگونه نیست که حکومتش بر مالش سلب شود. که آن هم دارای  کند. اگر به مضاربه هم می قصاص می

شویم. شرکت در اسالم این گونه است که وقتی یک چیزی را شریکی  قواعدی است, که بعد وارد می

توانم با  خورد. یک نفر صبح بلند شد, گفت من نمی راضی نباشد شرکت به هم می خرند, اگر یکی از آنها می

گیرد. پس یکی جدایی، اراده یا  شما کار کنم. باید حساب او را تصفیه کنید مالکیتش هم, بر عین تعلق می

گیرد. در شرکت سهامی عام ولو برای  مدیریت از مالکیت است، که در شرع مالکیت به عین تعلق می

ؤسسین مالکیت نسبت به سهم است نه به عین. تفاوت این که مالکیت نسبت به سهم باشد یا عین چیست؟ م

خریم. مالکیت باإلشاعه است، باإلشاعه یعنی  برای مثال ما پنج نفر هستیم و با هم یک هزار متر زمین می

کدام از این افرادبدون چه؟ یعنی چون شریک هستیم مالکیت ما مشاع است. یعنی هیچ جای این زمین هیچ 

توانند تصرفاتی خاص داشته باشند. حاال اگر این سهام شده باشد، مثال به پنج سهم شده  إذن دیگری نمی

باشد، پنج نفری هزار متر زمین به ارزش یک میلیون خریدیم. نفری دویست هزار تومان سهم هر نفر است. 

توانند اوال سهم را شرکا بخرند.  گر فردی برود, میدر شرکت سهامی، من مالک سهم هستم نه مالک زمین. ا
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تواند سهم را به فرد دیگر بفروشد. ولی چه خود فرد باشد باشم چه بدل فرد یکی  ثانیا؛ اگر شرکا نخریدند می

 شود. دیگری آمده باشد سهم روی خریده باشد، عین به وسیله مجموعه ی اکثریت آرا اداره می

 Bقسمت 

گران قیمت مانند زعفران را بکارند و یا تولید گل کنند ودر بازار بفروشند, آن دو  اگر بخواهند یک کشت

نفری که راضی نیستند و یا سهم خود را به دیگری فروخته باشند؛ نه خودشان در صورت بودن و همچنین 

خیلی هم توانند بگویند ما دویست مترمان را حاضر نیستم گل بکاریم. گل  خواهند بروند نمی زمانی که می

گویند شما سهم خود  خواهیم جدا شویم چهارصد متر زمین ما را تفکیک کنید بدهید. آنها می سود دارد، می

کند.  توانید دست بزنید. عین به رأی اکثریت سهام عمل می توانید به دیگری بفروشید اما عین را نمی را می

ر ششصد هزار تومان داده است و سه سهم حاال اگر یک نفر به جای سه نفر، سه برابر سهم داشت، یک نف

خواهم  گوید من می اند, نفری دویست هزار تومان داده اند، این یک نفر می خریده است و دو نفر دیگر آمده

گوید سهم من سه برابر  خواهیم او می گویند که ما نمی فالن کشت را بکارم، مثالً گل گالیول, آنها می

کند که مالکیت، مالکیت سهام باشد نه  گر این طور باشد چه تفاوتی میکند. ا شماست، رأی من حکومت می

عین؟ تصمیم گیری از مالکیت جدا شده باشد تصمیم گیری ازمالکیت جدا شود, یعنی مالکیت حتی در 

 چرخد. اما در مالکیت شرعی به رأی مجموعه شرکا, سهم, با رأی اکثریت می

 ی آنها س( همه

ک دانگ از شش دانگ دارید. همین که صالح ندانستید تمام شش دانگ متوقف ی آنها شما ی ج( بله. همه

 شود. می

 س( یعنی رأی من مساوی کسی است که چهار دانگ دارد؟

ج( رأی نیم دانگ شما، هم همین حکم را دارد اگر رأیتان را جلب نکنند یا تفکیک نکنند, مالکیت بر عین 

کنند به شما بدهند یا اینکه شما راضی به فروش آن تکه نباشید. اش را جدا ن گیرد. از عین یک تکه قرار می

توانید پنج دانگ ونیم را چکار کنید تساوی اش را بگیرید. این مسئله از نظر اقتصادی  نیم دانگ دارید می
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توسعه پذیر نیست. مثالً در شرکت سهامی پنجاه ویک درصدی اش را با یک اختالف سهامی، پنج نفر دارند، 

های هزارتومانی، اگر فرض کنیم  اند سهام اند و پول مردم را در آورده اش را به مردم فروخته ه درصدچهل ون

اینها این طرف پنجاه و یک میلیون تومان دارند و آن طرف سهم گرفته باشندسهم های هزار تومانی، چند 

یک، محال عقلی است که کند، چهل و نه میلیون سهم که برابر است با چهل و نه هزار شر شریک پیدا می

چهل ونه هزار شریک هم رأی شوند برای یک کار، رأی اکثریت را بردارید و بگویید به اتفاق آرإ. هر چه تعداد 

 شود. شرکاء باال برود امکان اتفاق کمتر می

 گیرد. س( لذا سرمایه های متمرکز شکل نمی

ذارید عقل الزم و جایز, بعدش بگذارید؛ تفکیک را بگ داند. البته اولی آن ج( احسنت. عقل شرکت را جایز می

گیرد نه به عین. اینها ابزار تزلزل، یعنی تمرکز  مالکیت و مدیریت و بعدش بگذارید؛ مالکیت به سهام تعلق می

شود. چرا؟ زیرا شرکت اوال عقلی  شود. قطب قدرت مادی درست نمی یعنی دولت مادی در اسالم متشکل نمی

ای  وفا نه الزم الوفا. امروز صبح شرکت درست است فردا رسیدیم به یک معاملهاست جایز یعنی جایزال

 توانیم به هم بزنیم. مالکیت باإلشاعه به این معنا است. کند, می تر و دیدم ادامه دادن منفعت نمی شیرینی

 توانم پول را برداشت کنیم و برویم  گذار هر وقت خواستبم می س( البته در شرکتهای سرمایه

 کند.  نه. منظور عین است. از یک تکه زمین، این ماشین که دارد االن کار می ج(

گوید بیا تفکیک کنید یک  گویند آقا پول کم بوده می ام شما آمده اید این چرخ ها خریدید می من پول داده

ند، ما رنگ می گویند اگر این رنگ را از این جا برداری اتاق بی جنس یک هزارتومان قیمتش باشد. می

 تفکیکش کنید اثرش با خود، سهم مرا بدهید, بروم. اداره سرمایه به دست خودش است.

اند, آن پول این  خواهد، با پول یک جنس خریده ج( بله. حاال مالکیت به عین تعلق گرفته است. عین را می

چیز  توان دید و گفت عجب بساطی است. پس این جنس شده است. این مطلب را در یک قالب منفی می

شراکتی سودآور برای علما، ولی دارای محسناتی است امکان پیدایش قطبهای مادی که بر اساس نفع مادی 

گوییم تنها در اوقاف و مالکیت دولت چه شرطی اوقافی که نفع از وقف به خود  شود. بعدا می است پیدا نمی
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درتهایی قطبهای اقتصادی بوجود های اقتصادی, یک ق واقف نرسد. در آنجا یک بازوی اقتصادی یک سازمان

توان ترکیب کرد و عقود مختلفی را  بیاورد. ولی در اینجا برای نفع است؛ اوال شرکت عقلی جایز است،حاال می

ای ساخت و تدوین کرد سوال این است که چرا تدوین کنیم؟ چرا چیزی که خالف مقتضای  آورد که مجموعه

سازی آن را ایجاد کنیم؟ اگر مقتضای عقل را در تنظیم امور در طبیعی عقل بوده، در نظام سازی ومجموعه 

گوییم از این  مان اصل قرار دهیم, نه اینکه نظامهایی را با پیش داوری بیاوریم و تدوین کنیم. می نظام سازی

آوریم  آید, نه اینکه بگوییم ما یک پیش فرضی یا یک پیش داوری در نظام سازی می عقود چه چیزی بر می

هم ترین موضوع در اینجا حاصل شود که نظام سازی با پیش داوری, یا نظام سازی متناسب است با خود که م

عقود اقتضای عقود، اقتضای طبیعی عقود، همین طور که در پیش داوری اگر سراغ آیات وروایات بروید 

و بعضی از آیات  کنید که متناسب با استبناط از مجموعه آنها نیست کنید طوری تلقی می طوری معنا می

گذارید و جمع بین همه داللتها نمایید, که اینجا حق  کنید و بعضی دیگر را کنار می راگزینشی انتخاب می

تر است پس این  نظام سازی بدون اینکه مقتضای عقودرا ببینید ندارید. البته اینجا مسئله نظام سازی پیچیده

 دهیم.  سه ی آینده مورد بررسی قرار میسه قسمت، قسمتهای بسیار مهمی که انشااهلل در جل

شود تعدادش به  قسمت اول اینکه مجموعه شرکتهایی که در اقتصادی از نظر حقوقی به رسمیت شناخته می

شااهلل و تعالی برای اینکه یک  شود وان چه میزان است؟ و قوانین حقوقی آن چیست؟ یک جدول تنظیم می

سطر نوشته شده باشد خصوصیات قانونی. مثل: الزم بودن، معلق  طرف نوشته باشد شرکتها یعنی ستون. توی

ی شرایطی که باید داشته باشد, دارد  بودن لزوم، موضوعا معلق باشد یا به فعل خاصی معلق باشد و درباره

دار دارد, حسابدار دارد. شرایط این است که از  مثال شرطی که هیئت موسس دارد، هیئت مدیره دارد، صندوق

قی است. تا وقتی که اینها را پیش مطالعه کنید وکنار هم بگذارید آنهایی که تکراری است حذف نظر حقو

نویسد. پس یک جدول تطبیق یا  نویسید وآنهایی که تکراری نیستند در سطر می کنید یکی را می می

ق کنید. باز جدول تطبی ها. یک جدول روبروی این درست می ی حقوقی شرکتهای رسمی بانک مقایسه

ها لزوم تطبیق, لزوم مشروطه, جواز ومعلوم بودن عین و زمان, این سطر  ومقایسه عقود اسالمی و شرایط آن
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ها را رویش کار بکنید به طوری که همه مواد را بتوانید داخل جدول  را ستونش کنید، هر قدری این جدول

ها آمده است.  ی قوانین است، اصول این هداند که اگر به پای بیاورید ودر یک فازی هر قربی که بخواهد بکند می

 کار سختی نیست. پیچیده نیست, نه قوانین حقوقی نه قوانین شرعی.

 اش جلوبرود  تواند سلول استقالل سرمایه از مالکین گردد و دائم افزایی اینکه چگونه شرکت می

فت چند سلول است و تک مهم است که این ساختارها قدرت تکثیر دارند. بعدش بانک است که بافت است. با

سلولی نیست. یک بخش از بدن، دست مجموعه سلولی است, چشم یک مجموعه سلول است، زبان یک 

گوییم همه را در توزیع که  کنیم, بعد کل اورگانیزیم را می مجموعه سلول است. بخشی داریم اندام را بحث می

کنیم در سلول سرمایه,  خش موازنه را خرد میکنند در توزیع و مصرف کاال. پس ب همه اینها بعدا حکومت می

 اش  مراکز سرمایه ومرکز اصلی

دهیم در روابط  س( ارتباط بین نیاز و ارضاء در نظام سرمایه داری که به آن االستسیته نیازها رامحورقرار می

 دهیم همین موازنه است ربط میان نیاز و مصرف تولید و توزیع و مصرف این را قرار می

کند که تنش عرضه  کنیم موازنه یک شرایط و وجوی را تعریف می شرایط فضای اقتصادی را تعریف میج( ما 

کند. موازنه را خوب تحلیل کردیم بعد هر که گفت مقاومت یک مصالح در کشش و تنش  و تقاضا کار می

خواهید کج  میگیرد آلمینیوم و  گوییم که در کدام فضا. یک میله ای مثال شما در دست می چیست؟ ما می

گویم که در کدام فضادر  کنید ومی خواهید ببینید که مقاومتش چقدراست مثل عرضه وتقاضا فوری من می

 کره ماه، در مریخ، در زمین،کجا؟

 س( ]؟[

یی که  ها ج( بنابراین ساختار یک مولکول یعنی یک شخص نه سلول، که بتواند مقاومت کند در برابر خواسته

گردد, به محیط هم بر  شود. قدرت مقاومت خودش به عوامل درونی خودش بر نمی برای عرضه ایجاد می

کند همین میله را وقتی به کره ماه  گردد. نسبتی بین محیط و خودش است, که مقاومت او تعریف می می
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ی زمین نیست. در آن شرایط یک جور  ببرید, خم شدن و مقاومت آن دیگر برابر با خم شدن مقاومت در کره

 گویم. شود. یعنی با یک فشار دیگری روشن است که چه می گر خم میدی

 س( بحث قبلی در هفته های اقتصاد که داشتیم از بحث ربا شروع کردیم. نرخ بهره و ربا

 ج( نه،االن نه

  

«والسالم»  

 





 بسمه تعالی

 ح عمومینظام فکری در سط

 11جلسه 

17/5/77 

را در سطر « ها ویژگی»را در ستون و « انواع»حجة االسالم و المسلمین حسینی: اول تنظیم یک جدولی که 

هایی که در آنها تعریف کلی ساده  بنویسیم، جمع آوری بکنیم از ساده ترین تعریفی که از انواع شده و ویژگی

اینها یک تقدّم و تاخری تنظیم کنیم تا معلوم بکنیم آنهایی که در  در دایرة المعارف مان بوده است. بعد برای

شوند و  رکن بودن و اصل بودن، قوام و بقا شرکت بیشتر اثر دارد، مقدم بگذاریم که طبیعتا مشترکات آنها می

فوذ هایی که تدریجا میزان ن ها آن هم نه بعض کار آمدترین آنها، بعضی های بعضی از شرکت آنهایی که ویژگی

شود آنها را آخر بگذاریم، این جدولمان جدول تنظیم یک اطالعات کلی نسبت به انواع و  و تاثیر آنها کم می

تر کنیم، این را دیگر خودمان داریم و یک دیدی پیدا  های تمام شود. حاال این را یک کمی تفصیلی ویژگی

در « شرکت»یم و بگوییم دید ما نسبت به کردیم به اصطالح اگر بخواهیم تعبیر را درباره ی آنها بکار ببر

کنیم  تر، این را تکمیل می آییم در کتابهای مفصل مرتبه ی پیدایش تمام شده است. حاال درباره تغییراتش می

ویژگی،  12کنیم اگر مثال دوازده تا ویژگی اینجا گفتم، که اگر آنجا بکنیم به کتاب قانون تجارت،  و سعی می

هایش هم هستند آنوقت عیبی ندارد کلمه حقوقی یا اجرایی را باال بنویسیم و  اخصهشود ش تا ویژگی می 19

گونه که  خانه ی زیری آن را درشت بگیریم دو تا سه تا عنوان ریز در ذیل آن قابل تنظیم باشد، این

پایین را اینجا نوشتیم حاال دو تا سه عنوان زیر آن توانستیم بنویسم که حاال این خطها را تا « حقوقی»

نویسیم. جدول را چه از نظر  هایش را می آوریم که حقوقی خودش در چند ویژگی خاص است حاال ویژگی می

ما تمام شد، کاری آالن به « تطبیقی حقوقی»کنیم. این جدول  ویژگی و چه از نظر انواع شرکت تکمیل می

آییم. آنجا  ل. حاال سراغ رساله میگذاریم تکمی کنیم و کنار می آن نداریم این را )جدول تکیل شده جمع می

گوییم، این انواع  نویسیم. عقودی که در آنجا هستند )عقود اقتصادی( در آن دوباره می انواع عقود را می
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کنیم،  های آنها را هم سطر و ستون  نوع و یا هر چه که داریم، ویژگی 12نوع عقد داریم و یا  20هستند، 

کنیم، آنهایی که  باشد و انواعی که مشارکت نیست جدا می ست کدام میببینیم انواعی که در آن مشارکت ه

آوریم  بگونه بیش از دو نفر متعاقد در آنها حضور دارند مضاربی هست وکیلی هست و امثال ذالک آنها را می

کنیم، آنگاه عقودی که بیش از متعاقدین هستند )  جدولی اولی را داریم و جدول دومی را هم درست می

دهیم. این  کنیم، استقالل مال از مالکش را مورد توجه قرار می ز دو نفر (، الزم و جایز آنها را مالظه میبیش ا

کنیم، در پایان برای این است که ]در[ نظام و ساختاری بیاییم گزینشی از  جدول تحلیلی را که درست می

کنیم  ونه است؟ بعد حاال تطبیق میسازد و چگ سازد یا نمی عقود درست بکنیم آیا این با مقتضای عقود می

کند با جدولی که شرکت حقوقی یا رسمی و قانونی را تعریف  را تعریف می« شرکت شرعی»جدولی را که 

دهیم از نظر خود اینها نسبت به هم. بعد وارد قسمت راندمان )کارآئی (  کند این را یک تطبیق ابتدایی می می

تواند واقع بشود و این  ره هستند و کدام شان ابزار چه چیزی را میچکا« نظام موازنه»شویم ببینیم در  می

سیر کاری است بر اساس آن کار انجام بگیرد. یعنی این جلسه مان قبل از اینکه جلسه ی آموزشی باشد، 

کنیم تا به یک تولید جدید دست پیدا کنیم. حاال این برای چه  است یعنی با هم کار می« شبه کارگاهی»

این که خودتان اشراف تام پیدا کنید به این که ما گفتیم دولت بر بنیان فساد، شرکت است در  هست؟ برای

ساختار سلولی آن، شما تعجب نکنید یعنی بتوانید جوانب آن را متقن هم ببینید و مسلط باشید. اسالم دولت 

ق سلب اختیارات را گذارد درست بشود. معنای دولت یعنی چه؟ یعنی کسی که ح را جز بر اساس تقوی نمی

دارد و جریان دادن آنها در تکامل اجتماعی به عبارت دیگر سرپرستی تکامل اختیارات هرگز بر عشق و حرص 

توانند برای سود کار بکنند  شود که از احکام والیت است. شما فردی، متعاقدین با هم می به دنیا، استوار نمی

ه یابی پیدا کند تا آنجایی که اختیار را از دیگران سلب ولی سازمان درست کنند و سازمانشان قدرت توسع

تواند بر اساس غیر تقوا باشد، یعنی  ای را درست بکند این در اسالم نمی بکند و بخواهد یک پرچم اقامه

دهد تا تصرف در اختیار بکنید و اال کسی حق ندارد اختیار  ، حق سرپرستی است، که امکان می«والیت»

توانید توازن را تنظیم کنید بطوری که  نمی« نظام موازنه»آورد. شما در  ت این حق را میکسی را بگیرد والی
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حق والیت را در عشق به دنیا صرف کنید، آنوقت بعدش هر کسی این کار را بکند، یک طرفش عشق به دنیا 

 و تحریص به دنیا است و یک طرفش محرومیت است، تحمیل محرومیت و تحقیر است.

مسلط بشوید « اش نظام موازنه»را خوب بتوانید به « اقتصادی، فرهنگی و سیاسی»ل محرومیت اگر شما تحمی

کنند( یعنی آن جزئی که در جامعه  گوییم )که عمل می می« های سلولی ساختار»تا عواملی که به آنها 

سید، بعد بتوانید با ناپیداست تا کارگزارانش ) مباشریش ( این را درست بتوانید با مثال و تمثیل و نمونه بشنا

مثال و تمثیل و نمونه درست منتقل بکنید. بنظر من این کار بسیار عظیمی است که دو تا نفع بزرگ دارد 

مطالب «. فرهنگستان»در این سطحی که االن جلوی میردوید و یک نفع برای خود « جامعه»یک نفع برای 

محرومیت اقتصادی، »صحیح نیست. باید  فرهنگستان را از آن طریق سیر فلسفه یاد دادن به نظر من

اش تا منطقهایش، ضرورت اینکه این منطقها باید  و ابزارهای پشت آنها یعنی نظام موازنه« فرهنگی و سیاسی

آید،  ای باشد که هر دور که باال تر می یعنی بگونه« فرهنگی»های  تغییر پیدا کند، برگردد بیاید تا بحث

ها. یعنی  و امثال این« اصالت ربط»حث داشته باشد. فوری نیاید سراغ شخص احساس عمیقتری نسبت به ب

 کنیم. ما نظام آموزشی را هم پی ریزی می

خود « کل فرهنگستان ایجاد یک نظام فکری است»ج( احسنت ! کالً این در ذهن حضرتعالی باید باشد که 

ند ولی از باال به پایین که این ک کند و زیربنای منطقی را که درست می را که درست می« فلسفه منطقی»

پایگاه فرهنگی یک جامعه، آن « فرهنگستان»برای عموم جامعه و برای مبتدی قابل استفاده نیست کلمه 

کند، این را در « به بسامان، هنجار و هماهنگ»را که « عملی جامعه»و «حرکت نظری»دستگاه فکری است 

یی باید بیاید برای عموم جامعه ملموس بشود و یک یک افق خاصی آن کار نظری محض است در یک افقها

کشند  ]قسمت[ کوچکی از نظام فکری را همه داشته باشند، مثل نقشه ای که کالس سومیها برای ایران می

دهد که شهرستانها کجا هستند و خود ایران در کجا  این نقشه طبیعی ایران که نیست ولی یک ادارکی می

کی از اینکه وضع ما چگونه است و مستکبرین چگونه هستند داشته باشیم و واقع شده است. یک چنین ادار

ها حاال برای تدوین  ربط اعتقاد و عملش را داشته باشیم. برای این مطلب بهترین کار این است که ما از نمونه
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ط های خوب مسل آقای حسینیانز که میخواهد نظام فکری بنویسد، به نمونه»خود این بهتر است که جناب 

 بشوند و کسی نتواند اشکالی برایشان بگیرد.

اقتصادی، »دهد، تدریجا و در شش ماه آیند که موازنه فکر  انجام می« آقای حسینیان»کاری را که جناب 

 شود. شوید معنی محرومیت روشن می اجمالی آن را رد می« فرهنگی و سیاسی

کنیم پایگاه این ابزارها از نظر  ه اند. آنجا بررسی میشویم که این ابزارها از کجا آمد در قدم وارد زیربناها می

 کجاها هستند، اینجا وارد بحثهای فرهنگستان شویم.« منطق»

های فلسفی آن شده باشیم. ایشان )آقای حسینیان( تسلط  سال آینده این موقع باید بصورت جدی وارد پایگاه

ر مفید است، برای نظام فکری دادن به جامعه کنند، برای تنظیم مراحل آموزشی دفت و سیری را که پیدا می

 هم امیدوارم همین شش ماه کافی باشد.

 س: خمیر مایه بحثهای آموزشی و تدوینی که به آنها توجه بشود همین اساس باشد.

هم بر همین اساس انجام بگیرد، لذا کارشان در جای خودش « فرهنگستان»ج( در نهایت باید تدوین مطالب 

است که جایگاه هر بحث را معین « فرهنگستان»یعنی کارشان اساس تدوین مباحث  بسیار مهم است.

،جای «محرومیت اقتصادی»گوییم  کند. البته در هر سطح که عمیقتر شویم معنای این که مثال این جا می می

ی دیگر توسعه تاثیر عینی شود، حاال اگر منطقش الهی باشد باید جهت گیریش کدام طرف باشد و اگر ماد

باشد، جهت گیری آن کدام باشد، یک کمی باال تر که میشود خود منطقها، تسلیم بودن آنها به اسالم و 

تسلیم نبودن آنها به اسالم. یک مقدار باالتر اینکه منطق والیت داشته باشد چطوری میشود تا آنجایی که 

 باید بتواند همه بحثهای فرهنگستان را بگیرد.

چه ما از خدمت شما استفاده کردیم. در این؟ مطلب بود که اول ضرورت دارد ما از حجه االسالم حسینیان: آن

 موضوعات عینی آغاز کنیم.

 ج( احسنت! یعنی به مخاطب شما چیزی باید گفته شود که با ارتکازات او یکی باشد.

 داند. س: یعنی خودش قبال و ناخود آگاه فیل پیدا کرده باشد. ولی علّتش را نمی
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خودآگاه بکنید، بعد کی پله باالتر باز ناخود آگاهی او این است که علت بدی این ابزارها چیست  ج( و باید

 خود آگاهی او اینست که ابزارها را بشناسد.

س: برای شروع به نظرم آمد که نیازها عینی و مصداقی را طبقه بندی بکنیم چون مشکالتی که االن در 

برند، بعد در سطح اول اینها را به  ن آنها هستند و از آنها رنج میجامعه اقتصادی ما، مردم دست به گریبا

 اینها را بیان کنیم « تمثیلی»صورت 

 س( بصورت و در سطح دوم به صورت؟

 توانید شاهد برای مشکالت بیاورید. ج( خود شما وقتی که اینجا مسلط شدید، بعد می

که نظام « ای نظام سرمایه»است برای تشکیل « علتی»شرکتهاز با مبنای یک بحث »س: حاال شروع از بحث 

است و این سیر حرکت حضرتعالی است؟ یا اینکه، « عامل اصلی پیدایش محرومیتها در جامعه»سرمایه ای 

هایی که آنها روبناهای نظام سرمایداری است و آثار است و نسبت به همین شرکتهایی که  تک تک نمونه

 «.تورم»ارد مثل بحث فرمایید، قطعا آن خصوصیت بودن ند می

 شرکتز باالتر آمدید. »شوید که شما از  و مثل اینها می« تورم»ج( نه شما زمانی وارد بحث 

 شود؟ ما از کل عوض نمی« سیر»س( آن وقت 

ج( نه، باالتر آمدید و از شرکت وارد بحث بانک شدید و از بانگ به مدل پولی رسیدید آنجا بحث از تورم 

 کنید. می

 کنیم؟ مل اصلی تورم است یا اینکه خود تورم را بحث میس( آنجا عا

کنید. چرا مجبور شدید، چون مراکزی را درست کردید چرا  ج( آنجا شما علت بوجود آمدن تورم را بررسی می

 آن مراکز را درست کردید؟ چون شرکتهایی دارید. 

برند، علت این تورم چیست  رنج می رسد که ما اول بگوییم االن تورم در جامعه است و مردم س: آیا بنظر می

 برسیم.« سلول»که در سه سطح بررسی کنیم تا آخر کار به 
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را تحلیل « ارزش اضافه»قبال « ها چپی»ج( اول سیر تسلط به خودتان را پیدا کنید بعد با مردم حرف بزنید. 

تان به آخر  قرار بدهید. بحث را اصل قرار بدهید، ابزارها را اصل« ارزش اضافه»کردند، شما به جای این که  می

اصل است در روابط اجتماعی و روابط اجتماعی ]؟[ مجبور به رابطه با جهان « اختیار انسان»خط ]اسید[ که 

 کند. است و رابطه با جهان به او ظلم را دیکته می

موضوعات س: پس بنابراین، اول خودمان تسلط به بحث پیدا کنیم تا بتوانیم این را به صورت مصداقی از 

 عینی ]؟[ 

کنید بعد تسلط کامل پیدا  کنید بعد تحلیل نسبت می ج( شما اول بصورت تجزیه ای، اینها را جز، جز می

 کنید که این چطوری واقع شده است. می



 بسمه تعالی

 نظام فکری در سطح عمومی

 11جلسه 

23/5/77 

خدمت شما تقدیم کردم، یک اطالع اجمالی از همه شرکت های هفت گانه  حجت االسالم حسینیان: آنچه را

ای که این جا نوشتیم هست، منتهی از آن موادی که در تقارب قانون تجارت است، گزینش کردم و مالک 

گزینش هم، همان موضوعاتی بوده که در جلسه قبل فرمودید یعنی موادی که مستقیماً ارتباط دارد به اینکه 

 مایه داران چقدر باشد که قدرت کنترل داشته باشند؟ اینها را من برای گزینش شاخص قرار دادم.سهام سر

حجت االسالم و المسلیمن حسینی: چرا همه خصوصیات را تجزیه نکردید؟ و باید هرچه خصوصیات گفته 

 کردید. شده در) کتاب قانون تجارت ( را تجزیه می

اجرائی است. مثالً نوشته، مدیر حق دارد که در فالن ساعت ملغی  س( خیلی از قسمتهای کتاب قانون تجارت

 کند.

دهید، سر جای خودش مفهوم دارد؟ استقالل تصمیم گیری در چه  ج( این حقی را که برای مدیر قرا ر می

 مراحلی.

 ی کثیر االنتشار اعالم کند. س( مثال نوشته که باید در روزنامه

گویید دارای هویت اجتماعی است، که هویتش بین گروهی و بین  اردید میج( اعالم کردن در روزنامه: یعنی د

کنیم مثالً پنج نفر هستیم  شرکاء نیست، یک اجتماعی دارد. یک وقتی پنج نفر هستیم، امضا هم می

گوید اعالم کنید. سندش هم هست به صورت مشاء به  خواهیم یک باغی را بخریم، این را هیچ کسی نمی می

 ست.نام پنج نفرا

گویید یک اختیار اجتماعی برای مالک نسبت به  در ثبت، یک قانونی وجود دارد و این اینکه ملک را می

خواهد این اختیار رسماً در جامعه قبول  کند که اگر ایشان می مملوک خودش که ملک ا ست، درست می
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اگر کسی اعتراض دارد  بشود، حدود اربعش را مشخص کرد باید بیاید صف به صف اعالم بکند، برای اینکه

اعتراض بدهد.اگر سه بار در روزنامه کثیر االنتشار منتشر شد یک کسی یک سندی آنجا بیاورد ) سند 

گویند چون سه بار در روزنامه کثیر االنتشار منتشر  دستنویس( که پدرم یا خودم در اینجا حق دارم، می

د، تغییر در سند مالکیت به حکم دادگستری واقع ی دعوی، اگر دادگستری حکم کر نکردید، حاال برای اقامه

شود ولی به سادگی هم مسموع نیست، یعنی یک شرایط سختی برای القاء  شود، دوباره تغییر اعالم می می

گویند آن  دهند که می سند مالکیت وجود دارد چون سند اجتماعی است. حاال برای شرکت یک اختیاراتی می

ت اجتماعی برسانید و اعالم اجتماعی بکنید، یعنی اصالً در باب شرع نه در اختیارات طی این شرایط به ثب

باب سند مالک که کسی دارد در ثبتش، چنین اعالمی را قرار دادند و نه درباره ی تصمیم گیری ها. پس 

اعالم اجتماعی حتماً جز ویژگی هایی است که در مراحلی هم که هست باید ]؟[ بیاید. عیبی ندارد تعداد 

گویید این پنج  موری که اینجا هستند زیاد بشوند در مرحله تجزیه گردآوری بعد طبقه بندی بکنید یعنی میا

 تواند بیاید. تا زیر این سر فصل می

 س( پس بنابر نظر حضرتعالی قوانینی که در تجارت هستند همه اینها دارای ویژگی هستند؟

دهند که ما همه اینها را یک بار به صورت تجزیه )دانه  ج( احسنت ! هرکدام از اینها یک کاری را انجام می

آوریم. البته ممکن است عبارت همانطوری که اینجا نوشتید، طوالنی باشد، ما باید بعداً در دسته  دانه( می

توانیم زیر یک فصل  چند تا را میبندی و سر فصل معین کردن ببینیم کدام عبارت را کوچک کنیم، بعد 

 بیاوریم؟ 

س( بعد ممکن است بعضی عبارات هم خودشان یک عنوان حقوقی داشته باشد که ما اطالع نداشته باشیم 

 که باید احصاء شود.

بله آدم تا مقدار ممکن احصاء کند. پس روی آوردن اینها را اصال گزینش نکنید در مرحله سازی همه آنها را 

کن است چندین صفحه بشود، بعد اینکه چگونه خالصه بکنیم، چگونه در هم ادغام بکنیم، کدام بگویید مم
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یک اینها منشأ اصلی دارند، شئون یک مطلب هستند، شعبه های یک مطلب هستند، اینها را باید بیاورید، 

 بعد تقدم و تأخرش، که مثال جایز بودن مهمترین اصل است.

ای دیگر، پس مرحله اول را تجزیه بگذارید در تجزیه هم طبق روال قبلی س( اولویت بندی نسبت به چیزه

 که داشتیم یکی از کتابهای اعالم حقوقی را مد نظر قرار بدهیم.

 ج( یعنی کتابی که سندیت آن محکم باشد.

 س( مثال من کتاب جیبی قانون تجارت را مد نظر قرار دادم از نوشته ی

تر انجام بدهیم طبیعتاً در جمع بندی، بعدش  بگیریم کار را قرصج( آنوقت هر منبعی را که در نظر 

توانیم صحبت کنیم، هکذا در قسمت شرعی آن. در قسمت  بندی، کردن و نتیجه گیری خیلی قویتر می دسته

شرکت های غیر حقوقیش شما شرکت ها را در عنوان، اعمال، مفاوضه، وجوه، مفالیس و ضمن، اینها انواع 

آید اینها عنوان هایشان  حاال عنوانهای شرکت هایی که درشرع داریم به نظر تان میشرکت ها نیست. 

 هستند؟

 شوند. س( من از فرهنگ معارف گرفتم، یعنی همه برای خودشان تعریف دارند لذا عنوان می

ج( غیر از عنوان معامالت است، عناوین معامالت غیر از عنوان شرکت هستند اینها درون عنوان شرکت 

 کنید قرارداد های مالی در اسالم  ند. پس بنابراین یک جدول دیگر غیر از این جدول تنظیم میهست

 س( یعنی بخش معامالت 

 ج( احسنت! انواع معامالت بیست رغم هم که هست احصاء بشود.

 آیند؟  س( آنها که تحت پوشش شرکت در نمی

 ج( نه

 س( چون شرکت اختالط مال....

گویند  کنند، یعنی می ترکیبی از معامالت می مطلب داشته باشید که االن دارند ج( شرکت را توجه به این

 شرکت از وکالت باشد اختیار باشد از چه باشد و چه باشد و...
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کنند که طرفین شرکت حق مطلق  شود که وکیل را تفویض می ای می س( که آن وکالت مثال شرکت مفاوضه

 تصرف در مال مشترک دارند.

 داند. جا عقود جایز، عقود الزم، عقودی را که شرع باطل میج( آنوقت این

 س( یعنی کل عقود مالی مثال تحریر یا کتابهای شرعی بیرون بیاید.

 ج( یک رساله

 س( ارتباط کل عقود باید با شرکت مشخص بشود؟

یم یک بین آید بعدا که در احکام شرکت دقت کنیم می ترکیب بشود به نظرم اینطوری می ج( اگر در شرکت

گوییم این کارها شرعاً  تواند یک کارهایی را انجام بدهد، بعد می ساختار دارد و یک نظام دارد، که خودش می

تواند اگر عقد جایز است و تفویض هم کرده باشد در  شود؟ مثال شریک احد الشرکاء می اینکار ها چگونه می

گویید آنجا چون  خواهیم شریک نباشم. می می حین عمل اینطوری نباشد بگوید جایز است و الزم الوفا نیست

کنند مثال ضمن عقد خارج الزم یک  توانید. این را در عقود دیگر درست می شما قرار داد را امضا کردید، نمی

خواهیم  کنند، می فروشند، حقوقش را از خودش سلب می فروشند یا یک حبّه نباتی را می قوطی کبریت را می

ترکیب عقود منشأ این بشود که یک نظام جدیدی که درست  برای چه است؟ اگر ترکیب عقود بگوییم این

شود با مقتضای عقود اسالمی مخالف باشد. این ابزار ساختن قوانین اقتصادی اسالم است برای غیر  می

 خودش.

 ترکیب عقود انجام بدهیم. س( پس ما یک کار ویژه ای در

ای در بانک مرکز ی شان  است که ساختار های سرمایه ج( احسنت! یعنی ما اصل کاری که داریم، این

 همینطور است و در سایر بانک ها شان هم همینطور است که این معنایش این است که چرا بکند.

 س( پس در یک سطح مفردات را، مفردات عقود در اسالم 

ش خالف مقتضای عقود ترکیبات خواهیم که اثبات کنیم که خواهید؟ برای این می ج( مفردات را برای چه می

 است.
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 س( آن وقت کلیه احتماالتی که االن مورد تصویب شورای نگهبان هستند باید بررسی بشوند؟

دهد در بانک هم همینطور، در ساختار ها، آنها  دهد، نظر به مفردات می ج( شورای نگهبان نظر به ساختار نمی

د، در نشر اسکناس هم، اختیارات به بانک شو کنند و وارد بحث آن نمی را به نظر متخصصین موکول می

کند که متخصصین نظر بدهند، ما در این بخشها یش صحبت داریم. شما در عین حالیکه  مرکزی تفویض می

شود انواع یک عقد به نام  شوند شرکت، یک عقد می انواع شرکت ها را ذکر کردید که اینها روی هم می

 شرکت.

نفر در موضوعی که آن موضوع حتما باید مختلف باشد، مالکیتش مشاع س( شرکت تعریف دارد، حداقل دو 

 باشد تعریف دارد.

ج( یک عقودی دیگری هم هست که لزومی ندارد مشاع باشد چون آنها عال حده هستند مثل بیع مضاربه و 

کل چیزهای دیگری که هستند. حاال اینجا شرکت در عین، شرکت در دین، شرکت در منفعت، شرکت در 

شفعه، شرکت اختیاری، شرکت قهری، شرکت به مساوات، شرکت به غیر مساوات، جواز، لزوم، باطل،  حق

آید، شرکت  صحیح، عناوینی را ذکر کردید خوب هستند که طبیعتاً باالی سر همه اینها کلمه شرکت می

 اختیاری وشرکت

 س( یعنی شرکت ممکن است اختیاری باشد.

کت قهری، شرکت در جواز عقد، شرکت در لزوم عقد، شرکت باطل و شود شرکت اختیاری، شر ج : پس می

 شرکت صحیح، شرکت صحیح را چرا در قبال بقیه گذاشتید؟

 خواهیم اینها را عالمت بزنیم. س( چون می

 ج( باطل را بگذارید کافی است، صحیح، اینهای دیگر باید صحیح باشند مگر اینکه در ستون باطل بیایند.

 زنیم یعنی صحیح نیست. که عالمت میس( یعنی باطل را 

 ج( دیگر هر چه را باطل نزنید یعنی صحیح است.

 فرمایید از این دو تا یکی حذف بشود. س( یعنی می
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 دهد. ج( در عین به نظرم وضوح بیشتری را نشان می

عنان  س( اینها تقریباً عناوین شرکت هایی هستند که در لمعه ذکر شده اند که فقط شرکت اعمال یا شرکت

 دانند.  را صحیح و جایز می

 ج( شرکت در عین، صحیح است یا صحیح نیست؟ 

س( شرکت در عین، یکی از خصوصیتها ممکن است شرکت در عین باشد، صحیح است. شرکت در دین هم 

 صحیح است.

 ج( اینجا در عین، صحیح است که عنوان آن شرکت در عین باشد.

 س( یعنی شرکت در عین را جزء عنوان بیاوریم؟ 

 ج( ابداً انواعی که هستند چه هستند؟

 س( عنان 

 ج( عنان یعنی چه؟

س( شرکت عنان )اصطالح فقهی( این شرکت به اصطالح خاص خود آن باشد که اطراف شرکت شرط نماید 

شرکاء در رأس المال متفاوتند ی دیگری باشد در این نوع شرکت،  که تصرف هر کدام منوط به اذن و اجازه

( و اگر در راس المال متساوی باشند در سود؟ و زیان متفاوتند. در کلیات حقوقی آمده است شرکت 99)

تر ممزوج گردد، و شاید وجه تسمیه آن این باشد که  عنان نزد امامیه، شرکتی است که اموال دو نفر یا زیاد

عامه این نوع از شرکت، شرکت مفاوضه گویند اما شرکت عنان عنان اموال به طور تساوی بدست شرکاست، و 

 نزد آنها شرکتی است که شرط به مساوات در آن نشده باشد.

 تواند باشد یا نه؟  ج( آیا شرکت عنان در عین می

 تواند باشد. س( در چهار تایش می

 تواند باشد؟ ج( در دین هم می

 س( بله.



 ····························································································  211 

 تواند باشد؟ در اجاره هم میتواند باشد یعنی مثال  ج( در منفعت می

 س( بله

 تواند باشد؟ ج( در حق شفعه هم می

 س( بله

 تواند باشد؟ ج( اختیاری می

 س( بله 

 تواند باشد؟ ج( قهری می

 تواند باشد قهری یعنی مثال پدری ارثی گذاشته باشد. س( بله قهری هم می

 تواند باشد؟ ج( به مساوات هم می

تواند  در راس المال متساوی باشند در سود و زیان متفاوتند یعنی دو وجه میگوید : اگر  س( در مساوات می

 پیدا کند یا مساوات در راس المال است، یا مساوات در سود و زیان است.

 ج( یعنی به صورت ما نصه الخلو. مساوات در راس المال و عدم مساوات در سود و زیان.

 کند. ت تفصیل پیدا میحجت االسالم محسنی: یعنی مساوات و عدم مساوا

 ج( بله.

 حجت االسالم حسینیان: یعنی بعضی بعضی مثال.

شود چهارتا، شرکت مساوات در رأس المال عدم مساوات در سود و عدم مساوات در راس المال  ج( نه این می

 شود شرکت به غیر مساوات که هم در سود و هم زیان غیر مساوی هستند. و مساوات در سود این دو تا می

برم و  ی صد تومان خودم نفع و ضرر می فرضاً یک وقتی من صد تومان دارم و شما ده تومان، من به اندازه

 برید. شما هم به اندازه ده تومانتان نفع و ضرر می

 س( این نه راس المال مساوی است و نه سود و زیان.

 ج( به نسبت سرمایه 
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 س( آن یک شرکت دیگر است 

واهم بگویم شرکت به نسبت سرمایه یک حرف است که چه به نسبت سرمایه خ ج( مثال چه شرکتی؟ می

مساوی باشند و چه غیر مساوی باشند، در سود و زیان هم مساوی هستند، به همان نسبت هستند، نسبت 

شود، حفظ نسبت هم در سرمایه است و هم در سود و زیان، یکی هم نه، شرکت به عدم  شان حفظ می

سود و زیان اگر سرمایه مساوی هستند، سود و زیان مختلف است، اگر سود و زیان مساوات است به نسبت 

مختلف است، سرمایه مساوی است، سود و زیان مساوی، سرمایه نا مساوی یا برعکس سرمایه مساوی و سود 

 و زیان نا مساوی.

کت مفاوضه فرمایید از وجوه شرکت باطل شرعی است که در قسمت شر س( البته این قسمت آخر که می

مراد از شرکت مفاوضه این است که دو نفر یا بیشتر عقد شرکتی واقع سازند مبنی بر آنکه » نوشته است. 

 «برای اینکه هر آنچه از غنیمت یا تجارت...

گویید باطل است.  زنید می زنید، بعد از این طرف می کنید، این جا را می ج( شما اینجا برایش سر فصل باز می

ل الزم است اینجا اضافه بشود. عدم مساوات نسبت ) نسبت سود و زیان به سرمایه( مساوات پس یک سر فص

 نسبت سود و زیان به سرمایه، شرکت جایز است یا جایز نیست؟ 

س( بهر حال نزد امامیه، فقط شرکت عنان که تحقق آن را در اعیان موقوف است به امتزاز و اختالط صحیح 

 است.

 صحیح است. آیا در دین صحیح نیست؟ ج( شرکت عنان در عین 

خواهد بگوید اگر شرکت طوری باشد که آن شی که شرکت  س( امتزاز و اختالط اگر باشد صحیح است، و می

 روی آن واقع شده است،

 گوید اگر در عین باشد صحیح است  ج( می

 طس( نزد امامیه فقط شرکت عنان که تحقق آن در اعیان موقوف است به امتزاج و اختال

 ج( و در غیر اعیان نیست؟ 
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 س( نکته تکیه شان امتزاز و اختالط است. 

شرکت عنان  "حجت االسالم محسنی: در فراز باالیش فقط انواع را ذکر کرده است، در فراز باالیش نوشته 

 "ترممزوج گردد. نزد امامیه شرکتی است که اموال دو نفر یا زیاد

 شود. ج( پس ممزوج نمی

 تواند باشد. وال میج( ممزوج جز ام

 تواند باشد؟ ج( دین چگونه جز اموال می

 س( کالً یک کسی مثال بدهکاری دارد یا طلبکاری دارد.

 ج( این جز، عین است یا جز اعتبار؟

 رسد. س( نه طلبکار است، مثال ده هزار تومان طلب دارد، این عین است همین دینش مثال به بچه اش می

رسد؟ فرق بین حق و عین را  رسد، یا عین می رسد، آیا این حق می اش میج( نه، همین طلبش به بچه 

 شود یا قیمت؟ شود یا عین؟ پالس منتقل می گذارید؟ حق منتقل می گذارید یا نمی می

 س( حاال چه بسا یک باغی دین او باشد، البته غیر از ارث است 

 اعتبار؟ سهم حتماً عین نیستج(یکی ازچیزهای مهم سر فصل ها همین است که آیا عین یا 

 دانید؟ س( آیا غیر از عین بقیه را اعتبار می

 ء است. ج( خود سهم، من سهمی را طلب دارم و آن سهم هم قیمت دارد، غیر از عین است، عین شی

 کند؟ س( نه، آیا سهم با دین و منفعت و حق فرق نمی

 ج( در تقسیمش عیبی ندارد که فرق بگذارید.

 اعتبار مالی است مثل چک و پول است.  س( چون سهم یک

صد « طلب دارم صد هزار تومان» تواند نسبت به اعتبار باشد.  تواند نسبت به عین باشد و می ج( طلب می

 هزار تومان غیر از صد هزار پارچ، یک وقتی صد هزار تا پارچ طلب دارم، طلب دارم صد من گندم 

 د هم دین باشد و، هم منفعت وهم حق. توان س( اگر طلب شما صد من گندم باشد، می
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 ج( همه اینها قبول 

 ی دیگری باز کنم ) اعتبار( س( پس بنابر این باید اینجا یک خانه

 توانیم دو شق بکنیم، بگوییم دین...  ج( ببینیم آیا خود دین را می

 شود اعتباری باشد شوند، عین هم می س( چهار تایش می

ء باشد و عینی که اعتبار باشد مثل... این مطلب  و معنا بکنید، عینی که شیج( عیبی ندارد که شما عین را د

توانید بگویید که آدم  کنید، دین را می شود و اال اعتبار را چکار می را بگویم که کلمه عین به سهم اطالق نمی

 تواند آدم مدیون باشد قیمت، آنوقت منفعت. مدیون باشد جنس و می

تفاده از یک منزل یک ماشیء که منافع را داشته باشند، منفعت عین است، شرکت در منفعت مثل حق اس

 منفعت از پول درست نیست،

 شود. چون ربا است و جلو آن نوشته می

 گذارید. جای اشکال نیست. س( نه، پول را به مضاربه می

 ج( حاال منفعت از سرمایه، در شرکت شکل مضاربه 

 شود منفعت از پول س( این می

کند،  نفعت از یک فعالیتی نسبت به پول است، منفعت از ذات پول نیست و لذا ضرر هم که میج( نه، م

کند، سودی دارد و استهالکی دارد.  کند نه فعالیت، در اجاره معنا ندارد که بگویید ضرر می سرمایه ضرر می

ست که سهامی دارد، از برد معنایش این ا توانیم بگوییم که از اعتبار هم سود می آن وقت در منفعت آیا می

شود آدم سود ببرد، مثال شرکت در سود سهم،شرکت در حق شفعه، حق  شود ولی از سهم که می پول نمی

 شفعه حقی است، برای شرکاء هست در اولویت خرید.

 شود حاج آقا؟ س(سر قفلی هم می

 رعی شما سرقفلی ندارید.ج( سر قفلی از عقودی است که باید وضعیت آن را معلوم کنیم، در عناوین اولیه ش

 س( در همین حد که حق اولویت دارد نسبت به فروش 
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 ج( اگر شرعا این حق ثابت نشده باشد، چه حقی دارد؟

 س( یعنی مستحق حق شفعه نیست؟ 

ج( مستأجر اجاره کرده و حق ندارد آنجا را بدون اذن صاحبش به کسی بدهد و زمان آن که تمام شد، باید 

خواهم به دیگری  خواهم باشم و یا اینکه من در اولویت هستم، اصال می بحقه اینکه بگوید میبرود، الیوجب 

کند که بگوید من چون اینجا بودم، حق پیدا کردم، مگر اینکه حق سرقفلی را  بدهم کمتر از این، ایجاب نمی

 رکت اعمال درست است؟ذکر کنید بعد بگویید باطل است. این عناوین را که در اینجا داریم، شرکت عنان، ش

توانیم به شرکت در عین برگشت بدهیم؟ بدلیل اینکه  حجت االسالم محسنی: این شرکت در دین را آیا نمی

شود این حقی است، یعنی مشارکت در عین که نیست، مشارکت در آن  مشارکت در طلبکاری و بدهکاری می

 حق خاص است....

 تواند جنس باشد؟ ج( حاال آیا آن حق می

گردد به آن جنس واگرنه، عنوانش )عنوان حقوقیش( دین  تواند جنس باشد اما معاذش به؟ بر می می س(

 است...

گویید من حاضرم نصف این طلبم را به شما بفروشم و دو تایی در  ج( شما طلبی دارید مثالً یک تن گندم می

ال که خریدم، ما دو تا شریک خرم، حا کند و می دهید برای من هم صرف می این شریک باشیم یک نرخی می

 در گندم هستیم یا نه نیستم؟ اگر شریک باشیم چگونه است؟

خواهیم عناوین را ردیف کنیم بهتر این است که برنگردانیم بر  س( حرف این است که اگر در مقام تجزیه می

 آن تجزیه باشیم.

 س و یکی اعتبار قیمت.ج( چرا دو نصف نکنیم؟ چرا نگوییم شرکت در دین بر دو نحوه است یک جن

توانیم دوتا یش را بنویسیم اعتبار این و هم  ی اعتبار را اضافه کنیم، می حجت االسالم حسینیان: آن خانه

 دین 

 شود تجزیه کنیم حجت االسالم محسنی: این تجزیه هر مقدار که می
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اختیاری، شرکت قهری، ج( باز آیا اعتبار منفعت دارد یا ندارد؟ عرض کنیم در فهم شرکت در شفعه شرکت 

شرکت مساوات، شرکت غیر مساوات، جوار، لزوم، باطل، صحیح آنچه مورد نظر من است اعمال چگونه است 

شرکت ابدان یا شرکت در اعمال، بنده لوله کشی بلد هستم و شما سیم کشی بلد هستید و دیگری بنایی بلد 

سازیم، آیا  ل یک کنترات، یک ساختمانی را میکنیم در قبو است، همه ما کار بلد هستیم، با هم شرکت می

 این صحیح است یا صحیح نیست؟

» فرمایید یک مقداری اختالف دارد،  حجت االسالم حسینیان: این تعریفی که دارد، با آن مسئله ای که می

أس درآنچه شما گفتید رأس المال ندارد، ر« شرکت ابدان، دو یا چند نفر شریک شوند با رأس المال متساوی

بنابر آنکه هر کدام را سود و زیان به اندازه رأس المال باشد و هر یک شریک »المال همان عمل شان هستند. 

خود را در معامالت مطلق العنان بداند و بالجمله در سهام و سود وزیان متساوی باشند و هریک بتوانند بدون 

 « ی دیگر کار کند نظر و اجازه

کند.  أس المال مساوی ]؟[ یا خودمان بناست کار کنیم؟ این فرق پیدا میج( در این چند تا مطلب شد. ر

ایم ویک جای  مان را ثبت کرده آمدیم شرکت را با پنج میلیون تومان)پنج نفر، هر نفر یک میلیون( شرکت

 کنیم از مهندسی ساختمان تا ساختن مناسبی را اجاره کردیم میزو صندلی و... گذاشتیم، آنگاه کار قبول می

گیریم، یک سوم پول را االن  بندیم بعد جنس می دهیم، با افراد قرار داد می و تحویل دادن آن انجام می

خریم چه کسی  گیریم یک سوم را وسط کار و یک سوم را هم آخر کار میگیرم با پول طرف جنس می می

ش این است که برابر طرف هست؟ شرکت برابر طرف است و ما )شرکاء( یکی مأمور تدارکات است، هنر

تواند بنائی خوبی راه  تواند جنس ارزان تهیه کند. یکی از ما هم می تواند جنس بخرد مثل تاجر می می

ایم و فقط از پول خودمان شرکت را درست  تواند تأسیسات بعد از پول خودمان نیاورده بیندازد، یکی می

گوییم که تو مثال تجارت کردی و مواد را  یکردیم که قرار داد برایمان است. بعد به نسبت مساوی، دیگر نم

خریدی و آوردی، اجرت تجارت تو مثال اینجا یک دهم است، اگر این جنسهایی را که خریدی حساب بکنیم، 

شود یا تو که سیم کشی کردی قیمتش  شود. و تو که نقشه کشی، قیمت نقشه تو چند می چند تومان می
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گوییم چون شرکت سود کرده، از این معامله و از این  مساوی، میگوییم همه بطور  شود، بلکه می چقدر می

قرار داد، مثال ده میلیون تومان، و پنج نفر بودیم. هرنفر یک میلیون تومان گذاشتیم برای این دفتر حاال 

میکنیم. نفری دو میلیون، این باطل است. پس عینی که داریم و رأس المالی که داریم، آن کاری  تقسیم 

 کنیم. ، ما کار بدنی میکند نمی

 س( در حقیقت رأس المال شرکت ما عمل ما است.

ج( نه رأس المال اول، سرمایه گذاری برای درست کردن شخصیت حقوقی از حق ثبت گرفته تا میز، صندلی، 

 دفتر چیزهایی که به آن شخصیت حقوقی، کیان داده است.

 است.کند، موضوع شکرت عمل افراد شریک  س( سرمایه کار نمی

 شود. ج( بله، این باطل می

 س( وقتی سود و زیان مساوی باشد، باطل است.

کنم به این نرخ، او یکی بگوید  ج( اگر اجرت المثل بگیرند، یا به شرکت شرط بکنید، بگوید؟ سیم کشی می

د توان کنم به این شرح، اگر اینطوری باشد که هر کسی مالک عمل خودش است، آیا این می من مهندسی می

 باشد یا نه؟

حجت االسالم محسنی: حق العمل را آنجا متعرض نشد، اینجا فقط اموال را آورده آن فرضی که شما 

 فرمایید اینجا متعرض نشده است که حاال حکم به بطالن و صحت داده بشود. می

 شود؟ ج( اعمال شرکت در عمل چه می

 "کند. نوشته فرمایید فرق می تعریفی که شما میحجت االسالم محسنیان : تعریفی که در اینجا نوشته با آن 

در تجارت بنابر آنکه  "شرکت عمل یا ابدان به آن باشد که دو یا چند نفر شریکند با رأس المال تساوی

 ."هرکدام را سود و زیان به اندازه رأس المال باشد

 ج( و لو کارش بیشتر باشد یا کمتر باشد.

 ، به نظر من این تعریف نقص دارد.س( اینجا اصال بحث کار نیاورده است
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 ج( در مورد شرکت در ابدان به رساله ه رجوع کنید.

[؟[ تناسب دارد یعنی شرکت عملها هستند و لو اینکه   فرمایید که با عنوان  س( بنابر فرض آن مطلبی که می

 رأس المال متساوی باشد یا نباشد رأس المال حضوری در شرکت ندارد.]؟[

 المال در تقسیم سود اثر دارد به نسبت سرمایه ) در شرکت های موجود ( حق تصمیم گیری و...ج( نه، رأس 

س( مالک اعمالشان مختلف است. شرکت بعدی شرکت ) مفاوضه ( است ) در کلیات حقوقی آمده است، 

نچه از مراد از شرکت مفاوضه این است که دو نفر یا بیشتر، عقد شرکتی واقع سازند مبنی بر اینکه هر آ

 آید؟  غنیمت یا تجارت یا حیازت یا میراث یا غیر اینها از فواید و انتقائات( آیا حیازت به حساب می

 کنید. [؟[ می ج( نه، حیازت مثال شما یک مرتعی را 

 کنیم  س( بعد تصرف می

 (لک –شود ) من حاذ  ج( بله متصرف شما می

انتخانات ]؟[ هر کدام از آنها بدست آورد، سایرین در آن آید. بقیه متن کتاب ) از فوائد و  س( جز عین می

 سهیم باشند بطور مساوی یا به اختالف این نوع از شرکت چنانچه گفته شد باطل است (

کنید،  کنم که هرچه تحجیر کردم شما در آن شریک باشید شما یک جای دیگر تحجیر می ج( من شرط می

کنیم در حالیکه هر کدام از ما مالک آن چیز  را تحجیر مینفر که هستیم هر کدام ما یک جای  2مثال 

 گوییم همه شریک هستیم، این باطل است. شویم که تحجیر کردیم ولی می می

گویند پدر آقای الف که مرحوم  حجت االسالم محسنی : این را در ارث هم گفتند مثال پنج نفر که هستند می

 شد هر چه ارث ماند برای همه شان باشد. ]؟[

 ج( شرکت وجوه اعتبار 

ج حسینیان : ) شرکت وجوه: این نوع شرکت جایز نیست و آن باشد که دو یا چند نفر در اعتباری که در 

 بازار دارند بدان آنکه مالی در بین باشند...(
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کنیم که همه ما پشت  کنم، پنج نفر هستیم، پنج تا اعتبار داریم، شرط می ج( من پشت چک شما را امضا می

 مدیگر را امضا کنیم چک ه

س( بدون اینکه مال در بین باشد و به اعتبار و اعتمادی که مردم به آنها دارند، قرار شرکت بندند که اشیائی 

تواند، مفاوضه باشد که  را بخرند به طور موجه؟ و بفروشند و سود آن را تقسیم نمایند، البته این قسم هم می

تواند عنان باشد که مثال  یکدیگر هر نوع معامله را انجام بدهد و می هر دو به طور مطلق بتوانند به اعتبار

ی یکدیگر بنابراین ممکن است یک نفر که ممکن است دارای  اعتبار یک طرفی باشد و یا معامالت به اجازه

وجاهت و اعتباری نیست ؛ شخص دیگری که اعتبار دارد شرکت کند و در این صورت سود متساوی نباشد و 

 ه این نوع شرکت باطل است.باالجمل

ارزد. یعنی بانک حاضر است  ج( بنده در بانک، اعتبارم در بانک، امضایم هم در بانک، تا پانصد هزار تومان می

پانصد هزار تومان را وقتی من امضا کنم هر چند پولی هم نداشته باشم بدهد، شما یک میلیون، بنابراین من 

شویم که من هرچه را خریدم بتوانم از اعتبار  ارم، آییم با هم در شریک میی شما در بانک اعتبار ند به اندازه

 شما استفاده کنم، شما هم هر چه را خریدید بتوانید از اعتبارم استفاده کنید.

 س( یا اینکه شما عمل خودتان را شریک کنید و من اعتبار خودم را بیاورم.

 وجوه باید قاعدتا مبارات باشد. شود یکی از آن عمل و دیگری اعتبار، نه ج( این می

س( این نوع شرکت باطل است، و در کلیات حقوقی آمده است شرکت وجوه عبارت است از اینکه دو نفر 

دارای وجاهت و اعتبارند ولی مالی ندارد، به مدت اموالی را خریداری نموده و به فروش برسانند و پس از 

ایند، این نوع شرکت صحیح نیست. بله اگر هر دو به طور پرداخت مطالبات، زیاده را بین خود تقسیم نم

 اشتراک در ذمه خریداری کنند...

 ج( یعنی هر دو خودشان نسبت به تحویل جنس مدیون بدانند.

 س( یا یک نفر دیگری را وکیل خرید نماید، اشکالی نداشته و ]؟[ متعلق به هر دو خواهد بود.
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آید ضمن اینکه هست، باید پرداخت کند ولی آن موقع بدون  س محسنی: پای سرمایه و پول در میان می

 سرمایه بود.

 کند  ج( یعنی خرید فی ذمه نمی

س( قبال گفته بود عمل مشارکت است اما بدون اینکه هیچ مالی وسط باشد، هیچ پولی ندارند، اما اینجا یک 

ولی یا جنسی را پرداخت کند اگر شود(، باید پ )یعنی مدیون می "اگر به ذمه بگیرد  "تبصره زده است گفته 

 تواند انجام بدهند. اینچنین شود : اشکال ندارد و می

شود جنسی را بخرد و فی ذمه نگیرد؟ بله اگر شرکت حقوقی باشد، بگویند شرکت  ج( مگر در وجوه اعتبار می

 ی شرکت است. ی ما نیست به ذمه مدیون نه ما و به ذمه

 شرکت های حقوقی آورده است.س حسینیان : که عنوان این را در 

 ج( شرکت مفالیس چیست؟ 

 س( شرکت در وجوه و اعتبارات بازاری است که یکی از انواع شرکت وجوه است. 

 ج( آیا در افالس شریک هستند؟

ال بد جز همین شرکت وجوه "س( در این مورد چیزی ننوشته است و گفته به شرکت وجوه مراجعه شود 

اگر هر دو بطور اشتراک در ذمه خریداری کنند و نفر دیگری را وکیل  "خوانیم است، قسمتهای آخر آنرا ب

خرید نماید، اشکالی نداشته ]؟[ متعلق به هر دو خواهد ، چنانچه یکی از آنها نصف منافع خود را تا مدت 

 معینی به نصف منافع دیگری صلح کند.

بدین طریق انجام بشود که قرار بندد که شرکت ذمه عبارت از شرکتی است که میان دو نفر :» شرکت ذمه 

چیزی بخرند ) چیز غیرمعینی( با بها و ثمن موعد دار در ذمه، هر دو به تضامن و هریک کفیل دیگری باشد و 

 متاع را بفروشند و صلح کنند ) هم ذمه باشد و هم ضمانت ( ذمه، ضمانت و کفالت هست.

 تواند باشد. شرط ضمانت هم میج( ذمه اصل شد یا کفالت؟ به شرط ضمانت و بدون 

 ج( که فرق ضمانت و کفالت باید مشخص بشود.
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 س( کفالت در تصرف است و ضمانت در دین است.

 تواند باشد ج( به شرط ضمانت یا بدون شرط ضمانت و کفالت هم می

در ذمه هر دو ندارد نوشته :) قرار بندد چیزی بخرند ) چیز غیر یقینی( با بها و ثمن موعد دار « بدون»س( نه

 به تضامن و هر یک کفیل دیگری باشد(

 ها یا جز خود ذمه؟  ج( آیا این ضمانت و کفالت را صحیح است که بیاوریم جز ویژگی

 س( باید در ویژگی ها بیایند

های  تر از رساله ج( اینها با توضیح بیشتری خصوصیاتشان احصاء بشود به نظر من فرهنگ معارف ضعیف

 اند، وارد شده است  ط وارد شدهعلمیه ای که مسبو

 س( البته شاید گستردگی آن بیشتر باشد ولی دقتش کمتر است

 ج( همچنین چیزی را که الزم داریم اینکه بخش حقوقی آن به تمام اجزا آن و هر چه هست بیاید

 س( شرکت حقوقی؟ 

 ج( بله 

صاحبان سهام در دیون نسبت به تعلق سرمایه به سهام محکومیت » س( چند تا قید دیگر اضافه کردیم 

سهام، وسیله جمع آوری سرمایه های کوچک، عدم توجه به شخصیات شرکا، مسئولیت به نسبت سرمایه، 

 جایز بودن، الزم بودن، مسئولیت نسبت به دیون شرکت.

 ج( مسئولیت شرکاء، یا مسئولیت شرکت؟ 

 ند.س( مسئولیت شرکاء، بعضی مسئولیت دارند و بعضی مسئولیت ندار

دیگر خود شخص مسئول نیستند. یک « محدودیت مسئولیت در حد سهام » گویید  ج( چون آنجایی که می

 پردازیم به مرحله تجزیه. کنید به می بررسی بیشتری می

 توانید کار کنید و همچنین عقودی را شرعی برای احکام شرکت، از رساله استخراج کردن با آقای نقیمی می
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دول تطبیقی دارید و مستندات جدول دارید. مستندات جدول، یعنی مأخذی که ]؟[ مستندات جدول، ج

دارید و جدول تطبیقی که دارید، باید به گونه ای باشد که کسی نتواند به شام اشکال بگیرد و بگوید اشرافی 

عقد ها این  ترکیب ساختاری از عقود اینگونه نیست، تعداد گوییم ندارید، حتی عقود، باید در پاورقی بیاید، می

 است، در پاورقی این قدر تطبیق آن جدول عقود است و ضمیمه آن هم مأخذ آن.

 شود مثال بخش... دانید، هربخشی که تمام می محسنی: حضر تعالی اگر صالح می

خواهیم بگوییم از ابزارهای خطرناک است، این  ج( حتما به عبارت دیگر ساختار سلولی سرمایه که ما می

کنیم بعد در پاورقی آن و هم اینکه کجا جدول تطبیق  کنید که ما به کجای آن اشکال میبخش یک کتاب 

کند این است که آن نه جدول  آن است و کجا مأخذ آن است،؛ فرقی که با جزوه آقای شمس الدین پیدا می

نند حدود تطبیق داشته و نه مستندات. در مستندات و مأخذ داشته باشد ]؟[ را خیلی قوی انتخاب کنید ما

عروه و... که کسی نتواند بگوید اعتباری ندارد یعنی اینکه عبارتش را درست نفهمیده است یا بگوید جدول 

% در شرکت حرف خودمان باشد ولی این 10تطبیق آنان جدول تطبیق درستی نیست. که ممکن است 

ت بیاد بگویند از جدول دهیم نباید بگوید در نسبت دادن شما اشکال وارد اس صفحه ای را که نسبت می

 شد آنها را انکار کرد. آید که نمی تطبیق شما این نسبتها در می

فرمایید ابتدا مالکیت  س( االن هم من که این گزینش های احتمالی را استخراج کردم، همان مطلبی که می

کند، به  ر میدهد یا خودش جدا کا کند و بعد مدیریت سرمایه را به یک عده دیگر می را از ملک جدا می

 روشنی در آن مشخص است یا اینکه سرمایه عمال در شرکت مدیریت را به عهده دارد.

کند معنایش این است که اصال کاری به مالک ندارد مثال طرف خطاب  ج( و یک سری اعالم هایی هم که می

 شان مردم هستند و سرمایه.

شترین سرمایه هایی که سهام یا سهامدارانی که س( چند تا موادی را که ما استخراج کردیم این است که بی

 در شرکت هستند، حق رأی دارند و حق تصمیم دارند.
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% سهم دارد و حق تصمیم دارد و ممکن 21ج( بیشترین سهم، معنای بیشترین سهم این است که کسی 

 ارند.% هم ممکن است هزار نفر باشد و آن هزار نفر هیچ گونه حق نظری ند58است یک نفر باشد، و 

ج( در جلسات مجمع عمومی و جلسات دیگرشان، باید کسانی باشند که مثال نوشته دو سوم سرمایه را داشته 

 باشند.

ج( یعنی ممکن است دو نفر روی هم رفته دو سوم سرمایه را داشته باشند، مدیر عامل و هیئت مدیره نصب 

 کند و بقیه هیچگونه حضوری ندارند. می

کنم که هم لزومش و هم بعد مسئله لزوم اختیار تصرف و هم قدرت جلب  عرض میبدتر آن را خدمت شما 

شود برای افزایش سرمایه و  ی مهمی است. به عبارت دیگر این تفکیک علت می سرمایه ای که دارد مسئله

 یابد، آنوقت مالکیت هم نسبت به سهم تواند سهم مرتبا افزایش پیدا بکند و چون سهم مرتبا افزایش می می

تواند به دیگری بدهد،  تواند ادعای عین بکند و سهمش را می شود نه نسبت به عین و کسی نمی واقع می

آید و حال آنکه جنس ها سر جای خودشان هستند قیمت  قیمت سهم بر اساس عملکرد مدیر عامل پایین می

 رود، جنس اضافه نشده است. سهم ها بر حسب عملکرد مدیر عامل باال می

 ت نسبت به سرمایه همان تفکیک مدیریت سرمایه نسبت به سال است.این مالکی

گویید تصرف در خود  گویید که مالک، مالک عین نیست، مالک سهم است بعد می ج( نه، تفکیک داریم می

 سهم هم به اختیار خودش نیست.

 شود و یک چیز است. س( این دو تا چیز نمی

عین به سهم تعلق گرفت ولی باید همه سهام حاضر باشد، اگر  گویید مالکیت از شود، یک وقت می ج( چرا می

تواند پارچ شرکت را بردارد ولی اگر خواست بماند، حق رأی باید  کسی خواست از شرکت بیرون برود، نمی

شود یعنی یک نفر به  گویید رأی هم به سهم تعریف می همه داشته باشند و به اتفاق آراء باشد آن وقت می

 % که کاره ای نیست.58تواند نظر داشته باشد و هزار نفر به اندازه  % می21اندازه 
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مدیریت  -2اینکه حق رأی مال اکثریت است. اتفاق آراء  -1س( بنابر این سه اشکال اساسی وجود دارد 

 لزوم که آنها قائل به لزوم شرکت هستند. -3شود.  مالکیت جدای از مدیرت سرمایه می

 کند همینگونه میج( ]؟[ سیر تکامل پیدا 

  



 بسمه تعالی

 نظام فکری در سطح عمومی

 12جلسه 

31/5/77 

حجت االسالم و المسلمین حسینی: بحث شرکت را ابتدائاً در تعریف عناوینی که به کار رفته است در کنار 

 این تنظیمی که فرمودید حتماً باید ذکر شود. 

 شود؟س( یعنی اوصاف ]؟[ 

، کلمه در «علم»، کلمه در «شرکت»ها ]؟[ معنی مصطلحات شرعی شما دارید، مثالً کلمه  ج( عناوین. عنوان

، «حق تصرف»، کلمه «اختالف ظاهری»، «ظاهری»کلمه «. اختیاری»، کلمه «حق»، کلمه در «منفعت»

که در این جا دارید شرکت  به نسبت. یعنی آن چیزی را که در این جا، مفرداتی« زیان»، «سود»کلمه مثالً 

«. عقل»است. معنایش خیلی ساده است. مقل، « عرفی»ها یک مفردات دارند. مفرداتش بعضی  ]؟[ این

بسیار است. « حجر»گویند؟ اسباب  می« محجور»، به چه کسی «حجر»اش اصطالحی است، االن  بعضی

 تواند واقع شود. چند شکل حجر میگویید مثالً  هم است. می« افالس»است، ضمناً « زوال عقل« »جنون»

 س( یک فرهنگ مصطلحات.

ج( تعریف درست دقیقش را ذکر کردن، تعریفی که مشخص و محرض باشد، نه اینکه برای خودتان مبهم 

کند به این، در فهم، فهم شما  کمک می« فرهنگ مصطلحات»اش. چون آن  باشد. هم شرعی اش، هم حقوقی

طبقات یا فرهنگ »وصیاتی را که هر کدام از شرکتها، دارا هستند باید با آن زنید. آن وقت خص در این جا می

راحت فهمید. چیزهایی که شما در این جا فرمودید، ]؟[ که هست، انواع شرکت گفتید، شرکت « اصطالحتان

 نوع دیگر شرکت ندارید؟«. وجود»و « أبدان»و « عنان»

 س( در تحریر نبود.

 چی بود؟« عنان»ج( 
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هم « ابدان»است یا ]؟[، « منفعت»است، یا « مال»رعی است که مثالً موضوع مورد شرکت س( شرکت ش

هم شرکتی هم که محصولش سودش برای کسی دیگر باشد « مفاوضه»شرکتی است که کار یا صنعتی را ]؟[ 

گیرد یا  میها را هم در بر  دانم این اعتبارات را چک و این اعتبارات به اصطالح اقتصادی و ]؟[. نمی« وجوه»

 گیرد؟ اینکه، نمی

 کنید؟ ج( پشت چک را امضاء می

 س( یعنی خود چک....

 ج( دفتر چه چک را به نام دو نفر حق برداشت دارند بعد وقتی دو نفر داشتند دو تا امضایشان هم گیر است.

 گیرد؟ س( یعنی کلیه اعتبارات، که اسمش اعتبار است، حتی سهام را هم در بر می

هایی که ذکر فرمودید، دوازده تا   حاال بعداً این تطبیقی است که باید بعداً کار کنیم. حاال ویژگیج( شاید مثالً

« بلوغ، عقل ، اختیار، قصد»حده قرار بدهید؟ یعنی  توانید علی شود[. شرایط عامه را می ]دو[ صفحه اول ]می

 ها شرایط عامه است. این

کنیم،طبعاً مشترکاتش  دا جدا اوصافش را بنویسیم، بعد تلفیق که میها را من به نظرم رسید ابتدائاً ج س( این

 شود.  حذف می

 ج( نه، مشترکاتش را ما لحاظ کردیم ]؟[.

 س( یعنی یک بار نوشتیم دیگر دوباره ننویسیم.

 است. « رد عین»به صورت « رد»در مرحله توزیع سهام. «. رد، تراز، اجبار»ج( قسمت به صورت 

ا با یک پول جمع کنیم، یک جنس دیگری معامله شود. حتی در سهامی که تعادل س( یعنی یک جنس ر

تعدیل باشد، سهام به ]؟[ شرکاء باید نسبت به سهام شرکت، مسؤوالن شرکتشان و یا اینکه بخواهند 

شرکتشان را حذف کنند، سهمی که دارند همان سهم را باید بردارند. اگر سهشمان مساوی بود، باید معادل یا 

 ود جنس را بردارند.خ

 کند؟ ج( افراض چه چیزی را تقسیم می
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س( افراض تقسیم بر اساس وزن وکیل و شمارش و ]؟[ است. تراز هم که اگر تقسیم اساس است، عدم اجبار 

طرف باشد، یعنی اینکه طرف را مجبور بخواهند بکنند که با این صورت شمارش فرضاً شما بیا سهام را بگیر، 

گویند به اصطالح قسمت  بگیر. اگر راضی نشد، مثالً یک وجه خاص ممکن است نباشد، میسهم خودت را 

 اجبار ]؟[.

 اش را هم که معین فرمودید. ج( شرکت حقوقی

س( شرکت حقوقی هم در جلسه قبل همان محدوده بیشتر در نیاوردیم، فقط حاال این از بحث شرکتها، این 

ه دست آوردیم. کتابی که مربوط به اداره کل قوانین و مقررات کشور آرم تجارت را ما به اصطالح کتابش را ب

رسید که بعضی از قوانینش،  است و قوانین تجارت در آن ذکر شده است. در این قسمت به نظر می

ها باید  هاست. ظاهراً امروز فرمودید که همه این ها و این های عمده بحثش مربوط به آئین نامه و مصوبه قسمت

های  خواستم عرض کنم خدمتتان، واقعاً شرکت رداری شود. ویک خانه برایش باز شود. حاال میخصوصیت ب

تجارتی را بیایم، یا اینکه آن چیزهایی که لوازم این شرکتهاست، مثل برات و چک و اسناد و در وجه حامل 

ای باز کنیم که تبعاً  وداللی و آن چیزهایی که در مجموعه قوانین تجارت است، آنها را هم برایش باید خانه

 شود.  همه کتابش را شامل می

 ج( حاال شرکت در، االن در عقود اسالمی هستید؟

س( االن ما عقود اسالمی را شروع کردیم به این دلیل که محدودتر است، دوم اینکه از صحیح هایش یک 

 مقدار بفهمیم ]؟[.

[ شرکت است. شرکت که در آنجا محصول گفته ج( مضاربه، بیع است، صلح است ، اجاره است، جعاله اند، ]؟

 شد.

کنیم همه شرکتهای اسالمی را  س( مضاربه هم تقریباً تمام شده است. در این هفته انشاءا.. سعی می

 خصوصیتش را در بیاوریم.

 ج( نه شرکت، معامالت.
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 بیاوریم.س( همه معامالت. بعد انها را هم تلفیق کنیم یک جدول بزرگ نسبت به همة عقود اسالمی 

 ج( حاال تفاوتی بین معامالت و شرکت هم دیده اید؟

دهد، در تعریفش که حداقل متفاوت است. بعضی اختالف  س( معامالت گاهی خود فرد، معامله صورت می

هاست، بعضی هایش مشترک است، بلوغ و عقل و اختیار و این چیزها مشترک عام اند. بنابر این یک کار 

ها را منذوج کنیم،  ها را خصوصیاتش را بررسی کنیم و بعد مرحله دوم این ا ما ایناست که به صورت جدا جد

ها را طبقه بندی کنیم. اولویت بندی  ترکیب کنیم در یک جدول مشترک. مرحله سوم این که بیاییم این

یک سؤال  ها را آخر بیاوریم. آن وقت تر است یا محوری تر است اول بیاوریم، تبعی کنیم و عناوینی که اصلی

ها را حاج اقا از کجا باید به دست  هم راجع به قوانین ترکیبی که االن مثالً مطرح است، از قوانین اسالمی. این

 بیاوریم.

 ج( قوانین ترکیبی یعنی چی؟

کنند این را  س( یعنی االن مثالً شرکتها را، شرکتهای حقوقی را فرضاً فرمودید با قوانین مختلفی ترکیب می

گذارند، همه این قضایا را به صورت اسالمی در آن  کنند. بانک را، پولهایی که در بانک می می اش اسالمی

 آورند. در حقیقت اقتضای آن حکم است. می

گویم  کنیم بعضی از عقود را می آیند مفرداتی را که یک ساختار انتخاب می ج( یعنی به عبارت دیگر وقتی می

 شود. این جای آن با وکالت درست می

کنند، پنج تا عقد  آیند درستش می ها خودش یک. .. دیگری دارد. یعنی اینکه مثالً بانک را می س( خوب این

 کنند.  را با هم ترکیب می

 ج( عقد باید همین عقدلهایی باشد که شما این جا آوردید؟

 دیگر.کنند یا جاهای  کار می« شورای نگهبان»ها مفرداتش است. نحوه ترکیبیش را فرضاً  س( این

 ج( نحوة ترکیبش که، مفرداتش این جاست، ترکیبش هم آن ساختاری است که موضوع معین کردند. 
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خورد،  س( یعنی بر اساس همان شرکتهای حقوقی. یعنی بیاییم چک کنیم، این جایش مثالً به مصالحه می

 خورد، این جایش به بگوییم بیع است. بگوییم مصالحه است. این جایش به بیع می

خواهید در مراحل  آزاد ]؟[ در هزینه، مشروط به قرارداد. انشاء ا... این چیزهایی که برای کارتان میج( 

 دهید. اش همین کاری است که انجام می مختلف چه چیزهایی است؟ االن یک مرحله

 باید داشته باشیم. نحوه تعاریف و عناوینی که الزم به تعریف« تنظیم فرهنگ مصطلحات»س( اول ما یک 

آییم اوصاف همه این عقود را جداگانه در بیاوریم بعد ترکیب کنیم و در یک جدول مشترک  است ]؟[ بعد می

که زیر هر وجهی را متناسب با آن عنوان که در جلویش است، ضربدر بگذاریم. تقریباً جدولمان طراحی شود. 

وصافی که به دست آوردیم. ببینیم بعد بیاییم تعیین اولویت کنیم نسبت به عناوینی که به دست آوردیم، ا

 اصلی، فرعی، تبعی هایش کدام است؟ تا این جایش برایمان روشن شود. 

 خواهید در هفته آینده بکنید چیزی االن، ابهام دارید؟ ج( یعنی به عبارت دیگر شما برای کاری که می

 س( تا این قسمتش ابهامی ندارم.

 نرسیدیم. « تحلیل»است. به « تتبع»ر ج( یعنی به عبارت دیگر هنوز کارمان در دو

را بگذاریم ستون اول، « مشترکاتش»اش هم باید ]؟[ بله  س( نه حاج آقا. بعد از این تازه باید کتاب آن طرفی

، البته طبقه بندی از انواع باید شروع شود به نظر بنده نه از اوصاف. مثالً بگویم معنای «مختلفات»بعد برویم 

یحی است، تنها شرکت صحیحی که است، شرکت عنان است. این را باال قرار بدهیم شرکت عنان، شرکت صح

بعد به ترتیب بیاییم پائین. شرکت ابدان و غیره. آن وقت یک طبقه بندی بعد از این طبقه بندی در اوصاف 

ک نسبت رسد محوری ترین بحثها باشد، تمل فرمایید به نظرم می داریم. که مثالً همان اوصافی که مصداق می

آید  ها مثالً می به عین باشد، حق اداره مال دست خود طرف است. شرکت عقد جایز است، الزم نیست. این

 گیرد در طبقه بندی اوصاف.  اول قرار می

 ج( این شرکت ظاهری که فرمودید اختالف است نه انتظار، کل نظر این است که باید با صلح شود در آنجا؟

 ین طوری بود. س( ظاهراً این نظر امام ا
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 ج( شرکت در حقیقت دچار اشکالی است.

س( شرکت واقعی مالک ما است. یک فصل دیگر هم حاج آقا عناوینی که االن در این مواد قانونی است، این 

عناوین متناظرش با قوانین موجود، به صورات مفرداتش نه قوانینش، اینکه فرضاً الزمه این که شرکت واقعی 

کند؟ شرکت ظاهری باشد چه طور  در معادالت موجود چه تغییر و تحوالتی ایجاد میانقضاء است، این 

 شود؟ ثمرات این مواد قانونی در معامالت اسالمی این هم اگر باید تحلیل بشود. می

کنم نسبت به یک شرکتی که اختالط، اختالط ظاهری دارند. جوابش را ببینیم  ج( من یک سؤالی طرح می

تومان داریم، مثالً حاال بیشتر. من صد هزار تومان دارم، شما هم صدهزار تومان دارید، چه طوری... ما صد 

دهم به شما، که شما گوسفند  شو دویست هزار تومان. دویست هزار تومان را من می گذاریم با هم دیگر می می

شود  مان هم نمیتومان، دیگر با دو تو 89خرید بگویید حاال شد  آیید وقتی گوسفند می بخرید. شما نمی

 گوسفند خرید، دو تومان را برگردانیم.. بعد هم برای خودتان بخرید گوسفند هر چی شد.

 س( انتزاج در مال صورت گرفته است.

 ج( یعنی انتزاج در مال صورت گرفته باشد. 

 س( بله.

 ج( اختیار هم داده شده باشد به خرید گوسفند.... 

 س( بالواقع انتزاج عنوان بوده است.

 ج( انتزاج مال است. 

 آید در مضاربه و این چیزها دیگر. س( انزجاج مال باشد، آن وقت رابطه بین عامل است و کارفرما که می

ج( آن وقت کسی که چوپان بوده است، رفته گوسفندها را به ضرر یا به نفع برگردانده است. این به نسبت 

 ت[.اش شریک است و آن هم ]به همین صورت شریک اس سرمایه

 س( یعنی حق عاملیت هم این مثالً ]؟[

 ج( نه، شریکشان. قرارداد را به چوپان بسته اند. 
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 س( پس دو نفر هستند، پول دادند دست شخص ثالثی. 

 دهیم.  ج( گفتند که حق اجرت را هم سالی اینقدر می

بت به سهام، همان قواعد س( پولها را به دام منزوج کرده اند، بعد پول را کالً داده اند دست شخصی، این نس

 شرکت، ظاهراً ]؟[.

 ج( واقعی است. یعنی انتزاجش و شرکت عنان ]؟[ انتزاج؟

 س( بله.

ج( حاال عین همین اگر دو نفر اختیار دادند که دو تا ماشین بخرند، پول هر ماشینی را هم، هر کسی علی 

 حده داد.

 س( پولهایش هر کدام مشخص است.

 ج( ]؟[

 سهام اگر به نسبت بخواهد تقسیم شود چگونه است؟س( آن وقت این 

 ج( این صحبت از شبیه هم بودن هم نیست. یک نمونه دارد یک شماره دارد.

 س( این اصالً یک مدل دارد، آن مدل دیگری دارد.

توانیم دست دوتایی به عنوان ]؟[  ج( نه این یک شماره دارد، آن یک شماره دارد، اصالً جدا ]از هم است[. می

 دست مثالً شخص ثالثی؟

 س( محصولش را بیاورد تقسیم بکند؟ 

گیرد، دیگر خودش عامل است مثالً گاهی آن ماشین را  ج( بله، مثالً شخص ثالث که این دو تا مال را می

فرستد طرف مشهد. بر حسب مسیر  فرستد به طرف مشهد، گاهی آن ماشین را، گاهی دو تائیش را می می

تلفش است. این طوری نیست که سودهای یک مقدار باشد. آیا این دفتر حساب مسافرت هم سودهایش مخ

 معین کند برای هر ماشینی، علی حده و سودش را به مالک خودش بدهد، روی هم بریزد، یا نصف کند؟

 س( ظاهراً این طوری است که سود هر کدام جدا باید باشد. 
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 ج( ]؟[

 رسد که ]؟[. این طوری به نظرم میس( البته این من باید مجدداً تطبیق کنم. 

 انجام شود؟« صلح»ج( اگر سودها، اگر پولها را در هم ریختند باید حتماً به 

 س( اگر پولها را روی هم ریختند باید مصالحه شود.

 ج( پس عنوان شرکت ظاهری، یعنی این شرکت را شرع قبول ندارد، مگر به صورت تنازعی. 

 یک عقد دیگر است. از عقود دیگر نیست. مضاربه صلح. خودش« صلح»گوید، اصالً  س( می

 ج( خوب شرایط صلح را ]؟[

از قبیل تملیک عین، یا «. رضایت و سازش طرفین برکاری»س( شرایط صلح هم ]؟[، صلح عبارت است از 

 منفعت، اسقاط دین یا حق. 

 ه است.شود؟ قاضی حکم را اثبات کند. مثل اختالط که این گون ج( صلح اجباری هم می

س( اختالط باید آخر کار صلح کند و راه دیگری ندارد. یا صلح کند یا اینکه سهام را به نسبت میزان وارد 

 شدن جنس خودش در تجارت بگیرد. 

 ج( جنس که صورت حسابی که ندارد.

 س( صورت حساب جدا نکرده است. 

 س( ]؟[

 ( صلح کن که عقل علی حده است.2س 

تالف اگر ظاهری باشد، مجبور هستند طرفین صلح کنند، راه دیگری ندارند. چون فرمایید که اخ ج( شما می

از اول کار، کار روی اساس درست نیست. وقتی کار روی اساس درست نباشد یعنی از اول، شرکتشان، 

 محقق نشد. یک اختالف ظاهری شده، که حاال در آن ]مبهم[ هستند.« شرکت»

 کند که صلح کنید. ی، حکم میس( این حکم شرعی صلح است. حکم قاض
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اش این است که نزاع به صلح  س( خودش علی حده است. در صلح الزم نیست نزاع قبلی باشد معنی

 انجامد. می

 ج( خیلی خوب. 

 س( ]؟[ خودش مطلبی است، یعنی در مقاطی و در شرایطی ]؟[.

شرکت بگذارند، این را شرع ج( یعنی اگر شرایط شرکت رعایت نشود و در نزد خودشان، همین گونه قرار 

 انجامد. گوید این اختالفی که پیدا شده است به صلح می قبول ندارد، بعد هم می

  

 والسالم




