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١٧٦٩ 
 واليت نظام مباني اصول فلسفه

 جامعه در علم تأثير موضوع:
 ٢٩/٨/٧٠ تاريخ: سوم دوره:

 ٤١جلسه: 
 فهرست:
 متشرعه) عرف ـ خاص (عرف عرفي نقل تعريف مقدمه:

  تولي موضوع در اعانت بحث: اصل ـ
  است جائر واليت اقامه معناي به بلكه ظلم بر اعانت فقط نه جائر واليت به تولي موضوع در اعانت ـ الف

 دارد قرار واليت نظام در كه است كسي هميشه كننده اقامه ـ
 شودمي لتبدي جائر واليت به تولي به اعانه، معناي باشد واليت بسط اعانه مووضع وقتي ـ
 باشند داشته تمايل او به مردم كه است ميزاني به تولي قدرت و است متكي تولي قدرت رفتن باال به ظلم بر قدرت ـ
  است جائر ولي واليت به تولي حكم در قاصدا غير ولو واليت اقامه نتيجه: ـ

 نيست آن مخصص مورد، و دارد اطالق مفهوماً واليت، به تولي ـ ب
 آنهاست واليت به تولي معناي به كفار گيري موضع از ولي گيري موضع تأخر ـ
 كـه  طـور  همان گيرد، قرار ظلم بر اعانه موضوع تواندمي ذاتاً جائر واليت به تولي است، شدني غصب واليت خود چون ـ

 نيست جايز شرعاً شما ملكيت تحت مال به تصرف
 دارد موضوعيت بلكه ندارد طريقيت واليت ـ
  است ظلم نيز خارجاً جائر واليت بسط ـ
  نيست شرع به مقيد و است جائر او كه است اين فرض چون باشد، شرع قيد به مقيد شودنمي جائر واليت به تولي ـ

 متكلمين ديدگاه بنابر واليت اثبات :٣ جديد بحث
  است رسالت و معاد بر مقدم عدل و هستند عدليه متكلمين ـ الف ـ
 حكومـت  و واليـت  ماننـد  مهـم  موارد در و باشد جزئيه امور در منحصر شارع جانب از نهي و رام گفت توانمي آيا ـ ب ـ

 باشد؟ نرسيده دستوري
  فروع شئون از نه است اعتقادات اصول شئون از واليت حكم ـ ج ـ
 معناستبي امامت بدون عدل و است عدل توصيف در اصل امامت ـ
 دارد وجود ظاهريه امامت تا مختلف مراتب در امامت ـ
 هـم  ظـاهري  امامـت  سنت و كتاب از فقها استنباط ظاهري علم حجيت مانند بلكه نيست تكوينيه امامت فقط امامت ـ

 است حجت



 



 
 تعالي بسمه

 متشرعه) عرف ـ خاص (عرف عرفي نقل تعريف مقدمه:
 آورده عنـوان  يـك  تحت متعدد مصاديق اگر كه بود اين درباره گذشته جلسه بحث حسيني: سلمينالم و االسالم حجت

 كـه  جديـدي  مصداق بر شامل عنوان يك اطالق بگوييم اگر و است مخصوص سابق عناوين خصوصيت گفت توان نمي شد،
 گفـتن  نظـر  در بـا  را لفـظ  يك كه تاس آن نقل نيست، نقل اين خير، است. عرفي نقل اين شود، مي است آن بر متبادر عرفاً
 اسـتعمال  خاص مطلب اين براي »صلوه« كلمه شود گفته مثالً بدهند. انتقال ديگر معناي يك به معنا يك از شباهتي وجه
 و عمـوم  كـه  ديديم اگر لكن و است. شده عرفي يا متشرعه نقل اينها استعمال مثالً شود گفته و صوم و زگوه يا و است شده

 گـاهي  يعنـي  بـدهيم  قـرار  الوحـده)  قيـده  امر(مـع  اين مخصوص هم را كلمه آن خواهيم نمي و دارد شموليت امري اطالق
 مـوارد  تـا  الوحـده)  القيـد  (مع بدهيم قرار مخصوص است فرموده شرع كه اموري اين مخصوص هم را زكوه كلمه گوييم مي

 خـاص  خصوصيت اين يعني كند، پيدا انتقال ديگري ايمعن به معنا يك از كه است نقل به نيازمند مورد اين نگيرد. را ديگر
 مـثالً  باشـد  داشـته  اطـالق  معنا اين به نسبت اش عرفي تبادر عنوان آن كه بشود عنواني اطالق قيد است شارع نظر در كه

 يـك  و خـاص  اركـان  و خـاص  هيئـت  يك داراي (كه گيرد مي دعا عنوان به را نماز هم يعني دارد اطالق صلوه، عرفي تبادر
 اگر حاال گيرد.مي هم را ادعيه اين خواندن نفس حتي و كميل دعاي مثل را مناجات و ادعيه ساير هم و است) خاص معاني

 اسـتعمال  الوحـده  القيـد  مـع  است) خاص قيود اين داراي (كه خاص دعاي اين و خاص نماز اين در را صلوه كلمه بخواهيد
 نيـاز  يا و دارد نياز نقل به امر اين لذا و نشود بقيه شامل تا بدهيد جا مفهوم در و بياوريد اطالق آن در را قيود اين بايد كنيد،

 نقـل  كـه  بعـد  تـا  كنيـد  مي استعمال مجازاً ابتداء را اين ولي بزنيد بايد را قيد اين و دارد الزم حتماً را قيد البته دارد، قيد به
 متوجـه  ديگـري  فـرد  ببـرد  كـار  بـه  معنا اين از غير در را صلوه لفظ كسي اگر ك آنجا تا كند مي پيدا متشرعه نقل و عرفي
 به و بلي دهند مي جواب نه؟ يا ايد خوانده ناز كه شود مي پرسيده مثالً كند. نمي پيدا (عرفاً) ذهن به انسباق يعني شود، نمي

 معنـي  در را دعا ك شود نمي منسبق ذهن به اصالً يعني است. خوانده نماز كه شود نمي گفته خوانده كميل دعاي كه كسي
 عـرف  يعنـي  باشد خاص عرف اينكه از (اعم عرفي نقل از پس ذهن) به گرفتن (سبقت ذهن به انسباق پس ببرد. بكار صلوه

 بـر  در را آنهـا  و شـود  نمي اند بوده شارع مخاطب زمان در قبالً كه ديگري افراد شامل نقل اين و است عام) عرف يا متشرعه
 اكـرم  نبـي  بعد و »صلوه« شود مي گفته دعائي هر به شارع از قبل زمان يعني است. شده انجام لن گوييد مي چون گيرد نمي
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 بـه  سـپس  و خـوانم  مـي  مـن  كه گونه اين بخوانيد نماز يعني اصلي و توموني را صلوكما فرمودند سلم و آله و عليه اهللا صلي

 قرينه آوردن با و مجازاً كار اول است، شده اين وهصل معناي كه اكنون و شد خاص اركان همين »الصلوه اقم« معناي تدريج
 معناي و الكتاب بفاتحه اال صلوه ال »بطهور اال صلوه ال«شد گفته بعد و است حاليه قرينه ،»اصلي يتموني راء كما« يعني بود
 صـلوه  معناي در و داده قرار اصل شارع كه را خصوصياتي و كرد پيدا نقل بتدريج لذا و خاص صلوه اين يعني »صلوه ال« اين
 شد. اطالق آن قيده بود كرده اخذ
 تولي موضوع در اعانت بحث: اصل ـ

 شـامل  بگوييم كه زنيم نمي قيد را آن كدام هيچ و دارد عيني فرض جائز شخص واليت و واليت نظام شد گفته اگر حال
 گـوييم  مـي  يعنـي  دارد شـمول  طالقـش ا عموم كه گوييم مي بلكه بشود، ديگري مورد آن شامل تنها مثال و نشود مورد اين

 شـما  كه طوري همان گيرد. انجام واسطه بال يا و بگيرد انجام وسائطي به خواه سرپرستي، اين است. سرپرستي برابر واليت
 حضـرت  عليه) اهللا (لعنه يزيد گوييد مي مثالً دانيد، مي قاتل نيز را بالمباشره قاتل همچنين دانيد مي قاتل را تسبيب با قاتل
 و بـود  نيامـده  كـربال  صحراي به كه يزيد خود يعني است التسبيب با قتل اين و كرد شهيد را عليه) اهللا (سالم الشهداء سيد
 دانيد. مي عرفي انسباق هم را انسباق البته

 است جائر واليت اقامه معناي به بلكه ظلم بر اعانت فقط نه جائر واليت به تولي موضوع در اعانت ـ الف
 اسـت  ظلم بر اعانت فقط نه مطلب اين لذا و باشد جائر واليت به تولي موضوع در اعانت كه است واليت نمودن اقامه اين

 در يعني نظام) در (البته است شده جائر واليت به تولي كه است اين معنايش باالتر بلكه است واليت اقامه اين، معناي بلكه
 ست. شده نرك آنجا در فرد اين كرد مي تولي ايجاد كه نظامي

  دارد قرار واليت نظام در كه است كسي هميشه كننده اقامه ـ
 اقامـه  يعنـي  اجتمـاعي،  واليـت  اصـالً  چـون  چـرا،  دارد، قـرار  واليت نظام در كه است كسي كننده اقامه هميشه يعني

 كـه  اسـت  سرپرستي ديگري و فردي سرپرستي يكي هست مطلب دو عبارتي به نيست فردي اقامه و سرپرستي اجتماعي،
 نظام. به تولي و شخص به تولي ديگر عبارتي به و دهد مي انجام واليت نظام يك

 كـه  شـد  گفتـه  برهـان)  نظر (از استناداً نه و كنيم مي ذكر ذهن به تقريب براي فقط تشبيهاً و تمثيل را مطلبي اينجا در
 بـه  بـود  كرده تلگراف هم سفير بعد بود، زده او به سيلي و بود خواسته روسيه خارجه وزير را روسيه در ايران سفراي از يكي
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 وزيـران  هيئـت  ولي بود كرده طرح وزيران هيئت در را مطلب واليتي آقاي جناب بود. گفته را جريان و ايران خارگه وزارت

 بلـه مقا موضوع در گيري تصميم بودند گفته هم آنها و بودند داده رجوع قوه سه ران بهس و كند حل را مطلب بود نتوانسته
 فرمـوده  امـام(ره)  حضـرت  و بودند رسيده امام خدمت لذا و است رهبري مقام شخص به مربوط عمل اين به نسبت روس با

 را رسـيه  سـفير  كـه  بودنـد  فرمـوده  امـام(ره)  حضرت و بودند رسيده امام خدمت لذا و است رهبري مقام شخص كه بودند
 دقـت  (اينجـا  است زده نظام منصب صاحب گوش به بلكه نزده شخص گوش به سيلي او چون بزنيد. او گوش به و بخواهيد

 ايـن  گوش به دكان صاحب و كند مي نزاع جنسي خريدن مثل جزئي امر سر بر آنجا در ما سفير گاهي مثالً يعني دارد) الزم
 سياسي) منصب صاحب (يعني خارجه امور زير گاهي ولي است شخصي امر اينجا در شناسد، نمي هم را سفير اين و زند مي

 به احترام كه همانطور يعني است زده نظام گوش به اين صورت اين در زند، مي او گوش وبه خواهد مي را ما سياسي نماينده
 است. نظام به توهين آن به توهين ايضاً است نظام به احترام نظام، نماينده
 مطلب دو يعني است واليت نظام به بوطمر اين تولي بسط موضوع در اعانت شود مي گفته وقتي داريم، واليت نظام پس

 است. واليت نظام به مربوط دومي اين و تولي بسط ديگري و تولي يكي هست
 مگـر  باشـد،  ركـن  كـه  كسي براي و است نظام به مربوط جديد تولي اقامه و جديد تولي اقامه يعني بسط در اعانت پس

 كنند؟ مي چه بسط امر در نظام يك اركان
 اسـت  ظلـم  قطعاً چند (هر نباشد تولي مسئله با توأم است ممكن اين كه »سلطه بسط« يكي دارد جودو اينجا در امر دو
 مـردم  چون گفت تولي شود نمي اين به لكن است) ظلم اين بوده قبالً كه ميزاني از بيشتر ظام يك تسلط شدن اضافه يعني

 كنند. نمي پيدا جائر ولي اين به دلبستگي به وتعلق پذيرند نمي را او واليت مردم يعني شوند نمي او به متولي
 شود مي تبديل جائر واليت به ولي ت به اعانه، معناي باشد، واليت بسط اعانه، موضوع وقتي ـ

 و شود مي خارج اعانه معناي از اصالً بگوييد كه است صحيح اينجا در شد »واليت بسط« موضوع، وقتي اينكه دوم مطلب
 شود. مي جائر ولي واليت به تولي

 و دارد اطـالق  كه كنيد مي دقت اعانه معني در اينجا در »حرام ظلمه في الظالمين معونه« شود مي گفته كه است گاهي
 عرفـي  تبـادر  در و سرپرسـتي  يعنـي  تـولي  دارد. اطـالق  »تـولي « گوييـد  مي و است باالتر قدم يك گاهي و شود مي شامل

 قصـد  كسـي  چـه  بـه  نسبت باشد، تولي تحقق شرط قصد، يعني باشد قاصداً كه نيست نظر مورد خصوصيت ،»سرپرستي«
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 كننـده  اقامه به نسبت اينكه جواب باشد نداشته قصد ك شود نمي باشد داشته تولي كسي اگر كه صورتي در نيست؟ شرط
 (در اينكـه  نفـس  نباشـد.  واليـت  بـه  متولي هم خودش و كند مي عمل نظام طريق از كه كسي به نسبت يعني نيست شرط
 (چـون  اسـت  ظـالم  ظلـم  در شريك و است گرفته قرار واليت نظام در پس كند مي ايجاد را ديگران تولي و است آگاه نظام)
 ك كسـاني  مظـالم  در و اسـت  شـريك  هـم  و اسـت)  كرده ايجاد را او تولي بسط و است گرفته عهده به اينجا در را او نيابت

 (قـبالً  انـد  شده اضافه كه اي عده و شده زياد آنها دلبستگي كه كساني هالبت است. شده زياد آنها دلبستگي فرد اين بوسيله
 شـخص  ولـي  شناسـد،  مي هم را ظالم و دارند هم علم و قصد دسته دو اين كردند) پيدا دلبستگي حاال و نداشتند دلبستگي

 بسـط  كـه  نيسـت  ايـن  از غيـر  واليت ومنزلت موضع ولكن ديگرياست مقصد يك بخاطر و ندارد قصد كنند) (اقامه فرد اين
 است. فرعي كارهاي آن سوم و دوم كارهاي و بياورد را واليت

 كنيد). (دقت شودمي پيدا ظلم بر قدرت كه است تولي بسط و تولي پيدايش توان و قدرت بزور عني
 باشند. داشته تمايل او به مردم كه است ميزاني به تولي وقدرت است متكي تولي قدرت رفتن باال به ظلم بر قدرت ـ

 نفسـه  بـه  ظـالم  نشـود،  متمايـل  ظالم طرف به عمومي تمايالت اگر يعني است. تولي رفتن باال بر متوقف ظلم بر قدرت
 ميـل  او بـه  مردم كه ميزاني به و باشد داشته تولي قدرت كه ميزاني به مگر شود نمي جاري جور، واليت يعني ندارد، توانائي
 كنند. راحمايت او داشته

 ا مطلـب  ايـن  عام نحو به ها آن از است، شده صحبت تولي امر در ظلمه با همكاري درباره كه را آنچه تمام يا اكثر تقريباً
 است. هم بررسي و رجوع قابل كه شود مي ستفاده
 چطور؟) متنفرند او از همه كه صدام حكومت مثل در (س:

 را صدام كه هستند هم اي عده يك البته و ندك مي اقامه را صدام حكومت كند، حفظ را جانش خواهد مي اينكه دليل به
 به خدمت كه جائر اطرافيان يعني باشند داشته نفرت جور از همه جائر يك حكومت در كه نكنيد خيال شما و دارند دوست

 ظـالم  حيـات  بـه  وابسته حياتشان اصالً عده يك و دارند طرفدار اينها حجاج و صدام مثل و دارند دوست را او كنند مي جائر
 بـا  اي عده است ممكن البته داشت. نخواهند هم ... و اجتماعي قدرت نتيجه در و نيستند هم آنها برود ظالم اين اگر و است
 تكـه  تكـه  را آنهـا  مـردم  بخـورد  هـم  به صدام بساط اگر دانند مي كه هستند هم اي عده لكن و كنند حركت او همراه رعب
 نافرمـاني  حالـت  يـك  شـاه  نظـام  بـه  نسـبت  كه همين مثالً باشد. تولي ونبد است محال اش مرتبه يك در نظام كنند. مي
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 بگوييد، خواهيد مي شما كه ديگري دليل هر به يا گذشتند خودشان جان از زور خاطر به مردم اينكه حاال شد. پيدا عمومي

 را او حـرف  كـه  رسانديد يجائ به را مطلب اگر شما عني بايست نتوانست شاه ديگر و شد انجام عمومي نافرماني حال هر به
 بكشد را او دارد مي بر اسلحه كه شود مي جاني نفر يك مثل و بكند تواند نمي كاري هيچ ديگر نكند قبول و نشنود كس هيچ

 كشد. مي را اين دارد مي بر اسلحه هم او و
 اجتماعي سطح دريك دباي يعني است تولي خود از غير تولي اقامه نيست) درست اينجا در تولي لفظ صورت دراين (س:

 ظـالم  بقاي همه آخر) تا اول (از سطوح همه در شود نمي ولي باشد خوف شود مي ديگرش سطح يك در چند هر باشد تولي
 چرا نيست. پر شان اسلحه مگر زنند؟ مي را او صدام محافظين خود چرا باشد. ظالم هم باز ذلك مع باشند نداشته دوست را
 هـم  لزومـي  و باشـد  مسـتقر  تواند نمي رعب مطلب بر حكومت ولي باشد رعب تواند مي سقفي كي تا يعني كشند؟ نمي را او

 شما كه ثاني دليل به مگر باشد تولي از كمتر جرمش شود نمي تولي كننده اقامه ولي باشد تولي جا همه در مطلقاً كه ندارد
 سياسـي  دليل يك است ممكن شد گفته قبل سهجل در كه طور همان باشد) خواهد مي چه هر دليل (حاال كنيد ثابت را آن

 نه؟ يا گيردمي را مطلب اين اطالقش كه است اين در بحث اصل ولي بشود ديگري دليل براي علت
  است جائر ولي واليت به تولي حكم در قاصداً غير ولو واليت اقامه نتيجه: ـ

 داشتن دوست يعني عبارتي به و »جائر واليت به تولي« گفت، و كرد لحاظ توان مي را قصد واليت معني در بنابراين پس
 باشـد،  واليـت  اقامـه  و واليت بسط منصب، موضوع كه وقتي »واليت نظام در تولي« گفت توانمي طرفي از و جائر حكومت

 آن قمصـادي  از قطعـاً  كنـيم  ادعـا  خواهم مي بلكه است جائر واليت به تولي حكم در عالماً) ولي قاصداً غير (ولو واليت اقامه
 اسـت  دارا را واليت وضعيه آثار »اقامه« يعني شود بيشتر جائر زور و بشود واقع اقامه شود نمي كه، بگوييم خواهيم مي است.

 گـاهي  مـثالً  دارد. اقامـه  معنـي  چون بيشتر؟ چرا است دارا را آن از بيشتر بلكه و تولي وضعيه آثار بياني به و آن از بيشتر و
 ايشـان  مباشـرتاً  و شخصـاً  چـون  بگوييد، توانيد نمي داريد، مي بپا را نماز كه هست هم وقتي يك و خوانيد مي نماز كه است

 باشد جائر واليت به تولي بسط نظام سازندگان برپا و كنندگان اقامه جزء چند (هر ندارد دوست را جائر ولي و نداشته واليت
 نيست. »جائر ولي به تولي« عنوان جزء ايشان كند) مي زيادتر را تولي مرتباً يعني
 نيست آن مخصص مورد، و دارد اطالق مفهوماً واليت، به تولي ـ ب



١٤  ·············································································································································································  
 بـر  عنـوان،  حـال  هـر  بـه  كنيـد)  حذف آن از را خصوصيات (اگر »جائر واليت به تولي« امر كه بگوييم خواهيم مي پس

 به تولي جائر، (واليت عنوان اين و است صادق حب) توسعه (بر حب شدت بردن باال بر عنوان يعني است. صادق سرپرستي
 اگر داراست، باشد نظام موضع از كه هم را مصاديقي و اقامه به مربوط مصاديق حتماً دارد فردي مصاديق اگر او) پذيرش او،
 قـرار  قيـد  واليـت  اصـل  براي توانيد نمي كنيد، حذف را فردي) شخصي (خصوصيت شخصي هاي خصوصيت اينها همه در

 را قصد با اقامه خصوصيت اينكه كما واليت، براي بدهيد قرار اصل توانيدنمي هم را تشكيالتي صيتخصو اينكه كما بدهيد،
 مـورد  و دارد اطالق مفهوماً كه كنيد مالحظه را واليت و كنيد حذف را خصوصيات همه پس بدهيد. قرار قيد توانيد نمي هم

 و تـولي  يعنـي  اشـد)  قصـد  بـدون  يا قصد با اقامه يا صشخ در يا نظام در كه باشد اي نمونه نمونه، (چه نيست آن مخصص
 را او بيشـتر  كـه  كنـد  مي پيدا توسعه وقتي جور واليت سرپرستي و رود باال تمايالت شدت كه رود مي باال وقتي جور واليت

 .كند) نمي فرق شود اضافه نظام صورت به يا شود اضافه نفري تك و كمي و فردي صورت به چه خواستن (اين بخواهند
 شـما  است. ذلك امثال و عموم و اطالق مفاهيم و مفاهمه روابط مفاهيم به آنها تقيد كه اصوليين نظر اساس بر بنابراين

 است. افراد منزلت از غير نظام منزلت كه بگوييد و كنيد تمسك اصول اين به توانيد مي
 تآنهاس واليت به تولي معناي به كفار گيري موضع از ولي گيري موضع تأخر ـ

 واليـت  بـه  عملـي  تولي برابر باشد، متأخر به مبتال و ابتالء به نسبت او گيري موضع و باشد ساكت عامداً و عالماً ولي اگر
 شود. مي (جائر) او به تولي بسط در كنندگان قامه ا جزء يعني چه؟ يعني نيست. جائر

 تـرس  از چـه  اينهـا  كردنـد،  شـركت  دريـد ما اجالس در كه كساني اين و صباح ياآل سعودي مردك اين مثال عنوان به
 كـه  دليلـي  هـر  بـه  و زنـد)  مـي  سـرما  بـه  صدام آمريكا دنبال نرويم اگر بگويند (كه باشند رفته صدام ترس از چه و آمريكا

 از هسـتند)  دارا را تشـكيالتي  يك و دارد فرق ينها ا وضع معمولي افراد با (يعني هستند نظام صاحب چون باشد، خواهد مي
 مضـطريم  مـا  و شود ايجاد حادثه بگويند اينكه (ولو حادثه آن در اينها كردند، درست آمريكا و اسرائيل را اي حادثه كه آنجا

 مربـوط  كشـورهاي  در را آمريكا محبت اينها صورت اين در كنند. مقابله و بگيرند موضع اينكه نه كنند مي عمل شركت) در
 ايـن  مسـلمان  ملتهـاي  چه اگر و خودشان نوكرهاي مثل باشد خاص اي هعد يك در اينكه (ولو كنند مي ايجاد خودشان به

 جـزء  كـه  آيـد  مـي  آنهـا  نظـر  به و است آمريكا آنها اصلي ارباب كه كنند مي حس اينها نوكرهاي ولكن نكنند پيدا را محبت
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 بـه  دارنـد  مي دوست را ريكاآم نتيجه در و شود مي آمريكا به آنها اتكاء و آرامش و قلبي اطمينان يعني هستند آمريكا اياالت
 دارند). دوست را خودشان دنياي كه مقدار همان

 فسـاد  و ظلـم  مقدمـه  آمريكـا  بـه  اينها عالقه يعني است مقدمه باب من مطلب اين شما نظر طبق پس شاهرودي: آقاي
 شود. مي

ـ  خود ،»جائر واليت به تولي« كه جاست همين محبت خير، حسيني: المسلمين و االسالم حجت  موضـوع  »تـولي « ناي
 دوسـت  را جـائر  واليـت  نظـام  شود مي خير؟ يا للجائر التولي يجوز هل يعني است. ظالم اعانت مسئله از غير و است حرمت
 پذيرفت؟ آنرا و داشت؟

  خير روايات به تمسك با شاهرودي: حسيني برادر
 آن، امثـال  و صـفوان  شـترهاي  دادن كرايه جريان مثل آنجا در كه روايات درقضيه حسيني: المسلمين و االسالم حجت

 اول است مطلب چند اينجا در است. تجار معامالت قبيل از آن و شود مي عرض اينجا كه است مطلب ازاين تر ضعيف خيلي
 توجـه  بايـد  اصولي لحاظ از را مطلب اين و آورديم كنيم) صحبت آن روي خواستيم مي كه (موردي قيد را »بسط« ما اينكه
 يـك  در دارد. اطـالق  مختلـف  مـوراد  بـر  عنـوان  اين اعانه) عنوان (مثل دارد معنائي يك آن كه داريم نوانيع ما يعني كرد.

 اينكـه  تـا  بمانـد  زنده ظالم اينكه داشتن دوست و شتر دادن كرايه مسئله مثل نباشد بسط آن در اصالً است ممكن مواردي
 پارچـه  آن ،»داوتـاً  لهم الق« مورد در مثالً يا و نباشد. واليت بسط ولي باشد واليت است ممكن مورد اين در بدهد، را كرايه

 را مفهـوم  اصـوليين  روش نظـر  از شـما  يعنـي  است) اعانه چند (هر نياورد بسط كه است ممكن گذارند، مي دردوات كه اي
 ده فوقش و ونهنم سه دو، با و كنيد مي برخورد ده سا كه است گاهي كجاست، تا شمولش و اطالق ببينيد تا كند مي بررسي
 هـاي  نمونـه  پـي  در پـي  كه است گاهي و شود نمي واليت مشمول يا و نبوده ظلمه بر اعانه جزء گوييد مي آوردند كه نمونه

 »اعانه موضوع« اگر كه گفتيد شما اينجا در گرد. مي قرار عنوان اين تحت ولي دارد ديگري خصوصيات كه آوريد مي ديگري
 عنـوان  تحـت  را مـوارد  نه يا شود مي آن شامل اعانه اطالق ببينيد اينكه براي شما بگيرد. قرار »تولي بسط« و تسليط بسط
 كـه  اشـكالي  ديگـر  كرديـد  اضـافه  را »بسـط « كلمه وقتي آنگاه شود.مي آنها شامل اعانه شدكه مشخص تا داديد قرار اعانه

 ديگـر  داديـد  قـرار  مـورد  قيـد  را، بسط كه همين يعني شود مي منتفي كردند ظلم نفس در پيروزمند آقاي جناب برادرمان
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 اسـت،  ظلـم  جائر واليت اصل اگر نيست، ظلم يا است ظلم يا جائر واليت اصل چون چرا؟ نيست. ظلم كه بگوييد توانيد نمي
 نباشد. ظلم آن بسط شود نمي

 جديـدي  افـراد  اًتحقيق يافت افزايش كلومتر دويست به كيلومتر صد از ظلمي نفوذ تحت جغرافيايي منطقه اگر مثالص
 در كـار  بيسـت  مجموع در است ممكن حكومت اين گرفت خواهند قرار واليت اين تحت نبودند واليت اين در حال به تا كه

 منطقـه  به وقتي ظلم دو همان ولي است، نبوده ظلم تاي هيجده و بوده ظلم آن تاي دو فرضاً كه است داشته اولي محدوده
 گرفته صورت ديگر جاي در عوامل، آن در ظلم نفس به كمك گفت توان مي واقع در نييع است حرام يابد جريان وسيعتري

 واليتـي  بسـط  نتيجه چون آيد، مي حساب به ظلم بر معونه ظلم بسط بخود خود گيرد، قرار موضوع »بسط« اگر پس است.
  دانيد. مي ظلم را واليت آن كه شد خواهد

 گرفته؟ قرار حرمت موضوع كه است نفسه به عنواني آيا و است؟ قلمست ظلم خودش واليت بسط آيا شاهرودي: برادر
 كـه  طـور  همان گيرد، قرار ظلم بر اعانه موضوع تواند مي ذاتاً جائر، واليت به تولي است، شدني غصب واليت خود چون ـ

 نيست. جائز شرعاً شما ملكيت تحت مال به تصرف
 آيـا  يعنـي  كنند؟ مي اطالق جائر لقب جائر، واليت نفس به چرا كه كنيم مي سئوال حسيني: المسلمين و االسالم حجت

 مـثالً  را خودتـان  واليت چگونه ندارد؟ يا دارد ايالواليه صاحب واليت، نفس آيا و نيست؟ يا هست شدني غضب واليت خود
 را خودتـان  صـرف ت سـلطه  و تصـرف  اولويت عبارتي به و است) نازله جزئيه واليت (كه را ملكيتتان يعني بخاري و كتري بر

 گذاشت، خودش اتاق در و برداشت من اتاق از را بخاري اين مثالً و آمد كسي اگر گوييد مي و دانيد مي حق ايشي به نسبت
 نيست؟! كس هيچ حق واليت، اصل كه بگوييد توانيد مي چگونه حاال است. كرده تجاوز من حق و واسطه مال به

 كسـي  به نسبت ستمي و ظلم كه است ان فرماييد مي كه همين يكي كنيم مي تقسيم نوع دو بر را حق شاهرودي: برادر
 از كـه  است حقي ديگري دهد مي مالكيت معناي شكل يك به اين كه باشد هم جبران قابل كه بگوييم بسا چه و است شده
 مواردش لحاظ بلكه د،باش نمي معنا) اين (به غصب قابل و جبران قابل ديگر اين و سرپرستي يعني است حضانت مثالً قبيل
 انجـام  حـق  ايـن  اگر يا و انجامد مي ظلم به و است ظلم مقدمه شود غصب حق اين اگر يعني است. مشير عنوان يعني است
 دارد. طريقيت و است پل بلكه ندارد موضوعيت واقع در و است شده اقامه حق نتيجه در يابد
 دارد موضوعيت بلكه ندارد طريقيت واليت ـ
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 نداشـته  شرع در موضوعيت واليت شما نظر طبق اگر كه پرسم مي شما از من حاال حسيني: المسلمين و االسالم حجت

 اصـل  غصـب  بـه  نسـبت  و است! بد اندكرده ظلم دومي و اولي كه ميزاني به يعني داشت نخواهيم واليت غصب ديگر باشد،
  است؟ نگرفته صورت ظلمي واليت

 نبود... ظلم موجب اينها وجود كه كرديم مي (محال) فرض اگر كه گويند مي را همين قطعاً بله شاهرودي: برادر
 هـر  يعنـي  باشـد.  نمـي  كسي حق تصرف در اولويت گوييد مي شما كه فرضي بنابر حسيني: المسلمين و االسالم حجت

 تصـرف  بـر  اولويـت  شـد  بلنـد  خواب از تر زود صبح كسي هر كه اين مثل دارد واليت حق كرد پيدا تصرف بر اولويت كسي
 برسد او از ديرتر كس هر و است كرده چين سنگ صحرا در را زميني كه كسي حضانت مانند شود مي او حق واليت و داشته
 ام. كرده تحجيم زودتر من چون ندارد حقي

 باشد) خدا طرف از كه است قيدس البته (س:
  خواند نمي قبلتان حجيت با مطلب اين ج:

 هست) هم مشير عنوان كه بگوييم حال عين در و باشيم داشته را قيد اين كه ندارد هم با منافاتي هيچ (س:
 عـدل  واله واليـت  اينكـه  و »الواليـه  مثل بشيء مانودي« اند فرموده كه واليت مورد در كه كنيم مي سئوال ابتدائاً خوب

 متـولي  بـراي  كـه  هسـت  ايـن  بر مشعر مطلب اين آيا ذلك، امثال و كارهاست بدترين جور واله واليت و كارهاست بهترين
 خير؟ يا اند داده قرار قيد را قيودي

 ...) بلحاظ ولي اندداده قرار قيد قطعاً (س:
 باشـدو  مـي  (ولي) فرد اين حق پس اند، داده قرار قيد وقتي ولي داريم قبول و كنيم مي تنازل فعالً ما چيزي هر لحاظ به
 نيست. جائر حق

 قيد.) اين به مگر شود مين واقع حق خارجي مصاديق و يعني (ص:
 است. ظلم خارجاً جور واليت به تولي نفس ـ

 است. ظلم عملش اين نفس كرد، غضب را منزلت اين ظالمي خارج، در اگر بنابراين پس
 آري) خارج، لحاظ به (س:

 شود؟!مي چگونه آن بسط شد جور خارج لحاظ به وقتي حاال باشد. مي جور خارج لحاظ به كه داريم قبول فعالً لحاظ به
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 بخشد مي عينيت را خارج آن كنيم فرض اگر (س:
 مبنـاي  در مطلـب  ايـن  البتـه  شدند، مشير عنوان به قائل چون خير، كنيم، مالحظه مبنا اين طبق اگر شاهرودي: برادر

 ... كه نماييم استفاده فرماييد مي كه همانطور است ممكن ادله از ولي باشد نمي قرص خيلي هم فقها خود
 دارد طريقت بلكه ندارد موضوعيت واليت كه حسيني: المسلمين و االسالم جتح

 بـر  اي ادلـه  است ممكن فقها مباني در و است. ضعيف مطلب ين ا ولي بگوييم، اينگونه است ممكن بله شاهرودي: برادر
 ظلـم  بلـه  قطعـاً  رموديـد. ف اشـاره  كه اي ادله همان مثل دارد موضوعيت واقعاً نه نيست قوي خيلي و باشند داشته خالفش

 ندارد. او ظلم در دخالتي هيچ عينيت در مسئله اين كنيم اصالح را ظالم سر موي فرضاً اگر ولي شود، مي
  است ظلم خارجاً نيز جائر واليت بسط ـ

 در بسـط  نه باشد، قيد واليت در »بسط« گفتم من نفرموديد. عنايت كردم فرض من كه را موضوعي به نسبت شما پش
 بشود. كيلومتر دويست فردا بوده او نفوذ تحت كيلومتر صد حاال تا اگر مثالً يعني ش.خود

 ظلم موجب كه اين باب از يعني شود مي ظلم مقدمه، باب از كه شود مي اين اش نتيجه گرفتيد واليت در بسط اگر (س:
 است) شده

  نيست خبري غصب واليت نفس از پس ج:
 شود؟ مي هم اعانه شد بسط اگر كه است اين اصل فعالً حاال حسيني: المسلمين و االسالم حجت

 بله) (ج:
  نيست شرع به مقيد و است جائر او كه است اين فرض چون باشد شرع قيد به مقيد شود نمي جائر واليت به تولي ـ

 والًاصـ  جـا  يـك  تـولي  بـه  نسـبت  چگونـه  شـما  شـده،  اضـافه  تولي به بسط اگر كه است اين دوم قدم حاال خوب بسيار
 االصـل  گوييـد،  مي يكجا جائر؟ به هم آن و ندارد عيبي هم تولي گوييد، مي ديگر جاي در و »الواليه عدم االصل« گوييد، مي

 خـرج  مـا  اال اسـت  واليـت  عدم اصل گوييد مي جا يك يعني ندارد! عيبي جائر واليت به تولي گوييد مي يكجا و الواليه عدم
 داشت! جائر واليت به تولي شود مي موارد درتمام و نيست دليل به نيازي گوييد مي يكجا و بالدليل
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  شرع چهارچوبه داخل در كه قيودي به شود نمي كه را جائر واليت به تولي كه كنيد عنايت شود! مي چيزي چنين اين آيا

 كـه  كسـي  واليـت  به تولي شما وقتي لذا و نيست. شرع به مقيد و است جائر او كه است اين فرض چون كرد. مقيد باشد مي
 دانيد.مي جايز را شرع غير به تولي كه است اين معنايش كرديد پيدا نيست شرع قيود به مقيد

 يـاوجوب  جـواز  بـر  دليـل  موارد آن در يعني باشيم داشته اصل كه اين نه داريم خالف بر دليل آنجا در شاهرودي: برادر
 است. حرمت) نحو به و حكم سلب نحو (به لاص آن از خروج يعني است مقابلش نقل اينجا ولي هست واليت

 شود. مي حرام جائر واليت به تولي پس خوب، خيلي حسيني: المسلمين و االسالم حجت
 خاص) دليل به (س:

 موضوعيت؟ يا دارد طريقت كه خاص دليل به
 ايـن  اقـل  ال آن احتمـال  يـك  دارد. موضوعيت بگوييم قطعاً كه نيست معلوم و كنيم بررسي بايد را اين شاهرودي: برادر

 كـه  اسـت  ايـن  احتمـال  يـك  پـس  كـرد.  را آن بحـث  بايـد  اعانه باب از ديگر داشت طريقيت اگر و دارد طريقيت كه است
 است. تمام مطلب موضوعيت فرض بر و دارد موضوعيت
 را هـائي  تنـازل  ايـن  (البته برويم جلوتر قدم يك تا كنيم مي تنازل شما همراه حاال حسيني: المسلمين و االسالم حجت

 كرديم). نمي تنازل هم راحتي اين به بود فقهي بحث اگر اال و هست ممكن نيست فقهي بحث چون كنيم مي ما كه هم
 هسـتند  آن مخصوص موارد كه بگوييد توانيد نمي واليت، و اعانه عنوان به نسبت كه است بحث مورد نكته اين فعالً پس

 تـأخر  لـذا  و اسـت  حـرام  شـرعاً  بگوييـد  توانيد مي شوند مي اعانه و تولي و واليت ينهاا اقسام بگوييد ازاينكه بعد ضمن در و
 (عمالً). بود خواهد جائر واليت به تولي قبيل از اقامه) امر (در گيري درتصميم

 كنيد). عنايت را قسمت دو (اين داشت اساسي قسمت دو فقها، نظر اساس بر ما بحث اينجا تا
 در توسعه براي و كنيم مي روشس به استناد گاهي و »حرام ظلمهم في الظالم معونه« مثل كنيم مي فتوا به استناد گاهي

 هستند مفهوم تسوعه به قائل آقايان خود گوييم مي بلكه بگوييم ما كه اي توسعه نه نيست. مخصص مورد گوييم مي مفهوم
 است. جايز اطالق و عموم به تمسك و باشد نمي مخصص مورد« گويندمي اصول بحث در آقايان بلكه ايم نداده توسعه ما و

 رد اصـولي  آقايـان  همـه  را) مـورد  دليـل  (بـه  اطـالق  و عموم به تمسك عدم بلكه حسيني: المسلمين و االسالم حجت
 دارد. دليل به نياز مفهوم در مصداق خصوصيت كردن داخل يعني كنند. مي
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 ا خـالف  كند پيدا عملي تولي سازي درحادثه مسلمين) (ولي يهفق گاه هر كه، كرديم استفاده فقها روش از بنابراين پس

 فرهنگـي  اقتصـادي  سياسي، مسائل در مرتباً اجتماعي حوادث زيرا چرا؟ ».الواليه االصل« كه شود مي نتيجه بنابراين ست.
 حادثـه  هـم  شـما  گـر ا حـاال  نشود، پيدا اي حادثه كه زنم مي عالم براي تفريح زنگ من بگوييد توانيد نمي شما و دارد وجود
 ولـي  نكنيـد  چنين شما اگر لذا و است حوادث رساندن سرانجام به و حادثه ايجاد بر حكومت واليت، شأن ولي نكنيد ايجاد
 ميدهـد.  انجـام  جـائر)  (ولي او چون شود مي جايز حوادث) (سرپرستي كار اين اينكه نه كرد. خواهد را كاري همچنين جائر
 آقـاي  جنـاب  فرمـايش  بـا  كنـد  مـي  فـرق  اين (و نماييد ايجاد حادثه بايد شما باشد، نمي جايز او واليت به تولي چون بلكه

 روش بـر  تكيـه  بـا  را مطلـب  اينجـا  (تـا  اسـت  حرام اين و ام كرده پيدا او واليت به تولي نكنم، را كار اين اگر يعني رضائي).
 برويم. جلوتر مرحله يك خواهيم مي حاال كرديم) بيان اصوليين
 از اسـتغناي  اعـالم  بايد يا انسان و نيست سازگار احكام به والتزام رسالت و فقه با مطلب اين كه گفتيم اشكاالت در قبالً

 و نكنـد  فضـولي  تكليـف  در ديگـر  صـورت  آن در و باشد وحي به ملتزم بايد اينكه يا و بزند دست امور اين به و بنمايد وحي
 بدهد. انجام را همان اند گفته او به كه كاري همان
 متكلمين ديدگاه بنابر واليت اثبات :٣ جديد بحث ـ

 كـالم  اهـل  آقايان مبناي بر مطلب ين ا كه دانيم مي و خواند؟ نمي رسالت با مطلب اين واقعاً آيا ببينيم خواهيم مي حاال
 كرديم. تمسك كالم اهل آقايان قول به اشكال) بيان (در هم آنجا در چون شود مي وارد

 است. آن عكس بر درست و نيست گونه اين خير كه يمگوي مي جواب در
 است رسالت و معاد بر مقدم عدل و هستند عدليه متكلمين ـ الف
 چـه  بـراي  قاعده اين و بوده لطف قاعده دليل به است الزم رسالت كه اين اعالم اصالً نيستند؟ عدليه جزو متكلمين مگر
 مصـلحت  شـود،  فـوت  مصـلحتي  بندگانش از خواهد نمي خداوند كه است اين براي لطف قاعده اين گوييد مي بود؟! چيزي
 و حيـرت  نشـوند  ضاللت و حيرت دچار كمال راه در انسانها اينكه براي دهيد مي جواب نشود؟ يا بشود تقويت كه چه يعني

 الزم معـادل  و رسـالت  نبـود  كـار  در عـدلي  اگر آيد مي عدل مسئله شدن روشن از پس معاد اصل يعني چه؟ يعني ضاللت
 آيند. نمي

 ندارد... عيبي هم بيايد اگر ولي است اقتضا ال البته شاهرودي: برادر
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 اسـت  اين معنايش الاقتضا، خواهد؟ نمي يا خواهد مي علت رسالت، به احتياج يعني حسيني: المسلمين و االسالم حجت

 خواهد. نمي علتي كه
 است. بهتر بيايد اگر حسيني: برادر

 در داخـل  اسـت  چيـزي  يـك  هـم  ايـن  بيايـد  اگر و ندارد وبدتري بهتري ديگر، نه حسيني: نالمسلمي و االسالم حجت
 آورد. نمي هم را تعبدي و التزام هيچ و ندارد خوبي هيچ و ديگر چيزهاي
 آورد.) نمي هم التزام عدم (س:

 تفاوتي بي يعني خوب، بسيار ج:
 ندارد) مانعي داشتيد هم التزام اگر (س:

 سـفره  سـر  اگـر  كه است خوردن خربزه مثل ايد نكرده هنري داشتيد التزام اگر ولي باشيد داشته يد،داشت التزام آگر ج:
 گويند. نمي را مطلب اين متكلمين از احدي خوريد نمي نبود اگر و خوريد مي بود

 حكومـت  و واليـت  ماننـد  مهمـي  مـوارد  در و باشد جزئيه امور در منحصر شارع جانب از نهي و امر گفت توان مي آيا ب:
 باشد؟ نرسيده دستوري
 يعنـي  نباشـد؟!  عـدل  بـه  ظلم، به قائل آفريني حادثه درنتيجه توان مي وجود اين با هستند عد به قابل متكلمين مسلم

 بـي  مكان) و زمان در تصرف موضوع (يعني آفريني حادثه موضوع درباره ولي باشند قائل عدل و ظلم به جزئيه افعال درباره
 قطعيـه  كليـه  حـوادث  بـه  نسبت ولي باشد حكم شخصيه جزئيه حوادث براي كه دارد عقلي امتناع امر ينا باشيم!؟ تفاوت

 بعـد  و نـرود  سـنت  و كتـاب  سـراغ  لـذا  و نباشد متوجه كسي شود مي البته و است ممكن باشيم نداشته حكمي اجتماعيه،
 كـه  اسـت  ايـن  ماننـد  ام. يافتـه  حكومت وظايف اثبات براي مثالً را مورد ده اين بگويد و كند، جستجو فقه در را موضوعش

 باشـد.  مـي  ميليـارد  بيست اش ساليانه هزينه مثالً كه حكومتي مخارج براي ايم كرده جمع ريال يك ريال يك بگويد كسي
 رسد. نمي هم ميليون به است كرده جمع كه را مبلغي اين همه آنكه حال

 بحـث  بـا  و نيسـت  مناسب كالن اقتصاد براي و است زدن قدم خرد اقتصاد در است كردن جمع ريال يك ريال يك اين
 ندارد. تناسب سياستگذاري و توسعه
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 لحـاظ  و دارد ايجـاد  قابليـت  جزئي امر در حادثه بگوييم ما كه است اين صحبت اينجاست اصلي مطلب بفرمائيد عنايت
 جعـل  علـت  ثبوتـاً  تحقق امكان حرف لكهب دهند نمي انجام مكلفين كه را حوادث همه يعني بيايد. تكليف و بشود ايجادش

 اثباتاً) نه (و است، حكم
 شود. مي برداشته امكان اين است مطرح عالم كل در عدل كه بشويم قائل ما اگر خوب شاهرودي: حسيني برادر

 شما براي خمر بشرب امكان اينكه صرف به گوييد مي شما كنم، مي اثبات االن خير حسيني: المسلمين و االسالم حجت
 را آن شـما  كـه  نيسـت  تعينـي  »تشرب ال« بودند نگفته شما به اگر »تشرب ال« بگوييد شما آيد مي الزم داشتهباشد وجود

 آيـا  كـه  كـنم  مـي  سـئوال  من حاال دارد. اقتضاء يعني كند مي ضروري را نهي و امر تحقق، امكان گويند مي بلكه خوريد. مي
 ايـن  باشـد؟  جزئيـه  امـور  در بايد تنها نهي و امر آيا و است الزم نهي و امر دبگويي هم اينجا كه نيست؟ آفريني حادثه امكان
 است؟ مطلبي نحو چه ديگر

 آمده؟ مي فقهي نهي و امر بايد كه است اين منظورتان پيروزمند: برادر
  فروع شئون از نه است اعتقادات اصول شئون از واليت حكم ـ ج

 حادثه ايجاد امكان سرپرستي و واليت آيا كنم. مي عرض آنجا با را فرقش حاال خير حسيني: المسلمين و االسالم حجت
 هـا،  ايـن  در آيـا  بسـت؟!  داد قرار شود نمي كرد؟! صلح شود نمي انداخت؟! راه جنگ شود نمي آيا دارد؟ امتناع و ندارد هم را

 حكمـي  آفرينـي  حادثه بگوييم نكهاي يا است؟ قصر و غيت و ايتام موارد به منحصر مواردش آيا و نيست؟ ظلم و عدل امكان
 گرديـد  مي آن درباره هم حكمي دنبال اگر و فروع شئون از نه و است اعتقادات اصول شئون از كه احكام ازاينها باالتر است،

 كـه  كارهـائي  قبيـل  از است آموري آنها ميكنيد، ذكر فروع در شما كه را آنچه و نماييد جستجو اعتقادات اصول در بايستي
 (البتـه  اسـت؟  چگونه تولي و رهبري و امامت و تولي مسئله آيا اينكه، ولي است حكومت نازله موارد و جزئي به ربوطم مثالً
 هستند) دارا غيبت زمان در عدل والت كه نگفته كسي را واقعي رهبري شأن

 كرد؟ استفاده شرعيه ادله از بايستي حال هر به نجفي: برادر
 كـه  كنيم مي سئوال اول ولي كنيم مي استفاده هم شرعيه ادله از كه رسيم مي حاال حسيني: المسلمين و االسالم حجت

 و آيـات  در هللا ا شاء ما الي كه گوييم مي بعد و باشد؟ نداشته رسالت با اي معارضه كه كند مي تمام را آن كلي عقليه ادله آيا
 مطالـب  آن دنبال جزئي امور در و كنيد طرح رهبري و امامت مباحث در رال اين اول شما دارد. وجود دو آن به دليل روايات
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 از يـا  است؟ اجتهاد، و علم حجيت حد در فقط عمل، با ارتباط در را آن مراتب اعتقادات، اصول عبارتي به يعني ببريم. ديگر

 است؟ باالتر عمل و حكم و اجتهاد مسائل
 كرديد؟ تمام چگونه را بودن اصول از پيروزمند: برادر

 معناست بي امامت بدون عدل و است عدل توصيف در اصل امامت ـ
 بعـداً  اهللا انشـاء  و نـدارد  معنايي امامت بدون عدل اصالً است. عدل در اصل امامت، حسيني: المسلمين و االسالم حجت

 چطور؟) اجتماعي امامت در (سئوال: كنيم بحث استناد
  دارد وجود ظاهريه امامت تا مختلف مراتب در امامت ـ

  ظاهريه امامت به رسد چه تا دارد وجود مختلف مراتب در امامت
  فرمايند مي حضرتعالي كه معنائي اين به نه ولي گويند مي را امامت هم آقايان بله پيروزمند: برادر

 حجـت  هـم  ظـاهري  امامت سنت و كتاب از فقها استنباط ظاهري علم حجيت مانند بلكه نيست تكوينيه فقط امامت ـ
 است

 و تكوينيه امامت فقط امامت يعني نيايد؟ حد اين تا شود مي كه است همين سئول حسيني: المسلمين و االسالم حجت
 برسـد  تا است تعالي و تبارك خداوند ناحيه از امور به واقعيه و حقيقي علم وحي، يعني است علم مثل يا است واقعيه امامت

 هـر  اسـت)  عالم تفريح زنگ (كه غيبت زمان در مردم يعني دانيد. نمي مجاز را امامت را بعد به آنجا از و معصومين امامت به
 دهند. انجام خواستند مي كار

 نمايند. عمل دارند كه دستوراتي آن بروند پيروزمند: برادر
 عمل اجتهاد به نماييم عمل اجتهاد به بايستي لذا و رسيم نمي امام حضور به كه ما حسيني: المسلمين و االسالم حجت

 اصـالً  كـه  گـوييم  مي بعداً و است ظاهريه حكومت عين كرد، عمل ظاهريه علم به و كردن عمل ظاهريه علم هب يعني كردن
 بـي  نداشـتن  حادثـه  ايجـاد  فـرض  كـه  كنـيم  مـي  تمام آنجا و است ممتنع حوادث تصرف عدم از و حكومت از جامعه خلو

 معناست...
 چه؟ داشتيم را حادثه ايجاد فرض اگر پيروزمند: برادر
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 واليت اصلي حكم بايستگي آن حكم و داريم نيز را آن حكم داشتيم فرض اگر حاال حسيني: المسلمين و االسالم حجت

 عباد. فرعي حكم نه و باشد
 اعمـال  و رسـيم  مي آن به سازي حادثه در ما كه عدلي يعني گرفتيد، ظاهريه عدل را عدل اين شما اگر شاهرودي: برادر

 فهميم) مي ما كه مقداري همان به هم آن (و »موضعه في الشيي وضع« يعني عدل پس است ظاهري عدل كنيم مي
 كلـي  علم مثل هم واليت است. ظاهريه حكم چگونه اجتهاد در است. اجتهاد عين حسيني: المسلمين و االسالم حجت

 دارد. ظاهريه
 كـه  اسـت  ايـن  عـدل  گويـد  مي واقعدر كه داريم اي ادله ديگر طرف از كرديم، معنا اينگونه را عدل اگر شاهرودي: برادر

 كند. مي حجيت القاء لذا و ندارد حجيت ظاهري عدل آن كه كند مي ارشاد و رسيد نمي آن به چون نزنيد اين به دست
 روايـات  در هـم  نظيـرش  شـود  مـي  افتـاء  از كه است حچيتي القاء عين مطلب اين حسيني: المسلمين و االسالم حجت

 داريم.
 مقـدم  است تفريح زنگ غيبت زمان گويد مي كه خاص ادله آن شما) نظر (به بنابراين پس وبخ خيلي شاهرودي: برادر

 است.
 اسـت  ابان حديث در كه اي ادله قبيل از است اجتهاد در توقف نظيرش مطلب اين حسيني: المسلمين و االسالم حجت

 دسـتور  آنجـا  مگر »بالقياس اخذتني ابان اي يحك و كنيد؟ مي چه را ابان حديث و اهللا كتاب من يعرف شبهه و هذا ان يعني
 است؟ نداده عقلي تأمل به

 كتاب مثل داريم صحت معيار يك اقل ال آنجا شاهرودي: برادر
 نيست؟ كتاب اينجا در بگوييم. خواهيم مي ما مگر است حرفي عجيب حسيني: المسلمين و االسالم حجت
 عـدل  براي اينجا، در ولي گيريم. مي مالئك را تصريحات آن و دارد تصريحاتي كتاب آنجا در حال هر به شاهرودي: برادر

 است. ظلم عين اين و رسيد نمي عدل آن به كه است ارشادكرده ادله آن اينكه اال نداريم، چيزي هيچ
 آن كنيـد،  جمـع  دهـد  مي دستور كه اي ادله با را ادله آن اگر كنيم مي عرض خير، حسيني: المسلمين و االسالم حجت

 نفرماييد... جمع را ادله آن اگر و بگوييد را چيزي چنين توانيد نمي وقت
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 دسته دو اين لسان گوييم مي ما و داريد مي مقدم را ادله دسته آن منتهي شما گوييم مي جمع در اتفاقاً شاهرودي: برادر

 است. مقدم ادله اين گوييم مي بينيم مي اصولي) ضوابط اساس (بر كه را ادله
 كـه  اسـت  آن عقلي بحث اول ولي كنيم دنبال بعد تعالي اهللا انشاء بايد را بحث اين حسيني: المسلمين و االسالم حجت

 حكـم  يـا  اسـت  ارشاد اعتقادات اصول در شرع دستورات گوييد مي شما خودمان) مبناي نه متكلمين لسان (به اينجا در آيا
 است؟ تكليفي حكم اي است عقل حكم به ارشاد آيا شد، اعتقادات اصول جزء اگر است؟

  شود، مي ارشادي حكم باشد، داشته حكم عقل كه فرض به نجفي: برادر
 وجـود  تخلـف  امكان (كه جزئي چيزهاي در شود نمي كه گفتيم عدل بحث در اگر حسيني: المسلمين و االسالم حجت

  نه؟ يا شود مي تمام عقالً اين اآي و باشد؟ نداشته حكم كليه حوادث در بگوييد توانيد مي آيا نباشد، حكم باشد) داشته
طاهرين آله و محمد علي اهللا صلي و  
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 واليت نظام مباني اصول فلسفه

 جامعه و علم تأثير موضوع:
 سوم دوره:
 ١/٩/٧٠ تاريخ:

 ٤٢جلسه: 
 

 فهرست:
  گذشته بحث از خالصه ـ

 شودمي توصيف ظلم و عدل به واليت نفس
  است عليه مولي به نسبت ظلم جائر واليت ـ
 ب است حق والي به نسبت ظلم جائر واليت ـ

  بحث: اصل
 متكلمين مبناي بر واليت بررسي

 ظلم قبح و عدل حسن الزمه الواليه اصاله ـ الف
  است عقليه مستقالت از قبح و عدل حسن ـ
  است محرز عدليه نزد آن امضاي عدم لذا است شده اخذ رجائ واليت موضوع در ظلم ـ
  است محرز انسان براي اقتضاء لذا است بردار ظلم و عدل واليت، موضوع ـ
  است جور واليت امضاي عدل واليت دانستن محدود ـ

 خلقت هدفداري الزمه »الواليه اصاله« ـ ب
 حكومت امر در و صداق م به تطبيق در كمال مالحظه ضرورت ـ
  است حكومت امر در كمال رعايت تابع مصداق به تطبيق در كمال رعايت ـ
 عقل) حكم به ارشاد باب (از حكومت باب در آيه چند معناي از استفاده ـ ج
  هللا يجعل لن آيه ـ ١
 كند)مي نفي را پذير حادثه شريفه آيه (پس است كفر سبيل مراتب اعظم و است عملي  تولي پذيري حادثه ـ
  استطعتم ما لهم اعدو و هآي ـ ٢
  نيست فردي تكليف حكم اين موضوع ـ
 است »قوه« مبدأ كه است اجتماعي ميل و خوف و تمايالت ـ
 است) قوه (مقدمه است اميد و خوف بردن باال براي نيز اسلحه تهيه ـ
 گيردنمي شكل ترهيب بر قدرت تشيالت بدون ـ
 علما سيره و حكومت ـ
 شـيعي)  غيـر  (ولـو  اسـالمي  حكومت هم پيش سال پنجاه و است نبده معصوم زمان در حصرمن حكومت براي قيام ـ ١
  است بوده برقرار
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  است دوم و اول جهاني جنگ از بعد سال پنجاه به مربوط سياست از دين جدائي ارتكاز ـ
 دارد حجيت ظاهريه احكام عين ظاهريه واليت ـ
 كندمي تمام حكومت و فرد ببا در را تكليف خلقت نبودن عبت به اجمال علم ـ
 همديگرند عين حكومت باب انسداد و علم باب انسداد ـ



 
 تعالي بسمه

 گذشته: بحث اي از خالصه ـ
 شود مي تعريف ظلم و عدل به موضوعاً واليت نفس

 در فقهـاء  فتـواي  از آنچـه  بـر  تكيـه  بـا  گذشته بحث در الرحيم... الرحمن اهللا بسم حسيني: المسلمين و االسالم حجت
 قـرار  توجه مورد را كفار تسلط بسط بر اعانه در حوادث ايجاد مسئله ظلم) بر اعانه حرمت فتواي (مثل دارد قرار ما دسترس

 داشـته  تـولي  آن بـه  بايـد  هـم  مردم بگويد و باشد  »حاكم براي واليت بودن اصل« به قائل كه كسي شد مشخص و داديم
 مفهـوم  بـه  توجـه  بـا  يعني (اصوليين) اجتهادي روش وسيله به تولي معني در دقت با خصوصاً نيست. تأويل امر ينا باشند،
 حـدود  كـه  اسـت  اي عقلـي  لوازم اينها نتيجه مفاهمه، عمل در و ذهن به انسباق در مفاهيم آن عقلي خصوصيات و كلمات
 آن بحـث  كـه  نيسـت  مخصـص  مـورد  كـه  اسـت  اين آنها از يكي كند. مي مشخص و معين ما براي را انسباق عدم و انسباق

 گذشت.
 تـولي  اقامـه  يـا  باشـد)  داشته دوست را (كسي باشد داشته تولي شخصاً چه است سرپرستي همان كه »تولي« بنابراين،

 و واليـت  و تـولي  نظـام  در تـولي  قامـه  ا منزلـت  البته شود مي دو هر شامل باشد) نداشته دوست را ظالم خودش (ولو بكند
 بلكـه  شـود)  قياس توهم (كه است باالتر آن اثر فقط نه و است باالتر هم اثرش لذا و است تولي از باالتر مراتب به سرپرستي

 است. سرپرستي در سببيه قطعيه وسيله باشد، »تولي بسط« موضوع، اگر
 شـدن  اضافه يعني تولي بسط از باالتر امري آيا دهد قرار سرپرستي تحت را افرادي سازماني، وسيله به بخواهد نظام اگر

 درواقـع  »تـولي  بسـط « موضـوع  ندارد. استمرار توفيق تولي بسط بدون واليت اساساً بياني به دارد؟ وجود هم جائر دوستان
 دهد. مي توسعه ديگر زمانهاي به زمان يك از را واليت معني

 كـه  نيسـت  امـوري  از »تـولي « فـرض)  ايـن  (در كه است واضح و بود جائر واليت به تولي حرمت فتوي بنابر مطلب اين
 هست. هم عقلي سببي علت البته و است هم ظلم پيدايش علت ظلم از باالتر و است ظلم بلكه نيست ظلم بگوييم

 واقـع  واليـت  بوسـيله  كـه  ظلمي لحاظ به اال ندارد، تكليفي  واليت خود گاهي« فرمودند شاهرودي آقاي اينكه گو حاال
 يعنـي  است ظلم موضوعاص غير، اختيارات حدود به تجاوز كه، است اين اول اشكال دارد. اشكال چند مطلب اين ».شود مي
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 بـا  دارد فـرق  ايـن  (و بگيرد بدست را شما اختيار ندارد حق است متجاوز كه كسي پس است، حرام جائر به تولي گفتيد اگر

 است. واليت منزلت به تجاوز و است منصب آن صاحب به ظلم يك واليت عصب اينجا در دارد) صاحب واليت بگوييم اينكه
  است عليه موال به نسبت ظلم جائر واليت ـ

 جـائر  واليـت  يعنـي  اسـت  ظلـم  موضوعاً جائر تولي اينكه حال و دانيد نمي جايز را عباد به تجاوز شما اينكه دوم اشكال
 اسـت  عليـه  مـولي  بـه  نسبت ظلم هم جائر تصرف لذا و نيست جايز جائر براي تصرف اين كه است گرفتني بعهده و تصرف

 (جميعاً)
  است حق والي به نسبت ظلم جائر واليت ـ
 يعنـي  دارد ظلـم  براي طريقيت واليت امر گفت توان نمي بنابراين (خاصاً). است حق والي به نسبت ظلم ديگر طرف از و

 جواب چه؟ يعني غير اختيار داري عهده اين كرد) غصب او از توان نمي لذا (و دارد صاحب اينكه بر عالوه داري عهده موضوع
 كسـي  هـر  يعنـي  است غير اختيارات به تجاوز برابر غير اختيارات داري عهده كه است اين فقهاء فتواي مبناي بر سؤال اين

 اراختيـ  اگـر  و داريـد  اختيـار  و عقل اينها، همه اشرف جمله، از و داريد پا و دست يا و چشم، شما تكويناً مثالً دارد اختياري
 خـودش  امـر  ايـن  دهـد  قـرار  خود نفوذ قلمرو را انسان اختيار كسي اگر بنابراين كرد. توان نمي شما به هم تكليف نداشتيد
 چـرا  نشده داده قرار جائر براي حقي چنين و باشد، داده قرار فرد براي را حقي چنين خداوند ينكه ا مگر است، ظلم موضوعاً

 بـر  ظلـم  يكـي  شده واقع ظلم چه اينجا در باشد. عباد به ظلم براي طريق اينكه نه ،است ظلم موضوعاً جائر واليت نفس كه
 نتيجـه  ودر شـده  مـردم  بـه  كه مهمي ظلم دوم اوست. منزلت منزلت، چون گرفتتند او از را واليت حق كه است عادل ولي
 شـده  فرموده عطا خداوند كه درتيق به تجاوز چون است شده هم مردم حق به تجاوز اينكه ديگر ظلم و نكردند را الزم رشد
 نفس طيب بدون كند غير مال در تصرف و تجاوز كسي كه نفسه) بطيب اال مرء مال يحل (ال مال بر تسلط قدرت مثل است

 نيسـتيد  مسـلط  شما و نيست معامله مثل اينجا و كند نمي عالج را مطلب هم نفس طيب گوييم مي بعد رتبه اين در البته و
 باشد. عادل ولي دست به بايد اختيار بلكه بدهيد كسي هر بدست را ارتاناختي بتوانيد كه

 است. شلم نيز خود و اوست ظلم در شركت جائر واليت پذيرش ـ
 است. شدن او جور و ظلم در شريك برابر جائر ولي بدست اختيار سپردن و
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 واليت از عادل ولي بودن مؤخر قبول عالوه و شود نمي تأويل كه بود مطلب فقهي بحث گذشت كه بحثي اين حال هر به
 است. جائر به عملي تولي معناي به آنها برابر در شدن تسليم و حوادث در جائر
 متكلمين مبناي بر واليت بررسي بحث: اصل ـ
  ظلم قبح و عدل حسن الزمه الواليه اصاله الف: ـ

 متكلمـين  اينكـه  از بـود  عبـارت  آن و كنـيم  مـي  بيان كرديم مطرح پيش جلسه در را آن ابتداي كه ديگري بحث حال
 عهده به رشد سرپرستي و سازي حادثه اگر و كرد تبعيت انبياء از بايد و يقيني رسالت و است اصل قبح و حسن« گويند مي
 بـه  عينـي)  آثار مثل باشد كجا هر از (يا تكليفي يا ارزشي يا توصيفي احكام از عقلي استنباطات با هم بشر عقل و باشد بشر
 گذشته). اشكال به بنا (البته است رسالت و ازوحي استغناي معناي به امر اين ،»برسد بمطل

 و حسـن  آيـا  چـه؟  يعني قبح و حسن كه بيان اين به ست. قضيها عكس درست مطلب كه دهيم مي پاسخ را اشكال اين
 دهيـد؟  مـي  ارائـه  آن براي يديگر معناي يا است. وجور تالئم عدم و ظلم قبح و كمال، حسن و عدل حسن يعني ذاتي قبح

 چيست؟ قبح و حسن از شما تعريف يعني
  است عقليه مستقالل از ظلم قبح و عدل حسن ـ

 عقلـي  مسـتقل  مصـاديق  از ظلـم  و عدل شك بدون ظلم، و عدل به چه و برگردانيد نقص و كمال به چه را قبح و حسن
 قـبح  و عـدل  حسـن  به استقالل عقل گوييد مي كه اساس اين بر باشد. كت سا توان نمي ظلم و عدل درباره عقل لذا و است،
 و عـدل  حسـن  عقلـي  مستقل مصداق و حكم اولين هم باز دهيد دخالت قبح و حسن معناي در هم را كمال اگر دارد. ظلم
 نداريم. ظلم و عدل به كاري ما گفت توان نمي بنابراين است. ظلم قبح
  است محرز عدليه نزد آن امضاي عدم لذا است شده اخذ جائر واليت موضوع در ظلم ـ
 گفـت  تـوان مـي  آيـا  حـاال  است شده اخذ »عدل نبودن« موضوع نفس در جائر واليت معناي كنيد) (دقت اساس اين بر
 محـال  امـر  اين و خير مسلماً باشيم؟ تفاوت بي آن به نسبت يا و شده؟ امضاء اعقتادات) اصول و كالم اساس (بر جائر واليت
 جائر. واليت به رسد چه كرد امضاء توان نمي را جوري هيچ اعتقادات اصول اساس بر است.
  است محرز انشاء براي اقتضاء لذا است بردار ظلم و عدل واليت موضوع ـ
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 يعنـي  كنـد  مـي  محـرز  را انشـاء  بـراي  اقتضـاي  فرض، همين است. بردار عدل و ظلم واليت موضوع كه گفتيم اگر حال

 ست. ا ممضي ولي است فرض قابل گفت توان نمي هم طرفي از و نيست فرض بلقا جور واليت گفت توان نمي
 شود مي مطرح بعد سئوال نباشد، امضاء مورد هم و باشد فرض قابل هم جور واليت اگر

  است جور واليت امضاي عدل واليت دانستن محدود ـ
 واليـت  حق نه ( نيست كسي براي تولي قح موارد بقيه در و باشد خاص امور از دسته يك به محدود عدل واليت اگر كه
 كـه  است ديگر خصوصيات بعضي و انفاق واليت موضوع فرضاً كند. مي تصرف امور آن در جائر ولي اما عادل) نه و جائر براي

 عـدل  بـه  مقيـد  (چـون  جـائر  ولي اما است نشده داده دخالت حق ديگر موارد در و است شده داده دخالت حق عالد ولي به
 تـولي  اگـر  توانـد  مـي  عـادل  ولـي  آيا كند؟ چه عادل ولي اينجا در كه است اين سئوال كند،مي دخالت امور ليهدرك نيست)
 صـحيح  شما) اعتقادات اصول اساس (بر باشد جور واليت امضاء كه سكوتي گونه هر كه حالي در كند) امضاء (يعني بجويد؟
 است. ممتنع عدليه از جور واليت امضاي مسلم و نيست

 باشد؟ تزاحم است ممكن شاهرودي: برادر
 دارد. را تصـرف  معناي بلكه دهد نمي را امضاء معناي كه است ديگري بحث يك آن حسيني: المسلمين و االسالم حجت

 عقلـي  مسـتقالت  از موضـوع  اگر يعني شود؟ مي بعض) (دون امور بعض به محدود كه گوييد مي چگونه صورت اين در حال
 روشن براي كنيم مي آغاز االن  كه بحثي اين كردن اضافه با خاصه كرد؟ امور از بعضي به محدود ا آنر توان مي چگونه است،
 مسـئله  يقينـاً  عليـه)  (مـولي  فـردي  مكلـف  در قدرت، جريان كيف از تبعيت و قدرت جريان كيف بر حكومت تفاوت شدن

 حكمـاً  و عمـالً  (يعني كند مي تطبيق اقمصد بر را كلي عنوان فردي مكلف يعني است. مطرح قدرت جريان كيف از تبعيت
 است. نظام اين نفع به عمل اين گوييممي يعني گوييم. مي قدرت جريان كيفيت از تبعيت امر اين به و جويد) مي تولي

 فـردي  گيـري  تصـميم  خـرد  اقتصـاد  در مـردم  يعني است. كالين اقتصاد تابع خرد اقتصاد گويم، مي اصطالحاً پاورقي:
 نيروهـاي  كـل  و پولهـا  كـل  و كاالها كل به نظر (كه كالن اقتصاد ولي سازند. مي را دفتري يا قندان مثال، ابب از و كنند مي

 مثـل  را قندانسـازي  و دفتـر  آن است ممكن تناسبات اين وسيله به و كند مي برقرار اينها بين تناسباتي دارد) ابزار و انساني
 تواند نمي او از مستقل خرد اقتصاد و دارد خرد اقتصاد بر حكومت كالن صاداقت پس ببرد. بين از را آن يا و دهد توسعه سيل،

 پاورقي) كند.(پايان كار
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 جـزء  كـه  اسـت  اين ادعا باشد، نشده تمام هست قدرت توسعه و قدرت برجريان حكومت كه حادثه ايجاد بحث اگر پس

 بـين  نسـبت  اقتضـاي  و تكليف مالحظه با نيدتوا مي كه است اخير جزء وسيله به يعني است. عبادت حصور تامه علت اخير
 توانيـد  مـي  و داريد مالي قدرت شما مثالً آوريد، بدست را گيرد) مي انجام عملي او بوسيله (كه خاصي عمل كيفيت و قدرت

 شماست). اقتصادي عمل كيفيت معامله، آن با معامله اين حقيقت در (و كنيد رباء يا بيع
 معاملـه  اصـالً  چـرا  بگوينـد  شما به اگر و است شما خود براي اثري يك داراي داقمص به كلي حكم كردن تطبيق يعني

 حتمـاً  بايستي انسان مگر كه دهند مي چواب كنم؟ چكار پس گويند مي نباشد؟ رباء صورت به خواهيد مي شما كه كنيد مي
 دارد. حاللي رزق و درآمد به ازني و بكند خواهد مي زندگي و معيشت انسان حال هر به گوييد مي جواب در كند؟ كاري يك

 انتخـاب  را حاللـش  نـوع  يعنـي  خواهيد مي معيشتي و مالي اكتساب آوردن بدست براي را قدرت جريان كيف شما پس
 كـه  مردمـي  است، چنين كه البته گوييد مي نه؟! يا هست هم كشور كل نفع به شما كار اين كه كنيم سئوال اگر و كنيد مي
  واضـح  كـردن  كـار  ايـن  اثـر  و رود مي خرابي و قرض به رو كشورشان نكنند كار اگر و است آباد مه كشورشان كنند، مي كار

 اسـت  پـذيري  توسعه يك داراي خواهيد مي حكومتتان و خودتان براي شما كه را قدرتي اين كه كنيم مي سئوال بعد است.
 ولي ظلم در خير، اال و هستيد آن در يكشر نسبتي به هم شما باشد، عادل ولي حكومت تحت قدرت جريان كيفيت اگر كه

 بود. خواهيد شريك جائر
 خلقت هدفداري الزمه »الواليه اصاله« ب:

 عبـت  عـالم  بگـوييم  متكلمـين  مبناي بر توان مي آيا كه قدرت) جريان (كيف مطلب اين به نسبت بفرماييد عنايت حال
 حتمـاً  و نشـده.  خلق عبث وعالم دهد نسبت لمينمتك به را چيزي چنين كسي است محال گوييم مي جواب در شده؟ خلق
 دارنـد)  ديگري توصيف كه متكلمين توصيف مبناي بر چه و كمال از عرفا خاص توصيف مبناي بر چه (حاال كمال نحو يك
 بزرگـان  فرمايشـات  از متـيقن  اجمال. نحو به يعني برسيد. كمال از نحو يك به تا شديد خلق دنيا در شما است. فرض قابل
 بـه  كسـي  يـك  اگر و هست هم چاه و هست راه البته است. كمال براي و نيست لغو دنيا اين در انسانها آمدن كه هست اين

 در افتد مي چاه به نتيجه در و رود مي چاه طرف به كند نمي توجهي حال عين در ولي گويند مي هم او به و رود مي چاه طرف
 .نيست ديگري گردن به و است خودش تقصير صورت اين

  حكومت امر در و مصداق به درتطبيق كمال مالحظه ضرورت ـ
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 مگـر  شـود؟  حذف آن از كمال و نباشد كمال قدرت جريان كيف در شود مي چگونه است فرض كمال اينجا در اگر پس

 است. استحساني موضوعات توسعه و كمال گفت توان مي
 ت.اس صحيح آن كلي اال و است مصداق تشخيص در اشكال نجفي: برادر

 ادراك يعنـي  است ضروري امري توسعه كه است مطلب كلي حد در هم بحث فعالً حسيني: المسلمين و االسالم حجت
 شود مي راسخ ملكات نهايتاً و بدن قواي ساير هكذا و شود مي بالغ كه آنجا تا كند مي پيدا رشد تدريجاً مختلف سنين در بشر
 ملكـات  تـا  شـده  خلـق  دنيا بلكه شود، راسخ بد ملكات آن در كه نشده خلق دنيائي شما براي البته باشد) بد چه خوب (چه

 را شما مثالً يعني شود. حاصل كماالت شما براي تا كنيد الهي نعم شكر شما تا شده خلق يعني شود. راسخ شما براي خوب
 كردنـد  پيـدا  كمـال  و رشـد  مـا  براي بلكه شود، بيمار آنكه تا كند شرب و اكل اي گونه به فردي اينكه براي نكردند مهماني

 آن. غير نه و دادند قرار اصل را صحيح ملكات شدن راسخ
  است حكومت امر در رعايت تابع مصداق به تطبيق در كمال، رعايت ـ

 كـه  انسـانهائي  حكومـت  واقعـاً  آيـا  و اسـت؟  شخصي صورت به فقط مطلب اين بودن اصل آيا كه است اين سئوال حال
 بـه  همـه  باشـد  زياد يا كم اموالشان كه هائي حكومت يا و باشد باال ادراكشان كه فرادي ا حكومت اب باشد ساده ادراكاتشان

 اي گونه كه كساني با كنند مي زندگي اي ساده زندگي با كه كساني حكومت يعني كند؟ نمي فرقي هيچ و است صورت يك
 آيـا  كنـد  مـي  پيـدا  هـم  كمـال  و دارد وجود ومتحك نفس اگر اين، بر عالوه و است؟ نحو يك به همه كنند مي زندگي ديگر

 كند؟! نمي پيدا كمال كفار حكومت
 بـه  نفـر  يـك  ميـل  توان مي مثالً يعني ندارند؟ واقعيت اجتماعي تمايالت گفت توان مي آيا كه كنيد دقت قسمت اين در

 ميـل  به نسبت لكن و است، نفس يبرا كيفيتي عبارتي به و دارد واقعيت بگوييم و بدانيم واقعي امور از را چاي استكان يك
 بـه  را كسـي  يـك  كـه  هسـت  تمـايالتي  كه است واضح ندارد؟ واقعيتي بگوييم كند) مي درست را بازار نرخ مثالً (كه جامعه
 عـدل  درباره ولي باشد پذير توسعه تمايالت، اين شودمي آيا كند، مي سلب قدرت از را كسي يك و نشاند مي حكومت قدرت

 مورد؟! به مورد ولي شود داده نظر بايد كه گفت توان مي آيا و باشد؟ نشده داده رينظ هيچ آن ظلم و
 اطالقـش  و عمـوم  بـا  كه بيايد عنواني يك روي تكليف و امر كه است اين توسعه موضوع بودن الحصول تدريجي الزمه ـ
 بپوشاند را توسعه مراتب همه
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 تدريجي آمد امر اگر است، ممتنع آن مصداق روي تكليف ضفر امور از بعضي به نسبت كه كنيم عرض خواهيممي حاال
 خصوصـيات  بـا  يعنـي  بيايـد،  تواند نمي او هويت اصول بر جزء نهي و امر دارد، هم توسعه در استمرار عالوه و است الحصول

 آن اطـالق  و عمـوم  با كه بيايد عنواني يك روي امر بايد شد توسعه موضوع موضوع، اگر كرد. طلب را آن توان نمي شخيصيه
 است، ممضي الطاغوت الي سبيل شودگفت نمي و است ساز موضوع حكومت اينكه حكم به (البته بشود. مراتبش همه شامل

 اول دليـل  بنابر و است محفوظ خودش جاي در بحث اين و است، باطل باشد) حكومتش امضاء اگر هم طاغوت برابر سكوت
 ندارد. حكم حكومت بگويد تواند نمي كسي كه شد گفته
 عقل) حكم به ارشاد باب (از حكومت باب در آيه چند معناي از استفاده ـ ج
 كنـيم.  نمـي  نظـر  تكليفـي  صـورت  به ابداً و كنيم مي مباركه آيه اين از استفاده ارشادي صورت به صرفاً اينجا در ما لذا و
 جريـان  از تبعيـت  در تعبـد  اصـول  آن يـد. بيا عباد براي تكليفي احكام كه هست اعتقادات اصول از گوييم مي دراينجا چون
 در الهـي  واليت به تعبد اصول از غير توسعه جريان در تبعيت به نسبت لهي ا تعبد اصول جريان، به نسبت حكومت نه است

 ايـن  خصوصـيت  اهللا الـي  سبيل در و است اهللا الي سبيل حكومت، اين است. توسعه موضوع در حوادث جريان بر حالكميت
 نيست. كيفيت آن يا كيفيت

 ...» اهللا يجعل لن« آيه ـ ١
 بـه  عمـل  تولي كه شود مي واضح »سبيالً اسملمين علي للكافرين اهللا يجعل لن« مباركه آيه از كه آيد مي ذهنمان به ما
 است. خود بر آن پذيرش مسلماً كفر، واليت
 كند) مي رانفي پذيري حادثه شريفه آيه (پس است كفر سبيل مراتب اعظم و است عملي تولي پذيري حادثه ـ

 يـا  و بكنيـد  باز خودتان بر را ظالم دست نتيجه در و بكنيد امضاء را قراردادي يك شما اينكه بين ندارد فرقي هيچ يعني
 واضـح  صورت اين در كنيد قبول خودتان براي را پذيري حادثه و بسپاريد او به را سازي حادثه توسعه، جريان در شما اينكه
 بـر  حـاكم  او كـه  مطلـب  ايـن  از اعظـم  سـبيلي  چه يعني است. واضح امر اين و نكد مي پيدا شما بر حكومت ظالم كه است

 بشود؟ شما حوادث
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 خـود  كـه  كنـيم  فـرض  اگر حاال و شود مالحظه خارج در شارع مطلوبيت كه بود اين اصول اين از يكي شاهرودي: برادر

 آن فهـم  از عـاجز  عقلتـان  شما مثالً كه است آن در كه مفاسدي ظلحا (به است اين زمان اين در من مطلوب فرموده شارع
 باشد) مي

 چـه  »صـفاً  صـفاً  المالئكـه  و ربك جا« و آيه اين به نسبت كه است اين من سئوال حسيني: المسلمين و االسالم حجت
 بـه  اخذ چون (ج: كنيد؟ مي تأويلش چرا كنيم) مي تصديق) معناي (به تأويل را آيه اين كه است معلوم بلي، (ج: گوييد؟! مي
 چنـين  كـه  اسـت  ايـن  مـا  فرض دراينجا ولي باشد مي آن خالف بر يقيني چون (ج: كنيد؟ نمي اخذ چرا كرد) شود نمي آن

 كه همين گوييد...(س: مي شما كالمي نظر از كه فرضي است، اخذي قابل غير و نيشغولي فرض شما، فرض دراينجا نيست.)
 اينكه به داريم يقين من بگوييم كه است اين عين شما مطلب اين كه...) كند مي اين از كشف فهميم نمي بالكل ما را مفاسد

 نيست حكم اين در هم شكي (البته است حرام من خواندن نماز شرعاً باشد، داشته را غير قتل جواز مفسده خواندم نماز اگر
 جـايز  خوانـدن  نمـاز  شود مؤمن يك قتل موجب سانان خواندن نماز ركعت دو اگر كه بكند تواند نمي ترديد هم كس هيچ و

 يعنـي  كرد شود مي صلوه ترك پس نه، يا شود مي چيزي چنين واقعاً اينكه به نداريد احاطه شما چون بگوييم بعد و نيست)
 شـما  خواندن نماز اگر گفته شارع دهم. مي توضيح دوباره بفرماييد، عنايت كنم، مي وارد را اشكال اين مصداق به تطبيق در

 كـه  را نمـازي  مصـداق  ايـن  كـه  شـود  مـي  معلوم كجا از كه ميكنم سئوال حاال ولي نخوان نماز شود، مي كسي قتل موجب
 غيـب  علـم  و احاطه شما آيا شود؟ نمي قتل موجب دانيد مي كجا از شما يعني نه؟ يا شود مي قتل موجب بخوانم، خواهم مي

 است. مصداق به تطبيق در بحث شود نمي اينجا شامل هك ادله ادله...) سراغ مورد اين در (س: داريد؟
 برائـت  گفت اگر كه داريم آنجا در اصولي يعني چيست، وظيفه (بدويه) موضوعيه درشبهات كه داريم اي كلي ادله (س:

 تمـام  را موضـوعيه  شبهات كه رفع حديث با و است عقلي برائت ادله كه دانيد مي كنيد) مي عمل آن طبق شما است جاري
 برائت مسئله در موضوعه. شبهات به رسد چه كرد، استفاده توان مي سختي به آنجا از هم را حكميه شبهات يعني كنيد. مين

 كنند؟ مي چكار فقها آقايان اكثر و گوييد مي چه شما
 داريم ديگري عناوين يك (ولو داريم اي وظيفه يك حال هر به ولي فرماييد مي درست جهت اين از بله شاهرودي: برادر

 تخيير) نهايتاً مثل
 بفرماييد. عنايت كمي حسيني: المسلمين و االسالم حجت
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 باشـد  جـور  كه امري نتيجه، در است اصل عدل كه برساند اينجا به را ما اعتقادات اصول اگر كه است اين درباره صحبت

 ندارد. امضاء قابليت
 ...» واعدولهم« آيه ـ ٢

 مباركـه  آيـه  اين به نسبت كنيم. مي اضافه نيز را »قوه من استطعتم ا وعدولهم« آيه اين سبيل، نفي آيه بر خصوصاً حاال
 طـرح  حـد  در فعـالً  و نداريم را بحثها اين در ورود قصد و است اصولي كار ما بحث (البته كرد. مختلفي برخوردهاي توان مي

 شد). خارج و وارد شود مي ديگري بگونه اال و هستيم مطلب كليات
 گفت توان مي گاهي آيه به نسبت كنيم، مي مالحظه را آيه اين متكلمين موضوع يعني بحث فعلي روش نابرب حال هر به

 طـاغوت  زمـان  در (كـه  آقايـان  از يكـي  قـول  به و بخريد را نظامي تكنولوژي مثالً يعني است. الزم قوا و قدرت تحصيل كه،
 بـا  شهرسـتان  يك در مثالً خواستند مي دانشجو هاي چهب حاال باشند. داشته قوت تحصيل در سعي مسلمين بايد گفت) مي
 كنند تهيه مسلمين بايد را امثالهم و پوش زره جنگي، هواپيمايي دريائي، زير مثالً بايد گفت مي ايشان ولي كنند مبارزه شاه

 بكننـد،  بود مكنم كه كاري نهايت كه، دانشجوئي هاي بچه به گفت؟ مي كسي چه به را مطلب اين بايستند: آمريكا مقابل و
 و باشند نداشته مسلسل به رسي دست اينكه پاينتر و بود مسلسل) حد (در گرم اسلحه با مسلحانه انقالب و گروه يك ايجاد

 پخـش  و چـاپ  اعالمـه  فعـالً  كـه  بود اين هم پائينتر و باشد سرد اسلحه كه اين پائينتر و كنند مبارزه كمري هاي اسلحه با
 جنگي هواپيماي اسرائيل برابر توانستند نمي يعني نبود تبعيت قابل گفت مي آقا اين كه را حكمي ين ا اينها براي لذا و كنند
 نظـر  اينگونـه  انسـان  گـاهي  حـاال  كنـد؟  تهيه جنگي هواپيماي توانست مي كسي چه شيراز دانشگاه در مثالً و بكنند تهيه
 شود. واقع »استطعتم ما واعدولهم« تا كنند خريداري اسلحه اسالمي هاي دولت كه، كند مي

 نيست فردي تلكيف حكم اين موضوع ـ
 دارد فـرض  هم فردي تكليف قبلي مثال در البته نيست. فردي تكليف حكم، اين موضوع اصالً كه است اين اگر ديد يك

 روسـتاهاي  در مـثالً  و بخـرد  زرهپوشـي  خـارجي  شركت يك از مخفيانه صورت به دارد ثروت خيلي كه تاجري مثالً يعني
 كنند. خريداري پنهاني و بدهند تشكيل صندوقي و كنند جمع پول مسلمين مثالص يا و كند پنهانش شيراز
 است »قوه« مبدأ كه است اجتماعي ميل و خوف و تمايالت ـ
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 و اهللا عـدو  به ترهبون« ،»قوه من استطعتم ما واعدولهم« يعني است مطرح كتاب توصيف اتمام به توجه ديگر ديدگ در

 توصـيف  »ترهبـون « بوسـيله  هـم  »قوه« خود حتي و شود مي توصيف »ترهبون« با »قوه« از مقصد و غرض يعني »عدوكم
 شود.مي

 است. قوه مبدأ اجتماعي) ميل و (خوب تمايالت كه دهيم مي جواب چه؟ يعني كنيد مي سئوال
 است) قوه (مقدمه است اميد و خوف بردن باال براي نيز اسلحه تهيه ـ

 ما براي آنچه و است مقدمه باب من اسلحه حقيقت در است. اميد و خوف بردن باال براي خواهيد مي ماش كه هم اسلحه
 ولـي  كنيـد  تهيـه  را اسـلحه  اگـر  و كنيـد  تهيه توانيد مي كه راهي هر از را المقدمه ذي يعني است. المقدمه ذي است مهم

 بعضـي  است. نشده حاصل غرض كه است مسلم خوب بشود خودتان براي خوف مبداء عكس بر و كنيد ايجاد خوف نتوانيد
 دردسري يك برايشان اسلحه اين بعد و خريدند مي عشاير از زحمت با را اسلحه نبودند، طاغوت با مبارزه اهل كه ازجوانهائي

 ردهكـ  پنهـانش  هم ديگري خانه يك در و بود خريده را اسلحه مثالً يعني بكنند. توانستند نمي كاري هيچ ديگر كه شود مي
 گـرفتن  تصـميم  حتـي  يا و كردن پخش نوار يا دادن گوش نوار مثل بشود اجتماعي كار هيچ به وارد كه اين جرئت ولي بود

 اسـلحه  كـه  صـورتي  در يعنـي  گيرند! مي را من بكنم كه كاري هر گفت مي و نداشت هم را خريده كه اي اسلحه اين درباره
 ولي دهد نمي قوه معني (بنفسه) اسلحه يعني داشت. نخواهد هم را حهاسل خريد قدرت ديگر بشود خودش براي خوف مبدأ
 و خـوف  ولـي  داشت اسلحه قانوني نظر از شاه قدرتيد. صاحب شما كرد، پيدا شكل اجتماعي ترس و اميد طمع، و خوف اگر

 كـار  بـه  توانسـت  مين را هايش اسلحه از دانه يك نتيجه در و بود شده منحرف او از اجتماعي) خوف و (اميد اجتماعي طمع
 بگيرد.

 گيرد نمي شكل ترهيب هر بر قدرت تكشيالت بدون ـ
 هاي كشتي به را خودش انتحاري هم جواني يك اگر يعني است. محال داشتن را كفر ترهيب قدرت كه تشكيالت بدون

 بـا  مـا  هـاي  كشتي تا دو نكهاي مثل گويد مي ندارد، دنبال كار اين كه باشد داشته يقين آمريكا ولي كرد، منفجر و زد آمريكا
 اسـتمرار  عمل و است تشكيالتي يك كه فهميد اگر ولي ندارد. گرفتن عزا آمريكا براي ديگر كه امر اين و كردند تصادف هم

 هست. خطر مسلم آمريكا براي كند مي توسعه و رشد و داده
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 بـه  اگـر  هـم  باتشـكيالت  و شـود  مين واقع هم ترهيب اصل بر عالوه و ترهيب تشكيالت بدون كه، است اين مطلب اصل
 محقـق  قـوه)  مـن  اسـتطعتم  مـا  لهم اعدوا (و آيه اين داشتن مكان و زمان بر حكومت بدون كه بيند مي كنيد نظر تمايالت

 است. منتفي آنها ترسيدن موضوع بر حكومت بدون و شود نمي
  است سازي حادثه قوه معناي به اينجا در قوه ـ

 هـم  آنهـا  سـازي  حادثـه  قوه داشتن دست در بدون يعني بترسند شما از ولي كنند ايجاد اآنه را حوادث شود نمي يعني
 امثـال  و »خيـل « از آيه ذيل ندارد. امكان سازي حادثه قوه با جز »قوه من استطعتم ما لهم واعدوا« داشت. نخواهند ترسي
 و قـوه  هـاي  نمونـه  از كـه  اقهاييمصد و نيست مخصص موارد گفتيم) قبل بحث در كه چيزي همان (عين شده گفته ذلك

 مثـال  بـاب  مـن  اسـت.  عمـومي  تمايالت قدرتها، ترهيب وسيله بزرگترين نيست. مخصص هرگز شده گفته ترهيب وسائل
 عربهـا  اينكـه  ديگـر  بيان به و بوده؟ عربها ترس جزء فارس خليج در خود هاي كشتي آوردن از آمريكا غرض كنم مي عرض
 قـدرت  شما اگر كه است اين قضيه اصل باشند آنها تابع و نيايند اسالمي جمهوري دنبال به و نندنك پيدا اهللا واليت به تولي
 قـدرت  اگـر  يعنـي  بشـويد.  هـا  كشـتي  همين خود آمدن از مانع توانستيد مي داشتيد، را حوادث بر حكومت و حادثه ايجاد

 مثـل  و كننـد  اعتصاب و نگيرد آرام كسي هيچ و بكنند تظاهرات شما حرف با دنيا) سراسر (در مردم و رود باال شما سياسي
 (بدون ها كشتي اين مسلم شوند، كشيده تعطيلي به عالم مناطق اكثر در ... و دولتي ادرات ها، كارخانه بازارها، انقالب زمان
 بـه  تولي اينكه لبدلي بيايند؟ اينجا تا توانند مي ها كشتي اين دليل چه به يعني گردد مي بر برود) بطرفشان گلوله يك اينكه
 ندارد. وجود مسلمين جوامع در اهللا واليت

 كه دارد وجود بسياري آيات است. اهللا الي سبيل توحيد) كلمه نفع (به حوادث رهبري در بودن فعال و حادثه ايجاد پس
 هسـت  يـات آ محدوده در و دارد حكومتي معني آيات اكثر در سبيل استعمال كند، مي طرح را سبيل از سد و سبيل مسئله

 اسـتعمال  جزئي موارد در »سبيل« گوييم نمي يعني باشد. پرستش گونه يك و فعل يك راه، يك خاص معناي به سبيل كه
 اكثـر  در ولي رفته كار به هم فردي احكام در جزئي موارد در سبيل يعني »سبيال ساء و فاحشه انه الزنا تقربوا ال« مثل نشده
 گرفتـه  حـس  از كـه  مبنـائي  يـك  بـا  انسان گاهي كه كنيم دقت كمي حاال رفته كار به حكومتي معناي به »سبيل« آيات،

 نظـر  كرده اخذ كالم از كه مبنائي با كه اين سوم فرض و گرفته تأويل از كه است مبنائي گاهي و كند مي مالحظه را موضوع
 بـه  متعلـق  حكومـت  كه بگوييد و يدبگير كالم از را مبنا شما اگر كه است اين جلسه اين در ما صحبت و كند مي موضوع به
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 مراجعـه  روايـات  و آيـات  بـه  سـپس  و باشد) شده تمام مطلب اين (اگر باشد جائر توسعه تواند، نمي هم توسعه و نبوده جور

 درسـت  نكنيـد،  را اينكـا  شـما  كـه  گويد مي روايات و آيات فرمايند مي كه شاهرودي آقاي فرمايش صورت اين در بفرمائيد
 بود. نخواهد

 عمل در عدل و است آن به عمل در ظلم مسلم نبود مطلوب اگر و نيست هم مطلوب و توانيد نمي يعني شاهرودي: ادربر
 است.ك آن به نكردن

 علماء سيره و حكومت ـ
 شـيعي)  غيـر  (ولـو  اسالمي حكومت هم پيش سال پنجاه و است نبوده معصوم زمان در منحصر حكومت براي قيام ـ ١
 است. بوده برقرار

 (خوب بوده جائر دست به حاال تا معصوم زمان از حكومت گوييد مي كه است گاهي حسيني: المسلمين و االسالم حجت
 حكومـت  بـراي  قيـام  كـه،  بـوده  اين معصوم) خود زمان تا قوم اكابر همه (از معصوم زمان تا مستمره سيره و كنيد) عنايت

 اگـر  يعنـي  ايـم  داشـته  اسـالمي  حكومـت  قبـل  سـال  پنجاه تا خير گوييد مي كه است اين هم صحبت يك و اند كرده نمي
 مسـلم  هم مطلب اين ولي است درست مطلب اين نداشتيم شيعه حكومت قبل، سال پنجاه تا معصومين زمان از گوييد مي

 داشـته  وجود تركيه) (در خان عبدالحميد سلطان زمان تا توحيد كلمه نام به حكومت و نداشتيم هم كفر حكومت كه است
 طبق ولي (س: بشود اداره آراء و اقوام حكومت نام به تا بود نشده جدا جدا، مسلمين نفوس و اموال و بالد زمان آن تا و ستا

 متكلمـين  مبناي به توجه با فعالً و نكرديم مطرح را خودمان مبناي هنوز ما بود) تورمي اسالمي حكومت حكومت، آن مبنا
 مراتـب  بـه  عمر حكومت بگوييم و نداشتيم اسالمي حكومت كه بگوييم هم شيعه پايگاه از است ممكن (س: كنيممي بحث
 بكنيد. داراي ميدان آنجا و كنيد مطرح خودش مبناي پايه بر را مطلب اين است) بوده بوش حكومت از بدتر

 كفـار  بـا  عمـر  لشـكر  همـراه  و بـرود  علي(ع) به حسن كه داد اذن ابيطالب(ع) بن علي مثالً كالمي مبناي اين اساس بر
 اين در صحبت حاال بوده) عمر واليت صورتش اينكه ولو بوده خودش واليت عين يعني است بوده خودش باذن (س: بجنگد

 بـراي  دينيـه  تقيه يعني المسلمين، من خالف اهل از مگر نيست« جائز »الدينيه والتقيه« گويد مي جواهر مثالً كه است جا
 را نبـوت  و توحيـد  (كـه  ها سني حكومت با شما يعني است. الخالف الهل فقط كنيدوب توانيد نمي يهوديها، يا و ها مسيحي
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 حكومـت  روي بـر  »اهللا رسول محمد اهللا اال اله ال« پرچم اين اسم بايد يعني اشيد داشتهب همكاري توانيد مي دارند) قبول
 باشد.

 سـال  هـزار  اينكـه  (نه ايد داشته متحكو سال هزار بلكه چه؟! يعني ايم نداشته حكومت سال هزار كه اين صحبت پس
 (مثل قومها نام به را اسالمي حكومت كه است سال پنجاه يعني نداريد حكومت كه است سال پنجاه ولي نداشتيد) حكومت

 سال پنجاه كردند. جدا جدا، ديگر) جاهاي در و مصر در (مثل آراء حكومت نام به و اند كرده ..) و صباح و سعود آل و فيصل
 فسـاد  به داشتن زيادي از كه باشند داشته قدر آن عده يك كه آن تا اند كرده جدا جدا، را مسلمين به متعلق نفت كه است

 تلفـات  روزانه و بميرند گرسنگي از آفريقا در كه باشند نداشته قدر آن هم عده يك و باشد مهيا فساد ابزار برايشان و بيفتند
 اول جهاني جنگ از بعد مرزهائي يك و كشي خط يك مسلمين بين كه است سال پنجاه باشند. داشته  گرسنگي از زيادي

 را تقسـيمات  كـه  هـم  دوم جنگ در و كردند خودشان قدرت فداي را اعراف اول جهاني جنگ در و اند، آورده بوجود دوم و
 است. بوده حكومت بلكه نيست، مطرح نداريم حكومت اينكه از صحبت اصالً پس دادند. انجام

 دليـل  كـافر  واليـت  بـه  تـولي  جـواز  يعني قضيه طرف آن مسلم باشد جائز كافر واليت به تولي كه بياوريد جا يك حاال
 محمـد  ميـرزا  حـاج  و ميرزا مرحوم تا صالح سلف علماء و معصومين ائمه تمام شي كه چرا مسئله طرف اين نه و خواهد مي
 انگلـيس  سـفير  وقتـي  اول جنگ اوائل در كه گفتند كردند. تأييد را وقت حكومت كه است اين از كاشف اينها وهمه ... تقي

 سـخت  شـما  بـر  بغداد والي گفت كه بيان اين با بگيرد اجازه انگليس قشون آمدن براي تا آمد سامراه در ميرزا مرحوم پيش
 شـود.  مـي  عـت اطا كنيد امر كه گونه هر شما بعد و بگيرد خودش حمايت تحت را سامرا، و بيايد او بدهيد اجازه و گيريد مي

 اين و كرد سربلند داشت. نگه منتظر را او كه مدتي از بعد و نكرد او به توجهي اصالً و كرد اعتنائي بي ساعتي نيم يك ايشان
-مي ترجيح شما امنيت بر را عثماني آزار و اذيت ما گفت و »سبيالً المسلمين علي للكافرين اهللا يجعل لن« كه خواند را آيه

 دهيم.
 حـاكم  تقويـت  ولـي  دانسـته  درسـت  را سـني  حاكم تقويت يعني بوده حكومتي ادراك كه است اين طلبم اين معناي

 دانستند. نمي درست را مسيحي
 است دوم و اول جهاني جنگ از بعد سال پنجاه به مربوط سياست از دين جدائي ارتكاز ـ
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 بـا  كـه  كننـد  معنـا  اي بگونه را روايات كه بوده عنايتي و التفات اخير سال پنجاه در كه داد را احتمال اين توانمي بلكه

 ما صحبت باشد. داشته سازگاري زدائي دين و سياست از دين جدائي مسئله و بود) شده پيدا غرب در (كه »الئيك فلسفه«
 مهـ  ارتكـاز  اين البته و است سياست از دين جدائي ارتكاز همان شده پذيرفته درجامعه كه ارتكازي نحوه اين كه، است اين
 كـرد  تقيـه  همـه  از بايـد  كـه  ايـن  يعني نيست ارتكاز اين با موافق هم متكلمين مبناي بر دين اصول استنباط و نبوده قبالً

 به باطني تولي هم آنجا در البته و بشود وحدت حفظ اينكه براي هم (آن است ها سني مخصوص فقط تقيه و نيست درست
  نيست) جايز آنها

 از اجتمـاعي  واليت كه، بگوييم توانيم مي متكلمين نظر اساس بر كه شود مي معلوم ود،ش دقت كمي مقدار يك اگر پس
 نيست. بردار تعطيل كه است امامت و واليت شئون
 دارد حجيت ظاهريه احكام عين ظاهريه واليت ـ

 و شـريعي ت و تكـويني  واليت كه معصومين(ع) واليت اينكه آن و كنيم عرض را كوچكي نكته يك خواهيم مي جا دراين
 ظاهريـه  فتـواي  عين ظاهريه واليت و است نفر دوازده به منحصر لذا و است حقيقيه و واقعيه واليت قبيل از است اجتماعي

 را صـحبتش  بعـداً  كـه  مبنائي بر نه و باشد جايز بايد متكلمين مبناي بر بگوييم خواهيم مي (يعني ندارد فرقي هيچ و است
 كند؟ مي ايجاب گونهچ عدل يعني چه؟ يعني كرد) خواهيم

 كند مي تمام حكومت و فرد باب در را تكليف خلقت نبودن عبث به اجتماعي علم ـ
 بازگشـت  مطلب اين پايه كردن) عمل عام ظن به نبودن خاص ظن اگر گوييم مي (كه علم باب انسداد مقدمات در يعني

 ظلـم  و عدل شود نمي يعني باشم، عبث شود نمي ييعن باشيم نداشته تكليف شود نمي گوييد مي وقتي يعني دارد. عدليه به
 گفتـه  مـوال  و اسـت  شدني تعطيل دوره يك در بگوييد، شما تا نيست بردار تعطيل ظلم و عدل كه است مسلم شود. تعطيل

 كيـف  يعنـي  نكنيـد  قيـام  سـني  سـلطان  برابـر  بگويد است ممكن و بزند قيد است ممكن را خاصش كيف بلي خواهم. نمي
 به غيبت زمان در خورد) مي قيد هم غيبت زمان در وقت آن بود، خوردن قيد قابل اگر (س: است خوردن دقي قابل خاصش
 دليل به بگوييم يعني نداريد خواندن نماز براي تكليفي غيبت زمان در بگويند كه اين مثل بخورد قيد شود نمي كلي صورت

 بگويـد؟  را مطلبي چنين تواند نمي موال چرا كه است اين لسئوا يعني است. ممنوع فرديه تكاليف نيست واقعي علم كه اين
 نيسـت.  ممكـن  رسـالت  نفي متكلمين، مبناي بر كه است اين ما صحبت تمام خير، است) رسالت نفي با مساوي چون (س:



 ·············································································································································································  ٤٣ 
 هـم  علـم  نتيجه در و نيست ممكن هم ادراك بوسيله گيري تصميم يعني نيست، ممكن ظاهريه حكومت بگوييد اگر يعني

 كند.مي پيدا اشكال عدل مسئله ريشه و بود نخواهد ممكن شود مي حاصل ادراك وسيله به كه
 و مصالح مسئله دو، هر در كه است اين هم دليلش و نداريم اينجا و داريم نهي آنجا كه است اين فرقش شاهرودي: برادر

 ديگـر)  مصـلحت  هر يا سلوكيه (مصلحت گرفتيم نظر در را احتماالتش و شده تزاحم وقتي آنجا در ولي است مطرح مفاسد
 اينجـا  در ولـي  اسـت  جايز فتوا گوييم مي و كنيم مي رضا كشف آن از ما كه كرده سكوت مثالً يا و فرموده اعم آنجا در شارع

 دارد. مفسده و نيست من مطلوب كه گفته بالعكس
 طبق بلي (س: بخوانم؟! شما براي كه يدفرماي مي اذن است؟! كم فتوا نفي ادله مگر حسيني: المسلمين و االسالم حجت

 اسـت!  اصـل  با مزاحم فرضها اين كنيم)مي بحث فرض به االن و است ديگري بحث يك آن و است طبيعي اخباريون مبناي
 بكنيد؟ توانيدمي هم اسصل با مخالف فرض آيا كه است اين صحبت

 همديگرند عيني حكومت باب انسداد و علم باب انسداد ـ
 و گيري تصميم امر در چه شد وگفته شد يكديگر عين حكومت باب انسداد و علم باب انسداد كه شد اين صلا اگر يعني

 مقدمـه  علـم  اگـر  يعنـي  است عكس بر اتفاقاً است) همين هم فرقش و هستند هم مثل گوييم مي ما ...(س: فهم امر در چه
 گفتيـد  شما اگر حاال باشد) اصل عبادت اينكه باب (در شود  مي ترديد قابل خيلي خودش نفس مطلوبيت نباشد عمل براي

 لي و باشند تكليف بدون توانند نمي عباد چون گوييد مي چرا؟ كه كنند سئوال و بپذيريم توانيم نمي را علم باب انسداد ما كه
 است) نظري چه ديگر (اين شد!! جائر واليت به متولي توان مي بگوئيد و بپذيرند را حكومت انسداد

 خونريزي مثل فهميم مي را مفاسدش سري يك آنجا در اقل ال ما شاهرويد: برادر
 فهميـده  را »اهللا سـبيل  فـي  دم ارقه« معناي كه است اين دليل به دقيقاً حرف اين حسيني: المسلمين و االسالم حجت

 از عزيزتر تر عالي تر، انينور پاكتر، خوني مگر است؟ بد چرا »اهللا سبيل في دم اراقه« يعني است. خونريزي گويي مي كه ايد
  اهللا؟ ثار گوييد مي و كنيد مي خطاب شما كه آمده درعالم هم عليها) اهللا (سالم الشهداء سيد خون

 يعنـي  دارد مفاسد سري يك هم ادله از احكام استنباط كه گفت بايد شاهرودي) (برادر ايشان به جواب در نجفي: برادر
 شود. مي حالل تحريم و حرام تحليل
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 و دماء كه اي ادله به نسبت كه است اين صحبت است اهللا علي افتراء مفاسدش آن حسيني: المسلمين و االسالم تحج
 اينهـا  اصالً و نيست عرف لسان به مربوط اصول عقلي دقتهاي اين كه ببگوييد هم  توانيد مي و آورد مي  در را اموال و اعراض
 يعنـي  چيسـت؟  بگوييـد  خواهيـد مـي  را آنچه آخرش شما گويند، مي ناخباريي كه است چيزي همان اينها و هست اقيسه

 باشـيم  داشته تكليف شود مي آيا كه است اين سئوال ولي باشيم. نداشته مكلف شود نمي غيبت زمان در بگوييد خواهيد مي
  است؟! تكليفي رقم چه اينديگر باشيم؟! نداشته عمل ولي

 نداريد. تنجز و داري تكليف يدگو مي علم نشده، محقق شرطش شاهرودي: برادر
 در داريـد؟  تكليـف  بـه  اجمـالي  علـم  چـرا  شما انسداد ادله مقدمه چهار به توجه با حسيني: المسلمين و االسالم حجت

 خـدا  گوييـد  مي اينكه و خورد مي خودتان درد به علم اين گويم مي باشد كرده رها را بشر خدا شود نمي كه گوييد مي جواب
 باشد! كرده رها شايد نكرده، رها را بشر

 داريم علم كه است اين فرضمان س:
  داريد؟ جوابي چه شما كرد سئوال كسي اگر و است كالم محل شما فرض اين ج:

  است اجمالي نحو به مطلب اين س:
 است. غلط داريم فرض اجمالي بنحو گوييد مي اينكه و است اصولي غير شما برخورد ج:

 داريم. يقين دو ازاين يكي به ما و نيست ساز كار احتمال دراينجا و است دوراني صورت به مطلب س:
 داريد؟ چيزي چه به يقين ج:

 اصل يك از اينجا در گوييم مي ما و گرفتيد اصلي يك از را يقين بفرمائييد خواهيد مي شما است درست شاهرودي: برادر
 گيريم. مي

 فرضتان پايه زير كه حالي در گردانيد مي بر خود مفروض به را لتاناستدال پايه شما حسيني: المسلمين و االسالم حجت
 شـرع  از و هسـت  هم ذاتي البته و گيرد مي نيز را اجمالي علم و دارد واطالق هست علم حجيت البته (ج: نيست چيزي هيچ
 حضـرتعالي  كـه  تيصـحب  ايـن  فعـالً  كـرد  بحـث  بايد خود جاي در كه دارد هم ديگر اشكال تا دو ديگر آن ايم) نگرفته هم
 تمـام  مطلب بكنيد تأمل مقدار يك خودتان حضرتعالي اگر كه آيد مي م نظر به واقعاً من و كند نمي پيدا جا اصالً فرماييد مي

 كنيد؟! رها هوا در پا را فرضشان كه نيست آقايان كالم تضعيف اين شما نظر به آيا كه ديگر صحبت يك است
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 است. علم حجيت اش پايه زير و نيست هوا در پا س:
 ايم. نشده رها تكليف بي اينكه دليل به داريم اجمالي علم كه است اين بحث ج:

 بله س:
 آيد. مي بدست هم كالغ پريدن از مثالً خير يا دارد اي مقدمه علم اين آيا كه كنم مي سئوال من حاال ج:

 همين. يعني علم حجيت بودن ذاتي دارد، عيبي چه باشد آمده هم آسمان از شاهرودي: برارد
 دهيد؟ مي آقايان به نسبت ترتيب همين به و نيستند؟! مؤاخذ هم مقدمات بر يعني حسيني: المسلمين و االسالم حجت

 گويند؟!! مي چنين واقعاً آيا و
 دارد تكليف مقدمات به نسبت قطعاً و االختيار ينافي ال اختيار به امتناع بلي شاهرودي: برادر

 گوييد؟ مي چه مقدماتش درباره وقت آن حسيني: ينالمسلم و االسالم حجت
 اختيار. به يا شود عالم به منتهي كه دارد وجود اختيار و جبر مسئله در كه است اشكالي بحث آن حاال شاهرودي: برادر

 گم را نخ سر شاهرودي) (برادر حضرتعالي اينكه مثل نيست اختيار و جبر از سخن حسيني: المسلمين و االسالم حجت
 گوينـد  مـي  اينكـه  نـه  نكـرده  خلـق  باطل را عالم خدا گويند مي كه است اين آن و بگويم را مقدمه خودم من حاال اي ردهك

 است. اختيار و جبر اش مقدمه
 بـه  يـا  نهايتاً كه است مقدمات سري يك اساسي بر كردن پيدا علم يعني كردم عرض را علم مقدمه من شاهرودي: برادر

 ... يا و كرده اقتضاء اينگونه عالم بگوييم كه گردد مي بر عالم كل
 ظلـم  و لغـو  بـر  متعـال  خداي را عالم گويند مي بلكه گويند نمي اينطور باباجان نه، حسيني: المسلمين و االسالم حجت

 كمـي  يـك  كنيـد  مي كه هم دفاع شما حاال گفتيم) بحث در مقدماتي همين (و ... و است رشد براي عالم اين و نكرده ايجاد
 ارشـاد  بين است فرق خيلي آيد؟! مي بوجود كجا از اجمالي علم اين كه اين در كنيد دقت و بكنيد مطالعه هم را اش شيهحا
 !!! كتاب متن خواندن فقط و مطلب يك بررسي در مباني به

 بـه  اردد مقدماتي يك خودش هم آن چون نه؟ يا شود مي مقده بر معاقب گوييد مي شما اينكه مورد در شاهرودي: برادر
 و گـردد  مي بر فرد خود بر مقدمه اينكه به شديم قائل ما اگر و گردد مي بر فرد خود به يا فرد از خارج به يا مقدمات حال هر
 است؟ بوده كجا از اصول در اختيار و جبر بحث كردن وارد مگر شود مي آخوند مرحوم حرف مثل است عالم اقتضاء هم اين
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 و بهجبـر  قائـل  متكلمين و بزنيد حرف متكلمين مبناي با بايد االن كه نرود يادتان :حسيني المسلمين و االسالم حجت

 عـدل  از ناشـي  را تكليـف  مقدمات و هستند عدليه به قائل متكلمين نيستند، فالسفه حرف كالً و ... و شيء اصالت و اختيار
 محـدوده  در صـحبتمان  االن ما كرد. خرج دشو نمي كه جائي در ميكنيد خرج فالسفه از شما ماهيت از ناشي نه و دانند مي

 (كـه  انسداد دليل مثل عدليه، مبناي اساس بر گوييم، مي ما كرد. صحبت بايد بعداً فالسفه مبناي بر و است متكلمين كالم
 با والبته حوادث ايجادئ مسئله در است جاري مطلب همان عين باشند) تكليف بي مردم شود نمي گويد مي انسداد مقدمات

   تأمل. اندك يك
 گويند. مي كلي صورت به و شود نمي تعين مصداق كالم در ولي شاهرودي: برادر

 تـا  بفرماييـد  دقتي يك هم را امروز اول ث بح و كنند مي تمام را عدليه هم كالم در حسيني: المسلمين و االسالم حجت
 خير؟! يا است جاري اينجا در انسداد مقدمات عين آيا ببينيد

الطاهرين آله و محمد سيدنا ليع اهللا صلي و  
 



١٧٧١ 
 واليت نظام مباني اصول فلسفه

 جامعه در علم تأثير موضوع:
 سوم دوره:
 ٦/٩/٧٠ تاريخ:

 ٤٣جلسه: 
 

 فهرست:
  است ضروري هم ظاهري امامت است ضروري كمال اگر متكلمين فرمايش لوازم به )١بحث( اصل ـ

 مقدمه:
  است ضروري حكومت لذا پذيردنمي را زندگي در مرج و هرج عقل ـ ١
 دارد تفاوت گويندمي روشنفكرها يا متصوفيه از بعض آنچه با امامت تعميم نحوه اين ـ
  نيست اجتهاد و تكليف تعطيل باعث معصوم غيبت ـ
 است ضروري نيز ظاهريه امامت است ضروري واقعيه امامت كه همانطور المقدمه: ذي ـ
 است كمال) سمت (به هدفدار عالم ـ ١
 كندمي پيدا ظهور قابليت بزرگ حوادث كرد پيدا رشد وقتي كند،مي پيدا رشد نيز جامعه ـ ٢
 است موثر بزرگ جريانات حدوث در اجتماعي ولي ـ
  است مؤثر تمايالت بعض رفع و حدوث در اجتماعي عمل ـ
  است ضروري كمال براي امامت ـ ٣
  نيست انفكاك قابل هستي از هستي خود مانند متعال خداي طرف به كمال جريان ـ

  است ضروري ظاهري اجتماعي واليت نتيجه:
 است ضروري هم ظاهري واليت است ضروري عشق اشتداد اگر عرفا فرمايش لوازم به ـ )٢بحث( اصل ـ
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 فرعي بعضي و هستند اصلي بعضي نيستند، سطح هم موضوعات ـ ١
 دارد بدنبال را فروع در تغيير اصل، در تغيير ـ ٢
 زندنمي قيد اصول به گاه هيچ فروع ـ ٣

  است بندگي مرتبه از مؤخر بندگي كيف ـ الف
  آن براي قيد نه است بزرگي عالمت و مبرز بندگي كيف ـ ب
  است فاسد پرستش جهت بدون فكار ا و اخالق اعمال، كيف ـ
  است متفاوت افكار و اخالق اعمال، تهذيب با پرستش اصل تهذيب ـ ٤

  است پرستش و عشق توسعه قدرت، توسعه دوم: مقدمه
  دارد بستگي تولي ميزان به تصرف قدرت ـ ١
 است تعاريف تغيير موجب شدت، و قدرت افزايش  ـ ٢



 
 تعالي بسمه

 است ضروري هم ظاهري امامت است ضروري كمال اگر متكلمين فرمايش ازملو به )١بحث( اصل ـ
 بررسـي  عدليـه  نظـر  اسا بر يكي است قسمت دو در هستيم خدمتتان در كه بحثي حسيني: المسلمين و االسالم حجت

 شود؟ بردار تعطيل اجتماعي ظاهري مرتبه در امامت دارد امكان آيا كه كنيم
 مقدمه:

 است ضروري حكومت لذا پذيرد نمي كه را زندگي در مرج و هرج عقل ـ ١
 فقـه  در فقيـه  (لذا بكنند زندگي مرج و هرج در توانند نمي مردم كه هست عقلي مستقلي احكام از كه گونه همان يعني

 ايـن  عـين  آيا جست) دوري آنها از بايد شود مرج و هرج موجب يا و مسلمين نظام به انحالل سبب كه چيزهايي فرمايد مي
 تعطيـل  و بـوده  ضـروري  امامت كه گفت ميتوان باالتري) سطح در ولي مر اين با متناظر (يعني ديگري منزلت در را بمطل

 امامـت  شـك  بدون البته است ضروري امامت شود گفته است، ضروري حكومت گوييد مي كه همانگونه يعني نيست؟ بردار
 خـداي  كـه  گونـه  (همـان  طـاهرين  بيت اهل و اكرم(ص) نبي نصب به جز است، بااليي بسيار منزلت با منزلتش كه واقعيه
 نداريم. بيشتر هم امام دوازده لذا و شود واقع است محال ديگري صورت به فرموده) نصب متعال
  دارد تفاوت گويند مي روشنفكرها يا متصوفه از بعض آنچه با امامت تصميم نحوه اين
 هنـوز  متصـوفين  از اي طايفـه  يـك  (كـه  نوعيه امامت به امامت كردن تبديل يعني امامت تعميام معناي به مطلب اين

 نـوع  اين و نيست. است) مطلب اين به مشعر اش امامت تعميم نوشته كه صدر بني مثل هم روشنفكرهايي يك و گويند مي
 را فـردي  و مظهـر  زمانهـا  همـه  در امامـت  اصل براي آنها شود اشتباه بگوييم خواهيم مي ما كه را چيزي اين با نبايد تعميم
 قائـل  هـم  مختلف درمراتب البته و دانند نمي هم نفر دوازده به محدود لذا، و ميدهند قرار ظاهر هم را آن و كنند مي درست

 مطلـب  مـا،  صـحبت  امـا  زننـد.  مي مورد دراين كه ربطي بي حرفهاي خالصه و دارد... امام هم اتم گويند مي مثالً شوند، مي
 كه گونه همان يعني است »علم« مثل واقعيه منزلت در و تشريعي و تكويني مرحله سه در تامام كه اين آن و است ديگري

 هـم  امامـت  شود، مي ختم معصوم چهارده به و است نفر دوازده به محدود اهللا) صلوات اكرم نبي از (بعد اشياء حقايق به علم
 است. همينطور

 اجتهاداست و تكليف تعطيل باعث »ع« معصوم غيبت ـ
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 هـم  معصـوم  امـام  خـدمت  و اسـت  كوتـاه  واقعي احكام از دستش انسان چون كه است اين غيبت زمان  معناي اآي ولي

 كـه  است درست البته بفهمد؟ چيزي كالمشان از تا دهد قرار واسطه را بشري ادراكات اينكه به شود مبتال برسد، تواند نمي
 اسـت  ابتاليـي  يـك  ايـن  حـال  هـر  بـه  لكـن  و گرفته انجام انخودش دستور با اجتهاد غيره، و عقليه لوازم بررسي وسيله به

 كـه  گـوييم  مـي  حتمـاً  ولـي  است، اندازه يك عالم سراسر در ايشان وكالي علم حضرت ظهور زمان در بگوييم خواهيم نمي
ـ  مـثالً  بـود.  نخواهـد  الزم شدت اين به وقت آن در است متعارف االن كه گونه ين ا عقلي و اصولي قواعد به تمسك  از يخيل

 قواعـدي  بـه  عمـل  كه جاها از خيلي يا، و كنيم جاري برائت نباشد الزم شايد وقت آن كنيم،مي جاري برائت االن كه جاها
 از خيلـي  يعني بود نخواهد طور اين موقع آن در است) كم فقه در انسداد دليل از استفاده (البته كنيد مي انسداد دليل مثل
 حـال  هـر  بـه  بـود  خواهد امام محضر از كردن سئوال و حضرت به رجوع قابل عمالً د،ميده عقلي تضييق و توسعه كه جاها

 همـه  يعنـي  نيسـت.  مطلـب  اين در شكي و است منتفع بيشتر خيلي ظهورشان زمان در امام مبارك وجود بركات از انسان
 ايـن  بـاالتر  و كنند استفاده حضرت محضر از و شوند شرفياب ظهور زمان در توانند مي هم علما آقايان جمله از و ابتال ارباب

 واضـح  مطلـب  وايـن  ديگـران!!  درس پاي تا بگيرد، فرا چيزي معصوم امام درس پاي مثالً انسان نيست قياس قابل اصالً كه
 مراتـب  بعش از ديگر باشد) ورع با قدر (هر معصوم غير شخص كه است اين باشد داشته تواند مي كه اثري كمترين كه است

 را او خـدا  و دارد و داشـته  بـاطني  و ظـاهري  گناهـان  مراتـب  همه از عصمت »معصوم« آنكه حال و يستن دور خفي شرك
 تا هستند اعظمي منزلت يك در آنها چون هست غلطي مقايسه غير، با منزلت اين مقايسه اصالً بلكه است داده قرار معصوم

 الحصـول  تدريجي معصوم) (غير علم ولي است فيه ختالف ال و بوده »تعالي و اهللا تبارك اهللا عن« آنها علم نفس به رسد چه
 نيسـت  گـروه  ايـن  معصوم اعلم ولي دارد. فرق حتماً قبلش سال ادراك با فرد اين امسال ادراك يعني است مختلف حتماً و

 است. يكي آخرش و اول بلكه
 نداريم؟ كليفت ما چيزي) چنين دليل (به گفت توان مي آيا ولي دارد وجود امري چنين بنابراين پس

 است ضروري نيز ظاهريه امامت است ضروري واقعيه امامت كه طور همان المقدمه: ذي ـ
 و نظمـي  بـي  مقابـل  در تنهـا  حكومت بگوييم: خواهيم مي بگوييم؟ چه خواهيم مي ما و چيست بحث اين طرح از غرض

 نيست بردار تعطيل چون و »نيست بردار تعطيل كه است امري اجتماعي سرپرستي و واليت« بلكه مرج. و هرج
 است كمال) سمت (به هدفدار عالم ـ ١
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 جامعه گفت توان نمي اشياء همه براي داري هدف لوازم و آن شدن خلق غايت براي و عالم داشتن كمال جهت دليل (به

 كند. نمي رشد
 ندك مي پيدا ظهور قابليت بزرگ حوادث كرد پيدا رشد وقتي كند، مي پيدا رشد نيز جامعه ـ ٢

 شد. پيدا آمادگي آنكه از پس و كند مي پيدا ظهور قابليت بزرگ حوادث يعني كند مي رشد جامعه وقتي
 است مؤثر بزرگ جريانات حدوث در اجتماعي ولي ـ

 آنهـا  حـدوث  در مـؤثر  يعنـي  كنـد،  مي رهبري را آنها پيدايش جريان باالترن بلكه و رساند مي ظهور را حوادث اين ولي
 هست. جريانات) (حدوث

 دانيد. مي مكلف را انسان شما كه طور همان كنيد) (عنايت
 است مؤثر تمايالت بعض رفع و حدوث در اجتماعي عمل ـ

 از بعـض  حـدوث  در مـؤثر  هـم  اجتمـاعي  عمـل  است، ديگر بعض زوال و ملكات بعض و حدوث در مؤثر تكليف به عمل
 قابـل  چيزش همه و آن عطر و نورانيت بگيرد، قرار واقعيات اساس بر امر اين اگر البته و شود. مي ديگر بعض رفع و تمايالت

 است؟! بردار تعطيل آيا ولي نيست، قياس
 است ضروري كمال براي امامت ـ ٣
 امـر  كه شود اثبات اگر باشند؟! نداشته امامت عباد ظاهر، در و شود مي واقعيه امامت به ختم امامت امر گفت توان مي آيا
 نيست. بردار تعطيل كمال جريان عبارتي به يعني نيست داربر تعطيل عقالً امامت
 نيست انفكاك قابل هستي از هستي مانند متعال خداي طرف به كمال جريان ـ

 نيست ضروري بگوييم اگر صورت اين در طور همين كمال جريان نيست، انفكاك قابل آن نفس از هستي آثار همانگونه
 اسـت  امـري  يك امر اين باشد. متعال خداي غير طرف به بايد كمال جريان كه ستا اين معنايش باشد الهيه واليت رهبري

 و است ضروري كمال ـ ١ : كه حد اين تا يعني شود. مي خارج »كالم از« آن مفصل بحث البته و خواهد مي دقت مقداري كه
 باشد. الهيه امامت بايد حتماً باشد ضروري كمال) (براي هم امامت اگر ـ ٢

  است ضروري ظاهريه اجتماعي اليتو نتيجه: ـ
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 نـه  و اسـت  آقايان فرمايش لوازم به مطالب اين البته شود مي تمام كالم در باشد، ظاهريش نيست، اش واقعي امامت اگر

 اجتمـاعي  امامـت  بـه  ديگـر  و كنند مي تمام اكرم(ص) نبي نصب با را امامت امامت متكلمين چون قولشان نفس استناد به
 بـي  را عبـاد  اسـت  ممتنـع « اينكـه  مثـل  كرد، استناد آن به شود مي كه هست اموري كلماتشان از بعض در بله پردازند نمي

 معنـي  نيست رنگ پر اندازه را آن ولي ديد، شود مي كلماتشان از بعض در را »سرپرستي« كلمه يعني »كنند رها سرپرست
 كرد). تمام را حكومت بتوان ظاهري امامت از نشد هم واقعي امامت اگر (و كند تمام را اجتماعي امامت ضرورت

  است ضروري هم ظاهريه واليت است ضروري عشق اشتداد اگر عرفا فرمايش لوازم به ـ )٢( بحث اصل ـ
 مبنـاي  بـر  آيا شود؟ مي چگونه عرفا مبناي بر و شود مي چگونه اجتماعي امامت امر فالسفه آقايان مبناي بر ببينيم حاال

 و اسـت؟  متعال خداي به عشق شدن شديدتر با وظيفه، انجام بر قوت كه بگوييم توانيم مي گيرند، مي اصل را عشق كه عرفا،
 آن فردي شكل در آقايان بشود؟ الهي تمايالت بايد تمايالت كه: گفت توان مي اش اجتماعي شكل در را مطلب اين مثل آيا
 آورد، بدسـت  را اين توان مي هم وحي كلمات از كه هستند مدعي و دارند تأكيد شديداً باشد الهي تمايالت بايد تمايالت كه

 اند. نفرموده طرح را چيزي چنين حكومتي اجتماعي شكل در ولي
 فرعي بعضي و اصلي بعضي نيستند، سطح هم موضوعات ـ ١

 ت،موضـوعا  همه گفت توانمي دهيد قرار تحليل موضوع نظر) (در خواهيد مي كه موضوعاتي آيا كه كنيم مي عرض حاال
 بـر  مترتب الزمه بعضي حتي شود؟ مي فرع ديگر بعض به نسبت بعضي و اصل موضوعات بعضي قطعاً اينكه يا اند؟ سطح هم

 شـود،  پيـدا  اصـل  در مبنايي تغيير اگر مثالً نيستند، ديگر لوازم آن اصالً نباشد اصل آن اگر يعني و شود مي اصول از بعضي
 نيستند. ديگر قبل لوازم آن موضوعاً

  دارد دنبال به را فروع در تغيير اصل در تغيير ـ ٢
 كنـد،  پيـدا  تغيير هم مبنا آن لوازم كه است طبيعي داد تغيير كسي اگر را »)مبنا« اصطالح (به اوليه حد اينكه جمله از
 بـه  ائـل ق كـه  كسـي  يعنـي  است. خارج اسالم از  نباشد نبوت يا توحيد به قائل كسي اگر گوييد مي اعتقادات اصول در مثالً

 توحيـد  بـه  قائل اگر شود مي كتاب اهل از باشد. ديگري رسول به قائل نباشد اكرم(ص) نبي رسات به قائل ولي باشد توحيد
 شود. مي كافر گوييد مي نباشد
 زند نمي قيد اصول به گاه هيچ فروع ـ ٣
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 اسـالم  در باشـد  قائـل  كـه  كسـي  يدگوي نمي مثالً يعني گوييد نمي فروع از بعض انكار مورد در هرگز را مطلب اين ولكن

 مـذهب  از گفـت،  بار دو بايد چهارم) و سوم ركعت (در اربعه) (تسبيحات اهللا اال اله ال و هللا الحمد و اهللا سبحان بار سه بجاي
 قائليـد  اوليه حد عنوان به كنم) مي عرش را (متناظرش منطق در كه حدي منزله به را ازاحكام بعض شما يعني است. خارج

 از ادراك حتـي  و مانـد.  نمي (اصلها) بقيه براي بحث جاي نباشيد قائل اگر كه است اساسي اوليه اصل گوييد:مي و انيدد مي
 را) اوليه اعتقاد فقط نه (و دانيد مي جاري افعال همه در هم را آنها

 است بندگي مرتبه از مؤخر بندگي كيف ـ الف
 نفـس،  حـاالت  از درك نحـوه  يك ايمان، از اي مرتبه هر گوييدمي بعد و »متعال خداي به ايمان« گوييد مي مثالً يعني
 توحيـد  بـراي  را افعال اينكه نه دهيد،مي قرار اصل اعمال بقيه براي را توحيد اصل يعني دارد. همراه را نيات اعمال، اوصاف،

 و شـود  مـي  ظـاهر  اينگونـه  فرد لعم در آثارش اخالص از مرتبه اين گوييد مي رسيد مي كه اخالص به مثالً بدهيد قرار قيد
 گوييـد،  مـي  چـه؟  يعنـي  تـالش  گـويم  مي كن، اخالص در  تالش گوييد مي رسد. مي ظهور به ديگري آثار آن باالتر مرتبه«

 بفهمـي  اهللا لوجه خالصاً خواستي مي و داشتي خود نفس از و كرديد مي خدا از كه آنجا التماس چه؟ يعني اجتهاد در ابتهال
 گفتيـد، مي بدهي، اثر را ديگران ذوق و رأي يا خودت ذوق و رأي تا نشوي احتماالت ابداع به مبتالي و بدهي نظر خدا براي

 دهد.نمي قرار شريك را چيزي هيچ »متعال خداي پرستش« عمل خود در
  آن براي قيد نه است بندگي عالمت و مبرز بندگي كيف ـ ب

 لطيفـي  نكتـه  يـك  كـه  كنيـد  عنايت خوب اينجا است. الزم و مبرز همنزل به و بندگي مرتبه از مؤخر بندگي كيف يعني
 آزاد فحشا كه بگو مردم به مثالً يعني چه؟ يعني بكن! تواني مي كه كاري هر »شدن ترس خدا براي« گوييد نمي دارد، وجود
 نيسـت  »قيـد « عنـي ي كشند. مي دست بيشتر فحشا از بشوند تر متدين كه رتبه هر خير! شوند. متدين بيشتر مردم تا است
 و اوصـاف  تشـخيص  همه (در الخاص مرتبه آثار شدن ظاهر است، »بودن قيد« از غير »بودن« عالمت هست »عالمت« ولي
 بشـوند.  محور و اصل براي قيد اوصاف اين كه است اين از غير حساسيتها) نظام در و اخالق و اوصاف بروز و اوصاف ظهور در

 »پرسـتش « تـا  بـده  قرار متعال خداي محض را غايت و بگيرد انجام خدا غير براي مليع تا بپرهيز خفي شرك از گوييد مي
 عنايـت  و افاضه وقتي (يعني رفتم باالتري رتبه در وقتي و فهمم مي چيزي يك پرستش از رتبه اين در گويم مي باشد. اصل
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 هسـت  خفـي  شـرك  از ايرتبـه  شما اخالص آن در فهميدي كه حاال گويند مي فهمم مي ديگري طور را اخالص« من شد)
 بكني. عمل داشتي قبالً كه اخالصي وفق بر نداري حق ديگر

 مـثالً  دانيـد.  مـي  محال را اين مسلم بدهد قرار اخالص اصل يا طاعت وجوب اصل در قيد را عملي يا فعل اينكه به كيف
 پرستيد. شودمي را دين كل نه و پرستيد، شود يم را روزه نه پرستيد، شود مي را نماز نه ...! اينگونه پرستم مي را خدا بگوييد

 نيست. قيدش ولي هست آن مبرز و پرستش مراتب وجود معرف »پرستش كيف«
 است فاسد پرستش جهت بدون افكار و اخالق اعمال، كيف ـ

 هـم  كه خودتان تمايالت ميدان در وقتي شما باشيد، داشت نظر امعان شما كنم، مي تأمل قدري كه  اول مقدمه اين در
 در را فاعليت اين كنيد)مي فاعليت (يعني گيريد. مي تصميم است ابليس وساوس ملك ملهمات يعني »توي« هم و »روي«

 به متصف گوييد مي و كند مي نگاه اوصاف تك تك به نسبت شما كه است اين سطح يك كرد لحاظ توان مي مختلف سطوح
 پـاك  را ام ظاهريه اعمال گوييد مي كه است اين اعمال در ائينترشپ سطح يك كنم. پاك را صفت اين تا هستم صفت كالم
 گوييد مي هم ذهني اعمال مورد در و است ذهني و قلبي اعمال بعد و نكنم خالف فعل نكنم، فاعليت نگويم دروغ مثالً كنم

 هـم  را اوصـاف  ييدگو مي بعد و نكند حركت طرف آن و طرف اين گسيخته لجام همه اين خيال يعني كنم. تصفيه را خاطر
 كنم. مي تنزيه

 يعنـي  چيسـت؟  اينها »براي« و كنم؟ پاك چيزي چه براي را اينها همه« كه اين آن و را ديگر چيز يك مانده باقي حاال
 و يك، درجه نماز بهترين گوييد مي نيست. صالح اصالً نباشد خدا براي اگر دهد مي جواب چه؟ براي صالح عمل و پاك عمل

 »آن بـراي « اگـر  باشد اينها در تواند مي كه الجايي حاالت بهترين و نماز مفاهيم به توجه و خاطر كردن ظحف شكل بهترين
 براي آن »براي« اگر يعني »آخر اليوم و باهللا يؤمن لم الناس رئاء اموالكم تنفا ال« و گيرد مي قرار آيه اين مصداق شد. للناس.

 اصـالً  و ارزد! نمي هم غاز دو يك و ارزد نمي هم قران دو يك كنيد مي كيفيات جميع در شما كه فاعليتهايي اين نباشد، خدا
 تبديل است خوب اش قلبي صورت و ذهني صورت و ظاهري صورت آيد مي نظر به كه اينهايي همه باالتر، بلكه ندارد ارزش

 بـود  بـد  نفسـي  وصـف،  ايـن  بـاطن  ولـي  بود، خوب نفس، اين اوصاف ظاهر فقط گويند مي عالم آن در شود. مي »نفاق« به
 اي انـدازه  بـه  كار اين است شده هم شديدي گناه چه البته و شد گناه به تبديل و شد باطل اش همه لذا و بود) بد (مبنايش

 آيـد  مـي  كه شود مي اشعري موسي ابو يك مثل كند مي پيدا (بدي) سوء براي وزن حقيقت در كند مي پيدا وزن عالم در هم
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 اعمـال  ظاهر مانند كه ابوموسي اعمال ظاهر يعني بود خوب هم اهرش وظ گيرد مي علي(ع) موال اركمب ازوجود را خالفت
 و ابيطالـب  بـن  علـي  بين حكميت براي را اين گفتند نمي مردم كه بود فاسد اعمالش ظاهر اگر و نبود عاص و عمر و معاويه
 كردند. معين حكميت ايبر را او هم حضرت لشكر كه بود اين مهم و بقدهيد قرار حكم معاويه

 شـود.  مـي  خـراب  همه باشد، خراب آن اگر رسد مي كه آخر محور به وقتي آن باطن ولي باشد خوب عمل ظاهر اگر پس
 باشـد  داشـته  خوب عقليه فلسفه يك اعمال از كدام هر براي ولي بدهد انجام را دين اعمال همه كسي اگر كه طوري همان
 تمركـز « بـراي  خـوانم  مي دعا »كردن ورزش« براي خوانم نمازمي باشد، »سالم بدنم« ينكها براي گيرم مي روزه بگويد مثالً
 در برگـردد  انانيـت  و نفـس  به كه غاياتي و مادي دنيوي، غايات اينها همه براي ولي دهد انجام كه هم را همه غيره و »ذهن
 و بگوييـد  »اسـالم  بـه  متدين« فرد اين به انيدتو نمي لذا و شود. مي خطرناكتر همه از اين خود كثافت گوييد مي صورت اين

 بگويـد  و بزنـد  قيـد  يعنـي  »االن فهم« قيد به ولي بدهد انجام خدا براي را اينها همه گر حاال بگوييد. ديندار او به تواند نمي
 افعـال  قيـد  يـا  و »االن حاالت« قيد به بزند قيد مثالً يا است. قبل مورد همان عين هم مطلب اين »باالترش نه و فهم اين«

 قـرار  »خـدا  پرسـتش « قيـد  توانـد  نمي چيزي هيچ يعني شود واعق اخالص قيد تواند نمي چيزي چون كند نمي فرقي االن
 باشند. قيد پرستش براي ديگر چيزهاي اينكه نه است اصل چيز همه براي متعال خداي پرستش پس بگيرد

 كه معني اين به قيد بلي است طريق يعني است. قيد كه خدا طرف از شده تعيين كيفيت ولي شاهرودي: حسيني برادر
 شـكلي  هـر  در شـود  نمي بود خدا براي اگر يعني دارد حظي يك هم پوسته اين قطعاً لب جود با ولي نيست باشد لب بدون
 است. كرده تعيين شارع خود كه شكلي يعني است خاص شكل يك در ظهورش قطعاً و كند ظهور

 نتيجـه  خواسـتيم  وقتـي  و كنيد دقت مقداري يك و هستيم اول مقدمه در ما فعالً سيني:ح المسلمين و االسالم حجت
 بـراي  شـما  اگر شود نمي پذيرفته اهللا وجه بدون عمل كه است اين بحث فعالً كنيد، اضافه هم را ديگري مقدمه كنيم گيري

 نيست. پذيرفته گذاشتيد كنار را ديگري چيز پرستش
 جـواب  در اسـت؟  قيـد  خدا پرستش هم »مباحات« در بگوييم توانيم مي آيا حتي هست قيد چيز همه براي پرستش اما

 نيست. مباح بودن مباح قيد پرستش بگوييم كه است مطلب اين از غر نداند شرط را قربت قصد كسي كه امر اين گوييم مي
 فرضـاً  كه است درست دانستم، نمي احمب بود نداده قرار مباح اگر و است مباح كه دارم قبول داده قرار مباح خدا چون يعني

 پرسـتش  كـه  نيسـت  امري هيچ آورم مي بجا داده رخصت و اذن خدا چون ولي آورم نمي بجا اهللا قصداً را مباح فقهي نظر از
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 پرسـتش  گـوييم مـي  بلكـه  نـدارد.  عيبي كردي پرستش را يكي اين حاال شود گفته و باشد نداشته كاري آن به نسبت خدا

 خـدا  پرسـتش  اگـر  حاال ».كند پرستش را خدا« كه باشد اين بايد شما فاعليت اصلي وجه و است، متعال خداي به منحصر
 كـه  زنـد  مـي  قيـد  را اينها شرع البته و دارد افكار به نسبتي يك و اعمال به نسبت يك اوصاف، به نسبت يك البته شد اصل

 هم خودش آيا چطور؟ را پرستش خود ولي باشد، اينگونه فتاوصا نظام و حالت و باشد گونه اين افكار باشد، اينگونه اعمالت
 خواهد؟ نمي يا خواهد مي تهذيب

 است متفاوت افكار و اخالق اعمال، تهذيب با پرستش اصل تهذيب ـ ٤
 ظـاهراً  شـود، مي اشتباه پرستش خود تهذيب با اوصاف تهذيب و افكار تهذيب و افعال تهذيب بين گاهي بلي، گوييد مي

 تا كند عنايت خدا اگر نه گوييم مي گاهي و بدهم انجام را خاص اعمال اين اينكه يعني ايمان كمال مراتب كه آيد مي نظر به
  يـك  وحالتم شود مي ديگري نماز يك نماز شود مي عوض اينها همه معناي اصالً بروم التريبا مرتبه هب ايمانب مرتبه يك از

 همـه  در آن انعكـاس  و اسـت  اصـل  محـور  كـه  مطلب اين در يعني شود مي ديگري شجاعت يك شجاعتم و ديگري حالت
 و نيسـت  شـكي  هـيچ  هستند معرف اينها و شود مي ديده عيني) عمل چه و ذهني عمل چه روحي، عمل (چه عمل سطوح

 الدنب چون ندارد الهي اخالص آقا اين مثالً كه هستند معرف اينها خير، باشند اخالص خود در قيد اينها كه مطلب اين لكن
 (يـا  بكنيد سئوال شما كه گوييد مي بخواه، خدا از را اخالص گوييدمي چون نيستند، خودش اصل براي قيد لكن است اهواء
 هم باالتري حالت و شود مي بيشتر باز هم اعطي من اجود و سئل من اكرم اين خود از فهم اعطي) من اجود و سئل من اكرم
 آن در مـثالً  يعنـي  بـود  بـد  ايـن  كه واي اي گوييدمي بشود تر پايين حالت به باالتر حالت از شما التفات اگر كنيد، مي پيدا

 معنـاي  بـه  هم را واكرم كرم معناي و كرديد قياس عادي افراد با را متعال خداي »سئل من اكرم يا« جمله به نسبت حالت
 ديـد  يـك  در امـا  كرديـد،  تفسـير  يهظاهر معناي همين با هم را »اعطي من اجود« معناي طور همين و بوديد گرفته عادي
 مـن  اكبـر  اهللا« گوييم نمي و كنيممي يوسف ان من اكبر اهللا به تفسير كه اكبر اهللا مثل كنيد) عنايت (خوب گوييم مي ديگر
 اكـرم  هسـت،  تعـالي  و سبحانه حق حضرت به منصوب كه كرمي معناي يعني كنيم مي معنا اينگونه هم را اكرم »شيء كل

 اسـت  واجود او كرم درباره بفهمم من كه چيزي نآ از است اكرم حتي و است لحاظ قابل ماوراء به نسبت هك كرمي از هست
 ا اجـود  خواهم) مي (معذر گوييد مي مثالً تر پايين مرتبه در گاهي و است ديد يك اين بفهمم. بتوانم من كه را جودي آن از
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 از اسـت  اجـود  گوييـد  مـي  يـا  و بخـواهم  او از بروم خدا پيش لذا و بكنم فرض او از بروم امروز خواهم مي كه دوستي از ست

 كنم! قرض او از تا دهم قرار واسطه تا دو بخواهم كه بزرگي
 اكرم او پس است!! كريم اسممان هم ما است، كريم هم كريم شاه كريمي، تو خدا گفت مي كه اي عاميانه تعبير آن مثل

 اصـالص  باشد. مالحظه قابل من براي و بفهمم را جودش من اينكه از است وداج و باشد مالحظه قابل كرمش اينكه از است
 ولـي  دارد، احاطه او بدن بيرون بر دريا آب شده غرق دريا در كه فردي آن است، دريا در كه غريقي نه هستم، جودش غريق

 آن در احاطـه  و روح در داخـل  رديگ ولي باشد بعضش) (در بدن داخل بر احاطه اگر تازه و ندارد احاطه كه او بدن داخل در
 مـا  و اسـت؟  جـودي  چگونـه  چيسـت؟  هستيم آن در غرق ما كه جودي اين آب. نه است ترس روح در بلي ندارد. ديگر كه

 بفهميم. توانيممي چگونه
 بمراتـ  و كنـد  مـي  استغفار قبل مراتب از بگيرد، قرار انسان كند) افاضه متعال خداي (كه ايمان از اي مرتبه هر در پس

 بيند.مي ذم و شرك را قبل
 كسـي  آن چـه  است، »او بسوي« و »وجه« ،»طرف« كلمه آن و است مختلف مراتب بين مشترك قدر يك بنابراين پس

 اكرم يا« كه دبگوي عصر ولي مبارك وجود را لفظ اين چه و »اعطي من اجود و سئل من اكرم يا« گويدمي ادني مرتبه در كه
 گـوييم  مي كنيم مي معصومين به خطاب وقتي  »ربك و ربي اهللا فسئل« است طرف يك به مه »اعطي من اجود و سئل من
 فرمودنـد.  را مطلـب  اين مورد چندين در زيارتها در شماست دهنده پرورش و من دهنده پرورش كه خدائي ... بخواه خدا از

 وجـود  مـا  در كـه  چيزي آن با نيست قياس قابل دارد او كه اخالصي و حالت و ادراك و معصوم به نسبت الهي ربوبيت البته
 اصـل  قيـد  چيـزي  هـيچ  كـه  اسـت  اين شد تمام كه چيزي تنها اول مقدمه در پس كجا او ظرف و كجا ما ظرف يعني دارد

 است. مراتب ذو پرستش و شود نمي پرستش
 مرتبه مقابل نقطه كدامهر كنيم، مي نگاه مراتب اين به وقتي حقيقه چون است انتزاعي مطلب اين البته شاهرودي: برادر

 اينها بين جامعي و داند مي كفر و ذم را آن كنيم مي نگاه پايين مرتبه به مرتبه اين در وقتي فرماييد مي خودتان است. ديگر
 داند. نمي پرستش حقيقتاً و بود نخواهد

 در كه اين يا هست يحصح مطلق صورت به آنها از يك كدام براي پرستش آيا اينكه حسيني: المسلمين و االسالم حجت
 تغييـرات  با برابر را شيء هر زمان كه، دارد آن به بازگشت بحث اين است، صحيح خودش) منزلت (در كدام هر واليت نظام
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 را بقيـه  و بـدانيم  اصـلي  زمان را زمانها از يكي اينكه يا طور، همين هم را آن تولي و جهت و رشد و توسعه و ببينيم خودش

 و است پرستش اينها همه هست نظام اينكه به شديد قائل اگر بدانيم. باطل را بقيه و بدانيم اصلي را يكي اصالً يا فرعي زمان
 خانـه  خـود  همـت  قـدر  به كس هر    تاخته ويرانه به جغد باغ به بلبل« شعر نظير مثال باب من مختلف). مراتب در (نهايتاً
 اي) مرتبـه  هـر  حسب به و طرف همان (به دارد را طرف و وجه ايمعن وقتي جامع يا است انتزاعي جماع آيا حاال ،»ساخته
 »معصـوم  است صحيح« و است ظاهريه عبادت »شما از صحيح« يعني نيست تكليف قابل هم اين از بيشتر و است؟ حقيقي
  شود) نمي ديگر مراتب ذو هم (باز س: نيست. قطعاً هست شما به مربوط كه معنايي به ظاهريه عبادت

 مبنـاي  و نيسـت!  ممكـن  صوري منطق ابزار با بحث اين در ورود االن ولي كنيم صحبت مراتب معناي در بايد بعداً حاال
 كند. پيدا تغيير بايد تان منطقي
 دوئيـت،  حتماً نگفتيم كه ما دهيد توضيح را آن قائليد دوئيت و اشتراك خودتان منطق اساس بر كه شما حال بهر (س:
 باشد،) ارسطوئي وحدت وحدت، با ارسطوئي منطق دوئيت

 انـدازه  همان به (نظام) خودش جايگاه در رتبه اين تقوم در كه است نظامي قطعاً كنيد مالحظه تولي در را مطلب وقتي
 كـالم  اول هـم  اينهـا  چـه؟  يعني انتزاع چه؟ يعني علم اينكه سر بر بحث تازه است. نظام در خودش) جايگاه (در باالتر تقوم
 چه؟ يعني قدرت توسعه معناي كه دوم مقدمه در كنيد عنايت حاال نيست. ها صحبت ينا جاي موضوعاً و است
 است پرستش و عشق توسعه قدرت، توسعه دوم: مقدمه ـ

 از مرتبـه  ايـن  گوييـد،  مـي  كـه  گونـه  همين شود. مي عوض بعد مرتبه به نسبت (موضوعاً) مرتبه هر براي قدرت توسعه
 عـوض  واليـت  نظام در منزلت و تعلق چون چرا؟ شود، مي عوض موضوعاً هم قدرت رد،دا فرق موضوعاً بعد مرتبه با پرستش

 شود.مي عوض تصرف قدرت عبارتي به و شودمي
  دارد بستگي تولي ميزان به تصرف قدرت ـ ١
 ت.اس باالتري نيابت و تصرف قدرت داراي باشد، شديدتر مولي به اش تولي نسبت واليت نظام در كه مقدار هر عبارت به
 بـه  اسـت  متعلق (ضعيفترين) پايين پايين رتبه بياني به و باال، باالي مرتبه طور همين و دارد واليت پايين پايين رتبه البته
 هم حيواني منزلت در آنكه يعني هستند. خودشان منزلت در كدام هر مسلم ولي است، مولي به متعلق هم باال رتبه و مولي



 ·············································································································································································  ٥٩ 
 منـزلتش،  كـه  كسـي  براي اسباب به تولي البته دارد اسباب به تولي و نيست تولي از خارج كند) مي حيواني عمل (و هست
 كشد. مي رنج رحمت از دوري سبب به بعداً البته و كند مي پست را او است انساني منزلت
  است تعاريف تغيير موجب شدت، و قدرت افزايش ـ ٢

 شـود،  بـاالتر  تولي) در بيشتر كثرت و وحدت عني(ي شدت چه هر كه است شده تمام خودش جاي سر مسئله اين ولكن
 عـوض  هـم  قبلـي  تعاريف كليه فرمائيد، مي عوض را منطقي حد وقتي اينكه عين شود. مي ديگر تعاريف موضوعات، تعاريف

 جديـد  سـعه  يـك  در صـورت  آن در و فرماييـد  مـي  عوض را اصولي مبناي اينكه مثل يا و جديد كارائي يك با ولي شود مي
 و متصـل  كم مثل را كمياب قبالً اگر و كنيد مي عوض را رياضيات در اوليه حد مثالً يا و كنيد. فقهي احكام به نظر دتواني مي

 نسـبيت  بـا  حـاال  ولي نبود، گيري اندازه قابل سردي) و داغي و سبزي (مثل كيفيات لكن و كرديد،مي گيري اندازه منفصل
 عـوض  معناست و حد لوازم جزو كه موضوعاتي تعاريف كنيد، عوض را حد شما اگر يعني كنيد. مي گيرياندازه را اينها همه
 شود. مي

 شود. عوض هم تعاريف شود عوض قدرت كه اي مرتبه هر در نبايد
 فقـه)  (يعنـي  دستور و تكليفي معارف) (يعني توصيفي اخالقي) (يعني ارزشي احكام از اعم دين احكام آيا سوم: مقدمه

 الـزام  »دسـتور « فقـط  كه پيداست است؟ آور الزام مجموع در را چيزي چه و دهد؟ مي چيزي چه به دستور عباد عمل براي
 افـراد  خود كه الزاماتي آيا حاال نيست. شرع طرف از ملزم بياني به و نيست هم الزامي نباشد دستوري كه آنجايي و آورد مي

 زكاه و خمس گويند مي و ندارد. اشكال كه هندميد جواب كسب، خالصه ... و ماشين فروش و خريد مثل است؟ چطور دارد
 باشد شرعي معامله هم تان معامله اگر و كنيد عمل را احكام ساير خالصه و غيره و عيال و اهل بر نفقه يا و شرعي انفاقات و

 قـدرت  كه است معلوم كند؟ مي پيدا افزايش چيزي چه يعني چه؟ يعني شدن پولدارتر حاال بشويد. تر پولدار و ندارد عيبي
 ارزشـي  احكام مراقب و بوده تعالي و تبارك هللا هم مواظبي آدم كه فرض بر حاال كند. مي پيدا افزايش شما اقتصادي و مالي
 به رقم هر اينكه نيت فرش، فروش و خريد وقت در مثالً كنيد اصالح را قصدتان رويد مي كسب براي وقتي مثالً و باشيد هم

 الـرحمن  اهللا بسـم  اينكـه  مثل بكنيد را شرع مستحبات رعايت و نگوييد پايين و باال باشيد، نداشته بزنيد، حرف شد نفعتان
 بياوريد بدست پول تا نكنيد غالب را جنستان شد كه گونه هر تا باشيد داشته بازي زبان بر مواظب اينكه يا و بگوييد الرحيم
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 عرفـان  مرحله در اخالق از باالتر فرض بر و باشيد يمنصف آدم و نياندازيد خودش ارزش از را جنس هم جنس خريد موقع و

 نكردن. تحميل و تحقير بر مواظبت مثل بكند را جوانب رعايت هم
 كه كرديم رعايت را نيت و كار ظاهري وضعيت و كرديم مراقبت را نفس اوصاف و داديم نجام را كارها اين همه اگر حاال
 را اينهـا  همه اگر و ندارد خير كه دهند مي جواب دارد؟ عيبي كردن پيدا يمال قدرت آيا صورت اين در باشد، خدا به متوجه
 كنيد. پيدا هم مالي قدرت كرديد رعايت

 فروشـيها  فرش بازار در امروز مثالً اگر كه است اين معنايش مالي قدرت چه؟ يعني مالي قدرت كه كنيم مي سئوال حاال
 دارد؟ چيـزي  چـه  »قـدرت « ايـن  بشـود.  باالتر بعدش سال و ميليون ١٠ اهللا انشاء ديگر سال داريد پول تومان ميليون يك

 منزلت داراي توزيع در مثالً كنيد. تصرف توانيد مي عبارتي به و بخريد توانيد مي يعني شماست خريد قدرت كه است معلوم
 پـايين  يـا  باال هم را بازار نزخ تواند ي باشد باال خيلي مثالً اگر و دارد حساب تدريجاً شما گيري تصميم ديگر و باشيد باالئي
 توزيـع  شـبكه  بر »تر مسلط« برود باال شما مالي قدرت سطح قد هر يعني نيست. تنهايي به خودتان عمل فقط ديگر و ببرد
 گـران  جـنس  آن جـا  همـه  كنيد گران را چيزي بگيريد تصميم شما اگر كه برسد سطحي به است ممكن حتي و شويد مي
 چطـور؟  بـاالتري  رتبـه  به نسبت شما ولي شويد. مي پاها خرده بر حاكم شما و شوند مي شما به دمقي ديگران يعني شود مي

 قيـد  متعـارف)  ديـد  (در گفتيد شما كه را آنچه خير؟ يا خورده قيد موضوعاً قدرت توسعه آيا كه كنيم مي سئوال حاال خير.
 بنا يا و (قبول) نكنيد معامله در حرام عمل كه شد ابن اگر چون است نخورده قيد كه قدرت نفس اال و بوده لوازم خصوصيات

 اين از شما وقتي ولي قبول) اينها (همه كنيد رعايت معامله در را حاالتتان يا و (قبول) كنيد رعايت را معامله مستحبات شد
 قيد اينجا (در واستيد؟!خ مي حاال رياست يا كنيد، پيدا قرب واليت در كه بود اين قصدتان آيا آمديد، باالتر منزلت به منزلت
 اش) (بقيه اينها و ندارم توجه اينها به ذره يك و خداست براي كنم مي من كه تالشي واقع در يعني كرديم) اضافه را اخالص

 واليـت  بـه  تـولي  »برابر« سياست يعني كنيد. مي اش مالحظه اخالق در كه است اوصافي از غير مطلب اين هست، او دنبال
 بـه  نسـبت  مسـئوليت  »سـومش  شأن« و اخالق به است تولي كيفيت آن، »دوم شأن« و اوست به قرب به ابتهاج و »مولي«

 بـاالئي  منزلـت  در وقتـي  و تـي  طلبـي  رياسـت  بـا  اسـت  برابر جائر واليت در مادون به نسبت مسئوليت حاال است. مادون
 گيـري  نتيجه در كه كنيد دقت بگويم خواهم مي اقتصاد در كه را مطلب اين شود. مي رياست به ابتهاج به تبديل قرارگرفت

 و حكومـت  ابـزار  كه، اي وسيله حتي و شرب و اكل از ام اسباب و است اسباب به گاهي ابتهاج پس است. مؤثر مقدمات اين
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 بحث تاجر) آقاي اين با رابطه (در توزيع بخش در اقتصادي حكومت بخش در فعالً حاال باشد، مي است قدرت داشتن بدست

 م.كني مي
 اسـباب  همين به ابتهاج يعني بود، خواهد اسباب پرستش ولذا است اسباب به تعلقش باشد كافر اگر تاجر آقاي اين پس

 بهانه را وبقيه دارد مولي به قرب به ابتهاج باشد، الهي فردي اگر ولي قدرت، به ابتهاج تا گرفته شرب و اكل به ازابتهاج است،
 داند. مي او راه

 فـرد  ايـن  كنـد،  مـي  قبول خدا براي را سنگيني اين و دارد سنگيني او براي رياست بلكه ندارد، رياست به حب الهي فرد
 خواهد مي فردي وقت يك كه گفتيم قبالً را مثالش ببرد. خدا خانه در را رياست اين مثالً بتواند اينكه به است دلخوش الهي

 و بـوده  عزيـز  خيلـي  قلبش در كه »العالي ظله دام اي نهخام اهللا آيت حضرت رهبري معظم مقام خدمت تعاريف را چيزي
 قمصـر  گالب مثالً اگر كنيد فرض برد، مي تعارف دارد محلشان در كه يچيزي بهترين لذا و ببرد دارد، دلبستگي او به خيلي
 ... ويا شيره در طَمع هك ندارد معنا ديگر اينجا در برد، مي را شيره بهترين است مالير شيره مثالً اگر و را گالب بهترين است،
 خـودم  بـراي  و بكـنم  دبه يا سطل آن در را خالص شيره اين نصف و بخرم اي دبه يك رسيديم كه شهري هر به بگويد بكند

 داشـتن  تـولي  و داشـتن  عشق معناي برخورد گونه اين چون است محال كه امر اين بريزم. تقلبي آن داخل را بقيه و بردارم
 گنـاه  خـودش  بـراي  را طمـع  نظـر  حتي و بپذيرد خواهد نمي وجه هيچ به را مولي به نسبت ق،عش به خيانت يعني نيست.

 قـرار  هدف تواند نمي قدرت) مالكيت عنوان (به داشتن قدرت كوشد،مي اخالص فرد تهذيب در كه كسي براي پس داند مي
-مـي  تصميم »اهللا لوجه« آيا باشد بازار در رتاج آقاي اين گيري تصميم شد بنا اگر مثالً حاال لوازمش) نه و اوصاف (نه يردگ

 بـراي  اگـر  كـه،  ايـن  ديد يك در داد جواب توانمي گونه دو خودش؟! قدرت براي و »لنفسه« هكاين يا لوجه؟ خالصاً و گيرد
 از التـذاذ  بشـود،  ديگـران  افعـال  بر مؤثر توانست اگر گفت توانمي ديگري ديد در و ندارد، عيبي باشد خودش حالل قدرت

 بگـوييم  و كـرد  نظـر  آن بـه  توانمي اخالقي اوصاف در گاهي را مطلب اين كند،مي فساد را او و است بد او براي هم رياست
 و قرب به ابتهاج بايد يعني كند. پيدا اشتداد تعلقش كيف بايد كه، گفت باالتر رتبه در توانمي هم گاهي و »رياست اخالق«

 رود بـاالتر  اخالص وقتي گفتيممي چگونه برود، باالتر سطح به اول) مقدمه دم(مق سطح يك از و شود عوض داشتن دوست
 فهميم.مي ديگري معناي
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 شدت كه كنيممي عرض هم سوم مقدمه اين در دارد را قدرت معناي دوستي شدت گفقتيممي چگونه دوم مقدمه در و

 اصل در قيد نه ولي هستند، آن معرف شرع اخالص و احكام شك بدون البته است. طرفي يك به مسلم رودمي باال كه عالقه
 ».طرف« و »وجه« خود

 شود.نمي واقع خصوصيات آن بدون يعني هستند معرفش پيروزمند: برادر
 ديگري قصد قصد، كه فهميم مي دارد، ديگري آثار يك ديديم و شد واقع اگر يعني حسيني: المسلمين و االسالم حجت

 بـراي  قيد اينكه نه اينها در شود مي جاري كه هستند لوازمش از اينها دارد، اينها به توجه لالعم حين فرد آن اينكه نه بوده
 گـاهي  ولي »علقه طرف« به است مقيد و دارد طرفي ،»علقه« اصل گوييم مي وقت يك كنيد) عنايت (خوب هستند جريان

 خيـر  كنيم كاناليزه اخالق و احكام اين در مثالً بايد كه است آبي جريان يك مثل و نيست الزم عالقه براي طرفي گوييم مي
 بزنيـد  هـم  تبصره تا شصت فرض بر شما و شودنمي محقق خارج در خلق اين اصالً نرود، باالتر عشق رتبه اگر نيست. چنين
 توانـد  نمـي  خودش هم داخل از بلكه كند محقق نتواند كسي خارج از فقط اينكه (نه كنيد محقق تونيد نمي فيزيكي را خلق

 شـود.  مي جاري عالم همه بر اكرم، نبي بر مولي صلوات و مولي عنايت با مولي واليت به تولي و عشق در توسعه كند) محقق
 اشـتداد  نفـس  شـما  موضـوع  يـا  دهيـد  مي كيفيتش كه است حركت داراي چيزي آيا گيريد؟مي چه را حركت علت يعني

 مـوجبش  اينكـه  نـه  اسـت  احكام و اخالق مبرزش لذا و هدخوا مي تعلق اشتداد پس است حركت اشتداد اگر است؟ حركت
 است. فاصله خيلي مبرز و موجب بين باشد. احكام و اخالق

 نيست؟ ممتنع قيود آن بدون پرستش عمل آيا شاهرودي: برادر
 عنايـت  مقـداري  (يـك  شـود  نمـي  موضوع در داخل امتناع اين لكن و است ممتنع حسيني: المسلمين و االسالم حجت

 هـم  گاهي ولي شود. مي شديد خود به خود مرتباً ولي شود مي هم شديدتر و دارد وجود شدت گوييممي گاهي هد).خوا مي
 بـه  را جهتتـان  كـه،  است اين كنيد مي شما كه عبادتي اولين يعني دارد، طرف شدت بلكه نيست چنين خير كه گوييم مي

 محـور  عنـوان  بـه  ايـن  ولـي  شـرعاً)  هم و عقالً (هم است »به مكلف« هم امر اين دنيا. طرف يا خدا طرف كنيد، طرف كدام
 كـه  همين كه گفت توان مي آيا چيست؟ اشتداد موجب پس شود. مي پيدا تكاليف بقيه مطلب اين وسيله به و است. تكليف

 بـه  خدا كه شود مي مگر بگويد كه باشد خدا از طلبكاري حالتي يك و كند، مي عطاء حتماً هم متعال خداي كردم، عمل من
-مـي  دخالت را خارجي اسباب آنجا در شما كه است شركي همان عين كردن تكيه عمل به عبادت در يعني نكند! عطا من
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 عجب عجب، دهممي جواب آمد؟ كجا از حرف اين و چطور؟  گوييد:مي داديد. دخالت را شرعيه اسباب اينجا در ولي دهيد.

 ديگـر  عمـل  آن از كه باشد هم ناب يك درجه عمل آن (حاال عمل ستشپر يعني عجب عمل، ديدن بزرگ يعني ... عجب و
 در البتـه  اسـت.  ...» لغير« هم عجب شده واقع »اهللا لغير« باشد ريا اگر كه گونه همان است. عمل مفسد اين و نباشد) باالتر
 چه (پرستش) بهمرت اين در پس است. شرك دقيقاً هم لعمل عجب و هست لعمل عجب بلكه نيست هم لنفس عجب اينجا

 اسـمش  ولو باشد دنيا تاجر، آقاي اين تعلق طرف است صحيح كه گفتيم گر حاال است. مولي به تعلق گوييم مي گوييم؟ مي
 هـم  را قـدرت  ولـي  كنـد  خيـرات  كـه  كنـد  پيـدا  مـال  خواهدمي يعني بگذاريد، اخالق در ممدوح دنياي و حالل دنياي را

 خواهد. مي
 نكرده) منع خدا حداقل چون كه معنا ينا به خواهد مي را (قدرت س:
  دارد هم تشيوق ندارد كه منع
 بهخداست) تعلق نسبت همين (به س:
  گفته خدا كه است عملي اين گوييد مي هم عمل به عجب در كنيد، مي چكار عمل عجب در را قضيه اين مثل مگر
 است) دوم پله آن ولي گوييم مي را اين بله (س:

 كنيد، تعريف را حركت فلسفه بايد اينجا در خواهد مي ديگري چيز دراينجا كرد!... كار توان نمي ااينج فقهي انبردست با
 جـايز  كنـي  خرج كه هم من راه در گفته خدا چون و است جايز گفته خدا چون و نداريم حركت فلسفه ما كه گوييد مي اگر

 فـوراً  كـه  اخـالق  علمـاء  اوالً ندارد. اشكال قدرت به ابتهاج و آورد نمي فساد طلبي قدرت بگوئي و شوي طلب تواني مي است
 گوينـد  مـي  اخالق علماء لكن و خير) بگويند فقها است ممكن (حاال است »اهللا لغير« ابتهاج قدرت، به ابتهاج اين گويندمي

 خـدا  بـه  عشق با و تاس مفسد است اهللا لغير ابتهاج ابتهاج، اين كه داريم قبول گويند مي هم عرفا و است »اهللا لغير« ابتهاج
 و است دين خالف اصالً اين گويند، مي اخالق علماء ندارد، خريدار حرف اين عرفا دستگاه در كه است اين حداقل سازد. نمي
 اگـر  و كنـد  مـي  توصـيف  چگونه را اين ببينيد تا كنيد نظر را توصيفي احكام و نگيريد اينجا در را دستوري احكام گويند مي

 گوينـد مـي  اسـت،  خطرنـاك  هـم  حالل دنياي گويند مي »خطيئه كل رأي الدنيا حب« شودمي پيدا دنيا به حب به شدت
 حرام. ترك نه و است حالل ترك دهز معناي
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 چـه  شـود  مي واقع كه اشتدادي شده واقع »دنيا« قدرت طرف اگر كه برويم جلوتر قدم يك و بگذريم مرحله اين از حاال

 يك آقا قول به كنيد سعي شما اوصاف مراتب در يعني باشد. داشته مراتب همه در ار شرع صروت (ولو است اشتدادي نحوه
 شود)مي امضا بگويند هم فقه در و شودمي امضاء بگويند تا كنيد پيدا راهي
 يعني شود؟ مي قوي دارد محبتي چه عبارتي به و شود؟مي قوي دارد كسي چه شرع) چهارچوبه (در عمالً صورت اين در
 چـه  ديـن  لبـاس  در صـورت  ايـن  در كند، مي را دنيا اهل كار دين لباس در يعني خدا، و شرع درچهارچوبه ولي دنيا، طرف

 همـان  ديـن)  لبـاس  در چنـد  (هر كندمي ايجاد را چيزي چه خودش نفس در اول پس كند؟ مي ايجاد جامعه در را چيزي
 كند. مي ايجاد خودش كه است چيزي

 گيريد؟) مي اي نتيجه چه واليت در بحث مجموعه (از پيروزمند: برادر
 آن و دنيا، يا خداست طرفش يا قرب، به ابتهاج يعني هستيم سوم مقدمه فعالً حاال حسيني: المسلمين و االسالم حجت

 دارد. وجود آنها همه تكليفي، احكام توصيفي، احكام يعني است دين لباس در و در شرع چهارچوبه در هم
-مـي  را چيـزي  چـه  بگوييـد  ديگري چيز دين به نسبت بخواهيد اگر كه است همين طلبم نفهميده) را دين (اين س:
 كنيد؟ مقيد اينجا در خواهيد

 را؟! جهت يا كنيد مي مقيد را كيفيتها
 آيـا  يعني باشد؟ جهت مفسر كيفيتها هميشه شود مي آيا كه ببينيم بايد حاال خير باشد) جهت مفسر بايد كيفيتها (س:

 سازد؟ نمي فقه با مثالً آيا بگيرد؟ قرار پرستي دنيا پوشش تواند نمي عمل صالح كيف آيا اريم؟ند عجب عمل واقعاً
 باشيد؟) نداشته عجب كه اند گفته هم جا يك و اند گفته اينگونه جا يك يعني است؟ ابعاد جميع با كيفيت (س:

 يـا  گيريـد؟ مـي  بقيـه  از را جهت نفس قيد ياآ كندمي رعايت فرد اين هم اخالقي احكام نظر از اينكه به رسيديم اگر بله
 است؟ بقيه قيد جهت،
 كرد. خواهيم بيان چهارم مقدمه در انشاءاهللا را اين

الطاهرين آله و محمداً علي اهللا صلي و  
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 واليت نظام مباني اصول فلسفه

 جامعه در علم تأثير موضوع:
 سوم دوره:

 ١٠/٩/٧٠ تاريخ:
 ٤٤جلسه: 

 
 فهرست:

  اجتماعي امامت مورد در عرفا آقايان فرمايش لوازم بندي جمع و خالصه ـ
  است اصل تكاليف در حق حضرت به اخالص و عشق ـ الف

  اند جهت مبرز شرعي مناسك كليه ـ ١
  است ضروري عشق تهذيب ـ ٢
  موالست به تعلق عشق، تهذيب در اصلي تالش ـ

 است اصل اجتماعي تمايالت توسعه زني جامعه در ـ ب
 شود تهذيب بايد فردي تمايالت مانند نيز عمومي تمايالت جامعه در ـ ١
 باشد تهذيب براي قيد تواندنمي احكام از يك هيچ ـ ٢
 داندمي ضروري را جامع تمايالت در تهذيب باشد، داشته التفات واليت و حكومت مسئله به عارف اگر ـ ٣
 رودمي باال عشق مراتب حسب به معرفت مراتب انندم اخالص مراتب ـ

 دارند قبول را جامعه نيز عرفا بنابراين است حكومت تشكيل مرتبه اولين با برابر اجتماعي تمايالت گيري: نتيجه
 دفاع فقهي حكم از استفاده با حكومت موضوع تعيين ):١بحث( اصل

 است اسالم اصل به جمتها و خوف موضوع حوادث ايجاد بر كفر كلمه حكومت ـ ١
  است تكليفي و توصيفي ارزشي احكام مجموع به مقيد (كه دين اساس بر مسلمين اجتماعي امور تنظيم ـ ٣
  حادثه ايجاد و واليت مرتبه ـ ٤
  نيست اجتماعي ولي منزلت با تزاحم قابل دين كل بلكه احكام ـ
  نباشد موافق نيز فقهي احكام ظاهر با است ممكن گيردمي صورت كفر كلمه امنيت زدن هم به براي كه اعمالي ـ ١
  نيست آنها با تزاحم قابل و نبوده احكام ساير قبيل از موضوعاً توحيد همه از دفاع حكم ـ ٢
  است قيد كارشناس فعل به نسبت بلكه و آن قيد نه است ولي فعل مبرز شرع ضوابط ـ ٣

 بحث: مهم نتايج
  است اجتماعي رهبري و امامت ...» االسالم بيضه علي خيف لو« ـ ١
 خـوردن  قيـد  قابليت موضوعاً نيز اثباتش جهت در خوردنمي قيد احكام از يك هيچ با دفاع وجوب كه طوري همان ـ ٢
 ندارد

 الواليه اصل نتيجه:
 پاسخ و پرسش ـ
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 ندارد احكام به بستگي حكومت و واليت مسئله تشخيص ـ
 دگيرمي انجام قدرت از مؤخر احكام ـ
  است شرائط بر حكومت قدرت نفس ـ
  است توحيد كلمه نفع به حادثه ايجاد به شرائط بر حكومت ـ ١
  است كالن حوادث ايجاد ولي كار سطح ـ
 نيست احكام به واليت بودن مقيد معناي به اين و بخورد شكست حادثه ايجاد در است ممكن ولي ـ
 او  فعل هويت نه است ولي فعلي مبرز احكام بر مبتني كارشناسي ـ



 
 تعالي بسمه

 اجتماعي امامت مورد در عرفا آقاين فرمايش لزوام بندي جمع و خالصه ـ
 و متكلمـين  فقهـا،  فرمايشات لوازم اساس بر ازاينكه بعد الرحيم... الرحمن اهللا بسم حسيني: المسلمين و االسالم حجت

 داشته عرفا آقايان صحبت باب در مختصري بندي جمع يك شد، بحث »اجتماعي واليت« امر هب توجه ضرورت درباره عرفا
 باشيم.

 است اصل تكاليف در حق حضرت به اخالص و عشق الف:
 اصـل  تهـذيب)  (در را اخـالص  در سـعي  همچنـين  و است تكاليف در اصل حق حضرت به اخالص و عشق عرفا ديد در

 دانند. مي
 اند جهت مبرز شرعي مناسك كليه ـ ١

 يعني (قلبي) جانحي اعمال يا باشد بدن جوارح و اعضاء و خارجي افعال درباره اينك از (اعم را شرعي مناسك كليه آنها
 مبـرز  را، اينهـا  همـه  شـود)  مي شمرده نفس اوصاف از آقايان بندي دسته در كه اعمالي يا هست خاطر مراتب از كه اعمالي

 دانند. مي
  است يضرور عشق تهذيب ـ ٢
 قـدر  هـر  معرفت كه است درست گويند مي كوشيد »عشق تهذيب در« بايد گويند مي و دانند مي اصل را »عشق« البته و
 انجـام  يا خواندن نماز مثل كنيم مي عمل صورت در وارد را شرعي مناسك يعني كنيم مي اصالح را عمل صورت برود، باالتر

 بعـد  اسـت،  نظـر  مورد غرضي عمل، صورت اين دنبال به و است عمل صورت اينها حال هر به ولي محرمات ترك و واجبات
 هـم  اينهـا  صـورت  يعنـي  اسـت  صـادق  هم »نفس اوصاف« در بعد و »خاطر« صورت مورد در مطلب همين عين گويند مي

 شـود،  نمـي  واقـع  عشق بدون عمل چون است »عشقي« براي عبارتي به و است غرضي منظور به مسلم ولي شود مي اصالح
 شود. پيدا اخالص بايد و شود تهذيب بايد همان پس است، ستش پر در اصل »عشق« چون عنيي

 موالست به تعلق عشق، تهذيب در اصلي تالش ـ
 غـرق  اال و برد، مي باال را »حساسيت« و »معرفت« كه هست همينهم و هست موال به تعلق عشق، درتهذيب اصلي تالش

 آورد. مي جمود مراتب اين از كدام هر در شدن
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  است اصل اجتماعي تمايالت توسعه نيز جامعه در ـ ب

 اصل هم جامعه عمومي تمايالت در ما بگوييد و بياوريد هم جامعه عمومي تمايالت در توانيدمي را مبنا همين عين شما
ـ  عشـق  هـا)  بعضي بيان (بنابه چند حاال باشد. خدا هم طرفش و كند پيدا قدرت (پرستش) »عشق« كه است اين  سـاير  هب

 دوري و اسـت  نـاقص  عشـق  آن گويند مي (عرفا) ولي است، ازمراتب) بعضي (و مخلوقات بعضي جمال به عشق خصوصيات،
 عشـق  صورت هر در بدانيد »روح حالت«يك يا اصطالح« يك يا »مادي شيء« يك را آنمظهر كه ندارد فرقي حاال آورد. مي
 شود. نمي قبول نباشد خدا براي اگر هم كيفيات، اين است. ستدر متعال خداي به عشق بلكه نيست درست »مظاهر« به

 شود تهذيب بايد فردي تمايالت مانند نيز عمومي تمايالت جامعه در ـ ١
 شود. تهذيب بايد عمومي تمايالت الزمه، همين اساس بر كه، گفت چنين توان مي را مطلب اين عين

 دباش تهذيب براي قيد تواند نمي احكام از يك هيچ ـ ٢
 اخالصش تهذيب در بايد شخص كه گونه همان و باشد آن براي قيد تواند نمي هم احكام) كل (بلكه احكام از يك هيچ و

 واليـت  اينكـه  فهـم  دربـاره  مطلـب  همين عين شود، اعطاء او به حق) حضرت ناحيه (از خدا از التماس با قوت آن و بكوشد
 فـرض  (علي فردي شود نمي است. صادق نيز، آن به نسبت كردن پيدا بصيرت و وديدن شهود و بگيرد انجام چگونه اجتاعي
 بـه  نسـبت  بگويـد  ولـي  اسـت  درسـت  فـردي  ميلهاي براي تهذيب اينكه به باشد قائل اجتماعي) تمايالت وجود به التفات

 دنيـا  امور ديكنز يا و نشويد، رياست نزديك بگويد و باشد داشه غفلت فردي دارد امكان بلي نيست! الزم اجتماعي تمايالت
 رياسـت  منصب كنيد صعي و باشد كافر دست در »منصب« بگذاريد توانيد نمي گويد:مي باشد نداشته غفلت اگر ولي نشويد

 باشد. نااهل بدست مسلمين واليت نگذاريد مثالً يا و بگيريد كافر دست از را
 داند.مي ضروري را جامعه ايالتتم در تهذيب باشد، داشته التفات واليت و حكومت مسئله به عراف اگر ـ ٣

 امـر  ايـن  بـه  برهانـاً  چه و ذوقاً چه (حاال باشد داشته التفات اجتماعي قومي و واليت و حكومت مسئله به عارف اگر پس
 مطلـب  (اصـل  نـدارد  اهميتي محبتها جامعه درامر بگويد تواندنمي يعني نيست الزم تهذيب بگويد تواند نمي باشد) رسيده

 مرتبـه  كمال و است عارف نظر موضوع »تهذيب« و »عشق« عبارتي به و است عارف نظر موضوع »محبت« چون اينجاست)
 ظهـور  مختلف) اشكال (در ظهورش كه طوري به خدا براي آن كردن خالص يعني داند مي »هللا اخالصش« در هم را تهذيب
 باشد. حق حضرت به نسبت اخالص



 ·············································································································································································  ٦٩ 
 رود مي باال عشق مراتب حسب به معرفت مراتب مانند اخالص مراتب ـ

 يعنـي  رود. مـي  بـاال  معرفـت  مراتب كه همانطور رود، مي باالتر عشق) مراتب حسب (به طبيعتاً هم اخالص مراتب البته
 شود. مي عشق در تر خالص رود مي باال معرفت چون

 دارند. قبول را معهجا نيز عرفا بنابراين است حكومت تشكيل مرتبه اولين با برابر اجتماعي تمايالت گيري: نتيجه
 ياجـامهع  و كنـد،  مـي  پيـدا  وجود ميل بدون جامهع گويد مي عارف كه گفت توان نمي الزمه اين اساس بر بنابراين پس

 بگوييـد  توانيـد  نمـي  كـه  ميـل  بدون چون كند، مي پيدا سرپرستي ميل، بدون جامعه يا و كند، مي پيدا رياستي ميل بدون
 است. اخالص و ميل و عشق اصالح عارف الحاص موضوع يعني دارد، وجود جامعه
 عرفا. سوم و متكلمين دوم فقها، آقايان فرمايش مباني و لوازم اول است، شده ذكر مقدمه سه كلي صورت به اينجا تا

 دفاع فقهي حكم از استفاده با حكومت موضوع تعيين :١ بحث اصل
 »ممكنه وسيله باي الدفاع وجب االسالم، بيضه علي خيف لو«

 تـوان  مي نظري چه آن درباره  كه  كنيم بررسي بعد و چيست؟ »حكومت موضوع« اصالً كه كنيم بحث باره اين در الحا
 كنيم. بررسي »الواليه اصالت« اساس بر را مطلب اهللا انشاء بعدي مباحث در تا داد؟

 لو« مسئله يعني چيست؟ به مربوط ست)ه هم اتفاق مورد تقريباً (و فرمايند مي آقايان كه را »دفاع« مسئله اين واقعاً آيا
 »ممكنه وسيله باي دفاع، وجبت االسالم، بيضه علي خيف
 است اسالم اصل به تهاجم و خوف موضوع حوادث ايجاد بر كفر كلمه حكومت ـ ١

 اسـاس  وقتـي  چـه  چه؟! يعني ،»اسالم بيضه« اصالً و هست؟ وقتي چه عقلي »خيف« است؟ چيزي چه به نسبت خوف
 كنيم. توجيهي امر اين به نسبت »موضوعاً« خالصه و افتد؟! مي خطر در اسالم

 دربـاره  حادثـه  وقـوع  آن، بـه  نسـبت  حادثه وقوع كه هست موضوعي چه بكنيم، بندي دسته را موضوعات بخواهيم اگر
 پيـدا  »اسـالم  اصـل « براي اي حادثه واقعاً شدند انگار سهل عباداتشان از بعضي در مردم اگر مثالً آيا هست؟ »اسالم اصل«

 است؟!! شده
 نيست اسالم اصل به تهاجم مسلمين اعراض و اموال اراضي، به تهاجم ـ الف
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 »اسـالم  بيضـه « اينهـا  به افتاد، خطر به مسلمين دماء مسلمين اعراض يا مسلمين اموار يا مسلمين اراضي مثالً گر آيا و
 علـي  خيف لو« مثالً اند. شده متذكر عليحده را موارد گونه اين دفاع درباره ظاهراً افتد؟!! مي خطر در اسالم اصل و گويند مي

 اول از يعني هست مطلب سه همين به ناظر هم فقه احكام كل لبته وا »انفسهم... يا اراضيهم يا اعراضهم يا المسلمين اموال
 اسـت.  »خطر نفوس« به ربوطم يا و »اعراض« يا »اموال« به مربوط يا آن) عبادات غير (فصل كنيد نگاه شما كه فقه آخر تا

 لـيكن  و بگيـرد  قمدمـه  اسـالم  بيضـه  بـه  هجوم براي را اينها به هجوم كسي است ممكن كه است فيه ريب ال موارد اين در
 صورت به ازاينها كدام هر براي »دفاع« است ممكن يعني دانند. نمي »اسالم بيضه« به هجوم برابر را اينها به هجوم »نفس«

 نيست. »اسالم بيضه« اصل به هجوم لكن و باشد واجب تك تك
 متعال خداي كه است ديني اسالم اصل اگر افتد؟ مي خطر به چگونه »اسالم اصل« ،»اسالم اصل« يعني اسالم بيضه اگر

 كفار هجوم مورد كه صورتي در دهد،مي جواب بيافتد؟ خطر به شود مي چگونه و چه؟ يعني افتاد خطر به وقتي كرده، نازل
 رد.بگي قرار

 نيست اسالم اصل به تهاجم فرهنگي شبهات طرح ـ ب
 خطر فرهنگي هاي شبهه و ها مغالطه با آيا كنند؟ هجوم اسالم اصل به توانندمي چگونه كفار كه كنيممي سئوال خوب

 واقـع  ،اسـالم  اصـل  براي خطر شود، پيدا باطلي شبهه يا مغالطه يك مردم براي وقتي مثالً شود؟مي ايجاد اسالم اصل براي
 نيست. چنين اين مسلم است؟ شده

  نيست اسالم اصل بر خوف احكام بعض ترك يا و تكاليف انجام در مردم انگاري سهل ـ ج
 در شـخص)  (فـرد،  كافر نفر يك اينكه مثالً آيا خير. مسلم بود؟ خواهد اسالم اصل براي خطر احكام از بعضي ترك با آيا

 نيست. هم اين مسلم است؟ اسالم اصل براي خوف دشو اسالم بالد از بلدي متصدي جائي يك
  است اسالم اصل بر تهاجم كفر، كلمه نفع به حوادث بر حاكميت ـ د

 اسـالم  بـا  مقابـل  »)كفروا الذين كلمه« يعني وكلمه راه يك عنوان (به كفر يعني كند، پيدا »اسالم بر« غلبه »كفر« اگر
 اسـالم  اصل بر خوف صورت اين در كرده، پيدا سياسي صيانت »توحيد لمهك« بر »كفر كلمه« بگوييد نتيجه در و شود واقع

 است.
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 كفـر  كلمه حكومت« يعني باشد »كفر  كلمه نفع به حوادث بر حاكميت« اگر يعني بفرماييد) عنايت نكته اين به (دقيقاً

 جـائي  يـك  در كفـاري  يـك  هاينكـ  نه دارد. وجود اسالم بيضه و اسالم اصل بر تهاجم معني حتماً فرض دراين ،»حوادث بر
 قروباغـه  يا پرست) گاو يا پرست بت يك يا هندي سيك يك (مثل كافري يك است ممكن هندوستان در مثالً بشود. حاكم
 ولي نيست اداره برنامه ولي هست هم اداره شعود گاهي (حاال باشد نداشته هم اداره شعود اصالً و شود رئيس هندي) پرست

 هـر  بودائيهـا،  و هنـدوها  مسلمانها، بگويد و كند تقسيم را كارها هم بعد و اشد) نداشتهب اصالً ارهاد شعود اينجا در فرض بر
 بـه  پـرداختن  مـا  كـار  بگوينـد  و باشند نداشته اداره شعود فرض) (بر هم رؤسايشان مثالً و بكنند را خودشان كارهاي كدام

 بـه  يعني دارد لوازم و مثتبات البته باشد. نشسته هم ياستر مسند بر كافري بگوييم كه است ديد يك اين ...است. يا زراعت
 در اصـوالً  فرد اين ولي است فرد اين دست در ضعيفي) نسبت (به مردم حوائج كه معنا اين به آورد، مي عزت ضعيفي نسبت
 يعنـي  كـرده،  پيـدا  فـرق  سابق به نسبت هم االن البته دانند! نمي هستند، قائل حكومت حق آنها براي كه موضوعاتي دايره
 راسـت  بگوييـد  او بـه « هسـت  خـدا  گويـد:  مـي  كه كسي آن مثالً يعني كردند مي مطرح را »عقايد به احترام« مسئله سابقاً

 »خـدا  نبودن« و »خدا بودن« اصل يعني امر اين گويي. مي درست بگوييد هم باز نيست خدا گويد: مي كه هم آن گوييد مي
 است. سابق زمان به وطمرب مطلب اين پس نيست. اعتناء قابل
 است مذاهب بر حكومت مبناي جهاني نوين نظم در شرائط بر كفر حركت ـ

 لذا و بكنيم دين بر حكومت بايد گويند: مي »جهاني نوين نظم« طرح در افتاده، راه عالم در مسلمين حركت كه حاال اما
 را آنهـا  هماهنگي و باشيم داشته مذاهب بر ومتحك بايد گويند مي كنند. مي طرح هشتم اصل در را »اعتقادات بر حكومت«

 از صـحبت  حـاال  پـس  باشـيم.  داشـته  »اديـان  بـر  واليت« يعني باشيم، داشته بدست را مذاهب هماهنگي بگيريم. بدست
 نداشتند. قبول اصالً كه اين از پيش ولي كنند مي حاكميت

  است كفر نفع به اعياجتم طمع و خوف گيري جهت معناي به كفر نفع به حوادث بر حاكميت ـ
 بركلمـه « هجـوم  موضـوع  اقتصـادي  و فرهنگي سياسي، حوادث پيدايش بر كفر كلمه حاكميت موضوعاً كه است واضح

 وقتي است؟ خطر در توحيد اصل موقعي چه باشد. خطر در توحيد اصل كه است وقتي توحيد كلمه بر هجوم است »توحيد
 باشد. كفر نفع به اجتماعي طمع و خوف گيري جهت كه

  احكام نه است جهت نفس توحيد كلمه تحقق در ولي معيار :٢بحث اصل
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 شود. مي »جهت« صرف مطلب اين قيد پس

 اليه منتهي نيز مصداق تطبيق مقام در كه طور همان ست، ا ولي شخص به جهت در ضعف يا توسعه تشخيص :١ مقدمه
 حـال  در يـا  »قـدرت « حـال  در جهـت  اين االن كه هدبد تشخيص يعني گردد مي باز مكلف فرد تشخيص به حكم، به عمل

 مقـام  (در آن اليه منتهي حال هر به بعد داديد، مي قرار قيد را توصيفياسالم احكام كل وقتي كه گونه همان است. »ضعف«
 بـه،  الدرمبـت  اينكه كما پس نيست) يا هست امر آن نشانه بينيم، مي كه را آثاري اين مثالً (كه بود »تشخيص« امر تطبيق)،
 كارشناسـي  اينكـه  از بعـد  و اللتي و واللتيا بعد نه) يا هست عنوان اين مصداق اي شيء ببينيم كه اين (براي عنوان شناخت
 هـر  ..(به و كنيد درست اسالمي كارشناسي اينكه از بعدئ و تشخيص به كار) آخر در حال هر (به ... و كنيد درست اسالمي

 تشـخيص  امر در كه است روشن مطلب اين يعني است. چنين هم اينجا در گردد، مي رب شما تشخيص به  كار) آخر در حال
 مسـتقل  دادن تشـيخص  عمـل  در را خودتـان  يعنـي  داريـد،  خودتـان  و خصوصيتي) (اثري، كيفيتي يك صرف به توجه يا

 دانيد. مي
 كـه  همـانطور  شـود  مـي  داخـ  درگـاه  به ملتجي ولي عيني، آثار مالحظه و توحيد كلمه توسعه تشيخص در : ٢ مقدمه ـ

 كند. مي پيدا ابتهاج حال احتماالت جمعبندي در مجتهد
 و كـنم  مي زاري خدا درگاه در كنم، نگاه »نشانه« به خواهم مي كه اي لحظه همان گوييد مي يا و »نشانه« گوييد مي بعد

 نكنم. اشتباه نشانه در (من) يا خدا گوييم مي
 ايـن  بـراي  وظيفـه  آيـا  سبك، يا باشد سنگين توحيد كلمه طرف است، »توحيد كلمه« چيست؟ اينجا در »نشانه« حاال
 جمـع  را احتمـاالت  ابـداع  خواهـد  مي وقتي كه مجتهدي عين خير، كنيد؟ اكتفا نفساني تميز صرف به كه است اين مطلب
 منسـبق  چيزي چه ندببي خواهد مي كه موقعي در مجتهد اگر است، چنين هم اينجا دارد، الجاء و ابتهاجل حال كند، بندي

 پيـدا  ظهـور  او بـراي  امـور  سـاير  بـه  نسـبت  چيزي چه عبارتي به و شود مي چيزي چه به مستظهر يا و شود مي او ذهن به
 انسـان  اگـر  يعنـي  شود. مي ديگر چيز يك نتيجه و كند مي دخالت نفس است معلوم گرداند، بر انانيت به را مطلب كند، مي

 كنـد.  مـي  گمـراه  را انسان التجاء، و ابتهال بدون كلمه و انسباق ندارد. كارائي »انسباق« ديگر صورت آن در كند. پيدا عجب
 رواج اجتماع در بدالئلي كه سخيف بسيار احتمال يك يا دارد رواج اجتماع در كه غلطي و غولي نيش احتمال يك گاه يعني
 چنـان  آن داشـت  بازاري كمونيستها حرفهاي كه يشپ سال پانزده ده، حدود مثالً بود. خواهد سوء آثاري داراي كرده، پيدا
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 امـر  همـين  اصـالً  گويـا  كـه  آنجا تا شد مي ظاهر ... و تنه و برگ و شاخه ضعيف، افراد بعض براي احتماالت ابتداع به نسبت
 است! نشده آن متوجه حاال تا هم كسي و است شرع صريح ونص مستقيم دستور

 جهت ظهور طلب مراتب ـ
 همـه  در بلكـه  نيسـت  مـورد  اين به مختص فقط بردن) پناه و الجاء از (بعد متعال خداي از ظهور طلب مسئله اين البته

 متعـال  خـداي  بـه  انسـان  توجه بايد موارد همه در و »اسجد و اركع و اقعد و اقوم قوته و اهللا حول به بگويد بايد انسان موارد
 حـدودي  تـا  قبـل  جلسه در كه ( هست »خوداخالص« رتبهم يك در يعني هست مختلف مراتب در هم امر اين البته باشد،
 و محاسبه بياني به يعني نگذارد كاله انسان سر نفس كه است »نفس اوصاف« شناختن به توجه مرتبه، يك در و شد) عرض
 و اسـتظهار  مسئله همين كه »خاطره« و احتمال ابتداع مالحظه مرتبه، يك در و آثار مالحظه در »جهت« به نسبت مراقبه
 خـارجي،  آثار اين موضوع حاال است. »خارجي آثار به نسبت خارج در تشخيص طلب« هم، مرتبه يك ودر است ظهور طلب
 است. مصداق به تطبيق يعني است جزئيه امور گاهي

  است حوادث رهبري و واليت و توحيد اعالءكلمه منزلت اجتماعي، ولي منزلت ـ الف
 شخصـي  كه است طبيعي هست مطرح تحيد كلمه و كفر كلمه برابري مسئله يوقت يعني است، »امور اعظم« از گاهي و

 از را ظهـور  طلب كمال گيريهايش تصميم در بياني به و باشد داشته را الجاء و ابتهال كمال بايد دارد عهده به را رهبري كه
 و اسـت  توحيـد  كلمـه  اعلـي  هرتب در قيدش قطعاً توحيد؟ كلمه يا است »احكام« قيدش آيا ولي باشد، داشته متعال خداي

 نيست. احكام موضوعاً يعني نيست. احكام اصالً
 كلمـه  اينكـه  موضـوع  يـا  بشود اسالم اصل به نسبت »خوف« موضوع تواند مي كه است »اجتماعي امامت« موضوعاً پس

 شرايط. به حاكميت و حوادث ايجاد منزلت در منزلتي؟ چه در كند. عالء را »تحيد
  يتحاكم مختلف مراتب ـ

 دارد. مختلف مراتب حاكميت« كه فيه ريب ال البته
 حاكميت) مرتبه (ادني قضا مرتبه ـ ١
  است متخاصمين به نسبت »قضاء« مرتبه حاكميت مرتبه »ادني«
  انفال گرفتن عهده ـ ٢
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  است ذلك امثال و انفال »گرفتن عهده« مرتبه »باالترش« مرتبه

 است) تكليفي و (توصيفي ارزشي احكام مجموعه به مقيد (كه دين اساس بر مسلمين اجتماعي امور تنظيم ـ ٣
 و تكليفـي  توصيفي، احكام مجموعه يعني است. »دين اساس بر مسلمين اجتماعي امور تنظيم مرتبه باالترش« مرتبه و

 بدهيم. قرار امور تنظيم و كارشناسي اساس داريم كه را آنچه و ارزشي
 حادثه ايجاد و واليت مرتبه ـ ٤
 حل« صحبت يك يعني هست. هم مقابل ايمان و كفر اعتقاد اصل از صحبت آنجا در كه است اين »آن از باالتر« مرتبه و

 اسـت  نظـام  داخلي معضالت  حل مطلب، يك بياني به است، »كفر با برخورد« مسئله ديگر حرف و است »داخلي معضالت
 اينكـه  يـا  بگيـرد  قـرار  باال »توحيد كلمه« به نيست شرايط ايجاد در نظام منتجه اينكه ولي است ارشناسي بهك مربوط كه
 شـخص  نـه  اسـت  »كفـر  كلمه«منظور باشد (يادمان است. ديگري بحث يك اين كند، حادثه ايجاد شما براي »كفر كلمه«
 كـه  اسـت  اين معنايش كرد، پيدا حوادث ايجاد بر حاكميت يعني كرد، پيدا شرايط بر حاكميت كفر كلمه اگر پس »)كافر«

 مـورد  »توحيـد  كلمه« كه نيست اين »كفر كلمه« نفع به حوادث شدن تمام معناي آيا حاال شود. كفر كلمه نفع به حوادث
 هست. »االسالم بيضه علي خيف لو« مسئله موضوع »اجتماعي هبري ور امامت« پس است؟ گرفته قرار هجوم
  نيست اجتماعي ولي منزلت با تزاحم قابل دين كل بلكه احكام ـ ب
 از دلهـا  (كه بزرگ سياسي حادثه يك با ولي گيرد نمي قرار خطر در اسالم اصل شبهه تا دو شدن وارد با و عمل مقام در

 بايـد  و كـرد  كـاري  تـوان  نمـي  و است همين دنيا بگويند كه آنجا تا شوند سست پرستي خدا به نسبت و شوند ترسيده كفر
 بيافتد. خطر در اسالم اصل دارد امكان )رسد نمي اينها به زورش كسي چون شد اينها تسليم
 نباشد موافق نيز فقهي احكام ظاهر با كه است ممكن گيرد مي صورت كفر كلمه امنيت زدن هم به براي كه اعمالي ـ ١

 يك كدام با انقالب زمان در بانكها شيشه شكستن كه، گوييم مي تمثيالً كوچكش خيلي مقياس در مطلب اين بيان براي
 ولـي  از را دلهـا « ديگر عبارتي به (و »امنيت زدن هم به« مسئله متوجه كه كساني يعني آيد؟ مي در درست قهيف احكام از

 مالكش و نباشند بانك مالك ها اين كه فرض بر اوالً كه گفتند مي دارد، اشكال شرعاً كار اين گفتند، مي نبودند »بريدن جائر
 اين شكنيد؟! مي را اين چرا دارد، مالكيت بانك صورتاين هر در شده، گرفته ربا آنها از و شده ضايع حقشان كه باشند كساني

 بود گرفته ايراد نيست) حيات در (كه مراجع از يكي مطلب همين به نسبت زمان آن در كر!! مظالم رد مثالً و فروخت بايد را
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 روي را آيه اين كه كردم پيشنهاد آنجا در من بود شده تشكيل زمان آن در كه مجلسي در شكنند، مي را اموال اينها چرا كه

 نزكتموهـا  او لينـه  مـن  قطعـتم  ما« كه كرد) تشريح را آيه اين كند، رحمتشان خدا سرخي، گل آقاي (و دهند توضيح منبر
 قطع ها يهودي اميد كنند قطع را نخل درختهاي دادند دستور وقتي چون »الفاسقين ليخزي و اهللا فباذن اصولها علي قائمه

 متعـال  خـداي  اينجـا  در دارد) خوبي ثمره كه است نخل درخت همان (لين خورد، بهم وضعشان كالً و شدند متزلزل و شد
 قطـع  اميدشان و شود پيدا رعب دلشان در و شوند، خوار يعني »ليخزي« اينكه، براي چرا؟ است، درست كار اين فرمايد مي

 در كـه  بزنيـد  ضـربه  آمريكـا  منـافع  به فرمودند خميني(ره) امام حضرت مثالً است، سياسي عمل يك كار اين مسلم شود.
 دنيا در كارمان بايد ما چه؟ يعني كار اين گفتند مي مقدسين از بعض وقت همان آمد. پيش آمريكا سفارتخانه گرفتن نتيجه

 و اينجـا  اند مدهآ آمريكائيها اين گفتند مي است؟ تجاوز چرا گفتيممي جواب در كنيم. نمي تجاوز كه باشد ديگران سرمشق
 ٢٤ مـثالً  كنيـد  اخطـار  آنها به بروند، كشورتان از آنها خواهيد مي اگر و اند، شده آن مالك شرعاً و اند خريده را زميي قطعه

 كنيد؟!!مي عمل وحشيها مثل چرا ،دهيم!مي بعداً را زمينتان پول هم ما و شوند خارج ساعته
 نيست آنها با تزاحم قابل و نبوده احكام ساير قبيل از موضوعاً »توحيد همه از دفاع حكم« ـ ٢
 عمـل  احكام ساير منصب قبيل از موضوع اين منصب كه كند خيال و كند اشتباه را موضوع بخواهد كسي اگر هم واقعاً و
 حكـم  كه نشود متوجه يعني كرد، خواهد غلطي برداشت چنين است، عمل احكام ساير قبيل از جايگاهش كند فكر و است

 بـا  تـزاحم  قابليت كه احكام ساير قبيل از ولي است، توصيفي احكام جزء و دارد حكم شرعاً چه اگر موضوعاً »سازي دثهحا«
 است. شرائط بر حاكميت و واليت قبيل از بلكه نيست باشد، داشته را ديگر احكام
  است قيد كارشناس فعل به نسبت بلكه و آن قيد نه است ولي فعل مبرز شرع ضوابط ـ ٣
 بودن ممكن صرف ممكنه، وسيله باي فرمودند فتوي مقام در فقها خورد، نمي قيد احكام از يك هيچ با حكم اين چون و

 و نيسـت  شرط امام و ولي مجتهد، اذن كه فرمايد مي الوسيله تحرير در خميني(ره) امام كنم مي گمان و اند دانسته كافي را
 ظهور. زمان در چه و بتغي زمان در چه كه كردند اشاره ازاين باالتر

 نيست بردار قيد كه است »حوادث بر امامت« امر اين مسلم شود؟ نمي آن قيد چيز هيچ كه است چيزي كه امر اين
 انزواي كفرو بسط حوادث بر كافر) (نه كفر امامت معناي البته و بيفتد خطر به توحيد كلمه كه پذيرفت توان نمي يعني
 زنداني را آدمي كسي وقت يك كنم، مي عرض تمثيالً است. توحيد كلمه بر تهاجم نآ معناي يعني است، توحيد كلمه
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 منزوي مكتب يك گوييد مي هم وقت يك و كرد زندگي را او و برود هجوم شخص فالن بر فرد فالن گوييد مي و كند مي
  ترس كه وقتي افتد؟ يم اتفاق امر اين وقت چه شد. غالب ديگري مكتب يك يعني چه؟ يعني مكتب يك شدن منزوي شد،
 قوي ديگري وجه به نسبت و شود ضعيف وجه يك در يعني شود وصل ديگر جاي به و شود بريده جا يك از عمومي اميد
 به اجتماعي واليت بر حكومت بحمداهللا وقتي يعني ايد كرده مشاهده خوب انقالب در اهللا بحمد شما را مطلب اين شود،
 به قديم از ما كه داشتند اظهار و گذاشتند ريش مثالً فوراً نداشتند اعتقاد كه كساني زا خيلي آمد، ومسلمين اسالم طرف
 چه من بگوند اگر ديدند چون شد؟ چنين اين چه براي ... و است روحاني ما خويش و قوم فالن و داشتيم عالقه اسالم

 بود شده عوض عمومي خوف و ميل چون و بگويد بايد ديگري لذاچيز ندارد، خريداري حرف اين داشتم، نوكرشاه با نسبتي
 گيري جهت كه شود حادثه ايجاد اي گونه به (يعني خاص جهت در عمومي خف و ميل راين ب حكومت براي البته و

 باشد توسل و التجاء ابتهال، اهل انسان بايد حتماً ازاين االتر وب است الزم شرائط دادن تشخيص حتماً شود) ايجاد شديدي
 او دلبستگي و نشود حلل شرائط در انسان كه بدهد انسان به شرائط برابر در خاصي روحي قدرت يك ابتهال آن خود يعني

 كه را حركتي اين است واضح كامالً يعني بدهد. اعالميه يا و بزند حرف بگيرد، تصميم بتواند بعد و باشد محكم خدا به
 و ساخت قوي را مؤمنين دل طرفي از كردند، مادريد كنفرانس به نسبت العالي ظله مد اي خامنه اهللا آيت حضرت بحمداهللا

 را حوادث جريان بر حاكميت معني كه سطحي در سياسي حوادث رهبري پس كرد. ضعيف را كفار دل هم نسبتي به
 ثارآ بعد مراتب در شود، تر قوي امر اين قدر هر شده. خواسته آن از توحيد كلمه نگهباني كه است امامتي آن معناي بدهد،

 امر و شود مي زياد خدا به عشق و خداترسي و كند مي پيدا توسعه امكان است، جامعه در تقوي مثالً كه آن مبرزهاي و
 در كه چيزي آن چيست؟ عملكرد قيد اين گيرد، مي قرار كارشناسي بخش در عملكرد قيد البته آيد، مي در انزوا از امامت
 عمل، احكام كه است طبيعي شد قوي معصومين به و خدا رسول به ايمان ،خدا به ايمان اصل اگر يعني است اصلي جهت
 شخصي اعمال قيد هم و شود مي حكومتي اعمال قيد هم يعني كند مي پيدا رواج جامعه در توصيف احكام و اخالق احكام
 پيدا را قدرت اين ائطشر بر حكومت ميزان به كنيد)يعني (دقت باشد. شده شرائط بر حاكم كه ميزاني به البته شد، خواهد

 باشيم اند آورده پيش طاغوت هاي حكومت كه شرائطي وارث االن ما است ممكن بلي نباشيد ثانوي عنوان در كه كنيد مي
 تا گرفته ادبيات و هنر از مختلف شئون در غيره و بانك پول، مسئله مثل كنيم، پياده نتوانيم را اسالمي اعمال از بسياري كه

 اسالمي كارشناس واقعاً االن يعني است علمي حرجهاي آن دسته يك هست، االن كه حرجهائي اين يگر.د موارد از خيلي
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 طاقت فوق هم تكليف كه است معلوم نداريم، كه هستيم امور به مبتال و نداريم ذلك امثال و اداري نظام يا پول هنر، براي

 حرجي حكم يك واقعاً امر اين شود، خارج اعتباري رده از كالً پولها كه بدهند دستور صبح فردا اگر مثالً يعني نيست انسان
 ديگري كارهاي يك اما كرد، قبول توان نمي را مطلب اين مسلم كنند؟ زندگي چگونه مردم شود چنين اگر يعني است

 كنيد ولقب ثانوي عنوان به شويد مي مجبور ولي باشيد، آورده بدست مثالً هم را قواعدش و نباشد هم حرج اگر كه هست
 فرض (به اينهك فرض علي بياني به نداريم. را امور اين كردن پياده قدرت موجود ارزي وضعيت با فعالً شود مي گفته يعني

 و تكنولوژي و نقل و حمل وسيله برق، و آب و سازي عمارت كشي، خيابان مثل و دارد وجود عيني موانع شود معلوم محال)
 رو و زير را عالم بتواند فيكون كن يك با تا نيستيد معجزه صاحب كه شما ولي باشد، نعموا آن جمله از شئون تمام به غير

 كنم. مي شروع اصلي تخصيص الگوي از گوييد مي مثالً شروع براي و كنيد شروع جا يك از هستيد مجبور لذا و كنيد!
 بر حكومت كه ميزاني به باشم، داشته رتقد كه ميزاني به گوييد، مي كنيد؟ مي شروع اينجا از موقعي چه كه كنم مي سئوال
 كند، حمله ايران به انقالب اوائل كه داشت ابائي آمريكا كنيد مي خيال باشم. داشته خداپرستي) جهت (در حوادث ايجاد
 كه اي روزه ٣ طرح در صدام كه اين از بعد تا داشت ابائي آمريكا كنيد مي خيال كنيد) (دقت كرد؟ عراق به كه حمله مثل

 اين كفر يعني داشت تمايل خيلي هم قلباً و خير مسلماً كند؟ حمله ايران به مستقيماً خودش كند تصرف را ايران وانستنت
 امام حضرت رهبريهاي و گيريها موضع بلكه باشد. نداشته دين بر حكومت به ميل زمان يك در كه نيست گونه

 در ايشان كه كردند مي اقرار امام رحمت از بعد خودشان اينكه .بود كرده بيچار را آمريكا عليه) تعالي اهللا خميني(رضوان
 گذاشت مي جائي به دست حادثه ايجاد در امام يعني دهد؟مي نشان را چيزي چه داشت، دخالت ما جمهور رئيس دو تغيير

 حقيقت در بياورد. يرأ توانست نمي ايران) به كردن حمله (براي امنيت شوراي در عمالً آمريكا و شدند مي بيچاره آنها كه
 در مظلومين از دفاع پايگاه را اسالم و بود كرده جلب اسالم مظلوميت طرف به طوري را دنيا مستضعف مردم تمايالت امام
 كه صحبتهايي با و اش عيني سياسي گيري موضع (با بودند كرده متوجه را قلوب اي گونه به و بود كرده طرح عالم
 نداشت كند، پارچه يك ايران به كردن حمله راي راب عالم بتواند آمريكا اينكه براي را يگير تصميم فرصت كه كردند) مي

 با متناسب كارشناسي كه آيد مي من ذهن به تازه و بياورند. رأي حمله براي نتوانستند هم بار يك سال ٨ طول در خالصه و
 نسبت و ( شدند مي هماهنگ عيناً هم داخل در كه بود اي گونه به زمان آن شرائط اينكه يا و نبود امام اختيار در مطلب اين
 كردند! مي كار چه ايشان كه شد مي معلوم صورت آن در دزند) نمي نق جنگ مسئله به
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 بحث: مهم نتايج

 اجتماعي رهبري و امامت »االسالم.... بيضه علي خيف لو« مسئله موضوع ـ ١
 حاكميت و است حوادث بر واليت و حكومت و امامت مسئله ،اسالم به نسبت خوف موضوعاً كه است اين اصلي بحث اما

 كند. مي ايجاد كفر براي يا اسالم براي يا را خوف معناي حوادث، بر حكومت رتبه در اجتماعي) (واليت حوادث بر
 خوردن قيد قابليت موضوعاً نيز اثباتش جهت در خرود نمي قيد احكام از يك هيچ با دفاع وجوب كه طور همان ـ ٢

 داردن
 در همچنين ندارد، را احكام ساير به خوردن قيد قابليت (موضوعاً) دفاع موضوع به نسبت كه گونه همان مطلب اين و

 ندارد. خودن قيد قابليت موضوعاص هم اثبات جهت
 الواليه اصل نتيجه:

 توحيد كلمه كه تگف توان نمي يعني است. واليت اصل منزلت اين در بلكه نيست الواليه عدم االصل اينجا در پس
 پس دارد وجود شود) فرض كه سطحي هر (در حكومتها همه حقانيت كه است تحيد كلمه اساس بر لذا و نباشد حاكم

 اول يعني شد. خواد رشد مراحل به نسبت كارشناسي به مبتال شناختن براي محور اصل اين كه است طبيعي بنابراين
 عينيت از و كرد اجرا توان مي را هايي برنامه چه بگوييم بتوانيم بعد تا است سطحي چه در توحيد كلمه توسعه گوييم مي

 وسيله به اينكه نه كند مي پيدا كارائي اسالمي كارشناسي كه است رهبري وسيله به داد؟ توصيف توان مي چگونه
 و تهذيب و عرفان مرتبه رفتن باال وسيله به كه است اين قبيل از امر اين كند. مي پيدا كارائي رهبري اسالمي كارشناسي

 كند مي دقت انسان كه است خدا به اعتقاد وسيله به يعني نفس، اوصاف فهميدن براي شود مي حساس انسان عالقه و عشق
 (فقط باشد نداشته خدا به اعتقاد كسي اگر اال و كند، استخراج درستي فتوي نتيجه در و كند درست را ادله بين جمع تا

 موضوع، نظر از فقط اينجا تا بنابراين پس خير. مسلماً كند؟ تمام را كار تواند مي كند مي خيال )باشد واصول علم فن اهل
 اين ندارد، احكام با را تزاحم قابليت موضوعاً نظام مصلحت شود مي گفته اينجا در اينكه و كرديم طرح را حكومت بحث

 پيدا توانيد نمي نظامي شد، غير واليت منكوب نظامي در واليت اگر يعني است. ) نظام (در واليت امر همان نظام، مصلحت
 (ولو است آمده بوجود كفر حاكميت كه است وقتي نظام شدن متالشي و ميشود متالشي و منزوي نظام اصوالً و كنيد
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 شد بنا اگر لكن و هستند خودشان سرجاي .. و ادارات ها،وزارتخانه بگويند يعني كنند، حفظ را آن پيكره است ممكن

 بود). نخواهد نظام آن صورت اين در بپذيرد را كفر حكومت و شود كفر سازي حادثه محكوم
-مي اصل كفر كلمه عليه بر و توحيد كلمه نفع به حوادث جريان بر سرپرستي و امامت كه باشيم داشته توجه بايد پس

 بقيه در شدن منتظرتضعيف خود به خود بايد شود، تضعيف اصل اين گاه هر و است). توحيد كلمه آن جهت (قيد شود
 اجرا را احكام توانيم مي بهتر و رفتيم بعدي مرحله به مرحله اين از بگوييم كه اين امكان شود، تقويت اگر و باشيد جاها
 رگفتند. قرار ثانوي عنوان در نسبتي به كفار و آمديم بيرون ثانوي عنوان از نسبتي به ما يعني دارد وجود كنيم
  پاسخ و پرسش ـ

 اقامه در مرز تكليفي) توصيفي، ارزشي از (اعم ديني دستورات مجموعه كه فرمائيد مي حضرتعالي پيروزمند: برادر
 گرفت دست به را حوادث رهبري و كرد توحيد اقامه بايد اينكه مطلب، اين توضيح در نيستند، آن مقيد ولي هستند توحيد
 رعمل آثا و هستند مبرز پذيرند مي اينكه وجود با بدهد، انجام را كار اين خواهد يم سرپرستي وقتي ولي است قبول مورد
 در بكند) كارشناسي نوع يك بايد واليتش مقام در هم ولي خود (چون بدهد تشيخص خواهد مي كه وقتي باشد، اين بايد
 در كه نيست معني اين به آيا ،شودنمي توحيد كلمه اقامه گيري موضع چه با و شود مي توحيد كلمه اقامه صورتي چه

 به را آثار آن كه دهد انجام را كاري بايد و دهد انجام تواند نمي را كاري هر ولي يعني شودمي تصرف ولي انتخاب كيفيت
 باشد. داشته دنبال
 ندارد احكام به بستگي حكومت واليت مسئله تشخيص ـ

 بر قاضي واليت،واليت رده يك دهم. مي توضيح زهم با و كرديم عرض كه است مرتبه سه همان در مهم بحث استاد:
 و تمييز كه درستاست بلي است. احكام اساس بر القاضي يراه ما حسب يعني است حكم به مقيد حتماً و است متخاصمين

 پس است. احكام مالك مسلماً مالكي؟ چه بر اما دارد، نفوذ كردم) (حكم قفيت گويد مي وقتي و است حق قاضي قضاء
 و غيب بر حكومت مثل و شود مي عوض استناد شكل اصالً ديگر جايي در اما باشد. احكام به مستند بايد قاضي رؤيت اًحتم
 به شام از كه تجارتي قبيله راه بفرستند، راه بستن براي را عدهاي اكرم نبي اينكه يعني است. اينها امثال و انفال و قصر

 كجاي در بندي راه و ايديهما فاقطعوا السارقه و السارق كه هست احكام در سازد. نمي احكام با امر اين روند. مي مكه طرف
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 سئوال نكنيد) تلقي كوچك را كلمه (اين ريزد مي هم به را آنها امنيت و كند مي حادثه ايجاد ولي موارد اين در است احكام

 دارد. تحرك كانال و پوسته آن در كفر كه تعلقات كه است اي پوسته »امنيت« گوييد مي چرا؟ كند مي
 بيفتد؟! راه ديني بي اينكه ولو س:

 كار كفر كلمه نفع به ولو بگوييد كه است اين مثل بيفتد راه ديني بي ولو گوييد مي وقتي كنيد دقت مسئله در استاد:
 كنيد!!

 مسئله... اين تشخيص در بگويم خواهم مي كه است همين صحبت س:
 رد.گي مي انجام قدرت از مأخر احكام ـ

 گيرند. مي انجام قدرت از متأخر احكام ندارد. احكام به بستگي مسئله اين تشخيص استاد:
  است شرائط بر حكومت قدرت، نفس ـ
 است. شرائط بر حكومت قدرت، نفس و
  است توحيد كلمه نفع به حادثه ايجاد به شرائط بر حكومت ـ ١

 كلمه نفع به حوادث ايجاد با تا گرفتم را باال دست من ادثحو ايجاد در اگر بگوييد، كه نيست اين شرائط بر حكومت
 اين شود! قوي خداپرستي تا بيفتد راه ديني بي بايد بگوييد بعد شوند، قوي پرستها خدا و كنيد) عنايت را (قيدش توحيد،

 است. نكردن موضوع در دقت برخورد، نوع اين است؟ رقمي چه يگر د
 كه داد انجام پرستي خدا و اقامه عنوان به كاري اگر نبوده، درست تشخيص شود مي معلوم كه كنم مي عرض من س:

 بود. اشتباه تشخيص ولي دهد انجام را كار آن است خواسته شود، مي معلوم شد، اين اش الزمه
 است توسعه) (در كالن حوادث ايجاد ولي كار سطح ـ

 است. »كالن حوادث ايجاد« كار، سطح نكنيد، اشتباه كار سطح در استاد:
 قبيل از آن سطح نيست، آن برداشتن يا موسيقي اقامه سطح قبيل از آن سطح است. توسعه در حوادث ايجاد كار سطح

 آن، سطح بلكه نيست، آن ترويج و توحيد اشاعه احكام، اقامه قبيل از آن سطح خالصه و نيست آن برداشتن يا و ربا اقامه
 گيرد. مي قرار تأثير تحت رديگ امور آن حوادث، اين با كه است حوادثي

 نيست احكام به واليت بودن مقيد معناي به اين و بخورد شكست حادثه ايجاد در است ممكن ولي ـ
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 در مثالً نتوانست. بخورد،ولي شكست كافر كه كند كاري تا ورزيد همت مثالً خورد، شكست حادثه بگوييد است ممكن

 ديگر صورت دراين كشد، مي را ديگري و شود مي غالب طرفين از يكي خرهباال شوند مي روبرو يكديگر با نفر ٢ وقتي جنگ
 كه چرا بود؟! بيع خيارات اساس بر آيا و كرد حكم چگونه بكشند را او خواست وقتي كه نيست سئوال اين طرح براي جائي

 لوازم از كه دهيم مي جواب جنگيد مي چه براي پس نيست بيع براي اگر كه كنند سئوال وقتي و نيست، مطرح بيع موضوع
 براي آيا شود گفته اگر يا و دارد فرق خياراتش نبودن يا بودن سالمي آنجا در و بگيرد انجام بيعي كه است اين متأخرش

 به قائل و دانيد مي جايز را زنا شما پش جنگيد) نمي نكاح براي كه (حاال بگويند اگر و خير گوييم مي كرديد؟ جنگ نكاح
 احكام اقامه قبيل از موضوع كنيد نمي موضوع در دقت چرا كه دهيم مي جواب سازد؟ مي اسالم با زنا جروا كه هستيد اين

 بگوييم كه است اين مثل ما حرف اين گوييم مي دهيد؟ مي قرار آن مبرز را اينها چگونه كنيد مي سئوال (موضوعاً) نيست
 اگر (س: است آن آثار از امر اين و كند مي ضبط خوب هم را شما صداي نتيجه، در كنيد درست صوت ضبط توانستيد وقتي

 اين معنايش اينكه نه خورديم، شكست صوت ضبط كردن درست در ما كه است اين معنايش چطور؟) نداشت را آثار اين
 نتوانستيم كنيم) اقامه نتوانستيم يعني (س: شود. درست كردن ضبط عمل وسيله به كردن درست صوت ضبط كه است
 حالت دو دارد. امكان اين و خورديم شكست ولي بوده اختراع در ما گيري تصميم يا خورديم شكست جنگ در مثالً يعني
 حد يكديگر به دارد وجود پارامتر هزار عالم در چون ليكن و دهم مي تشخيص درست من مثالً كه است وقت يك دارد
 والزمه دادم انجام را كاري بنده كه است اين ديگر فحر يك و نشد واقع خواستيم مي كه چيزي آن عمل مقام در و زنند مي
 چنين شود مي آيا كنم مي توحيد كلمه اقامه من بگويم هم باز و باشد احكام رفتن كنار و عقايد تزلزل و فحشاء و فساد اش

 زد؟! حرفي
 مسلمين خالفت و بود استاندار بود نكرده جنگ معاويه اگر كه معاويه با السالم عليه اميرالمؤمنين جنگ مثل استاد:

 است؟ نفهميدن دليل خوردن شكست گوييد مي شما يعني نفهميدم) را سئوالم جواب (س: ماند مي باقي نخورده، دست
 امام حضرت كه عراق و ايران جنگ مثل كند مي وظيفه انجام درست وقت يك كنم. تفكيك خواستم مي اتفاقاً خير (س:

 هم بعد و بود درست تشخيصشان جنگيدند، كه هم آنجائي تا و توانند نمي ديدند كه جائي به رسيد تا دادند جنگ به دستور
 مسئله اين والبته نشد واقع عمل در خواستند مي كه چيزي آن يعني بود درست امام(ره) تشخيص هم باز كردند صلح كه
 اتفاق دارد امكان امرهم اين و است درستي حرف بلي نبوده اشتباه ايشان اولي تصميم كه كند نمي اين از انكشاف هم
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 ما سئوال مورد (اين خبورد شكست ولي بكند حوادث اقامه انسان دارد امكان بلي بگوييد كه نيست اينجا فرض بيفتد.

 فساد ازدياد اش ثمره بعد و كرد اختياراتي اعمال به شروع و بكند حوادث اقامه بخواهد اجتماعي ولي اگر گوييم مي نيست)
 ... و احكام رفتن كنار فحشاء، و

 نيست. شماريد مي كه تصرفاتي گونه اين ولي كار گويم مي سوم بار براي ايد، نكرده دقت درست را مطلب باز استاد:
 گوييم، مي كارشناسي اداره بلكه گوييم، نمي رهبري ديگر را آن از تر پايين بگوييد و كنيد مشخص را كار سطح يعني

 نكنيد. عوض را سطحها
 نه؟ يا گيرد مي قرار رهبري كار رز،مبرزمب اين س:

  او فعل هويت نه است ولي فعل مبرز احكام بر مبتني كارشناسي ـ
 آن خود هويت بگوييد اينكه نه كم) نه زياد خيلي هم، فاصله و فاصله (با متأخر صورت به ولي رهبري كار مبرز استاد:

 شما براي حقوقي شدن پيدا ابتدائاً نكاح آثار از و كنيد مي نكاح شما مثالً گيريد مي فعل آن خود هويت اين شما باشد، فعل
 باشد. رهبري كار هويت اينكه نه است رهبري كار فرزند كارشناسي است.كار فرزند آن، متأخر آثار ولي است تان خانواده و

 سطح موضوعاً پس ت.اس كفر) كلمه از يا توحيد كلمه (از تمايالت فطور يا تمايالت شدت پيدايش رهبري، كار هويت
 ري،بره موضوع اصالً يعني االسالم، بيضه علي خيف لو گوييم مي آن به لذا و نيست يكي ترپايين سطح با رهبري موضوع
 كفر كلمه اعالء و توحيد كلمه انزواي كفر) واليت ناحيه (از آن بالعكس يا كفر كلمه وانزواي توحيد كلمه اعالء موضوع

 بقيهاست. به نسبت محور منزله به رهبري موضوع و نيست رهبري موضوع در خرد) چه و كالن (چه مديريت پس است.
 است! آزاد او يعني پس س:

 كه، شود مي تكرار هم اجتهاد در عيناً سئوال اين و است اجتهاد امر در قيد عين اينجا در قيد است، جهت او قيد استاد:
 گردد؟مي بر چه به انسباق بپرسند اگر و گردد مي بر انسباق به آخرش كلمه، اين از فهم گوييد مي هم كلمات از اجتهاد در

 است؟! آزاد پس گفت توان مي اكنون فهم! به گوييد مي
 اجتهاد) در فقيه فعل حجيت كه (همانطور گردد مي باز تقوا به يا نفس انانيت به يا ولي فعل حجيت ـ

 فهم چه؟ يعني فهم خودش؟! انانيت اساس بر آيا كه شود مي سئوال ارهدوب دارد كلمه از فهم به بازگشت دين از فهم اگر
 داشته بندگي بايد فرد كه است اين فهم خود در محور و است ابتهال فهم، خود در محور البته شود،مي محور اينجا در
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 و است او كار وضوعم كلمات اين گوييم مي است كلمات همين به منوط بندگي قيد اگر شود؟ مي چگونه بندگي ولي باشد،

 ديگر شد، فاعل فعل موضوع كلمه اين اگر و است فاعل فعل موضوع كلمات اين يعني بشود، فاعل خود قيد تواند نمي لذا
 انسباق موضوعش گوييم مي متشرعه، انسباق يا شرعي يا است عرفي يا انسباق گوييد مي مثالً شود. نمي خودش به مقيد
 است. اين پيرامون احتمال ابتداع و »ينسبق هل« او فعاليت موضوع يعني است،

 گردد مي بر خودش به آن حجيت يعني حسينيان: برادر
 دارد) خدا به (توجه تقوائيست با آدم،آدم اين كه بگوييد بايد يا و برگردانيد او نفس انانيت به بايد يا را اين حجيت استاد:

 ستظهار ا نخواهد ولي باشد احتماالت در تطريق و احتمال ابتداع اهل اال و است. مبتهل يعني بسازد دين خواهد نمي و
 كلمات از يك هيچ با كه كند غالب حق حكم جاي به را باطل حكم و كند گيج را شاگردانش تواندمي چنان آن كند الهي
 ديگران سر قطف يعني شود،مي لغزش دچار هم خودش كيفيت، اين و هستم من بگويد اگر و بزنند يد آنق به نتوانند هم

 شود. مي لغزش دچار هم خودش عمل به عجب و نفس انانيت با بلكه فهمدب خود تنها و گذارندنمي كاله
 مكنمي سئوال است. اهللا الي التفات كار، اصلي قصد گوييد مي كه است اين دارد وجود قضيه آخر كه آنچه بنابراين پس

 اجتهاد. كار باالي درسطح گوييد، مي كجا؟ در
 از بگويم اگر متشرعه انسباق و عرفي انسباق و است كلمه آنجا در گوييد مي چه؟ آن از تر پايين هاي سطح در گويم مي

 اين آنجا در كه رسد مي جائي يك به گوييد مي چطور؟ انسباق نفس در و احتماالت ابداع در يعني بيائيم باالتر مرحله اين
 او براي هم حجيت و شود مي ظاهر خدا راه در او براي مطلب هست خدا ندهب وگر نيست بنده يا هست بنده يا (فقيه) فرد

 دارد.
 نيست. خاصي كيفيت هيچ به مقيد پرستش اصل در توسعه فرماييد مي خالصه پيروزمند: برادر

 است. متعال خداي پرستش به مقيد استاد:
 داشته كيفيت اگر چطور فرماييد مي آن عكس استناد به و بريد مي را پرستش كيفي و پرستش اصل بين رابطه شما س:

 شما كه است اين غرضمان ما ندارند. بهم ربطي و است هم با موازي شدنشان دو اين پس است. باطل نباشد، اهللا ولي باشد
 براي ان گوييد مي شما شود، نمي واقع كيفيتي هر در پرستش اصل اين و دهيد توسعه و رشد را پرستش اصل خواهيد مي

 نيست. معلوم دارد، كيفيت اين با ربطي چه حاال اينكه و كند مي پرستش اصل يبتهذ خودش
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 كه كنيد تأمل مطلب اين درباره مقداري يك شما است، مطلب دو است خودش هويت يا است متأخر آيا اينكه استاد:

 باال و معامالتش و لبقا يك كار در را مطلب چگونه شما تازه و است سازي حادثه معناي كنم مي عرض من كه را چيزي
 با گوييد مي او شدن ثروتمند مورد در و است خدا براي باشد، احكام چهارچوبه در اگر كه گوييد مي او مالي قدرت رفتن
 شود. نمي خير گوييد،مي رهبري كار در ولي بوده، خودش تالش و سعي

آله و محمد علي اهللا صلي و  



 
 

١٧٧٣ 
 واليت نظام مباني اصول لسفهف

 علم در جامعه تأثير موضوع:
 سوم دوره:

 ٢٠/٩/٧٠ تاريخ:
 ٤٥جلسه: 

 
 فهرست:

 قبل: جلسه بحث ادامه
  آن مراتب و موضوع لحاظ به واليت بودن ضروري اثبات ـ

 است جهت از دفاع يا هجوم منزلت حادثه، ايجاد و واليت منزلت ـ الف
  دارد شرائط ايجاد بر حكومت كه است حوادثي در موضوعاً اسالم، بيضه به نسبت خوف ـ ١
  نيست جزئيه هايحادثه جمله از شرائط ايجاد بر حكومت مسئله ـ ٢
  است بودن لوا صاحب و پرچمداري است اجتماعي امامت موضوع كه بزرگ حادثه تشخيص معيار ـ ٣
  است افراد به مبتال تعيين و مادون به بتنس تنظيم محور اجتماعي امامت ـ ب
  اجتماعي امامت به سنتي فقه نسبت ـ ١
  است مولي به تولي اجتماعي واليت قيد ـ ٢
 شوندمي متحد هم با »واليت و دفاع« رشد باالي مراحل در ـ ج
 دارد بدنبال را اجتماعي ميل و خوف گيري جهت سرعت ابزار، قدرت رفتن باال ـ ١
  است مستمر و هميشگي دفاع الزمه مستمر سازي حادثه ـ ٢
  است اجتماعي واليت همان مستمر سازي حادثه ـ ٣
 الواليه) (اصاله است اجتماعي ولّي وظيفه كفر، قدرت »رفع« و »دفع« ـ ٤
  اختيار توصيف در عقلي قدرت با الواليه اصاله اثبات بحث: اصل ـ

  اسيشن شناخت بحث در عقلي دقت ضرورت ـ ١ مقدمه:
  نيست بديهي شناسائي اصل ـ
  گيرد قرار دقت مورد بايد شناخت علت ـ
  است ترديد مورد منطقي زيربناي عنوان به بداهت ـ ٢
 كندمي تبديل انكار قابل غير امور به را بداهتن متيقن بامور باالجمال نظر ـ
  نيست ايمان پايه بداهت لذا آورد،نمي ايمان فسفه ـ
  است ايمان بر بداهت پايه زيرا است منطق يبنا زير تعلق ـ ٣
 المقدمه ذي ـ
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  است اصل آن »توسعه« و اختيار »پيدايش« در واليت نظام ـ الف

  سازدمي را اختيار اصل تكويني واليت نظام ـ ١
  سازدمي را »رشد جريان در توسعه« اجتماعي واليت نظام ـ ٢
 شودمي عوض مفاهيم از درك اجتماعي واليت نظام توسعه در ـ ٣
  است كارشناسي از غير اجتماعي امامت سطح ـ ب
  است اجتماعي ولي گيري جهت محور حول برنامه تنظيم كارشناس وظيفه ـ ١
  ست ا ساخته فقيه ولي كه كند شرائطي با منطبق را خود اسالمي توصيف بايد كارشناس ـ
  واليت مراتب ـ ج
 است سياسي واليت تابع فرهنگي واليت ـ ١
  است منصب صاحب مفاهيم در تصرف در فرهنگي ولي ـ
  هستند واليت داراي نظام باالي هايمنزلت ـ
 گيردنمي قرار عاليه مراتب قيد هرگز واليت مادون مراتب ـ
  است مراتب داراي نيز خود سياسي واليت ـ ٢
 رددا بدست را اسالمي نظام عمومي منتجه اجتماعي واليت سطح در سياسي ولي ـ
 كنند پياده خود بخش در را كل جهت بتوانند بايد اقتصادي ولي فرهنگي، ولي اجتماعي)، ولي از (بعد سياسي ولي ـ
  دارند حضور اجتماعي واليت مرتبه در واليت سطوح همه ـ
  است اجتماعي ولي توسط پايين سطح در واليت براي پتانسيل ايجاد ـ ٣
 است كيفيت منزلت مادون مراتب منزلت و جهت منزلت اجتماعي واليت منزلت ـ



 
 تعالي بسمه

 قبل: جلسه بحث ادامه
  آن مراتب و موضوع لحاظ به واليت بودن ضروري اثبات ـ

 به« لوايت بودن ضروري اثبت درباره قبل جلسه در ...، الرحيم الرحمن اهللا بسم حسيني: المسلمين و االسالم حجت
 شد. بحث »موضوع مرتبه« و »موضوع لحاظ

 است جهت از دفاع يا هجوم منزلت حادثه، ايجاد و واليت منزلت ـ الف
 فتوا) به مستند و فقه اساس (بر مطلب اين و است. جهت از دفاع يا هجوم منزلت حادثه، ايجاد منزلت كه شد گفته و
 علي خيف لو« حكم اگر : يعني نيست. مشروط احكام از يك هيچ به كه گويد مي »فقيه« يعني نيست. احكام ساير به مقيد
 خيف لو« اگر يا و شود ضايع نبايد »مالست« چون بگويد ندارد حق كسي كرد، پيدا تزاحم »اموال« با مثالً ،»االسالم بيضه
 بين تزاحم اگر يا و بخورد. صدمه نبايد اعراض كه بگويد ندارد حق كسي كرد، پيدا »اعراض« با تزاحم »االسالم بيضه علي

 مسئله اساس بر پس بدارد، مقدم را »دماء« احكام ندارد حق كسي ايجادشد، »دماء« و »االسالم بيضه علي خيف لو«
 باشد. تواند نمي شرطي هيچ به مقيد امر اين فقهي،
 اسالم بيضه به نسبت خوف دارد شرائط ايجاد بر حكومت كه است حوادثي در موضوعاً اسالم، بيضه به نسبت خوف ـ ١

 دارد. را شرايط ايجاد بر حكومت كه است حوادثي در (موضوعاً)
  نيست جزئيه هاي حادثه جمله از شرائط ايجاد بر حكومت مسئله ـ ٢
 و تغيير در مؤثر جزئي هاي حادثه يعني نيست. جزئيه هاي حادثه جمله از شرايط، ايجاد بر حكومت مسئله البته و

 كننده عوض و شرايط بر حكومت ولي باشد، داشته شرايط در هم تأثيري نسبت يك تاس ممكن نيست. شرايط تعويض
 يعني است، جامعه يك به مبتال موضوعات بر حاكم كه است حوادثي بزرگ، حوادث است. »بزرگي حوادث« شرايط،
 عالم، جاي يك رد رئيس يك شدن عوض مثالً شود، مي پيدا مكتب به نسبت هم) (آن اسالمي جامعه كل براي كه حوادثي

 يك نفع به مكتب، يك نفع به كه است آن حادثه نيست. حادثه ولي هست هم لوازم و مثبتات داراي و گذارد مي اثر چه اگر
 به و مردد و متزلزل آن به نسبت يا و قطع مسير و طرف يك از را امتها و دلها كه حوادثي باشد. مكتب يك عليه بر يا جهت،

 يك كه باشد »شرائطي تغيير« (حادثه) آن موضوع در كه اجتماعي عظيم هاي حادثه كند، مي دلگرم ديگر طرف يك
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 خروج از متأخر مثالً يعني متأخرند. آنها است. يكجا در فساد و فسق اشاعه از غير حادثه) (اين ببرد، پايين و باال را مكتب

 به تسبيح اي عده گذارند، مي ريش ها خيلي كه است آن اسالمي، جمهوري نظام به مشروطه نظام تبديل و ايران) (از شاه
 تا كنند حفظ قرآن تا روند مي اين دنبال نداشتند دين به كاري كه ها خيلي و آيند مي درمسجد ها خيلي گيرند، مي دست

  د.كن مي پيدا تغيير حوادثي چنين با ... و زندگيها وضع عالم، وضع جهت پس بخوانند. قرآن صفحه يك شد الزم جايي اگر
 است بودن لواء صاحب و پرچمداري است اجتماعي امامت موضوع كه بزرگ حادثه تشخيص معيار ـ ٣

 طور همين هم عقالً بلكه باشد، تفاوت بي بزرگ حوادث به نسبت اسالم رهبري ندارد امكان كه است اين بعد نكته
 تفاوت بي هست روحيات پيدايش در اساس كه امري به نسبت »منعم شكر وجوب« حكم ندارد امكان هم عقالً يعني است.
 باشد.

 نظام در كنيد) عنايت (خوب بشويم. خارج بحث اين از و كنيم اضافه را ديگري كوچك نكته يك خواهيم مي حاال
 از عمومي ميل و رعب كه بگوييد كوچك حوادث به نسبت ندارد معنا و دارد فرض دو هر كوچك و بزرگ حوادث اجتماعي

 كاسب يا تاجر فالن اينكه مثل شخصي حوادث در مثالً يعني است. كرده تغيير و حركت يگرد طرف به طرف يك
 اگر طور همين بخورد. هم به نظام يك وضع كه نيست اين معناي به ورشكستگي اين مسلم بشود، بدهكار و ورشكست

 مهمي شخص چه آيا صورت اين در حاال دهد. نمي را نظام يك و جامعه معناي باز شود پيدا حادثه قشري يا صنف يك براي
 بر عالوه و شود پيدا اجتماعي حادثه يك نتيجه در و باشد، داشته اجتماع كل بر تأثير موضوعاً تا باشد خاصي وضع چه و

 اقشاري و قشري و فرد درباره كه مطلب همين عين« گفت را چيزي چنين توان به لذا و آيد حساب به هم بزرگي حادثه
 نسبت كه هم حوادثي همه والبته هست، مختلفي حوادث هم جامعه براي يعني است صادق هم جامعه هب نسبت شد، بيان

 اگر است. ديگري سطح يك اجتماعي امامت و رهبري سطح پس نيست، ابتالء شرايط دهنده تغيير دارد، وجود جامعه به
 مثل است) چنين نيز ديگر سطوح براي كه گونه (همان است جايز هم متعددي امورات و تكاليف انجام سطح اين براي چه

 در كه اي اجتماعي حوادث همچنين و غيره) و فردي معاش تأمين گرفتن، روزه خواندن، نماز (تكليف شخصي تكاليف
 »اجتماعي امامت« اختيارات حدود در داخل و شئون از همه اينها (كه ذلك امثال و قاضي نصب مثل هست. جامعه درون

 و عليه اهللا (صلي اهللا رسول لواء صاحب و پرچمداري مثالً يعني ازاينهاست. غير »پرچمداري« امر لحا هر به ولي هست)
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 امامت« لواء صاحب االن هكذا و است اسالم پرچمدار ايشان و است السالم) و الصلوه (عليه اميرالمؤمنين سلم) و آله

 است. فقيه ولي »اجتماعي
 عالوه و »تاريخي امامت« ،»اجتماعي امامت« معصومين ائمه يعني است »تكويني امامت« از غير »اجتماعي امامت«

 اما نيست، احدي هيچ براي نفر دوازده آن از غير به »تكويني امامت« و »تاريخ امامت« البته و دارند هم را »تكويني امامت«
 دارد. امكان فقيه ولي براي »اجتماعي امامت«

 بر تهاجم« قبول آن، قبول اصل و مطلب اين معناي باشد. كفار دست در »ماياجت امامت« بگذاريد گفت توان نمي حاال
 باشد. قيود از احدي به مقيد امامت) از سطح (اين كار اين نفس كه گفت توان نمي اوالً يعني شد) نفي (كه است اسالم بيضه
  است افراد به مبتال تعيين و مادون به نيست تنظيم محور اجتماعي امامت ـ ب

 يعني است) اجتماعي امامت آثار از اينها كه (چرا نيست مادون به نسبت تنظيم محور امر اين گفت توان نمي هم باز ثانياً
 نيست. افراد »به مبتال« شدن درست محور بگوييم توانيم نمي

 اجتماعي امامت به سنتي فقه نسبت ـ ١
 هست. »به مبتال« به نسبت وظيفه به عمل »نتيس فقه« چون است. مغاير »سنتي فقه« با كه گفت تواننمي ثالثاً و
 بدهيد عينيت از اسالمي توصيف بخواهيد هم شما و بگيرد قرار هم امور تنظيم و كردن كارشناسي منزلت در »فقه« يعني

 تطبيق »موضوع« به را »حكم« باز هم اينجا در باشد) واليت محور حول كه بدهيد مكان و زمان شرايط در توصيفي (يعني
 ولي است، واليت نظام »خدمه« جزء كارشناس نيست، حادثه ايجاد حق ريز، برنامه و كارشناس براي پس كنيد، مي

 است. »پرچمدار« به متعلق واليت نظام »محوري«
 و نازل حد در كارشناس براي كه كاري آن مثل كه دهيم مي جواب دهد؟ مي انجام را كار اين چگونه اجتماعي ولي

 ساده« ».ترين وعظيم ترين ساده« البته قائليم. سطحش ترين عظيم در رهبري براي را آن مثل ،هستيم قائل كوچكش
 نيست باشد متبحر و وارد (بجزئياته) فنون و علوم تمام در بخواهد كه كثرتي و وحدت آن به لزومي يعني چه؟ يعني »ترين
 تأثير نسبت بايد بگوييد اگر البته ندارد، لزومي خير، باشد. وارد بجزئياتش ... و تلفن و برق و آب در بگوييد كه اين مثل

 را كل جمع حاصل بتواند بايد يعني است. الزم حتماً بلي، بفهمد را كفرا با روبروئي در موضعگيريهايش منتجه و اصلي
 بگيرند. قرار برتري موضع در مسلمين به نسبت كفار نگذارد درنهايت تا كند نظر آنجا در و بفهمد، كفرا عملكرد به نسبت
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  ياست مول به تولي اجتماعي واليت قيد ـ ٢

 عين است، »تولي« قيدش دهيم مي جواب چيست؟ »موال به نسبت او خود كار محور« قيد كنيد سئوال اگر حاال
 (كه گردد مي بر خاصي هاي مداقه به حكم اين از آدراك گوييد، مي شما هم »فرهنگي واليت« در يعني».فرهنگي واليت«

 كار آن نباشد، موال واليت به فرهنگي تولي اگر و موالست واليت به فرهنگي تولي نهايت، در ولي هست) استنباطتان قمنط
 شود). مي مطرح خودش جاي در بحث آن (كه گيرد نمي انجام
 شوند مي متحد هم با »واليت و دفاع« رشد باالي مراحل در ـ ج

 و وحدت« پيدايش در امر اين فرق كند، مي پيدا فرق رشد مراحل در كه، اين آن و مطلب اصل به گرديم مي بر حاال
 كند. مي متحد و كرده خارج هم ابتدائي انفصال يك از را واليت و ديگردفاع كه نحوي به است »اجتماعي كثرت
 دارد دنبال به را اجتماعي ميل و خوف گيري جهت سرعت ابزار، قدرت رفتن باال ـ ١

 جواب دارد؟ واليت به ربطي چه ابزار رفتن باال كنيد مي سئوال »!رود مي باال ابزار« گوييم، مي چه؟ يعني كنيد مي سئوال
 بالفاصله و خورد االحمدي بندر به عراق) و ايران جنگ (در ايران طرف از موشك يك مثالً جاست! همين نكته دهيممي

 كويت بندر از اصالً فرض وبر بود قبل سال پانسد مثالً هب مربوط خبر اين اگر حاال كرد. تغيير بورس بازار نرخ كه شد گفته
 زده آتشش لشكري يك يا گرفته آتش هست فارس خلج در كه بندرهايي از بندر يك كه گفتند مي و بردند نمي اسم هم

 رخب اين كشتي با تا تا كشيدمي طول سال يك ماه، ٦ حدود بورس بازار تا مطلب اين خبر رسيدن صورت، اين در است.
 نبود چنين و خوردند مي صدمه داشتند (شخصي) خاصي التجاره مال تجار، بعض اگر رسيد، مي كه هم خبر وقتي و برسد،

 آن حادثه) حين (در شود، مي واقع اي حادثه كه اين حين »خبر« االن كند. پيدا جهاني اقتصاد در انعكاس خبر، اين كه
 و تأثيراتش آثارش، يعني كنند، مي مالحظه فرهنگ و سياست و قتصادا به نسبت هم را بازتابش و دارد اثر دنيا طرف

 پيداست دارد؟ اثري چه و چيست »انتقال سرعت« اين كه، كنم مي سئوال حاال دارد. حركت و انتقال سرعت پيامدهايش
 يك از تواند مي را تحرك سرعت يعني دهد. تغيير ديگري جهت به جهت يك از را اميد و رعب تواند مي سريع خيلي كه،

 بياورد. ديگر سطح به سطح
 است مستمر و هميشگي دفاع الزمه مستمر سازي حادثه ـ ٢
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 است ممكن كه موضوعي يك عنوان به (موضوعاً) را »اجتماعي حادثه ايجاد« امر (ابزار) انتقال سرعت مسئله اين پس

 ولي بلكه كند، مي خارج شود) عوض گيريها يمتصم شرائط آن در (تا شود ايجاد رهبري و امامت شرايط اوقات از بعضي در
 موضع برابر در گيري موضع به مجبور روزانه شما و هست بزرگ گيريهاي موضع مشغول روزانه (آمريكا) استكبار و جائر

 هستيد. او گيريهاي
  است اجتماعي واليت همان مستمر سازي حادثه ـ ٣

 و دادند مي گوش را خارجي اخبار مرتباً ايشان گفتند مي كه را عليه) تعالي اهللا خميني(رضوان امام كند رحمت خدا
 مترصد اينكه براي چيست؟ مسئله اين علت كنند. مي چنين االن هم العالي) ظله (مد اي خامنه اهللا آيت حضرت طبيعتاً
 نشوند. غافلگير او برابر در و كند مي چه كفر ولي ببينند تا هست »)خبر« حد در اقل (ال استبكار ولي حركت آثار و حركت

 الواليه) (اصالت است اجتماعي ولي وظيفه كفر قدرت »رفع« و »دفع« ـ ٤
 را دفعي بگوييم توانيم مي كند) ايجاد سلطه خودش هدف براي بتواند (تا كند مي استبكار ولي كه كاري برابر در آيا حاال

 كه را »دفعي« بايد يعني نيست چينين لممس نباشد »مقابل طرف تضعيف« موضع از و »رفع« موضع از كنيم مي كه
 در هم موضع اعالترين به بايد شما بر عالوه و بگيرد انجام »امامت« تا باشد »مقابل طرف از قدرت رفع« موضع از كنيد، مي

 تعالي. انشاءاهللا باشيد. موفق كار اين انجام
 را بحث حوزه موجود ارتكازات بنابر اهيمبخو ما كه است اين صورت در شد گفته جلسه چند اين در كه مطالبي تمام

 ظاهريه حكومت و است ظاهري حجتهاي اساس بر بلكه نيست، »تأويل« بحث، اين كه شد معلوم اينجا تا لذا و كنيم دنبال
 اساس بر كه شد معلوم همچنين و است اثبات قابل ديگر) مدارك تا گرفته ظلم بر اعانت عدم (از احكام همين اساس بر

 مطلب موضوعاً فقها نظر اساس بر مجدداً هم باز و عشق)، (و عرفا نظر همين بر و ظلم) و عدل (و متكلمين رنظ همين
 هست. چگونه

 اختيار توصيف در عقلي دقت با الواليه اصاله اثبات بحث: اصل ـ
 از توصيفتان اصالً كه كنيم بررسي حاال برداريم. ديگر قدم يك خواهيم مي و شويم مي بعد مقدمه وارد قسمت اين از بعد

 ؟!»الواليه عدم« يا »الواليه االصل« كه چيست »اختيار«
 مقدمه:
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 شناسي شناخت بحث در عقلي دقت ضرورت ـ ١

 اگر يا و است »عقلي مستقل« شد، داده برگشت »بداهت« به مطلب اگر عقليه مستقالل از بحث در كه است چگونه
 چنين كه دهد مي نظر »عقل« بود »تخاطب لسان و مفاهمه« موضوع، اگر و است »عقلي مستقل« شد، »ظلم و عدل«

 زدن حرف حق اينجا در عقل چيست، واليت حقيقت كه كنيم بررسي و كنيم دقت »اختيار« درباره بخواهيم اگر ولي است،
 توان مي د،بو حجيت مالك عقل كه مالكي همان به ولي ندارد زدن حرف حق (متعارف) شما دستگاه در عقل بلي، ندارد؟!

 اين »شناسي شناخت« معناي اصالً چه؟ يعني شناسايي! جز بشناس را چيز همه كه حرف اين كرد. تحليل را عقل خود
 زد؟! حرف بايد پايين به حد اين از گفته گسي چه و شناخت؟!! نبايد را اينجا گفته كسي چه و بكنيم، شناسي عقل كه است

 دانند. مي بديهي را شناسايي اصل نجفي: برادر
 نيست بديهي شناسائي اصل ـ

 بگويند خواهند مي كه »رواشناسي« در ولي دانيد! مي بديهي شما را شناسايي اصل حسيني: المسلمين و االسالم حجت
 كرد تحليل بايد گويند مي تيعني كنند! تحليل را آن و ندانند بديهي مجبورند داده دست از را اش شناسايي بيمار اين

 و كرد رها را (بيمار) او شود نمي و داده دست از را گيري) (تصميم شناختن قدرت بيمار اين مثالً چيست. »شناخت مبداء«
 بميريم؟! بگذاريم گوييد نمي كه هم شما
 گيرد قرار دقت مورد بايد شناخت علت ـ

 كردن تحليل (بدون نيمك مي آغاز بعد به اينجا از را »شناسي انسان« اينكه يعني بفرمائيد. تحليل را شناخت بايد پس
 را شناختش وقتي بگوييد خواهيد مي آيا بكنيد؟ خواهيد مي چكار رواني بيماري درباره شما يعني ندارد، معنا كه شناخت)

 وقتي كه است اين بعد قدم است، چنين اگر بكنيد؟ تحليل كه گوييد مي يا باشد؟ بيمار همانطور بگذاريد داد، دست از
 هم »شناسي علت« و »شناسي آسيب« نه، يا باشد »شناسي معلول« صورت به فقط گوييد، مي كنيد تحليل خواهيد مي

 مسئله همين عين حاال بكنيد. خودش درباره تحليل بايد »شناسي علت« در ملم پس كرد بايد هم شناسي علت اگر باشد؟
 بحثهاي در ولي هست الزم مسئله ينا بگوييد بيمار مداواي بحث مثل در توانيد نمي شما يعني هست. هم فلسفه بحث در

 نيست. الزم آنجا در خير، بگوييد شناسي) (انسان باالتر
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 براي پايه بديهي آن تا برنگردانيم بديهي به را مطلب گر اال و برسانيم بديهي جاي يك به بايد را مطلب باالخره س:

 تكرار چرايي همان دوباره بيايد، چرائي كجا هر يعني رسد. نمي اي نتيجه هيچ به مطلب خوب بگيرد، قرار بعدي تحليلهاي
 دارد). ادامه (همينطور فيتسلسل شود مي

 بديهي؟ از يا كرد آغاز بايد انكار قابل غير از كه جاست همين مهم سئوال بلي استاد:
 كرد. شروع بايد بديهي از گويند مي كه آنها س:

 است ترديد مورد منطقي زيربناي عنوان به بداهت ـ ٢
 در كه سئوالي هستيد! بحثها به مسبوق كه شما نه؟ يا هست ترديد مورد بداهت آيا كه است همين سئوال د:استا
 آيا و نيست؟ يا است بديهي زمانها همه در آيا خير؟ يا است بديهي همه نزد در آيا كه بود اين شد مي سابق بحثهاي

 خير؟ يا دارد كنيد مي بار آن بر كه توصيفي به بازگشت »حدش«
 است مختلف مختلف، سطوح در »وجود« از ادراك ـ

 دو (هر منطق و فلسفه كل هست) هم قاضايا همه اثبات در واسطه (كه وجود يعني »بديهيات ابده« به نسبت آن يعني
 كادرا كه كند نمي معين دو اين تعريفات در اختالف آيا و خير؟ يا دارند تعريف حمليه قضيه نحو به وجود) تعريف در هم با
 هست؟! مختلف مختلف، سطوح در وجود از

 كند مي تبديل انكار قابل غير امور به را بداهت متيقن، امور به باالجمال نظر ـ
 خير؟ يا دارد (عقالً) لوازمش و آثار بقيه به »اتصالي وحدت« آن، متيقن آيا گوييم مي دارد. متيقن يك كه بگويد اگر و
 كند؟ حمل را اينها تواند مي چگونه »فلسفه« صورت آن در نيست، آن لوازم لوازم، ينا گوييد مي و ندارد اتصالي وحدت اگر

 لذا و اشد رسيدهب اختالف به وجود، از تعريفتان در كه شود مي مسئله اين به منجر هست، لوازمش از گوييد مي اگر و
 از بايد نتيجه در و كنيد. مي آن هب نظر »باالجمال« و نيست متيقن شما، متيقن »ذاتي خصوصيات« كه است اين معنايش

 وقتهائي يك خالصه و داريد! بحثها اين به نسبت اشراف كه شما و بحث اصل به برگرديم حاال كرد. آغاز انكارها قابل غير
 است!! بديهي گفتند مي

 نه؟ يا هست بديهي ،»انكار قابل غير« اين آيا حاال س:
 نيست ماناي پايه بداهت لذا آورد، نمي ايمان فلسفه ـ
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 خودتان هم بعد و است »ايمان« در اصل »عقل« گوييد مي و گيرد مي اصل را چيزي يك شما وقتي يك استاد:

 آورد نمي ايمان فلسفه گوييد مي وقتي يعني جايز!! انفسهم علي عقال اعتراف پس ».آورد نمي ايمان فلسفه« گوييد: مي
 نيست. »بداهت« ،»ايمان« پايه كه است اين معنايش

  است ايمان بر بداهت پايه زيرا است منطق زيربناي تعلق ـ ٣
 صورت آن در شد »ايمان« ،»بداهت« پايه اگر است، »ايمان« ،»بداهت« پايه يعني است بالعكس مطلب كه حالي در
 بگيريد، اصل را »بديهي« دش بنا اگر اين، بر عالوه شود. مي اصل »تعلق« كرديم) تمام را مطلب اين كه سابق بحثهاي (بنابر
 شود. مي آشكار غيره و تغيير مكان زمان، در آن نقص

 مطلب اين كه، است اين بشويم سابق بحثهاي در وارد نخواهيم و كنيم خالصه بندي جمع صورت به بخواهيم اگر حاال
 تعريف قابل »واليت« دونب »فاعليت« لذا و كيفيتها همه توصيف در اصل البته و است اصل »واليت« كه است شده تمام

 آن ديگر رتبه يك و است »تكويني واليت« اش رتبه يك البته نيست. تعريف قابل »واليت« بدون هم »اختيار« و نيست
 است. عليه) اهللا اكرم(صلواه نبي خاص معصومين به مربوط كه هم »تاريخ واليت« و است »اجتماعي واليت«

 المقدمه: ذي
  است اصل آن »توسعه« و اختيار »ايشپيد« در واليت نظام ـ الف
 اصوالً گفتيم چون بود. خواهد »غير اختيار در دخالت« كه نشد باره اين در بحث اصوالً »اجتماعي واليت« بحث در حاال
 توسعه و اختيار پيدايش در اصل واليت نظام »واليت نظام در« اال كند، نمي پيدا توسعه و شود نمي محق غير براي اختياري

 است. ياراخت
 سازد مي را اختيار اصل تكويني واليت نظام ـ ١

 واليت را نفس اصل روح، اصل بدن، اصل اختيار، اصل يعني سازد مي را »اختيار اصل« ،»تكويني واليت نظام« منتهي
 سازد مي تكويني

 سازد مي را »رشد جريان در توسعه« اجتماعي واليت نظام ـ ٢
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 آن ».الحادي توسعه« يا »الهي توسعه« يا حاال كند. مي ايجاد آن براي را »رشد جريان در توسعه« ،»اجتماعي واليت« و

 كه، شود مي اين معنايش بحث اين در »باشد... خطر در االسالم بيضه« اگر كه گفتيم پيش بحث در كه هم را معنايي
 شد). خواهد سخت خيلي و ضيق نيز مؤمنين كار صورت آن در (و بشود، »تعلقات جريان بر حاكم الحادي توسعه«

 شود مي عوض مفاهيم از درك اجتماعي واليت نظام توسعه در ـ ٣
 را مفاهيم از ادراك كالً گوييم مي چيست؟ اجتماعي واليت در توسعه از قصدتان اصالً كه كند سئوال كسي گر حاال

 مسلماً دهيم مي جواب نزلتي؟م چه در كنيد سئوال اگر شود، مي عوض مفاهيم از ادراك وقتي يعني كنند. مي عوض
 كرد، تهذيب شخصي اگر كه دارند قبول را مطلب اين هم متعارف ديد در هست. منازل همه در مؤثر »فرهنگي واليت«

 كه است نوري مؤمن براي گوييد مي است. اهللا بصيرت به مستبصر مهذب، آدم يعني شود مي عوض كمالت از فهمش
 نورانيت« گوييم، مي هم اجتماعي واليت به نسبت حاال شود. مي حاصل  او براي فهم و بينش از عمودي ،»اهللا بنور ينظر«

 يعني شود. مي پيدا »اجتماعي ظلمانيت« جامعه، بر استكبار واليت در عكسش بر و شود مي پيدا الهي واليت در »اجتماعي
 بلكه نيست هم يهودي البته كه كنند، ر)منك و (جنب يهودي فالن حرف به تأنيل را وحي كالم كنند مي  سعي كه جائي آن

 »اجتماعي ظلمانيت« يك اين شود، »علمي« اسالم كه كنيد كاري بگويند سريشم با دارند سعي و است مبغض و ملحد
 (در روانشناسي بحث موضوع خوب روانشناسي. در مثالً چيزي؟ چه در شود »علمي« اسالم گويند مي كه هم اين است.
 هم روشش و دانسته مادي را دو هر و كند بحث »ايمان و علم« درباره خواهد مي اگر كه است ناي جواب چيست؟ آخر)
 براي يعني بكنيد) پيدا را عينيت در اعمال مدل (اگر شماست »اخالق علم« كه »اسالمي روانشناسي« اال و باشد. مادي

 اين ما و دانند. مي غرب و شرق روانشناسي در را حل راه بلكه رود نمي اخالق علماي دنبال كسي كه بيمار يك بهبود كنترل
 گونه به« گويند مي وقتي يعني كنند. نظر ماديت كرسي از را دين بخواهند كه دانيم مي »اجتماعي ظلمت« را مطلب
 دين) فهميدن (در را دين منكرين اقوال بايد بفهمي را اين خواهي مي اگر كه است شاين معناي »كرد نظر توان نمي ديگري

 ربا گويند مي (كه را كينز حرف مثالً يعني است. دين منكرين حرف دادن قرار اصل حرف، اين مسلم و بدهي! قرار اصل
 تورم نرخ چون بگو زور و سريشم با و بكني!! تعريف را ربا غير و ربا و باطل و صحيح معامله تا بده قرار اصل هست) اصل

 آنكه يكي گفت، توان مي صورت دو به را مطلب اين شود!! مي ظلم ندهيد بار اگر شود) مي پوك پول (يعني شود مي افزوده
 روحي بيماريهاي از بعضي مورد در مثالً يا و گرفت!! ربا بايد هست تورم چون آنكه ديگر و است گرفتن ربا ثمره تورم بگوييم
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 همان دوا خالصه و لواط) (حد است كردن پرت كوه از مثالً و سوزاندن همان شود) مي ظاهر جسم در آثارش كه ايدز مثل

 بده. آن به كفر دستگاه با متناسب جواب و كن حفظ را صلش ، خير گويند، مي ديدگاهي چنين اساس بر ولي است حدود
 است. طور همين همه پرورشيشان اخالق و اقتصاد و مديريت مدل يعني است. چنين انسانيشان روابط كليه البته

 قيد از بيشتر اگر جامعه) امامت و باال سطح (در اقتصادي سياسي، فرهنگي، هاي ادثهح كردن درست مورد در حاال
 ديگر كه است »جهت قيد منزلت« منزلت يك واليت نظام در ايد. كرده نازل امامت موضع سطح از را آن بزنيد. او به جهت
 تا بايد من گوييد مي كه است، فردي تعبادا باب در »نيت« كلمه مثل مسئله اين زد. او به توان نمي جهت از غير قيدي
 منزلت« اراده، منزلت يك گوييد مي لكن و نيست ممكن »فاعليت و اراده« قطع و باشم داشته اراده خارجي فعل تحقق

 هم بعد و باشد موال طرف به بايد نيت يعني باشد. »خصوصيت« تواند نمي آن و نيست بردار قيد منزلت آن كه است »نيت
 الزم گوييم، مي نيست؟ الزم خصوصيات آيا كه شود سئوال اگر و است. خصوصيات همه صحت در اصل ن،هما گوييد مي

 ممي چطور؟ بود فاسد نيت اگر كنيد سئوال اگر و صحيح، نيست دنبال به ولي شود لحاظ بايد حتماً خصوصيات و است
 ندارد. ارزش اصالً ولي كن رعايت را بعدي خصوصيات خواهد مي دلت هم چه هر شد دنيائي نيت ،»نيت« اگر گوييم:
 از غير شود، مي (بنفسه) ديگر جهت بر جهت يك برتري موجب كه بزرگي حوادث ايجاد سطح در ،»واليت« پس
 دهند) مي جريان جزئي كيفيتهاي در و اجتماعي مختلف شئون در را جهت آن (كه كارشناسها وسيله به كه است حوادثي

 باشد. توان نمي (عقالً) قيدي به مقيد سطح آن در مسلماً ميشود. ايجاد
 نفس رمتبه« در نه خورد مي »عمل مرتبه« در ، »عمل كيف قيد و ندارد قيد خدا (پرستش گوييد مي اينكه مثل
 قرار شريك يعني »بپرستم قيد چه با« چون بپرستم. قيد چه با اينكه نه و »بپرستم چگونه« گوييد،مي يعني »پرستش

 چنين اين خدا ما يعني باشد اينگونه خدا اينكه مگر پرستيم نمي را خدا ما« بگويند بعضي است ممكن البته خدا براي دادن
 فرق خيلي است. ديگري حرف يك اصالً اين نيد وارد عبادتتان و معبود اصل در را قيدي كه صورت اين در و پرستيم! مي را

 است مشروط »واجب« قطعاً ولي است مطلق ،»جوبو« يعني عبادات. در »واجب شرط« و »وجوب شرط« بين است
 »مطلق« بطبيعه گوييم مي مشروط؟ يا است مطلق وجوب، اين آيا است، آمده خواندن نماز براي كه وجوبي مثالً (تحققاً)

 يعني باشد داشته را ديگر امور از بعض با تزاحم قابليت شده ذكر نماز براي كه اطالقي اين است ممكن (البته است.
 واجب دادن انجام گوييممي »واجب« مورد در اما نپذيرد) مزاحم عنوان به را ديگري چيز هيچ كه نباشد اطالقي القش،اط
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 توان نمي را »حق حضرت پرستش وجوب« حال هر به ... يا و دارد الزم آب يا »بطهور اال صاله ال« مثل دارد شروط خيلي
 از (دفاع جهت به توجه وجوب ذاتاً يعني كرد. چيزي به مقيد توان نمي را »اسالم بيضه از دفاع وجوب« كرد چيزي به مقيد

 كنيد. مقيد چيزي به توانيد نمي را اسالم) بيضه از دفاع جهت،
 است كارشناسي از غير اجتماعي امامت سطح ـ ب

 و است »واليت و داري پرچم« مرتبه دهد مي توسعه يا تغيير را جهت كه حوادثي ايجاد منزلت در تولي مرتبه پس
 نيست. »كارشناسي مرتبه« ،»اجتماعي امامت« مرتبه خالصه

 است اجتماعي ولي گيري جهت محور حول برنامه تنظيم كارشناس وظيفه ـ ١
 امورات و سياستگذاريها برنامه، مثل مسائلي يعني شود. مي غفلت آن از هم نوعاً كه است مهمي مطلب مطلب، اين
 آنها و است، اساس و محور قائمه، مزنله به »رهبر« است. رهبري كار موضوع از غير آنها كار وعموض اصوالً دولت، به مربوط

 »خط« بايد عرفي عبارت به كنند. تنظيم را كارهايشان بايد توسعه، جهت اين با متناسب و گيري جهت اين با متناسب
 كنند. پيدا مختلف حهاثب در را جهت آن شدن پياده به مربوط مسائل بايد »خط« آن حول و بگيرند
 دارند سعي انقالب) ضد كارشناسهاي (خصوصاً كارشناسها از بعض اخيراً اينكه و كنم مي راتكميل مطلب جا همين در
 خميني امام است. ربط بي حرف، اين مسلم ...!! و بوده ضعيف كارشان عليه) اهللا (رضوان خميني امام كه بكنند طرح

 وظيفه هم ديگر منازل در و اند داده انجام كامالً را كارشان اجتماعي واليت و امامت منصب در عليه) تعالي اهللا (رضوان
 منزلت در ايشان وظيفه انجام به نسبت آورد. منازل همه در را شخص يك هم شود نمي و بشوند آنها در وارد تا اند نداشته

 گويد مي ايشان) رحلت از بعد هفته (دو آمريكا يعني »االعداء به شهدت ما الفضل« كه بس قدر همين »اجتماعي امامت«
 امامت ايشان كه است اين معنايش چيست؟ آن معني ، »داشتند دخالت ما جمهورهاي رئيس از تا دو تعويض در امام«

 روحاني آقاي آن و آزادي نهت از آقا آن اگر حاال  داريم؟ حادثه ايجاد ديگر هم حد اين از باالتر مگر و كنند. مي دارند جهاني
 و برد مي رهبري منزلت در را كارشناس) يا قاضي فالن به مربوط (مثالً جزئي امورات و آيد مي رهبري) به نسبت بصير (غير
 بكني! قضاوت نيامدي كه بدهي جواب بايد خودت تو گفت، بايد خوب بدهد؟! بايد كسي چه را اينها جواب گويد مي هم بعد

 از هم را كفر بزرگ پرچمداري منزلت در ايشان دارد؟! عليه) تعالي اهللا (رضوان نيخمي امام به ربطي چه مسائل اين و
 را كارشان خودشان، منزلت در ايشان پس بشكنند. عالم در وضوح به را »كمونيسم« مسئله توانستند كنند. بيرون صحنه
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 جزئي موضوع فالن درباره مثالً كه دندآور مي برخي كه زيادي فشارهاي وجود (با هم پايين منازل در اند. داده انجام خوب

 ولي نبود. اي چاره ديگر صورت آن در شد مي زياد ليخي فشارها كه بعد ولي كردند،نمي دخالت نوعاً ايشان كرد) بايد چه
 است. افراد ساير و قاضي كارشناس، دولت، عملكرد موضوع اينها بلكه نيست. موراد اين رهبر يك عملكرد موضوع

 قدرت و وزن يعني سياسي، اختيارات (چه  »اختيار توسعه« پيدايش اصل كه كنيم عرض خواهيم مي ام حال هر به
 را مشكالت حل قدرت كه منزلتي به فرهنگي مفاهيم يافتگي توسعه يعني فرهنگي مفاهيم قدرت و وزن چه و سياسي
 (بحمداهللا) دوستان شما كه است واليت به« تولي از شود. مي حاصل »واليت« دنبال به نيفتند) بست بن به و باشد داشته

 »!ندارد نظري اجراء، امر در اسالم« بگوييد شويد مجبور كه نشديد اصطالحاتي به متنسك اينجا در
  است ساخته فقيه ولي كه كند شرائطي با منطبق را خود اسالمي توصيف بايد كارشناس ـ

 اساس بر توصيف ارائه كارشناسيش) شكل (در »اقتصادي و سياسي فرهنگي، شئون در« واليت، به تولي اساس اين بر
 را دين كل بايد كارشناس يعني است) دقيقي نكته كه كنيد عنايت خوب اينجا (در بود خواهد اسالمي توصيفي احكام
 رايطيش است، اين جواب بكند؟ شرايط كدام به تطبيق بدهد.ولي قرار نظر مورد دين) كل با رابطه در فقيه اجتهاد از (بقعد

 »بندگي جهت در حركت با« گرفته، اسالم از كه را صحيحي تصويف« آن بين يعني است. آن كننده ايجاد فقيه ولي كه
 است، رهبري از متنازل اش رتبه ولي دارد بندگي جهت هم، توصيف آن البته كند. برقرار ربط كارشناسي) كار با (متناسب

 بكنند. پياده را فقه كليه عناوين خود هاي به مبتال به نسبت بايد هم مردم مسلم و
 جهت در هم آن حوادث بر واليت منزلت در منزلتي؟ چه در است ولي شخص عهده به مكان و زمان در تصرف بنابراين

 شود. مي سياسي جهت كه الهي
 واليت مراتب ـ ج

 به تولي و است ولي ستد به سياسي) جهت (در اهللا واليت به تولي رهبري يعني كنيد) عنايت خوب نكت اين (به
 چون كنند، نمي پيدا هرگز يكديگر با تنازعي جهت دو اين و است فرهنگي بزرگان بدست فرهنگي) جهت (در اهللا واليت
 به وقتي صورت آن در بودند جهت دو اگر بلي شوند.مي منطبق هم با رسند مي عينيت به و كنند مي آغاز ادراك از وقتي

 مثالً كه سطحي (در »به مبتال« االن بگوييد بايد هستند جهت يك در اگر ولي شوند. معارض هم با بايد رسيدندمي عينيت
 گويند.مي رهبريشان در آقا كه است حرفي همان با متناسب گويند)مي فرهنگي بزرگان
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 دهيد. توضيح مقدار يك را سياسي ولي و فرهنگي ولي بين نسبت حسينيان: برادر

 است سياسي اليتو تابع فرهنگي واليت ـ ١
 مرحله با متناسب فرهنگي ولي شود نمي يعني باشد داشته تولي سياسي ولي به نسبت بايد حتماً فرهنگي ولي استاد:

 وقتي يعني داريد عينيت به نسبت فكر امكان قدرت، توسعه مرحله با متناسب شما يعني نكنند فكر سياسي ولي توسعه
 زنم! مي حرف مقدورات از خارج كه ييدبگو توانيد نمي رسيد مي عينيت به شما

 گفت منصب صاحب توانمي مثالً نيست مناسب فرهنگي ولي تعبير ترابي: برادر
 است منصب صاحب مفاهيم در تصرف در فرهنگي ولي ـ

 است. مفاهيم تصرف در منصب صاحب فرهنگي ولي چرا؟ استاد:
 بگوييم؟ ولي توانيم مي واليت) نظام به (نسبت همه به صورت اين در باشد طوري اين اگر س:

 هستند واليت داراي نظام باالي هاي منزلت ـ
 نسبت) يك (به همه است »واليت نظام« چون ولي بگوييد چنين توانيد مي همه به »واليت نظام« در خير، استاد:

 و اقتصادي) و نگيفره سياسي، (مثل دارد اصلي تقسيمات كار موضوع گفتيد اگر و دارند خودشان كار موضوع در واليت
 كه شوند مي ولي به منزلت نزديكترين اينها لذا است، اقتصادي و سياسي فرهنگي، اوصاف جامعه يك در كالً هم اوصاف
 براي يعني شده سپرده رضائي آقاي به سپاه كل فرماندهي ولي، طرف از گوييد مي مثالً هستند، بالنسبه هم واليت داراي

 خامنه اهللا ايت حضرت خود تصرفات رنگ ايشان تصرفات چند هر شديم، قائل تصرف حق )مادون به (نسبت فرمانده اين
 ايشان يعني دارد، را العالي) ظله خامن(مد اهللا آيت حضرت خود تصرفات رنگ ايشان يعني دارد، را العالي) ظله (مد اي

 انجام تر پايين هاي رتبه در را فرمان اين كه دهد مي دستور و گذارد مي ضابطه او كه دارد باالتر سياسي ولي واليت به تعلق
 (ولي الهي ولي يك هاي معاونت پس است. صادق فرهنگي ولي به نسبت باالتري سطح يك در مطلب همين عين بده،

 هستند. خودشان منزلت در كدامشان هر كه است اقتصادي و سياسي فرهنگي، معاونت اجتماعي)،
 دارند؟ نقشي چه احكام مجموعه ماعياجت هاي حادثه ايجاد در نجفي: برادر

 دارند. حضور هستند) مكلفين اعمال (كه برنامه مادون و ريزيبرنامه سطح در حتماً »احكام مجموعه« استاد:
 به نسبت تسامح دارند اجازه (كه »عباد اعمال« در حضورشان است، معارف و اخالق با »ريزي برنامه« در حضورشان
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 كه است قدرتي باالتر، منزلت در حضورشان و است موضوع به عنوان تطبيق فقط كنند) عمل عرفي و باشند داشته موضوع

 دفاع« در هرگز شما ديگر، عبارت به يعني بشوند. قيد توانند مي اينها خود اينكه نه شود مي حاصل خدا پرستش در اينها از
 از آبروئي نشود! ريخته خوني مثالً اينكه بر مشروط دبكني »اسالم بيضه از دفاع« كه شويد نمي اين به مقيد »اسالم بيضه از

 مجبور احياناً اگر اينكه مثل است؟ دفاعي چه ديگر اين صورت اين در ذلك، امثال و نشود خرج هم مالي يا و نرود بين
 گونهاين مطلب موضوع و نيست چنين مطلب مسلماً نكنيد!! چنين است حرام مؤمنين ترساندن چون كنيد تيراندازي شديد

 نيست.
 از بعضي حتي و كنند مي اعتراض فهمند نمي را عليه) تعالي اهللا (رضوان خميني امام واليت معناي كه هم آنهائي البته

 آثار آيد مي جنوب در كه هائي زلزله گويند مي كنندكه مي بافي منفي و كنند مي برخورد مطلب به نظرانه تنگ قدر آن آنها
 سالهاي اينكه از بعد سابق زمان در كه است آن مثل قضيه (اين است!! خميني امام تقسير باهللا نعوذ و هست بمبارانها
 زير مسئله اين« گفت: مي آمد مي پيش كه اتفاقي ه نفر يك وجود، اين با بود شده منزوي سياست صحنه از انگليس

 است. بوده چه امام واليت اثر فهمند نمي اوالً افراد اين حاال »!)است سرانگليس
 گيرد نمي قرار عاليه مراتب قيد هرگز واليت مادون مراتب ـ

 براي والبته است. »جهت« عاليه مراتب قيد يعني دهيد، قرار عاليه مراتب براي قيد را نازله مراتب كه ندارد معنا ثانياً
 است. چنين هم كفار

 روابط كه شهر يك در مثالً خرد اداقتص در مطلب، اصل بر گرديم مي از وب كنم مي بيان را ديگري ساده مثال باز
 بدست را قم خريد خواهم مي امسال من بگوييد و باشيد داشته پرتغالي باغ شما اگر ،دهدنمي را »دمپ« اجازه اجتماعيش

 كه كنيد حساب خود پيش مثالً تومان. بيست كيلويي گوييد مي است چقدر بازار در پرتغال قيمت پرسيد مي بعد بگيرم،
 اين در فروشم، مي تومان ٥ كيلوئي را پرتغالها من گوييد مي مثالً حاال شود مي تمام تومان ده كيلويي كرايه) (با من براي

 خير، خرند مي مصرفكردن براي را پرتغال مشتريها همه كه نكنيد فكر ولي كنيد مي جلب را مشتريها امسال شما صورت
 نتيجه در تا كنيد درست هم مفصلي توزيع مركز بايد شما لذا و دبفروشن ديگر جاي در اينكه براي خرند مي زياد عده يك

 كمتر تومان ٦٠ كيلويي گوييد مي شدند خارج دور از همه آيد مي نظرتان به كه ديگر سال حاال كنيد اشباع را بازار بتوانيد
 در و آورند مي غالپرت ديگر شهرهاي از كه است معلوم خوب صورت دراين كنيد جبران هم قبل سال ضرر تا دهم، نمي
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 شكست را شما توانند مي هم دورگرد چرخهاي مثالً حتي بدهيد تومان ٦٠ كيلويي توانيد نمي شما و فروشند مي اينجا
 كند. عمل اينگونه تواند نمي اجتماعي) نظام يك درون خاص شرايط (در خرد اقتصاد در »دمپ« پس دهند، شكست دهند

 ولي بيشتر)، (نه كنيد اضافه مشتري صد وفوقش كنيد زياد و كم تومان دو تومان، كي كيلويي مثالً توانيد مي شما بلي
 در اصالً و دارد اثر خاص شرايط در اقتصادي زدن ضربه اين يعني كند عمل تواند مي المللي بين بازارهاي در »دمپ«

 در هم جا يك و مثال) همين ل(مث دارد هم ضرر بلكه ندارد صرف اصالً كه هست هم جا يك و ندارد اثر ديگري شرايط
 راه گوييد مي و شود مي عوض موضوع اصالً رسيد مي كه توسعه در و دارد صرف گوييد مي كه هست كالن و بزرگ رقابتهاي
 پيدا را جديد تكنولوژي مثالً است. ديگري چيز راهش و بدهيد ارزان اينگونه را جنس كه نيست اين اقتصادي شكست

 گيرد مي صورت جنس اين شدن درست براي كه كاري ميزان (چون آيد مي پايين جنس وليدت نرخ خود به خود كيند
 مقياس در جوئي صرفه حفظ با البته آيد، مي پايين جنس اين قيمت لذا و خواهد نمي هم كارگر مزد يگر ود شده كم خيلي

 شما مثالً كنند، رقابت شما با نتوانند هك اي بگونه بدهيد ارزان را جنس طبيعي صورت به توانيد مي صورت اين در توليدي)
 گاو رأس ١٠٠ و كارگر نفر ١٠٠ هكتاري ٢٠ هر مثالً كردن شيار براي كه آهن گاو صورت آن در بكنيد، آماده تراكتور

 كند كار تراكتور با كه كسي  كه پيداست نتيجه در شود مي انجام گاو كارگر ١٠٠ كار تراترو يك اين با حاال خواهد، مي
 بدهد بايد را نفر يك مزد اينجا در ولي بدهد را نفر صد مزد بايد آهن گاو با كار در چون بفروشد، را جنسش تواند مي انترارز
 است كافي كار اين براي نفر ده مثالً يا نفر يك كه است مسلم كند استفاده اي قطره باران از هم زمين آبياري براي اگر و

 كنترل كامپيوتر با كه هست تراكتورهايي گويند مي اخيراً و كند استخدام آبياري براي مه را نفر ٥٠ بايد صورت آن در ولي
 آن به برنامه شديد، سرعت يك با يعني است! هواپيما و ماشين رفتن راه تفاوت مثل زدن شخم در آن مثل و شود مي
 مساحت يك در وارد برنامه طبق ندارد. اصالً راننده به احتياج و بزند شخم و بچرخد محدوده يك در تواند مي و دهند مي

 با تكنولوژي از سطح اين كه است طبيعي صورت اين در شود، مي تمام كار و كند مي عمل سريع و شود مي خاصي هندسي
 كند. مي فرق قبلي سطح آن

 و كند مي اپيد تغيير بوده طرح قبالً كه مسائلي شود،مي عوض سطح وقتي كه كنم عرض را اين خوهم مي بنابراين پس
 كند.مي عوض (موضوعاً) را تعلقات و عملكرد سطح حوادث) ايجاد (در فقيه ولي كه گوييم مي بيائيم باالتر رتبه اين از گر
 عوض آن موضوع اقتصاد) چه سياسي، چه فرهنگي، (چه بوده سطحي و سمت يك به تصرف موضوع يا و تعلق موضوع اگر
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 بود مطرح سياسي) لحاظ (از شاه زمان در كه موضوعاتي از خيلي يعني گيرد.مي قرار ديگر سطح و سمت يك در و شودمي
 ندارد. طرح قابليت موضوعاً االن

 جمع فرهنگي واليت با است جايز سياسي واليت كه بگوييم توانيممي ما فرموديد كه مطلبي اين طبق محسني: برادر
 نيست. الزم اما شود،
  است راتبم داراي نيز خود سياسي واليت ـ ٢

 به متعلق كه بدانيد عامي واليت را اش رتبه يك و بگيريد معنا چند به را »سياست« كنم عرض خواهم مي استاد:
 باشد.مي »جهت« قيدش و است رهبري) رتبه در (واليت فقيه ولي شخص
 بود سياست موضوع بودن تر باال حفظ با كردم عرض كه مطلبي س:

 نيست الزم كه گونه همان يعني اش جزئي خصوصيات شكل به نه ولي دارد را فرهنگي توالي (ولي) رتبه آن در استاد:
 رتبه در سياسي ولي كند. كار »فرهنگ« جزئي بخشهاي در نيست الزم هم سياسي ولي كند كار جزئيات در فرهنگي ولي
 رئيس كار كشور، وزارت كار مثل( داخلي سياسي كارهاي نيست الزم حتي ولذا دارد قرار محور و نظام رتبه در يعني باال

 رهنمودي اجتماعي) ولي واليت به توليشان (در اينها بگوييم است ممكن حال بدهد. انجام شخصاً) هم را غيره و جمهور
 اصالً خير كند، دخالت پايين مراتب جزئيات در بيايد ولي بگوييم اينكه ولي است ديگري حرف يك اين بگيرند، او از هم
 نيست. او عهده به جزئي امور اين

 دارد بدست را اسالمي نظام عمومي منتجه اجتماعي واليت سطح در سياسي ولي ـ
 دارد. بدست را اسالمي نظام عمومي منتجه رهبر

 كنند. پياده خود بخش در را كل جهت بتوانند بايد اقتصادي ولي فرهنگي، ولي اجتماعي) ولي از (بعد سياسي ولي ـ
 كه كند كاري بتواند بايد كردي) را تصرف آن و تصرف اين چرا كه نياورند فشار او به پايين از (و رود باال منتجه اگر و
 بكنند. پياده خودشان بخش در را جهت آن بتوانند شان همه تر پايين منزلت در اقتصادي ولي و فرهنگي ولي سياسي، ولي

 تزاحمي و كنند مي عمل هماهنگ اقتصادي و سياسي فرهنگي اجتماعي، عمل در شما فرمايش طبق رضايي: برادر
 حال هر به كه است اين هم ديگر مطلب يك و است بحث يك كنندنمي پيدا تزاحم عمل در اينكه ولي داشت نخواهند

 كنند؟مي شروع كجا از كنند شروع خواهند مي وقتي



 ···········································································································································································  ١٠٣ 
 دارند حضور اجتماعي واليت مرتبه در واليت سطوح همه ـ

 شويد. قائل سياسي ولي از غير منزلتي يك اجتماعي ولي براي است اجتماعي ولي نظر زير اينها تاي سه هر استاد:
 در كنيد عنايت (خوب است. سياست از كيفيتي و تعلق از كيفيتي هم فرهنگ كه بگيريد اين معناي به را سياست يعني

 ديگر و نيست تعلق و فاعليت جز زيچي بينيد،مي مكان و زمان كه اوصافي همه گوييدمي منزلت يك در يعني نكته) اين
 را اين مردم چرا دارد؟ اثري چه شيء اين گوييدمي و بينيدمي اثرش لحاظ به را ميكروفن بلكه بينيدنمي را ميكروفن مثالً

 آخر، الي و دارند؟ دوست را فرهنگي آن چرا كه كنيدمي سوال دوباره بعد فرهنگي. كار يك براي گوييدمي دارند؟ دوست
 شيء يك صورت به نظر با نگرش نحوه اين مسلم كنيد.مي مالحظه مسير يك در خصلتش لحاظ به را موضوع اين نييع

 واليت اجتماعي ولي يعني شود مي »واليت« ،»سياست« چيز همه بيند مي خصلت صورت به كه آنجائي دارد، فرق (مجرد)
 اجتماعي ولي چتر تحت همه اينها و داريم اقتصادي ولي و يفرهنگ ولي سياسي، ولي گوييدمي بعد و دارد را كل منتجه بر

 دهند.مي انجام را كارها است) اعظم سياسي ولي (كه
 ولي عهده به هم فرهنگي سازي حادثه بلكه نيست آنها عهده به فرهنگي سازي حادثه مثالً يعني حسيني: برادر
 باالست. اجتماعي

 است اجتماعي ولي توسط نپايي سطح در واليت براي پتانسيل ايجاد ـ ٣
 است اجتماعي ولي بدست باشد ساز اقتصاد و ساز ساست ساز، فرهنگ كه عظيمي پتانسيل يك ايجاد يعني استاد:

  است كيفيت منزلت مادون مراتب منزلت و جهت منزلت اجتماعي واليت منزلت ـ
 كه كيفيتي (منتهي دراد را كيفيت رنگ تر پايين در و دارد را جهت نفس رنگ منزلت) آن (در »فرهنگ« وقت آن
 است جهتي به متوجه اي گونه يك به قدرت اين هست قدرتي يك و روز يك گوييد مي وقتي مثالً است) جهت يك متوجه
 مثالً كه دهيدمي نشان خط يك و بردار يك صورت به را بودن خاص و گونه (اين خداست طرف به متوجه ايگونه به يعني

 نخواسته خداي يا ترين ضعيف يا دارد خدا طرف به را وجه شديدترين كه كنيدمي بيان وسيله اين به و خداست طرف به
 چيست؟ »قدرت كيفيت« است. امامت منزلت در »قدرت كيفيت« معناي »خاص جهت« اين گوييمبعدمي است) عكس بر

 و شودمي قدرت »سازي ثهحاد« با پس شود مي »فرهنگي كيفيت« مفاهيمش شكل در گفت خواهيد ها بعد كه همان
 قائل آن براي ظرفيتي يك كه قدرت خود (عين دارد ظرفيتي يك هم جهت آن و شود مي زياد هم جهت يك در قدرت
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 نظر به سازد مي را فرهنگي خصوصيات و شود مي نازل فرهنگ مرتبه در است »جهت كيف« براي كه ظرفيتي آن هستيد).

 اسالمي انقالب چرا بگويد كسي كه است انديشي ساده و سازد مي هم را خودش با بمناس فرهنگ اسالمي انقالب آيد مي ما
 ايجاد را پتانسيلهائي »سياسي واليت« وسيله به شما نداشتيم؟! اول از چرا يا نيارود وجود به را خودش اداره قوانين

 عنايت (خوب شودمي سطح اين در فرهنگي حركتهاي به نياز احساس (اصلش) قدرتها و پتانسيل آن با تازه كه كنيد مي
 بلكه شود احساس معني) اين (به واليت فلسفه به نسبت توانست نمي اجتماعي حساسيت نظام شاه زمان در كنيد).

 داشت. وجود بود) مسلمان يك فردي تهذيب و فردي پرورش (كه عرفا نظر مورد معناي به واليت فلسفه درباره حساسيت
 واليت بود عرفا نزد واليت معناي همان گفتند مي وقت آن در كه واليت ولي آوردند مي را يتوال اسم هم زمان آن در يعني
 به شما و بود الحاد طرف به آن محور و تمايالت نظام چون چرا؟ داد مي نتيجه را فردي تهذيب كه بود واليتي هم عرفا

 واليت شد) مي فردي مطلب (وقتي خوب صورت اين در برويد، پرستي خدا طرف به خواستيد مي فردي و شخصي صورت
 مثل باشد فاسدش شكل به چه (حاال قطبي يا اخالقي فرد يا و مرشد پيش كه واليتي آنها يعني شد، مي فردي واليت هم

 به تولي معناي كالً و بوده فردي واليت رفتند مي شخصي تهذيب براي اخالق) معلم يك شكل به آن صحيح يا تصرف
 چرا؟ كرد، مي پيدا فردي شكل اينها همه ... و شدن منظم كردن، عمل شنوائي، حرف اخالقي، ستادا اين به عشق واليت
 جهت و الحادي واليت اساس بر اجتماعي حساسيت نظام باشد، اساس اين بر توانست نمي اجتماعي حساسيت نظام چون

 بود. الحادي تمايالت و گيري
 تمجيدها، و تحسين قدرتها، زورها، (يعني »اجتماعي اخالق« باشد، »الحاد« ،»اجتماعي گيري جهت« وقتي پس
 سرهنگ تا صد و گفتند مي سرهنگي يك مخلوع شاه زمان در مثالً رفت. خواهد الحاد دستگاه سمت به ...) و شدنها پذيرفته

 اگر نظامي نينچ در حاال كند. مي غيير اجتماعي حساسيت نظام شكل (اصوالً) اين از بعد و ريخت!!) مي پايين دهان از
 عمال را »واليت نظام فسفه« بتواند كه نسبتي به بكند) حركت جهت اين خالف بخواهد (يعني باشد متدين بخواهد كسي

 فلسفه« به نسبت سابقه« وضعيت آن در اصوالً و آورد مي را »فردي واليت فلسفه« ولي نكند) چنين اينكه (نه كند مي
 واليت صورت به كردند، مي تفسير را طلب دوران آن در عرفا آقايان هم چند هر و دشو نمي خالء احساس ،»اجتماعي واليت
 نظر به و است »اجتماعي حساسيت« پيدايش دنبال به كند معني را اجتماعي واليت بخواهد كه اي فلسفه پس بود. فردي

 آورد. خواهد را خودش با سبمتنا فرهنگ و تكنولوژي تعالي اهللا انشاء و نشده دير هيچ هم هنوز كه آيد مي هم ما
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 يا شود مي رها كامالً گويند) مي آقايان (كه فردي زهد فرماييد مي حضرتعالي كه مطلبي اين اساس بر آيا رضايي: برادر

 شود؟مي داده آن از جديدي تعريف اينكه
 بزرگي رشدهاي يعتاًطب و اجتماعي واليت بستر با هماهنگ و متناسب تعريف يعني شود مي داده جديدي تعريف استاد:

 شما« كه، گفتندمي بسيجيها درباره عليه) تعالي اهللا (رضوان امام حضرت كه رشدهائي همان مثل شودمي پيدا هم
 ».اند نرسيده ساله هفتاد عارفهاي كه ايد رسيده جائي به بسيجيها

طاهرين آله و محمد علي اهللا صلي و  
 





١٧٧٤ 
 واليت نظام مباني اصول فلسفه

 جامعه در علم تأثير موضوع:
 سوم دوره:

 ٢٤/٩/٧٠ تاريخ:
 ٤٦جلسه: 

 
  فهرست:
 مادي اسباب و قونين است »اسباب« طريق از اعظم ولي واليت به توليشان (كه كفار براي طريق در موضوعيت ـ ١ ): براي ولي اجتماعي تولي به واليت قيد در نفس جهت (پرستش) است١ـ اصل بحث(

  است
  است معصومين ائمه به تولي الهي ولي براي طريق در موضوعيت ـ ٢
  نيست روحي حاالت يا عقلي مفاهيم پرستش قبيل از تولي ـ
  است »تولي« به مقيد هم نظام درون اقتصادي، فرهنگي، سياسي، معاونت ـ ٣

  فرهنگي معاونت در »تولي« ـ الف
 »موالست به نسبت تولي« به فهمش بازگشت و كلمات از فهم به فرهنگي) (معاونت فقيه استنباط بازگشت ـ ١
 كرد اخذ كتاب خود از شودنمي را كتاب از استنباط روش اوليه حد در تصرف ـ ٢
 استنباط: در فهم مراحل ـ الف ـ ٢
 نوشتن و خواند سواد ـ
  بندي جمع و استنباط قدرت ـ
  روش اوليه حد در تصرف قدرت ـ
  گيري نتيجه ـ ب ـ ٢
  اقتصادي و سياسي معاونت در »تولي« ـ ب
 خوردنمي قيد تولي به جز »موضعگيري« و »اخالق« ،»فكر« از سطح يك ):٢بحث( اصل ـ
  نيست بردار يدق جهت به جز »تكيف« فكري، نظام در ـ ١
  نيست بردار قيد جهت به جز »اخالق« روحي، نظام در ـ ٢
  نيست مقيد جهت به جز »است افعال ساير مبدأ فعلش آنكه« عيني نظام در ـ ٢
  است جهت به متكيف تنها عمل از سطح يك ـ
  است مطرح جهت از پس اعمال) اخالق، (افكار، مراتب تمام در »كيفيت« ـ
  است چنين هم نظري التزامات از سطح يك در باشد حاكم تواندمي »عقل« عملي التزامات در كه گونه همان ـ
 »اجتماعي ولي« براي »فقاهت« قيد ضرورت ):٣( بحث اصل ـ
  است واليت منصب با رابطه در گزينش ضوابط جزء ولي براي فقاهت قيد ـ ١
  است متفاوت گزينش ضوابط با منصب خصوصيات ـ
  است ظلم و عدل مصاديق قبيل از و نيست حادثه مسئله چون كندمي معين فقه را »ولي« شگزين ضوابط ـ
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 »ولي« براي فقاهت قيد مثبتات و لوازم ـ ٢

 است جامعه در معارف ترويج و فقها عزت به توجه ولي براي فقاهت قيد ـ الف
 است فرهنگي واليت سياسي واليت به واليت، نزديكترين ـ ب
  است فهم است نافع اخالق توسعه براي يكه چيز نزديكترين ـ
 هستند كارشناسي) بر (حكومت فرهنگي و تمايالت) (هدايت سياسي شأن دو داراي »علما« ـ
  است فرهنگي ولي بدست مفهوم هر ارزشمندي ميزان تعيين ـ
  نيست اجتماعي ولي براي قيد هم دين كل كفار، مقابل در حادثه ايجاد موضع در ):٢بحث( اصل ادامه ـ

  است رسالت بر مقدم آمامت ـ الف
  است ممتنع تكليف انسداد همچون امامت انسداد ـ ب
 كندمي خارج شرع قلمرو از را عيني و اخالقي اعقتادي، مسائل بعضي موضوعات بنديطبقه در عقل ـ ج



 
 تعالي بسمه

 فقه خود اساس بر (ابتدائاً) كه بود باب اين در بحث ... الرحيم الرحمن اهللا بسم حسيني: المسلمين و االسالم حجت
 گفتيم، توحيد كلمه بر تهاجم بحث در يعني بكنيد. فقه احكام از يك هيچ به مقيد توانيد نمي را اجتماعي ولي واليت

 آورد، مي را اسالم سلطه يا و كفر سلطه يا هك است موضوعي در فعل ،»موضوع« آن در فعل سطح كه داريم موضوعي
 را دلها كه شود، مي واقع كفر نظام مقابل در نظام يك براي كه بزرگي حوادث مثل شد گفته دراد، را منزلتي چنين موضوعاً

 ،موضوعاً اجتماعي) (واليت منزلت اين موضوع پس ».اسالم« به نسبت يا و كند مي اميدوار و مرعوب »كفر به« نسبت يا
 به موضوعاً كنيم، سكوت اگر يعني است. »تهاجم پذيرش و تهاجم« با برابر موضوعاً آن به نسبت سكوت كه است موضوعي

 ما فعل بگوييد ندارد معنا ديگر باشد منزلت اين در اي حادثه گونه هر شد گفته صورت اين در است. تهاجم پذيرش معناي
 است. »فرعيه جزئيه احكام موضوع« از خارج وعاًموض اصالً چون است! احكام از يكي به مشروط

 يعني است. اصل قلبي التزامات در فقط »توحيد كلمه« گوييدمي گاهي حاال است توحيد كلمه موضوع ديگر عبارتي به
 به اش پايه امر اين بگويد بعد و شود ناحقي يا حق به ملتزم انسان ندارد امكان يعني اعمال. تمامي در خدا به ايمان حضور
 (قدرت باشد فاعليت قدرت يك به قائل درعينيت، انسان ندارد امكان گوييد مي گاهي و گردد.نمي بر اعتقادات اصول

 كلمه سلطه يا توحيد كلمه اعال توحيد كلمه سلطه كه موضوعي به مسئله اين نهايت در كه باشد عملي) قدرت و فعاليت
 نسبت كه چرا شود. واقع هجوم وقتي يك تا بنشينيم كه نيست چنين هم موضوع اين و نگردد. منتهي دهد، نتيجه را باطل

 طبيعتاً كه شد گفته مطلب اين بنابر پس دارد، وجود اي منازعه كفر، و توحيد كلمه بين هميشه موضوعاً موضوع اين به
 شوند. واقع امر اين براي قيد توانند نمي حكام اين از يك هيچ
 است (پرستش) جهت نفس در مقيد واليت به تولي عياجتما ولي براي ):١بحث( اصل ـ
 تحقق بلكه نبود، مقيد احكام) به نسبت بودن مقيد نظر (از اجتماعي ولي واليت نظام اساس بر كه شد واضح اينجا تا

 نداريم؟ طريق اصل در قيد جهت، نفس در آيا كه هست سئوالي يك ولي است. او) قدرت (فعليت او قدرت به مقيد احكام
 پرستش را معصومين ائمه و كنيد مي پرستش را خدا فقط شما چه اگر گفتيم و شده مطرح باالتر ولي به تولي بحث الًقب

 و عقل« بگويد انسان ابتدائي نظر در است ممكن است؟ رسيده شما به راهي چه از خدا پرستش ابتدائاً لكن و كنيد نمي
 ».هست خدا كه كرده حكم عقل و هست اصل عليت
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 ايجادش در اصل تكويني ولي و شود مي ايجاد باالتر ولي طفيل به شما وجود اصالً گوييد مي ديگر ديدگاه يك رد ولي
 چه حاال هست. هم تكويني ولي فاعليت به و هست تعالي و سبحانه حق حضرت فاعليت به طبيعتاً هم شما تعلق و هست

 شما جهت در موضوع شد، ملكوتي شكل به اگر كه نيمكمي سئوال حاال مكلوتي، شكل به چه و باشد حيواني شكل به
 چيست؟ »شما جهت در موضوع« شد حيواني شكل به اگر و چيست؟

 مادي اسباب و قوانين است) »اسباب« طريق از اعظم ولي واليت به توليشان (كه كفار براي طريق در موضوعيت ـ ١
  است
 اسباب و قوانين هست »اسباب« طرق از اعظم ولي واليت هب توليشان كه كفار براي »طريق در موضوعيت« كه ريب ال
 ماده جهان قانونمنديهاي اينكه مگر كند كاري تواند نمي كفر نظام سلطه و كفر نظام براي »بوش« مثالً يعني است. مادي
 در ولي بكند حادثه ايجاد خواهد مي يعني بياورد. حساب به را اقتصاد است مجبور بوش پس بدهد، قرار اصل را سباب يعني

 باز توسعه در موضوعش حال هر به ولي زند. مي كنار را قوانين كالن و خرد سطح البته »واسباب قوانين« چتر پوشش زير
 است. ماده آثار آن خود
 است معصومين(ع) ائمه به تولي الهي ولي براي طريق در موضوعيت ـ ٢

 عبارتي به و دانيد مي اصل عالم نظام كل در را اعليتف چون كفار عكس بر شما كه نيست هم ترديدي و ريب همچنين
 را »باالترتان ولي به تولي« بايد نتيجه در دانيدمي اصل عالم نظام كل در را تولي و واليت و اختيار گذشته كه آنچه بنابر
 پيدا جهت در وعيتموض هستند حق تكويني اولياء كه اجمعين عليهم اهللا صلوات معصومين ائمه به تولي بعني بدانيد. اصل
 غير هست، آنها به جانتان و روح تعلق و هستيد آنها نائب شما اينكه وسيله به افعالتان در را آنها حضور بايد شما و كند. مي

 گيريهايش تصميم براي »بوش« كه است ملعوم يعني شود. حاصل »جهت در واليت« نتيجه در تا بشماريد ترديد قابل
 مشكالتش در نيست، حرفها اين و مناجات و دعا اهل كند. نمي پيدا عليه اهللا سالم عصر ولي حضرت واليت به تولي

 است طبيعي گويد،نمي »عليه اهللا صلوات المهدي صالح ابا يا عليك السالم« و گويدنمي »الزمان صاحب يا بك المستغاث«
 گويد.مي را اذكار اين الهي نظام ولي كه

 نيست روحي حاال يا قليع مفاهيم پرستش قبيل از تولي ـ
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 با كه هائي بت مثل و باشد عقل كار و باشد تراشيده فرد خود كه نيست اموراتي باب من هم موارد اين كه است مسلم

 به »جوكي« كه چيزي آن مثل يا بپرستد. را آنها و بتراشد مفاهيم صورت به را هائي بت هم آن تراشند مي چوب و سنگ
 و هست عالم در جاري و حاكم حقايق از موارد اين گذشته كه بحثهايي آن از بعد خير اشدتر مي اش روحي حاالت وسيله
 شد مي سوال اينكه پس اينها. به اال شود نمي تمام عالم در كيفيتي هيچ سببيت و كيفيت و چيزي هيچ محكمي و قرصي

 اجتماعي ولي جهت قيد عالم توالي نظام يعني است. واليت نظام جهت قيد كه، كه است اين جواب چيست؟ جهت قيد
 است.
 است »تولي« به مقيد نظام درون اقتصادي فرهنگي، سياسي، معاونت ـ ٢

 نظام كل براي مسائل آنجا در يعني است صادق هم داخلي معاونت سه مثالً به نسبت نظام داخل در مطلب همين عين
 كل واليت نه شود مي طرح نظام درون كه اقتصادي و فرهنگي سياسي، واليت در يعني است، نظام در داخل مورد اين و بود

 نيست. داخلي مسائل با تزاحم قابل آن مسائل »موضوعاً« اصالً و بريم مي نام آن از اجتماعي واليت عنوان با نظام
 فرهنگي معاونت در »تولي« الف

 سنت و كتاب از مواردش كه، ددهن مي جواب كند؟ مي چه فقهش در فقيه كه: كنيم سئوال توانيممي هم آنها به نسبت
 گويند،مي كند؟مي چه ديگر گوييم مي خواند، مي ادبيات گويند مي كند؟مي چه مواد اين خود فهم در گوييممي است،
 در را عقل گوييدمي كند؟مي مالحظه چگونه را لوازم گوييممي ند.كمي مالظحه را كلمات و مفاهمه ابزارهاي اين لوازم

 گويند: مي كند؟مي چه ديگر گوييم مي گيرد مي كار به دهدمي ارائه كلمات اين براي را مفاهيمي چه عرف اينكه فهميدن
 چيست؟ بگوييد را كار نهايت باالخره گوييم مي كند، مي بندي جمع سپس و كند مي مالحظه را مسائل اين عقليه لوازم
 بعد .دارد دخالت بلي گويند: مي ندارد؟ دخالت استنباط در »عقل« االمر آخر دهد مي انجام كه كارهايي اين با آيا يعني

 گردد؟! مي بر چيزي چه به مطلب اين كه دارد دخالت استنباط در عقلش اگر گوييم.مي
 »موالست به نسبت تولي« به فهمش بازگشت و كلمات از فهم به فرهنگي) (معاون فقيه استنباط بازگشت ـ ١

 نشود. گمراه تا كنند حفظش كه كند مي درخواست ائمه از فقيه است. تعبد و تسليم كه گردد مي بر اينجا به گويند: مي
 غفلت هم اخباريها تازه اخباريها صورت به مگر نيست ممكن مطلب اين پذيرش بدون فقه در ورود حال هر به يعني

 عقل از دست مطلقاً شما اگر بردارند. عقل از دست توانند نمي مطلقاً هم آنها تازه كه ندارند عنايت مطلب به و كنند،مي
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 گونه همان كنيد؟ پيدا كلمات از فهمي يتوانيد م چگونه وقت آن گيريم، نمي كار به را اداركي هيچ مطلقاً بگوييد و برداريد

 تواند مي يا بخواند حديث تواند مي بگوييد شما كه ندارد هم معنا ديگر ندارد را نوشتن و خواندن سواد مثالً فردي كه وقتي
 ياد نحوي) يك به باالخره و تعليم نحو به يا اشراق نحو (به را سواد اين اينكه مگر بخواند. صفحه يك روي از را روايت و آيا

 نحوي هيچ به را روحي) قدرت يا عقلي قدرت (چه خواندن بر فردي وقتي است چگونه بخواند. بتواند تا باشد گرفته
 اين به را قدرت نفس اگر كنممي سئوال من حاال است. چنين هم مورد اين در ندارد هم خوندن قدرت اشد نداشتهب

 عصيان دارد قدرت و كند خطا تواند مي گوييد مي و دانيد مي دخيل قدرت آن در را فرد اين فاعليت و برگردانيد شخص
 دارد قدرت هم يعني بكند هم غلط استبناط تواند مي پس بپرستد. حيواني را خدا تواند مي يعني كند، موال به نسبت

 آخر آيا صورت اين در پس باشد. حيوانيداشته استبناط دارد قدرت هم و شود استنباط وارد تسليم با كند استبناط ملكوتي
 كلمات از فهم اليه منتهي آيا و كردن؟ نگاه غلط يا كردن نگاه حيحص خالصه و گردانيد؟! نمي بر فرد اين قدرت به را مطلب

 به كار آخر هم اجتماعي ولي مورد در حاال گردد؟نمي بر او بودن تسليم و تعبد به روش نفس در آيا و گردد؟نمي بر روش به
 كند. نمي فرقي هيچ و گردد مي بر معصومين به توجه و ابتهال
 كرد اخذ كتاب خود از شودنمي را كتاب از استنباط روش اوليه حد در تصرف ـ ٢
 به نسبت كند مي كتاب) از استنباط روش (در روش اوليه حد در تصرف كسي وقتي كنيد عنايت خوب اخري عبارت به

 استمداد كتاب صاحب از« گفت بايد مطلب اين به نسبت بگيرد! كتاب از هم را كار همين خود گفت توان نمي ديگر فرد اين
 دراين ،»كند حفظ را شما تواند مي كه هست الهي ربوبيه واليت نظام و اهللا واليت به تولي« گفت توان مي يعني ».لبدبط

 بر هم انسان و كنيد. دنبال هم را طغيان راه توانيد مي و بگيريد پيش را خدا راه تونيد مي شما كه گفت توان مي مورد
 است. بصير نفسش

 داشته تعبد حال بشر كه، كندمي صدق كنيد مالحظه تاريخ از اي مرتبه هر در كه حيسطو تمام در حرف اين البته
 بخواهد اينكه يا و بدهد قرارب خود دنياي براي وسيله و سپر را ايمانش بخواهد يا يعني باشد. نداشته تعبد حال يا باشد

 و برگردد ايمان به مطلب ريشه اينكه از نترسيد هم قضيه اصل به نسبت خالصه بدهد. خدا از اطاعت براي را ايمانش
 كه حجت مگر عقلي برهان مگر كجاست؟ يقين ضابطه كنممي سئوال صورت آن در شود؟مي چه مطلب اين ضابطه نگوئيد

 حالت اين گر حاال دهد؟! ارائه چيزي دارد قدرت هم بيشتر رواني) (حالت يقين از آيا است. شده بحث خودش جاي در
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 هم بديهيات تا اگر و كنممي سئوال و آورم مي مقدمات آن به نسبت يقين من باز كرديد اخذ قدماتشم در شما را رواني
 كنم.مي تكرار بداهت خود در را سئوال من باز رويد، جلو

 ميكند رشد فطري تالئم اين آيا حاال باشد بايد فطري) تالئم (يك فطرتي يك كه اين به برگردد بايد مطلب حال هر به
 يك براي كه چيزي يعني كند.مي رشد فطري تالئم مسلم ماند؟! مي باقي سطح يك در فطري لتائم و ندارد رشد خير؟ يا

 يك »چهارتا تا دو دو« گوييدمي شما االن اينكه مثل نبوده بديهي اصالً ديگري زمان در است، بديهي زماني) يك (در عارف
 خواهد مي سه دو، يك، گويد مي بشمارد خواهد مي كه وقتي كوچك هبچ هم االن نداشته. توجهي اين به كسي اصالً زماني
 بودن وكوچك بزرگ در و دهد انجام تواند نمي را چهار تا يك از دخل و جمع يعني هشت! شش، گوييدمي چهار بگويد
 شده طرح نجاآ در و است. شناسي شناخت به مربوط بحثش كه شويم نمي بحثها آن در وارد االن حال هر به كند مي اشتباه
 است.

 اثري شديد متوسل اگر كنيد خيال شما كه نيست ارتباطي نوع آن آدم، با عالم نظام ارتباط كه بگوييم خواهيممي االن
 خواستم من گر و كرد حل شودمي هم را شكيات توسل، و دعا بوسيله بگوييم ما كه نيست اينگونه شك بدون البته ندارد.

 دقت علم يك اعماق در شما ولي كنم، حل هم را فن يك از جزئي قسمت بتوانم توسل و عاد بوسيله كنم درست ميكروفن
 ديگر صورت اين در گذاريد.مي مبادي مبدأ روي دست هم بعد و رسيدمي علم آن مبداء و حد به تا رويدمي جلو و كنيدمي

 بگذرانيد را متشرعه زمان عرف ادبيات دور كي بايد بگوييد گر حاال باشد. كلمات از ادارك قيدش كه بگوييد توانيدنمي
 بررسي را معصومين زمان اخبار وضعيت دور يك هم بعد و باشيد داشته آشنايي براي شيعه اكابر مذاق در دقت پس وس

-مي سطحي چه براي را موارد اين كنممي سئوال اما درست حرفها اين همه گوييم مي كنيد. كار اصول عمل با و كنيد
 به نسبت اگر است؟ فروعاتش و نازله سطوح در يا گوييدمي روش مبناي تغيير و استنباط مبناي تغيير براي ياآ گوييد؟

 شما دانستند. مي بد و كردند نمي اخباريين كه است كاري كنيد مي اصول علم در ركه كاري همين شما كه هست فروعاتش
 كه اي عقليه لوازم اين مگر ببينيد را متقدمينشان هاي نوشته يدكن نگاه اصوليين برابر در را استرآبادي امين هاي نوشته

 را اصلهايي بلكه نبوده استنباط در جديد تأسيس معناي به موارد اين باز (البته بود؟ چه دادند فتوا آنها اساس بر فقها بعد
 استنباط با ربطش و است؟ چگونه فقه موضوعات بندي طبقه كه است اين سئوال ولي اند) كرده اضافه مطلب فهم در

 است؟ ربطي چگونه احكام
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 اينكه به شديد قائل »مطلق« در شما اگر مبناست. يك به مربوط مسئله اين مسلماً ندارد؟ ربط مطلقاً يا دارد ربط آيا
 شديد قائل اگر و است، نحوي يك به مطلب است، عليحده هم موضوعات و عليحده كلي مفاهيم و است عليحده كلي احكام

 بود. خواهد ديگري صورت كي به
 استنباط: در فهم مراحل ـ الف ـ ٢
  نوشتن و خواندن سواد ـ

 انجام چگونه كلمه از فهم كنم مي سئوال من كلمه، نگوييد مرتباً شما است؟ چگونه استنباط و اجتهاد در دينداري
 كلمه كنيم.مي تحليل را مطلب ناي ما چيست؟ كلمه از غرض شود؟ مي وحي كه است اين آيا كلمه فهم از غرض شود؟ مي
 كه نداريد شكي شما كه خارجيه كتبيه صورت اين در بخواند. تواند مي سواد با آدم را آن كه دارد خارجيه كتبيه صورت يك

 عنايت بدون چه  باشد شده حاصل او براي كاظم مشهدي مثل خاصي عنايت با چه سواد اين حاال فهميد. بتوان سواد بدون
 توان نمي سواد بدون را كلمه كتبيه صورت حال هر به باشد، شده ايجاد معمولي طرق همين وسيله به و باشد خاصي
 شما كه دارد جا آيا دارد موضوعيت كلمه خواندن در سواد گفت كسي اگر حاال كنيد؟ مي چه مطلب اين با شما فهميد.
 قاطي چرا آقا! خير دارد؟! اكرم نبي وحي در يتموضوع ما سواد آيا زنيد؟مي شما كه است حرفي چه اين خير! بگوييد

 خوانيد؟ مي »ب« »الف« رويد مي يا شود مي وحي شما به حال هر به كه است اين ما سئوال نيست) اين (منظور كنيد، مي
 نكرده خط اين نگاه توان نمي يعني خواند؟ كتاب نخوانده الفبا شود نمي و است كتاب قرائت در اصل خواندن »ب« »الف«

 چيست؟ كه هست معلوم موادش و داريم كلمه آنجا در خير است! اصل كلمات بگوييم
 جمعبندي و استنباط قدرت ـ

 مسلماً دارد؟ بندي جمع قدرت فردي هر آيا و فهمد؟مي را حرفي هر فردي هر آيا چيست؟ الفبا اين از فهم قدم در حاال
 في صيام امير امن« كند مي سئوال حضرت از يكي مثال عنوان به كند نمي امضا را چيزي چنين معصوم عمل نه و قول نه

 من ليس« فرمايند: مي پاسخ در مسائل سئوال با سطح هم و مطابق حضرت سفر در گرفتن روزه است خوب آيا »امسفر
 نزبا همان به و زنند نمي حرف طرفش آن و طرف اين ذره يك و سفر در گرفتن روزه نباشد خوب »امسفر في صيام امبر

 باطل وضويم چرت دو و چرت يك با آيا كند مي سئوال و آيد مي زراره مثل هم جا يك و زند مي حرف او با طرف »لري«
 حضرت اصالً آخره الي ... آخر بيقين انقضه بل بالشك، اليقين تنقض ان لك ليس فرمايند:مي حضرت خير يا شودمي



 ···········································································································································································  ١١٥ 
 بگويند زراره به كه دارد معنايي چه نداشت خالت د فهم اگر كنند،مي بيان را قاعده و اصل يك و دهندنمي را سئوال جواب
 ولي داري استخراج و مطلب فهم براي عقلي مواد (زراره) تو گويند مي حقيقت در يعني !بشكني شك با را يقينت تواني نمي
 داشت.ن افتاء و استنباط براي را عقلي سواد اين كرد سئوال را صوم وسمئله بود آمده كه شخص آن

 اين و گويندنمي ديگران به ولي »اهللا كتاب من يعرف شبهه و هذا ان« گويند،مي جبيره) وضوي مسئله (در فرد اين به
 هست. رها كه نيست اين معنايش

 روش اوليه حد در تصرف قدرت ـ
 كه است بيعيط آنجا در و رسيد مي مطلب اوليه حدود به تا آيدمي باال سطح به سطح طور همين مطلب اين حاال
 چه است، استبناط اوليه حد از بحث آوجا در بزنيد. قيد كلمات به و »كتاب« به توانيد نمي را استبناط اوليه حدود در تصرف
 بزنيد؟! كتاب به قيد را آن كه دارد معنايي

 متديني غير آدم (اگر آدم اين چون باشد، مي سواديش بي از كه است معلوم بزند قيد كسي اگر كنيد) عنايت (خوب
 و باشد دنيا مريد فرد اين اگر كند، مي كنترل را او »كتاب« كه آيد مي نظرتان به كرد نگاه كتاب به اعور چشم با و باشد)
 دهد؟مي نشان را اشتباهش و كند مي هدايت را او كتاب آيا آمد، كتاب سراغ به استنباط از اوليه حد در وقتي

 بيند. مي ديگري چشم يك به را همه اصالً و بينديم وارونه را چيز همه كه است طبيعي
  گيري نتيجه ـ ب

 جز جهت، و واليت به تولي جز رسد، مي كه ذهن عمل ترين اي ريشه به وقتي فرد آيا كه است اين درباره صحبت
 كلمات برابر رد و بيايد ديدگاه آن با تواند مي حاال كه است اين از پس و باشد؟ رابطه تواند مي هم ديگري چيز خضوع،
 بحث بدون توان مي آيا كنيم)مي مطرح ما كه اجتهادي سطح در (نه حوزه اجتهاد سطح در كنيممي سئوال كند، خضوع

 آمد؟! سنت و كتاب سراغ به عقلي لوازم
 كنيد؟! مي چكار آن حدود در و كجاست عقلي مطالب آن حد لخاصه و است الزم حتماً آنجا در گوييد مي
 اقتصادي و سياسي معاونت در تولي ـ ب
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 سياسي ولي كه هم آنجائي يعني است چنين هم اقتصادي و سياسي ولي مورد در بود) فرهنگي ولي مورد در (اينها

 تمام در را جامعه عيني حركت بخواهد اقتصادي ولي كه هم آنجا و بياورد، اجتماعي ولي دنبال به را مردم تمايالت بخواهد
 بنمايند. متعال خداي از استمداد بايد هم آنها بياورد جامعه ولي دنبال به عيني مقاصد

 اينكه و گردد مي بر فهمش به مجتهد كار حجيت كار آخر در كه طوري همان فرماييد مي عالي حضرت پيروزمند: برادر
 فهمش در ،گردد مي بر فهمش به كار آخر در اجتماعي ولي كار حجيت هم طور همان دارد، ابتهال و است متولي فهمش در

 قرار كلمات از غير را فهمش موضوع تواند نمي مجتهد كه طوري همان كه است اين سر صحبت منتهي دارد. مولي به تولي
 را فهمش واندت نمي اجتماعي ولي هم طور همان كنم مي هم معصوم به منتسب و دهممي فتوا من كه كند ادعا بعد و بدهد
 را فهمش موضوع تاند نمي اجتماعي ولي يعني است. حل مسائل بقيه كن صاف را دلت بگويد و بدهد قرار مالك دين از غير
 آنچه اساس بر بگويد باشد فهمش موضوع اين كه معنا اين به ندهد. قرار فهمش مالك را دينداري يعني بدهد قرار دين غير
 مورد برداريد را فهمش موضوع اليحضرتع اگر دهم. مي انجام گونه اين را تحيد كلمه از دفاع فهمم مي دين از من كه

 ديگر نكته اول) نكته (اين گردد. مي بر فهم به قهراً بله گردد؟ نمي يا گردد مي بر فهم به آخرش آيا اينكه نه هست. سئوالمان
 كه است اين به اش تولي اينكه به كرديد معنا بعد و كندمي پيدا صورتي چه تولي واليت نظام اساس بر فرموديد: اينكه
 اينگونه بتوان را اجتماعي واليت بحث كه آيد نمي نظر به هم خودتان مبناي در حاال باشد. موال به متولي اش روحي حالت

 من كه است اين مثل يعني روحي، تولي به است منحصر تولي گفت توان نمي هم تولي مفهوم خود در يعني كرد، معنا رها
 كه اين به كنم! نمي گوش را شما حرف زديد حرفي اگر ولي هستم شما به يملتج من اينكه در متوليم حضرتعالي به بگويم
 گفت... تولي شود نمي

 بشودگفت! شايد شودگفت، نمي نگوييد استاد:
 بنابراين كند. مي پيدا مادون براي قانون حكم مافوق امر واليت، نظام در كه ايم گفته واليت مبناي بر پيروزمنمد: برادر

 در ما سئوال ولي نيستيم شما بحث از قسمت آن منكر ما و بدهم راگوش حرفش كه هستم مصعوم به متولي وقتي بنده
 ثابت آن با فقيه واليت اجتماعي، واليت از حضرتعالي بيان اين با كه اين هم سوم نكته است، مسئله آن به كردن محدود

 مسئله اين اصالً اينكه بخاطر باشد. همه از تر شناس دين كه بشود دين امر متكفل كسي نيست الزم ديگر چون شود نمي
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 آن يعني است. مالك دينداري بلكه نيست مالك شناسي دين يعني كند. نمي پيدا مدخليتي هيچ توحيد كلمه از دفاع در

 بكند. توحيد كلمه از دفاع كه است اين بر هم همش و است موال به تر ملتجي و مولي به تر متولي كه كسي
 و بريم مي شناسي شناخت مسئله در علوم در را اوليه حد ما كه گونه همان حسيني: مسلمينال و االسالم حجت

 و باشيم داشته عقلي بديهي يك بايد يعني شود. مي بداهت شروع مبدأ باشد. معرفت پيدايش علت »عليت« اگر گوييم، مي
 اينكه كما رفت سئوال زير گردد مي بر بداهت به شناخت كه مطلب اين خود اگر حاال ببينيم هم را آن عقلي لوازم

 است. تولي نهايتاً و ايمان بلكه نيست. »عقلي« بداهت اوليه حد كه شد گفته كار آخر در و است گذشته بحثهايش
 بحثها اين تا مسلم و است بداهت خود و علم خود تعريف در اصل »فاعليت« و »تولي« كه، شده تمام قبل مباحث آن در

 كرد. را بحث اين توان نمي ودنش تمام (ابتدائاً)
 اساس آن بر حاال حال هر به خورد نمي قيد تولي به جز »موضعگيري« و »اخالق« ،»فكر« از سطح يك ):٢بحث( اصل ـ
 مرحله در شد گفته اينكه يا هست؟ تولي و اوليه حد تمثل، نظام مرحله در فقط آيا كه است اين سئوال و كنيم مي بحث

 تواند نمي قيدي تولي جز و است تان فكري نظام عين كه داريد تان عيني نظام در شما ي،موضعگير يك هم، عينيت
 هست) چنين عقلتان باب در اينكه (كما بخورد قيد تواند مي جهت نفس به هم تولي مسلم بخورد؟

  نيست بردار قيد جهت به جز »تكليف« فكري نظام در ـ ١
 بردارد قيدي تواند نمي جهت به جز تكليف گوييد مي تمثلي نظام و فكري درنظام فهم باب در كه گونه همان يعني

  نيست بردار قيد جهت به جز اخالق وحي نظام در ـ ٢
 بخورد. قيد تواند نمي جهت به جز هم اخالق گوييد مي تان روحي نظام در كه گونه همان و
  نيست مقيد جهت به جز است افعال ساير مبدأ فعلش آنكه عيني نظام در ـ ٣
 مبدأ گوييم مي چرا بخورد. قيدي تواند نمي جهت به جز هست افعال ساير مبدأ فعلش كه كسي آن هم عينيت در
 منزلتش كه داريم افعال از منزلت يك و فعل يك يعني قدرتاست. توسعه در قدرت ايجاد مبدأ فعل، آن اينكه براي افعال؟
 آخر. الي و باشد اساس آن بر كارشناسي كار بايد گوييم مي لذا و است اوليه حد منزلت

  است جهت به متكيف تنها عمل از سطح يك ـ
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 به متكيف اعمال قبيل از عمل سطوح همه كه گفت توان مي عمل) (در آيا كه است اين صحبت دوم قسمت حاال
 باقي روحي فقط توليش قيد و است جهت به متكيف فقط سطحش يك فكر) (عين ملع اينكه يا هست؟ خاصه كيفايت

 آدم بگوييم كه است اين مثل مطلب اين است؟ »فعل كيف« روحي عمل در »اخالص« قيد آيا اخالص، عين يعني ماند. مي
 داشته »فكر به الصاخ« انسان اگر حتي يا و است »عجب« اسمش بلكه نيست اخالص اين باشد!! داشته »حال به اخالص«

 نماز پرستش با برابر كه داشتهباشد روزه) و (نماز »خاص عمل به اخالص« يا و است ذهني عمل به عجب هم اين كه باشد
 باز اگر و است باطل نمازتان بپرستيد، را كلمات اين لفظي و كتبي ظاهر بخواهيد ظهر نماز در مثالً شما اگر خواهدبود،

 خدا«بايد شما است. باطل نمازتان هم باز بپرستيد، را اينها وراي در حالت اگر و است باطل نمازتان ،بپرستيد را اينها معناي
 ».بپرستيد را

  است مطرح جهت از پس اعمال) اخالق، (افكار، مراتب تمام در كيفيت ـ
 »جهت« و تاس جهت از پس مراتب تمام در كيفيات موضع كند. مي پيدا را طرح قابليت »جهت« از پس »كيفيت«
 او براي »اخالص« گوييد مي »اهللا لوجه خالصاً هللا،« گوييد مي چگونه فردي تهذيب عبادت در است، كيفيت تعريف مبدأ
 نفس كه است »تعلق كيفيت« اولين »جهت« پس شود. مي گفته خالص عمل كيفيت هم بعدش و است همه از اول باشد

 ساير در بروز و ظهور و توسعه جهت آن و هستند جهت ثاني مرتبه ياتكيف باشند، دخيل توانند نمي كيفيات ساير جهت
 كند. مي پيدا افعال

 داخلي كارهاي ولي رفته تر باال اسالمي قدرت و داد انجام را كاري اسالمي نظام ولي و حاكم كه ديديم وقتي يك اگر لذا
 داشته اقتصادي يا فرهنگي يا سياسي واليت آنكه گوييممي است، ولي آن تقصير گوييم نمي است نشده »اسالمي« نظام،

 اش) الهيه واليت (در عليه) تعالي اهللا خميني(رضوان آقاي گوييم مي كند. تنظيم ولي اين سر پشت را خودش كار نتوانسته
 داشت را »فرهنگي واليت« كه »حوزه« لكن و كند متأثر را آمريكا جمهور رئيس دو دوبار توانست كفار خود قول به

 دهد. تحويل را واليت اين با متناسب انساني علوم نستنتوا
 و كنند پياده را واليت آن نتوانستند هم اقصتادي بزرگ مسئوليت ساير و مركزي بانك »اقصتادي واليت« در اينكه كما

 بود، رواني) پرورش به نسبت علما كار باب (از علما و جمعه ائمه آقايان بدست مثالً كه هم »سياسي واليت« در هكذا
 مطرح سئوال اين خالصه و دهند پرورش را اجتماع روح باشند توانسته گرفت،مي موضع امام كه گونه آن كه است صحبت
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 كار ببرد جلو توانست مي عليه) تعالي اهللا (رضوان خميني آقاي كه نسبتي همان به آيا اند؟ كرده كار نسبت چه به كه است
 و بروند ايشان همراه باشند توانسته آنها از بعضي كه باشند داشته هم ضعيف و شديد است ممكن البته نه؟ يا اند كرده

 باشند. نتوانسته هم بعضي
 نيست. »نظام داخلي موضوعات« قبيل از ،»نظام كل واليت موضوع موضع« كه است اين درباره صحبت حال هر به

 كالً گوييد مي هست دماء و اعراض و اموال احكام داريم، اجتماعيات در ما كه احكامي مجموعه) (در گوييد مي شما چگونه
 اين آنها تك تك به نسبت ندارد جا ديگر كه صورت اين در لذا و كنند پيدا تزاحم اعراض احكام با توانند نمي اموال احكام
 نظر در اعراض احكام چون شود واقع مزاحم دماء احكام با تواند نمي اعراض احكام گوييد مي مثالً هم بعد بگوييد. را مطلب
 كه سئوالي اين پس است. مقيد غير »تويحد بيضه از دفاع« فقها خود فتواي به گوييد مي هم بعد و است اهم شارع

 اند؟! نزده قيد دفاع براي را مطلب همين چرا است) مقيد اين (كه فرمائيد مي حضرتعالي
 اند. فهميده دين از را مطلب اين خود شاهرودي: برادر

 موضوع« موضوع، اين كه اند فهميده دين از را اين اگر كه است همين سئوال حسيني: المسلمين و االسالم حجت
 است. »جهتي

 داريم. قبول ما بفرمائيد را اين شما شاهرودي: برادر
 اين در صحبتمان ما ولي شود مي عقل حكم به ارشاد معناي اين شما، لسان در بلي حسيني: المسلمين و االسالم حجت

 (بحثش گردد. مي بر اينجا به دين اساس گوييد مي رسيد) مي كه جا يك (به عقليه مستقالت در چگونه شما كه است رابطه
 عقلي قبح و حسن خير، گويم: مي عقلي. قبح و حسن دليل به گوييد مي باشيم؟ شرع تابع چرا گويم مي شده) قبالً هم

 حكم يك يا هست عقلي حكم اين آيا كنم مي سئوال حاال نيست، هم رسالت اصالً پس باشيد نداشته اگر گوييد: مي نداريم.
 عقلي) (ج: شرعي؟ يا است عقلي حكم يك عقلي قبح و حسن به التزام ضرورت يعني شرعي؟
 كنيد؟! مي قبول را شرع شما كه است حكم اين به آيا پس
  بلي مبنا، بنابراين شاهرودي: برادر

 است. چنين هم نظري التزامات از سطح يك در باشد حاكم تواند مي »لعق« عملي التزامات در كه گونه همان ـ
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 حاكم تواند مي نظري التزامات در عقل كه كنيد مي معرفي را مبنايي يك شما حسيني:پس المسلمين و االسالم حجت

 گوييد. نمي را مطلب اين عملي التزامات در ولي باشد
 حكم در مثالً يعني دارد. مختلفي سطوح نظري التزامات مثل هم عيني) (عمليات يعني »عملي التزامات« البته بلي

 هم (من نداريد دادن نظر حق عقالً است؟ چگونه غيره، يا ايقاعات يا عقود يا نكاح يا صوم يا صلوه يا حج مناسبك اينكه
 (ديدگاه شما خود ولي هست) هم قبول (خوب، است ممتنع عقالً موضوع اين بر احاطه گوييد مي و هستم) شما همراه

 نسبت »عقل« گوييد مي است، مصاديق اين موضوعات از غير (عقالً) موضوعا آنجا گوييد، مي حدش درمورد وقتي متعارف)
 مبدأ آن چند هر دارد. دادن نظر قدرت است مصاديق مبدأ كه »بايدي« يك به نسبت »عقل« ولي ندارد قدرت مصاديق به

 آنها از »ها هستي« در كه احكامي براي باشد مصداق عملي، عقل اوليه مبدأ يعني باشد. فلسفي حكم يك براي مصداق
 موضع اين به كه آنجا تا كنيدمي بحث غيره، و وجود خصوصيات وجود، اصل با رابطه در اول مثالً يعني كنند، مي بحث
 كرد. كاري شود نمي مورد اين در گوييد مي و رسيد مي عملي عقلي
 يك عمل كه هست مورد يك در دارد وجود حد هم عيني امور در يعني كنيم.مي عرض را مطلب همين دقيقاً هم ما

 موجد قدرت جريان كيفيات« بلكه كنيد محدود دتواني نمي قدرت جريان كيفيات به را اين و شودمي »قدرت علت« نفر،
 بر فهم فرد چگونه كنيدمي سئوال سير) مراحل با (متناسب است. محدود »جهت« به »قدرت« آن و است »محدود قدرت

 قدرت كه نبود همانجا مگر كرديد؟ مي پيدا روحي و عقلي اداركات در فهم چگونه دهممي جواب كند؟ مي پيدا مطلب اين
 هم، اينجا در خوب شد، مي حاصل (فقيه) او براي معصوم به تعبد و تولي وسيله به مطلب يك بر تنجز و يقين و ادراك
 است. چنين
 اجتماعي ولي براي »فقاهت« قيد ضرورت ):٣( بحث اصل ـ

 شود. نمي فقيه ولي به مخصوص مسئله اين گويند مي كه سوم نكته ماند مي حاال
 است واليت منصب با رابطه در گزينش ضوابط جزء ولي براي فقاهت قيد ـ ١

 صاحب با رابطه در مه بحث يك و است منصب با رابطه در بحث يك استخدامي نظام در كه دهيممي جواب تمثيالً
 چيزهائي اختياراتش و وظايف حدود در بعد و است اختيارات اين داراي »جمهوري رياست« منصب گويند مي مثالً منصب.
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 را آنها هم مدرم و باشند دارا را اختيارات اين كه بشوند جمهور رئيس توانندمي كساني گويند مي بعد كنند.مي ذكر را

 غيره. و كنند انتخاب
 است متفاوت گزينش ضوابط با منصب صوصياتخ ـ

 جدا و بريده دو آين بله، دارد؟ نسبتي آيا كنند.نمي بحث »منصب شرايط« مبحث در كه را »گزينش شرايط« پس
 حتماً. نيست؟

 نشان را چيزي چنين مطلب اين خير، بشود؟ سياسي واليت در اصل فرهنگي واليت بايستگي مطلب اين با اينكه لكن و
 گفت. چنين توان نمي هم فقه خود اساس بر و هددنمي
 است ظلم و عدل مصاديق قبيل از و نيست حادثه مسئله چون كند مي معين فقه را »ولي« گزينش ضوابط ـ

 مصاديق قبيل از بله نيست. كه »حادثه« مسئله چون چرا؟ را، گزينش ضوابط كند؟مي معين را چيزي چه فقه پس
 نمايد؟ معين را مصداقها بايد كسي چه پس خير. مسلم كند؟ معين تواندمي را مصداقها عقل آيا حاال است. ظلم و عدل
 كند. معين بايد شرع مسلم كند؟ معين بايد كسي چه را گزينش ضابطه يعني كند، معين بايد شرع شك، بدون

 است؟ گفته چه و داده دخالت را چيزهايي چه »ضابطه«در شرع ببينيم حاال
  ولي براي فقاهت قيد مثبتات و لوازم ـ ٢

 دارد. هم تأثير و نسبت والبته است »گزينش ضابطه« يعني باشد، فقيه بايد حتماً پس باشد، فقيه بايد ولي گفته اگر
 دارد. را اصولي) آقايان قول (به مثبتات و ولوازم احكام حتماً يعني

 است جامعه در معارف ويجتر و فقها عزت به توجه ولي، براي فقاهت قيد ـ الف
 يا دارها سرمايه يا دارها كارخانه يا تجارها از يا نجارها طائفه از را اجتماعي واليت منصب اينكه مثبتات و لوازم مثالً
 باال را معارف آن به توجه و كند مي عزيز را خص قشر آن بدهيد، قرار را كدام هر فقها، طائفه از يا بگذاريد شناسها موضع

 است. مثبتات و لوازم جزء اينها و برد مي
 است فرهنگي واليت سياسي، واليت به لوايت، ترين نزديك ـ ب

 است »سياسي واليت« به واليتها امور نزديكترين فرهنگي واليت كه شد گفته اگر حاال
  است فهم است نافع اخالص توسعه براي كه چيزي نزديكترين ـ
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 نفع اخالص توسعه به كه است چيزي نزديكترين »فهم« بگوييد بعد و خالصا راه در كنيد علم تحصيل كه شد گفته و
 در اصل علم بگوييم اينكه معناي به باشد »عبادت« عين »علم« اينكه نه باشد، »اخالص« عين »فهم« اينكه (نه رساند مي

 حالت يعني گيرد، مي قرار نيهثا مرتبه قيد شود مي كه هم »قيد« يعني خير. پرستيد، را علم بتوان تا است پرستش و عبادت
 از طائفه اين در منعكس را منصب اين لوازم ديد، اين با مسلم باشيد، هم عالم وقت آن و باشيد داشته اخالص حال و وجه
 ايم. كرده هستند فقها كه علما
 هستند كارشناسي) بر (حكومت فرهنگي و تمايالت) (هدايت سياسي شأن دو داراي علماء ـ
 بينيد مي »تبليغ مختلف سطوح« در جامعه در را عالم اينكه يكي دارد وجود منزلت دو در شأن دو هم علماء براي و
 آنها به كه باب اين از دهند، مي انجام دين ترويج مختلف سطوح در كه كارهايي به و برسد تا »انذار و تبشير« اصل يعني
 مشغول مساجد در كه علمائي و جمعه ائمه مناصب مثل هستند، سياسي پرچمدار يعني هستند، »روحاني« همه كنيد نگاه

 تعلقات يعني دارند را فقيه ولي سياسي معاونت اينكه باب از حوزه منزلت هستند، منزلت اين در همه هستند، خدمت
 و كنندمي پيدا متخصصين و دانشگاهها بر حكومت كه است فرهنگيشان منلت از غير شود مي جاري اينها وسيله به روحي

 توه خوب حوزه منزلت اين به اگر است. اجرائي) و (عيني تصادياق معاونت جاي به كه هست دولت اجرائي منزلت از غير
 كيفيتهاي كليه در را االعظم اهللا ولي به تولي و خدا پرستش ربط بتواند و باشد واليت نظام فلسفه حوزه، فلسفه بايد شود

 كردند مي عمل فردي و شخصي شكل در عرفا آقايان كه موردي آن مثل نه البته دهد پرورش را مردم و كند مشخص عيني
 را دلها تا باشد اجتماعي بزرگ پرورشي كارهاي كارشان، بايد اينها نيست. نظرمان مورد آن، كه دادند مي دستورالعمل و

 كه حوادثي عليه بر يا شتتمت يا ساكت يا گاه كه حوادث، عليه بر نه ببرند. پيش به حوادث سر پشت و فقيه ولي سر پشت
 آيا يعني دانيد مي خودتان شما و داشت جريان ما كشور در امر اين داشتند اقدام كرد مي واليت گذشته زمان در فقيه ولي
 نام ثبت در سبقت جبهه براي كه كساني آيا هستند؟ حاضر شهر مبلغين و جماعت ائمه همه ها جمعه نماز اول وصف در

 اينها از حاال بود، متشتت يعني داشت زياد و كم ولي نرفتند جبهه به اينكه نه بودند؟ مبلغين و جدمسا علما گرفتند مي
 وقتي مثالً نمايند؟ متصل اجتماعي ولي گيري موضع به را فرد يك رواني وضع توانند مي كنند مي صحبت وقتي گذشته

 را مطلب اين معناي توانستند مي است تر واجب هم مازن از جنگ امروز فرمودند: مي عليه) تعالي اهللا (رضوان خميني آقاي
 پاي كه بقالي شاگردان و جوانان ذهني مشكالت توانند مي آيا ؟»است تر واجب نماز از جنگ« چه يعني كه كنند روشن
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 مثالً هست دانشگاه در مطلب اين با متناسب علمي قانون كردن كشف از غير امر اين مسلم كنند؟ برطرف را آيد مي او منبر
 و افراد پرورش و روحي مشكالت فلسفي، و ذهني مشكالت طبيعتاً و هست مسجد اين ايدئولوگ اصطالح به جماعت امام

 عمل خوب موضوع اين به آيا و است شده سپرده آقا اين بدست مختلف) سطوح (در آنها كردن دلگرم و دلداري همچنين
 يك اينكه اال نباشد نفري ٥٠٠ هيچ كه اند كرده عمل اي گونه به منظا پيدايش بعداز مساجد مثالً آيا خير است؟ شده

 همچنين متأسفانه كند؟ رواني خشك و تر سير مراحل با متناسب را جمعيت اين هم مسجد آن و باشند؟ داشته مسجد
 اينكه بدون عارش يا كردن تكرار با يا و بوده ميان در خط يك صورت به يعني بوده ضعيف خيلي بوده هم اگر و نبوده چيزي
 عمل يا دولت عمل يا موضعگيري كيفيت بين رابطه بتوانند كه است نبوده فكري بضاعت نمايند، تحليل را شعار آن بتوانند

 است. بوده اينها خوب ... و نمايند تبيين رهبرشان موضعگيري با را مردم عمل يا خودشان
 كرده كار چه معاونتهاست اشرف سياسي معاونت از بعد كه فرهنگي معاونت اين كه بياندازيم حوزه در نظري يك حاال

 شد مي گفته منبرها روي قبالً كه هم حوزه در و زدند انساني) علوم (حداقل دانشگاه سر بر كه خميني آقاي چون است؟
 كه طوري هب هست كلي امر يك آيا »سعادت برنامه« اين خوب ... و دارد كامل را آخرت و دينا هست، سعادت برنامه اسالم
 قسمت آن در و كند مي پيدا جريان اش عيني قسمت تا امر اين خير، اينكه يا داد؟ انجام توان مي را كاري هر آن لواي تحت

 مصرفي، الگوي كه كند معين دقيقاً تواند مي فقيه ولي دنبال به مثالً يعني تواند؟ نمي يا كند موضوع تبيين تواند مي يا هم
 گفته هم بعد و كنند! تعيين را مصرف الگوي بايد خارجي ژورنالهاي اصالً اينكه يا باشد؟ چگونه وزيع،ت الگوي توليد، الگوي
 كسي چه و است؟ حرام شده نوشته »اخالق« كجاي در و است حرام شده نوشته »فقه« كجاي در و نيست كه حرام« شود
 غيره يا مسكن يا لباس الگوي يا غذايي الگوي اين مصرف مثالً كه دهد شارع به نسبت رمضان ماه روز در بتواند كه است
 تتقدر الضرورات« مثل بگوييد توانيد مي محدودي مدت براي هم را آن و »بذالك حكمت« شود مي گفته هم آنجا در و حرام

 ذلك. نظاير و »بقدرها
  است فرهنگي ولي دست به مفهوم هر ارزشمندي ميزان تعيين ـ

 اينگونه بايد »فرهنگ« حاصل يعني است حوزه بدست فرهنگي معاونت گوييم مي تيوق كنيد عنايت خوب حال هر به
 يعني باشد او بدست پايين) تا باال سطح (از يكجا، در بودنش ارزش بي و بودن باطل يا مفهوم يك بودن ارزشمند كه باشد

 باشد. او دست به مفاهيم جريان
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 روش با و بياوريد حوزه در دانشگاه از را »شناسي جامعه« راگ مثالً كنيد دقت كنم مي عرض كه حرفي اين به خوب

 اثبات را مطلبي هيچ و نيست علمي كتاب اين« بنويسند آخرش در كه است صحيح كنيد، نگاه آن به صوري منطق
 فصلش به فصل را آن و بياورند را شناسي جامعه كتابهاي كل اگر و است. درست هم حوزه مبناي اساس بر و »كند نمي

 بررسي اصولي حجيت مالك راساس ب اگر يعني ندارد. حجيتي هيچ كه است باطلي تلقينات يك اينها گويند مي وانندبخ
 در هكذا و ندارد حجيت باز كنند بررسي هم برهان فصل و منطقي حجيت مالك اساس بر اگر و ندارد حجيت كنند

 حاال ندارد. حجيت بنويسند است صحيح و است چنين عيناً هم »شناسي انگيزه« و »شناسي شناخت« و »روانشناسي«
 ... كفايه مثالً گويد (مي خوانيد مي چه پرسند مي (طلبه) او از شود مي دانشگاه وارد خوانده، درس هم حوزه در كه اي طلبه

 اين در هك دادند مي جواب داد؟ تطبيق توان مي دانشگاه هاي رشته از يك كدام به درس اين گفتند مي كه بود شاه زمان در
-مي مثالً هم اجتهاد تصديق از باالتر اگر حاال اهللا) امان (في ندارد ارزشي پس گفتند مي هم بعد و نداريم اي رشته رابطه
 تعالي اهللا (رضوان حائري مرتضي آقا مرحم نزد در شدمي گفته كنيد فرض ايد؟ خوانده درس كسي چه نزد شما گفتند
 از را اجتهاد تصديق ايشان آقا شد مي گفته اگر و ندارد. ارزشي است؟ چگونه انشگاهد در مرتضي آقاي علميت خوب عليه)
 در را ايشان اسم ما بله گفتند مي ندارد!! ارزشي دراينجا هم عبدالكريم شيخ حاج خود گفتند مي دارد عبدالكريم شيخ حاج

 سنن در و جامعه سنن از يكي عنوان به هم آن كه دين درباره يعني شناسي، جامعه از بخش يك درباره كه شخصيتهايي
 در و ايم شنيده نظر صاحب عنوان به دارد وجود افرادي يك به مربوط مسائلي هم اداب آن در كه آدابي يك عنوان به هم

 دارد. قرار آخر هاي طبقه آن در ايشان ما بندي طبقه
 خودشان) مادي قدرت توسعه (براي حسي شرو با كه است اين است؟ چقدر استبكاري نظام در الهي علوم اعتبار االن

 خوب گرايشها آن آيا بپرسيد معضله يك موضوع، يك عنوان به اگر و دارند گرايشاتي اي عده يك گويند مي و سنجند مي
 بيماري يك اينكه مثل دارد. وجود حاال گويند مي هم بعد ولي است. بد بسيار توسعه تعريف به نسبت گويند مي بد؟ يا است
 ردش بعد و كنيم اش مطالعه بايد گويند مي جسمي) ارگانيزم وباي مثل (نه هستند فرهنگي وباي باشد داشته وجود

 در وقتي مثالً كنيم كم را خاطراتش نسبت به و گرفت بهره آن از توان مي چگونه ديد بايد هست كه هم وقتي تا و نماييم
 كنند. نمي قبول كه شود حاكم دين بايد اينكه عنوان به مسلم كنند مي دين از بحث هشت ماده در جهاني نوين نظم
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 دليل به ولي كند. ايجاد انقالب فرهنگ، در اجتماعي، مفاهيم در عادل ولي دنبال به بتواند حوزه كه بود بنا خوب

 هن برخورد شيوه اين يعني هستيد، مصر آن بر مرحله اين در بحثي نظر از شما كه چيزي همان (يعني كيفيت بر تنسك
 و كرديد پيدا قدرت حوزه در شما و شده انقالب بحمداهللا كه نشد مسئله اين به توجه يعني نشد انجام كار اين شما) شخص

 شكل اين به را شناسي جامعه كه كسي به ما بگوييد توانيد مي مثالً و كنيد عوض را آموزشي نظام تعاريف توانستيد مي
 هم دكترا اگر و دهيم نمي »دكترا« كند مادي تفسير را دين روانشناسي در كه كسي به ما دهيم نمي »دكترا« باشد خوانده
 به بايد كرديد باز را دانشگاه درب هم وقتي يعني باشد داشته كردن كار توان تا زنيم مي معلق مهر يك آن كنار در بدهيم

 چه من بگويد و يايد شماب دنبال به رتباًم تا كرد مي حس مرتباً را حوزه به بودنش معلق حالت دانشگاه كه بود مي اي گونه
 تا بكنيد محكم و قرص را آن پاي جاي و برويد منبر باالي بر خودتان اينكه نه شود! محكم نظام، در پايم جاي تا بكنم كاري

 است علمي مديريت وقت و است گذشته فقهي مديريت دوره بگويند حاال و هستيد؟ چكاره (حوزه) شما بگويد بعد او
 را آن پاي زير شما خود خوب هست. علمي مديريت نوبت حاال و است شده تجربه عمرش، سال ١٠ در فقهي يتمدير

 لكن و برابر. ده حتي و كشيد بار شد مي هم حاال بوديد كشيده بار آن از تزلزل در و بوديد كرده متزلزلش اگر كرديد! محكم
 حقه معارف اساس بر حكومت اداره براي چيزي هنوز هم االن تا اگر و شد زده اي اضافه هاي نق يك هم روز هر و مرتباً
 گويد مي و حاال ايد كرده محكم را آن پاي زير عكس بر شما ولي كنيد متزلزل را آن توانستيد مي ولي ايد نداده تحويل الهي
 هستيد؟! چكاره شما

 با متناسب بتواند اينكه فقيه ولي سر پشت آيد مي ذهن به بود عيني مديريت كه هم اقتصادي مديريت مورد در حاال
 هم اين بريزد، هم به كليات) در (ولو را غيره و توزيع يا توليد مصرف نظام اداري، نظا اساس مثالً شد مي اجرا كه حوادثي

 عالم در كمونيستي نظام اهللا حمد به كه حدي به گذاشت افزايش به رو ما جهاني قدرت كه حالي عين در نبود چنين
 معطوف ما طرف به مسلمين روحيه عالوه و شديم مبارزه و انقالب پرچمدار داري سرمايه نظام برابر در ما و وردخ شكست

 نمائيم. حل مطلب آن نفع به را داخلي معضالت نتوانستيم لكن و گشت
 نيست. اجتماعي اولي براي قيد هم دين كل كفار، مقابل در حادثه ايجاد موضع در ):٢بحث( اصل ادامه ـ

 اما هست، حتماً مادونش سطح در ولي نيست كدام هيچ در اوليه دود سطح در قيود، آن كنم عرض خواهم مي بنابراين
 دارد معارفي يك و دارد اعتقاداتي اصول يك »دين« كنيم. بررسي را اين مقدار يك ما چه؟ يعني بشود قيد دين كل اينكه
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 دين در شما مفصلي بحث يك پرستيم،مي را خدا ما و هست خدا يدگوي مي اگر يعني است، اعتقادات اصول آن تشريح كه

 كه كنيد مي تمام (عقالً) باالجمال اگر را معاد بحث تا متعال خداي صفات بحث بعد نكنيد، ذات در بحث فرضاً كه داريد
 چيست مراحل سير و رفت خواهيد عالمي چه تا و بوديد عالمي چه از كه گوييم مي را آن تفصيل بعد هست پاداشي و كمال

 آخر. الي و
  است رسالت بر مقدم امامت ـ الف
 و باشند) هم با همه اجتماعي و تاريخي و تكويني امامت (اگر هست »رسالت« از باالتر»امامت« كه رسد مي ما نظر به

 به هست، باالتر »نوبت« از عالم) اداره در متعال خداي از (واليت،نياب »تكوين بر امامت« نمائيد. حذف هم را اجتاعيش اگر
 كه دارند معصومين (كه هم را اي الهيه كليه امامت شد. داده »امامت« ،»نبوت« از بعد نصوص حسب به هم خليل حضرت

 آن چون باشند داده هم اهللا خليل به را امامت آن كه نيست معلوم هست) ايشان خدمه هم مقرب ملك روايات حسب بر
 يا اجتماعي امامت داريد. »اجتماعي امامت« يك و »تكويني امامت« يك ،»تاريخي امتام« يك است، باالتر خيلي مرحله
 در كه ظاهريه حجيت و علوم مثل ظاهري امامت يا و برسد شما بدست تواند مي معصوم حضور زمان در كه است واقعي
 دارد وجود علوم

  است ممتنع تكليف انسداد همچون امامت انسداد ـ ب
 ممتنع »تكليف انسداد« كه گونه همان و است ممتنع »امامت انسداد« يعني كند، مي اثباتش هم انسداد داليل همان

 كفر واليت اسالم در كه است اين معنايش كنيد نفي را آن اگر كه است همين هست كه هم مستمري امامت معناي است
 است. ممتنع امر اين نقالً و عقالً كه باشد شده پذيرفته توحيد كلمه بر هجوم يعني باشد، شده پذيرفته
 در ما گيردمي موضعي يك ما دشمن وقتي كه است اين درباره صحبت چه؟ يعني باشد قيد دين كل اينكه پس

 توانيمنمي ما را چيزي چنين يك و ١خورد؟مي شكست اسالم اصل كه بپذيريم فروع) از يكي دليل (به موضعگيريمان
 .خواهدنمي را چيزي همچنين يعنيدين ياوريم،ب بدست توانيمنمي هم ازجايي و بگوييم
 براي را جايگاهي يك دين، كل از اثبات در شناس دين فرد مثالً كه است اين غرضمان دين، كل گوييم مي كه ما س:

 يك كه يابد مي دين در اخالقي احكام به نسبت اعتقادي احكام براي را جايگاهي يك يا تكليفي احكام به نسبت اخالق مثالً
 كه باشد داشته وجود بايد اينها از كدام هر در احياناً هم بندي طبقه يك و دارند يكديگر به نسبت كدام هر منزلتي نينچ
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 بندي طبقه يك به دين كل مالحظه در ما كه فرمائيد) مي حضرتعالي كه چيزي (مثل شود چنين مسئله اين نهايت اگر

 به هم حضرتعالي فرمايش اگر شد، احكام همه رأس فرمائيد، مي عاليحضرت كه حكمي اين بندي) طبقه آن در (كه رسيديم
 همه رأس عملي) و اخالقي و اعتقادي احكام به (نسبت توحيد كلمه اقامه گوييم:مي دين حكم به ما كه باشد معني اين

 كه شود مي دين) به مستند ديگري(يعني بندي طبقه هم آن از بعد و گيرد نمي قرار مساوي اين با هم چيزي و است احكام
 ... يا نيست مطلب اين در حرفي هيچ

 اصول از متيقن قد در يعني است دوم قسمت به ورود از قبل جا همين من سئوال حسيني: المسلمين و االسالم حجت
 دين اي است دين به منوط اعتقادذات اصول از متيقن قدر آيا ديگر عبارتي به زنيد؟ نمي يا زنيد رامي قيد همين اعتقادات

 باشد. مي آنها به منوط
 اعتقادات اصول اثبات در س:

 از بايد و هست خدا اينكه در و حداقل در آن، متيقن قد در اعتقادات، اصول در حسيني: المسلمين و االسالم حجت
  گيريد؟ مي دين خود از هم را اين كرد، اطاعت رسول

 شود؟ مي چطور نگيريم فرض بر حاال س:
 دين از كه پذيريد مي را مسائل سري يك كه است اين نگيريم فرض بر معناي حسيني: المسلمين و االسالم حجت

 اين و است چنين اين هم عينيت در عيناً باشد، نمي روحي و ذهني مسائل فقط مسائل اين بگويم خواهم مي من نگيريد.
 است. كيف به متكيف موضوعات از غير

 كند مي خارج شرع قلمرو از را عيني و اخالقي اعتقادي، سائلم بعضي موضوعات بندي طبقه در عقل ـ ج
 (موضوعاً) مسائل از سطح اين كه كند مي حكم هم طور همان »نگير دين از« كند مي حكم كه طور همان عقل يعني

 ،موضوعات بندي طبقه در عقل كنيد) صحبت حوزه مبناي بر بخواهيد (اگر كه است اين به بحث اين بازگشت مختلفاست،
 مورد در كه چرا تعبد) معناي به شرع (نه تشريع معناي به شرع البته نه؟ يا شود مي خارج شرع قلمرو از را موضوعاتي چه

 و احكام از تبعيت و تشريع معناي به »شرع« يعني ندارد را كردن خارج قدرت هم جا يك در عقل »تعبد« معناي به شرع
 به اگر »واليت« بحث و است دقيقي بحث بحث، اين من نظر به كيفيتها. بر حكومت معناي به »شرع« كيفيتها و اوصاف

 بلي چه؟ براي »رسالت« كه بود خواهد اين سئوال اولين شود، طرح موضوعاً »رسالت« از قبل كه نشود كشيده منزلت اين
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 شود مي سئوال خوب يم،نيفت چاه در ما و كند لطف خدا اينكه براي بگوييم كه صورت اين به كرد طرح را رسالت توان مي
 ختم جا همين به كنيد نظر فردي صورت به را مطلب اگر و برسد انسان به صالحش و خير اينه يا و نيفتيم؟! چاه در چرا
 اي گونه به مطلب باشد »نظام« بدون كه داند مي ممتنع عقل و هست »اجتماعي« و »اي جامعه« گفتيد اگر اما شود مي

 به را چاه و فرد همين اگر حاال نيايد آنها براي حكم كه دانيد مي ممتنع چاه و فرد به نسبت اشم چگونه بود. خواهد ديگر
 توسعه« گوييد مي صورت آن در بدانيد عالم موضوعات جزو هم را »نظام« و »جامعه« بلكه نبينيد. فردي تك صورت
 اصل كه است حرفي يك بشود »رسالت« طرف از منصوبه مناصب از »امامت« اگر پس باشد، داشته »رهبري« بايد »قدرت

 ربوبيت« در كه گونه همان شود مي گفته صورت اين در و شود مي مطلقه ربوبيت شئون از و ربوبيت و پرورش طرح در
 است. الزم هم واليت »)مطلقه ربوبيت« (در است الزم رسالت »مطلقه

الطاهرين آله و محمد علي اهللا صلي و  
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 واليت نظام مباني اصول فلسفه

 علم در جامعه تأثير موضوع:
 سوم دوره:

 ٢٧/٩/٧٠ تاريخ:
 ٤٧جلسه: 

 
 فهرست:

  مختلف مراتب در كيفيت اصالت مبناي لوازم )١بحث( اصل
 است خارج دين دايره از موضوعات از بعضي عقل حكم به ـ الف

  نيست شرع به مقيد تفحصش در مفتحص شاك عقل حكم به ـ ١
  نيست شرع به مقيد مفاهمه روابط و عملي عقل نظري: عقل آغاز نقطه عقل حكم به ـ ٢
  است نظري عقل بر مقدم (ايمان) عملي عقل ـ
 يافت دست اين به نظري عقل از بتوان بايد باشد مقدم نظري عقل اگر ـ
  كيفيت اصالت لوازم ـ
  است شرع محدوده و (قوانين) كيفيت به مقيد اجتماعي ولّي كيفيت اصالت اساس بر ـ ١
  ايمان نه گرددمي باز عقل به جزميت و حجيت كيفيت اصالت اساس بر ـ ٢
  علوم داريجهت عدم ـ ٣
 سپرد تجربي علماي به بايد را آفريني حادثه استراتژي ـ
 بود خواهد كفار آفريني حادثه مصحح دين زيرا گرددمي مقيد شرع با مخالفت به »جت« ـ ٤
 عقل) (صالت نمايدمي معين عقل را نيستند شرع در كه موضوعات حيطه ـ ٥

  است خارج شرع قلمرو از تفحصش عمل در متفح شاك عقل حكم به ـ الف
 گرددنمي دين امر در تفحص دنبال به باشد نداشته تولّي اگر مفتحص شاك ـ

 كند خارج شرع قلمرو از را متفحص شاك تواندنمي كلي كبري بدون عقل ـ ب
  است كلي عقل حكم و شودمي منجر عقل صالت ا به (احكام) كيفيت اصالت ـ
 گيردمي بر در هم را »موضعگيري استراتژي« و نظري عقل كبري، عموميت ـ
  »خدامحوري« نه است »محوري خود» كيفيت اصالت الزمه گيري: نتيجه ـ

 مختلف مراتب در واليت اصالت مبناي لوازم ):٢ث(بح اصل
 باشد مقيد تواندنمي جهت واليت اصالت با ـ الف

 گيردمي صورت جهت نفس روي تهذيب اخالص توسعه در ـ ١
 طلبيد امداد موال از بايد جهت نفس اصالح در ـ ٢
 شودمي واقع جهت صالح ا از پس اخالق اصالح ـ ٣

 اجتماعي واليت در واليت التاص مبناي آثار ):٣بحث( اصل
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 پذيرد انجام شرع چهارچوب در بايد اجتماعي قدرت از استفاده ـ الف
  است خارج در تصرف و تمثل منشأ »توّلي« ـ ب
  نيست قوانين و اسباب به خودمقيد اعطاء در مولي ـ
 شودمي واضح موال به »تولّي« با حسي) نظري، (روحي، درك موضع سه در جهت اجتماعي ولي براي ـ ج
 است اجتماعي قدرت منشأ »توّلي« ـ د
  نيست قدرت منشأ آراء ـ
  است قدرت موجد مراتب جميع در مولي فاعليت حضور ـ

  است باالتر ولّي حقيقت در اجتماعي رهبري در حادثه موجد ـ هـ
  نظام در آن متناظر و فرد در فاعليت مراتب تعيين ـ و
  مولي به نسبت فاعل جايگاه تعيين ـ ١
  نظام در فاعل جايگاه تعيين ـ ٢
  است نسبي تعريف قابل محور حول بر و گرفته شكل فاعليت نظام با برخورد در اوصاف ـ
 شودمي تعريف »تولّي« به بعد به قْرب و بعد و قرب به »جهت« ـ
  ذهني تراشيده مفاهيم نه است حق حضرت تعلق  طرف ـ
 مولي طرف از نظام در فاعل تصرف ـ ٣



 
 تعالي بسمه

 به كه بود ادراك و علم در جامعه تأثير باره در بحث ... الرحيم الرحمن اهللا بسم حسيني: المسلمين و االسالم حجت
 معناي به شرع به مقيد شود، مي گفته كه منزلتي اين در »واليت« آيا اينكه و شد طرح واليت و تمايالت اثر بحث آن دنبال
 مقيدنيست؟ يا هست اخالقي و توصيفي و تكليفي احكام

 و واليت نحو اين به شدن قائل كه شد گفته و گرفتيم اشكال آن بر بعد و كرديم عرض را »تقيد عدم« به رأي ابتدا
 را بحث مقداري اين از بعد نيست تأويل و آنقر ديناميزم و استصالح و استحسان و قبيل از اجتماعي ولي براي اختيارات،

 باشد. مقيد نبايد اجتماعي ولي اينكه و كرديم دنبال واليت و نظام مبناي بر
 شدن حاكم خصوصاً« باشد علم بر حاكم »واليت« شد بنا اگر يعني است، حساسي بسيار نتيجه هم، بحث نتيجه البته

 را آن ديدگاه اين در كه اجتماعي ولي موضعگيري كه است شاين نايمع صورت آن در فرهنگ) توسعه بر اجتماعي واليت
 شود. مي ظاهر بعداَ هم آن اثر و است مهم خيلي امر اين لوازم و شود مي فرهنگي تحوالت موجب دانيدنمي احكام به مقيد

 آغاز كه است موضوعي منزلت مرتبه باالترين در »واليت منصب« جايگاه موضوعاً كه كنيممي اشاره اينجا در فعالً
 و گيردمي انجام او تبع به جائر ولي واليت توسعه باشد، غالب »عادل ولي واليت« اگر اوست. به منسوب توسعه در تمايالت

 مسلم باشد، داشته جائر) (ولي ديگري آن هم تأثيري سهم يك و باشد داشته عادل) (واليت اين تأثيري سهم يك خير، اگر
 ظهور حاصلش نتيجه در و شود مي مخلوط يعني گيرد. مي انجام ثاني رتبه در و آن با مطابق هم امثالش و فرهنگي رشد
 خواهد حاصل دنيا براي الحادي فرهنگ نتيجه در باشد مغلوب الهي ولي حاال و بود خواهد عالم براي التقاطي فرهنگ يك
 شد.

  مختلف مراتب در كيفيت اصالت مبناي لوازم ):١بحث( اصلي
 پيدايش مبداء كه است موضوعي موضوعاً اجتاعي واليت منزلت كه كنم عرض را نكته اين خواهم مي ابتدائاص پس
 شود. مي فرهنگها
 است! خارج دين دايره از موضوعات از بعضي عقل حكم به ـ الف

 اين يعني كرد دين به مقيد متكلمين) و فالسفه) مبناي (بنابر عمالً توان نمي هم را موضوع اين خود كنيد، عنايت
  چرا؟ كنيدمي سئوال كرد. ارزشي و توصيفي و تكليفي احكام حدود به محكوم تواننمي عقالً را موضوع
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  نيست شرع به مقيد تفحصش در متفحص شاك عقل، حكم به ـ ١

 تفحص در تو المتفحص الشاك ايها بگوييد، كه ترتيب اين به بكنيد؟ مقيد توانيد مي را متفحص شاك شما آيا گويم مي
 پس است، نشده اثبات شرعي من براي هنوز گويد مي او كه است معلوم خوب باشي! شرع به منضبط بايد حركتت در و
 در بلكه باشي شرع به مقيد نيست الزم موضوعاً تو بر كه گويد مي اوليه و آغازين بايد مورد در »متفحص شاك« به »عقل«

 عالم چرا كه گردد مي اين دنبال نيست عبث عالم كه كند مي درك فطرتاً متفحص شام اينكه دليل به گويدمي »عقل« آنجا
 به و باشد تفاوت بي امر اين به نسبت تواند نمي لذا و است مضرت دفع و منفعت جلب دنبال به يعني است، شده چنين
 بعد ولي كند استفاده نعمتها از شود نمي يعني باشد تفاوت بي تواند نمي دليل اين به و است »منعم شكر« دبنال به عبارت
 آخر الي و كجاست؟ از نعتمها اين و كيست؟ منعم كند. تشكر منعم از بايد مسلم ندارد منعم به كاري من بگود همي
  نيست شرع به مقيد مفاهمه روابط در عملي عقل و نظري عقل آغاز نقطه عقل حكم به ـ ٢

 حركت در آغاز نقطه بگويد و هست؟ حركت آغاز نقطه معناي به موضوعاتي چه كه كند معين عقل خود بايد آيا حاال
 آغاز نقطه اينها. امثال و منعم شكر درك قبح، و حسن درك مثل اوست به مقيد شرع بلكه نيست شرع به مقيد عملي عقل
 توان نمي اينجا در گويد مي . »نيست و هست بين نسبت«و »نيست« و »تهس« درك مثل نيست شرع به مقيد نظري عقل

 تازه آن وسيله به چون گرفت شرع از توان نمي هم را لوازمش و مفاهيمه آغاز نقطه طور همين كرد. تبعيت يا تقليد شرع از
 گويد مي هم تجربي علوم ازآغ نقطه به نسبت طور همين گرفت؟ شرع از را آن توان مي چگونه بفهميد، را شرع خواهيد مي

 كنيد.مي استفاده آن از علوم در كرديد حس را تجربه اثر اگر يعني شود مي گرفته شرع از »تجربه« بگويد كه ندارد معنا
 يعني بلي، طبيعتاً خوب كرد؟ بحث آن با توان مي آيا و خارجند. شرع حدوده از چيزهائي چه كه كندمي مشخص عقل پس
 ميدان از خارج امور، از دسته سه چيز، چهار جاي به بگوييد مثال عنوان به توانيد مي كنيد بحث ديگري ايمبن بر اگر مثالً
 احكام از خارج موضوعاً موضوعاتي چه كه موضوع اين خود حال هر به .... و چيز شش يا يكي يا تا دو يا هستند، شرع

 در منعكس كه است تولي كيف معناي به عقل آيا معناست؟ چه به عقل است؟ عقلي امر هستند، ارزشي و تكليفي توصيفيو
 نه؟ يا است كيفيات اين بر حاكم وانگيزه شود؟ مي صور و كيفيات

  است نظري عقل بر مقدم (ايمان) عملي عقل ـ
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 ولي رويد مي »بايد« و »هست« دنبال شما مسمل ؟»نظري عقل« يا است مقدم »عملي عقل« اخري، عبارت به يعني

 عمل خود صورت اين در كه است حاكم عملي عقل آيا رفت. بايد و »هست« دنبال و افتاد راه توان نمي كه »انگيزه« بدون
 است؟ نظري عقل اوليه حد اصالً اينهك يا است عملي عقل حد به محدود كردن فكر

 ايمان نتيجه در ،است مقدم »عملي عقل« كه شد معين و كرد حكم عقلي اگر است، »عقلي« بحث، اين كه است روشن
 شود. مي مقدم
 يافت دست ايمان به نظري عقل از بتوان بايد باشد مقدم نظري عقل اگر ـ
 عقل گويند مي كه آنهائي البته شد، خواهد مؤخر ايمان است، مقدم نظري عقل كه رسيديد اينجا به تعريفتان در اگر و

 باشد مقدم نظري عقل اگر يعني است. وارد اينها بر اشكال اين و آورد نمي ايمان فلسفه گويند مي هم بعد است، مقدم نظري
 حالتي يك بايد »للنسبه اذعاناً« پيدايش دنبال به يعني باشد، ايمان و عملي عقل ظهور و پيدايش نظري عقل آثار از بايد
 عقل فطري و وجداني درك آيا اينكه البته بكند، فكر حالت، دنبال به بايد انسان باشد مقدم عملي عقل اگر ولي شود، پيدا

 بحثها اين در وارد فعالً و پرداخت بدان بايد خودش جاي در خير؟ يا دهد مي تعلقي نحوه يك معناي خودش عملي،
 كنيم. مي مختصري بندي جمع يك فقط و شويم نمي

 در باالتر فاعل به فاعل تعلق و است كرده بحث عليت و مكان و زمان و حركت درباره كه »واليت اصالت« مبناي بنابر
 اوليه اصل تولي كه است طبيعي دانسته، امور همه پيدايش در اصل را) باالتر فاعليت به تولي (يعني را خودش فاعليت
 شود.مي سپرده تولي به آغازهايش هست، واليت در كه موضوعاتي و بشود،
  كيفيت اصالت لوازم ـ ب
 است شرع محدوده و (قوانين) فيتكي به مقيد اجتماعي ولي كيفيت اصالت اساس بر ـ ١

 با مگر كنيد »كيفيت« به مقيد توانيد نمي را »اجتماعي ولي« كه بيگريم نتيجه چنين كه است طبيعي بيان بنابراين
 اين لوازم از بدانيد كيفيت به متعلق را فاعليت و گرفته اصل را كيفيت اگر يعني فاعليت. به نسبت كيفيت شمردن اصل

 بدهيد. قرار اصل را عقل كه است اين مطلب
 ايمان به نه گردد مي باز عقل به حجيت كيفيت اصالت اساس بر ـ ٢
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 تولي و واليت به را جزميت يعني نداديد قرار موال به تولي و ايمان پايه بر را حجيت و بدهيد قرار اصل را عقل اگر

 كنيد. تقسيم كه تاس اين اش الزمه ندانستيد تولي و واليت از كيفي را علم و برنگردانيد
  علوم داري جهت عدم ـ ٣
 حادثه كه است شاين معناي نداشت، »جهت« وقتي صورت آن در ندارد جهت تجربي علوم اصالً بگوييد هم بعد و

 ندارد. جهت هم آفريني
 سپرد تجربي علماي به بايد را آفريني حادثه استراتژي ـ

 بسپاريد! تجربي علماي به را آفريني حادثه استراتژي بايد پس
 بود خواهد كفار آفريني حادثه مصحح دين زيرا گردد مي مقيد شرع با مخالفت به جهت ـ ٤

 شود. مي او مصحح شود؟ مي چكار دين صورت اين در پس
 انفعال دچار »واليت« امر در بسپارد، تجربي علماء بدست هم را نظام تنظيم و سازي حادثه كسي اگر كه آيد مي نظر به

 ايد. كرده شرع با مخالفت به مقيد را جهت كه آيد مي ما نظر به بلكه نكرديد شرع به مقيد را جهت تنها نه ييعن شود، مي
 انفعالي پيشگيريتان نحوه اگر گويم مي كنند پيشگيري داشت مخالفتي اگر ايم گفته ما و نيست چنين اين خير بگوييد، اگر

 كنيد. عمل كفر نفع به ثانوي عنوان به مرتباً شما كه است اين شا عملي الزمه شد سپرده كفر به فعال موضعگيري نشد
 كاري پرهيز و تقدس خالف »)فقيه مطلقه واليت« (ادعاي مطلب اين كه آيد مي نظرش به كه مقدسي فرد آن بنابراين پس

 خير. اي و گردانيد مي بر كيفيت به يا را حد شما يعني است؟! پذيرفته را »كفار مطلقه واليت« است تقوي و
 بدهيد قرار هم شرع را كيفيت آن اگر باشد، داشته كيفيت به تعلق بايد و است طاعت در اصل كيفيت گفتيد اگر

 ايد. داده قرار اصل را علم كه است اين معنايش
 عقل) (اصالت نمايد مي معين عقل را نيستند شرع در كه موضوعاتي حيطه ـ ٥

 گردانيد مي بر عقل حجيت به را امر يعني بدهيد قرار اصل را عقل كه است اين اش اوليه حد داديد، قرار اصل را علم اگر
 چه كه كند حكم عقل بگوييد كه است اين دقيقتر و عميقتر قدم در اش الزمه بدهيد، قرار اصل را عقل حجيت اگر و

 نيست؟ شرع قلمرو در موضوعاتي چه و هست شرع قلمرو در موضوعاتي
  است خارج شرع قلمرو از تفحصش عمل در فحصمت شاك عقل حكم به ـ الف
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 دارد، حساب و عقاب اينكه است. خارج شرع قلمرو از كه است مصاديقي از متفحص شاك كه كند مي حكم عقل يعني
 عنوان به متفحص شاك اين به آيا لكن و است معاقب رفت ديگري كار دنبال و نكرد تفحص دين درباره اگر و است طبيعي

 شاك شخص نرسيده!! شرع به دستش هنوز كه اين چون باش؟ شرع به متدين تفحصت در كه گفت وانت مي مصداق يك
 كند. تفحص تواند مي كند، عمل گونه دو تواند مي

 گردد نمي دين امر در تفحص دنبال به باشد نداشته تولي اگر متفحص شاك ـ
 كند مي بررسي دارد كه همين يعني دارد. والم به تولي تفحصش در كه گفت توان مي متفحص شاك اين به نسبت البته

 تواند مي هم و است تولي حركت انگيزه است. تولي اين نيست؟ چگونه و هست؟ چگونه دارد؟ صانعي عالم آيا ببيند كه
 نيستند، اصالً خير... يا هست تكليفي يا نيست يا هست موال كه اين دنبال كه داريم عالم در شاك هزار هزاران نكند. تفحص

 خدا درباره تحقيق دنبال به كه شاكي هر يعني روند! مي پرستي دنيا دنبال حويانات از بدتر بلكه و حيوانات مثل اينها
 تولي شاك اگر باشد، داشته ملكوتي تولي كه دارد هم فرض و باشد داشته حيواني تولي تواند مي شاك رود. نمي شناسي
 مقيد چرا كه بگويد تواند نمي كسي هيچ متفحص شاك اين به نسبت حاال ،آيد مي موال دنبال كند؟ مي چه داشت، ملكوتي

 است. كافي او براي جهت صرف گويند مي اينجا در نيست. دين به
 ... و ساختن بلندگو و بخاري و يخچال مثالً دنبال به و پردازد نمي توحيد به اصالً باشد داشته حيواني تولي شاك اگر و

 يا هست ديني خدائي، آيا كه نيامد پيش مسئله اين وقت هيچ عمرت طول در تو براي آيا ويندگ مي او به وقتي و ميرود
 رسمي و اسم كه بروم آبي و نان يك دنبال خواستم مي و نداشتم كارها اين به كاري ولي آمد ذهنم به گويد مي نيست؟
 گفت، او به بايد بلكه نيستي؟ اسالم به تدينم چرا المتفحص الشاك ايها گفت، توان نمي نيز شاك اين به پس باشد! داشته

 را فرد اين كه است جائر گوييد مي يعني است، ثواب و عقاب مصحح جهت، اينجا در نكردي؟ خالق مورد در تحقيق چرا
 در شاك اين براي رفت. ساختن بلندگو و وبخاري يخچال دنبال و نكرد اعتنا ولي آمد ذهنش به اينكه براي كنند عقابش

 بايد »دين جهت به« كه »دين جهت« به اال كنيد ذكر هم توانيد نمي البته و كنيد نمي ذكر را دين به تقيدي فحصشت عمل
 باشد. مقيد

 كند خارج شرع قلمرو از را متفحص شاك تواند نمي كلي كبري بدون ـعقل ب
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 استثناء تواند مي كلي كبراي يك داشتن دست در بدون عقل آيا كنم، مي استثناء را اين كه بگويد خواهد مي عقل حاال

 شخص اين نه ندارد. كن، رعايت را احكام بگوييد بخواهيد اينكه قابليت موضوع اين كه بگويد خواهد مي عقل كند؟
 هست. تكليفيه احكام قلمرو از خارج »موضوعاً«

 تجارب و تنظيمات آغاز نقطه و است، چنين هم نظري عقل آغاز نقطه خير. است؟ چنين مورد يك همين فقط آيا حاال
 هست. چنين هم علوم اين و

  است كلي عقل حكم و شود مي منجر عقل اصالت به احكام كيفيت اصالت ـ
 به اول قدم در بداند) اصل را كيفيت حقيقت در (و نيست مطلق اختيارش »فقيه ولي« بگويد خواهد مي كه كسي آن
 قرار اصل را كيفيت معناي گوييم مي دوم نظر در است. داده قرار دقي فقيه ولي حركت براي را دين همه كه آيد مي نظرش
 يا و دارد؟ اشكالي چه باشد، اصل علم خوب بگويد اگر حاال است. اصل علم كه است اين اش)اوليه حد در دقت (با دادن

 باالتر مرحله به بايد .داريم كيفيت هم باالتر فقه از دهيم، مي جواب دارد؟ اشكالي چه باشد، اصل »فقه« فقها، به نسبت
 را اصولش علم چه براي كنيد مي تبعيت فقه از چه براي گوييم مي چرا گوييد مي است. اصل فلسفه بگوييد، آنجا تا رويد

 عقل حجيت دليل به كند، مي حكم عقل كه اين دليل به گوييد مي داريد؟ قبول را خودش چه براي و داريد؟ قبولش
 شرع قلمرو از خارج كالً را موضوعات از دسته يك عقل گويد؟ مي چه عقل ببينيم تا برويد ترباال مرحله به باز گوييم مي
 است. تجربي علوم و عينيت آنها از يكي گوييد مي است؟ چيزهايي چه مثالً گوييم مي داند. مي

 گيرد مي بر در هم را موضعگيري استراتژي و نظري عقل كبرا، عموميت ـ
 بايد را احكام كه هست علومي از يا هست تجربي علوم از »قدرت توسعه« ،»موضعگيري« ،»ياستراتژ« گوييم، مي بعد

 درست قند چگونه كه اين مثالً است خارج شرع قلمرو از هم كوچك كوچك هاي تجربه اصالً گوييد، مي بگيريد؟ شرع از
 باشد نداشته »قطعيه مخالف« شرع هك قدر همين نيست، شرع به مربوط اينها كه بهتراست قند از چيزي چه يا كنند مي

 طبع با گويند مي باشد؟ داشته چيزي چه با قطعيه موافقت شود مي سئوال بعد نيست. الزم قطعيه موافقت و است كافي
 موافق آيا ببينيد كه دهندمي جواب بد؟ يا است خوب .. و يخچال شوفاژ، بخاري، آيا كنيد سئوال اگر و انسان! فطرت انسان،

 منفع« بپرسيد اگر حاال ندارد؟ يا دارد »مقصده محلل منفع« يا و ؟ پسندندنمي يا پسندندمي عقالً آيا و خير؟ يا است طبع
 اگر و باشد. نداشته آن به نسبت اي نهي يعني باشد، نداشته آن بر ردعي شرع كه است آن گويند مي است؟ كدام »حالل
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-مي جواب پسندند؟ مي حساب چه به عقال خوب، بپسندند عقال ، كه است اين گويند مي چيست؟ »عقال مقصوده« بپرسيد

 آدم!! قدرت توسعه دهند
  محوري خدا نه ست ا محوري خود كيفيت اصالت الزمه يگري: نتيجه ـ

 »!خدا« نه و شود مي محور »انسان« فرض اين در پس
 گفته دين كه هم جهتي و جهت با آدم البته شاهرودي: حسيني برادر

 عقالً آقا يعني دانيد؟ مي چيزي چه ساختن قند در را ساد وف صحبت مالك شما حسيني: المسلمين و ماالسال حجت
 بي عقالً يا دارد؟ جهت عقالً »تجربي علوم« آيا كنيد، تمام عقالً من براي را اين است؟ جهت بي يا دارد جهت ساختن قند

 (زقنبوتش كند لعنتش خدا كرد ستفاده آنها از كافر اگر نور، علي نور كرد، استفاده آن از مسلم اگر بگوييم تا است جهت
 با كه بكنيم ضرط آزمايشگاه در ورود براي كنيد! شرط قدرت استراتژي در را جهت ندارد معنا پس است چنين اگر بشود!!)

 شد. آزمايش مشغول بايد آزمايشگاه در حال هر به لكن و قبول) (خوب شويد وارد اهللا بسم
 يعني است، تمام شما فرمايش صورت اين در كه نيست، هم گيري جهت قابل اينكه يكي دارد، معنا دو جهتي بي س:

 ولي ندارد جهت ذاته حد في خودش كرديد فرض اگر اما ندارد، جهتي باشد، مسلمين دست در چه و كفار دست در چه
 وقتي كه است قطعي صورت اين در بدهد. جهت وا به خارج) (از تواند مي انسان كه معنا اين به دارد را داري جهت اقتضاي

 موضوع اين چون باشيم تفاوت بي آن به نسبت توانيمنمي صورت اين در و دهد مي جهت آن به او بيفتد كفار دست در
 دارد. داري جهت قابليت

 دقيقتر را شتانفرماي بعد تا كند عنايت مطلب به هم شما كنم مي تكرار دوباره من حسيني: المسلمين و االسالم حجت
 به شود مي لوازمش و مثبتات بلكه ندارد جهت شيء فرمائيد مي شما كه است وقتي يك كنيم. مي استفاده هم ما كنيد بيان
 من حاال و روم مي آبائه) علي و عليه اهللا (صلوات رضا امام زيارت به خوب داشتم ماشين من اگر مثالً باشد. ضرر به يا نفع

 كه قدرتي از گيري بهره اينجا در شما بلكه نشديد. دخيل كه ساختن ماشين نفس در صورت اين در كه كنم مي سئوال
 توسعه موضوع گوييد مي گاهي يعني چيست. قدرت توسعه موضوع كه است اين از امرغير اين و كنيد مي است شده حاصل
 هست؟ كدام شما منظور جهت؟ آن يا جهت اين در قدرت آن از استفاده گوييد مي هم گاهي و است دار جهت ذاتاً قدرت
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 اين ذات در گوييم مي كه هست موقع يك كنيم، وارد را فرض دو آن توانيم مي باز هم اينجا در شاهرودي: حسيني برادر
 نيست اين ذات در گوييم مي ما موقع يك و فرماييد مي شما كه طوري همان هست نداشتن جهت و داشتن جهت موضوع

 را آن يتوانيد نم كنيد تالش چه هر شما يعني ندارد. هم قابليت اصالً كه است اين هم ديگر فرض كي و دارد قابليت ولي
 نيست دار جهت اين كه است دوم قسم جزء مطلب اين كه است اين ما منظور دارد) وجود فرض سه (يعني كنيد. دار جهت

 تفاوت بي هم ما لذا هست داري جهت بلقا چون و هست داري جهت قابل ولي فرمائيد) مي شما كه معنايي آن (به
 بگيرد. قرار توسعه موضوع تواند مي پس باشيم توانيم نمي

 و بچرخانيد را دينام مثالً كه گاه هر گفتيد شما اگر كنم. مي سئوال دوباره من حسيني: المسلمين و االسالم حجت
 مطلب اين و نه؟ يا بينيد مي (قابليت) جهت امر اين ذات شما آيا دراينجا شود. مي روشن المپ كرديد وصل را برق جراين

 دانسينگ. يك در يا مسجد در يا بكشيم چراغ حرم در كه است اين از غير
 ديگر جاي و شود مي روشن حرم در فقط چراغ اين اينكه يكي معناست، دو به بودن ذات در شاهرودي: حسيني برادر

 دارد قابليت اگر دارد، قابليت چراغ اين خير اينكه، ديگر نايمع يك و هست داري جهت ذاتش در يعني شود نمي روشن
 بدهيم. جهت آن به بيرون از توان مي كه است اين معنايش

 معناي به را »ذات در قابليت« آيا كنم مي سئوال دارم را قابليت معناي هم من حسيني: المسلمين و االسالم حجت
 آن توان نمي گوييد مي كه است وقت يك كرد؟ برداري بهره آن از توان يم كه اين معناي به يا گيريد مي »فاعليت فعليت«
 اينكه به باشد قائل است ممكن كسي يعني است. حرف يك اين كه آورد مسجد به مفسق از يا و مفسق به مسجد از را

 فرق اين خود ذات در گوييد مي كه هست اين ديگر حرف يك و برد ديگر جاي را آن توان نمي و هست ذاتش عين در جهت
 ببرند، ديگري جاي در يا اينجا را »صنعت« اين توان مي مثالً يا و بسازند. مفسق يا مسجد آجر اين با مثالً توان مي و نيست

 است؟ كدام گوييد مي شما اينكه حاال
 فرموديد. كه را معنايي همين شاهرودي: حسيني برادر

 ساختن آجر ذات در يعني ساختن آجر خود در پس بلي) (س: د؟داري قبول را اين حسيني: المسلمين و االسالم حجت
  نيست. جهت فرمولش، كردن كشف در و

 هست. جهت قابليت ولي شاهرودي: حسيني برادر
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 فاعليت نحو يك شما يعني هست. جهت قابل اينكه نه هست استاده قابل يعني حسيني: المسلمين و االسالم حجت

 مطلب نپذيرد. را جهت آن يا جهت اين يگر باشد داشته حضور فاعليت آن  ازاينكه پس كه يدهيم نم قرار موضوع دراين
 استكان مثل تجربي علم در گوييد مي شما كه، هست همين عرضمان ما حاال خير) (س: ينست؟ بيشتر اين از ديگر كه شما

 بدست تكنولوژي توسعه و تكنولوژي در بگوييد خواهيد مي چگونه پس بسپاريد، متخصص بدست بايد ساختن نعلبكي و
 در بگويد توانيد مي چگونه اصالً و نسپاريد؟ متخصص بدست اقتصادي توسعه در بگوييد توانيد مي چگونه ندهيد؟ متخصص

 همه از باالتر بلكه و فنون از يكي يعني است. فنون از فن يك هم، آن حال هر به نسپاريد؟ متخصص بدست قدرت توسعه
 بگويند كه باشد انسان به مربوط تجربي بخش آن كه نيست فرقي علوم تجربي بخش در است، سياسي قدرت توسعه فنون،

 علم بگويند، دراينكه نيست فرقي ديگر عبارتي به بدن. تدبير و سياست بگويند يا »بدن اقتصاد« بگويند يا »بدن طب«
 بخش در حال هر به خصوصيات. ساير اي ذهن پرورش علم بگويند يا اراده پرورش علم بگويند يا اندام) (پرورش ورزش
 شما كه اجتماع درباره ولي است مكلف گوييد مي انسان به نسبت (حاال است. خارج دست از (موضوعاً) گويند مي تجربي

 بنا اگر است واضح (كه عيني تجربي علوم بالجمله و شود) ثابت آن براي خصوصيت بعد تا نيستيد هم وجودش به قائل اصالً
-نمي پيدا دين به ربطي باشد) ... و تجارب و نمودارها همين با بايد حتماً شود انجام كاري توسعه و استراتژي مرا در باشد
 (خيلي را اختيار شرع به تقيد دليل به كه شود مي اي مقدسي نحوه يك ديد اين نتيجه، در شود. مي خارج موضوعاً و كند

 سپارد. مي جائر ولي دست به و گيرد مي فقيه ولي دست از راحت)
 مختلف مراتب در واليت اصالت مبناي لوازم ):٢بحث( اصل ـ
 خلق چيزي شود نمي گفتيم بعد و است مخلوق عالم يعني است اصل بودن مخلوق عالم، اشياء همه در گفتيم، اگر اما و
 و باشند. داشته اعليتف اينكه جز باشد داشته فعليت شود نمي هم تعلق و براي و باشد. نداشته براي و غايت كه شود
 باشد. داشته مولي فاعليت به فاعليت تعلق اينكه جز باشد داشته فاعليت شود نمي

 باشد مقيد تواند نمي جهت واليت اصالت با ـ الف
 كيفيت. به شده متكيف بغض و حب نه ولي گردد مي بر بغض و حب و ايمان و تعلق به امور، مالحظه در اوليه حد اصالً و

 است. جهت نفس به تعلق آن از قبل لكن و شد. خواهد ... و فرهنگ و اخالق در خصوصيات و كيفيت به شدن متكيف
 گيرد مي صورت جهت نفس روي تهذيب اخالص توسعه در ـ ١
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 آن خود به نسبت تهذيب بايد شود)مي پيدا ايمان در كه اشتدادي (يعني فرد يك در هم جهت نفس توسعه مورد در
-نمي واقع رشدي تعلقاتش در مسلم باشد نداشته تهذيبب به كاري ولي باشد فقه به متمسك فردي هك اين يعني باشد.
 شارع بلي، نه؟ يا فرموده شارع آيا حاال شود. مي پيدا هم بعد باشد) آنها به عجب (اگر كيفيات اين طريق از گاهي بلكه شود.

 دارد؟ وجود هم جهت آن نفس به نسبت اخالق بكارگيري در تهذيب مسئله آيا حاال فرموده. را اخالق
 طلبيد امداد موال از بايد صرفاً جهت نفس اصالح در ـ ٢

 مولي از كنيد اصالح را تعلق آن اينكه براي و رسيدمي كردن محاسبه اصل به اينكه تا است شرط هدايتهايي مسلم
 طلبيد. مي امداد
 شود مي واقع جهت اصالح از پس اخالق اصالح ـ ٣

 اخالق حتماً كند، اصالح را اخالقش بخواهد كه است اين از غير بكند، اصالح را گيريش جهت نفس بخواهيد اگر پس
 جهت خود تهذيب از غير و علم) به رفتن ور (مثل است ديگري كار يك هم اخالق تهذيب يعني شود. مي ظاهر او از متأخر
 مسلم برويد. حسنه اخالق به رذيله خالق از خواهيد مي و كشيد مي محاسبه به را خودتان اخالق شما گاهي يعني است.

 به هم گاهي ولي كنيد. اصالح را ادراكاتتان نظام خواهيد مي هك است علم به رفتن ور مثل كار اين است. خوبي كار اين
 و يدشو مي طاهرين ائمه به متمسك و متولي و شويد مي درمانده و چاره بي اخالق نفس در و رويد مي ور اخالص خود
 شما كنم مي عجز اظهار شماه درگاه به ولي رسد نمي نفسم به زورم كه من گوييد مي كنم، پيدا اخالص خواهم مي گوييد مي
 طريق نفس در اينكه مثل دارد موضوعيت »طريق نفس در« كه است اصل چيزهايي بينيد مي ديگر آنجا در كنيد... عطا

 دارد. موضوعيت داده) قرار نعم اولياء را آنها داخ (كه آنها به تولي و طاهرين ائمه به تمسك
 قبل وحده من و« است حرف يك بكند اراده كسي اگر بكم) بدء اهللا اراد (من كنيد مي تمسك نعم اولياء به كه حاال

 رسيده توحيد به كه هم كسي هر و كنيم مي شروع شما به يعني است »اراده« اول مرتبه است. ديگري حرف يك »عنكم
  ».عنكم قبل« لبتها است

 اجتماعي واليت در واليت اصالت مبناي آثار ):٣( بحث اصل
 توسعه »اجتماعي اراده توسعه« بگوييد، توانيد مي هم اجتماع با رابطه در و گوييد مي فرد با رابطه در شما را مرتبه اين
 اجتماعي. قدرت
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 كه باشد ريزي برنامه بايد حتماً كردنش خرج در ردپذي انجام شرع چهارچوب در بايد اجتماعي قدرت از استفاده ـ الف

 ولي شود. رعايت دقيقاً »شرع« ،»گذاريها كيفيت« در بايد حتماً و باشد فقه و اخالص و معارف اساس بر ريزي برنامه آن
 و كنيد مي موضوعي چه به شناسيد؟تطبيقمي چگونه را موضوعات كنيد رعايت را شرع خواهيد مي وقتي شود سئوال اگر

 اوصاف لحاظ به بكنيم عينيت) (توصيف نيتيع به تطبيق خواهيم مي وقتي بگوئيد توانيد مي چگونه و جهتي؟ چه براي
 چگونه را آن خود كنم، مي سئوال بعد دوباره ديگر. وصف به وصف اين از سير يعني هست شارع مطلوب كه است خاصي

 كه كنيد عنايت مطلب اين به (خوب است؟ چگونه سير براي موضوع به تطبيق خود وقوع يعني كنيد؟ حاصل خواهيد مي
 همه آن با متناسب كه كرديم درست (ارزشها) مدلي يك مثالً است) بحث اين حاشيه در »مدل« بحث از اي نكته بيان

 يك به جامعه) (در ارزشها آن كندمي مشخص كه ايم كرده درست موجود وضعيت براي هم مدلي يك و دارد وجود احكام
 بعد حال هر به ولي كنيم. مي نگاه آنها همه به و ايم كرده درست سيري يك اينجا تا پس هستند. ناهماهنگي صورتهاي

 را موضوع خواهيد مي چگونه يعني است. موضوع از بحث ديگر اين مسلم چون رفت؟ آنجا به اينجا از بايد چگونه گوييم مي
 حول شيء اگر بدهيد؟ ربط را خارجي شيء توانيد مي چگونه و نيست؟ يا هست سير اين با متناسب آيا كه بدهيد تميز
 حذف خارجي شيء از را خارجي ادراكات ما بگوييد اگر و است. آسان تميزش گوييدمي باشد، آمده بوجود جهت محور

 اصل ضوعمو شناخت در را عقل گفتيد اگر پس كنيد. موضعگيري توانيد نمي ديگر كرديد) حذف (اگر گويممي كنيم،مي
 كند. مي تجربه اصاله و علم اصاله به بازگشت يعني الكيفيه اصاله به بازگشت است مبنا يك اين دهم مي قرار

 است خارج در تصرف و تمثل منشاء تولي ـ ب
 سطوحي يك در البته شود، مي خارج در و تمثل در تصرف پيدايش منشاء تولي دهم، مي قرار اصل را تولي بگوييد اگر و
 آن لكن و هستند ها هادي  خورشيدها عظيمترين منزله به شرع ارزشي احكام و تكليفي احكام و توصيفي احكام ماًحت هم

 در نه آنجاست در ما) نظر (به حجيت مالك كه شماست عمل در باالتر ولي فاعليت حضور هست، كار جوهره در كه چيزي
 كيفيت.
 و قدرت به كه را كارهايي عمالً شما بشويم. جامعه بحث وارد تربيش بعد و كنم مطرح مطلب ذيل در را چيز دو حاال
  دانيد.مي مقيد اسباب به را خودتان دست اگر و كنيد مي مشاهده شود، مي منتهي خدا احسان

  نيست قوانين و اسباب به مقيد خود اعطاء در موال ـ
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 يا عيني »قانون« بيناينكه فرقي هم مورد اين در و ندانيد. اسباب به مقيد خودتان) دست (مثل را مواليتان دست ولي
 سبب كننده ايجاد او بلكه نيست اسباب اين به بسته كه مولي دست ندارد، وجود باشد، فردي و اجتماعي يا روحي يا ذهني
 حضور كه است اين االسباب مسبب پرستش پرستيد، را »سببيت« تواننمي كه داريد قبول خودتان كه هم شما است

 كنيم. مالحظه حساً) هم و الًعق (هم معضل حل در را او عنايت
 شود مي واضح موال به »تولي« با حسي) نظري، (روحي، درك موضوع سه در جهت اجتماعي ولي براي ـ ج

 رهبري شخص براي يعني كند، مي معرفي را موضوع مولي به تولي وسيله به ادراكات سه هر هماهنگي در جهت پس
 گوييم مي اگر نيست. انانيت و سري خود است) كفار و مسلمين بين كه عظيمي موضوعات هب نسبت كردن رهبري (در

 براي يعني هست، فرعيه احكام از اشراف موضوعش موضوعا منزلت (چوناين باشد جهت براي قيد تواند نمي فقه احكام
 كفار با تباني با فسق، و خالف اهللا) ذ(معا رأيي، خود با منزلت آن در هك نيست معنا اين به است) ساز موضوع فرعيه احكام

 به اشراف تهذيب، با بگوييد بلكه و نگوييد شخص بودن متقي خاطر به هم را نفساني تمايالت اگر حتي و نفساني تمايالت با
 نيست. يك هيچ خير، شود، مي او

 است اجتماعي قدرت منشاء تولي ـ د
 منتجه هم و حسي امور كيفيتها) (نه منتجه هم يعني شود مي حواض تولي به درك) موضوع سه (در حجيت او براي بلكه

 كند. مالحظه تواند مي موضوع يك از بعد سه منزله به گيريش جهت در را ورحي و نظري امور
 كند، پيدا تحقق كيفيت اين به تولي بايد اينكه و بيند؟ مي چيزي چه با تولي خود نفس در باز شاهرودي: حسيني برادر

 .هست كيفي نوع يك هم اين خود و كنيد مي حيواني و ملكوتي به تقسيم را تولي شما اينكه هب مضافاً و
 حد داشتن، كثرت بدون جهت يعني كرديد) درستي توجه اينجا (در است درست حسيني: المسلمين و االسالم حجت

 جهت تعريف در اگر بشود. اكيفيته به تعريف جهت اينكه نه شوند مي تعريف جهت به كيفيتها همه يعني است. كيفيت
 شوند. مي اصل كيفليتها باشد اصل عقل

 شود؟مي تعيين خودش آيا كنيد؟ مي تعريف چگونه را جهت شما حال هر به شاهرودي: حسيني برادر
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 و عقاب قابليت گوييد مي آيا گوييد مي چه متفحص شاك در شما يعني خير، حسيني: المسلمين و االسالم حجت

 مولي واليت به متولي اگر گوييد مي آيا و بكند؟ اعتنائي بي هم شود مي و بشود بهمولي متولي دارد امكان يعني دارد حساب
 نيست؟!! چنين گوييد مي ولي با رابطه در چگونه پس است چنين اگر يابد؟ مي حساً) و عقالً و (قلباً را مطلب حتماً باشد
  نيست قدرت منشأ آرائ ـ

 بحث يك (اين است عمومي آراء قدرت منشاء قدرت پيدايش موضوع گوييد مي شما هيگا كه است اين صحبتمان ما
 است. مولي به تولي قدرت منشاء گوييد مي هم گاهي و كنيم) مي صحبت آن با رابطه در هم بعداً كه است

 .كند مي پيدا تحقق افراد وجود فرض با واقع) (در هم ولي خود كه بگويم را همين خواستم مي هم من س:
 تولي ابداً شود؟ مي افراد به تولي آيا يعني شود؟ مي افراد با چيزي چه تحقق خير، حسيني: المسلمين و االسالم حجت

 كرد). خواهيم بعداص را بحث اين (البته شود. نمي حاصل مولي به عشق كه افراد وسيله به و مولي به عشق يعني
 شود. مي همين باالخره بكنند، اختيار سوء اگر س:

 ولي به متولي مردم كه است اين معنايش مطلب اين خورد، نمي دست كه او عشق حسيني: المسلمين و االسالم جتح
 كه شوند مي عمرو واليت به متولي مردم مثالً يعني است شديدتر هم اينها از و دارد باطلي عشق او (كه هستند ديگري جائر

 بود. مريدهايش از بيشتر خيلي فساد به عمرو عشق
 است قدرت موجد مراتب جميع در موال فاعليت حضور ـ

 مولي فاعليت حضور (يعني بشود قدرتي داراي اينكه در هست اساس باالتر ولي واليت به ولي تولي ما گوييم مي ما ولي
 وضعيتهاي منتجه جهت كجاست؟ عيني آثار منتجه جهت كه بيند مي رسد مي عينيت مرحله به وقتي كه او) فاعليت در

 نيابت به ديد وقتي و بيند مي وقتي را اينها جهت او و كجاست. عيني و ذهني و وحي امور جهت خالصه و كجاست؟ روحي
 اينجا در كند. مي حمل فرمانده نظر زير كه سربازي مثل يعني كند. مي جهت آن در تصرف مولي) از جداي (نه مولي از

 در ما كه را چيزي آن (شبيه كنند مي ذكر عرفا از بعضي كه يا خاصه نيابت مثل بكنم »خاصه واليت« اثبات خواهم نمي
 ممكن »اجتماعي ظاهريه واليت« در بگويم خواهم مي ولي هستيم) قائل داشتند ارتباط كه اي خاصه نواب به نسبت فقه

 آقا شود نمي يعني شود مي تضعيف هم احتمال اين چه (اگر نبيند، را عليه) اهللا (سالم عصر ولي حضرت (شخصاً) ولي است
 اين با كفر پرچم مقابل در كه اجتماعي ولي به نسبت ولي بكنند كمك افتادند مي گير سني تا چهار برابر در كه علمائي به
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 را اجتماعي واليت ولي اگر كنيم) مي بررسي را مطلب هم تضعيف فرض علي حاال ولي نكنند! كمك گرد مي قرار مشكالت

 شود مي مگر دهد. مي نشان او به باالتر ولي را، »جهت« در اشياء يعنياثر كيفيات) خود (نه هاجهمنت ذهناً و حساً روحاً، دارد،
 ليوحون« شياطين يا گوييد مي هم وقت يك و كنم مي فكر كه هستم من گوييد مي شما كه است وقت يك ندهد؟ او نشان

 گاهي يعني رويد. مي جلو هستيد لشكر كدام در كهاين امداد با شما و »اوليائهم الي ليوحون »مالئكه يا »اوليائهم الي
 با دهيد،مي انجام شما كه اعمالي با خير. گوييم،مي هم گاهي و شود؟ مي پيدا اشراق (تنها) »تهذيب« ما با گوييد مي

 آيد. مي دست به تهذيب مولي امداد با و هست) تقاضا هم حركتتان البته (و كنيد مي كه تقاضايي
 و است اصل آن در معصومين واليت به تولي طبيعتاً (كه الهي واليت به تولي كه آيد مي ذهنمان به ما حال هر به

 روحي وضعيت نفس از ابتدائاً گيري جهت آن خود تحقق يعني است قدرت پيدايش در مؤثر دارد) طريق در موضوعيت
 واليت موضوع و واليت منزلت در هم بعد و اش خارجي رفتار مالحظه در بعد و شخص سازي كيفيت نظام در بعد و شخص

 كند. مي مالحظه را ها منتجه اجتماعي،
 است باالتر ولي حقيقت در اجتماعي رهبري در حادثه موجد ـ هـ
 باالتر ولي را حادثه كننده ايجاد بايد يعني دهد. مي انجام باالتر ولي طرف از را حادثه ايجاد ولي اين ديگر عبارت به

 شود. الهي ربوبيت به منتهي تا دانست
  نظام در آن متناظر و فرد در فاعليت مراتب تعيين ـ و

 حسي و ذهني روحي، ادراكات داراي انسان گفتيم مي قبالً شويم. جامعه بحث در وارد شد كه اي اشاره اين از بعد حاال
 نيست. چنين كه گفتيم ديمش واليت بحث در وارد وقتي بعد و كرديم مي استفاده بداهتي نحوه يك مطلب اين از و هست.
 موال به نسبت فاعل جايگاه تعيين ـ ١

 دارد »محور و مولي« به ربطي يك »فاعل« بلكه
  نظام در فاعل جايگاه تعيين ـ ٢
 يعني شود. مي مشخص فعلش ظرفيت وضعيت و مولي به ارتباطش در كند. مي برقرار واليت نظام با هم ارتباطي يك و

 از پس شود. مي مشخص فعلش) انجام (در فعلش قدرت به نسبت فاعليتش و شود مي مشخص فعلش جهت عبارتي به
  حيواني) يا ملكوتي (يا شود مي امداد و شود مي معين بعدش و قرب مرحله، سه اين شدن مشخص
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  است شيء تعريف قابل محور حول بر و گرفته شكل فاعليت نظام با برخورد در اوصاف ـ

 هم نظام از جائي يك در و هست قدرت از ظرفيتي يك داراي خودش كه گونه همان دارد. فعلي يك شما، فاعل بنابراين
 وقتي است. تصرفي) و جهت ظرفيت،« داراي شده) ايجاد او فاعليت به و اوست فاعليت مولود (كه هم فعلش دارد. قرار

 بود محقق ظرفيتش كه قبالً شود. مي محور اوصافش در او گيري جهت يعني شود. مي محقق فعل اين ظرفيت شد، امداد
 فشاهارئي چيست؟ اوصاف خودش. اوصاف براي چه؟ براي شود ي محور حاال اما فعل محوريت نه بود فعل ظرفيت صرف

 هم ديگر فيلتر چند از و بود اين تمثلي نظام روي بر اثرش جا يك در گذشت، مي فيلتر چند از آيد مي خارج از كه
 بيان را مطلب مثال با شد مي »اوصاف تناسب و وصف نفس« به تبديل نتيجتاً و رفت مي كنار هم كيفيتهايش و گذشت مي
 تا آورند مي شما براي و كنند مي ليوان در را آب خوب خواهم، مي آب و ام تشنه گوييد، مي شما كه است وقتي يك كنم، مي

 وصف مثالً و اشد نداشتهب را وصف آن راگ كه مايعي، يك براي است وصف آب گوييد مي هم وقت يك و كنيد، تناول
 وقت يك و است. ديگر اي گونه به اشد داشتهب را .. و اي سركه وصف مثالً اگر يا و است جور بد خيلي باشد داشته اسيدي

 هم اين خود گويند، مي چيست؟ خاصيت اين خود گويند) مي آب او به (كه دارد مايع اين كه خاصيتي اين گوييد مي هم
 نداريد. توصيفي آن از شما ديگر چيست؟ خودش تشنگي، نياز آن بگويد فردي باز اگر حاال نياز، رفع يك براي است ظرف
 و دارد وجود من در حالتي كه كنيم معنا توانستيم را تشنگي ما گوييد، مي چيست؟ تشنگي نياز كنند سئوال اگر يعني

 را او هستو او با مالئم هم مايع اين و مايع اين به نسبت تاس طلبي يعني هست. تشنگي فهمم مي كه دارم آن از ادراكي
 حقيقتش تشنگي به نياز كه كنيد تجزيه  تحليل را آن و كنيد دقت مطلب اين در بخواهيد اگر حاال ولي كند. مي برطرف

 خودتان ازني ديگر توانيد نمي رسيد مي كه جا يك در پس چيست؟ حقيقتش چه يعني ندراد، معنا ديگر گوييد مي چيست؟
 نظام (در ديگر فاعلهاي گفتيم اگر پس كنيد. تعريف را خودتان نياز توانيد مي اي مرحله يك تا يعني كنيد تعريف را

 قابليت بكند، پيدا محور وقتي ولي كنيد. تعريفش توانيد نمي رسيد، كه جا يك به وقتي دارند، شما وجود در اثري فاعليت)
 كه محوري به وصف بلكه شود نمي عيني كيفيات به وصف يعني چه؟ يعني نسبتي تعريف كند، مي پيدا نسبي تعريف
 محور حول و است حرص گفت توان مي مثالً يعني ديد. را مطلب توان مي محور آن راه از و شود مي ند ا گرفته قرار حولش

 محور آن حول را اوصاف اين توان مي كه كند مي ذكر را اوصافي پس ... يا دنياپرستي محور حول و است بخل يا پرستي دنيا
 يا خداپرستي محور حول و است ايثار مثالً شود. مي اوصاف تعريفش حد هست، جهتش كه محوري آن كانه كرد، تعريف
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 (عليه ابالفضل حضرت گوييد مي مصالُ يا خداپرستي محور حول و است نفس كف يا خداپرستي محور حول و است وجود

 آب به اش تشنگي از بيشتر حسين به او تشنگي يعني ريخت، آب بروي را آب »الحسين عطش رذك لما« والسالم) الصلواه
 او از عرف عادت خالف بر عملي و بيند نمي او جنب در اصالً را تشنگي اين است، بيشتر حسين به اش تشنگي چون او است
 كرد. تعريف توان مي هتج حول را نياز يعني كرد. تعريف توان مي هم را عرفي عادت پس شود. مي صادر

 خارجي، شيء كيفيتهاي جاي به و شده حذف كيفيتهايشان كه تأثيرهايي يعني كرد، تعريف جهت حول بتوان اگر
 قابل جهت، به ها انگيزه اين ولي كنند. مي پيدا نظام جهت حول انگيزه) كيفيتهاي (اين كرده پيدا انساني انگيزه كيفيتهاي

  هستند. تعريف
 كنيد؟ مي تعريف چگونه را جهت خود س:

 شود مي تعريف تولي به بعد و قرب و بعد و قرب به جهت ـ
  شود. مي تعريف بعد و قرب به جهت حسيني: المسلمين و االسالم حجت

 شود؟ مي تعريف ... و غايت و مقصد به هم بعد بو قرب پس س:
 اين گوييد مي يعني شود. مي تعريف ل)متعا (خداي مولي به بعد و قرب خير، حسيني: المسلمين و االسالم حجت

  المحسنين) به (قريب اهللا رحمه به است قريب موضوع
 نه؟ يا باشد بايد مفاهمه قابل اوليه حد كه است جا همين اساسي سئوالي يعني حسيني: برادر

 ذهني تراشيده مفاهيم نه است حق حضرت تعلق طرف ـ
 هم االن ديگر عبارت به است. آن از مؤخر »فهم« كه است جا ينهم صحبت اصالً حسيني: المسلمين و االسالم حجت

 نيست تعطيل خالصه و حتماً بلي، داريد؟ تعلق و متعال خداي به ربط شما آيا كرد) خواهيم مختلف مراتب در را علم بحث
 نه يعني ابداص كنيد؟ تشبيه را متعال خداي توانيد مي مثال عالم در آيا لكن و نيست بسته خدا و شما بين راه يعني

 هم را سازها مجسمه بهترين و  است!! تر خواره چكش خرما چون بگوييد توانيد مي نه و بسازيد!! خرما با را خدا توانيد مي
 هيچ با و طال با نه و خرما با نه را خدا خير، بشاد!! پيدا هم هايش مژه صورتش، رگهاي حتي كه بسازند طوري كه آورم مي
 هم طال با و ساخت توان نمي خرما با كه است درست بگويد و شود تلخ اوقاتش كسي اگر حاال ساخت. توان نمي يك
 بسازيد. توانيد نمي هم مفاهيم با گوييم مي است؟ ممكن كه »مفاهيم« با اما شود نمي
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 هك را موجودي آن لوازمات و ذهني مفاهيم درواقع شما يعني است. طور همين كه عمالً شاهرودي: حسيني برادر
 نيست. اين از غير و دهيد مي قرار مبدأ كنيد مي توصيف

 قلبي ربط توانيد مي آيا كنيد) عنايت جواب به (خوب كه جاست همين مطلب حاال حسيني: المسلمين و االسالم حجت
 (مسلم كنم؟ مي امر اين متوجه را »پرستش« بگوييد توانيد مي يعني سازيد؟ مي ذهنتان با كه كنيد چيزي آن به متوجه را

 ذهني) هيئت (اين شرط اين به مشروط خداي بگوييد كه دهيد قرار اي بگونه را مطلب اين توانيد مي آيا عبارتي به و خير)
 و كن تسبيح هم كردنت تسبيح از كن تسبيح مرتباً هم باز و كن تسبيحش خودت ادراك از گوييد مي اينكه يا پرستم! مي

 كن. عجز اعالم مرتباً
 را ارتباطتان حقيقت در داريد، ربط چون بلكه نيست كه تعطيل خير، گويم مي است تعطيل پس كنيد، السئو اگر حاال

 ابزار ذهن بلي، دهد؟ مي انجام خارج به نسبت كه تحليلي مثل كند تحليل را انسان تواند مي ذهن آيا حاال كنيد، مي تنزيه
 يعني روح. خود حتي به نسبت كجا؟ در باز ذهن، ودخ به نسبت دركجا؟ باز عينيت، به نسبت كجا؟ در است. تصرف

 شما يعني دارد. قدرت هم آنجا در كه برسد اخالص بخود كه آنجا تا دهد، قرار تحليل مورد را (اوصاف) ها رابطه تواند مي
 تمثل عالم شما تصرف يعني كنيد. استفاده كردن تصرف براي ابزار اين از توانيد مي بخواهيد كه جائي هر و داريد فاعليت

 در را امر اين يعني كنيد؟ امر اين به متوجه را تعلق ذات توانيد مي آيا حاال ولي دهيم. مي توضيح آن درباره بعداص و است
 همين و شد تمام ديگر كردم تصبيح وقتي بگوئيد توانيد مي آيا يعني ابتداً. كنيد؟ (وارد) دخيل خودتان پرستش ذات

 به تولي يعني يدهد نم تولي معني اصالً و نيست افتقار معناي مطلب اين (كه ابداً يد،ده مي جواب است؟! خوب تسبيح
 محور به نسبت را شما جايگاه شد گفته كه مجموعه اين اساس بر گوييم، مي حال هر به نكنيد). چنين كه است اين مولي

 با خورد بر« يعني كرديد معين اعلها)ف ساير به (نسبت دوم رتبه در را جايگاهتان بعد و كرد معين نسبي) صورت (به
 آنها با خودتان محور حول كه بود انگيزه رتبه در بار يك آنها تصرف شما، در آنها تصرف يعني فاعلها به برخورد »فاعلها
 براي يعني داريد. برخورد آن با هم ديگر بار يك اين از بعد و شد معين »ظرفيت« فعلتان براي نتيجه در و كرديد مقابله

 حول البته بود، كيفيت هم آنجا شد؟ چه »انگيزه« با فرق پس شود. معين خواهد مي »وصف كيفيت« »تصرف كيفيت«
 نظام با شديدي برخورد يك خواهيد مي حقيقت در يعني بشود. تصرف كيفيت به تبديل خواهد مي حاال ولي جهت. كيفيت

 را شما جايگاه خواست مي نظام اول، مورد آن در باشيد. اشتهد نظام در تصرف توانيد مي برخورد اين از پس كه كنيد پيدا



١٤٨ ···········································································································································································  
 مولي به نسبت را خودتان جايگاه شديد كه امدادي و گيري جهت با مقابل) (در شما و ببرد كند) نمي (فرقي باال يا پايين
 كرديد. معين
  موال طرف از نظام در فاعل تصرف ـ ٣

 تمثل نظام مجموعه) (در فاعليت اين انجام در باشيد. داشته موعهمج در فاعليت مولي طرف از خواهيد مي حاال ولي
 به تبديل و خارج وصف ازمرتبه كه است آگاهاهيهايي خود كيفيات و حدود تمثل نظام گوييم مي و كند ي پيدا مورد

 و مولي به تعلق گوييم مي بلكه عين و است ذهن و است روح گوييم نمي ديگر يعني دارد، قرار رتبه اين در و شده كيفيات
 روح كه همانگونه شودمي شما عيني عمل كه فاعليت نظام در تصرف و فاعليت نظام به شما نسبت و مولي به نسبت جايگاه

 به عيناً را فاعليتها و قابليتها و تمايالت اجتماع باب در بايد هم صورت همان به كرديد تعريف خود باب در را عين و ذهن و
 كنيد. معنا شكل همان

الطاهرين آله و محمد علي اهللا صلي و        
 



١٧٧٦ 
 فلسفه اصول مباني نظام واليت
 موضوع: تأثير جامعه در علم

 دوره: سوم
 ٩/١٠/٧٠تاريخ: 

 ٤٨جلسه: 
 فهرست:
 اي بر بحث جامعه ـ مقدمه

 الف ـ رابطه مسئله علم و واليت اجتماعي در مراتب مختلف قبل از اصالت واليت 
 مرتبه اول ـ شناخت و معرفت به معناي سنجش في الجمله

 مرتبه دوم ـ شناخت و معرفت به معناي اشراف بر رابطه  
 مرتبه سوم ـ شناخت و معرفت به معناي وحدت تركيبي اختيار و علم 

 شود، حوزه اداراكت روحي ـ ذهني ـ حسي علم، سه حوزه و منشأ براي ادراكات مطرح مي ـ دراين سطح از تعريف
 ـ در اين سطح از تعريف علم، هماهنگي سه منشأ ادراك معيار صحت بود

 شديمـ در اين سطح از تعريف علم، براي جامعه نيز سه دسته اوصاف سياسي ـ فرهنگي ـ اقتصادي قائل مي
 و واليت اجتماعي بر اساس اصالت واليت ب ـ رابطه مسئله علم 

 ـ در مرتبه فاعليت تعلقي، تولي به واليت باالتر اصل در پيدايش نظام اوصاف است  ١
 نمايدـ در اين رتبه، فرد ابتدائاص از موال تقاضا مي

 شود ـ بعد از تقاضا به ميزاني كه متناسب با نظام باشد تأئيد مي
 ور در پيدايش نظام اوصاف است ـ امداد موال بعد از تقاضا مح

 ـ فاعليت تصرفي در دو مرتبه، نسبيت (فاعليت تمثلي) و تعيين كارائي اجتماعي: ٢
 شودـ الف ـ در اين مرتبه فرد براي تصرف داراي ابزار يا نظام تمثل مي ٢

 ـ نظام تمثل فرد صورت متناسب و متنازل عالم در وضعيت خودش است 
 به موال تولي و نسبت به مادون تصرف است (نيابت از موال در تصرف) ـ دراين مرتبه نيز نسبت

 شودـ در اين مرتبه با برخورد با ساير فاعليتها جايگاه فرد در نظام معين مي
ـ ب ـ در اين مرتبه، مرتبه پيدايش حدود و كيفيات ذهني است ـ كيفيت انعكاس نظام فاعليت و نفوذ فاعلهـا در      ٢

يعني در مرتبه ا ول جريان اوصاف و در مرتبه دوم جريان صور دهد. وذ فاعلها، حدود را تحويل ميهم است ـ انعكاس نف
 كند و در مرتبه سوم جريان كيفيات خارجي را معين مي

 ـ فشارهائي كه از طرف نظام فاعليت وجود دارد دو جناح است جناح ملكوتي و جناح ابليسي 
 فاعليتها و پيدايش تكيف است ـ مرتبه تكيف مرتبه برخورد با نظام ١
 ـ مرتبه تبدل مرتبه دوم برخورد با نظام فاعليت و پيدايش مفهوم آن تكيف است  ٢
 ـ مرتبه سوم تمثل است كه مرتبه نظام پيدايش كردن تمثالت است  ٣

 ـ ورود به بحث جامعه 
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 الف ـ فرق واليت تكويني و واليت اجتماعي 

 شوددرت اعطا ميـ در تعلق به ولي تكويني اصل ق ١
 ـ اصل قدرت اعطائي را بايد در عمل ذهني نيز بكار بست 

 هاي عقلي در باب تشكيالت هم ضروري است ـ دقت
 ـ عالوه بر تعلق به واليت تكويني به واليت اجتماعي هم بايد تمايل باشد ٢

 ب ـ تفاوت ولي تكويني و تاريخي
 ـ واليت تكويني مربوط به كل كون و مكان است  ١
 ـ واليت تاريخي ائمه اطهار (ع) به اين معنا است كه در هدايت تاريخي بشر ركن اند ٢
 ـ واليت اجتماعي مرتبه نازله واليت اريخي است (يعني حكومت بر رشد در يك زمان خاص) ٣
 ـ واليت اجتماعي حتماً با تولي مردم همراه است  ٤

 ـ ذهني ـ عيني  ج ـ اثر واليت ظاهري اجتماعي در توسعه وضعيت روحي
 ـ تمايالت به ولي علت پيدايش قدرت است  ١
 ـ بعد از تمايالت مرتبه پيدايش قابليتها و فرم گيريها و فرهنگ است  ٢

 ـ موضوعات طرف عالقه متناسب با سطوح مختلف متفاوت است



 
 بسمه تعالي

 ـ مقده اي بر بحث جامعه 
المسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم ... بحث درباره ارتباط علم با جامعه بود و قبـل از ورود   حجت االسالم و

بود، بعـد از  » واليت«(از باب مقدمه بحث جامعه) يك موضوع در امر جامعه تمام شده (ولو به نحو اجمال) و آن مسئله 
 ين توسعه هم بايد در جهت خاصي باشد.وجود حقيقي و توسعه اي دارد و حكومت بر ا» جامعه«فرض اينكه 

 الف ـ رابطه مسئله علم و واليت اجتماعي در مراتب مختلف قبل از اصالت واليت 
شود؟ چند نحوه برخورد داشتيم كه متناسـب بـا   مي» واليت اجتماعي«مربوط به » علم«حاال ببينيم چگونه مسئله 

 رسد:. كه به عرض مييك سطوحي از مطلب و متناسب با يك حدود اوليه اي بود
 مرتبه اول: شناخت و معرفت به معناي سنجش في الجمله

گفتيم قابل انكار نيست. مي» سنجش في الجمله«است و » سنجش في الجمله«گفتيم كه انسان داراي يك وقت مي
كند. نفي مي، خود اين مطلب خودش را »تواند چيزي را بسنجد و قدرت سنجش ندارد انسان نمي«كه اگر كسي بگويد، 
 شديم.چيست نمي» شناسائي«و اينكه اصالً » توصيف شناخت«و ديگر وارد به بحث 

 مرتبه دوم: شناخت و معرفت به معناي اشراف بر رابطه
شويم و لكـن شـناخت را بـه معنـي از خصوصـيات       يك سطح ديگر از مطلب اين است كه وارد توصيف شناخت مي

به معني اشراف بر رابطه هست و به نحو في الجمله ربطش را » شناخت و معرفت« گوييمكنيم. يعني مي انسان معنا مي
گفتيم اگر شناخت (جهراً و قهراً) تحت رابطه انجام بگيرد، در تعريفتان باشد (يعني جريـان  كرديم. ميبا اختيار ذكر مي

سيب را قرمـز و  » عليت«دارد، عليت، علت حدود علم باشد مثل علت حدوث كيفيت در مثالً سيب) ديگر اشراف معنا ن
كند (بنا به بحث اصل بودن عليت). پس يك چيزي بايد باشد كه حكومت بـر  كندو ليموي ترش را ترش ميشيرين مي

شد، يعني اشـرافي   مي» اشراف«گفتيم. بنابراين تعريف، علم، برابر مي» اختيار«رابطه داشته باشد و حاكم باشد و به آن 
 دارد، اين هم يك سطح از مطلب بود. كه شخص مختار، (مكلف)

 مرتبه سوم: شناخت و معرفت به معناي وحدت تركيبي اختيار و علم 
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گفتيم كه، مطلب بيش از اين است. بايد تعلق فاعليت با علم (با هم) واقع بشوند. يعنـي يـك   در يك سطح ديگر مي

م مقدم بر اختيار است و نه اختيار مقدم بر علـم  وحدت تركيبي پيدا كنند تا اينكه اين اشراف حاصل شود، يعني نه عل
 شوند.است بلكه هر دو متحداً پيدا مي

 شود، حوزه ادراكات روحي، ذهني و حسي.ـ در اين سطح از تعريف علم، سه حوزه و منشاء براي ادراك مطرح مي
روحي، ذهني و حسي بودند. اما  كرديم كه آنها عبارت از ادراكات البته نهايتاص سه عرصه (زمينه) براي آنها ذكر مي

گفتيم اگر هر يكي  گردانديم. مي چرا سه تا هست؟ اين مطلب را (غير مستقيم) به بداهت و غير قابل انكار بودنش بر مي
 شويد. از اين سه تا را اصل درتوصيف قرار بدهيد، دچار مشكل مي

 بود ـ در اين سطح از تعريف علم، هماهنگي سه منشاء ادراك معيار صحت
پذيرفتيم. يعني دوئيت و تغاير اينها قابل انكار نيست. انسان حاالتي را يعنس سه تا و هماهنگي بين اين سه تا را مي

فهمد، و همان گونه كه تغيارهايي را بين اشياء حس يابد، همان گونه كه سنجشهائي در ذهن خودش ميدر خودش مي
د كه وجود سه منشاء براي درك قابل انكار نيست. پـس همـاهنگي ايـن    توانيد بگوييكند و عين همين مطلب را ميمي

با » حاالت روحي«سه اصل در صحت ادراك و منشاء آن است و ادراك تغاير اينها قابل انكار نيست. يعني ادراك اينكه، 
اين اسـاس   غيريت دارد، امري غير قابل انكار است، بر» هاي خارجيحس«سنجشهاي نظري غيريت دارد و آن هم با «

 كرديم.(يعني بحث وحدت تركيبي) تقسيم به ادراكات روحي، ادراكات ذهني و ادراكات حسي مي
 شديم.ـ در اين سطح از تعريف علم، براي جامعه نيز سه دسته ا وصاف سياسي، فرهنگي، اقتصادي قائل مي

 ٢ـ امور سياسيي   ١بل انكار هست. گفتيم سه دسته از اوصاف جامعه هم غير قا رسيديم مي مي» جامعه«و وقتي به 
ـ امور اقتصادي. و تعريف اين سه تا را (در جامعه) با تغيار في الجمله و غير قابل انكار بودنشان تمـام    ٣ـ امور فرهنگي 

كرديم بدون اينكه بتوانيم حدود خاصي را براي آنها تمـام كنـيم. يعنـي اشـياء عينـي، ارتكـازات و تمـايالت. البتـه          مي
» شـخص «گوييم كـه   مي» روابط سياسي«است وقتي » شخص«و گاهي هم » مفهوم«، »شيء«، گاهي »ميل موضوع«

 باشد. تا اينجا مطلب تمام بود.
 ب ـ رابطه مسئله علم و واليت اجتاعي براساس اصالت واليت
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به فاعل باالتر (كه مسئله تولي فاعل » اصالت واليت«كنيم. درسطح بحث را اين چنين مطرح نمي» جامعه«اما حاال 

 مطرح است تا فاعل باالتر فاعليت در فاعليت او بكند يعني فاعليت او را سرپرستي كند)
 ـ در مرتبه فاعليت تعلقي، تولي به واليت باالتر اصل در پيدايش نظام اوصاف است ١

انسان اسـت، و در  » نظام اوصاف» اصل در پيدا شدن» تولي به ولي باالتر«رسيد گفتيم، » ذهن«وقتي اين بحث به 
 دانستيم.» نحوه ارتباط انسان بامحور يا ولي باالتر«حقيقت نظام اوصاف و ميدان و حركتهاي رواني را 

 نمايد ـ در اين رتبه فرد ابتدائاً از موال تقاضا مي
ي يك ظرفيت، بعدهم گفتيم، پس از اينكه فرد (ابتدائاً) تقاضا كرد (البته خود تقاضا هم باز قابل تعريف است كه دارا

يك جهتي و يك عامليتي در فعل و اثرش هست) يعني خودش ابتدائاً داراي يك تعلقي است كه آن تعلقش هـم عـين   
اسـت. چگونـه فـاعليتي؟ و    » فاعـل » «ارتباطش با موال«است. پس در » فاعل» «تعلق«ذاتش است. يعني نسبت به آن 

ودش معين كند؟ و چه جهتي را (الهي يا مادي) داشته باشد؟ اينكه در آن ظرفيت چه بكند؟ و چگونه جايگاهي براي خ
اش (خداي متعال) چه چيزي را محقق بكند؟ اين نسبتش هم باز داراي جايگـاهي اسـت.   و در نحوه ارتباطش و با ولي

كنـد و بعـد (بـه    يعني يك ظرفيت طبيعي و فطري دارد و يك ظرفيت عملي دارد كه در اين ظرفيت عملش تقاضا مي
 شود.ري كه الزم باشد) تعيين ميمقدا

 شودـ بعداز تقاضا به ميزاني كه متناسب با نظام باشد تأييد مي
اش محور اوصاف روحـي  پس از تقاضا كردن و (سپس به ميزاني كه متناسب با نظام است) تأييد شدن، جهت تعلقي

كنيم. هر چند اين ميدان هم اثبات ير نميبه معناي خاص يك ميداني از ادراكات تفس» روح«شود، در اينجا ديگر او مي
شـود، يعنـي بـر    بشود و بعداص هم بگوييم كه يك حاالتي هم دارد (عيبي ندارد) و لكن تعريف از آن كامالً عوض مـي 

اساس نظام واليت، تعريفش نحوه ارتباط او به موال و آثاري كه دارد خواهد شد، آثـار در چـه چيـزي؟ در فشـاري كـه      
خواهد به يك شـكلي و بـه يـك كيفيتـي      به نفس تعلقاتش دارند. يعني تعلق او به موال را هر فردي مي فاعليتها نسبت

 درآورد.
 ـ امداد موال بعد از تقاضا محور در پيدايش نظام اوصاف است
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گيرند در نتيجه شود) آن كيفيتها، حول اين جهت شكل مي و لكن اين جهتي كه اين فرد دارد (و امدادي هم كه مي

بعـد از پيـدا كـردن    » حساسـيت «شود و لـذا  تمام مي» نظام اوصافش«شود. يعني اش تمام مينظام ارزشي في الجمله
 بيند.را (در رتبه بعد) ببينيد مسلم با حساسيت مي» دنيا«خواهيد است. حاال كه مي» اوصاف«

 اعي:ـ فاعليت تصرفي در دو مرتبه، نسبيت (فاعليت تمثلي) و تعيين كارائي اجتم ٢
برخورد به نظـام  «كنيد؟ معنا، خواهد دنيا را ببيند يعني چه؟ و معناي علم را چه مي حاال اگر سئوال شود اينكه مي

» نظـام «خواهد به گوييم. حاال ميمي» فاعليت تعلقي«پيدا كرد كه به آن » محور«يك ربط به » شيء«است. » فاعليت
گـوييم. بـراي   مـي » فاعليت تصرفي«ايگاه خودش را معين كند كه به اين برگردد و در روبروي فاعلها، فاعليت كند تا ج

مشخص » صور«كه در اين جايگاه و نسبيت، » معين شدن جايگاه ونسبت«دو ميدان است. يكي » فاعليت تصرفي«اين 
 شوند.مي

 شودـ الف ـ در اين مرتبه فرد براي تصرف داراي ابزار يا نظام تمثل مي ٢
شـود و  شد در مرتبه دوم، داراي ابزار مـي » وصف«شود همانطوري كه در مرتبه قبل داراي بزار ميو اين فرد داراي ا

است و ثمره فاعليتي كـه نسـبت بـه    » اوصاف«، پيدايش »فاعليت تعلقي«ميكند. پس ثمره »  تصرف«در مرحله سوم، 
 و حول محور عملكرد اين است.يا صورت متنازل از نظام فاعليت در درون اين » نظام تمثل«نظام دارد پيدايش 

 ـ نظام تمثل فرد صورت متناسب و متنازل عالم در وضعيت خودش است
توانـد صـورت عـالم را بخوانـد؟      كند نسبت بـدهيم و بگـوييم حـاال مـي     توانيم به اين نظامي كه پيدا مي حاال آيا مي

هست و متناسب با وضعيت خودش. يعني  متناسب با تصرف در عالم در دستش» ابزار تصرف«گوييم: ابداً بلكه يك  مي
گذاريـد يـك چيـز     فهمد و پيش عارف كه مـي  گذاريد، يك چيز مي چه؟ يعني يك آيه قرآن را شما پيش يك فقيه مي

فهمد. فهم او (امام معصوم) فهم حقيقي از  بريد به گونه ديگري مي فهمد و وقتي هم خدمت امام معصوم مي ديگري مي
توانيد بلوغ پيدا كنيد به نحوي كه معصوم يا   تناسب با مرحله ظرفيت بندگيتان است. شما نميآيه است ولي فهم شما م

كنيم مطلب چگونه اسـت؟ خـوب، مسـلم     اولياء باالتر را بفهميد. پس نسبت به اين بحث هايي كه درباره محور و ... مي
اين فهم شما، ابزار خدمتگزاري شماست و  شويد، يعني چه؟ يعني اينها را هم در مرحله فهم عبادت خودتان متوجه مي
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ابزار كوچكي كردن شماست نسبت به موال، (تولي در مرتبه مادون) يعني گاهي تولي بـه نفـس تعلـق بـود ولـي حـاال       

 داريد؟ در تصرف كردنتان.» تولي«داريد، در چه چيزي » تولي متكيف«گيرد يعني ، با اين ابزار انجام مي»تولي«
 ز نسبت به موال تولي و نسبت به مادون تصرفاست (نيابت از موال درتصرف) ـ در اين مرتبه ني

است. سرپرستي شما نسبت به موال » واليت«است، هر چند نسبت به مادون » تولي«پس نيابت شما نسبت به موال 
 ست.ا» تصرف«است (ولي تعلق صورت يافته و شكل پيدا كرده در نظام) ولي نسبت به مادون » تعلق«عبادت و 

 شود. ـ در اين مرتبه با برخورد با ساير فاعليتها جايگاه فرد در نظام معين مي
حاال يك چنين ابزاري را پيدا كرديد يعني با ساير فاعليتها برخورد كرديد و در رتبـه دوم الـي مـا شـاء اهللا جهـاتي      

خواستند در تعلقاتتان تصرف  ميخواست در شما تصرف كند. در رتبه اول (نظام فاعليت)  وجود داشت و هر كدامش مي
كشيدند شما هم يك ظرفيتي داشتيد كه بر اساس چگونگي تعلق به مـوال پيـدا   كنند وشما را اين طرف و آن طرف مي

خواهيد غير از پيدايش  كردن و اينكه چه نحوه فاعليت كرده باشيد (به همان نحو) نظام اوصاف شما معين شد. حاال مي
شما، ظرفيت وزن مخصوص، يا وضعيت شما در عالم تكوين كه در رتبه اول بود و اوصاف  ظرفيت (كانه حجم مخصوص

خوهد معين بشود. مثالً اگر آهن شديد، حاال كـه آهـن شـديد     شد) دررتبه دوم كارايي اجتماعي شما مي شما معين مي
توانيـد در چيزهـاي    و مـي  توانيد چوب را ببريد خيلي محكم خواهد بود. يعني توسعه قدرت شما در حدي است كه مي

خواهيد تكه آهن بشويد كه در يك ميكروفون قرار دارد و صداي شخصـي مثـل حضـرت ا     مختلف نفوذ كنيد و حاال مي
خواهيـد نعـل مـثالً    مام خميني(رضوان اهللا تعالي عليه) را به ديگران برسانيد و در نتيجه علم اسالم را بند كنيد ويا مي

» نعل«براي اسب الزم نيست. » نعل«خواهيم بگوييم ، مرحله دوم است. نمي»كارايي«اين  فالن اسب شويد! به هر حال
و پيچ و مهره هم الزم است و آهن براي اين ميكروفون هم الزم اسـت.  » تيرآهن«هم براي اسب الزم است همانطور كه 

يـر از حجـم مخصـوص و زن    در عالم در جاهاي مختلف الزم است. به هر حـال ايـن قسـمت دوم، غ   » آهن«بلي مسلم 
 گوييد فاعليتش درست بشود، متصرف شود.كنيد. در مورد اولي ميمخصوص نظام را براي كارايي اش معين مي

 ـ ب ـ در اين مرتبه، مرتبه پيدايش حدود و كيفيات ذهني است ٢



١٥٦  ···········································································································································································  
ديگر به لسان ساده است. به عبارت » فاعليت«خوهيم بگوييم، مبدأ پيدايش حدود و كيفيات ذهني،  به هر حال مي

داشته باشد » كيفيت«، تعلق به »فاعليت«اصل باشد حركت محال است. اگر » كيفيت«خواهيم بگوييم اگر در عالم  مي
 دهد). حركت محال است (چون بنابه بحثهاي فلسفي گذشته سكون را نتيجه مي

 ـ كيفيت انعكاس نظام فاعليت و نفوذ فاعلها در هم است 
حاصل شود در اين صورت » نظام فاعليت«ما به تبع » كيفيت«شود و » كيفيت«عكاس فاعليت ما ولي اگر بالعكس ان

، »نسـبيت «اسـت.پيدايش  » نفوذ فاعلها نسبت بـه هـم  «هويتي جز هويت متأخر تبعي نداند هويتش، هويت » كيفيت«
 است.» نفوذ فاعليتها«هويت 

مرتبه اول جريان اوصاف و در مرتبه دوم جريان صعود و در ـ انعكاس نفوذ فاعلها، حدود را تحويل ميد هد، يعني در 
 كند. مرتبه سوم جريان كيفيات خارجي را معين مي

شود و  مي» حدود«شود. در يك مرتبه اش انعكاس نفوذ،  مي» حدود«كنند،  حاال انعكاس نفوذي كه فاعليتها پيدا مي
» تصـرف «كنـد و در مرتبـه ديگـرش،     را معين مـي » صورت«كند در مرتبه ديگرش،  را معين مي» ظرفيتها«در نتيجه 

و از مرتبه صورت بـودن  » صورت بودن«به مرتبه » وصف بودن«(در نظام) كيفيت را از مرتبه » فاعليت«كند. يعني  مي
جريان كيفيات «و بعد » جريان صور«، بعد »جريان اوصاف«است يعني » وصف«رساند. اول  مي» تجسم عيني«به مرتبه 
گويند ميكروفون، قند و چاي، موكـت، ضـبط صـوت و ...     ر سه اينها كيفيت هستند، چه در آنجائي كه ميو ه» خارجي

درست شده است كه اينها كيفيات عيني خارجي اند. و البته كيفيتي هم هستند كه ملحق به شما هستند. يعنـي شـما   
ند، در رتبه قبلشان كيفيات صور هسـتند و  كند. حاال اين كيفياتي كه در خارج متحد نفوذ قدرت (بسط قدرت) پيدا مي

در رتبه باالترشان كيفيت اوصاف هستند، درهر سه رتبه از كيفيت (چه كيفيت وصف و چه غير آن). كيفيت وصف مثل 
شود. يعني روح رشد دارد، يك وقتي ضعيف بود و حاال قوي شد. حاال بر فـرض كـه شـما     كيفياتي كه در روح پيدا مي

است. يعني بگوييد براي روح هم دو حيث وجود دارد، يك حيث فاعليت » نظام اوصاف«غير از » ليتنفس فاع«بگوييد، 
كنند و يك جايي هم بگوييد روح از ايـن   ووحدتش و يك حيث كثرتش. و بگوييد اوصاف هم فرضاً با خود روح فرق مي

يعني اگر براي روح رشد قائل شديد، به  گوييم ما به اين مطلب قائل نيستيم) تواند خالص شود. (به فرض مي اوصاف مي
هر حال فاعليتي براي پيدايش آن كيفيت الزم دارد ولي اگر گفتيد كه اين وحدت و كثرت خود فاعليت هست، (ايـنهم  
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البتـه توسـعه تعلقهـا در سـه قسـمت،      » توسعه تعلقهاست«به » توسعه فاعليت«يك حرف است) و اگر گفتيد كه خير 

 كنيم. ش است كه اينها را در جاي خود بحث ميظرفيتش، جهتش و موضوع
آيا حاال هم «گفتيم تكيف، تبدل، تمثل  انعكاس فاعليت است همان گونه كه قبالً مي» كيفيتها«گوييم  حاال فعالً مي

 گوييم. گوييم، بلي حاال هم مي مي
 ـ فشارهايي كه از طرف نظام فاعليت وجود دارد و جناح است ملكوتي و جناح ابليسي

آورند تا تصرف نسبت به اشياء شـكل ديگـري بشـود،     گاهي به اين صورت است كه فاعليتها فشار مي» تكليف«ولي 
گفتيم آثاري كـه از جهـان (از    گيريد؟ بلي ما قبالً هم مي حاال آيا اين فعاليتي كه فاعلهاي متعدد دارند از اشياء هم مي

آدمها هم بود و اثار جاذبه عالم، جاذبه كره هم بـود و همـه اينهـا بـا      آيد آثار كوه و دشت و بيابان بود و آثار خارج) مي
گوييد يك مقام واليتي داريم. كه محور است و آن اصل در پيدايش نظام فاعليت تصرفي و فاعليت  يكديگر بود شما مي

گوييد كـه   شما ميتبعي عالم است. و طبيعتاً او در كل جهان هم محور است. در كوه ودشت و بيابان هم آن چيزي كه 
اينها قوانين دارند خاصيت دارند و ... اينها حول تبعيت از وجود مبارك اوست. يعني به خواست و فاعليت ولي تكـويني  

كند  گذارند. ابليس هم چيزي درست مي شود و اينها اثر بر شما مي عالم (باذن اهللا تبارك و تعالي) اين چيزها درست مي
ضمناً » ولي تكويني«گذارند. پس  كنند و بر شما اثر مي مين طور انسانها هم چيزي درست ميگذارد. ه و بر شما اثر مي

گذارد، حضور  رسد و بر شما اثر مي فرستد و اينها به گوش شما مي هم هست، آيه قرآن و حديث هم مي» ولي تشريعي«
 گذارند. كه در نظام فاعليت هست بر شما اثر ميذگارد. به هر حال ائهم نار و نور و آنچه  او در تمام مراتب بر شما اثر مي

 ـ مرتبه تكيف مرتبه برخورد با نظام فاعليتها و پيدايش كيف است ١
عوض كرديم و گفتـيم  » تصرف«چرا معني را از ». كيف«(در رتبه اول) براي پيدايش نفس آن تصور اوليه تان يعني 

ي جهت باشد يك حرفي است. و لكن اگر بنا شد كيفيتـي  با جريان عليت حاصل بشود و ب» تصور«؟ چون اگر »تكيف«
باشد كه تابع حساسيت شما (نظام اوصاف شما) پيدا شده باشد يك حرف ديگري است. البته يادمان نـرود تنهـا نظـام    

براي پيـدايش  ٠» حساسيت«معنايش اين است كه شما با » برخورد با نظام فاعليت«حساسيت شما نيست. اگر گفتيد 
 است) روبروي فاعلهاي متعدد ظاهر شديد.» تكيف«مفاهيم كه اولين حد 
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است، چرا؟ براي اينكه شما » جهت«(خود كيفيت به تنهائي) » نفس كيفيت«(حاال خوب عنايت بفرماييد) حد اوليه 

گوييد فرهنگ و تمام تمثالت و كيفيات تابع جهت الهي بودن يا مادي بودن است. پس جهت گيري آن از فاعليـت   مي
» حـد «گـوييم در پيـدايش مثـال     ليه شما مشخص شده يعني كيفيتهايش از نظر جهت مشخص شده است. ولي مياو

(يعني در رتبه پيدايش صورت) اولين » تمثل«است. ولي در » جهت«است. حاال حد در خود اين حد، چيست؟ آن حد، 
شده است، آول بايد كيفيتي بيايد و بعد قبالً » تمثل«و » تبدل«، »تكيف«است بحث » تكيف«چيزي كه بايد پيدا شود 

پيدا كـردن. چگونـه   » معنا«بايد شروع شود به باال و پايين شدن، جايگاه و نسبتش به ساير كيفيتها معين شدن، يعني 
شـود. حـاال در    گوييد همه مفاهيم هستند و معنايش نسـبت بـه مفـاهيم مختلـف مشـخص مـي       كند؟ مي معنا پيدا مي

خواهند يك گونه نظام براي شما درست كنند (درست بردار نيستند). اول كار خواستند در  نها ميگوييد آ مي» فاعليت«
خواهيد براي خودتان جايگاه كارايي معين كنيد و جايگاه  تصور شما تصرف كنند، چرا؟ چون شما االن در رتبه مثال مي

كند؟ پيدايش كيفيت يا صورت  چيزي را درست ميكند. ثمره اين برخورد چه  كارايي شما به ارايي آنها برخورد پيدا مي
شويد. حـاال   را. در چه مرحله اي؟ در نازلترين وجه. البته حول قدرتي كه شما ظرفيت كارايي پيدا كرده ايد و امداد مي

 آيا اين ظرفيت كارايي شما همه اش مربوط به خلقت شما است؟
كند؟ بلي حاال اگر ضد تهذيب عمل  ذيب بكنم فرق پيدا ميخير، مربوط به فاعليت قبلي شما و وصفتان است، اگر ته

كند؟ بلي، مسلم اين جنود، فشارها، جاذبه ها، تعلقها، فاليتها و تصرفهائي  كنم و به طرف دنيا پرستي بروم فرق پيدا مي
ملكـوتي  آيند، دو جناحند، يك جناح، جناح انبياء و جنـاج بـردن بـه طـرف      كه از طرف نظام فاعليت به طرف شما مي

كردن ذهن شما هستند. يعني اگر شما وضع جهت گيري، وضع ا وصاف و وضع تعلقتـان را بـه خـداي متعـال درسـت      
رويد و اگر خير، چنين نشـد،   شود و به اين طرف (حق) مي رسد، وضعتان درست مي مي» تصرفات«كرديد وقتي هم به 

اسـت و  » كيـف نفسـاني  «گفتيـد،   قبالً به درك ميكنيد. حاال  شويد و بر ضدش حركت مي آن طرفي (طرف باطل) مي
نداشـت و  » فاعليـت «و » عليـت «شـود (و البتـه در    است مثل خاصيت خربزه و خيار مي» كيف نفساني«بحث شد اگر 

اصل » فاعليت«به ميزان عشقي كه به موال دارد (يعني اگر » فاعليت«اشكاالت ديگري كه قبالً بحث شده است) در اين 
حاصـل  » كيفيـت «شـود) در ايـن برخـوردش اول،     شـود و اال ممتنـع مـي    حساب و همه اينها ممكن ميباشد، عقاب و 

 شود.  مي
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 ـ مرتبه تبدل مرتبه دوم برخورد با نظام فاعليت و پيدايش مفهوم آن تكيف است ٢

دوم است. اين » زور ورزي«شما، » تبدل«و دوم اينكه باز آنها سعي دارند جايگاه آن كيفيت را عوض كنند، يعني در 
معنـا دار شـدن آن   «دهـد پيـدايش    در زور ورزي دوم (در برخورد به نظام فاعليت در مرتبه دوم) آنچه كه نتيجـه مـي  

گذاريد. صورت اوليـه،  هست يعني نسبتش به ساير كيفيات برابر است با آن چيزي كه شما اسمش را معنا مي» كيفيت
 به معناي باالجمال داشت.

 ل است كه مرتبه نظام پيدا كردن تمثالت است ـ مرتبه سوم تمث ٣
رسد ديگر معناي تفصيل نسبتي را دارد. بعد اين معناي بالتفصيلي كه  كه مي» تمثل«، به »تبدل«ولي وقتي بعد از 

 كند. براي تك تك مفاهيم حاصل شده است، قابليت تبديل شدن به نظام تمثل را پيدا مي
 ـ ورود به بحث جامعه

شويم. يعني تـا اينجـا مقدمـه اي بـراي بحـث       مي» جامعه«كنيم و سريع وارد بحث  در اينجا تمام مياين مطلب را 
گوييم تمايالت، حول تولي به يـك   جامعه بود و اشاره اي به بحثهاي گذشته (با حفظ توضيح). حاال در بحث جامعه مي

 گيرد. شكل مي» ولي اجتماعي«
  الف ـ فرق واليت تكويني و واليت اجتماعي

فرق دارد. يعني شخص يك ارتباطي به » ولي تكويني«گوييم قطعاً با  يادمان نرود كه مرحله واليتي كه در اينجا مي
 ولي تكويني دارد كه آن امر سر جاي خودش محفوظ است.

 شود ـ در تعلق به ولي تكويني اصل قدرت اعطاء مي ١
از ولي تكويني يعني ائمه طاهرين (صـلوات اهللا علـيهم    كند. و آن ارتباط اصل است و در رشد هائي كه فرد پيدا مي

اجمعين) عن اهللا تبارك و تعالي (ربوبيت مطلقه الهيه) تا برسد به آن مقداري كه براي دعاي مؤمن براي مؤمن ديگري 
 سهم داده شده است.

گوييـد زيـارت    ما مـي گيرد. شـ  گيرد، كارهايي در معنويت انجام مي يعني يك كارهايي در دستگاه تكويني انجام مي
فالن امامزاده بزرگوار ختم مثالً خدمت حضرت معصومه سالم اهللا عليها رسيديم و ايشان را به صديقه طـاهره (صـلوات   
اهللا عليها) قسم دادم يا به وجود مبارك حضرت موسي به جعفر قسم دادم و از آنها خواسته ام كه آقا ما را كمك كنيد. 
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كند. در وضعيت تعلقهاي شما صحبت نم. ولـي بـه هـر حـال شـكي       يم و حتماً اينها اثر ميما در غلبه بر نفسمان عاجز

نيست كه آنها اثر دارد. مثالً اهل گريه هستم، اهل دعا، روزه، مصيب مدح اهل بيت طاهرين و ... اينها اثر دارند. و لكـن  
ش كنيد!!ك چطور شد؟ خوب ائمه(ع) به شما گوييم، به امان خدا رهاي رسيم (در آنجا) مي وقتي در كارائي اجتماعي مي

گوييد (مثالً عرض  سرمايه دادند يعني شما رفتيد و از آنها سرمايه خواستيد و آنها هم به شما سرمايه دادند ولي حاال مي
ه شما كنم) اين لطفي كه آنها كردند و اين وسيله را در اختيار ما گذاشتند بگذارم گوشه خانه باشد؟ مثالً كامپيوتر ب مي

كنيم و گذشته ايم روزي يك ساعت با آن بازي كنيم!! اين درست نيست. اگر  دادند بگوييد براي بازي از آن استفاده مي
را گفـتم  » كيفيـت «دهـيم مرحلـه آخـر     شما اين را خواستيد بايد خرجش هم بكيند، حاال در چه چيزي؟ جـواب مـي  

ـ درعينيت، خوب واليـت ائمـه     ٣ـ در صورتها   ٢وصاف روحي ـ در نظام ا  ١چيست؟! سه رتبه براي كيفيت گفته شد، 
 طاهرين(ع) در اوصاف خواستيد و نزديك هم شديد(اصالح شديد)

 ـاصل قدرت اعطائي را بايد در عمل ذهن نيز بكار بست
لـي  ولي وقتي به مثال رسيديد رهايش كنيد؟!! مثالً وقتي قدرت و توانايي به شما دادند و آمدند براي عمل كـردن و 

 دهم! به عمل ذهني كه رسيديد بگوييد من عمل ذهني را براي يك قسمت خاص قرار مي
 ـ دقت هاي عقلي هم در باب احكام تكليفي وارزشي و هم اخالقي بايد صورت بگيرد

گوييـد آن را خـودم تعريـف     گوييد براي فهم احكام الهي. فهم احكام را چه ميدانيد؟ مـي  مي گويم چه قسمتي؟ مي
روم، بعد اگر سئوالي شود نسبت به امور توصـيفي عـالم؛ امـور     (يك دسته اش را) و دنبال همين يك دسته ميكنم  مي

روش اخبـاريين را  » حـوزه «كنيد؟ (خوب عنايت كنيد) يعني اگر كسي واقعاً سئوال كند و بگويـد آيـا    ارزشي چكار مي
كه فقه را به روش امين استر آبادي تـدريس كنـد.    گوييم بلي. يعني االن ما هيچ مدرسه قوي اي نداريم ترك كرده مي

كنيد؟! شما در آنجا (امـور فقهـي) بـر     ولي سئوال كنيد و بگوييد آيا شما در اعتقادات و اخالقيات، شبيه آنها عمل نمي
و احيانـاً  بايد لوازم روباط مفاهمه و لوازم كلمات را بسنجيم و آن را زير مهميز علم اصول ببريم «گوييد،  گرديد و مي مي

قواعد اصول عقليه و عمليه درست كنيم. خوب در اينجا هم (در باب اعتقادات) چهار تـا قاعـده اصـول عقليـه و عمليـه      
درست كنيد. (البته لزومي ندارد كه در باب اعتقادات، برائت و استصحاب و تخيير و اشتغال بيايـد، بلكـه اصـول عمليـه     
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گوييد، چنين كـاري نشـده    عقليه متناسب با باب اعتقادات) دراين مورد مي متناسب با بحث اعتقادات و اصول لفظيه و

 گوييم پس اين شبيه كار اخباريها شد. است خوب ما مي
 ـ دقت هاي عقلي در باب تشكيالت هم ضروري است 

ن يك قسمت از آن هم براي كفار باشد و ما كاري به قسـمت آخـري آ  «گوييد  حاال از اين هم بدتر آن است كه مي
شـود! در   شود و در نتيجه كار بر شما ضيق مـي  در اين صورت مسئله عيني واليت اجتماعي به آنها سپرده مي». نداريم

گويند ما ديگر كار به اينها نداريم!! كالً بحث تشكيالت و امثال آن بالمره در كتابخانه ي ما نيست و لكن يك  جواب مي
د. حاال آيا تشكيالت و نظام واقعاص الزم نيست؟ مسـلم اسـت كـه    بحث هاي ديگري به صورت خيلي مفصل وجود دار

 لزومش بداهت دارد (حاال ازاين صحبت بگذريم). اگر بنا شد فاعليت در ظهور كيفيت اصل باشد.
برادر حسيني شاهرودي: كدام يك از اين سه كيفيت اصل است؟ آيا درواقع نظام اوصـاف در تعريفـات بعـدي اصـل     

 است؟
المسلمين حسيني: معناي اصل بودن در جهت يك چيز است و معناي اصل بودن در ساختار يـك   حجت االسالم و

» چشـم «گـوييم   چيز و معناي اصل بودن در تصرف يك چيز ديگر است. كل اينها، ضرورت نظام واليت است. مثالً مـي 
ش بـاز باشـد، ديگـر    اصل در تصرف است. اگر دست يك فردي را ببنيديد ولي چشم» دست«اصل در ديدن است ولي 

 تواند از خودش دفاع كند. توانيد به او بگوييد از خودت دفاع كن! مسلم نمي نمي
س: آيا ارتباط اينها فقط در نظام واليت است يا نه اگر خودشان را هم جدا جدا فرض كنيم باز يـك نحـو ارتبـاطي    

 دارند؟
ريم اينهـا متقـوم بـه هـم و در نظـام واليـت       حجت االسالم و المسلمين حسيني: جدا فرض كردن به اين شكل ندا

گـوييم   خواهيم چشم ببيند، مي كنم) اگر چشم كسي را از كاسه در بياورند و بگويند ما فعالً مي هستند، (مثالً عرض مي
خواهم به همه شكل تغذيه اش بكنم ولي چشم جدائي داشته باشم  تواند ببيند. بگوييد مي چشمي كه در آمد، ديگر نمي

بينـد، (حـاال بـه بحـث      شود تا وقتي كه جزء بدن هست حيات دارد و اگر آن را بيـرون آورديـد نمـي    م خير نميگوي مي
 برگرديم)

 ـ عالوه بر تعلق به واليت تكويني به واليت اجتاعي هم بايد تمايل باشد ٢
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يت تكويني دارم ولي توانيد بگوييد من تعلق به وال شكي نيست كه تعلق شما (در واليت تكويني) هست حاال آيا مي

توانيد چنين چيزي را بگوييد ظـاهر شـدن    ندارم و محبت او را هم ندارم؟! مسلم نمي» واليت اجتماعي«ديگر كاري به 
شود. درست است كه جناب ابراهيم (علي نبينـا وآلـه و    بسيار محدود مي» واليت اجتماعي«محبت او (در خارج) بدون 

هست و لكن خيلي فرق دارد اگر ملتها به او بپيوندند، تازه با وجود واليتي هم كـه  عليه السالم) يك نفري يك امت هم 
كرد كـه بـه    خواهند او را به آتش بيندازند؟ مثالً اگر كاري مي يعني براي چه مي». كند قيام اجتماعي مي«ايشان دارد، 

خواهند  آتش بيندازد. اينكه مي خواست او را در هيچ وجه كسي متوجه نشود كه او خداپرست است مسلم كسي هم نمي
خواهد با فرمايشات مباركش بساط آنها را به آتش بكشاند و از بـين   او را در آتش بيندازند، به خاطر اين است كه او مي

گـذارد تـا اسـتدالل آن يكـي را هـم       شكند و بعد هم تبر را بر دوش بزرگترين بت آنها مي ببرد. يعني بتهاي آنها را مي
زنـد و چگونـه    گويد، آن بت بزرگ كه حرف نمـي  عله كبيرهم، براي اينكه آن كبير را هم بشكند. يعني ميبشكند. بل ف

خواست چيزي نگويـد و كـاري هـم نداشـته      دانيد؟! و اال گر حضرت ابراهيم مي زند خدا مي شما كسي را كه حرف نمي
 به ايشان داده شده است.» امامت«معناي باشد كسي هم كه كاري به ايشان نداشت، تازه بعد از اين مرتبه بعدها 

يك امامت تاريخي داريم كه آن حتماً بايد عن اهللا تبارك و تعالي باشدو آن امامـت هـم اصـل اسـت. و اگـر امامـت       
و » امامت تكـويني «تاريخي و تكويني شد كه خيلي عظيمتر است. يعني ائمه طاهرين (صلوات اهللا عليهم اجمعين) هم 

 خوانيد، حكومت ائمه بر تكوين واضح است. ارند از تمام عبارات كه در زيارتنامه ها ميهم امامت تاريخي د
 برادر پيروزمند: تفاوت اين دو در چيست؟

 ب ـ تفاوت تكويني و تاريخي
حجت االسالم و المسلمين حسيني: امامت تكويني معنايش اين است كه اصالً سير عالم چگونه باشد، از كـل آن تـا   

گيرد تا تفاوت خاصيت برف با خاصيت  ن برف آمدن كه با اذن مبارك ولي عصر (صلوات اهللا عليه) انجام ميجزء آن از اي
باران و خاصيت باران با تگرگ و تفاوت خاصيت اينها با خاصيت آب و نور و ... كه در تمام اينها متصرف هستند. اينكـه  

خوانيد: بكـم   ، اينكه شما در زيارتشان مي»موان و االرض اال باذنهانا خالق الس«، »انا احيي و اميت باذن اهللا«فرمايند  مي
كنيد، اوصاف تصرف در بودن و شدن در  و اينكه شما اوصافي را كه ذكر مي» يمسك السماء ان تقع علي االرض اال باذنه

هـذا عطـا   «، »االفـالك  لوالك لما خلقـت «، » ماخلقت سمائاً مبنيه و ال ارضاً مدحياً«عالم است. رواياتي كه داريد مثل 
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كند بر اشراف تصرفي و اينكه اينهـا از ناحيـه خـذا     روايات بسيار بسيار زياد است كه داللت مي»  ربك فامنن او امسك

 كنند. اعطاء مي
 توان كرد. برادر ديباج: معناي علت غايي هم مي

خيـر شـما   «گوييـد   ا هستند، مـي حجت االسالم و المسلمين حسيني: ينها تا آخر كار هستند وجه آخر كار هم اينه
(اين عبارت، عجب عبارت بزرگي است كه هر چيـز ديگـر هـم بخـواهيم بگـوييم همـه در ايـن كلمـه اسـت)          » هستيد

حـق  «گوييد مثل اصل خير هستيد فرع خير هستيد. معدن خير هستيد مأواي خير هستيد و منتهاي خير هستيد،  مي
بينيـد حتـي خيـر در حرفهـاي      ت. يعني شما هر خيري را كـه مـي  با شماست، در شماست، به شماست، بسوي شماس

 خودتان، حتي خير در نوشته ها و كارهاي خودتان مروبط به آنها و خير، خير شما نيست.
س: اين عبارت ابائي از اين ندارند كه علت غايي مراد باشد نه علت فاعليت يعني آن نصي در جائي داريم كه بگويند 

 ؟»خالقيم«ما 
اعضاد و اشهاد و مناط و «االسالم و المسلمين حسيني: بلي انا خالق السموات و الرض اال باذنه داريم در مثل حجت 

اينها معناي فاعلي ميدهد، ولي اينها فاعليت بـه معنـاي عليـت    » بهم ملئت سمائك وارضك حتي اظهر ان ال هللا اال انت
گردانيد يعني بـه ارتكـازات    ين است كه به بحث عليت بر ميآيد براي ا نيست، اين كه براي شما اين مطلب سنگين مي

 منطق صوري!
 س: اصالً اين مطلب براي امام زمان چه كمالي است كه مثالً كره مريخ را خلق كرده باشد؟

آيـد   دانم اگر واقعاً كره مريخ دخالتي در سعادت ندارد و به نظرتان مـي  حجت االسالم و المسلمين حسيني: من نمي
خرند! و كره مريخ را هم از دكـان مـش    خرند! مثالً سعادت را از دكان مش كريم مي ا از يك دكان ديگري ميسعادت ر

گوييد ولي اگر يك ذره از اين عالم لغو نيست بلكه همه اش مـؤثر در بنـدگي اسـت و     خسرو! در اين صورت درست مي
 آنها دخيل در همه اين عالم هستند.

 ه كمالي است؟س: لغو نيست ولي براي حضرت چ
حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا ابزار تصرف در عالم به سوي خدا هست يا نه؟ يعني مثالً كره مريخ دخالـت  

كـنم و شـما    در نماز صبح دارد يا نه؟ (بگوييد خير!!) اگر در همه جا گفتيد خير. من يك خيراتي را در عـالم ذكـر مـي   
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گوييم پـس كـره    و سالبه كليه) از كره مريخ سلب كنيد در اين صورت ميبگوييد صحيح است كه كل خيرات را (به نح

به بندگي خدا و رفتنت به طرف او معني كنيد در آن صورت ببينيد » خير را«مريخ اصالً براي چه خلق شده؟ پس اگر 
مطلب را ديـر   گوييد اين كه آيا ممكن است چيزي خلق شده باشد و خلقت آن مطلقاً بي ربط باشد. البته يك وقتي مي

گويم، علتش اين است كه شما مطلب را با ارتكازات عليت فاعلي و طبقاتي كه در عرفـان و فلسـفه    شويم مي متوجه مي
به اين معنا كنيد كه تعلق به فاعليت او پيدا كرد كه عمل كند در فاعليت اين و » عليت را«سنجيد ولي اگر  كنند مي مي

ندارد يعني فاعليتش بالغير است. در اين صورت همانگونه كه شما سبب هستيد براي ا  لذا فاعليت مستقل از او در ايجاد
گوييد وقتـي بـراي او مـثالً     دانيد مي ينكه نان براي آقازاده تان ببريد تا او را پرورش دهيد و خودتان را ولي پرورش مي

كنم كه آيا در اين عالم براي شما الزم  ميكنم كه يك صلوات بفرستد. آن وقت من سئوال  برم او را وادار مي شكالت مي
شود (كه بحث آن طلواني است)  نيست كه اين امور برسد؟ عالوه بر اين كه خداوند متعال به كيفيات مختلف عبادت مي

شود وحدت و كثرت نداشته باشد. يعني امام معصوم در بندگي خدا همه را يكجا دارد و هم با  و به كيفيات مختلف نمي
كنـد و هـم اگـر شـما فقـط يـك ذره        تهليل همه شريك است. هم خـودش گفـتن سـبيح شـما را القـاء مـي       تسبيح و

شود در حالي  كنند و آقائي آنها هم اين است كه در نامه عمل شما نوشته مي روبرنگردانيد در قبول شدن آن شفاعت مي
بك عرفتك و انت «اين صلوات را بفرستيد. يعني  توانستيد كه او خودش القاء كرده بود و اگر او القاء نكرده بود شما نمي

بينيد كه شما را بـه خـداي    خودش معرف خودش بود، (به تمام شئون) همه آن چيز را كه در عالم مي». دللتني عليك
دعـوت  «كند. اين دعوت نامه هم در عالم ارواح است و هم در عالم تصورات شـما و هـم عـالم خـارج،      متعال دعوت مي

كنيد حتي او هم به طرف خودش  يعني تو علت شدي كه من تورا بشناسم با همه شئوني كه مالحظه مياست. » دوست
 كشيده و شما فقط فاعليت داشته ايد در اين كه رو برنگردانيد و اينكه چقدر روبرگردانيد.

 خوب حاال برگرديم به بحث كه معلوم شد كه 
 ـ واليت تكويني مربوط به كل كون و مكان است  ١
رسـد. معنـا    اليت تكويني مربوط به كل كون و كائنات و تاريخ عالم است كه هرگز دست كسي به غصـب آن نمـي  و

رسد  ائمه طاهرين (صلوات اهللا عليهم اجمعين) در منزلـت   ندارد مورد غصب قرار گيرد چون كسي دستش به آنجا نمي
سلب كنيد. در آن مرتبه و منزلت از طـرف خداونـد    عالم نور (فوق عالم ملكوت) معني ندارد كسي بگويد منزلت آنها را
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دارد. » ان روح االمين في حدائقنا الصاغوره نال من فوكهنا الباكوره«متعال حاكميت مطلقه بر تمام عالم دارند. در آنجا 

 در آنجا حمله عرض خادم آنها هستند.
 ي بشر ركن اندـ واليت تاريخي ائمه اطهار (ع) به اين معنا است كه در هدايت تاريخ ٢

حال واليت تاريخي در راهنمايي تاريخ بشر اينها هم سهيم هسـتند و نـه اينكـه سـهيمند، بلكـه ركـن هسـتند. در        
حتماً اديان سابق مرتزق از خود ائمه طاهرين هستند، كما اينكه در قيامت هم به شـفاعت اينهـا وارد   » واليت تاريخي«

واليت تاريخي بعـد از بعثـت   «ر قبل از بعثت و بعد از ثعبت فرق دارد. در شوند. نهايت نحوه مرتزق بودن خودشان د مي
توان واليت اجتماعي آنها را غصب كـرد و لكـن    يك چيز قابل غصب شدن است و آن هم واليت اجتماعي آنها است. مي

ه عمـل اينهـا حجـت    ـ اينكـ   ١توانند كاري كنند كه عمل ائمه (ع) سعه بر تمام تاريخ نداشته باشد؟ از چه نظـر   آيا مي
ـ اينكـه بـا موضـع      ٢نباشد و مثل عمل كسي بشود كه معز ولي شده است؟ خير چون ابداً امامـت قابـل عـزل نيسـت     

كنند. يعنـي يـك موضـع گيـري (كـه در يـك        گيريشان (چه جنگشان، چه سكونشان) بر تاريخ بشر حجت را تمام مي
من بخواهد اين موضع گيري را مستور كند تا حجت بر مردم كنند) به اندازه اي ظرفيت دارد كه هر چه دش سطحي مي

كند، اين امر، امر كوچكي نيست كه تمـام سـتمكاران بـا همـه ظلـم و       توانند، بلكه اشاعه پيدا ميعالم تمام نشود، نمي
تـاريخ  جورشان خواستند مستور كنند ولي موضع گيري آنها طوري بوده كه همه آنها سترها را پـاره كـرده و بـه تمـام     

 اشاعه داده است. مسلم امر واليت تاريخي است نه واليت اجتماعي.
 ـ واليت اجتماعي مرتبه نازله واليت تاريخي است (يعني حكومت بر رشد در يك زمان خاص)  ٣
 توانند در يك زمان حكومت بر رشد ( به نحو خاصي) پيدا كنند مرتبه نازله آن است كه مي» واليت اجتماعي«
 اجتماعي حتماً با تولي مردم همراه است ـ واليت  ٤

كه آن نحوه با تولي مردم همراه است. حاال اگر مردم در واليت اجتماعي تولي پيدا كنند و امام هـم حكـم بـر آنهـا     
گيرد كه يك ذره اش نه  گيرد. يعني كار به گونه اي انجام مي شود. واليت واقعيه است يعني سرپرستي حقيقي انجام مي

شود كه معيناً براي همين االن او خوب است و اگر اين هم  نه زياد،نسخه براي مريض به گونه اي پيچيده ميكم است و 
شود. البته واليت ظاهري حجت است همان گونه كه علم حجت است، در زمان غيبت  نباشد واليت ظاهريه اجتماعي مي

چهار تا فقيه بيايند و در يك زماني اصـلي را كـم و   معصوم با همين ابزاري كه ما در علم اصول داريم (حاال مكن است 
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كنم يعني در زمان غيبت حجـت هسـت و شـما بـي تكليـف نيسـتيد. واليـت         زياد كنند كاري نداريم) حجيت پيدا مي

 ظاهريه اي كه هم كه براي شما حجت باشد، وجود دارد.
 ج ـ اثر واليت ظاهري اجتماعي در توسعه وضعيت روحي ـ ذهني ـ عيني

كنيم كه حتي  اين واليت ظاهري چيست؟ البته خيلي اثر دارد. در چه چيزهايي اثر دارد؟ حاال صحبت ازاين مي اثر
اين مرحله نازل نازل هم در وضعيت روحي و هم در وضعيت ذهني و عيني مؤثر است و در هيچ كدام از اينها نيست كه 

 زياد است.اثر نداشته باشد بلكه در هر سه اثر دارد و اثرش هم خيلي 
بود و در خارج هم فرهنگ، سياسـت، اقتصـاد   » روح، ذهن، عين«قبل حاال در اين رتبه اگر بحث كنيد، يعني مرتبه 

 شد. مي
 ـ تمايالت به ولي علت پيدايش اين قدرت است  ١

ف هسـت،  گفتيم فاعليت تعلقيه پيدايش اوصا گوييد تمايالت يا تعلق به ولي مثل آنجا كه مي ولي در اين مرحله مي
 گوييم تمايالت و تعلقات به ولي علت پيدايش قدرت است. در اينجا هم مي

 ـ بعد از تمايالت به ولي مرتبه پيدايش قابليتها و فرم گيريها و فرهنگ است  ٢
شود؟ قابليتها يا فاعليتهاي تمثلي يا فرهنگي يا فـرم گيريهـا و در يـك كـالم پيـدايش كيفيتهـا        بعد از اين چه مي

شـود. آيـا كيفيتهـاي اجتمـاعي      شود تصرفها حاصـل مـي   (ولي پيدايش به صورت اجتماعي) بعد از اين چه ميشود  مي
سازند، مثل آنجا كه شما در  مختلف هستند؟ حتماً، يعني اينها فاعليتهاي اجتماعي هستند كه كيفيت روابط تعلق را مي

توانيـد سـاختار مـديريت (حـدود و قيـد)       شما هم ميتوانستيد وضعيت رواني فرد را تحليل كنيد، در اينجا  فرهنگ مي
توانستيد با باال بردن ظرفيت تعلق، اصالح جهت، فاعليـت   بسازيد، يعني چه؟ (خوب عنايت كنيد) يعني اگر در آنجا مي

ت توانيد موضوع تمايال كنيد و كيفيت تمايالت را باال و پايين كنيد و به چيزهاي كوچك شيفته نشويد. در اينجا هم مي
نظام اجتماعي و جامعه را از چيزهاي فرد عوض كنيد تا توسعه يافته بشود يعني موضوعش به سمت موضوعات بـزرگ  

شود كه هم آنهـا   برود. در واقع هم مسلمين پيروزي كلمه توحيده و پياده شدن احكام الهي در داخل بشود، و البته مي
د تا بد بد آن، مثالً خوب خوب آن اين است كـه آدم  چيزهاي كوچك باشد! چيزهاي كوچك از خوب خوبش فرض دار

به فكر اصالح نفس باشد، ولي اصالح نفس براي چه؟ آيا براي انجام بندگي و تولي؟! خير، براي خود اصالح نفس باشـد  
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البته اين امر خوب چيزي است و بد نيست، و لكن اگر اين فرد بفهمد كه پرستيدن اوصاف بد است و بايد وصف انسـان  

وب شود تا در نتيجه بتواند خوب نوكري كند، بايد خوب تيراندازي ياد بگيرد تا بتواند سينه دشمن را نشانه بگيرد، نه خ
براي اينكه يك هنري است!! علم براي علم، علم بنفسها لذت و ابتهاج دارد!! علم بنفسها خوب اسـت يعنـي چـه؟ علـم     

يعني چه؟ چه نحوه علمي است كه حاصل آخر كار است؟ آقا  خودش حاصل آخر كار است، اينكه حاصل آخر كار است
؟ خوب اين جمع بندي چطور است؟!! وقتي »ما خلقت الجن و االنس اال ليعبدون اي ليعرفون«گويد  مگر نديدي كه مي

به احكام صوم و صاله رسيدي حتماً بايد جمع بندي كني، نص و ظاهر كني، مشعر به عليت بگيري و چنـين و چنـان   
گوييم ليعبدون، و تمام شـد و   كني تا بتواني يك فتوائي بدهي!! حاال در اينجا فوري مي ... خيلي جراحي در آن ميكني

كنـيم چـرا القـاء احتمـال خـالف نكـنم؟        رفت!! كسي هم حق نظر دادن ندارد كه احتمال خالف بدهد، ما سئوال مـي 
 م معصوم تمام است؟!! مگر جمع بندي كرديد؟!گوييم مگر اين فهم از كال گويند چون كالم معصوم است، مي مي

اگر اثبات شد كه يك نحوه عرفان و معرفت عين ابتهاج و سجود در تولي است از قبيل شـهادت، شـهادت در عـين    
گوييد با اين كارش شهادت به مطلبـي داده   گوييد اين يك فاعليت مهمي كرده است درعين حال مي حالي كه شما مي

كنم) ايـن اسـت   گوييد مهر و امضاء بر صحت اين عقيده (از باب مثال عرض مي او شاهد است مياست و خدا هم براي 
كه همه چيزش را بدهد و از آن طرف هم براي او شاهد هستند. (خالصه غرضتان كدام دست از علم است؟!)  حـاال مـا   

 شويم. كاري به اين مطلب نداريم وارد متن بحث مي
 با سطوح مختلف متفاوت است  ـ موضوعات طرف عالقه متناسب

گيرند براي سـطحهاي مختلـف،   بحث در رابطه با اين است كه خيرات، عالقه ها موضوعاتي كه طرف عالقه قرار مي
گوييم خيلي آدم خوبي است. مثالً  فهمد، مي مختلف و متفاوت است. براي يك سطح كوچكي همين قدر كه خير را مي

گوييد  گوييم چرا؟ مياي است. ميدرجه يك است و آدم بسيار متقي و حتي بهشتي بندي محله ما،گوييد اين ماستمي
گوييد ماست بندي (از باب مثال) يك فرد  كند و موضوع كارش چيست؟ مي كند، حاال در چه چيز تقلب نمي تقلب نمي

گوييد خيلي  است... مي ديگري كه سمت بسيار عالي دارد مثالً فقيه بزرگي است سياستمدار بزرگي است، متكلم بزرگي
گوييم يعني چه؟ فقيـه كـه كـارش     كند مي گوييد در ماست بندي خيانت نمي كند؟ مي گوييم چكار مي خوب است، مي

گوييد ايـن نشـد    گوييم اين حرف يعني چه؟ مي بندد مي گوييد هر از گاهي يك ماستي هم مي ماست بندي نيست، مي
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گوييم خوب، ساير افراد هم كه ايـن نمـاز و روزه را    ي خودش خوب است، ميپس ببخشيد در نماز و روزه و كارهايعباد

توانستند انجام دهند در كار خودش، مهذب خودش هست و عالوه مهذب علم هم هست، يعني دقت دارد در اينكـه   مي
فكـري و   كند و ابتهالي كه دارد در آن خدشه اي باشـد. يعنـي تقـواي    مبادا استظهار و طلب ظشهور و حضوري كه مي

ترسد كه مبادا يك گوشه اش را غفلت كند و كفار نفوذ كنند، بعد بيخ ريش من را بگيرنـد و بگوينـد    فرهنگي دارد، مي
كه بقالهاي ضامن صيانت و برتري فلسفه اسالمي نبودند، بقالها كه ضامن عدم تصرف در تعاريف مـذهبي كـه نبودنـد،    

محمد(ص) از نظر فكري مورد خطاب نبودند، بلكه شما كفيل آنها بوديد كه  بلكه شما بوديد. خياطها كه درباره ايتام آل
چه نحو خوراكي به آنها بدهيد. حاال گر آدم خيلي خوبي است (عنايت كنيد) و موضوع ذهنش هم فهم يك روايت است 

است، با كمـال  و كاري هم به خارج ندارد (پيشداوري ندارد) ولي مسئله اي كه براي ذهنش طرح شده، مسئله كوچكي 
كند! پس اگر  خواهد كه چيزي (شيطان، نفس) دخالت نكند، اما خودش را براي يك كار كوچكي معطل مي دقت هم مي

آدم خوبي شد و زحمت هم براي اسالم كشيد و سعي كرد يك ذره نفسانيت را هم در آن دخالـت ندهـد، بايـد چنـين     
توسعه يافته باشد، حاال اينكه واليت اجتماعي در توسعه يـافتگي  كند، باشد كه موضوعي را هم كه پيرامون آن فكر مي

كنـد انشـاء اهللا در   شود چه تأثيري دارد و در فرهنگ چه اثري پيـدا مـي   موضوعات كه براي ذهن، روح و عين طرح مي
 كنيم.جلسه آينده درباره آن بحث مي

 و صلي اهللا علي محمد و آله ا لطاهرين
 



١٧٧٧ 
 فلسفه اصول مباني نظام واليت
 موضوع: تأثير جامعه در علم

 دوره: سوم
 ٤/١٠/٧٠تاريخ: 

 ٤٩جلسه: 
 

 فهرست: 
 مقدمه: تولّي به واليت اجتماعي، تولّي به تصميمات سياسي ـ فرهنگي ـ اقتصادي اوست 

 ـ فرد اگر متولّي به ولّي اجتماعي شود در موضع خودش در جهت واليت است  ١
 شسودـ پذيرش كيفيت خاص در قبول واليت ظاهر مي ٢

 الف ـ مراتب پيدا شدن كيفيت در انسان 
 ـ مرتبه قبل از ورود فاعليت در نظام (قبل از امداد) ١
(تحقـق   شودتعلقش در شكل گيري اوصافش محور ميـ اولين قدم ورود به نظام تحقق جهت است، يعني جهت    ٢

 تعلق زماني)
 ـ مرتبه پيدا شدن حساسيتها ٣

 ـ نظام حساسيتها حاصل فاعليت ماست كه آئينه پيدا شدن صورت است 
 شودـ فاعليت قبل از صورت واقع مي

 ـ مرتبه بعد، مرتبه پيدا شدن نظام صور است ٤
 شودـ در اين مرتبه اول تكيف پيدا مي

 شود ولي تكيف بوسيله حساسيت و فاعليت ـ فرق كيف با تصور اين است كه تصور بوسيله قانون عليت حاصل مي
 ب ـ شكل گيري كيفيت در مراتب مختلف اجتماع

 سازدكنند كيفيت را ميـ تولّي سياسي، فرهنگي، اقتصادي در نظام واليت با فاعليتهائي كه به هم برخورد مي ١
تصرف در فاعليت اجتماعي، گاهي شيء، گاهي مفهوم و گاهي اميال انساني است، كه حاصل ايـن  ـ مووضع مورد   ٢

 باشدتصرفات تعيين حدودي براي اداره مي
 ـ عمليات سياسي كالً تصرف در اميال است 

ـ حاصل فاعليتهاي مختلف شما در موضوعات مختلف، يك نظام ارتباطاتي است كه يك مجموعه روابط اجتماعي   ٣
 دهدا تحويل مير

 دهدـ كيفيت هاي ارتباط، نظام قابليتها را نشان مي
 ـ كيفيت ارتباطات پذيرش يك نحوه از واليت است 

 ـ روابط انساني اعم از ادبيات، احكام دستور، ... همه جزء قابليتها است
 ج ـ تأثير توسعه قدرت اجتماعي در توسعه اداركات و اوصاف روحي و عملكرد افراد 

 شودبا تصرف در خارج بوسيله كيفيتهائي كه حاصل برخورد فاعلهاست، توسعه قدرت اجتماعي پيدا ميـ  ١
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ها و تمايالت جددي را مطرح كـرده و اخالقـي متناسـب خـود را     ـ توسعه قدرت اجتماعي براي افراد جامعه لذت  ٢

 آوردمي
 ـ نظم موجود كفار نظم فردي نيست بلكه حاصل نظم اجتماي آنهاست

 سرعت تحرك عيني كفار، حاصل سرعت تحرك در تمايالت آنها ست ـ 
 ـ نفوذ اراده كفار در ميدان تمايالت، مانند ابزاري است كه درست كرده اند

 كندـ توسعه قدرت اجتماعي فضاي جيدي را براي ذهن درست مي ٣
دوم در همكـاري در بوجـود   ـ جامعه در دو جهت در توسعه مفاهيم مؤثر است، يكي در نفس توسعه قدرت مفهوم، 

 آمدن مباحثه پيرامون آن در جهت تولّي خاص
 ـ توسعه قدرت اجتماعي، توسعه در قدرت ابزار سازي و روش ابزار سازي را بدنبال دارد ٤



 
 بسمه تعالي

 
جامعه و تأثير آن در رابطه با علم بـود،   حجت االسالم و المسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم...، بحث درباره

كنيم. صحبت اين است كه اگر تمايالت اجتماعي در برخورد بـا هـم    طبيعتاً اين بار با دقت عميقتري مطلب را بيان مي
كنند، آيا پشت سر آن پذيرشـها و كيفيتهـايي كـه     كند و تعلق به يك واليتي پيدا مي وحدت پيدا بكنند. محور پيدا مي

و تصرف يـا  » كيفيت ارتباط«يا » فابليت«، »تمايل«يا » فاعليت«شود، چه دسته اي از كيفيتها هست؟ گفتيم:  پيدا مي
كيفيت اصل بوده. چـه كيفيـت؟ در يـك    » فاعليت در پيدايش«شود؟  عامليت و بر اين اساس مسئله جامعه چگونه مي

در يك مرتبه ديگر، كيفيت تصرفي خـارجي. (ايـن   و ». كيفيت تمثل«در يك مرتبه بعداز روح، » كيفيت اوصاف«رتبه، 
 مطلب در انسانشاسي گفته شده است).

 مقدمه: تولي به واليت اجتماعي تولي به تصميمات سياسي، فرهنگي و اقتصادي اوست
حاال درجامعه شناسي مطلب چگونه است؟ وقتي تعلقات و تمايالت به ولي باشد يعني تولي نسبت به تصميمات ولي 

تولي سياسي است. و اگر تولي نسبت به انديشه هاي ولي باشد تولي فرهنگـي اسـت و اگـر نسـبت بـه اعمـال و       باشد، 
 شود.تصرفاتش باشد تولي اقتصادي مي

حاال آيا اين سه تولي در امور شخصي ولي است؟ مثالً آيا تولي به ولي در تصميمات شخصـي اسـت كـه نسـبت بـه      
صحبتها در صبحانه اش هر روز يك فنجان شير با كمي نان باشد، ما هم بايد همان گيرد؟ مثالً اگر  كارهاي خودش مي

گوييم در امور تصميم گيري سياسي اش، يـا فرهنگـي اش يـا     يك فنجان شير با كمي نان بخوريم؟ يا آن تولي كه مي
آمريكـايي را در سـفر   اقتصادي اش مربوط به اين است كه اثر اشاره به يك الگوي مصرفي كرد و مثالً گفت محصوالت 

حج نخريد، ديگر شنيده نشود كه مثالً افراد محترمي يكتريلي يخچالهاي آدميـرال آمريكـايي خريـده انـد و همينطـور      
حرص را اصل «و يا گفت » مستضعفين را اصل قرار بدهيد«تصميم هاي سياسي و اقتصادي باالتري مثل اين كه بگويد: 

يك نفر، يك فنجان شير مناسب نباشد (مثالً صفرايي باشد) و بايد يـك فنجـان   حاال ممكن است به طبع » قرار ندهيد
شربت سكنجبين درست كنند (ضد صفرا باشد) يا يكي هم اصالً هيچ كدام از اين دو به طبعش مناسب نباشـد وچـاي   

خـورد، مسـلم    خورد و به هر حال وقتي گفتند الگويي مصرفي تان ساده باشد يك غذاي ساده اي مـي  شيرين با نان مي
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گويند و لكن ساده بودن امري است كه بايد بر همه اينها حاكم باشد. و اثر يك الگوي مصرفي  خصوصيت خاصي را نمي

 دارد كه از ژورنالهاي اروپايي گرفته، اين امر مربوط به كسي نيست كه در مصرف تولي به ولي داشته باشد.
 ع خودش در جهت واليت استـ فرد اگر متولي به ولي اجتماعي شود در موضو ١

شود؟ آيا در همان شكل  دهد) پيدا شد چطور مي حاال اگر اين تولي نسبت به جهت گيريهاي كلي (كه ولي انجام مي
كند كه آن جهت گيري، جهت گيري نظـام شـود. يعنـي هـر شـخص در       ماند، يا نظام فاعليت ايجاب مي كلي باقي مي

جهت حركت كند. در همان جهت حركـت كنـد يعنـي چـه؟ يعنـي       موضع خودش (به حسب وضع خودش) در همان
كيفيت عمل سياسي اش، كيفيت عمل فرهنگي اش، كيفيت عمل اقتصادي اش در آن راستا باشد (در ظرفيـت خـاص   

 كه دارد).
 شود  ـ پذيرش كيفيت خاص در قبول واليت ظاهر مي ٢

شـود و در آن   ت تأثيري را كـه او دارد اصـالح مـي   اصالً بشخصه متعلق به اين هست يا نه؟ نسب» كيفيت«حاال اين 
گيرد، چرا؟ چون گفته بودم در نظام، براي كسي فاعليت مطلقه نيسـت. چـون فاعليـت متقـوم هسـت و       جهت قرار مي

معناي مطلق ندارد (اال نسبت به حضرت حق سبحانه و تعالي كه در ايجاد كل كائنات، متصرف بال منازع هست واصـل  
توانيد ذكر كنيد. يعني ورود دارد، مطلقه است) پس  كرده و فاعليتش را از سنخ فاعليتهاي درون نظام نميتقوم را ايجاد 

شـود. وقتـي كـه قبـول      ظاهر مـي » واليت«در قبول » كيفيت«گوييد  گوييد به هم متقومند. مي ، مي»فاعليتها«درباره 
كنند خواهد شد (حاصل اين مطلـب   ن نسخه ميواليت مستكبرين كنيد، الگوي مصرفتان الگويي مصرفي كه مستكبري

شود و وقتي هم مخلوط باشد، نتيجه اش  درآخر كار) و وقتي هم قبول واليت ولي الهي بكنيد، الگوي مصرفتان الهي مي
شود. يعني بعضي اوقات دنبال اين، بعضي اوقات دنبال آن بهر نسبتي كه شديد باشيد در اين طرف، اثـرش  مخلوط مي
شود بهر نسبتي كه ميل شما در امور سياسي، فرهنگي و اقتصادي به طرف ديگري بر گردد به آن  ظاهر مي در پذيرشها

كنيم تا تأثير نظام واليت در پيدايش  شود بنابراين مراتب شكل گيري كيفيت در انسان و جامعه را بررسي مي طرف مي
 علم مشخص گردد.

 الف ـ مراتب پيدايش كيفيت در انسان 
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دماتي كه گذشته علم به معناي تطابق يا انكشاف نيست. علم به معناي ابزار تولي به واليت موالست، كه در بنابه مق

 شود. مرحله ثاني ايجاد مي
 ـ مرتبه قبل از ورود فاعليت درنظام (قبل از امداد) ١

د دارد، و وجـود پيـدا   يعني در مرحله اول، تعلق به ملواست و آن تعلق يك مرتبه ذاتي دارد كه در نفس ايجاد، وجو
كنـد ايـن    ، (كه موضوع فعل، تعلق خود نفس است) تصرف مـي »تعلق«كند، يك مرتبه اي كه با فاعليت خودش در  مي

عامليـت  «بـه وسـيله   » جهـت خاصـي  «دريك » تعلق«از » ظرفيت خاصي«شود كه يك  تصرف طبيعتاً موجب اين مي
 )تعلق خودش بوجود بيايد. (مسئله قابل دقت است» نفس
شـود (تحقـق    ـاولين قدم ورود به نظام تحقق جهت است، يعني جهت تعلقش در شكل گيري اوصافش محور مي  ٢

 تعلق زماني)
شود، با امداد از يك  كنيم اين سه مرحله را كه پيمود، امداد مي كه انشاء اهللا تعالي بعدها روي آن بيشتر صحبت مي

شود يعني قبل از تحقق، جزء مقدمات مطلب هست كـه هـيچ    طرف حركت زماني و همراهش حركت مكاني محقق مي
شود وقتي كه  آن است اين به نحو اشاره در پاورقي مطلب ذكر مي» ذاتي«گونه حركت در نظام نيست حركت و فاعليت 

كه موال جهت تعلق، ظرفيت تعلق و عامليت در تعلق او را امداد كرد براي اينكه در همه تعلقاتش محور شود، امداد كرد 
به نسبتي كه متناسب با مشيت و كل نظام هست، اينجا اولين قدمي است كه به فاعليت خودش تعلقـي از ايـن فاعـل    

كند كه نفوذ موال هست در محور قرار  شود. نه تعلقي كه ذاتي اش بوده، ونيز عامليتي هم، دراينجا پيدا مي وارد نظام مي
 كند. وصاف يا نسبتهايش را در نظام فاعليت معين ميدادن خود اين فاعليت نسبت به فاعليتهايي كه ا

دارد. بايد هم اول، اين كيفيت پيدا شـود  » حالت«ندارد، » صورت«يك كيفيت، كيفيت اوصاف است كيفيت اوصاف 
 تا حساسيت شكل بگيرد.

 ـ مرتبه پيدايش حساسيتها ٣
ل نگرفته، طبيعتاً نظام حساسيتها هـم  دهد. تا نظام اوصاف شك را نتيجه مي» حساسيتهاي مختلف» «نظام اوصاف«

ندارد. ظرفيت اوليـه هسـت كـه    » قابليت ت كليف«شكل نگرفته، » فاعليت شخص«شكلي ندارد، و تا اين شكل، حول 
پيدا كرد، اين سهم تأثير شماست، قبل از » محور«خلق شده، ظرفيت اوليه كه تكليف ندارد!! آنجايي كه به فاعليت شما 
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هست كه سهم تأثير مواليي است كه به خاطر آن خلق شده ايـد. او امـداد شـده در اينكـه شـما      » نفس وجودتان«آن 

 متعلق به او خلق شويد.
مانـد اينكـه چـه     خوب حاال وقتي حساسيت حول محور فاعليت شما كه به نسبت امداد شده است مختلف شد، مي

ارد بر چه چيز؟ چون حساسـيت شـما مختلـف    چيزي را بيشتراز چه چيز ديگر دوست داشته باشم؟ چه چيز اولويت د
البته هنوز صورت پيدا نكرده «شده، درجه تحرك پذيري شما نسبت به امور حول م حور پرستشتان مختلف شده است، 

 است، ولي بايد حساسيت باشد تا صورتها امكان وجود، پيدا كنند.
 ـ نظام حساسيتها حاصل فاعليت ماست كه آئينه پيدا شدن صورت است

بر آن كه انسان را قوه اي است دراكه كه در او مـنقش گـردد صـور    «گفتند:  ر اين نكته خوب دقت كنيد اينكه ميد
ن آينه »حساسيت«گويند اين را ما به يك وجهي قبول داريم، ولي نه به آن صورتي كه آنها مي«اشياء چنان كه در آينه 

دهد كه شما در آن فعاليت كرده ايد، سهم تـأثير شـما    مي ولي هر چيزي بگونه اي نشان«اي است كه شما ساخته ايد 
كند. يك چيزهايي را كـه خيلـي سـاده از آن     بسيار زياد است لذا تهذيب كه بكنيد حساسيتتان نسبت به امور فرق مي

كنيد. اگر (به فرض  كم توجه مي» توبه«آيد. چطور است كه نسبت به  گذشتيد زير ذره بين و ميكروسكوپ دقت مي مي
خوب دوستي كردن با ». حبيب التوابين«، يا »ان اهللا يحب التوابين«محال) هيچ گناهي اال همين وصف درباره توبه كه 

خدا، همان خدا شدن، كم ارزش داشت؟ ورود به زيارت اهللا كم ارزش داشت؟ در حالي كه اگر دقت كني صبح تا شـبح  
 در همه احوالت غرق در گناهي.

كرد ولي درجه تهذيبش فرق پيدا كرد  گذشت. كه بعداً هم روي آن مرور نمي وري ساده ميبه هر حال اين از يك ام
گـود كـه اينهـا     يك وقت هست كه انسان مـي » ال تجعلني لغير جودك متعرضاً و ال لفتن غرضا«زيرا توجه دارد به آن 

رود)! ولي نظر بـه   نبال اسباب نمياسباب وظيفه است، كه دنبال اين اسباب رفت (نه اينكه آن كه التفات داشته باشد د
خـورد. گـاهي آب را    را مـي » آب«كنـد و ايـن    شناسد گاهي نظر به اسباب مي اسباب دو رقم هست، آدم خودش را مي

بيند. در همه اشياء، قبـل و   ، گاهي رحمت خدا را د راين مي÷داند، گاهي هديه كند مخلوق خدا مي خورد و شكر مي مي
شـود و محـور    محقق مي» جهت«بيند. به هر حال بگذريم،  خدا و احسان خداي متعال را ميبعد و همه جوانبش لطف 
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» تعلق زماني«افتد، يكي تحقق جهت در نظام واليت يعني  شود، با تحقق آن دو چيز همزمان اتفاق مي اوصاف واقع مي

 ديگري توسعه و گسترش و استدامه آن در كيفيات فاعل نسبت به اثر فاعلهاي ديگر.
كشد، حول محور تولي و واليتي كه او پيدا كرده، كششها سازمان  كششهايي در عالم وجود دارد و فاعليت اين را مي

كنند كششها هر كدامشان از فاعليتي، و دعوت به امري ا ست. اگر جهت گيريش الهي و ملكوتي بوده، حاال هم  پيدا مي
 د.كن كند. و اال ملكوتي حس نمي عالم را ملكوتي حس مي

 شود ـ فاعليت قبل از صورت واقع مي
حاال سئوال اين است كه آيا قبل ازآن، علم الزم است يا نه؟ اگر كيفيت اصل باشد در فاعليت، قبـل ازآن علـم الزم   
است. الاقل بايد با فاعليت علم باشد. ولي اگر كيفيت انعكاسي از فاعليت باشد، تعلق است، ربط ا ست. اگر شما از يـك  

گوييد من حال خوشي دارم. صورت  شود. شما گاهي مي شود از آن درك نداشته باشيد؟ چرا مي ببريد، آيا نميچيز لذت 
هم از آن نداريد، گاهي در حال اطمينان هستيد، گاهي معاذ اهللا در حال شك ور ريب و اضطراب هستيد گاهي خودتان 

دارد حاال اين ادراكات روحـي كـه آن را در تهـذيب    دانيد در چه حالتي هستيد، همه ادراكات شما كه صورت ن هم نمي
 توانيد بگوييد سابق بر علم داراي درك نيست؟ توانيد بگوييد فاعليت شما در آن اثر ندارد؟ ميكنيد، آيا مي درست مي

واقع شود، و معناي پرسـتش، پرسـتش مـؤخر از درك    » درك«تواند قبل از  مي» فاعليت«ما حرفمان اين است كه 
تواند واقع بشود. مرتبه اش، معني  وه ارتباطي است كه به تعلق اين فاعل به فاعل باالتر، در مراتب مختلف مينيست. نح

 شدت و ضعف دارد، نه معني اين كيفيت يا آن كيفيت؟
 ـ مرتبه بعد، مرتبه پيدا شدن نظام صور است ٤

ت شماست كه با امداد، در نفس و خوب رتبه اول كيفيات اوصاف روحي ونظام حساسيتها حاصل محقق شدن فاعلي
كند. در مرحله دوم، فاعليت و نظام فاعليت، مسلح هست، يعني نسبتش بـه محـور    اوصاف شما جريان و امتداد پيدا مي

مشخص شده است. قبل از مشخص شدن نسبت به محور، حساسيتي نسبت به غير او نـدارد، ضـعف و قـوت پرسـتش     
گوييم غير از پرستش است كه در شكل بعـد عـرض    اين معنا را كه اول كار مي دهد حساسيت را، ا لبته پرستش به مي
 كنيم. مي
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خواهد خودش را با فاعليتهاي ديگر وزن كند، مـواجهي شـود بـا     آيد مقابل فاعليتهاي ديگر، اينجا مي خوب حاال مي

در قدرت فعل او فاعليت كنند، اين  خواهند در جايگاه او كند به نظام فاعليت، آنها مي آنها، يعني چه؟ يعني برخورد مي
 شود. خواهد فاعليت كند. از نسبت بين فاعليتها در وجود هر فاعل، نظام صور پيدا مي هم مي

 شود ـ در اين مرتبه اول تكيف پيدا مي
خواهد فاعليـت   خواستند او را بكشند، حاال كه يك شكلي گرفته مي يعني چه؟ يعني يك بار در كشش وتعلق او مي

تواند نسبت به نفوذ غير هيچ بي اثـر باشـد، در فاعليـت جايگـاه و نسـبت او فاعليـت        تصرف و نفوذ كند، فاعل نمي آنها
كنند، در اينكه آيا تولي چه عده اي را بپذيرد و بر چه عده متولي باشد جاي آن كجاسـت؟ در برخـوردش بـا نظـام      مي

 د.شو فاعلها گفته ايم كه اول به جاي توصر، تكليف پيدا مي
شود ولـي تكيـف بـه وسـيله حساسـيت و       ـ فرق تكيف با تصور اين است كه تصور به وسيله قانون عليت حاصل مي

 فاعليت 
شود ولي تكيف به وسيله حساسيت و فاعليت.  فرق تكليف با تصور اين است كه تصور بوسيله قانون عليت حاصل مي

تعلق به «گوييم: اول  انسان داراي روح،ذهن و عين است، االن ميگفتيم  ولي اين بار يك چيزي اضافه دارد، آن وقت مي
شـود، ولـي در اينجـا     پيدا مي» كيفيت«در ارتباط به نظام فاعليت، براي بار دوم ». ارتباط به نظام فاعليت«بعداً » محرو

كـه درسـت   » يتهـا وقوع تصـرف در فاعل «شود. مرتبه سوم: پيدا مي» كيفيت قدرت تصرف در فاعليتها«كيفيت ابزار يا 
كند،  شدن اين كيفيت هست. پس سه مرتبه از كيفيت داريم، يك مرتبه از كيفيت هست كه اوصاف انسان را درست مي

سازد يـا بـه عبـارتي نظـام ارتبـاطش در نظـام        يك مرتبه اش كيفيات ذهني يا نظام تمثل يا نظام نمونه سازيش را مي
كنـد   مرتبه ديگر هم كه فاعليتش را با فاعليتهـاي ديگـر اعمـال مـي     شود، يك فاعليت، متناسب اب وضعيتش پيدا مي

كند كيفيات ديگر درست  شود. يك مرتبه ديگر هم كه فاعليتش را با فاعليتهاي ديگر اعمال مي كيفيات ديگر درست مي
عـل تكـويني   شود. آن وقت تمام كيفيات عيني از كوه، دشت و بيابان همه و همه رهين تصرف فاعل باالترنـد كـه فا   مي

است. آن چيزهايي كه ساخته عمل عيني است، رهين فاعليت شماست، كه البته فاعليت ولي محور نظام واليت در كل 
بينـد ايـن    فاعليتهاي شم استمرار دارد. يعني اين قانونمندي كه در جاذبه زمين و خورشـد و معـادن وغيـر ذلـك، مـي     

آله وسلم ائمه طاهرين(ع) است. آن چيزي است كه حـاكم بـر تـاريخ     استمرار واليت تكويني نبي اكرم صلي اهللا عليه و
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فرمايند، كما اينكه االن  فرمايند، آن طرفش هم يك نحو اعمال مي است. تا مرحله اي كه دنيا هست يك نحو اعمال مي

 هم نسبت به برزخ ملكوت طور ديگر هست يعني آنجا ديگر اين قانونها نيست يك قانونهاي ديگر هست.
 شكل گيري كيفيت درمراتب مختلف اجتماع  ب ـ

 سازد.  كنند كيفيت را مي ـ تولي سياسي، فرهنگي، اقتصادي در نظام واليت ، با فاعليتها كه بهم برخورد مي ١
مناط با آن چه كه در فرد گفته شد، در پيدايش كيفيت در مراتب مختلف اجتماع هم يعني تولي سياسي، فرهنگي 

كند كيفيت رامي سازد، با سهم تأثيري كه شما داريد، يك  يت با فاعليتهايي كه به هم برخورد مياقتصادي در نظام وال
بار در انسانشناسي برخورد كرديد، يك بار در وضعيت فردي برخورد كرديد، حاال يـك بـار هـم در وضـعيت اجتمـاعي      

 كنيد. برخورد مي
مفهوم وگاهي اميال انساني است كـه حاصـل ايـن    ـ موضوع مورد تصرف در فاعليت اجتماعي گاهي شيء، گاهي   ٢

 باشد تصرفات تعيين حدود براي اداره مي
» ميل انساني«است، و گاهي يك » مفهوم«است. گاهي » شيئي«ند موضوع تصرف شما گاهي  يعني حاال تصرف مي

 است.
 ـ عمليات سياسي كالً تصرف در اميال است

خواهد شرب خمر بكند (موضوع ميلش خمـر   اگر كسي دلش مي است. مثالً» تصرف در اميال«، »عمليات سياسي«
داريـد، در اينجـا تصـرف در مـيلش كرديـد نسـبت بـه         زنيد و او را از اين ميلي كه دارد باز مي است) شما او را حد مي

تالش كرده و  ، يا مثالً فردي كه تولي به واليت جائر پيدا كرده و در راه استقرار واليت او (جائر) در نظام اسالمي»شيء«
كنيـد، پـس موضـوع تصـرف در      كنيد، يعني تصرف در ميل سياسـي او مـي   شما به عنوان مجرم سياسي مجازاتش مي

 است.» انسان«و گاهي » مفهوم«و گاهي » شيء«فاعليت اجتماعي، گاهي 
لم و بيان، هرج گوييد معني آزادي ق سازد. مي مي» اداره«حاصل اين فرصتها اين است كه يك ادبيات خاصي را براي 

گوييد موضوع قلم و بيان،  گوييد موضوع آزادي قلم و بيان هرج و مرج اعتقادي نيست. يا مي ومرج سياسي نيست. يا مي
هرج و مرج اقتصادي نيست. آزادي براي باال بردن صيانت است، نه فرو پاشيدن صيانت، نه هرج و مرج پـس تفسـير از   

گوييـد   ي، هرج و مرج اقتصادي متناسب بـا نظـام واليـت شماسـت. شـما مـي      هرج و مرج سياسي، هرج و مرج اعتقاد
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تـوانيم بپـذيريم.    صحبتكردن عليه واليت والت الهي (تا برسد به ولي فقيه) هرج و مرج سياسي است و اين را مـا نمـي  

ها خـدا  گوييد صحبت كردن عليه حقايق عليه معارف حقه الهي صحبت كردن است، عليه روشهايي كه بـا آن روشـ   مي
توانيم بپذيريم. هرج و مرج اعتقادي است و ما  شود صحبت كردن، اينها هرج ومرج فرهنگي است، و ما نمي پرستيده مي

گيريد تا به مسئوليت هاي  توانيم بپذيريم. در قسمت اولش از عالقه به خداي متعال و نبي اكرم و ائمه طاهرين مي نمي
بزنيد كه بخواهيد واليت الهيه تبـديل بـه   » دموكراسي«گر بگونه اي سخن از گوييد ا سياسي نظام ختم كنيد. يعني مي

جمهـوري  «اسـت نـه   » جمهـوري اسـالمي  «گوييـد ايـن كشـور،     تولي به واليت طاغوت بشود) جرم سياسي است، مي
كسي كه متصدي زمام امور است، ولي اجتماعي الهي اسـت، نـه   »! جمهوري دمكراتيك«، نه »دمكراتيك خلق مسلمان

است. بليا ين صحبت براي يك نظامي كه قائـل بـه   » اختناق«توان گفت كه در اينجا  نماينده اهواء! در اين صورت نمي
اباحه امور سياسي هست و مقصدش ارضاء هوي و محدود به دنيا هست (يعني يك حكومتي است هك از بدترين شكل 

باال بردن فساد)طبيعي است كه عيبي ندارد بگوييـد در   كنند براي كارهاي فاسد و براي التنها، با يك نظمي زندگي مي
آنجا براي اينها جايز است او در آنجا ديگر برايشان دين مطرح نيست. ولي آنها هم يك ضوابطي دارند، كه به هـر حـال   

 كننـد. يعنـي   گذارند كسي آن ضوابطشان را بشكند، آنها هم از چيزي كه براي دنيايشان مضر باشد پيشگيري مـي  نمي
منوط به ايـن اسـت كـه ايـن     » آزادي بيان«گويند آزادي قلم منوط به اين است كه مثالً فالن مرزها را نشكنيد، يا  مي

 كنند. مرزها را نشكنيد و اگر فردي خواست بشكند از آن جلوگيري مي
يـا تمثلهـا و يـا    بنابراين، انعكاس فاعليتها كه موضوع تصرفش امور روحي و يا انساني، امـور ذهنـي و يـا مفـاهيم و     

كيفيتهاي ابزاري (كه قبالً به نام نظام تمثل و نمونه سازي از آن صحبت كرديم) و يا امور عيني (تصرف در اشياء) است 
 هر سه اينها ميدان فاعليت هست.

ـ حاصل فاعليت مختلف شما در موضوعات مختلف يك نظام ارتباطاتي است كه يك مجموعه روابط اجتمـاعي را    ٣
 دهد يتحويل م

 گيرد.قابليتها و پذيرشها) شكل مي«و در جامعه (پس از تمايالت) در شكل 
پذيرش چه چيز؟ پذيرش واليت ولي، در آن نحوه اعمال عامليت نسبت به فاعليتهاي مختلف. يعني عامـل اسـت از   

گيريها، تمثل طرف ولي اش. موضوع عمل وي چيست؟ فاعليتهاي مختلف در موضوعات مختلف يعني در سطح تصميم 
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-دهد يك نظام ارتباطاتي، يك مجموعه و خالصه يك مجموع روابط اجتماعي را تحويل مي سازيها و تصرفها، نتيجه مي

 دهد. 
باشد. اگر حاصلش تصـرف در  » تصرف«باشد يا » قانون گذاري«حاال روابط اجتماعي اعم از اينكه كيفيتش، كيفيت 

ء عيني) نظام قابليتها، كيفيت ارتباطات، پذيرشها را نشان ميدهد. يعني اصـالً  كيفيتهاي ارتباط شد (نه كيفيتهاي اشيا
براي حكومـت  » ايدز«يك تكنيكهايي مورد پذيرش شما نيست. مثالً مطرح شدن تكنولوژي پيشگيري از بيماري فاسد 

ي شـما مطـرح شـود. ايـن     شما اصالً معنا ندارد، يا تكنيك پيشگيري از تشمع كبد (در شرب خمر) اصالً معنا ندارد برا
دانيد كـه اگـر احيانـاً اثبـات شـود       مطلب براي شما موضوعاً منتفي است. االن يك تكنيكهايي را فعالً مورد استفاده مي

گوييـد   خـورد. فعـالً يـك مصـداقهاي خاصـي را مـي       آن چيز ديگري است، ديگر آن تكنيكها بـدردتان نمـي  » اسالمي«
كه بر عقال محال نيست! عالء هم اول فرض ريـك البـاري رامـي گذارنـد و بعـد      ندارد. اگر به فرض محال » موضوعيت«

گويند متنع!) گفتند كه ماشين به اين شكلش با اسالم سازگاري ذاتي ندارد (نه اينكه در جهت بكـارگيري باشـد) و    مي
بوسيد و بگذاريد توي طاقچه! براي شما محرز بشد كه اگر اين ماشين را بخريد و بياوريد، بايد پنج تا از حكم اسالم را ب

شود. يعني اگر مثالً (به فرض محال معلوم شد كـه كارخانـه    و براي ابد (تا وقتي كه اين ماشين هست) عمل به آن نمي
تمركز بدون سلب اختيار به نفع تمركز مكن نيست. و اين امر بدون قوانين بانكي خاصي كه پولهاي خرد را جمع بكند، 

ي كه براي مردم مشروع هست محال است بتواند كار بكند بايد يك اختياراتي تغيير كند. در ايـن  و بدون سلب اختيارات
توانيم اين كارخانه را بپذيريم. و اگر كنارش هم يك كارخانه ديگر  گوييد نمي صورت اگر اين امر ذاتي اش شد، شما مي

بر اساس تجزيه و هماهنگي و انسجام باشد.  كسي درست كرده باشد كه بر اساس اصول تمركز نباشد و (بر فرض محال)
گوييـد همـين را    گوييد اين كارخانه دومي منافع او را دارد، بيشـتر هـم دارد و ضـد احكـام هـم نيسـت و مـي        شما مي

 خواهيم. مي
شود چه پذيرفتن اينكـه چـه گونـه در     حاصل مي» واليت«بنابراين عرض ما اين است كه بگوييم پذيرشها به دنبال 

صرف بكنيم؟ چگونه مصرف بكنيم؟ چگونه توليد بكنيم الگوي توزيعمان چه باشد؟ قوانينمان چه طوري باشد؟ و اشياءت
شود، نـه بـين مجموعـه انسـانها و     الي آخر. يعني پذيرشهايي كه علت پيدايش يك نحوه ارتباط بين انسانها (با هم) مي

ه الزم توجه بر آن داشتيم. يعني مثال كارخانه را كه گفتيم اشياء طبيعي. (اشياء طبيعي را هم كه در آنجا مثال زديم ب
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ما غرضمان اين بود كه بگوييد پنج تا حكم را بايد برداريم يا پنج تا حكم بايد بگذاريم. حكم چـه چيـزي بـود؟ حكـم،     

 كيفيت ارتباط بين انسانها است.
حـل قـدرتهاي كوچـك بـه قـدرتهاي       تمركز قـدرت، يعنـي  «گوييم  يعني غرضمان از مثال كارخانه اين بود كه مي

 يا نه يك كيفيت اربتاطي را كه شرع امضاء و اعالم كرده و معين و جعل فرموده).» بزرگتر
 ـ كفيت ارتباطات پذيرش يك نحوه از واليت است

دهد. يعنـي   را مي» تصرف«است. و بعد يك كيفيت از » واليت«، پذيش يك نحو »كيفيت ارتباطها«حاال اگر گفتيم 
 دهد. ، يك نحوه زندگي يك نحوه ابزار، وسائل و توسعه قدرت را مي»تمدن«حوه يك ن

» عامليت«، »قابليتها«توانيد بگوييد،  تا اينجا مطلب تمام شده و دقت كنيد نتيجه اش را در بحث علم بگيريم. آيا مي
گونـه اثـري در نظـام     هـيچ » توسـعه قـدرت  «پيدا ميشود ولي اين » توسعه قدرت«؟ يعني »عينيت«دهد نسبت به  مي

 ميليهاي شما و تسوعه اش ندارد؟ يعني چه اثري ندارد؟ حتماً اثر دارد.
 ـ روابط انساني اعم از ادبيات، احكام دستوري ... همه جزء قابليتهاست 

بعد از اين مطلب شما در نظام اجتماعي تان، يك تولي به ولي داريد، تمايالت داريد، تمـايالت اجتمـاعي. تمـايالت    
جتماعي نسبت به هر ولي كه باشد، قابليتها نسبت به همان نوع واليت هسـت، قابلتيهـا و پذيرشـها اينجـا كيفيتهـاي      ا

آورد اين روابط اعم از اينكه روابط سياسي، يعني روابطي باشد كه مربـوط بـه تصـميم گيـري      روابط انسانها را با هم مي
طي باشد نسبت به ادبيات و صحبت كردني كه داريد و ارتباطي كه است. احكام دستوري باشد، بكن و نكن باشد، يا رواب

بين انسانها هست. البته مفاد اين گاهي دستور است، گاهي هم نه شكل دستوري نيست و نه شكل ادبياتي اسـت بلكـه   
 كند. دهد از چيزي و يا اينكه ارزشي را معرفي مي  كند و خبر مي توصيف مي

ن انسانها با هر محتوايي كه هستند، چه محتوايشان محتـواي ادبيـات و كلمـات    علي كل حال هر چه كيفيت در بي
والفاظ و هنر و امثال ذلك باشد، چه محتوئايشان امر و نهي باشد و چه محتوايشان ارزش باشد، چه محتوايشان قوانيني 

است. اگر يك نفر كـافر كـه   » قابليتهاي نظام تولي«كند در اشياء، هر چه كه هست، اين د سته، جزء  باشد كه عمل مي
رسـد   تواند استفاده كند، بيچاره از همان اول كه به تعريف دين مـي  تولي به واليت طاغوت دارد بيايد قرآن بخواند، نمي
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گردد تـا بـراي ايـن     گردد، آنكه دنبال مي گويد اين ساخته شده تاريخ جامعه است و دنبال علل مادي براي دين مي مي

 ».و ما يزيد الظالمين اال خسارا«شود،  ي پيدا كند هرگز از آن متنفع نميكلمات مبارك علل ماد
فهمـم و   گويـد مـن نمـي    كند هر جا را متوجه نشد، مي كند تا دب مي آيد: استضائه به نور كالم وحي مي ديگري مي

م، ريسمان مـالذ و پنـاه   بيند و آنها را عروه محك كالمت خدا و رسول و ائمه طاهرين عليهم الساله و السالم را يقين مي
داند يك كسي حل مشكالت را بدست امور عادي و اسباب ميداند ديگر در صورت پيش آمـدن يـك مشـكل     محكم مي

گويد من بايد بگردم ببينيم چه خالفي كردم كه اين مشكل پيدا شده؟ در روابطه من و خدا مشكلي واقع شده و در  مي
گويد اگر تـو پسـنديده    شود، مي را كند و كار كند حاال رضا برايش پيدا مي اين مطلب ظهور پيدا كرده است. اگر مطلب
 اي كه ما مواجه به اين امر بشويم، حاضريم.

تولي به واليت تبارك و تعالي در جميع مراتب، هم تولي فرهنگي هم تولي سياسي و هـم تـولي اقتصـادي دارد. در    
كند، اال با اذنش!! و چه چيز هست كه خـارج باشـد از ملكيـت    خواهد تصرف باي نميملك خداي متعال در هيچ مرتبه

 حضرت حق؟!
كنيم از قبيل نسبي شدن ارزش، اخالق و احكـام   حاال چند تا بحث دارد: ببينيم آيا اين معنايي را كه ما صحبت مي

سـبي شـدن خـود    اجتماعي كالً، يا نه؟ اين يك مسئله هست كه بايد به آن رسيدگي شود. يك مسئله ديگر اينكه آيا ن
مفاهيم كلمات هست اين هم يك مسئله هست كه بايد رسيدگي شود. ديگر اينكه ببينيم با اين بياني كه تولي و واليت 

كند؟ اين علمـي   گفته شد گفته شد آيا طبيعتاً علم جهت پيدا ي كند. و جامعه هم سهم بسيار بزرگي در علم پيدا مي
مثل تلفن، حاال اين نسبتش با اين كلمات چگونه است؟ را بعداً صـحبت  كه توليد شده جامعه هست مثل ضبط صوت، 

 كنيم.مي
 ج ـ تأثير توسعه قدرت اجتماعي در توسعه ادراكات اوصافي روحي و عملكرد افراد

 شود  ـ با تصرف در خارج بوسيله كيفيتهايي كه حاصل برخورد فاعلهاست توسعه قدرت اجتماعي پيدا مي ١
توان (توسعه قدرت اجتماعي) و تأييد آن در توسـعه ادراكـات،    پيدايش كيفيت در جامعه ميبا مشخص شدن نحوه 

اوصاف و عملكردها را بيان نمود شما جامعه اي داريد، يك تعلقـي و يـك قـابليتي هـم داشـتيد كـه در ايـن قابليتهـا،         



١٨٢ ···········································································································································································  
تبـع از ولـي هسـت، يعنـي حاصـل       كيفيتهايي زير ورو شده، بعد به وسيله اين كيفيتا (كه حاصل برخورد فاعليتها بـه 

 قابليتهاست) يك تصرفي درخارج كرده ايد و توسعه قدرت اجتماعي پيدا كرديد.
ـ توسعه قدرت اجتماعي براي افراد جامعه لذتها و تمايالت جديدي را مطرح كـرده و اخالقـي متناسـب خـود را       ٢

 آورد مي
آورد؟ براي تمايالتتان معني وصفها، لذتها، تمـايالت   يتوسعه روحي را براي شما م» ضرورتاً«توسعه قدرت اجتماعي 

كند در چه سطح؟ آيا فقط نسبت به اشياء؟ ابدا هم نسبت به اشياء، هم نسبت به مثال و هم نسـبت   جديد را مطرح مي
ر آورد، توسعه اين اخالق (د آورد. پس هر تمدني، اخالقي متناسب را مي را مي» اخالق خاصي«به وضعيت روحي. يعني 

در » تمايالت«، توسعه »تمدن«»تواند اثر بر علم شما نداشته باشد؟ يعني چه؟ توسعه اين  جهت توسعه جامعه) مگر مي
دهـد خـوب اگـر سـئوال شـود كـه        يك جهت تولي خاص شد و مسلماً مطرح شدن اوصاف جديدي براي روح شما مي

شـود و شـدت    سـت يعنـي ظرفيتهـايش عـوض مـي     دهيم نه آقا! معلوم ااوصاف حميده و رذيله معلوم است. جواب مي
كند! مثالً حركت كردن با ماشين ژيان، حركت است و حركت كردن بـا هواپيمـا هـم حركـت      حركتهايش فرق پيدا مي

شود. حـرص در شـكل نـازل (كـه      است! و حركت كردن با يك وسيله فضايي هم حركت است! اصالً مسائلش عوض مي
تعلق آن حرص و آن حريض هم وضعش فرق دارد. درست است كـه دنياسـت   موضوعش هم موضوع نازلي است) طرف 

توانيد بگوييد خباثت و خطـرش   مي» بوش«ولي دنياي كوچكي و دنياي تگي است اوصاف رذيله اي كه مثالً براي آقاي 
يـك   گوييد. جوكي موضوع تـأثيرش مـثالً   خيلي بدتر است از اوصاف خبيثه اي را كه براي فالن جوكي هندي كافر مي

 چاپيدن دنيا هست.» بوش«فرقه مختصر كوچكي در يك جائي است ولي موضوع تأثير 
در مرتبـه تمثـل   » تصـرف «، كيف »علم«خوب حاال صحبت ما در اينجا اين است كه ممتنع است كسي فرض كند، 

ر سـازي بـراي تصـرف    كند و بگوييد تكيف، تبدل، تمثل در مرتبه ابزا هست (و فاعليتتان با فاعليتهاي ديگر برخورد مي
خارجي) ولي بعد بگوييد در مراتب مختلف تمدن يكسان است! هم از نظر فاعليتهاي بيرون و هم بنا به بحـث جامعـه،   
پيدايش يك نظام و پيدايش منتجه جديد از قدرت مطرح است. همان گونه كه منتجه متقوم به افراد است، افـراد هـم   

ته، نسبت تأثيرش باال رفته، وحدت و كثرتش باال رفتن و قدرت منحل ساختن متقوم به منتجه هستند. نظام توسعه ياف
اشياء را در فاعليت انسان بيشتر در اختيار گرفته و مسلماً تمايالت هم فرق پيدا كرده. مثالً ميل به داشتن تلفـن بـراي   
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يـل تفننـي بـود، در اوائـل     صد سال قبل نه، پنجاه سال قبل براي مثل شهرستان قم چقدر وجود داشت در اوائل يك م

آمدن ضبط صوت (چون هنوز مردم به منافعش براي كارهاي مختلـف آشـنا نبودنـد) وقتـي ضـبط صـوت كـه روشـن         
ديدند مثـل اينكـه صـداي     كردند مي زد و بعد كه روشنش مي زد ! يك بزرگي حرف مي كردند يك بچه اي حرف مي مي

خـورد؟ بـه نظرشـان     ودند كه اين چيز خوبي است ولي به چه درد ميآورد!! بعد هم در اين فكر ب خودشان را هم در مي
آمد كه روز جمعه بگذارند و يك ساعت حرفها را ضبط كنند و بنشينند يك ساعت بخندند! ولي يك وقت هم در انقالب 

رسـاند. حـاال    به عنوان بزرگترين وسيله و رسانه انقالبي، نوار حضرت امام(رضوان اهللا عليه) صداي ايشان را به همه مـي 
صحبت اين است كه ميل به داشتن ضبط صوت و احساس محروميت در نداشتنش آن، يا رسانه هـاي گروهـي بـزرگ    
مثل صدا و سيماو امثال ذلك، تمايل نسبت به اينها متناسب با مراحل توسعه است، توسعه يـك بـار روابـط انسـاني را     

تونيـد   كند ولي آيـا مـي   ياء را (با تصرف) منحل در خودش ميكند و يك بار هم اش (پس از پذيرش و تولي) متكيف مي
توانيد بگوييد جهت گيري در چنين شـرائط و زمينـه    زند؟ آيا مي به نظام ميلها دست نمي» قدرت حاصله«بگوييد اين 

قـش  اجتماعي (با فشارهاي اين رقمي) برابر است با زماني كه چنين فشارهايي نباشد؟! و همچنين قدرت و ظرفيت تعل
 نسبت به مولي و منحل كردن اينها و بدنبال خود كشيدن، با وقتي كه اينها نباشد مساوي است؟!! حتماً مساوي نيست.

آيد و هم شما با ظرفيت بزرگتري تعلق  مي خواهيم بگوييم هم در نظام تعلقهاي شما مؤثر است و از خارج فشار مي
ن توسعه يافته است) و هم روي منتجـه و موضـوعات بـاالتري دسـت     كنيد (يعيني تصميم گيريتا به ولي باالتر پيدا مي

شـده، يـك انگيـزه هـائي      گذاريد و عيناً عين همين هم حتما در تمثالتتان مؤثر است. اصالً يك سئواالتي طرح نمي مي
هـم   اش قابـل طـرح اسـت و   قابل طرح نبوده. يعني نه انگيزه اش قابل طرح بوده و نه سئوالش، كـه حـاال هـم انگيـزه    

سئوالش. اصالً روشش هم يعني تغيير در روش قابل طرح نبوده (يعني نحوه تبدل شما و فاعليتتان در تبدل) و در اينجا 
 هم شما يك سعه ديگري پيدا كرديد.

كنيم. بعد يك نتيجه گيري تفصيلي. نتيجه گيري اجمالي چيسـت؟   را تمام مي» نتيجه گيري اجمالي«حاال ول يك
خواهيم بگوييم كه اگر قدرت، توسعه پيدا كرد ظرفيت باال رفت، جهـت ارتقـاء پيـدا كـرد،      مالي ميدر نتيجه گيري اج

كند، عمليات عيني  ند، اوصاف روحي اش فرق پيدا مي موضوع تأثير و عمل باالتر رفت، اين آدم، اداركاتش فرق پيدا مي
 كند. اش هم فرق پيدا مي
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 ل نظم اجتماعي آنهاستـ نظم موجود كفار نظم فردي نيست بلكه حاص

شوند، مثالً در ژاپـن قطـار روي سـاعت     اي سر وقت حاضر ميگويند ثانيه فرضاً اوصاف روحي فالن كشور كافر را مي
كند كه از اين مطلب بايد غلظت اجتماعي آنهـا و تعلـق اجتمـاعي آنهـا را      هفت و بيست دقيقه و سي ثانيه حركت مي

كنيم) تهذيب اجتماعي آنها باال رفته اسـت،   اريم (كه بحثش را بعداً مفصل ميحس كنيد. يعني يك تهذيب اجتماعي د
ايستد آدمهاي خيلي  اگر بخواهند مثل ما شل حركت بكنند (بر عكس در اينجا قطار بيست دقيقه براي نماز خواندن مي

سرعت الزم براي بيسـت   اهل حضور قلب و اين چيزها هم نيستيم، نه سرعت حركت و انتقال به دستشويي را داريم، نه
شـود و مجبـوريم از يـك     دقيقه دستشويي و نماز خواندن داريم، اين سرعت را نداريم. يكجايش دست و پا شكسته مي

كند؟ اين جز  گويند كه روي ثانيه بايد كار تنظيم شود اين چه چيزي را اثبات مي جايش بي توجه بگذريم) ولي آنها مي
 شكل تعلقات اجتماعي است و البته تولي به واليت مفاسد دنيايي؟ اوصاف روحي در» توسعه يافتگي«

 خواهند. شود گفت اينگونه مي برادر ديباج: اين اجبار است، نمي
توانيد بگوييد قطار اين طوري حركت  حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين اجبار تا شكل اجتاعي پيدا نكند نمي

يست و سرباز خانه هم نيست براي همـه هسـت، همـه سـازماني حركـت      كند، شكل فردي و براي يك عده خاص ن مي
گويند قطار با كـامپيوتر   توانند اينگونه حركت نكنند يعني بروند يك كشور ديگر. اجبار آنر قم نيست. مي كنند و مي مي

عي به آن باشـد، نـه   گويم محاسبه جايي اگر با كامپيوتر تنظيم شد، (يعني نياز طبي شود، باالتر از اين من مي تنظيم مي
كند با كـامپيوتر هـم    نياز مصنوعي) نياز مصنوعي مثل اينكه آدم با آن بازي بكند، همانطور كه با ضبط صوت بازي مي

داند چه كار با آن بكند؟ هر چند يك مركز تحقيقاتي باشد و نداند چه طوري برنامه بريزد؟ و اصالً براي  بازي كند، نمي
گويد به فكر هستم كه دسته بنديها درست شود، خوب پـس از اينكـه دسـته بنـديها      بكند؟ ميچه با اين كامپيوتر كار 

خواهيد بكند؟ مثالً بزرگان ما اكابر فقها كه اين كتاب را نوشته انـد بـه ايـن احاديـث      درست شود، حضرتعالي چكار مي
خواستي يك سرعت كمي پيـدا بكنـد،    التفات نداشته اند؟ التفات داشته اند و شما اگر در روش برخورد كاري كردي و

 بسيار خون آن يك امري است.
 ـ سرعت تحرك عيني كفار، حاصل سرعت تحرك در تمايالت آنهاست
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در تمايالت روحـي  «شود در كامپيوتر عين اين  حاال اين غلظت روحي و سرعت تحرك كه عين حركتي كه واقع مي

اگـر نتوانـد   «تواند حركت داشـته باشـد.    ن جاذبه اشياء ميشخص، جوري تحرك واقع شده كه عين تحرك نور در ميدا
تواند با اين ابزار كار كند. اال به صورت مصنوعي به صورت قالبي. آن كسي كـه در محاسـبه    حركت داشته باشد كه نمي

يـن  اش بدون كامپيوتر خالء هست و آن را به وجود آورده، اين نفوذ اراده در ميـدان تمـايالتش سـرعت حركـت دارد، ا    
تمـايالت اجتمـاعي، اگـر واليـت اجتمـاعي در آن      «آرايش اوصافش چطوري است كه يك ماشين سريع درست كـرده  

گوييد  بينيد، مي سرعت عملكرد نداشته باشد سرعت نفوذ نداشته باشد، شما همين كه پوسته ساختارهاي خاصي را مي
گوييد (اينكه روي ايـن قضـيه    همين كه اين جمله را ميآيد،  رود، پايين مي در بازار بورس قيمت ارز اين طوري باال مي

 ايستم انتظار دقت دارم). مي
 ـ نفوذ اراده كفار در ميدان تمايالت مانند ابزاري است كه درست كرده اند

كنند ببينيد تمايالت اجتماعي را، بدانيد نفوذ ا راده در آن ميدان تمايالت،  گويند آنها با سرعت كار مي همين كه مي
آيد بـدان كـه در روابـط     زني بالفاصله اطالع مي ن همين ابزار هست يعني همين سرعتي را كه دست روي دگمه ميعي

تواند با اين ابزار كار كند. اين ابزار كانه مثل  اجتماعي و در تمايالت هم همين گونه واقع شده است اگر نشده باشد نمي
گـذارد. اگـر    د، نوشته او، همان تأثيري است كه روي عالم مـي قلمي است كه دست يك آدم نويسنده اي واقع شده باش

توانـد بنويسـد. يعنـي     شخص نفوذ بر ميدان تمايالتش پيدا نكرده باشد و دستش براي نوشتن در اختيارش نباشد نمـي 
عالم و كند، كامپيوتر هم زندگي را در سطح كامپيوتري و سرعت نفوذ در  مثالً همان طور كه عينك آدم را با سواد نمي

آورد، حاال شما اگر ابزار غرب را هم بخريد و در اختيار ما قرار دهيد ما در بـه كـار گـرفتن آن     توسعه نفوذ در عالم نمي
 دانيم حاال چكارش بكنيم. شويم. نمي عاجز مي

ت آن مسئله براي آن روحي است كه، احتياج به آن پيدا كرده باشد اين روح اول بايـد شـما توجـه كنيـد كـه واليـ      
اجتماعي نفوذش در ميدان تمايالت چقدر است و بعد بايد بالفاصله گفت عناصر، متناسب با اين نظام، پرورش يافته اند 
و اخالق اجتماعي و تهذيب اجتماعي پيدا كرده اند. حاال تهذيب اجتماعي ولو الحادي باشـد يعنـي توانسـته باشـند در     

به هر حال اخالق اجتماعي است به صورت يك ارگان و يك اندام جهت كفر منظم شده باشند. توحش منظم باشد ولي 
 در آمده اند.
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ساعت بيشتر انبارش براي مواد اوليه جا ندارد و وقتي از مدير عاملش سئوال  ٢گوييد كارخانه تويوتا  اين كه شما مي

اينجا نگهدارم اين جـنس  گويند نگرانيم اين است كه چرا من بايد دو ساعت جنس را  كنند كه نگرانيت چيست؟ ميمي
سرمايه است و دو ساعت نگهداشتن به ضرر سرمايه دارها و كارخانه است بايد جنس معطل نشود و ازاين در كه با قرار 

شود و از آن طرف خارج بوشد. هر چند آن طرف براي محصوالت انبار  دادهايي كه بسته ام و خريداري كرده ام وارد مي
فرستد. پـس از توليـد محتـاج بـازار      كند و به بيرون مي پيش فروش كرده و سوار كشتي مي ندارد. چون آنجا ماشين را

گويـد چـرا اينجـا دو سـاعت      دارد و پولش را از قبل گرفته است، بلكه مـي  مصرف نيست و يك دقيقه هم آن رانگه نمي
كند تا مصرف شود ولي  عت طول ميسا ٨تا  ٦گويد انبار مواد خام من  گويند. مي معطل بشود. يا به كارخانه نيسان مي

بينيد از مواد خام تا مـواد   كشد من از آن عقب هستم. اين سرعت چرخشي را كه شما مي ساعت طول مي ٢انبار تويوتا 
شـود گفـت    قابل مصرف، سرعت تصرف آنها در جوامع بنشاسيد، سرعت نفوذ آنها را بدانيد و اين سرعت نفوذ، مگر مـي 

كند براي ايـن اسـت كـه متناسـب بـا سـرعت        برايش ايجاد نكند؟ اينكه با كامپيوتر كار ميحساسيت هاي متناسب را 
شود كه براي جامعه هند  خواهد. مسائلي براي او مطرح مي حساسيت و متناسب با توسعه حساسيت سرعت محاسبه مي

 مطرح نيست.
 كند ـ توسعه قدرت اجتماعي فضاي جديدي را براي ذهن درست مي ٣

خواهم عرض كنم با نبودن قدرت اگر قدرت كم باشـد پيـدايش يـك سـري از موضـوعات و       فرماييد مي حاال عنايت
احتايج به مسائل موضوعاً منتفي است (نه حكماً) اصالً سعه ذهنش در آنجا نيست لذا براي او قـدرت نيسـت و بـرايش    

ئله اي كه بخواهيم روي آن فكر كنيم شود . االن خود ماها را فرض كنيد قبل از حكومت اسالمي مس مسئله مطرح نمي
» يظهر ثمرتهـا فـي النـذر   «شد و در حوزه هم آن كسي كه خيلي خوش ذهن بود،  و كوش براي حلش كنيم طرح نمي

يظهر ثمرتها «كرد، ولي حاال اگر حوزه بخواهد نسبت به مسائل جديد و فروع و لوازم عقليش دقت كند ديگر  صحبت مي
كند كه برود زير درخت ثمر دار تطهير كند يا زير درختي  نذري كه هيچ عقالي مثالً نذر نمي خواهد، آن نمي» في النذر

شود (اين مطلـب را   كه ثمر ندارد. باال رفتن قدرت توسعه در ظرفيت تعلق، موجب توسعه در جهت گيري و عامليت مي
اجمعين، يـا اكـابري كـه نزديـك بـه آنهـا       توانيد نقض كنيد كه آيا ائمه اطهار صلوات اهللا عليهم  خوب دقت كنيد) نمي

هستند از صحابه اينها، ادراكاتشان ضعيف بوده است. خير امام بنا بود حكومت تاريخي د اشته باشد. حكومـت تـاريخي   
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يعني شبعه اي از حكومتشان بود حكومت تكويني بر كل بودنها دارد، قبل و بعد، همه در دستش هسـت و موضـوعاتي   

به بركتش ايجاد شده، او كه به شدت تعلق او بـه  » ماسوي اهللا«تواند تحمل بكند. او كه  ربي نمياست كه هيچ ملكي مق
 شود، كما اينكه بحثش گذشته است. خدا و به طفيل او است كه اصل فاعلهاي ديگر ايجاد مي

اي متعـال بـر   شود. صـلوات خـد   شود بر اساس صلواتي است كه بر او فرستاده مي توسعه در عالم هر جا كه پيدا مي
دهد هر كدام متعلق به اين مسير و هر كدام در جايگاه خودش (حاال وارد آن  وجود مقدسش معني ايجاد ممكنات را مي

 بحثها نشويم).
و اما اگر كسي متولي به واليت آنها در شأن بلند باشد و به اذن آنها كار كند طبيعي است كـه رشـحه اي از همـان    

كند. اما اگر ما ديديم كسي ارتباط ندارد به اين معنا به آنها و خودش را به يك تكاليف  ميسرعت تحريك روحي را پيدا 
جزئيه و به يك زهد فردي و به بي توجهي به اعالي كلمه اسالم و به يك امثال و به يك اموري كه مبتال بـه مسـلمين   

بايد فكر كنيد در يك مطـالبي ديگـر،   نيست، محدود كرده است (اين صحيح نيست و معلوم است كه غير از آن است)، 
 حاال بگذريم از اين مطلب.

ـ جامعه در دو جهت در توسعه مفاهيم مؤثر است يكي در نفس توسعه قدرت مفهـوم، دوم در همكـاري در بوجـود    
 آمدن مباحثه پيرامون آن در جهت تولي خاص

رت در يك شأن بسـيار عظمـي بهـره منـد     پس بنابراين معلوم شد كيفيات ذهني يا علم قطعاً از قدرت و توسعه قد
شود در توسعه مفاهيم، و  شود. يعني در حقيقت انعكاس همان جهت گيري و فاعليت و توسعه فاعليت كه ظاهر مي مي

در مفاهيم هم اجتماع از دو جهت مؤثر است. هم در نفس توسعه قدرتش هـم در همكـاري در بوجـود آمـدن مقايسـه      
 پيرامونش، درجهت تولي خاص.

دهد يعني همچنـين لـوازمي    آئيم سراغ اين بحث كه نسبي بودن ادبيات و ارش و امثال ذلك را نتيجه نمي حاال مي
 ندارد چطوري است.

 ـ توسعه قدرت اجتماعي توسعه در قدرت ابزار سازي و روش ابزار سازي را به دنبال دارد ٤
عالم نيست اال اعدادي كـه طبيعـي اسـت مـثالً      گويند هيچ راهي در حاال توجه كنيد يك وقتي است كه به آدم مي

گويند دربـاره مفهـوم عـدد،دقت جديـد      (يك، دو، سه، چهار يكان و دهگان و صد گان والي آخر...) و يك وقتي هم مي
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گوييم بيا نسبت الهي ببين، اگر بگوييم بيا در نسبت الهي تأمل بكن، يعنـي   بكن، مفهوم عدد را در نسبيت بين، بعد مي

ا در ارتباط با توسعه و اشتداد قريب ببين، والبته اشتداد قرب را با وضعيت بشناس، اين بعد از طرح چگونه بودن زمان ر
شود سختي و سستي اشياء را اندازه گرفت.  نسبت بين كيفيتها را هم است. اوضا توسعه به آنجا رسد كه شما گفتيد مي

گوييـد جريـان    ود ايمان بيشتر و كمتر را اندازه گرفت؟ شما ميگويم چرا نش شود گرفت من هم مي خوب اگر اندازه مي
گويم چرا ميزان محبت شـما را نشـود انـدازه گرفـت؟!!      توانم اندازه بگريم، من مي برق يا جاذبه و ميدانهاي انرژي را مي

ا اندازه گرفـت و  توان كيفيتها ر گفتند نمي خوب قبل از اينكه انيشتن صحبت از نسبيت بين كيفيتهاي مادي را كند مي
توان در ترازو ريخت و طرف ديگرش هم سـنگ بگذارنـد و    شود اندازه گرفت مثالً نخود و لوبيا را مي فقط كميات را مي

گفتيد، قرمز و قرمزتر، سـبز و سـبزتر،    سير و .. و اگر مي ٥سير و  ١٠بگوييد يك من، دو من، يك چارك، و يك كيول، 
و سختي، نسبت بين سبزي و سستي (من باب مثال) نسبت بين سفيدي و برش  ست و سخت تر، يا نسبت بين قرمزي

كنيد؟ بين اينها  دادند يعني چه؟ اينها مقوالت ديگر و حرف ديگري است، چرا شما مفاهيم را مخلوط مي و ... جواب مي
ـ   كه نسبت اين چنينين برقرار نيست. و لكن كه نسبيت معلوم مي ور، حجـم، وزن و  شود كه چيزي كه سفيد است بـا ن

جاذبه چه نسبتي دارد و چيزي كه سياه است چگونه هست، تا چيزي كه سخت و چيزي كه سست است چگونه هست 
آورند، حركت اتومبيل  كنيم. يعني چه؟ يعني از اين برق صدا در مي گويند انرژي ها را به هم تبديل مي و ... بعد هم مي

 كنند. كنند، نور و تصوير و... درست مي درست مي
كنم خيلي خوب كفار براي مقاصد دنيائيشان توانستند از نسبت بين كيفيتها خيلي هم نفـع ببرنـد و    من سئوال مي

، خـوب ايـن   »گوييد آدم مكلف اسـت نـه مجبـور    آدميزاد تحت قوانين رابطه اسير نيست و مي«گوييد.  شما هم كه مي
تواند نازل بكند؟ اگر شما (ديدگاه متعارف) در  اين را چگونه ميتواند نسبت به اشياء پياده كند؟  حكومتش را چگونه مي

كنيد، چه نسبتي بين اين كيفيت از وجود با آن كيفيت،  انسانشناسيتان آدم را مثل يكي از كيفيتهاي مادي تعريف نمي
 اين كيفيت ازتعلق به مولي و آن كيفيت هست و الي آخر.

(بنابر تعريفي كه عرض شد كه چيزي جز » علم«غر ضاين است كه غرض از اين مقدمه كه مثال زده شده چيست؟ 
شود.  رود. موضوع ابزارسازيتان هم عوض مي شما باالتر رفت، قدرت ابزارسازيتان هم باال مي» قدرت«ابزار تصرف نيست) 

 علي محمد و آله و صلي اهللا  شود بنابراين كامالً از نظام واليت اجتماعي متأثر است. روش ابزار سازيتان هم عوض مي



١٧٧٨ 
 فلسفه اصول مباني نظام واليت

 موضوع: تأثير جامعه در علم  ادراك
 دوره: سوم

 ٨/١٠/٧٠تاريخ: 
 ٥٠جلسه: 

 
 فهرست:

 ـ تأثر علم در نظام واليت الهيه بيشتر از نظام واليت اجتماعي است  ١
 ناسب با توسعه نظام واليت الهيه نيست ـ توسعه علم اصول بريده از تولّي مت

 ـ كلمات وحي جهت دهنده توسعه رشد و حاكم بر جهت توسعه رشد فكري هستند 
شود تا كلمات وحي (كه حكومت بر كل تاريخ ـ ثبات جهت تولي در توسعه كه به فاعليت واحده الهيه منتهي مي  ٢

 يابددارند) و تا ادارك شما از آن كلمات جريان مي
 اي است كه او در واليت فرهنگي تولي به معصومين(ع) و كتاب اهللا را دارد وسعه ادراك شما نيز سايه تولي به وليـ ت
 ـ حكومت كلمات وحي ب ر ادراكات به معناي حكومت بر اداركات عرفي شما از كلمه است  ٣

حاكم بر زندگي بشـر شـوند چـه    ـ حكومت كلمات  وحي بر ادراكات عرفي به اين معنا است كه اگر بخواهد كلمات 
 موضوعاتي براي بشر قابل طرح است

 ـ موضوعات را هم بايد توصيف شرعي داد و تا كنون در احكام توصيفي و ارزشي مداقه اصولي انجام نپذيرفته است 
 ـ بعد از آن كه ولي متولي به واليت الهيه و نبويه شد كلمات وحي براي او رنگ و بو و طعم ديگري دارد 

 ـ علت وجود اختالف در ادراكات ٤
 ـ اختالف در ظرفيتهاي مكاني افراد علت اختالف در اداركات است 

 ـ جهت علت ثبات است نه كيفيت  ٥
 گردد به بداهت ها به موجب آن ارزش باز ميـ ريشه ارزش

 ـ پايگابه هر حقي خداي متعال است و اوست كه واجب بالذات است 
 ـ جهت ثبات قدر مشترك انتزاعي نيست بلكه جهت، به ميزان قرب و بعد نسبت به محور نظام است  ٦

 ـ قدر مشترك در مفاهيم به معناي قدر متناظر در آنهاست
 ـ احكام حاكم بر جريان رشد به معناي ثابت بودن جهت در محور تعلق است ٧





 
 بسمه تعالي

 ـ تأثير علم در نظام واليت الهيه بيشتر از نظام واليت اجتماعي است  ١
حجت االسالم و المسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم ... در جلسه قبل عمدتاً تأثير واليت اجتماعي در علـم  

نظام «كامالً از » علم«كنيم، درست است كه  نظام واليت الهيه صحبت ميعنوان شد در اين جلسه بيشتر پيرامون تأثير 
متأثر است، اما البته ال ريب فيه كه از نظام واليت الهيه (كه نظام واليت اعظم هست) تـأثرش بيشـتر   » واليت اجتماعي

ولي نداشـته باشـيد (حيـواني    توانيد هم (معاذ اهللا) تولي بـه مـ   توانيد از كتاب استفاده كنيد. ولي مياست و لذا شما مي
استفاده كنيد) و بدترين موضعگيري را نسبت به اين كلمات داشته باشيد و راههاي شيطاني را در استفاده از كتاب بكار 

توانيد تولي به مـولي هـم داشـته باشـيد و از      ببريد كه منافقين و گروههاي ديگري مثل آنها بكار گرفته اند. و البته مي
شد. يعني اصالً قبالً نه انگيزه اش و نه موضوع و نه روشـش هـيچ يـك     دراك كنيد كه قبالً ادراك نميكتاب چيزي را ا

 براي ذهن طرح نبود تا بشود چنين استفاده اي كرد.
، اين جمله طلواني يعني چه؟ ما يك رابطه فهماندن و فهميدن داريم كه به »منطق مفاهيم روابط مفاهمه«بنابراين 

دسـتور باشـد و چـه    » به هم ميگوييم (حاال چه سخن و قول باشد و چـه موضـوع آن قـول   » ط آدمهاكيفيت ارتبا«آن 
موضوع آن قول توصيف و ارزش باشد) اين روابطي كه ما براي مفاهمه و فهميدن داريم قلـبش يـك مفـاهيمي داريـد.     

كه اين مفـاهيم (لـوازم عقليـه    يعني پشت سر اين كلمات يك مفهومهائي است. باال سر اينها يك منطقي است براي اين
كلمات) را بسنجيم، و اين منطق بايد توسعه پيدا كند. براي علم اصول و حجيتش طبيعي است كه توسعه پيدا كند. بر 

گويند علم اصول خيلي زياد شده، بايد گفت، اگر اصـول بـه شـكل سـرطاني      خالف فرمايش بعض افراد كه در حوزه مي
اگر توسعه يافت! بلي، اگر آن قدر در نخ يك اجتمال جلو برويد تا تبديل بـه يـك مثـالي     بزرگ شود، بد است، نه اينكه

شود (اگر چنين باشـد) بـد    شود كه در درس قبل مطرح كردم و يك مثالهايي بياوريد كه مبتلي به احدي در عالم نمي
خيلي مبتال بـه داريـم كـه ديگـر     ، خوب ما »يظهر ثمرتها في النذر«است. اين ديگر چگونه مثالي است كه هي بگوييد 

رسد! و آن ها مبتال به عينـي جامعـه اسـالمي هـم اسـت. پـس در روش فهـم و         نمي» يظهر ثمرتها في النذر«نوبت به 
مفاهمه، وارد كردن اينكه موضوع دستور، موضوع رابطه ها اگر قانونها شد چيست؟ اگر ادبيات شد چيست؟ و اگر فرضـاً  

 شد چيست؟ اصطالحات و تصرفهاي تجربي
 ـ توسعه علم اصول بريده از تولي متناسب با توسعه نظام واليت الهيه نيست
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پوشاند، بحث كنيم. و بعد ببينيم اگر با ايـن علـم اصـول سـراغ      بياييم در رابطه با علم اصولي كه هر سه اينها را مي

رويـد تـولي بـه     راغ كلمـات مـولي مـي   آيات و روايات برويم و حد اوليه اش هم تولي به مولي باشد (كه طبيعه وقتي س
شود. تصـرف در علـم اصـول نـه بـه       شود؟ مسلم خيلي چيزها دستگير مي كلمات به مولي است چه چيزي دستگير مي

معناي اينكه پويا بدانيد يعني علوم حسي را حاكم بر استنباط از وحي كنيد و نه به معناي اينكه توسعه اش اصالً بريده 
 سعه نظام واليت الهيه باشد.از تولي متناسب با تو

شود و اين كه بگوييد، اين مسائل را رها كنيد و آنهـا را بـه متخصصـها     خوب در نظام واليت الهيه مسائلي طرح مي
بدهيد يعني چه؟ معني اش اين نيست كه در اين بخش از حيات، تابع آن مدرك يهودي جنُـب شـويم؟ تـابع كينـز و     

شود حذفش كرد و ببينيم اسـمش را چگونـه    نساني؟!! و بعد هم بگوييم ربا را كه نميامثالش بشويم؟ آن هم درروابط ا
توان عوض كرد؟! يعني احكام رساله را بياوريم تا ما بر اساس مدل كينز گزينش بكنيم تا وقتي فردي به ظاهر قضيه  مي

د يعني مدل جريان دادن ربا در نگاه كرد بگويد مسائل فقهي است ولي باطنش (كه سازماندهي اينهاست) مدل ربا باش
همه امور جامعه باشد!! كه حتي تعريف بيع و شراء را هم بر اساس ربا ارائه دهد. يعني چه؟ يعني وقتي كارخانه چيزي 

خواهيد بگذاريد، بايد چه نسبتي با سرمايه و چه نسبتي با نرخ بهره داشـته   گويند قيمت را مي كند به او مي را تولي مي
شود كه اگر از آن عدول كرديد كج رفتيـد!! و اگـر رعـايتش را كرديـد درسـت و       شاغول و ترازو مي» خ بهرهنر«باشد و 

يعنـي رضـايت   » االن ان تكون تجاره عن تراض«گويد،  معامله تان صحيح است!! و قانون حامي شماست!! ولي شرع مي
گويند خيـر كمتـر از نـرخ ربـا      زند ولي آنها مي اال ميآورد، نه اينكه از نرخ ربا ب طرفين و اين امر مطلب را به حداقل مي

خواهيد قرض الحسنه بدهيد اول نرخ تورم را حساب كنيد يعني نـرخ ربـا    ضرر دارد و بعد هم اصرار هم دارد كه اگر مي
رتباً گويد اين شرائط، شرائط مصنوعي است كه م گويد به دليل اينكه ربا هست، تورم است و نمي گيرد. نمي اصل قرار مي

 گويد. پول، پوچ شود. و مصنوعي بودنش هم به دليل وابستگيش به نرخ رباست بلكه بالعكسش را مي
 ـ كلمات وحي جهت دهنده توسعه رشد و حاكم بر جهت توسعه رشد فكري هستند

ت حاال به مطلب اصلي برگرديم، صحبت ما اين است كه بنابراين سير از بحث، طبيعه نتيجه توسعه قدرت ايـن اسـ  
ابـزار  «شـود. يعنـي در    كه انگيزه ها و انديشه هاي جديد، روشهاي جمع بندي جديد، تعاريف جديد طـرح و پيـدا مـي   

 كنم. ، تصرف مي»تصرف
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واليت كلي عـالم) قـرار   «نيست، چرا؟ چون در نظام واليت الهيه » نسبيت مطلق«در اين حال اين مطلب به معناي 

توانيـد بگوييـد    كلي حاكم بر جاذبه زمين (به دليل توسعه كارمـا) نيسـت، نمـي    توانيد بگوييد جهتهاي دارد. يعني نمي
شود بلي اگـر در  كلمات وحي (كه جهت دهنده به توسعه رشد و حاكم بر جهت توسعه رشد فكري شما هست) رها مي

 شد، اين اشكال بوده. نسبيت هيچ مقصد و هيچ حكومتي و هيچ محوري براي كل جهان طرح نمي
شود تا كلمات وحي (كه حكومت بر كل تاريخ  جهت تولي در توسعه كه به فاعليت واحده الهيه منتهي مي ـ ثبات  ٢

 يابد. دارند) و تا ادراك شما از كلمات جريان مي
شود) تا كلمات وحي كه حكومـت بـر كـل تـاريخ      ثابت جهت تولي در توسعه (كه به فاعليت وحده الهيه منتهي مي

 ز آن كلمات جاري است.دارند و تا ادراك شما ا
» جريـان توسـعه علـم   «در » منزلت حاكم بر صحت و فساد علـم «بنابراين منزلت كلمات معصومين و كلمات وحي، 

كند ولي زير سايه تولي بـه واليـت ولـي اي كـه واليـت فرهنگـي اش (طبيعتـه)         شود. ادراكات شما توسعه پيدا مي مي
داد؟ جهت پرستش خدا. اين  ي اجتماعيتان كدام جهت را توسعه ميپذيرش تولي نسبت به معصومين و كتاب هست. ول

كنـد؟   جهت پرستش خداي متعال در كيفت روابط انساني و توصيف جهان (يعني رابطه آدم با عالم) از كجا تغذيه مـي 
تنسك به كند. بر اين اساس معناي  كند؟ بلي، در اين جهت رشد مي كند. آيا فكر شما رشد مي طبيعه از وحي تغذيه مي

شـود. بلكـه    شود. چون توسعه درك هست. توسعه داراي هرج و مرج و تلّون نفي مـي  يك مرتبه از ادراك حتماً نفي مي
و حاكم بودن توسـعه  » كلمه اهللا هي العليا«توسعه جهت دار است. يعني جهت حكومت بر كلمه كفر يعني حاكم بودن 

و مسلّم در اين » و جعل كلمه الذين كفروا هي السفلي«مه باطل كلمه توحيد بر كلمه باطل و منزوي شدن تدريجي كل
كند و لوازمتان هم (هر چه كه بخواهيد) حتماً در كتاب و سنت هست. و گـر روش برخوردتـان،    جهت ادراكها رشد مي

 ».ال تغلو في دينكم«توانيد بدست بياوريد و الزم هم نيست بگوييد  روش برخورد خالفي نباشد همه چيز را مي
شود و در مرحله رشد ادراك ضرورت دين هـم يـا    برادر حسيني شاهرودي: در اين صورت نص وظاهر هم نسبي مي

 شود؟ شود يا برداشته مي نسبتي مي
آييم پس بنابراين اگر كسي بگويد (عنايت  استاد: حاال دراين قسمت فعالً جلوتر برويم و بعد سراغ آن قسمت هم مي

ما من شيء يقربكم «، ولي اينكه بگيود »ال تغلو في دينكم«يا سه خدا هست، خدا به اين گفته كنيد) خداي ما، دو خدا 
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، غلو در دين نيست! اينكه شما بگوييد كلياتي در دين وجود دارد كه ما »الي الجنه اويباعدكم من النار اال فقد بينت لكم

شويم بدست بياوريم، غلو در ديـن نيسـت! اينكـه     ا ميتوانيم همه فروعي را كه (در همه مسير توسعه) مبتالء به آنه مي
و شما بتوانيد نظام اداره و واليـت را از آن در بياوريـد. حـاال جـا     » علينا بيان االصول و عليكم تفريع الفروع«گفته شده 

ص و ظاهر به هم توان نظام اداره را بدست آورد و بايد نظام واليت را از كفار گرفت و اال ن خير، نمي«دارد كه گفته شود 
خورد؟!! آيا معناي توسعه ادراك اين است كه نماز صبح سه ركعت بشود؟ خير، معناي سه ركعت شدن نمـاز صـبح    مي

 شود. شود و اگر سه تا هست هشت تا مي نيست. بلكه دالئلي كه بر دو ركعت بودنش است اگر دو تا سه تا مي
 ت است؟ خوب مسلّم سراغ دليل رفتيم و فهميديم.فهميم كه نماز صبح دو ركع برادر نجفي: از كجا مي

 گذاريم. گويد كه اصالً دليل را كنار مي استاد: بلي، كسي هم نمي
 فرمائيد معيار صحت كلمات است، خوب از كجا فهميديم كه نماز صبح دو ركعت است؟ س: شما مي

ميزان «شتيد مواد كارتان چه بود؟ كلمه استاد: شما با علم اصولي كه قبل از زمان مرحوم صاحب معالم در اختيار دا
در آورديد) كه آن جزوه چند » كتاب اجتهاد«دقت علميتان در اول كار چه بود؟ يك جزوه كوچكي (كه خودتان هم در 

كنند انصافاً چند صـفحه اسـت؟ در خالصـه     صفحه اول يك كتاب فقهي االن است. حاال اصولي كه مراجع با آن كار مي
صفحه مطلب قرار دارد (هر چه هم كه بخواهيد از آن كم كنيـد) و اينهـا را هـم     ٦٠٠،  ٥٠٠د الاقل نويسن هائي كه مي

كنم در آن وقتها (مثالً زمان مفيـد) چنـد ركعـت     گذارند. حاال سئوال مي گيرند و گوشه طاقچه كه نمي واقعاً به كار مي
است؟ يعني وقتي وزن دقت آقايان باال رفت، آيـا   مطلب جديد اضافي ٥٠٠خواندند؟ اگر دو ركعت، پس آيا اين  نماز مي

ضروريات مذهب از بين رفت؟ حاال اگر وزن دقت باال برود و بگوييم امور عقالئيه بـراي منفـع محللـه مقصـوده مـالك      
 شود؟! رود يا ضروريت محكمتر مي نيست و بگوييم نظر اكابر شيعه مالك است (با اين مطلب) ضروريت از بين مي

 كلمات وحي بر ادراكات به معناي حكومت بر ادراكات عرفي شما از كلمه است ـ حكومت  ٣
كنـد؟   كند، حكومت بر چه پيدا مي گويد كلمات حكومت پيدا مي شود، بلكه مي گويم كلمات برداشته مي من كه نمي

كنيد. و مطلب بـه شـكل    آوريد و بر لوازم عقليه اي كه از كلمه استفاده مي بر ادراكات عرفي كه شما از كلمه بدست مي
 آيد. اخباريها هم در نمي



 ···········································································································································································  ١٩٥ 
ـ حكومت كلمات وحي بر ادراكات عرفي به اين معني است كه اگر بخواهيد اين كلمات حاكم بر زندگي بشر شـوند  

 چه موضوعاتي براي بشر قابل طرح است.
اي مالحظـه فـاهيم   يعني اگر كسي گفت صرف و نحو و لغت بخوان براي ور رفتن به كلمات وحـي و بعـد از آن بـر   

ممارست زياد با خود كلمات اهل بيت داشته باش و بعد نگاه كن ببين اگر اين كلمات بخواهند حاكم بـر زنـدگي بشـر    
كنند؟ يعني تعبد داشته باش و در مرتبه تمثل هم رتبه اينها باالترين رتبه  بشوند چه موضوعاتي را براي بشر مطرح مي

كـنم. آيـا در مـورد مسـائل      آيـيم و سـئوال مـي    د. از آنجا يك مقدار پايين تر مـي كنن هست ولي با دقت جديد نظر مي
مستحدثه صحيح است از فقيه سئوال كنند يا نه؟ (س: بلي) خدا رحمتت كند! در مورد اين مسائل مستحدثه اي كه از 

خير) حاال آيا طـرح سـئوال   خواهند حكم كلي اش را از فقه در بياورند قبالً بوده است؟ (س:  كنند و مي فقيه سئوال مي
شود كه گاهي شخص به بن بست برسد و بگويد جوابش را ندارم مگر اينكه يك اصل اصلي جديد  جديد موجب اين مي

گويد در روش تغيير نيست و گاهي هـم   كنم. گاهي آدم مي بيايد (س: خير، چنين نيست) حاال من مثالش را عرض مي
تصرف در خود روش بكنيم. (نه تصرف در كلمـات) بلكـه تصـرف در روش فهـم.      رسيم كه بايد گوييد به سئوالي مي مي

 گوييم يك اصل اصولي كه داريم و بايد دقت كنيم ببينيم به اينجا كه رسيديم چه كار بايد بكنيم. يعني مي
 رفته استـ موضوعات را هم بايد توصيف شرعي داد و تا كنون در احكام توصيفي و ارزشي، مداقه اصولي انجالم نپذي

گـويم،   گويند امور توصيفي يعني چـه؟ مـي   كنند... مي (دقت كنيد) اگر بگوييد در امور توصيفي سئواالتي از شما مي
». مسـئله ربطـي بـه كـار فقيـه نـدارد      «مثالً يكي از چيزها مسئله تورم است (وصف عينيت) ممكن است بگوييـد ايـن   

بلي، توصـيف هـم هسـت و يـك     «گوييد  ا توصيف هم هست؟ ميگويم: چرا؟ باالخره دردين شما هيچ چيز نيست ي مي
گوييـد:   گويم، با آن معارف به روش اخباريين برخورد شده يا به روش اصوليين؟ مي مي» معارفي داريم كه توصيف است

بيـاوريم!  » توصـيف «را در » الشاف في مقام العمـل.... «آيد. يعني اصول عمليه مثل  روش اصوليين كه در توصيف نمي«
 كنيد؟! خواهيد شما چكار مي گويم اگر يك اصول عمليه توصيفي مي بعد من مي

س: موضوعات كالً توصيفي هستند. يعني موضوع حكم شرعي توصيفي هسـتند و فقيـه هـم بايـد توصـيفش كنـد،       
 منتهي موضوع يك مفهوم دارد و يك مصداق. يعني مفهومش به عهده فقيه است و مصداقش هم به عهده مكلف.
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گيريم و گاهي از مخترعات شارعه است مثالً صاله كه  د: بلي، گاهي در امور تكليفي عنوان كلي را هم ازعرف مياستا

ركوع كن و براي ركوع هم گفته انحناء به اندازه اي كه دسـت بـر سـر    «گيريم مثالً شارع گفته  او راهم از خود شرع مي
گوينـد، از   چيست؟ مـي » زانو«اين را از عرف بپرسيد. يا مثالً گويند،  چيست؟ مي» دست«زانو برسد. و اگر سئوال شود 

شود دقت مطلب ما در همين جاست  عرف بپرسيد، اين مثال در موارد ساده است. ولي گاهي هم به همين سادگي نمي
وييد مسئله گوييد نظام واليت را در اسالم نداريم يا بايد بگوييد عدل و ظلم درباره آن نيست يا بايد بگ كه وقت شما مي

نظم امور درباره آن نيست و يا بايد بگوييد نظم امور و عدل و ظلم و اصالح امور (طبقه بندي اش) در شرع است ولي ما 
به آن برخورد نكرده ايم و يا بايد بگوئيم اصولي كه توصيفات شرعي از معارف براي اداره امور ما بخواهد بكند، نسبت به 

 آن بحث اجتهادي نكرده ايم!
كنم كه شما در علم اخالق و تفسير به روش برخورد كرده ايد كـه اصـوليين بـراي     گردم و سئوال ديگري مي بر مي

 معين كردن احكام تكليف برخورده كرده اند؟ (س: خير) اگر نه پس آيا به روش اخباريين برخورد نكرده ايد؟!
 ي براي او رنگ و بو و طعم ديگري داردـ بعد از آنكه ولي متولي به واليت الهيه و نبويه شد، كلمات وح

كامالً تحت واليت تولي اجتماعي اسـت و اگـر متـولي بـه ولـي كفـر شـديد از ديـن چيـزي          » علم«يادتان نرود كه 
فهميد ولي در مورد واليت الهي مطلقه و واليت نبوي گفتيم كه واليت پايين تر آنهـا (ولـي اجتمـاعي) متـولي بـه       نمي

اينكه متولي به آنها باشد اين كلمات براي شما يك رنگ و بو و طعـم ديگـري دارد. بـراي كفـار     واليت آنهاست و بع از 
كلمات وحي كلماتي است كه ساته شده در جامعه بشري است. دين براي كفار، دين شناسي براي كفـار (خـوب دقـت    

ند و از اين كلمات هـم اسـتفاده   دا رسند، دين را محصوالت كار بشر مي كنيد) يعني جامعه شناسان كافر به دين كه مي
كنند (و ما يزيد الظالمين اال خساراً) ولي براي مؤمنيني كه متولي به واليت اهللا هستند، متـولي بـه واليـت رسـول      نمي

اش در آن جهـت  اهللا(ص) هستند، تولي به واليت ائمه معصومين(ع) دارند، تا تولي به واليت اجتماعي (كه جهت گيري
 دانند.گيرد و علمشان را مرتزق از اين كلمات ميآيد باالي آنها قرار مييهست) اين كلمات م

 برادر شاهرودي: با چهارچوب يا بدون چهارچوب؟
استاد: حاال صحبت همين جاست، چهارچوبش (كه علم اصول هست) اين علم اصول متناسب با رشـد فكـر توسـعه    

كند. اين بحث را چند جلسه قبل هم داشتيم.  د توسعه پيدا ميگويي كند؟مسلم خودتان هم مي كند يا پيدا نمي پيدا مي
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شـود؟ سـبحان اهللا!    شود به حجيت عقل يا حجيت عقل از بين ميرود حجيت عقل به چيز ديگري مـي  يعني منتهي مي

دارد) رود. (البته هر از گاهي عيبي ن كنيد؟ مثل اينكه گاهي اوقات مطلب از يادتان مي شما ديگر چرا اينگونه صحبت مي
 زنيد؟!!  و يا خودتان را به ياد رفتن مي

برادر محسني: بحث اخيري كه فرموديد بحثي است خيلي جدي و االن هم در ميان همين بحثائي كه صاحب نظران 
كننـد و   شود كه از توسعه ارتباطات و توسعه اطالعات تعبير به انفجار ارتباطـات مـي   كنند عنوان مي فرهنگي مطرح مي

 شود. ند با ا ين اطالعات و ارتباطاتي كه داريم آينده دين كم رنگ ميگوي بعد مي
و توّلي به آنها (تـا   و ائمه معصوميناستاد: خير، اين مطالب مربوط به كسي است كه بگوييد حكومت خدا و كلمات 

» ديـن «الم) اگـر  موضع گيري ولي اجتماعي براي پيشرفت اسالم) همه اينها را بايد گذاريم به گوشه اي! يعني (آخر ك
فهمد و ربطي هم به آخرت نداشته باشد، يعني  فقط براي زندگي دنيائي آمده باشد و آن هم دنيائي كه بشر خودش مي

گوييد  گردد به خوشي دنيا و بعد هم مي بر مي» واليت«ختم شود به لذت دنيائي! يعني گفته شود » واليت«دليلمان بر 
سـعادت خوشـي   «گوييـد، تعريـف از    دم دنيا را تأمين بكند؟ ولي يك وقت هم مـي تواند لذت مر مي» بوش«مثالً آقاي 

سرپرستي هم بايد تا آن آخر كار باشد و لذا «و » واليت«دنيائي نيست و بعد از اين عالم هم، عالم د يگري هم هست و 
عـالم بـرزخ و تـا عقبـه      كنيم بر اين كه خاصيت اين عمل تاممتنع است كه كسي بتواند بگويد كه من اشراف پيدا مي

هم كه آمده هماهنگ ساختن توسعه بشر متناسب با آن مقصـد اسـت و   » وحي«چندم قيامت و غيره چه چيز ا ست؟! 
حاكم بر آن هست. حاال انشاء  اهللا باز هم بيشتر خدمت شما عرض خواهيم كرد. ولي دقت كالم فقط در اين است كـه  

توان در احكام اخالقي  تسامح كردن و ان كان كه خالف ضرورت بقيه اين  ي، م»تسامح در ادله سنن«آيا با يك حديث 
آيم (اگر موضـوعات ديگـري طـرح شـود بـه عنـوان        نصوص باشد؟ يا اينكه با استدالل اصولي سراغ خود اين مطلب مي

كنـد چگونـه بايـد عمـل      هم عمل است و كارشناس هم در عمل كارشناسيش عمل مي» توصيف«موضوع عمل) يعني 
گويد جاري كند و السالم؟! راحت؟! بسپارد بدست مثل كينز؟! يا اينكه اين عمل از موضوع اعمالي كـه   بكند؟! برائت مي

است خارج هست و يا از توصيفات شارع خارج است؟! به هر حال اينها بحـث هـائي اسـت كـه بعـداً      » مكلف به شارع«
 خواهد شد.

 ـ علت وجود اختالف در ادراكات: ٤



١٩٨ ···········································································································································································  
تأثير نظام واليت الهيه و واليت اجتماعي در علم روشن شد و با اين بياني كـه عـرض شـد بافاصـله ايـن       تا به حال

رسد كه اختالف در ادراكات و رشد در اداركات بر اين اساس چگونه است، پايگاه ثابت براي ادراك در  سئوال به ذهن مي
لهيه دارند چه تولي حيواني باشد چه ملكوتي، موضوعاً اينجا چيست؟ عرض كرديم كه همه تولي به واليت الهيه ربوبيه ا

آئـيم نگـاه    كنيم از يك جهت خـارج اسـت. يعنـي مـا اول مـي      بحث حيواني و ملكوتي از اين بحث خاص كه داريم مي
كنيم اگر پنجاه سال، صد سال، پانصد سال قبل مكلوتي تولي داشته اند حاال هم ملكوتي تولي داشته باشـند يعنـي    مي

ند آدم گستاخ غير متعبدي باشند. بلكه آدم متعبدي باشند حاال در جهت تعبد اگر اينها در دو زمان فهم بيشتري نخواه
 كند. پيدا كردند، آيا اين مضر است ونسبتي بودن اخالق را درست مي

 ـ اختالف در ظرفيتهاي مكاني افراد علت اختالف در ادراك است.
گويم اخـتالف   كنم بعد در اشتداد زماني مي ف ظرفيتهاي مكاني صحبت ميآيم در يك زمانش در اختال من اول مي

ظرفيتهاي مكاني يعني چه؟ يعني منزلت وجود مبارك علي ابن ابيطالب(ع) همان وقتي كـه تشـريف داشـتند از نظـر     
مبارك حضرت ظاهري با منزلت تمام اهل زمانشان (وقتي كه ايشان امام بودند) فرق داشته اند كما اينكه منزلت وجود 

 باالترين منزلت هاست، منزلت نيابت نمايندگي خدا است.» صوالت اهللا و سالمه عليه«بقيه اهللا 
 ـ جهت علت ثبات است نه كيفيت  ٥

گوييم حاال من و شما هم تكبير مي» اهللا اكبر من ان يوصف«گويند  خواهم سئوال كنم ايشان تكبير مي حاال من مي
» اهللا اكبر مـن ان يوصـف  «گويد  ل ايشان است و اال ارزش نسبتي است؟! اگر ايشان وقتي ميچون اهللا اكبر گفتن ما مث

را معناي ديگري برايش حاصل است وقتي كه شما تـا آخـر عمرتـان، و همـه     » من اين يوصف«معناي اكبر او معنناي 
؟! جهت علت ثبـات اسـت نـه    شود بزرگانتان وسط راهش مانده اند كه به يك تكبير ايشان برسند، اين ارزش نسبي مي

 اينكه كيفيت.
يك معناي خاصي بنويسيد روي تابلو مثل يك چهارخانه بگوييد هر كس اهللا اكبرش از اين چهارخانه بيـرون رفـت   

اهللا اكبـر ولـي   «خواهيد درست كنيد كه بگوييـد   ديگر اهللا اكبرش قبول نيست اين ديگر چه چهارخانه اي است كه مي
گويد چه ربطي دارد به من  را كه مي» اكبر«فرمايد و بعد  را كه مي» اهللا«است ايشان معني كلمه عصر (عج) هم در اين 

فرمايد يك مرتبه اش تلفظ وجود مباركش است يك مرتبه اش كيفيت كه در ذهن  و شما؟ اين تكبيري كه حضرت مي
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ود، يك مرتبه حركتي است كـه در  ش شود، و حركتي كه در ذهن مباركش همراه اين تلفظ واقع مي مباركش منعقد مي

شود، يك مرتبه كل اينها فاني است در ارتباطش با خداي متعـال. ايـن معنـاي معرفتـي كـه در       روح مطهرش پيدا مي
گويند حـاالت   آنجايي كه مي» ان لنا مع اهللا حاالت ال يحتمله ملك مقرب او نبي مرسل«تحقق ربط او با خالقش است 

نبي مرسل او مؤمن امتحنه اهللا «داند اال اينكه  گويند كلمات ما را هم كسي نمي ضي وقتها ميداند بع ما را هيچ كس نمي
يعني عبارت فارسيش را و عبارت عربـي  » اين حديثنا صعب مستصعب«گويند  اين يعني چه؟ اين كلمات را كه مي...» 

توانند فهمند يعنـي   از نظر معني نميتواند بخواند يا لغتش طور ديگري گفته شده است؟ اصحاب لغت  اش را كسي نمي
است؟ پشت سر تركيب اين حروف و اصوات، پشت سر تركيب اين نقوش و عبارات، » صعب مستعصب«چه؟ چه چيزش 

تواند دستش به آن برسـد آيـا اخـتالف     مفاهيم و باالترش اوصافي است و باالترش حاالت و ارتباطي است چه كسي مي
نشان است؟ يا اينكه يك كسي كه تزكيه كرده حاال با آن اذكار معمولي كه به گوشمان فقط اختالف معصومين با ما دو 

در سـجده  » ال اله اال انت سبحانك اني كنت مـن الظـالمين  «خورده است مرتباً چهارصد و چند مرتبه اي كه نقل شده 
كنـد   خـداي متعـال را نمـي   داند باورش آمده كه ظالم است. كه رعايت حـق   گفته و خودش را در همه احوال ظالم مي

 باورش شده كه خداي متعال تقصيري در افعال اين ندارد.
كـه  » نـه درسـته اي  «تقصـير خـدا نيسـت، ولـي ايـن      » نه درست است«كنيم كه  تابنده و امثال بنده كه خيال مي

اي ديگـري  بدتر است چون در روح محقق نشده. در روح يـك انتظـارات و حرفهـ   » نه غلط است«گوييم اين صد تا،  مي
گويـد  داند كه اينها را به گردن خداي متعال بيندازد در حرف زدنش هم قـوتي مـي   محقق شده كه در ذهن هم بد مي

برم) آدم سعي  كند! گاهي هم (پناه به خدا مي بارد كه دارد خودش را تنزيه مي خدا منزه است، از آن مي» سبحان اهللا«
 .كند كه بگويد تقصير از من نبود بر اين مي

 گردد نه به بداهت  ـ ريشه ارزشها به موجب آن ارش باز مي
شود اين فقط و فقط در بخش احكام ارزشي و اخالقي است؟ يا اينكـه نـه    آيا اين مطلب كه در باب معرفت واقع مي

رسد. هـر چـه بـه خـداي متعـال       اينطور نيست، پايگاه ارزش سست نيست. نسبي نيست و ريشه ارزش به موجدش مي
ه پيدا كند داراي ارزش است يعني قدر ارزش قدري است كه نسبت به خداي متعال دارد، و كجا است ثابت تر؟! نسبت ب

فهمد  عرف عام همين را مي» هيهات«آيا كلمات و منطق و مفاهيم اصطالحي و بديهيات ثابتر از از خداي متعال است؟ 
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همديگر كار بكنند حاال دزديده اند از مـردم، موقـع    دزدها هم كه بخواهند كه با» عدل خوب است و ظلم بد است«كه 

شود ولو  گويند عدالت را رعايت كن!! بنابراين عدل امري است فطري و آدم از تجاوز ناراحت مي تقسيم بين خودشان مي
 اينكه شخص خودش متجاوز باشد بنابراين پايگاه ظلم و عدل فطري است.

 شود. ي ميبرادر رضايي: بنابراين قول خودشان هم نسب
 ـ پايگاه هر حقي خداي متعال است و اوست كه واجب بالذات است

گويند محكم است آن جا پايگاه عدل و ظلم است و كمـا   حجت االسالم و المسلمين حسيني: آن وقت بداهت را مي
يا اينكه بپذيريد  اينكه در باب نظر هم، به اصطالح، هستي و نسبي بداهت است. اگر اين را پايگاه قرار بدهيد بهتر است

توانيـد بگوييـد    توانيد بگوييد واجب بالذات است؟ كـدامش را مـي   كه پايگاه هر حقي خداي متعال است؟ كدامش را مي
، از ممكنات اسـت يـا از واجبـات اسـت؟     »بداهت«كنيد  ممكن است؟ حاال بگوييد ببينيم اين بداهتي را كه توصيف مي

شـود   اينكه انساني آفريده بشود براي او بديهي است پس بنابراين به ماهيت مي حاال بگوييد كه نه، اين بداهت در فرض
 تكيه كرد نه به ايجاد كننده او. محال است پايگاهي پيدا كنيد براي ارزش اصالً اين قياسي كه ...

سـت  گويند با شكل خاص عالم، كه پشت عالمن خداست. اين طبيعي است كه اين طـور ني  برادر شاهرودي: آنها مي
فرمائيد در فاصـله معصـوم و   كه بگويند بديهي بدون در نظر گرفتن خدا، يا اينكه فرض بفرمائيد اين جوابي كه شما مي

كنـد و ايـن   گويند خدا، واين مسئله را تمام نمي غير معصوم نسبت به ارزشها عين اشكال است و تازه آنها هم نهايتاً مي
 اشكال به نظرم مشترك است.

التفـات  » اهللا اكبـر «گويند المسلمين حسيني: يعني شما درباره اينكه همه اينها درهر سطح كه مي حجت االسالم و
 به خداي متعال دارند وحدت جهت حافظ پايگاه ارزشي باشد. در اين اشكال داريد؟

ري شود حق نسبت به آن يك چيز است و نسبت به يك پله باالتر چيز ديگـ  برادر شاهرودي: به هر حال نسبتي مي
 است درست است قدر مشترك است.

 ـ اثبات جهت قدر مشترك انتزاعي نيست بلكه جهت، به ميزان قرب و بعد نسبت به محور نظام است  ٦
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حجت االسالم و المسلمين حسيني: صحبت قدر مشترك نيست. يك صحبت اين است كه بيائيد وجـه ايـن و آن را   

ن است كه نظام محور وارد و هر كدام از اينها قدرشـان بـه ميـزان    انتزاع كنيم و بعد جهت درست كنيم، يك صحبت اي
 قرب و بعدشان نسبت به محور نظام است.

 برادر شاهرودي: آن وقت ثابت هست ولي مشترك نيست.
 ـ قدر مشترك در مفاهيم به معناي قدرت متناظر در آنها است

كنـيم كـه،    آوريم از حضرتعالي سـئوال مـي   يحجت االسالم و المسلمين حسيني: اين ثبوتي كه تمام شد آن وقت م
گـويم   گويم مـثالً مـي   كسي گفت كه كيفيات متناظر ندارند، معناي اينكه كيفيات متناظر دارند يعني من يك كلمه مي

بريد سر شير آب كه فالن از ما خواهش كرده كه آب بـرايش ببـريم. بـه     يك لوان آب لطف كنيد همه شما تشريف مي
يد و لكن هر كدامتان از آب يك توصيف و يك معنايي را داريد عيبي نـدارد متنـاظر شـما داشـته     فرض يك ادراك دار

كنيم هر قـدر از نظـر تـولي بـه واليـت اجتمـاعي هماهنـگ تـر باشـيد           باشد آن وقت تازه در تناظرش هم صحبت مي
اشيد اصالً دو تا ديد خواهد داشت. ادراكاتتان به همديگر تناظر و تشابهش نزديكتر است اگر دور باشيد و در دو واليت ب

 تواند بر عكس را ذكر كند؟ حال سئوال اين است كه واقعاً كسي مي
شود كه اخبار مشترك نداريم به اصطالح توصيفات مشترك نداريم از طرفي تكليـف   برادر شاهرودي: نتيجه اين مي

لم ارزشهاي مختلف دين مختلف، و تكليف مشترك نداريم، بلكه موضوعات مشترك هم نداريم به نسبت هر آدمي در عا
 مختلف و اخبار مختلف و توصيفات مختلف است.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر يك لنگه از مجموعه خودتان باشيد يعني فرد باشد يك لنگـه مجموعـه را   
كه با اين اسـمها چهـار تـا    ثابت بگيريد ما يك مجموعه داريم الف، ب، ج، د، كه چهار چيز است. چهار نوع مواد غذايي 

گويم كه اين را به تك تك آدم ها تجويز كنيد كه ظهر نهارشـان را از ايـن قـرار بدهنـد      حرف را روي آنها گذاشتم، مي
(فرض كنيد گندم، شكر، روغن و آب ليمو باشد) خوب يك چيزي درست كنيد براي اينها و بگوييد نان و شربت آبليمو 

گوييد يك كسي مزاجش گرم است خيلي برايش خوب بود، و يكي مزاجش سـرد رود   ميبخوريد. (خوب عنايت كنيد) 
 نويسيد يا نه؟ رنگش زرد شد و يكي كسي ديگر برايش معمولي بود آيا به عدد طبايع شما مختلف مي
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انسـان مختلـف داريـم موجـودات مختلـف و روان      » انسان شناسـي «شود،  برادر شاهرودي: بله دقيقاً نتيجه اين مي

 ناسي مختلف داريم و يك توصيف مشترك از انسانها نداريم.ش
حجت االسالم و المسلمين حسيني: ما چهار تا چيز معين كرديم شرايط را هم عوض نكـرديم نگفتـيم كـه يكـي را     

ن ببريد در استوا و در گرما به آن بدهيد و يكي را ببريد در سيبري در سرما به او بدهيد و اين را نگفتيم كـه طبايعشـا  
گوييد تكليف ها مختلف اسـت   گوييد با اين بياني كه شما مي مختلف باشد، حاال سئوال ما اين است، يك وقت شما مي

گويند براي هر كسي يك ميزان نفع دارد. براي همه نافع است ولي براي هر كس به يك ميزان نفـع دارد.   يك وقت مي
معراج از دسته «بري، براي من و شما معراج است ولي  از آن مي مثًال نماز صبح در هر مرحله اي از رشد باشي يك نفعي

است ولي نه از قبيل معراج بودن براي من، همان نمـاز اسـت اصـالح    » معراج«، براي نبي اكرم(ص) هم »اي از شهوات
بر  است قوانين حاكم» تنهي عن الفحشاء«در همه سطوح هم » تنهي عن الفحشاء و المنكر«كند داروي نجات است  مي

شود داشته باشد كه آن قوانين از قبيل قوانين تاريخي باشد، مثل قوانين تكويني، آب براي همه خـوب   جريان رشد مي
است هوا براي همه الزم است نور براي همه الزم است اينها قوانين طبيعي است، كه به واليت نبويه(ص) مثـل قـوائم و   

تن زبان، داشت پا كه اگر نداشته باشـيد اصـالً آن رشـدي را كـه     اركان بدن، ضرورت داشتن چشم، داشتن گوشن، داش
خواهيد )در ورزش براي چتر بازي هواپميا باشد يا براي ورزش غواصي در دريا باشد يا براي ورزش در كارخانه، باشد  مي

ي هر جا يك گوييد يك اركان و قوائمي حاكم است وليا هزاران رقم ورزش ديگر) بدون آن حاصل نخواهد شد. شما مي
 ثمر دارد هيچ دو جايي ثمر مساوي ندارد.

 ـ احكام حاكم بر جريان رشد به معناي ثابت بودن جهت در محور تعلقهاست. ٧
ثابـت بـودن   «اگر ما گفتيم احكام حاكم بر جريان رشد چه احكام تكويني و چه احكام تاريخي ايـن ثبـاتش معنـي    

شود، مگر اينكه مطلب را عنايت نفرموده باشيد، اين  است نظام است، ديگر همچنين اشكالي نمي» ر تعلقجهت در محو
طور نيست كه وقتي تمدن باال برود بگويند ديگر نور آفتاب الزم نيست هوا الزم نيسـت. وسـيله گـرم كننـده را تغييـر      

كنيم حضور مباركتـان  الزم است. بنابراين عرض مي گويند آفتاب هم الزم است (يادمان نرود) هوا هم دهند ولي مي مي
كه تا اينجا اشاره كرديم كه قوانين ثابت حاكم بر جريان رشد هست حاال آيا در ادبيات هم قوانين حكام بر جريان رشد 

و صل اهللا علـي محمـد و آلـه الطـاهرين      شويم انشاء اهللا تعالي. وجود دارد يا نه در جلسه آينده وارد بحثش مي



١٧٧٩ 
 فلسفه اصول مباني نظام واليت

 موضوع: تأثير جامعه در علم و ادراك
 دوره: سوم

 ١١/١٠/٧٠تاريخ: 

 ٥١جلسه 
 

 فهرست:
 ـ احتمال اول: بررسي نسبيت مطلق در مفاهم

 ـ الف بر اساس نسبيت مفاهيم كالً در حال تغيير بوده و هيچ نحوه ثباتي ندارد 
 ب ـ بر اساس نسبيت موضوع فهم ادراك شخص از موضوع و ارتباط اين دو حال تغيير است 

 ج ـ بر اساس نسبيت حسن عدل و قبح ظلم نيز در حال تغيير است 
 كندـ تعريف از عدل و ظلم با تغير مصاديق، تغيير مي ١
 ـ اختالف در تعريف از عدل و ظلم  ٢

 ـ اختالف در تعيين مالك عدالت 
 تالف در ادراك از قدر متيقنـ اخ

 ـ نقد احتمال اول: 
 الف ـ تغيير بدون جهت ممتنع است 

 ب ـ نسبيت مطلق ريشه در اصالت عليت دارد
 ـ نسبت عاري از كيفيت نيست ١

 ج ـ عدم سازگاري نسبيت مطلق با اديان الهي 
 شودـ بر اساس نسبيت مطلق، يا بلوغ عقل تبعيت از انبياء رها مي ١
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 شوداساس نسبيت مطلق،ا رزش توصيف مادي شده و به رفاه در اين دنيا تعريف مي ـ بر ٢

 د ـ عدم سازگاري نسبيت مطلق با فلسفه و منطق 
 ـ احتمال دوم: بررسي ثبات مطلق در مفاهيم 

 ـ نقد احتمال دوم:
 الف ـ رشد بر اساس اصالت كيفيت قابل تفسير نيست 

 ها غيرقابل انكار است ـ رشد در بعضي زمينه ١
 ب ـ بر اساس اصالت كيفيت ارزش و كمال قابل توصيف نيست 
 ـ احتمال سوم: بررسي ثبات و تغيير تأليفي در اداركات مفاهيم 

 ـ نقد احتمال سوم:
 الف ـ ثبات كيفي و تغيير كمي اطالعات كمي نيست 

 ـ رشد اطالعات به معناي رشد كمي نيست  ١
 تي پذيرفته است كه وثاء عالم ذهن ثابت باشد ـ كمي بودن در صور ٢

 ب ـ در اين احتمال ربط ثابت و متغير روشن نيست 
 ج ـ در اين احتمال محدوده ثابت و متغير معين نيست 

 شودد ـ بر اساس اين احتمال نسبت تأثير بخش ثابت مرتباً كم مي
 



 بسمه تعالي
 

المسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم ... بحث درباره علم و ربط آن به جامعه بـود، بـه بيـان     حجت االسالم و
گذشته قطعاً علم متأثر از توسعه قدرت است و به بياني كه گذشت به نظر رسيد كـه مفـاهيم و ابـزار مفاهمـه مفـاهيم      

 ي كه مرتكز در اذهان است قائل نيستيم.نسبي است، در حالي كه معناي نسبي بودن را ما در ارزش به اين معناي
 ـ احتمال اول: بررسي نسبيت مطلق در مفاهيم 

ندارد، (و آن مثل » ثباتي«مرتكز در اذهان فعالً، به نظر ما، اين است كه اگر گفتيد چيزي نسبتي است يعني پايگاه 
كند در نتيجـه ايـن    امر تغيير مي معلق است به يك امري كه آن«گويند:  در عرف قبل است) مي» متزلزل بودن«كلمه 

 ».كند هم تغيير مي
شود و يك ركن قابل اعتماد رابطه  گويند يك چيز نسبي است يعني هر ساعت بگونه اي عوض مي بنابراين وقتي مي

معناي شود در آن آرام داشت. بايد در  اي كه يك ثباتي را بياورد وجود ندارد پايگاه لغزنده و فرو ريزنده اي است كه نمي
 پردازيم) كمي دقت كنيم: (در اين جلسه انشاء اهللا تعالي تا حدودي به اين بحث مي» ثبات«

 الف : براساس نسبيت مفاهيم كالً در حال تغيير بوده و هيچ نحوه ثباتي ندارد
ود براي كنند و هيچ دسته از آن ثابت نيست، و گفته ش يك حرف اين است كه معنا و مفاهيم كلمات مرتباً تغيير مي
» ارزشي»باشد و چه مفاهيم » بديهي، نظري و منطقي«مفاهيم هيچ گونه ثباتي قابل مالحظه نيست. حاال چه مفاهيم 

باشـد تغييـر   » قلبـي «و چـه  » نظـري «، چـه  »شي عينـي «باشد. و منشاء فهم، درمفهوم، چه » محسوس«و يا مفاهيم 
 كنند. مي

 موضوع و ارتباط ايند و در حال تغيير استب: بر اساس نسبيت، موضوع فهم، ادراك شخص از 
آنها با كسي كـه  » نحوه ارتباط«كنند، هم  تغيير مي» موضوعات«مفاهيم كالً از هر دسته اي كه باشند، هم خود آن 

فهمد در حال تغيير و تعويض اسـت.   كه بگوييم آنكه مي» اين يك فرضاست». «فهمد آن كسي كه مي«فهمد. و هم  مي
فهميـد. خـود شـما هـم يـك روز بچـه بوديـد و چيـزي را          فهميده است و يك روز خود شما مـي  مي يك روز پدر شما

شـويد. نحـوه فهميـدن و ابـزار      فهميدد، يكر وز جوان بوديد، يك روز هم ميانسال هستيد و يك روز هم پيرمرد مـي  مي
هيچ كدام از اينها، هيچ درجه اي از  فهمتان هم مرتبًا تغيير كرده، و موضوع فهمان هم مرتباً عوض شده است، و بگوييم
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شود. در نتيجه بگوييم: چيزهايي كه ديروز خوب بودند، امروز آن چيزهـا ممكـن اسـت خـوب      ثبات برايشان فرض نمي

آمد امروز ممكن است به ذهن ما زيبا نيايد، حتي ممكن است آنها برا ما  نباشند. چيزهائي كه ديروز به ذهن ما زيبا مي
 .مضحك هم باشند

 ٢٥٠٠مثالً يك لباس خاصي كه مربوط به دروه ساسانيان (لباس عجيب و غريبي كه در زمان طاغوت در جشنهاي 
سالهاز روي نوشته ها و نقوش و نقاشيها بدست آورده بودندكه لباسهايشان اينگونه بوده است) يك وقتـي اسـت كـه از    

آيد. ولي يك وقتـي اسـت يـك فرمانـده      نظر نمي كنند، در اين صورت پوشيدن آن مضلحت به گذشته فيلم درست مي
هـيچ كـدامتان قبـول    ». زيبـا نيسـت  «گوييد:  نظامي لباس فرماندهان آنوقت را بپوشد و مثالً به خدمت رهبر برسد مي

گوييـد مجلـس،    كنيد كه چنين كاري انجام شود. مي كنيد چون كه تناسب با لباس ديگران ندارد. هرگز امضاء نمي نمي
هزار ساله نيست. حتي اگـر   ٢است. مجلسي است كه احترام دارد و مجلس تمثل و تشخص به لباسهاي مجلس رسمي 

كاريكاتوري برايش بكشند كه در آن فرمانده نظامي با لباس زمان ساساني خدمت آن رهبر رسـيده باشـد، حتمـاً شـما     
خورد. يـا ايـن    حكومت، به درد آن وقت ميخواهد بگويد كه: اين  گوييد كه اين كاريكاتور مي كنيد، مي روي آن فكر مي

بينيد، ولي قبول داريد كه در زمان خودش، معناي  خورد. اين را برايش معنا جالل و عظمت نمي فرد به درد آن وقت مي
 ديدند.جالل و عظمت را در آن مي

 ج: بر اساس نسبيت حسن عدل و قبح ظلم نيز در حال تغيير است
قين از ارزشها مانند حكم به بدي ظلم و خوبي عدل، حكـم بـه بـداهت و امثـال اينهـا      حاال ما بگوييم كه قدرت متي

 كند و مربوط به اين زمان و آن زمان نيست. تغيير نمي
 كند  ـ تعريف از عدل و ظلم با تغيير مصاديق تغيير مي ١

در جميع شـئون،  » عدل«گويد اين حكمها در خارج وجودي ندارند، اال در لباس مصاديق. گر فهم شما از  كسي مي
گوييد بـا سايراسـالفم ادارك مشـترك دارم؟ پـس چـه       مشترك است كه مي» عين و دال و المش«عوض شد، آيا تنها 

 چيزي مشترك است؟
 ـاختالف در تعريف عدل و ظلم  ٢
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يـا مـثالً   » عدالت اجتماعي«گويند  شود و مي شود و با چيزهاي ديگر تركيب مي اتفاقاً واژه و كلمه اش هم عوض مي

گفتند اين عـدالت سياسـي نيسـت، و آزادي دموكراسـي      كنند، كمونيستها در قديم مي را كه ذكر مي» عدالت سياسي«
گفتند: براي اينكه اگر عدالت اقتصادي نباشد قدرت اقتصادي با قدرت  كرديم چرا دروغ است؟ مي دروغ است. سئوال مي

ست در آمريكا و قدرت دارد كه سهام ژنرال موترز را تكان بدهد در شود و آن كسي كه سرمايه دار ه سياسي ضميمه مي
شود كه رئيس جمهوري درست  گفتند اين قدرت عملكرد اقتصاديش منشأ يك زمينه هاي اجتماعي مي بازار بورس، مي

كند. يعني آزاديش تا آزادي تعيين كردن شخص خاصي براي مديريت جامعه اسـت. ايـن برابـري سياسـي نيسـت.       مي
گفت كه شما بـه صـورت    شود، بالعكس را هم غرب مي گفتند برابري سياسي و برابري اقتصادي از هميدگر جدا نمي يم

 كنيد هم عدالت اقتصادي را. دهيد (بنام عدالت اقتصادي) هم عدالت سياسي را سلب مي حزبي مردم را آرايش مي
 ـ اختالف در تعيين مالك عدالت

كنند كه عدل براي چه خـوب اسـت؟    مختلفاست. تازه بحث مي» عدل«تفسير از به هر حال غرضمان اين است كه 
حاصـل  » رفـاه عمـومي  «، به دبنال »رفاه فرد«(خوب عنايت كنيد) آيا معناي عدل تجاوز به شخص است يا به جامعه؟ 

لحت جمـع  شود و بنابراين بايد كاري كنيم كه مصحلت جمع را در نظر بگيرمي، در آن صورت به ميزانـي كـه مصـ    مي
اگر مخالف شد، حاال فرد بي تقصيري هم كه باشد همانطور كه شـما در  » عدل«گذاريم  موافق با فرد شد، اسمش را مي

گوييد: اگر كفار، يكدسته از مؤمنين خوب را سپر خودشان قرار دادند، جـايز هسـت بـراي دفـاع از      مي» تترس«مسئله 
گر رشد جامعه متوقف شد بر از بين بردن يك عده كه اگـر آنهـا را در   گويند كه ا مكتب، مؤمنين را بكشيد آنها هم مي

تفسـير  » ظلـم «دانستند، جايز هست آنها را از بين ببريد) يعنـي ايـن ظلـم را     ديديد، بي تقصير مي غير اين شرائط مي
و لـوازم  كنند. زيبايي شناسي عوض شده و ارزش و عدالت و بـداهت بـه وسـيله مصـاديق      تفسير مي» عدل«كنند  نمي

از جامعه بريده باشد. آيا نفس يك ادراك را » نفس ادراكم«شود. اينچنين نيست كه ادراك داشته باشم ولي  تعريف مي
 كنيد؟چكار مي

خواهد همچنان مالك  كند كه مالك يك قطعه زمين هست و دلش مي مي خواهيد بگوييد كه يك شخصي درك مي
ه پشت آن آب جمع بشود، هم يك منطقه وسيع آبياري بشود وهم برق توليد خواهند يك سد بزنند. براي اينك باشد! مي

فروشم! مگر مـن   گويد نه من نمي گويند اين زمينت را بفروش و يك زمين بهتر و مناسبتر تهيه كن، مي شود. به آقا مي
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آيـد و خانـه تـواز بـين      گويند: اگر اين سد ساخته شود آب پشت سد باال مـي  كنم مي مالك اينجا نيستم؟ اينكار را نمي

 گويد: سد نزنيد، حال سوال اين است كه:  رود، مي مي
رعايت مالكيت اين فرد را تا چه اندازه بايد بكنند؟ آيا واقعاً سد نزنيم؟ و بگوييم مالكيت اين فرد محتـرم اسـت! هـر    

ا هم دچار مشـكل باشـد؟ و يـا    چند عده زيادي مبتال به فقر باشند؟ و به دليل نداشتن برق اتاقهاي جراحي بيمارستانه
اصالً نتوانيم بيمارستان بزنيم؟ اتاق جراحي نزنيم؟ به هر حال چه كار بايد بكنيم؟ يا اينكه سد بزنيم و اين آقا را بزور از 

 آنجا بلند كنيم؟
؟ مربوط بـه كـدام ادراك اسـت   » متيقن از ادراك«توان زد اين است كه  به هر حال آنچه را كه مثالهاي مختلف مي

خواهم بلنـد شـوم؟ ولـو اينكـه سـدي زده       گويد من نمي مربوط به ادراك فرد است؟ مثل همين كه اينجا نشسته و مي
نشود؟ يا درك ميانگين مردم؟ يا درك كساني است كه رهبري ذهني ياروحي مردم را دارند؟ درك چـه كسـي اسـت؟    

اسـت.  » عمـومي «كسي درسـت اسـت؟ متيقـنش    فهمند، اما با معيار چه كسي محك بزنيم؟ بگوييم فهم چه  همه مي
متيقن آن خصوصيت شخصي ندارد آيا آن متيقني كه خصوصيت شخصي ندارد، از هيچ شخصي نپرسيم؟ يـا ههـم در   

 كنند؟ آن موافقند؟ اگر همه بر آن موافقند چه تعدادند كه آن را توصيف مي
 ـ اختالف ادراك از قدر متيقن

كه ال اقتضا هستند يا مقتشي هستند نسبت به حسن و قبح يـا آن عنـاويني   برادر حسيني شاهرودي: آن چيزهائي 
كنـد   فرمائيد تغيير مي كنند، آنكه شما مي كنند علت تامه را مطرح مي كه علت تامه دارند، آن چيزي كه آنها مطرح مي

ه حسـن و قـبح ندارنـد.    آنهائي است كه ال اقتضاء هستند، يا اينكه اگر اقتضا نيست، مقتشي هستند، علت تامه نسبت ب
 فرض بفرمائيد كه محبت در مقابل محبت چيزي نيست كه تغيير بكند! و يا آن را توصيف نكنند.

آورد زيـر   حجت االسالم و المسلمين حسيني: همين صحبت محبت در برابر محبت، يك نفر هست كه كسي را مـي 
كند. يك كسي كه مربـي هسـت، آن    حبت نميگويد: اين شخص م خواباند، آن كسي كه زير چاقو هست مي چاقوي مي

يعني كاري كه موجب ابتهاج انسان » محبت«گويد اين محبت نيست! اين تجاوز است!  كسي كه تحت تربيت هست مي
شود؟ موجب الم او بشود؟ موجب ابتهاج آتي و آينده اش بشود؟ يعني همين لحظه برايش خـوب باشـد؟ اصـالً معنـاي     

گوييد از علت تامه آيا اين علت تامه خودش قابل سئوال هست؟ يعنـي اينكـه    كه شما ميابتهاج چيست؟ آن چيزي را 
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گردانيد، باز توصيف آن زير سئوال ميرود؟ كسي كه قائل به نسبت باشد، بـه خـودش اجـازه     آخرش را به بداهت بر مي

طرح موضوع را درسـت متوجـه    كنيم. ميدهد در همه اين مسائل سئوال كند. (اما االن طرفدار نيستم، طرح احتمال مي
كـنم. بـه    كه من نشسته ام هر حكمي من از اينجا مي ٣*٤باشيد). در اتاق خودتان ننشينيد، بگوييد دنيا يعني همين 

خواهي باور كني، متـر كـن!    يكيگفتند كه ميان دنيا كجاست؟ گفتند همين جا كه من ميخ االغم را كوبيده ام. اگر نمي
ا به برخورد كرد. اگر برخورد هم بكنيد اثري ندارد اگر شما اينگونه ا ندازه گرفتيد، بچه خود شما شود اينگونه به دني نمي

 شوند. حرف شما را نمي
 برادر حسيني: حد في الجمله اش كه (چه در ابتهاج، عدالت و ظلم) قابل انكارنيست.

گوييم كسي كه قائل ايم حاال داريم ميحجت االسالم و المسلمين حسيني: حاال كه فعالً ما شروع به توضيح نكرده 
گويد تاريخ علم داريم، بيايد نگاه بكنيد ببينيد علوم چـه  كند مي به نسبيت هست، هيچ كدام از اين حرفها را قبول نمي

تغييراتي كرده است؟ علوم عقلي خوب درجه يك مثل رياضيات، منطق و فلسفه كدام يك ثابت مانده است؟ (اين يـك  
 ظر هست)دسته يا يك ن

 برادر نجفي: به قول فالسفه اگر كسي نپذيرفت بايد با چماق به او فهماند.
گويد اگر ترديد نظـري باشـد،    تواند به شما بگويد! مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: حاال عين همين را او مي

كنيـد؟ و   شما چكـار مـي   گويد ناوگان در دست من است. كند! ولي اگر تديد عملي شد، آن وقت مي چماق درستش مي
كنيم! ولـي اينكـه چـرا چمـاق      گويد چماق دست شما نيفتاده، هر وقت چماق دست شما افتاد ما از شما اطاعت مي مي

 دست شما نيافتاد ودست ما افتاده، آن يك سئوال ديگر است.
هر تئوري كه » وري علومتئ«گويد فرماييد از باب ترديد نظري بود! ترديد عملي االن مي آن چيزي كه حضرتعالي مي

قدرت عملكرد بيشتري داشته باشد همان درست است! اصل چيست؟ اصل همان است كه چماق دسـتش اسـت. (كـه    
 گوييد).شما مخالفش هستيد و حتماً اين حرف را نمي

م و برادر حسيني شاهرودي: به هر حال ما اگر قائل به وجدان بشري باشيم كه يك اصول ثابتي دارد (حجت االسـال 
 كنيم. المسلمين حسيني: پس شما دست از چوب برداشتيد) به همان چماق دار هم حتي به درون خودش تهاجم مي

 رويد! كنيد! و عقب عقب مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: از قضا تهاجم نمي
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بر همين اساس دهند شايد  برادر حسيني شاهرودي: اينكه حضرت امام به كاخ كرملين به شخص گورباچف پيام مي

گيـرد   است، به هر حال يك امر قابل مفاهمه هست (حجت االسالم و المسلمين حسيني: گاهي ي گريد و گـاهي نمـي  
 ديگر) يعني اختيار هم هست.

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: اختيار آوردي كه خرابش كردي!!
به نسبت هستند يعني هر چه شما بگوييـد  به هر حال اصل مطلب (برگرديم صحبت را ادامه بدهيم) يك عده قائل 

 كنند.بر اساس نظريه نسبت بيان مي
پذيرند. جريان عليـت را   درجه مقابل آن، قائل به جريان عليت هستند و نسبيت را بالمره نمي ١٨٠يك عده درست 

يك شكل متعارفي اگر قائل باشند فقط در كلمات هم نيست! در همه كيفيات همين را قائل هستند. قول به تفصيل هم 
 گويند قسمتي از امور ثابت، قسمتي از آن متغير است. دارد كه مي

 ـ نقد احتمال اول:
 الف ـ تغيير بدون جهت ممتنع است

قول اول را كه توضيح داديم، ببينيم لوازمش چيست؟ تا بعد ببينيم لوازم آن دو قولد يگر چطور است؟ اگر حركـت  
اي آن مالحظه كرد. عام شدن حركت به نحوي كه هر جا را كه دست بگذاري، بگوئي عام باشد، و هيچ پايگاهي نشود بر

 آن هم در حال تغيير ا ست، آن هم درحال تغيير است.
توانيد بگوييد كه تغيير هـيچ چهتـي و هـيچ طرفـي نداشـته       سئوال اين است كه تغيير از چه؟ به چه؟ يعني آيا مي

خوانديم، واضح است كه نه! اگر جهت ثابت نباشد و جميع  باب اصالت ربط مي باشد؟ در ساده ترين وجه آن كه قبالً در
اطراف مساوي باشد، بنابه حكم عليت تغيير محال است. حاال اصـالً اگـر تغييـر هـيچ گونـه جهـت، طـرف و مقصـدي         

 يدگي كرد؟، كه حركت محال است! اگر علّيت اصل نباشد، چطور بايد به آن رس»علّيت اصل باشد«نداشتهب اشد اگر 
 ب ـ نسبيت ريشه در اصالت عليت دارد

 توانند عليت را اصل نشمارند چرا؟ دانند، (خوب دقت كنيد در ريشه اشكال) نمي اين آقاياني كه نسبيت را اصل مي
 ـ نسبت عاري از كيفيت نيست ١
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» خوب«نسبت به سابق، يعني يك ا مر » نسبي بودن«تواند مطلقاً عاري از نسبت و كيفيت باشد،  چون نسبيت نمي

يعنـي  » نسـبت «را مالحظه كنيـد.  » بعد«و » حال«، »قبل«معنايش اين است كه: توانسته اند » بد«و نسبت به آينده، 
شود كه شما بگوييد من قائل به تغيير و نسبي بودن  مالحظه جايگاه يك شيء در مجموعه و نسبت مجموعه به آن. نمي

تواند جداي از عليـت باشـد،    التي قائل نيستم. و اصل قرار دادن كيفيت هرگز نميهستم ولي براي كيفيت هيچ گونه اص
 شود. تعريف ازعليت مي

 برادر نجفي: اين تعريف درون متناقض است.
شودكه از آن فرار  شود مبتال به چيزي مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني آن كسي كه قائل به نسبيت مي

اش اين حرف را تمام كند. يعني اگر گفت كي بودن؟ و كجا بـودن؟ اصـل اسـت در خـوبي و      تواند فلسفه كند، نمي مي
كنـد، يعنـي    تواند ديگر حذف بكند، تناسبات ضرورت را كه بيان مي بدي. كي بودن و كجا بودن و نسبت داشتن را نمي

 يك اشكال)كند و بيان حكومت عليت معنايش مغايرت با نسبيت است (اين  حكومت عليت را بيان مي
 برادر ترابي: لطفاً توضيح بيشتري بفرمائيد.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: چشم ببينيد، گر كسي گفت كه درست بودن و غلط بودن مربوط به اين اسـت  
خواهيد بيان  كه با كدام دستگاه منطقي شما بخواهيد تفسير بكنيد؟ خوب بودن يا بد بودن را در كدام نظام ارزشي مي

د؟ خود اينكه كدام نظام ارزشي را انتخاب بكنم! مربوط به اين است كه كجا هستيد و در چه زماني هستيد؟ كـدام  بكني
خواهيد بكنيد؟ تا آنگاه بگويم با اين كاري  نظام منطقي را انتخاب بكنم؟ مربوط به اين است كه كجا هستيد؟ چكار مي

گوييـد كـه درسـتي و غلطـي اينكـه       توانيد؟ مثالً شـما مـي   يا نمي توانيد اين گونه فكر بكنيد خواهيد بكنيد، مي كه مي
درجه است، مربوط به اين است كه هندسه اقليدسي را بخواهيد در دست داشته باشـيد يـا    ٣٦٠مجموعه زواياي مربع 

وط بـه  درجه باشد، مربـ  ٣٦٠توانيم مربعي پيدا كنيم كه مجموعه زوايايش  هندسه نا اقليدسي. رأي به اينكه هرگز نمي
خواهيد با يك ابزار رياضي كار بكنيد كه مثالً براي عمل كردن در فضا باشد، خوب حاال شما كدام  اين است كه شما مي

خواهيـد بكنيـد. كجـا     گويم چكار مي خواهيد؟ مي منطق و كدام روش محاسبه و كدام روش جمع بندي اطالعات را مي
رزشي شما آيا پايه را بر تمايالت عمومي قرار بدهد يا پايه را بـر يـك   زندگي كنيد و در چه زماني هستيد؟ اينكه نظام ا
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خواهيد زندگي كنيـد،   نحوه فكر كردن و اعتقاد داشتن قرار بدهد بسته به اين است كه كجا هستيد و با چه كساني مي

 چه كساني قرار است به حق شما تجاوز نكنند؟
شما در آنجا با كساني است كه معامله داريد، و طرفهاي معامله  اگر شما در آمريكا باشيد، معلوم است كه همه حيات

توانيد بگوييد مـن اعمـال خـودم را روي ضـوابط     شما كساني نيستند كه روي ضوابط شرعي با شما عمل كنند شما مي
د كـه يـك   توانيـد بگوييـ   كنم، شما در آمريكا نمي كنم. مثل اينكه در بيابان گرفتار شده ام و تيمم ميشرعي تنظيم مي

شود حين  لقمه حالل و درست حسابي بدستم آمده است البته نه اينكه نشود در آنجا زندگي كنيد، در كفرستان هم مي
اضطرار اسالمي زندكي كرد ولي اگر شما بالد اسالم را رها كنيد و آنجا برويد (نه براي تبليغ بلكه براي اينكه برويد آنجا 

گويد آخر عمري  خواهيد چكار كنيد؟ مي گويند مي گر يا كارمند بازنشسته است ميمسالم زندگي كنيد) مثالً كسي كار
گويند: عقـل كـه    مي» ايتاليا«گويد  گويند كجا را براي عبادت انتخاب كرده ايد؟ مي خواهم مشغول عبادت شوم، مي مي

خواهيم بروي آنجا تبليغ  ستي، ميخواهيد براي يك كار ديگري آنجا برويد مثالً روحاني ه كند، اگر مي اينگونه حكم نمي
گويند آنجا  گويد براي اينكه استخواني سبك كنم وگناهانم بريزد مي روي؟ مي گويد: براي چه مي گويد: نه، مي كني، مي

مناسبتي با اين كار ندارد، بايد شما بيائيد در مشهد (ارض اقدس) يا قم (كه دارالمؤمنين است) ولي آنجـا دارالفسـاق و   
 ر است.دارالفجا

خواهيد زندگي كنيد، تا چگونه  گويند با چه كساني مي بينيد كه آنها مي به هر حال وقتي به مطلب عنايت بكنيد مي
با شما عمل كنندو بپذيرند كه حق چيست و باطل چيست، حقوق طرفين دارد شـما هسـتيد و طـرف مقابلتـان، كجـا      

 ارزشي را رعايت بكنند.خواهيد معامله بكنيد تا چه نظام  هستيد با چه كسي مي
پس بنابراين اول اشكالي كه ما به اين دسته وارد كرديم يك اشكال فلسفي كلي بود و اشاره كرديم به اصالت ربـط،  

خواهد اگر ثبات را در همه مراتب حذف كنيد حركت را حذف كرده ايد. بعد اين بيان متناسب  گفتيم حركت جهت مي
يعني جريان عليت، يعني » نسبت«پذيرد معنايش انكار نسبت نيست،  نسبيت را كه ميبا منطق آنها نبود. و گفتيم خود 

 گوييد (آيا روشن شد؟)حكومت عليت بر حركت، حكومت عليت بر حركت نافي نسبيتي است كه شما مي
سبيت كنيد، چون در آنجا فقط ن برادر شاهرودي: معنايش اين نيست كه شما در واقع از يك دستگاه ديگري نگاه مي

 است.
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گوييـد   شكافيم (س: ذات نسبيت) ذات نسبيتي را كه شما مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: آن نسبيت را مي

 قابل تعريف هست كه بگوييد كيفيت دارد يا كيفيت ندارد؟
شود كه بگوييم فقط نسبيت است و كيفيـات و تعـرايفش هـم     برادر شاهرودي: نه نسبيت است چه اشكالي دارد مي

 سبي است.ن
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: تعاريف و كيفيات نسبي است. آيا نسبتي هم بين تعاريفش هست يا نيست؟

 با اصالت شيء نگاه كنيد. خير، نسبيتي نيست.» نسبيت«برادر شاهرودي: اين به عينه معنايش اين است كه شما به 
 نه) پس نسبيتي نيست.حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا نسبيتي نيست؟ (ج: 

 برادر شاهرودي: آن را در نسبت خودش ببينيد. يعني نسبت ثابت نيست. 
برادر حسينيان: نسبت را اگر تابع نسبيت بگيريم نسبيت اصل است نه نسبيت آن وقت كيفيت بـه تبـع ربـط معنـا     

 شود.مي
 ن وحدت دارد يا ندارد؟حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني آيا اينها قبول دارند كه فلسفه شا

 برادر شاهرودي: صيرورت محض است كما اينكه بعضي ها گفته اند.
فرمائيـد آيـا بـالمره     حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين صيرورت محض و حركت محـض كـه حضـرتعالي مـي    

 كيفيت ندارد؟
 برادر شاهرودي: خوب طبعاً كيفيت ندارد.

 اگر كيفيت ندارد بنابراين نسبيت هم نداردحجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني 
توانند نفي كيفيت بكنند يعني نـه تنهـا    سازد، اما به صورت مطلق هم نمي حاال ببينيم اين مطلب با دين چگونه مي

شـود. كـه آنهـا    توانند انتخاب كننـد. سـلب كيفيـت هـم خيـالي مـي       قول نفي كيفيت بلكه قول به فاعليت را هم نمي
 كنند.ت نظري محض را ملتزم بشوند، در نسبيت عيني حتماً كيفيات را هم قبول ميتوانند نسبي نمي

 ج ـ عدم سازگاري نيست با اديان الهي 
 برگرديم به سراغ اينكه آيا اين حرف با اديان سازگاري دارد يا نه؟

 شودـ بر اساس نسبيت مطلق، با بلوغ عقل تبعيت از انبياء رها مي ١
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رسيد لذا پيغمبر الزم داشته است. ولي از وقتي كه عقلش باشد كه: بشر تا يك وقت عقلش نميكسي اگر مثالً قائل 
 شود. آورد ديگر پيغمبر الزم نيست، اگر كسي اين طور قائل باشد از مسلم بودن خارج مي ازكار خودش سر در مي

 شود. يـ بر اساس نسبيت مطلق ارزش توصيف مادي شده و به رفاه در اين دنيا تعريف م ٢
توان گفت كـه عقلمـان بـراي زنـدگي      تواند چنين حرفي را بزند و بگويد ارزش نسبي است؟ نمي آيا چنين كسي مي

 رسد. كردن مي
اگر كسي قائل باشد كه خدا عالم را خلق كرده و همه كارها از جمله عدل و ظلم و ارزش هم براي ابتهاجهاي مادي 

شود به شكلهاي كه زندگي و حيات در اين عالم دنيا را تمام  نحصر نمينيست (خوب دقت كنيد) معناي معنويت هم م
شود به صورت مادي معنا كرد) بگوييم آقا خيلي كرامت نفس دارد، ايثار دارد، با گذشـت   كند (چون معنويت را هم مي

د همنوع پرسـت  پرستد؟ بگوي دهد، اين را بگوييم يعني معنويت، بگوييم چه مي است، حق خودش را هم به ديگران مي
شـود   شـود پرسـتيد و نـه همنـوع را مـي      شود پرستيد نه فامل و نه ارحام و نه پدر و مادر را مي است همنوع را كه نمي

شود پرستيد، پرستش مخصوص خداي متعال است. بگوييم به رفتارهايي كه  پرستيد و نه مستضعف و نه مستكبر را مي
بريد. اين را اسمش را بگذاريم معنويت! بله براي ماديها  عام ديگران لذت ميگرايش به غير است و تقدم غير است و از اط

توانند مربوط به چيز ديگري خـارج از ايـن دنيـا     توانند معنويت را منسوب به پرستش خدا و آخرت بكنند، نمي كه نمي
داند و سـير را هـم    مخلوق ميشود معنويت، ولي براي كسي كه قائل به عالم دنيا و آخرت است. عالم را  بكنند اينها مي

تواند به رفاه در اين عـالم تعريـف بكنـد بايـد در كـل و      داند، طبيعي است كه ارزش را نمي خلق شده در اين عالم، نمي
 بيند. نسبت به مقصد و نسبت به يك سير مالحظه كند، يك قسمتش را در اينجا مي

خواهد، نه در خود آن فعل و حـين   حاصل آن كار مي كشد، نتيجه اش را در زحمتي را كه يك نفر در يك كاري مي
شود اگر مقصـد يـك    كند، مقصدش بلند تر و بزرگتر مي فعل، هر چه كار مقدس تر وب باالتر، ارزش آن فاصله پيدا مي

 چيزي شد كه مربوط به اين عالم نيست و پرستش خداي متعال است، اصالً اين عالم سعه بازدهي و ابتهاج آن را ندارد.
 ـ عدم سازگاري نسبيت مطلق با منطق و فلسفه د

سـازد.   سازد كما ينه با فلسفه و منطق هم نمـي  به هر حال حتماً كسي كه قائل به نسبيت محض باشد با اديان نمي
 يعني چه با استقرار بر فاعليت و پرستش و چه با عليت با هيچ كدام سازگار نيست.



 ···········································································································································································  ٢١٥ 
 م ـ احتمال دوم: بررسي ثبات مطلق در مفاهي

 ١٨٠افتـد آن طـرف قضـيه و     اما كسي كه قائل باشد كه مطلقاً حركت و تغييري نيست، آن هم خيلي به صدمه مي
 باشد. درجه مقابل است. يعني قائل به سكون و ثبوت مي

 ـ نقد احتمال دوم: الف ـ رشد بر اساس اصالت كيفيت قابل تفسير نيست
كند؟ اگر بخواهد بگويد بالمره در هـيچ قضـيه اي    ممكن چه ميكسي كه قائل به ثبوت است در باب تمام رشدهاي 

 شود. رشد نيست، منتهي به سكون مي
 ـ رشد در بعضي زمينه ها غير قابل انكار است 

و همين كه خود او در سنهاي مختلف قرار دارد، با اين حرف مخالف است، به هر حال اين مطلب را او هم بـه درك  
به درك حسي (يعني با ارتباطاتي كه با روحش و ذهنش و با جهـان خـارج و حسـش     وجداني، هم به درك ذهني، هم

كند كه يك چيزهايي را حس نكرده بود و يك مناظري را نديده بود. بعداً ديد. يك لذتهايي را نچشـيده   دارد) حس مي
 بود كه بعداً پيدا كرد. بود كه بعداً چشيد، يك مطالبي را نفهميده بود كه بعداً فهميد يك حاالتي را پيدا نكرده

گويند: رشد، كمي است يعني آدم اطالعي نداشت اطـالع   برادر نجفي: در تعبيرشان از رشد و حاالت و غير ذلك، مي
 شود و يا در حاالت روحي هم همينطور. پيدا كرد. به اطالعاتش اضافه شد، يعني مرتباً اطالعاتش (كماً) اضافه مي

ي: حاال گر كسي مطلقاً ائل به حركت نباشد و بگويد ثبوت محض، رشـد كمـي را   حجت االسالم و المسلمين حسين
اي بپذيرد و بگويد كه رشد كمي بله، رشد كيفي نـه، كـه ايـن از حـد وسـط      تواند بگويد. ولي حاال اگر ذره هم، هم نمي

رف نيايد، خوب اسـت  شود اگر كسي بخواهد. باصطالح، خوب متنسگ باشد و عالم را قفل بكند و هيچ اين ط شروع مي
 آن طرف خط بايستد.

 شود؟حاال اگر كسي اندكي اين طرف بيايد ببينيم چطور مي
 ب ـ بر اساس اصالت كيفيت ارزش و كمال قابل توصيف نيست

خواهيد در ارزش بگوييد  اوالً آن كسي كه اصالً حركت نكند آن هم مخالف ارزش است، براي اين كه به هر حال مي
شود حركت كرد و از يك وضعي به يك وضعي ديگر رسيد اگر بنا باشـد بـراي    ز يك وضعي است، مييك وضعي بهتر ا

آدم آن وضع ممتنع باشد اين وضعي هم كه دارد خروج از آن ممتنع باشد. (مثل دو تا تابلو است آن يك تابلو اين هـم  
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يت محض باشد، به چه دليل اين تـابلو  يك تابلو. اگرسيري بالمره نباشد نسبتي نباشد اصالت شيء محض و اصالت كيف

 از آن تابلو بهتر است؟)
 برادر شاهرودي: خصوصيت در ذاتش است خصوصيت در ذاتش به اين معنا كه انتزاع از ذات است.

گوييد اين بهتر  حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني شما يك نسبتي بين اين و چيز ديگري قرار ميدهيد و مي
ين انتزاع شما را بردارند آن يك چيزاست. براي خودش اين هم يك چيز است براي خـودش. بعـد آن   از آن است، اگر ا
خواهيد نسـبت را برقـرار    خواهيد اين كار را بكنيد، اثري براي آ، دو ذات ندارد. به خود شما هم كه مي وقت كه شما مي

از ثبات محـض چيـزي برخاسـته نيسـت      دهيد. به هر حال كنيد يك نحوه حركتي است يعني ثبات محض را نظر نمي
 همانطور كه از حركت محض چيزي برخاسته نيست.

 ـ احتمال سوم: بررسي ثبات و تغيير تأليفي در ادراك و مفاهيم
يك درجه بيائيم اين طرف تر و بگوييم كه رشد كمي ممكن است و بگوييم رشد كمي هيچ تأثيري در رشـد كيفـي   

 ندارد. (اين يك حرف است)
 احتمال سوم: ـ نقدم

 الف ـ ثبات كيفي و تغيير كمي اطالعات ممكن نيست
 ـ رشد اطالعات به معناي رشد كمي نيست  ١

 شود. يعني چه آدم اطالعاتش كم باشد يا اطالعاتش زياد باشد در اطالعات اوليه اش تأثيري پيدا نمي
عنا، ولي كمي محض هم نيسـت بـه   گويند گر چه كيفي هم نيست به آن م برادر حسيني شاهرودي: آقاي نجفي مي

 هر حال قضايا يك ارتباطاتي با هم دارند.
شود؟ مثل كتابخانه كه يك  حجت االسالم و المسلمين حسيني: حاال اگر قائل به رشد كمي محض باشيم چطور مي

كتابخانه عباراتش كتاب بخريد بگذاريد كنار كتاب اولي تا آخر كار، كتاب اولي سرجايش است هر چه كتاب بياورند در 
توانـد   توانـد دومـي بخوانـد و مـي     توانند كتاب اولي را بخواند و مي كنند مي شود مراجع هم كه رجوع مي كه عوض نمي

سومي و هزارمي و الي آخر، اگر كسي همچنين چيزي بگويد، اين چطور است؟ حاال گر كسي بگويد از كتابهاي جديـد  
گويـد   نويسند، سريع، آقاي نجفي مـي  كنند و يك كتاب جديد مي بلي پيدا مينويسند نسبتي بين آن كتابهاي ق كه مي
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اين يك كتاب جديدي است كنار آن كتابها، عيبي ندارد. ده رقم هزار رقم، صد هزار رقم، لحاظ بكن، نسبت معين كن، 

هم سـر جـاي خودشـان     باز هم يك كتاب ديگري بنويس كنار آن كتابها چه ربطي به آن كتابها دارد. آن كتابها كه باز
هستند، هر كسي هم كه خواست فلكيات بطليموسي را ياد بگيرد بـرود يـاد بگيـرد كـه يـك مردمـي در يـك زمـاني         

گفتند اينطوري است حاال اينكه فلكيات جديد، نجوم جديد، هيئت جديد، فضاشناسي جديد، درست شد، آيا ناگهان  مي
توانيد به كتابخانه برويد و بگوييد آقـا هيئـت بطليمـوس را     نه شما ميآن كتابها خطهايش شروع كرده به تغيير كردن، 

كنيد و يـك كتـاب    خوانند حاال هم شما مقايسه مي دهند و همان عباراتي كه قبالً مي بدهيد آنها هم همان كتاب را مي
حـاال بعضـي از ايـن     نويسيد، يك كتاب ديگر كنار كتابخانه باشد. آيد و مي ديگري بر اساس مقايسه اش به ذهنتان مي

گذرد رواج پيدا كند، و ممكن است يك كس يگري بيايد و از همان  شود، خوب بشود، يا چند سال مي كتابها متروك مي
كتابي كه متروك شده است يا استفاده جديدي بكند و چيز ديگري درست كند، اين سيري كه براي تجديـد و تكامـل   

شود بلكه قبليها قابل مطالعه است، به صورت مختلـف   كه قبليها رها مي معرفت بشري قائل هستيد معنايش اين نيست
 شود مطالعه كرد. هم مي

انسان هم يك دسته از اطالعاتش مربوط قبول است، اطالعات بعد هم بيايد، كنارش اضافه بشود، چه ضـرري دارد؟  
آن را هم كنار اين قضيه بگذارد، در ايـن  تواند نسبت بين اينها را بگيرد و دوباره يك اطالع ديگري درست كند  خود مي

آيد يـك مفـاهيمي كـه     خواهد باشد. به نظر شما مي كتابخانه ذهن، چه شخصي، چه مربوط به جامعه باشد هر چه مي
نبـوده، خـوب آن   » درسـت نيسـت  «گفتيـد   فهميد آن گونه هـم كـه مـي    مربوط به سابق است درست نيست. حاال مي

ا هست. تصديق جديد شما هم كنار آن هست، شما بر اساس نسخه جديد خـوب عمـل   آنج» استدالل«با آن » مفهوم«
 كنيد. معنايش انحالل و از بين رفتن آن نسخه قبلي كه نيست. مي

تعريف كرديد. طبيعي است كه اينها » ترتيب امور معلوم لتحصيل امر مجهول«برادر شاهرودي: وقتي شما فكر را به 
گيرند، قطعي است آن  دهيم: و آنها يك آرايش خاصي به خود مي يفيت خاصي به آن ميدهيد. يعني يك ك را ترتيب مي

 توانيم با حفظ آن آرايش نتيجه اي غير از آن بگيريم.موقع نمي
گوييد: قفسه هاي كتابخانـه ام را مجبـورم يـك نحـوه      حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني شما يك وقت مي

غير از آن مطالبي است كه در كتابها نوشته شده است (مطـالبي كـه در كتابهـا نوشـته     ديگري د سته بندي كنم، اين، 
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شده، هست) يعني همين حاال هم از كسي سئوال كنند و بگويند: آيا شما آن ادراكي را كه در زمان كودكي درباره فالن 

 دهد. توانيد توضيح بدهيد؟ او توضيح مي موضوع داشتيد مي
 گوئيد ترتيب امور معلوم... شود. قطعي است كه شما مي ه نميبرادر حسيني شاهرودي: ن

توانيد بگوييد؟ و بگوييـد آن وقـت مـا خيـال      حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني خاطره خودتان را شما نمي
شود كه حـاكي باشـد؟    كرديم كه فالن موضوع، نسبتش اين طوري است و بعد فهميديم كه طوري ديگر است، نمي مي

 شود از آن حكايت كرد؟ آن محكي ندارد و نمييعني 
برادر حسيني شاهرويد: محكي واحد است ولي در عين حال ابزارتان فرق كرده ابزار نگاه به آن محكي بـا آن موقـع   

 كنيم. فرق كرده است، آن موقع با ده تا معلوم نگاه ميكرديد حاال با صدتا معلوم نگاه مي
سالگي، معلم يـك   ١٢كنم، يك قضيه اي شما داشته ايد در سن  ن سوال ميحجت االسالم و المسلمين حسيني: م

سوال از شما كرده جوابي هم به معلم داده ايد آن جواب و سئوال و آن صحنه ها روي روحي شما اثر گذاشـته اسـت و   
كننـد كـه    سـالگي از شـما سـئوال مـي     ٣٠رود (چه تشويق باشد چه توبيخ) حاال در سـن   گوييد هرگز از يادم نمي مي

كنيد. حاال گر چه معلوم شـده   معلمتان در آن مدرسه چه چيزي از شما سئوال كرد؟ شما عين آن قضيه را حكايت مي
 باشد كه اصالً آن قول باطل شده.

برادر شاهرودي: نگاه به آن و همين نحوه نقلش، برخاسته از توصيف خاصي كه شـما در ذهـن داريـد. قضـيه فـرق      
گوينـد   گويند و اصالً اين طور نيست اينكـه خودشـان (آقـاي نجفـي) مـي      داقل آقايان اين را نميكند با آن موقع ح مي

 ترتيب يعني چه؟» ترتيب امور معلوم«
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: اختالف مبناء ما بين شما پيدا شد.

 گويند برادر نجفي: در منطق صوري اطالعات را كمي مي
احتمال است يك احتمال، احتمال آقا احتمال شماره الـف   ٢گوييم حداقل  ني: ميحجت االسالم و المسلمين حسي

 شود گفت كه ... حاال شما آن احتمال را قبول نداشته باش و كسي هم قائل به آن نباشد و به عنوان احتمال مي
 شود.گويند اطالعات كمي به هم اضافه مي برادر نجفي همه آقايان مي
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حسيني: حداقل اين است كه بگوييم هيچ قائلي ندارد و بگوييم يك احتمال است (ايـن   حجت االسالم و المسلمين

تواند بگويد كه احتمالش هم نيست) يك احتمال هـم احتمـال فرمـايش     خوب است و جناب آقاي شاهرودي ديگر نمي
 دهيم. ا داريم توضيح ميشويم. حاال ما آن احتمال ر حضرتعالي (آقاي شاهرودي) اين احتمال هم قائلي برايش قائل نمي

اينكه بگويند: محكي ها و صورتها كنار همديگر و پشت سر هم قرار دارندو بگوييم همه اطالعات ثابت است و تغييـر  
اي پيدا شده اسـت الـي آخـر. يعنـي     » اذعان للنسبه«در اطالع يعني چه؟ مثل عكس هاي متعددي كه براي هر كدام 

كند خود، يك اطالع كمـي ديگـري    شود، لزوامي را كه هم پيدا مي م كماً اضافه مينسبتهايي را ما مالحظه كنيم بگويي
 شود به قتل. است كه اضافه مي

 ـ كمي بودن در صورتي پذيرفته است كه وئاء عالم ذهن ثابت باشد ٢
ه بـه دنيـا   ماند كه: عالم، در حال تغيير است اين آقا هم ك آن وقت يكچيز فقط در ذهن ما به عنوان سئوال باقي مي

رود (اين هم در حال تغيير است و شكي نداريم) آن مخزن كجاست كـه هـيچ    شود و بعد هم از دنيا مي آيد، پير مي مي
شود از چيست كه هيچ تغييـري در آن در   تغييري در آن نيست و جنس اين كاغذ و مقوايي كه رويش عكس چاپ مي

گوييـد روح، وئـاء روح در روح تشـريف دارد،     لم دنيا نباشد، شما مـي شود، اگر وئاء ذهن عا طول سالها و قرنها پيدا نمي
 كند بايد يك جا برايش پيدا كرد كه آن ثابت از دسترش كمال هم خارج باشد. گوييد از قضا روح هم رشد مي مي

 ب ـ در اين احتمال ربط ثابت و متغير روشن نيست
ست؟ آيا مطلقاً ربطش قعط است؟ اگر ربطش مطلقاً قطـع  كالم دراين است كه آيا ربط بين اين ثابت يا متغيري چي

شود؟ يك كتابخانه درست كنيد و بگوييد عالمش عليحـده اسـت و علمـش هـم     باشد نسبت عالم به عملش چگونه مي
گوييم اصالً حدوث و امكان و  عليحده است. وا ين علم را هم از يك نوع جنس بسازيد كه تغيير ناپذير باشد. آن وقت مي

توانيد بگوييد از قبيل علم امثال ما هست كه گفته شود، در آن هيچ  م چگونه در ا، راه دارد؟  امثال ذلك، داقل نمياعدا
گونه حدوث و زوال و تغييري راه ندارد، و هيچ گونه ارتباطي هم به عالمش كه حتمـاً آن عـالم بـرايش حـدوث زوال و     

 نظر فلسفي در اينجا ربط بقين ثابت و متغير سئوال مهمي است.كمال و نقص و امثال ذلك هست ندارد به هر حال از 
كنيم چـه نحـوه ربـط و تـأثير و تـأثري از يكـديگر       اما گر قائل بشويد بين ثابت و متغير ربط وجود دارد، سئوال مي

يد فـي  گوي كند و يك چيزي هم شما (آقاي حسيني) اشاره كرديد مي گوييد مقدار متيقنش تغيير نميدارند؟ اينكه مي
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گوييد، نسبتش را با امر متغير چگونـه توصـيف   كند، آن غير متغيري كه مي الجمله عرفي و غير قابل انكارش تغيير نمي

 گوييد: اين دسته از امور متغير، و آن دسته از امور، امور غير متغيرند.كنيد و ميكنيد؟ به صورت كمي جدا ميمي
 معين نيست ج ـ در اين احتمال محدوده ثابت و متغير 

اگر كسي آمد فردا يك بحث ديگري كرد و اين خط را يك متر آورد اين طرفتر و يك دسته ديگـر را شـامل شـد و    
ثابتها بيشتر شد و يا كسي آمد و بر خالف آن استدالل كرد و ثابتها را كمتر كرد. وضعيت عرف تغييـر كـرد پـاي ايـن     

كنيم)  گردد؟ (يادمان نرود كه نتيجه گيري و جمع بندي مي ا بر ميحرف به كجا بند است؟ يعني پايگاه آن ثابت به كج
شود. خالصه اگر كسـي يـك قسـمت از مفـاهيم را      پايگاه ثبات اگر به عليت محض برگردد منتهي به سكون محض مي

بعضـي  ثابت و قسمتي ديگر را متغير دانست و يا قائل به تغيير كمي در ادراكات گرديـد  (بـه ايـن معنـا كـه مـثالً در       
معامالت و احكام، دماء و اعراض و اموال ثابت و ال يتغير بوده اما در يك قسمت ديگر رخصت داده انـد كـه انسـانها بـر     

 شود.حسب تجارب خودشان كار كنند) چند اشكال وارد مي
 شودد ـ بر اساس اين احتمال نسبت تأثيرش بخش ثابت مرتباً كم مي

ثابت و متغير است دومين اشكال محدوده ثابت و متغير و سـومين اشـكالي    اولين اشكال فلسفي و دقيقش ربط بين
شود نه ثابت، بنابراين بخـش ثابـت،    شود اين است كه توسعه، تنها مربوط به بخش متغير مي كه در مرتبه بعد گفته مي

. آن وقـت احكـامي كـه    تا حكم داريم اينها را ثابت نگهداريـد  ١٥شود يعني مثالً  نسبت تأثيرش در حيات مرتباً كم مي
كنـيم، بانـك    گذاريم ولي بعدش كارخانه درست مي شما اجازه داريد در آن چهارچوبه احكام بگذاريم اولي دو حكم مي

كنيم و در نتيجه ده حكم، بيست حكم، صد حكم هزار تا حكم، قانون راهنمـائي و راننـدگي، قـانون پسـت،      درست مي
احكامي كه براي پرورش بنا هسـت روي تصـميم گيـري مـا مـؤثر باشـد در بحـث        قوانين بين الملل و ... كم كم تعداد 

تا از  ٥٠كند) اگر بنا باشد (مثالً در زندگي يك نفر،  سياسي عرض كرديم كه حكم دستوري، تصميم گيري را اصالح مي
ابي هم غير ثابت باشد و تا ثابت باشد يا فرضاً هزارتاي از آن ثابتبادش و يك بخش توسعه ي ٢٠٠تا از آن يا  ١٠٠آن يا 

آيد يك گوشـه اي   آن بخش به اندازه اي بشود كه مرتباً نسبت تأثير آن در پرورش كم شود درست است كه به نظر مي
 توانيد ثابت نگهداريد. را ثابت نگه داشته ايد لكن خود انسان را كه نمي
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شما يك بخشـش را بـه نظـر خودتـان ثابـت      كنند هر چند  به عبارت ديگر نظام پرورشي شما مرتباً توسعه پيدا مي

نگهداشته ايد و حاال عالوه بر بحث درباره اينكه اصوالً اطالعات ذاتاً مجرد است يا مجرد نيست ايـن بحـث يـك بحثـي     
نيست كه بگوييم مجرد است يعني يك عالم صور و ماهياتي فرض كنيم كه آن بسيط است و براي هر مـاهيتي خـداي   

كند يكي خارجي مثالً اين استكان و يكي ديگر مفهوم اسـتكان كـه هـزاران هـزار اسـتكان       مي متعال دو مصداق ايجاد
فرمائيد، حاال اين ايجاد از هر طريق باشد از  شود آن هم مصداق آن ماهيت استكان كه در ذهن ايجاد مي مصداق اين مي

گويند نه بنابر فاعليتي كه ما در بحث  لح ميطريق عليت باشد يا فاعليت (البته آن فاعليتي كه بنابر قول متداول و مصط
شود اين است كه كدام يك از آنها مجرد و ثابت است؟ آن ماهياتي كه  واليت عرض كرديم باز اولين سئوالي كه پيدا مي

كنيد هم خارج و هم ذهن، مصداقش هست؟ يا آنچه كه در ذهن من هست؟ اگـر بخواهيـد بگوييـد آنچـه در      فرض مي
كـه علـم، كيـف او    » روح«شود اين است كـه خـود    رد است آن وقت اولين سوالي كه در مطرح ميذهن من هست مج

است، آيا بـراي آن رشـد و   » حضور كيف نفس«گوييد علم در مرتبه  خوانيد و مي هست، خود آن چيزي را كه نفس مي
ست كمالي هم نيست، فرض سعه و تغييري هست يا نه؟ دو فرض است يكي اينكه بگوييم تغييري نيست اگر تغييري ني

ماند و بقيه اش تغيير شود آيا يك گوشه اش ثابت مي هم اينكه: چرا تغيير هست؟ آن وقت اطالعات كه در آنجا وارد مي
شود كه شود. يك چيزي مي شود؟ كيف نفس هم ديگر نمي كند؟ در اين صرت باز ربط بين ثابت و متغير چطور مي مي

شود تا وقتي كه دوئيـت بـين او و    شود. محجوب از نفس كه شد علم نمي ز نفس ميگوشه روح نشسته است. محجوب ا
كند، لذا علم نيست! چون براي نفس يا عند النفس حاضر نيست اگر وحدت هم پيـدا كـرد    نفس باشد وحدت پيداا نمي

كيف نفس مثل » ثبات اطالعات«توانيد بگوييد  يا بايد ثابت باشد و تغيير نكند يا تغيير بكند، و اگر تغيير كرد ديگر نمي
 خود نفس متغير است.

عالوه بر اين صحبتها كه عرض كرديم اين است كه در باب ادراكات در عالم عرفان ثباتي قائل نيستند، قبـول دارنـد   
. الي آخر، مگر اينكه قائل شوند كه فهمد و در منزل دوم آن گونه و در منزل يقضه و .. كه سالك در منزل او اينگونه مي

فهمد كه همه اش باطل بود كه جلسه آينده عالوه بر توضـيح ايـن مطلـب     از قبيل شأن و ذي شأن است و آخر كار مي
تواند هم پايگاه اين شويم درباره اينكه اگر فاعليت اصل شد معني ثبات و سكون و كيفيت چيست؟ و چگونه مي وارد مي

 و صلي اهللا علي محمد و آله الطاهرين     هم تغيير را پذيرا باشد؟ امور ثابت باشد و





 
١٧٨٠ 

 فلسفه اصول مباني نظام واليت
 موضوع: اصالت واليه

 دوره: سوم
 ١٥/١٠/٧٠تاريخ: 

 ٥٢جلسه: 
 

 فهرست: 
 مقدمه اول: بررسي اشتداد بر مبناي اصالت وجود و اصالت ماهيت 

 ايجادي در كار نيست لذا اشتداد معنا نداردالف ـ بر اساس اصالت وجود هيچ خلق و 
 آوردب ـ بر اساس اصالت ماهيت، خالق متعاقباً ماهياتي را بوجود مي

 نقد و بررسي دو احتمال فوق:
 معناستالف ـ در اصالت وجود اگر دوئيت حقيقي بين شأن و ذي شأن نباشد بعث وزجر بي

 يت تركيب با محرله قبل را داشته باشدب ـ در اصالت ماهيت بايد چيزي ايجاد شود كه قابل
 مقدمه دوم:  بررسي اشتداد بر مبناي اصالت واليت 

 الف ـ اشتداد از طريق ايجاد فاعليت متعلق به فاعليت قبل ممكن است 
 ـ اشتداد به معناي اضافه شدن است و اضافه شدن نيز با فاعليت توأم است ١
 يگري متعلق به فاعل اول ممكن است ـ اشتداد (اضافه) صرفاً با ايجاد فاعل د ٢
 يابدـ فاعل اول با فاعليت در فاعل دوم و متقوم به او اشتداد مي ٣
 ـ شدت به معناي كشيده شدن فاعل اول در فاعل مادون است  ٤

 ـ اصل بحث
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 حضور فاعليت محور در تمامي مراتب معرف پايگاه ثبات در تمامي مراتب است 

 ظام تمثل ـ حضور فاعليت محور در ن ١
 ـ امداد فاعليت محور در سه مرتبه اوصاف، تمثالت، تصرفات  ٢

 ): پايگاه همه ارزشها به حضرت حق است ١نتيجه(
 ): پيدايشعلم جداي از واليت تكويني و اجتماعي نيست ٢نتيجه(

 پرسش و پاسخ:
 ـ كلمات ابزار هدايت موال است  ١
 امر ثابت)ـ طرف تعلق، فاعليت واحد ثابت است (توضيح  ٢

 ـ تذكرات اخالقي



 
 بسمه تعالي

 
حجت االسالم و المسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم ... بحث علم و ربط آن به جامعه مطرح بود بـه دنبـال   

و تكامل، عمـل  » الكم«و » اشتداد«طرح بحث واليت اجتماعي، و كالً بحث واليت و توسعه قدرت به عبارت دقيقترش 
و اطالعات به بحث نسبيت كشيد. و بحث نسبيت تا حدود مختصري در جلسه گذشته صحبت شد، حاال با ذكر يكي دو 

 شويم.مقدمه وارد بحث مي
 مقدمه اول: بررسي اشتداد بر مبناي اصالت وجود و اصالت ماهيت 
 اشتداد معني نداردالف ـ بر اساس اصالت وجود هيچ خلق و ايجادي در كار نيست لذا 
شود و بـه هـيچ وجـه ايجـادي در كـار نيسـت،        مقدمه اول: اينكه اگر بطور كلي قائل بشويم كه هيچ چيز خلق نمي

زيرا در مرتبه اعلي (مرتبه ذات) تغييـر معنـي نـدارد و همـه كيفيـات شـأن و ذي شـأن        » شئونش«هست و » هستي«
بينيم، هر تغييـر، و اال   ن است  و ما قرار داريم هم دوئيت و تغاير ميهستند، در اين مرتبه از كثرات كه مرتبه اي از شأ

شود و نه دوئيتي وحدت حقيقيه مستوعب اسـت وهـيچ گونـه تغييـر و      حقيقت مطلب اين است كه نه حدوثي واقع مي
ل بـه عمـق   تغايري، حقيقتاً قابل حاظ نيست، توهم ازن مطلب هم از مراتب نازله شأن است، هر چه از ايـن مرتبـه نـاز   

شـود، تغييرهـا و    شويد و در نتيجه، تعددها كم مي بيشتري برويد از عالم كثرت به عالم وحدت و بساطت نزديك تر مي
رسد، اين همان شأن است، (اين يك حتمال، كه چيزي اضـافه و يـا خلـق     شود، تا به بساطت مطلق مي تغايرها كم مي

 شود) نمي
 آورد هياي را بوجود ميب ـ بر اساس ماهيت خالق متعاقباً ما
اورد، و از ايجادي كـه نسـبت بـه مـاهيتي صـورت       كند، ماهيات را به وجود مي ديگر اينكه بگوييم: خالق صنعت مي

شود، بعد از آن هم يك صنعت ديگر، احتمال ديگر اين است كه گفته شود: نه ايـن دوتـا    گيرد يك صنعتي واقع مي مي
كننـد، لكـن آن خلـق بـا      شود؟ من شيء كالن قبلـه خلـق مـي    كه ايجاد مي مطلب به اين شكل درست نيست، بگوييم

و دو تـا  » تنويـت «آيـد   به وجود مـي » تنويت«كنيد اگر دو تا شد  خودش مزاحم نيست. آن مهم شماست كه خيال مي
ف هست و اال وقتي مرتبه وجوب و غير وجـوب، طـر  » دو تا واجب«بودن هميشگي مربوط به آن وقتي است كه بگوييد 
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تواند مفهومي جامع آن  شوند چون مفهوم جامع ندارند، يعني نمي قياس نباشند موضوعاً در مقام مقايسه با هم طرح نمي

تواند باشد كه يك فـردش، حضـرت حـق سـبحانه تعـالي و واجـب الوجـودب         نمي» وجود«دو باشد، مفهوم، يك نحوه 
لت عظمته را احاطه كنند عاجزند. مفاهيم مخلوقات اشد،يك فردش هم مخلوقات باشند مفاهيماز اينكه حضرت حق ج

او هستند، مخلوقاتي متناسب اب ظرفو شما، نه مخلوقات عالي، هر چه كه ظرفيت مخلوق باالتر برود، (مثل اينكه مـثالً  
 محور واقع بشود) طبيعتاً علمي كه براي رسول اكرم (ص) هست، معنا ندارد كه براي شما، يا ما، حاصـل بشـود، اصـوالً   

آيد قدرت فراگيري نبـي اكـرم را هـم نـدارد، حتـي       طرف قياس، شما و پيامبر نيستند، مفاهيمي كه در خاطر شما مي
قدرت فراگيري و تعريف جناب جبرئيل را هم ندارد تا چه رسد به اينكـه بخواهيـد بگوييـد يـك مفهـومي داريـم بنـام        

كند، و تازه بحثـي را كـه    خداي متعال ايجاد مي ، يك فردش وجب است، فرد ديگرش ممكن. اين طور نيست.»وجود«
آيد، در نظام فاعليت، يك برخوردهـايي اسـت كـه     بعداً خواهيم كرد اين است كه مفاهيم و صوري كه در ذهن شما مي

كنند، و در يك رتبه، حدود و مفاهيم. و در يك رتبه هم، اعمال و آثار فاعليت شما  اوصاف در يك رتبه كيفيت پيدا مي
 كند. و تجسد پيدا مي تشخص

 شود كه هم تغاير هم تغيير صحيح است. اگر بنا باشد چنين فرضي تمام شده باشد، آن وقت بحث درباره اين مي
 ـ نقد و بررسي دو احتمال فوق

 الف ـ در اصالت وجود اگر دوئيت حقيقي بين شأن و ذي شأن نباشد بعث و زجر بي معناست
در كنهش معني دار » بعث و زجر«كنيم بنابر آن بحث  احتمال فوق اشاره اجمالي مي در اينجا بر اساس و ايراد برد و

نيست، يعني اگر از شئون باشند آمر مأمور وحدت دارد و اگر آمر، و مأمور، عباد و معبود، وحدت حقيقيـه پيـدا كـرد و    
ه بعد دوئيـت حقيقـت بـين    شود، در يك رتبه صحيح است كه شأن گفته شود ولي در رتب شأن در حقيقت انتزاعي مي
شود در آن صورت آيا شأن، وجود مستقل فـاعلي و ارادي دارد يـا نـدارد؟ اگـر اراده شـأن       شأن و ذي شأن مشاهده مي

منحل شد به انحالل حقيقي در اراده ذي شأن منحل شد و دوئيت آن به نحو حقيقي حذف شد، تكليـف نيـز هماننـد    
» زجـر «و » بعـث «شود. آنچه كه يقيني هست اينكه: كالً انبياء كه آمده اند، از  حركت و تغاير و امثال ذلك برداشته مي

سخن گفته اند. صحبت از عقاب و حساب و دعوت به عالم آخرت و دعوت به رجوع الي اهللا وايـن حرفهاسـت. طبيعـي    
 تواند با لوازم عقلي اين امورات را بشكند. است كه هيچ كس نمي
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 ي ايجاد شود كه قابليت تركيب بامرحله قبل را داشته باشدب ـ در اصالت ماهيت بايد چيز

شـود   شود؟ آيا شيئي ايجاد مي خوب حاال دقت كنيد در اين مطلب كه اگر بنا شود ايجاد شود، چه چيزي ايجاد مي
 كه قابل تركيب نباشد؟ يا قابل تركيب باشد؟  (در گذشته اين بحث انجام شده است) كه آنگونه نيست كه: امـر بسـيط  

شود قابليت تركيب و حركت داشته باشد. و نهايتاص بحث شده است كـه بايـد    ايجاد شود حتماً بايد آنچه كه ايجاد مي
 تعلق داشته باشد، تعلقش هم به امر ثابت، نهايتاً به فاعل واحد باشد.

 ـ مقدمه دوم: بررسي اشتداد بر مبناي اصالت واليت 
 به فاعل قبل ممكن است الف ـ اشتداد از طريق ايجاد فاعل متعلق

كنيم (مقدمه اول نفي بود، مقدمـه دوم اثبـات  اسـت) مسـئله      بحثي را كه در مقدمه دوم براي بحث علم عرض مي
است، كه اشتداد ممكن نيست مگر به ايجاد فاعلي متعلق به فاعل قبل، و از طريق فاعل قبل، متعلق به فاعل » اشتداد«

 خداي متعالاول، و از طريق فاعليت محور، به 
 ـ اشتداد به معناي اضافه شدن است و اضافه شدن نيز با فاعليت توأم است ١

اگر بنا شد يك چنين چيزي انجام شود و گفته شود كـه اشـتداد يعنـي اضـافه شـدن و شـديدتر شـدن حـال آيـا          
بگوييـد يـك معنـي    خواهيـد   خواهيد بگوييد با حفظ همه خصوصيات قبل است (كه اين معناي شدت ندارد). يا مي مي

شود حصه دومي  اضافه شدني را دارا هست كه آن اضافه بايد متعلق به اين باشد و اگر فاعليت نداشت باشد، اضافه نمي
 شود بايد فاعليت داشتهب اشد تا بتواند تركيب شده و به قبل متقوم بشود. كه ايجاد مي

 ل اول ممكن است ـ اشتداد اضافه صرفاً با ايجاد فاعل ديگري متعلق به فاع ٢
فاعليت داشته باشد معناي شاين است كه: يك فاعل ديگري كه داراي تعلق است ايجاد شود متعلق به فاعل اول كه 
فاعل اول در فاعليت او، فاعليت كند، مثل يك قوه اي كه به منبع الكتريكي قوي تري متصل شود، نيرويش منتقل بـه  

 شود. آن مي
 يابد فاعل دوم و متقوم با او اشتداد ميـ فاعل اول با فاعليت در  ٣

» بزور«وقتي گفتيد كه فاعليت دومي، تعلق دارد به فاعليت اولي (كه چكار كند؟) كه فاعليت كند در فاعليت دومي، 
تعلق فاعل دوم، طبيعي است كه فاعل اول نفوذ در فاعليت دوم نفوذ دارد در اين صورت فاعليت آن (فاعل اول) متقوماً 
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افته است ابتدا فاعليتش تا مرتبه دوم نبود، آمد تا مرتبه دوم. اينجاست كه فاعل دوم هـم، خـودش متقـوم بـه     توسعه ي

تواند انجام دهد البته اين يك حرف ديگر است كـه مـا االن وارد    فاعل باالتر، و نسبت به رتبه پايين تر كار بيشتري مي
 شود داراي خصوصيات زير است. لق ميآن بحث نيستيم. فعالً صحبتمان اين است كه چيزي كه خ

 ـ بايد تعلق داشتهب اشد، اگر تعلق نداشته باشد غايت ندارد، حركت ندارد، تغاير ندارد. ١
 شود. ـ بايد اين تعلق به كيفيت خاص نباشد زيرا اگر به كيفيت خاصي باشد، حركت در آن محال مي ٢
 نيست خودش هم داراي حركت و فاعليت نباشد. ـ بايد خودش هم داراي حركت و فاعليت باشد. و ممكن ٣
 ـ شدت به معناي كشيده شدن فاعل اول در فاعل مادون است. ٤

بزور خـود  «شود، كشيده شدن فاعل اول در فاعل دوم فاعل سوم تا الي آخر هست،  كشيده مي» شدت«به هر حال 
 ت، به نسبت خودش شركت دارد.هست. حاال البته فاعليت اين شخص هم هس» محور«حضور فاعل » آن فاعلها

 شود بزور فاعليت پايين؟ برادر حسيني شاهرودي: آنوقت تقيد از پايين به باال نمي
 ج: بله حتماً به پايين مقيد هست.

 س: آنوقت الزمه اش اين است كه در خلق حضرت حق هم ...
ين شرط، شرطي است كه سابق بـر  چنين شرطي هست نه اينكه ا» ايجاد كردن«ج: در اول كار توجه نكرده ايد، در 

 توسعه هست.» لوازم«خلقت باشد، اين از 
 س: آن وقت چه فرقي بين خلق هاي بعدي با خلق اوليه هست؟

شود، هر چه كه خلق متأخر واقع شود (اينها بحثهايي است كه بايـد دقـت در    ج : خلق اوليه هميشه محور واقع مي
 آن بشود)

عل خلق مقيد به بيرون هست يعني مقيد به مخلوق است (به يك معنا) ولي آن س: چطور است كه در اينجا نفس ف
 خلق اوليه مقيد به مخلوق نيست؟

ج: توسعه مقيد به توسعه است، عدم توسعه مقيد به توسعه نيست. آيا به صرف اينكه (مثالً) جناب عـالي در شـروع   
 خواستيد پس نبايد حاال هم تلفن بخواهيد. كار تلفن نمي

 ه يك سري چيزهايي درست است در سير اين طبيعتاً...س: بل
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ج : (احتياج به دقت دارد) چون اين مبحاث بدون دقت تمام نشده نهايت اين است كه در اين جلسه يك مقداري از 

داريـم، در  » تبعـي «و فاعليـت  » تصرفي«و فاعليت » محور«كنيم. اين مطلب كه فاعليت  آن بحثي خدمتتان عرض مي
 باشند.ت و در مراتب فاعليت حتماً مختلف ميمراتب تبعي

 ـ اصل بحث: حضور فاعليت محور در تمامي مراتب معرف پايگاه ثابت درتمامي مراتب است.
حاال سئوال مهم اينجاست كه اگر بنا باشد كه فاعليت فاعل محور كشيده شود تا مرتبه عالم تكوين و تا اين آهـن و  

ه فاعليت اوست. شما مجور هستيد در يـك قسـمت از خـواص، تسـليم فاعليـت او      فلزات، يك قسمت از خواص اينها، ب
بگيريد. اينگونه نيست كه همـه  » غيبت«اور ا به منزله » حضور«توانيد باشيد. فاعليت او هست و حضور دارد، شما نمي

هد، نظام جامعه در د را مي» ميكروفن«گويد نظام جامعه  خواص به فاعليت شخص شما وابسته باشد همان طور يكه مي
يك نظام بسيار بزرگتر ديگر، خودش كوچك است كه آن نظام تكوين است). حضور فاعليت تكوين، د راين هست، اگـر  

 توانيد ميكروفن بسازيد. جاذبه زمين نباشد شا نمي
 ـ حضور فاعليت محور در نظام تمثل  ١

ت است كه حضور مولي در فاعليـت تمثلـي حاضـر    شود به اين عل اينكه براي شما در داللت الفاظ، حجيت تمام مي
است، نه به دليل اينكه معناي لفظ، معنايي است عرفي و نه به دليل لسان مخاطبه (يعني معناي لفظ مربوط به زمـان  
وقوع خطاب باشد) اصالً در درك االن شما حاضر است و شما كه مجتهديد، در جمع بنديتان، وقتي كه تقوي را رعايت 

پذيريد و يك مقدماتي را  شود. البته شكي ندارد كه فاعليت اجتماعي را مي فاعليت او برايتان ادراك حاصل ميكنيد، با 
رويد در فرمايشات معصومين و آثـار بزرگـان در اقـوال اكـابر شـيعه       خوانيد بعدش مي كنيد، اول ادبيات مي هم سير مي

گذارند، ولي اينطوري نيست كه كسي  ي روي شما اثراتي ميكنيد، اينها هر كدام به نسبت در هر نوبت تفحص و دقت مي
خيال كند فاعليت اولياء نعم هرماه كلماتشان نيست و حضور ندارند. چنين نيست كه مثالً وقتـي شـما بـه آنهـا سـالم      

وجـود  كنيد شما باشيد و آنها در اين عالم نبوده و غائب باشند و مالئكه اي سالم شما را خدمتشان عرضه كنند بـه   مي
كنيد. اين از باب تعاريف نيسـت. ماننـد    يا گوش شنواي خدا خطاب مي» اذنه الواعيه«مبارك حضرت اميرالمؤمنين(ع) 

ولي باور نداشته باشيم، هم ما بدانيم كـه شـما   » اذنه الواعيه«اين كه من به شما بگويم حجت االسالم، شماهم بگوييد 
 راي اسالم، حجيت نيستيم!حجت براي اسالم نيستيد، هم شما بدانيد ما ب
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 ـ امداد فاعليت محور در سه مرتبه اوصاف، تمثالت، تصرفات ٢

اينها را مثالً من باب تعارف حرف بـزنيم. در حـالي كـه او    » عين اهللا الناظره و يده الباسطه«گوييد:  يا مثالً وقتي مي
تي در فهم و قلب و ايمان شماست. و حتي در خارج واقعاً يده الباسطه در فكر، ذهن و عقل شما است. واقعًا باب اهللا المؤ

شنوند و شما از آنها مجبوريد (االن  كنيد، مي توانند حال اعطا كنند. سالم به آنها مي هم هست، نه فقط در قلب. هم مي
هـم در  ان تحجبهم اال مال دونك ـ ما به وسيله بعضي از امور محجوب واقع شده ايم) نه اينكه آنها نبيننـد و نشـنوند.    

و علي الدهر «شنوند. و هم  مي» كن لي الي اهللا شفيعاً و من النار مجيراً«گوييد، تقاضاي حاالت قلبي و شفاعتي، كه مي
نند، هـم در   كنند، هم در حركت ذهني به شما كمك مي يعني در فتن روحي وساوس ابليس، به شما كمك مي» ظهيراً

شـود كـه   قدرت ندارد قلب را نجات بدهد؟ چگونه مـي » ابن ابيطالب علي«كنند،  عينيت خارجي كمك شما را مدد مي
توانند در ذهن خياالت باطل را القاء كنند، و لكن ائمه و مالئكه كـه خدمـه ايشـان هسـتند      گمان بكند كه شياطين مي

 توانند ذهن شما را در فهم مطلب قدرت بدهند؟ نمي
سرپرستي اوعلت ثبات است. ثبات نه به معني قفل شدن! بلكه  فاعليت واحد، حضور فاعليت و دستگاه واليت الهيه و

به معناي سير در جهت صحيح (براي كسي كه طالب باشد) ولي اگر كسي بخواهد وارونه بفهمد (و ما يزيد الظالمين اال 
آن سـاقط  به وسيله خود قـر » فصدوا عن سبيل اهللا«باشد، » و اتخذت ايمانهم جنه«اگر كسي بخواهد قرآن را ». خساراً

شود. يعني خودش را برگردانده و طوري كرده كه موال او را دست ابليس بسپارد! خودش اين كـار كـرده، نـه اينكـه      مي
كننـد. (ايـن معنـاي نسـبيتي     پس اصال؟ً اين معنايي كه صحبت از نسبيت مي» ان اهللا ليس بظالم للعبيد«ظلم است، 

دارند و جهت استكمال را هم اگر بـاز  دارند و يا جهت را بر ميبر مياست كه غايت دار و جهت دار نباشد) يا حركت را 
 دهد.به طرف فاعليت واحده و واليت الهيه نبرند، آن استكمال صحيح را نتيجه نمي

 ): پايگاه همه ارزشها به حضرت حق است١نتيجه(
ما از كلمات بهتر نشود و نه بهتـر  بنابراين نه به اين معناست كه كلمات داراي توسعه و رشد نباشند، يعني استضائه 

شدنش معناي نسبي شدن و باصطالح بي حساب و كتاب شدن و هرج و مرج و بي پايه بودن و بي ثبات بودن و متزلزل 
شدن را بدهد خير، ارزش متزلزل نيست. ارزش پايگاهش، پايگاهي است كه همـه حركتهـا بـر آن اسـاس اسـت. همـه       

عدلها، پايگاهش، ارزشها هست! و ارزشها به حضرت حق سبحانه وتعالي، جلت عظمتـه بـر    قدرتها  اندازه ها و فرمولها و
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و كلمـه خبيثـه   » «مالهـا مـن قـرار   «گردد، و طبيعي است كه اين با ارزشهاي حيواني فرق دارد، ارزشهاي حيـواني  مي

في السماء تـؤتي اكلهـا كـل     مثل كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت و فرعها«، ولي »اجتثّت من فوق االرض من قرار
آن يك حرف، و اين يك حرف ديگري است زمين تا آسمان فرق دارد! قابل قياس نيست! نسبتي كه بر ». حين باذن اهللا

پايه الحاد هست، ريشه اش اين است كه اين فاعل ظرفيت خـودش را كـه ظرفيـت انسـاني بـوده در وحـدت تركيبـي        
ودش، توسعه اي كه برايش پيدا شده، توسعه حيواني است، گرد خـودش، مـار و   حيوانيت قرار داده است و با فاعليت خ

 عقرب زياد كرده است.
شـود اضـطراب و ترديـد    وقتي در دستگاه ونظام ملوا، توسعه حيواني پيدا كرد بر او مرتباً ترديد و اضطراب اضافه مي

ل است و اين ربطي به واليـت الهيـه نـدارد، والبتـه     تواند استقرار داشته باشد. مرتباً متزلز پايگاه نسبيتي ياست كه نمي
زند، جز غرور سرمنزلي ندارد و آنكـه بـه   ، كسي كه زير بيرق شيطان سينه مي»و ما يعدهم الشيطان اال غرورا«شيطان 

وعده و وعيد شيطان مغرور است مرتباً بايد تزلزل و ترديد داشته باشد. اين ترديد! ترديد كشنده اي هست كـه منتهـي   
 كند، حاال به شئون مختلف ديوانگي و به انحاء مختلف حيوانيت. شود و او را ديوانه مي به پوچي مي

تعلق فاعـل، بـه فاعليـت    «و » تعلق و فاعليت«بنابراين در اين بحث اگر كسي مباحث گذشته را دقت كند در بحث 
اضافه شدن فاعليتي اسـت كـه تعلـق بـه      شود، كه به وسيله مالحظه كند، اشتداد را خيلي زود متوجه مي» فاعل واحد

فاعليت باال دارد. سپس حضور فاعليت باال در فاعليت خودش، پيدايش نظام فاعليت را نتيجـه ميدهـد، و ايـن حضـور،     
 طبيعتاً هم در نظام اوصاف وجود دارد، هم در نظام تمثالت، هم در نظام عينيت.

 ماعي نيست): پيدايش علم جداي از واليت تكويني و اجت٢نتيجه(
بنابراين بياني كه عرض شد، ضرورتاً، علم جداي از واليت نيست، نه از واليت تكويني، نه از واليـت اجتمـاعي، البتـه    

كند، ايـن مـؤمن    در يك دستگاه كافر و در يك كشور كافر زندگي مي» مؤمني«گوييد يك يك وقتي است كه شما مي
زمان شيخين هست، تولي به واليت آنها ندارد، چون شيعه هرگز تولي به كه تولي به واليت كفر ندارد! يا يك شيعه اي 

شود. كند، شيعه به واليت علي بن ابيطالب تولي دارد، ولي قطعاً واليت اجتماعي اشان محدود مي واليت باطل پيدا نمي
جامعـه كـوچكي در    شود، كانه يك وقتي واليت اجتماعي اشان محدود شد، ادبياتشان يك ادبيات محجور از جامعه مي

بينيد ادبيات شما در ادبيات عالم محجور  دل يك جامعه بزرگتري وجود دارد همان طوري كه االن وقتي نگاه كنيد مي
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گويد زبان بسيجي. بعـد مـثالً    گويد زبان فارسي. كسي نمي گويند زبان رسمي بين المللي چيست؟ كسي نمي است. مي

 زبان انگليسي ترجمه كنيم. را به» شهيد«خواهيم لغت  گويند مي مي
انتحـار  «دارند ولي » كسي كه خودش را انتحار كند«در انگليسي، معادلي براي كلمه شهيد وجود ندارد. چون اينها 

ندارند. انتحار براي خدا در جنگهاي صليبي دارند، ولي انتحخار براي خدا در اينكه كمك براي مستضـعفين  » براي خدا
شدند متعصبهاي مذهبي بودند كه بر عليه مستضعفين و به نفع  در جنگهاي صليبي كشته مي باشد، ندارند!! كساني كه

گويند پس عجب! اينها در جبهه عراق به  جنگيدند. ما اين را چكار كنيم اگر بگوييم مثل كشته صليبي! مي سالطين مي
گويند انتحار كه كار  كنند، مي تحار ميشدند. يا اگر بگوييم ان نفع حكومت يا قشر متعصب بر عليه مستضعفين، كشته مي

گفتند خيلي  توانيم اين مفهوم را بفهمانيم. بعد مي كردند. به هر نحوي كه بخواهيم نمي خوبي نيست! چرا آنها انتحار مي
شـود، از ايـن    بينيم نمـي  كنيم كه بشود آنها را با كلمات مشابهش معنا كرد، مي از مطالب الهي ما هست كه هر كار مي

دانيم.  كنيم و باطل مي شويم كه ما آن حرف را انكار مي ت كه براي بيان معنا به حرفي در فلسفه ديگري منتقل ميجه
شود تعليم يك  خوانند، مي اگر بخواهيم با لفظ فارسي بنويسيم و يك صفحه شرحش بدهيم، ديگر به راحتي آن را نمي

 ادبيات ديگر.
سي قدرتي پيدا كند كه حاكم شود و مردم هم عباداتشان را به زبان مذهب به هر حال ادبيات شما وقتي از نظر سيا

فهمنـد و   كنند، معناي كلمه شهيد را هم مـي  خوانند، زيارت مي خوانند، نماز مي شما يعني زبان عربي، حمد و سوره مي
شويد، در جامعـه،   اه ميهم توسعه جامعه در توسعه فهم اثر دارد، ولي به نحو استكمال و استبصار به حقايق ديگري آگ

باشند نه فقـط تـاريخ    شود مگر براي كساي كه حاكم بر تاريخ مي قدرت و ظرفيت نباشد فهم نسبت به آنها محدود مي
انسان، تاريخ جهان، (كه ما قبالً عرض كرده ايم معصومين (صلوات اهللا عليهم اجمعين علمشـان در توسـعه كـل تـاريخ     

 محور است)
داند  ي بودن به مفاهيم وارد نيست مگر اينكه كسي متوجه مبنا نباشد، اگر متوجه مبنا باشد ميبنابراين، اشكال نسب

كند و همه آنهـا در يـك جهـت اسـت و      كه مفاهيم، اوصاف روحي، كيفيتهاي ذهني و فعاليتهاي عيني توسعه پيدا مي
 شود. حاصل مي باشد. و زير آن پرچم برايش رشد تحت يك بيرق و يك تولي و يك فاعليت نيز مي

 ـ پرسش و پاسخ 
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 ـ كلمات ابزار هدايت مولي است  ١

 دهند؟ برادر حسيني شاهرودي: آيا مفاهيم والفاظ خصلت حاكي بودنشان را از دست مي
شود الفاظ ابزار مولي در هدايت عبد واقع است، همان گونـه   حجت االسالم و المسلمين حسيني: يك وقت گفته مي

ابزار تعلق عبد به مولي است يعني بنده به مقداري كه مناجات كند و مناجات را بفهمـد خـداي    كه در ميزان فهم عبد،
متعال را خوانده اني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان، آن وقت به ميزاني كه تولي به مولي پيدا كند با همين كلمات او 

هم به قدرتهاي روحيو كيفيتهاي روحي كه به شـما  كند آنها،  كند و به همه اقسام كيفيات نيز هدايت مي را هدايت مي
دهند و هم به قدرتهاي عيني و به همه آنچه كه شما را احاطه كرده به  دهند هم به توانائيهاي ذهني كه به شما مي مي

 همه آنها شما از آنها روزي ميخوريد وآنها هم ارزاق شما هستند.
 ثابت) ـ طرف تعلق، فاعليت واحد ثابت است (توضيح امر ٢

كند، آيا طرف فاعليت واحد است يا فاعليت ثابت؟ چـون   برادر حسينيان: فاعليت واحد با فاعليت ثابت قطعاً فرق مي
كند. يعني تعلق به فاعليت مولي اسـت كـه مراتـب را     اگر طرف تعلق واحد باشد به معناي اين است كه مرتباً ايجاد مي

 كند. ايجاد مي
ني: آن فاعليت واحد شما، اگر بازگشت به يك فاعليت نكند كه در نفس فـاعليتش  حجت االسالم و المسلمين حسي

كند، و لكن در نفس خودش  كند، مرتباً هم ايجاد مي ديگري تغييري راه نداشته باشد، البته فعل دارد، رحمت ايجاد مي
د برگردانيد، يعني شما ابتـدائاً بـر   توانيد امور را به فاعليت واح كه محال است تغيير حاصل شود، اگر اينگونه نباشد نمي

گردانيد به نبي اكرم(ص) ونبي اگرم برحمت خداي متعال جلت عظمته. حاال ديگر تفسير از باالتر نداشـتن، غيـر از    مي
كنيم، و اين منشاء ثبات است. آن فاعـل واحـد    اين است كه بگوئيد كه ما وحدت و حضورت را در همه مراتب قبول مي

 كند؟ پيدا ميتعلق به چه چيز 
 برادر حسينيان: به فاعليت وحاد

كند؟ اگر تعلقش را به فاعليت  حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه خود آن فاعل واحد به چه كسي تعلق پيدا مي
 حضرت حق بگيريد و غرضتان از فاعل ثابت همان باشد، خوب طبيعي است نبي اكرم به رحمت حضرت حق تعلق دارد.
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شود و كثرات نيز متقابالً و بـي وقفـه، ايجـاد     ت، رحمت هم خودش توسعه پذير هست و ايجاد ميس: تعلق به رحم

 شود.مي
 ج: درست است

 توانيد فرض كنيد. س: يعني باز طرف ثابتي در اين فاعليت واحد نمي
دانيد يا نه؟ اگر  مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: شما از اينجا به باال، يعني ربط بين ثابت و متغير، را به ايجاد

توانيد به ذات فاعل ارتباط پيـدا كنيـد. كسـي     دانيد يعني به فاعليت خداي متعال، آن وقت ديگر شما نمي به ايجاد مي
كنيد،  گوئيد و تسبيح ميتواند كه به ذات حضرت حق معرفت پيدا كند! تعلق داشتن و پرستش آنكه شما تنزيه مي نمي

يد وتعلق به او پيدا كنيد، كه ديگر تسبيح و تنزيه معنا ندارد، چون در آن صورت خودتـان  اگر خودش را بتوانيد بشناس
ايجاد از مقوله اي نيست شناسيد حال آن كه اين طور نيست وشما كه حركت داريد، رابطه تان با ثابت، ايجاد است.  مي

وهر چه كه بيان » شويد ايجاد مي« كه شما قدرت توصيف حقيقي اش را داشته باشيد. خودتان جزء كساني هستيد كه
كنيد، همه اش ايجاد شده است. هر نظام فاعليتي و بعدش نظام كيفيتي را كه بيان كنيد، ايجاد شده است. يك چيزي 
نداريد كه ايجاد نشده باشد كه با آن خدا را گز كنيد. با هر چه كه بخواهيد گز كنيد، گز را او ايجاد كرده است ديگر بـا  

 شود خالق را سنجيد. كه نمي» مخلوق«ه او ايجاد كرده است و با آن چيزي ك
 دهد. شود خود يك معياري را به دست مي برادر حسيني شاهرودي: خود آن سلبها و آن معيارهايي كه نفي مي

آيد، شما االن هم اوصاف  هم بيرون نمي» بله«يك » نه«حجت االسالم و المسلمين حسيني: خير، هرگز از ميليونها 
را نفي كن و دانه دانه بشمار، بگو اين صفت را ندارد، آن صفت را هم نـدارد، آن صـفت ديگـر را هـم نـدارد آيـا اثبـات        

 شود كه چه گونه هست؟! مي
 دهد كه اينها نيست. برادر حسيني شاهرودي: ولي حداقل نشان مي

ي گويد حداقل اينهـا نيسـت)   گويم اثباتش را سلب كن (م حجت االسالم و المسلمين حسيني: خيلي خوب من مي
اهللا «گوييـد   حداكثر و حداقلش يكي است. شما اگر ده تاي ديگر هم پيدا كرده و باز بگوييد اينها نيست، يعني شما مي

اكبر من ان يوسف، بزرگتر از اين است كه وصف شود! بزرگتر از اين است كه درك شود، سبحانه و تعالي! به هر حال به 
كند و ظاهراً شايد بيشـتر هـم بشـود بـه ايـن       رتباط و تعلق به رحمت هست كه مطلب را تمام ميرسد معناي ا نظر مي
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كنند بيش از اين مقدار، يعني اينكه آيا تعطيل نباشد، تشـبيه هـم نباشـد،     شكل گفت كه آنچه را كه بقيه هم بيان مي

ه ذات نهي شده است. يعني اگر در راهي كـه  توانيد به ذات برسيد و بيان كنيد، بلكه تأمل در كن گويند كه شما مي نمي
اندازي) براي اينهك شما با هر  اندازي (نه اينكه حاال ما را به درد سر مي تواني بروي، رفتي خودت را به درد سر مي نمي

معيار و مقياسي كه بخواهيد او را مالحظه كنيد، آن معيار مخلوق است. حاال يا مخلوقي اسـت كـه بـه فاعليـت مرتبـه      
توانيد پايگاه قرار بدهيد و تعلق به  ،دو، سه، صد و هر چه ايجاد شد، به همين دليل هم هيچ چيز ديگري را شما نمييك

او را اثبات كنيد، تعلق به او و رحمت او بر كل تعلقها و پايگاهها و عالقه هايي كه شما داريـد، سـبقت دارد. اگـر تأمـل     
گويند شما از جو زمـين كـه    پاشد، مثالً مي زمين نباشد زمين از هم ميشود اگر چاذبه  شود، همان طوري كه گفته مي

كنـد بايـد شـما را تحـت يـك       شويد، وضعيت جاذبه فرق مـي  شويد به نسبتي كه وارد ميدان جاذبه ديگر مي خارج مي
۶فشارهايي قرار بدهند كه بدنتان متورم نشود. چون مثالً فشار هوا 

آ، صورت بدنتان براي ملتاشي شـدن   شود. در مي ۱
كننـد،   گذارند هوايش را تخليه مـي  زنم: ليواني را كه در حجامت روي پشت انسان مي كند. باز مثال مي آمادگي پيدا مي

گيرد؟ اگر جاذبه را برداريد، خيلي بيشتر از اين ها بدن از  آيد جاي خالي هوا را مي كند و بدن مي چگونه پوست ورم مي
اشد، باالتر و حقيقي تر و دقيقتر و محكمتر و متقنننز اين است كه، تعلق و ميدان تمايالت، الهي است. و جاذبه پ هم مي

شود. جاذبه حقيقي آنجاست. يعني پايگاه جاذبه هـا آنجاسـت، حـاال     هاي تبعي مادي، به تبع تصرف فاعليتها ايجاد مي
گوئيد اين صورتي  خود جاذبه و موجد آن اصل باشد! شما ميتواند در تعريف  كيفياتي كه محصول جاذبه هست كه نمي

 شود! اصلش كه نيست. از جاذبه است، نه اينكه معرف اصل اين كه چطوري ايجاد مي
 برادر رضايي: فاعليت هست ولي در كجا از آن وجود ندارد يعني صرف خود ارتباط هست و فاعليت طرف.

توانيد اينطوري صـحبت بكنيـد او را بايـد از هـر چـه       حضرت حق نميحجت االسالم و المسلمين حسيني: در رتبه 
 كنيم تسبيح كنيد. صحبت مي

 خواهد تسبيح بكند. گويم ولي آنجايي كه مي س: درست است، من تسبيح كردن را مي
 ايـن ». و منزهي از ايـن «گوييد  گوئيد) پس از آن مي گوئيد (حتي همين تسبيح را كه ميج: يعني هر چه را كه مي

 گويي و تو منزهي.كني، آنگاه مي خواني، سجده مي گويي، نماز مي حرف را مي
 فرماييد اينجا ربط هست؟ يعني ربط كه قطع نيست. س: همان ربطي را كه حضرتعالي مي
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گوييم آن ربط تا محوري هست كه رحمت نيز هست ولي نسبت به فوق او كه ايجـاد ايـن عـالم     ج: ربطي كه ما مي

 تواند وصف كند؟ حضرت حق جلت عظمته هست آن را چه كسي مينسبتش به ذات 
 توانيم نسبت بدهيم.برادر نجفي: اصل ايجادش را كه مي

توانيـد تعريـف    توانيد به موجد نسبت بدهيد، نه اينكه كيفيت ايجـاد را مـي   حجت االسالم و المسلمين حسيني: مي
توانيد  توانيد بگوييد، مادونش را كه مي مان! ربط به ذات را نميتوانيد بگوييد؟ (س: نه) ه كنيد، آيا ربطش را به ذات مي

تونيد بگوييد. عالم خلق  اين طوري مي» عالم خالق دارد«توانيم بگوييم او عالم را خلق كرده) بله  بگوييد. (س: يعني مي
 داند. دارد اما چه كسي خلق كرده؟ چه طوري است كه خلق كرده؟ فقط خالقش آنرا مي

شود، آن هم كه هر لحظه اش در حال توسعه و تغيير ئي: دراينجا به فاعليت و رحمت حضرت حق تمام ميبرادر رضا
 است.

كند مرتباً، اگر با توسعه با عنايت او يعني: اگر صلوات او  حجت االسالم و المسلمين حسيني: خوب مسلماً عنايت مي
 ند.ما بر نبي اكرم(ص) دائماً باشد، عالم هيچ چيزيش باقي نمي

 شود. س: معناي ثبات كه در ذهن، تداعي مي
لو «شود،  شود اوضاع عالم هرج و مرج مي ج: فاعليت واحد، اينجا موجدتان واحد است، اگر موجودتان دوتا باشد، نمي

 ».كان فيها آلهه اال اهللا لفسدتا
 ياست!س: موجد واحد است ولي تعلق ما به فاعليت فاعل واحد است. فاعليت هم كه اشتداد 

 خواهيد؟ خواهيد يا از ده جا مي ج: اشتدادي باشد، آنكه ضرري ندارد، به هر حال از يك جا مي
 س:از يك جا
 ج: تمام شد!

 ـ تذكرات اخالقي 
چند مطلب به عنوان يادآوري عرض كنم، تنسك و عجب موجب غفلت است، اگر انسان يك چيـزي بدسـت آورد و   

دارد چه اصطالحي كه اينجا مورد بحث است و چه اصطالحات علم اصولي حوزوي چند تا اصطالح بلد شد (حاال فرقي ن
باشد، و چه اصطالحات فقها باشد) اگر از خودش راضي شد و به همان اصطالحات رضايت دادو آن منزلت را پسنديد و 
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ـ     ه اسـباب  به همان سبب عشق ورزيد، عشق به اسباب درست نيست. عشق به اسباب در تمام مـراتبش بداسـت. چـه ب

روحي باشد يا اسباب ذهني يا به اسباب حسي باشد، البته با هم فرق دارند نه اينكه فرق ندارند، ولي هيچ كدام از اينها 
 كنم. گويم در كنارش يك نكته هاي ديگري را هم عرض مي قابل پرستش نيست، حاال اين نكته را كه مي

شد، بـه    اقل در پرستش خدا اسباب روحي برايم وسيله ميكند كاش ال گاهي آن قدر وضع آدم بد است كه آرزو مي
خـواهم.   كنم حاجات دنيائي را مي خواهم و گريه مي اسباب مادي مبتال و آلوده شده ام وقتي از خداي متعال حجت مي

كنم. اگر چه خدا دوسـت   گويم: خدايا قرض دارم، بچه ام مريض است، زنم مريض است و اين مشكالت را مطرح مي مي
گويـد:   گويند: خدايا دردمان، درد اسالم است. مي دارد صداي مرا بشنود ولي در اين صورت نه بين آنهايي است هك مي

زني، بايد با زبان كساني صـحبت كنـي كـه دلشـان بـراي ديـن مـن         اين سطح پسنديده اي نيست كه با من حرف مي
ه خداي بريم) دوست ندارد صـدايش را بشـنود، او را بـه    سوزد، او دوست دارد صدايتان را بشنود. كسي را كه (پناه ب مي

و لكن آنها را هم كه دوست دارد صدايشان را بشنود، همـه  » سنستدرجهم من حيث ال يعلمون«كند و  دنيا مشغول مي
 آنها در يك رتبه هستند.

نعمت باشد و معطي همه نعمتها خداي متعال است. هيچ كس، در هيچ مرتبه اي نيست كه مستقل از خداي معطي 
آيد، مبادا شما دچار غفلت شويد. به هم تذكر دهيد من به شما،  آيد ازناحيه او پيش مي هر چيزي كه براي آدم پيش مي

آيد (ماههاي رجب و شعبان) ماههـاي مقدمـه    و شما به من و همه به همديگر. توجه داشته باشيد اين دو ماهي كه مي
غنيمت بدانيد. نگوئيد مفاتيح براي علـوم اسـت و مـا جـزء خـواص هسـتيم!        ماه رمضان هستند دراين ماههاي مقدمه،

آينـد و مفـاتيح را بـاز  كننـد و صـفحه       نگوئيد مفاتيح براي زائرين هست كه براي زيارت به مشهد يا قم و جمكران مي
براي آدمهاي منـزوي از  اعمال ماه رجب را بخوانند نگويد براي مدرهاي بازنشسته و پيرزنهاي از كار افتاده است. نگويد 

وظائف اجتماعي هست توجه داشته باشيد اين ماه زماني است كه بايد به شفاعت وجود مبارك علي بن ابي طالب(ع) بر 
گـويم خـداي    نبي اكبرم(ص) وارد شد، و به شفاعت نبي اكرم وارد بر ضيافته اهللا شد. اينها را كم حسـاب نكنيـد، نمـي   

نيد!! وظايف اجتماعي را بايد انجام داد نهايت، در اين كارها بايد مقصد را شـناخت ايـن   نخواسته كارهايتان را تعطيل ك
دهيم. آن وقت بـا كمـك آنهـا خيلـي      خواهيم انجام دهيم و در خدمت چه كسي انجام مي كار را به قصد چه كسي مي

نيد به مقصد برسيد. اگر تازه بـه  تو شود و نمي شويد. بدون كمك آنها دچار نيرنگهاي ابليس مي سهل تر، بهتر، موفق مي
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بازيگوشي هم نيفتيد و مشغول بازيهاي ظاهري نشويد، شيطان به بازيهاي عقلي و اگر بازيهاي عقلي را هم رد كرديد و 

دارد كم حساب نكنيد به هر حال  دارد، شما را در اوصاف نگه مي كار راخوب تمام كرديد شما را به بازيهاي روحي وا مي
دا به همه ما توفيق دهد، ال اقل خدا براي ما قرار دهد كه زيارت ششم وجود مبارك مولي الموحدين كه از اميدواريم خ

شود قدر بدانيم، خيلي نعمت است كه اجازه دادند از دور آنهـا را زيـارت كنـيم. آنهـا كـه       دور حضرت به آن زيارت مي
نيستند، كره زمين در كف با كفايـت آنهـا ذره اي بـيش     احاطه دارند، آنها كه نزديكند، آنها كه تحت احاطه كره زمين

نيست. ما اجازه داشته باشيم هر جا سالم كنيم زيارت كنيم و آنها را به اوصاف بخوانيم انشاءاهللا تعالي خدا شما را موفق 
 دارد و ما هم التماس دعا داريم اميدوارم كه مؤيد باشيد. مي

مشغول هستيد به هر حال به نحوي مربوط به اسالم هست حاال براي هـر  اينجا هم اضافه كنم كه شما در كاري كه 
كنيد و مذاكره تان فرضاً براي درست كردن ضبط صـوت و   كسي يك جور چون شما فنون مادي را كه اينجا بحث نمي

و درست كردن ماشين و اين چيزها كه نيست. حيف است كه به اين توجه نداشته باشيد و بگذاريـد كـه وقـت بگـذرد     
 (برگرديم سراغ بحث)

برادر حسينيان: آيا فاعليت عبد رابطه بين ثابت و متغير خواهد بود، كه ثابت آن فاعليـت مـولي اسـت و متغيـر آن     
 فاعليت مادون است نسبت به فاعليت عبد.

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: در چه منزلتي از محور كه بگويد به پايين همين طور است شما هم نسبت بـه 
فاعلهاي تبعي كه تصرف كنيد به نسبت واسطه هستيد البته شما مستقيماً از جانب خداي متعال واسطه نيستيد، شـما  

توانيـد تبعيتتـان را از    در تعلقتان به خداي متعال تبعيتتان از رسول اكرم صلي اهللا عليه وآله موضوعيت دارد، شما نمي
توانـد كنـار بگـذارد.     ولي اجتماعي هم توليش را از ولي اعظم الهـي نمـي   رسول اكرم صلي اهللا عليه و آله كنار بگذارد و

 يعني بايد در خانه ولي عصر(عج) التماس كند.
البته شما هم بايد التماس بكنيد، اما او در شأن بيشتر و سنگينتري بايد التماس كند شما هم طبيعتاً در توجهتـان  

ته باشيد آن وقت طبيعي است كه در كنهش يك برخورد به هـوائي  به خداي متعال بايد تولي به واليت معصومين داش
درحيقت پرستشتان داريد. كه در آن حقيقت پرستش همه بايد تولي داشتهب اشند و كيفيت قيد توليشان نيست ائمه 
طاهرين (عليهم السالم) در تولي موضوع در طريق هستند و آن عبارت است از نفس اخـالص. عمـل شـما بايـد حتمـاً      
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رسـيد كـه خـود     فيت دستور و اطاعت را داشته باشد. بعد از آن فكرتان است، آنگاه وضعيت روحتان، بـه جـائي مـي   كي

شود كاري كرد، شما ديگر در مقابل ابليس و هواي نفسـتان عـاجز هسـتيد     شود و خود اخالص را ديگر نمي اخالص مي
است، وقتي كه يك فشار مـادي و ظـاهري باشـد،    خواهيد اين هم يك حرفي  بريد، كمك مي كنيد، پناه مي شكايت مي

و لكـن  » يـا مجيـب دعـوه المضـطرين    » «يا كاشف كرب المكروبين«گوييم  گيرد و واقعاً مي واقعاً هم و غم ما را فرا مي
كنيـد. خيـال    كنيد. و احساس اضطرار و مضطر شدن از دست خناس و وسوسه هايش نمي احساس كرب در دروي نمي

شود و لكـن وسوسـه هـاي     مبتلي به وضو گرفتن يا تكرار كردن حمد و سوه باشيد، اين وسواس ميكنيد اگر خيلي  مي
نسبت به دنيا، به فنون مختلف كار، وسواس نيست؟ با او در نيفتاده ايم تا حساس اضطرار كنـيم، همـراهش دويـديم و    

كنيم ولي انشاء اهللا اگر خود همين  كنيم!! از دوري يك نعمت دنيائي احساس سختي مي كربي هم از دوري احساس نمي
مطلب را از آنها بخواهيم كه درد بي دردي، درد بي تفاوتي كه براي عالم جسم مثل درد سرطان است. در عـالم جسـم   

فهمد مريض است تا وقتي كـه   گويند از خطرناكي سرطان اين است كه بسيار سرطاني مريض است حال آن كه نمي مي
 گويند ديگر عالج ندارد. گذشت اطباء هم ميكار ازكار بگذرد و وقتي 

فهمد، و باالتر اينكه متلذذ است به آن مغرور است، از غرور  بيماريهاي روحي هم يك چنين حالتي دارد كه آدم نمي
برد.  برد جائي كه درد بشكد، ازدرد لذت مي برد. مرائي است، به ربا، لذت مي برد. معجب است، از عجب لذت مي لذت مي

 ينكه از دوري از مولي، جائي كه به او فشار بيايد و برايش احساس دوري سخت باشد وجود ندارد.ولي ا
البته اين ضيافتها را خداي متعال گذاشته براي اينكه آدم بچشد، بخواهد ميهمان علـي بـن ابـي طالـب شـود و بـا       

آنجا هم دارند اينگونه نيست كـه در آنجـا   شفاعت ايشان وارد بر نبي اكرم شود اين سقايتي كه ايشان در آنجا دارند در 
سقايت از حوض نبي اكرم صلي اهللا عليه و آله داشته باشند و اينجا سقايت نباشد، نه بلكه سـقايت هسـت. عنايـت آقـا     

 اينجا هم هست (انشاء اهللا تعالي) اميدواريم كه همه شما موفق باشيد.
قدرت كلمات خيلي بيشتر از وقتي است كـه شـما صـاحب    به هر حال اگر توجه كنيد كه محور ثابت، فاعليت است 

كلمات را حاضر نبينيد و بخواهيد كاركنيد. (مثالي عرض كنم) گفته اند شاگر يكي از حكماء وقتي در فهم اشـارات بـو   
ود كه ش فهميد حاال انصافاً مي خواند و كلمات را مي رفت و دو ركعت نماز براي آن مي ماند سر قبر بو علي مي علي در مي

تواند كمك  بو علي همراه كلمات بتواند كمك كند! ولي كسي بگويد كه وجود مبارك امام جعفر صادق عليه السالم نمي
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توانـد بـه روح و    گويـد او مـي   كند؟ اين خيلي خيلي افت است براي شيعه و محب اهلبيت كه چنين حرفي را بزند!! مي

توانند! و كلماتشـان عليحـده و تنهـا دسـت مـا       قرارشان داده است، نمينفس القاء كند ولي اينهائي كه خدا براي اعطاء 
هست و چيزي جز سياهي بر سفيدي نيست. بر شاگردان بو علي غير از سياهي بر سـفيدي هسـت!! ولـي بـراي شـيعه      

 كلمات سياهي بر سفيدي باشند؟ خيلي ناپسند است كسي اينگونه حرف بزند.
شود كه در يك رتبه اخالص براي همه به گفت مشكل فطرت اوليه هم حل ميشود  برادر حسيني: با اين حساب مي

 سنت به فاعليتشان مساوي است.
تواننـد خـداي    حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني شكي نيست كه همه مراتب انسانها مكلـف هسـتند و مـي   

ه) رشد سلمان فارسي محال است و لكـن  متعال را پرستش كنند. البته شكي نيست كه (مثالً) براي شمر (لعنه اهللا علي
نشـود و ظـرفيتش را نداشـته باشـد. يعنـي      » منـا اهـل البيـت   «تواند يك آدم معمولي خوب شود. گر چه طينتش  مي

تواند زارع خوبي  ظرفيتش، ظرفيت نازله باشد ولي نه اينهك ظرفيتش، ظرفيت كافر است، بلكه مؤمن پاينتري است، مي
ظرفيتش، ظرفيتي نيست كه بتواند در اصالح جامعه ركن واقع شود و لكن در همانجايي كه شود، تاجر خوبي شود اين 

تواند اهل بهشت شود تسويه در عطا و قدرت هست يعنـي چـه؟    هست و در همان ظرفيتي كه به او اعطاء كرده اند مي
ساله داشته باشد. بـه بچـه    ٢٠ساله و يك بچه  ٨ـ   ٧كنم اگر كسي يك بچه دو ساله، يك بچه  توضيحاً مثالي بيان مي

سـاله   ٨گردم تو برو در مغازه و چكها را رد و بدل بكـن و بـه بچـه     روم تهران و بر مي گويد من دو روز مي ساله مي ٢٠
گويد اگر مهمان آمد در اداره منزل و خريد به مادرت كمك كن. و به بچه دو ساله هـم   گويد بلكه مي چنين چيزي نمي

كند بعد از بيست دقيقه گشتن، تا پدر وضـوئي ميگيـرد،    را پيدا كن، خوب بچه دوس اله تالش مي گويد جوراب بابا مي
دهـد   شود و پدر به او وعده مـي  آورد در حالي كه خيلي هم خسته مي كند و مي خورد جوراب را پيدا مي صبحانه اي مي

ان آمـده و مـن ميـوه، شـيريني، گوشـت و ...      گويد بابا مهم ساله هم بعد از آمدن پدر مي ٨خرم بچه  كه برايت چيز مي
ساله هم كه كار غازه را راه انداخته و نگذاشته كه چكها برگشت  ٢٠خرد و براي آن بچه  خريدم و براي او هم چيزي مي

خرد نهايت اينكه براي بچـه كوچـك يـك بازيچـه      بخوردو پول جور كرده و به حساب ريخته، براي آن هم يك چيز مي
ساله گفته باباجان اصالً سفر تهران مـن تـدارك    ٢٠ساله يك دوچرخه خريده و براي بجه  ٨براي بچه كوكي خريد هو 
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امر خيري بر خود شما بود. حاال گر به بچه دو ساله بگويد برايت زن گرفتم و براي بچه بزرگ بازيچه بياورد بچه بزرگ 

 كني؟! گويد چرا من را تحقير مي شود و مي ناراحت مي
 ي شاهرودي: اين ظريفت را چه كسي داده است؟برادر حسين

شود و اختالف ظرفيتها ضرورت عالم است، اين ضبط صوت كـه   حجت االسالم و المسلمين حسيني: ظرفيتها پر مي
 گيرد. بينيد اگر اسم همه اش نوار باشد ديگر ضبط نيست و ضبط شدن هم صورت نمي مي

 س: ولي چرا اين، ضبط صوت شده است؟
خواهيد ماشـين درسـت كنيـد، اگـر همـه اش را طـاير درسـت كنيـد كـه           م و المسلمين حسيني: ميحجت االسال

 توانيد از آن استفاده كنيد. نمي
 س: قبول دارم ولي چرا اين حصه طاير شده است؟

گويد: چـرا در ايـن ايـن حظـوظ پـس       ج: چرا شما براي اين حصه قبل از خلقت حظي از وجود قائل هستيد كه مي
گـويم اگـب راي ماهيتهـا قبـل از ايجـاد      اقع شده است نه قبل از آن. اين سئوال مربوط به قبل است مثالً ميازايجاد و

شود، اصالً ماهيتي در كار  گوئيد اين اقتضاي ذات است ولي اگر ماهيت به وسيله فاعليت ايجاد مي هويتي قائل باشيد مي
در كار نبوده تا بخواهد اينگونه شود اصـالً سـئوال منتفـي    اصالً حصه اي » اين حصه چرا اين طوري شده«نبوده است. 

است. سئوال زماني جاي درد كه كيفيت بر فاعليت سابق باشد اگر كيفيت محصول فعل فاعل است. اصالً كيفيتي نبوده 
 آيد. است كه بخواهد چه باشد؟ چرائي روي آن نمي

 و صلي اهللا عليه محمد و آله الطاهرين
 





١٧٨١ 
 فلسفه اصول مباني نظام واليت

 موضوع: تأثير علم و جامعه
 دوره: سوم

 ١٨/١٠/٧٠تاريخ: 

 ٥٣جلسه: 
 

 فهرست:
 ـ  اشتداد فاعل مافوق و خلق افعل مادون  ١

 اي است كه بسيط نيست الف ـ ا شتداد به اضافه شدن يا توسعه
 ب ـ  اضافه شدن و توسعه به ايجاد فاعل ديگري متعلق به فاعل اول است 

 ـ اشتعداد فاعليت تصرفي صرفاً به ايجالد فاعل تصرفي است نه تبعي 
 شوداي است كه تناظر در توسعه، و تناسب در اداركات پيدا ميـ مراتب خلق بگونه ٢

 سازد)اثبات (كه مفهوم قدر متيقن را ميـ حضور محور واحد در تمامي مراتب پايگاهي است براي 
 ـ تكامل بحث علم بر مبناي واليت  ٣

 الف ـ صورت متنازل متناسب يك طرفه نيست 
 ب ـ سهم تأثير فاعل در برورد بانظام به ميزان تعلقش به موالست

 ج ـ فاعل در ايجاد و در ظرفيت اوليه خودش هم تأثير ندارد
 گيرداول نحوه تعلقش به خداي متعال را معين كرده و نظام اوصافش شكل مي  د ـ فاعل در ورود به نظام واليت

 شودهـ ـ فاعل در برخورد با فاعليتهاي ديگر تمثالتش شكل گرفته و كارائيش مشخص مي
 كندـ حضور در نسبت تأثير نظام مفاهيم را درست مي

 ي واليت و ـ اشكاالت وارد بر تحليل علم بر مبناي عليت و رفع آن بر مبنا
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 ـ پرسش و پاسخ 

 ـ حضور فاعل در تقوم به معناي حضور در كل عالم است (نه فقط حضور در مادون) ١
 ـ متناسب با تولي ا دراك از مافوق ممكن است 

 ـ ضرورت اختالف ظرفيت در نظام واليت  ٢
 ـ تكليف متناسب با ظرفيت است 

 ـ به ضرورت رشد اختالف ظرفيت الزم است 
 شودمطلق نيست و لذا نسبت و تعلق در خورد فاعليت ا خذ مي ـ فاعليت ٣
 ـ فاعليت و ايجاد حضرت حق قابل توصيف نيست  ٤
 بنديـ جمع ٥



 
 بسمه تعالي

 
حجت االسالم و المسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم... درجلسـه قبـل بحـث شـد كـه نسـبي بـودن علـم،         

 ي را در پي دارد در طرفين بحث كه بر اساس اصالت فاعليت، آن مشكالت را نخواهد داشت.مشكالت
شود و اگر پايگاه ثابتي مشخص شود، ربط بين مشكالت اين بود كه اگر پايگاه ثابت مشخص نشود ارزش، متزلزل مي

رسـيد.  ختلف بحث به بن بست ميثابت و متغير قابل تفسير نيست. و لذا بر اساس اصل قرار دادن عليت (به شكلهاي م
لكن بر اساس اصل قرار دادن نظام فاعليت، و حضور فاعليت محوري در همه مراتب، طبيعتاً در عين حـالي كـه پايگـاه    
واحدي را از طريق وحدت تأثير محور در همه مراتب، از جمله معرفت و زبان و كليه روابطـي كـه كيفيـت مرحلـه دوم     

-له اول در تعلق فاعلها به حضرت حقهست. كيفيت دوم تعلق فاعلها به نظام فا عليت مـي شود، كيفيت مرحخوانده مي
باشد. حاصل كيفيت اول پيدايش نظام اوصاف و حاصل كيفيت دوم نظام نسبتها و تمثل و مرتبه سوم، تجسـد كيفيـت   

ور نسـبت و پيـدايش تجـد    اي از كيفيت را ناشي از فاعليت دانستيم) پيدايش وصف و پيدايش صاست (يعني هر مرتبه
 شود.نسبت. اين در همه عوالم هم مشاهده مي

 ـ اشتداد فاعل مافوق و خلق فاعل مادون ١
گيرد اگر فاعليت تصرفي نباشد به نسبتي كه خواهيم بگوييم: اگر فاعليت تصرفي باشد، لقب علم مينهايت، امروز مي

فاعليتشان تبعي است، عالم نيستند و آن اشكال اختيار و علم (كه گيرد. و لذا اشيائي كه تبعي است، ديگر لقب علم نمي
شود مگر اينكه فـاعلي  شود. توضيحش اين است كه اشتداد براي محور پيدا نميقبالً بحثش را كرديم) در آنجا حل مي

يـدا نمايـد. بـه    متناسب با خداست او و متعلق به فاعليت او ايجاد شود. يعني فاعليتش تقويت و امداد شده و اشـتداد پ 
شـودكه در فاعليـت خـودش     ايجاد يك تعلقي به آن فاعليت، كه آن تعلق هم فاعليت داشته باشد. يك فاعلي پيدا مـي 

 شود. متعلق به فاعليت اوست و خود اين تعلق مجراي جريان فاعليت مافوق در فاعليت مادون مي
 الف ـ اشتداد به اضافه شدن يا توسعه اي است كه بسيط نيست

بناميم اين شدت يافتنش منوط به يك امري است كه فاعل ديگري » الفت«ض كنيد فاعليت او را (كه خلق شده) فر
شـود بـين فاعـل اولـي و فاعـل       ايجاد شود. چرا؟ چون شدتش، شدت بسيط نيست، اگر بسيط باشد انفصال حاصل مي
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كنم: نيست مگر به اين لساني كه عرض ميدومي. معناي اينكه انفصال مطلق نيست و اتصال مطلق نيست، قابل تعريف 

توانيد بـا آن كاركنيـدن بـه صـرف اجمـال گذاشـتنش كـار         شود اگر تعريف هم نشود شما نمي با اين لسان تعريف مي
اگر فرض شود كه اشتدادش منوط به ايجاد ثاني و تركيبات جديد و اضافه شدن جديد » الف«تواند بكند. اين فاعل  نمي

اي نباشد همين را قويترش بكنند، معنايش اي در او پيدا بشود، (اين يك فرضست) اگر توسعهتوسعهنيست، الزم نيست 
گوييد شديدترش را خلـق  گيريد كه با حفظ همه خصوصياتش در زمان دوم مياين است كه اولي را يك فرد بسيط مي

كند و بخواهيد بگوييـد  جديدي پيدا ميشود. و اگر گفته شود كه وحدت و كثرت  بكنيد، اين فرض منجر به انفصال مي
شود، كثرت كمي صرف است. عالوه بر شود چيزي باال و پايين نميكثرشت هيچ گونه تناسبي بينشان اضافه و كم نمي

شود، اگر هم بشود ربط بين آن چيزهايي كه ملحق شده اند و چيزي اينكه در تبديل شدنش به وحدت اشكال پيدا مي
 شود.نمي كه ثابت مانده معين

 ب ـ اضافه شدن و توسعه به ايجاد فاعل ديگري متعلق به فاعل اول است
به هر حال بحث دقيقترش در فصل خودش انجام گرفته است. احياناً عند اللزوم بيشـتر بخـواهيم در آينـده بـه آن     

بـه ايجـاد فاعـل     اش باشد، اشتداد بايد به توسعه تعريـف شـود (توسـعه   بپردازيم در فرصتي كه مخصوص بحث فلسفي
 شود چيزي اضافه شود كه فاعليت نداشته باشد و ملحق به اين بشود.ديگري متعلق به اين فاعل) چون نمي

 ـ اشتداد فاعليت تصرفي صرفاً به ايجاد فاعل تصرفي است نه تبعي 
شـود. بايـد   شود به فاعليت تبعي صرف، آن فاعليـت تقويـت ب  واگر بنا هست نفس فاعليت تصرفي تقويت بشود نمي

فاعليت تصرفي پيدابشود كه در يك نسبت تبعيت داشته باشد، چون اصل  ماهيتش، ماهيت فاعليت تصرفي اسـت، در  
به ميزاني كه فاعليت » ب«كند در فاعليت ، تقويت بشود حضور پيدا مي»الف«ماهيت فاعليت تصرفي فاعل اين صورت 

گيرد و در اثر كردن بر مرتبه قرار مي» الف«كند، طريق جريان حضور فاعليت ايندگي پيدا مينم» الف«از فاعليت » ب«
 سوم، با فاعليت الف متقوم است.

 شوداي است كه تناظر در توسعه و تناسب در ادراكات پيدا ميـ مراتب خلق بگونه ٢
شـوند، در  ييم تعـدادي كـه اضـافه مـي    گـو يعني فاعليت الف و به هر دو هستند. (خوب اين مقدمه باشد) اولش مي

شود، بعد از آن دو فاعل هستند  بينيم براي يكي، يكي ديگر خلق ميكميتشان (تعداد كمي فاعلها) به صورت رياضي مي
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كند و سپس نظام فاعلهـا  خواهند فاعليت كنند، براي تحقق فاعليت آنها دو فاعل ديگر خلق بشود. تصاد پيدا مي كه مي

-رسيم ميشود، آن هم نه دو تا، ده تا، با هم هزاران هزار. وقتي كه به اين مرتبه مي سعه درنظام ايجاد ميپيدا شده و تو
گوييم تناظرش گوييم مراتب متنازل، نه فقط طولي تنها، مراتب متناظر در توسعه قابل مالحظه است. متناظري كه مي

شـود،  وييم تناسب منزلت كه منشاء تناسب ادراكات ميگتناسبي كه مي» تناسب ادراكات«يعني برابري مطلق نيست. 
 شود.تشابه ادراكات مي

 سازد)ـ حضور محور واحد در تمامي مراتب پايگاه اثبات است (كه مفهوم قدر متيقن را مي
بتي اينها باز اگر به اينكه حضور محور در تمام اينها هست توجه نداشته باشيم در اين مرتبه، اينها پايگاه و محور ثـا 

» محور واحد«كنند. كند ولي اگر حضور آن هست، اينها محور واحد پيدا ميكنند، يعني فاعل واحدي پيدا نميپيدا نمي
 گذاريد.مي» قدرمتيقن«همان است كه شما اسمش را در مفاهمه 

بـا  «اش، . فاصلهگوييماش را هم بعداً با عليت مييك مطلب ديگر اضافه هست كه آن را هم بايد توجه كنيد و فاصله
رسد، در حالي كه فاعليت آن بـن بسـتها را بـالمره    كم نيست. عليت تجريدي در موارد مختلفي به بن بست مي» عليت

 بستها در فاعليت قابل طرح نيست.ندارد، اصالً موضوعاً آن بن
 ـ تكامل بحث علم بر مبناي واليت ٣

 الف ـ صورت متناسب متنازل يك طرفه نيست
هـاي ادارك را  گفتيم و حوزهاصالت واليت، در بحث علم، صورت متنازل متناسب را فقط يك طرفه مي قبل از بحث
كرديم، يك عالم، عالم اوصاف و ادراكات روحي است و يكي عالم ادراكات نظري و يكي حسي، و اينهـا را  كه تقسيم مي

داديم، يعني يك دركي دارد كه الم و سرور ت ميهايي دارد بازگشهم به بداهتي كه فرد دارد نسبت به اينكه يك يافته
فهميد. يك بخش هم بخش قدرت سنجش، كـه آن را هـم   و حاالت مختلف خودش را از فرح و اندوه و تطاير ذلك مي

فهمد برايش قابل انكار نيست. يك بخش هم بخش حس كه قابل انكار نيست. ولي مقس اينها سه چه چيزست؟ چه مي
گفتيم. در حقيقت به همين غير قابل اريد؟ اينها را در فصل قبل كه قبل از بحث واليت باشد نميتعريفي براي مقسم د

كنيم كه مثالً، سنجش في الجمله غير قابل انكار است و ليكن اين كه اين، چنـد قسـم دارد؟   انكارهاي بصورتي نگاه مي
گوييـد كـه اصـالً    لكن وقتي كه شما ميكرديم و مقمش چيست؟ نسبتش به ساير هستي ها چيست؟ اين را بحث نمي
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موجودات در اينكه فاعل باشند منحلند بعد هم تعلق داشته باشند به فاعل باالتر كه فاعليت كنند در آنها، و حاال از علم 

 كنيد.هم كه بخواهيد تعريف بدهيد متناسب با اين تعريف مي
 موالستب ـ سهم تأثير فاعل در برخورد با نظام به ميزان تعلقش به 

» تعلقش به فاعل باالتر«يك مطلب ديگر هم وجود دارد كه بايد آن مطلب را هم مواظبت كرد، سهيم بودن فاعل در 
به نسبتي كه سهيم است، به همان نسبت سهم تأثير دارد. سهيم تأثيرش در برخودش با نظام هم قابل مالحظه اسـت.  

گفتيم، ديگر آن طوري نيست كه فقط ابزار باشد براي تصـرف  مي» نظام تمثل«كه به آن » نظام و كيفيت و تناسباتي«
نسبت به پايين، بلكه در تولي ولي هم به نسبت حضور دارد، البته نه اينكه حاضر است در ولي مثل آن حضوري كه ولي 

بـه ميـزان   » تـولي «ن تواند بكند) بلكه به ميـزا  تواند بكند يا تصرف مي در او دارد (تا اينكه بگوييم كه مثالً او واليت مي
صورت «شود، هم شود از صور يا تمثل يا نمونه كيفيات يا قوانين كه درست مي پذيرش متقوماً درنظامي كه ساخته مي

اش به محور هسـت،  گوييد تعلق اوليهمي» قدرت تصرف نسبت به مادون هست«هست، هم » متنازل متناسب از مافوق
 كنيد. ظرفيتش را متقوماً معين مي

 فاعل در ايجاد و ظرفيت اوليه خودش سهم تأثير نداردج ـ 
شود، ولي خود ايـن سـهمي   شود بوسيله فاعل يا موجد، متقوم با فاعل باالتر ايجاد ميظرفيت اوليه اي كه ايجاد مي

در درست شدن خودش ندارد. در ايجاد خودش، خود انسان سهم ندارد، مولي او سهم دارد كه متناسب با كيفيت تقاضا 
عبادت او متقوماً فرد سوم ايجاد شده، حاال اين فرد سوم يك ظرفيتي دارد كه تقومش به واليت ولي خودش هست با  و

 موالي باالتر.
 گيرد.د ـ فاعل در ورود به نظام واليت اول نحوه تعلقش به خداي متعال را معين كرده و نظام اوصاف شكل مي

شود. ورود او نحـوه تعلقـش بـه خـداي متعـال اسـت،       دش وارد مييك ورودش به نظام واليت هست كه با تقوم خو
كيـف  «شود، در تعلقش به (حلت عظمته)، تكليفش را كه با خدا روشن كند، بعد از آن تكليفش با خلق خدا روشن مي

ق كنـد، بلكـه تعلـ    (كه اولين فاعليت فرد) تصرف دركيفيت رباطه است. كيفيت رابطه، نه اينكه اين ايجاد مـي » تعلقش
شـود، ايـن    شود، ايجاد فاعليـت متعلـق مـي    تواند در تعلق اثر بگذارد و آن را كم كند، ايجاد كه مي هست، يعني اين مي

 تواند در نفس خودش اثر بگذارد، فاعل، فعل و موضوع فعلي باشد و موضوع فعلش هم خودش باشد. مي
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 پاورقي:

 شود؟ شود يعني چگونه كسي كافر مي برادر حسيني شاهرودي: اين كيف خاص چگونه است كه حل مي
حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين مسئله، مسئله مهمي است كه اگر مرتكز در خاطر باشد كه معني انتخـاب  

 بعد از صورت است بعد ا زعلم است؟
 برادر حسيني: نه قبل از صورت است.

لق است. در تعلق و فاعليت، گـاهي اسـت   حجت االسالم و المسلمين حسيني: قبل از صورت درك ارتباط، ربط و تع
گويم: اين را يا اين را بپسند. اين معنايش اين اسـت كـه كيفيـت سـابق بـر       شود. من مي كه در پسند، كيفيت اصل مي

شود. يعني اين طوري نيست كه اول دو چيز باشـد   پسند من است گاهي است كه كيفيت بوسيله فاعليت من ايجاد مي
 شود. فاعليت من كيفيت پسند من ايجاد مي تا بعد من بپسندم، با

 شود؟ برادر حسيني شاهرودي: آن وقت تغاير چگونه مي
شود، تغاير مـال وقتـي اسـت كـه در مقـدمات كـار        حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه تغاير منحل درايجاد مي

 باشدي. (پايان پاورقي)
موضوع فعلتان قرار گرفت كم يا زادش كرديد نسبت به آن كنم خدمتتان) شما وقتي كه تعلقتان (حاال من عرض مي

توانيد مثالً از نوزده اش بكنيد تا يك. حاال امـداد كـه بشـويد تـا ايـن در خودتـان        ايد ميچيزي كه هست، تصرف كرده
شود در اوصافتان هم جزء فاعليتهاي تبعي هست: اوصاف تعلقي شما كه ارتباط به عـالم دارنـد تحـت فشـار      محقق مي

فاعليتهاي مختلف هستند. شما اين تكليف را كه روشن كرديد به ميزانـي كـه مشـيت باشـد امـداد بشـويد و در نظـام        
 شود.فاعليت وارد بشويد، متقوماً نظام اوصافتان درست مي

 شود هـ ـ فاعل در برخورد با فاعلهاي ديگر تثمالتش شكل گرفته و كار آتيش مشخص مي
يـابم آن چيـزي    يابم و لكن آنچه را كـه مـي   گوييد نظام وصف و حالت را مي شما ميبعد ازنظام اوصاف، چه طوري 

نيست كه در محاسبه نظري بيايد؟ همان طور شما روي تهذيب و فعلتان هم فاعليت داريـد و نيـز در تصـميمتان هـم     
اد شـده و تغييـر پيـدا    فاعليت داريد، در نهايت نفس حالت و پسندتان هم تحت فاعليت شما بوده بوسيله شما كم يا زي

آييـد برخـورد    آييد در عالمي كه عالم تمثل است. يعنـي چـه؟ يعنـي مـي     گذريد مي كند. به هر حال از آنجا كه مي مي
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كنيد، آينهـا هـم   ، حاصل برخورد با فاعليتهاست، نهايت اينكه اينجا در برخوردي كه مي»كيفيت«كنيد به فاعليتها،  مي

بود تأييد كه شـديد، شـد اوصـاف،    » به«شويد. ولي آنجا ربط شما به تعلقتان  نكه تأييد نميشويد نه ايمجدداً تأييد مي
 اينها ربطتان به فاعليتهاي ديگر هست، تعلقهاي ديگر هست، بعد از نظام اوصاف است.

 كنند ـ حضور در نسبت تأثير نظام مفاهيم را درست مي
شـويد. نظـام تمثلـي تـان تمـام       د در امدادي كه در نهايت مـي شو پس بنابراين ضرورتاً اول كيفيت برايتان پيدا مي

كنيد، نه نسبتهاي اوصاف  شودنظام تمثلي تان معنايش اين است كه حضور در نسبت تأثير و نسبتهاي عالم پيدا مي مي
شـود، نظـام مفـاهيم برايتـان      كنيد نسبيت و كارايي شما مشـخص مـي  خودتان، وقتي درنسبتهاي عالم حضور پيدا مي

بينيد و نه شود، نظام مفاهيم اعم از مراتب عالي و مادون است ولي نه اينكه عالي را همان گونه كه هست مي رست ميد
شود. بلكه با فاعليت  شود، و نه متناسب با فاعليت به معناي شأنيت در شما ايجاد مي متناسب با عليت در شما ايجاد مي

أثير داريد علم جهت دار يا كيفيات جهت دار نسبيت جهـت دارتـان   خودتان در آن سهيم هستيد به نسبتي كه سهم ت
 كنيد.شود، در همين طريق هم شما قدرت عملكرد عيني پيدا مي حاصل مي

 و ـ اشكاالت وارد بر تحليل علم بر مبناي عليت و رفع آن بر مبناي واليت 
بيعتاً فاعليت تصرفي است كه چنـين  به صورت چند مرتبه هست، در اينجا ط» عليت«فرقش با بيان علم به صورت 
تواند پيدا كند، در حالي كه اگر عليت را اصل بگيريد آن وقت سئوال ما ايـن اسـت كـه    بهره اي را، چنين نسبتي را مي

شـود   شود؟ براي يك نفر به گونه اي ديگر واقعيت دارد، دو فلسفه مـي آيد براي يك نفر كيف نفساني مي علم قهري مي
كند. از آن مشكل تر اين كه اگر علم طبق عليت و تحت قـانون آمـد و    درستي و صحت را حل نمي ولكن هيچ كدامش

ابتداً اشراف بر آن هم نبود. يعني سهم تأثيري در ايجادش شما ندانستيد، اختيار قابـل تفسـير نيسـت. مگـر اينكـه بـه       
توانسـت جهـت دار باشـد بلكـه      نمـي  صورت سطحي و مسامحه با آن برخورد شود. مضافاً بر اساس عليت نه فقط علـم 

مانديد كه چكار كنيد. چون بنـابر   خواستيد رشد و توسعه را بيان كنيد، در آن مي كرد وقتي كه مي اطالقي كه پيدا مي
تواند تمام بكند وقتي حركت را نتوانست تمـام بكنـد حركـت را در اطالعـات هـم       بحثهاي گذشته عليت حركت را نمي

آمد دست به توسعه اطالعات بزند مثل قضـيه   شود هر وقت هم مي توسعه اطالعات هم ممكن نمي تواند تمام بكند. نمي
توانست محور ثابتي را پيدا بكند. اما اگر با فاعليـت بيائيـد طبيعـي     كرد، ديگر نمي را مطرح مي» اصل شمردن حركت«
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م هست برخورد اختيارها با هـم و پيـدا   چرخد و پيدايش قوانينش برخورد اختيارها به هاست كه اساسش بر اختيار مي

شدن ميزان نفوذ فاعليتها در هم و آثار افعال به هم، تا جائي كه حدود و كيفيات پيدا شوند، از مرتبه اوصاف به مرتبـه  
 دهد.قرار مي» اختيار و فاعليتها«نسبيتها و از مرتبه نسبتها به مرتبه كيفيات خارجي، اين هر سه مرتبه عالم را در كف 

 كند.نه اينكه فرد ديگر قابل مالحظه و محاسبه بوده و قابليت توسعه هم پيدا مي» نظام«البته 
به هر حال بنا بر آنچه كه عرض شد (كه شايسته است جدائيش را دقت كنيد انشاء اهللا تعالي) هر گاه مـا مالحظـه   

هست، هم قابليت تكليف اسـت، هـم    كنيم كه شخص در ايجادش سهم تأثير دارد، هم علم جهت دار است، هم نسبتي
كند و هـم متنـاظر بـودن و متشـابه      شود و هم مراتب مختلف را قبول مي محور واحد و ثابتي دارد، هم توسعه پذير مي

دهد تشابه كيفيتها ونظامهـاي   بودن ايجاد مختارهاي متعدد و فا علهاي متعدد (بر حسب مراتب توسعه نظام) نشان مي
كند، مراتب دارد، در مراتب عاليه  حال پذيراي اين هست كه چون نظام است كه توسعه پيدا مي ذهني را و هم در عين

گذاريـد، كـه آنهـا نحـوه ادراكشـان از ادراك      اش باز افرادي كه شما اسم آنها را فرضاً متفكر يا نابغه يا امثال ذلك مـي 
توانيـد تفسـير    كنند، آن را هم مـي  را درك ميشود و پيش از اينكه يك ادراك عمومي بشود آنها آن  اجتماعي جدا مي

كنيد، در حالي كه اگر شما قائل بشويد به آن علم و ادراكاتي كه قبالً گفتيم در همه اين مراتبي كه بيان شد مرتباً بـه  
بن بست برخورده و يك جا مجبوريد دست روي قدر متيقن گذاشته و تشابه در ادراك را بگوييد ولـي چـون توجـه بـه     

كنند. بعد هم نظر آنهـا   آيند طورد يگري اين حرف را بيان مي افراد ردظرفيتهاي مختلف نظام كه هستند آنها مي اينكه
شود بعد هم يك چيزي كه قبالً جز يقينيات بوده، شما بـرايش توجيـه    بعد هم ديگر ارتكاز عام مي» نظر عام«شود  مي
بـود كـه   » ب«مان نبود، شماره » الف«عني جز يقينيات شماره كنيد كه نه اين جزء يقينيات به اين صورت نبوده، ي مي

پذيرد، توسعه كند، رشد را هم ميكرد، در حالي كه اگر بفاعليت واحد برگردانيد، پايگاه ثابت پيدا مياينطوري تغيير مي
 باشد.پذيرد، اين صحبت هم نيست بلكه كيفيت به تبع فاعليت ميرا هم مي

 ـ پرسش و پاسخ
 فاعل در تقوم به معناي حضور در كل عالم است نه فقط حضور در مادون ـ حضور  ١
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كند به همه آنجاهايي را كه ما قدرت تصرف نداريم،  برادر حسيني: اين مطلبي كه راجع به علم فرموديد سرايت نمي

سـتند، سـرايت   حتي نسبتهايي كه به موال، نه فقط موالي تكويني، حتي موالي اجتماعي، هر جايي كه باال دست مـا ه 
 كند. پيدا نمي

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: كه چي؟
 برادر حسيني: كه اينكه اگر قدرت تصرف نبود، قدرت ادراك از آن هم نخواهد بود.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: حاال دقيقاص بحث امروز در قسمت دوم همين بود كه، چند چيـز گفتـه شـد،    
مواليتان تعلقي داريد يعني اشتداد محور از طريق خلق شـما درسـت شـده خلـق فـاعلي كـه       يكي اين بود كه شما به 

فاعليتش به فاعل باالتر تعلق دارد، كه فاعليت كند در فاعليت او، يعني تولي شما از موالي باالتر علت باال رفتن قـدرت  
شود (رضوان اهللا تعالي عليه) متوجه مي اي بزنم: ملت كه قلوبشان به طرف امام خمينيشود، مثال سادهموالي شما مي

-شود كه (اين حاال يك چيز كوچكش هست كـه مـي  شود. تعلق فاعليتها به فاعل، منشاء اين ميقدرت ايشان زياد مي
گرداند)، اگر بنا شد خلقت دل، خلقت ميل، متعلق به قدرت يك فاعل باالتري باشـد  گوييم خدا دلها را به آن طرف مي

وانيد ظرفيتها را مختلف فرض كنيد خودتان تصرف بكنيد، ولي اصلش اين است كه حركت و انگيزه شما تحاال شما مي
كنـد در فاعليـت   متعلق به قدرت باالتر است. خيلي خوب تا اينجا قبول، حاال اگر ما گفتيم كه وقتي آن هم فاعليت مي

شود، آن وقت اگر گفتيم حضور شما متقوماً واقع مي» علم دوم«اي است كه اين به او دارد و اين اين، بزور تعلق و تولي
در متقوم به نسبت تأثيرتان حضور دارد، معنايش اين نيست كه فقط در مادونتان تصرف داريد، معنايش اين اسـت كـه   

 شود.در كل عالم تصرف داريد، عنايت فرموديد؟ يعني شما آثار وجودتان به همه جاي عالم كشيده مي
 دراك از مافوق ممكن است ١يـ متناسب با تول

كنيـد، هـم   كند، به نسبت تولي، هم وصف پيـدا مـي  شود، در ذهنتان صورت پيدا ميبه همان نسبت كه كشيده مي
شود، يك نظام كنيد از همه عالم. كانه نظام متنازل متناسب با نسبت تولي شما در خاطر شما ايجاد ميصورت پيدا مي

شـوند  تان به موال، از عالم داريد، كه در اين نظام فكري تان هم باالئيهـا تعريـف مـي   فكري متناسب با نسبت تولي خود
(ولي متناسب با تولي تان) و متناسب با جهت فاعليتتان، نه اينكه عين خود آنها، كه خيال كنيد مشرف بر باالتر شديد! 
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نداشته باشيد! جهل محض باشد! تعطيل نه اين هم هست كه هيچ نسبت هم به باالتر نداشته باشيد! هيچ گونه معرفتي 

 محض باشد!
ها بعد از خدا الي ماشاء اهللا برادر حسيني: اصالً ديگر جايي براي هيچ سئوال نسبت به خدا نخواهد بود، چون واسطه

 زيادند.
شود؟ گفت: صف جبرائيل! حضرت اميرالمـؤمنين عليـه   حجت االسالم و المسلمين حسيني: خوب زيادند چطور مي

توانيد مراجعه كنيد) بحث طاووس رامطرح كردند، حدود دو ف تحيه والسالم روي منبر تشريف داشتند (خطب را مياال
خـواهي اوصـاف   ساعت تعريفش كردند، بعد گفتند من خسته شدم و تعريف طاووس تمام نشد، بعد فرمودند: تو كه مي

را بحث كني! حاال اگر ما واقعاً در حالت عجب و غرور خواهد خدا  خداي متعال را بحث كني، بحث بكن جبرائيل را! نمي
و الي آخر نباشيم، لطفاً وصف بكنيد كمكها و نحوه ارتباطي را كه، جناب جبرائيل و ميكائل و حمله عرش را (كه ريشه 
كارهاي ما بدست حمله عرش هست، قبضمان بدست جناب عزرائيل عليه السالم هست، رزقمان بدست ميكائيل) البته! 

توانيم ادراك نسـبتي  توانيم بحث كنيم، البته مياينها تازه خدمتگزار ائمه طاهرين عليهم السالم هستند، ما آنها را نمي
آورنـد قـبض    داشته باشيم، اسم جناب عزرائيل (سالم اهللا عليه) را بلد باشيم و بدانيم وقت قبض روح ايشان تشريف مي

شود، بعضي ها را هم ممكن است خودشان تشريف بياورنـد، شـما    ادر ميكنند، گذرنامه عالم آخرت دست ايشان ص مي
توانيد سهم تأثير و تولي داشته باشيد حسب ظرفيت خودتـان هـم    توانيد كه بدانيد؟ به نسبت مي چه ميزان از عالم مي

متقوم بشـود و  ظرفيت خودتان رانظام عالم شرطست! هم تازه درون ظرفيت خودتان، ظرفيت تولي تان! تا توسعه بيايد 
آيد! اوصافتان زير بليط فاعليتهـاي ديگرسـت،    به نسبت در اوصافتان وارد شود، هم اوصافتان كه زير بليط خودتان نمي

 كششهايي كه روي شما هست.
خواستم بگويم كه بين ما و خدا باز فاعليتهاي ديگر برقرار است جايي براي تبيين سئوال برادر حسيني: همين را مي

 ماند.بتي از خدا داريم، نميكه چه نس
شود اگر شما گفتيد كه تولي به حجت االسالم و المسلمين حسيني: البته چون از يك طرف ديگر تولي كه واقع مي

و بعد گفتيد آن هم بـه يـك   » فاعليت كند بر شما«شود نسبت به فاعل باالتر كه يك سهمش به يك نسبتش واقع مي
توانيد يقين داشته باشيد كه يك مقدار از تولي واليت فاعل بـاالتر  چيز في الجمله را مينسبت تولي به باالتر دارد، يك 
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آيد، درست است كه همه نظان هستند ولي آن هم هست، و درست است كه شما به همه نظام تولي داريد و تا شما مي

خـورد و بـه   كيفيتها هست به او مـي  خورد و تولي كه حاصلش تولي اوليه را داريد. تولي در جهت به او مي» او«لكن به 
 شود (البته نه آن كساني كه موضوعاً در طريقند)سايرين به حسب مراتبشان تولي پيدا مي

گفتيم ادراك از مـافوق  برادر پيروزمند: پس صورت صحيحش اين است كه بگوييم صورت متنازل و متناسب كه مي
 باشد؟است؟ يا كل ادراكاتش مي

كنيد نسبت به نظام متنازل و متناسـب   نم كه شما به نسبتي كه جايگاه در فاعليت پيدا ميخواهم عرض ك تبت مي
هستيد، يعني شما يك نظام كوچكي متناسب با توليتان داريد، نه اينكه خيال كنيـد كـه نظـام صـحيح درسـت طبـق       

يد از علم حضرت حق در واء شود متناسب با ظرفيتتان و نه اينكه خيال كن و صورت اين عالم در شما پيدا مي» عليت«
رسد كه گاهي هم بيجا كسـي   شود! شما تحملش را نداريد، من به ذهنم ميذهني شما متناسب با ظرفيتتان ريخته مي

زنم. شـما يـك بچـه را روي     آييد علم يا اطالع اضافه، يا قدرت اضافه، الزم دارد حاال مثال ساده اش را ميبه نظرش مي
و را كه تازه دوچرخه سواري ياد گرفته، با زحمت يادش بدهيد كه اين موتور سـيكلت مسـابقه   موتور سيكلت بنشانيد، ا

رود، حاال خوب يادش دادي تمرينش داديد، سوارش كرديد، معلوم است مي ٢٥٠است، اين طوري گاز بده، سرعت روي 
ايـد، و همـين قـدرت    ش را دادهاش به اندازه كنترل اين قدرت نيست، به او قدرت سرعت مافوق تحملكه عقل محاسبه

 خواهيد بكنيد.كشد. علم عيناً مانند همين است، شما در كجاي عالم هستيد؟ چه كار خوب مياضافي او را مي
 ـ ضرورت اختالف ظرفيت درنظام واليت  ٢
 متناسب با ظرفيت است» تكليف«ـ 

تواند خوب وقتي در ظـرفيتش نيسـت بـه او     يبرادر رضائي: توقع بيجاست ديگر، ما اين را بگوييم كه بعد بگوييم نم
 اند.نداده

خواهند من خدمتتان در جلسه قبل عرض حجت االسالم و المسلمين حسيني: اي احسنت، آن وقت ديگر از او نمي
كنيد، بعد براي بچه كوچك كه بازيچه كردم وقتي شما سه كار به سه فرزندتان كه در سه رتبه سني هستند واگذار مي

شود، اين معني پـر  شود بطوري كه از شما كه پدرش هستيد، لحظاتي، فاغل مي آوريد، ذهنش پر مي برقي مي كوكي يا
خواهد كوكش كند، نشانش بدهد، ابتدا بفكر نشان دادنش هم نيسـت،   شود مياش غرق ميشدن ذهن است. در بازيچه
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كند ساله هم اگر دوچرخه خريده باشد، سعي ميشود. براي بچه فرضاً ده دوازده غرق در خود كار كردن آن ماشين مي

كنـد.   آيد تشكر مي بتواند آنرا براند، بخورد زمين و بلند شود و اصالً حواسش نيست كه بيايد تشكري بكند، فردايش مي
كند، به آن پسر بزرگتر هم يك چيزي داده باشيد كه ذهـنش را پـر بكنـد ديگـر      آيد تشكر مي يا نيم ساعت بعدش مي

 همان ساعت التفات به شما ندارد مگر اينكه ذهن او ملتفت امور باالتر باشد. بالمره
هاي پنج ساعته با گريـه بـاالي سـر حضـرت سـيد الشـهداء       گفتند كه جناب كمپاني رضوان اهللا تعالي عليه، سجده

مشاهده چنـين چيـزي را   صلوات اهللا و سالم عليه داشت و حضرت هم آمدند به او گفتند كه اين كار را نكن مردم تاب 
كرد  اي بكني ما (جاي باالي سر) قبول داريم ايشان هم در خانه اين كار را ميندارند و تو در خانه ات هم چنين سجده

بعد از دنيا رفت و يك نفر از نزديكان و مأنوسين در عالم رؤيا او را ديد گفت كه شما كه الحمد هللا جايتان خوب اسـت،  
حضرت سيد الشهداء هستيد، هميشه با حضرتيد، گفت چي؟ ما سالي يك لمحـه ، يعنـي بـه     محشور هستيد، همسايه

بينيم به اندازه يك سال نشـئه لـذتش هسـتيم و تحمـل نـداريم. ايـن مطلـب كـه         اندازه يك برق چشم زدن آقا را مي
و نـه تكليـف بيشـتري     اين يك واقعيت است! نه يك تعارف! پيشتر از اين بـه انتظـار از او هسـت   » لودنوت ال حرتقت«

شود و نه تحمل دارد كه بيشتر از اين اسقاء كند همه اهل بهشت كساني كه در عالي ترين رتبه وظيفه شان را انجام  مي
شود، تمام  داده باشند با حفظ اختالف مراتب و اختالف تكليف كه در دنيا داشته اند مواهب مختلفي كه به آنها داده مي

توانند ماوراء آن را تحمل كنند، و اما اگر نعمت را هم بدون تناسب با ظرفيت و  بطوري كه نمي كند.وجودشان را پر مي
 تعلق، به شخص بدهند كه ضايعش بكند، اين براي او خير نيست.

 پاورقي:
برادر حسيني شاهرودي: آن تحمل هم باز اعطايي است يعني ظرفيتها محكوم قبض خداست. يعني قبض و رحمـت  

 شود. يفينتها كه نبوده كه بگوييم نميخدا محكوم ك
خواهيد كه به ما بيش از آنچه كه هسـتيم، بـده،    حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني شما از خداي متعال مي

 باشد. بدست خدا هست نه اينكه نيست و لكن باز متناسب با تقاضاي شما و تقاضايتان مقيد به ظرفيتتان مي
 نشأت گرفته از آنجاست.برادر حسيني شاهرودي: اين 
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حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه شما به تبع ديگري بوجود آمده ايد (س: خوب حاال ببريد باالتر) تا برسد بـه  

شود، شما بگوييد ايجاد اول چرا ايجاد اول است خوب شـما هـم اگـر ايجـاد اول بوديـد، ايـن       محوري كه ايجاد اول مي
وال را بخواهيد بر اين اساس طرح كنيد. در حالي كه خداي متعال كسي را كه محور قرار سئوال دوباره باقي بود، اگر سئ

 داده اصالً هيچ يك از شئون او با شئون شما قابل قياس نيست. به هر حال حاال بگذريم!
 ـ به ضرورت رشد اختالف ظرفيت الزم است

؟ يا توسعه نظـام اسـت؟ و ايـن نظـام كـه      شود كثرت مساوي هست اصل مسئله اين است كه آيا كثرتي كه پيدا مي
 خواهد توسعه پيدا كند حول محور و به خاطر محور هست؟ يا به خاطر محور نيست؟ مي

شد بگوييم نظام هم نباشد، همه به يك معنا به يك نسبت باشند اينك مسـبوق  برادر حسيني شاهرودي: خوب مي
 به كيفيت نبود كه!

كنيد، از شما حيـف اسـت، حـاال     ن مال اين است كه بحث را دقيق دقت نميحجت االسالم و المسلمين حسيني: اي
ها را وزنه هزار تني خلق كرده اند. وزنه كوچك نباشـد درتعلـق   كنيم همه وزنه گويم، دقت كنيد: حاال فرض مي من مي

ست كـه بـراي اينهـا    كنم اين اكنيم. من اولين سئوالي كه مييك چيزي را بايد مقياس بگيريم مثالً هزار تن فرض مي
خواهيـد يـا بـا تركـب؟ (ج : بلـه) تركبشـان وحـدت و         كنيد يا نه؟ (ج: بله) با بساطت برايشان رشد مـي رشد فرض مي

 شد با عدم حركت هم حركت داشته باشد! شد) مي كثرتشان اضافه شود يا ثابت بماند؟ (ج:مي شد، با بساطت هم مي
اند. اين به عينه معنايش اين است كه قالبها از قبل مسبوق به فعل بودهشد، س: توي اين خلق گير كرديم: و اال مي

 كنم.گوييد دارم سئوال ميگوييد از اين جهت كه اين طور نميشما كه اين طور نمي
 شودـ فاعليت مطلق نيست و لذا نسبت و تعلق در خود فاعليت اخذ مي ٣

كنيد! اين سئوال را اگر دقت بكيند يك وقت اسـت  ميحجت االسالم و المسلمين حسيني: روي اين جهت سئوال ن
گوييم اصالً كيفيت نيست، كيفيت بي كيفيت! ربط بي ربط! نظام بي نظام! نظام خيالست! فقـط فاعليـت اسـت.    كه مي

 شود.گوييم: حتماً مؤخر از فاعليت كيفيت واقع مييك وقتي مي
 شود؟برادر شاهرودي: چرا؟ يعني بدون اين نمي
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سالم و المسلمين حسيني: همانست! تعريف فاعليت گاهي بر اساس جدا كردن يك صفت از صفتهاي ديگر حجت اال

گوييد نه فاعليتي را كه ما گفتم تعلق دارد به فاعليت ديگر كه فاعليت كند شود گاهي است كه ميتجريدي و مطق مي
نيست، در اصل اين نيست كه گفتيد اين فاعـل  در وي، اين فاعليت از سنج مرجد ساختن فاعل و حاكم بر كليه قوانين 

به فاعل ديگر دارد، يعني در فاعليتش خود نسبت داشتن را لحاظ كرده ايد هر چند ظهور كيفيت پس از فاعليت باشد، 
ايد ولي اخر در اول كـار كـرده   گوييد فاعليتي تعلق دارد به فاعليت ديگر يعني نسبت را در اول كار اخذ كردهوقتي مي

-شود، اگـر مـا مـي   شود، نه اينكه كيفيت مطلقاً طرد مي نه اينكه حاكم بر فاعليت و لذا كيفيت به تبع اين پيدا ميايد 
گفتنـد كـه   شد، آن وقت سئوال آقا بجا بود مـي گفتيم فاعل است و كاري به تعلقش نداشتيم، ارتباطش بالمره صفر مي

رفت، حكمت و قانون و همه اين شرطها از بين اتب از بين ميكيفيت ديگر در كار نيست، آن وقت قانون هم در همه مر
شود يك چيز بدتري بايد برايش فكركنيم. ولي يك شد! بقول آقا هرج و مرج هم نميرفت هرج و مرج درجه يك ميمي

كند، آن تواند در نفس تعلقش فاعليت گوييد ميگوييد كه اين فاعل به فاعل ديگر تعلق دارد، آن وقت بعد ميوقتي مي
تواند فاعليت كند معنايش اين نيست كه بدون ربط است بدون وقت اين معنايش اين است كه در نفس خود ربطش مي

 تعلق است آن وقت كيفيت در مرتبه ثاني است
 ـ فاعليت و ايجاد حضرت حق قابل توصيف نيست  ٤

به فاعليت حضرت حق كه مجرد از كل تعلقـات  توان فاعليت انتزاعي را در مرتبه نظام واليت برادر حسينيان: آيا مي
 است منسوب كرد؟

توانيد نسـبت بدهيـد نـه تجـردي اش را، ادراكتـان را      حجت االسالم و المسلمين حسيني: آنجا هيچ چيزش را نمي
بينيد مصنوع شما هسـتند. مصـنوع شـما هسـت     توانيد نسبت بدهيد، به دقت كه معنائي آنها را مالحظه كنيد مينمي

قابـل  » مـردود الـيكم  «كيف تولي شما زمينه اينكه اين مطالب در خاطر شما ايجاد بشود شده است آن وقت اين يعني 
 پرستش نيست.

 ـ جمع بندي: ژ
گيرد و هر كس را در منزلتي خلق كرده  برادر نجفي: ظاهراً تفسير از صحيح و غلط هم كه نسبت به تولي صورت مي

گويـد تطـابق يـا عـدم تطـابق معنـا        هند اشتباه به اين معنا كه منطق صوري مـي اند و صورت متناسب متنازل به او بد
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گويد او در منزلت انساني بود، درك انساني به او دادند، او در منزلـت حيـواني بـود، درك حيـواني بـه وي      دهد، مي نمي

 دادند.
د (خوب عنايت كنيد) منزلت شود حاال ايشان تولي بايد بكن حجت االسالم و المسلمين حسيني: نهايت اين طور مي

انساني بود بايد تولي انساني بكند، نكرد. تولي حيواني كرد (س: اين صورت متنازل با او را داشته) ج: نه حاال اين چـوب  
 اند صورت غلطي است؟ براي كي؟ براي ظرفيت انسان؟خورد؟ سر اينكه اين صورت حيواني كه دادهسر چه چيز مي

 كند.طابق آنجا صدق ميبرادر حسيني شاهرودي: ت
حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين تطابق نيست، تناسبي كه بايد اين صورت به ظرفيت اوليه بايد داشته باشد 
... (عنايت بكنيد اين سئوالي كه كردند سئوالي خوبي است براي تشريح اين مطلب كه ديگر در جلسه آينده نخواهيم به 

بنا شد متناسب با تولي شما متقوماً يك چيزهايي برايتان خلق شود كه آنهـا متعلـق بـه    اين بپردازيم) فرض كنيد اگر 
خواهيـد از   چسبد از يك طرف مـي كنيد، مرتباً يك چيزهايي به شما مياي پيدا ميشما هستند شما يك بزرگي و چثه

شويي و امثال ذلك. هـم  شود تلفن، ماشين، ماشين لباس شويد، اسمش ميچسبد، مرتب بزرگ ميطرف ديگر هي مي
كنيد. يعني اسـم ايـن   داريد، هم آنها تحت تصرف شما هستند يك جثه بزرگي در عالم پيدا ميشما اينها را دوست مي

تلفن گذاشته شده ولي اين به يك شكل از كارايي منحل در فاعليت شما قرار گرفته. اثر علمتان تا هر جا شعاعش باشد 
ها منظم بـه شـما هسـت    هايي تحت تصرف شما هست، آن حوزهق به شما هست. حوزهبه همان نسبت هم اموري متعل

حاال نه اينكه همه تلفن منظم به شما باشد، سهمي از آن منظم به به شما هست. كانه مثل جاذبه كره زمين كه سهمي 
اي كه اين وسط ؟ هستهاز جاذبه فالن كهكشان هم رويش باشد، سهمي از فالن سياره ديگر هم رويش باشد. اينها تمام

گذاشته شده، ظرفيت اوليه است كه موال به شما داده، نه ظرفيت تولي تان ظرفيت تولي اينها را ور و بر خودش جمـع  
شوند آب و هواي برزخ كه كرده، ولي آيا با اين ظرف سازگار هست يا نيست؟ اگر سازگار نباشد همه اينها جهنمش مي

اي را كه اينجا فـرض  شوند آن اوصافي كه اوصاف رذيله بود يك كاسهشوند همه اينها ميبه اينها خورد مار و عقرب مي
گوييم اين يك ظرفيتي داشته كه مثالً تا درجه صد در تعبد موال باشد، درجه صدش ملكوتي است خـالص  كنيم ميمي

اند ايـن امـداد   خداي متعال كسر كردهاند در حد ده يعني تعلقشان را نود درجه از عالي بوده، ول يا يشان فاعليت كرده
كنـد در اوصـاف خـودش    كند، اولين جايي را كه نفوذ مـي شود، بر اشيائي هم نفوذ پيدا ميشود نه اينكه امداد نميمي
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هست، بعد در ذهنيت خودش است، آنگاه در تصرفات جوارح خودش است، سپس در جامعه خودش هست و سـرانجام  

گيريد حاال بزرگ شده اگر ايـن روي درجـه   فرستيد و موج ميف شما مثل رادار موج ميدر همه عالم، در سطوح مختل
آورد، در عـالم آخـرت   شد همه آنچه كه به او ضميمه شده ابتهاجات معنوي برايش ميصد كار كرده بود، بزرگ كه مي

سالم عليه آنهم زيارتي كه در  آورد، مثل مرحوم كمپاني، زيارت حضرت سيد الشهداء صلوات اهللا وبرايش سرور دائم مي
آورد؟ اگر اين شروع كرد وارونه كاركردن  آورد. اگر با لعكسش بود چه مي اش يك سال غرق در لذت كند، مييك لمحه

اش هسته اي بوده كه شود. هستهبيند ولي وارونه ديدنش كه براي او تصحح ثواب نميرا درست است كه بعداً وارونه مي
 خورده است اين خودش آورده و چيز ديگري كرده است. مي به درد چيز ديگري

توانند بكنند يـا  تواند بكند يا نه؟ مفاهمه يعني فاعليت مشترك ميخوب نهايت اين است كه آيا مفاهمه با افراد مي
اش در نظـام  بـه توانند كار كنند يا نه؟ جايگاه متناظر دارند يا ندارنـد اگـر مرت  گوييم آيا در يك نظام مينه كه بعداً مي

تواند مشترك باشد، مگر آن افراد جامعه سعه پيدا كنند برسند فاعليت مرتبه سعه يافته بزرگي باشد با افراد كمتري مي
اي كه او هست. اگر نه از افراد معمولي و متوسط مردم هست، خوب اين با افراد معمولي جامعه مشتركاتش به آن مرتبه

گوييم يك نفر مخترع چهل سال يك عنكوبت و مورچه را مورد بررسي و تحقيـق قـرار   در كارهايش زياد است. اگر مي
گذارد براي مطالعه كردن تا چيزي را كشف كند، ايـن ذوق را كـه   آيد ميدهد همان را كه به نظر شما خنده آور ميمي

گويد اين آقـا  يلش باشد ميهمه ندارند همه حاضر نيستند چهل سال بنشينند و مورچه نگاه كنند اگر كسي هم در فام
-نشيند و ميكند ميخل شده! رفته نشسته مورچه گذاشته يا خانه موريانه گذاشته پشت شيشه، مرتب چراغ روشن مي

حاال اين چه هنري دارد؟ ممكن است بعداً خواص بسيار زيادي بر آن مترتـب باشـد كـه     ١نويسد كه اينها چطور شدند
خود اينكه قدرت دارد اين مدت زياد بطور مستمر دنبال يك كار را بگيرد و برود جلو، اين دانيم. ولي االن ما آن را نمي

تواند به همه منتقل كند. بله جامعـه اگـر آمـده بـاالتر،     مال همه مردم نيست، در مفاهمه اين كنه فهمش را ابتدائاً نمي
 آن مطلب ديگر برايش حل است.توسعه يافته به اينكه بتواند بصورت عادي از عمل اين فرد متنفع شود، 

 شود.يعني يك مطلب عمومي مي
درك در حدي مشترك است كه در نظام واليت جايگاهش متناظر باشد. در واليت ظاهريه اجتماعي هم همين طور 
است. يك وقتي من از يكي از بزرگان سئوال كردم كه وجود مبارك بقيه اهللا صلوات اهللا و سالم عليه همان طوري كـه  
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گزار و عمله در بين مالئكه دارند براي كارها در بين انسانها هم دارند يا ندارد؟ گفتنـد بلـه دارنـد، بعـد مـن گفـتم       كار

دهند؟ گفتند ابتداً گفتم چطور؟ گفتند خوب دهند آنچنان طابق النعل بالنعل انجام ميكارهايي را كه به اينها رجوع مي
شود، مالئكه در آنها چيزي نيست، دقيقاً يك جايي از آن كم و زياد مياينها كه علمشان مثل حضرت نيست به هر حال 

رسد، انسان به هر حال به حسب ظرفيت ادراكش و تواند بدهد و لكن به انسان كه مياند انجام ميهمان طوري كه گفته
 تواند كار بكند و قدم بردارد.جهلش وعلمش، در همان منزلت مي

الطاهرينو صل اهللا علي محمد و آله   
 



 
١٧٨٢ 

 فلسفه ا صول مباني نظام واليت
 موضوع: تأثير جامعه در علم

 دوره: سوم
 ٢٢/١٠/٧٠تاريخ: 

 ٥٤جلسه: 
 

 فهرست: 
 ـ مقدمه:

 ـ ارتباط فاعل با محور  ١
 ـ شكل گيري نظام اوصاف ٢

 شودميـ فاعليت فاعل بعد از امداد متقوماً وارد نظام اوصاف 
 ـ مصحح ثواب و عقاب همان تقاضاي قبل از امداد است 

 ـ نظام اوصاف، نظام تأثر از فاعليتهاي ديگر است 
 ـ اصل بحث ـ شكل گيري نظام تمثل:

 الف ـ كيفيت پيدايش قانون و تأثير فاعل تصرفي در آن 
 ـ كيفيت پيدايش قانون: ١

 گيرد نه فاعلهاي تبعيـ نظام تمثل در برخورد با فاعلهاي تصرفي شكل مي
 دهدسازد كه ابزار تصرفي را شكل ميـ برخورد فاعلها بهم نظامي از نسبت تأثيرها را مي

 ـ نقش فاعل تصرفي در پيدايش قوانين ٢
 ـ تأثير فاعل در تغيير مفاهيم و قوانين به جايگاه او در نظام بستگي دارد  ٢ـ  ١

 برداري از آنهاستبهرهـ تأثير فاعل در قوانين تكويني به تغيير 
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 ـ در مراتب مختلف قانون، حظي از تصرف و حظي از تبعيت براي فاعل وجود دارد ٢ـ  ٢
 كندـ تأثير فاعل در توليد قوانين زيربناي قوانين را متزلزل نمي ٢ـ  ٣

 ب ـ علم به معناي حضور تصرفي در ابزار تصرف است 
 ـ حضور تبعي در مرتبه اوصاف، بمنزله علم براي ما فوق است  ١
 ـ اشياء چون فاعليت تصرفي ندارند علم هم ندارند ٢

 اي كه تصرفي در توسعه باشدعلم هم هست ـ در هر رتبه
 اي كه تصرف در توسعه باشد تكليف هم هيست ـ در هر رتبه

 دي محض و نه مجرد تابع عليت است ـ بر اساس تعريف علم بر مبناي واليت، علم نه ما ٣
 ـ قدر متيقن انتزاعي بين ادراكات وجود ندارد ٤
 ـ تناظر و تشابه در ادراك با تصاعد در توسعه خلق ممكن است  ٥

 ـ تشابه در ادراك وجود دارد اما تساوي ادارك معنا ندارد
 ـ تولي به فاعل واحد منشأ تشابه در ادارك است 

 شت و مطالعه تاريخ مؤثر است ها در برداـ انگيزه ٦
 ـ جمع بندي ٧



 
 بسمه تعالي

 
اش با جامعه بـود و بسـيار   حجت االسالم و المسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم ... بحث در باره علم و رابطه

پيدا كند، طبيعتاً به موازات باال رفتن اوصاف  خالصه بيان شد كه به هر ميزان قدرت تصرف و فاعليت باال رفته و توسعه
 رود.هم باال مي» تمثل«و حساسيتها، قدرت ارتباط به نظام و پيدايش ابزار تصرف يا 

 ـ مقدمه
 ـ ارتباط فاعل با محور ١

درجلسه قبل اين نكته اشاره شد كه هر اندازه شخص و فاعل در پيدايش نظامي كه آن نظـام واسـطه و ابـزار بـراي     
گيرد مؤثر باشد، به همان مقدار در آن نظام حضور خواهد داشت و آن حضور، منحصـر  رف در فاعليت تبعي قرار ميتص

در مادون نيست. يعني بنابر اينكه فاعليت اصل باشد فاعليت، تنها نسبت به مادون، اصل نيست بلكه به محور نظام نيـز  
 گردد.نظام اوصاف شده و به اوصافي متصف مي ربط داشته و از طريق آن با محور (پس از امداد) وارد

 ـ شكل گيري نظام اوصاف ٢
 شودـ فاعليت فاعل بعد از امداد متقوماً وارد نظام اوصاف مي

فرض شود كه در آن مرتبه شخص به خواست » الف«متصف شدن به اوصاف به اين معنا است كه اگر مثالً يك رتبه 
كند اول وارد قدرت فاعليت دارد. اعمال فاعليت را كه آغاز مي» الف«اين مرتبه  و طلب مرتبه باالتر خلق شده باشد، در

تعلقش به موال اسـت. يعنـي در   » موضع فاعليت وي») «موضوع فعل«و » فعل«و » فاعل«شود. چون در ابتدا نظام نمي
مايـد. و لكـن تـا امـداد     نباشد) حضور پيدا ميكرده و در موضوع فعلش (كه خود فاعليت مي» فاعليت«فاعليت خودش 

اش متقومـاً وارد نظـام   شود. پس از امداد، فاعليت و نفـوذ اراده نشود، فاعليت و نفوذ اراده او در اوصاف نفسش وارد نمي
 شود.اوصاف مي

 ـ مصحح ثواب و عقاب همان تقاضاي قبل از امداد است 
تا آن موقع يك جايگاهي در نظام فا عليتها قبل از امداد، وصف و ظرفيت دارد ليكن ظرفيت و اوصافش فطري است. 

يابد. يعني صحيح است كـه ظرفيـت بعـدي را بـه يـك      دارد. ولي بعداً متقوم به فاعليت خود در اوصاف خود حضور مي
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نسبت، به فاعليت خودش منسوب كنيم، مصحح عقاب و ثواب همين جاست كه انسان قبل از اينكه امداد شود تقاضايي 

كند زيـرا هميشـه تقاضـاي     ضاي مقدم از امداد موال است كه فرق فاعل تصرفي و تبعي را مشخص ميدارد. و همين تقا
كند (البته در آنجا هم به يـك نسـبت فاعليـت    فاعل تبعي بعد از تصرف است و خودش را با فاعل تصرفي هماهنگ مي

 هست).
به همان نسبت مسئول بوده و نسبت حاال وقتي نظام اوصاف فاعل، به فاعليت خودش، به اوصاف خاصي متصف شد 

 به حساسيتش قابليت مواخذه دارد زيرا اكنون حساسيت وي فقط حساسيت فطري اوليه نيست.
اشـراف بـر   «الزمست، نه » فاعليت در ربط«قبالً بيان شده است كه اگر در اختيار فاعليت اصل باشد نفس ارتباط و 

در اعمال فاعليت نسبت به تعلقش اصـل  » نفس ربط«كند. خص ميمرتبه اول كه وجه الطلب يا تقاضايش را مش» ربط
گيرد، نسبت تأثيري كه در حساسيتهاي خود دارد، نسبت به شود و پايه و اساس شكل گيري حساسيتهايش قرار ميمي

 مرتبه بعد اصل است.
 ـ نظام اوصاف نظام تأثر از فاعليتهاي ديگر است

 از فعاليتهاي فاعليتها است.يعني نظام حساسيت در حقيقت نظام تاثر 
شود. يعني درست است كه شما در يك منزلت قدرت عملكرد آنها بر روي انگيزه شما بوسيله تقاضاي شما معين مي

توانند شما را به منزلت پايينتر از توحيد بكشانند، زيرا اگر توانند بيشتر فشا بيارند و لكن نميخاصي هستيد كه آنها مي
توانند بر اين تقاضا غلبه كنند، ولي اگـر تقاضـا كـم    ز توحيد (يا پرستش در شكل حيواني) باشد آنها ميتقاضا، پايينتر ا

نگردد و اگر ممسك نباشد، به فاعليت خودش با تمام ظرفيت (و نه با بعض از آن)، تعلقش را اعمال كرده است و تمـام  
متصف است، يك حدي را براي فاعليتهاي مختلف وجهش به طرف اوست در نتيجه نظام اوصافي كه فرد به آن اوصاف 

پـذيرد و از اشـقياء   و تأثيرهاي مختلف فاعليتها بر وي و تأثر از آنها معين كند. يعني اگر فرد الهي باشد، از انبياء اثر مي
س نيز اگر تعلق گردد و بالعكشود يعني تأثير اشقياء بر او و تأثر او از آنها خيلي كم شده و بتدريج بر طرف ميمتأثر نمي

شود. اينكه تأثر فرد فرد الهي نباشد و بنحو حيواني اعمال فاعليت كند، تأثير پذيري وي از انبياء كم و از اشقياء زياد مي
شود. نظام اتصاف فرد به اوصاف، نظام باشد بوسيله فاعليت خودش معين مي از كدام دسته در نظام حساسيت بيشتر مي

 است كه به فاعليت خودش معين نموده است (البته به نسبت تأثيري كه دارد).تأثر وي از فاعليتهايي 
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 ـ اصل بحث: شكل گيري نظام تمثل

 الف ـ كيفيت پيدايش قانون و تأثير فاعل تصرفي در آن
 ـ كيفيت پيدايش قانون: ١

 گيرد نه فاعلهاي تبعيـ نظام تمثل در برخورد با فاعلهاي تصرفي شكل مي
شود، چون پس از تعيين ف خود را با خدا معين كرد، بر آن اساس، تكليفش با خلق خدا معين ميپس از اينكه تكلي

 شود.مي» نظام تمثل«حساسيتها وارد 
برخوردنشـود، در  » فاعليتهـاي تصـرفي  «، زيرا تا زمـاني كـه بـه    »فاعليتهاي تصرفي«يعني برخورد با » نظام تمثل«

ميـدان عملكـرد   » فاعليـت تبعـي  «فاعليت پيدا كند. سرش ايـن اسـت كـه    تواند قدرت اعمال  نمي» فاعليتهاي تبعي«
است. حضور فاعليتهاي تصرفي در خود شـما نيـز، هـم در مرتبـه ميلتـان و هـم در مرتبـه ابـزار         » فاعليتهاي تصرفي«

 ردد.گشود آنگاه نظام تأثر ازفاعليتها مشخص مي سازيتان، وجود دارد. يك بار متكيف شده و نظام اوصاف پيدا مي
 دهدـ برخورد فاعلها به هم نظامي از نسبت تأثيرها را تشكيل مي

شود. به عبارتي بايد روشن شود كه نظام قـوانين  حاال بايد ديد نظام تصرف و تأثير گذاري در قانون، چگونه واقع مي
همين گونـه اسـت) نظـام    در نظام تمثل چه جايگاهي دارد؟ (البته قانون نيز در تمامي مراتب حتي در مرتبه اشياء هم 

كند كه نسبيت اوصاف نيست بلكه نسبيت ابزار و طريق تصرف است. نسبيتي فاعليتها نسبيت مرتبه دومي را معين مي
كند. يعني قوانين كالً از اين دسته هستند خواه قوانين اشياء مـادي باشـد يـا    است كه فرد در برخورد با فاعلها پيدا مي

انساني و يا قوانين امور نظري باشد. قانون است كه به وسيله فاعليتهـا در نظـام تمثـل و در     قوانين مفاهمه و ارتباطات
دهد (غيـر از نسـبت تـأثر كـه     شود. برخورد فاعلها به هم كيفيت و نظامي از نسبت تأثيرها را نتيجه مياشياء توليد مي

 حاصل آن اوصاف است).
را ») نسـبيت تصـرفي  «و تأثر يا، ابزار تصرف و نفوذ (به عبارتي، نظـام   برخورد سهم تأثيرها در مرتبه دوم، ابزار تأثير

 سازد.مي
 ـ نقش فاعل تصرفي در پيدايش قوانين ٢
 ـ تأثير فاعل در تغيير قوانين و مفاهيم به جايگاه او در نظام بستگي دارد  ٢ـ  ١
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دارد. اگر منزلـت، منزلـت قـونين بسـيار     البته ميزان تأثير فرد بستگي به جايگاه فرد و قدرت تبدل مفاهيم در نظام 

اصولي و زيربنائي نظم قوانين باشد، كه محال است در دسترس فرد قرارگيرد زيرا باالتر از اين مرتبه فاعليتهائي هستند 
 كه يك دسته از قوانين به نفوذ فاعليتهاي آنها ايجاد شده است.

 ز آنهاستـ تأثير فاعل در قوانين تكويني به تغيير بهره برداري ا
شود به اين معناست كه االن متقوم نيست؟ چرا! الزم نيست در همه ولكن آيا وقتي كه به نفوذ فاعليت آنها ايجاد مي

آيند ولي نسـبت تـأثيري كـه در    زمانها يكسان باشد. درست است كه آب و هوا و غيرذلك و همه اينها ثابت به نظر مي
مكن است با صد سال قبل خيلي فرق داشته باشد، اينگونه نيست كـه قـوانين   برداري دارند مزندگي شما و قوانين بهره

كند، يعني نسبت تأثير اصـلي  اي از قوانين فرق پيدا ميآنها هيچ ارتباطي با همديگر نداشته باشند و لكن وضع يا دسته
 باشد.تقوم، منوط به فاعليت باالتر است. در آن قسمتها فرد مجبور است كه فاعليت تبعي داشته 

 ـ در مراتب مختلف قانون، حظي ازتصرف و حظي از تبعيت براي فاعل وجود دارد ٢ـ  ٢
فاعل در تمامي فاعليتش آميخته از فاعليت تبعي و تصرفي است. تا برسد به فاعل تبعي محض كه يك مقدار حظي 

 باشد.از تصرف و حظي ازتبعيت را در منزال مختلف داراي مي
شود بايد ديد سهم تأثير فاعليت فرد و نظام قوانين (نظـام ابـزار تصـرف) كـه بـه      پيدا ميپس از اين كه يك چيزي 

 يكديگر متقومند به چه ميزان است؟ در مجموع كه مالحظه شود كل آن مربوط به نظام است.
 كندـ تأثير فاعل در توليد قوانين زيربناي قوانين را متزلزل نمي ٢ـ  ٣

 گردد (كه قبالً بحثش گذشته است).شود بلكه به فاعليت واحد بر ميمتزلزل نميبا اين بيان زيربناي قوانين 
نظام قانون عالم، محور دارد و در جهت واحد است. اين طور نيست كه محور نداشته باشد و متشتت باشد، علم براي 

 شود كه نسبت تأثير و حضور داشته باشم. من به ميزاني پيدا مي
 صرفي در ابزار تصرف است ب ـ علم به معناي حضور ت

حاال دقت بفرماييد حضور و علم، كشيده شدن فاعليت فرد از ظرفيت اوليه به نظام اوصاف و پس ازآن تا ايـن ابـزار   
شود وقتـي حضـور   ناميده مي» علم«است، در اين ابزار نيز سهم تأثير داشته و در آن حضور دارد، و اين حضور تصرفي، 

كند  شود، يعني خود فاعل فاعليت ميلم شد يعني تأثير خود فاعل در آن كيفيتها كشيده ميفاعل در كيفيتها ابزاري ع
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كند، مفاهيم نيز مانند اشياء است يعني همانطور كـه شـما تـا    و فاعليتش بوسيله فاعليت تبعي مفاهيم، توسعه پيدا مي

گوييد من نان سـنگك كـه   يعني چگونه ميشويد اين كشيدگي تا مرتبه اشياء هم ادامه دارد، مرتبه مفاهيم كشيده مي
-شود، تغييرات شيميايي پيـدا مـي  شود، يعني يك بار وضعش در دستگاه گوارش من عوض ميخورم جزء بدنم ميمي

آيد بعد ديگر در آنجا قدرت من بـه   شود، يك بار جزء خون من ميكند، بار ديگر وضعش در كارائيش در كبد عوض مي
توانم متصرف در آن باشم و اين را در نوازش يا در ضرب و جرح  يگر نان سنگك نيست، من ميآيد، در آنجا د حساب مي

 گوييد ديگر قدرت من است. توانم اين را در خدمت به خلق خدا بكار ببرم، مي به كار برم. من مي
ه بـراي شـما   تجسد فاعليت شما در آن ميزاني است كه در انرژي نان سنگك تصرف كنيد (و البته به آن نسبتي كـ 

تابع شده باشد) . اين مطلب فقط در نان سنگگ نيست در مفاهيم هم جاري است، در قانون سازي هم هست، خود آن 
قوانين كه ابزار تصرف هستند اگر در يك مرتبه، از حيث ايجاد، مالحظه شوند، مخلوق بـوده و جـزء فاعليتهـاي تبعـي     

ابزار. يعني به ميزاني كه شما در ايجاد (متقوماً) سهم داريد، براي شما  است ولي نه فاعل تبعي مانند اوصاف، بلكه، مثل
حاضر است. يعني فاعليت شما در آنجا حاضر است كما اينكه فاعليت شما در مرتبه پايينترش هم در اشياء حاضر است. 

 كند. چون ابزار تصرف فاعليت شماست يعني فاعليت شما بوسيله ابزار، تصرف مي
ح است كه شما بگوييد كه عالم بودن غير از دارا بودن ابزار اتصاف است. به ابزار اتصاف درك داريد ولي بنابراين صحي

وسيله قدرت شما براي تصرف نيست. بلكه وسيله تأثير شماست، ابزار اتصاف، نظام حساسيتهاي شماست. اتصـاف پيـدا   
 علقي كه قبالً داشتيد).كنيد (البته بوسيله وضعيت تكنيد و از فاعلها تأثر پيدا ميمي

 ـ حضور تبعي در مرتبه اوصاف به منزله علم براي مافوق است ١
حضور تبعي تا مرتبه حضور تصرفي كشيده شده كه صحيح است در اين مرتبه به آن لقـب علـم داده شـود روشـن     

 تر علم است.است كه هر جا حضور تبعي (در مرتبه اوصاف) باشد براي فرد علم نيست بلكه براي مرتبه باال
 ـ اشياء چون فاعليت تصرفي ندارند علم هم ندارند  ٢

تفاوت اشياء با انسان در علم، نه از اين جهت است كه آنها چون فاقد روح مجردند، برايشان حضور محال است بلكه 
 چون فاعليت تصرفي ندارند، ابزار تصرف هم ندارند.ژ

 م هست ـ در هر مرتبه اي كه تصرف در توسعه باشد علم ه
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بلي در هر مرتبه اي كه تصرف باشد ضرورتاً علم نيز در همانجا است اگر بعضي از اشياء يا حيوانـات در يـك مرتبـه    

شـود. يـك وقـت در     نازله اي تصرف دارند، در همان رتبه اي كه متصرف در توسعه هستند برايشـان علـم حاصـل مـي    
صرفي هماهنگ بكنند يعني تصرف در نفسشان براي تبعيـت  كنند براي اينكه خودشان را با فاعل ت خودشان تصرف مي

شود فاعليت هم حتماً تعلق به فاعـل بـاالتر    است، (قبالً بيان شده است كه بدون فاعليت اصوالً حركت و تعلق واقع نمي
سـبت  گيرد، لذا بايد به يك ندارد) و لكن آيا متصرف در توسعه و غير خودش هم هست؟ آري قهراً جزء مركب قرار مي

 خودش را درست كند تا بتواند جزء اين مركب يا مركب ديگر بادش.
 اي كه تصرف در توسعه باشد تكليف هم هست ـ در هر رتبه

تواند مكلـف باشـد، حـاال     تواند نماينده موال باشد، به ميزان نمايندگي موال، ميو اگر تصرف كرد به ميزان تصرف مي
توان گفت به طور مثال فالن سنگ هـم   اليت بر اساس اختيار خودش باشد، مياگر يك مرتبه اي از تصرف و تولي به و

شود زيرا به واليت اعتراف كرده است. فالن گياه يا فالن سبزي يا فالن حيوان هم بهتر از فالن گياه يـا   سنگ عقيق مي
ند؟ پاسخ اين است كه كه آيا حيوانات هم مكلف هست» اذا الوحوش حشرت«فالن حيوان است، و درمعناي آيه مباركه 

آنها در ظرف تصرفي خودشان حتماً مكلفند ولي نه در ظرف تبعيشان زيرا چيزي را كه تقاضايش مؤخر از تصرف قـرار  
 شود مكلف دانست. گيرد، نميمي

گوييم انسان تمام تصرف است. بلكه در نظام تصرف قرار دارد و طبيعتاً يـك سـهمهايي    رسيم ميوقتي به انسان مي
باشـد، سـهمش بـه ميزانـي      شود. كه سهم تبعي اش اصالً تكليف بردار نيست. زيرا منسوب به او نمي هم تبعي ميهم س

است كه اختيار دارد، فرد چه در قسمت تكويني و چه در قسمت تشريعي به مقداري كه اختيار نداشته باشد تكليف هم 
باره حقوق و حدود است ولي در ايـن قسـمتش خـارج از     ندارد. امر، امر تشريعي است كه بنا به تقسيم بندي حوزه. در

 باشد. اختيار من مي
 ـ بر اساس تعريف علم بر مبناي واليت، علم نه مادي محض و نه مجرد تابعاست  ٣

شود، ولي در عين بنابراين با بياني كه گذشت تغيير علم تغييري مادي نيست لذا نصيب كامپيوتر و ضبط صوت نمي
شود. عالوه بر آن، بگونه اي نيست كـه علـم را در معيـار قـرار داده و      عليت بي جهت هم تعريف نميحال مجرد و تابع 
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توان همه دنيا را با آن سنجيد. بلكه در آن نسبت تأثير داشته و به نسبت تـأثيري كـه فـرد دارد حضـور      خيال شود مي

 دارد.
مكلف نيست ولي در قسمت ديگر از آنجا كه (فـرد)  آيد در آن قسمتي كه خارج از اختيار فرد است قطعاً  به نظر مي

 تولي به واليت عادل پيدا كرده و فاعليت تصرف داشته باشد مسئول است.
عالوه بر اين مقداري كه متصرف و مسئول است (در مرتبه برخورد بافاعليتها) به ميزان نسـبت تـأثيرش، در ايجـاد    

 باشد.ولي در آن نسبتي كه متأثر است مربوط به فاعل باالتر ميباشد نسبتهاي تأثيري و در توليد قوانين موثر مي
 ـ قدر متيقن انتزاعي بين ادراكات وجود ندارد  ٤

بخشي از ادراكات انسان وجداني است (و باالتر از آن) افطرتاً آدم به عنايت خداي متعـال فهـم ايـن مطلـب بـرايش      
يست اينكه گفته شود قدر متيقنمان يكي است، تعارفي بـيش  واضح است كه ايمان ما مثل ايمان علي بن ابيطالب(ع) ن

هاي مباركي كه از ائمه طاهرين(ع) به ما رسيده در نيست مسلم است كه تكبير ايشان با تكبير ما فرق دارد اين مناجات
ان لنا مـع اهللا  «بارت اين حد قابليت القاء دارد كه وارد تمثيل ما بشود و ما هم بتوانيم از آن استفاده كنيم. و اال ما از ع

توان همين مناجاتها را نيز مالحظه كرد و تا حدودي فهميد، ولي چه كسي  فهميم؟ ولي به هر حال ميچه مي» حاالت
تواند بگويد فهم من از كلمات حضرت سيد الساجدين عليه السالم در دعاي ابوحمزه مانند فهم آن حضـرت اسـت؟    مي

ين دعا با هم ايشان سنخاً هم يكي نيست، علم ايشان از ناحيه خداوند تبـارك و  اين مطلب روشن است كه فهم من از ا
تعالي است و در آن خالف راه ندارد. براي ايشان اول و آخر و وسط، همه با هم يكي است. علم مـا عـالوه بـر اينكـه در     

عني بكنـيم اطالعمـان از اول   جريان رشد است و اختالف در آن راه دارد اگر بخواهيم يك صفحه از دعاي ابوحمزه را م
شود انسان يك كتاب ترجمه و يـك لغـت و   صفحه با آخر صفحه با هم فرق دارد، (تازه اگر درست دقت كنيم) بلي مي

خواهـد   معني و يك معجم الفهرست در دست بگيرد و اينها را ترجمه كند و بگويدر در علمان اختالف نيست يعني مـي 
رود يعنـي اگـر يـك صـفحه را دوبـاره      دا نشده و اال درك ما همراه خواذندن، باال ميبگويد در حروف چاپي اختالفي پي

 بخوانيم و توصيف كنيم توصيف مرتبه دوم با مرتبه اول قطعاً فرق دارد.
توانـد بـا حـد     شـود، نمـي  علم ما تدريجي الحصول است و در آن حتماً اختالف هست. آن قدر متيقني كه گفته مي

 يعني نزد چه كسي يقين است؟نسبت نداشته باشد. 
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مگر علي ابن ابيطالب (ع) در اطالعي كه دارد مشكوك است؟ آيا يك حد يقين و يك حدي از آن مشـكوك اسـت؟   

باشد. قدرت متيقن و اندازه يقين هم يكسان  خير، يقينش در منزلتي توسعه يافته است كه تمام تاريخ تحت پرتو آن مي
گويندعيبي نـدارد. ايـن مطلـب درسـت      كنند مي مرتبه پايين را مراتب باال مالحظه مي نيست. اصوالً وقتي اندازه يقيني

گذارند تا در گوش او اذان و اقامه بگوينـد، او درعـين حـال لبـاس شـما را      مانند طفلي است كه او را روي دامنشان مي
ها بهتر از كـار آن طفـل نيسـت،    گوييد بچه است عيبي ندارد، علوم ما در پيشگاه معصومين(ع) نه تن كند، ميخيس مي

بلكه گاهي خيلي بدتر از آن است. علم ما با آنها قابل مقايسه نيست زيرا منزلت آنها منزلتي است كه به طفيلش تمـام  
و كشيدهشدن حقايق تا همه »! والحق معكم و منكم و اليكم«شود. كائنات، بهشت، مالئكه و حتي خود عبادت خلق مي

 ت.منازل به بركت آنهاس
كند عيبي ندارد كه اين علم و قانون تغيير كند، چـون نظـام فاعليـت     حضوري كه در اينجا در قانون و علم پيدا مي

باشد، چون متقوم هست در همـه اش   فاعلها است، محور دارد و حضورش نيز حضور در نسبت تأثيرش در اين نظام مي
بسيار كم حضور دارد، در بعضي بيشتر و هم آن حضوري كه هم حاضراست (به نسبت تأثيري كه دارد) در برخي از آنها 

 شود.دارد بين نسبت تأثير عيني و تصرفش واسطه مي
باشـد. يعنـي در يـك رتبـه      مـي » كيفيـت تصـرف  «دهد كه برخورد فاعل با فاعليت ديگر يك كيفيتي را تحويل مي

شود، در مرتبه سوم، پس از مسلح شـدن   ميكيفيت اتصال و تأثر است. در رتبه بعد نظام قوانين و نسبتهايش مشخص 
بحمـد  «رسد كه بحث علم و ربط آن بـه جامعـه    كند. تا اينجا به نظر مي قوانين به ابزار، در فاعليتهاي تبعي تصرف مي

مشخص شد و آن چيزي كه ما وارد شديم در جامعه و توجه به فاعليتها، قابليتها، عامليتها و نيابتها و تصرفها و نيز » اهللا
به صورت كلي، تعريف علم و نسبت آن با نظام فاعليت مشخص شد. يعني در مرتبـه اول بـه نظـام فاعليـت علـم پيـدا       

شود و به نظام فاعليت و نظام اجتماعي هم در منزلت تصرف خارجي حتماً ارتباط وجود دارد. يعني آن چيزي را كه  مي
رتبط هست. يعني بدون نظام قوانين، تصـرف عينـي امكـان    كرديم و از يك طرف به نظام اجتماعي مابتداء مالحظه مي

 پذير نيست كه البته تا مرتبه تصرف عيني هم چندين مرتبه بايد طي شود.
 ـ تناظر و تشابه در ادراك با تصاعد در توسعه خلق ممكن است  ٥
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ايم، و در آنجا گفتيم كه هشود بايد گفت كه مسئله اشتراك را قبالً تمام كرداما اينكه مسئله وجه اشتراك چگونه مي

خلق شدن در تصاعد و در توسعه ممكن است. يعني گاهي اضافه شدن و افزايش، كمي يا تصاعد رياضي است گاهي به 
گويند تصاعد در توسعه هست، در توسعه ديگر الزم نيسـت يـك فاعـل    صورت كيفي و تصاعد هندسي است. گاهي مي

شود شود. وقتي كه به شكل توسعه يافتن مي-تها و توسعه يافتن فاعليتها خلق ميخلق شود يا دو تا يا ده تا بلكه فاعلي
شوند. حاال چقدر حيوانات ديگر متولد نفر (مثالً صدها هزار نفر انسان در هر روز متولد مي ١٠٠٠گويند در آن واحد مي

 ما بتوانيم به شماره آوريم. شوند، چقدر اشياء ديگر تا ميدانهاي انرژي كه حسابش خارج از مقداري است كهمي
شود، نازلترين توسعه اسـت، مراتـب   اي كه در تصرفات اجتماعي ديده ميشود توسعهدر عالم تكوين توسعه پيدا مي

 كند.ديگر عالم همه توسعه پيدا مي
 ـ تشابه در ادراكات وجود دارد اما تساوي ادراك معنا ندارد 

هم سطح از نظر نظام در توزيع اختيارات و در توزيع قدرت به عنـوان مثـال    كنيد،در ادراكات حتماً متناظر پيدا مي
گويند در آمدهاي مشابه، خريدهاي مشابه را به دنبال دارد، گرچه ذائقه ها مختلـف اسـت، البتـه    در نظام اقتصادي مي

ممكن است براي يك عملكرد ها و درآمدها را اگر درست بتوان سنجيد، آن گونه نيست كه يك سان مطلق باشد، چون 
شود درآمدها را طوري فيكس كرد كـه  نفر، امشب يك قوطي شيرين تعارف آورده اند كه براي ديگري نياورده اند. نمي

هيچ چيز اضافه و كم نباشد مثالً يك نفر بعد از نماز صبح بيرون آمـده و ده قـدم راه رفتـه، نفـس عميـق كشـيده و از       
-يگري اين كار را نكرده، همان ساعت در اتاق زير كرسي خوابيده است. شـما نمـي  اكسيژن هوا بهره برده است و نفر د

وري از نظام عالم صد در صد مساوي است، از طرفي آن كه در هواي آزاد تنفس كـرده كمتـر سـرما    توانيد بگوييد بهره
ر گرفتـه تواسـته   اي كـه كمتـ  خورد بدنش قدرت پيدا كرده يك نسخه كمتر مصرف كرده است، در مقابل آن نسخهمي

جاي آن كتاب يك قدرت تصرف جديدي پيدا كند و بتواند ضبط صوتش را تعمير نمايد درمقابل آن كسي هم كه رفته 
زير كرسي خوابيده، سرمائي خورده پولي هم از دست داده و ضبط صوتش هم كه خراب شـده مجبـور شـده آن را بـه     

د، شما درآمد و مصرف مساوي نداريد ولـي مشـابهتي در زنـدگيتان    تعبير كار بسپارد و دويست تومان نيز اجرت بپرداز
گوييد كـه چـه از    شود. ميتومان كم يا زياد شد وضع شما عوض مي ٥٠٠وجود دارد. اينگونه نيست كه حاال گر در ماه 

 كند.آدم دوريش يك نان بگيري، چه يك نان به او بدهي، زندگيش چندان تفاوتي پيدا نمي
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توانند مفاهمه هاي مشابهي داشته باشند ولي كه، فاعليتهاي مشابه كه با هم متناظر هستند ميمشابهش اين است 

توانيد  چشم و شما هم نميتوانم بگويم مزه شيريني قند در دهان شما عين همان چيزي است كه من از قند مي من نمي
دانيم كه هر دو با چشيد. فقط ميوري ميتوانم درك نمايم كه شما چط به من بگوييد كه اين چه مزه اي است، من مي

دانيم كه قند با سركه، يا ، ولي تعريف مشترك از شيريني نداريم. فقط در اين حد مي»قند شيرين است«گوييم هم مي
دانيم اينها فرق دارد و لكن اينكه بتوانيد عين آن مزه را بـه مـن انتقـال دهيـد     كشمش و قيسي زردآلود فرق دارد. مي

كنيد بنده هم با يك اضداد يك فرقهـائي را  ست، اينكه شما مسلماً با يك اضدادي يك فرقهائي را مالحظه ميممكن ني
كنم، چه بسا شما مثالً آتش ترش دوست داشته و ما آتـش تـرش دوسـت نداشـته باشـيم و در ذائقـه مـا        مالحظه مي

ك مزه ديگري داشته باشد مثالً تنـد باشـد و   خوشمزه نباشد، مثالً ما آشي را دوست داريم كه طعمش آن طور نباشد ي
 فلفل داشته باشد. شما دوست داريد رب انار داشته باشد.

 ـ تولي فه فاعل واحد منشاء تشابه در ادراك است
كنيم ادراكات مطابق هم فهميم چون مفاهمه ميخالصه اينكه شما خيال كنيد چون منطق مشترك داريم، چون مي

در عين حالي كه اين مطالب حل شده كه درنظام واليت با توجه به داشتن فاعل واحـد، تـولي   وجود دارد اشتباه است، 
-كند و شما يك مفاهمه اصولي هـم مـي  شما (مخصوصاً اگر در سطح مشابهي باشيد)ي ك شباهتهاي اصولي پيدا مي

در يك حد است. وقتي سـئوال  توانيد انجام دهيد. در بخش هنر يا تجسد فرهنگ هم، ميزان تصرفات و قدرتتان تقريباً 
شويم و نه او چندان گوييد تقريباً نه ما بر او غالب ميشود كه قدرت شما نسبت به دوست ديگرتان چقدر است؟ ميمي

گذاريم چـون قصـد   گوييد: ما اصالً پا به ميدان او نميگوييد فالن پهلوان چطور است؟ ميشود. وقتي ميبر ما غالب مي
گوييـد خيـر،    گوييم چرا؟ شما كه با دوستتان توانستيد كشتي بگيريد؟ ميخودمان را نداريم، ميشكستن استخوانهاي 

گفت من در سر بحثهاي شـما  توانم كشتي بگيرم، يك آقاي محترمي ميمن با اين توانستم كشتي بگيرم ولي با او نمي
شود كه اين بپذيرم لذا شما موجب اين ميدانم كه بحثهاي گفت براي اينكه از پيش ميكنم، گفتم چرا؟ ميشركت نمي
 آيم. از اول نمي

قصدم اين است كه مسئله منطق مشترك، زبان مشترك، وقتي ممكن است كه با واليت واحد، نيروهـاي متنـاظر و   
شود. ممكن است يك نفر مشابه شـما قـدرت    متشابه باشند، و اال اگر نحوه تولي فرد عوش شود منطقش هم عوض مي
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فهمد و با يـك ادبيـات ديگـري هـم      نبال كمونيسم رفته باشد در آن صورت واقعاً به گونه ديگري از عالم ميداشته و د
گوييد مـن حـرف تـو را     رسد كه شما مي خواهيد بنويسيد به يك درجه اي مي زند هر دوي شما وقتي كه مي حرف مي

كنيد حال ممكن است سئوال شود كه بر اين  ميفهمم، همديگر را تكذيب  گويد من حرف تورا نمي فهمم!! او هم مي نمي
توان علوم را دسته بندي كرد زيرا هر دسته بندي متناسب با فاعليت خاصي بوده و مختلـف اسـت، در    اساس ديگر نمي

پاسخ بايد گفت: كه اگر كسي در نظام سياسي قدرتي پيدا كرد كه بتواند در توزيـع اختيـارات تصـرف كنـد وقـدرتها و      
توان دسته بندي كرد يا اينكـه از موضـعي    ا دسته بندي نموده و به افراد فرمان دهد آيا در اين صورت نميعملكرد ها ر

تواند دسته بندي كند يعني اگر نظام اسالمي يك تعاريف جديدي در دسته بندي قدرت، ارائه دهد  كه در نظر دارد مي
 كفار حاضر نيستند، آن آرايش را بدهنـد، آنهـا بـه    و بر اساس آن تعاريف، يك آرايش جديدي به قدرت بدهد، كه مثالً

گوييد اين تعاريف دسته بندي ندارد بلكه بايد ديد چـه   كنند و يك مقصد ديگري دارند، شما نمي نحو ديگري عمل مي
 خواهد دسته بندي كند.  كسي مي

منطقهـا اسـت، منطـق    اگر كسي كه واليت فرهنگي دارد يعني متصرف درمفاهيم و تمثل است و نسبت تأثيرش در
آورد، اگر كسي در آن مرحله نيست بلكه متولي به ولي فرهنگي خاصي است، دسته بندي را از ولي فرهنگـي   جديد مي

گيرد. اگر كسي متولي به ولي فرهنگي خاصي هم نيست، متلون در فرهنگ اسـت ماننـد تلـون در اخـالق و      خاصي مي
وح به اين معنا است كه تولي ندارد، بايد از ايـن حالـت بـه خداونـد و     عمل، تلون چه در اخالق چه د رعمل و چه در ر

آستان ائمه طاهرين(ع) پناه برد و از ائه طاهرين(ع) خواست (مخصوصاً در ماه مبارك رجب، شعبان و رمضان) كه ايمان 
وال تردنـي  «بود.  ما ايمان ثابت باشد، هركز خيال نكنيم كسي كه امروز ايمانش خوب است فردا هم حتماً خوب خواهد

 گيرد. مرا رد نكن به بدي كه آن بدي من را مي» في سوء استنقذتني
گيريم. اگر ما را به خودمان وابگذارند هيچ گونـه   ما را اگر بخودمان رها بكنند در هر باب در ضاللت شديدي قرار مي

عتراف ما را به عجزمان در بزرگي كردن خود، استقامتي نداريم. اگر ما را سرپرستي كنند، نگه دارند و بزرگواري نمايند، ا
وسيله قرار بدهند آن يك حرف ديگر است. تلون، ريشه ترديدها و اضـطرابهاي روحـي اسـت و اضـطرابهاي روحـي در      

شود. بدتر از جنون، بـدتر از عملكردنهـاي غيـر م تناسـب اسـت. يـك        فرهنگ به شك، و در عمل به تشتت تبديل مي
 شود. گيرد، براي معالجه آن كمتر تالش مي به آن جنونها كمتر ترحم صورت ميجنونهائي هست كه نسبت 
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به هر حال خدا ما را هميشه متولي به واليت حق و ائدمه نور قرار بدهد و ثابت قدم كند و مرتباً منـزل مـا را بخـود    

رسند، دنيا طلبـي از   ا ميگيرد، وقتي كفار به دني نزديكتر كند. همه صحبت اين است كه به هر حال مفاهمه صورت مي
 بارد. آنها مي

واقعاً شما آن فهم از دنيا را كه آنها دارند، نداريد شما دنيا را مخلوق خدا، نعمت خدا، وسيله دعوت او و مهمانخانه او 
دانيد و عشقي هم نداريد كه مفتون دنيا باشيد اما او آثاري مفتون بـودن و فهمـش را از دنيـا طـور ديگـري نشـان        مي
بينيد چگونه نسـبت بـه دنيـا مفتـون اسـت و       دهد. شما دقت كنيد، گاهي در فيلمها،مظاهري كه از غرب هست مي مي

دهد، هيچ گونه غيرتي نسبت به خانواده اش ندارد كه بماند. بلكه بدسـت   چگونه نفع دنيائي را در كارش محور قرار مي
ي به همسر يك مرد غيرتمند اهانت كنـد چـه حـالي    كشد! در مقابل اگر كسمرد ديگري نقشه قتل همسرش را هم مي

كند؟! و اين از پرتو و بركت معصومين است شما در يك حدي متبرك و منور به نور ائمه طاهرين هستيد، يعني  پيدا مي
والحق معكم و فيكم و منكم و «گيرد.  هر حقي و هر حقيقتي، در هر جا و هر نسبتي كه باشد نورش را از منشاء نور مي

و اصل و معدن خير شما هستيد. اگر هر جا غيرت صحيحي در عالم هست از شماست. شـما در آنجـا و همـراه    » يكمال
 شود. و از طرفي بخودتان هم منتهي مي» و معدنه و ماءواه و منتهاه«عمل خير حضور داريد. 

 ـ انگيزه ها در برداشت و مطالعه تاريخ مؤثر است ٦
شود كه آيا در مطالعه تاريخ هم انگيزه مؤثر است؟ در پاسخ بايد گفت كه نظام  در اينجا ممكن است سئوالي مطرح

كـنم تـا سـهمش     حسايتها حتماً در اين علم نيز نسبت تأثير دارد. (به عبارتديگر من با چندين مثال مطلب را بيان مي
گوييد فالن در  داشت مثالً مي معين شود) شما يك انگيزه اي در خواندن تاريخ داريد، بعد يك كارائي براي شما خواهد

شود و آن را حاصـل مطالعـه تـاريخ و     برخورد، آدم وزيني است يعني شخصي است كه با چيزهاي كوچك رنجيده نمي
-دانيد (براي خود مسئله ذهن هم مـي  بهره گيري از رياضتها، اصالح تصميم گيري و تهذيب در شكلهاي مختلفش مي

اي كه فرد در خواندن تاريخ دارد قطعاً در بهره گيري از تاريخ مؤثر است، عني انگيزهتوان چنين توجهي را اعمال كرد) ي
اي همراه باشد مثالً يكنفر كمونيست كه تاريخ را بـه دورانهـاي   زيرا مطالعه نوشته ها و خطوط روي كتاب بايد با نگيزه

گرديد تا براي حرف خودش شاهد پيـدا  مي شود. او در ميان حوادث تاريخكند، وارد مطالعه تاريخ ميخاصي تقسيم مي
گردد تا بتواند يك جايي چيزي را به نفع خودش پيدا كند و شـما بحمـداهللا تـولي بـه      كند، يك نفر سني در تاريخ مي
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زند كه حق با علي(ع) بينيد همه جاي تاريخ فرياد ميكنيد ميواليت حضرت اميرالمؤمنين(ع) دارد تاريخ را كه نگاه مي

 كنيد.آييد و سه نحوه مطلب را مالحظه مي ابراين شما با سه ديدگاه مياست. بن
يك نفر جامعه شناس كه كاري به كمونيسم و مذهب ندارد، اصالً در برخورد به دين آن را در زمره اموري كه درباره 

كند، كه باً بحث ميدهد، از تمدنهاي سياسي مرتسنن و عادات و اعتقادات و آداب هست در پايين ترين منازل جاي مي
در زمينه مناطق سياسي چه كسي غالب و مغلوب است؟ و سرنوشت عناصري كه آمدند به كجا انجاميـد؟ بايـد اذعـان    

شود و فعل شما داراي هدف است و حتماً هدفتان در نحوه فاعليت شما اثر كرد كه انگيزه از كار شما هيچ گاه قطع نمي
كش) در مرتبه باال كيف تعلقتـان، جهـت گيـري اوصـاف و حساسـيتهاي شـما را       گذارد، (اين در مرحله ظاهر كوچمي

مشخص كرده است. اينك در برخورد به نوشته ها يا گفته ها اينگونه نيست كه حساسيت دو نفر عيناً يكسان باشد، بـا  
نفر ديگر كـه   كند ولي نه زياد. يك دو حساسيت كه وارد اتاق بشويد، يك نفر مشامش گرفته، كمي بوي عطر حس مي

 كند.سرماخوردگي ندارد و گريپ هم نيست بوي عطر را كاملتر ادراك مي
شـود و لـيكن   اي هم از اين مثال كرده باشم. هر چند قدري وقـت گرفتـه مـي   حاال ماه رجب است من يك استفاده

رد درد نداشـتن و  كنيم يعني دشايسته ذكر است ما گاهي هست كه از هجر دوري واقعاً احساس صدمه و خسارت نمي
 كشد.جهل مركب، كنه ما را مي

شكي نيست كه وجود مبارك حضرت ولي عصر(عج) شاهد بر ما هستند، عالم معطر به عطر وجـود ايشـان هسـت و    
 كند.بيند و نه مشاممان بويي احساس ميلكن ما نه چشممان مي

كه شاهدي است براي اينكه نبايد خيـال   كنم، در عين حاليمطلبي را عرض مي» و اما بنعمه ربك فحدث«در كنار 
 باشد. كنيد هر چيزي كه فهم آدم در اين عالم به آن برسد دليل بهتري اوست، بلكه دليل اتمام حجت خدا بر او مي

رفتـيم   ) از يكي از مقامها به مقام ديگري مي١يا  ١٢ما يك وقتي مسجد سهله بوديم، نصف شبي بود (شايد ساعت 
م كه بوي مبارك حضرت را بفهميم چيزي طول نكشيد در همان قـدمهاي اول، دوم، يـك مرتبـه    ما از حضرت خواستي

كنيد؟ گفتند: نه، من كمي عقب آمدم يك بوي بسيار خوشي را متوجه شدم، به بقيه دوستان گفتم شما بويي حس مي
يك زمـاني كـه در شـيراز بـودم     ام گذاشتم. اين گذشت، كه آنها نزديك نباشند، ازخاك آنجا قدري برداشتم و به بيني

خيلي عادي، مثل نماز صبح خواندن، نماز توسل مختصري بجا آوردم (عجله هم داشتم) و همين كه خواستم خوانـدن  
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دعاي (سالم اهللا الكامل التام...) را شروع كنم يكباره همان بوي مسجد سهله را استشمام كردم كه از قبيل بوهاي ديگر 

 بود.
كته را عرض كنم، متذكر به اين نكته شدم كه بوي حضرت همه جا هست، حضرت محدود به خواستم يك نمن مي

مسجد سهله نيستند، براي آدمي كه نابينائيش شديد شده باشد چه آفتاب طلوع كند چـه نكنـد يكسـان اسـت، بـراي      
ايي نيسـت، صـدا   آدمي كه گريپ شده باشد چه بو باشد چه نباشد يكسان است. بو هست امـا استشـمام و قـدرت بويـ    

-هست،شنوائيش نيست، نور هست بينائيش نيست، حساسيت، حساسيت دنيائي است و امور دنيايي را خوب حس مـي 
 ».و انك ال تحتجب عن خلقك اال ان تحجبهم االمال دونك«كنيم، حساسيت الهي نيست، محجوب از آنهائيم، 

بينيـد،  سراغ تاريخ برود، قطعاً يـك چيـزي نمـي    اين مسئله كه نظام حساسيتها عوض شود و انسان با دو حساسيت
عالوه بر اين فاعل هاي بزرگ، تاريخسازان و والت بر تاريخ، واليت تكويني بر كل عالم و واليت تـاريخي معصـومين(ع)   
هم هست. اين طور نيست كه وقتي شما وجود مبارك علي بن ابي طالب(ع) را صدا بزنيد. حضرت صـدايتان را بشـنود   

بانك بزنيد ايشان شما و كارهايتان را نبيند ولو ايشان در اين زمان مسئول تدبير امرتان نباشند بلكه حضرت  ولي وقتي
بينند رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله شاهد بر امـت هسـتند ولـو    ولي عصر(ع) مسئول باشند، ولي هر دو آنها شما را مي

كردنـد و حـق   (ع) هست. فاعليتهايي كه بر تاريخ فاعليـت مـي  دوران امامت آقازده عزيز و نور جشمان حضرت بقيه اهللا
كنيد، از همه جهات، هـم از  واليت تاريخي را دارند، هستند و شما هم ميزان تأثير و تأثر و اشرافي كه بر تاريخ پيدا مي

ته نداريـد،  جهت تكويني و هم از نظر اجتماعي كامالً منقطع از گذشته نيست ولي شما سهم تـأثير آنچنـاني در گذشـ   
كنيـد،  توانيد اطالع پيدا كنيد، حق سهم تأثير پيدا ميتوانيد پيدا كنيد، و به مقداري كه االن مياطالعي هم بر آن نمي

لذا انگيزه، عمل و سهم تأثير بر روي آن داريد، باصطالح االن يك نفر با تحليل تاريخي و با در كنار هـم چيـدن قضـايا    
گـذارد كـه    نويسيد قضاياي را طوري كنار هـم مـي  زير و رو كند، شما يك كتاب تاريخي ميتواند حوادث تاريخي را مي

آيد  نويسد، در ظاهر به نظر ميگيرد و لكن يك كتابي را يك ملعون سني ميبيند جانش آتش ميوقتي يك مخالف مي
اي قضايا را كنار هـم گذاشـته   ههاي تاريخي را كنار همديگر چيده است. ولي بگونكه هيچ تحليلي هم ندارد فقط قطعه

 گوييد اين شخص واقعه را لوث كرده و نگذاشته است مطلب، آنگونه كه هست، به مردم برسد.كه مي
 توانيد بر تاريخ نسبت تأثير داشته باشيد.به هر حال شما مي
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 ـ جمع بندي ٧

ر مجـرد لمجـرد بلكـه حضـوري     است، اما نه حضو» حضور«خالصه اينكه علم با تعريفي كه عرض كرديم به معناي 
كند و در  سازد و قانون هم ايجاد مي سازد، فاعليت هم هست و تا مرتبه عينيت هم مياست كه با حركت و تغيير هم مي

كند. متقوم هست ولي حضـور بـه آن معنـا    ايجاد قانون هم سهيم است و البته به نسبتي كه تابع هست، تبعيت هم مي
كه او در همه شئون به نسبت بر واليت خودش تأثير دارد، يعني چون واليت ولي نسـبت  ندارد، معناي حضور آن است 

كند قدرت موال در توسعه  كند، يعني عبد را كه خلق مي به مولي عليه بوسيله ايجاد فاعل تولي به واليت توسعه پيدا مي
كند، يك حضـور ايـن چنينـي    دا ميشود، ايشان تولي دارد ولي به همان نسبت در واليت بر خودش، سهم پي بيشتر مي

شود، نظام قوانين ونظام نسبت تأثيري است كه اين در آنجـا حاضـر اسـت.    براي عبد وجود دارد، نظامي كه درست مي
دهد كه به صورت كلي بعض بنابراين تعريفي كه براي علم بيان شد طبيعتاً، دسته بندي خاصي را در مفاهيم نشان مي

كنيم و لكن در جمع بندي روابط انساني و موضوعات انشاء اهللا تعالي در جلسه آينده عرض مي از دسته بنديهايش را در
توانيم بگوييم علم ديگر حضورمجرد لمجرد و كيف نفس مجرد نيست. البتـه ايـن بـدين معنـي      مطلب اين است كه مي

ادي به هم خورده است و اصالً نيست كه پس حضور، مادي است چون اين حصر عقلي كه امور يا مادي هستند يا غير م
 گويند وجود يا اينگونه است يا آنگونه، اين نيز به هم خورده است.تعريفمان از عقل هم عوض شده است، و اينكه مي

دهيد اگر توانسته باشـيد حـدود اوليـه را    وقتي شما يك نظام ارتكازات و يك نظام فرهنگي و نظام تعاريفي ارائه مي
كنند طبيعتاً با اين تعاريف جديد، يك ، تغاير و تغيير) و همه اينها يك تعاريف جديد پيدا ميحل كنيد (معناي حركت

 شود. چيز واضح مي
شود كه اگر با يك نظام فلسفي جديد بياييد، ادراك جديدي از اخبار و آيات خواهيد داشت كما اينكه اگر معلوم مي

ر در شبهه تحريمه با ابزار برائت عقلي يا بدون آن وارد شويد فرق دارد. با علم اصول يا بدون علم اصول كار كنيد مثالً اگ
همچنان كه اگر با احكام مستقالت عقليه يا بدون آنها عمـل كنيـد، فـرق دارد. در ادراك از كلمـات و در لـوازم عقلـي       

آيا تعليق حكـم  «اينه مفاهيم، حجت دانستن مفهوم و منطوق و معارفش با همديگر، ياحجت ندانستن آنها تفاوت دارد. 
 گذارد.؟ در فهم از مطلب اثر مي»به شرط مشعر به عليت هست يا نه



٢٧٨ ···········································································································································································  
مي خواهم عرض كنم اگر با يك نظام فلسفي ديگر هم بيائيد فرق دارد، نتيجه مثالي كه زدم، اين است كه آنچه كه 

ته عقل انسانها باشد، البته بـا  در ارتكازات هست خيال نكنيد عين تبعيت از وحي است يك احتمال هم بدهيد كه ساخ
گوييم فقط با يك فرق با آنها داريم، يك فرق كوچك، كـه شـما واليـت و تـولي بـه      فرض مشترك الورود بودن آنها مي

والت را در خود عقل اصل قرار داده ايد، حال آنكه آقايان بداهت را اصل گرفته اند، آنها گفتند خودمان معيار هسـتيم،  
 عيار باالتري هست كه با آن معيار خودمان را بايد بسنجيم.گوييم يك مما مي

 وصل اهللا علي محمد و آله الطاهرين
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 فلسفه اصول مباني نظام واليت

 موضوع:
 دوره: سوم

 ٢/١١/٧٠تاريخ: 
 ٥٥جلسه: 

 
 فهرست:

 الف ـ ارتباط با محور 
 ـ ظرفيت تعلقي اوليه فاعل به فاعليت خودش نيست  ١
 شود ـ بعد از فاعليت اوليه فاعل، به نسبتي كه وجه الطلبش امداد شود محور براي نظام اوصاف مي ٢

 ب ـ نظام اوصاف 
 خواهند تعلق و مير فرد را تحت تصرف قرار دهندـ در ورود به نظام واليت فاعلهاي ديگر مي ١

 شودفاعليت فرد متعلق به فاعليت موال باشد از نظام فاعليت متأثر نميـ آگر همه 
 ـ فاعل در ورود به نظام واليت با همه فاعلها ربط دارد  ٢

 ج ـ نظام تمثل (عالم ذهن)
 ـ ميزان تبعيت فاعل در برخورد با نظام فاعليت به نظام حساسيتهاي او بستگي دارد ١
 كندفاعليت را مشخص مي» جايگاهحد و «ـ نسبت بين تبعيت و تصرف  ٢
 ـ طرف فاعل در عالم ذهن فاعل تصرفي است نه فاعل تبعي ٣
ـ بر اساس واليت، نه معلوم نزد عالم حاضر است، نه عالم نزد معلوم بلكه عـالم در نسـبت بـين تبعيـت و تصـرف        ٤

 حاضر است 
 قدرت تصرف در فاعليت تبعي خواهد داشتـ فاعل تصرفي در هر منزلتي كه حضور داشته باشد به همان ميزان  ٥

 نيست» علم«هست اما » حضور«ـ هنگام تصرف در فاعل تبعي 
 نمايدـ نسبت بين تبعيت و تصرف عالم ذهن و سنجش را درست مي ٦
 ـ تكيف، تبديل، تمثل ٧

 شودـ تكيف: در اولين مرحله تصرف متناسب با نظام حساسيت تكيف پيدا مي
 دن تكيفها تبدل استـ تبديل: زير ور و كر

 دهدـ تمثل: حضور در نسبت بين تبعيت و تصرف (نسبيت فاعليت) علم را تشكيل مي
 كندـ نسبت بين تبعيت و تصرف قدرت فعل فاعل و صورت تمثلي او را معين مي

 يابدـ قدرت فاعليت به امداد موال افزايش مي
 د ـ نظام تصرف

 (نه فاعل تصرفي) ـ تصرف در خارج تصرف در فاعليت تبعي است
 در فاعل تبعي و تصرفي» تصرف«ـ تفاوت 
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 ـ خالصه و جمعبندي

 ، بر مبناي واليت»تصرف«و » تمثل«، »اوصاف«، »وجه الطلب«هـ ـ تفاوت كيفيت در مرتبه 
 آيدـ كيفيت در مرتبه وجه الطلب: در مرتبه وجه الطلب نازلترين مرتبه كيفيت به ايجاد فاعل باالتر، بوجود مي ١

 كند ـ اين مرتبه از كيفيت، حد قرب و پايه ايمان را درست مي
 شودـ كيفيت در مرتبه اوصاف: در نظام اوصاف فاعل بدون هرگونه تصرف وارد نظام فاعليت مي ٢
 شودـ پس از تقاضاي فاعل ظرفيت فطري او با امداد موال به ظرفيت ديگري تبديل مي ٢ـ  ١
 شوددون تصرف در فاعلهاي ديگر، وارد نظام واليت ميـ فاعل با ظرفيت ثانوي، ب ٢ـ  ٢

 ـ كيفيت در نظام اوصاف كيفيت وصفي است نه كيفيت تبعي 
 وجود دارد » تأثر«ـ در نظام اوصاف فقط 

 ـ تأثر در نظام اوصاف معلل به علل ماهيت نيست 
 ـ در مرتبه اوصاف نيابت در وجه است و در مرتبه تمثل نيابت در تبدل 

 كامل در اوصاف ممكن نيست ـ تصرف 
 ـ پس از تقاضاي اوليه تأثر فاعل از نظام به اختيار خودش نيست 

-ـ كيفيت در نظام تمثل: در نظام تمثل، فاعل با تبدل در نسبتها از حالت تبعيت محض خارج شده و تصرف مي  ٣
 نمايد
شود كه نمودار برخورد فاعليتهـا بـا هـم    ـ در مرتبه تبدل ح د هر مفهوم نسبت به ساير مفاهيم مشخص مي  ٣ـ   ١
 است 

 است» صورت«ـ نسبت بين مفاهيم، 
گيريد، نه در عالم خارج يا عالم ـ كيفيتهاي ابزاري در عالم مثال (و در نفوذ فاعلهاي تصرفي در هم) شكل مي ٣ـ  ٢

 اوصاف 
 ف و نظام تمثل ـ خالصه تفاوت برخورد با نظام فاعليت، در ظرفيت اوليه، در نظام اوصا ٣ـ  ٣
 ـ معلوم جداي از فاعل نيست تا بر آن اشراف يابد بلكه موجد بوسيله تصرف اوست ٣ـ  ٤



 
 بسمه تعالي

 
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم 

گوييم كنيم علت اينكه ديگر اينجا نميان ميچند قسمت جزئي از بحث علم باقي مانده است كه ان شاء اهللا تعالي بي
خواهيم توضيح ادراك را بر اساس يك اداراكت روحي و يك ادراكات ذهني و يك ادراكات حسي داريم اين است كه مي

-گفتيم بديهي است كه انسان ادراك حسي، ادراك ذهني و ادراك روحي دارد، اينك ميواليت مشخص كنيم، قبالً مي
 كه الزمه قطعي اصل قرار دادن واليت، پيدايش اين سه حوزه ادراك است.خوهيم بگوييم 

 الف ـ ارتباط با محور
 ـ ظرفيت تعلقي اوليه فاعل به فاعليت خودش نيست ١

توضيح اين مطلب اين است كه: قبالً گفته شده است كه انسان يك نحوه برخورد با وضعيت تعلق خودش نسبت بـه  
كند. پـس آن  از امداد داراي تعلقي است كه بعد از خلق شدن در آن ظرفيت فاعليت ميمحور دارد، يعني ظرفيت قبل 

-ظرفيت تعلقي اوليه، به فاعليت خودش نيست، قدرت فاعليت و تعلق هم به مولي دارد (يعني در حال تعلق ايجاد مـي 
 شود)
شـود ولـي قـدرت    نظام اوصاف ميـ بعد از فاعليت اوليه فاعل، به نسبتي كه وجه الطلبش امداد شود محور براي   ٢

شـود  دارد كه در اين وضعيت و ظرفيت تعلقش تصرف كند و در فاعليت خودش فاعل باشد، آنگاه قـدرت و امـداد مـي   
 شود.يعني وجه الطلبش، به نسبتي كه امداد شد، براي اوصافش محور واقع مي

 ب ـ نظام اوصاف
 د تعلق و ميل فرد را تحت تصرف قرار دهند.خواهنـ در ورود به نظام واليت فاعلهاي ديگر مي ١

 باشد اين است كه، اوصاف چيست؟ يك بحثي كه دراينجا الزم به طرح مي
خواهند او را (يعني تعلق و ميل  قبالً گفته شد كه ورود فاعل به نظام فاعليت بدين معني است كه فاعلهاي ديگر مي

 او را) تحت تصرف قرار بدهند.
 شود.متعلق به فاعليت مولي باشد، از نظام فاعليت متأثر نمي ـ اگر همه فاعليت فرد
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اگر اين فاعل با ظرفيت خاصي و طلب خاصي و وجه الطلب خاصي كه دارد، اگر خالص محـض باشـد، يعنـي تمـام     

ت ظرفيت تعلقي اش به ولي بوده و با حال انقطاع از غير، با فاعليت خودش به فاعليت مولي تعلق پيدا كند در اين صور
توانند در او اثر بگذارند (البته اين رتبه، مخصوص معصومين بوده و ربطي به غير آنها ندارد) هـر انـدازه كـه    ديگران نمي

كنند. در آن صـورت  فاعل از تعلق خود نسبت به مولي، بكاهد، به همان نسبت فاعلهاي ديگر در او سهم تصرف پيدا مي
 سازند.دشان، اوصاف او را ميفشار فاعلها براي ايجاد تبعيت نسبت به خو

 ـ فاعل در ورود به نظام واليت با همه فاعلها ربط دارد  ٢
-كند و به اوصافي متصف ميشود، به همه آنها ربط پيدا ميطبيعي است كه در برخورد با فاعلها، چون وارد نظام مي

شود، ميدان فاعلها با همه آنها تركيب ميشود كه مربوط به نظام است. منزلت فاعل تصرفي، منزلتي است كه در ورد به 
تواند محور باشد (البته غيـر از  تواند ابتدائاً تعلق تركيبي نداشته باشد و نميشود نميزيرا وقتي درنظام فاعليت وارد مي

 فاعليت محور)
 ج ـ نظام تمثل (عالم ذهن)

 او بستگي داردـ ميزان تبعيت فاعل در برخورد با نظام فاعليت به نظام حساسيتهاي  ١
شـود؟   نكته مهم ديگر مطلبي است كه قبالً به ا شاره از آن گذشته ايم و آن اين كـه عـالم ذهـن چگونـه پيـدا مـي      

شود. قبالً گفتيم كه يك وضـعيت اتصـاف بـه اوصـاف و     طبيعتاً بخش مهمي از تفسير علم، به همين قسمت مربوط مي
و ارتباط با فاعلهاي ديگر، محور شده و با متصف شدن به اوصاف، بـه  نظام حساسيت داريم كه با امداد مولي در وصفها 

گفتيم كه فاعل با اين حساسيت وارد تكيف، تبدل كند، به بيان گذشته مي يك نسبتي در نظام فاعليت، ظرفيت پيدا مي
كنـد،  برخـورد مـي  گوييم: فاعل براي تصرف وارد نظام فاعليت شده و به اولين چيزي كه شود. ولي حاال مي و تمثل مي

اي از اين فاعلها باالتر از او قرار دارند، طبيعي است كه نسبت به آنها با تقوم به وضـع  فاعلهاي تصرفي ديگر است دسته
 خودش تبعيش بيشتر است، يعني تبعيت او، از پذيرش و حالت قبول بريده و جدا نيست.

همان گونه حساسيت پيدا كرده و متناسب با ارتباطش  به هر نحوي كه فاعل، ارتباطش را با مولي تنظيم كرده باشد
شود. بنابراين ميزان تبعيت و ميزان تصرف قبالً در نظام حساسيتهايش معين شده و نظام با مولي وارد نظام فاعليت مي
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اعليتش كند كه تا چه حد تابع باشد و ف حساسيتها نيز تابعي از نحوه تعلق او به مولي است يعني نظام اوصاف معين مي

 شود.در نظام چقدر متأثر مي
 كندرا مشخص مي» حد و جايگاه فاعليت«ـ نسبت بين تبعيت و تصرف  ٢

پس بنابراين يك فاعليت تبعي، كه در ميزان تبعيتش سهم تأثير داردن وجود دارد. يك فاعليت تصرفي هـم وجـود   
% متصرف، بين تبعيت و تصـرفش  ٤٠تابع باشد و % ٦٠دارد يعني از طرفي تبعيت دارد و از طرف ديگر تصرف مثالً اگر 
كند. حضور فاعل در نسبت بين تبعيت و تصرف، حضور نسبتي وجود دارد كه اين نسبت، جايگاه او را در نظام معين مي

، »نسبت فاعليـت «در حد است و ميزان فاعليت فاعل به ميزان نسبتي است كه بين قدرت تصرف و تبعيت وجود دارد. 
 ايستد.شود يعني در آن حد و سقف ميكه، فاعليت فاعل، حد فاعليت او منسوب مياز اينجاست 

 ـ طرف فاعل در عالم ذهن فاعل تصرفي است نه تبعي ٣
البته روشن است كه طرف فاعليت، فاعليت تبعي نيست. بلكه در اين رتبه برخورد آن با فاعليتهـاي تصـرفي اسـت.    

شود ولي حضور در نسبتها به مثابه حضور او در ابزار است، آنگاه كه در اشياء  حضور فاعل تا فاعليتهاي تبعي كشيده مي
كند، در آنها نيز حضور دارد هر چند فاعل تصرفي باالتر، از طريق فاعليت هاي تبعي بـا ايـن فاعـل برخـورد     تصرف مي

دو وجه دارد، يك وجـه فاعـل    شود، آن چيزي كه حامل سرما و گرما است، نمايد. يعني انسان از سرما و گرما متأثر مي
تصرفي است كه از طريق او عمل كرده و اين شيء را ابزار تصرف خود قرار داده است، وجه ديگر آن، بخشي از آن است 

 تواند در شما متصرف باشد. تواند تابع و متصرف فيه انسان واقع شده و در مرتبه علم نمي كه مي
ضر است و نه عالم نزد معلوم، بلكه عالم درنسبت بـين تبعيـت و تصـرف    ـ ب راساس واليت نه معلوم نزد عالم حا  ٤

 حاضر استژ
شـود تـا آنجـا كـه      آيد و كيف نفس واقـع مـي   بنابراين فرق است بين آنجائي كه بگوييم اثري از اشياء و كيفيات مي

ت در خـارج بـه   شود كه خود مصداقي از يك ماهيت است همان طور كه يك كيفيـ  بگوييم يك كيف نفساني ايجاد مي
 گردد. عنوان مصداق آن ماهيت ايجاد مي
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شود اگر كيف نفس غايب از نفس  شود به نحوي كه گفته مي در آنجا اتحاد بين عالم و معلوم با زحمت زياد تمام مي

شود كه كيف نفس، متناسب با عالم خـارج وجـود دارد و هـر دو، نسـبت بـه       شود، كانه گفته مي باشد، علم حاصل نمي
 گوييم خود عالم در معلوم حضور دارد نه اينكه معلوم در عالم حضور داشته باشد.  ت مصداق هستند. در اينجا ميماهي

جاي اين سئوال هست كه آيا عالم در معلوم حاضر است؟ يا عالم در ابزار و نسبتها حاضر است؟ يا به بياني ديگر در 
 تصرفش حضور دارد.حد و مرز و جايگاه خود و در نسبت بين تبعيت  و 

 ـ فاعل تصرفي در هر منزلتي كه حضور داشته باشد به همان ميزان قدرت تصرف در فاعليت تبعي خواهد د اشت ٥
در هر منزلتي كه حضور داشته باشد متناسب با آن منزلت، فاعليتش در خارج متصرف است، يعني متناسـب بـا آن   

 عي را دارد.منزلت در نظام فاعليت، قدرت نفوذ در فاعليت تب
 هست اما علم نيست » حضور«ـ هنگام تصرف در فاعل تبعي 

گـوييم. علـم بـه جـايي اطـالق       نفوذ و تصرف فاعل در نظام فاعليت تبعي هر چند حضور است ولي به آن علم نمـي 
خص شود كه حضور در نسبيت پيدا كند، يعني در نسبت بين تصرف و تبعيت كه نسبيت فاعليت و جايگاه او را مش مي
كند و آن جايي است كه طرف فاعليت او، ابتداً فاعليتهاي تبعي نيستند. و هماننـد زورآزمـائي دو پهلـوان فاعلهـاي     مي

 تصرفي در مقابل هم قرار دارند.
 نمايد ـ نسبت بين تبعيت و تصرف، عالم ذهن و سنجش را درست مي ٦

ياء و عناصر جامعه و اشياء تكويني را ايجـاد كـرده   ولي نسبت انسان با فاعل كه اشياء و كلمات را ساخته است و اش
سازد كه نسبتي است بين ميزان تبعيت  است، و برخورد با فاعليتها و قدرت كارائي هاي آنها، جايگاهي را براي انسان مي

يـن  سـازد. ا  از مولي و قدرت تصرف در مادون. اين امر موجب پيدايش حدود و كيفيتها شده و كيفيتهاي ابزاري را مـي 
 گوييم. همان است كه با آن عالم سنجش يا ذهن و قدرت تبدل و تغيير و قدرت تصرف در كارائي و منزلت مي

 ـ تكيف،تبدل، تمثل ٧
 شود ـ تكيف: در اوليه مرحله متناسب با نظام حساسيت تكيف پيدا مي
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رهاي بر فاعليت انسان وارد آن است كه بوسيله نظام فاعليت، فشا» تكيف«شود: تكيف، تبدل و تمثل وقتي گفته مي

خواهد وارد تصرف شود با ميزان حساسيت خاصي كه به قدرت خودش و با  شود، اين، بدان جهت است كه چون ميمي
 شود.پيدا مي» تكيف«امداد مولي حاصل شده است 

 ـ تبدل: زير ورو كردن تكيفها تبدل است 
صـورت  » تبـدل «كند يعنـي در نسـبتها،    و رو و كم و زياد ميمرحله بعد آن است كه تكيفها را سنجيده، آنها را زير 

 خواهد نسبتها را تبديل كند. تواند هر آنگونه كه مي گيرد. اما تبدل مطلق نيست و نمي مي
 دهد  ـ تمثل: حضور در نسبت بين تبعيت و تصرف (نسبيت فاعل) علم را تشكيل مي

بين تبعيت و تصرف است كه جايگاه او را مشخص كرده و  شود و آن نسبت آنگاه نتيجه آن است كه نسبتي پيدا مي
 را نتيجه خواهد داد.» علم«كند)،  حضور وي در آن نسبت (كه نسبيت فاعليت او را مشخص مي
گيرد و از طرفي فاعليت انسان نيز بـر روي فاعليـت انجـام    اين عملياتي كه از خارج بر روي فاعليت انسان انجام مي

ر آن بر روي ذهن، پيدايش صورتها و كيفيتهاي ذهني است. يعني حدود و مرزهايي كه حد فاعليت دهد، نتيجتاً تأثي مي
شـود تبعيـت از   نمايد. چون در مرز تبعيت حاضر است، نميرا مشخص كرده و نسبت بين تبعيت و تصرف را معين مي

 نظام فاعليت، كيفيت نداشته باشد.
شود جلوتر رفت و بايد به سمت پايين خط را ادامه داد، پس از اينكه  نميمثالً، اگر خطي كشيده شود، و گفته شود، 

شود رفت و بايد به سمت راست حركت كرد. بـه   قلم اندكي حركت كرد، توقف كرده و گفته شود از اين، جلوتر نيز نمي
ر نيتجـه كيفيتـي   شكند، د رسد و خط مي كند و مرتباً به بن بست مي همين ترتيب، وقتي قلم بر روي كاغذ حركت مي

شود (مثالً فقط در يك چهار ضلعي قلم حركت نمايد و بيش از آن نتوانـد كشـيده    رسم شده و شكل خاصي تصوير مي
 آيد). شود طبيعتاً فقط شكل چهار ضلعي بدست مي

 كن ـ نسبت بين تبعيت و تصرف، قدرت فعل فاعل و صورت تمثلي او را معين مي
هميشه نسبت بين تصرف و تبعيت است. حاال » حد«ت. چيز ديگري نيست، و اس» حد«در اصل به معني » صورت«

شود قابليت دارد براي اينكه متقوماً پيدا شده و تقاضاي شما در آن سهم دارد ظرفيت اوليه نبوده  اين شكلي كه پيدا مي
يست جز حـد بـين   بلكه ظرفيت ثانوي است كه بين تقاضاي شما و مشيت مولي ايجاد شده كه در اين صورت چيزي ن
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خواهنـد تصـرف كـرده و فـرد را تـابع قـرار بدهـد و مقابلـه اي او و          تبعيت و تصرف ابتدائاً در برخورد با فاعلها، آنها مي

اش، هم ظرفيت خواست و تقاضايش هم ظرفيت مشـيتي  جايگاهي كه بين قدرت تصرفي او بر اساس هم ظرفيت اوليه
شود بعد از ورود، اوصاف شكل گرفتـه از يـك مرتبـه از قـدرت      ظام حساسيت ميكه فرد را وارد نظام كرده، دارد وارد ن

توان گفت كـه   گيرد، كانه با بيان دقيقتر ميشود، دوباره فاعليت كرده اين بار در مقابل فاعليتهاي قرار مي برخوردار مي
است كه فعل فاعـل، صـورت بـه     كند فاعليت وقتي كيفيت پيدا كرد به اين معني در اين رتبه، فاعليت، كيفيت پيدا مي

كنـد، يعنـي    شود، حد بين تبعيت و تصرف، قدرت فعل فاعل را معين مي خود گرفته و ظرفيت بين تبعيت و تصرف مي
شـود بعـداً   و لكن قدم اول، فاعل، موصـوف و متصـف بـه اوصـافي مـي     » كشيده شدن فاعليت در حركت براي تصرف«

شود، اوصاف ظرفيت هم كـه  عليت هست ولي اوصاف ظرفيت بعداً محقق ميكند كأنّه اول ظرفيت فاحساسيت پيدا مي
شود، اوصاف ظرفيت هم كه معين شد بعـد اوصـاف عملكـرد    معين شد بعد اوصاف عملكرد اين ظرفيت، بعداً محقق مي

مثـال  شود، فعل اين ظرفيت به اين معني است كه به طور  اين ظرفيت، فاعليت اين ظرفيت، فعل اين ظرفيت معين مي
يك باطري را در نظر بگيريد، كارائي اين باطري منوط به اين است كه آن را در چه دستگاهي قرار دهـيم درون ضـبط   
باشد يا داخل راديو، حركت جريان برق در آن فرق دارد، كيفيت عملكرد هميشه پس از برخورد بـا فاعليتهـا مشـخص    

 شود.مي
 دياب ـ قدرت فاعليت به امداد مولي افزايش مي

شود، طبعاً نسبتي بين تبعيت و تصرف است چون مبتني بر تقوم است و صرفاً منسوب كيفيت برخوردي كه پيدا مي
به فاعل تصرفي نيست، حتي حضور او در نسبيت نيز به تنهائي نيست بلكه با قدرت ديگري است كه تـا آنجـا كشـيده    

دش مواخذه و مسئول است زيرا با تقاضاي خودش ايـن  شود، البته د راين كشيده شدن و جريان يافتن فاعليت، خومي
تواند ورود پيدا كند  فعل صورت گرفته ولي با قدرت ديگري است. يعني فاعل از هيچ مرتبه اي به هيچ مرتبه ديگر نمي

و او مگر به اينكه تعلقي كه به فاعليت مولي دارد كه در فاعليت او فاعليت كند محقق شود، يعني مولي در فاعليت كرده 
را توسعه داده و قدرت فاعليت او را از سطح اول به سطح دوم، از سطح دوم به سطح سوم بـاال ببـرد. در برخـودش بـه     

تواند حاضر شود. اين امداد نيز از طرق مختلـف   كند چرا كه اگر امداد موال نباشد نميفاعلها هم باز مولي او را امداد مي
 د.شونسبتش بين فاعليت و تبعيت مشخص مي
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به هر حال اگر بنا بشاد، انسان به فاعلهاي ديگر برخورد داشته باشد و نه تبعيت او مطلق باشـد و نـه تصـرف او، در    

شود. حضور فاعل در آن حد، به عليت تصـرف در آن   نتيجه به ميزان برخورد فاعليت او با ديگر فاعليتها حد ساخته مي
ها ادراك از قانون دارد و تخلف نيز اثري نـدارد زيـرا حـوزه تصـرف او     رود، تن است ولي در قسمتي كه تابع به شمار مي

 نيست.
اي نيز خواهـد بـرد ولـي    باشد. هر چند در تركيب با آنها بهره مثالً، فاعل در بسياري از چيزها مجبور به پذيرش مي

-ها، حضور در كيفيتهـا مـي  اينگونه نيست كه در پذيرش اولي، رنگي از تصرف قبلي او نباشد. ولي حتماً حضور در ابزار
شود كه چيزهايي را بسازد چون نسبتهائي از تصرف را نيز داراست به عبـارتي،  شود، دركي كه ازقوانين دارد موجب مي

 محصول و ساخته شده او، چيزي است كه در آن هم آثاري از قوانين پيدا است و هم آثاري از تصرف.
 ه فاعل تصرفي)ـ تصرف در خارج، تصرف در فاعل تبعي است (ن

رتبه بعد، تصرف در خارج است يعني تصرف درفاعليت تصرفي نيست بلكه فاعليت تبعي است. از همين روست كـه  
هست، حضور درنظام فاعليت ودر توسعه اي است كه در آن سهم تـأثير  » حضور«توان بدان لقب علم داد، هر چند  نمي
 دارد.

 ـ تفاوت تصرف، در فاعل تبعي و تصرفي 
شود، روشن است كه در اين صورت تقاضاي قبل از فاعليـت   شود فاعليت تبعي به اوصافي متصف مي گفته مي گاهي

شود، بر خالف فاعليـت  تصرفي را ندارد. يعني در واقع فعاليت و فاعليت در فاعل تبعي، هميشه پس از تصرف، واقع مي
كي در آورند، خودش فاعليـت كـرده و متناسـب بـا آن     تصرفي كه قبل از اينكه بخواهند در او تصرف كرده و او را به ش

 شود.تقاضايش امداد مي
فرق ديگري كه غير از نفس تقاضا وجود دارد اين است كه فاعل تصرفي، وقتي با فاعليتهاي ديگر برخورد نمايد بـه  

كيفيتي از تصرف شده گيرد بدين معنا كه داراي يك شود و در يك جايگاهي از نفوذ و فاعليت قرار ميابزاري مسلح مي
كه آن كيفيت تصرف از سنخ فاعليت تبعي نيست بلكه وزن مخصوص تصرف وي، در بين فاعليتهاي تصرفي اسـت (نـه   

شود كـه بـه او امكـان تصـرف و      بين همه فاعليتها) كه با پيدا كردن وزن مخصوص در تصرف داراي كيفيت وصفي مي
 شود.ه كيفيتي متكيف باشد در آن صورت داراي علم ميدهد. جايگاه تصرف وي اگر ب جايگاه تصرف را مي
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 ـ خالصه و جمع بندي

با اين بيان، كيفيت پس از فاعليت، تعريف شده است. و در يك رتبه از برخورد فاعلهاي تصرفي به يكديگر، كيفيـت  
گرفتن فاعليـت  شود، و حضور فاعليت در نسبيت يعني حضور در نسبت بين فاعليت و تبعيت، و تبعيت فرم  حاصل مي

باشد زيرا فاعليت، متناسب با منزلتي كه فرم گرفته است و در آن صورت است و البته اين غير از فرم دادن به اشياء مي
تواند در خارج و نظام فاعليت، نفوذ داشته باشد و اين مرتبهاز فرم گـرفتن فاعليـت، مرتبـه علـم     حاصل شده است، مي

 آيد. فاعل به حساب مي
گوييم اقتضـاي بـه فاعليـت دارنـد يعنـي بـه        ديگر به جاي اينكه گفته شود اشياء اقتضاي ذاتي دارند، ميبه عبارت 

-فاعليت خودش و به وسيله تقاضايي كه كرده است، اقتضاء شكل گرفته است و تا امداد نشود وارد نظام فاعليـت نمـي  
گيـرد، يعنـي   شود و نظام اوصافش شكل مـي ت ميشود وارد نظام فاعليشود. لذا پس از فاعليت به نسبتي كه امداد مي

گيرد، آنگاه حساسيت و اتصاف او ارتباط با فاعلها و مناسبتي كه امداد با قاضاي فاعل دارد براي اوصاف او محور قرار مي
دل و شود، پس از آن وارد پذيرش فاعليتهاي ديگر يعني تكيف، تببه اوصاف و پذيرش و تأثر از ساير فاعليتها، معين مي

 شود.تمثل و فاعليت تصرفي مي
شـود فقـط بـه    تفاوت آن است كه در اينجا نه فقط موال، بلكه همه فاعليتها حضور دارند، لذا كيفيتش كه ايجاد مي

كنـد.  نفس ربط و شدت و ضعف ربط نيست بلكه نسبت بين قدرت تبعيت و تصرف، جايگاه فاعليت فاعل رامشخص مي
-او به همه فاعليتهاست از اين رو نسبت تبعيت و تصرف او كيفيت خاصي را نتيجه مي حضور فاعل در اين نسبت ربط

يابد. البته طبيعي است كه هم براي تبـدل و   دهد كه اين فاعل در آن كيفيت شكل پيدا كرده است و قدرت تصرف مي
را معين كند، ليكن ميـزان  كند و اينگونه نيست كه به هيچ وجه نتواند ميزان تصرف خود هم براي تصرفش فاعليت مي

دهد. بـه هـر حـال،     تصرف به نسبتي است كه ظرفيت اوليه و ظرفيت ثاني او به او امكان ورود به عمليات تصرفي را مي
حدوث كيفيت نتيجه برخورد فاعليتها به يكديگر است، همان طور كه وزن مخصـوص و حجـم در برخـورد جاذبـه هـا      

ود: آهن سخت است، يعني نحوه گردش مولكولش بگونه اي است كه ايـن مقـدار   ش شود. مثالً وقتي گفته مي حاصل مي
 شود.مقاومت را نسبت به هوا، نور و وارد شدن ضربه دارد و معني سختي، سستي، سنگيني و امثال ذلك معلوم مي

 بر مبناي واليت» تصرف«و » تمثل«، »اوصاف«، »وجه الطلب«هـ ـ تفاوت كيفيت در مرتبه 
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ر مرتبه وجه الطلب: در مرتبه وجه الطلب نازلترين مرتبه كيفيت وجود دارد كه به ايجاد فاعـل بـاالتر   ـ كيفيت د  ١
 است

حد و كيفيت در دو رتبه قابل بحث است يك رتبه قبل از امداد است و رتبه ديگر پس از امداد و در هر دو رتبـه بـا   
از امداد فقط يك فاعل، كه همان فاعليت محـور، مـوال و    فاعليتها برخورد دارد. ولي تفاوت اين دو در اين است كه قبل

شـود فاعليـت و ظرفيتـي     باشد، برخورد دارد و البته نه اينكه در آنجا مطلقاً حد نيست بلكه وقتي گفته مي موجدش مي
 شود و حتـي قبـل از   متعلق به فاعل باالتر خلق شده است، معنايش اين است كه، در آنجا وجه الطلب تنها مشخص مي

و فاعليـت نـام   » طلـب «تـوان آن را   وجه الطلب به وجه التعلق او است، نازلترين مرتبه حد وجود خواهد داشت. و نمـي 
شود يعني تعلق بدون طرف نيست، تعلق فاعليتي است به فاعليت ديگـر كـه در    گذاشت و اينكه وجه تعلق، جگفته مي

ليت است، چون فاعليت بـاالتر، ايـن كيفيـت و ظرفيـت را     توان مالحظه كرد و كيفيت تابع فاع همين جا كيفيت را مي
 ايجاد كرده است.

 كند  ـ اين مرتبه از كيفيت، حد قرب و پايه ايمان را درست مي
تواند مورد تصرف فاعل قرار بگيرد زيرا اصل در كيفيت، ذاتاً فاعليت است نه اينكـه اصـل در    كيفيت ايجاد شده، مي

شود، به فاعليت خود فاعـل اسـت، چـون     كيفيتي كه در مرتبه پس از ظرفيت ايجاد ميفاعليت، كيفيت باشد، بنابراين 
شود تصرف در وجه يا كم و زياد كردن ميزان تعلق است. آنجا  اصل در آن، فاعليت است، ولي آنچه كه در آنجا ايجاد مي

 گيرد.ي براي ايمان قرار مياحد بين فاعل و موال است و حدي است كه قرب و بعد از مشخص كرده و به مثابه پايه
 شود ـ كيفيت در مرتبه اوصاف: در نظام اوصاف فاعل بدون هر گونه تصرف وارد نظام فاعليت مي ٢

در اختالف نظام اوصاف با نظام تمثل و تصرف بايد گفت كه نظام اوصـاف موضـع تصـرف فاعـل نيسـت و در آنجـا       
شود، وارد  گردد. جايگاهش معين مي ر قرار گرفته نظام فاعليت ميشود.  ربط به موال محو تصرفي از ناحيه وي واقع نمي

شـود و هـيچ گونـه فـاعليتي      شود، هنوز ابتداً يعني در حقيقت به امداد مولي وارد نظام فاعليت مي در نظام فاعليت مي
 نسبت به نظام ندارد.

و آن در جائي است كه بعد از خلق  شود البته در شكل گيري نظام اوصاف سهمي از تأثير به فاعليت فاعل مربوط مي
رسيم صحيح است كـه بگـوييم متناسـب بـا      ظرفيتش، در فاعليت خود، قدري فاعليت كرده و وقتي به نظام اوصاف مي
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فاعليت و تقاضاي اوليه، امداد شده است، ولي آن فاعليت، به قدرت خود فاعل وارد اوصاف نشده است بلكه اوصـاف، بـا   

 او و با امداد موال (در حالي كه به يكديگر متقومند)، شكل گرفته اند. محور خود گرفتن تقاضاي
آيد به آن علت اسـت كـه:    وقتي در اين رتبه (شكل گيري اوصاف) سخن از تقوم تقاضاي فاعل و امداد موال بيان مي

با كيف تقاضا و تعلقـش بـه    كند، كه او در فاعليت وي، متناسب ابتدا، بوسيله امداد موال، او به فاعل باالتر تعلق پيدا مي
فاعليت موال، فاعليت كند، لذا فاعليت موال در فاعليت او جريان يافته كه در اوصـاف خـودش تصـرف نمايـد، اينـك بـا       

شود در ايـن رتبـه فاعليـت وي در    مشخص شدن نسبت ها، جايگاه اوليه اي براي وي در مقابل تصرف ديگران پيدا مي
 ت نه در فعاليتش نسبت به فاعليتهاي ديگر.اتصاف به اوصاف، مؤثر بوده اس

 شود ـ پس از تقاضاي فاعل، ظرفيت فطري او با امداد موال به ظرفيت ديگري تبديل مي ٢ـ  ١
خلق شده بود، با فاعليت خودش، در اين ظرفيت كاري كـرده  » الف«توان گفت كه فرضاً در ظرفيت  در حقيقت مي

 رسانيده يعني در واقع فاعليت وي را توسعه داد.» ب«وسعت داد و او را به مرتبه كه موال او را امداد نموده نسبتش را 
 كند. سپس فاعليت فاعل پايين تر آمده و به خاطر اين فاعليت، اوصافي پيدا مي

 شود ـ فاعل با ظرفيت ثانوي بدون تصرف در فاعلهاي ديگر وارد نظام واليت مي ٢ـ  ٢
شود، كيفيت ورودش به نظام بدين صورت نيست كه در بـدو ورود تـالش كنـد     ميبدين ترتيب فاعليت او وارد نظام 

 كه ديگران را در فاعليت خود منحل نمايد.
شود و نه وارد نظام اوصاف خودش. چون نظام اوصاف  بنابراين ظرفيت وي با فاعليت خودش نه وارد نظام واليت مي

علها به فاعليت وي. اما ارتباط اوليه اش با فاعلها، آيا ارتباط تأثري خودش، يعني ربط او به ديگر فاعلها و ارتباط ديگر فا
 نمايد؟ است؟ يا اتصاف به حساسيت است؟ و يا اينكه در ميدان عملكرد آنها، فاعليت مي

شود. ولي تا زماني كه فاعليـت   در ابتدا، چيزي كه خلق شده است، متقوماً، از طرف خداوند تعالي، درنظام ايجاد مي
دهند يك رتبه آن موقعي اسـت كـه   شود. هم چنان كه وقتي شخص را در منصبي قرار مي وارد نظام فاعليت نمينكند 

هنوز دستور و امر و نهيي از وي صادر نشده و چيزي را جابجا نكرده و ابداً در آنجا تصرفي ننموده است. يك مرتبه هـم  
مان بنشيند مرتبه ديگر آنجاست كـه شـروع بـه فعـل     آنجايي است كه شخصي پشت فرمان اتومبيل يا كشتي يا هواپي

 نمايد.
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در مرتبه اول ظرفيت فاعل را ايجاد كرده اند، اگر چه ظرفيت او در نظام ايجاد شده است، ولي تا زماني كه فاعليتي 

بـه  شـود، نسـبت وي و فاعلهـا     از وي صادرنشود نسبت او به فاعلهاي ديگر و همچنين نسبت آنها به وي نيز معين نمي
 شود كه چند مرحله را پشت سر بگذارد. يكديگر وقتي معيني مي

اولين مرحله آن است كه تقاضاي او امداد شده متقوم با فاعليت موال، وارد نظام فاعليـت بشـود. در اينجـا نسـبت و     
شـود، چـون    گردد، همان ظرفيت، در ابتدا وارد نظام نمـي  رابطه با فاعلهاي ديگر بر حسب ظرفيت امداد شده معين مي

و تا زماني كه فاعليتي اعمال نشود ورود به نظام پيدا نخواهد كرد، حين انجام فاعليـت  » شود، ظرفيت فاعليتگفته مي
 شود.متقوم به امداد، شايستگي ورود به نظام نيز پيدا مي

ف بر اسـاس محـور قـرار    پس ازورود به نظام، حوزه اوليه عبارتست از حوزه تأثر از نظام يا به عبارتي اتصافي به اوصا
پذيرد، اوالً:  ظرفيتي است كه مخلوق موال اسـت. ثانيـاً   گرفتن تقاضاي فاعل، زيرا آنچه كه اكنون از ديگر فاعلها اثر مي

 دهد.ظرفيت تقاضايي است كه فاعل دارد. تركيب ان دو ظرفيت، حساسيت فاعل را نسبت به ديگر فاعلها، نتيجه مي
 »كيفيت تصرفي«است نه» كيفيت وصفي«ـ كيفيت در نظام اوصاف 

» كيفـات تبعـي  «گويـا شـبيه   » كيفيت وصفي«و » كيفيت تصرفي«كند نه  پيدا مي» كيفيت وصفي«تا اينجا فاعل 
تقاضايشان بعد از تصرفي مولي است. حال آنكه كيفيت تصرفي، تقاضايش مقدم » كيفيات تبعي«است با اين تفاوت كه 

باشد. يعني شكنندگي  در وضعيت رواني مانند آهن، چوب و سنگ به اوصافي متصف مي بر تصرف است. از اين رو انسان
و برندگي وي نيز حد خاص دارد. لكن در مرتبه وصف و تأثر البته يك فرق دارد و آن اينكه تقاضاي انسان مقدم اسـت  

 باشد. ولي تقاضاي اشياء مؤخر از تصرف مي
ثر ازنظام دارد، از اين جهت است كه هنـوز در نظـام، فاعليـت نكـرده اسـت.      اينكه در نظام فاعليتهاي ابتدائاً فقط تأ

باشد، ورود به نظام، بر اساس نحوه برخورد با مـوال  برخورد با موال امري است و برخورد با فاعلهاي ديگر، امري ديگر مي
نمايـد  ورد با فاعلها را آغاز مـي گيرد، يعني متقوماً امكان ورود به نظام هست، لكن بدو ورود با موقعي كه برخ صورت مي
 فرق دارد.

 ـ در نظام اوصاف فقط تأثر است
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شـود و   شود همين كه فاعل خلق شده است، بيرون از نظام نيست و حتماص در نظام، خلق مـي  يك موقع گفته مي

يگـاه خـاص بـراي وي    شود كه فاعليت اين فاعل، اثر ندارد زيرا در اصل ايجاد، جا تأثير و تأثر دارد. ولي گاهي گفته مي
گيـرد   شود اولين چيزي كه موضوع فعل او قرار مي ساخته اند و فاعليت وي هنوز وارد نظام نشده است. سپس گفته مي

باشد، اگر در نفس تعلق خودش، فاعليت كرد، در يك مرتبه، عمل كرده اسـت و   نفس تعلق يا نفس فاعليت خودش مي
 ننده ها شود.تواند وارد نظام عمل ك پس از آن عمل مي

تواند عمل نمايد، زيرا هـر چنـد شخصـي     شود ولي نسبت به همه عاملها، نمي گرچه در نظام عمل كننده ها وارد مي
داشته باشد، تا زماني كه حالت تبدل نداشته باشد، تا هر مرزي كه تبدل نكند، تـا همـان حـد و    » وصف«صد سال هم 

ل فقط نسبت به پنج فاعل تمام شده باشد، عمل و حضور نيـز در همـان   كند يعني اگر دامنه تبد مرز، كيفيت پيدا نمي
پنج تبدل واقع خواهد شد، و اگر دامنه تبدل به تمام فاعلها كشيده شود، به نسبت ظرفيت، در همه قسمتها علـم پيـدا   

 شود. مي
او حرفـي ديگـر،    فاعليت انسان نسبت به فاعلهاي ديگر يا وجود او رد نظام فاعليت يك حرف است و قدرت تصـرف 

خواهد در برخورد به نظام و افراد ديگر شكل پيدا كند، به ميزاني كه نسبت به فاعليتها فاعليت داشته  فاعليت انسان مي
شود، مثالً ممكن است انسان يك دسته از حساسـيتها را داشـته باشـد، بـرايش حـد معـين        باشد، برايش حد معين مي

سته از حساسيتها را داشته باشد ولي نسبت به آنها فاعليت نكند، روشن است كه شود، مثالً ممكن است انسان يك د مي
در آن صورت، در اين زمينه، فاعليت تصرفي نخواهد داشت. و فاعليت او تبعي خواهد بود، چنانچه در برخورد با صـنايع  

وردند و گفتند بفرمائيد سوار شويد تـا  اگر به مقابله نرويم، فاعليت ما نسبت بدانها تبعي خواهد شد، مثالً اگر اتومبيلي آ
به مسافرت برويم و ما براحتي پذيرفتيم. قطعاً در ماشين متصرف نخواهيم بود، كسي گفته بود، فالنـي پـاي پهـن دارد    

 شود.براي لگد زدن گل خوب است گفتند البته: اگر لگد كند، زيرا اگر لگد نكند كه ديگر گل لكد نمي
 لل به علل ماهيت نيستـ تأثر در نظام اوصاف مع
گذارد. متأثر شدن در مبناي ما شود غير از آنجائي است كه اثر مي شود حساسيتش متأثر مي البته آنجا كه گفته مي

و مبناي ديگران، متفاوت است، تأثرش به دليل ماهيت نيست زيرا در اين صورت انگيزه ها معلل به علل ماهيت شده و 
بلكه انگيزه ها به ارتباط اوليه اي است كه اين فاعل با موال داشته است. ولي اين انگيزه  خود، هيچ گونه تقصيري ندارد.
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باشد يـا نـه؟    ها غير از آن فاعليتي كه محور انگيزه ها شده است ايا داراي فاعليت ديگري به عنوان فاعليت تصرفي مي

رحله صرفاً تأثر است، بـر خـالف آن مـوقعي كـه     طبيعتاً تصرفي در انگيزه ها از پله قبل وجود داشته است ولي دراين م
كند، علم در حقيقت هم، ابزار تصرف است و گوييم بانظام فاعليت ازموضع تصرف (و نه از موضع تبعيت) برخورد ميمي

 شوند. هم برخورد با فاعليتهاست، يعني اين دو در يك چيز متحد مي
است، ليكن برخورد قبلي او تأثري بوده واينـك برخـوردش    فاعل، دومين برخوردي است كه دارد با فاعليتهاي ديگر

تصرف است و منزلتش، منزلت ابزار است، ممكن است پرسيده شود كه با اين بيان، نتيجه را در تعريف اخذ كرده ايـم.  
جـه را  تـوان نتي  توان علي المبنا حركت كرد گر چه علي المبنا مي در جواب ميگوييم دقيقاً بايد همين طور باشد و نمي

 كنيم. اثبات كرد، با مبناي ديگر آن را تفسير مي
يعنـي،  » برهـان «كنـيم. و اصـوالً   بنابراين ما اول، فاعليت را مبنا قرار داده و بر همان اساس، حركت را توصيف مـي 

ات شود (نمي شود با منطـق، ابـزار و مبنـاي ديگـري آن را اثبـ      جريان مبنا در حكم نه اينكه اثبات كنيم كه چنين مي
 نماييم).

 »نيابت در تبدل«است و در مرتبه تمثل » نيابت در وجه«ـ در مرتبه اوصاف 
شـود بـدين    يعني ما فقط بايد تعريفمان را به طور هماهنگ، تمام نماييم، تعريف اين است كه وقتي تأثري وارد مـي 

گيـرد معنـايش ايـن اسـت كـه      شود وقتـي تصـرفي صـورت مـي     معناست كه به تبعيت از موال و امداد او وارد نظام مي
 شود. نمايندگي از موال در تبدل كردن واقع مي

كند، البته به  شود، يعني همانجا كه متقوماً ورود پيدا مينيابت، ابتدا درنظام اوصاف و از طريق وجه الطلب انجام مي
رفيت خلق شده و ظرفيت شود، نه بيشتر. چون در جايگاهي كه دارد نسبتي است بين ظگفته مي» نيابت در درجه«آن 

فاعليت در «با » اوصاف«دهد، و لكن اين ، اوصاف را نتيجه مي»ظرفيت خلق شده«به عالوه » ظرفيت تقاضا«تقاضا، كه 
فرق دارد چون دراينجا فقط تأثر است، يعني اگر گفته شود دو ظرفيت، تقاضا و خلـق شـد،   » اوصاف براي تعين جايگاه

دهد، زيرا  شوند، نتيجه نمي ز جايگاه فاعل را درميان فشارهاي مختلفي كه بر او وارد ميكه به هم اضافه شوند، چيزي ج
دهد كـه آن، امـر سـومي     در ظرفيت دوم فاعليت نكرده است. اضافه شدن اين و به هم، ظرفيتي از فاعليت را نتيجه مي
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آن فاعليت نمايد. و لزوماً فاعليتي كه در  باشد، كه هنوز فاعل، در آن، فاعليت نكرده است، و بايد در نسبت به آن دو مي

 كند، فاعليت تصرفي است.آن اعمال فاعليت مي
 قطع شدني نيست» تأثير از نظام«ـ تصرف كامل در اوصاف ممكن نيست چرا كه 

شـود  تواند كامالً در اوصاف فاعليـت نمايـد، مـثالً نمـي     البته در آن فاعليتي كه نسبت بين خودش و موال است، نمي
 القيات را كالً به صرف اراده تغيير داد.اخ

شود بدون اينكه  تواند فاعليت داشته باشد، چنانچه در برخورد با فاعليتها، گاهي گفته ميبنابراين به طور مطلق نمي
كند، اين عمـل، ظرفيـت جديـدي را     شود آنگاه موضع خود را معين مي فاعل موضعي معين كرده باشد با آنها روبرو مي

گـردد، ولـي گـاهي     كند. دراين صورت فاعليت اشتداد يافته، با مقداري قدرت وارد مرحلـه بعـد مـي    ايجاد مي براي وي
 خواهد كار اشتداد يافته را انجام دهد. گوييم، با فاعليت اشتداد نيافته مي مي

بـر روي فاعليـت    تواند آورد كه مي كشيده شدن فاعليت درمقابل همه فاعليتهاي براي انسان اشتداد قدرتي پديد مي
شود، اينك فاعل، بـا توجـه بـه دامنـه و وسـعتي كـه        تبعي هم تصرف كرده، در نتيجه مجدداً افزايش قدرت حاصل مي

فاعليتش پيدا كرده است اگر برگردد وتقاضايش را اصالح كند و در مقابل فاعليتهاي ديگر هم قرار گيرد، در اين صورت 
اينگونه نيست كه برخورد وي مطلقاًحاكم باشد، زيرا باالخره يك جايگـاهي در  نيز، معنايش اطالق فاعليت وي نيست و 

 شود. نظام دارد و لزوماً ازنظام متأثر مي
 ـ پس ازتقاضاي اوليه تأثر فاعل از نظام به اختيارخودش نيست

داده يا با همان مبنا  تواند اثر پذيري را نفي كند گرچه گفته شود كه، تغيير مبنا البته بايد ياد آور شد كه فاعل نمي
شود، اينگونه نيست كه به دلخواه و ميل خودش غمگين شده باشد و  عمل نمايد. زيرا وقتي انسان غمگين و افسرده مي

 آورد. شود يا ترس به او رو مي همين طور وقتي مبتهج مي
س را تحليل و بررسي كنـد  تواند تر توان گفت كه: پس از اينكه مراحلي گذشت و ترس به او رو آورد مي هر چند مي

ترسد چيست؟ و آنگاه با آن مقابله كند، آن يك منزلتي ديگر است كه اصوًال، انسان نترسـد   كه آنچه را كه وي از او مي
 تواند كاري كند كه نترسد. ولي در حين ترس نمي
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آن اسـت يعنـي    ممكن است به ذهن برسدكه پس در اين رتبه اختيار سلب شده است، حال آن كه اختيـار، مـافوق  

 همين ترس نيز منتجه فاعليت اوليه انسان است.
شود كه تصرف كرده و وارد نظام متصرف ها بشود. ابتداي خلق، گرچـه   مي» فاعليت تصرفي«زماني » فاعليت«پس 

فاعل متصرف خلق شده است. ولي مادام كه تصرف نكرده است شبيه فاعل تبعي است، (تا اينجا درجات مختلف تصرف 
 شده است). بيان

 ترسد. رابطه او با خدا چگونه است، اگر رابط با حضرت حق، خوب نباشد از مخلوق مي
ـ كيفيت در نظام تمثل: در نظام تمثل فاعل با تبدل در نسـبتها ازحالـت تبعيـت محـض خـارج شـده و تصـرف          ٣

 نمايد. مي
شـود. و بـه    خارج شده وارد تبـدل مـي  هر قدر كه انسان فاعليت نمايد به همان نسبت، از مرتبه حساسيت و تكيف 

نسبتي كه در تبدل فعال باشد و نسبت بين فاعليت تبعي و تصرفيش مشخص شود حضور وي در آن نسبت تمام شده 
 شود. و براي او علم يا ابزار تصرف حاصل مي

صـرفاً   تواند تصرف نمايد و فـرقش بـا وصـف ايـن اسـت كـه وصـف،        فاعليت شكل يافته در هر منزلتي كه باشد مي
دهد، يعني ممكن است خاطره هاي مختلفي درذهن انسان بگذارد ولي بـه ميـزان   حساسيت است و تكيف را نتيجه مي

شود. (البته روشن اسـت كـه   حساسيتي كه دارد به چيزهاي گوناگون برخورد كرد، تكيف هاي ابتدايي براي او پيدا مي
باشد).فاعل، اگـر در تكيفهـا فاعليـت نكنـد، بـه       ت فعل اوليه او ميبوسيله فاعليت خود وي بوجود آمده واز لوازم و تبعا

باشد. در اين حال، منزلت وي، منزلت فرماندهي نيست بلكه فرمـانبري اسـت. تـا     همان نسبت تابع فاعلهاي تصرفي مي
صديق و علم نيست، تواند نافذ باشد كه در برابر فاعلها، فاعليت كرده باشد، چون هر جا تصور باشد كه لزوماً، ت جايي مي

 هر جا تكيف است، يقيناً حساسيت نيز وجود دارد و حساسيت نيز جهت دار است.
آيد، يعني آنجايي كه براي  كند، از حالت تبعيت در ميفرق تكيف با تصور روشن است، آنجايي كه فاعل، فعاليت مي

آن معين شدن نسبت بـه تبعيـت و تصـرف    شود و  اش در تمثل حاصل ميكند، ثمره تبدل و تغيير نسبتها زورورزي مي
 كند. است كه در همان مرتبه حضور پيدا مي
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شود و هم زمـاني كـه    فاعل، هم در ابتداي كار كه ظرفيت، خلق شده، در نظام است و هم وقتي كه داراي وصف مي

در حضـور وجـود    نمايد، نهايت اينكه مراتـب مختلفـي   شود، و هم االن موقعي كه در خارج تصرف مي داراي كيفيت مي
 دارد.

كنند با هم فرق دارد، برخـورد   طبيعتاً فشارهايي كه فاعلهاي ديگر در سه رتبه نظام اوصاف، تمثل و تصرف وارد مي
اوليه، برخورد تأثري فاعل است چون در آنجا فاعليتي ندارد مگر به فاعليت اول، البته استمرار همان فاعليت نيست بلكه 

رتباطاست. در حقيقت يك فاعليتي در نفس خودش كرده و جايگاهش را نسبت به موال معـين  استمرار وجه، در نحوه ا
شـود   پذيرد. نه به تصرف آن، يعني در واقع آنجايي كه متأثر مـي كرده است، اينجاست كه به تبعيت از آن تقاضا اثر مي

 آيد. معناي تصرفي از آن بيرون نمي
 شود كه نمودار برخورد فاعليتها با هم است  به ساير مفاهيم مشخص ميـ در مرتبه تبدل حد و مفهوم نسبت  ٣ـ  ١

شود كه ابتداي ورود تصرفي فاعل، بـه نظـام اسـت و     چنانچه گفته شد در اولين برخورد با يك فاعل، تكيف پيدا مي
بـالمره   توان گفت دراين مرحله، كودك هم تصور دارد امـا تصـورش سـاده اسـت و    شود، ميتصرفش به اينجا ختم نمي

شود به مقـداري كـه قـدرت ظرفيـت     تصوري از مفاهيم عاليه و اصولي ندارد، حاال همان كودك وقتي انساني بزرگ مي
توانند تصرف كند، يك نفر ممكن است اصالً جرئت برخورد با مسائل علوم را  فاعليت و تقاضا و اوصافي كه پيدا كرده مي

تواند تا آخر كار مسائل مطرح شده  حد خود مقرر و مقلد خوبي باشد، يعني ميتواند در  نداشته باشد، اين فرد صرفاً نمي
شـود، يـك وقـت از يـك نفـر       توسط ديگران را ياد گرفته و آموزش دهد، كه البته اين كارنيز كار فرهنگي محسوب مي

البتـه  «ه بودنـد كـه   بزرگوار نسبت به كار كردن در فرهنگستان و يا آموزش و پرورش سئوال كرده بودند، ايشان فرمود
اين بنده خدا اين صحبت را حمل بر اين كرده بود كـه آمـوزش و پـرورش    » تقدم كار فرهنگي بر كسي پوشيده نيست

مقدم است. البته ممكن است در نظر افرادي كار كردن در آموزش و پرورش، كار فرهنگي باشـد امـا روشـن اسـت كـه      
شده اسـت كـه در آنجـا بايـد تـدريس شـود، درسـت ماننـد سـالن          آموزش و پرورش جائي براي مصرف مفاهيم توليد 

چلوكبابي است هيچ گاه مركز توليد ثروت نبوده بلكه محل مصرف است، ممكن اسـت كسـي در مصـرف غ ذا خـود را     
(نه در مصرف) بتواند متصرف باشد، كسـي ممكـن   » توليد غذا«متصرف بداند، در يك رتبه باالتر ممكن است كسي در 

يد برنج و گوشت مؤثر باشد و كسي نيز ممكن است در ابزار كشاورزي بخواهد تصرف نمايد، يك نفر هم در است در تول
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گردد. يك نفر نيز ممكن است بگويـد   كند و به دنبال متد علوم ميمورد زير بناي كشاورزي در علوم تجربي صحبت مي

جاي بحث آن در شـناخت شناسـي اسـت و ضـرورت     نه تنها علوم تجربي بلكه علوم نظري و روحي، زيربنائي دارند كه 
بيند كه در شناخت شناسي تصرف نمايد، بنابراين هر كسي در مرتبه اي قدرت مالحظه مفاهيم را دارد (كـه بـدون    مي

خواهد زير بناي ادراكـات جامعـه    قدرت مالحظه، قدرت تصرف هم ندارد) از يك كودك خردسال تا أن شخصي كه مي
جهت آن را الهي نمايند همه و همه داراي تكيف و تصرف هستند، تكيف هم در نظام اجتمـاعي و  ايجاد تحول نموده و 

هم در نظام تكويني جايگاهي دارد كه فاعليت شما در اولين برخورد نيز به يك مرتبه از جايگاه رسيده است، و لكن در 
حدودش نسبت به ساير مفاهيم، برخورد اين تغيير نسبتها و تبيين مفاهيم اجمالي و سعه و ضيق كردن مفهوم و تعيين 

توان آثار آن تغيير را  فاعل صرفاً به مفاهيم نيست بلكه برخورد به فاعليتها است يعني همين كه درتغيير يك مفهوم مي
در بعضي قسمتها، چه زندگي دنيائي و يا حيات اخروي مالحظه نمود، بدين معناست كه اين عامل با يكدسته از فاعـل  

 دارد به عبارت ديگر اينگونه نيست كه آن مفهوم در جامعه باني نداشته باشد. برخورد
 است» صورت«ـ نسبت بين مفاهيم 

شود كه مقابله با فاعليتهاي تصرفي نمايد آن وقت حد و صـورت (البتـه    فاعل در صورتي متكيف به حدود خاص مي
 كند... در شكل هاي مختلف) پيدا مي

اصل نسبت بين مفاهيم است غير از نسبتي است كه اوصاف به هم دارند، نسـبتي كـه   به عبارت ديگر صورتي كه ح
اوصاف به هم دارند، قبل از صورت است شما قدرت تحليل اوصاف را باز از موضع سنجش و فاعليت تصرفيتان داريـد و  

دمات و نتيجـه، معنـاي   اي برسيد برقـراري نسـبت بـين مقـ    نه از موضع خود آنها، وقتي از مقدماتي بخواهيد به نتيجه
بريد، جايگاه تكيف، تبـدل و تمثـل شـما جايگـاه حـدود       فاعليت شماست، زيرا با فاعليت خود حدي را پايين يا باال مي

برخورد با نظام فاعليت است، برخورد با نظام فاعليت از موضع فاعليت است، يعني برخـورد فعـل شـما بـا فعـل آنهـا و       
 نفوذ آنهاست.برخورد قدرت نفوذ شما با قدرت 

گيرد نه در عالم خارج يـا عـالم    ـ كيفيتهاي ابزاري در عالم مثال (و درنفوذ فاعلهاي تصرفي در هم) شكل مي  ٣ـ   ٢
 اوصاف
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شود آنجا نيست كه نسبيت و قانونمندي و متكيف شدن فاعل در نظام فاعليت تمام شده،  آنجائي كه ابزار سازي مي

، اين صورت خارج از فاعل نبوده و داخل در وجود اوست و به منزله ابزارتصرف در كند و قدرت فعل فرد، صورت پيدا مي
يابد و در مرتبه بعد ابزار تصرف) است، برخـورد شـما بـه     نظام فاعليت (نه نظام روحي، چرا كه در آنجا زور و قدرت مي

تان و منزلت تصرفي يا ابزار تصرفي  نسبتا و فاعليتها، نسبت بين فاعليت تبعي و تصرفي جايگاهتان يعني جايگاه قانوني
دهـد   كند، فاعليت شما را در منزلتي قرار مي و به عبارت ارخي منزلت نفوذ شما را مشخص كرده و شما را قانونمند مي

شود، درسـت  كنيد يعنيحكومت بر دسته اي از روابط در نسبيت شما معين مي كه به نسبتي حاكميت بر روابط پيدا مي
كند، البته ابزار، خود داراي ظرفيتـي هسـتند، بـه     است كه بعد از فرم يافتن، كارائي خاص نيز پيدا مي مانند وسيله اي

توان از چوب درست كرد زيرا اره چوبي فقط براي بريدن ماست كارائي دارد، و حتي براي  طور مثال اره را هيچ گاه نمي
به هر حـال خـود اره داراي وضـعيت خـاص اسـت و يـك        بريدن چوب نيز مفيد نيست بلكه بايد از آهن يا فوالد باشد،

كيفيت پذيري خاص را نيز دارا است كه آن كيفيت ثاني جايگاهش را براي ابزار شدن متناسب با نحوه تصرفات مختلف 
 كند.معين مي

 ـ خالصه تفاوت برخورد نظام فاعليت، در ظرفيت اوليه، در نظام اوصاف و نظام تمثل  ٣ـ  ٣
تفاوت برخورد با نظام در ظرفيت اوليه، درنظام اوصاف و در نظام تمثل ايـن شـد كـه در ظرفيـت      پس بطور خالصه

اوليه خود وارد نظام شده (درست مانند اشياء طبيعي) و روي آن ظرفيت هنوز فاعليتي را اعمال نكرده اسـت امـا يـك    
اعليتهـا برخـورد ننمـوده اسـت در اينجـا      وقت است ه فاعليت كرده و نسبت خود را با محور معين نموده ولي هنوز با ف

شود كه در اين رتبه نيز هنوز توانائي خود را برابر با  نسبت اوصاف و يا جايگاه وي در نظام به نسبت توانائيش معين مي
فاعليتها اعمال نكرده است و در يك مرتبه نيز برخورد به فاعليتهـا دارد، در ايـن رتبـه كـه نفـوذ هـا بـه هـم برخـورد          

خواهيد در فاعليـت آنهـا اعمـال فاعليـت      خواهند در فاعليت شما نافذ شوند و شما نيز مي يند، فاعلهاي ديگر مينما مي
خواهيـد   خواهند در ميدان فاعليتشان كه فاعليت تبعي است نفوذ كنند شما نيـز مـي   نماييد. يعني همانطور كه آنها مي

شـود. البتـه روشـن     يفيت ابزاري يا نسبيتي يا تمثلي پيدا ميرسد معناي ك نافذ باشيد در اين رتبه است كه به نظر مي
است كه معناي كيفيت ابزاري نبايد در عالم خارج از انسان باشد در اينجا نكته دقيقي است كه بايد به آن خوب توجـه  

گفته شود نمود، كيفيت ابزار، نه صحيح است كه گفته شود در عالم اوصاف و حساسيتها بايد باشد و نه صحيح است كه 
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در عالم خارج از انسان باشد، عالم خارج از انسان منطقه تصرف در در فاعليتهاي تبعي است در حالي كه عمل شـما در  

گيرد بلكه بايد در رتبه قبل از آن معين شود، در رتبه قبل (رتبه تمثل) بايد نسبيت و  حيطه فاعليتهاي تبعي شكل نمي
در رتبه تمثل شود نه در رتبه ساخت محصول، ابزار سازي نه مربوط به مرتبه شكل  ابزار ساخته شود نسبيت و ابزار بايد

گيري اوصاف است نه مربوط به مرتبه شكل يافتن محصوالت بلكه مربوط به مرتبه ابـزار سـازي و نظـام تمثـل اسـت،      
كند. حال بـا   نزلت تصرف مييابد، در يك منزلت ابزار پيدا كرده و در يك م بنابراين فاعل در يك مرتبه قدرت و زور مي

خواهد در فاعليتهـاي ديگـر نفـوذ     اين حربه و ابزار و اسلحه و شمشيري كه در مرتبه ابزار سازي درست كرده است مي
كند، روشن است كه آنجائي كه اسلحه بدست گرفته غير از آنجائي است كه قدرت و زور بدست گرفتن اسـلحه را پيـدا   

 شود. ت كه با اين اسلحه در غير متصرف ميكرده و هم غير از آنجائي  اس
 ـ معلوم جداي از فاعليت نيست تا بر آن اشراف يابد بلكه موجود بوسيله تصرف اوست

البته در اين مرتبه از بحث علم تفاوت تعريف علم به معناي حضور در نسبت بين تبعيت و تصرف با علم بـه معنـاي   
منزلت است نه اينكه معلومي باشد و فاعل بر آن اشراف پيدا كند، زيرا اشراف در اين است كه حضور در نسبت، اشراف 

گوييم، شما منزلت ايجاد چيزي را داريـد، در   شويد و گاهي مي يك زمان چيزي در آنجا هست و شما بر آن مشرف مي
فاعـل   آن صورت بدين معناست كه معلوم شما، به نسبتي كه در آن متصرف هستيد موجود شماست، و به نسبتي هـم 

كند، اصل ايجاد آن نيز مربوط به حضرت حـق سـبحانه و    نيستيد، مشخص است كه به فاعليت ديگران ارتباط پيدا مي
كنيد، ايجاد كيفيت و خصوصيت كرده و آن نيز به همـان   تعالي است و شما به نسبتي كه در آن (به اذن او) تصرف مي

 شود. نسبت به شما ملحق مي
آله الطاهرينو صلي اهللا علي محمد و   

 





١٧٨٤ 
 فلسفه اصول مباني نظام واليت

 موضوع:
 دوره: سوم

 ٦/١١/٧٠تاريخ: 

 ٥٦جلسه: 
 

 فهرست:
 الف ـ حجيت: 

 كندـ عجز مادون نسبت به مافوق حجت را بر مادون تمام مي ١
 ـ آگر فرد متناسب با ظرفيتش عمل كند قدرت مجادله و به عجز كشاندن مخالفين را خواهد داشت  ٢
 ـ معصومين(ع) كه منزلشان محور براي عالم است، حجتشان بر كل عالم جاري است  ٣

 كشاندـ واليت ائمه طاهرين(ع) كفار را در منزلت پرستش حيواني به عجز مي
 مراتب عجز وجود دارد ـ براي همه فاعلها در همه 

 گرددمند ميـ هر كس متناسب با عملكرد در ظرفيتش از كلمات معصومين بهره
 ب ـ يقين:

 ـ تعريف يقين  ١
 ـ يقين وحدت نيابت موال در تمام مراتب است 

 اي كه يقين زير سؤال رود جزميتي است كه قابل ترديد است ـ در هر مرتبه ٢
 ـ بررسي يقين در كفار  ٣
 يقين ثابت براي فكار ممتنع استـ 

 يابندـ تا آ،جا كه مؤمنين تولي به واليت اهللا باشند كفار بر آنها واليت نمي
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 ـ كفار از حداقل يقين (يقين حيواني) برخوردارند

 ـ هر موجودي از حداقل مرتبه يقين برخوردار است
 شودمتناسب با آن برايش حاصل مي ـ اگر فرد متناسب با ظرفيتش عمل كند به امداد موال يقين و علم ٤



 
 بسمه تعالي

 الف ـ حجيت 
 كند  ـ عجز مادون نسبت به مافوق حجيت را بر مادون تمام مي ١

حضور فاعـل  «و تعريف آن به » علم«حجت االسالم و المسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم ... در ادامه بحث 
تـوان   اي دقت و بررسي اين مسئله هست كه حضور در نسبت فاعل تبعي و تصرفي چگونه اسـت؟ آيـا مـي   ، ج»تصرفي

گفت حضور موال نيست؟ يا خير؟ حضور بدون تقوم امكان ندارد و در نسبتهايي كه هست، مـوال متناسـب بـا خواسـت،     
 باشد ماً موال، حاضر ميتقاضا و فاعليت آن فاعل، حضور دارد. يعني در نسبت تولي و توجه به موال، حت

كنـد متناسـب بـا هـم     يك صحبت اين است كه حضور موال از جوانب مختلف در نظام هست، هر فاعليتي كـه مـي  
كند و در همه جا حضور او يكسان است ولي نه يكساني بسيط. وحدت فاعل اين است كه يك فاعل از اول تا  فاعليت مي

 آخر كار وجود دارد.
كند، شود و نسبيت خاصي كه يك فاعل در نظام پيدا مي مراتب باشد، نظامي كه ساخته مي اگر حضور موال در همه

 نمايد. و به دليل تقوم به موال، اينگونه نيست كه هيچ نسبتي به نظام نداشته باشد. جايگاه و فاعليت او را مشخص مي
واني با ظرفيت و جايگاه فاعليـت تصـرف،   تواند، ملكوتي يا حيواني با نظام، تناسب پيدا كند، كه تناسب حي فاعل مي

ناهنجاري خواهد داشت. در اين صورت قدرت رويارويي با فاعلي كه تناسبش ملكوتي است نخواهد داشت. لـذا فاعليـت   
باشد. از اين رو در برابر منطق مسلمان قدرت  كافر در برابر فاعليت مسلم، فاعليت تصرفي نيست، بلكه فاعليت تبعي مي

شود، حتي باالتر از اين، نه تنها در اتمام حجت و مقام برهان، كافر در مقابل  اشته و به اسكات كشيده ميسخن گفتن ند
رسد، بلكه عجز او در همه مراتب است. مسلمين در جامعه اسالمي، در هر بعدي كه به واليت حق،  مسلمان به عجز مي

شوند، اگر درموضع تمثل يا يك قسـمت از  شته و مسلط ميتولي داشته باشند، در همان بعد و زمينه، بر كفار برتري دا
تمثل برتري باشد به همان ميزان برتري از آن مسلم است. در شئون اجتماعي نيز اگر مسلمين حضور پيدا نمايند حتماً 

هـا شكسـت   كند، چنين نيست كه اگر با شدت آنها وارد شوند، برابر شـوند يـا از آن   ازكفار غلبه مي ٢٠نفر از آنها بر  ١٠
 بخورند.
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در مقابل، در هر زمينه اي كه حاضر نباشند به اين معنا است كه من حيث ال يشعر تابع آنها شده اند. چنانچـه اگـر   
(مسلمين) در معيشت خود حضور فعال نداشته باشند، مصرف كننده محصوالت آنها بوده و به هـر ميـزان كـه مصـرف     

اند. و يا اگر حوائجي داشته باشند كه برخي از آنهـا را  از حيات خود پذيرفته كننده باشند، فاعليت آنها را در همان وجه
به ديگران سپرده باشند، به هر كس كه سپرده اند، در رفع حاجت تابع او هستند و كيفيت عمل او رد رفع حاجيت آنها 

هـيچ حـاجتي محتـاج غيـر     مؤثر است، ولي اگر در همه حوائدج و ابعاد خود، شخصاً و بنحـوه الهـي حاضـر باشـند در     
 شوند. نمي

به هر حال يك صحبت، اين است كه موال به نحو تقوم در فاعليت تثملي شما، يعنـي در نسـبيتي كـه نسـبت بـين      
دهيـد. يعنـي    تبعيت و تصرف شماست، حضور دارد، و شما هيچ گونه تصرف و تبعيتي بدون كمكو اذن موال انجام نمـي 

شود  كنيد، ولكن ظرفيت تبعيت و دشت تبعيتي كه ايجاد مي تبعيت، فاعليت مياين درست است كه شما به نسبت در 
 شود از جانب موالست. از جانب موالست، كما اينكه توسعه و سرايت فاعليت نيز كه واقع مي

يك مطلب ديگر اين است كه در اينجا معناي حجيت و احتجاج هم به تصرف فاعليت تصرف نسبت به مادون خـود  
 شود. ، يعني مادون دو برابر مافوق عاجز ميشود تمام مي

 ـ اگر فرد متناسب با ظرفيتش عمل كند قدرت مجادله و به عجز كشانده مخالفين را خواهد داشت ٢
اگر فرد به اندازه تمام وسع و ظرفيتي كه به او داده اند حاضر شده باشد نسبت به كسي كـه قـدرتش را بـر خـالف     

اج و مجادله و به عجز و بعيت كشانده او را دارد. البته به تبعيت كشانده بـه ايـن معنـا    استفاده كرده باشد، قدرت احتج
تواند نسـبت بهـط    نيست كه او مجبور شود دست از فاعليتش بردارد و مطابق خواست ديگري، عمل نمايد، بلكه او نمي

راه ديگري يعني در راه حيواني حركت كند و تواند  رف ديگر مقابله كند. و اال از آنجا كه فاعل، اختيار و تكليف دارد، مي
 تواند جواب او را بدهد. چوب بخورد. آنگاه نمي

به عجز كشيده شدن در هر مرتبه تمل و عينيت وجود دارد. و لكن اينگونه نيست كه كـافر پـس از احسـاس عجـز،     
است دست بكشد و ايمان بياورد.  تواند از وصفي كه قبالً بدان متصف شده حتماً مؤمن شود، لذا هر وقت كه بخواهد مي

توانـد   تواند بر عليه ظرفيتي كه به او داده فاعليت نموده و در هيج مرتبه اي ايمان نياورد، ولي نمي و از آن طرف نيز مي
 در حوزه عملكرد شما تصرف كند چون شما در حوزه عملكرد خود، قدرت تصرف داريد.
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 عالم است حجتشان بر كل عالم جاري است ـ معصومين كه منزلتشان منزلت محور براي  ٣

اولياء الهي و ائمه طاهرين عليهم السالم كه منزلتشان، منزلت محور است، حجتشان بر تمامي عـالم جـاري اسـت و    
 هيچ كس را ياراي آن نيست كه بتواند بر عليه آنان حجتي اقامه و تمام نمايد.

 كشاند. يواني به عجز ميـ واليت ائمه طاهرين(ع) كفار را در منزلت پرستش ح
افراد، در هر سطحي كه باشند، حتي اگر كافر مطلق باشند، مجبورند به قانونمندي اشياء مادي، گردن نهند. حداقل 
اين است كه به صورت حيواني زندگي كنند كه در اين صورت نيز (در اين مرتبه و منزلت) نسبتهايي وجود دارد كه آنها 

كشاند. به عبارتي واليت و سرپرستي ائمه طـاهرين (ع) آنهـا را، هـر چنـد در منزلـت       عجز ميرا در باب اثبات صانع به 
پرستش حيواني باشند، به عجز خواهد كشاند، همچنان كه بزرگترين عارف هم در مقابل ائمه اطهار عليهم السالم عاجز، 

 در پيشگاهشان احساس درماندگي دارند. فقير و محتاج است. باالخره هيچ كس خارج از قلمرو واليت آنها نبوده و همه
 ـ براي همه فاعلها در همه مراتب عجز وجود دارد 

نهايت اينكه در نظام فاعليت تبعي ونظام فاعليت، نسبت به فاعليت محور، در همه مراتب اعم از تمثـل يـا اوصـاف،    
شكل ملكوتي تولي پيـدا كنـد يـا بـه      احساس عجز وجود دارد، خواه بدان معترف باشند يا نباشند و چه فاعليت آنها به

 باشد. شكل حيواني تبعيت نمايند از اين رو حجت فاعليت محور بر همه اهل عالم جاري مي
 گردد. مند ميـ هر كس متناسب با عملكرد خود در ظرفيتش از كلمات معصومين بهره

شـود. و از طرفـي،    خودش منتفع ميهمچنين بايد دانست كه از كلمات اولياء الهي، هر كس به قدر مرتبه و نسبيت 
رسـاند   تواند از آنها روگردانده و متضرر شود. يعني كتاب خدا (قرآن) به مؤمنين نفع مي هر كس در ظرفيت خودش مي

رساند (و ال يزيد الظالمين اال خساراً). شفاء و رحمتي كه در كتاب است،  حال آنكه به كافران جز خسارت، بهره اي نمي
منين است. هم شفاء در قلوب آنها است و هم در عقول و هم اعمال آنها. از آنجا كه تولي پيدا كـرده انـد،   حتماً براي مؤ

شود. ولي هر كـس روي   نسخه معالجه است و هر كس تقاضاي بينائي كند حتماً از اين كتاب به فهم و علم، منتقل مي
 بيند. برتابد با ستمي كه كرده است، خسارت و آسيب مي

برند. نفعي كه نزديكان معصومين عليهم السالم  قابل دقت است، اين است كه همه به يك اندازه سود نمي مطلبي كه
خدايا، من از هـر  «فرمايند:  برند چنانكه در مناجات الذاكرين مي برند، غير از نفعي است كه مراتب دورتر مي از كتاب مي
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باشد، و از هر سروري به غير قرآن و از هر شغلي كه غير  س با تو ميلذتي به غير ياد و ذكر تو، و از هر انسي كه غير از ان

 ».كنم. طاعت تو است، استغفار مي
اي هستند كه هيچ لذتي بـدون يـاد خـدا برايشـان     فهمد كه دسته اي از بندگان خدا بگونه اگر انسان دقت كند، مي

را بر زبان جاري » بسم اهللا الرحمن الرحيم«ذكر  خواهد آب بياشامد. لذت آور نيست. مثالً گاهي انسان تشنه است و مي
آورد. اما گاهي چنين  را بر زبان مي» بسم اهللا«كند ولي گاهي التفات ندارد و بدون اينكه يادش باشد به سرعت كلمه مي

گويد: نوشيدن آب لذت و راحتي از رفع عطش و سرور دارد، بخصوص در گماي تابستان و فشـار و حـرارت    نيست و مي
فتاب، اگر بنا باشد سرور، سرور قرب و سكون انس بوده و شغل هم طاعت و لذت هم ياد و ذكر باشد، معنا به كلي فرق آ

 كند. در هر رتبه اي از مراتب متناسب با همان مرتبه اين معنا قابل درك است. پيدا مي
رتبه خودمان ادراك داشته باشـيم، ولـي   توانيم نسبت به هيچ كدام از اين معاني در  آيد كه ما نمي گاهي به نظر مي

گوييم همه مطلب همين چند كلمه است، در حالي كه در حقيقـت امـر،    گاهي اگر نكته اي را فهميديم، با قاطعيت مي
مراتب مختلف دارد، نه فقط آنجا، حتي در آنجا كه شغل آدم، طاعت و سرور او به قرب باشد، براي مراتب باال يك معنـا  

 راتب پايين معناي ديگري خواهد داشت.دارد و براي م
در حقيقت هم كلمات و همه عبادات و اذكار و همه اعمال باري مراتب مختلف، متفاوت است. يعني اين طور نيست 

 كه انسان خيال كند همه در ادراك از كلمات معصومين برابرند.
ارد و همه در برابر آنها عاجز بوده و در پس، بنابراين از طرف وليي كه محور است براي همه اهل عالم حجت وجود د

كنند، يعني اگر به طرف آنها رو نماييد، هر كـس متناسـب بـا ظرفيـت، تقاضـا و      يك حدي، فرمايشات آنها را درك مي
 فاعليتش، از زالل معرفت آنها سيراب خواهد شد.

ناخت شناسـي، و بـه عنـوان مقدمـه     بحث علم در اينجا رو به اتمام است. الزم است به آثار بحثي كه در رابطه با شـ 
 اي بنماييم.تنظيم امور مسلمين، مطرح است اشاره

 ب ـ يقين:
 ـ تعريف يقين در دستگاه اصالت فاعليت  ١
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شود؟ يا وحدتي كـه نسـبت بـه جميـع     يقين چيست؟ آيا صرفاً به مرتبه اوصاف و اتصاف به اوصاف، يقين گفته مي

دهد؟ يعني به ميزاني كه فاعليت ا نسـان   در هماهنگي است معني يقين را ميمراتب كثرت وجود دارد، آن مقداري كه 
شود. ولي در مقدار قدر متيقن اصـلي كـه از ابتـدا تـا انتهـاي       تلون و ترديد پيدا كند، به همان اندازه يقين حاصل نمي

و از اوصـاف تـا مرتبـه    فاعليت عيني اش حضور داشته است، و آن سهمي از فاعليت كه از جهت گيري اوليه تا اوصـاف  
ذهن و از مرتبه تمثل و ذهن يا برخورد به فاعليتهاي نظام فاعليتها به عين (تصرف نسبت به فاعليتهاي تبعـي) وجـود   

 شود. داشته و در همه مراتب كشيده شده و جريان داشته باشد يقين حاصل مي
ان به اثبات رسيده است. يا در عينيـات خـارج،   اگر در يك جا گفته شود كه قلباً يقين داريم ولي علماً ضد آن برايم

توان نام آن را جزم و يقين ناميد بلكه حالتي است كه بنا را بر يقين گذاشته ايم. و  ضد آن برايمان تمام شده است، نمي
 اين يقيني نيست كه در همه جا درست باشد و نتوان بر خالف آن چيزي گفت.

شود كه معارض نداشته باشـد، در صـورت وجـود     تعريف شود زماني محقق ميبه حالت اطمينان نفس، » يقين«اگر 
تعارض، بدين معناست كه مرتبه اي از ترديد را براي آن پذيرفته ايم، گرچه نحوه ووردش در نزد ما و نحوه تبعيت ما از 

 آن مطلب به حدي نرسيده باشد كه كامالً از تصرف خلع شده باشد.
گيريم كه بر حالتي از نفس يا حالتي از فاعل اطـالق   ناميم؟ آيا يقين را عنواني مي ا چه ميبنابراين بايد ديد، يقين ر

دانيم؟ و آيا يقين، موضوعاً، چه در برخورد شخصي يا نظام شـامل   شود و ورود يقين به فاعل را موضوعاص خارج مي مي
 يا فاعليت تبعي، قابل چون و چرا هست يا نه؟ تعريفمان از يقين، چيست؟

توان يقين را مورد بحـث قـرار داد.    شود ميگويند: يقين، موضوعاً از بحث خارج است. ولي گاهي گفته ميگاهي مي
گويند: حجيت يقين بـه غيـر    باشد. يا در مقابل مي گويند: حجيت قطع و يقين بنفسه است و به جعل غير نميمثالً، مي

 ي اطالق كنيد كه حجيتش به جعل غير است.است. فرق آن در جايي است كه بخواهيد يقين را به چيز
 ـ يقين نيابت از موال در تمام مراتب وجود است 

كند،  گوييم وحدت فاعليت وجود دارد يعني فاعليت واحدي تا همه مراتب جريان پيدا مي در نظام فاعليت، وقتي مي
گوييم: عالم، محور فاعليت دارد  نكه ميكنيم كه وحدت حفظ شود. مانند آ البته اين استمرار فاعليت را بنحوي بيان مي
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و حضور او در همه كثرتها، وحدت دارد ولي بسيط نيست. فرق است بين آنجا كه انتزاعي بررسي كرده و وحـدت را بـه   

 بساطت معنا كنيم يا وحدت را به فاعليت، تعريف نماييم.
حله عمل جـاري سـازيم، در آن سـطح، يقـين     اگر بتوانيم در جايي فاعليت خودمان را محور قرار داده و آن را تا مر

شود. به عبارتي ديگر، به نسبتي كه حضور  شود. و هر جا كه نتوانيم آن را محور قرار دهيم، يقين حاصل نمي حاصل مي
شود. و بـه هـر نسـبتي كـه      فاعليت در تمام مراتب، تلون پيدا نكرده باشد و وحدتش حفظ شده باشد، يقين حاصل مي

 شود. شود و آن يقين به تزلزل كشيده مي يابد، مرتباً فاعليت رنگ باخته و عوض ميتلون بدان راه 
توان گفت: يقين، نيابت از موال در تمامي مراتب وجود است. يعني اگر انسان نيابت واحد داشـته   به عبارت ديگر، مي

يي، اعمال فاعليت كـرده و امـداد   شود. يعني اگر در مرتبه خلق، متناسب با ظرفيت اعطا باشد، براي او يقين حاصل مي
شده باشيم. و متناسب با آن امداد در تكيف و تبدل، تمثل و فعاليت عيني حضور پيدا كنيم. اين حضور به هـر ميزانـي   

 شود. و كمي آن طرفتر از آن، يقين وجود نخواهد داشت. كه باشد، جزم و يقين پيدا مي
االيي رسيده است. ولـي اگـر از او سـئول شـود كـه: علـت تـورم        عارف بزرگواري است كه در زهد فردي به مراتب ب

افتد. زيرا يقين وي در تمامي شئون حياتش جاري نيست تا بتواند حضور داشته باشد، و هر چند  چيست؟ به ترديد مي
بـه   به صورت كلي، مسئله را جوابگو باشد. چون الزم نيست در همه قسمتها بصورت تخصصي وارد باشد ولي بايد بتواند

 گويد: خيرات علوم كفار را بگيرد و مفاسدش را به خود آنها برگردانيد.صورت كلي و هماهنگ حرف بزند. لذا مي
معلوم است كه اين شخص اصالً توجهي به علوم كفار ندارد، چون اگر معلـوم شـد كـه علـوم آنهـا، خدعـه و فريـب        

ر باشد. مثل ايـن اسـت كـه بگـوييم: خيـرات خـدع       تواند منشاء خيشيطاني است، روشن است كه نيرنگ شيطاني نمي
شيطاني را بگيريد، يا خيرات دزدي را بگيريد و شرورش را رها نماييد. دزدي كه خيري ندارد، تـا خيـر آن را گرفتـه و    

 شرش را بر گردانيم.
 ـ در هر مرتبه اي كه يقين زير سئوال رود، جزميتي است كه قابل ترديد است  ٢

شود آن را زير سئوال برد. اگر بشود آن را زير سـئوال   است كه هيچ جا زير سئوال نيست. نمي بنابراين يقين چيزي
برد ديگر نباشد اسم آن را يقين گذاشت بايد آن را يك نحوه جزميتي دانست كه قابل تردي هـم هسـت اگـر يقـين را     

كند مثالً آب كـه بـه   شكل پيدا ميبشود بوسيله برخورد با فاعليت تبعي شكست، فاعليت تبعي به تصرف فاعل تصرفي 
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تصرف فاعل تصرفي خاصيتي دارد، خاصيت آب نماينده فاعليت و قدرت اوست اين خاصيت اگر مقابل يقين قرار گرفت 

توان يقين را با محسوسات روبرو ساخت و زير سئوال برد حتي اگر گفته شود كـه يقـين را    شود كه ميمعنايش اين مي
توانيم بگوييم اين ديگر يقين نيست چرا كه موضوعاً نـام   نجيد و زير سئوال برد آن وقت ما ميشود با امور معقول س مي

گوييم يقين موضوعي است كه باالتر از مطالـب ديگـر    گذاريم كه نشود آن را زير سئوال برد مي را بر چيزي مي» يقين«
تي نيست كه هماهنـگ بـا مراتـب مختلـف     است، يك مراتبي از قطعهاي علمي يا حاال نفس داريم كه اين حاالت حاال

رود، يا بـا يـك    رود با يك مباحثه آمده با يك تحليل روانشناسانه مي آيد، يك ساعت ديگر مي فاعليت ما باشد. حاال مي
را در » وحدت فاعليت از تقاضا تابعيت«گوييد و لزومي ندارد كه  رود، اگر گفتيد به اين هم يقين مي حادثه اجتماعي مي

يد قرار داد يعني رنگ به رنگ شدن و جوراجور شدن را در يقين پذيرفتيد، آن وقت يقين فـرق چنـداني بـاعلم    يقين ق
كنيم هر چند حضور فاعل در نسبيت هست اما بگونه اي نيست  كند، اين نسبيتي را كه ما در علم مالحظه مي پيدا نمي

آيد كه فرقي كه بين برهان و يقين هم وجـود دارد همـين    كه لزوماً استمرار فاعليت اوليه تا آخر حفظ شود، به نظر مي
 است.
 ـ بررسي يقين در كفار  ٣

 ـ يقين ثابت براي كفار ممتنع است 
پوشانند، تجـزم   البته به نظر ما يقين ثابت ممتنع است كه براي كفار پيدا شود و سرش اين است كه آنها حق را مي

فاعليت اوليائش، كفار را در مرتبه فاعليت تصرفي خلق كرده و مرتبه  دارند نه جزم حقيقي، هر چند كه حضرت حق به
فاعليت تصرفي، مرتبه پرستش خدا در شكل ملكوتي است اما اين خودش رفتـه فاعليـت را كـج قـرار داده و پرسـتش      

هماهنگي حيواني را انتخاب كرده و به همين دليل در مراتب مختلف، ظرفيتش با فاعليتش هماهنگ نيست و به دليل نا
بين فاعليت و ظرفيت، در همه كارها موضعش ضعف است، يعني چه؟ يعني موضع كفار، موضـع تصـرف نيسـت، بلكـه     
موضع تبعيت است، البته اين قدرت فاعليت را به او داده اند كه بتواند تجزمش را ادامه داده و آن را تا انازلترين مرتبـه  

 فاعليت تصرفي دارد بتواند در حيات انساني متصرف شود.حيات حيواني بكشاند، نه اينكه اين آدمي كه 
 يابند. ـ تا آنجا كه مؤمنين متولي به واليت اهللا باشند كفار بر آنها واليت نمي
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كسي كه فاعليت حيواني را پذيرفته هرگز واليت فرهنگي يا واليت سياسي يا واليت اقتصادي (تكويناً) بـر مـؤمنين   

كه مؤمنين متولي به واليت اهللا باشند، هر جا كه مؤمنين متولي به واليت اهللا نباشند، مثالً  كند، البته تا جائي پيدا نمي
در بخشي از فرهنگ متولي به واليت اهللا نباشند در آن بخش خودشان را در موضع تبعيت قرار داده اند، حاال چه غفلت 

ه نظام فاعليت برخورد كردنـد (تكوينـاً) در همـه    داشته باشند، چه غفلت نداشته باشند ولي اگر اينها از موضع تصرف ب
شئون منزلت اينها منزلت برتر است و اگر منزلتشان را در نظام منزلت برتر ببينيم، كفار متصرف درمنزلت برتر نيستند، 

 گيرند. اينكه آمريكا برابر موضع گيري حضرت آيـت  توانند متصرف در منزلت برتر بشوند بلكه تحت تصرف قرار مي نمي
تا رئيس جمهورش بـا موضـع گيـري     ٢افتد كه  اهللا خميني رضوان اهللا تعالي عليه واقعاً به مشكل افتاده و بن بست مي

توانست برابر با دالر كند (حتـي كـل    شود به دليل برتري موضع مسلم بر كافر است و اال نه پول ايران مي امام عوض مي
شـود   كه برخورد تصرفي نكنيم طبيعي است كه برخوردمان تبعي مي نفتش) و نه نفوس و نفراتش، البته در هر موضعي

 چه از روي التفات باشد چه از روي عدم التفات.
 ـ كفار از حداقل يقين (يقين حيوني) برخوردارند

توانيـد در  البته كفار نيز از حداقل يقين كه يقين حيواني غير متناسب با ظرفيت باشد خارج نيستند لـذا شـما مـي   
آنها را ساكت كرده و به عجز بكشاند ولي ابتداً يقين آنها كه حيواني است و ارادت به اسباب و پرستش اسـباب   برخورد،

 دهد.است با ظرفيتشان سازگاري ندارد و اين سازگاريش با ظرفيت انساني، در همه مراتب آنها را آزار مي
 ـ هر موجودي از حداقل مرتبه يقين برخودار است 

تواند خالي باشد يعني حداقل تعلق، ربط، وحدت و جزميت اگر كالً برداشته شود  هيچ موجودي نمياز حداقل يقين 
ماند و بدون تركيب معني ندارد كه مركبي باقي باشد و در شود ديگر انسجام و ارتباطي برايش باقي نمياو متالشي مي

 زمان و مكان حركت داشته باشد.
شـود مگـر بـا    اي از آرامش شما را ندارد چرا كه آرامش حاصل نميكفار ذرهبه هر حال اين مطالب يقيني است كه 

 انس به موال، همه كفار در اضطراب غرق هستند نهايت هر كسي در يك سطحي.
 شود ـ اگر فرد متناسب با ظرفيتش عمل كند به امداد مولي يقين و علم متناسب با آن برايش حاصل مي ٤
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بت به فاعليت مادون است كه قدرت تصرف براي اين نسبت به مادون وجود دارد ، برتري فاعل نس»حجت«بنابراين 

شود يعني قدرت تصرف براي مسـلم نسـبت    اما براي مادون نسبت به مافوق هيچ تصرفي نيست، لذا به عجز كشيده مي
تقاضا تا مرتبـه  به سخنان او هست اما قدرت تصرف براي او نسبت به مسلم نيست، و يقين هم وحدت فاعليت از مرتبه 

علم متناسب با ظرفيت است. هر گاه تقاضا و عمل متناسب با ظرفيت نباشد بـاز فاعليـت دارد امـا (دقـت شـود) يـك       
گيرد. پرسـتش بـا ده يـك از ظرفيـت،      ظرفيتي از فاعليت داده شده، اين ده يك آن ظرفيت را در بندگي خدا بكار مي

خورد، چرا؟ چون اين در مراتب مختلف با تمام ظرفيتش فعاليـت   ميمتناسب با ظرفيت نيست لذا وحدت فاعليت بهم 
دهد و بعضي اش را تصـرفي، همـاهنگي فـاعليتش (از     خواهد كرد نهايت بعضي اش را براي غير مواليش، تبعي قرار مي

شد طبيعي خورد. ديگر يقيني در كار نيست اما در هر مقداري كه هماهنگي متناسب با ظرفيت بااول تا آخر) به هم مي
شود شود، البته با عنايت مولي، كما اينكه اول، قدرت ظرفيتش هم با امداد مولي تمام مياست كه برايش يقين پيدا مي

شود، نهايت اينكه هر مقدارش كه شكر نعمت انجـام گرفتـه باشـد، اسـتمرار وحـدت       و علم هم با ا مداد مولي تمام مي
و علمش نيز متناسب با نسبيتش هست. و هر مقدارش كـه شـكر نعمـت     شود و توأم با يقين هست فاعليتش حفظ مي

آورد متناسـب بـا ظـرفيتش     باشد نه علمش متناسب با نسبيتش هست (يعني علمش برايش قدرت تصرفي اي كه مـي 
اند حاضر شـده باشـد   نيست )و يقينش نيز متناسب با آرامش آن ظرفيت نيست. اگر به اندازه تمام وسعي كه به او داده

  كند.هم يقينش برايش آرامش بخش است و هم علمش امكان تصرف متناسب را برايش فراهم مي
 وصلي اهللا علي محمد و آله الطاهرين      
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 دوره: سوم
 ٩/١١/٧٠تاريخ: 

 ٥٧جلسه 
 

 فهرست: 
 ـ مقدمه

 ـ فاعليت همه كيفيات نسبت به معصومين(ع) فاعليت تبعي است  ١
 (فاعليت) است » تولي«در فاعل تصرفي به معناي » تبعيت«ـ  ٣
 در فاعل تبعي هم وجود دارد » تبعيت بعد از تصرف«ـ 
 د تبعيت او مطلق بوده و عالم نيست ـ فاعل تصرفي، اگر هيچ گونه تقاضا و تصرفي نداشته باش ٤
 ـ هر گاه انگيزه مقدم بر تبعيت فاعل تصرفي باشد تبعيت او مطلق نيست  ٥

 ـ اصل بحث 
 ـ چگونگي حضور تصرفي فاعل تصرفي در يادگيري علم  ١

 الف ـ حضور تصرفي فاعل، بواسطه تصرف در نفع و كارائي (روانشناسي علم)
 تبعيت (تولي) از نظام واليت اجتماعي (جامعه شناسي علم)ب ـ حضور تصرفي فاعل بواسطه 

 ـ تأثر جامعه در پيدايش علم  ١ب ـ 
 الف ـ تأثير جامعه در ايجاد قدرت فاعليت 

 شوداي از تمايالت كه علم در آن توليد ميب ـ تأثير جامعه در ايجاد جاذبه
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 آيدمي، يك تكيف اجتماعي است كه در جاذبه اجتماعي بوجود »تئوري«ـ 

 ـ تبعيت از تأثير جامعه تولي به واليت آن جامعه بوده و تصرف در علم نيز از اين طريق است  ٢ب ـ 
 ـ فاعل به ميزان تولي (تبعيت) متصرف (عالم) است 

 »؛ضور مجرد لمجرد«است نه » حضور فاعليت«ـ تاريخ علم گواه اين مدعاست كه علم، 
 علم  ـ چگونگي حضور تصرفي فاعل در توليد ٢

 تواند باشد (مسائل، مبادي و روشهاي علوم)ـ متصرف فيه فاعل در توليد علم سطوح مختلفي از موضوعات مي
 پاورقي:

 ـ تفاوت اصالت شرايط و اصالت واليت در تبيين نحوه تأثير شرايط در فرد



 
 بسمه تعالي

 توليد علم  چگونگي حضور تصرفي فاعل در يادگيري و
 ـ مقدمه:

حجت االسالم و المسلمين حسيني: در طي مباحث گذشته تحت عنوان مباحث علم اين سئوال مطرح شد كـه بـه   
پردازيم. سئوال اين است كه علم به معناي حضور تصرفي در نسبت بين تبعيت و تصرف است، آيا اطالع از  پاسخ آن مي

به دليل اينكه من در آنها متصرف نيستم پس به معناي علم نيست و علم  روابط و خصوصيات اشياء و چيزهاي ديگر ...
صرفاً نوط به آن قسمتي از اطالعات است كه خود آن را ايجاد نموده است، و آن قسمتي از اطالعـات كـه سـهم ايجـاد     

 شود؟! فاعلهاي ديگر و يا نظام فاعليت است براي اين فاعل علم محسوب نمي
گيريم: به طور مثال شما يك ادراك و اطالعي از اشياء  ذكر چند مثال مطلب را پي گيري ميدر پاسخ اين سئوال با 

نمائيد. فرضاً اطالع شما از اين ميكروفون بـه بـه خـاطر     دور وبر خود داريد، و از اين اطالعات نيز يك استفاده هائي مي
كنيد يعني اگر كسي نداند كه ضبط  اده مييك سري تصرفاتي است كه در آن نموده و از كارائي آن در جهت خود استف

صوت داراي چه خاصيتي است و خيال كند كه ميكروفون براي اين است كه در مواقع دعوا بجاي چماق از آن استفاده 
توان آن جهت ضبط كردن جلو كسي گذاشت، لذا به همين اندازه كه شما  كند، با اين ادراك از ميكروفون، هيچ گاه نمي

 كنيد قطعاص جداي از اطالعات و علم شما نيست.براي ضبط استفاده مياز ميكروفون 
توان شناسائي و علم نسبت به اشياء را جزء مقدمات بكارگيري آن اشياء دانسـت يعنـي اطـالع و علـم بـراي      لذا مي

ديگر در شما حضور به مقصد است لذا در يادگيري اين اطالعات، شما تبعيت داريد و اين تبعيت باين معناست كه فاعل 
كند و شما در جراين فاعليت او، نائب او شده ايد. و اين نائب شدن به اين معنا است كه در اين علوم تبعـي و   تصرف مي

 سيله براي غير هستيد و او متصرف است.
 ـ تبعيت و تصرف مطلق نيست ١

 پردازيم. حال به گونه اي ديگر به توضيح اين مطلب مي
شود (يعني در نسبت بين فاعليت و تابعيت، به طور م فاعليت به صورت مطلق لحاظ ميگاهي مفهوم تبعيت و مفهو

 ٨٠درجه، فاعليت مطلق فرض شود و يا اگر تابعيت داراي  ٢٠درجه داشته باشد، در محدوده آن  ٢٠مثال اگر فاعليت 
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تبعيت داراي مراتـب اسـت   شود نفس  درجه باشد در داخل آن محدوده، تابعيت بصورت مطلق شود) اما گاهي گفته مي

يعني اگر صد واحد در نظر نظر بگيريم اين فاعل در بيست يك از اطالعاتش فاعل بوده و در هشـتاد صـدم اطالعـاتش    
 تابع است. حال بايد ديد كه ميزان تبعيت و تصرف او در چه حد است؟!

 ـ فاعليت همه كيفيات نسبت به معصومين عليهم السالم فاعليت تبعي است ٢
 از وارد شدن به توضيح چگونگي مطلق نبودن حضور تبعي و تصرفي در فاعل تصرفي، ذكر نكاتي الزم است. قبل

ابتدائاً بايد در نظر داشت كه معصومين(ع) از دائره بحث فعلي، خارج هستند چرا كه طريق علم افرادي كه حاكم بر 
نيست، اينان سرپرستي نظام واليت تكويني را به  تاريخ هستند از طريق معمولي نيست، قدرتشان نيز از طريق معمولي

عهده دارند و از طريق حضرت حق جلت عظمته همه چيز برايشان فاعليت تبعي است، در آنجـا پيداسـت كـه اينگونـه     
نيست كه قدرت اجتماعي وجود مبارك سيد الموحدين عليه افضل صلوات المصلين منوط به تبعيت بنده يا شما باشد، 

شود ولي قدرت آنها صرفاً قدرت اجتماعي تنها نيست بلكه واليتشـان واقعـه تـاريخي و     وييد كم يا زياد ميتوانيد بگ مي
تكويني است كه مافوق ادراك ماست، همه موجودات در يد قدرتشان بوده و اصالً افعهاي تصرفي بـه طفيلشـان ايجـاد    

 شود، اين مطلب سرجاي خود محفوظ است. مي
 است» تولي«ي به معناي ـ تبعيت در فاعل تصرف ٣

شـود چنانكـه در    به عالوه بايد توجه داشت كه بر مبناي واليت، تبعيت به معني تولي اسـت (كـه جبـراً واقـع نمـي     
تواند منشاء حركت باشد) در اينجا معناي تبعيتي را كه در فاعليت تصرفي  بحثهاي مقدماتي گفته شد جبر، بالمره نمي

اشياء و فاعلهاي تبعي بكلي فرق دارد، يعني گاه تبعيت به صورت تجريدي و در بحـث   كنيم با تبعيت در مرتبه ذكر مي
شود كه ايـن نيـز در ايـن     شود كه مطلقاً مورد نظر ما نيست، گاه تبعيت در باب اشياء گفته مي جريان عليت مطرح مي

تولي اسـت (كـه منحصـر در     قسمت از بحث مورد نظر نيست، آنچه كه در اين مقال منظور نظر است، تبعيت به معناي
فاعليت تصرفي است) چنانكه گفته شد فاعل، به ميزاني كه به موال تولي دارد در نسبت بين واليت و تولي حضور داشته 

پوشاند هم علومي كه به صورت  كه همين حضور (در نسبت بين تبعيت و تصرف) به معناي علم است و همه علوم را مي
و هم علوم ديگر البته ناگفته نماند در صورتي كه فاعل، متولي به » ولي فرهنگي استيعني تولي به يك «حفظي است 

يك ولي فرهنگي پيدا نمايد (علوم حفظي) تأثيرش در توليد آن علم بسيار كم و سهمش صـرفاً كـاربردي اسـت ماننـد     
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د بلكه صرفاً كارائي آن فرمول كنيادگيري يك فرمول علمي كه خواننده در توليد آن فرمول هيچ گونه نقشي را ايفا نمي

اي با مصرف خود در توليد آن دستگاه، يعني دستگاهي كه در حـال  مورد نظر است و يا به طور مثال هر مصرف كننده
گـردد كـه در ادامـه    توليد است يا تأثيري دارد به هر حال اگر تبعيت به تولي معنا بشود معناي حضور مشخص تر مـي 

 توضيح خواهم داد.
 در فاعل تبعي هم وجود دارد» يت بعد از تصرفتبع«ـ 

البته اگر تبعيت به معناي تقاضاي پس از تصرف باشد براي اشياء تبعي هم وجود دارد و اين حداقل فاعليـت اسـت.   
را داراست، البتـه در آنجـا يـك    » تركيب شدن با شيء ديگر«و » پذيرش«يعني فقط خاصيت » تقاضاي بعد از تصرف«

 را نيز دارد. نسبتي از فاعليت
 ـ فاعل تصرفي اگر هيچ گونه تقاضا و تصرفي نداشته باشد تبعيت او مطلق بوده و عالم نيست ٤

ولي فاعل تصرفي اگر بگونه اي باشد كه هيچ گونه تصرفي براي او نبوده و هيچ نحوه تقاضائي برايش نباشـد و هـيچ   
اي چنين شخصي هيچ گونه علمي هم پيدا نخواهد شد و هيچ اقدامي ننموده و هيج فاعليتي انجام نداده باشد طبيعتاً بر

توان آن را در چنين شرايطي تبعي محض دانست به طور مثـال   تواند داشته باشد كه مي نحوه تحليل و تغيير را نيز نمي
چنـين  كنند طبعاً وضـعيت چنـين فـردي در    فردي را دفعتاً بدون هيچ گونه التفات از باالي بلندي به پايين پرتاب مي

افتد هيچ فرقي نداشته و در اين صورت فـاعليتش،   شرايطي با وضع يك تكه سنگ يا چوب كه از باالي بام به زمين مي
 فاعليت تبعي محض است و هيچ گونه انگيزه و تمثل و تصرف و فاعليت و عامليتي به فاعليت خودش ندارد.

و در صورت وقوع چنين شرائطي روشن است كه هيچ گونه افتاد  اي براي افراد بسيار كم اتفاق ميالبته چنين حادثه
توان نسبت داد. به طور مثال شخصي را بر اثر كسالت و يا تصادم به بيمارستان منتقل  اطالعي را به چنين شخصي نمي

ليتي در نمايند. اين فرد هيچ گونه فاعليت، قابليت و عـام  كرده او را در بستر خوابانيده و سوزن بيهوشي به او تزريق مي
انجام اين كارها نداشته و هيچ نحوه اطالعي نيز ندارد زيرا بعد از بهبودي از جرياناتي كه اتفاق افتاده كـامالً اظهـار بـي    

 توان نسبت داد. نمايد. طبيعي است كه علم و حضور را به چنين شخصي نمي اطالعي مي
نيست اما يك وقت است كه شخصـي بـا انگيـزه و    هر گاه انگيزه مقدم بر تبعيت فاعل تصرفي باشد تبعيت او مطلق 

گيرد براي اينكه بتواند جمع و دخل و خريد خواند و يا اينكه جدول ضرب را ياد مي فاعليت، كتابي را مطالعه كرده و مي
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و فروش خود را در بازار محاسبه كند، خواندن و يادگيري اين مطالب، حتماً براي مقصد و جهتي خاص اسـت، در ايـن   

در اين آگاهيها حتماً به واليتي، تولي پيدا كرده است، البته گاهي نيـز متناسـب بـا تـولي، داراي مراتـب اسـت        صورت
توان تبعيت محض ناميد زيرا نسبت به آن تبعيت، تقاضـا   بنابراين اگر در تبعيتي انگيزه راه پيدا كند، اين تبعيت را نمي

 گيرد.صورت مي سابق بر تصرف است يعني تبعيتي است كه با انگيزه
 ـ اصل بحث 

 ـ چگونگي حضور تصرفي فاعل تصرفي در يادگيري علم ١
 الف ـ حضور تصرفي فاعل بواسطه تصرف در نفع و كارائي (روانشناسي علم)

حال گرچه اين علم را براي رسيدن به هدف خاصي خوانده و انتظار كارائي خاصي را از آن داشته باشد، به طور مثال 
گيرد  گرچه در ايدگيري و حفظ اين قواعد، اين فرد هيچگونه تكيف، تبدل و تمثلي نداشهت يا اينكه  د ميقواعدي را يا

تكيف، تبدل و تمثلش بسيار ضعيف باشد، يعني در حفظ كردن يك قاعده هيچ نحوه تبديلي در او ايجاد نشود، اما براي 
شود يا  تكيف، تبدل، تمثل، محفوظات را هم شامل ميشود كه آيا  شود، دراينجا يك سئوال مطرح مي او علم حاصل مي
نمايد حتماص تكيـف،   گوييم در آن هدف و انگيزه اي كه فاعل را به حفظ كردن اين قواعد تحريك مي نه؟ در پاسخ مي

تبدل، تمثل وجود دارد، به عبارت ديگر د رهمان بخشي كه فاعليت دارد (يعني فاعليت در رسيدن به منافع خاص) در 
كنـد تـا بـه يـك      ن قسمت حتماً تكيف، تبدل، تمثل خواهد داشت، يعني تولي به واليت اجتماعي خاصي پيدا مـي هما

صـورت  » عامليـت «عامليت خاصي موفق شود يعني در كنار يك واليت اجتماعي براي يك نحوه تصرف خاص، فاعليت 
 ».تصرف«به معناي » ليتعام«و » پذيرش«به معناي » قابليت«، »تعلق«به معناي » فاعليت«گيرد  مي

گيرد، يك انگيزه اي وجود دارد كه آن انگيزه،  به هر حال در كليه بكارگيرها واستفاده هائي كه از فرمولها صورت مي
مبدأ فاعليت است، واين فرمول بعداً در راه آن انگيزه بكار گرفته خواهد شد، بنابراين (اين فرمول) بـه مثابـه ابـزاري در    

 ي و تحقق انگيزه خاصي است.رسيدن به دف خاص
شود فاعل، نسبت به نفعي كه از اين فرمول دارد و متصـرف   پس يك فاعليتي از زاويه روانشناسي است كه گفته مي

گويندعلم جهت ندارد تكيه به معناي كاربردي  در آن است تكيف، تبدل، تمثل دارد در عرف مصطلح موجود نيز كه مي
توان آن را از ديگران فرا گرفته و در جهت صحيح و بـراي   لم مانند آچار فرانسه است ميشود ع آن دارند اينكه گفته مي
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رسيدنب ه اهداف اسالمي بكار برد، در مقياس بسيار كوچك چنين مطلبي صحيح است زيرا وقتي كه شما در تخصيص 

 آن متصرفيد.يك چيز تصرف كرده و آن را در جهت خاصي بكار گرفتيد، شما در مقياس بسيار كوچك، در 
به طور مثال قبل از انقالب، در ميكروفون رسانه هاي گروهي مانند راديو، تلويزيون درسال به مقدار بسيار كمي مدح 

شد در حالي كه د رهمان موقع نيز علماء مـذهب و   و مرثيه اهلبيت عليهم السالم و يا سخنراني هاي مذهبي پخش مي
بودند، اما هيچ گاه در ميكروفون صدا و سيما، صـحبتهاي آنـان   » حفظهم اهللا«بزرگاني هم چون آيت اهللا جوادي آملي 

شد و بيشتر خواننده هاي باطل و فواحش و يا سخنراني هاي دربار بودند كـه آن را اشـغال كـرده و     ضبط و پخش نمي
كرديم تمام طي تقسيم ميكردند، اگر در جامعه آن روز مردم را به سه دسته متأله، ملحد و التقا واليت كفر را توريج مي

اين امكانات تبليغي، تريبونها و رسانه هاي گروهي در اختيار ملحدين و التقاطي ها و فسـاق بـود در حـالي كـه بعـد از      
انقالب قضيه كامالً بر عكس شد هاست، بگونه اي كه االن فساق و منافقين آرزو دارند كه براي لحظه اي هم كـه شـده   

 ا و سيما كمي صحبت كنند.پشت تريبونها و يا در صد
به هر حال چون تخصيص ها عوض شده است به يك نسبت ضعيف شما توانسته ايد فاعليت كـرده و در كـاربرد آن   
تكنولوژي متصرف شويد. اما اگر در مراتب باالتر يعني در اصل تكنولـوژي و منطـق، روشـها و تئوريهـا متصـرف شـويد       

 نماييد.روشن است كه آن را دگرگون مي
 ـ حضور تصرفي فاعل بواسطه تبعيت (تولي) از نظام واليت اجتماعي (جامعه شناسي علم) ب

نمايد به يك ولي، تولي فرهنگي پيدا كرده و فاعليت دارد. و بـه   كسي كه قانون و قاعده اي را از بر كرده و حفظ مي
 واهد بود.دليل اين كه فاعليت دارد قابليت او نيز حضور داشته لذا تبعيت صرف و محض نخ

اين نكته نيز شايان توجه است كه اگر بخش روانشناسي علم با بخش جامعه شناسي آن تداخل پيدا كنـد و قـاطي   
 شود بگونه اي كه نتوان آن ها را به درستي از هم تفكيك نمود، قطعاً دچار اشتباه خواهيم شد.

يابي به تمدن خاصي ايجـاد شـده اسـت،    يك نظام واليت اجتماعي خاصي يا ابزار تصرفي خاصي براي تحقق و دست
خواهيم دركنار اين نظام واليت اجتماعي به نفع خاصي برسيم، بايد بگونه اي كه هم خود و هم جامعه از آن متنفع  مي

شوند در علوم تصرف كرده و به صورت كاربردي از آن استفاده نماييم، به نسبتي كه مصرف كننده علم و فرمول هستيم 
دا كرده و تابع آن واليت شده و متصرف فيه آن ولي فرهنگي گرديده ايم، در اين قسمت صحيح است كه تولي به آن پي
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گفته شود ولي فرهنگي در شما متصرف بوده و شما نسبت به او در تبعيت محض بوده ايد، اما يادگيري و فراگيري ا ين 

شود، بـراي رسـيدن بـه     م به ولي فرهنگي پيدا ميعلم داراي منافعي است، يعني اين تولي و تبعيت، كه در فراگيري عل
اهداف و نتايج و منافع خاصي است كه منظور نظر است، لذا نسبت به انتفاع و بهره برداري از آن علوم فـرد، هـم داراي   

، »عامليـت «و » قابليـت «، »فاعليـت «بوده و هم نسبت تأثير خود را در نظـام واليـت، در   » تمثل«و » تبدل«، »تكيف«
كند، لذا صحيح است گفته شود كه اين فرد در نظام فاعليت اجتماعي حضور پيدا كرده است، درست است كه  ميمعين 

او در توليد فرمول هيچ گونه سهمي نداشته و نسبت به يادگيري آن در تبعيت محض بوده است اما در عين حال تـولي  
و با تولي خود، آن واليت را به نسبت، سنگين نموده  به واليتي كه اين فرمول حاصل توليدات آن واليت است پيدا كرده

 است.
نمايد. بـه   يعني موج تمايالت اجتماعي كه  نسبت به اين علوم وجود دارد حضور اين فاعل سهمي از تأثير را ايفا مي
اجتمـاعي  عبارت ديگر اين فاعل به دليل اينكه مصرف كننده قواعد و فرمولهاي آنان بوده يك نسبت تأثير در تمـايالت  

داشته، هم نسبت به نظام فاعليت، قابليت پيدا كرده و هم در بكارگيري اين فرمولها عامليت داشته است. بنـابراين ايـن   
 كند.فاعليتي است كه درنظام واليت اجتماعي پيدا مي

 ـ تأثير جامعه در پيدايش علم  ١ب ـ 
 الف ـ تأثير جامعه در ايجاد قدرت فاعليت 

ست كه علم را صرفاً در شكل انسان شناسي مالحظه ننموده و تـأثير جامعـه را نيـز در آن لحـاظ     از دو جهت الزم ا
نماييم، يكي اينكه منشاء قدرت را فقط منحصر در فاعليت بريده زا فاعلهاي ديگر ندانسته و قدرت را منسوب بـه نظـام   

 فاعليت نموده ايد.
 شود علم در آن توليد ميب ـ تأثير جامعه در ايجاد جاذبه اي از تمايالت كه 

ديگر اينكه براي نظام جامعه نيز يك جاذبه و تمايالتي را اثبات كرده ايد كه اين تمايالت درست مانند نيروي جاذبه 
 شود.زمين (در مشخص كردن نسبت بين اشياء) ربط بين انسانها را مشخص كرده و علم، در آن توليد مي
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است كه قدرت طرح مسائل جديـد فرهنگـي و تئوريهـاي جديـدي را پيـدا      يعني انسان به زور وقدرت آن تمايالت 

كند، به عبارت ديگر به زور و پتانسيل همان تمايالت است كه ولي اقتصادي از ولي فرهنگي و ولي فرهنگي از ولـي   مي
 نمايد.سياسي نيازهاي جامعه را تغذيه مي

 آيد وجود مي، يك تكليف اجتماعي است كه در جاذبه اجتماعي ب»تئوري«ـ 
يابـد،   در جامعه به منزله تكليف اجتماعي است كه از بوجود آمدن زمينه هاي خاص جوشش مي» تئوري«پيدايش 

يعني در فضاي ديگري كه آن قدرت وجود نداشته باشد پيدا شدن چنين تئوري و فرضيه اي بي معناست، پيدايش اين 
تواند بوجود بيايد، بـه طـور مثـال، اگـر كسـي       هر شرائطي نمي تكيف، تبدل، تمثل به عنوان يك احتمال براي فرد، در

كردنـد؟ يـا مـثالً    كردند لوازم و ابزار و وسائل شوفاژ را چگونه تهيه مـي  بگويد انسانهائي كه پانصد سال پيش زندگي مي
 نمودند؟ مي كردند چگونه آن راحل گفته شود انسانها پانصد سال پيش، اگر اشكال فني در ماشين سواري خود پيدا مي

يابد كه اين سئواالت موضوعاً منتفي است، يعني اساساً  پاسخ به چنين سؤاالتي روشن است، زيرا بسادگي انسان مي
در پانصد سال پيش شوفاژ يا ماشين و ياهر تكنولوژي پيشرفته امروزي وجود نداشته است كه الزم باشد انسـانهائي در  

ه در آن زمانها وسائل و ابـزاري متناسـب بـا همـان شـرائط و ميـزان نيازهـا و        پي رفع مشكالت ناشي از آنها باشند بلك
 نمودند. تمايالت آن موقع مردم بوده كه مشكالت آنرا نيز متناسب با همان ظرفيت، بر طرف مي

گيـرد، تمـايالت    همه صحبت در اين است كه پيدايش يك فرضيه و تئوري در يك تمايالت و شـرائط خاصـي  مـي   
اً بر روي ادراكات فرد در پيدايش فرضيه ها و كيفيت يافتن تعلقات و تبديل شدن فاعيت به نفوذ در ابزار اجتماعي حتم

 اثر دارد.
است كه حتماً نظام واليت اجتماعي در زيربناي تئوري سـهم بسـزائي را ايفـا    » تكيف اجتماعي«، »تئوري«بنابراين 

 كند. مي
است كـه در  » تمثل اجتماعي«يا » نسبتها«است و بعد از آن پيدايش » تبدل اجتماعي«يا » روشها«بعد از تئوريها، 

شود و بايد مورد بحث قرار بگيرد. همه اين امور مربوط به جامعه بوده و به هيچ وجه توليد فردي نيسـت،   علوم پيدا مي
 اجتماعي است.توان گفت كه شناخت يك امر صرفاً فردي و انساني است بلكه شناخت و علم حاصل فاعليت لذا نمي
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البته دراين قسمت نيز انسانهاي برگزيده اي كه حاكم بر تاريخ و تكوين و تشريع هسـتند وواليـت كـون و مكـان را     

 باشد.دارند هميشه مستثني بوده و نحوه علومشان از سنخ انسانهاي مادون نيست چون واليتشان نيز از اين سنخ نمي
 واليت آن جامعه بوده و تصرف در علم نيز از اين طريق استژـ تبعيت از تأثير جامعه، تولي به  ٢ب ـ 

بنابراين همانطور كه گفتيم، ميزان تأثير فاعل در يادگيري و فراگيري قواعد و فرمولهـا، در كـارائي و كـاربرد آن در    
 جهت خاص و بهره برداري از آن است.

در دگرگوني خود آن فرمول است يا دگرگـوني در   در اينجا فاعليتي كه دارد به معناي تولي اسثت اما آيا اين تولي،
كارائي است؟ اينجا نكته اي است كه بايد دقت شود، اين دگرگوني صرفاً در كارائي نيست و به دگرگوني در فرمول نيـز  

انجامد، يعني يك وقت شما با فاعليت خود از طريق جامعه در توليد تئوري سهم داريد، به عبارت ديگـر يـك وقـت    مي
دهيد يك وقت توسعه قـدرت انسـان را منـوط بـه توسـعه       انسان را بريده از جامعه مورد آزمايش و دقت قرار ميقدرت 

دانيد. (در جلسات قبل اين مطلب را متذكر شديم) اگر گفته شد كه توليد علم، اجتماعي است و ايـن   قدرت جامعه مي
ا توسعه قدرت اجتماعي، مسائل جديـد طـرح شـده و    توليد، درتوسعه قدرت اجتماعي مؤثر است به اين معنا است كه ب

گيريد يعنـي در آنجـائي كـه شـما در يـادگيري فرمولهـا،       توانائي شما در فاعليت باال رفته و در فضاي جديدي قرار مي
 كنـد  تبعيت داشته و به عبارتي تولي به آن ولي فرهنگي پيدا كرده بودند، اين تولي شما، زور و قدرت نظام را زيادتر مي

شود كه ولي فرهنگـي،   يعني با مصرف كردن آن علوم در توسعه قدرت نظام، تأثير داشته وا ين توسعه قدرت، سبب مي
تصرفكرده و تئوري جديدي را مطرح نمايد، بنابراين شما از طريق تولي به واليت فرهنگي در توليدات آن ولي فرهنگي 

نيد، هر چند كه سهم شما سهم ناچيزي است. حال آنچه را كه امروز ك مؤثر بوده لذا در توليد قانون سهم تأثير پيدا مي
شود حتماً فاعليت دارد، فاعليت فاعل در خواستم متذكر شوم اين بود كه آنجايي كه براي فاعل معناي علم پيدا مي مي

دارد متقوم  آن تئوريسين كه واليت و سرپرستي فرهنگي را» تمثل«، »تبدل«، »تكيف«به » تمثل«، »تبدل«، »تكيف«
نمايد، (حال اعم از اينكه واليت الهيه يا واليت  است. زيرا فاعل، با فاعليت و تولي خود نظام واليت فرهنگي را تقويت مي

باطل باشد) اين تولي حتي در خود اين يادگيري و شكل يافتن ذهن جريان دارد يعني در تكيف، تبدل، تمثل، فكـر را  
توان گفت تولي تمثلي پيدا كرده است، كه درباره آن بعداً  آورد كه در اين صورت مي ميبگونه اي به شكل آن قانون در 

شود يعني اگر انسان در برابر  صحبت خواهيم نمود. كه اگر در تصميم گيريها، تولي سياسي نباشد، هرج و مرج پيدا مي
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اني مضطرب و متلون است كه اگر ايـن  هر گونه فشار خارجي، دائماً متأثر شده و موضعش را عوض كند اين انسان، انس

رسد، حال براي جلوگيري از اين حالت، حداقل  تلون در اوصاف، عموميت پيدا كند، شخص به حال جنون و ديوانگي مي
نفوذ را الزم دارد، يعني الزم است يك چيزي را محور قرار داده و امري را حول آن محـور جريـان دهـد تـا يـك نحـوه       

يابد همين امر در بخش فرهنگي نيز وجـود دارد، شخصـي كـه دچـار     ذا تولي سياسي ضرورت مياستقراري پيدا كند ل
كنـد كـه   بيماري ترديد و تشكيك است احتماالت مختلف و تطريق آن احتماالت بحدي بر اين شخص غلبـه پيـدا مـي   

ز دچـار حالـت جنـون    نمايد اين چنين شخصي ني قدرت جمع بندي و انتخاب و رسيدن به يك نتيجه را از او سلب مي
شود. اين امر نه تنها در فرد، بلكه در جامعه نيز قابليت وقوع دارد همانطور كه يك مجموعه، اگر نخواهد بـه صـورت    مي

ملوك الطوائفي اداره شود بايد در امور سياسي، واليت و تولي را بپـذيرد و اال رانـدمان جمعـي حاصـل نشـده ونيروهـا       
ر امور فرهنگي نيز براي جلوگيري از تشـتت احتمـاالت و تحليلهـا بايـد واليـت و تـولي       نمايند، دهمديگر را خنثي مي

فرهنگي را بپذيرد اگر واليت فرهنگي را پذيرفت ميتواند در فرهنگ كار كند. اساساً فرق بين كـار فـردي و جمعـي در    
ك قسـمت ديگـر را نفـر    همين است، فرهنگ كار جمعي به اين نيست كه يك قسمت از كتاب را يك نفر بخواهـد و يـ  

ديگر، اين گونه عملكردن، عملكردن فردي است ولو اينكه هر كدام از اين افراد روي آن مطلب مالّ شوند ولي كار جمعي 
صورت نگرفته است كار جمعي اين است كه يك كار به طور متقوم انجام پذيرد يعني كار من به كار شما و كار شما به 

شود كه داراي يك پيش فـرض اسـت كـه ايـن     دا كند. به طور مثال يك فرضيه ارائه ميكار من مربوط شده و تقوم پي
دهند، به طور مثال رابطه پيش فرض، گروههاي مختلفي، آزمايشگات مختلفي را از جوانب مختلف، بر روي آن انجام مي

نمايد بعد با برنامـه   گزارش مي اين اصل مفروض را با نور يا با صوت، با حركتهاي مكانيكي با حرارت سنجيده، نتيجه را
نمايد حاصـل ايـن گزارشـات كـه در ابـواب مختلـف مـورد         دهند هر گوه مشاهدات خود را اعالم مي ريزي كه انجام مي

آزمايش قرار گرفته است بايد مؤيد همديگر باشند، يعني آزمايشات اين فرضيه مورد نظر در باب نور با آزمايشـات ايـن   
. با يكديگر را تأكيد كند تا اين فرضيه و تئوري تأييد شده و مورد قبـول واقـع شـود و اال باطـل     فرضيه در باب صدا و ..

است، هر چند كه گروهها و كمپ هاي مختلف تحقيقاتي هر كدام به تنهائي، كار خود را بخوبي انجام داده باشند ولـي  
ه را در موضوعات مختلف آزمايش نموده اند به دليل اينكه گزارشات رسيده از واحدهاي مختلف تحقيقي كه  اين فرضي
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مؤيد يكديگر نيستند بنابراين اين تئوري كارائي نداشت و بايد آنر ا تغيير داد، زيرا صحيح بودن اين آزمايش م نوط بـه  

 نماييم. اين است كه آزمايشات ديگر او راتأييد كند. با مثالي ديگر، مطلب را روشن تر مي
شود كه بيماري اين شخص،  نويسد در مالحظه جواب آزمايش متوجه مي زمايشگاه مينسخه اي را كه پزشك جهت آ
آزمايش درست جـواب داده و پـنج تـا آزمـايش      ٤آزمايشي كه نوسته،  ٩داده زيرا، از  آن بيماري نيست كه احتمال مي

اسـت، در ايـن صـورت     غلط جواب داده است اين بدين معني است كه پنج تا از آزمايشها آن احتمـال را تأييـد نكـرده   
كند. يعني يـك بيمـاري را از طريـق ده اثـر دنبـال       نويسد و احتمال بيماري ديگري را مطرح مي آزمايش ديگري را مي

كند كه اگر هر ده اثر و ده آزمايش آن بيماري را تأييد كرد صحت آن بيماري اثباتشده و پزشك شروع بـه معالجـه    مي
ن است كه صحيح و غلط بودن يك تئوري به مالحظه جداگانه تست ها وآزمايشـات  نمايد. بنابراين صحبت در اي آن مي

 نيست بلكه با هماهنگي امور و تأييد همه جانبه ممكن است (همچنان است در تمايالت و تصرفات).
 ـ فاعل به ميزان تولي (كيفيت) متصرف (عالم) است

خودش و غير دخالت داده وانعكاسش را هم خود به  حاصل اينكه اگر شما فاعليت اين فرد را در نفس قدرت تمثلي
تولي دانسته  تبعيت را هم با فاعليت توأم بدانيد (يعني جبراً واقع نشود) معناي حضـور تصـرفي فاعـل مشـخص شـده      

 است.
ي كند، به همان ميزان متصرف است و در مورد جامعه نيز به ميزان تول يعني فرد به ميزاني كه نيابت از موال پيدا مي

كند، بنابراين در تولي تمثلي خود حضور داشته و حضورش نيز  تمثلي فرد از ولي فرهنگي اجتماعي، از ايشان تغذيه مي
 به فاعليت خودش است يعني همان فاعليتي كه در تولي تمثلي دارد.

اگـر بخواهيـد    كنيد، اما به عنوان مثال در يادگيري قواعد جدول ضرب شما تولي به ولي فرهنگي اجتماعي پيدا مي
خودتان ولي باشيد و قاعده درست كنيد و بخواهيد در نظام فرهنگي جائي داشته باشيد منوط به اين است كه بتوانيـد  

 درمسائل جدول ضرب و روشها و يا مباني آن تصرف نماييد.
 »حضور مجرد لمجرد«است نه » حضور فاعليت«ـ تاريخ علم، گواه اين مدعاست كه علم 

هه اي مطرح شود كه چون سهم تأثير اين فاعل در وسعه فرهنگ جامعه بسيار ضعيف است بنابراين ممكن است شب
توان براحتي تقدم عالم را برعلم و تأخر معلوم را بر عالم  نسبت به علوم، بيشتر حالت يادگيري و آموزش را دارد لذا نمي
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در توسـعه فرهنـگ بسـيار ضـعيف اسـت امـا        گوييم بله، درست است كه سـهم تـأثير ايـن فـرد     پذيرفت، در پاسخ مي

خواهيم بگوييم همانطور كه نظام واليت اجتماعي در پيدايش علم، نسبت تأثير اصلي را داراست امـا توسـعه واليـت     مي
توان گفت كه تـاريخ علـم از تـاريخ بشـر و      فرهنگي اجتماعي نيز منوط به نظام واليت فرهنگي تاريخي است يعني نمي

ني است با مالحظه سير تغيير و تحوالت علمي در تاريخ (مثالً تاريخ اروپـا) تـا زمـاني كـه اروپائيـان      واليت بشرجدا شد
كردند قدرت تحرك محدودي را داشتند، از  منطق تجريدي را بر پيش فرضهاي طب يا پيش فرضهاي فيزيك حاكم مي

فلسفه و فرضهاي ذهني كردند بـه يـك   آن وقتي كه منطق تجريدي را منوط به يك بخش از ادراكات مثالً منحصر در 
را پذيرفتند يعني تحـوالت  » نسبت«نسبت توانستند در زمينه كارائي هاي عيني تحوالتي را انجام دهند و از زماني كه 

 را در رياضيات و روش محاسبه بشر وارد كردند، محاسبه ها تغيير كرده قدرت تصرفات و تجربه ها نيز تغيير نمود.
شود بلكه در نمي» حضور مجرد لمجرد«م را به صورت تاريخي هم مالحظه كنيم، هيچ گاه به معناي بنابراين اگر عل

 تاريخ علم نيز حضور فاعليت تاريخي در ابعاد علم اصل است.
مالحظه سير تغيير و تحوالت تاريخي در علم، پيشرفتهائي را به دنبال داشته است كه اين توسـعه فعاليتهـا كاشـف    

 بشر به طور ناگهاني عقلش زياد شده است. ازاين نيست كه
بنابراين در واليت تاريخي صحيح است كه كليه تجارب بشري و ادراكاتي را كه پيدا كرده منوط به سير نظام واليت 

 تاريخي بشر دانست.
 شود نه به تبع عليت.جوهره مطلب اين است كه از نظر فلسفي، علم به تبع فاعليت ايجاد مي

 ور تصرفي فاعل تصرفي در توليد علمـ چگونگي حض ٢
 تواند باشد (مسائل مبادي روشهاي علوم)ـ متصرف فيه فاعل در توليد علم، سطوح مختلفي از موضوعات مي

ممكن است كه موضوع مورد تصرف، واليت تمثلي باشد، يعني سرپرستي تمثالت اجتماعي، در اينجـا نيـز فاعليـت    
ساده، در اينجا نيز فاعليت شما موجد است اما نه ايجاد منفعت خاصـي كـه از    شما حضور دارد ولي نه حضور كاربردي

-آيد، بلكه در اينجا شما تصرف درابـزار مـي   كاربرد يك علم به وسيله تولي به نظام واليت فرهنگي اجتماعي بدست مي
شود و حضور شما نيـز   ميشود، در توليد ابزار منصبتان، منصب واليت نماييد، ابزار كه عوض شود، كل جامعه عوض مي

در تمامي افراد مصرف كننده اين فرمول و يا قاعده اي كه شما ايجاد نموده ايد، وجود دارد يعني فرمول شما به وسيله 
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-شود قدرت پيـدا مـي  شود و تصرفات اجتماعي بزرگي كه به وسيله آن واقع مي افراد ديگر و تعلقاتي كه به آن پيدا مي

 كند. 
موضوع متصرف فيه شما مسائل علوم باشد گاهي مبادي علوم  گاهي نيـز اصـل روشـهاي علـوم     گاهي ممكن است 

 گيرد. است كه مورد تجزيه و تحليل و تبدل شما قرار مي
گيرد گاهي از علوم نازله است يعني تصرف در تمـايالت اقتصـادي مـردم     آن علمي نيز كه مورد تصرف شما قرار مي

گيـرد و گـاهي    ا تمايالت تمثلي اقتصادي نيست بلكه تبديل در فرهنگ صورت مياست، گاهي موضوع متصرف فيه شم
نيز موضوع مورد تصرف شما واليت ونظام واليت و روش تولي است اگر روش تولي به عنـوان بـاالترين موضـوع، مـورد     

قصـتادي و  بحث قرار گرفت طبيعي است هك روش تمثل كه روش توليدات فرهنگي است و بعد از آن روش توليـدات ا 
گيرد. حساسيت شما نسبت به امر واليت طبيعتاً بايد از حساسيت  تصرف در فاعليتهاي تبعي است به تبع آن شكل مي

تواند هم و غم خود را روي مسائل جزئي  شما نسبت به امر فرهنگ و اقتصاد جامعه بيشتر باشد، به طور مثال انسان مي
فرضاً نسبت به گران فروشي يك بقال سر كوچه حساس باشد و به مقابلـه   قرار داده و نسبت به آنها حاسيت نشان دهد

با او بپردازد و كار دعوا و شكايت را به دادگاه و كالنتري بكشاند و هم وقت خود را صرف مقابلـه و محاسـبه و تزكيـه و    
مرد بقـال، بـراي او درس    افتد كه براي جلوگيري از گران فروشي اينتهذيب اين فرد بقال بگذارد گاهي نيز به فكر مي

اخالق گذاشته و او را با خود به كالسهاي عرفاني ببرد اين يك نحوه برخورد است، و يك نحوه برخورد ديگر در مباره با 
گرانفروشي اين است كه فرد فكر ارزان شدن ارزان و بهبودي وضع اقتصادي مردم باشد، يك موقع نيز به فكر بهبـودي  

تد و يك وقت نيز به دنبال بهينه كـردن وضـع تـولي جامعـه بـه واليـت الهيـه اسـت، يعنـي          اف وضع فرهنگي مردم مي
دارد از اين مطلب ناراحت است كه چرا مردم الگوي مصرفي كفار را  حساسيت خود را روي وضعيت تولي مردم ابراز مي

ه و حتي روش مديريت و واليـت  دارند و به عنوان علم، روش زندگي و توليد و توزيع و مصرف كفار را پذيرفت دوست مي
و سرپرستي رشد را از آنها پذيرا بوده اند!!؟ ناراحت است از اين كه چـرا مسـلمين در امـور عينـي و اجتمـاعي ديـن را       
كنارگذاشته و سرپرستي رشد را بدست متفكرين كافر سپرده اندو اسالم را منحصر در كتابخانه ها و سمينارها و مراكـز  

 موده و در همه شئون زندگي، در مقابل طرحهاي كفار سر خم نموده اند.سخنراني و منبرها ن
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حال اگر موضوع مورد تصرف شما اين امور مهم و حل اين معضل اجتماعي باشد و از اولياء نعم نيـز تقاضـي كمـك    

بات كـاربردي و تناسـ  » تعـاريف «نماييد، آن وقت فعل شما تصرف در يك قاعده و فرمول نيست بلكه تصـرف در كليـه   
در نظـام  » تعريـف «شويد ولـي منزلـت آن   » دو تعريف«يا » تعريف«جامعه است، هر چند شما موفق بهتصرف در يك 

تمثل، گاهاً منزلت رفيعي است، اگر تعريف مورد تصرف شما يك تعريفي است كه كل سازماندهي نظام تمثل را زير ورو 
قدر سير شود لوازم آن را بايد تغيير دهـد طبعـاً بـا آن     كند كه متناسب با آن جهت نيز هر كرده و جهتش را عوض مي

تعريفي كه از مسائل كوچك علوم بوده و فقط در يك تعريفي بناست مطلبي را اثبات كـرده و تمـدنش را بكـار بگيـرد،     
بسيار فرق دارد، آيا تصرف شما در تعاريف، تصرف بسيار مختصري در يك ساختمان بـه منظـور تعميـر آن سـاختمان     

شود؟ آيا منزله تأسيس ساختمان جديد است يا بـه منزلـه تأسـيس     يا اينكه منجر به زير و رو شدن آن بخش مياست 
ساختمان سازي جديد است كه اساساً مواد و شرائط و مكان بنا كردن آن ساختمان يعنـي اسـكان و سـكون و همـه را     

 عوض كرده است!!؟
گونـه باشـد كـه حضـرت در مناجـات الـذاكرين بـه آن اشـاره         رسد كه جهت گيري ما بايد همـان   البته به نظر مي

رسد كه اول هر كاري را  در ديدار ابتدائي به نظر مي» كنيم خداوند من از هر لذتي بغير ذكر تو استغفار مي«فرمايند:  مي
كديگر قرار داده اگر انسان با نام خداوند شروع كند مطلب تمام است اما نكته اينجاست كه اين عبارات دعا را قيد براي ي

و بعـد نيـز   » و لـك راحـه بغيـر انسـك    «فرمايند:  شود. مي و آن وقت مالحظه كند طبعاً مطلب بگونه اي ديگر معنا مي
 ».و من كل سرور بغير قربك«فرمايند:  مي

كند يا  به طور مثال شما در نوشيدن آب حواستان به رفع عطش يا حواستان به موال؟ آيا آب است كه رفع عطش مي
اينكه آب نيز، خود به منزله يك ظرف ديگري است يعني داراي خاصيتي است كـه مالئـم بـا رفـع تشـنگي و صـاحب       
شماست. يعني خود آب نيز يك ظرفي است كه مبين احتياج شما به رحمت خداوند است جوهره احتياج، احتيـاج بـه   

 شود. اصل نميقرب است كه البته خود اين مطلب و حتي علم و توجه به آن نيز بزودي ح
اگر اين امر بخواهد در جامعه يك نظامارزشي خاصـي  » و من كل شغل بغير طاعتك» «و من كل سرور بغير قربك«

را ايجاد كند كنه آن بايد چه چيزي باشد؟ و چگونه بايد درمفاهيم علوم جاري شود؟ چگونه سرور التفات به اصطالحات 
 تواند سرور قرب باشد؟مي
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من كـل لـذه بغيـر    «ف خالص كردن قصد، امكان پذير است يا اينكه خالص نمودن قصد به معناي آيا اين امر به صر

 متذكر بودن است نه اينكه اصالً انسي به اين پيدا نشود. » ذكرك
من كـل سـرور   «و » من كل راحه بغير ا نسك«نشود و توجه به مفاهيم ديگر ه باشد يعني » ذكر«اگر تنها اكتفا به 

شود سرور قرب باشد، (درست مانند وقتي كه نمـاز   د كنه فعل بگونه اي باشد كه سروري كه حاصل ميباي» بغير قربك
 خوانيد) در اين صورت بايد هويت علم و هويت تعريف و  كالً هويت ابزار تصرفي شما، عوض شود. مي

 ـ پاورقي: 
 ـ تفاوت اصالت شرايط و اصالت واليت در تبيين نحوه  تأثير شرايط در فرد 

ايم اصالت را به شـرائط داده ايـم يـا اينكـه     يك سئوال اين است كه آيا با تعريفي كه براي علم و تهذيب طرح كرده
گويد كه فاعليت را اصل نداند. در حالي  ايم؟ پاسخ مطلب روشناست. اصالت شرائط را كسي ميفاعليت را اصل قرار داده

ولي حاكم بر نظام واليت نبوده و نظـام واليـت حـاكم بـر امكانـات      كه فاعليت حكومت بر شرائط دارد در نظان واليت، 
است، در حالي كه اصالت شرائط منسوب به كمونيستها است. نه علم و نـه تهـذيب هـيچ كـدام تحـت شـرائط صـورت        

 توان انسان مهذب را به رهبانيت و غارنشينان راهب نيز لقب داد گر چه كـه در ميـان شـهر تهـران     گيرد، البته مي نمي
باشند ولي طبعاً انسانهائي كه بتوانند نيابت از مواليشان را در همه شئون جامعه جاري كنند هيچ گاه به معناي اصالت 

توانـد   شرائط نبوده بلكه آنان حكومت بر شرائط دارند، اين به معناي اصالت دادن به واليت و انسان اسـت و انسـان مـي   
كند. به طور مثال در تركيب آرد و شكر و روغن اگر نسبت و عيار تركيبي  شرائط را عوض كرده و آن را الهي و يا مادي

شود كه دو خصوصـيت مختلـف   آنها عوض شود در يك تركيب و نسبت حلوا و در يك شرائط تركيبي ديگر سوهان مي
هـي يـا   ها و ضرائب فني را در جامعه تغيير دهيد ممكن اسـت جامعـه را ال  دارند، صحبت در اين است كه اگر تخصيص

رساند نه محكوميت اگر خواستيد علـوم و ابـزار كفـار را آورده و     مادي كند و اين دقيقاً معناي حاكميت بر شرائط را مي
توانيد رنگ و روغن اسالمي به آن بماليد، رنگ و روغن اسـالمي بـه ايـن     نظام مديريت متناسب با آن را هم بياوريد مي

خواهـد دسـتور    باشد يعني مديريت عاليه اي كـه مـي  » معادالت كينز«ش معنا است كه بانك ضريب فني سياستگذاري
انتشار يا جمع آوري اسكناس را بدهد بگويد نسبت بين بازار كاال و بازار پول و بازار كار و سرمايه را مالحظه كـن، ايـن   

ان همـين تعريـف را در   تـو  گفته اگر بود اينگونه عمل بكن، تعريف بحران را اينجوري بكن كه مي» كينز«نسبتهايي كه 
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قالب اسالمي به صورت عقد مضاربه انجام داد. خدا رحمت كند امام رضوان اهللا تعالي را كارشناسها هر چه كردنـد كـه   
بگويند اين بانك اسالمي شده ايشان حاضر نشد و نپذيرفت روزي كه مسئولين بانك مركزي و سازمان برنامـه خـدمت   

ده اي هم پهلوي دو نفر از فضالي رده باال كـه در شـوراي نگهبـان هسـتند تمـاس      ايشان رفتند با اينكه يك سال وخر
داشتند، باز امام فرمود فضال و متخصصين دسـت مـا را بگيرنـد و ازايـن بيچـارگي نجـات دهنـد. در حـالي فعـالً الزم          

اين بـه دليـل اضـطرار    گفتند  گفتند اين اسالمي است. مي دانستند پول گذاشتن در بانك و تقويت دولت را ولي نمي مي
را » معـادالت كيـزن  «خـواهم   است و ما به آن مبتال هستيم و مجبوريم عمل كنيم. شما اگر بخواهيد بگوييد مـن مـي  

بردارم معنايش اين است كه نظام تخصيص اعبتاراتتان راعوض كنيد، نظام گردش پول اگر بخواهد عوض بشـود محـال   
عوض شود. الگوي توليد و توزيع مصرف بايد عوض شود. الگوي توليـد و   است كه با حفظ نظان توليد نظام گردش پول

توزيع مصرف اگر بخواهد عوض شود بايد الگوي كوچك آن، يعني مديريت خرد كارخانه نيز عوض شود. مديريت خـرد  
د بـه  شـو  گويـد: مگـر مـي   ترسد، مي كارخانه اگر بخواهد عوض شودبايد فكري به حال خود كارخانه كرد گاهي آدم مي

شود دوباره برويم خر سـواري كنـيم!!! چـه كسـي      كارخانه دست بزنيم همه علوم را بخواهيم درست كنيم!! اين كه نمي
گفته برويد خرسواري كنيد!!! مگر آنها (كفار) چهار تا چشم داشتند چهار تا شاخ داشتند كه اينها را درست كردند!! شما 

شود هم خمر درست كـرد و هـم شـيره، كسـي      سي بگويد آقا از انگور ميكنيد. مثل اين كه ك رويد و درست مي هم مي
شود كار ديگري كرد! همين كه آنها درست كرده اند انشاء اهللا يـك   كنند مگر مي بگويد همه دنيا دارند خمر درست مي

ع عـالم تكـوين   خواهيد بگوييد مجودات طبيعي به تبع كفار نيستند و به تب خوريم. شما مي كنيم و آن را مي كارش مي
توانيد يك جـور تركيـب   شود اينها را ابزار پرستش خدا و يا ابزار طغيان قرار داد مي هستند اما صحبت اين است كه مي

شود مقصد را توسعه رفاه مـادي قـرار داد   درست كنيد كه حاصلش تسوعه زمينه براي پيدايش حاالت الهي باشد و مي
اتخـذت الههـم هـواء و    «كنيد يعني توسعه شهوات و بگوييد دي هم برايش مييعني در راه توسعه رفاهي كه تعريف ما

 »كان امره فرطا
 والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته



 



١٧٨٦ 
 فلسفه اصول مباني نظام واليت
 موضوع: تأثير جامعه در علم

 دوره: سوم
 ١٦/١١/٧٠ تاريخ:

 ٥٨جلسه: 
 

 فهرست:
 ): كيفيت حضور و فاعليت مادون در علم آموزشي ١اصل بحث(

 مقدمه:
 ـ برخورد فاعل با ديگر فاعلها در نظام به يك صورت نيست  ١
 بر مبناي واليت » آموزش«ـ معني  ٢

 اصل بحث: كيفيت حضور مادون در علوم آموزشي
 ادون در نحوه تصرف مافوق حاضر است ـ در آموزش فاعليت يك طرفه نيست بلكه م ١

 ـ حضور هم در تولي و هم در تصرف وجود دارد 
 ـ حضور در تولي و حضور در تصرف با هم متفاوت است 

 ـ حضور شخص فاعل براي تصرف در مادون الزم نيست  ٢
 ـ تشابه فاعليت مادون با فاعليت مافوق نشانگر حضور مافوق است 

 ق تنها در تمثل ديگر فاعلها مؤثر نبوده و اشكال مختلفي را داراستـ حضور تمثلي فاعل مافو ٣
 ـ فاعل به نسبت واليت و تولي (نسبت بين تبعيت و تصرف) حاضر (عالم) است ٤
 ـ حاصل شدن علم در تبعيت (تولي) به معني پذيرش كاشفيت براي علم نيست  ٥

 ـ متولي بودن غير از كاشف بودن است 
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 شدندنبياء در استفاده از تجارب بشري متولي به غير مي): آيا ا٢ـ اصل بحث(

 الف ـ در سطوح مختلف رشد، تكاليف مختلف است 
 ـ رشد و كمال جامعه براي ارسال دين خاتم الزم است  ١

 ـ به حسب منطق تجريدي اگر دين خاتم از ابتداي تاريخ بشر نيايد تفويت مصلحت شده است 
 ك زمان جايز و در زمان ديگر جايز نباشد ـ ممكن است تولي به غير در ي ٢
 فرمودندـ مصعومين متناسب با حال افراد برخوردهاي متفاوتي مي ٣
 در زمان نبي اكرم به اندازه زمان امام عصر(عج) قابل اسقاء نبوده است » تولي«ـ معني  ٤

 ب ـ مقايسه زمان حاضر با زمان معصومين(ع)
 گرددزندگي مردم تنظيم ميـ امروز بوسيله اطالعات و اخبار  ١
 ـ جهت داري علوم در زمان معصومين(ع) به اين اندازه نبوده است  ٢

 ـ پيش فرضهاي مادي بسيار ضعيف تر از اين زمان بوده است 
 ـ روشهاي محاسبه در اين زمان تفاوت كرده است 

 شديدتر شده است  كفار پذيرش انگيزه آنهاست كه با گذشت زمان واضحتر و» كيف عمل«ـ تولي به  ٣
 ج ـ بايد با توجه به شرايط و خصوصيات فعل معصوم آن را به مصاديق ديگر سرايت داد

 ـ نتيجه گيري: تولي به آراء بشر اگر تولي به اهواء باشد قطعاً جايز نيست 
توجـه بـه   » كار اصولي«در تعيين موضوع حكم دخيل بوده و احتمال عقاب را وارد كند در » توصيف«ـ خاتمه: اگر 

 آن الزم است



 
 بسمه تعالي

 ـ كيف حضور و فاعليت مادون در علوم آموزشي  ١ـ اصل بحث ـ 
 ـ مقدمه

حجت االسالم و المسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم...، اين قسمت از بحث علم الزم است بيشتر مورد دقت 
باقي نماند، يك سئوال مطرح شد كـه بنـا بـر بحـث فاعليـت، حضـور مـا در مطـالبي كـه          قرار گيرد تا  اشكالي در آن 

 گيريم، چگونه است؟ (آيا اين هم به معناي علم است)؟ خوانيم و ياد مي مي
هر چند پاسخ كلي اين سئوال و معناي حضور و تبعيت و نسبت بين تبعيت و تصـرف در جلسـات گذشـته و بطـور     

پردازيم و انشاء اهللا وارد بحـث  گرديد، دراين جلسه نيز به توضيح مختصري پيرامون آن ميخاص تر درجلسه قبل بيان 
شويم. چنانكه گفته شد، در اول كار يك مرتبه تولي است كه رابطـه بـا مـوال بـوده و همـان ظرفيـت تعلقـي         بعدي مي

س خود اين، يك مطلب است كه شود و ظرفيت تعلق هم مربوط به فاعل هست. فاعليت در نف باشد كه اول، خلق مي مي
-قبل از امداد اثري در منزلت شخص نداشته و بعد از امداد، هم متقوماً وارد نظام شده و هم به ميزان امداد اثر پيدا مي

 كند.
 ـ برخورد فاعل با ديگر فاعلها در نظام به يك صورت نيست ١

شود، آيا با فاعليتهاي ديگـر كـه در نظـام وارد    از آنجايي كه حساسيتش شكل گرفته و با فاعلهاي ديگر برخورد مي
خواهيم بين تولي يا تبعيت و تصرف بيان كنيم) آنجا تولي فقط به مـولي هسـت؟ يـا بـه      شود (آن نسبتي را كه مي مي

اصطالح كساني كه در آن جهت و در آن خط و در آن وضعيت متناسب با واليت و در مرتبه باالترند، تولي به آنهـا نيـز   
باشند،  شود؟ حتماً يك نحوه برخورد در مقابله نسبت به كساني كه در خط مقابل ميشود؟ يا با آنها مبارزه مي-يپيدا م

كند در حقيقت فاعليت اين فرد نسبت بـه سـاير فاعلهـا يـك فعـاليتي دارد، ولـي        شود فاعليت ميدارد. وقتي وارد مي
اعليت نسبتش با تمام فاعلها برابر نيست، نسبتش با فاعلي كه اي است يعني در نظام ففعاليتش نسبت به هر فاعل بگونه

باشد. يعني درست است كه ظرفيت خلق شدن اين فاعل در درجـه  در كيفيت تصرف و تعلقش متناظر است، شبيه مي
 (ده برابر) است ولي يك نحوه تشابه و تناظري بين فاعليت اين فاعل و آن فاعل وجـود  ١٠٠و فاعل ديگر در درجه  ١٠

 دارد.
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آورده و فرد ديگري كه تعلقش  -٥به درجه  ١٠به طور مثال فرض كنيد اين فرد با فاعليت خود تعلقش را از درجه 

است با فاعليت خود تعلقش را روي پنجاه آورده است، بين اين نحوه فاعليت اين دو فاعليت يك تنـاظر   ١٠٠در درجه 
اعل در تعلقش متناس ببا ظرفيت خود تصرف كرده با نسبتي كـه  شود آن نسبتي را كه اين ف خاصي در نسبت پيدا مي

رسـد   كند. اين فرد در مرتبه تمثل كه ميفاعل ديگر در تعلقش متناسب با ظرفيت خودش تصرف كرده، تشابه پيدا مي
ين حـالي  شود. اينجا نسبت يك تولي تملي به اين فاعل است در عـ  يا با آن فاعل دعوا كرده و يا متولي تمثلي به او مي

شـود  كه با فاعل ديگري، نسبتي را كه دارد در مقابل جهت مقابل است. خالصه درنظام فاعليت هر شخصي كه وارد مي
اش در يـك  با همه بهيك نحوه برخورد ندارد، باصطالح با بعضي تولي داشته و با بعضي تبري دارد، بـا بعضـي درگيـري   

خواهد باالتر يا پايين تر باشد (اين  است. با بعضي در يك خط مي جهت بوده و با بعض ديگر درگيريش در جهت مقابل
كند، در نسبتي كه درنظام فاعليت هست درست اسـت كـه   نحوه درگيري هست) و با بعضي مقابل خط آنها حركت مي

يـك  برخورد به همه فاعلها هست ولي طبيعي است كه در برخورد به همه فاعلها يك گونه برخورد نيست، با هر فاعلي 
 كند.نسبتي پيدا مي

 ـ معني آموزش بر مبناي واليت  ٢
 دهد. دهد در موضع تمثل براي او معناي آموزش ميبا آن فاعلي كه خودش را تحت تصرف واليت او قرار مي

 اصل بحث: كيف حضور مادون در علوم آموزشي
 تـ در آموزش فاعليت يك طرفه نيست بلكه مادون در نحوه تصرف مافوق حاضر اس ١

معناي آموزش در اينجا به معناي فاعليت يك طرفه نيست بلكه پذير ش، تولي فاعليت و نحوه حضـور ايـن فـرد در    
نحوه تصرف موال حضور دارد يعني چون تصرف فاعليت موال به فاعليت اين فرد متقوم است صحيح اسـت كـه بگـوييم    

دول ضرب در يك نسبت براي اين فاعـل ابـزار اسـت    فاعليت اين فرد در نحوه فاعليت موال حاضر است. به طور مثال ج
كنـد كـه ايـن جـدول ضـرب را ايجـاد        ولي اين فاعل بعداً در كيف تصرفي خود شبيه كيف تصـرفي كسـي عمـل مـي    

كند يك نفر جدول ضرب را براي جـاده سـاختن،    كردهاست. البته هر كسي متناسب با ظرف خودش از آن استفاده مي
 گيرد. يك نفر براي محاسبه خريد و فروش در مغازه و ... آن را به كار مي يك نفر براي عمارت ساختن،
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هر كسي متناسب با ظرفيت خودش در تولي و تبري حضور داشته و كيف عملش به كيف عمل مواليش نسبت پيدا 

داشته تـا  كند، يعني يك ولي فرهنگي است كه جدول ضرب را بدست آورده است، او يك نحوه تولي خاصي به موال مي
چنين چيزي در رتبه تمثل به او عطا شده است. حاال اين فرد نيز كه جدول ضرب را ياد گرفته يك نحـوه تـولي پيـدا    

 كند. مي
 ـ حضور، هم در تولي و هم در تصرف وجود دارد
شود يك وقت تبعيت را مثـل تبعيـت گـل و گـچ وسـنگ و اينهـا       تبعيت هست اما اين تبعيت با فاعليت حاصل مي

گيريد كه هيچ گونه فاعليتي سابق بر تصرف مولي براي او نيست، يك وقت فاعليت او سابق بر تصـرف اسـت. چـون     مي
تولي پيدا كرده، شما توانستيد در او تصرف بكنيد، اگر او اول تولي پيدا كرده بعد شما تصرف كرديـد، همـان طـور كـه     

 باشد. اضر ميفاعليتش در تصرف حاضر است، فاعليت او در اين تولي نيز ح
 ـ حضور در تولي با حضور در تصرف با هم متفاوت است

فاعليت آن در هر دو، باصطالح، حضور دارد هر چند حضورش در تصرف با حضورش در تولي يك فرقهايي دارد. اگر 
، جـاري  داند و انگيزه خـودش را در ا  بيند كانه آن مطلب را از آن خود مي حضوري در تصرف را شما مشاهده بكنيد مي

 ٢دانيد مثالً در رانندگي يـك وقـت، كسـي گواهينامـه پايـه       بيند. مثل علوم كاربردي و علومي كه فلسفه اش را مي مي
گيرد كه چگونه پا روي كالچ بگذارد، دنده عوض كند، و چه موقع پا را روي گاز بگذارد تا ماشـين   گيرد فقط ياد مي مي

شود هنگامي كه پا را روي پـدال   دارد؟ چرا با گرفتن كالچ دنده آزاد مي حركت نمايد. ولي اين كه كالچ چه دستگاهي
و همزمـان بـا كـالچ     ٢بـه   ١شود؟ چرا هنگام انتقـال دنـده از   گذاريد چه عكس العملي در اين ماشين پيدا مي گاز مي

اهم از دنده چهار بـه  خو گويد مي گرفتن الزم است گاز مختصري هم داده شود؟ اگر هيچ كدام ازاين مسائل را نداند مي
انـد  گويد چرا بشكند، دنـده را گذاشـته   شود ممكن است دنده برنجيها بشكند. مي گوييد؛ نه نمي دنده يك بروم شما مي

شـود   گوييـد نمـي   بيايم. شما مي ١به دنده  ٤از دنده  ١٢٠خوهم با سرعت  ام و ميمن هم كالچ را كه گرفته ٤و٣و٢و١
» نمي شود«دهيد. اما آن كسي كه مكانيك هست، اين را شما در اينجا كاربردي ياد مي» دشونمي«اين كار را كرد، اين 

فهمـد ولـي    آمد را يك كسي كاربردي بـراي مـي   ١توان از دنده چهار دفعتاً به دنده  فهمد، يعني، نمي راجور ديگري مي
فهمد سـرعت ياشـتاب در ايـن     يفهمد، و يك كسي هم با فلسفه اش مكسي كه مكانيك باشد با علت و استداللش مي
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گويد مقاومت مصالح دهنده ها چگونـه   فهمد مي اش ميسطح با شتاب در آن سطح چه نسبتي دارد. كسي كه با فلسفه

آيد درنظـرش هسـت و ميـزان سـرعت      آيد، پتانسيل و زوري كه از موتور مي است نسبت سنگيني حجم فشاري كه مي
كنـد و   هست، آن وقت اثرات تبديل كردن دنده چهار به دنده يك را بيان مـي  حاصله و ميزان دور موتور نيز در نظرش

 استفاده كرد.» ١دنده «به » ٤دنده «توان از يك فلز براي آمدن از  گويد: نمي مي
دهـد در تـوليكردن    كند كسـي كـه كـاربردي كـاري را انجـام مـي       متناسب با ظرفيت ماشين براي شما صحبت مي

اي انگيزه باشد اما فاعليت نباشد. . آنجائي كه انگيزه است، فاعليـت  شود بگونه ت. چرا كه نميحاضر شده اس» بفاعليته«
دهـد  اي ديگر. و نسبت بين اينها نشان مـي هم هست، هم در تولي و تبعيتش و هم در تصرفش فاعليت است، اما بگونه

ميـزان تصـرف   يزان تـولي دارد و چـه   دهد چه مكه حضور تا چه حد و ميزان است. در خود همين علمي كه نشان مي
 دارد...
 ـ حضور شخص فاعل براي تصرف در مادون الزم نيست ٢

كند حضور شخصي كـه نـدارد، پـس چگونـه فاعليـت       در اين فاعل تصرف ميسئوال اين است كه آن فاعل كه االن 
 گوييم، اگرشما حضور فاعل را در نظام و درتاريخ پذيرفتيد مطلب تمام است. كند؟ در پاسخ مي مي

 ـ تشابه فاعليت مادون يا فاعليت مافوق نشانگر حضور مافوق 
قال: ايما عبد من عباد اهللا سن سنه هدي كان لـه اجـر   عن ابي جعفر عليه السالم «فرمايد: در حديث شريف كه مي

من عمل بذلك غير ان ينقص من اجورهم شيء و ايما عبد ايما عبد من عباد اهللا سن سنه ضالل كان عليه مثل وزر من 
اگر دقتي كنيم اينكه اگر من يك فاعلي را شكل دادم، آن فاعـل هـم    ١»فعل ذلك من غير ان ينقص من اوزارهم شيء

كنند ولي ديگري را، فاعل صدمي هم فاعل صد و يكمي را ... اين درست است كه فاعليت من شخصاً فاعليت نمي فاعل
كند يعنـي  در كل كه مالحظه كنيد فاعليت من يك نشانه و نسبتي به فاعليت او دارد، آن فاعل هم شبيه من عمل مي

اند و به هم متصلند و هيچ گاه اين سلسـله تـولي   كرده اي كه مالحظه كنيد فاعلها به هم تولي پيدادر يك خط زنجيره
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قطع نشده است يعني فاعليت به فاعليت ديگري متولي شده است لذا صحيح است كه اين فعل، به حساب نامـه عمـل   

 فاعل اولي نوشته شود زيرا صيغه و رنگ فاعليت اوست كه اين سلسله فاعلها تا آخر ظاهر شده است.
 مافوق تنها در تمثل ديگر فاعلها نبوده و اشكال مختلفي را داراست ـ حضور تمثلي فاعل  ٣

حاال در يك درجه فقط يك خط عمودي ما بايد بكشيم يا اينكه خير، اين فاعليت به اشكال مختلف اثر داشته و (در 
در منـزل  گيريد كسي كه اشكال مختلف) حضور دارد. به طور مثال شما، جدول ضرب را در ساختن يك دكور بكار مي

دهـد،  آيد و جدول ضريب را بلد نيست ولي اين دكور روي او اثرگذاشته تمايالتش را نسبت به دنيـا شـكل مـي   شما مي
 مسلم است كه اين دكور سازي روي او اثر داشته است.

 ـ فاعل به نسبت واليت و تولي (نسبت بين تبعيت و تصرف) حاضر (عالم) است ٤
معناي حضور فاعليت است كه درست واضح و مشـخص شـود كـه ايـن فاعـل در       به هر حال آنچه مورد نظر ماست

تـوان گفـت ايـن     نسبت بين فاعليت و تبعيت، تصرف و تبعيت، واليت تولي كه در نظام پيدا كـرده و حاضـر اسـت مـي    
 است.» عالم«شخص در آنجا 

اي ه باشد يعني براي او ايجاد حادثهاي كه هيچ انگيزه در ايجاد آن نداشتگفته شد اگر فعلي ازكسي صادر شود بگونه
شودو خود هيچ گونه فاعليتي در انجام آن فعل نداشته باشد صحيح است گفته شود ايـن شـخص نسـبت بـه آن فعـل      

كنـد، در  كند بناگهان كسي او را به پايين پرت مـي اي را تماشا ميحضور ندارد مانند كسي كه لب بام ايستاده و منظره
فاعليت نداشته و صحيح است كه اين فعل را نيز به او نسبت ندهند بلكه اين فعـل بـه آن كسـي    اينجا حضوري در آن 

دهـد بـه نسـبتي كـه خـودش      نسبت دارد كه او را از باالي بام پرت كرده است ولي در آن فعلي كه با انگيزه انجام مـي 
 د).شوفاعليت دارد سهمي از حضور را داراست (زيرا فاعليت بصورت متقوم واقع مي

شود كه در طول تاريخ انسان، يا تولي به انبياء و اوصياء صلوات اهللا عليهم اجمعـين   با دقت در اين مطلب روشن مي
 داشته يا متولي به غير آنان (يعني اولياء كفر و شياطين) بوده است.

 ـ حاصل شدن علم در تبعيت (تولي) به معني پذيرش كاشفيت براي علم نيست ٥
علم يعني حضور در نسبت. اين حضور درتولي در مرتبه تمثل نيز وجود دارد چرا كه به فاعليـت   پس مالك ما براي

كند و اين غير از كاشف بودن علم است، حضور در نظام است. بايد توجه داشـت كـه تعريـف علـم بـه       خودش تولي مي
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در نظام بـدون  » تصرف خود«شود اما  ، هر چند كه براي ذهن راحت تر است و شخص زود تر متوجه مي»حضور خود«

تقوم هرگز ممكن نيست. يعني، هر متصرفي به يك نسبتي تولي دارد و فرق اين تولي بـا تـولي مرحلـه اول (تـولي بـه      
مولي) اين است كه تولي به مولي از قبيل جهت است كه كليه توليهاي ديگرتان را به صورت خالصه در بر دارد ولي در 

كنيد، حتماً يك نسبتي از تولي را نيز به همراه دارد. و اين غير از تصـرف و  كه تصرف ميقدمهاي بعد، حتي در آنجايي 
تبعيت تجريدي است كه بگوييد اگرتصرف است ديگر تبعيت چه معني دارد و اگر تبعيت و تـولي اسـت ديگـر تصـرف     

 يعني چه؟
 ـ متولي بودن غير از كاشف بودن است
مصـنوع  » علـم «شـود   كنيد علمتان شبيه علم موالي فرهنگيتان مـي  پيدا ميالبته به ميزاني كه شما تولي فرهنگي 

كنيد.  اگر نپذيريد ديگر شباهتي پيدا نظام واليتي است كه اگر شما آن واليت را بپذيريد در عمل با او شباهت پيدا مي
ا باشد. اين مطلب شود. اصالً معني كاشف بودن، كاشف از چه چيزي است؟ كاشف بايد يك موجودي جداي از شمنمي

دهم. من اگر گفتم كه يك رئيس جمهوري در آمريكا هست و يـك رهبـري در تهـران،     را با مثال خدمتتان توضيح مي
گوييد تبعه ايران، تبع واليت حضـرت آيـت   شما رأي به تبعيت به كدام يك از اينها بدهيد، كاشف هستيد؟! به شما مي

كنيد، يعنـي ايـن قـدرت را داريـد كـه       كه شما كاشفيد؟ تولي به فاعليت او مي اي. آيا اين معنايش اين استاهللا خامنه
خواهم توليم را از اينجا تغيير بدهم، ايـن اصـالً معنـي كشـف را      كنم، من ميبگوييد من تولي به كفار (استغفر اهللا) مي

خـورد. آنجـائي   ا هم نمينميدهد معناي كشف، وجود شيء مستقل از فاعليت است. در رتبه اعلي، كشف به فاعليت خد
معنايش اين است كه مشمه بودن مشمه ربطي به خـدا نـدارد!   » ما جعل اهللا المشمه، مشمه، بل اوجدها«گويند  كه مي

تواند  تواند خلقش كند و مي تواند هم نكند، اگر دايره را خلق كرد، دايره حتماً گرد است. مي تواند بكند و مي ايجادش مي
گوييد معنايش  اش هم شما كه كشف ميلقش كند، ديگر دايره خلق نكرده است. در مرتبه نازلهنكند، اگر چهارگوش خ

شـود و بـر خـالف اختيـار، و اصـوالً بـا        اين است كه خصلت همان چيز هست و كشف اصوالً مشعر به يك نحو جبر مي
 سازد. اختيار نمي

هست، شـما تـولي بـه واليـت الهيـه پيـدا        اگر گفتيم حضرت آيت اهللا خامنه اي هست، ريگان هم هست، بوش هم
كرديد. شما كه كشف نكرديد بلكه شما به فاعليتتان، فاعليت ايشان را پذيرفته ايد. يعني متقوماً حضور در يك نظام  مي



 ···········································································································································································  ٣٥١ 
دهد، اين مسئله، مسئله كوچكي  فاعليت پيدا كرده ايد. متقوماً عملتان يك نحوه حضور پيدا كند معناي كشف اصالً نمي

خواهيم تقيسم كنيم كه يك تولي داريم و يك تبرز در نظام فاعليت، كـه   خيلي مهم است ما از اينجا به بعد مي نيست،
دهد و يك تصرف. غرض از تبرز هم اين است كه فاعليت، قبل از برخورد به فاعلها بروز در نظام پيدا  تمثل را نتيجه مي

 كند جهت آن بروز در اينجا هست. ه بعداً بروز پيدا ميكند. در مرحله تولي جوهره فاعليت هست و آنچه ك نمي
 شدند. : آيا انبياء از تجارب بشري متولي به غير مي٢ـ اصل بحث 

چند تا شبهه و رفع شبهه هم در اين كنار هست. سئوال اين است كه بنابراين آموزش تولي فرهنگي است انبيـاء از  
شوند؟ پاسخ ا كه در صورت استفاده از تجارب بشر، متولي به آنها ميكرده اند چرهيچ يك از تجارب بشري استفاده نمي

 اين مطلب روشن است.
 الف ـ در سطوح مختلف رشد تكاليف متفاوت است 

 ـ رشدو كمال جامعه براي ارسال دين خاتم الزم است ١
دين كامـل نفرسـتاده،    معني تولي و واليت در همه زمانها يك گونه نيست. مثالً خدا در ابتداي تاريخ يك شريعت و

شود. حال اگـر   اند اما دين، كامل نبوده است. دين، هنگام مبعث نبي اكرم(ص) كامل ميهر چند مردم خدا پرست بوده
سئوال شود كه مگر بشر قبل از نبي خاتم بشر نبوده اند؟ مرگ آنها به فطرت خدائي آفريده نشده بودند؟ پس چرا دين 

 صلحت از عباد شده است؟كامل نيامده بود آيا تقويت م
 ـ به حسب منطق تجريدي اگر دين خاتم از ابتداي تاريخ بشر نيايد تقويت مصلحت شده است 

گويد فطرت آدم ابوالبشر و فرزندانشان همان فطرتي  مي» لطف«البته به حسب منطق تجريدي كه نگاه كنيم قاعده 
كه تقوت مصلحت از اين آخريها جـايز نيسـت تقويـت     است كه در مردم زمان بعثت بر آن فطرت هستند و همان گونه

گوييد درست است كه فطرت هست، بچـه هـم    مصلحت از آن اوليها هم جايز نيست. اما شما قائل به رشد هستيد و مي
دهـد و رسـيده آن يـك مـزه      آيد بر فطرت توحيد است اما ميوه نارس درخت سيب يـك مـزه مـي   وقتي كه به دنيا مي

توانيد بگوييد سيب نارس فطري نيست؟ آن هم فطرت است نه اينكه فطرت نيست ولي متناسب با  يديگري، آيا شما م
 باشد. مراحل رشد مي

 ـ ممكن است تولي به غير در يك زمان و در زمان ديگر جايز باشد  ٢



٣٥٢ ···········································································································································································  
انما «ود. ش شود كه در يك زمان ديگر بخشيده نمي در زماني كه بشر ضعيف هست. بر او خيلي از چيزها بخشيده مي

شود تكليـف هـم    وقتي عقلها كامل مي» يداق اهللا العباد في الحساب يوم القيامه علي قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا
شود آدم از اين  شود. البته نه اينكه آدم ناراحت باشد و خيال كند چون حاال تكليف سخت مي متناسب با آن سخت مي

كننـد.   حال بره ها كه تكليف ندارند خوب آنها واليت و خالفـت هـم پيـدا نمـي     بيند، و بگويد خوش به بابت صدهم مي
 كنند اينجا تصرف پيدا كردن و نيابت از موال در سطوح مختلف است. تصرف هم پيدا نمي

 فرمودند ـ معصومين(ع) متناسب با حال افراد برخوردهاي متفاوتي مي ٣
كند و به  آيد از امام سئوال مي اند شخصي ميبه اين اندازه نداشتهدر زمان انبياء سابق چون رشد كم بوده تكليف هم 

گويد كه من بايد با فصاحت صحبت كنم در فصـاحت   گويد. حضرت نمي مي» امن امبر صيام في اسفر«زبان غير فصيح 
بيچاره هـر چـه   كه ما افصح همه تاريخ هستيم و بعد بيايد با كنايه و با يك عبارت بسيار لطيفي جواب را بگويد كه آن 

سئوال » امن امبر صيام في امسفر«فكر كند نفهمد كه جواب چطور شد يك خورده نگاه كند، دو مرتبه برگردد و بگويد 
مرا جواب بدهيد اگر در جواب، حضرت درباره سفر الي اهللا صحبت كند و معناي صوم در آن سفر و آثار حقيقي صوم را 

. اين، چه سودي براي آن بيچاره دارد؟ بايد جواب به زنان خودش داده شود. خيلي خالصه و فشرده در يك جمله بگويد
خواست درباره صيام و سفر از حضرت پيامبر(ص) استفاده كند حضرت واقعاً همين جواب را به  حاال اگر حضرت امير مي

ظاهريه بلكه با جميـع   دادند كه به شخص غير فصيح دادند؟ يا نه به ايشان با فصاحت آن هم به اين فصاحت ايشان مي
دادند با تمام معاني سفر؟ لذا جواب اين بنده  كرد، و خبر از ارتباط با خدا در حضر و سفر مي مراتب فصاحت صحبت مي

شـود   كنند. تكليف هم همينطور است، هـم مـي   مخاطب را رعايت مي» ليس من امبر صيام من امسفر«دهد:  خدا را مي
-ر قرار داد. در عمل ائمه(ع) هم در اكل و شرب و ... مثل ساير افراد جامعه سلوك ميتكليف را براي همه افراد يك جو

 كنند تدريجاً. كشانند و مرتباً دعوت الي اهللا مي كنند هي بتدريج مطلب را به طرف صحيح مي
 در زمان نبي اكرم كه به اندازه زمان امام عصر عج اهللا قابل استفاده نبوده است» تولي«ـ معني  ٤

اي كه قابل درك و قابل چشيدن هست براي آن زمان نبي اكرم اگر عين زمان ظهور ال اين معناي تولي در مرتبهحا
شود كه چرا بين بعثت و  حضرت بقيه اهللا صلوات اهللا و سالمه عليه باشد آن وقت اين سئوال در فلسفه تاريخ مطرح مي

 ظهور تأخير بيافتد؟



 ···········································································································································································  ٣٥٣ 
 ومين(ع)ب ـ مقايسه زمان حاضر با زمان معص

 گردد ـ امروزه بوسيله اطالعات و اخبار زندگي مردم تنظيم مي ١
آيد كـه اول قـدرت    ما صحبتمان اين است كه در اين زمان از نظر ظاهري چقدر مسائل ارتباط زياد شده به نظر مي

فكري و قدرت  ايجاد ارتباط براي بشر از نظر فكري و روحي پيدا شده و سپس ارتباط حاصل شده است ا ول اين قدرت
گيرد، اطالع شما از حادثـه هـا (يعنـي     صورت مي» اطالعات«روحي متناسب ارتباط، و بعد اداره از طريق ارتباط يعني 

اخبار) وسيله تنظيم زندگي شما شده است! چه اخبار سياسي و چه فرهنگي و چه اقتصادي حاكميت اخبار بر زنـدگي  
 ار نيز انعكاس همان نحوه فاعليت و همان مرتبه و منزلت از توسعه نظام است.انسانها. داراي ابزاري است كه خود آن ابز
كرده ولي ضعيف، نا هماهنگ و در  كرده اما در حد نازل، شايد قبالً هم كار مي در زمانهاي گذشته هم، اخبار كار مي

اي را كـه بـا او همراهـي    بيثهمحدوده كوچكتر، خدا لعنت كند عبيداهللا ابن زياد را كه وقتي وارد كوفه شد آن شجره خ
آيد و شايعات چنين و  كردند يعني اطرافيانش را خواست و بوسيله آنها شايعه انداخت كه دارد از طرف شام لشكر ميمي

چنان ولي اينكه عمليات شايعه به صورت هماهنگ در كل حكومت يزيد ملعوم انجام بگيرد نبود، غير از اآلن بـود. ايـن   
كند، مسئله بزرگي است البته اينجا مـا يـك   ا، و آنچه را كه از مديريت و حكومت براي ما حاصل ميمسئله وجود ابزاره

كند و بيانگر اين نكتـه اسـت    نكته اي را اضافه كنيم كه اين مطلب درخشش خاص واليت الهيه معصومين را اثبات مي
را دارند، حكومت بـر اعمـال را دارنـد و آن ايـن     كه آنها در همه تاريخ حكومت بر رابطه ها را دارند، حكومت بر تعلقات 

اي موضعگيري كرده اند و طوري عمل فرموده اند كه اثر پرورش موضع گيريهاي آنهـا  است كه ائمه عليهم السالم بگونه
سازد، غير از اينكه البته نور چشم عزيزان وجود مبارك حضرت ولي عصر عجل اهللا هـم   سال آدم مي ١٤٠٠االن بعد از 

ت عباد بدستش هست و ارتباط ايشان نيز با اسم حضرت سيد الشهداء و معصـومين صـلوات اهللا علـيهم اجمعـين     هداي
تواند يك چنـين اثـري    خواهم عرض كنم كه عمل آنها شايستگي واليت بر تاريخ را دارد كه مي گيرد حاال مي انجام مي

 داشته باشد، به هر حال به متن بحث بر گرديم.
 م در زمان معصومين(ع) اين اندازه نبوده استـ جهت داري عل ٢

خواهم بگويم كه مقداري از آن براي آنهـا معفـو اسـت بـه      در مسئله استفاده از تجارب بشر در زمان انبياء سلف مي
دليل عدم رشد، يعني عدم رشد كل جامعه و تازه مگر كفار در آن وقت جهتداري علمشان به اندازه حـاال بـوده اسـت؟    
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اش با انگيـزه  كرد در آن زمان به يك صنعتگري يا فيلسوفي يا هر كس ديگري، آيا انگيزه سي تولي پيدا مييعني اگر ك

 كند يكي است؟ كسي كه حاال تولي پيدا مي
 ـ پيش فرضهاي مادي بسيار ضعيف تر از اين زمان بوده است

زشـكي و اينكـه حيـات را يـك     فهمد تفسير مادي حيات در زيست شناسـي و پ يعني آيا آن قوت هم مثل حاال مي
حيات مادي محض بگيريم آيا در علم آن زمان هم اينگونه اصل شدن مفاهيم مادي وجود داشـت؟ امـام صـادق عليـه     
السالم وقتي براي طبيب هندي بحث حليله را كه فرمودند او تسليم شد. چرا عين همان بحث را وقتي طـالب ترجمـه   

ندارد! واقعاً جواب اين سئوال چيست؟ جوابش اين است كه ايـن شـخص بـراي     كنند براي دكترهاي فعلي آن اثر را مي
و بـراي زيسـت   » شيمي حيـاتي «عملش پيش فرض قرار داده به اصطالح خودش درشيمي يك بخشي بيوشيمي است 

ولها وحيات فرضيه دارد (خوب عنايت كنيد) يعني در چگونگي حيات سلولها، در تأثير انواع مختلف تركيبها بر اين سـل 
پيش فرض دارد. حاال اينكه پيش فرض اين كي و چگونه درست شده است كاري نداريم. آخرش اين استكه در حيـات،  
ماده را اصل گرفته، و سپس تعريف همه اينها را مادي محض كرده در حالي كه هرگز در زمانهاي قديم اين جوري نبود. 

در همه چيز با دو آتش و خالك و چنين و چنان ... اين فرضها گفتند اصل آن وقت اگر هم پيش فرض داشتند مثالً مي
 هاي كنوني است. غير از فرضيه

 ـ تجارب آن زمان مقدمات نازلي از تمدن فعلي بوده است
تازه سطح شبهه ها با حاال بسيار تفاوت داشته و ضعيف تر از حاال بوده، اين نكته مهمي است كه آيا االن واقعاً شبهه 

ين كمونه است! شبهه اين كمونه يا فالن شبهه فلسفي كه در فلسفه و كالم ما اسـت بـالمرزه االن وجـود    مردم شبيه ا
خارجي ندارد، بله خواندش يك روزي رواج بازار هم بوده است. آن وقت معنا هم نداشته كـه بياينـد بحـث از توسـعه و     

باحثي كه االن در علوم انساني و تجربي و نظري اينكه سياستگذاري ت وسعه چگونه باشند بكنند و همين طور درباره م
اي نسبت به تمدن فعلـي بـوده اسـت. يعنـي االن ديگـر كسـي       مطرح است. بله، آن تجارب به منزله يك مقدمات نازله

آيد فيزيك اتمي و كيهاني را با رياضيات فيثاغورس كار كند! هر چنـد هـم كـه در مقـدمات كـارش بـا رياضـيات         نمي
شود تازگيها كه مـن ديـدم    كند، تازه در مقدمات هم ديگر از آن رياضيات به همان صورت استفاده نميفيثاغورس كار ب

گويند كفش از چيسـت؟   كنند مثالً ميكنند، نسبت درست مي آيند مجموعه درست ميها ميدر كتابها، ديگر براي بچه
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كننـد مثـل قـديم نيسـت كـه بگويـد        مـي كننـد بيـان    نسبتش را فرضاً به آن حيواني كه از پيوستن كفش درست مي

كشانند توي مجموعه ها و نسبتها و تناسبها و ذهنش را به شكل خاصي و ... بلكه مرتباً ذهن بچه ها را مي ٥و٤و٣و٢و١
بينيـد كـه از   و ... حـاال مـي  ٤و٣و٢و١آورند. يعني اينجوري نيست كه همه قرنها بنـا باشـد از اول كـار بخواننـد!      بار مي

 كردند؟!! به هر حال، بگذريم. كنند. و چه معنائي آن وقت مي معنايي ميچه  ٤و٣و٢و١
 ـ روشهاي محاسبه در اين زمان تفاوت كرده است

كالم ما فقط در اين نكته است كه اين، توقيهايي به هم ارتباط پيدا كرده يعني روش محاسبه ارتباط پيدا كرده بـه  
يت پيدا كرده يعني رسماً وقتي يك حكومتي به يك معضله گرفتار روش صنعت روش هر دو اينها ارتباط به روش مدير

شود، اين معضله چه سياسي باشد و چه فرهنگي و يا اقتصادي، متفكرين بايـد دنبـال حـال آن برونـد، خـوب ايـن        مي
را، اگـر  » خود ارضـايي «ها و مشكالت كفار در چه مسيري است؟ (يك مثال ركيكي را عرض كنم) يعني مسئله معضله

گويند در فرانسه هشتصد گروه تحقيقـاتي، بـراي بـاال بـردن      كسي در امور شهوات جنسي بن بستهايي فرض كرده، مي
كنند و يك اطالعاتي براي شهوت راني و خود ارضايي بدست آورده اند، شما خيلي راحت التذاذهاي جنسي تحقيق مي

الً اينها علم نيست. بله ممكن است كسي بگويد، كـه مگـر   توانند از اين علم استفاده كنند و اص گوييد: مسلمين نمي مي
گوييد اين امر از ديد  شناختن اعصابي كه مربوط به تحريك غدد جنسي است چه عيبي دارد و چرا علم نباشد؟! شما مي

آنهـم بـه    اي ندارد مگر در موارد نادره مثالً براي معالجه، آنهم در موارد خاصي، تا چگونه موضـوعي باشـد، و  ما استفاده
گذاريم و در هر محله آمـوزش   شود. و البته براي عموم هم نيست كه بگوييد، كالس ميمصدار خاصي از آن بررسي مي

دهيم و هر كسي مثالً وقتي به سن چند سالگي رسيد بايد اينها را مانند شكيات نماز بلـد باشـد، واضـح اسـت كـه       مي
اره شهوت جنسي) ولي ارضاء لذت رياست، مگر خود ارضـايي نيسـت؟   برايتان چنين نيست. (اين در مورد اطالعات درب

 خود ارضايي در امور جنسي داريم اما خود ارضايي شهوت رياست نداريم؟ بلكه اين مورد، اشد و قوي از آن است.
و  تواند بدون خود ارضايي شهوت رياست كار نمايد؟ مدل آنها بر اساس تفاخر مگر مدل مديريت در دستگاه كفار مي

گوييـد سلسـله اعصـاب اسـت و      تواند بچرخاند. عين همانجايي كه مي استكبار است. و جز بر اساس شهوت رياست نمي
شود شما  ترشح غدد مربوط به امور جنسي در بدن جا دارد، در دستگاه نظام اجتماعي هم شهوت رياست جا دارد. نمي

د. خير، در اينجا نيز هست. ايـن خـود ارضـايي مهيبـي كـه      بگوييد كه در اين قسمت، نظام و نسبت و قاعده وجود ندار
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توان به آنهـا نسـبت معرفـت داد.     مستكبرين در عالم درست كرده اند، واقعاً وحشت انگيزه و خطرناك است، چگونه مي

شود گفت نسبتهايي كه تأثير شهوت استكبار رياست و حب  شود گفت كه اينها خدع شيطاني نيست؟ چطور مي مگر مي
كنند جزء خدع شيطاني نيست! به طرف اينكه يك كمي فكـر كـردن دربـاره آن و فهمـدنش      را در عالم جاري ميجاه 

برد، از كنارش راحت بگذريم و آنها را علم بشماريم؟! شهوت جنسي چون خيلي محسوس و ملموس و قابـل   زحمت مي
معلوم نيست كه به دين صدمه بزند؟ و فعـالً   شود، بگوييم:فهم است قبول كنيم ولي درباره اينكه، يك مقدار مشكل مي

 وقت پرداختن به آن نيست. و حاال حوصله دقت درباره آن را نداريم؟ به هر حال بگذريم.
 كفار پذيرش انگيزه آنهااست كه با گذشت زمان واضح تر و شديدتر شده است» به كيف عمل«ـ تولي  ٣

انيد، ربط بين عمل و انگيزش كه قطع نيست. كيف عمـل هـم،   د مي خواهم عرض كنم، انگيزه كافر را كه با طل مي
كيف باطل است. تصرفش هم تصرف باطل است. تولي به كيف عمش كه پيدا كنيد، آثار ورنگ كيفيت انگيزش را دارد. 
البته ممكن است در يك سطوحي از آن، برايتان تكليف شاق بشود، و در يك زمانهايي قابل فهـم نباشـد و لـذا تكيـف     

اشته شده باشد. ولي هر چه كه جلوتر برويم و واضحتر شود و مسائلشان مشخص تر شود، طبيعي است كه اين تولي برد
 شود.وواليت شديدتر واقع مي

پذيريد  بينم، آنجا معنايش اين است كه مي گوييد: آموزش مي خوب صحبتمان در اين بود كه شما در آنجايي كه مي
ت تصرف كند، يا در وضع تصرف كردن شما در خارج، تصرف كند. شما يك نحوه تولي واليت او را كه ر وضع فكر كردن

رسـيد   پيدا كرديد، يعني در نظام تمثل هم، تولي و تبري داريد. بعد از تولي به مولي در مرتبه تعلق، به تصرف كـه مـي  
ت تبري داريد و نسبت به بعض نسبت به نظام فاعليت با همه فاعلها بطور يك سان درگيري نداريد، نسبت به بعضي حال

كند، مثالً در يك جهت خاص و در يـك نسـبت خـاص كـه شـما در آن       ديگر تولي. شكل تولي و تبري هم باز فرق مي
 پذيريد. ظرفيت، تولي مي

شود، معنايش اين است كـه ايـن ظـرفيتش ظرفيتـي اسـت كـه       نهايت اينكه در سطوح مختلف، تكليف مختلف مي
تواند در هم شئون نماينده او باشد، و يك وقت ظرفيتش به اين اندازه نيست، خـوب ظرفيـت    مي نزديك به موال است و

كند. يعني اصحاب در زمـان ائمـه(ع) هـم، همـه در يـك حـد از        يك نفر باالتر و يك نفر پايينتر است. ظروف فرق مي
 ظرفيت نبودند.



 ···········································································································································································  ٣٥٧ 
كنـد و حضـور در نسـبت پيـدا      ي كه پيدا مـي كند و هم نسبت نيابت كند و هم فاعليت فرق مي هم ظرفيت فرق مي

نمايد. وقتي در نسبت و نسبيت حضور پيدا كرد، عالم است وليكن اين علشم، علم به تولي است، تـولي بـه آن ولـي     مي
باشد. چه نسبتش تصرف است و چـه   اجتماعي و آن ولي فرهنگي وآن ولي اقتصادي. يا اينكه تولي نيست و تصرفي مي

 است؟ نسبتي از آن تولي
 ج ـ بايد با توجه به شرايط و خصوصيات فعل معصوم(ع) آن را به زمانها و مصايدق ديگر سرايت داد

داديم كه كفار درست كننـد و كفـار هـم     تواند بگويد كه چرا در صدر اسالم ما اسلحه را مي به اين ترتيب كسي نمي
تواند بگويد كه چرا دراقوام قبل چنـين بـوده    ينكه نميساختند. كما ا كردند. يا شمشير مي مثالً برايمان شمشير تيز مي

كند يك عمل را فقط براي همان يك مورد و همان يك موضوع، و  است؟ عمل معصوم حجت است ولي گاهي اثبات مي
كند. اينها را بايد توجه داشت. مثالً اگر شمشير گرفتن از كفار موجب ايـن   گاهي يك حكم را براي همه تاريخ اثبات مي

گرفتند؟ بايد مجموعه امور را ببينيد. بله نبي  شد كه قرارداد ظالمانه به آنها امضاء كنند، آيا باز هم از آنها شمشير مي مي
اند، قرارداد ترك مخاصمه و قرارداد ماندن در شـعب را، و حتمـاً قراردادهـايي بـوده     اكرم(ص) امضاء قرارداد هم فرموده

تـوان  قرار شدن قرارداد را هم مالحظه كرد، به سادگي و بـا عجلـه و گـذرا نمـي    است، و لكن بايد خصوصيات و نحوه بر
درباره يك امر بسيار عظيمي نظر داد. اگر محتمل، محتمل بزرگي است، همان طور كه در شبهات تحريميه اگر شـبهه  

ال آن را گرفته و شبهه از اي باشد كه احتمال عذاب را دفع نكرده و قبح عقاب بالبيان شامل آن نشود. باب اشتغبه گونه
توان برائت را جاري كرد. هر چنـد   شود، و چون شبهه، شبهه موضوعيه است با فحص و يأس، نمي ناحيه موضع وارد مي

گـردد، درايـن    شبهه موضوعيه ناشي از اجمال در حكم باشد، چون قدر متيقنش ثابت است باز هم برائـت جـاري نمـي   
لن يجعـل اهللا للكـافرين علـي المسـلمين     «بول قدر متيقن ثابت، چرا اصل و قاعده صورت باز سئوال باقي است كه با ق

-گيرد؟ يا چرا مصرحات شديد و اكيدي كه واليت و  عبادت راخلص خداي متعال جلت عظمته ميرا ثابت نمي» سبيال
 گوييد كه نه،اينها نظيرش بوده است.گيريد؟ يا خيلي راحت ميداند ثابت نمي

 تولي به آراء بشر اگر تولي اهواء باشد قطعاً جايز نيست ـ نتيجه گيري:
رسد كه تولي به آراء، بشر اگر تولي به اهواء باشد قطعاً درست نيست. و تـولي بـه اهـواء    به هر حال نيجتاً به نظر مي

اليت وواليت هواي نفس در هر شكلي از شكلهاي اجتماعيش صحيح نيست و در مقابل آن پرستش خداوند و تولي به و
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الهيه و واليت ائمه معصومين صلوات اهللا عليهم اجمعين در تمام منازلش، متناسب با مراحل رشدي كه براي بشر پيـدا  

 شود، صحيح و ضروري است.مي
خاتمه: اگر توصيف در تعيين موضوع حكم دخيل بوده و احتمال عقاب را وارد كند، در كار اصولي توجه بـه آن الزم  

 است.
ت كه همانند افرادي كه با تعريف موضوعات ساده برخورد كرده و همه را بـه تعـاريف عرفـي حمـل     غرض ما اين اس

كنند، عمل نكنيم. بلكه كمي بادقت و محتاط عمل كنيم، بايد همان اجتهاد اصولي را آورده و با همـان اصـول ايـن    مي
گـوييم: اگـر   يف ندارد. در اين صـورت مـي  توان گفت اين اجتهاد اصولي كاري به توصمطالب را استنباط كرد، البته مي

توصيف در امنيت ازعقاب يا عدم عقاب دخالت كند، درست مانند منقولهاي شرعي و عناويني كه جزء مخترعات شـارع  
شود كـه  اي در مقدمات حكم واقع ميهست، بوده و بايد در آن دقت كرد. يعني اگر مالحظه شود كه اين توصيف بگونه

شود، واضح است كه سـهل  اش مطرح ميدهد، يعني احتمال عقاب دربارهطرف يا آن طرف قرار ميموضوع حكم را اين 
 انگاري در شناسايي آن، احتمال عقاب را به دنبال دارد. و البته عقابي كه منجز باشد.

كنـيم كـه در توصـيف،    شويم فقط به صورت خيلي كلـي عـرض مـي    به هر حال االن وارد آن بحث و جزئياتش نمي
توان فعلي را كه در سابق انجام گرفته،  توان خصوصيت و قيد را از شرايط گذشته و حال حذف كرد. لذا نمي راحتي نميب

با همان شكل و خصوصيات، در زمان فعلي انجام داد و لوازم آن را مالحظه ننمود. بله همان طـور كـه مالحظـه لـوازم     
 ر و شديدتر وجود داشته و حجيت دارد.عقلي در جاي ديگر حجت است، در اينجا به نحو اوليت



١٧٨٧ 
 فلسفه اصول مباني نظام واليت

 موضوع: اصول روش تنظيم
 دوره سوم

 ٢٠/١١/٧٠تاريخ: 

 ٥٩جلسه: 
 

 فهرست:
 ـ مقدمه:

 ـ در همه امور تعلق وجود دارد  ١
 كندـ فاعليت، جهت تعلق را معين مي ٢

 كندـ جهت فاعل تبعي را ملحق شدن به فاعل تصرفي معين مي
 تواند از فاعل تصرفي تخلف كندـ فاعل تبعي به نسبت فاعليتش مي

مه كيفيـات و مفـاهيم   زير بناي تقسيم بندي ه» ظرفيت عامليت«، »ظرفيت جهت«، »ظرفيت تعلق«ـ اصل بحث: 
 است 
 ـ ذكر شواهدي (از قسام مختلف مفاهيم) بر اين تقسيم بندي از مفاهيم  ١

 الف ـ نمونه اي از مفاهيم معرفتي 
 داند كاربرد محدودي دارد.ـ نظريه اي كه عالم را شأن حضرت حق مي ١

 مناسبت ندارد» تكليف«با » شأن«ـ مفهوم 
 عامليتش داراي نقصان است  ، در تعلق و جهت و»شأن«ـ مفهوم 
 از دستگاه انبياء و منزلت تصرف سقوط كرده است» شأن«ـ مفهوم 

ـ معرفت صحيحي كه اين سه خصوصيت (تعلق، جهت، عامليت) را در حد كمـال دارا باشـد نيـز قابـل پرسـتش        ٢
 نيست 

 اي از مفاهيم منطقيب ـ نمونه
 دهد كاربرد محدودي دارداوليه خود قرار ميـ دستگاه منطقي كه وجود و عدم انتزاعي را حد  ١
 حد اوليه انتزاعي در منطق صوري » وجود عدم«ـ 

 ـ در حد اوليه منطق صوري واليت و تولي اخذ نشده است لذا در مفاهيم بعدي هم بروز ندارد
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 شودـ در اين دستگاه منطقي اخالق، فردي توصيف مي

 ـ در اين دستگاه منطقي تعارض عليت و اختيار قابل رفع نيست 
 ـ اين دستگاه منطقي براي مجادله با كفار مناسب است

 شوندـ در دستگاه منطقي كه حد اوليه واليت است مفاهيم ابزار تصرف واليت مي ٢
ضع انفعال به موضع تصـرف  هاي علميه الزم است وجود مفاهيم كارآمدي است كه مسلمين را از موـ آنچه در حوزه

 بكشاند
 پاورقي: بحث اخالقي (وجه نامگذاري امام موسي كاظم(ع)

 اي از مفاهيم روابط مفاهمهج: نمونه
 را ندارد» حكومت و ورود«ـ بحث عام و خاص كارائي بحث  ١
اختيارات، بانك ...) را ـ بايد مفاهيمي در علم اصول باشد كه قدرت توصيف از مسائل عيني و زمان و مكان (توزيع  ٢

 داشته باشد
 فرمودندـ اگر با مفاهيم موجود مشكالت عيني قابل حل بود علماي بزرگ آن را ارائه مي

 اي از مفاهيم منطق تجربي د: نمونه
 دهدـ نرخ بهره زيربناي روابط پولي كفار را تشكيل مي ١

 ـ پول واحد قدرت اقتصادي در توسعه اقتصادي است
 كندي كفار تعلقات حيواني ار حاكم ميـ نظام پول

 كشاندـ نظام پولي كفار قدرت ا قتصادي مسلمين را به انفعال مي
ـ نتيجه گيري: بايد مفاهيم شاملي در اختيار داشت كه همه مسائل را در خود حل كند و در هيچ موضعي واليت را 

 بدست كفار نسپارد
 شودريف ميتع» ظرفيت تعلق، جهت عامليت«ـ فاعليت، به  ٢

 شودالف ـ فاعل تبعي هم به همين سه خصوصيت تعريف مي
 ـ تفاوت فاعل تبعي و تصرفي
 ـ فاعل تبعي نيابت تبعي دارد

 ـ دو تذكر:
 ـ دراين دوره تقسيمات كاربردي است، نه تحليلي ١
 ـ تقسيم فوق منحصر به مفاهيم نيست ٢



 
 بسمه تعالي

 ـ مقدمه:
-حجت االسالم و المسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم... در ادامه بحث علم، وارد طبقه بندي موضوعات مـي 

 شويم.
 ـ در همه امور تعلق وجود دارد ١

در طبقه بندي موضوعات اموري كه تا كنون به صورت عام تمام شده است، اين است كه: در همه امور تعلـق وجـود   
 نيست. يعني هر جا تعلق نباشد، وجود هم نيست.» تعلق«گوييم چيزي جز  مي» وجود«حقيقت آنچه را كه دارد، و در 

 كندرا معين مي» جهت تعلق«ـ فاعليت،  ٢
 كند. باشد كه آن نحوه فاعليت، جهت آن تعلق را معين مي نهايت اينكه، تعلق داراي يك نحوه فاعليت نيز مي

 كنده فاعل تصرفي معين ميـ جهت فاعل تبعي را ملحق شدن ب
كند. و اگر فاعـل  اي با فاعل تصرفي هماهنگ مياگر تعلق، در فاعليت تبعي باشد، فاعل تبعي تعلق خودش را بگونه

 كند. نمايد، يعني بقاء تعلق وي به فاعليت خودش نسبت پيدا مي تصرفي باشد. در تعلقش تصرف مي
است كه در تصرف، اطالع و آزادي محض را دارد. مراتب پايين تر فاعل تصرفي مطلق، حضرت حق سبحانه و تعالي 

باشند. در عين حالي كه نسبت تبعـي و تصـرفي بـودن آنهـا      اي تبعي مياز حضرت حق، همه متعلق به او بوده و بگونه
 باشد. اي متفاوت ميمتفاوت است، و لذا هر كدام از فاعل محور، فاعل تصرفي و فاعل تبعي صرف بگونه

شود. و البته براي  ، جهت معين مي»فاعل تبعي«و هم براي » فاعليت درتعلق«ر حال بوسيله فاعليت، هم براي به ه
 ملحق شود.» فاعل تصرفي«، در صورتي است كه به يك »فاعل تبعي«

 تواند از فاعل تصرفي تخلف كند ـ فاعل تبعي به نسبت فاعليتش مي
شـوند   كنند، به فاعل تصرفيشان محلق مي اعمالي كه به باطل دعوت ميپس بنابراين كلمات كفر و ضالل و اشياء يا 

توانند همراهي محض يا تخلف داشته باشند (درجه تخلف آنها نيز برايشـان يـك نحـو     و به نسبتي كه فاعليت دارند مي
سبت به امـر  شود، در ميان سنگها، سنگ عقيق اولين سنگي است كه ن باشد). از همين رو است كه گفته مي فاعليت مي

 واليت اقرار و اعتراف نموده است.
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 زير بناي تقسيم بندي همه كيفات و مفاهيم است» ظرفيت تعلق، ظرفيت جهت، ظرفيت عامليت«ـ اصل بحث: 

كنيم اين است كه براي دسته بندي، ظرفيت تعلق، ظرفيـت جهـت و ظرفيـت     اي را كه در اينجا بدان تكيه مينكته
 دهد. و واليت از طرف موال، كه نحوه تقوم، جهت را نشان مي» تقوم«، »قتعل«عامليت داريم. يعني 

كند، در اينجا  بنا به بيان سابق، ظرفيت تعلقي، نظام اوصاف را، نه تنها در فاعل تصرفي بلكه در همه موارد، معين مي
 باشد. ي همه اشياء ميتأكيد به اين جهت است كه ظرفيت تعلق ظرفيت جهت و ظرفيت عامليت، زير بناي اندازه گزير

 كند. پس از آن، در مرحله تمثل نيز، همين زير بنا، تبرز فاعليت را در نظام فاعليت معين مي
بنابراين در مرحله اول، وصف فاعليـت و در مرحلـه دوم تبـرز فاعليـت و جايگـاه آن و در مرحلـه سـوم تصـرف در         

ن زيربناي طبقه بندي مفاهيمي كه بيان شد، تنهـا مخـتص   شود، اي تعيين مي» اوصاف، كارايي و تأثير يا تصرف عيني«
به مدل سازي براي تصرف در عينيت يا نظام جامعه (مثالً مدل مديريت) نيست، بلكه طبقه بندي كليه مفاهيم با ايـن  

پذيرد، چنانچه مفاهيم توصيف هستي و مفاهيم منطق مفاهمه ومفـاهيم تصـرف در عينيـت بـا همـين       زيربنا انجام مي
 شوند. ار، اندازه گيري ميمعي

زيربناي ساختن دستگاههاي منطقي، تعلق، جهت، عامليت و تكيف، تبـدل، تمثـل و تصـرف در وصـف، تصـرف در      
 كند. باشد. كه حدود اينها نيز به تعلق، جهت و عامليت بازگشت مي كارايي و تصرف در تأثير مي

 ندي از مفاهيمـ ذكر شواهدي (از اقسام مختلف مفاهيم) بر اين تقسيم ب ١
توان در مفاهيم اصولي (و حتي در جامعه) مهفومي را پيدا كرد  آيد و نمي بنابراين علم، بوسيله اين سه امر بوجود مي

 كنيم تا به ذهن نزديك شود. هايي را عنوان ميكه خارج از اين دسته بندي قرار گيرد. لذا در قسمتهاي مختلف نمونه
 فتياي از مفاهيم معرالف ـ نمونه

شود: هستي همـه شـأن حضـرت حـق جلـت      معرفت نسبت به حقايق هستي چگونه است؟ در يك تعريف گفته مي
شود، شأن از ذي شأن جدا نيست، همان طور كـه عـرض از معـروض جـدا     باشد، در بيان شأن نيز گفته مي عظمته مي

 نبوده و سفيدي از جسم سفيد جدا نيست.
 داند كاربرد محدودي دارد حق مياي كه عالم در شأن حضرت ـ نظريه ١

 با تكليف مناسبت ندارد» شأن«ـ مفهوم 
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گوييم: اگر ذاتي وجود داشته باشد كه چيزي بر آن عارض نشود و چيزي خـارج از  اي ديگر مياز زاويه ديد و فلسفه

ته باشد، (هر چند اش وجود حقيقي نداشته باشد، و غير از فاعليت حضرت حق، موجود فاعل و مختاري وجود نداشاراده
شود) عالم تكليف معنايي نخواهد يافت. زيرا در اين صورت انسانها شأن او  ربط شأن و ذي شأن نيز با فاعليت جمع نمي

 بوده و هيچ گونه تصميم و فاعليتي از خود ندارند.
بـا بيـان كسـي كـه      گـوييم:  اگر گفته شود در عين حال، او خواسته است كه اينها داراي اراده و فاعليت باشند. مـي 

» ايـن «و » او«اش)، باشد و (شاهي شاهان ز شاهنشاهي گويد شأن اراده اين، عين شأن اراده اوست و ذي اراده او مي مي
 تواند اراده مستقلي داشته باشد. از اين رو با دار تكليف سازگاري ندارد. جدايي حقيقي ندارند و اين فاعل نمي

 عامليتش داراي نقصان است، در تعلق، جهت و »شأن«ـ مفهوم 
شود پرسش نموده و آن را به عنـوان يـك   آنگاه بر مبناي تشأن از تعلق، جهت و عامليتي كه در اين مفهوم پيدا مي

نـدارد، از  » تـولي «گويي: اين مفهوم نسبت به مفاهيمي كه در ديـن آمـده اسـت،     كنيم و ميشيء منطقي مالحظه مي
نـدارد، يعنـي در حقيقـت وحـدت و     » تصرف و عامليت«ي داشته و در خارج نيز نارسايي و ناهنجار» جهت«طرفي در 

 كثرت آن به يكديگر تقوم ندارند.
به هر حال، مفهوم شأن و ذي شأن، يك موجود و است و نبايد موجودي يافت شود هك از اين قاعده (تعلق، جهت، 

تصرف نداشته باشـد تكليـف بـردار نخواهـد بـود،       عامليت) مستثني شود. و اصوالً اگر اين مفهوم ظرفيت تولي و واليت
گويند شخصي، فلسفه  كنيم. و نيز مي آيد لذا عبادت نميگويند: اتحاد عابد و معبود پيش ميمانند جهله صوفيه كه مي

-خواند. او را كتـك مـي  و عرفان را به طور ناقص خوانده بود و در بحث اتحاد عابد ومعبود متصلب شده بود و نماز نمي
دانم كه وظيفه نيست، ولي ازترس چوب و كـتم  گفت: ميشد كه در نماز حاضر شود. لذا موقع نيت ميدند. مجبور ميز

 گويم.ميآيم و اهللا اكبر مي
 از دستگاه انبياء و منزلت تصرف سقوط كرده است.» شأن«ـ مفهوم 

را تمام » واليت نسبت به مادون«و نه » به موالتولي نسبت «تواند گوييم اين مفهوم كارايي ندارد، نه مي بنابراين مي
نمايد. يعني متناسب با منزلت فاعليت تصرفي نيست و با منزلت فاعليت تبعي تناسب دارد. از اين رو كسـي كـه داراي   
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چنين اعتقادي باشد. اوالً از دستگاه هدايت انبياء و ثانياً، از منزلت تصرف، سقوط كرده است. هر چند خـدا را پرسـتش   

 كند ولي پرستش او متناسب با واليت تصرفي نيست.مي
پس مفاهيمي كه با تولي در اصول اعتقادات، هماهنگي ندارد، چه از ناحيه افرادي عنوان شود كـه در حقـايق عـالم    

ز اند (اعم اكنند (مانند ملحدين، مشركين و اهل ترديد) و چه از ناحيه كساني كه دچار خطا و انحراف گرديدهترديد مي
نيز عيناً اين اشـكال وارد  » جهت«متناسب با مقام تصرف را ندارند، در » ظرفيت تولي«صوفيه و ساير اقسام انحرافات)، 

 آن نيز مورد اشكال است.» عامليت«است. همچنان كه 
ـ معرفت صحيحي كه اين سه خصوصيت (تعلق، جهت، عامليت) را در حد كمـال دارا باشـد نيـز قابـل پرسـتش        ٢

 نيست
باشـند.  اهيم، ولو در توصيف معارف حقه نيز باشند، داراي تعلق تولي، جهت، يا كارآيي و عامليت يـا تصـرف مـي   مف

-آن در حد وسع و متناسب با ظرفيت رشد و تولي مي» تولي«بنابراين اگر گفته شود كه يك معرفت صحيح هست كه 
ن مفهوم قابـل پرسـتش اسـت؟ خيـر، زيـرا ايـن       توان گفت آ آن نيز مناسب است، آيا مي» عامليت«و » جهت«باشد و 

فهمد، خـدا  ظرفيت، طريق تولي و عبادت فاعل است و صحيح است كه فاعل، از آنچه كه از مفهوم و طريق پرستش مي
(ارزش اعمـال مـا در كنـار    » ما قدر اعمالنا في جنب نعمك و كيف نستكثر اعماالً نقابـل بهـا كرمـك   «را تسبيح نمايد. 

 و ما چگونه اعمالي را زياد شمريم كه با آنها با كرم تو مقابله كنيم؟) نعمتهايت چيست؟
اي كه شأن تو و متناسب با تـو هسـت.   توانيم اظهار بندگي كنيم به اندازه اصوالً ما به اندازه وسع و توان خودمان مي

ق داشته باشد، هـر  يعني اينگونه نيست كه به صرف اينكه گفتيم يك مفهومي خوب است، نسبتش با حضرت حق اطال
چقدر خوب و عالي باشد و هيچ ضعفي نداشته باشد، متناسب با درجه ضعف و قدرت، و متناسب با ظرفيت مـا، درجـه   

 تعلق ما را نشان خواهد داد.
 اي از مفاهيم منطقيب ـ نمونه

 د دهد كاربرد محدودي دارـ دستگاه منطقي كه وجود و عدم انتزاعي را حد اوليه خود قرار مي ١
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حال مفاهيم منطقي نيز چنين است. مثالً در يك منطقي بر اساس حدود و مفروضات اوليه، وجهـي از يـك دسـته    

شود، چنانچه از استكان، ليوان و قندان معني هستي را انتزاع كرده و به تحليل عقلـي خصوصـيتي را   ادراكات انتزاع مي
 نماييم. ميگيرد، مالحظه نموده وجداي كه در نسبت، واسطه قرار مي

كنـيم  نماييم، مثالً معناي ظرف را از استكان، ليوان پارج و قندان انتزاع مـي گاهي وجه مشتركي را از اشياء جدا مي
 گيريم.ولي گاهي وجه مشترك خاصي را بين دو شيء در نظر مي

 حد اوليه انتزاعي در منطق صوري » وجود و عدم«ـ 
در همـه  » وجود«شود مفهوم بزرگتري مانند  شود و گاهي گفته مي نتزاع ميبنابراين گاهي مفهوم ظرفيت، از اشياء ا

توان نسبت نفي و ايجاب را در آن مالحظه كرد، و بعـد، نسـبت    شود: مي نيز گفته مي» وجود«آنها مشترك است. و در 
 بين هستي و نيستي را مانند امتناع اجتماع نقيضين مد نظر قرار داد.

 واليت و تولي اخذ نشده است لذا در مفاهيم بعدي هم بروز ندارد ـ در حد اوليه منطق صوري
اي است كه در حد اوليه اش معني واليـت  شود، و اين دستگاه منطقي بگونه بنابراين يك دستگاه منطقي ساخته مي

 و تولي و تصرف، اخذ نشده و اصل در آن، بندگي نيست.
گيرد. زيرا اگـر   اوليه آن تولي و واليت و بندگي قرار مي شود كه اصل و حد ولي گاهي دستگاهي منطقي ساخته مي

توان در مفاهيم، جهاتي را اصل ذات  در ابتداي كار و اصول موضوعه، بندگي قرار داده نشود، بطور حتم در آخر كار نمي
 وارد كرد.

 شود ـ در اين دستگاه منطق، اخالق، فردي توصيف مي
نتواند از مجموعه توصيف اقعي بدهد طبيعتاً اخالق و ارزشهايي كـه ايـن   و لذا اگر مفاهيم طوري مالحظه شوند كه 

 دهد، فردي خواهد بود. منطق تحويل مي
 ـ در اين دستگاه منطقي تعارض عليت و اختيار قابل رفع نيست 

 دانـد، وجـه   و طبيعي است كه وقتي اين منطق هم اختيار و هم عليت را وجداني دانسته و جمع اين دو را مسير مي
توانـد هـر دو شـأن را جمـع      گويد: چون نفس، لطيف است، ميگرداند يعني مي اجتماع اين دو را به لطافت نفس بر مي

 آيد.  نمايد و تناقض هم الزم نمي
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باشد، زيرا اينكه نفس لطيف است، فرار از  معلوم است كه اين بيان به بن بست رسيدن منطق در تعاريف خودش مي

تواند يك تعريف منطقي براي سـازش عليـت و اختيـار     سازد. و از آنجا كه نمي ت با عليت نمياين مطلب است كه فاعلي
 گويند بيان لطافت نفس است. ارائه دهد، مفري كه مي

انسان بالبداهه از دو طرف درك دارد. يعني بداهت عقل نظري به درك عليت و بـداهت عقـل عملـي كـه بـه درك      
شود، و براي اينكه حسن و قبح رها  ن اگر اختيار برداشته شود، حسن و قبح رها ميانجامد. چو حسن و قبح و اختيار مي

نشود، بايد پذيرفت كه بداهت عقلي عملي و عقل نظري دو چيز است و جامع آن دو نيز نفس لطيف اسـت كـه مجـرد    
 بوده و هيچ گونه تناقضي پيش نخواهد آمد.

يل نمايد. در مراحل نازلتري چون رابطه علم و دين، اعتقادو عمل به هر حال اگر اين منطق نتواند در آن مراحل تحل
 اجتماعي و مجموعه نيز، قدرت تحليل نخواهد داشت.

 ـ اين دستگاه منطقي براي مجادله با كافر مناسب است
، منطقي است كه (همانطور كه قبالً گفته شد) قدرت واليت و تولي بسـيار محـدودي دارد. ممكـن    »منطق صوري«
گفته شود: اين منطق براي مجادله با كفار خوب است. در آن صورت مانند اين است هك گفته شود بـا تازيانـه و   است 

باشد)  چوب با انسانها حرف بزنيد (طبيعي است كه تازيانه وچوب براي تحريك چهارپايان در واداشتن آنها به حركت مي
د با آدميان صحبت كرد و در انگيزه او بعث و زجـر ايجـاد كـرد نـه     توان با انسانها بوسيله اين ابزار برخورد كرد، باي نمي

 اينكه در عضله پاي او ايجاد بعث و زجر نماييم.
 شوند. ـ در دستگاه منطقي كه حد اوليه واليت است مفاهيم، ابزار تصرف واليت مي ٢

آخر كار آثـار تـولي را مشـاهده    توان تا  ولي اگر در مفروض اوليه، بندگي وارد شد و تولي در آن اصل قرار گفت، مي
 نمود.

 كنيم، گاهي ممكن است از غير قابل انكارها آغاز كنيم.مثال را واضحتر بيان مي
مثالً بگوييم: تغاير: تغيير، سنجش في الجمله، هماهنگي و رابطه قابل انكار نيست، و در بيان حقيقت رابطـه، وجـود   

يم اگر عليت تجريدي در ايـن تعلـق وجـود داشـته باشـد، حركـت ممتنـع        تعلق را در آن غير قابل انكار بدانيم. و بگوي
شود، انگاه بحث حركت، زمان و مكان پيش آمده و مباحث تعلق، فاعليت و واليت با همين سيري كه اامه داده ايـم   مي
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اصل قرار » جهت«رسد كه پيش فرضهاي اوليه همه امور،  مطرح شود. يعني از يك اموري آغاز شده به امور ديگري مي

 گيرد. مي
شود بـا مجموعـه جهـت دار سـازگاري دارد و آنگـاه مشـاهده        روشن است كه در اين صورت مفاهيمي كه آورده مي

تواند درخارج عمل نمايد، (در واقع مفاهيم مانند ساير ابزارها، ابزار  شود كه مي شود كه نظام واليت داراي ابزاري مي مي
ين ابزار عيني، با كلمه و قانون و يك مفهوم در ابزار تصرف بودن، وجود ندارد همه اين گيرد) و تفاوتي ب فاعليت قرار مي

 باشند. امور، ابزار جاري شدن واليت و تصرف مي
ـ آنچه در حوزه هاي علميه الزم است وجود مفاهيم كارآمدي است كه مسلمين را از وضع انفعال به موضع تصـرف  

 بكشاند 
دانيم، وجود مفاهيمي است كه براي اداره كارآمد باشـد. مفـاهيمي    هاي علميه الزم مي آنچه را كه اينك براي حوزه

شود اعتقادو عمل به يكديگر ربطي ندارد، هـيچ   توانند ما را در عمل ياري كنند. وقتي گفته مي كه اعتباري هستند، نمي
به ارتباط عقيده و عمل بوده و اعقتادشان  دليلي وجود ندارد كه ديگران نيز همين سخن را بگويند، چه اينكه، آنها قائل

 سازند، واگر ما بگوييم ربطي ندارد، آنها كار خودشان را انجام ميدهند. را در عمل جاري مي
خواهيم موضعمان را از انفعال خارج كنيم و به فعاليت بيفتيم، بايد بتوانيم به تعاريفي دست پيدا كنـيم   ما كاري مي

وانيم تعاريفي داشته باشيم كه ما را از تصرف مهجور و ساقط نمايند. زيرا بشر داراي اين قدرت ت كه كارآمد باشند. و نمي
تواند چشم خـودش را   هست كه از آن موقعيتي كه خداوند به وي داده است، خود را ساقط نمايد. مثالً در يك رتبه مي

توانـد انتحـار    نابود شود. در يك رتبه هم انسان مـي  نابينا كند و يا خود را از يك بلندي رها كند و با سر به زمين آمده،
 منطقي كند يعني كاري كند كه قدرت كارائيش از بين رفته تا دشمن بتواند به آساني بر وي مسلط شود.

لذا بايد مفاهيم متناسب با انسانها و تحريك انگيزه آنها ساخت، زيرا با زور و فشار، كسي به سوي اولياء نعم و حقايق 
آورد. در آنجا بايد با خضوع و تذلل و با دست گدايي با مناجات و زيارت، از پيشگاه اولياءالهي، خواست  وي نميهستي ر

كه به خضوع ما، در نزد خودشان رحم كرده و دست ما را در سختيها و مشكالت بگيرند. و البته بايد با مفهوم و كلمات 
 اين معنا نيست كه رسا و متناسب با شأن آنهاست) متناسب آنها را خواند. البته مفاهيم رسا وجوب به

 ـ بحث اخالقي (وجه نامگذاري امام موسي كاظم(ع)
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يكي از جهاتي كه نام مبارك امام هفتم را كاظم ناميده اند يعني يك معناي حقيقي آن اين است كه: بـا توسـل بـه    

 شود. ايشان كظم غيظ الهي و رسيدن به عفو حاصل مي
گذريم. مثالً ماننـد كسـي كـه     باشد و از كنار آن عادي مي كي است كه مفسر ايمان و روح ميعضب، بيماري خطرنا

گوييم: سر به سر ما نگذار كه ما آدم عصباني هستيم! يا در حقيقت متوجه باش كه داراي بيماري  بدان افتخار كند، مي
نـد قـرار دهـد. يعنـي گـاهي      خطرناكي هستم. چون فرد غضبناك ممن است حتي خود را مورد سـخط و غضـب خداو  

خواهيم با دور باش، دورباش ديگران از ما حساب برده و حرف ما را بشنوند.  گاهي براي اينكـه خـود را بـي تقصـير      مي
گوييم: ما عصباني و غضبناكيم و فشار كارهايمان زياد است. كه البته اين نحوه برخورد، مشـكل را حـل    جلوه دهيم مي

باشد، بهتر است كه به امام هفتم حضرت موسي بن جعفر(ع)  تال به اين بيماري خطرناك ميكند، بلكه كسي كه مب نمي
توسل بجويد، زيرا لقب ايشان همچون القاب ديگر ائمه عليهم السالم، القاب اسماء اهللا الحسني و ابواب رحمتي بي پايان 

 الهي است.
 حق را از امت برداشته است.وجه ديگر لقب ايشان اين است كه: وجود مباركشان، غضبت حضرت 

شأن ديگر لقب آن بزگوار اين است كه از يكي از غالمان آن حضرت خطايي سر زد، قبل از اينكه ناراحت شـوند آن  
، آن حضرت خشم »والكاظمين الغيظ«... از سوره مبارك آل عمران كرد، و گفت  ١٢٨غالم شروع به خواندن آيه شريفه 

بـدنبال آن وي را آزاد فرمـود،   » و العافين عن النـاس «وي صرفنظر فرمودند، آنگاه خواند: خود را فرو بردند و از خطاي 
 عالوه بر آن به وي انعامي هم بخشيدند.» واهللا يحب المحسنين«سپس غالم د نباله آيه را قرائت كرد 

ز سـالممان نيـز   ما در سراسر زندگي غرق غفلت و خطا هستيم و حتي پس از سالم به ولي عصر(عج) جا دارد كـه ا 
 ».والكاظمين الغيظ و العافين عن الناس و اهللا يحب المحسنين«... عذر خواهي نماييم و در پيشگاه آن بزرگوار بگوييم 

 ج ـ نمونه اي از مفاهيم روابط مفاهمه
 را ندارد» حكومت و ورود«كارايي بحث » عام و خاص«ـ بحث  ١

باشند و همچنين است حـال مفـاهيم روابـط     دن واليت و تصرف ميچنانچه گفته شد مفاهيم ابزاري براي جريان دا
مفاهمه و علم اصول استبناط. گاهي براي سنجش بين امور، احكام و ابزار متناسب با آنها را در اختيار نـداريم. مـثالً در   

آن با ايـن  است و تفاوت ظريفي بين » مطلق و مقيد«و » عام و خاص«غير از بحث » حكومت و ورود«علم اصول، بحث 
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اند، آنگاه نسبت به آن تفاوت التفـات پيـدا شـده و از آن    دو بحث وجود دارد كه گذشتگان به اين تفاوت التفات نداشته

 كارايي و ثمره بدست آمده است.
ـ بايد مفاهيمي در علم اصول باشد كه قدرت توصيف از مسائل عيني و زمان و مكان (توزيع اختيارات، بانك ...) را  ٢
 ه باشدداشت

تواند نسبت بين امور و مجموعه را مالحظه كند، مثالً براي نظام توزيع قدرت، به نحوي كه منشاء  گاهي مفاهيم نمي
غرور، استكبار و فساد نشود، سازماندهي گردش اعتبارات و پيدايش توسعه قدرت براي تصرف نظام واليت و حكومت بر 

 مفاهيم كارآمدي مورد نياز است.زمان و مكان و استبناط احكام متناسب آنها، 
شود، مثالً جلوي هر قسمت از امور و بخشهاي آن رفـت و از كـارآن پرسـش     اي مانند بانك نميدر برخودر با مسئله

كند، يا جـايي   نمود و عدم مخالفت قطعيه شرع با آن قسمت را ياد آور شد. مثالً، محلي كه حساب پس انداز افتتاح مي
كنـد، بـر روي هـيچ كـدام از ايـن       ند يا صندوقي كه پول را رد و بدل، و در يافت و پرداخت مـي ك كه دفترچه صادر مي

كند چون نظـم امـور    شود كه كار خوبي مي اعمال، منفرداً نهيي از جانب شارع نرسيده است. مدير بانك را هم گفته مي
 كند. اينجا را حفاظ مي

خش پول عنايت شود و گفته شود كه باال و پـا يـين شـدن    اگر كمي عميق تر بررسي شود و به سياستگذاري و چر
 شود. باشد، در اينجا مسئله كمي مشكتر مي چرخش پول، واليت بر قدرت اقتصادي مردم است كه تابع يك فرمولي مي

گاهي ممكن است به عنوان الزمه و ضرورت اجتماعي نسبت به وجود و تداوم كار بانك، اجازه داده شود، و يا اگر به 
زمه اين كار توجه شود و آن را دخالت و تصرف در مال غير بدانند، بگويند تصرف درمال غير بدون رضايت صـاحبش  ال

 جايز نيست.
شود؟ وحكـم مجموعـه چـه    و اما اگر پرسيده شود كه توسعه قدرت پولي مسلمين در برابر قدرت پولي كفار چه مي

 باشد، توان تحليل و كارايي و قدرت مالحظه مجموعه را ندارند. ميباشد؟ مسلم است كه مفاهيمي كه در اختيار ما مي
 فرمودند ـ اگر با مفاهيم موجود مشكالت عيني قابل حل بودن علماي بزرگ آن را ارائه مي

آيد اين است كه در قمستهاي مختلف علوم اسالمي كه در حوزه هاي علميه رايج  آنچه كه به نظر غير قابل ترديد مي
سـال از   ١٣داني وجود دارند، مانند دانشمندان علوم فلسفه، رجال، درايه، اصول فقه و معارف ديني، و نيز است، دانشمن
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داشت، قطعاً اين دانشـمنان در زمينـه    گذرد طبيعي است كه اگر اين دستگاه ذهني قدرت اداره حكومت مي انقالب مي

يفيت توزيع قدرت اقتصادي و يا فرمـول توزيـع قـدرت    نوشتند، و اكنون رساله هايي در ك هايي ميهاي مختلف، رساله 
 بود. سياسي در اختيار مي

گويند همه روايات را جمع كنـيم،   نشنند و مي دهند، مثالً عده اي مي البته كارهايي كه بعضي از مؤسسات انجام مي
زيرا واقعاً آنگونه نيست كه خيال  آيد،همه فتاواي را جمع كنيم و ...، از اين كار آن خاصيتي كه ما در نظر داريم، بر نمي

شود دانشمندان ما بي اطالع و كم سواد بوده اند و اگر يك شخصي زحمت كشيد و حديثي را يافت، طـوري باشـد كـه    
كردند و اكنون كه اين آقا آن فيش  ديدند مدل مديريت را ارائه ميمراجع و بزرگان حوزه آن را نديده باشند كه اگر مي

توانند مدل مديريت كفار را گرفتـه و رنـگ و    توان مدل بسازد! خير، بلكه اين آقايان فقط مي است، ميها را جمع كرده 
آوريم و هر كدام از  توانند با آيه، روايت، رساله و فتوا بگويند: ما يك مدل مديريت بانكي مي لعاب اسالمي بزنند، و لذا مي

ست كه ايـن مطلـب، آن چيـزي نيسـت كـه آن را تأسـيس و       مسائل آن طبق چه حكم يا احكام و آياتي است. روشن ا
 ناميم. ساختن مدل مديريت اقتصادي يا سياسي مي

اين ناتواني از آنجاست كه مفاهيم كارآمد، در اين زمينه، نداريم همانطور كه تا مرحوم شيخ انصاري رحمه اهللا عليـه  
 آيد. فاهيم عام وخاص و مطلق و مقيد بدست نميمفهوم حكومت و ورود را تأسيس نكرده بود، اثر حاصل از آن، با م

شود تا جايي كه در زير بنـاي يـك    البته تفاوت زياد است، بين آنجايي كه در مسائل يك علم مفاهيمي تأسيس مي
علم مفاهيم جديدي پايه گذاري شوند. اگر در زيربنا و معيارب صحبت يك علم مفاهيمي وارد شود، كليه تعاريف رنـگ  

 كنند. مفاهيم را پيدا مي و صبغه همان
 د ـ نمونه اي از مفاهيم منطق تجربي

كنيم، به طور خالصه بحـث مـا ايـن بـود كـه در       اكنون سراغ منطق تجربي آمده ودر اين زمينه مثالهايي عنوان مي
خواسـتيم بيـان كنـيم كـه برخـي از مفـاهيم در        وجود دارد، بطور تمثيلي مـي » عامليت«و » جهت«، »تعلق«مفاهيم: 

 عامليت نارسا هستند.
توانند تولي به موال را تمـام كننـد و يـا در     توانند تحقق بخشند. لذا يا مفاهيم فلسفي نمي يعني تولي به موال را نمي

 جهت گيري آن يا در عامليت و سرپرستي آن نقض و ضعف وجود دارد.
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 ـ نرخ بهره زيربناي روابط پولي كفار را تشكيل ميدهد ١

تنظيم امور اجتماعي مسلمين گرفته تا در علوم تجربي و تصرف در اوصاف، كارآيي و بـاال بـردن    از كارهاي عيني و
باشد كـه در پـيش    توان جهت الهي در آن جاري ساخت، از جمله بانك مي تأثير، مفاهيمي وجود دارد كه بدرستي نمي

ن افزايش را باال بردن ميزان مصرف شمرده فرض آن، افزايش پول و رابطه بين پول وزمان، اصل قرار گرفته است و راه اي
اند. يعني حرص و سيري ناپذيري طبع آدمي را مبدأ انگيزه تحرك بشر دانسته و وسيله هدايت حـرص را، نظـام پـولي    

 قرار داده اند. و از طرفي بهره را نيز در زيربناي تعريف واحد پولي اخذ كرده اند.
 دي است ـ پول واحد قدرت اقتصادي در توسعه اقتصا

پول وسيه مبادله و نگهداري «توان صحبت كرد، يكي اينكه به بيان ساده اي گفته شود:  در تعريف پول، چند رقم مي
 است، يا به عبارتي سهولت در انجام معامله، در اين تعريف مورد توجه است.» قدرت خريد و وسيله تنظيم امور مسلمين

گويند: در نحوه اين تعريف مي» قدرت اقتصادي در توسعه اقتصادي استپول، تعريف واحد «ديگر اينكه گفته شود: 
 دهد چيست؟ يابد و قوانيني كه انتشار آنرا اجازه ميبايد ديد چگونه انتشار مي

 كند  ـ نظام پولي كفار تعلقات حيواني را حاكم مي
آن سـحت و سـقم و عناصـر و     خواند، يعني شاقول و معياري كه بـا  در حقيقت اين ساختمان با معيار وواحدش مي

سنجند يعني معيار ضريب فني كارشناسي با ايـن سـاختمان كـه سـاختمان ظلـم و اسـتكبار اسـت،         اجزاء و بنا را مي
كند، هماهنگي دارد. در اين سـاختمان تعلقـات    سازگاري دارد، و نيز با سلطان دنيا پرستي كه در اين كاح سلطنت مي

 آيد. كند و طبيعي است كه از آن تقوي، بر نمي حيواني و دنيا پرستانه حكومت مي
حاال هر چند اسم آن عوض شده و مضاربه يا مساقات ناميده شود. و گفته شود اصوالً عقود و ايقاعات اسالمي اكثـراً  

ن، كنيم. روشن است كه از ايـ اند ما هم آن را تأييد و امضاء ميامضائي است. و در اينجا نيز چون عقال آن را وضع كرده
 انفعالي تر برخورد نمودن، ممكن نيست.

 كشاند نظام پولي كفار قدرت اقتصادي مسلمين را به انفعال مي
بانك پديده اي است كه كفار، آن را براي مقاصد خودشان ساخته اند و حاال نيز بوسيله همين بانك، قدرت اقتصادي 

قدرت اقتصادي مسلمين همچون قمـر مصـنوعي بگـرد    نمايند كه  كنند و در مقابل بگونه اي عمل ميخود را حاكم مي
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آنها به چرخش در آيد. البته بسيار واضح است كه تا زماني طرح صحيح و اسالمي، اقتصادي ديگر ارائه نشده و ولي فقيه 

ن دستور اجراء آن را صادر نكرده اند، شيوه و روابط موجود، در جاي خود صحيح و الزمه بر پايي و تداوم نظام است ليك
 باشد. از موضع تعريف صحيح و شناساي آن قابل بررسي و دقت مي

اينكه حضرت امام (رضوان اهللا تعالي عليه) گفتند كـه فقهـا و متخصـص بنشـينند و دسـت مـا را گرفتـه و از ايـن         
انك را بيچارگي نجات دهند، و يا درهم ربا برابر با هفتاد زناي با محارم است، درست زماني است كه طرح اصالح شده ب

 آقايان عادلي و نوربخش هيئت همراهشان خدمت ايشان ارائه كردند.
ـ نتيجه گيري: بايد مفاهيم شاملي در اختيار داشت كه همه مسائل را در خود حل كند و در هيچ موضعي واليت را 

 بدست كفار نسپارد
ه مفاهيم كارآمدي احتياج داريم. و براي بايد توجه داشته باشيم كه نه تنها در علوم انساني بلكه درعلوم تجربي نيز ب

اينكه نسبت بين موضوعات را بسنجيم بايد مفاهيم شاملي داشته باشيم كه قدرت تحليل داشته باشد. و اگـر نتوانـد در   
اي اسـت كـه نبايـد    يك جا مرز بين الهي بودن و غير الهي بودن را مشخص نمايد، همانجا محل آسيب پذيري و نقطـه 

 ئن بود.نسبت بدان مطم
شد، هر چه كه وجود دارد، خداوند آن را آفريده است. بايـد مفـاهيم بگونـه اي     همانطور كه در فلسفه قدم گفته مي

شود، هيچ موضعي نباشـد كـه در آنجـا گفتـه      باشد كه در فلسفه الهي جديد، كه براي اداره امور مسلمين پي ريزي مي
ن نقطه بايد به آنها اطمينان كنيم، بايـد بـه نحـوي عمـل كـرد كـه بـا        شود واليت را بدست كفار سپرده اند، و يا در اي

هاي موجود را از ميـان  گوييم، بايد داشته شناسايي و معرفت آنها را تحت كنترل داشته باشيم. و در قدم اول هرگز نمي
ت دانش آنها سپرده و گفـتن  برد، بلكه استفاده آگاهانه با استفاده ناآگاهانه بسيار تفاوت دارد. و نيز بصيرت را هم، بدس

كنيم، با اينكه به تشخيص و فهم خودمان چگونـه از يـك شـيء بهـره      اينكه، شما هرگونه تشخيص بدهيد، ما عمل مي
 برداري كنيم كه بهتر باشد ونفع بيشتري را به ما برساند، با هم، بسيار تفاوت دارند.

ده نماييم وجايش را تغيير بدهيم، در نهايت كـارآيي آنـرا   البته اگر به تدريج نتوانستيم آن را در جاي خودش استفا
 تغيير خواهيم داد.
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به عبارت ديگر، مفاهيم داراي تعلق، جهت و عامليت هستند، هر چند ماننـد كلمـات بـه عنـوان فاعليـت تبعـي در       

 جامعه، ابزار واليت اجتماعي قرار گيرند.
 شود ميتعريف » ظرفيت تعلق، جهت و عامليت«ـ فاعليت، به  ٢

باشد. به عبـارتي   اگر فاعل به اين تعريف شود كه داراي تعلق است. يعني داراي متصرف فيهي است، كه خودش مي
ديگر فاعل نسبت به خودش بتواند تصرف كند و يك ظرفيتي هم داشته باشد كه جهت را معين كنـد، (ظرفيـت ثـاني    

د در حالي كه به خداوند نيز متقوم است يعنـي فاعليـت   كن فاعل، را صحيح است كه گفته شود به فاعل نسبت پيدا مي
مرتبه ثاني غير از فاعليت فطري اوليه است) يعني مكلف است كه با تكليف و قدرت خودش يكرتبه ايـن طرفتـر آمـده    

انـد. موضـوع تصـرفش،    اي كه به او دادهاست. خواه خودش را ملكوتي يا حيواني كرده باشد. در هر صورت ظرفيت اوليه
يعني عمل وي، » فاعليت در جهت«يعني اصل فاعليت را كم و زياد كردن، » فاعليت در تعلق«باشد.  عليت خودش ميفا

، يعني خودش در خودش عامليت دارد، عامليت وي در رتبه »فاعليت در عامليت«باشد. داراي يك وضعيت و جهتي مي
شود (ماننـد: مفـاهيم، كلمـات،    پس از تصرف واقع مي اول، پس از خلقت فطري اوليه است. كه اين امر در فاعل تبعي،

-قوانين و ابزار عيني و علمي تصرف در اشياء) ولي در فاعل تصرفي، قبل از تصرف موال و با فاعليت خودش انجـام مـي  
 گيرد.

عي مفاهيم كه رتبتاً پس از فاعل تصرفي قرار دارند، (هر چند درون وجود فاعل تصرفي يا درون نظام واليـت اجتمـا  
توانند ابزار هر دو واقع شـوند. ايـن ابـزار،     باشند كه البته (متقوماً) مي باشند)، ابزار سرپرستي شخصي يا نظام واليت مي

 توان انجام داد. براي يك ظرفيت خاصي هستند. يعني با هر ابزار كار خاصي مي
 شود.الف ـ فاعل تبعي هم به همين سه خصوصيت تعريف مي

دهيم اين است كه: در فاعل تصرفي، تقاضا قبـل از  وجه اختالف فاعليت تصرفي و تبعي قرار ميقيدي را كه فارق و 
امداد است. ولي در فاعل تبعي، بعد از تصرف موال است، اين قيد بايد در نفس اين تعريف نيز ذكـر شـود، يعنـي اينكـه     

 بپوشاند. هم بايد فاعل تبعي و هم فاعل تصرفي را» تعلق جهت و عامليت«گوييم :  مي
 ـ تفاوت فاعل تبعي و تصرفي
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پس از تصرف است كه در اين صورت يك قيد جديدي بدان » فاعليت تعلقي«شود كه در فاعل تبعي، آنگاه گفته مي

 شود. اضافه مي
 آن فاعل تبعي تعلقـش را سـاخته يعنـي خـود را بـا فاعليـت مـوال       كند،  پس از آنكه موال در فاعل تبعي، تصرف مي

كنيم بلكه وجود فاعل تبعي، به فاعل تصرفي تعلق  كند، ولي فاعل تبعي را از فاعليت تصرفي موال جدا نمي هماهنگ مي
 دارد.

گوييم بنابراين انسان در شيمي يك وصفي دارد، يا مثالً وقتي مي
    بدن آب است، روشن است كه بـه لحـاظ آب

كند و موجب توسعه و نفوذ فاعليت انسان  بلكه آن را به لحاظ تحركي كه در بدن ايجاد مي گوييم بودن از آن سخن نمي
شود مالحظه كرده و لذا در حقيقت لحاظ آن، لحاظ تصرف است نه تبعيـت، از ايـن رو صـحيح اسـت كـه پـس از        مي

د، اين بخش هـم تـولي پيـدا    كن انحالل، نسبت تولي بر آن اطالق شود. يعني به ميزاني كه انسان قدرت تصرف پيدا مي
شود، و جهت آن، همان جهت فاعليت تصرفي ما، اسـت. چـون او مسـخر و تحـت فاعليـت مـا        كرده و داراي جهت مي

 باشد. مي
چنانچه وقتي آدمي با » كند عاملي است كه از طرف انسان عمل مي«در فاعلي تبعي، عامليت به اين صورت است كه

تفنگ، گرچه عمل كرده است و تير به وي اصابت نموده، ولي عمل آن بـه فاعـل   كند، تفنگ به طرف دشمن شليك مي
 شود، نه به تفنگ. نسبت داده مي

 ـ فاعل تبعي، نيابت تبعي دارد
باشد. هنگامي كه به كافر اصابت كرد، او را متناسب با  يعني اين تفنگ، وسيله نفوذ اراده شما و نفوذ واليت الهيه مي

 كند، وليكن نيابت تبعي دارد. دهد. و نياب پيدا مي غيير ميخواست و تقاضاي شما ت
 ـ دو تذكر:

 ـ در اين دوره، تقسيمات كاربردي است نه تحليلي ١
كنيم، اين است كـه:  كنيم و بعضاً علي المبنا حركت ميعلت اينكه در اينجا ابتدا، بحثي را بر مبناي واليت بيان مي

-بدون تعاريف قبلي اش بيان شود، لذا يك صورت اجمالي از مطلب بيـان مـي  شود بحثها، يك بار كاربردي و  سعي مي
كنيم. مانند اين است كه يك بار فهرست گردد، بار ديگر بط آن را با مفاهيمي كه قبالً بيان شده است مستدالً تمام مي
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ربطـش بـا عنـاوين ديگـر      و ساختار يك كتاب، اجماالً مورد بحث قرار گيرد. آنگاه گفته شود عنوان اول كه بيـان شـد،  

 چگونه است.
شود، ولي غرض آشنايي است، و اگر آشنايي (هـر چنـد بصـورت    گرچه قدرت تسلط بر مباحث، در اين رتبه، كم مي

شود كه در بحث دچـار مشـكل و گيجـي نشـويم. و ايـن      سطحي) نسبت به كل بحث انجام گيرد، دقت درآن باعث مي
 اط بعدي در حكت بحث چيست؟ و سير، اجماالً در ذهن صورت خواهد يافت.توانايي پيدا خواهد شد كه بدانيم نق

 ـ تفسير فوق منحصر به مفاهيم نيست ٢
گيـرد، ولـي اگـر از    موضوعات را اگر به موضوع منطقي، اطالق نموديم، در آن صورت مفهوم نيز جزئي از آن قرار مي

 م آنها نيز، مفاهيم موضوعات تبعي خواهد بود.موضوع، فقط موضوعات عيني خارج مد نظر باشد، طبيعتاً مفاهي
بنابراين، اين تقسيم بندي منحصر در مفاهيم نيست، بلكه شامل همه قسمتا شده و بر شيء، كـالم و قـانون اطـالق    

 گردد تا برسد به خود مفهوم و كيفيت تعلق و ...مي
 و صلي اهللا علي محمد و آله الطاهرين





 
١٧٨٨ 

 فلسفه اصول مابني نظام واليت
 مضوع: اصول روش تنظيم

 دوره: سوم
 ٢٣/١١/٧٠تاريخ: 

 ٦٠جلسه 
 

 فهرست: 
 مقدمهـ 

 الف ـ تعيين موضوع بحث
 »لفظ«است نه » معني«ـ منظور از مفهوم،  ١
 ـ تفاوت بحث جاري با بحث شناخت شناسي ٢

ـ در بحث شناخت شناسي صحبت از حقيقت علم بود و در بحث حاضر صحبت از تقسيم بندي مفـاهيم بـر اسـاس    
 اصول بدست آمده است 

 »ظرفيت تعلقي«و » ظرفيت«ب ـ معني 
 ـ معني ظرفيت: هر منصب و هر شخصي داراي يك قدرتي از تصرف است  ١
 دهدي را نشان ميـ معني ظرفيت تعلقي: ظرفيت تعلق ميزان شدت و كاراي ٢

 ج ـ فاعلهاي تبعي هم نيز همچون مفاهيم، داراي ظرفيت جهت، تعلق و عامليت هستند
 ـ اصل بحث: بيان محدوديت ظرفيت مفاهيم بر اساس اصالت ماهيت و اصالت واليت 

 دهندوجودي بريده از انسان و اشياء را نشان مي» مفاهيم«الف ـ بر اساس اصالت ماهيت، 
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آنهـا  » ظرفيت و كـارائي «اصالت واليت مفاهيم متناسب با ظرفيت فاعل و نظان فاعليت ايجاد شده و  ب ـ بر اساس 

 شودمعين مي
 ـ محدوديت كارايي مفهوم به خود مفهوم و فاعل متصرف در آن بستگي دارد ١
 ـ الف ـ عامليت مفاهيم به تبع فاعل تصرفي است  ١
 ـ ب ـ تبعيت مفاهيم مطلق نبوده و در يك سطح خاصي است  ١
 كندـ ظرفيت تعلقي مفاهيم متناسب با مراحل توسعه تعلق تغيير مي ٢

 ـ پاورقي: كيفيت دخالت غير مستقيم كفار در تنظيم امور زندگي مسلمين 
 مين(ع) است ـ ظرفيت مفاهيم و معارف حقه الهيه متناسب با فاعل موجد آن (حضرت حق و معصو ٣

 ـ درك بشر هميشه نازلتر از حقيقت معارف است 
 ـ درك بشر از معارف حقه به معني افتقار بيشتر عقل است نه استغناي آن از وحي

 ـ معارف و مفاهيم ساخته بشر، كهنه شدني است 
 ـ پذيرش يك نظريه، پذيرش واليت فرهنگي صاحب نظريه است  ٤

را » تعلق، جهت، عامليت«يك نحوه تولي فرهنگي است كه ظرفيت محدودي از  ـ تنسگ به مفاهيم موجود ناشي از
 بوجود آورده است



 
 

 بسمه تعالي
 

حجت االسالم و المسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم ... در بحث تنظيم امور مسلمين، اصولي كـه الزم بـود   
كنيم تا ببينيم در مالحظه مفاهيم چه اثري  بيان شد و اينك درثمرات آن اصول دقت مي بحث استداللي آنها تمام شود

 دارد؟
و گفتـه شـد كـه    ». ظرفيت تعلق، ظرفيت جهت و ظرفيت عامليت«در بحث قبل سه مسئله را عنوان كرديم يعني: 

و در حقيقت اين سه، سـه وجـه از   كنند را تعريف مي» وضعيت زماني زماني و مكاني و نهايتاً واليت«اين سه با يكديگر 
باشند. بعد ها خواهيم گفت كه بين نفس خود اينها هم تقوم وجود دارد، فعالً در تشريح  اينها و ربطشـان   يك چيز مي

كنـيم، و قبـل از   كنيم و فقط مقداري به صورت تمثيلي درباره مفاهيم متعدد صحبت ميبه آن اصول دقت زيادي نمي
 كر مقدماتي الزم است.پرداختن به اصل بحث ذ

 ـ مقدمه
 الف ـ تعيين موضوع بحث

 »لفظ«است نه » معني«ـ منظور از مفهوم،  ١
ايـم، ان  ابتدائاً بايد توجه داشت كه بحث ما درباره خود مفاهيم است نه كلمات و الفاظ به بحث الفاظ هنوز نرسـيده 

 رسيم. شاءاهللا به بحث الفاظ هم مي
شود (در اين بـاره، در  كنيد. اين كيفيت، توليد اجتماعي مي نيد، يك كيفيتي ايجاد ميكشما با كلماتي كه تلفظ مي

گوييم كه هر كلمه يك معناي پذيرفته شده اجتماعي، غير از  كنيم و قبالً هم اشاره شده است). مي جاي خود بحث مي
ماعي داريـم. شـما وقتـي زبـان     پذيرفته شده اجت» معناي«پذيرفته شده اجتماعي و يك » لفظ«لفظي دارد. يعني يك 

گردانيد، لغات در فارسي و عربي متفاوت است، اما يك مفهوم و معنايي بـراي ايـن لغـات     عربي را به زبان فارسي بر مي
باشد نه آن الفاظ، اين معنا هم بوسيله تولي و واليت فرهنگـي   كنيد فعالً اين معني و مفهوم موضوع كالم ما مي ذكر مي

 شود. ايجاد مي
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 ين معنا و مفهوم يك ظرفيت تعلقي، يك ظرفيت جهتي و يك ظرفيت عامليت و ابزار بودن دارد.ا

باشد. همان را كه احياناً در بعضي مـوارد بـه    پس بنابراين با لفظ كارايي نداريم، بلكه معني و مفهوم مورد نظر ما مي
گوييد خود اين مفاهيم و صور، علم  دقيقترش ميگويند ولي شما به صورت  صورت ساده به آن آموزش و علم و غيره مي

گوييد منكشف از واقع و  بحثمان در اين باره نيست. خود اين مفهوم را، گاهي مي». علم، حضور در نسبت است«نيست، 
گوييد  باشد. حاال مي گوييد خير مصنوع شما و متناسب با مرتبه فاعليت، تعلق و عامليت شما مي خارج است و گاهي مي

 باشد. اين هم داراي يك باري مي خود
 ـ تفاوت بحث جاري با بحث شناخت شناسي ٢

ـ در بحث شناخت شناسي صحبت از حقيقت علم بود و در بحث حاضر صحبت از تقسيم بندي مفـاهيم بـر اسـاس    
 اصول بدست آمده است.

چيسـت؟ گـاهي   » لـم ع«تفاوت بحث جاري بحث مفهوم با بحث علم در اين است كه در بحث علم، بررسي شد كه 
گويند. بعضي ممكـن اسـت بگوينـد ايـن      بعضي به خود اين ابزار (مفاهيم) يعني اين معاني كه در خاطر هست علم مي

شود و آن، يعني علم. در بحث علم گفته شد كه نه آن مفـاهيم علـم اسـت و نـه      معاني در رتبه باالتر، كيف نفساني مي
م كه معناي علم حضور در نسبت است. اما حاال صـحبت در ايـن اسـت كـه     كيف نفساني به آن معني وجود دارد. گفتي

وقتي كه حضور در نسبت پيدا كرديد و مفهومي راساختيد آيا سه امر مفروض كه از فلسفه تان بدسـت آمـده (تعلـق ـ     
هيم چطـور  توانيد بگوييد؟ و وضع خـود ايـن مفـا    جهت ـ عامليت)، آيا اين سه امر را نسبت به خود اين مفاهيم هم مي 

است؟ صرف نظر از اينكه حقيقت علم چه چيز است خود اين مفاهيم چكاره هستند؟ ما همه حرفمـان در ايـن جلسـه    
باشـند. اينهـا وجـود     توضيح اين است كه اين مفاهيم مثل ابزار يعني چون آچار و پيچ گوشتي و استكان و بلند گو مي

 باشند. در تصرفاتتان مي دارند و وجودشان هم فاعليت تبعي است و ابزار شما
علت بحث در اين مفاهيم اين است كه بعد از بدست آوردن مبناي منطقي بايد مفاهيم و نسبتها را طبقه بندي كرد. 
فرضاً ما يك اصول را چون زمان و مكان و تغيير و تغاير و فاعليت تا آخر (بحثهائي كه گذشته) استداللي بحث كرديم. و 

گويند مفاهيم يا اعتباري است يا حقيقـي؟ حـاال بتـدريج     ندي مفاهيم است. چگونه آقايان مياصل اين مباحث، طبقه ب
خواهيم درباره مفاهيم صحبت كنيم، البته فعالً به صورت مثال، چرا كه ابتداي كار است و ممكن است تكرار به نظر  مي
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خواهيم  رباره حقيقت علم بوده اما حاال ميشده، د برسد اما تكرار نيست، شبيه كرار هست. از جهتي كه قبالً صحبت مي

هاي اجمالي تحليل كرده و ببينيم آيا اگر كسي احياناً قائل به اين حرفها شـد  مفاهيم اجتماعي موجود را با يك مقايسه
از اين حرفها در منطق و اصول اعتقادات و عرفان و اخالق و قوانين و علوم و ... اثري دارد يـا اينهـايي كـه گفتـيم، دور     

 واقعيت و دور از آثار عيني است و كاري با عينيت ندارد؟
 »ظرفيت تعلقي«و » ظرفيت«ب ـ معني 

 ـ معني ظرفيت: هر منصب و هر شخصي داراي يك قدرتي از تصرف است ١
زنيم.  در جلسه قبل گفته شد خود نفس اين مفهوم هم داراي يك باري است. حاال در اين بار داشتنش مثالهايي مي

كنيم همان طور كه بـا يـك ابـزار شـما      گوييد ظرفيت يعني چه؟ عرض مي مشخص كردن كارائي و ظرفيتش، ميبراي 
توانيد يـك واليتـي را انجـام دهيـد. هـر گـاه مناصـب         توانيد بعضي از امور را انجام دهيد با برخي مفاهيم هم نمي نمي

كـه فـالن منصـب ديگـر داراي آن اختيـارات      گوييد، فالن منصـب داراي اختيـاراتي اسـت     مختلفي را فرض كنيد، مي
 باشد. نمي

كنـيم. آن   مثالً اگر يك شخصي را به عنوان مدير كل يك اداره قرار دهيم و آن اداره بدكار كند، قوانين راعوض نمي
فرد را گويند: آيا وزارتخانه اختيارات اين  كند، مي گذاريم، آن اداره خوب كار مي شخصي را برداشته و ديگري را آنجا مي

گـوييم: نـه    كنـد؟ مـي   گويند: اين خودش از اختياراتي كه به او داده اند تعـدي مـي   گوييم: نه، مي تغيير داده است؟ مي
گوييد از هر كس، هر كاري بر چرخيد؟ لذا مي چرخد و آن وقت نمي گوييم پس چرا حاال كار بدين صورت منظم مي مي

 اص داراي يك ظرفيتي هست.آيد! و منصب داراي اختيارات، و منزلت خ نمي
كند، اگر داراي منصب نباشد، اگر داراي  يك حرف اين است كه بگوييد، همين آقاي شهردار كه به اين خوبي كار مي

اين ابزار باشد كاري از او در بهبهود وضع شهر ساخته نيست. فرض كنيد اين آقاي شهردار را مـدير منطقـه و از مـدير    
دهنـد. آن   عضو و كارمند شهرداري قرار ميدهند و حتي پاينتر، او را رفتكر يك محله قرار مي منطقه هم پايينتر، و او را
اندمنصب را به او نداده انـد، از ايـن   آورند، يعني امكانات اداري و امكانات اختيارات را به او نداده وقتي كه او را پايين مي

گوييد اين پست يك ظرفيت داريد  بريد و مي ن ومحله ميرو درت نظيم شهر كاري از او ساخته نيست. همين را در برز
 گوييد، حاال كه او را  در اين ظرفيت آورديم اين كارائي را دارد. بريد باالتر و الي آخر ... و مي مي
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گوييد اين شخص اليق شهردار شدن نيست و يك وقت  توانيد نگاه كنيد، يك وقت مي شخص را نيز، عين منصب مي

كنـد، و در محـيط اداره او يـك ذره تخلّـف،      هرداري بسيار برازنده او است و مانند ساعت منظم كار ميگوييد كار ش مي
گوييـد ايـن آدم داراي ظرفيـت اسـت در مثـال قبـل        گيرد اين معنايش اين است كـه مـي   رشوه و غير ذلك انجام نمي

 گوييد اين منزلت داراي ظرفيت است. مي
ظرفيتند، همانطور كه فاعلها داراي ظرفيت هسـتند، مفـاهيم نيـز داراي تعلـق و     مفاهيم نيز مانند منزلتهاي داراي 

اگـر محصـول را محصـول اجتمـاعي     ». شدت يعني باال بودن سطح كارائي و تناسب با منزلت خاصي«باشند.  شدت مي
براي اينكه او را  اي كه صبح بلند شد و گريه كرد،دانيد سالح هسته اي مانند اسباب بازي نيست كه بگوييم هر بچه مي

آرام كنند و به جاي اينكه جغجغك و سوت، دست او بدهند، بگويند اين دگمه سالح هسته اي دست شما هر وقت دلت 
خواست دست روي آن بزن و نصف دنيا را زير و رو كن، خير، اين مولودي است اجتماعي، و متناسب با منزلـت خـاص   

زنم و مثال از جهتي مبعد و از جهتي مقرّب است  رتان باشد كه مثال مياجتماعي توليد شده است. (اين مطلب در خاط
خواهم منتقل كنم مقرب است و از جهت اينكه اين، دستگاه اسـتكبار بوجـود   يعني از نظر اينكه يك خصوصيتي را مي

زلتهـا هسـتند و   آمده و در دستگاه الهي نيامده مبعد است. فعالً صحبت بر سر اين است چگونه ابزارهـا متناسـب بـا من   
باشند) بكارگيري سالح هسته اي براي آرام كردن كودك مفيد نيست، بلكه براي كار ديگـري اسـت،   داراي ظرفيت مي

همين طور مفاهيم عاليه اي كه ظرفيت اداره دارند مربوط به هر مرتبه و هر زمان و هر شخصي و هـر دوره اي نيسـت،   
 كند. كند و در يك جا آباد مي در يك جا ضايع مي

 دهد ـ معني ظرفيت تعلقي: ظرفيت تعلقي ميزان شدت و كارائي را نشان مي ٢
شود ظرفيت كارائي سالح هسته اي متناسب با منزلت اين رتبه، هست يعني ظرفيـت كـارائي آن در    وقتي گفته مي

گوييد اين شمشير،  ميسيستم، تا اين اندازه است. مگر سيستم شما فاعلي نداشت كه داراي يك درجه از تعلق باشد كه 
توانستيد بگوييد ايـن مناسـب بـا ايـن اسـت. وقتـي كـه         اين ذوالفقار باب اين دست است؟ اگر ظرفيت نداشت كه نمي

گوييد اين مرتبه از فاعليت، بايداين وسيله در آن ذوب شود، اثرش تابع است ولي نه براي هر فاعلي، در نظام واليت،  مي
گوييد اين صالح هر قدر كه  ي براي غليظتر كردن كفر و الحاد، يا اسالم است. مثًال مياين منصب داراي جهت است. يعن

كارائي داشته باشد براي مسلمين مفيد و مناسب نيست، و مخصوص كفار است. و از آن طرف، دعاي جوشن كبير براي 
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بـراي رسـول اهللا   » ا من النار يـا رب سبحانك يا ال اله اال انت الغوث الغوث خلصن«كفار سودي ندارد. يعني اينكه بگويد 

آيد. همان طور كه در هنگام جنگ فرموده اند كه: زره ها را در بياوريـد و ايـن    صلي اهللا عليه و آله و اصحابش، بكار مي
 دعا را بخوانيد.

 ج ـ فاعلهاي تبعي هم نيز همچون مفاهيم، داراي ظرفيت جهت، تعلق و عامليت هستند
گوييم، اين را در ، و مخصوص كفار است. و از آن  ه ظرفيت و جهت و عامليت مفاهيم ميعين همين حرفي كه دربار

سبحانك يا ال اله اال انت الغوث الغوث خلصنا من «طرف، دعاي جوشن كبير براي كفار سودي ندارد. يعني اينكه بگويد 
مان طور كه در هنگام جنگ فرموده اند كه: آيد. ه براي رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله و اصحابش، بكار مي» النار يا رب

 زره ها را در بياوريد و اين دعا را بخوانيد.
 ج ـ فاعلهاي تبعي هم نيز همچون مفاهيم، داراي ظرفيت جهت، تعلق و عامليت هستند

ي گوييم، اين را در رابطه با آهن و همه فاعليتهـا  عين همين حرفي كه درباره ظرفيت و جهت و عامليت مفاهيم مي
شوند. بـه ميزانـي كـه شـما     گوييم. ولي در مورد فاعليتهاي تبعي به نسبتي كه به فاعل تصرفي ملحق مي تبعي هم مي

بتواني آن را به عنوان ابزار مورد استفاده قرار دهي. خوب مگر اينها به محور عالم محلق نيستند. يعني تـابع فاعليـت او   
رد براي موازنه كل عالم، و اثر ديگري هم براي صنايع كـه در جامعـه روي   اند؟ چرا، و لكن آهن يك اثري داايجاد نشده
گوييد مصنوع اجتماع هست؟ اين حرف ديگري است، كه بحث ما در مـورد   كنند دارد. اين اثر را كه شما مي آن كار مي

م زدن، گـاو  باشد. در جامعه يك وقت آهن، براي اين خوب است كـه از آن بـراي شـخ    اين قسمت (مصنوع اجتماع) مي
آهن و داس و اره براي بريدن، و تيشه و كلنگ براي كندن و امثال ذلك استفاده نمايند. االن هم در همان مسيرها بكار 

دهد بـا ظرفيـت آن    رود. االن هم ديسك تراكتر از آهن است و لكن ظرفيت فاعليتي كه االن آهن در ختيار شما ميمي
در آهن داريد آن وقت فقط ذوب شـود، شـرائط ذوبـش چـه باشـد و در چـه        وقت خيلي فرق دارد. نفوذي هم كه شما

نويسيد. و مواد اوليـه اش را صـدها   خواهد بكار برود؟ حاال براي قطعات مختلف صد رقم است براي آهن مياي ميقطعه
 كنيد. نوع دسته بندي مي

هسته اي هم كلمات، هم مفاهيم، همه پس بنابراين هم اشياء ظرفيت تعلق دارند (بنابر بحثهاي گذشته) هم سالح 
شود، و متناسب با مرتبه نفوذ و مراحل رشـد  اي از تعلقند، توليد اين اين تعلق هم بوسيله فاعليت انجام ميداراي مرتبه
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باشد. پس بنابراين هم اين كلمات بوسيله فاعل خاص و نظام فاعليت خاص ايجاد شده و كمالشان و در جهت خاص مي

 ر خاص تعلق هست و هم ظرفيت خاص در جهت خاصي و هم ظرفيت خاص براي اعمال خاصي دارد.هم داراي با
 ـ اصل بحث: بيان محدوديت ظرفيت مفاهيم بر اساس اصالت ماهيت و اصالت واليت

شويم كه بر مبناي واليت و با توجه به تقسيم بندي مفاهيم كه در جلسه  بعد از ذكر اين مقدمات وارد اصل بحث مي
 عرض شد، محدوديت ظرفيت مفاهيم به چه صورت ا ست. قبل

 دهند وجودي بريده از انسان و اشياء را تشكيل مي» مفاهيم«الف ـ بر اساس اصالت ماهيت، 
اي مالحظه كنيد كه اصالً نه با آدم ربطي دارد و نـه  قبل از آن بايد توجه داشت كه اگر براي مفهوم يك وجود بريده

كند كه اگـر در ذهـن شـما    شود، و در ماهيات يك جائي براي خودش پيدا مي وان و معنوني ميبا اشياء، داراي يك عن
ايجاد شود داراي يك خاصيت ذاتي است كه اگر هم چنين مفهومي ايجاد نشود فرض ايجاد دارد. مثالً مفهـوم دايـره و   

شـود مصـداق آن دايـره     خارجاً هم مياوصافي كه دارد اگر در ذهن احدي هم ايجاد نشود، فرض ايجاد دارد، كما اينكه 
 ايجاد بشود. اين يك نظر به مفاهيم هست. (بنابر اصالت ماهيت)» مدور«ايجاد بشود و 

آنها » ظرفيت و كارائي«شده و » ايجاد«ب ـ بر اساس اصالت واليت مفاهيم متناسب با ظرفيت فاعل و نظام فاعليت  
 شودمعين مي

: صحبت از ايجاد شدن به اين معنا نيست صحبت از نفوذ فاعل هست و ايجاد يك نظر ديگر به مفاهيم اين است كه
وسيله و ربط متناسب با نفوذ فاعل، و متأخر از فاعليت، و متقوم به فاعليت تصرفي است. مفهوم، رتبتاً متأخر از فاعليت 

فهوم متناسب با ظرفيت فاعـل و  شود نه اينكه فاعليت به مفهوم تعريف شود. با اين تعريف، ماست و به فاعل تعريف مي
 شود و داراي خصلت، ظرفيت و كارائي است. نظام فاعليت ايجاد مي

 ـ محدوديت كارائي مفهوم به خود مفهوم و فاعل متصرف در آن بستگي دارد ١
 ـ الف ـ عامليت مفاهيم به تبع فاعل تصرفي است  ١

جهت و عامليت مالحظه كرد. البته مسلم عامليـت   توان تعلق، در جلسه گذشته گفته شد كه در مفاهيم فلسفي مي
در اين دسته از امور (مثل مفاهيم) عامليت تبعي است، يعني فاعلي كه در دست اين مفهوم قرار دارد و وسيله عمـل او  

 كند. اين مفهوم است، مسلم آن فاعل، عامل است. يعني همان فاعل تصرفي اي كه از طريق اين مفهوم عمل مي
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 عيت مفاهيم مطلق نبوده و در يك سطح خاصي است ـ ب ـ تب ١

توان هر كاري را انتظار داشت. من باب مثال: چطـوري   ولي خود اين مفهوم هم يك باري دارد و از هر مفهومي نمي
صحيح نيست كه كسي بگويد من بنا دارم در مسابقه، يك اسب تازي سالم و پرورش يافته را با يك چهارپـاي ديگـري   

تواند آن طور سريع حركت كنـد) تعـويض كـنم! يعنـي      ش خيلي كندتر هست (مثل االغ يا قاطري كه نميكه راه رفتن
خواهم سوار بر االغي بشوم كه مخصوص حمل و نقل بار اسـت و   بگويد براي مسابقه بجاي سوار شدن بر اسب تازي مي

 اصالً سرعتي ندارد!
رفتن به مشهد مقدس با يك دوچرخه در برابر جـت بوئينـگ   خواهيم براي  يا به عنوان مثال اگر كسي بگويد ما مي

توانيد مسابقه بدهيـد. علـت   گوييد: تا طي االرض نداشته باشيد با دوچرخه در برابر هواپيما نميمسابقه بدهيم شما مي
بزار، دانيد و لكن ااين است كه ابزار ظرفيت دارد و مفروض اين است كه شما رانندگي دوچرخه و جهت را هم خوب مي

ظرفيت دارد. درست است كه من فاعل تصرفي هستم و آنها هم فاعل تبعي، ولي تبعيت آنها نسبت به من در يك سطح 
گوييم كه نفوذ فاعليت اجتماعي ممكن است در سطوح مختلفـي باشـد و تبعيـت هـم در     خاصي است. البته بعدها مي

و گاهي وصـفش، و گـاهي هـم ظرفيـت فـاعليتش را       دهيم سطوح مختلفي است. گاهي است كه فرم شيء را تغيير مي
 شويم.دهيم كه فعالً وارد آن بحث نميتغيير مي

 كندـ ظرفيت تعلقي مفاهيم متناسب با مراحل توسعه تعلق تغيير مي ٢
كنيم كه مفاهيم ابزار هستند ولكن اين ابزارها (مفاهيم) متناسب با مراحل توسعه االن در اين حد از بحث عرض مي

كننـد،  گوييد وقتـي فاعـل تصـرفي را خلـق مـي     ق و توسعه قرب، از يك ظرفيت تعلقي برخوردارند، چگونه شما ميتعل
-فاعليتش يك ظرفيتي دارد يعني قبل از اينكه اعمال فاعليت كند داراي يك ظرفيت فاعليت فطري اسـت و بعـد مـي   

كنـد و  ونيابتش از مولي توسعه و قـرب پيـدا مـي    شود كند، نزديكتر ميگوييد در نظام فاعليت، توسعه فاعليت پيدا مي
شود. مفاهيم هم نيز چنين هستند، مفاهيم كه ابزار عمل شما هسـتند ظرفيتشـان توسـعه و    ظرفيتش داراي شدت مي

 كند.اشتداد پيدا مي
بياييم سراغ اينكه ظرفيت تعلق كلمات چه در معـارف، چـه در منطـق و چـه در اصـول و حتـي در خـود اشـياء و         

كنيد ابزار تصرف شماست و داراي تعلق، جهت و عامليـت اسـت.   نوعات مختلف است. مفهومي را كه شما درك ميمص
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توانيد تولي و واليت را تا عينيت جريان بدهيد اين كيفيت از مفاهيم چنـين   گفتيم كه با يك دسته از معارف شما نمي

دهـد امـا در   براي واليت كافي نيست! تولي را نتيجه مـي  ظرفيتي را ندارد. ظرفيت تعلقي دارند، اما ظرفيت تعلقي شان
كند، اين ميزان قـدرت واليـتش در   سطح خيلي نازل. مثالً در اخالف اگر ديديد معارفي فقط اخالق فردي را اصالح مي

حد تهذيب نسبي بعضي از خصوصيات انسان است، آن هم به صورت ناقص. براي يك زماني ممكن است خيلـي خـوب   
توانند از آن طرف دنيا در خانه مسلمين  كن براي زماني كه واليت ظاهريه اتماعي به نحوه اي است كه كفار ميباشد و ل

 دخالت كنند، حتماً مناسب نيست.
 پاورقي: كيفيت دخالت غير مستقيم كفار در تنظيم امور زندگي مسلمين 

ي دارد كه در تابستان هواي اتاق با كـولر  گوييم چه فرق گيريم و مي يك وقتي قدرت واليت ظاهريه را دست كم مي
خنك بشود يا برويم در يك منطقه ييالقي مثالً تبريز يا سراب كه هواي طبيعي اش خنك است. و يا در زمسـتان چـه   
فرقي دارد كه هواي اتاق بوسيله شوفاژ گرم شده باشد يا اينكه برويم در بند عباس كه گرم است؟ ممكن است بگـوييم  

به دين داري و خدا و آخرت دارد؟ گرما گرماست، چه طبيعي باشد چه طبيعـي نباشـد. ولـي در عمـل      گرما چه ربطي
شـود،  گرما و سرمايي كه به صورت طبيعي نباشد، به صرف خواست و مشيت و فاعليت شما و بدون ابـزار محقـق نمـي   

(و قدرت تصـرف تكـويني هـم نداشـته      يعني زمستان اتاق شما به صرف اينكه شما اراده بفرماييد كه اتاقتان گرم باشد
شود. مثل بندرعباس نيست كه نيازي به اراده شما نداشته باشد، بله در بندر عبـاس در زمسـتان    باشيد) اتاق، گرم نمي

هم هوا گرم است نيازي هم به تصميم و دخالت شما ندارد، به د خالت فاعل تكويني عالم، هوايش گرم اسـت. تابسـتان   
خواهيد انجام دهيد (گرم كردن اتاق در زمستان اما نه به تصرف شما. شما اين تصرفي را كه مي هم سراب، خنك است

و سرد كردن آن در تابستان) نياز به ابزار دارد. آن ابزار را كه بدست آورديد يـك دلبسـتگي نسـبت بـه آن بـراي شـما       
 شود.حاصل مي

شود گفت كه مصرف كردن و مصرف  ن شود براحتي نميهايي موجب حاكميت كفار بر مسلمياگر آن ابزار با واسطه
نكردنش هيچ فرقي از نظر حكم شرعي ندارد. اگر انتظارات اجتماعي مسلمين براي مصرف كولر در تابستان بـاال رفـت   

گويمند در سـابق كـه   شود و ... ميگيرد، مريض ميشود گفت كه مسلمين كولر مصرف نكنند. بچه آنها اسهال مي نمي
كردند؟ خوب سابق اصالً وضع فرق داشت سردابهاي چنين و چنـان داشـتيم و بادگيرهـاي چنـين و     ود چه ميكولر نب
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كـرد و تـازه   اي بود كه يك نحوه قدرت ديگري را ايجاب ميچنان و اصالً طباع هم عادت نكرده بود. خواركها هم بگونه

اش كه برود ولو با قرض كولر تهيه كند تا بچهگرفت تكليف شرعي نداشت اش بسبب گرما اسهال مياگر كسي هم بچه
كنيم كـه تكليـف دارد   از اسهال نميرد. ولي او در اين شرائطي كه حاال هست تكليف دارد، خيلي خوب ما هم قبول مي

گويند كه اين كشور كولر بخرد اما اينكولر خريدن اگر در مقياس كلي مالحظه شود وابستگي است و در مقياس كلي مي
تواند مقابل بـا محصـوالت كفـار    نولوژي متناسب با سطح تكنولوژي خارج نيست، محصوالتي كه ما داريم نميسطح تك

تواند هموزن شـود. در   گذاريم نمي قرار بگيرد، اين محصوالت را وقتي كه در ترازوي اقتصادي (كه اسمش ارز است) مي
گـوييم كارخانـه هـم كـه بخواهيـد       آوريم مي انه ميموازنه ارزي وضعمان خوب نيست اگر بگوييد كه عيبي ندارد كارخ

شـود اگـر   گيرد قضيه حل نميكنند دستشان روي دست شما قرار ميبخريد باز هم آنهايي كه مرتباً كارخانه توليد مي
-دهيم خداي متعال به ما معدن داده به آنها نداده معـدن مـي  بگوييد خوب عيبي ندارد بجاي آن، مواد خام به آنها مي

گوييم خوب اين يـك  كنيم. ميشيم وبا مواد خاممان با قدرت كارايي ابزار آنها و قدرت توليد تكنيك آنها مقابله ميفرو
شويم خوب پس اگر سقف مصرف را داشتن  ظرفيتي دارد اگر انتظارات و مصرف، از آن ظرفيت باالتر برود ما بدهكار مي

اش تسلط كفار اسـت چـون بـه كفـار     گر شما اين كار را بكنيد الزمهها در تابستان) اكولر بگيريد (براي حفظ جان بچه
گويند عجب آدم بيكاري است. رفتـه در  كنيم كه ما از نظر فقهي چه بايد بكنيم؟ ميشويد. حاال سئوال ميمقروض مي

ندي كنـد، و  گوييم نه آدم بيكاري نيستيم، دولت مجبور است نيازهاي جامعه را طبقه بچه مواردي فكر كرده است. مي
مجبور است سقفي را معين كند و بگويد زير اين سقف يا باالي اين سقف تازه فقـط كـولر تنهـا هـم نيسـت. دارو هـم       

گوييم عجب مثل اش را مالحظه كرديم ميهست، امكانات بهداشت هم هست، امكانات ديگر هم هست خوب وقتي همه
كشور اسالمي احاطه كرده است سر نخش بدسـت والت كفـر    اينكه شرائطي كه اطراف آدئم را در خانه خودش در يك

صنعت بايد از آن خودتان بشود و نيز، شكينيست كه » انشاء اهللا تعالي«است. البته شكي نيست كه بايد اسالمي بشود و 
ين لذتها، گوييد كه فهم از ابايد انشاء اهللا تعالي دست شما روي دست آنها قرار بگيرد. ولي حاال چه كنيم؟ يك وقت مي

گوييـد:  گوييـد كـه چـرا اتفاقـاً ربـط دارد. شـما در مناجـات الـذاكرين مـي         ربط به دين داري ندارد. يك وقت هم مـي 
واستغفرك من كل لذه بغير ذكرك و من كل راحه بغير انسك و من كل سـرور بغيـر قربـك و مـن كـل شـغل بغيـر        «

زنم تا لـذت، غيـر   گويم و كليد كولر را ميگويم، ذكر ميشود ساده نگري كرد و گفت من بسم اهللا ميآيا مي». طاعتك
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گويم اين درست مثل اين است كه با بسم اهللا ا نسان دست بدست دشمن خدا الهي نشود، اين كه ديگر فكري ندارد. مي

 كنيم!گويم و نعوذ باهللا، زنا ميو رسول بدهد. اينكه دشني نيست كه آدم بگويد: بسم اهللا مي
 اهيم و معارف حقه الهيه متناسب با فاعل موجد آن(حضرت حق و معصومين(ع) استـ ظرفيت مف ٣

بنابراين تعريف، مفاهيمي كه منسوب به معارف حقه الهيه هست دررتبه حقايق آن اسماء و حقائق كلمات، ظرفيـت  
ن مفاهيم را نبايد آن مفاهيم متناسب با تصرف فاعلش (خداي متعال يا معصومين صلوات اهللا عليهم اجمعين) هست. اي

 با حرفهاي فالن عرب يا عرف جامعه يا فالن شخص محاسبه كرد.
 ـ درك بشر هميشه نازلتر از حقيقت معارف است

در اين صورت صحيح است كه بگوييم بشر هر قدر كه جلو برود و هر چه كه تولي فرهنگي پيدا كند ادراكـي كـه از   
ق آن معارف حقه هست و هرگز احاطه حقيقيه به ظرفيت تعلقي آن كلمات كند حتماً نازلتر از حقائآن كلمات پيدا مي

 كنيم.پيدا نمي
 ـ درك بيشتر از معارف حقه به معني افتقار بيشتر عقل است نه استغناي آن از وحي

حرف معصومين عليهم السالم جهت دهنده هست و هر چه شما رشد پيدا كنيد تازه حقائق بيشتري را بـه فضـل و   
كنيد. اين به معناي پررنگ تر شدن دائمي دين است. عقل مرتباً افتقار بيشـتر پيـدا   ها از كلماتشان ادراك مياحسان آن

كند. كهنه شدن قوانين الهي و استغناي از وحي كامالً بي معني كند احتياج بيشتر به تعبد و تبعيت از وحي پيدا ميمي
شود، و شايد هم بشـود گفـت كـه بـر حسـب      مراتب بيشتر مي شود و مرتباً حساسيت اثر كلمات معصومين در همهمي

 شود.مراتب باال رفتن ادراك بشر، مراتب مؤاخذه اش نسبت به سهل انگاري اش هم بيشتر مي
 ـ معارف و مفاهيم ساخته بشر، كهنه شدني است

رنجد رابطه مله ميگويد كه دوستش از آن ج اي مياما معارف غير معصومين اينگونه نيست مثالً شخصي، يك جمله
شويد كه بين دو مؤمن را اصالح بدهيد و نگذاريد كه نقـار  شود پس از گذشت چند مدت شما واسطه ميشان سرد مي

دانم چه شده كه فالني با ما سرد برخورد  گويد نمي بينيم برخوردتان با هم سرد است؟ ميگوييد: مثل اينكه ميباشد مي
ايگفت و ما را كنفت گويد: بله، در فالن مجلس كلمهكنيد كه چه شده؟ او ميسئوال ميرويد از طرف مقابل كند، ميمي

گويـد  اي گفت و ما را كنفت كرد. و آن كلمه را به شما مـي گويد: بله، در فالن مجلس كلمهكرد. و آن كلمه را بشما مي
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خود و خدا من چنين قصدي را نداشتم،  گويد بينگوييد، ميگرديد و جريان امر را به دوست مشتركتان ميشما بر مي

يعني چه؟ يعني اشراف به لوازم اين كلمه متناسب با همه خصوصياتي كه در شـرائط  » چنين قصدي را نداشتم« خوب
شود براي اين شخص وجود ندارد، ولي حتماً اشراف بـه همـه جوانـب و لـوازم بـراي فـاعلي كـه        زمان و مكان واقع مي

شـود و معنـي   خ است، وجود دارد، معني نداردكه كسي ادعا كند كه حرف انسانها كهنه نمـي فاعليتش اصل در كل تاري
شود! شما در يك مجلس هـم اشـراف بـه همـه     كهنه مي» حرف كسي كه حكومت بر رشد تاريخ دارد«ندارد كه بگويد 

». غير اهللا لوجدوا فيه اختالفاً كثيراافالن يتدبرون القرآن ولو كان من عند «فرمايد: ات نداري. درباره قرآن ميلوازم كلمه
توانـد   يافتنـد). امـا بشـر نمـي     بود از جانب غير خدا همانا در آن اختالف بسيار مي كنند قرآن را و اگر مي (آيا تدبير نمي

حرفي بزند كه از اول تا آخرش و همه لوازمش با همديگر يك كلمه واحده بشود، اين براي بشر عادي ممتنع است. بلـه  
ن است به يك نسبتي حرفهايش هماهنگي داشته باشد، درجه تشتت و تلون در آن كم باشد تازه آن هم متناسـب  ممك

تواند كتابي بنويسد كه در همه مراحل رشد اين كتاب كهنه نشود. مثالً رسائل شـيخ  با يك سطح از رشد اما هرگز نمي
است چنين و چنان است ولي تا كي؟ شيخ خـودش  درست است كه خيلي عزيز است واز درجه اهميت بااليي برخودار 

خيلي بزرگوار بوده جاللت مقامش بسيار باالست االن هم روحش جزء ارواح فعال خدمتگزار به دين است. و لكن ممتنع 
 است كه كسي فرض كند كه ظرفيت شيخ مثل ظرفيت ائمه طاهرين است!

امليتي كه دارد متناسب بـا فـاعليتي اسـت كـه آن     پس بنابراين، مفهوم، ظرفيت تعلقي و ظرفيت جهت و ظرفيت ع
ابزار را ايجاد كرده است. اگر حرف بشر عادي باشد كهنه شدني است ولي حرف امام صادق عليه السـالم كهنـه شـدني    

 نيست.
 ـ پذيرش يك نظريه، پذيرش واليت فرهنگي صاحب نظريه است ٤

تعلقي، هم بار جهتي و هم بار فاعلي. و آن مفـاهيم در يـك   همانطور كه اشاره شد مفاهيم داراي بار هستند هم بار 
آيد. اگر شما متنسك شديد بـر يـك نظـر و فرضـًا، واليـت فرهنگـي       نظام فاعليت و تولي خاص فرهنگي هم بوجود مي

گويد علوم جهت ندارند!! و از لوازم جهت نداشتن علم اين است كه وقتي بـه كـولر و   شخصي را پذيرفتيد كه آن آقا مي
گوييد اينها هـم جهـت   رسيد به مديريت و صادرات و واردات و موازنه ميگوييد اين جهت ندارد! مييخچار رسيديد مي

پذيريد و اگر هم تولي پيـدا كرديـد بـه    ندارند! همين كه فاعليت شما تولي پيدا كرد به اين شخص آن مفهوم را هم مي
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د. در همان زمان طاغوت كساني كـه تـولي بـه واليـت سياسـي و      پذيريكس ديگر كه نظر ديگري دارد مفاهيم او را مي

كردند اسالم االن در معرض خطر است و فرمايشات امام را هم بـا  فرهنگي و اقتصادي امام پيدا كرده بودند احساس مي
افتادند يايستادند و احياناً زندان مچشيدند و پاي آن فرمايشات ميهمان سوز متناسب با ظرفيت و فاعليت خودشان مي

شـدند و گـاهي هـم آزار و     شدند، احياناً خانواده ايشان هم ناراحت ميشدند و هتك حيثيت ميو در زندان شكنجه مي
رسيد (خوب عنايت كنيد) شدند و گاهي هم آزار و اذيتي به خانواده هايشان مياذيتي به خانواده ايشان هم ناراحت مي

مام نبود (ولو خودش در احكام مرجع باشد نه در موضوع) در موضوع، مقلـد  فقيه ديگري كه تولي فرهنگيش نسبت به ا
آمـد و   كنـد. فـالن كارشـناس مـي    گفت: وضع عالم اينگونه است و امام هم االن اشـتباه مـي  فالن كارشناس بود كه مي

اهيم او را كـرد و مفـ  گفت اوضاع سياسي عالم چنين و چنان است. و آقا هم مثل يك عـوام محـض از او اصـغاء مـي     مي
پذيرفت. همين حاال هم همين جوري است همين حاال هم كه الحمد هللا رب العالمين آفتاب انقالب طلـوع كـرده و    مي

شـود چنـدين جـاي حرفشـان را دسـت      عالم را روشن كرده است، االن هم يك كارشناسي هاي ساده اي داريم كه مي
نده شود كه خيلي از آقايان عوامانه اين نظريات را به عنوان نظريات بگذاريد و بگوييد اينجا بر چه مبنائي است و او درما

 كنند.كارشناس قبول مي
فرضاً اگر شما در بحث اصول بر يك عوام ممكن است بنشينيد حرف بزنيد و او اصالً نفهمد كه شما نتواسته ايد بين 

-و در ظاهر مسئله را هم با استدالل بيان ميگوييد  حكومت و ورود، با عام و خاص را فرق بگذاريد. شما داريد غلط مي
گـذارد و   اي هر چند تازه وارد هم باشد، حرفهاي شما را بشنود روي ده جاي حرفتان دسـت مـي  كنيد اما گر يك طلبه

كند شـما   افتيد ولي اين عوام چنان به حرفهاي شما دل داده كه خيال مي كند تا جائي كه شما به لكنت مياشكال مي
گويد چقدر اين آقاي كارشـناس (كارشـناس    گويد: چقدر آقا پرهست! خوب عالمي كه مي كنيد مي نازل مي داريد وحي

فهمد و توصيف وضعيت سياسـي، اقتصـادي و   رده سوم كه به كارشناس معروف است) خوش فكر است و مطالب را مي
 گيرد.فرهنگي دنيا را از اين شخص مي

را » تعلـق، جهـت، عامليـت   «وه تولي فرهنگي است كه ظرفيت محدود از ـ تنسگ به مفاهيم وجود ناشي از يك نح
 بوجود آورده است.
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فهمد كه االن اسالم در معـرض خطـر اسـت مفهـومي كـه      اين عالم سطح تولي فرهنگيش ضعيف است. خوب نمي

ابزاري كـه در اختيـار   اش تا مرتبه واليت بر جامعه جاري نيست و دستش است ظرفيت يك رتبه از تولي را ندارد. تولي
توان توسط دوچرخه با قطار يا بنز يا هواپيما مسابقه داد.مفهـومي كـه   دارد مثل دوچرخه است. درست مثل اينكه نمي

دست اين عالم هست يك مقدار ظرفيت از نظر تعلق، جهت و عامليت دارد. مفهومي كه دست امام خميني هست يـك  
ي و تصرف در جامعه و تصرف در زمان و مكـان مناسـب نيسـت. اگـر از كسـي      مقدار ظرفيت دارد. اين مفهوم براي تول

دهـد.  كند و در آن مفاهيم اصالً تصرف در عينيت را دخالت نميمفاهيم شناخت شناسي و معرفت شناسي را بحث مي
و عينيـت،  خيلي هم متناسب هست به آن قول، سوال كنيد آيا اينگونه قائل شدن به چگونگي نسبت به اراده اقتصادي 

خواهيد همه چيز را در عالم به هم ربط دهيد، بله. چون آدم همـه رقـم   گويد از باب اينكه شما ميلوازمي هم دارد؟ مي
تواند حرف بزند و لكن از اين جهت كه اگر واقعاً مطلبي در شناخت شناسي اثبات شد اثري در تطبيقش بگذارد، نـه  مي

 زنيم.همچنين حرفي نمي
است در باب امور مجرد و نفس مجرد، و موضوع اقتصاد هم عالم ماده و گرفتاريهاي عالم دنيا هست علم يك مطلبي 

اصالً موضوعًا، علم با اقتصاد فرق دارد. بحث درباره علم بحث درباره امور مجرد است و بحث درباره اقتصاد، بحث درباره 
ين تعريف چه ظرفيتي دارد؟ چكاره است؟ از كجا آمده امور مجرد نيست، بحث درباره امور مادي است. اگر بگوئي خود ا

گويـد: تـو در   گرداند به حدود اوليه منطقي آن، بگوييد خود اين حدود اوليه از كجاست؟ ميباشد؟ بر ميكه اينگونه مي
خواهي شبهه بكني تا حرف خودت را اثبات كني! اين تنسكي كـه علـوم و معـارف هسـت ناشـي از يـك       همه چيز مي

باشد كه يك نحوه تولي فرهنگي را ايجاد كرده و در آن تولي فرهنگي هم يك ابزار  از تعلق، جهت و عامليت ميظرفيت 
توانيـد در  باشد. شما ايـن را مـي  ومفاهيمي است كه باز به نوبه خودش داراي يك ظرفيتي از تعلق، جهت و عامليت مي

معرفت و منطق و فلسفه اسـت و چـه در مفـاهيمي كـه     همه مفاهيم مشاهده كنيد چه مفاهيمي كه در باب زير بناي 
درباره امور نظري است و چه در مفاهيمي كه درباره ابزارهاي مفاهمه است مثل علم اصول و چه در مفاهيمي كه درباره 

 تصرف در عينيت است.
 و صلي اهللا علي محمد و آله الطاهرين 
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 بسمه تعالي

 
 ظرفيت و شدت خاصي هستند ـ مقدمه: مفاهيم همچون اشياء داراي 

حجت االسالم و المسلمين حسيني: الفاظ در يك رتبه وسيله انتقال مفاهيم هستند. بعدا خواهيم گفت كه در رتبه 
شوند، رتبه تجسد  باشند و به ميزاني كه درنظام فاعليت منحل مي توليد اجتماعي الفاظ، ابزار و وسيله جريان فاعليت مي

به نسبتي كه شخص در نظام فاعليت، در توليد مفاهيم سهيم باشد، آن مفاهيم تحت تصرف او  باشند. همان مفاهيم مي
 گيرند. و همانند ساير فاعليتهاي تبعي، الفاظ و مفاهيم هر كدام در رتبه اي در تصرف نظام فاعليت هستند. قرار مي

ديگران وقتي به دسـته بنـدي معلومـات    بنابراين علم را كيف نفساني نمي دانيم بلكه آن را فاعل در نسبت گرفتيم 
كنند ولي در اين دستگاه بـه   رسند آنها را به معلومات اوليه و معلومات ثانويه و ... و تا آخر به اين صورت تقسيم مي مي

شوند چون معلومات نيز مانند ديگر اشياء داراي مرتبـه اي   شكل ديگري مالحظه شده و به يك صورت ديگر تعريف مي
باشند. مثال همانگونه كه بنزين در شرايط معين نسـبت خاصـي بـه احتـراق دارد و مولكولهـاي آن       علق مياز شدت و ت

ظرفيت معيني از انرژي دارند كه با ظرفيت ملكولهاي الكـل فـرق دارد، مفـاهيم هـم از چنـين خصوصـيتي برخـوردار        
 هستند.

 تبراي مفاهيم به تبع فاعل تصرفي اس» ظرفيت تعلق، جهت، عامليت«ـ 
باشند و داراي يك ظرفيت، جهـت و عامليـت    مفاهيم و الفاظ، در يك رتبه، جايگاه قانون را داشته و ابزار تصرف مي

شود اوالً بايد هويـت   باشند منتهي به تبع فاعل تصرفي . بنابراين ظرفيت جهت و عامليتي كه براي مفاهيم گفته مي مي
 تبع فاعل تصرفي) معنا شود.تصرفي و ابزاري داشته باشد و ثانياً تبعي (به 

البته اين نكته در مورد فاعلهاي تبعي وجود دارد كه، فاعلهاي تبعي به ميزاني كه در نظام فاعليت يا فاعليت خاصي 
 توان به قدرت فاعليت نسبت داد. توان استقاللشان را حذف كرد. و قدرت آن را مي منحل ميشوند، به همان ميزان، مي

گيرد صحيح است كه گفته شـود قـدرت تيرانـدازي وي چقـدر      در اختيار فرد سپاهي قرار مي مثالً وقتي اسلحه اي
تواند تيراندازي كند و آنگاه كه سنگ را به طور عادي پرتاب كند فرضاً تا صد متـري و بـا   است. چون بدون اسلحه نمي
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انه گيري كنـد. و بـا ابزارهـاي مختلـف     تواند نش متري و وقتي با اسلحه تيراندازي كند تا هزار متري مي ٣٠٠فالخن تا 

 كند. قدرت پرتاب وي تفاوت پيدا مي
 الف ـ تأثير فاعل تصرفي در ايجاد مفاهيم 

 گردند ـ تأثير فاعل تصرفي در مفاهيم به ميزاني است كه در فاعليت او منحل مي ١
كند بـه همـان ميـزان، تـأثير آنهـا را      به اندازه اي كه نظام فاعليت اجتماعي در اشياء مانند بنزين و الكل نفوذ پيدا 

توان  دهد عين همين حرف را در مورد الفاظ، كلمات و مفاهيم نيز مي منحل كرده و آنها را تابع فاعليت خودش قرار مي
توانند ابـزار   باشند كه مي گوييم مفاهيم، داراي ظرفيتي از تعلق، ظرفيتي از جهت و ظرفيتي از عامليت مي گفت. لذا مي

 اقع شوند تا بتواند در اشياء ديگر عمل كند.انسان و
گيرد، يا براي راه اندازي يك  از اين رو همانطور كه يك ماشين براي تبديل تراكم و احتراق به حركت وسيله قرار مي

شود بـراي بكـار افتـادن     گيرد، يا فشار آب وسيله اي مي ماشين برقي، اختالف انرژي بين دو قطب برق، وسيله قرار مي
شـوند، بـه   گيرند و به نسبتي كه در فاعليت انسـان حـل مـي    اب آبي، مفاهيم نيز براي نفوذ فاعليت، وسيله قرار ميآسي

 همان مقدار فاعل، در ايجاد كيف آنها سهيم خواهد بود.
 ـ فاعل به تناسب مرتبه اش در نظام موجد مفاهيم و توسعه مفاهيم است ٢

يدايش قدرت جديد آن مفهوم نيز شريك است، حتـي در نگـاه دقيقتـر    صحيح است كه بگوييم فاعل در توسعه يا پ
گوييم بدون فاعليت ايجاد نمي شود (نهايت اينكه ايجادش به اذن است) لذا فاعل موجود مفاهيم و توسعه آنها است.  مي

ومت بر تاريخ داشته البته به تناسب مرتبه اي كه در نظام عالم دارد. حكومت بر تكوين داشته باشد يا مرتبه نازلتر؟ حك
باشد يا فقط بر تاريخ انساني يا ت اريخ اين دنيايي حاكم باشد؟ بر يك دوره طوالني تاريخ يـا در مـدت كوتـاهي از آن    

 حاكميت داشته باشد؟ و در مدت كوتاه، در باالترين مناصب يا در مناصب نازل حكومت كند؟
 غير مستقيم در ايجاد مفاهيم سهيم است  ـ فاعل به ميزان تصرفش مستقيماً و به ميزان توليش ٣

به هر حال، فاعل به هر ميزان كه در نسبت بين تولي و تصرف حضور داشته باشد به ميزان تصرفش، موجود خواهد 
بود. البته ممكن است اين فاعل نسبت به ولي ديگري تولي و تبعيت داشته باشد كه در اين صورت بـه نسـبتي كـه آن    
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فاعل نيز تصرف دارد چون فاعليتش در قدرت ولي، منحل است و توان اجتماعي او را در توليـد   ولي متصرف است، اين

شود. مؤسس آن مفهوم و روش باشد يـا نـه،    مفاهيم افزايش ميد هد، خواه خود شخص كه به او تولي فرهنگي پيدا مي
توسعه آن مفهوم را به عهده گرفته انـد. و   بلكه وي اصلي را راه انداخته و افراد ديگري بعد از او مسئوليت و عهده داري

گيرند. انحالل آنها در او  در اين صورت نيز به هر اندازه كه به او متولي باشند، ابزار فاعليت وي در زمانهاي بعدي قرار مي
ماً كه نيز به نحو انحالل در فاعليت تركيبي و وحدت تركيبي است. و به عبارت ديگر انحالل در نظام فاعليت است متقو

 شود در جريان تاريخ نيز مالحظه كرد. آن تقوم را مي
 ـ فاعليت معصومين از طريق مفاهيم حقه ٤

 ـ كلمات وحي معيار صحت اداركات است
به هر حال نكته اي كه در جلسه گذشته بيانشد. نتيجه اش اين است كه نوع كلمات وحي كه در اختيار داريم حـق  

بخورد و به نسبي شدن آنها بيانجامد. كه البته با بيان ما، نه تنها نسبتي نمي شوند حتي است. نبايد آن مفاهيم آسيب 
گـردد و   كنندو معيار صحت ادراك ما نيز به ميزاني تولي به مفاهيم حق الهيه باز مي بر جريان نسبيت حكومت پيدا مي

 اين تولي حكم جهت را داشته و حافظ جهت است.
 ليت حقيقيه بر ارواح، فاعليتشان به همراه كلماتشان هم جاري استـ معصومين(ع) عالوه بر فاع

معصومين عليهم السالم عالوه بر اينكه به وسيله تعلقاتي كه نسبت به آنها هست، فاعليت حقيقيه بر ارواح ما دارند، 
كنـيم كـه    ا خطاب ميهمراه كلماتشان هم فاعليت دارند و در رتبه نظان فاعليت نسبت به مفاهيم فاعليت دارند، به آنه

و اين تنها مربوط به وقت سالم كردن به درگاه آنان نيسـت مربـوط بـه زمـان     » اشهد انك تسمع كالمي و ترد جوابي«
كنيم از آن طرف خيابـان هـم كـه     توسعه افراد هم هست، منتهي التفات ما ضعيف است ما وقتي با دوستمان سالم مي

كنيم، و لكن وقـت سـالم بـه معصـومين از      با حواس جمع به او سالم مي باشد با حضوري كه متناسب با شأن اوست و
كنيم كه مشغول خواندن روزنامه است و براي مشـغوليات روزنامـه    حضور الزم برخوردار نيستيم، مثل آدمي سالمي مي

 خواند و حواسش نيست كه چه خبر شده و چه خبر نشده است (گاهي هم بدتر) مي
 به حقيقي و اعتباريب ـ اشكال تقسيم مفاهيم 



٣٩٨ ···········································································································································································  
 ـ بررسي اشكال مفاهيم حقيقي ١

خوب حاال ببينيم كه اگر بنا شد مفاهيم توليد بشوند و يك ظرفيتي از تعلق هم داشته باشند ابزار هماهنگ سـازي  
گويد يك دسـته از مفـاهيم    توليهاي فرهنگي به سوي خدا در طول تاريخ باشند، چقدر اين حرف با حرف كسي كه مي

يك دسته اعتباري هستند تفاوت دارد و براي مفاهيم حقيقي استحكام بيشتري نسبت به مسئله فاعليت قائل  حقيقي و
 داند. است چون اموري را ذاتي آن مي

 ـ در رشد كمي ادراك، مشخص نخواهد شد كدام ادراك حقيقي است 
از بن بستهاي كار اوست، چون  كسي كه به چنين چيزي معتقد است نمي تواند معناي رشد ادارك راحل نمايد اين

كند كه با رشد ايمان در انسان، فهم  شود اما كيفي نمي شود، لكن اين شخص خود تصديق مي رشد در ادراك كمي مي
گويد اين معناي جديـداز   كند و مي رود، منتهي اين رشد در ادراك را كمي تفسير مي او از تسبيح حضرت حق باالتر مي

يكم ذهنت بگذار، در عين اينكه آن معناي قبل هم سر جاي خـودش هسـت. و الزم نيسـت    تسبيح را در صفحه صد و 
 معناي قبل در معناي جديد منحل گردد.

بعد اگر سؤال كنيد كه با اين تفسير از رشد ادراك ادراك مربوط بـه كـدام مرحلـه حقيقـي اسـت؟ كـدام ادراك را       
معذرت خواست كه با آن شناخت (غلط) خوانده شـده اسـت؟ آيـا    شود به موال نسبت داد؟ و از كدامش بايد از موال  مي
توان مفاهيم عقلي را مفاهيم حقيقي دانست؟ با وجودي كه ادراك انسان از آفرينش و از عقل و عاقل و معقول تغيير  مي
الً بـه آن  كند يا آن را حقيقي نمي دانيد و معتقديد كه با پيدايش مرتبه جديد براي درك بايد از چيزهـايي كـه قـب    مي

 خواهد استغفار كند. توجه داشت و عباراتي كه با او خدا را مي
خواهم عرض كنم كه نمي توانند از مفاهيم حقيقي هم متناسب با حدود اوليه خودشان و ظرفيت آن  به هر حال مي

 ودار است.مفاهيم تعريف درستي ارائه دهند چون نه از ظرفيت تعلقي متناسب و نه از ظرفيت تصرفي مناسبي برخ
 ـ بررسي اشكال مفاهيم اعتباري ٢
 ـ نفوذ فاعليت و واليت از حقائق غير قابل انكار عالم است ٢ـ  ١
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كنيم نفوذ فاعليت و تولي به واليت از واقعيتها و حقيقتهاي غير قابـل   و اما مفاهيم اعتباري، در اين بخش عرض مي

ند كه الزم نيست براي عبورش حتماً سيم را داغ كند يا از سيم ك انكار عالم است، مثل جريان برق كه از سيم عبور مي
كند و آنجا تبديل به نور يا حرارت  صدا بيرون بيايد، لكن جريان برق از سيم كه عبور كرد به بخاري يا المپ برخورد مي

 شود. يا صدا و تصور مي
 دنفوذ و جريان فاعليت در روابط اجتماعي هستن» مفاهيم اعتباري«ـ  ٢ـ  ٢

فرماييد نفوذ و جريان فاعليت در روابط اجتماعي است. و ايـن جريـان نسـبت و     به نظر ما اعتباراتي هم كه شما مي
 جريان عالقه ها حقيقت دارد، قانون و قاعده دارد و به فاعليت شما نسبت دارد.

 ـ بانك باوجودي كه نظام اعتباري است نمي توان آن را به هر گونه تنظيم كرد
كند كه نظام بانك هم  سي كه قائل به اين مطلب نباشد، نسبت به بانك هم درست نظر نمي دهد فكر ميآن وقت ك

توان در آورد، در حالي كه واقعيت غير از اين است، درسـت كـردن بانـك مثـل      اعتباري است و آن را به هر صورتي مي
شود و اصل برق منتقـل نمـي    وزي ميسيم كشي كردن است اگر شبكه برق رسانيتان را درست طراحي نكنيد آتش س

شود بـه جـائي كـه     شود، اگر شبكه آبياري خود را درست طراحي نكنيد در شبكه آبرساني شما يك خالءهايي وارد مي
شود و به جائي كه نبايد آب كم فشار و اين امر باعث تركيدن لولـه هـا و وسـائل انتقـال آب      نبايد آب پر فشار وارد مي

 گردد. مي
كنند مسـئله سـازمان دادن پـول و     گويند بانك را اسالمي كنيد، اينها خيال مي دگي نيست كه بعضي ميبه اين سا

ادراه تعلقات مادي مردم، نظام نمي خواهد و اگر هم بخواهد نظام آن مثل بانك قرض الحسـنه محلـه اسـت، و همـين     
داند، اما تعريفي كه اين  ا پول دنيا همين قدر ميداند و درباره وضعيت ارزي پول ما ب مقدار را براي اداره كشور كافي مي

آقا از پول دارد و تولي به تعريفي كه دارد، ظرفيت تصرفي به او نمي دهند، لذا اين امور را چشم بسـته بـه متخصصـها    
 كند و بعد هم اعتراض دارد كه چرا ربا هست!! واگذار مي

 بهره و نسبت آن به توسعه است ـ به نظر كارشناسان زير بناي تنظيمهاي جريان پول، نرخ
گويند زير بناي تنظيمهاي جريان پول نرخ بهره و نسبت  خواهيد به دست كارشناسها بسپاريد، كارشناسها مي اگر مي

آن با توسعه است، لذا  تنظيم امور پولي دلبخواه نيست، كه يك سال به كشاورزي قرض بدهيد، يك سال به صـنعت و  
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ه نظر آنها بايد پول متمركز كرد و متناسب با توسعه براي آن تصميم گرفت، كه چگونه آن را يك سال به توزيع، بلكه ب

 هزيه كرد و وام داد و نرخ بهره را به چه ميزان تعيين نمود.
 ج ـ تحليل موانع حوزه در حل مشكالت اجتماعي

اي) برابر دسته صيالت علوم حوزهشما اين سؤال را براي خودتان تكرار كنيد كه چرا دنشمندان بزرگ ما (از نظر تح
-شوند؟ (با كلمه گرفتار) چرا حوزه نسبت به تنظيم علوم انساني دچار گرفتاري مياي از معضالت اجتماعي گرفتار مي

گويند علوم  گويد علوم جهت ندارد و يك نظريه كه مي شود؟!! آيا اين را راحت بگوييم دو نظريه است يك نظريه كه مي
م شد !!! يا يك نظريه به بن بست رسيدنش در حل معضالت مشخص و واضح است، چرا تقصـير را سـر   جهت دارد!! تما

كند!! شما به استثناء البانك الربوي آقاي  اش مياندازند؟ آقاي عادلي بد است شما طرح بنويس غير عادلي پيادهافراد مي
اين نظر كه در بخش كارشناسيش منطقه الفراق صدر (كه زيربناي مجموعه نوشته هاي فعلي در بانك است و زيربناي 

وجود دارد و بايد دست كارشناسها سپرد) كسي را سراغ داريد كه چيزي را در اين بـاره نوشـته باشـد؟ چـرا حـوزه در      
تواند بنويسـد و دراينجـا نمـي     تواند بنويسد و در اينجا نمي تواند؟ چرا در مباحث اصولي خوب مي استصحاب خوب مي

كند به واليت اين كارشناس يا آن ولي فرهنگي و ولي  ا اين را هم كه نوشته نتوانسته حل بكند؟ تولي پيدا ميتواند؟! چر
گويد كه ربا  كند و هم مي سياسي كه مبدأ اين كارشناسي و پيدايشش بوده و هم نمي داند كه دارد تولي به آنها پيدا مي

خواهد به وسيله يك كارشـناس مهـذبي درسـت كنـد      ا نباشد را مينباشد. گفتن اينكه ربا نباشد، صحيح، و لكن اين رب
تهذيب علم را كه تهذيب تولي هست توجه ندارد تهذيب تولي فرهنگي را توجه ندارد! بـا تهـذيب عـالم كارشـناس، بـا      

 خواهد تصرفات صحيح بكند. متدين درست كردن مي
 حصار فرهنگي ـ تبعيت از مفاهيم و دسته بندي علمي كفار و قرار گرفتن در ١

اين مربوط به اين است كه در مفاهيم و تعاريف قبلي خود به كساني تولي پيدا كرده است كه قدرت تصـرف و اراده  
ندارند به يك تقسيم بندي دل بسته كه آن تقسيم بندي او را محصور كرده و در يك حصار فرهنگي برده است، يعنـي  

او را برده در مرتبه اي كه فاعليت تبعي قرار دارد، از آثـارش هـم سـخت     درجه تصرفي و فاعليت اين فرد را تنازل داده
گفت اين پسر من ضد من عمل  رنجد. يك وقت يك شخص محترمي آمده بود از دست پسرش خيلي ناراحت بود مي مي
كند چون ضد من هست دارد دين خودش را هم از دست ميد هد بعد من با پسرش صحبت كردم، مهندس بود بـه   مي
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ظرم نيامد كه پس است كه بخواهد با لجاج و عناد با پدر سلوك كند پسر به يك بن بستهاي ذهني رسيده بود پدر هم ن

كد و براي من صحبت  توانست عنايت كند كه اين بن بستهاي ذهنيش كجاست پدر طوري به پسرش نگاه مياصالً نمي
جت داشته باشد عيبي ندارد به عبارت ديگـر از مـن متنفـر    گفت با منهم لجا كرد مثل اينكه با او لجاجت دارد و مي مي

گيرد عيبي ندارد به خاطر مخالفتش با مـن مخالفـت بـا ديـن      آيد و موضع مي است مرا دوست ندارد و از من بدش مي
 گفت پدرم اصالً توجهي به اين امور ندارد. نكند، طرفدار دين ديگر نشود، پسر هم اصالً مخالفتي با پدرش نداشت مي

شوند لكـن توجـه ندارنـد بـا      گويند آقا ربا را در اينجا حذف كنيد و دراين مطلب هم سفت مي خيلي ها كه االن مي
وجودي كه حذف ربا حرف حقي است لكن شما ابزارتان براي اينكه اين تغيير را در جامعه ايجاد كنيد چيست؟ ايـن را  

ل شده به فاعليت تبعي آن هم تابع عيني واليت فرهنگي كفار زنم؟ براي اينكه فاعليت تصرفي را تبدي براي چه مثل مي
برد براي اينكه در بخش ديگر فاعليت وجودش تابع معصومين هست هرگز حاضر نيست كه ايـن تـولي بـه     رنج هم مي

م من اهللا ولي الذين آمنوا يخرجه«واليتي كه آمريكاييها به آن تولي دارند، پيدا كند آنها دنبال حكومت شيطان هستند 
آنها طغيان را ولي خودشان قـرار داده انـد، هرگـز ايـن عـالم صـالح       » الظمات الي النور و الذين كفروا اوليائهم الطاغوت

طغيان عليه خدا را نمي خواهد ناراحت هم هست كه چرا به صورت قهري در اين شرايط قرار گرفته كـه پسـرش ايـن    
خودش را با يك تولي فرهنگي متناقض با تولي قبلي اش شـكل  طوري است خانه اش اينطوري است و الي آخر منزلت 

داده است تولي او در امور فردي اش به ولي اهللا اعظم اسـت و مشـغول تهـذيب و رياضـت نفـس اسـت ولـي در تـولي         
گويد كولر يا مهتابي  اجتماعي به يك مفاهيم در منطق تولي پيدا كرده است كه امور اجتماعي را جهت دار نمي داند مي

يا شوفاژ كه حرام نيست نعمتهاي خدا هم هست و شكر هم دارد ولي از چه راه و چه طوري و تا كجـا بـه وسـيله ايـن     
شود فاعل تبعي نيست به فاعليت تصرفي كفار  گرد را توجه ندارد و اين آقا مي ابزارها تمايالت افراد تحت تصرف قرار مي

گيرد هر چند خودش نخواهـد مـن حيـث يشـعر      فيه آنها قرار ميشود براي فروش محصوالت كفار، و متصرف  بازار مي
نباشد من حيث ال يشعر باشد از روي التفات و اطالع نباشد از روي عدم توجه باشد. مسلمين همه شئون علمـي شـان   

رار گرد، منابع، ابزارها و محصوالتشان، همـه در الگـوي آنهـا قـ     وسيله براي توسعه اقتصادي و بسط سلطه كفار قرار مي
گرد. (خوب عنايت كنيد) يك تولي ايشان داشته بـه يـك مفهـوم فلسـفي در تعريـف علـم در تعريـف اسـتنباط از          مي

شود آنجا  شود آنجا يك سهل انگاريهايي مشاهده مي فرمايشات معصومين كه در آنجا كه بگرديم يك ضعفهايي پيدا مي
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مردن در يك وجهي از وجوه آنها وجـود دارد، آثـارش   اهتمام ورزيدن با استخفاف ورزيدن، سبك شمردن يا سنگين ش

زندگي اجتماعي يك فرد را زير و رو كرده گاهي هم احياناً فالن عارف بزرگ از فالن شهرستان مقال انقالب شـعر هـم   
كند من پريروز در شيراز دو جلد كتاب بسيار حجيم و بـزرگ و   گويد بي انصافي بدي هم مي گويد شعر بدي هم مي مي

ناً مطالب صحيح هم از معصومين صلوات اهللا عليهم اجمعين در آن خيلي بود كسي هم كه نويسنده اش هست هم احيا
عالم هست و با سواد و زحمت كشيده و هم اهل تهذيب كه خيلي مشهور بـه تهـذيب هـم هسـت آن وقـت آدم دقـت       

مقياس جهاني كه نمي بيند، هيچ در مقياس بيند نسبت به انقالب سخت بد بين شده مثالً اثر انقالب را در  كند مي مي
آيد كه دشنامهاي خيلي ركيك  خواهد بكند به نظر من مي كوچكتر هم نمي آيد و نمي بيند و مثال و تشبيه هم كه مي

سـوزد كـه    فهمد خيلي دلش مـي  دهد آدم وقتي كه سجاياي روحي اش و زحمات روحي اش را مي و بد عرفاني هم مي
ن در يك بخش ديگر اينطوري كاله بگذارد و اثر وجودي اين را وارونه كند يعنـي چـه كـه وارونـه     ابليس توانسته سر اي

 كند؟
شـوند چـون هـم داراي قـدرت      كنند از او متأثر مي يعني اين آدم بخواهيد يا نخواهد افرادي كه با او تماس پيدا مي

دارد و اهل نوشتن است و كتابهاي متعـدد  روحي باالئي هست و هم سابقه تحصيالت و مجتهد شدن و زحمت كشيدن 
كند نه عوام، صبح كاذبي است كه خيلي فاسد هم  هم نوشته و كتابهايش كتابهايي است كه اهل فضل به آن رجوع مي

كند در مقابله با شاه) و انقالب را  آيد (جسارت به آقا مي گود كه عنكبوتي به شكار مگش مي هست و بعدش هم شعر مي
گويند منادي آمدن حضرت ولي عصر است مأذن ايشان اسـت،   گويد، مي كي هست كه بالعكس اينرا ميكوچك كند و ي

آيد اين دو تا تعبير است اين  خواهد اصالح كند او هم مي آمد دنيا را بيدار كند، اذانش را بگويد بعدش هم كسي كه مي
اند كه دو تا دادگاه اينجوري حكم داده، چهـار نفـر   كند؟ چون چهار نفر رفته اند و به او گفته  چرا اين جوري تعبير مي

فالن جا چطور شده اند، فالن هم درختهاي خانه اش را خواسته ببرد چكارش كرده اند، ديگري هم ... بنظرش آمد كـه  
همه اش حرام است اين حرام است و .... بعدش حاال با آن زهدي كه دارد گوش به غيبت نمي دهد، گوش تهمت نمـي  

كند كه همه وجود عباديش پشتوانه هزاران هزار افتراء به نظام اسالمي و تضعيف و خرد كردن  ودش كاري ميگيرد، خ
 شود.نظام مي

 ـ تبعيت از مفاهيمي كه قدرت كارائي عيني ندارد
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تعريف  اگر تعريف علم را عيناً مثل آن آقايان تعريف بكنيد، آيا آن مفاهيم قدرت راه گشائي دارند كه حاال ما بگوييم

كنيم يا ما به يك چيز ديگري علم يم گوييم هم حرف بنده اينجاست كه آيا تعاريفي كـه مـا   را شرح االسمي عوض مي
كنيم آيا واقعاً شرح االسمي است!! عنب و ازن و انگور است!! يا نه آن تعريف قدرت كارائي عيني ندارد معنـاي غلـط    مي

 يزي باشد و در عمل آن كار از او نبايد.بودن هم همين است كه از چيزي انتظار يك چ
 ـ متدينين معتقد نيستند كه دين قدرت اداره عينيت ندارد

كند بگويد استغفراهللا اسالم كارائي ندارد!! الاقل معتقـديم كـه متـدينين چنـين      حاال اگر يك وقت كسي جرئت مي
اليت هستند چنين غلطي نمي كنند آن بـراي  حرفي نمي زنند، ال اقل معتقديم كه آنهايي كه خدا پرستندو معتقد به و

شود خوب نيست بـه   كساني هست كه منكرند آمريكا اين حرف را بزند، عيبي ندارد، آمريكا نسبت به خدا هم منكر مي
شود طبيعتًا، بايد هم بگويد دين قدرت اداره عينيت را ندارد. ولي متدينين كه نمي توانند بگويند  رسولش هم منكر مي

اداره عينيت را ندارد!! يا اينكه اين مفاهيمي كه به وسيله آن تولي پيدا كرديد و توليتان را شكل آنها ظهـور   دين قدرت
 داديد اينها قادر به اداره نيستند، حاال ولو صد هزار نفر، صد ميليون نفر هم دنبال اين مفاهيم باشند.

 ـ پيدايش و توسعه موضوعات را تابع نظام واليت ندانستن ٢
دانند كه شناسايي امور جزئي خارجي ربطـي بـه اسـالم نـدارد و      نها مربوط به اين است كه از ارسال مسلمات مياي

دانند و  از بديهيات مي» كند شود و توسعه پيدا مي موضوعات تحت روابط يا نظام واليت پيدا مي«بطالن اين حرف را كه 
كنند بايد دسته بندي شـود. تعريـف    نطق صوري دسته بندي ميرا همان گونه كه در م» امور«دانند كه  از بديهيات مي

كنيد كه شخص در تهذيب فردي هم خيلي زحمت  دانند. لذا مالحظه مي علم و تهذيب و همه چيز را به همان شكل مي
شود يعني چه؟ يعني اين هزاران جوان ساده را كه وضـع   كشيده و لي تمام زحمات او براي دشمنان اسالم پشتوانه مي

شوند، سـرد كـه    شوند از حكومت سرد مي بينند دچار خطا مي بينند، وضع قدرت علمي او را مي قدرت روحي اين را مي
گيرنـد!   شدند هم اين آقا و هم آنها در عينيت (چون تعطيل بردار نيست) متصرف فيه يك نظام واليت ديگـر قـرار مـي   

شوند  د ولي از قضاي فلك در علم متولي به واليت آمريكا ميخيال كرده اند به واليت حضرت بقيه اهللا محكم چسبيده ان
كردم حجتيه اي هم نيست، خيلي هـم   شوند. حاال اين بنده خدا كه راجع به او صحبت مي يعني مروجين آن طبقه مي
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نظـر  قوي است اصالً بزرگان حجتيه ايها بايد پهلوي اين درس بخوانند !! مجتهد و با سواد و زحمت كشيده و عـارف و ب 

 بنده كج سليقه خيلي هم كج سليقه.
يا در شهر ديگر هم باز در كهربا شنيديم شخصيتي كه در انقالب تا حدود زيادي هم آمده تـا اوان پيـروزي انقـالب    
هم آمده باز او هم از نظر فلسفي در حد خيلي بااليي شايد (مثالً) قريب مرحوم عالمـه اسـت از اقـوان ايشـان اسـت، و      

دارد، از نظر تهذيب هم خيلي زحمت بااليي كشيده است او هم اهل نوشتن و كتاب و مثال آن است بعد علميت بااليي 
زند! چرا موسيقي چطور شده؟ چرا فالن چطور شده؟ چـرا چـي    بينيم او هم نسبت به انقالب حرفهاي بي ربطي مي مي

ي بوده كه كمك كرده تـا انقـالب پيـروز    شيده؟ اين حكومت به ضرر اسالم شد به نفع اسالم نشد!! كسي كه جزء كسان
شده، مثل آقا سيد حسن قمي و غيره اشكال ندارد براي اينكه فهم شريك باشـم و لكـن اعوجـاجي پيـدا ميشـود ايـن       

خواهم بگيريم) آيا بگذريم و بگوييم اينها اموري فردي است  اعوجاجها براي چيست؟ (دقت بفرماييد چه نتيجه اي را مي
ا يم شود؟! يا اينكه از فحول علم هستند!! كسي نمي واند بگويد اينها بي سواد هسـتند، راحـت هـم    و از روي جهل پيد

تواند بگويـد اينهـا بـي سـواد هسـتند،      بگذرد و بگويد اينها مغرض هستند! اين اشكال آنها مربوط به چيست؟ چرا نمي
تواند قضاياي فرهنگي را حل يست؟ چرا نميراحت هم بگذرد و بگويد اينها مغرض هستند! اين اشكال آنها مربوط به چ

 كنند؟!!
 ـ نگه داشتن احترام بزرگان شيعه به حد ي كه مانع حاكم شدن دين در عينيت گردد ٣

اگر امر دائر شود بين اينكه من احترام متفكرين شيعه را (با حفظ هميه جاللت قدرشان) حفظ كنم و احتـرام نبـي   
و اهل بيت طاهرين را بدرقه آنها بفرستم و بگويم حال كه آنها شكست خوردند ديـن   اكرم صلوات اهللا عليه و آله و سلم

هم به دنبال آنها يا اينكه بخواهم بگويم خير، آنها جاللشان براي زمان خودشان خيلي عالي و لكـن مسـلمين بايـد در    
نهك همان حرفهاي كفـار را رنـگ و   مسائلشان فكر كنند، استنباط جديد بكنند، ابزار استنقاط جديد را پيدا كنند نه اي

روغن اسالمي بزنندو اسم او را استنباط جديد بگذارند!!! نه اينكه بيايند و همان حرفهاي كمونيستها يا سرمايه دارهـا را  
باالي سرش بسم اهللا بنويسند و فكر كنند اسالمي شد. براي حاكم شدن دين بر عينيت استنباط جديدي در زير بنـاي  

است، جدا نبودن دين از سياست يعني دين حاكم بر سياست است، يعني دين رهبري عينيت را به عهـده  مفاهيم الزم 
كنم چون طبيعي است كه در ثمرات اين مباحـث   بگيرد، تصرف در زمان و مكان را به عهده بگيرد اينكه تأكيد بر او مي
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كند يك مرتبه نگوييد هيچ كـدام ازعلمـاء    ر ميشود كه فرضاً يك مفاهيمي در معارف تغيي آييم معلوم مي كه جلوتر مي

نگفته اند كه امامت به اين معنا هست، شما ببينيد آقاي فالن، يكي يكي مشاهير را اسم ببريد وب گوييد فالني چنـين  
حرفي درباره توحيد زده، فالني چنين حرفي درباره رسالت زده فالني چنين حرفي درباره نوبت زده فالني درباره امامت 

گوييد ما حرف صدوق رضوان اهللا تعالي را هم كنـار   نين چيزي گفته اين ديگر چه رقم صحبتي است!! يعني شما ميچ
گوييم اگر بنا شد اعتقاد به امامت را كنار بگذاري يا اعتقاد به صدوق را خوب اعتقاد به صدوق را، احترامش  بگذاريم! مي

 زنيم، خبري نمي شود... لي براي حاال يك تبصره اي كنارش ميگويي براي آن زمان درچه يك بود و گذاري، مي مي
زننـد، يعنـي خـود كسـاني كـه       حاال يك چيز ديگر بگويم، اگر ما تبصره نزنيم خود اين آقايان در عينيت تبصره مي

واسـتيم  گويند اينكار را نكنيد مگر در علم زندگيشان تولي به واليت كفار پيدا نمي كنند؟ اين كه بدتر است اگـر خ  مي
دانم كـه شـيخ    يك وقت دست به اصول بزنيم يك تقسيماتي آنجا بكنيم، نگوييد، نه شيخ كه چنين كاري را نكرده، مي

 چنين كاري نكرده ولي اگر اين كار الزمه تصرف متناسب با تولي فرهنگي نسبت به معصومين باشد، الزم است.
د آن اعوجاجها ريشه در مفاهيم دارد كـه آنهـا ظرفيـت    كنيبه هر حال شما اعوجاجهايي كه در عينيت مالحظه مي

گوييـد اينكـه بتوانـد     گوييـد گـاهي مـي    تولي و واليت الهي را ندارد. گاهي واليت را فقط به معناي محبـت قلبـي مـي   
آيد اگر اين  فرمانداري و پرچمداري فرهنگي را هم داشته باشد اين مسئله مسئله بسياري مهمي است. من به نظرم مي

ي فرهنگي به واليت الهي در زمان امام در حوزه ها پيدا شده بود حداقلش دو سوم از مشكالت حاال نبود يعني كسي تول
نوشتند طور ديگر بود، حكومت حـوزه هـم بـرد دانشـگاه     گفت، كتابهايي را هم كه درباره واليت ميرد عليه جنگ نمي

 شد.نحوه ديگر انجام مي
 و حدود اوليه آنها ـ جدا كردن موضوعات، منطقها ٤

خواهد تولي را درباره توصيف تمام كند،  به هر حال بگذريم، صحبت اين است كه مفاهيم چه در بخش اموري كه مي
بعـد داراي  » تعلق« خواهد تصرفات را در جهات مقاصد ارزشي مشخص بكند، كليه مفاهيم داراي  چه مفاهيمي كه مي

هستند، بعضي مفاهيم شايسته مقام سرپرستي نيستند، يعني متناسب » ظرفيت عامليت«و بعد داراي » ظرفيت جهت«
خواهد سرپرستي كند بايد ضرورتاً قدرت هماهنگ كردن موضوعات مختلف را  با مقام سرپرستي هستند. منطقي كه مي

يـدي  داشته باشد، و قدرت هماهنگ كردن مفاهيم را در بر داشتن معنايش اين است كه هويات را از هـم تفكيـك تجر  



٤٠٦  ···········································································································································································  
كند، عليحده، حدش هم عليحده، اين دسته  نكند، اگر تفكيك تجريدي كرد و گفت اين دسته درباره هستها صحبت مي

كند حـدش هـم عليحـده     كند و حدش هم عليحده و اين دسته هم درباره عينيت صحبت مي درباره بايدها صحبت مي
هيم را هماهنگ بكند كه همه اينها را به يك حـرف  وگفت منطقهاي جدا جدا فرض بفرماييد، اين منطق نمي تواند مفا

تواند نسبتي را تعيين برگرداند اگر گفت به يك حرف قابل تبديل شدن نيست معنايش اين است كه در اين قسمت نمي
 كند.
 »مفاهيم ابزاري«ـ ضعف  ٥

-نه اي از چه چيز رنج مـي پرسيم كه آيا رهبر معظم انقالب، نائب االمام حضرت آيت اهللا خام با دقتي در جامعه مي
برند؟ رنج بزرگ ايشان اين است كه حوزه نمي تواند مشكالت جامعه اسالمي را پاسـخگوب اشـد، آيـا اشـكال از اينجـا      

شود كه حوزه فقيه كم دارد؟ خير، آيا سؤاالت و مشكالت درجامعه مطرح نشده اسـت؟ روشـن اسـت كـه بـا       ناشي مي
ايان مراجعه شـده و مشـكالت و معضـالت نظـام مطـرح گرديـده اسـت، مـوارد         گذشت بيش از ده سال از انقالب به آق

 كنم. متعددي از مراجعه به آقايان را بنده شخصاً مطلعه هستم كه نمونه هايي از آن را بيان مي
آقاي محمد نهاونديان و آقاي سيد محمد اعرابي و يك گروهي در وزارت بازرگاني بودند و قبل ازاينكه با مـا تمـاس   

ا كنند. در اوائل انقالب و بعد از تصويب قانون اساسي، حدود يك سال آمدند و آقايان (از رده مرجعيت گرفته تا رده پيد
اند كه ضوابط صادرات و واردات كشور را براي ما معـين كنيـد زيـرا دويسـت و     فضال) وقت گرفتند، يك موقع تلفن زده

باشد. آقايان بـه مكاسـب محرمـه    م يك جيز و كدام يك ممنوع ميپنجاه هزار نوع كاال هست و بايد معين شود كه كدا
اند. يعني چيزهايي كه خريد و فروش آن حرام است. آنها گفته اند كه براي ما مـوارد جـايز را طبقـه بنـدي     ارجاع داده

 كنيد، تا معلوم شود كه شرعاً، ارز را به كدام يك تخصيص دهيم. طبيعتاً چيزي عائد آنها نگرديد.
نشـينند بحـث    هيئت استفتاء دارند، آنها مـي  كردند، طبيعتاً آقايان اگر اينها، يكي از مسائل فردي را سئوال مي حاال

گويند، اشكال از كجاست كه اگر كسي در يك كسب فردي و جزيي نظر بخواهد. هيئـت   كنند و جواب مطلب را مي مي
شـوند؟ اگـر بگوييـد، قبـل از انقـالب،       اجتماعي متوقف مي دهند و در مسائل استفتاء با نيرومندي مبتال به را جواب مي

گـوييم ايـن عـذر پذيرفتـه نيسـت. زيـرا بعـد از         مبتال به نبود و ما حكومت نداشتيم لذا اين مسائل كار نشده است. مي
ت كـه  حكومت مبتال به را پيدا كرده ايم و آمده اند پرسيده اند، ولي جواب داده نشده است. اگر بگوييد يك اموري هس
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گوييم آيا عدل و ظلم در اينها فرض دارد يا نه؟ اگر بگوييد عـدل و ظلـم    پاسخگويي به آنها وظيفه روحانيت نيست، مي

شود، اگر عدل و ظلم فرض  فرض ندارد، كه خالف واقع است، زيرا تمام ظلم و خالفهاي بين المللي از همين راه واقع مي
شود، در آن صورت بايد حكمش را دين بگويد، ديني كه آن  شقاوت بشر مي داشته باشد، پس حتماً مربوط به سعادت يا

 دانيد. را خاتم و دين كامل مي
آقاي سيد محمد رضوي، مسئول سازمان مديريت استخدامي شور، حدود ده سال است كـه درايـن پسـت مشـغول     

بدين ترتيب كه حدود صد نفـر   خدمت است. ايشان در مورد چارت مديريت و توزيع قدرت به آقاين مراجعه كرده است
از طالب برجسته از شاگردان آقايان را انتخاب كرده و آنها را در ايـن مـورد كـار كـرده انـد، گـر چـه آنهـا در درس از         
اساتيدشان تغذيه كرده اند و اساتيد هم كار آنها را تحسين كرده اند ولي در عين حال كار قدرت پاسخگويي به مشـكل  

 را نداشته اند.
باشد و به همين دليل است كه آن اثري را كه انتظار داريم،  ظر ما علت اين امر ضعف مفاهيم ابزاري در حوزه ميبه ن

آيـد اگـر سـاختن تشـكيالت در      شود، و نمي تواند مبتال به جامعه را پاسخگو باشد. لذا به نظر مـي از حوزه حاصل نمي
ايي كه حوزه بتواند مباني و مفاهيم ابزار خودش را مورد دقت حوزه، مقدمه اي براي توسعه كيفي حوزه باشد يعني تا ج
 قرار داده و نارسائيش را بر طرف نمايد، بسيار خوب است.

اگر توسعه كمي مد نظر باشد يعني گفته شود به جاي يك مدرسه حقاني، چندين مدرسه ديگر و به جاي يك دفتر 
د نفرات آنها به صدها هزار نفر برسد كه همگي اين اطالعات را دارا در راه حق، هزارها مانند آن دفتر، ايجاد شود و تعدا

 باشند، مادام كه اين اطالعات تاوانايي حل معضالت جامعه را نداشته باشد، اثر مورد نظر، از آن حاصل نخواهد شد.
 منشأ تقسيمات جامعه نيز هست.» ظرفيت عامليت« ، »ظرفيت جهت«، »ظرفيت تعلق«ـ   ه

خواهيم حضور مباركتان عرض كنيم تقسيمات جامعه است، تقسيماتي را كـه  ه انشاء اهللا تعالي ميقسمت ديگري ك
درباره اش داريم عين همين تقسيماتي است كه درباره مفهوم عرض شد يعني كالً مسئله تعلق، جهت، عامليـت حـاكم   

كه اوصاف ارتباط را تمام كند و چه  است بر تقسيمات، چه جدولي كه اوصاف تعلقات را بخواهد تمام كند و چه جدولي
جدولي كه بخواهد اوصاف تأثير و اثر گذاشتن در عينيت را تمام كند. هر سه اين جدول بايد ريشه اش حد اوليه اش به 
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برگردد (البته ظرفيت هر كدام ازاينها را يعني ظرفيت تعلق ـ ظرفيت جهت ـ ظرفيت عامليت)   » تعلق، جهت، عامليت«

 كنيم تا طبقه بندي مفاهيم مشخص شود.تعالي جدول جامعه را از جلسه آينده شروع مي كه انشاء اهللا
 و صلي اهللا علي محمد و آله



 
١٧٩٠ 

 فلسفه اصول مباني نظام واليت
 موضوع: اصول روش تنظيم

 دروه: سوم
 ٤/١٢/٧٠تاريخ: 

 ٦٢جلسه: 
 

 فهرست:
 گيرد نه در برخورد فاعلهاي تبعي قانون و قانونمند در برخورد فاعلهاي تصرفي شكل ميالف ـ در اصالت واليت 

 ـ قانون و قانونمند در اصالت شيء ١
 است » داراي نسبت«و قانومند » نسبت«ـ در اصالت شيء قانون 

 ـ قانون ايجاد تصرفي فاعل مافوق است  ٢
 مافوق قانون نخواهد بود شود لزوماً برايـ آنچه براي مادون قانون محسوب مي

 ـ پاورقي: ايجاد قانون بوسيله مافوق با عدل منافات ندارد 
 داندـ اصالت كيفيت، عدل را تحت ضابطه مي

 گرددفهمد نيز به فاعليت حضرت حق باز ميـ آنچه انسان فطرتاً از عدل و ظلم مي
 ر آنجا هم غفلتاً فاعليت اصل استگردد لذا دـ در اصالت كيفيت هم نهايتاص عدل صفت فعل حضرت حق مي

 شودبه تبع توسعه فاعل محور، پيدا مي» نظام« ـ در اصالت واليت
 كندـ جايگاه فاعل تصرفي قانومندي او را معين مي ٢ـ  ٢

 (كيف نفساني) » حضور عندالنفس«و » حضور در نسبت«ـ تفاوت 
 اي از آنها تابع يك فاعل تصرفي است ب ـ فاعلهاي تبعي بصورت نسبت محض در آمده و هر حصه
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 ـ فاعل تصرفي، متناسب با جايگاهش، در فاعلهاي تبعي متصرف است 

 ج ـ رتبه تصرفي مفاهيم (برخورد فاعلهاي تصرفي) مقدم بر فاعلهاي تبعي است 
 ـ مفاهيم و فاعلهاي تبعي هر دو ابزار تصرف هستند 

 ـ فاعلهاي تبعي تابع مفاهيم و مرتبه تجسد مفاهيم هستند 
 مفاهيم مقدم بر فاعلهاي تبعي است» تصرفي«ـ رتبه 

 شودـ مفاهوم اولين نسبتي است كه در نظام فاعليت درست مي
 شود و نه به فاعليتـ يكسان ديدن مفاهيم و فا علهاي تبعي بدين لحاظ است كه تقوم به تركيب معني مي



 
 بسمه تعالي

 
حجت االسالم و المسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم... در اينجا به اشكالي كه در جلسه قبـل مطـرح شـده    

اي از حضور، صحيح است كه به فاعليت لقب علم داده شود و به چه دهيم. اشكال اين بود كه: تا چه مرتبهبود، پاسخ مي
كند و يك ميكروفون درسـت  شود؟ مثالً وقتي فاعليت اجتماعي ما را در اشياء نفوذ ميگفته نمي» علم«اي از آن بهمرت
بينيم عبارتست از: آهن نفت و مس كه بـه آن ميكروفـون   كنيم و تجسدي را كه ميشود، جسمي را كه مشاهده ميمي
از معـادن مختلفـي فـراهم آورده و از مراحـل گونـاگوني       گوييم: در حقيقت، فاعليت اجتماعي نفوذ كـرده و مـوادي  مي

باشـد. حضـور و نفـوذ    گذرانده، تا جائي كه آنها را به يك شيء تبديل كرده است كه داراي كارايي خاص در جامعه مـي 
فاعليت اجتماعي در اين شيء، مصنوعي است و اوصاف شيء را به نسبت قابل توجهي، متناسب با غرض و مقصد خـود،  

كند. در اين صورت آيا به حضور فاعل در اين ميكروفـون صـحيح   داده ودر ميزان قدرت اجتماعي فاعل منحل مي تغيير
 است كه علم گفته شود يا نه؟

دانسـتيم، ايـن حضـور فاعـل در     طبيعاً بنا به تقسيمي كه قبالً داشتيم، و حضور در نسبت بين فاعليتها را علـم مـي  
 يد آن را از آثار علم، دانست.ميكروفون را نبايد علم گفت و با

 گيرد نه برخورد فاعلهاي تبعيالف ـ در اصالت واليت قانون و قانونمند در برخورد فاعلهاي تصرفي شكل مي
گـوييم: معلـوم،   توان شيء را از علم جدا نمود؟ و از معلوم چه تفسيري داريم كه مـي  نهايت اينكه با چه تعريفي مي

است. به عبارت ديگر معلوم، مجعول فاعليت اجتماعي است ولي نه به جعل قراردادي، بلكه مولود ما و فاعليت اجتماعي 
كنـد، فاعليـت   با تصرف نظام فاعليت و تغيير اوصافت و هويت آن شيء، آنچه را كه فاعليت اجتماعي در آن تصرف مـي 

بگوييم. براي توضـيح  » علم« تبعي بوده و حاصل آن تصرف پيدايش اين شيء است. حاال تا كجا صحيح است كه به آن
 كنيم.بيشتر مثالي را ذكر مي

 ـ قانون و قانونمند در اصالت شيء ١
 است» داراي نسبت«و قانومند » نسبت«ـ در اصالت شيء قانون 
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شود: براي قـانون، هويـت قـائليم يعنـي هويـت ربطـي و       در اصالت شيء اينگونه تعبير مي» قانونمند«و » قانون«از 

 دانيم كه داراي آن قانون و نسبت است و فرق اساسي با تعريف آن در اصالت واليت دارد. نمند راچيزي مينسبتي، و قانو
 ـ قانون و قانونمند در اصالت واليت  ٢

گيرند در حقيقت فاعليت و كارآيي آنان با شود: وقتي فاعلها در برابر يكديگر قرار ميچون در اصالت واليت گفته مي
كند، و اين موقعي است كه نحوه تعلق آنها بوسيله فاعليتشان، با توجه به ظرفيت خاص آنها، و متقوم يكديگر مقابله مي
گيرد. چون  شوند. و فاعليت يك فاعل در نسبتي خاص قرار ميگردد. پس از آن وارد نظام فاعليت ميبه محور معين مي

ا به هم و تقوم فاعليت فاعل بـا فاعليـت محـور، ايـن     نظامي از نسبت فاعلها به يكديگر وجود دارد و نتيجه نسبت فاعله
اي متقوم، از فاعليت فاعـل،  گيرد. پس جايگاه فاعل حاصل يك مجموعه است. مجموعهاست كه در جاي خاص قرار مي

فاعليت نظام، فاعليتهاي ديگر و نسبت هايي كه به يكديگر دارند، واسطه بين اين فاعليتها حضور در نسبت بين تبعيت 
صرفاست، بدين معنا كه در همه جا هم تبعيت و هم تصرف (متقوماً) وجود دارد. يعني سهمي از تصرف و سـهمي از  و ت

 باشد.تولي و تبعيت را دارا مي
آيد، طبعاً براي همه فاعلها به يك گونـه نيسـت. بـراي فـاعلي كـه      ـ قانون ايجاد و نسبت، سخن به ميان مي  ٢ـ   ١

 دارد، قانون ايجاد و تصرفي است كه اين فاعل انجام داده است. تصرفش در رتبه باالتري قرار
 شود لزوماً براي مافوق قانون خواهد بودـ آنچه براي مادون قانون محسوب مي

شود، در اصل، قوانين ابزار اداره و سرپرستي است نهايـت  وضعيت كليه قوانين بر حسب اختالف مراتب، متفاوت مي
گيرند، تا جائي كه وقت و اداره ولي تكويني و گاهي ابزار سرپرستي مراتب پايين تر قرار مي اينكه، گاهي ابزار سرپرستي

كند، اين نظم بـراي اشخاصـي كـه بايـد آن را رعايـت كننـد       انسان يك قانون و نظم خاص را در داخل منزل مقرر مي
 كند معناي ديگري دارد.يكمعنا و براي كسي كه آن را وضع مي

اگر انسـان روز خـاص   ». قانون كلي وضع كرده است: همسر بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود مثالً شارع مقدس
طبيعتاً اين قانون خاص و مربوط به روز خاص، منتسـب  » (مثالً يكشنبه) به همسرش گفت: امروز از منزل بيرون نرويد

كنـد و   كند. هر چند اين امري كه مي خواهد واليت و سرپرستيبه شارع نيست و منتسب به اوست كه با اين قانون مي
دارد براي خانواده قانونيت دارد، ولي اين امكان وجود دارد كه وي از اين قانون تخلف كند، بر ايـن  نظري را كه ابراز مي
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كند. و شوهر نيز عكـس  تخلف از نظر خداوند، جرمي مترتب است. مجازات او اين است كه مالئكه او را لعن و نفرين مي

 ي نشان خواهد داد و موضعي خواهد گرفت.العمل
حضور در نسبت «در هر صورت حرفمان اين است كه، آنچه براي متولي قانونيت دارد، براي ولي لزوماً قانون نيست. 

تواند تمام كند، موضع فاعل را نسبت به قوانين تمـام رده و علـم او را نشـان    كه نسبيت فاعل را مي» بين تولي و واليت
كند؛ معلوم، به معناي وجودي است كه با فاعليت اجتماعي و نيز علم را از محصول اجتماعي و معلوم جدا مي دهد. ومي

 ».شودشود. و در حقيقت كل آنچه كه نسبت هست مشخص ميبا فاعليت نظام واليت، توسط فاعل، مولود و موجود مي
 منافاتي ندارد» عدل«پاورقي: ايجاد قانون بوسيله مافوق با 

نكه قانون به تبع مافوق، حضور فاعليت است، ممكن است اين سئوال را به ذهن بياورد كه آيا ايجاد قانون توسـط  اي
مافوق بدون حساب است يا تحت ضابطه ونفوذ فاعل باالتري قرار دارد؟ كه هر چه باالتر رويم همين سئوال جـا دارد. و  

 به هر حال با عدل سازگاري دارد.
 داندرا تحت ضابطه ميـ اصالت كيفيت عدل 

، »حكمـت «گردد كه در تعريف، كيفيت و يا واليت، اصل باشد، اگر كيفيت، اصل باشـد  حل اين بحث به آنجا بر مي
نهايت » ال يسئل عا يفعل و هم يسئلون«در فعل خداوند متعال، اصل شده و او نيز در برابر كسي پاسخگو فعلش نيست. 

رسد از اين جهت (ال يسئل) يا اينكه مجبور به عدل اسـت. كـه البتـه ايـن     خدا نميگوييد، كسي روزش به اينكه يا مي
اشكاالت در دستگاه ديگر موضوعاً منتفي است. اين اشكاالت بايد از ناحيه كسي مطرح شود كه قائل باشد، عـدل شـأن   

قابلش ظلم باشد. حال آنكه فعل است يا بگويد در آنجا عدل معنا ندارد. چون، عدل زماني قابل طرح است كه در طرف م
آنجا كمال مطلق است. اگر از يك دستگاه، ديگر، مثالً دستگاهي كه كيفيت اصل نيست بلكه فاعليت اصل است، سئوال 

 شود.شود مطلب بگونه ديگري بيان مي
 گرددفهمد نيز به فاعليت حضرت حق باز ميـ آنچه انسان فطرتاً از عدل و ظلم مي

شود، ممكن است در تعريف عدل گفته شود: عدل همان چيزي ، تعرف عدل به كلي عوض مياگر فاعليت اصل باشد
دارد كه بايد پرسيد اينكه انسان قطرتاًاز ظلم بدش بيايد و عـدل را دوسـت   فهمد و دوست مياست كه انسان فطرتاً مي

 گردد؟اش به كجا بر ميبدارد يا مالئمت و منافرت با طبع، ريشه حقيقي
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 گردد لذا در آنجا هم غفلتاً فاعليت اصل است.لت كيفيت هم نهايتاً عدل صفت فعل حضرت حق ميـ در اصا

و حتي اگر عدل را مالئمت و منافرت با فطرت نگيريم و بگوييم خصوصيت خاص است كه عقل، براي آن محمول را 
گردد؟ و روشن است كـه  ر ميكند، جا دارد از همان خصوصيت سئوال كرده و بگوييم آن خصوصيت به كجا بفرض مي

اگر گفته شود به خود ساختار جهان، مثالً اگر خداوند ساختار جهان را طور ديگري قرار بدهد، معناي عدل طور ديگري 
شود، بدين معنا است كه پاي مطلب محكم و استوار نيست. و با اين حساب مجبوريم عدل را بـه صـفت فعـل خـدا بـر      

ت كرد كه چيزي زائد بر صفت فعل باشد اگر چنين شد، در آنجا فاعليت اصل اسـت  گردانيم و محال است طوري درس
ولي مغفول عنه است، و در هر شكل و صورتي كه گفته شود، چه به صورت مثـل يـا بـه صـورت ماهيـت گفتـه شـود،        

اسـت ولـي در    گيرد منتهي فرق آن با اينجا اين است كه در اينجا توجه داريم كه فاعليـت اصـل  فاعليت، اصل قرار مي
 آنجا، نسبت به اصل بودن آن غفلت داريم.

 شود به تبع توسع فاعل محور، پيدا مي» نظام«ـ در اصالت واليت 
كند و نسبت بين آنها نيـز بـه فاعليـت    در حالي كه اگر فاعليت اصل باشد، نسبت بين فاعلها نسبيت را مشخص مي

ي دارد، در نتيجه وقتـي نظـام و محـور را درايجـاد نسـبت اصـل       شود، چون آن نيز، تعدد و كثرت محور ونظام ايجاد مي
ايم. يعني حكمت تابع قـدرت اسـت. و اصـوالً از    دانستيم، در حقيقت كيفيت را اصل نگرفته و آن را تابع فاعليت دانسته

 تواند عليحده از فاعليت نظام باشد.شود كه نميحكمت معناي جديدي داده مي
ر فاعل در نسبيت يا نسبت بين تولي و واليت است و آن از قبيل تفسير قانون و حضـور  بنابراين علم، منوط به حضو

باشد، وليكن معلومي كه محصول تصرف نظام واليت است در فاعليت تبعي يا نسبتهايي كه تبعي هسـتند  در قانون مي
 باشد. قابل مشاهده مي

 كندـ جايگاه فاعل تصرفي قانونمندي او را معين مي ٢ـ  ٢
كنـد. و هـر    ل مادون، از آنجا كه جايگاهش طوري نيست كه بتواند در قانون تصرف كند، تولي به قانون پيدا مـي فاع

اي نيست كه بشود بكلي آن را غير متصـرف دانسـت. ولـي    چند در بكارگيري آن پايين تر مرتبه تصرف را دارد و بگونه
عليت تكويني، با تصرف خود وي تركيب شده و جايگاه شخص تولي فاعل مادون به فاعليت اجتماعي تا مراتب باالتر و فا

 كند.كند، به عبارتي ديگر، فاعل را به فاعليت خودش قانونمند ميرا معين مي
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 (كيف نفساني)» حضور عندالنفس«و » حضور درنسبت«ـ تفاوت 

 ٢ـ در نظام فاعليت قرار دارد.  ١داند، زياد است زيرا اينجا: فرق علم در اينجا با دستگاهي كه آن را كيف نفساني مي
ـ در نسـبت حضـور دارد نـه      ٤ـ در موضع قانون، نسبت به مادون حكومت دارد.   ٣دهد. ـ به فاعليت خودش انجام مي

 اينكه نسبيت او را بوسيله عليت فرم دهد.
كند،  يگر معين ميشود و نسبت او و جايگاهش را در ميان فاعلهاي دحضور در نسبتها كه به فاعليت فاعل انجام مي

كند في الواقع قانونمند شدن خود و  غير از تصرف او در رابطه ها و نسبتها است. چون آنجا كه حضور در نسبت پيدا مي
نمايد. لذا اگـر  فاعليتش و به نسبت در آمدن فاعليتش و اينكه در منزلت خاص، تصرفات خاص را انجام دهد، معين مي

و ديگر فاعلها وجود دارد، از موضع نسبيت، نگاه كنيم، كأنه ايشان در قانون، حضور يافته به نسبتهايي كه بين اين فاعل 
و به عبارتي در نظام قوانين به فاعليت خودش حاضر شده است يعني نسبتش به فاعلهاي ديگر، حدود او در نسبتها يـا  

 كند.نسبت بين تولي و واليت، نسبيت او را معين مي
عين كرد، به اين معناست كه او نه اينه قانون را آموزش ديده است بلكـه بـه يـك واليتـي     وقتي فاعل نسبيتش را م

كند. بنابراين اگر بـه او   تولي پيدا كرده و به يك نسبتي هم در اين تولي، و هنگام پياده كردن و عمل به آن، تصرف مي
 .شود حق تصرف داده شده قانون نيز از حالتي كه صرفاً آموزش باشد، خارج مي

شود. بلكه نفوذ واليت، و نيابت  شود، به آن قانون گفته نمي البته بايد توجه كرد كه در جايي كه قانون ابزار اداره مي
شود، ولي مرتبه اي كه در  از واليت مافوق است. و لذا مرتبه اي كه نفوذ در رابطه هاي تبعي است، به آن علم گفته نمي

كنـد بـه آن علـم    بين تولي و واليت، بوده و قانون را در شكل نظام واليت تفسير مـي مقابله با فاعلها و حضور در نسبت 
 شود. گفته مي

 اي از آنها تابع يك فاعل تصرفي است ب ـ فاعلهاي تبعي به صورت نسبت محض در آمده و هر حصه
شود فاعلهـاي تبعـي   ته ميتوان مساوي گرفت؟ يا اينكه گفحال، آيا اين مرتبه تولي و واليت را در نظام فاعليت، مي

آيند. يعني هر بخـش از   كه فاعل تصرفي نيستند، يا اينكه فاعليت دارند در نظام فاعليت به صورت نسبت محض در مي
باشد. يعني بخشي از آن تابع فاعل محور و حصه اي تابع فاعل مرتبه  فاعليت آنها، تابع يك فاعليت، از نظام فاعليت مي

فاعليت دارد نه اينكه به كلي فاعليت نداشته باشد. و تفاوت آن با فاعل تصرفي اين اسـت كـه در   بعد و ... در هر صورت 
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فاعل تبعي، تقاضا بعداز تصرف قرار داد نه قبل از تصرف، در حقيقت طوري نيست كه هيچ گونه ميدان حركتي نداشته 

  باشد ليكن فاعليت و ميدان حركت او، پس از تصرف فاعل مافوق قرار دارد.
 ـ فاعل تصرفي، متناسب با جايگاهش، در فاعلهاي تبعي متصرف است 

كند، يعني فاعلها، نسبتهايي هستند كه جايگاهشان از طريق توسعه  بنابراين، فاعل تصرفين نسبت و نسبيت پيدا مي
معناست كه كه داراي ابزار شود در جايگاه رفيعي قرار دارد، بدين شود. از اين رو وقتي گفته ميآنها در نسبتها معين مي

باشد. و توانسته است در فاعليت تبعي، در نسبتهاي بسيار باالي بسيار نيرومندي است و قدرت تصرف او در ابزار باال مي
نظام، فاعليت كرده و منزلت شاملي نزديك به محور پيدا نمايد، لذا هر چه به محور نزديكتر شود ديگر فاعلها در ميدان 

 شوند.قع ميفاعليت او وا
شـود جـرم    يك بحث مفصل اين است كه آيا بين اجسام هم با يكديگر تفاوتي وجود دارد يا نه؟ مثالً وقتي گفته مي

گيرد؟ يعني اگر فاعل تصرفي بخواهد چوب حجمي آهن با چوب فرق دارد آيا چوب با واسطه تحت تصرف آهن قرار مي
خواهيم اين را در مورد كل نظام شويم. ولي مي ؟ كه فعالً وارد آن بحث نميرا برش بزند بايد از آهن استفاده نمايد يا نه

و روابط آن بيان كنيم، يعني هر چيزي كه در منزلت باالتري از تصرف قرار گيرد، دامنه فاعليتهاي تبعي او هـم بسـيار   
 شود.عي آن كمتر ميتر قرار گيرد، به عكس دامنه فاعليتهاي تبشوند. واگر در مرتبه تصرفي پايينزياد مي

 ج ـ رتبه تصرفي مفاهيم (برخورد فاعلهاي تصرفلي) مقدم بر فاعلهاي تبعي است
 ـ مفاهيم و فاعلهاي تبعي هر دو ابزار تصرف هستند

فرق مفاهيم، به عنوان فاعلهاي تبعي با اشياء خارجي (كه تابع مفاهيم هستند) اين است كه: در مفاهيم، در منزلت 
 كند.شود. ولي در عينيت آنچه كه قبالً توليد شده، در تجسد عيني تصرف ميه هم، نسبتي توليد ميبرخورد فاعلها ب

 مفاهيم مقدم بر فاعلهاي تبعي است» تصرفي«ـ تربه 
در مراتبي كه براي فاعلهاي تبعي بيان شد، همه خصوصيت ابزاري دارند و هر مرتبه نسبت به مرتبه قبلي تابع است. 

شود كه اين دسته اي گفته ميروش و روش تابع مفاهيم و همين طور تا روابط انساني، در يك محدوده يعني قانون تابع
اشياء عيني كه تجسد تصرفات هستند، مطلقاً از دسته ديگر تبعيت دارند. هر چند درست است كه در يك وجهي همـه  

بادت وتبعيتي كه اينگونن مقدر شـده اسـت، آيـا    را در نظام كل عالم ابزار قدرت و نفوذ، نسبت به فاعلها دانست، ولي ع
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شود نسبت بين آنها را تصرف و تبعيت ديد يا نه؟ مثالً وقتي بوسيله اشياء در منطق و بوسيله منطق در اشياء تصرف مي
 كنيم گر چه به يكديگر تقوم دارند ولي يك تعلق زماني ود يگري تعلق مكاني به آن دارد.مي

 ي مفاهيم بر فاعلهاي تبعي تقدم دارد.گوييم رتبه تصرفلذا مي
 شودـ مفهوم، اولين نسبتي است كه در نظام فاعليت درست مي

دهـد. اره  خواهد در نظام فاعليت اثر بگذارد، و مفهوم را براي نفوذ در يك فاعل ديگر وسيله قرار مـي  وقتي فاعل مي
متصرف است، ولي رتبـه آن بـا زمـاني كـه فـاعلي       توان گفت اره هم در آهنبرد فرق دارد، هر چند ميكه چوب را مي

كند. وقتي فاعليت را در توسعه مالحظه كنيم و بخواهيم آن را دسته بندي كلي كنـيم، مثـل   كند تفاوت ميتصرف مي
تواند به فاعليت تبعي برسد. بنابراين مفاهم در نظـام فاعليـت   هم نيستند، يعني در اينجا اگر از يك سطحي نگذرد نمي

 شوند.گيرند و اولين چيزي هستند كه در نظام فاعليت به معناي نسبتها درست ميو واسطه تصرف قرار مي ابزار
 شودـ يكسانديدن مفاهيم و فاعلهاي تبعي بدين لحاظ است كه تقوم به تركيب معني مي

يك فاعل باشـند بـه او    مفاهيم، فاعلهاي صرفاً تبعي نيستند، بلكه نسبتهاي اوليه هستند و به مقداري كه در اختيار
دهند، اينكه چه مقدار از اين نسبتها در اختيار يك فرد باشد، بسته به نسـبتي اسـت كـه آن    قدرت كارايي و تصرف مي

فرد با ديگر فاعلها پيدا كرده است. يكسان ديدن مفاهيم و فاعلهاي تبعي ناشي از اين است كه تقـوم بـه تركيـب معنـا     
 زماني و مكاني لحاظ نگردد.شود، و در آن توسعه و تعلق 

 وصلي اهللا علي محمد و آله الطاهرين
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 فلسفه اصول مباني نظام واليت
 موضوع: اصول روش تنظيم

 دوره سوم
 ١٢/١٢/٧٠تاريخ: 

 ٦٣جلسه: 
 

 فهرست: 
 مقدمه:

 الف ـ جامعه وجود حقيقي دارد 
 ـ شدت احاطه جامعه باعي ملموس نبودن وجود آن گشته است 

 ـ تقوم عيني دو فاعل مبين امر سومي غير از آن دو فنر است 
 ب ـ عموم جامعه، ابزار رهبري براي تصرف درعينيت هستند

 تأثر است ـ خود رهبر نيز به عنوان يك فرد از جامعه، از تصرفات خودش در جامعه م
 در فرد، مقدمه بحث جامعه است » تعلق، جهت عامليت«ج ـ بحث 

 در جامعه » فاعليت و قابليت«ـ اصل بحث: تقسيمات 
 الف ـ تقسيمات فاعليت (تمايالت) در جامعه 

 »ـ رهبري ٣ـ نظام  ٢ـ عموم مردم  ١«ـ تمايالت جامعه در سه سطح قابل بررسي است،  ١
 ـ معني تمايالت عموم

 عني تمايالت نظام ـ م
 ـ معني تمايالت رهبري
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 با اصل بودن رهبري منافات ندارد» نظام و عموم«ـ تقوم عيني 

 ـ رابطه اين سه قسم تمايالت با تقسيم فرهنگ، سياست، اقتصاد ٢
 در جامهع » قابليت«ب ـ تقسيمات 

 »تئوري، روش، نسبت«ـ تقسيمات سياست فرهنگ (قابليت):  ١
 ـ تئوري، تكيف اجتماعي است  ١ـ  ١
 ـ روش، تبدل اجتماعي است  ١ـ  ٢

 ـ عالوه بر مواد اختالف در موارد اختالف در روش هم باعث اختالف نتايج است 
 شودها نسبت به يك روش باعث طرد آن ميـ قطع شدن عالقه

 ـ وظيفه  روش تبديل نسبت است 
 ـ نسبتها (استداللها)، تمثل اجتماعي است  ١ـ  ٣
 »تعاريف ارزشي تعاريف كيفي، تعاريف كمي«ـ تقسيمات فرهنگي فرهنگ (قابليت):  ٢
 »نظانم توليد، توزيع و تخصيص قدرت«ـ تقسيمات اقتصاد فرننگ (قابليت):  ٣
 ـ نظام توليد قدرت، افزايش تأثير جامعه در ايجاد توسعه است  ٣ـ  ١
 كندـ نظام توزيع قدرت، شرايط و نحوه توزيع مناصب را معين مي ٣ ـ ٢
 ـ نظام تخصيص قدرت، نظام قيمت گذاري است  ٣ـ  ٣

 ـ تخصيص قدرت، غير از تخصيص بودجه است 
 هستند» ظرفيت، جهت، عامليت«تذكر ـ تقسيمات فوق قابل تقسيم مجدد به 

 ـ ظرفيت تعلق ميزان اشتداد است 
 تبيين فرمايش حضرت امام(رض) پيرامون مراتب ضيافت الهي در ماه مبارك رمضانـ بحث اخالفي: 



 
 بسمه تعالي

 
 مقدمه:

 الف:جامعه وجود حقيقي دارد 
باشند، و جامعه را نيـز بـه عنـوان يـك     همانطور كه قبالً بيان شد فاعليتها، قابليتها و عامليتها، سه وصف جامعه مي

وجـود  «دانيم كه آثار آن در شئون مختلف محسوس است. براي رفع ايـن شـبهه كـه،    موجود حقيقي و مؤثر عيني مي
ذكر مثالي الزم است. اگر فرض شود انسان در فضائي قرار گرفته باشد كه آن فضا، او را چنان » جامعه محسوس نيست

 سهيم بوده و قدرت تأثير داشته باشد.احاطه كرده باشد كه حتي آن فضا در مسئله فهم اين مطلب نيز 
 ـ شدت احاطه جامعه باعث ملموس نبودن وجود آن گشته است

پرسد: جامعه كجاست؟ و اين در حـالي اسـت كـه    اي كه جامعه بر وي دارد، مياينجاست كه انسان از شدت احاطه
 قدرت فهم، قدرت تصرف و توسعه تعلق انسان رهين جامعه است.

 فاعل مبين امر سومي غير از آن دو نفر استـ تقوم عيني دو 
نظام، (خواه نظام الهي يا نظام «فاعليت محور «توان گفت كه تعلقات و اميال محور نظام، يا در نظام فاعليت، آيا مي

الحادي باشد) اثري ندارد؟ يعني گفته شود اثرش محدود و فردي است و تولي و واليتش بيش از قدرت خودش و تـك  
باشد.  گيرد و تصميم او به تعلقهايي كه به وي منسوب است منوط مينيست؟ خير، فاعل محور، تصميم مي تك افرادش

توان تقوم عيني آنها به يكديگر را انكار كرد و گفت چيزي نسبت جـز دو نفـر   مانند اشتراك دو نفر در يك امر، كه نمي
 جداي از هم.

تواند آن را حركت دهد. ولي وقتي ده نفر با هم باشند ه تنهائي نميمثالً براي از جا كندن يك وزنه بزرگ، يك نفر ب
كنند و آن محـور سـبب حركـت آن    توانند آن را از جا بلند نمايند. يا اينكه نيروي ده نفر را به يك محور منتقل ميمي

اسـت، در آنجـا نيـز     شود. همان طور كه در اينجا وقوع يك امر با اشتراك و تقوم چند نفر به يكديگر محسوسوزنه مي
كند مگر با تقوم، واثر آن نيـز،  سخن اين است كه: قدرت تولي و سرپرستي در واليت ظاهريه اجتماعي، تحقق پيدا نمي

 در شئون مختلف، قبالً بيان شده است.
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 ب ـ عموم جامعه، ابزار رهبري براي تصرف در عينيت هستند

باشـد. همـانطور نيـز فاعليتهـاي     ظرفيت، جهت و كـارائي مـي   فاعليتهاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي محور، داراي
-باشند، چنين است. در اينجا سئوال اين است كه، آيـا مـي  عناصر نظام، كه ابزار محور براي سرپرستي كردن عموم مي

و اشـياء  توان عموم را از ابزار جدا كرد؟ بايد گفت، تا چه چيز را بخواهيم موضوع قرار دهيم، اگر موضوع تصرف، عينيت 
باشند. زيرا جامعه در فاعليتهاي تبعي مانند معـادن و منـابع طبيعـي و غيـره     تبعي است، در اين صورت عموم، ابزار مي

گيرند و كند. لذا اقشار مردم، وسيله و ابزار تصرف رهبر و محور قرار ميتصرف كرده و آنها را با قدرت خودش تبديل مي
 ت.متصرف فيه آنها فاعليتهاي تبعي اس

اگر متصرف فيه، فاعليتهاي تصرفي و عموم مردم باشند، نظام حكومتي، به عنوان ابزار سرپرستي و اداره عموم مورد 
چـون ابتـدائاً   ». تعلق تمايالت فاعليتهـاي تصـرفي، در بخـش نظـام واليـت     «شود. استفاده واقع شود در اينجا گفته مي

 ت.متصرف فيه نظام واليت، فاعليتهاي تصرفي عمومي اس
 ـ خود رهبر نيز به عنوان يك فرد از جامعه، از تصرفات خودش ر جامعه متأثر است 

البته اين مطلب در سه سطح قابل مالحظه است. شخص رهبر، از فاعليتي كه خود نسبت به عموم دارد، بـه عنـوان   
. يعنـي رهبـري شخصـاً اكـل و     پذيردفردي از افراد عموم، در نفس تعلق و فاعليتش گرفته تا تمثل و عامليت، تأثير مي

گـذارد.  شرب و مايحتاج عمومي دارد كه طبيعاً اين مايحتاج ضروري عمومي بر روي همه، از جمله شخص رهبر، اثر مي
مثًال، آلگوي مصرف و الگوي خانواده در همه سطوح و بر روي همه افراد و عناصر نظام و از آ، جمله بر روي محور نظـام  

در جامعه يك تمايالت سياسي، فرهنگي و اقتصادي وجود دارد كه هم عناصر نظام وهم شخص رهبر اثر دارد. از اين رو 
 باشند.كند، سهيم ميو هم آنان كه رهبر، از طريق نظام در آنها تصرف مي

باشند ولي چيزي كه رهبـري متكفـل   كليه بخشهاي جامعه موضوع هدايت و رهبري و سرپرستي فاعليت محور مي
 باشد كه نبايد با بخشهاي داخلي جامعه عوض گرفته شود.ت، جامعه ميتوسعه آن اس
 در فرد، مقدمه بحث جامعه است» تعلق، جهت، عامليت«ج ـ بحث 

دهيم يعني تعلق، جهت و عامليت را در رابطه با جامعه مطـرح   آنگاه كه مفهوم جامعه را مورد تقسيم بندي قرار مي
گيرد. لذا مجبور هستيم كه آن سه مفهوم مفاهيم به صورت اجتماعي انجام ميحكنيم. از اين جهت است كه توليد مي



 ···········································································································································································  ٤٢٣ 
را، اجتماعي كنيم و آنگاه طبقه بندي منطقي متناسب با آن ارائه نماييم. بنابراين گر چه ابتدا از انسان اغـاز، و پـس از   

دي در فرد مقدمه طبقـه بنـدي   كنيم، بدين خاطر است كه تمثيلي بوده باشد تا طرح تقسيم بنآن جامعه را مطرح مي
اجتماعي قرار گيرد. همچنان كه علم را يك بار فردي بحث كرديم، براي اينكه زمينه ذهني پيدا شود تا آنگـاه بتـوانيم   

بريده از نظـام واليـت و   » تعلق، جهت و عامليت«شود. و اال طبيعتاً محال است كه  بگوييم علم متقوم با جامعه پيدا مي
گيرد. يعنـي جامعـه و    . چون اصل پيدايش ظرفيت در نظام پيدا شده و فاعليت هم در نظام انجام ميفاعليت پيدا شود

 باشد. نظام فاعليت در ايجاد فرد نيز، اصل مي
 در جامعه» فاعليت و قابليت«ـ اصل بحث: تقسيمات 

 (تمايالت) در جامعه » فاعليت«الف ـ تقسيمات 
شود. كه البته به فرد بود، در جامعه، فاعليت، قابليت و عامليت ناميده ميعبارات ظرفيت، جهت و عامليت كه مربوط 

توان بكار برد. همان طور كه در تحليل قابليت و عامليت نيز بكار اين تقسيم را در تحليل خود فاعليت (تمايالت) نيز مي
جواب ابعاد آن مورد نظر خواهـد   گردد؟ طبيعتاً درشود كه فاعليت از چه چيز تشكيل ميرود. يعني گاهي گفته ميمي

 خواهيم قسيمهاي فاعليت معين شوند.بود. ولي گاهي تقسيمات دروني آن مد نظر نيست بلكه مي
 ـ رهبري  ٣ـ نظام  ٢ـ عموم مردم  ١«ـ تمايالت جامه در سه سطح قابل بررسي است:  ١

شود كه از يك سطح به كند و باعث ميد ميدهد و براي جامعه توسعه در تصرف ايجاتمايالتي كه تعلق را توسعه مي
دگيـري،  » سياسـي، فرهنگـي و اقتصـادي   «توان تقسيم كرد. يكي تقسـيم بـه    سطح ديگري ارتقاء يابد، به دو نحو  مي

نفـس  «(گذشته از اين براي خود همين تعلقها هم تقسيم ديگري قابل ذكر است چـون  » تقسيم به، محور، نظام، عموم
، »شـخص رهبـر  «ت و كارائي دارند). بنابراين تمايالت در سه سطح قابـل بررسـي اسـت. يعنـي     ، ظرفيت جه»تمايالت

 ».افراد تحت سرپرستي«و » اشخاص و عناصر نظام«
 ـ معناي تمايالت عموم

مشـتركي دارنـد. مـثالً همـه آنهـا مايحتـاج       » تمايالت عمومي«عموم، وقتي متصرف فيه نظام باشند همه آنها يك 
-دهند. در عزاداري حاضر ميكنند، حوائج سياسي دارند و در روز رفراندم شركت كرده رأي ميذيه ميضروري دارند، تغ

 نمايند.كنند، و همچنين در روز ميالد ابزار مسرت ميشوند و گريه و تعزيه داري مي
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 ـ معني تمايالت نظام

يالت و اين قدرت سياسي، وضع آنهـا  باشد، بر اساس اين تما تمايالت ديگري هم جود دارد كه مربوط به مناصب مي
 كند. با هم تفاوت پيدا مي

 ـ معني تمايالت رهبري 
 باشد. و رهبري نظام مي» منصب محوري«باشد كه خاص تمايالت ديگري نيز مي

توان گفت تمايالت، تعلقها  توان مالحظه كرد. يعني مي بنابراين تمايالت را در سه مرتبه، در جريان اوصاف نظام، مي
فاعليتهاي رهبري، تمايالت، تعلقها و فاعليتهاي نظام واليت و تمايالت، تعلقهـا و فاعليتهـاي عمـوم و گرچـه در سـه      و 

دهد و يك منتجه خواهد داشت. چنانچه وقتـي  سطح آنها را عنوان كرديم ولي رويهم رفته تمايالت جامعه را نشان مي
ق، جهت و عامليت و به عبارتي واليت را در آن اصـل دانسـتيم،   شود، به دليل اينكه تعل ملت و جامعه اسالمي گفته مي

گيرد. اگر بگوييد به معناي اعتقاد، در تعريف جامعه اسالمي و نفوذ و بسط قدرت واليت اسالمي، اصل قرار مي» مليت«
 شوند.گوييم آنها در موضع گيري ما منحل مياقليتها هم هستند، مي

 با اصل بودن رهبري منافات ندارد »رهبري نظام و عموم«ـ تقوم عيني 
اسـت.  » اصـل «در يك رتبه باالتر اگر گفته شود: اينكه در تقوم عيني رهبري، نظام و عمـوم، موضـعگيري رهبـري،    

 گوييم سطح كار رهبري بگونه اي است كه در بين متغيرها نسبت تأثير اصلي را دارد.سازد؟ ميچگونه با تقوم مي
، متناسب با مراحل رشد جامعه است. ولي رشد مجموعه تابع تغييرات و ايجاد حوادث هر چند در آنجا، جهت گيري

تواند نسبت به عينيت بريده و جدا عمل كند و طبيعتاً از عينيتها، وضعيت باشد. درست است كه او نميو رهبري او مي
گيرد، بلكه رتبـه بـاال   ه باال انجام نميافراد مسلمين و نظام را مشاهده خواهد كرد ولي در عين حال تغييرات، از پايين ب

شوند. و به همان نحـوي كـه اسـالم آنهـا را     نسبت تأثير اصلي را در تغيير، بعهده دارد. در اين صورت اقليتها منحل مي
توانند قاضي شـوند و بـين مسـلمين    پذيرفته است، در جامعه اسالمي هم مورد پذيرش قرار خواهند گرفت. مثالً آيا مي

 توانند حكم كنند؟ چون اسالم هم، اجازه داده است.يند؟ خير. ولي در بين خودشان ميحكم نما
توانند مناصب واليتي را بر عهده گرفته و بر مسلمين واليت داشته باشند؟ مسلم است كه خيـر، آنهـا   آيا اقليتها مي

الهيه است. اين بـر خـالف حرفـي     بايد تحت اشراف نظام اسالمي باشند يعني سازماندهي بر اساس نظر اسالم و واليت
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ايـد؟ گفـت:   است كه از يك آقايي شنيده شد وقتي از او سئوال شد كه آيا صحيح است كه شما به دموكراسي رأي داده

شـود  كشي منزلتان بياوريد رئيس هم در حكم خدمتگزاري است و ميبله، مگر عيبي دارد شما يك كافري را براي لوله
 ن شود.با نظر و رأي مردم تعيي

اين اشتباه در اذهان بسياري از بزرگان سابقه دارد و نشاختن ضررهاي دموكراسي از قبيل ضعف مفاهيم فلسفي در 
تـوان آنهـا را مـتهم كـرد كـه      باشد. و بايد توجه كرد كه نمي جدا كردن بين (امور عيني و نظام اجتماعي از اعتقاد) مي

 كند كه اينگونه به امور نگاه كنند.قي آنها ايجاب ميتفاوتند. بلكه دستگاه منطنسبت به اسالم بي
 ـ رابطه اين سه قسم تمايالت با تقسيم فرهنگ، سياست، اقتصاد ٢

پس اين سه رتبه، مراتب تمايالت ملت اسالم و جامعه اسالمي است و طبيعتاً موضوعات اينهـا نيـز متفـاوت اسـت،     
گاهي فرهنگ تمايالت سياسي، گاهي فرهنگ تمايالت فرهنگي و  باشند. بنابراينيعني سياسي، فرهنگي و اقتصادي مي

دهيم. نه به معناي موضوع تصرف، بلكه به معناي كيفيت تصرف، گاهي فرهنگ تمايالت اقتصادي را مورد توجه قرار مي
 ظرفيت عالقه و ظرفيت عامليت است.

تعريـف سياسـت، فرهنـگ و اقتصـاد      گفتيم ظرفيت تعلق، ظرفيت جهت و ظرفيت عامليت، حدپس، اينكه قبالً مي
شوند. چون جامعه، به عنوان يك نتيجه هر سه مرتبـه از واليـت را دارا هسـت و    باشند از دو جهت در هم ضرب ميمي

مانند يك فرد در مسير تاريخ داراي ظرفيت تعلق و ظرفيت جهت يـا تمثـل يـا ارتباطـات فرهنگـي و همچنـين داراي       
كنـيم. بـا   امعه را هم در تمايالت، هم در ارتباطات و هم در عامليتهـا مالحظـه مـي   ظرفيت عملكرد عيني است. پس ج

 توانيم وضعيت جامعه را در مراحل رشد شناسائي كنيم.مالظحه اين سه، مي
موضوع فعل رهبري، سرپرستي جامعه است، خواه افعال خود يا افعال نظام و خواه افعال تمايالت عمومي را مالحظه 

وضعيت فرهنگي هر يك از اين اعضاء سازمان دولت (به صـورت مطلـق) نيسـت. پـس حـوزه فعاليتهـاي        كند. بنابراين
ها بايد قدرت شامل شدن بر كليه سـطوح در جريـان رهبـري را داشـته     سياسي، فرهنگي و اقتصادي داريم و اين حوزه

 باشند.
 ب ـ تقسيمات قابليت در جامعه

 »ئوري، روش، نسبتت«ـ تقسيمات سياست فرهنگي (قابليت):  ١



٤٢٦  ···········································································································································································  
همانطور كه در خود فاعليت، جامعه سه سطح داشت كه بر مبناي فاعليت، قابليت، عامليت مشخص شـد در سـطح   

توان جامعه را در چند سطح مالحظه كرد. و لذا منزلت فرهنگ، سياسـت و اقتصـاد بـار ديگـر در خـود      قابليت نيز مي
 باشد.قابليت (كه معني فرهنگي دارد) قابل مشاهده مي

 ـ تئوري، تكيف اجتماعي است  ١ـ  ١
گفتيم ولي در جامعه، فرضـيه و تئـوري جـاي تكيـف     در فرهنگ فردي، واليت بر فرهنگ را تكيف، تبدل و تثل مي

گـردد. امـا تئـوري    شود ولي نقض شده، بـر مـي  گيرد. يعني گاهي يك فرضيه و تئوري وارد جامه مياجتماعي قرار مي
شـود و تئـوري آن   كند و پيـروز مـي  گردد. بدون اينكه نقض شود، به تئوريهاي ديگر برخورد ميديگري وارد جامعه مي

باشد. گذشـته از تحليـل درونـي    اي كه آن جامعه نسبت به ديگر تعاريفش دارا ميشود فرضيهشود. يعني ميجامعه مي
 تماعي است.اين مطلب كه يك ظرفيت، جهت و كارائي و تأثيري دارد، خود به منزله تكيف اج

 ـ روش تبدل اجتماعي است  ١ـ  ٢
روشها، به طور كلي تبدل در جامهع را بعهده دارند، و از روش كاربردي كوچك گرفته تا روشي كه كارهاي بزرگ با 

شوند و حتـي اصـول روشـها،    شود، و باالتر از آن روشهايي كه مفاهيم نظري محض توسط آن بررسي ميآن تنظيم مي
كنيم دهند. يعني در جامعه يك تئوري داريم، با يك روشي به آن تئوري برخورد ميدر جامعه انجام مي تبدل نسبتها را

و حاصل آن تثبيت يك نسبتهايي خواهد بود كه اگر به همان تئوري با روش ديگري برخورد كنيم و با يك جمعبنـدي  
 شود.مي ديگري ماده نقش آنرا يافهت و روبروي جامعه قرار دهيم. آن تئوري رد

 ـ عالوه بر اختالف در مواد، اختالف در روش باعث اختالف نتائج است 
فرضاً در اين سير بحثي، وقتي بن بستهاي جدي در باب زمان، مكان، اختيار و امثال آنها را در برابر منطق انتزاعـي  

كنـد   دالل را عوض ميشود. يعني فقط عوض شدن مواد نيست كه محصول است هاي ديگري حاصل ميگذاشتيم، نتيجه
 دهد. بلكه روش جمع بندي و مالحظه نسبت نيز، نتايج را تغيير مي

 شود ـ قطع شدن عالقه ها نسبت به يك روش باعث طرد آن مي
وقتي بن بستهاي منطق صوري، در مقابل آن منطق گذاشته شد، اعتبار قبلي جريان تعلقهـا در نسـبتها و عملكـرد    

-گيرد و قدرت و تعلقات را ز او سلب مـي شود. روش جديد جاي روش قبل را ميرديد ميفاعليتها با روش قبل دچار ت
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گيرد. و همين كه عالقه فرهنگي از آن برداشته شد، اعتبـار  كند. در اين صورت آن روش مورد تعلق فرهنگي، قرار نمي

 رود.ايد. بنابراين آن روش كنار ميسياسي آن روش را شكسته
گيرد، مثالً در گذشت از ساروج بجاي سيمان بسياري از اموري كه سابقاً معمول بوده، انجام نميهمچنان كه اكنون 

كردند طبيعتاً با توجه به زحمـات توانفرسـايي كـه تهيـه سـاروج      براي جلوگيري از نفوذ آب و استحكام بنا استفاده مي
و توسط اشخاص خاصي قابل استفاده بود،  همراه داشت، فقط در موارد محدود مانند حوض مسجد يا قصر فالن حاكم،

و اگر اكنون مردم بخواهند از آن به جاي سيمان استفاده نمايند نظر به مشكالت تهيه و صرف نيروي انسـاني فـراروان   
 براي تهيه آن، تقريباً غير ممكن است.

شـد و مطلقـاً سـاختن    با منظور اين است كه حاال سيمان (صرف نظر از خوب يا بد بودن آن) در دسترس عموم مـي 
كند روش ساروج متداول نيست و اگر هم كسي بخواهد كه تكنولوژي را خرد كند و چيز جديدي اختراع كند، سعي مي

ساختن سيمان را تغييراتي داده و ماشيني متناسب با آن را درست كند و اگر كسي بخواهد تركيب جديدي ايجاد نايد 
كند ابزاري را بسازد كه توليد اجتمـاعي بـااليي داشـته    باشد حتماً سعي مي كه با وضع مسلمين تناسب بسياري داشته

 باشد.
كردنـد كـه   و يا مثالً در سابق براي ساختن كاغذ، همچنان كه در شرح لمعه آمده است، از پنبه و نوره استفاده مـي 

 ار رفته است.شود. در هر صورت آنچه كه مسلم است اين است كه روشهايي كناكنون بدان شيوه عمل نمي
 ـ وظيفه روش تبديل نسبت است

به هر حال اعم از اين كه روش توليد محصوالت عيني يا توليد مفاهيم يا توليد قدرت، مد نظر باشد، در هر صـورت،  
 گيرد.كند. يعني بوسيله روش تبدل اجتماعي انجام ميروش، يك نسبتي را عوض و به عبارت ديگر، ايجاد مي

گيرد، تبدل فردي است و هر چند انسـان بوسـيله قـدرت فاعليـت يـا      اشد، تبدلي كه صورت مياگر روش در كار نب
نبوغش ممكن است بتواند بين دو چيز نسبتي را مالحظه كند ولي شموليت نخواهد داشت و خاص همان فـرد خواهـد   

كه نتوانسته است آن را بـه  بود. مانند پختن سوهان كه ممكن است فالن بازاري سوهان مرغوبي تهيه كند ولي از آنجا 
تواند به ديگري انتقال دهد. لذا بـراي فراگيـري تجربيـات او    قاعده و فرمول تبديل كند، تكنيك پخت و تهيه آن را نمي
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تـوان   بايد سالها با او كار كرد، و كنار دست او شاگردي نمود. بنابراين هر موقع اين عمل به صورت قاعـده در آمـد، مـي   

 به هر جاي دنبا براي تهيه سوهان فرستاد. فرمول تهيه آن را
بينيم، تهيه قند، الزم نيست مانند سوهان حاج حسين سوهاني، تابلو داشته باشـد و خـوب و بـد آن    اين اين رو مي

فرق كند، زيرا درجه سختي و نرمي و حبه شدن قند تابع فرمولهاي كيفي وكمي خاصـي اسـت. بنـابراين وجـود روش     
و نتيجه به صورت عام حاصل شود. در مفاهيم و سازماندگي و روابط نيز عيناً همين امر جـاري   شود كه تبدلسبب مي

 است. يعني روش، وسيله تبدل اجتماعي است.
 ـ نسبتها (استداللها) تمثل اجتماعي است ١ـ  ٣

ا اسـت و  باشد كه همان مسئله نسبتها و اسـتدالله قسمت ديگري كه در جامعه هست، بكارگيري روش و تئوري مي
 دهد.تمثلها را نشان مي

 ـ تقسيمات فرهنگ ـ فرهنگ (قابليت)، تعاريف ارزشي، تعاريف كيفي، تعاريف كمي ٢
شود. درهمه اينها نتيجه اين خواهد شد كه تعاريف، اعم از تعاريف ارزشي، تعاريف كيفي و تعاريف كمي، شخص مي

دهد در جريان توسـعه  از ارتقاء تولي وجود دارد كه نشان مييعني در تئوري، در روش، در نسبت و در تعريف، ظرفيتي 
باشند. چه تولي در جهت الهي ارتقاء پيدا كند كه صحيح است كلمه ارتقـاء و توسـعه را   تاريخ اشتداد و توسعه بردار مي

 بريم.بكار مي شود. فقط كلمه توسعه را براي آنبراي آن بكار برد و چه در جهت باطل باشد كه ديگر ارتقاء گفته نمي
براي ارتقاء تولي به واليت الهي، در تئوريها، الزمست كه تعبد از يك مرتبه به مرتبـه ديگـر شـديدتر شـود. منزلـت      
تعاريف ارزش، كيفي و كمي در فرهنگ جامعه، نيز خود منزلت فرهنگي است. و به عبارتي تعـاريف، فرهنـگ فرهنـگ    

 گيرد.روابط صورت مي باشند. يعني چرخش تمايالت در اينجامعه مي
 »ـ تقسيمات اقتصاد فرهنگ (قابليت): نظام توليد، توزيع و تخصيص قدرت ٣
 ـ نظام توليد قدرت، افزايش تأثير جامعه در ايجاد توسعه است ٣ـ  ١

گردد، نظامي كه مورد بحث اسـت،  پس از عبور از اين سه مرحله، قيمتها كه بخش اقتصادي جامعه است، معين مي
ه قدرت كل اثر دارد، همان طور كه روش در اثبات نسبت اقتصادي اثر دارد، نظام نيز وسـيله تـأثير و پـرورش    در توسع

 رشد است. نهايتاً بايد تأثير، به باال رفتن قدرت تبديل شود.
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شود و نبايد آن را ساكت و راكد و بي اثر دانست، يك ظرفيت توليد قـدرت خـاص دارد.   نظام به توسعه سنجيده مي

 واه نظام سياسي، فرهنگي يا اقتصادي باشد.خ
 كندـ نظام توزيع قدرت، شرائط و نحوه توزيع مناصب را معين مي ٣ـ  ٢

همان طور كه نظام توليد قدرت وجود دارد. نظام توزيع قدرت نيز داريم. مثالً قدرت فرهنگي در چه شـرائطي و بـه   
ت و يك ساختاري نيـز كـه كيفيـت رسـيدن بـه مناصـب و       افتد؟ بايد ساختار مناصبي در نظر گرفدست چه كسي مي

شود و چه ها به چه وسيله به افراد داده ميشود، درجهتصدي آن را نشان دهد. همان طور كه در امور سياسي گفته مي
شـود؟ چگونـه    توان گفت قدرت اقتصادي چگونه واگذار مـي سيري دارد؟ در اقتصاد نيز عيناً همين طور است. يعني مي

كننـد؟ سـاختار   كنند؟ چگونه امكانات نظام اعتبـاري را توزيـع مـي   دهند؟ چگونه گشايش اعتبار ميفقت اصولي ميموا
 دهند؟دهند؟ چگونه امتياز ميبدست آمدن قدرت چگونه است؟ چگونه سرقفلي مي

ا اقتصـادي  امتيازهاي مختلف اجتماعي و واگذاري قدرت به افراد داراي نظام است. چه قدرت سياسـي، فرهنگـي يـ   
باشد، مدارج اجتماعي و علمي مانند دكتر، ليسانس، ديپلم و غيره تابع نظام و سير خاصـي اسـت كـه بايـد مراحلـي را      

 گذرانده تا بدانها رسيده و هر كدام از درجات نيز اعتبار مخصوصي دارد.
 ـ نظام تخصيص قدرت، نظام قيمت گذاري است ٣ـ  ٣

 ه استـ تخصيص قدرت، غير از تخصيص بودج
سومين مرحله، نظام تخصيص قدرت است. تخصيص به اين معنا است كه مقدار و ارزش يك چيز را نشان دهد و آن 

شود، چه ميزان پول براي فالن كـار اسـت. حـال    غير از تخصيص بودجه است، چون در تخصيص بودجه مثالً گفته مي
بر است با اين ميزان كاال يا نيروي كار، يا با اين وسيله گوييم، اين مقدار قدرت اقتصادي، براآنكه در تخصيص قدرت مي

لرزد و يا ايـن  باشد، اين قدر ميشود اين كاميون كه وسيله توزيع كاال ميتوزيع يا انتقال كاال، برابر است. مثالً گفته مي
 خيابان كشي چقدر ارزش دارد و الي آخر...

عاد قدرت سياسي، قـدرت فرهنگـي و قـدرت اقتصـادي داريـم.      در اب» نظام توزيع قدرت«پس بنابراين همانطور كه 
تخصيص عبارتست از ارزش و خاص شدن يك توانائي اقتصـادي يـا سياسـي يـا     «نيز داريم. و » نظام تخصيص قدرت«

كه در سه رتبه تئوري، تعريف و تخصيص قدرت مالحظه شد. البته بايد متـذكر  ». فرهنگي نسبت به يك موضوع خاص
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فرهنگ، تقسـيمات  » سياست، فرهنگ و اقتصاد«ينها در فاعليت، قابليت و عامليت قابليتها است. يعني شد كه هر سه ا

-دروني خودش نيز همين گونه است. مثالً منزلت توليد نسبت به منزلت تخصيص، منزلت سياست نسبت به اقتصاد مي
 باشد.

 تندهس» ظرفيت، جهت، عامليت«تذكر ـ تقسيمات فوق قابل تقسيم مجدد به 
همه تقسيماتي را كه بيان كرديم، صحيح است بگوييم: داراي يك ظرفيت و يك جهت عـامليتي در نظـام اسـت. و    

 باشد.توان گفت در روند تاريخ يك ظرفيتي از شدت و توانائي و توسعه را دارا ميمي
 ـ ظرفيت تعلق، ميزان اشتداد است 

تـوان  ظرفيت را كه به معناي توان تأثير آن  تعلق است مي آيد،در حقيقت وقتي از ظرفيت تعلق سخن به ميان مي
شود ميزان اشتداد در اين رتبه از تاريخ يا آن رتبه ديگر از تاريخ مثالً گفته مي». اندازه و ميزان اشتداد آن تعلق«گفت: 

ر از آن تفـاوت  چنانكه فهم يا محبت يك كودك در سن يك سالگي به كلي با فهم و محبت او در سنين جواني و بـاالت 
 كند.مي

 ـ بحث اخالقي: تبيين فرمايش حضرت امام(رض) پيرامون مراتب ضيافت الهي در ماه مبارك رمضان
 اكنون كه در آستانه ماه مبارك رمضان قرار داريم خوبست در همين رابطه عرائضي داشته باشيم.

-كند و مـي رد (هر چند شيطان تدليس ميظرفيت عالقه ما به دنيا در سنين كمال با سالهاي جواني خيلي فرق دا
گويند عالقه آخرتي تو زياد است! چون او قدرت وسوسه و مشتبه ساختن را دارد) چون هر چه انس انسان بيشتر شود، 

 شود.بر مشكالت او افزوده مي
فت الهـي،  حضرت امام خميني(رضوان اهللا تعالي عليه) در يكي از فرمايشاتشان قبل از مـاه رمضـان فرمودنـد: ضـيا    

اي پرهيز از يك دسته شهوات عالم ماده، مانند اكل و شرب و ديگر صرفنظر كردن از غير اوست. نهايت اينكه براي عده
مبطالت روزه، و در محدوده كوچكي، است. مثالً نگفته اند كه در مدت سي روز واقعاً خود را به رياضت كامل بكشـانيد  

رعايت كرد. و طوري نباشد كه پس از ساعاتي گرسنگي، آن قدر پرخوري كـرد  هر چند بايد مستحبات سحر و افحار را 
كه در شب ماه رمضان كه شب بيدار ماندن و طلب مغفرت است، سنگيني توجه به عالم دنيا، او را به خواب غفلت برده 

 و براي سحر نيز به زحمت از خواب برخيزد.
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شت، و به ضيافت الهي وارد شد كه انشـاء اهللا ثمـره آن پيـدايش    اي از شهوات عالم ماده گذبه هر حال بايد از دسته

حالت التفات و توجه به اوست. از جمله بايد از اصطالحات و محبت نسبت به آنهـا، گذشـت، بچـه كوچـك نسـبت بـه       
ز اصطالحات، غرور و دلخوشي ندارد. و اصوالً ظرفيت او اين نيست كه نسبت به اصطالحات علوم دلبستگي پيدا كنـد. ا 

 شود.اين رو علم او بزودي شكسته مي
شود ارتكازات اما دير شكسته شود همين وابستگي بدانهاست. مانند يك تاجر كه تمـام   يكي از عواملي كه سبب مي

همش اين است كه مال بيندوزد و يك ريال مالش را به دو ريال برساند، و عالم و اهل فكر نيز هر چند بايد اين كـرا را  
انجام دهد و ليكن بايد در تمام جوانب و بنحو صحيح آن را انجـام دهـد، احتمـال دارد فكـري كـه يـك       در موضع علم 

گوييد شهيد رضوان اهللا تعالي عليه در شب ساعت آن افضل از هفتاد سال عبادت باشد همين نحو صحيح آن باشد. مي
 قدر نيز براي اينكه عبادت جمع كند، به درس اشتغال داشته است.

آورد  اند و اين در حالي است كه عباد در عملي كه بجا ميبينيم فضل عالم بر عابد را بسيار نوشتهكنيم مي اگر دقت
توجه به آخرت دارد و اال عابد نيست. عبادت چه از ترس جهنم يا به طمع بهشت و چه برا يحـق تعـالي باشـد، بـر آن     

 شود.صدق عبادت مي
شود كه عالم بطالن حرف اهل باطل را  ون دژ شهر است و در يك جا گفته ميو اما عالم را بسيار ثال سده اند كه چ

 كند.گيرد، و با اهل باطل مقابله ميكند، و از عالمتهاي عالم اين است كه جلوي بدعت را ميواضح و آشكار مي
هـي بـر امـور    آيد كه بتوان اين امر را در موضع خودش تقويت كرد. و گفت كه امور اجتمـاعي حتـي گرو   به نظر مي

باشـد و روايـات زادي نيـز دربـاره آن وارد شـده       فردي تقدم دارد. بنابراين، از آنجا كه واليت، بزرگترين امر اجتاعي مي
 باشد.است، لذا تفكر درباره جريان واليت الهيه مهمتر از تفكر نسبت به امور جمعي و گروهي مي

هفتاد سال عبادت اثر دارد، طبيعتاً ضريب حساسيت آنهـا   همين كه گفتيم يك ساعت تفكر در اصطالحات به اندازه
دهد، درجـه حساسـيت كـم اسـت. مـثالً وقتـي       با هم فرق خواهد داشت. زيرا زماني كه انسان كار كوچكي را انجام مي

كند، اگر در مجاور آن، ماده قابل احتراقي نباشد، اگر آن برگ بد آتش بگيـرد و روي  شخصي با يك برگ آتش بازي مي
اي نشته باشد، و بخواهد آنجا آتـش  دست او بيفتد چندان اهميتي ندارد، در حالي كه اگر شخصي، پشت دستگاه هسته
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اي كه داراي بار هسته اي است، بازي كند، اوالً: سنخ آتش بازي در اينجا با آن موقع متفاوت است. ثانياً: اگر اين اسلحه

 كرد، در اينجا ديگر مسئله سوختن دست و امثال آن نيست.اي را نابود خواهد منفجر شود، خود و جامعه
از اين رو، اگر عالم فاسد شود و اصطالحات را وسيله پرستش خدا قـرار ندهـد، بلكـه آنهـا را ديـده و شـيفته خـود        

اي شود حصول آن را از ناحيه هيچ جاهلي قابل تصور نيست. چون ضربهاصطالحات شود، خطري كه از ناحيه او پيدا مي
تواند بزند. به عبارت ديگر شهوت و غضبي كه در مرتبه عالم مثال است قابل قيـاس و  زند، هيچ جاهلي نميرا كه او مي

 تمثيل با عالم ماده نيست.
به عنوان نمونه،مسئله ماركس و ماركسيزم چند نفر را در دنيا به كشتن داد و چقدر از اعتقادات را ويران كرد و چه 

اض را نابود ساخت؟! حال آن كه ماركس تنها يك متفكر بود، و امثال مائو و لنين كه مربوط به عالم حدي از اموال و اعر
توانستند تا اين حد در زمين فساد ايجـاد نماينـد. نهايـت    محسوس بودند، اگراين ابزار را در اختيار نداشتند، هرگز نمي

شد. حـال آنكـه   مردند، اثر وجوديشان تمام ميو وقتي ميتوانستند اثر بگذارند اينكه به اندازه طول حيات خودشان مي
اين فكر بيش از هفتاد سال نسل به نسل مردم زيادي را نابود ساخت تا زماني كه به حول و قوه الهي با موضـع گيـري   

 امام خميني(رضوان اهللا تعالي عليه) در عمل، نقض گرديد.
كار مهمي مشغول خدمت هستيد كه بسـيار مهـم اسـت     همچنان كه در خير و صالح نيز همين طور است، شما در

دهيد برايتان مجهول است و ممكن است آن را با چيزهاي كوچك مقايسه كنيـد. البتـه   است. ارزش كاري كه انجام مي
خواهـد ايـن   خواهد نگذارد كه اهميت آن روشن شود. و لذا ميكند و ميروشن است كه ابليس در اينجا نيز فعاليت مي

خواهد ضريب قدت را كند. از اين را ميدر دلها از بين ببرد كه، اگر مسامحه شود هواي نفس در آن دخالت ميخوف را 
كم كند. بايد دقت داشت كه فكر را براي فكر و براي آقايي و براي تمتعـات دنيـوي نخواهيـد، زيـرا طرفـداري از ولـي       

كه كسي بگويد من از حضرت ولي عصر صلوات اهللا عصر(عج) به جهت گذاردن معاش بسيار زشت است. مثل اين است 
كنم و در پاسخ از مقصد آن طرفداري، نگويد مقصدش بنـدگي خـدا و اينكـه او ولـي خداسـت، از او      عليه طرفداري مي

كنم. بلكه بگويد، به هر حال انسان بايد معاش خود را بگذارند خواه در خانـه يزيـد باشـد يـا در     حمايت و طرفداري مي
 ام حسين(ع) كه اين نهايت خيرگي و كفران است.خانه ام
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هر وقت كسي اصطالحات را براي دنيا بخواهد، غير از اين معنايي ندارد. حتي اگـر اصـطالح را بـراي اصـطالح هـم      
بخواهد، معنايش همين است. اصطالح را براي اصطالح نخواهيد و اجر بسيار بسـيار بزرگتـان را بـا ثمـن بيسـار نـاچيز       

د. واقعاً مثلش ازمثل فروختن حضرت يوسف(ع) به چند درهم بدتر است. زيرا آقا و موالي شـما از يوسـف   معاوضه نكني
ارزد. و به قيمت بسيار اندك از آقا روي برنگردانيد. و اين را از خدا بخواهيد. همان طور كه در مناجات  خيلي بيشتر مي

جا الزياده من محبتك الهي بك عليك اال الحقتنـي بمحـل   الهي اقمني في اهل واليتك مقام من ر«گوييد: شعبانيه مي
خدايا مرا در زمه اهل واليت خودت قرار بده، مقام آن كه اميد زيادتي محبت تـو را دارد، خـدايا تـرا بـه     » اهل طاعتك

 دهم كه مرا به محل اهل طاعتت ملحق نمايي.خودت قسم مي
و » بك عليك«ندارد كه با آن نزد مواليش بيايد، بايد بگويد آري انسان مستأصلي كه از خود چيزي ندارد و آبرويي 

از صدقه سر خودت ما را از اين حال به حال بهتر منتقل كن. اميدوارم برادران، ماه مبارك رمضان را قدر بدانند نه اينكه 
 آييد انجام ندهند، بلكه كار فرهنگي را براي خدا انجام دهند.اگر از آنها كار فرهنگي بر مي

رتبه سومي كه امام قرار داده بودند، گذشتن از جنت اوصاف بود، نه اصطالحات باطل، بلكه اصـطالحات حـق! كـه    م
كند. گـاهي آنهـا وسـيله    شود. يك موقع انسان اصطالحات حق را وسيله رسيدن به دنيا ميانسان به باطل اسير آن مي

اي نسبت شود ولي حتي ذرهز در اصطالحات دقت ميشوند ولي حواس انسان به اصطالحات است، و زماني نيآخرت مي
گيرد ونسبت به آنها هم گيرد. بلكه به حق به كار ميشود. يعني اصطالح را به باطل بكار نميبه آنها حساسيت پيدا نمي

 هيچ گونه حسايت و دلبستگي ندارد.
ت و خضوع پيـدا كنـد، در ايـن حـال     شود، مرتبه باالتر، آن است كه انسان حال مناجااين امر خيلي دير حاصل مي

گاهي ممكن است (نعوذ باهللا) شاكرنباشد و يا ممكن است، شاكر باشدو بگويد الحمد هللا كه اين ديگر از آن است، چون 
من رو سياه هستم، و چيزي از آن من نيست و نخواهد بود. و با احساس احتياج توبه كند و حتي از حالـت روحـي اش   

 نيز توبه نمايد.
گوييـد،  هرحال ظرفيت، همان طوركه براي فرد، مراتب مختلف دارد. وقتي ظرفيت تعلـق و ظرفيـت تمايـل مـي    به 

آيـد. از آنجـا كـه    كنيد، اگر ظرفيت نداشته باشد كه توسـعه روي آن نمـي  توسعه آن را ، يعني توسعه تعلق را، ذكر مي
 . است.ظرفليت دارد، داراي نقص و كمال و توسعه و رشد كمي و كيفي و ..
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شود مشاهده كرد كمـا اينكـه بـالعكس آن هـم صـحيح      اين مسئله را نسبت به خود جهت و عامليت و تأثير نيز مي

 ».هر توسعه در يك جهتي است، يا يك نسبت تأثيري دارد«توان گفت: است. و مي
 و صلي اهللا عليه محمد و آله الطاهرين

 



 
 بسمه تعالي

١٧٩٢ 

 ٦٤جلسه 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم.... بارالها...

عرض شد حضور برادران كه قائليت ها قابليتها ؟ سه وصف جامعه هستند به عنوان يك موجود حقيقي واقعي موثر 
عيني كه آثارش هم درش مختلف محسوس اين جا يك مثال عرض كنم حضورتا. در عين حال كه خب رفع شبهه 

ان خب ببينيم اين كه مي گوييم جامعه وجودش محسوس نيست اگر آدم در يك فضايي باشد و خيلي ؟ شده در بحثم
آن فضا احاطه كرده باشد به طوري كه قدرت تأثير ها حتي در مسئله ي قهر آن مطلب در ش سهيم باشد اين از شدت 

ت تصرفتان هم همين احاطه است كه آدم ميگويد كجا است؟ اين قدرت خود فهم شما است رحين جامعه است قدر
طور. توسعه ي تعلقتان هم همين طور، در عين حال امور بسيار بسيار زيادي را شما مي بينيد و خيلي فاعليت ها 
معنايش اين است كه تعلق محور نظام كه فاعليت محوري داشت كه فاعليت شخص رهبر رهبر نظام اجتماعي چه نظام 

ت و اميال رهبر اثري ندارد يعني چه اثري ندارد بگوييد اثر محدود فردي الهي باشد چه نظام الحادي، بگوييد تعلقا
است. بگوييد تولي و واليتش به معناي قدرتي بيش از قدرت خودش و تك تك افراد نيست ، اين تصميم مي گيرد و 

تقوم عيني  تصميم اين منوت به تعلق هايي است كه نسبت به اوست اين اشتراك دو نفر در يك امر مگر مي شود شما
را كه مي بينيد بگوييد كه هيچ امري نيست جز دو نفر جداي از هم . شما براي بلند كردن يك وزنه ي ؟ مثالً كه بايد 

 ده نفر فرضا باهم بلندش كنند يك نفر اصالً    ؟ ده تايي كه با هم شديد بلندش مي كنيد راحت ؟؟
ور مي گوييد كه شركت در يك چيز متقوم بودن واقع شدن يا بالعكس انتقال نيروي ده نفر روي يك محور شما چط
 يك امر به شركت چند نفر باهم اين جا محسوس است . 

اين جا ما عرضمان اين است كه قدرت تولي و سرپرستي در واليت ظاهري اجتماعي تحقق پيدا نمي كند اين قدرت 
مختلف عرض كرديم حضور مباركتان به هر حال .  مگر متقوم. و اثر هم دارد خيلي هم اثر دارد اثرش هم كه در شئون

فاعليتهاي سياسي فرهنگي اقتصادي محور ظرفيت دارد ؟ دارد كار آيي دارد . فاعليت هاي عناصر نظام كه ابزار محور 
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هستند در سرپرستي كردن عموم سؤال اين است كه آيا عموم را شما جدا مي كنيد از ابزار ؟ ميگوييم تا چه چيز را مي 

اهيم موضوع قرار دهيم، اگر موضوع تصرف در عينيت است ، يعني تصرف در اشياء تبعي است عموم هم ابزار است خو
جامعه در فاعليت تبعي مثل معادن مثل منابع طبيعي در ما هم تصرف مي كند آنها را تبديل مي كند به قدرت خودش 

راي ؟ متصرف فيه شان چيست ؟ فاعليت تبعي . اگر در آن موقع همه ي اقشار مردم وسيله هستند براي رهبرش ، و ب
متصرف فيه فاعليتهاي تصرفي باشد عموم مردم باشد و نظام حكومتي ابزار باشد ، براي اداره ي كي ؟ اداره ي عموم . 

 براي سر پرستي كي؟ سرپرستي عموم. 
ت،  متصرف فيه نظام واليت در اين جا شما مي گوييد كه تعلق تمايالت فاعليت هاي تصرفي در بخش نظام والي

كيست ابتداءاً ؟ فاعليتهاي تصرفي عمومي البته خود اين مطلب در سه سطح مالحظه مي شود . خود رهبر هم از 
فاعليت كه نسبت به عموم مي كند به عنوان احد افراد عموم متأثر هست؟ چه چيزش متأثر هست؟ از نفس تعلق و 

ردش به نظام فاعليت تا عينيت ، يعني چه؟ يعني رهبر شخصاً ؟ ؟ يك ما يحتاج فاعليتش گرفته تا تمثلش  گرفته برخو
عمومي ضروري شما ذكر مي كنيد آن ما يحتاج عمومي ضروري روي همه اثر مي گذارند از جمله روي كي؟ روي ؟؟ 

؟ مي گوييد اثر الگوي مصرف چگونه باشد؟ اثر پرورشي دارد . روي كي؟ روي افراد عادي. الگوي خانواده چطور باشد
دارد روي كي ؟ مي گويم رو ي همه ي افراد . هم عناصر نظام هم محور نظام هم افراد تحت سرپرستي بوسيله ي نظم 
اثر ميكند خب حاال اگر چنين است مي گوييم يك تمايالت سياسي فرهنگي  اقتصادي عمومي داريد كه اين درش 

فيه رهبر از طريق نظام هم هست. از تمايالتي كه جامعه را توسعه  سهيم است هم عناصر نظام هم خود رهبر و متصرف
ي در تصرف مي دهد تعلق را توسعه مي دهد جامعه را از يك سطح به سطح ديگر مي برد دو سري تقسيم مي كند 
 يك تقسيم سياسي فرهنگي اقتصادي به صورت كلي يك تقسيم محور نظام عمومي . از اين جا كه بگذريم كه طبيعتاً

براي خود اين تعلق ها هم عرض كرديم كه يك تقسيم ديگري هم دارد كه ظرفيت دارد جهت دارد كار آيي دارد ، خود 
نفس تمايل. اين تقسيمات البته كلمه ي ظرفيت جهت عامليت كه مال فرد بود و در اين جا فاعليت قابليت عامليت شد 

ببريد كما اينكه در تحليل قابليت هم مي توانيد به كار ببريد كما اين در اين جا در تحليل خود فاعليت مي توانيد بكار 
اينكه در تحليل عامليت هم مي توانيد بكار ببريد. يعني يك وقتي است كه فاعليت مي گوييد از چه چيز تشكيل مي 

ده است. شود از ابعاديك. يك وقتي است نه تقسيمات دروني اش را نمي خواهد نسبت به ؟ از چه چيزهايي تشكيل ش
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سه سطح است . سطح فاعليت قابليت عامليت. سطح قابليتش باز در چند سطح شما مي توانيد مالحظه كنيد . منزلت 
فرهنگ سياست اقتصاد دوباره در خود قابليت كه معني فرهنگي دارد مشاهد ه مي شود واليت بر فرهنگ در فرهنگ 

ي فرضيه و تئوري است يك فرض مي آيد و يك تئوري فردي شما مي گفتيد تكيف تبدل تمسك حاال تكيف اجتماع
مي آيد در جامعه نقض نمي شود به تئوري هاي ديگر برخورد مي كند پيروز مي شود،  مي شود  تئوري آن جامعه 
فرضيه اي كه آن جامعه نسبت به تعاريفش دارا است بگذريم باز از تحليل دروني اين كه اين يك ظرفيت و جهت و كار 

ير را دارد اين از آن مرحله اش توجه نكنيد ، توجه كنيد به اينكه اين خودش به منزله ي تكيف اجتماعي آيي و تأث
است ، روش ها از روش كاربردي كوچك تا روشي كه شما كارهاي بزرگي را تنظيم مي كنيد تا برود باالتر ، روش هايي 

ا ، روش برخوردتان به قضايا، روش ها كال كارشان كه مفاهيم را نظري محض را به آن بررسي مي كنيد تا اصول روشه
تبدل در جامعه اس تبدل چه؟ تبدل نسبت ها،  شما يك تئوري در جامعه داريد بايك روشي به اين برخورد مي كنيد 
حاصلش  تثبيت يك نسبتهايي است . همان تئوري را با روش ديگري را برخورد ميكني يك جمع بندي ديگر ماده ي 

ا مي كنيد مي گذاريد رو ؟ جامعه . رد مي شويد. االن فرضا عرض مي كنيم حضور مباركتان. شما بن نقضش را پيد
بستهايي شديدي را در باب زمان مكان اختيار و امثالش در اين سير بحثي كه داشتيم ، در برابر منطق انتزاعي ؟ آن 

ل استدالل را عوض مي كند بلكه روش وقت نتيجه هاي ديگر ي گرفتيد يعني فقط عوض شدن مواد نيست كه محصو
جمع بند ي  و مالحظه نسبت هم هست كه نتايج را تغيير مي دهد. بن بست هاي خود روش منطق سوري را ؟؟؟؟؟ 
وقتي ؟؟ چطور مي شود.  اعتبار قبلي است جريان تعلق در نسبت ها به صورت قبل عملكرد فاعليتها با روش قبل دچا 

ي شود . روش جديد مي آيد جاي روش قبل را مي گيرد يعني قدرت را از او سلب مي ر چه مي شود دچار ترديد م
كند ، تعلقات را از او سلب مي كند ديگر  مورد تعلق فرهنگي قرار نمي گيرد همين كه عالقه ي فرهنگي را از ش 

يي را كه سابق انجام مي برداشتيد اعتبار سياسي آن روش را شكستيد آن روش ديگر مي رود كنار. اآلن خيلي از كارها
دادند براي انجام كارهايي آن كار را شما انجام نمي دهيد باب مثل ساروج درست مي كردند رو ي سيمان ؟ به اندازه 
اي كه حاال توي آسيا ي سيمان ضربه مي زنند تا بشكنند به اصطالح آن وضعيت اجسامي را كه توليد شده مواد واسطه 

سرد شده مخلوط و؟؟هايي درست شده آن وقت هي با تخته و به اصطالح چكش هاي تخته اي را گداخته هايي را كه 
اي مي كوفتند اين سيمان را با دست . به يك نسبتي كار ساده جور مي كرد يا اينكه نمي كرد كار سيمان را مي كرد 
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آن االن ؟ نمي شود با آن وضع به يك نسبتي . ولكن ميزان بسيار زيادي كه از آن نيروي انساني مي برد در شكل ساده 

سيمان كاري كرد البته ساروج به همان دليلي كه كار مي برد اين قدر زياد ، قابل استفاده براي عموم ديگر نبود ، يك 
جاهاي عامي مثال حاال؟ فال ن مسجد مهم فرض كنيم كه در فالن مركز مهم با ساروج مثالً اين جا. حاال سيمان در 

ال كاري نداريم به اينكه خوب است يا بد است؟ مي خواهم بگويم روش ساروج درست كردن دسترس عموم است حا
مطلقا نيست ديگر حاال . حاال اگر مثال شما بخواهيد تكنولوژي را خرد كنيد ، و چه كنيد به فكر هستيد كه همين 

تناسبش درست كنيد اگر روشي كه به حضورتان عرض كنيم كه سيمان فعلي را يك تغييراتي به آن دهيد ماشين م
كسي را هم بعدا بخواهد يك تركيب جديدي را بگويد براي ؟ بهتر است بايد سعي بكند متناسب با آن يك ابزار ي 
بسازد كه توليد اجتماعي بااليي داشته باشد ، حاال بگذريم به هر حال آنچه مسلم است يك روشهايي به اصطالح آن 

كه در شرح لمعه نوشته با پنبه و ؟ و اينها كار  مي كردند حاال ما طبيعتاً وقت براي درست كردن كاغذ آن جوري 
همچين كاري را نمي كنند . به هر حال بگذريم روش فرقي ندارد در روش توليد محصول عيني باشد يا توليد مفاهيم 

مي كند به وسيله ي  باشد يا توليد قدرت ، باشد روش يك نسبتي را عوض مي كند ايجاد تبدل ، يك نسبتي را ايجاد
روش تبدل اجتماعي انجام مي گيرد ، اگر روش نباشد تبدل تبدلي است فردي آدم بوسيله ي مثالً قدرت فاعليتش يا 
نبوغش مي تواند يك نسبتي را بين دو چيز مالحظه كند ولي اين عام كه نمي شود ، اين خاص همان فرد مي شود. باز 

براي اينكه اين مطلب روشن شود مي گوييد كه سوهان درست كردن فالن هم من مثال مي زنم حضور مباركتان 
بازاري خيلي خوب است سوهانش ترداست فالن است...، اين تا وقتي كه نتوانسته تبديلش كند به يك قاعده به يك 

عمر به دست  روش ، قابل انتقال به ديگران نيست يا بايد برويد كنار دستش شاگرديش را بكنيد ، تا اينكه بعد از يك
آورديد كه غلظت اين درجه ، درجه كه آن ندارد، غلظت اين جوري كيفيتش لزوجت اين رقمي رنگ اين رقمي بايد 
پاتيل و مثال چراغش را خاموش بكنند يا كم كنند يا زياد كنند ، اين مطلب هر وقت به صورت قاعده شد ، مي شود هر 

كار ببريد توليد شود ؟؟ شما براي قند درست كردن اين طوري نيست كه  جاي دنيا فرستاد كه مي شود اين قاعده را به
مثل سوهان حاج حسين است ، سوهاني تابلو داشته باشيد كه بگوييد كه قند را فرمول مخصوصي دارد كه سخت 
شدنش سست شدنش به حضورتان عرض كنم كه حبه شدنش و الي آخر همه اش داراي فرمولهاي كيفي و كمي خاص 

پس اگر روش باشد عام مي شود رسيدن به تبدل و نتيجه عين همين در امور مفاهيم است عين همين د ر  است .
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سازمان دهي و روابط است روش پس بنابر اين وسيله ي تبدل اجتماعي است . خب بعدش قسمت ديگر ي كه داريم 

به كار گيري روش و تئوري را كه در  مسئله ي نسبتها و استداللها است كه استداللها نظام به اصطالح سيري را كه
جامعه است ، مسيرها را نشان ميدهد و نتيجه ي اينها اين است كه تعاريف مشخص مي شود تعاريف ارزشي تعاريف 
كيفي تعاريف كمي مشخص مي شود . اين ها يك ظرفيتي از تولي دارند ارتقاء تولي در روش در نسبت در تغيير يعني 

جريان توسعه ي ؟ چه ارتقاء تولي الهي كه كلمه ي ارتقاء برايش صحيح است ارتقاء و توسعه  اشتداد بردار هستند در
چه جهت باطل كه ديگر ارتقاء نمي گوييم فقط كلمه ي توسعه را برايش به كار مي بريم. ارتقاء تولي به واليت اهللا در 

ه ي ديگر شديدتر شود . تعاريف ارزشي كيفي تئوريها حتما الزم اند؟؟ تعبد شديدتر شود تعبد از يك مرتبه به مرتب
كمي كه منزلتش منزلت فرهنگ است در خود فرهنگ. فرهنگ چه فرهنگ جامعه. يعني تمايالت چرخشي را كه دارد 
در اين روابط مي چرخد و مرحله ي از اين سه تا كه گذشتيد قيمتها معين مي شود ، ولكن در بخش اقتصادي ش ولي 

توليد قدرت ساختار توليد قدرت چه سياسي چه فرهنگي چه اقتصادي . توليد قدرت يعني چه جور معين مي شود 
چه؟ يعني يك نظامي را كه شما داريد اين توسعه ي قدرت كل اثر دارد همان طور كه روش در اثبات نسبت اثر دارد. 

تبديل شود به چه؟ به باال رفتن مي گويد نظام وسيله پرورش رشد است. نظام وسيله ي تأثير است آخر كار تاثير بايد 
قدرت . نظام يك ظرفيت توليد قدرتي را داشته باشد نسبتش را با توسعه كه مي سنجد ، نظام نبايد ساكت راكد بدون 
؟ باشد اين نظام فرقي ندارد كه نظام سياسي باشد يا نظام فرهنگي باشد يا نظام اقتصادي باشد. نظام توزيع قدرت هم 

يطي كه قدرت فرهنگي به دست كي مي افتد يعني يك ساختار مناسبي مالحظه مي فرمود يك داريم در چه شرا
ساختاري هم درست كنيد كه به هر يك منسب ها چگونه مي توان چطور شد؟ رسيد و متصدي شد. اين درجه ها به 

ن قدرت اقتصادي چگونه چه وسيله داده مي شود به افراد ؟ چه سيري را دارد؟ عنينا در اقتصاد همين گونه است. اي
واگذار مي شود؟ چگونه موافقت نشان مي دهند ؟ چگونه گشايش اعتبار مي كنند؟ چگونه امكانات نظام اعتباري را به 
دست كي مي دهند؟ چه ساختاري است براي بدست آمدن قدرت ؟ چگونه سر ؟ به كي مي دهند؟ به كي امتياز مي 

اجتماعي. نظامي دارد تا قدرت به دست افراد داده شود چه قدرت سياسي باشد  دهند از امتيازهاي مختلف از امتيازهاي
چه فرهنگي باشد چه اقتصادي باشد. به كي مي گويند دكتر، به كي مي گويند ليسانس ، به كي مي گويند ديپلم، 

د؟ مرحله ي سوم سيرش چگونه است ؟ چه مراحلي را بايد بگذراند ، چه درجه اي است و آن درجه چه اعتباري را دار
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نظام تخصيص است تخصيص اين مي ارزد به اين مقدار غير از تخصيص بودجه است، تخصيص بودجه شمابودجه ي 
دولت را مي گوييد صد تومان دهيد براي فالن كار ، غير از تخصيص قدرت است، نه تخصيص بودجه انقدر قدرت 

كار يا برابر با اين وسيله ي توزيع كاال ، انتقال كاال،  اين ماشين اقتصادي برابر است با اين كاال يا برابر با اين نيروي 
 كاميون كه وسيله ي  توزيع كاال است اين قدر مي ارزد ، اين خيابان ؟ چقدر مي ارزد؟ والي آخر .

بنابر اين شما نظام توزيع قدرت داريد چه قدرت سياسي، چه قدرت فرهنگي چه قدرت اقتصادي ، همين طوري هم 
نظم تخصيص قدرت داريد، تخصيص ارزش مخصوص شدن يك توانايي اقتصادي يا سياسي يا فرهنگي نسبت به يك 

عرض كرديم از تئوري تا تعريف تا  موضوع خاص . حاال همه ي اينها را شما مالحظه فرموديد در سه رتبه اي كه
 تخصيص  قدرت. 

 در رتبه ي عامليت ؟؟؟ قسمت آخري؟
 نه هر سه ي اينها در فاعليت ، قابليت ،عامليت قابليتها است ، يعني فرهنگ سياست اقتصاد فرهنگي است. 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بت منزلت مثالً توليد نسبت به منزلت تخصيص منزلت سياست نسبت تقسيمات دروني خودش هم باز همين گونه نس
به اقتصاد است . منزلت شما تناظر شمااست . خب حاال همه ي اين ؟ را كه عرض كرديم باز صحيح است كه بگوييم 
ا داراي يك ظرفيتي است داراي يك جهتي است داراي يك عامليتي است در روند تاريخ ، يك ظرفيتي از شدت را دار

 است يك ظرفيتي از توانايي توسعه را در كار ها دارد كه همه ي اينها را مي توانيد؟
 سوالي نيست ......

...آقاي پيروز مند از برادرهاي عزيزي هستند كه متوجه مي شوند راضي به اينكه زياد تأمل كنند نيستند، مي خواهند 
 كنيم....زود متوجه شوند . حاال ماهم مجبور هستيم كه فشرده عرض 

 ؟؟ وقتي كه گفتند كه ايجاد فرهنگي كنند؟؟؟؟؟؟؟
 حاال ما يك نكته اي را اينجا... 
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 ...بيشتر روي تعبيرات ؟؟ بعضي موقع ها تعلق در عامليت مي شود بعضي موقع ها در...

 بگويم كه..ظرفيت خود تعلق ، ظرفيتي كه به معناي قدرت و توان تأثير آن تعلق يعني چه؟ من عيبي ندارد كه 
 در واقع تعلق تعلق يا اندازه ي تعلق؟

اندازه ي تعلق ميزان اشتدادش . مثالً مي گوييد توي اين رتبه ي از تاريخ ، توي آن رتبه ، مي گوييد كه فهم اين بچه 
 در سن يك سالگي يا محبت اين بچه، بچه در سن مثالً يك سالگي عالقه اي كه به اشياء دارد ميزان استقامتش كم

است ، حاال كه بحثمان آمد اين طرف عيبي ندارد ؟؟؟ ما عالقه مان به دنيا ظرفيتش خيلي فرق مي كند ؟ البته 
شيطان تدريس مي كند به عالقه آخرتي ؟؟ زياده چون قدرت وسوسه را دارد قدرت مشتبه ساختن را دارد، هر چه آدم 

آقاي خميني (رضوا اهللا) ؟ سرصحبتش به يادم آمد مطلب  انسش زيادتر باشد مشكالتش بيشتر است . در يكي از بيانات
من تا آن اندازه فكر مي كنم براي دسته بندي كافي باشد قبل از ماه رمضان يك اشاره اي بكنيم . به حضورتان عرض 

ي كنم كه آقاي خميني مي فرمايد كه : قبل از ماه مبارك مي گويند ضيافت الهي صرف نظر از غير او است نهايت برا
يك عده اي از يك دسته از شهوات عالم است ماده، مثل اكل و شرب و اين مبطالت آن هم در يك محدوده ي كمي 
نگفتند سي روز مثالً شما خودتان را واقعاً به رياضت كامل برسانيد البته مستحبات خود افطار و سحري و اينهارا بايد 

كه اينطور نباشد كه دل از عزا در آورد كه صد پله از  قبلش آدم خودش رعايت كند خدا توفيقش دهد اين جوري باشد 
بدتر بشود آنوقت شب ماه رمضان كه شب بيدار بودن است ، شب مغفرت است ، سنگي روي توجه به عالم دنيا آن را 

فتر است ببرد به خواب و سحري هم به زور بيدار شود . ؟ اولي كه نوم؟؟ ممتنع عبادت است نوم ؟؟؟ بعداز افترار آدم م
؟ بيداري آنوقت ممتنع عباد ت است حاال بگذريم به هر حال گذشتن از يك دشته شهوات عالم ماده وارد شدن به 
ضيافت است . پيدايش ان شاء اهللا تعالي حالت التفات است . گذشتن از اصطالحات حاال قصدم همين بوده محبت 

بچه ي كوچك ندارد ميل به خوشي را بچه ي كوچك ندارد  نسبت به اصطالح را بچه ي كوچك ندارد. بو را به اصطالح
ظرفيت بچه ي كوچك اين نيست كه نسبت به ؟ دلبستگي پيدا كند ، زود هم شكسته مي شود. ما يكي از عواملي كه 
دير شكسته مي شويم تاجر را مي بينيم كه ايشان هواسش به يك قران سرمايه كردن مالش است ولكن اينكه عالم ، 

، درست است بايد اين كار رابكند اگر صحيح انجام دهند در تمام جوانبش احتمال دارد كه فكري كه هفتاد اهل فكر
سال عبادت يك ساعتش باشد ، همين  ؟؟؟ اين را خوب دقت كنيد كه عرض مي كنم : شهيد رضوان اهللا تعالي عليه 
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لم آخرت و توبه و اين ها بر حسب جمع بين شب قدر درس هم مي خوانده براي اينكه  جمع كند ؟؟ فكر درباره ي عا

واليت و روايت است. اگر آدم تأمل بكند مي بيند كه فضل عالم را بر عابد خيلي زياد نوشتند در حالي كه عابد حتماً 
توجه به عمل حتماً دارد كه آن عمل را براي آخرت مي خواهد والّا عابد نيست صدق عبادتت نمي كند عبادت چه براي 

نار باشد چه براي طمع در جنّت باشد چه براي حضرت حق باشد هر كدام را در هر مرتبه باشد صدق مرتبه اي  ترس از
از عبادتش مي باشد و عالم را كه زياد مثال زدند براي ؟ براي شهري. در يك جا گفتند كه اين ابطال مي كند حرف 

اين نمي گذارد به ؟ پيدا شود مقابله ي مي كند با اهل  اهل بطالن را بطالنش را واضح مي كند ، عالم را عالمتش را ؟
باطل به هر حال ياد مي دهد ديگران را ظاهراً آدم مي تواند ؟ سر جاي خودش باشد و ابزار الزمش باشد اين ادراك را 

تماعي تقويت كند و ببيند كه امور اجتماعي حتّي گروهي اش بر فردي تقدم دارد به دليل اينكه واليت اعظم امر اج
است و روايات  ؟ تفكري كه براي جريان واليت الهي باشد اعظم از تفكري است كه براي كار گروهي و جمعي باشد؟ 
هدايت كند جريان ؟ خب اگر همه ي اينها را آمديم و گفتيم يك ساعت فكر است در اصطالحات هم اندازه ي هفتاد 

هفتاد سال عبادت حساسيتش راهم ضريبش را ببينيد چقدر  سال عبادت اثر دارد ولي به همين اندازه كه مي گوييد
است وقتي آدم يك كار كوچكي را مي كند، درجه ي حساسيتش چقدر است؟ وقتي كه آدم آتش بازي مي كند ولكن 
يك دانه برگ دستش است اين يك دانه برگ را آتش مي زند چيز قابل احترامي هم نيست جز همين يك دانه برگ 

يك دانه برگ بد هم آتش بگيرد، روي دست آدم هم بيفتد خب به هر حال سوزشش ؟ كه چيزي حاال اگر همين 
نيست ولي يك وقتي است كه پشت يك دستگاه هسته اي نشسته آنجا هم آتش بازي مي كند. اول سنخ آتش بازي 

مي كشاند هوا.  اش فرق مي كند دوم اگر اين اسلحه كه داراي بار هسته اي است منفجر شود خودش يك جامعه را
صحبت در سوختن و اين حرفها نيست . اگر قرار باشد كه عالم فساد درش پيدا شود و اصطالحات را وسيله ي پرستش 
قرا ر ندهد ببيند آن را شيفته ي خود اصطالحش است خطري كه برايش است براي هيچ جاهلي نيست چون ضربه اي 

ي كه در مرتبه ي عالم مثال است قابل حتّي تمثيل به عالم ؟ شما مي زند هيچ جاهلي نمي تواند بزند، شهوت و غضب
ببينيد همين قضيه ي مارس چند نفر را در دنيا به كشتن داد . چقدر اعتقادات را در دنيا ويران كرد.چقدر اعمال را ،  

ابزار اين رقمي نمي چقدر اعراض را ، يك متفكر . ؟ و ليلي و امثالش كه حاال عالم محسوس بودند ، اگر نداشتند يك 
توانستند اين قدر فساد بكنند،  فوقش به اندازه ي زمان حياتشان انجام مي دادند،  وقتي مي مردند ديگر ؟؟ ولكن يك 
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فكر تا وقتي كه به حول و قوه ي الهي با موضع گيري حضرت امام خميني الحمد اهللا رب العالمين نقض شد هر چند 

به نسل مردم را ضايع كرد ، در خير و صالح مردم ؟؟ شما توي كار مهمي مشغول آن در عمل بيش از هفتاد سال نسل 
خدمت هستيد خيلي خيلي مهم . االن ارزش كاري را كه داريد مي كنيد برايتان بسيار مجهول است و مقايسه مي 

ينكه مبادا درباره اش كنيد با چيزهاي كوچك،  البته همين را هم ابليس مي خواهد نگذارد كه اهميت كار و خوف از ا
مسامحه شود خوف از اينكه مبادا هواي نفس دخالت كند ، ضريب دقت كم مي خواهد بكند ولي اين را در نظر داشته 
باشد فكر را براي خود ش نخواهند ، براي آقايي نخواهند، براي تمتعات دنيوي نخواهند ، طرفداري ولي عصر كردن 

سي بگويد من طرفداري از ولي عصر  ؟؟؟ بگويند حاال مقصدت چيست؟ نگويد براي گذران معاش خيلي زشت است . ك
مقصدم بندگي خدا و اينكه اين ولي خدا ولي خب به هر حال آدم بايد نان بخورد. يك مثال فاسدي هم بزند بگويد مثالً 

خيلي بي تربيتي چه در خانه ي يزيد باشد چه در خانه ي امام حسين ، خيلي خيرگي است ، خيلي بي ادبي است، 
است، خيلي كفران است، هر وقت كه اصطالحات را براي دنيا بخواهد معنايش همين است و هيچ معناي ديگري ندارد، 
اگر اصطالح را براي خود اصطالح بخواهد معنايش باز همين يكي است ، اصطالح را براي خود اصطالح نخواهد ، تبديل 

ثمر بسيار بسيار كوچك. واقعًا كه مثلش از مثل فروختن به دراهم معدود واهللا بدتر نكنيد اجر بسيار بسيار بزرگتان را به 
است . آقاي شما از يوسف خيلي بيشتر مي ارزد خيلي خيلي بيشتر مي ارزد. و روي برگردان آقا را به يك قيمت 

ليك خودت را به كوچك كوچك كوچك عوض نكنيد و اين را از خدا بخواهيد، توي دعاي شعبانيه مي گوييد بك ع
خودت قسم بده الّا اينكه من را ملحق كنيد به اهل طاعتت ، و اهل اقامه ي واليتت و به محل كساني كه اميد است كه 

 محبتشان نسبت به تو زياد شود.  
آدم مستعثلي كه چيزي ندارد كه ، آبرويي ندارد كه با آن آبرويش بيايد در نزد مواليش و بك بك بك عليك از صدقه 
ي سر خودت ما را از اين حال منتقل كن به حال ديگر . ان شاء اهللا تعالي ما اميد واريم كه  ماه مبارك رمضان ر ا قدر 
بدانند برادران نه اينكه خداي نخواسته كار فرهنگي از ايشان نكنند ، كار فرهنگي را براي خدا بكند، مرتبه ي سوم ؟؟ 

 در آن 
، جنّت اصطالحات نه اصطالحات باطله ها ، اصطالح اصطالح حقّ ولي آدم اسير ش گذشتن از تعلق از جنّت و اوصاف 

مي شود به باطل يك وقت است كه شما مي گوييد كه اصطالحات حق را من وسيله ي دنيا مي كنم يك وقتي مي 
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يد ولي گوييد نه وسيله ي آخرتم مي كنم ولي هواسم به اصطالحات است ، يك وقتي هم به اصطالحات دقت مي كن

يك زره نسبت به آن حساسيت نداريد اصطالح را به باطل به كار نمي گيريد، اصطالح را به حقّ به كار مي گيريد 
نسبت به آن هم هيچگونه حساسيت نداريد دلبستگي نظر ؟؟ هم مي شود اين مطلب مرتبه ي باالتر ش همين است 

، حال خضوعي پيدا مي كند، يك وقتي  است كه شاكر نباشد  كه آدم احوالي پيدا مي كند،  حال مناجاتي پيدا مي كند
استغفراهللا آن بد است. يك وقتي است كه شاكر است ولي مي گويد الحمداهللا ؟؟ كه مال تو من كه  رو سياه هستم ؟؟؟ 

حاالت ازمن ؟؟ نيست و نه خواهد شد با احساس احتياج شديد تر مي آيد توبه مي كند از حالش توبه مي كند از حتّي 
روحي توبه اش به هر حال به حضورتا ن عرض كنم كه ظرفيت در نهايت بحث عرض كنم كه ظرفيت همانطور كه براي 
فرد مراتب مختلف دارد ، ظرفيت تعلق شما مي گوييد ظرفيت تمايل مي گوييد توسعه اش را ذكر مي كنيد ، توسعه ي 

ش نمي آيد كه چون ظرفيت دارد داراي نقص و كمال است تعلق مي گوييد اگر ظرفيت نداشته باشد ديگر توسعه روي
داراي توسعه و رشدو رشد كمي و كيفي و الي آخر است اين  مسئله را نسبت خود جهت هم مي شود مالحظه كرد اين 
مسئله را نسبت به خود عامليت و تأثير هم؟؟؟ كما اينكه بالعكسش را هم مي شود گفت كه هر توسعه اي در يك 

 ، يا يك نسبت و تأثيري دارد . و صلي اهللا علي محمد و آل محمد.جهتي است 
 


