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  الرّحيمِ الرّحمن اللّه بِسمِ

 ٧١/٩/١٢)ياجتماع علم يا نسبيت( علم يشناس جامعه   اول جلسه
  

 بيائيم اينكه ييك كرد طرح مختلف يزوايا از توان يم را يشناس جامعه بحث :يحسين والمسلمين حجةاالسالم
 احكام اخالق، جامعه افراد از يجدا جامعه يبرا كه گفت بايد مقدمتا. بپردازيم يشناس جامعه به علم زاويه از
» حساسيت نظام« يدارا و اخالق به متخلق جامعه يك افراد اينكه از غير ييعن دارد، وجود يخاص علم و

 جامعه يك افعال اينكه با ديگر عبارت به. باشد يم همينگونه» فاعليت نظام« يك عنوان به هم جامعه هستند،
 قرار فاعلها يبرا تصرف موضوع و متصرفند ييعن هستند، ينظم نحوه يك يدارا و» يتبع فاعليت« خودشان

 هستند ينظام يك و زنده بستر يك هم خودشان اما شوند، يم فاعليتها جايگاه تعيين يبرا وسيله و گيرند يم
 كه كنند، يم درست منزلت هم و لشكرند هم) هست نظرمان منظور يتصرف يفاعلها كه( فاعلها خود يبرا كه
 كه ينظام ولكن باشد يم يمحور و يتصرف يفاعلها فاعليت، اعمال با چند هر كردن درست منزلت اين

 نسبيت نظام« و» ياجتماع حساسيت نظام« ييعن. دارد دنبال به را يخاص اخالق يك هست آنها حاصل
 .داريم ياجتماع فاعليت و علوم يا و» تجسد نظام« و» ياجتماع

  جامعه وجود حقيقت يبررس -١ 
 يحقيق يوحدتباشد كه  به عنوان يك امر وجودي مي جامعه، شناختن ابتدا يشناس جامعه در امر مهمترين

 البته. است گرفته شكل يتصرف يفاعلها فاعليت با متناسب و يمحور فاعليت محور حول وحدت اين كه دارد
) هستند ربط وسيله كه يتبع يفاعليتها ييعن( هم را» ياجتماع امكانات نسبيت« كه داشت توجه بايد
 هم و» تمايالت نسبيت« هم جامعه شناخت در ييعن گرفت، ناديده شناخت، مختلف مراحل در توان ينم
 .كرد مشاهده بايد را» رفتار نسبيت« هم و» كيفيات نسبيت«
  ياجتماع علوم پيدايش در اصل ياجتماع واليت نظام -٢ 
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 بوديم كرده بيان قبال شد؟ خواهد چگونه كنيم مشاهده علم با رابطه در بخواهيم را مورد سه اين ما اگر حاال
 بايد تعريف اين طبق حال. شود يم ايجاد يكديگر با فاعلها برخورد در كه است يقانونمندئ و نسبيت علم كه

 در كه ندارد يمانع البته. بگيرد شكل نظام از مجرد اينكه نه و شود يم حاصل جامعه در تنها علم كه: گفت
 از غير يتصرف يفاعلها( يتصرف يفاعليتها نظام در كه شود فرض علوم از سطح يك يا و دسته يك ،يا مرتبه
 و مولد كه هستند يعلوم باشند، يم نظر منظور اينجا در كه يعلوم يول باشند آمده بوجود) جامعه و انسان
شوند كه  حاصل مي  يانسان جامعه توسعه و رشد جريان در كه يعلوم يا و باشد يم جامعه شان كننده توليد

 علوم از ما منظور كه داشت توجه بايد همچنين. بود خواهد آنها يگير شكل محور» ينظام واليت اجتماع«
 .باشد ينم هم شوند يم ايجاد يتكوين يول يا يتاريخ يول محور حول احيانا كه يعلوم از دسته آن اينجا

 )جامعه( ياجتماع واليت پيدايش منشأ -٢/١ 
 افراد اگر كه داشت توجه نكته اين به بايد ،ياجتماع يول محور حول علوم، ايجاد كيفيت يبررس از قبل حال

 يول اين حول باشند، داشته يتول دارد، يتول جهت آن به جامعه» يول« كه يجهت آن به قلوبشان جامعه
 يول يا جامعه اگر لذا. گيرد يم شكل يول جهت با متناسب آنها يگير جهت و شوند يم جمع ياجتماع
 او جهت به يتول مردم ولكن باشد) المصلين الصلوات افضل عليه( الموحدين سيد همچون يفرد آن ياجتماع
 نداشته هم مقابله قدرت و بشوند تسليم هم چند هر البته. شود يم يالحاد آنها يگير جهت باشند، نداشته
 در كه يكافر شخص به يتول كه است يطبيع كنند پيدا اسالم لباس در را كفر خواهند يم چون يول باشند
 گيرد، يم شكل يتول و واليت براساس جامعه كه آنجا از و كنند، يم پيدا شيخين ييعن است، مسلمان ظاهر
 تا سه بين كه است) ع(ابيطالب بن يعل مبارك وجود او رئيس كه شود يم درست كوچك يخيل جامعه يك

 حول كوچك جامعه آن كنار در -  يكم نسبت حسب بر -  هم يبزرگ امعهج يك و دارد جمعيت هم نفر هفت
 .آيد يم پديد ملعون شيخين محور

  آن توسعه نحوه و هاي اجتماعي . منشأ پيدايش اخالق و حساسيت٢/٢



 ·····························································································  ١١ 
 شكل جهت آن حول جامعه» حساسيت« و جامعه» اخالق« جامعه، يگير جهت شدن مشخص از بعد

 يا خطبه» عليها سالمه و اهللا صلوات« طاهره صديقه حضرت مبارك وجود خطبه مثال عنوان به. گيرد يم
 بينيم يم اينكه اما كرد، يم دگرگون را جامعه آن بود ياله جهت در ذره يك جامعه آن اخالق اگر كه است
 ييعن. است داشته ارزش برايشان يديگر يچيزها كه بود خاطر بدين نشد، حاصل آنها يبرا يدگرگون هيچ

 در ابوبكر چون ديگر تعبير به. است نداشته يارزش هيچ آنها يبرا كنند، يم تكيه آن بر حضرت كه يچيزهاي
 اخالق و توحيد اخالق با طاهره صديقه كه همين لذا كرد، يم صحبت نفاق و كفر اخالق با آنها با حقيقت

 تحريك و گزيد ينم را آنها و خورد ينم آنها گوش به اصال علويات اين كردند يم صحبت آنها با صديقين
 وضعيت به يبستگ جامعه يك حساسيت شدن برانگيخته زيرا انگيخت، يبرنم را آنها حساسيت و كرد ينم
) عليه سالمه و اهللا صلوات( عبداهللا ابا حضرت كه ياحتجاجهاي اين در بنابراين. دارد» تمايالتشان نظام«

 و» دنياكم يف احرارا فكونوا المعاد التخافون كنتم و دين لكم يكن لم ان سفيان ياب آل شيعه يا: «اند فرموده
 بر بخواهند حضرت كه نيست اينگونه» يعرب كنتم ان اسنابكم يال فارجعوا: «اند فرموده ديگر يجا در يا

 اينگونه بزنند حرف كافر جامعه با خواهند يم كه يمقام در تنها حضرت كنند، تكيه يگرائ مليت و حريت
» عليه سالمه و اهللا صلوات« عبداهللا ابا حضرت يدعوتها مليت بر تكيه و حريت بر تكيه كه چرا فرمايند، يم

 احتجاج بنابراين. اند شده فساد يها ريشه شدن پيدا موجب يغيراله يحريتها باشد، زيرا همين  سازگار نمي
 كه است خاطر بدين هستند فساد موجب اينها خود دانند يم اينكه با يگرائ قوميت و يگرائ مليت به حضرت

 .بدهند زيربناهايشان به رجوع مرتبا را آنها خواهند يم
 يتمايالت همان يارزش نظام اين كه باشد يم يارزش نظام و حساسيت نظام يدارا ينظام هر حال هر به
 .باشد يم اساس آن بر هم يسياس نظام پيدايش و است گرفته شكل آن براساس جامعه كه باشد يم

 باشند؟ يم جامعه يگير شكل از قبل تمايالت اين ييعن :يميرباقر حجةاالسالم
 و كنند يم فاعليت فاعلها: گوئيد يم شما يوقت ييعن وصف، سه آميختن در جز نيست يچيز جامعه): ج(

 موجود فاعلها ايجاد وسيله به كه كارها اين خود كه است اين معنايش دارند، برخورد هم به هم كارهايشان
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 اين براساس سپس. باشد يم جامعه» يسياس تمايالت« همان كه دارند را تعلق از يظرفيت يك هستند

 جهت از مطلب اين البته. شود يم معين» جامعه اخالق« و» ياجتماع حساسيت نظام« يسياس تمايالت
 .باشد يم مالحظه قابل» كثرت و وحدت« ييعن نيافتن توسعه و» يافتن توسعه«
 كفر يافته نظام نتفرع پيرامون يبحث - ٢/٢/١ 

 يوقت امريكا جمهور رئيس مثال است، يافته توسعه كثرت و وحدت نظر از االن اروپا جامعه يسياس تمايالت
 تمايل آن به - باطل به - مردم كه ينظام آن كثرت و وحدت اگر ييعن. رود يم سؤال زير رسما كند يم تخلف

 كنند نسبت به يك سري از امور برخورد مي  يخاص حساسيت با مردم كه بينيد يم كنيد، نگاه را اند كرده پيدا
. كنند هدايت و بدهند جهت را مطلب اين كه هستند اين دنبال آنها يجمع يها رسانه يابزارها هم مرتبا و

 يگير شكل و يسياس ادبيات تا و گرفته دارند خودشان كار در كه يدقيق نظام از ها حساسيت اين لذا
 پيدا كثرت و وحدت تمايالتشان نظام حيوانيت، بعد در اينها ديگر عبارت به. شود يم مالحظه شخصيتشان

 است اين سر بر صحبت يول دارند، انحطاط ياخالق نظر از اينها: بگوئيد شما كه است ممكن البته. است كرده
 كه بينيم يم كنيم، مقايسه هندوها و آنها بين بخواهيم و كنيم بيان كفر اخالق يمعن به را اخالق اگر كه

 كه است واضح يول كافرند دو هر اينكه با ييعن. باشد يم ندوهااز ه مؤثرتر و حساستر اينها يميلها و تالشها
 . است نيافته توسعه هند

 يهندوها اما است، يافته نظام يتفرعن دارند اينها كه يغليظ و شديد تفرعن و خاص تكبر اين ديگر تعبير به
 بسيار نظامشان يول دهند شكل آن براساس هم ينظام يحت و باشند داشته تفرعن و تكبر هم چند هر كافر

 .دهد ينم نشان را خودش اصال و باشد يم ضعيف
  جامعه سياست وضعيت كننده معين ياجتماع يحساسيتها نظام - ٢/٢/٢ 

 كند، يم معين را جامعه» سياست« وضعيت جامعه ياجتماع يحساسيتها نظام كه است اين ما عرض بنابراين
 .كند يم مشخص را فرد تمايالت و اخالق فرد سياست نظام چنانكه هم

 هستند؟ ييك يا كند يم مشخص فرد در): س(
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  دهد و يا يكي هستند. مي نشان ييعن گوئيم يم كه يكردن مشخص يمعنا): ج(
  يتكنولوژ و) فرهنگ( ياجتماع نسبيت پيدايش در فاعلها تأثير - ٣
 فرم» نسبيت« در لذا و كند يم فاعليت» فاعليتها نظام« در شخص كه كرديم يم بيان آنجا در ديگر تعبير به
 و طريق كه هم، به ياجتماع يفاعليتها برخورد كه بگوئيم خواهيم يم هم اينجا در. شود يم عالم و گيرد يم

 در را يقوانين و» نسبت« يباالئ سطح يك در ادبيات مانند هستند ياجتماع محصوالت و وسايل كليه ابزارش
 و يسازمان رفتار با عمليشان تأثير و ياقتصاد  قدرت ديگر تعبير به. ١آورند يم بوجود ياجتماع فرهنگ سطح

 .شود يم مشخص ياجتماع
  جامعه در) ابزار( اقتصاد و) نسبيت( فرهنگ و) تمايالت( سياست تفاوت و تشابه يبررس -٣/١ 

 رسد يم بنظر تقريبا) كيفيتها نظام» (فرهنگ« با) تمايالت نظام» (سياست« بين فرق توضيحات اين با حال
 را جامعه يتكنولوژ سطح كه» فرهنگ نظام« بين فرق توضيحات اين با همچنين. باشد شده واضح كه
 اينكه خالصه. شود يم مشخص نيستند يزايد چيز و باشد يم فرهنگ همان تجسد كه» يابزار« با رساند يم

 همچنين و شود يم توليد جامعه در قوانين و فرمول اين كه دارد يقوانين و فرمول يك صوت ضبط ساختن
 .شود يم انجام جامعه در هم آن كه بگيرد، صورت بايد آن توليد يبرا هم يقانون يبكارگير يك

) باشند اشياء خود اش واسطه چند هر( شود يم درست اشياء قوانين كه يا مرتبه آن در ديگر عبارت به
 حساسيتها نظام سطح از غير طبيعتا جامعه تكنيك و يلوژگيرد، و لذا سطح تكنو جامعه شكل مي  فرهنگ

 نظام از غير و حساسيتها نظام از غير جامعه شدن دار قانون و يقانونمند نظام ديگر عبيرتبه  ٢.باشد يم
 .باشد يم) اقتصاد( جامعه تصرف يابزارها
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 .باشد يم ديگر، سطح يك در» ياجتماع فرهنگ نسبيت نظام« ايجاد جامعه، اقتصاد بنابراين

  جامعه در آن مراتب و يتبع يفاعليتها منزلت - ٣/١/١ 
 فاعلها بين ربط ايجاد شما ديگر عبارت به. هستند» يتبع فاعليت« خودشان قوانين كه داشت توجه بايد البته

. دارد مختلف سطوح شما ايجاد ابزار و وسائل يول است، ايجاد از سطح يك شما عمل اين طبيعتا و كنيد يم
» يتبع فاعليت« قانونها اينكه با لذا. دارند مختلف سطوح بلكه نيستند، سطح يك هم قانونها خود همچنين

 قانونها همين. هستند باالتر يخيل ديگر بعض يبرا يبعض و نازلتر يخيل ديگر بعض يبرا يبعض يول هستند
 قانونمند يول شود ايجاد قانون اگر كه ببينيم بايد حاال. شوند يم» تأثير توسعه ابزار« و اشياء ديگر، مرحله در

 هشود ولي قانونمند ايجاد نشود، و ب ايجاد باشد يم يتبع فاعليت كه قانون اگر ديگر تعبير به و نشود ايجاد
 و تجسد يول شوند ايجاد هستند هم با فاعلها بين رابط كه يتبع يفاعلتيها از دسته آن اگر ديگر تعبير

 خودش تواند يم تنها آيا باشد، نداشته قانونمند كه يقانون صورت اين در نشود، ايجاد يديگر كثرت و وحدت
 يا و دهد قرار يحد يك در را يفاعل تواند يم آيا ييعن باشد؟ قانونمند فاعل آن و فاعل اين بين ارتباط در

 تكميل مكند؟ تكميل را» نظام« ولكن بدارد، نگه يمرز و حد يك در هم با را يتصرف يفاعلها بين نسبت
 ديگر عبارت به. شود ايجاد يتصرف فاعليت يبرا يتبع فاعليت الزم مراتب تمام كه است اين در نظام شدن

 به را باشند يم يتوليد قوانين آن حاصل كه را منطق قوانين يول كنيد درست را منطق توليد قوانين شما اگر
 تعبير به. بود خواهند يتبع فاعل شما يتصرف يفاعليتها از يكدسته كه است اين معنايش نسازيد، او يتول

 پيدا آورده، پديد را يمنطق اصول كه يفاعل به هم يتول و باشد يتصرف فاعل يشخص است ممكن اينكه ديگر
 هم، سطح اين يبرا كه است ممكن البته. باشد نداشته را يربط و» واليت قدرت« خودش يول باشد، كرده
 كه يعلمائ به برسد تا پائينترش سطوح يبرا يا و كنيم درست قضايايش و منطق مسائل بنام يقوانين و روابط
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 توانند ينم ديگر آنها ولكن كنند، يم پيدا يتول آنها به يكسان بگوئيم آنجا رد و كنند يم يحس قوانين ايجاد
 تا» نظام وجود« اينكه حال و ندارند ينظام و لشكر آنها زيرا كنند، پياده ء يش در را قوانين آن و كنند واليت
 معنايش رسيدند تجسد به قوانين يوقت ديگر عبارت به. دارد ضرورت برسند» تجسد« به قوانين كه يسطح

 و شت را (محوري، تصرفي، تبعي) خواهد دا فاعليت مراتب همه كه باشيد يم دارا را ينظام شما كه است اين
 .كنند پيدا» توسعه« هماهنگ بايد سطوح همه نظام آن توسعه در لذا

 را آن كه است يواليت يك به يتول كند يم ايجاد نفر يك كه را يكلمات و اصطالحات و فرمولها بنابراين
 شخص قوانين از كار اين در سازد، يم كمد مثال دهد يم انجام نجار يك كه را يكار مثال. گوئيم يم» تجسد«

 فاعليت و يقانونمند مختلف سطوح در مطلب اين كه داشت توجه بايد البته. كند يم استفاده يديگر
 از باشد، يم تجسدها كه كيفيت از سطح آخرين ييعن. باشد يم جريان قابل) يتبع و يتصرف و يمحور(

 ولكن نيستند تمايالت و مفاهيم از بريده اينها، از هيچكدام ،ياجتماع ديگر محصوالت تا گرفته ادبيات
 .باشند يم جامعه ياخالق و ينظام يا يسياس يكيفيتها هم تمايالت و» قانون يكيفيتها« معنايش مفاهيم

  بحث يبند جمع -٤ 
 و كنند پيدا يربط توانند ينم باشند نداشته فاعليت اگر فاعلها خود كه است اين شما فرمايشات حاصل): س(

 ها فعل بين ربط فقط نه» فاعليت« اين واقع در. كنند يم پيدا» نظام« فاعليتشان با پس باشند، داشته ينظام
 با فعلشان طريق از فاعلها كه ندارد يمعن زيرا كند يم ايجاد هم را فاعلها بين ربط بلكه كند، يم ايجاد را

 . نكنند پيدا ارتباط يكديگر
 يك و باشد يهاي انگيزه كه است اين شرطش شود، تشكيل بخواهد جامعه كه ابتدا در ديگر عبارت به

 است، جامعه تشكل به مسبوق اينها وجود كه شوند، جمع محور يك حول تا باشند داشته هم يگير جهت
جامعه كه شكل گرفت   سپس. گيرد ينم شكل جامعه نباشند اينها اگر و باشند يم جامعه بر سابق و قبل ييعن

 از قبل اينها خود بنابراين. كند يم پيدا توسعه او يسرپرست با متناسب و شود يم داده يول تها بدس تولي اين
 .باشند داشته فعلشان در يمشترك و واحد يگير جهت بايد بيايند در جامعه يك صورت به اينكه
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 .گيرد ينم شكل جامعه وقت هيچ نباشد، يگير جهت در اشتراك اگر بله،): ج(
 و شود پيدا حساسيتها در يهماهنگ سپس باشيم داشته تصميم در يهماهنگ بايد ابتدا ديگر تعبير به): س(

 ...نسبيت يا نسبت در يهماهنگ بعد
 .شود پيدا برايش قانون يا فرهنگ در يهماهنگ بله): ج(
 فرهنگ يك يگير شكل كه است روشن ديگر تعبير به. شود پيدا يكارائ در يهماهنگ هم بعد و): س(

 بين ارتباط در تنها بلكه ندارد، را قانون اين توليد قدرت فرد ييعن باشد، فرد يك به منتسب تواند ينم
 هم با فاعلها ارتباط در همچنين. شود يم ساخته ابزار و يتكنولوژ اين يحت يا و قانون اين كه است فاعليتها

 به. شود يم پيدا اراده و تصميم از يا مرتبه هم قبل رتبه در و گيرد يم شكل يخاص حساسيت نظام كه هست
 يفعاليتها به نسبت يول هست يمول به نسبت تصميم نباشند، هم با ارتباط در فاعلها اگر ديگر عبارت
 .گيرد يم شكل جامعه در تنها -  كيفيتش اين به الاقل - كفر با يدرگير تصميم مثال نيست ياجتماع

 .است درست): ج(
  

المعلَيكُم والس مةُ وحاللّه ر ركاتُه وب  



 )ياجتماع علم يا نسبيت( علم يشناس جامعه

  دومجلسه 
١٣/٩/١٣٧١ 

  يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد
 )ياسالم علوم فرهنگستان دفتر( يمبنائ تحقيقات گروه: تنظيم 

  »واليت نظام« در علم تعريف عنوان جلسه:
   

  فهرست   
 ١...    واليت و يتول بين نسبت در حضور به علم تعريف - ١
 ١...    اشياء در اراده نفوذ به يحضور علم تعريف -١/١
 ١)  ...  حضور مراتب( نظام در كيفيت مراتب تحقق -٢ 
 ١)  ...  تأثرات نظام( حساسيت پيدايش مرتبه -٢/١
 ٢...    ربط نحوه يك ايجاد يمعنا به مرتبه هر در تجسد -٢/١/١
 ٢...    كيفيت تحقق مراتب يتمام در روح تأثر -٢/٢
»  ...  يتبع ،يتصرف ،يمحور« به اشياء و علم حساسيتها، مرحله سه در شده ايجاد ارتباطات يبند دسته -٢/٣
٢ 
 ٢...    مراتب ساير به نسبت يروح ارتباطات محوريت -٢/٣/١
 ٤...    موال با ارتباط تبع به جامعه و فرد در اخالق و ينفسان اوصاف پيدايش -٢/٣/٢
 ٤)  ...  خانواده و يسازمان تمايالت از اعم( ياجتماع تمايالت پيدايش در رهبر محوريت -٢/٣/٢/١
 ٥...    واليت و يرهبر حقيقت يمعنا جامعه تمايالت در تصرف -٢/٣/٢/١/١
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 ٥...    ارتباطات و حدود جميع به يتول يمعنا به ياجتماع يتول -٢/٣/٢/٢
 ٦...    واليت و تسلط يكيفيتها ايجاد مرتبه علم، مرتبه -٢/٣/٣
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٠١٠٢٥٠٠٢   :يكامپيوتر يبايگان كد)   ياجتماع علم يا نسبيت( علم يشناس جامعه   :جزوه نام
 ٧١/٩/١٣   :تدوين يا جلسه تاريخ   يحسين والمسلمين حجةاالسالم   :استاد

 ٧٤/٠٢/٢٢   :انتشار تاريخ   حسينيان جعفر محمد:   گذار عنوان
 ٧٤/٠٢/٢٢   :يبايگان تاريخ   يجمال يمصطف   :ويراستار

  نسخه ١٠   :تيراژ   انتشارات واحد   :يحروفچين
  اول   :تكثير نوبت   انتشارات واحد   :از تكثير

 



   الرّحيمِ الرّحمن اللّه بِسمِ
  

  واليت و يتول بين نسبت در حضور به علم تعريف - ١
 بين نسبت« در حضورِ كه كرديم بيان بود،» جامعه و علم« باره در بحث :يحسين والمسلمين حجةاالسالم

 در يتصرف فاعليت ديگر عبارت به. باشد يم» يتصرف فاعليت شدن قانونمند« يا» علم« ،»واليت و يتول
 نظام در ميزان همان به كند پيدا يتول كه ميزان هر به كند، يم پيدا واليت و يتول بين نسبت در كه يحضور
 پيدا يول به يتول از پس كه نفوذ از ميزان و حد اين پيدايش البته. شود يم حاصل او يبرا اراده نفوذ واليت

 يفاعلها با فاعل برخورد در ديگر تعبير به. باشد يم متقوم كند يم پيدا ديگر يفاعلها با كه يتبدل به شود، يم
 نفوذ ميزان و گيرد يم فرم متقوما او قدرت هم و شود يم پيدا» متقوما« ،»فاعليت نظام« هم ديگر يتصرف

 .شود يم مشخص قدرتش
 اشياء در اراده نفوذ به يحضور علم تعريف -١/١ 

 كه داشت توجه بايد البته. باشد يم او يحضور علم واليت و يتول بين نسبيت در يفاعل هر حضور بنابراين
 ينفسان كيف ء يش اصالت يمبنا براساس هم و ينفسان كيف فاعليت يمبنا براساس هم ،»يحضور علم«
 اشياء در حضور و نفوذ اش اراده اش، ينفسان كيف با فاعل اينجا در اينكه به فرق، يك با نهايت اما باشد، يم

 تحت ديگر لذا و شود، يم مشخص» واليت نظام« در» قدرتش منزلت« و سلطنتش مرتبه ييعن كند، يم پيدا
 مثال يكس است ممكن بنابراين. باشد داشته خود منزلت با متناسب يايجاد تواند يم متقوما نظام آن سلطه
 هم باز صورت اين در كه نباشد، صوت ضبط كردن درست مشغول االن يول باشد صوت ضبط ساختن به عالم

 يائ يش ايجاد در متقوما اينگونه را اش اراده تواند يم و هست سلطنت منزلت در مشخص اين كه گفت توان يم
 او يبرا را يخاص منزلت فاعلها قدرت نفس با فاعل برخورد پس. نباشد اينكار مشغول هم االن ولو بدهد نفوذ

 .كند يم معين
 )حضور تبتحقق مراتب كيفيت در نظام (مرا - ٢
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 از مرتبه يك. كند پيدا تواند يم هم» تجسد« خودش يجا سر در كرده پيدا كه را يكيفيت و قدرت اين البته

 هم كلمات اين خود البته. هستند فاعلها بين واسطه كلمات اين كه است كلمات به شدنش تبديل تجسدش
 كلمات مفاهيم آن ديگر مرتبه و كنيم يم تلفظ ما كه باشند يم يكلمات همين آن، از يا مرتبه دارند، يمراتب

 .شود گفته كلمه مفاهيم اين به كه است صحيح ييعن باشند، يم
 )تأثرات نظام( حساسيت پيدايش مرتبه -٢/١ 

 ييعن باشد، يم او حساسيت نظام و يروح اوصاف يگير شكل فاعل، قدرت تجسد از مرتبه يك همچنين
 طبيعتا نظام اين در خودش فاعليت از بعد فاعليت نظام در فاعل حساسيت نظام و يروح اوصاف يكيفيتها

 .كنند يم پيدا فرم
 يك كرد معين موال با را اش رابطه اينكه از بعد فاعل: گوئيم يم يفرد شكل در چنانكه آن ديگر عبارت به

 نظام همان هم ديگر يفاعلها با برخورد از بعد فاعل اين همچنين كند، يم پيدا يحساسيت نظام يك و كيفيت
 تأثرات ييعن اول، سطح نه باشد دوم سطح تأثرات تواند يم تأثرات اين البته. شود يم متأثر مجددا حساسيتش

 يفاعلها با برخورد در ديگر نازله سطوح و دوم سطح تأثرات يول باشد موال با اش ربطه براساس اولش سطح
 شود گفته شايد حال شود، يم مبتهج ذلك امثال و دريا و كوه ديدن با آدم مثال ديگر عبارت به. باشد ديگر

 واليت نظام در حضورش آيا كه است اين ما صحبت اما. دارد موال با ارتباطش به يبستگ ابتهاجش نحوه كه
 با ربط در حتما فاعل ابتهاج جهت كه داريم قبول ييعن كند؟ ينم تر مشخص و تر دقيق را او ابتهاجات نحوه
به  يبستگ حتما كوه و آب مختلف انواع و سبزه مختلف انواع با اش جزئيه خصوصيات اما شود، يم معين موال
 .باشد كرده تصرف او در يا جامعه چه كه دارد اين

 ييعن كند، يم يرو...) در ربط با نظام حاالت او تغي سوم و دوم سطح در( يبعد مراتب در فاعل ظاهرا بنابراين
 موضوع بنابراين. كنند يم پيدا» توسعه« و فرم و تغيير حساسيتهايش و شود يم متلذذ خاص يا بگونه ديگر
 بطور ديگر عبارت به. است شده حاصل نظام با ربط در اش توسعه هم و خودش هم كه باشد يم يعلم ما كالم
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 از اعم افعال اين كه كنند، يم پيدا تجسد مختلف مراتب در كه باشند يم يافعال تمام ما كالم موضوع عامتر،

 .باشند يم... علم، حاالت،
 ربط نحوه يك ايجاد يمعنا به مرتبه، هر در تجسد - ٢/١/١ 

 ايجاد شود مالحظه كه يتجسد هر كه كنيم صحبت مطلب اين پيرامون خواهيم يم جلسات اين در بنابراين
 .گيرد يم صورت فاعل فاعليت توسط ايجادها اين كه است،» ربط« از نحوه يك

 رابطه موال با خواهد يم كه يهنگام آن ييعن اول، مرتبه در فقط فاعل حاالت آيا :يميرباقر حجةاالسالم
 باشند؟ يم تغيير قابل هم نظام به ورود از بعد اينكه يا باشند، يم تغيير قابل فقط كند، برقرار

 نيست اينگونه ييعن. دارند تغيير قابليت حاالت باز هم نظام به ورود از بعد :يحسين والمسلمين حجةاالسالم
 باشند، داشته تغيير قابليت كند، معين موال با را اش رابطه تواند يم كه يا رتبه همان در فقط فاعل حاالت كه
 .باشد يم رتبه همان در اش يحقيق عمق بله

  كيفيت تحقق مراتب يتمام در روح تأثر -٢/٢ 
 .شود يم تعيين رابطه اين دائما ييعن): س(
 تعيين اشياء در تصرفش مراحل هم و نظام در فاعليتش هم و موال با اش رابطه هم دائما احسنت،): ج(
 قرار تأثير تحت را يروح اوصاف و حساسيت) سطح يك فقط نه( فاعليت، از سطح سه هر ييعن. شود يم
 شخص ارتباط وسيله به كه است يسطح باشد، يم اساس و پايه و شالوده منزله به كه يسطح البته. دهند يم
 كه است يسطح هست قوائن و اركان منزله به كه يسطح ديگر عبارت به. شود يم معين متعال يخدا با

 يدارا ساختمان مثال چنانكه آن بنابراين. شود يم معين علم مقام در فاعلها با ارتباط وسيله به ينفس حاالت
 نما و پنجره و در سطح يك و سقف و ديوار سطح يك ساختمان، قوائن و اركان سطح يك باشد، يم سطح سه

 هم انسان همچنين. شود ينم كامل ساختمان نباشند سطح سه اين از كدام هر اگر كه ساختمان، كمال و
 اينگونه هم قانون مرتبه در. ودش هر سه سطحش، انسان روحش متأثر مي در كه باشد يم سطح سه يدارا

 و نفوذ در كردند، برخورد همبه  فاعليتها و فعلها يا و كرد پيدا فاعليت نظام به برخورد انسان يوقت كه نيست
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 پيدا يجديد يگير شكل و شود يم متأثر هم باز روح بلكه نشود، متأثر روح گذارند يم يكديگر بر كه يتأثير

 در يحاالت كه نيست معنا بدين شود يم پيدا اينجا در علم گوئيم يم اينكه داشت توجه بايد البته. كند يم
 يوقت ييعن است، يتول و واليت بين نسبت در حضور يمعنا به يگاه علم ديگر تعبير به. شود يم پيدا نفس

. باشد يم كيفيت يدارا هم و شود يم حاصل يحضور علم هم آقايان باصطالح آنجا شود، يم عوض حاالت كه
 حضور هم حضور حقيقت. شود يم پيدا فاعليت نظام در كه است يحاالت پيدايش يگاه يحضور علم بنابراين

 يك يگاه اما. شود يم پيدا حضور واليت، شالوده و كنه و حقيقت به نسبت ييعن باشد، يم موال به نسبت در
 علم از» سوم مرتبه« اشياء در حضور اين كه شود يم متأثر آنها از انسان و شود، يم پيدا اشياء در هم يحضور
 .باشد يم يحضور

 »يتبع ،يتصرف ،يمحور« به اشياء و علم حساسيتها، مرحله سه در شده ايجاد ارتباطات يبند دسته -٢/٣ 
 ايجاد قانونها و نسبتها و علم مرحله در يروابط يك و حساسيتها مرحله در يروابط يك همچنانكه بنابراين

 است اين ما سؤال حال شود، يم ايجاد دارند اشياء كه» يتجسد« مرتبه در هم يروابط يك همچنين شود، يم
 منزلتشان نظر از توان يم را يتبع يفاعلها ديگر تعبير به باشد؟ يم يا رابطه نوع چه از سوم نوع رابطه اين كه
 به شدنش ملحق و نبوغ و منزلت نظر از يتبع فاعل ييعن كرد، تقسيم» تابع و متصرف محور،« به نبوغشان و

 .دارد يمراتب نظام كل در طبيعتا فاعل
  مراتب ساير به نسبت يروح ارتباطات محوريت - ٢/٣/١ 

 مرتبه اين كه باشد، يم فاعل حساسيت و روح امر و قلب امر به مربوط و ارتباط يتبع يفاعلها از منزلت يك
 به شما تعلق منزلت ييعن. باشد يم محور ديگر روابط به نسبت خود باشد يم محور به ملحق كه حال عين در

 قلب به اشياء مرتبه از يحت مختلف، مراتب در يمحور فاعل از تأثراتتان و گوناگون يشكلها در يمحور فاعل
 پيدا نظام ها ساسيتجايي كه ح است. به عبارت ديگر در آن »يمحور روابط منزلت« اشياء به قلب تعلق و
 اش، يدرون روابط منزلت ،يروح حساسيت نظام گيرد، يم شكل اخالق نظام و حساسيت نظام و كنند يم
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 آتش و آب اين از متأثر مثال تا باشد بايد ياخالق نحوه يك گوئيم يم ييعن. شود يم يمحور روابط منزلت
 .بشود اينگونه

 است؟ منظور فاعل كدام يدرون روابط): س(
 باره در ما باز آينده در البته. هست اينگونه اخالقش و حساسيتش گوئيد يم كه يفاعل يدرون روابط): ج(

 فرد اخالق نظام كه يروابط بنابراين. شويم ينم متعرض فعال يول داد، خواهيم ارائه يتوضيحات بيرون و درون
 .باشند يم محور روابط ساير به نسبت كه هستند يروابط سازد يم را جمع اخالق نظام و
 چه؟ ييعن است يمحور فاعل به ملحق): س(
 كارها از يبعض بر حاكم كارها از يبعض نيستند، يمساو ما يكارها همه بوديم گفته قبال كه چنانچه آن): ج(
 ...و باشند يم
 .باشد يم محور خودش كه است اين از غير است يمحور فاعل به ملحق اينكه بله،): س(
 ).داد خواهيم ارائه يبيشتر توضيحات مطلب اين پيرامون آينده در البته( است محور خودش اين بله،): ج(

 باشند هم يتصرف يفاعلها به ملحق بايد لذا و باشد يم» يتصرف« منزلت يتبع يها فاعل از دوم مرتبه منزلت
 البته. شد خواهند هم يتبع فاعل به ملحق و باشد يم يتبع منزلت هم يتبع يفاعلها سوم مرتبه منزلت و

 .شوند يم ملحق ينحو چه به كه كرد خواهيم عرض بعدا
 يفاعلها از دسته يك كه كرديم بيان. دهيم يم يبيشتر توضيح سيرِمنزلت اين پيرامون و گرديم يبرم حال
 به. شوند يم واقع بعد مرحله يبرا» وسيله« ييعن باشد، يم يمحور منزلت بقيه به نسبت منزلتشان ،يتبع

 قرار اتان برنامه صدر را يكار يك شما مثال. باشد يم اصل افعال ساير به نسبت ما فعل يك ديگر بيان
 .كنيد يم تنظيم كار آن با موافقت حسب را ديگرتان يكارها سپس و دهيد يم

 دارا را ياصل تأثير نسبت تصرفات اين كه دهد يم انجام عالم در را تصرفها نحوه يك يمحور فاعل بنابراين
 غير كه دارد را ارتباط از يميزان يك واليت از يسطحهر » واليت و تولي و تصرف«در نظام   ييعن. باشند يم
 يتصرفهاي ييعن( كنيد مالحظه را واليت نظام اگر ديگر عبارت به. دارد يتول نظام كه است يدوم ارتباط از
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 ملحق كه يچيزهاي آنجا، در دانيد، يم يمحور را تصرفات كه يا حوزه آن در) شوند يم وارد يواليت نحو به كه
 را اين كه است بهتر البته. باشند يم محور از غير به ملحق كه هستند يچيزهاي از غير شوند، يم محور اين به
. باشد يم يمحور فاعل به شدن ملحق اول قسمت. كنيم صحبت قسمت دو در و كنيم تفكيك هم از باز

 نار اولياء ناحيه از يا و نعم اولياء ناحيه از يا كه باشند يم يتصرفهاي نسبت با گيريشان شكل ايمان، و اخالق
 يموال و او بين كه ينورانيتهاي از بود نعم اولياء جهت محور حول و شد ياله شخص اگر. گيرد يم انجام

 واقع نارش ائمه و خودش بين كه يظلمتهاي از تنها بود يظلمان اگر و دكن يم استفاده شود يم واقع خودش
 كار كردن نفوذ و تابيدن اين كند يم نفوذ و تابد يم ظلمت يا نور كه يآنجاي در. كند استفاده تواند يم شود يم

 باشد، يم نورها به يا و ظلمتها به يا ابتهاج اين كه است، ابتهاج كار و يواليت كار اينجا ييعن باشد، يم محور
  باشد؟ يم) كل محور( نظام محور كار همان يمحور كار آيا): س(
 به. باشد يم كل محور طبيعتا است، نظام كل محور محور، اگر و بخش يبرا باشد بخش محور محور، اگر): ج(

 كه ياخالق كند يم عمل هم يظلمان و يحيوان شخص كه يوقت توانيم ينم ما كه است يطبيع ديگر عبارت
 طريقش كه الهيه ربوبيت نفوذ به كنيم نگاه كه كل در ييعن. بدانيم» امداد« از خارج را شود يم ايجاد برايش

 ينب كه شود گفته بايد اينگونه صحيح يبين جهان در لذا. باشد يم ملحق است) ص(اكرم ينب طبيعتا هم
 اينگونه ييعن هستند، نعمت يمجرا شياطين يبرا هم و صلحا و انبياء و ائمه و اوصياء يبرا هم) ص(اكرم

 داشته ارتباط مستقل خودش و بشود خارج ابليس) ص(اكرم ينب بليط زير از كه است محال اصال و نيست
 شده استثناء انس شياطين امثال و ابليس به نسبت كه نيست اينگونه» االفالك خلقت لما لوالك. «باشد
 .آئيم يم بحث اصل سراغ و گذريم يم مطلب اين از بهرحال. باشد

 موال با ارتباط تبعپيدايش اوصاف نفساني و اخالق در فرد و جامعه به  -٢/٣/٢
 پيدايش همان ابزارش باشد، فاعل و فرد ينفسان حاالت پيدايش كه اش مرحله ترين يعال در واليت بنابراين
 اوصاف تمشيت نحوه خودش، يموال با او رابطه پس. شود يم ايجاد خلق نفس در كه است ينسبتهاي
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 هم و دارد نقش موال امداد يا موال حضور هم شخص اين ياخالق وضع در ييعن. دهد يم نتيجه را اش ينفسان
 .دارد تأثير سهم اخالق آن به شدنش متخلق در شخص اين خود

 اخالق و جامعه يارزش نظام و يعموم تمايالت يگير شكل در مطلب همين عين» ياجتماع واليت« در
 توجه بايد البته. دارد حضور يعموم تمايالت يگير شكل در ياجتماع رهبر يك يرهبر. شود يم گفته يعموم

 كه نيست اينگونه ييعن باشد، يم يحقيق فرد اوصاف مثل جامعه در يعموم تمايالت نظام كه باشيد داشته
 خود افراد يروح اوصاف از يجدا تمايالت نظام بلكه باشد، افراد تك تك يروح اوصاف تنها تمايالت نظام
 كل محور و عظمته جلت حق حضرت به نسبت افراد يروح اوصاف ديگر تعبير به. باشد يم يحقيق يدارا

 اخالق، آن آثار از كه كنند يم پيدا را يخاص اخالق ييعن گيرند، يم قرار خاص ياجتماع نظام يك در عالم
 .باشد يم» ياجتماع واليت نظام« نام به يديگر نظام يك و تمايالت از يديگر روابط يك شدن پيدا

 )خانواده و يسازمان تمايالت از اعم( ياجتماع تمايالت پيدايش در رهبر محوريت - ٢/٣/٢/١ 
 اين بين مثال كه است يا جاذبه نظام عين دارد، وجود جامعه در كه يقدرتهاي و اعتبارها و زورها اين بنابراين
 شود ينم و دارد وجود يول شود ينم ديده چشم با جاذبه اين كه چند هر ييعن. باشد يم برقرار زمين و تسبيح

 و دارد، وجود آهنربا و آهن بين جاذبه نظام و يمغناطيس حوزه كه همانگونه ديگر عبارت به. كرد انكار را آن
 اين در. باشد يم گونه همين هم» ياجتماع جاذبه نظام« دارد، هم شدت و ضعف و كشند يم كار هم آن از

 شامل هم كه دارد عام يموضوع تمايالت اين كه است» ياجتماع تمايالت« بر رهبر رهبر، ياجتماع نظام
 و يفرهنگ ،يسياس يميلها شامل هم، ياجتماع يميلها اين كه باشد، يم ياجتماع يميلها شامل هم و افراد

 . باشد يم ياقتصاد
 افراد؟(س): ميل سياسي يعني ميل به 

 عبارت به. باشد يم يدار عهده و يسرپرست و واليت نظام و مناصب به حقيقت در كه افراد، به ميل بله): ج(
 ...تصرف يابزارها ييعن باشد، يم نسبيتها به ميل ديگر

 مناصب؟ و افراد به ميل ييعن يسياس ميل): س(
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 باشد يم يمناصب هم مناصب اين از منظور و يحكومت نظام و واليت نظام به ميل ييعن مناصب به ميل): ج(

 .شود يم گفته» يادار نظام« آن به اصطالحا كه دارند، سلطه كه
 است؟ افراد از غير يادار نظام): س(
 .دارد قدرت و كند يم معين را اختيارات حدود! بله): ج(
 باشد؟ يديگر فرد يا باشد فرد اين حاال اينكه يمنها ييعن): س(
 وزير چه حاال باشد، يم پذيرا را يدموكراس كه است يا بگونه جامعه تمايالت كه گوئيم يم يكبار مثال بله،): ج(

 و پذيرد ينم را يدموكراس نظام كه هست هم يديگر دستگاه يك اما باشد، يديگر شخص يا و شخص اين
 و يفرهنگ سپس و يسياس تمايالت مسئله ابتدا بايد صورت هر در كه باشد، يم پذيرا را يديگر نظام

 .باشد يم يسياس تمايالت از يسطح چه در جامعه كه شود بيان ابتدا بايد مثال شود يبررس ياقتصاد
 و افكار هم و كيفيتها تواند يم هم تمايل طرف ،ياجتماع يميلها اين در بحث، دوم قسمت به بپردازيم حال
 اشياء هم و خاص ياجتماع نسبيت يك تواند يم هم تمايل طرف ديگر عبارت به بگيرد، قرار فرهنگ يك هم

 .باشد ياجتماع خاص محصوالت و
 شود؟ يم پيدا كه است يفرد حساسيت نظام از بعد اين آيا): س(
 نظام آن براساس فرد و است، يديگر سطح در اصال دارد، متعال يخدا با فرد كه يحساسيت نظام آن): ج(

 زمان مردم كه بينيم يم مثال. شود يم يعلو يا و) عليه لعنةاهللا( يعمر يا ييعن پذيرد، يم را يخاص ياجتماع
 بگوئيد بلكه امنا نگوئيد: ميفرمايد زمينه همين در قرآن و بودند نكرده پيدا واليةاهللا به يتول) ص(اكرم ينب

 .باشد يم تر مشكل باال مراتب در هم ايمان كه كنم اضافه هم را اين البته. اسلمنا
 شود؟ يم تعريف محبت از غير به ايمان آيا): س(

 كند پيدا كثرت از برائت وحدتش و باشد خالصتر چه هر كند، يم پيدا ه(ج): محبت در وحدت و كثرتي ك
 ايمان درجات باشد شده كمتر بازيچه و باشد شديدتر انسجام چه هر ديگر عبارت به. رود يم باالتر درجاتش

 .رود يم باالتر
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. باشد يم محور سطح به مربوط تمايالت سطوح از يبعض كه شد عرض داشتيم، كه را يبحث سراغ بيائيم حاال
 ييعن. كند يم صدق مطالب اين هم خانواده مانند كوچك نظام يك در يحت كه كنيم عرض خواهيم يم حاال

 و يسازمان تمايالت و يعموم تمايالت در اصل واليت اتان جامعه نظام و تان ياجتماع نظام در كه همانگونه
 در كه يخاص يميلها در ييعن. باشد يم اصل واليت هم خانواده نظام تمايالت در باشد، يم ياجتماع تمايالت

 رتبه يك كه( خدا با اش رابطه و پدر بودن مهذب البته. باشد يم اصل پدر واليت شود يم پيدا يخانوادگ حوزه
 واليت نظام مسئله مرحله يك در اما. باشد يم مطرح يديگر مراحل در ياجتماع واليت و) باشد يم هم عاليه

 شود يم پيدا خانه در كه يمحبتهاي و خانواده واليت نظام در بنابراين. باشد يم مطرح او يبرا اش خانواده
 .شوند يم او يسرپرست ابزار خانواده در يها ميل و باشد يم اصل پدر واليت

  واليت يرهبر حقيقت يمعنا جامعه تمايالت در تصرف -٢/٣/٢/١/١ 
 شود يم واقع خانواده اخالق در كه يتصرفات ييعن هست، تمايالت در كه يكيفيت همين ايجاد ديگر عبارت به

 را يرهبر يمعن شود يم پيدا» جامعه تمايالت« در كه يتصرفات همچنين. دارد پدر يبرا يسرپرست يمعن
 و واليت حقيقت يمعنا شود، يم واقع فرد تمايالت در كه يتصرفات همچنانكه ديگر عبارت به. دارد رهبر يبرا

 ينفسان اوصاف منزلت اينكه خالصه. باشد يم همينگونه هم جامعه در دارد نعمت يول يبرا را يسرپرست
 و يتكوين يول مخصوص سطحش يك البته. شود يم» واليت نظام« به ملحق مرحله هر در كه است يمنزلت
 ياجتماع ينظامها واليت مخصوص مثال هم اش نازله سطح يك و ياجتماع يول مخصوص سطحش يك

 حاال خوب. ميباشد حساسيتها و» محبتها در تصرف« ،يسرپرست محور پس. باشد يم پدر واليت مانند كوچك
 ...كند يم كار ميزان غير كه است يپدر يك

 .گردد يبرم رد(س): كه اين خودش به تصميم ف
 .گردد يبرم باالتر به هم و ياجتماع نظام در توليش به هم بله): ج(
 .است داشته كه يهاي تصميم به گردد يبرم ييعن): س(
 چه؟ ييعن كند يم كار ميزان غير احسنت،): ج(
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 .باشد يم ياجتماع يحساسيتهاي از بعد شود يم پيدا خانواده در كه يحساسيتهاي رتبه ديگر عبارت به): س(
 ...يتكوين نظام يحساسيتها رتبه اول): ج(
 خانه؟ ياعضا افراد خود به نسبت يحت): س(
 كه است درست هستند،) ع(ابيطالب بن يعل دور نفر پنج مثال. بدانند ياجتماع يول را او اينكه مگر بله،): ج(

 يك خودشان. ندارند يتول يعمر واليت نظام به بالمره اصال و دارند يديگر واليت نظام يك يول نفرند پنج
 الصلوه افضل عليه« ابيطالب بن يعل مبارك وجود از است شده تشكيل كه اند شده كوچك يخيل جامعه

 و گرگ از يجهان يك در انگار كه قضه، خادمشان و زينبيين و سلمان و حسنين و طاهره صديقه و» المصلين
 امير جز يول هيچ به اينها زيرا باشد، يم كوچك جامعه همين فقط يانسان جامعه ييعن. هستند درنده

 .ندارند يتول» والسالم الصلوة عليه« المؤمنين
  ارتباطات و حدود جميع به يتول يمعنا به ياجتماع يتول - ٢/٣/٢/٢ 
 كنيد فرض دارد؟ تأخر فرمائيد يم اوست مجموعه زير چون ييعن باشد؟ يم چه تأخر اين مالك): س(

 .است جامعه به ملحق كه است يا مجموعه
 ارتباط يابزارها تمام و باشد حكومت رئيس طرفدار پدر است، جامعه به ملحق كه خانواده يك در اگر):ج(

 اين ديگر مثال باشد يم جامعه به ملحق خانواده اين كه است يطبيع باشد داشته قبول را همديگر به انسانها
 كشور آن حكومت به يتول و باشد آمريكا در يا خانواده اگر يول. پسندد يم واقعا را جامعه اين نكاح خانواده

 شناخته رسميت به جامعه آن در كه يحدود براساس را زنش و خودش بين رابطه و حدود باشد داشته هم
 بر و شد اش خانه كليدور يا هال وارد يمرد اگر كشورها از يبعض در اند گفته مثال. كند يم تنظيم است شده

 او به خانمش اينكه مگر برود، خواب اطاق به ندارد حق ديد يديگر مرد از يعصائ و كاله يلباس چوب يرو
 حق هست، يديگر مرد با زنش كه ببيند آنجا در و برود او و باشد داده ناذن داده باشد، اگر هم خانم او اذ

 از يبعض كشورها اين در خاطر بدين. باشد يم مطرح ثالث خرد عنوان به تنها او كه زيرا بشود مانعشان ندارد
 نظام در خانواده كه گيريم يم نتيجه مثال اين از. دارند تخته سه اتاق هبلك ندارند تخته دو اتاق هتلهايشان
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 مورد نبوغ اين چگونه و كيست به ملحق شده متولد كه يشخص اين اينكه همچنين. شود يم تعريف يحكومت
 مالك شناسنامه يحكومت يك در مثال شود، يم مشخص يحكومت نظام در اينها همه است؟ گرفته قرار قبول

 و ارث قانون( ياجتماع و يفرد قوانين از اعم كشور اين قوانين از بايد اين از بعد شخص اين لذا. باشد يم
 جامعه يك در كه يكوچك ينظامها يساختارها تعريف بنابراين. كند تبعيت...) و پرورش و آموزش قانون

 گرفتن نظر در بدون كنيد باز مغازه يكشور يك در بخواهيد اگر مثال. شود يم يمعرف جامعه آن در هست،
 مأمور صبح كنيد باز هم اگر و بزنيد، مغازه توانيد ينم اند كرده وضع مغازه كردن باز يبرا آنجا كه يضوابط
 هرگونه كردن درست بنابراين. بندد يم را مغازه باشيد نداشته اگر و خواهد يم پروانه شما از و آيد يم يشهربان

 بزرگ چه و) باشد يم ياجتماع نظام ترين عميق تأثير در كه( خانواده ندمان باشد كوچك چه ينظام و سازمان
 .باشند چگونه كشور يحقوق ينظامها كه است اين به منوط ديگر يسازمانها مانند

 .شود يم محسوب مجموعه زير ياجتماع واليت نظام در خانواده چرا كه شد معلوم اينجا در بنابراين
 جامعه آن به) خانواده( جامعه اين كه بگوئيم اينگونه بايد بگوئيم بخواهيم خودمان تعريف در اگر ييعن): س(

 .باشد يم روابط آن به يمتول روابطشان و دارد يتول
 .شود يم شكل همان هم هايشان عالقه وقت آن احسنت،): ج(
 آن با متناسب بكند ايجاد خواهد يم كه را يرشد اين ييعن. هستند روابط آن تابع زيرا است معلوم بله،): س(

 .كند ايجاد تواند يم پذيرفته كه يواليت نظام
 لذا و كند، حفظ او يبرا تنها را خودش زنش كه داند ينم خودش حق را اين شوهر واقعا آنجا در ييعن): ج(

 اين مرد ياسالم و ياله جامعه يك در اما. شود ينم حاصل برايش هم ينفرت نيست قائل را يحق چنين چون
 زن طرف از هم يمحبت خاطر بدين و شود يم حاصل او يبرا هم نفرت لذا و داند يم خود مسلم حق را مطلب
 .شود يم حاصل

 محبتها و ميلها و حساسيتها و يقلب امور مسئله در يارتباطهاي كيفيت و ها رابطه يك ايجاد بنابراين پس
 .باشد يم» محور« ما بنظر ايجاد اين كه دارد وجود



٣٠   ······························································································································································   
  واليت و تسلط يكيفيتها ايجاد مرتبه علم، مرتبه - ٢/٣/٣ 

 .گيرند يم قرار و شوند يم ايجاد كنند، يم مشخص را نسبتها كه يارتباطهاي دوم رده در ها رابطه اين سر پشت
 باشد؟ يم فرد علم از غير و نظام با فرد ارتباط از غير باز اين آيا): س(
 روحيات هم و فرد روحيات هم آنجا در كه همانگونه ييعن. بگوئيم خواهيم يم هم را فرد علم اينجا در): ج(

 از سطح اين از متأخر كه بگوئيم خواهيم يم هم اينجا در كرديم، مطرح را خانواده روحيات هم و جامعه
 با كه باشد يم يتبع فاعليت دسته يك شدن ايجاد دارد وجود پائين پائين تا نظام يباال يباال از كه روابط،

 و تمايالت سطح در نه شدن معين اين البته. شود يم معين يتول و واليت يا تسلط، يكيفيتها آنها،
 .شود يم شروع» يساز كيفيت« مرحله همين در كه باشد يم نسبيتها و ابزارها سطح در بلكه حساسيتها،

  
المعلَيكُم والس مةُ وحاللّه ر ركاتُه وب  



  
 )ياجتماع علم يا نسبيت( علم يشناس جامعه

  سومجلسه 
١٤/٩/١٣٧١ 

  يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد
 )ياسالم علوم فرهنگستان دفتر( يمبنائ تحقيقات گروه: تنظيم 

  نظام در واليت و تولي مراتب عنوان جلسه:
    

  فهرست   
 ١...آن مراتب و يتبع يفاعلها منزلت - ١
 ١...واليت نظام در) يتول ابزار( قوانين و روابط واليت و يتول مراتب -١/١
 ٢...يتول و واليت بين نسبت در حضور ييعن نسبيت نظام پيدايش مكانيزم -٢ 
  ٢)...حساسيت نظام يا متقوم جهت پيدايش( كيفيت پيدايش مرحله اولين -٢/١
 ٢...نظام كل به يتبع فاعليت منزله به متقوم جهت -٢/١/١
 ٣)...فاعل مرز و حد پيدايش مرحله( تمثّل تبدل، ، تكيف پيدايش دوم مرحله -٢/٢
 ٣...نسبيت در فاعل حضور يمعنا -٢/٢/١
 ٤...نظام به ثانويه يتول و است محور به فاعل اوليه يتول -٣ 
 ٤...نظام يا محور به يتول شروع تفاوت -٣/١
 ٥...محور توسعه دليل به نظام خلق -٣/١/١
 ٦...محور به يتول دليل به نظام در حضور قدرت -٣/١/٢
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 ٧...عالم محور به شفاعت بودن يمنته - ٣/١/٣   
 ١٠...علم پيدايش منزلت) محور به يتول مرتبه از بعد( نظام به يتول -٣/٢
 ١٠...يبيرون نظام و يدرون نظام پيرامون يتوصيف -٣/٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٠١٠٢٥٠٠٣   :يكامپيوتر يبايگان كد)   ياجتماع علم يا نسبيت( علم يشناس جامعه   :جزوه نام
 ٧١/٩/١٤   :تدوين يا جلسه تاريخ   يحسين والمسلمين حجةاالسالم   :استاد

 ٧٤/٠٤/٠٤   :انتشار تاريخ   حسينيان جعفر محمد:   گذار عنوان
 ٧٤/٠٤/٠٤   :يبايگان تاريخ   يجمال يمصطف   :ويراستار

  نسخه ١٠   :تيراژ   انتشارات واحد   :يحروفچين
  اول   :تكثير نوبت   انتشارات واحد   :از تكثير



  
  الرّحيمِ الرّحمن اللّه بِسمِ

  
  
  آن مراتب و يتبع يفاعلها منزلت -١ 

 ساير به نسبت سطح يك در يتبع فاعل كه شد بيان پيش جلسات در :يحسين والمسلمين حجةاالسالم
 منزلتش هم ديگر سطح در و باشد يم محور فاعل به ملحق و محور منزلت منزلتش، خودش يتبع يفاعلها
 و يتبع منزلت منزلتش، هم ديگر سطح يك در و باشد يم يتصرف فاعل به ملحق و يتصرف فاعل منزلت
 .باشد يم يتبع فاعل به ملحق

  واليت نظام در) يتول ابزار( قوانين و روابط واليت و يتول مراتب -١/١ 
 اين در و اشان رابطه اين در كنند، يم پيدا هم با تمايالت كه يا رابطه كه كرديم بيان پيش جلسه در همچنين

 و يسرپرست و واليت به تعلق تمايالت، نظام شود، يم پيدا حساسيتها در كه ينظام و تعلق ايجاد و ربط ايجاد
 واليت مانند كرديم ذكر برايش هم يمختلف سطوح باشد خاطرتان در اگر البته. دارند» يمحور فاعليت«

 در كه يواليت مانند دارد وجود جامعه درون كه يكوچك يواليتها و ياجتماع واليت ،يتاريخ واليت ،يتكوين
 كه يهنگام يتبع فاعليت بگوئيم كه است صحيح بنابراين. باشد يم موجود خانواده بنام كوچك جامعه يك

 به ملحق و يمحور منزلت منزلتش سطح، همان با متناسب سطوح همه در شود يم واليت نظام به ملحق
 يخاص ياجتماع واليت يك به يمتولداشته باشيم كه نظام خانواده چون   توجه بايد البته. باشد يم محور

 به هم و باالتر واليت اقتصاد به هم و باالتر، واليت فرهنگ به هم» سلطنتش و واليت ابزار« كيفيت باشد يم
 محبت، واليت منزله به خودش خانواده نظام كه است درست يگرد عبارت به. دارد يتول باالتر واليت سياست

 يك عنوان به خانواده، يك نظام كل يول باشد، يم است خانواده يول كه محور به ملحق و يسياس يامر
 هم ييعن خانواده، آن يول واليت به يمتول و خانواده آن يول يتول و واليت وسيله به كه است يكلّ مجموعه،
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 يك و جامعه يك ولو آيد يم بوجود كه يا جامعه هر پس. دارد باالتر به يتول ها، بچه هم و زن هم شوهر،
 بنابراين. دارد يباالتر و بزرگتر جامعه يك به يتول هم يرو آن كل يول باشد داشته خاص يتركيب وحدت
 يول باشند، ابزارها نظر از منزلتها باالترين بايد يسرپرست ابزار منزلت كه يحال عين در كه شود يم اين نتيجه

. باشد اينگونه هم باالتر سطح به نسبت اينكه نه و باشند يم باالتر خودشان سطح در تنها كه داشت توجه بايد
 واليت نظام اقتصاد از كوچك، نظام آن ييعن كند، يم تبعيت سطحش باالترين هم باالتر پائينِ سطح از لذا

 شامل نظام محور به محلق كه يتبع يفاعلها از ييعن ،شامل واليت سياست و شامل واليت فرهنگ و شامل
 از يحت و هستند) شامل ظاممتوليان به واليت باالتر (ولي ن و متصرفين به محلق كه يفاعلهاي از و هستند
 در يحت سه هر در كوچك نظام اين ديگر تعبير به. كند يم تبعيت هستند تابع تابع كه يتبع يفاعلها

 نكاح قوانين مثال. باشد يم آنها حوزه تحت و كند يم آنها از تبعيت است واليت منزلت كه منزلتش شريفترين
 نظام از همه مصرفشان يالگو هم و اقتصادشان هم و محبتشان هم و نظامشان هم خانواده، آمدن بوجود و

  يتول و واليت بين نسبت در حضور ييعن نسبيت نظام پيدايش مكانيزم ٣.كنند يم تبعيت باالتر
 كه بينيم يم كنيم، نگاه را يتصرف فاعليت يتول نظامِ اين اگر. داريم تصرف نظام و يتول نظام يك بنابراين
 ،يمحور فاعليت به توجه با بنابراين. باشند يم تصرف يابزارها كه داريم مختلف سطوح در را يابزارهاي
 هست حساسيتها مسئله هم ابزارش و داريم» واليت نظام« يك كه همانگونه ،يتبع فاعليت و يتصرف فاعليت

 واليت به يتول كه هم ينسبت به و دارد واليت به يتول نظام، اين كه داريم، تصرف و يتصرف فاعليت نظام يك
 ينسبيت نظام يك ،يتول و واليت بين نسبت در حضور اين ييعن شود، يم حاصل» نسبيت نظام« دارد

 بين ينسبت خورده قيد نظام در يتول ميزان به كه ،يول از سطح هر نفوذ ميزان واسطه به بنابراين. سازد يم
 .كند يم درست را» فرهنگ« مختلف سطوح در نسبت اين كه شود يم ايجاد تا دو اين
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 )حساسيت نظام يا متقوم جهت پيدايش( كيفيت پيدايش مرحله اولين -٢/١ 

 در و شود يم واليت به يمتول ييعن. ميباشد فاعليت وسيله به جهت تعيين يتصرف فاعليت سطح اولين در
 و واليت بين نسبت در حضور كه شود يم پيدا» يمتقوم يتفاعلي«مرحله در خود نظام حساسيت او  اولين

 جهت پيدايش نسبت در حضورِ بلكه باشد ينم» نظام در حضور« سنخ از حضور اين البته. باشد يم يتول
 جهت« اينجا در كه است درست ديگر عبارت به. است كيفيت رسمِ خط اولين جهت كه باشد يم متقوم
 پيدا فاعليت وسيله به فاعل دو بين كه است يگام اولين» كيفيت« يول سازد يم را» اخالق نظام« ،»متقوم
 .است فاعل دو از متقوم جهت پيدايش حدش اولين كيفيت ييعن است، شده

 .است فاعل يك يبرا بلكه نيست نظام به متقوم كه يگير جهت :يميرباقر حجةاالسالم
 ايجاد جهت يك در او حساسيت نظام متقوما امداد با و شود يم آغاز، فاعل فاعليت جهت به توجه با): ج(
 يا و خوداو به منسوب تنها حساسيتش نظام جهت نه و باشد يم جهت يب حساسيتش نظام نه ييعن. شود يم

 لذا و شد ايجاد جهت يك در حساسيت نظام بگوئيم كه است صحيح بنابراين. باشد يم موال به منسوب تنها
 .است شده پيدا گرفته شكل او حول حساسيت نظام كه يمتقوم جهت

  نظام كل به يتبع فاعليت منزله به متقوم جهت - ٢/١/١ 
 .نيست كيفيت خودش كه اول يتول و اول يتقاضا و اول يگير جهت اين): س(

 هم يدرون نظام ييعن باشد، ينم يدرون نظام در يحت نظام، در مؤثر يت(ج): اين كيفيت هست ولكن كيف
 ييعن دارد، حركت نحوه يك شود يم ايجاد يوقت ،يتصرف فاعل همچنانكه. كند ينم يگير جهت او حول

 تبعيت جهت جهت، آن يول دارد، حركت داده، انجام او به نسبت باالتر فاعل كه يايجاد با متناسب ظرفيتش
 و نظام كل از تبعيت جهت ديگر تعبير به. بدانيم توانيم ينم اين خود جهت را آن ما و است نظام كل از

 از. باشد ينم جهت اين جهت، آن نظام، كل به يتبع فاعليت نسبت مثل هست جهت آن در متقوم كه يجهت
 نكرده نظام در ياثر دعايش ولكن كند دعا تواند يم مثال ييعن شده، پيدا فاعل اين يبرا يتأثير سهم ابتدا
 حول بتوان كه كردن پيدا را يجهت ييعن شدن متقوم( بشود متقوم و برسد باالتر رتبه به اگر البته. است
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 سهم نظام آن در حتما گيرد يم شكل او يبرا كه ياخالق نظام آنجا در) داد شكل را ينظام جهت آن محور
 امر اين كه باشيد داشته توجه بايد البته. دارد نقش نظام آن يگير شكل در او يگير جهت و دارد يتأثير
 كه است اين دانيدمعنايش يم حاكم ها برانگيزه را متقوم يگير جهت كه يآنجاي از ييعن باشد، يم مهم بسيار

 جهت با تنافر بلكه نداريم، بالذات تنافر اينكه يا و داريم متقوم جهت به تالئم بلكه نداريم بالذات تالئم ما
 ) بوديم كرده بيان قبال را مطلب اين كه( داريم متقوم

 )فاعل مرز و حد پيدايش مرحله( تمثل تبدل، تكيف، پيدايش دوم مرحله -٢/٢ 
 كه يفاعليت با حال. آيد يم فاعليت نظام در حساسيت اين با كند، يم پيدا حساسيت فاعل اينكه از بعد

شود و هم  نظام واليت و تولي سهيم مي نسبيت در هم ييعن كند، يم پيدا يتكيف و تبدل تمثل، كند يم
 كند يم پيدا مرز و حد حكومتش و پذيرش ميزان ييعن گيرد يم فرم فاعليتش. گيرد يم فرم خودش فاعليت

 حول را او توليش و واليت بين نسبت ديگر تعبير به. شود يم مشخص محكوميتش، و حاكميتش منزلت و
 .كند يم متكيف داشته اخالق در كه يگير جهت

  نسبيت در فاعل حضور يمعنا - ٢/٢/١ 
 و واليت بين نسبت در» ينفسان كيف« بگوئيم كه است صحيح گيرد يم فاعل كه يفرم اولين در بنابراين

 با و كرده پيدا اراده نفوذ يا دامنه يك در بگوئيم كه هست صحيح همچنين و شده پيدا او يبرا يتول
 .است شده عالم ميدان آن در و دامنه آن در) اش يتصرف حضور با هم آن( حضورش

 شود؟ يم تمام حضورش مرتبه، اين در عامليت به آيا ييعن باشد، تصرف از قبل ولو ييعن): س(
 .باشد نكرده درست هم را يءا يش اينكه ولو منصب در شود يم تمام حضورش): ج(
 كند؟ يم پيدا هم اشياء در حضور ييعن منصب در حضورش آيا): س(
 .هستند تسخيرش تحت اينكه يمعنا به حضور): ج(
 .كند يم پيدا حضور كه است اين معنايش عامليت است، حضور بله): س(
 .باشد نكرده تبديل در يا اراده ولو است حاضر آنها در و هستند، مسخرش ييعن دارد حضور): ج(
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 .است داشته عامليت مرتبه در آنها يهماهنگ در اراده از مرتبه يك ييعن): س(

 چيز و كند يم اراده هم بعد البته. است كرده پيدا حضور كه است اين معنايشاي كه داشته  (ج): همان مرتبه
 . كند يم درست هم را يديگر

 حضور آنجا. شود يم گفته آنجا در كه است يحضور يمعنا آن از وسيعتر يخيل حضور از يمعنا اين بنابراين
 اينگونه ييعن شده هم متكيف ينفسان كيف اينجا در البته باشد، يم نفس خود يبرا ينفسان كيف يمعنا به

 خودش بين كه يا رابطه ايجاد نحوه به توجه با ييعن... را فاعليت خود گيرد يم قرار كه نسبيت در كه نيست
 تواند يم بود، گرفته شكل يحساسيتهاي و بود كرده پيدا كه يمتقوم جهت به توجه با و بود شده موال و

 موال حضور يتقاضا و كند، پيدا يتول يگير جهت آن با متناسب ييعن نظام در فاعليت. بكند نظام در فاعليت
 هم مادون در تصرف صورت اين در كه كند پيدا او يقانونها ييعن او يسرپرست كيفيت به يتول و كند را
 موالست يسرپرست كيفيت كه قوانين طريق از موال به اش يتول رتبه اين در بنابراين. بدهد انجام تواند يم

 واليت ابزار به اش يتول كيف در حاال يول كند يم تصرف خودش تعلق در اول رتبه در ييعن. گيرد يم صورت
 .كند يم رفتص موال

 است؟ اوليه تصرف آن از غير تصرف اين آيا): س(
  نظام به ثانويه يتول و است محور به فاعل اوليه يتول -٣ 
 از پذيرش از صحبت بلكه نيست محور شخص از صحبت ديگر كند يم واليت نظام در كه يتصرف اين در): ج(

 .اند شده واقع نظام در اين از باالتر يها رتبه در نفر ٥٠٠ مثال است، نظام
 نگيريم؟ نظام به(س): جرا از اول هم تولي را 

 نه و شود يم واقع فقط آنجا در پرستش. باشد يم فاعليت در محورها ترين يمحور به او يتول عميقترين): ج(
 زيرا پرستد، ينم را نفر ٥٠٠ اين او اما هستند، او دست باال نفر ٥٠٠ فاعليت نظام در ديگر، مراحل در

 .سازد يم را اخالقش كه يكس يبرا هم آن شود، يم واقع ييك يبرا تنها پرستش
  نظام يا محور به يتول شروع تفاوت -٣/١ 
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 .هست متعال يخدا رحمت به يتول فقط يتول آن بلكه بگوئيم نبايد هم محور به يتول پس): س(
 است مشكل است مطرح متعال يخدا رحمت كه كجا هر در كه داشت توجه بايد اما است، درست بله): ج(

 را) ص(اكرم پيغمبر توانيد ينم پرستيد يم كه را خدا شما ييعن باشد،) ص(اكرم ينب از مستقل بگوئيد كه
 .باشد ينم ذينفع بشود فرض كه يتوجه هر و رب يا اهللا يا صورت اين در زيرا بگذاريد كنار

 .بگذاريم كنار توانيم ينم هم را نظام بشود ياينطور اگر): س(
 .است آسمان تا زمين از فرق خير،): ج(
 .باشد نظام به يمتك بايد حتما ببريم بكار پرستش اين در بخواهيم كه را يادبيات هر واقعا ييعن): س(
 مگر كه كنم يم سؤال من. گوئيد يم را يروح حاالت يكجا و كردن فكر يكجا و گوئيد يم را ادبيات يكجا): ج(

 اما آيد ينم بوجود) ص(اكرم ينب غير يبرا» يتصرف فاعل« بيائيد؟ بوجود توانيد يم شما آيا او شفاعت بدون
شود براي جنابعالي  بيايد، مثال مي بوجود تواند يم هم) ص(ينب غير يبرا ييعن نيست اينگونه» يتبع فاعل«
 چه هر بشود، درست بودن خليفه يكس هر يبرا كه نيست اينگونه يول بشود، درست نوار مثل يچيز كي

. باشد يم است سلم و آله و عليه اهللا يصل اكرم ينب كه الهيه خالفت مقام پرتو مختص بشود درست خليفه
 مختلف انحاء به تبعيت اين البته. پرستيد را خدا توان ينم) ص(اكرم ينب از تبعيت سايه در جز بنابراين

» عظمته جلت خداوند« به تعلق ييعن. باشد يم تكوين مرحله در تبعيت آنها از ييك كه بشود واقع تواند يم
 اصال هم يكبار و رود يم راه يكس سر پشت انسان يكبار. باشد يم متعال يخدا به) ص(اكرم ينب تعلق پرتو

 كه گوئيم ينم ما. باشد داشته يعيب كه كنم ينم گمانرا  اين و است شده خلق يديگر كس يبرا وجودش
. ندارد يضرر هيچ هم ايشان بودن طريق كه گوئيم يم ما بلكه بشود شرك تا است ما معبود) ص(اكرم ينب

 يخدا كه يايجاد در اينكه آن و باشد يم قويتر هم ديگر ادله از كه باشد يم يديگر دليل مطلب اين بر البته
 ييعن است، بوده ايجاد اين در واسطه هم) ص(اكرم ينب كه ايم كرده پيدا او رحمت به تعلق ما كرده متعال

 ما به رحمت رسيدن در بودنش واسطه كه ندارد معنا شود يم خلق او يبرا هم يوقت و شده خلق او يبرا
 شفاعت بدون كه نداريم يچيز ما و باشد يم شفاعت در واسطه) ص(اكرم ينب بنابراين. بشود گرفته ناديده
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 و باشيم شده خلق او يبرا هم باصطالح كه هست بنا اگر ديگر عبارت به. شود قبول مستقيما) ص(اكرم ينب

 .باشد يم محور طريق از كه است يطبيع بشويم حق رحمت به نائل او شفاعت به هم
 مادر و پدر از تگونه كه محب مختلف دارد. يعني همان سطوح» تعلق و يتول« كه است اين صحبتمان بنابراين

 بايد تعلق اول مرحله ما نظر به كه باشد، يم همينگونه هم تعلق دارد، مختلف سطوح جامعه واليت تا گرفته
 .آئيم يم نظام سراغ به كه است تعلق آن براساس اصال و باشد نظام به اينكه نه و باشد محور ترين يمحور به
 به تعلق اول از چرا ديگر تعبير به است؟ شده واقع نظام به تعلق: گفت شود ينم هم اول از آيا ييعن): س(

 هم بسيط تعلق ديگر و باشد يم درونش هم محور به تعلق شود واقع نظام به تعلق اگر زيرا نشود؟ واقع نظام
 .باشد ينم
 .هست يتبع فاعل تنها ايشان كه) تصرف از قبل( كار اول در): ج(
 .بدهد انجام را فعل خواهد يم كه است يا مرحله آن در صحبت): س(
 محور توسعه دليل به نظام خلق - ٣/١/١ 
 نظام( است نظام موضوعش آيا چيست؟ فعلش اولين موضوع بدهد انجام را فعل خواهد يم كه حال): ج(

 خودش آينده ينسب محور دارد خودش حقيقت در كه يتصرف در شخص نظام؟ در تصرف يا) خودش يدرون
 كند يسرپرست را خودش و بكند يتصرف عمل و يواليت عمل خودش در خواهد يم حقيقت در ييعن. شود يم

 يمتصد را واليت تصرف، حوزه اولين در ديگر تعبير به. شود يم موفق و حاضر متقوما يسرپرست اين در كه
 سعه يدارا شخص تدريجا ييعن كند، يم پيدا انبساط تدريجا تصرفش قدرت در ما نظر به البته. شود يم

 كار اول در كه نيست اينگونه بنابراين. شود يم واقع يتدريج يتول و واليت دامنه توسعه و شود يم پذيرش
 .باشد داشته هم را كار آخر

 .شود يم واقع يگوييم تدريج (س): نه ما هم مي
 اول بايد آيا ييعن باشد؟ بايد نظام قسمت كدام با متناسب اش مرحله اولين شود يم واقع يتدريج اگر): ج(

 باشد؟ داشته يتول ،يول ترين پائين به دهد يم تشكيل كه را يا حوزه در بيايد
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 عبارت به. دارد يمراتب هم نظام خود به يتول كه داشت توجه بايد يول باشد، نظام به اول يتول خير،): س(

 اما است نظام به يمتول كار آخر تا اول از ييعن دارد، يمراتب نظام به يتول اما شود، يم واقع توسعه اينكه ديگر
 است نظام در اول از. بشود آغاز فاعل يك از بايد كه نيست اين معنايش توسعه لذا. دارد مراتب نظام به يتول
 بگوئيم شود ينم كه است اين هم ما فرض زيرا بگوئيم؟ اينگونه كه دارد ياشكال چه. دارد هم نظام به يتول و

 .است شده خلق محور يبرا فقط شود يم خلق يفاعل يك يوقت نظام، توسعه در
 ؟يتبع يا يتصرف فاعل فاعل، كدام): ج(
 .شود يم واقع نظام توسعه در اگر): س(
 خلق تابع يبرا متصرف اينكه نه ميشود، خلق متصرف يبرا فقط متصرف شود يم واقع نظام توسعه اگر): ج(

 .بشود
 يول است، صحيح مطلب اين كنيم، نگاه كه قدم اول از ييعن. نيست محور فقط اين در متصرف يول): س(

 .شود يم خلق نظام توسعه با متناسب بشود خلق كه يفاعل هر كرد، پيدا توسعه نظام اينكه از بعد
 .محور حول نظام توسعه با متناسب): ج(
 و ندارند يتأثير سهم هيچ بقيه و شده خلق محور يبرا تنها كه بگوئيم شود ينم يول است معلوم بله،): س(

 به ربط و دارد محور به ربط فقط بگوئيم اينكه مگر ندارد، نظام هشود بگوييم كه تولي ب هم دارند نمي اگر
 .ندارد نظام

 به نسبت اما دارد، نظام به ربط حتما كه اش يتبع فاعليت اصل ييعن دارد، حتما نظام به ربط خير): ج(
 خالفتش منزلت كه بگوئيم بايد اينگونه آيا كه كرد يبررس بايد باشد، خالفتش منزلت كه اش يتصرف فاعليت

 به يتول كار اول بگوئيم اينكه يا و گذارند؟ يم اثر همه بر و شود يم متأثر همه از كم سطح در ولو بالفاصله
 به گيرد؟ يم شكل اش سلطه و يتول و واليت كند، يم فاعليت كه مختلف مراتب در تدريجا و دارد نظام محور
 كيفيات در حضور يا و شود يم كيفيات به متكيف و عالم شخص اين كه بگوئيم توانيم ينم كار اول ديگر تعبير
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 اش رابطه و تعلق بتواند كار اول اگر است؟ نافذ يسطح چه در او اراده كه كنيم يبررس بايد بلكه كند يم پيدا

 .بكند معين خدا خلق با را اش رابطه تواند يم كند معين خدا با را
 بايد حتما بگوئيم اينكه يول باشد يم ديگر بحث است مطرح موضوع اصل يك عنوان به مطلب اين اگر): س(

 يك عنوان به ما حال به تا كه است اين رسد يم نظر به آنچه. داريم بحث آن پيرامون ما شود، شروع اينگونه
 برايش سپس و كند يم پيدا متعال يخدا به نسبت يتول ابتدا انسان كه بوديم پذيرفته موضوع اصل

 .باشد يم نظام به يتول طريق فرمائيد يم شما كه آنگونه حساسيت اين كه شود يم پيدا حساسيت
 محور به يتول دليل به نظام در حضور قدرت - ٣/١/٢ 
 ...بله،): ج(

 نظام از يتأثر اصال مرحله اين از قبل تا يول شود يم پيدا نظام به يتول عد(س): يعني از اين مرحله به ب
 .ندارد

 حضورش بين ما ديگر عبارت به. ندارد تأثر تصرفش، اما باشد، يم يتبع فاعل قبيل از تأثر ديگر تأثرش): ج(
 كه( اش اراده با و) باشد يم چيزها اين و سنگ و خاك و گچ و گل مثل كه( اش يتبع فاعليت با نظام، در

 چيست؟ نظام اوليه حد كه ببينيم خواهيم يم ما ابتدا در بنابراين. گذاريم يم فرق) نيست قبيل آن از اش اراده
 اگر. كند يم پيدا» توسعه« نظام آن» شدت« از كه است» كيفيت اولين« و» جهت« ،»تقوم« نظام اوليه حد

. باشد همين عين بايد هم يفاعل هر اوليه حد است تقوم توسعه به و اشتداد به و نسبت توسعه به نظام توسعه
 اولين يول هست فاعلها از مؤخر و شود يم ايجاد فاعلها وسيله به نظام كه است درست ديگر عبارت به

 حد هميشه حد اين آيا كه است اين سؤال بنابراين. است» تقوم« گذارد يم را نظام اول سنگ كه يفاعليت
 توسعه در يتصرف فاعليت ورود حد كه است اين آيد يم ما بنظر كه آنچه است؟ دفعه يك حد اينكه يا است
 .باشد يم» تقوم« نظام



٤٢   ······························································································································································   
 نظام به متقوم فاعليت تا كه است درست واال كنيم شروع دو از را تقوم چرا كه است اين مهم مسئله): س(

 ورودش كه است اين ما سؤال اما شود، ينم نظام وارد فاعليت اين نشود، فاعليت اين به متقوم نظام و نشود
 بشود؟ شروع دو از چرا

 .كند يم پيدا نظام در حضور قدرت او به تقوم با و يتصرف فاعليت به ،يتول با كه بگوئيم خواهيم يم ما): ج(
  ؟كند. آيا اين درست است نظام پيدا مي در حضور قدرت نظام، به يتول با گوئيم يم ما): س(
 اما شود، يم نظام از متأثر باشد داشته نظام به تعلق ابتدا در اگر اش، يتصرف فاعليت كه است اين فرض): ج(

 در وارد محور، به تعلقش و محور طريق از ديگر صورت اين در است، نظام محور به تعلقش خير، گفتيد اگر
 نظام در كه) خودش زور به نه( است محور قدرت به ييعن نظام، كل به تعلقش طريق از نه و شود يم نظام

 .كند تصرف تواند يم
 به گوئيم ينم ييعن دارد؟ ياشكال چه كند، تصرف نظام در تواند يم كه است نظام قدرت به: بگوئيم اگر): س(

 به يتول يمعنا بلكه كند، تصرف خودش قدرت به كه نيست اين نظام به يتول يمعنا اصال و خودش قدرت
 صحبت دارد محور نظام اينكه البته. كند تصرف محور به يتول نه و نظام به يتول طريق از كه است اين نظام
 .است يديگر

 كه يفاعليتهاي تك تك به يتول ابتدا بگوئيم اينكه ييك. كرد يبررس شود يم شكل سه به را نظام منطقا): ج(
 كه است اين هم فرض يك. بگيرد شكل نظام آنها قدرت با همراه سپس و شود يم پيدا هستند نظام بر سابق

 تأثيرها سهم جمله از كه دارد يمختلف يتأثيرهاي سهم وحدت آن كه كند پيدا تعلق ،يوحدت يك به بگوئيم
 قدرت با سپس و كند يم پيدا تعلق نظام محور به ابتدا بگوئيم كه است اين هم آخر فرض. باشد يم محور
 .كند يم پيدا جا و شود يم نظام در وارد نظام محور

  عالم محور به شفاعت بودن يمنته - ٣/١/٣ 
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آن  و باشد يم سوم فرض به نسبت) بگويم صريح توانم ينم ام نكرده يبررس دقيق چون( يضمن تاييد يك البته
 ايشان به يمنته هم خلقت اينكه كما شود يم) ص(اكرم ينب به ينتهكه در نقل داريم كه شفاعت م اين

 .شود يم نائل ايشان شفاعت به و شده خلق ايشان يبرا و شود يم
 در نه( باشد نظام به يمتول ابتدا از ايشان كه يصورت در اينكه آن و داريم هم يمنطق بحث يك اينجا در البته

 پيدا هم با هردو» علم« و» انگيزه« كند يم پيدا كه يتقوم و تغيير اولين در) تصرف يابتدا از و تصرف
 .تدريج نه و دارد را دفع يمعنا شدن پيدا اين كه شوند، يم
 شوند؟ پيدا هم با علم و انگيزه چرا): س(
 شما كه شود ينم واقع يدوم مرحله ديگر شد نظام وارد نظام به متقوما و كرد پيدا نظام به يتول يوقت): ج(

 يرو را خودش كار هم نظام و كرده را فعاليتش او كه زيرا كند يم فعاليت نظام در دوم مرحله اين در بگوئيد
 .است داده انجام او
 .است يتول از غير فعاليت): س(
 اين و باشد نظام به متعلق اينجا در كه اينست هم فرض بكند؟ فعاليت تعلقش نسبت در كه نشد بنا مگر): ج(

 .است داده انجام تعلق نسبت در را فعاليتش
 اين به مشروط تعلق نسبت در فعاليت. است جايگاه تعيين در فعاليت از غير تعلق نسبت در فعاليت): س(

 فعاليت از غير تعلق كيف در فعاليت ديگر تعبير به. بشود پيدا رتبه دو تا بگيريم محور را طرفش ما كه نيست
 .شود يم درگير فاعلها با بعد و كند يم تصرف نظام به تعلقش كيف در اول لذا است تعلق از بعد

 در كه است اين فرض. ميباشد دوم موضوع يبرا يجاي چه ديگر كرد فعاليت تعلقش كيف در متقوما اگر): ج(
 .داشت يتقوم يك و) باشد نظام طرف از بايد تأييد البته(مرحله سوم، يك دعايي و يك تأييدي 

 دارد؟ ياشكال چه كرد پيدا نظام به تقوم اگر): س(
 بنابراين. است شده تعيين نظام در» منزلتش« ديگر كند يم پيدا نظام طرف از» عامليت« كه يوقت): ج(

 .است عمل يك خودش نيت ولو باشد يم سابق نيت و متأخر قطعا علم و انگيزه
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 و كند يم پيدا يتول حساسيت به ابتدا كه بگوئيم و نگوئيم هم اينگونه ما اگر كه است اين من عرض): س(

 پيدا هم با دفعه يك علم و انگيزه بگوئيم بايد صورت اين در شود يم معين نظام در فاعلها به نسبتش سپس
 .شود يم
 اش يفطر وضعيت ميزان ديگر دهد تغيير را درونش و بشود متقوم و كند پيدا موال با رابطه اگر چرا؟): ج(

 را برخوردش قدرت و تأثرش ميزان اش يفطر وضعيت كه است درست صورت اين در كه شود يم معين
 .است نشده پيدا نظام در يتول هنوز هم باز يول دهد، يم نتيجه

 را همين هم اينجا در ديگر عبارت به شود؟ ينم معين يا شود يم معين نظام به توليش حد آيا ييعن): س(
. شود يم معين يتول نسبت يك يا مرتبه هر در كه دارد يمراتب نظام به يتول بگوئيم ييعن بگوئيم، توانيم يم

 و كنيم يم درست رتبه دو آنجا در محور؟ به يا است نظام به يتول بگوئيم ما كه كند يم يفرق چه بنابراين
 حساسيت نظام اصال. شود يم پيدا» حساسيت نظام« سپس و كند يم پيدا» محور به يتول« ابتدا گوئيم يم

 نظام؟ به توليش نحوه ييعن حساسيت نظام آيا چه؟ ييعن
 كرده پيدا ياثرپذير ومنزلتي كه از قدرت و از اثرگذاري  و وضع اين با ايشان ييعن» حساسيت نظام): «ج(

 .كند فعاليت نظام در و برود تواند يم حاال
 مرتبه ييعن كند، يم پيدا نظام به يتول ابتدا گوئيم يم ما. بگوئيم خواهيم يم همينگونه هم اينجا): س(

 مرتبه در كه دارد ياشكال چه بنابراين كند يم فعاليت سپس و شود يم معين نظام از اش ياثرپذير و ياثرگذار
 حساسيت نظام، به يتول با بگوئيم كه دارد يفرق چه ديگر عبارت به شود؟ يم درست حساسيت: بگوئيم اول

 اولش يتول در كه بگوئيم نتوانيم چرا شود؟ يم درست حساسيت محور، به يتول با بگوئيم يا و شود يم درست
 گيرد؟ يم شكل حساسيتش نظام، به
 به است شده اضافه كه هست دانه يك اين. كنم يم عرض خدمتتان ديگر زاويه از را بحث من ببينيد): ج(

 يچيز چه كثرت در اصل كه است اين من سؤال حال. است شده اضافه كثرتها به يكثرت يك ييعن بقيه،
 است؟ بوده كل از شروع يا بوده محور از شروع آيا بوده؟
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 فقط اينكه نه شود يم واقع» كل توسعه« ديگر شد حاصل كل كه بعد يول بوده محور از شروع بله): س(

 محور مال فقط اين بگوئيم و ببريم را فاعلها توان ينم شود، واقع كل توسعه اگر ييعن. شود واقع محور توسعه
. شود يم خلق نظام به منصوب هم اول از و است كل توسعه ديگر بلكه. باشد يم بقيه مال فقط هم اين و است

 .ندارند تأثير سهم اصال و جدا شوند، يم خلق محور يبرا كه يفاعلهاي كه بگوئيم توانيم ينم ييعن
  اين بشود، آغاز محور از ييعن وحدت از توسعه اگر حال باشد» محور« توسعه در اصل كنيد فرض خير،): ج(

  آيد آيا بگوييم... سؤال پيش مي
 .شود يم آغاز نظام از بلكه شود ينم آغاز هيچوقت هم هدف از): س(
 ...است نظام يك يدارا كه يمحور از): ج(
 ...است نظام اول از خودش واال است محور توسعه به نسبت): س(
 ...كه ينظام نه ولكن است نظام خودش): ج(
 از ديگر يول شود يم آغاز است نظام آن خود محور كه يمحور از بله. شود ينم آغاز محور از بنابراين): س(

 .شود يم آغاز نظام يك
 و يدوم با شود يم اضافه كه يچيز اولين اين كه است اين ما سؤال حاال. شود يم آغاز حاكم اراده يك از): ج(

 محور به متعلق ابتدا در شود يم اضافه كه يكثرت هر آيا ييعن ندارند؟ يا دارند يفرق يچهارم و يسوم
 كند؟ پيدا محور به تعلق اول كه است اين يتصرف فاعليت تكون شئون از آيا ديگر عبارت به شود؟ يم
 نظام به يتول تواند يم هم سپس و شود يم خلق نظام به متعلق بلكه نداريم، يزمان اول ما اينجا در): س(

 .باشد داشته
 است؟ خالفت نظام به يمتول اين خالفت و تصرف قدرت آيا): ج(
 واقع نظام از خالفت: گوئيم يم اش يخارج تصرفات در چطور ييعن. دارد نظام از خالفت و است نظام در): س(
 چرا ديگر عبارت به. بگوئيم همينگونه هم ديگرش تصرفات مورد در باشد ينم محور از خالفت تنها و شود يم

 نظام به يتول در كه فرمائيد يم هم شما خود را نظام به يتول در هم اش يذهن و يروح تصرفات كه نگوئيم
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 اگر ييعن شود، يم پيدافرماييد كه در تولي به نظام  اش را خود شما هم مي شود؟ البته تصرفات ذهني پيدا مي
 اينگونه ديگر تصرفات چرا پس كند، يم معين نظام به يتول در كند، يم معين هم را خودش نسبيت بخواهد
 نباشند؟

  علم پيدايش منزلت) محور به يتول مرتبه از بعد( نظام به يتول -٣/٢ 
 .باشد واليت و يتول بين نسبت در حضور): ج(
 .ندارد هنوز نظام به يتول هم علم مرتبه در فرمائيد يم ييعن): س(
 .دارد يتول بله): ج(
 خودش رتبه اين در را نظام به توليش! نه يا كند؟ يم فعاليت نظام به يتول با و دارد نظام به يتول آيا): س(

 كند؟ يم ايجاد
 يتول به را» نسبتش« ييعن كند، يم ايجاد را» واليتش و يتول« كند يم كه يفاعليت با رتبه اين در خير،): ج(
 .كند يم ايجاد يتول و واليت نظام در واليت و
 نيست؟ نظام به توليش پيدايش مرتبه آنجا آيا باشد؟ يم حساسيتهاچه پيدايش مرتبه آن پس): س(
 .باشد يم همينجا در هم فرقش است محور به توليش كه بگوئيم خواهيم يم آنجا در): ج(
 .است» محور به يتول« فعل آن فرمائيد يم كه دارد يفعل يك حساسيت پيدايش): س(
  يبيرون نظام و يدرون نظام پيرامون يتوصيف -٣/٣ 
 .دهد يم شكل را خودش يدرون نظام و كند يم پيدا تقوم بعد): ج(

 شود؟ يم معين هم بيرون از ساسيتش(س): نظام دروني! يعني آيا ح
 هست؟ داخل به ارتباط موجد يا است خارج با ارتباط موجد االن، موجد آيا است اين مهم نكته خير،): ج(

 .شود يم معين هم خارجش با رابطه در وضعيت شود يم معين داخليش ارتباط ايجاد چند هر البته
 .نيست روشن تعريفش يخيل خارج و داخل اين): س(
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 دارند مستقيم يتول كه يآنهاي كه است اين كنيم صحبت آن پيرامون بايد كه يتعريفهاي از ييك): ج(
 .شوند يم خوانده» خارج« دارند مستقيم غير يتول كه يآنهاي و شوند، يم خوانده» داخل«
 محور؟ به يتول ييعن مستقيم يتول): س(
 هم يعال حضرت ساعت و دارد شما از يتول نحوه يك شما دست ييعن. باشد يم اراده به مستقيم يتول نه،): ج(

 .دارد شما از ديگر يتول نحوه يك
 كه نيست بنا زيرا كنيم معين را مستقيم مرز بايد ييعن. بمانيم توانيم ينم ما جا هيچ مستقيم، وقت آن): س(

 .نخورد واسطه ديگر كه برسيم يجاي يك به ما
 و يذهن و يروح نظام در ديگر عبارت به. هستيد يمحور فاعل تان اراده و حضورتان به نسبت شما ييعن): ج(

 انگشتر و خانه و كاله و كفش يرو يول كنيد، عمل توانيد يم مستقيم نسبت يك به خودتان يشخص و يعين
 تأثير سهم شما كه يواليت حوزه در ييعن. كنيد عمل جامعه با يهمراه با هستيد مجبور آخر يال و ماشين و

 حداكثر حاال هستيد مجبور نداريد حداكثر كه يآنجاي در يول نيستيد مجبور حداكثر آن در داريد يحداكثر
 كجاست؟ شما تأثير

 .است متفاوت(س): معناي آبا واسطه و بي واسطه با حداكثر و حداقل 
 ميدان يك يفاعل هر ييعن. باشد يم فاعل هر يبرا حداكثر همان اينجا در» مستقيم« يمعنا و منظور): ج(

 .دارد تأثير نسبت حداكثرِ
 است؟ كمتر تأثيرشان سهم فاعلها بقيه ييعن است حداكثر): س(
 كمتر يخيل فاعليت نظام به نسبت تأثيرشان سهم فاعلها بقيه يسرپرست در ييعن است، كمتر يخيل): ج(

 .است
 در يفاعل هيچ تأثير سهم ييعن بگوئيم، توانيم ينم محور به نسبت توسعه، از مرتبه هيچ به نسبت اينرا):س( 

 محور يباال تأثيرش سهم شده، خلق محور يبرا اگر ديگر عبارت به. باشد ينم بيشتر محور از يا مرتبه هيچ
 .باشد ينم محور از بيشتر تحققا تأثيرش سهم يا حوزه هيچ در و باشد تواند ينم
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 باشد؟ يم كجاها در كمترينش و كجاها در شما تأثير سهم بيشترين حاال،): ج(
 و فاعل اين تأثير سهم بين بار يك و كنيم يم يسنج نسبت فاعل يتأثيرها سهم خود بين بار يك): س(

 تأثير سهم محور به نسبت يفاعل هيچ باشد اينگونه اگر كنيم يم يسنج نسبت ء يش يك در نظام تأثير سهم
 .ندارد يبيشتر

 كجاها در تأثير سهم يول دارد، تأثير سهم عالم در فاعل يك عنوان به ايشان كه است واضح مطلب اين): ج(
 فاعل اين يجاهاي يك در كنيد نگاه كه شخص اين افعال و پرورش در ييعن باشد؟ يم دارا را حد بيشترين
 .دارند را اثر حداقل يجاهاي يك در و دارند را اثر حداكثر

 نسبت به زيرا است خارج كجا تا و داخل كجا تا بگوئيم مثال كرد، معين نتوا (س): ديگر اين مرز را نمي
 گوئيم، يم خارج را آنجا تا گوئيم يم داخل را اينجا تا بگوئيم و بگذاريم قرار اينكه مگر رود، يم جلو همينگونه

 متفاوت مختلف يها حوزه در فعل يك تأثير سهم كه است درست ييعن. شود يم تعريف يك ديگر اين كه
 ...بشوند جدا ذاتا هم از يجاي يك اينكه اما است

 دارد شما شخص به تعلق مستقيم كه را يچيزهاي يك كنيم مطرح را مسائل و بيائيم پائين تك تك حاال): ج(
 ...نظام در ولو

 آينده در مستقال بحث يك موضوع عنوان به را موضوع اين و كنيم جمع را بحث اينجا تا خواهيد يم): س(
 . كنيم طرح

 .شود طرح يمستقل بحث در موضوع يك عنوان به كه ندارد يعيب): ج(
 .نرسيديم هنوز يشناس جامعه بحث به ما بنابراين): س(
 يآسان به برسانيم يجاي به را نظام بحث اگر لذا و باشد يم نظام بحث يشناس جامعه بحث يابتدا): ج(
 .بپردازيم يشناس جامعه بحث به توانيم يم
  يجمعبند -٤ 
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 اينجا از تصرف كه فرموديد. دهم يم انجام فرموديد كه يمباحث از ياجمال يبند جمع يك من بنابراين): س(

 پيدا موال به تنها شخص اين فاعليت تقوم اينجا كه شود يم پيدا فاعل به يتول يك ابتدا كه شود يم آغاز
 ...تقوم اين محصول سپس. شود يم

 انجام تصرف عمل در فاعلها به اين» ارتباط توسعه« نظام در كثرت سعه(ج): يعني عين پيدايش خود تو
 يتصرف عمل در شود يم واقع نظام اصل در كه يا توسعه عين» نيابت و خالفت« منزلت در ييعن. گيرد يم

 يخيل صورت به را احتمال اين( شايد البته. برسد خودش كمال غايت به تا شود يم واقع هم يتصرف فاعل يك
 اگر ييعن. بشود ديگر عالم به منتقل عالم اين از تصرفاتش، بلوغ به رسيدن از پس) بنويسيد كنارش يجزئ
 است مختلف يكس هر يبرا فعاليت ميزان( يا مرتبه هر در ٤.بگذاريم اسم خالفت توسعه عالم را دنيا عالم اين

 همرحل آخرين تا يشخص اگر دارد مختلف مراحل و سطوح كه) دارد شخص واليت و يتول ميزان به يبستگ و
 .شود يم منتقل ديگر عالم به عالم اين از ديگر برسد، تصرفش ظرفيت بلوغ به و برود پيش

 عالم ديگر عالم آن آيا ييعن نكنيم؟ فرض برايش يبعد توسعه ديگر ما كه است اين معنايش اين آيا): س(
 نيست؟ توسعه

 آن در ،)نيست خاطرم در بودم نوشته قبال كه را يچيز من االن( باشد بايد يديگر عالم يقينا عالم آن): ج(
 حركت حال در آنجا كند يم پيدا اينجا كه را يشتاب نرخ همين ييعن. نيست بالمره توسعه، از نحوه اين عالم
 .شود يم تمام اينجا شتابش نرخ و است

 بعد و كند يم پيدا محور به يتول ابتدا كه گوئيم يم اينگونه كنيم يبند جمع بخواهيم اگر حاال): س(
 و باشد يم متقوم هم جهت اين كه است» يجهت« يدارا حساسيت اين كه كند يم پيدا» تقوما« حساسيت

  كند. تأثرش را معين مي نحوه
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 .باشد يم تقوم محور حول حساسيت): ج(
 كيف يول شود نظام به يمتول تواند يم ديگر كه است اين معنايش كرد پيدا كه يحساسيت بعد بله،): س(

 .نيست معين هنوز نظام به اش يتول
 .نيست معين هنوز بله،): ج(
 .باشد داشته نظام به يتول در فاعليت تواند يم كه است اين معنايش): س(
 .است درست): ج(
 برايش حال تا هم نظام از نيابت لذا نداشت، معنا برايش نظام به يتول در فاعليت اصال تابحال، ييعن): س(

 .نبود نكرده پيدا يوجه
 ...نخير): ج(
 نحوه كه است اين هم» علمش« يمعنا و بكند پيدا نظام در فاعليت ينسبت به تواند يم امداد با ييعن): س(

 .محور به نه و كند معين نظام به خودش فاعليت به را واليتش و يتول
 .است درست): ج(
 .است محور به توليش از بعد نظام، به نسبت واليتش و يتول رتبه): س(
 .شود يم معين اوصافش محور به نسبت است، درست): ج(
 .گيرد يم صورت نيابت به هم نظام به توليش يحت كه است اين معنايش ييعن): س(

  (ج): احسنت.
 .باشد مستقل هم نظام به يتول در كه نيست اينگونه ييعن (س):

 .است خليفه حال اين با يول باشد يحيوان است ممكن بودنش خليفه شكل البته است،» خليفه): «ج(
 .است خليفه و يمتول ظرفيتش در دارد نظام با كه يگر معامله و ستد و داد در خالصه ييعن): س(
 .احسنت): ج(
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 از ينيابت يك بنابراين. است خليفه نظام از نيابتش نحوه در هم و نظام به توليش نحوه در هم ييعن): س(

 هم را توليش و باشد يم تصرفاتش از اعم نيابت آن كه شود يم معين» پرستش« آن در كه دارد محور
 آن تابع طبيعتا ديگر هم نظام از خالفتش لذا و گيرد يم صورت نيابت به هم توليش بنابراين. پوشاند يم

 بشود؟ خليفه نظام طرف از چگونه اينكه اما. است خالفت
 ييعن شود، يم متعدد موضوعش پرستش باشد اين از غير اگر) شوم يم رد و كنم يم يا اشاره منطقا): (ج(

 گرفتن قرار طريق قابل نه و پرستش قابل نه كل اينكه حال و پرستيد يم را يكلّ يك) استغفراهللا( شما ديگر
 هم يبحث يك اينجا در البته. باشد يم باطل گفت خدا بنده آن كه الكل يف الكل حكومت لذا و باشد يم

 به. شود يم محور به يمنته اداره آن حتما كند يم اداره نظام خود گويند يم كه هم ينظامهاي آن در كه هست
 واال است آورده ميان به او را تفكرات و حرف اين و است كرده يباز حقه اينجا در شيطان ديگر عبارت

 .ندارد يدرست ريشه يدموكراس و يمردم حكومت
  

المعلَيكُم والس ة ومحاللّه ر ركاتُه وب  





  
 )ياجتماع علم يا نسبيت( علم يشناس جامعه

  چهارم و پنجمجلسه 
 ٢٠/٩/١٣٧١ و  ١٨/٩/١٣٧١

  يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد
 )ياسالم علوم فرهنگستان دفتر( يمبنائ تحقيقات گروه: تنظيم 

  جامعه توسعه و گيري شكل اساس عنوان جلسه:
  

 : فهرست   
 ١...تمايالت محور واليت نظام - ١
 ١)...ياجتماع تمايالت( جامعه در يول تصرفات موضوع - ١/١
 ٢...يول تصرفات در قانون منزلت -  ١/١/١
 ٣...رفتار - افكار - حاالت در ميل بودن يجار -  ١/١/٢
 ٥...گيريها جهت محور يتول نظام -  ٢ 
 ٧...جامعه پيدايش مراحل پيرامون يتوصيف -  ٣ 
 ٧...تصميم پيدايش مرتبه - ٣/١
 ٧...حساسيتها پيدايش مرتبه - ٣/٢
 ٨...علم و نسبيت پيدايش مرتبه - ٣/٣
 ٩...فرهنگ اوليه حد جهت، و» يتول« -  ٣/٣/١
 ٩...سياست اوليه حد ظرفيت، -  ٣/٣/٢
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 ١٠...اقتصاد اوليه حد عامليت، - ٣/٣/٣   
 ١٠...محور در حب توسعه مفهوم و معنا - ٣/٤
 ١١...ظرفيت توسعه تبعيت به يگير جهت توسعه يچگونگ -  ٣/٤/١

 ٢٠/٩/١٣٧١  - - - -  -  - - - - ٥  جلسه
 ١١...توسعه مكانيزم پيرامون يتوصيف -  ٤ 
 ١١...حساسيتها پيدايش مرحله - ٤/١
 ١١...علم پيدايش مرحله - ٤/٢
 ١١...واليت و يتول بين نسبت در حضور به علم تعريف -  ٤/٢/١
 ١٢...علوم توسعه و رشد در يمتول يفاعلها سهم -  ٤/٢/٢
 ١٢...انسانها از سطوح همه بر علم از تعريف اين داشتن تعميم -  ٤/٢/٣
  
 
  

 ٠١٠٢٥٠٠٤   :يكامپيوتر يبايگان كد)   ياجتماع علم يا نسبيت( علم يشناس جامعه   :جزوه نام
 ٧١/٠٩/١٨   :تدوين يا جلسه تاريخ   يحسين والمسلمين حجةاالسالم   :استاد

 ٧٤/٠٦/١٢   :يبايگان تاريخ   حسينيان جعفر محمد:   گذار عنوان
  نسخه ١٠   :تيراژ   منش نيك ابراهيم   :ويراستار

  اول   :تكثير نوبت ١٤٦   پالك قدس، پاساژ. نشر سازان بهينه:   تكثير و يحروفچين



  
  الرّحيمِ الرّحمن اللّه بِسمِ

 
 
  تمايالت محور واليت نظام -  ١ 

 يا طبقه هر و دارند تابع و متصرف محور، و بوده يمراتب يدارا يتبع يها فاعل كه فرموديد: يميرباقر برادر
 يروابط ميشوند جامعه آن يها حساسيت به مربوط كه ياوصاف يا جامعه هر در و است فاعل يك به ملحق

 .هستند محور تصرف ابزار ييعن كنند؛ يم برقرار محور با جامعه اين تابع و متصّرف يها فاعل كه هستند
 ها رابطه از يمختلف سطوح كه است يمختلف روابط دارد نظام با محور فاعل كه يروابط كه شود يم نتيجه لذا 
 با متناسب روابط به نسبت روابط اين همه يول است امور سلسه يك به مربوط يا رابطه هر كه دارد را

 كل يگذاريها سياست به نسبت آن ياقتصاد و يفرهنگ يسياس يگذاريها سياست ييعن محورند؛ خودشان
 آن تصرفات ساير به نسبت لذا. است يبخش هر در نظام يمحور تصرفات كند يم كه يتصرّفات بنابراين. نظام

 و يفرهنگ تصرفات محور اش يسياس تصرفات كه است ينظام يك خودش بين يول است محور مرتبه،
 به متعلق نظام يك بصورت افعالش كه هست يول خود افعال بين هم نظام، اين بنابر. است آن ياقتصاد

 كه دارد تابع و تصرف و محور ،يبخش هر در نظام رفتار كه يا بگونه است نظام رفتار بين هم و يكديگرند
 يول به يا جامعه هر تمايالت فرموديد اينكه طبيعتاً خوب. تمحورش، تصرفات ولي در همان بخش اس

 ميفرمائيد ييعن شد؛با يول با او روابط تمايالت فقط نداردكه اين به اختصاص تنها گردد يم بر خودش
 ...يا يسياس يا ياقتصاد

 . است واليت به مربوط ميلش كه ميشود مطرح ميل و حساسيت هم آنجا: يحسين والمسلمين حجةاالسالم
 ) ياجتماع تمايالت( جامعه در يول تصرفات موضوع - ١/١ 
 ...به گردد يم بر نظام يك يها ميل كه است درست! نيست ميل ايجاد يبمعن تنها كه يول تصرفات): س(
 .)دارد يوضع چنين( ها ميل كل و اقتصاد سياست فرهنگ، سياست ييعن): ج(
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 ،يول فرمائيد يم ييعن نيست؛ تمايالت در تصرفات به منحصر كه يول خودتصرفات يول! است روشن): س(

 ...آن از يسطح هر كه دارد يسطوح خود
 به بخواهيد شما كه نميشود محقق ميل بدون هم اقتصاد ميگوئيد، را اقتصاد شما يوقت بگويم خواهم يم): ج(

 . ببريد دست آن ميل
  ميشود؟ تمايالت همين به منحصر ،يول تصرفات آيا اما هست يول بدست ياقتصاد تمايالت ييعن): س(

 آنجا در ميل كه ديد را ياقتصاد يا يفرهنگ يفعل نميشود جا هيچ در كه(ج): معناي منحصر شدن اينست 
 محور ميل، صورت اين در. باشد كردن درست كيفيت يك نفس، يك در ولو باشد نداشته حضور و وجود
  است؟ تمايل ايجاد ناحيه در فقط آيا كند يم يول كه يتصرف ييعن): س.(است واليت

 . است ميل مختلف يها كيفيت به دادن شكل در ديگر عبارت به! بله): ج(
 ...آن ياقتصاد و يفرهنگ و يسياس تصرفات ييعن تصرف مرتبه سه فرموديد: س 
 در كه است يول به مربوط اقتصاد، سياست و فرهنگ سياست سياست، سياست ييعن اينها سه هر): ج(

 قند از انسان كه يالتذاذ گفت چنين توان يم ييعن ميرسند؛ چيز يك به تا ميشوند خرد مختلف سطوح
 كرده سوپ خوردن به امر او به طبيب كه يبيمار مثل! است واليت از شدن متاثر بخاطر هم التذاذ اين ميبرد
. كنند يم درست خانواده اعضاء ديگر و او يبرا را يا خوشمزه سوپ و كشند يم زحمت هم بيمار خانواده. است

 حول هم ها مزه ييعن است، الهضم صعب و مزه بد بيمار، يبرا يول آيد يم خوششان سوپ اين از ديگران
 صحبت يموضوع مورد در يكبار! بدهد عمر طول يبهاءالدين يآقا به اهللا انشاء خدا. است واليت محور

 هم) ره(وامام. ندارد اشتهاء بيمار آدم كه چرا بدهد اشتهاء خدا فرمودند و داده تعميم را آن كه كردند يم
اشتهاء  ييعن. هستيد مريض كه بدانيد نيست قران خواندن يبرا يولع شما در ديديد كه يوقت فرمودند يم

 يوقت يك البته. ميرساند را يچيز نبودنش هك است يا بگونه مختلفش سطوح درخواندن نداريد. اين اشتهاء 
 چه! نيست ما يبرا مرتبه اين كه ماند ينم ترها پائين يبرا ياشتهائ و كند يم مشغول كه هست باالتر ياشها
 ....يمتمكن افراد بسا
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 . گردد يم بر ميل و اشتهاء به التذاذ، كه فرمائيد يم پس): س(
 تأثير نسبت بگوئيد است صحيح لذا و است يول تصرف ابزار بگيريد سراغ واليت نظام در كه را يميل هر): ج(

 را ميل از سهم و اشتهاء از سهم كه است اين بخاطر هم يتول ياساس سهم البته. دارد شئون همه در را ياصل
 آن» كيفيت« در اين خود ميشود حاصل كار آخر در متقوماً كه يچيز آن لذا گيرد يم جهت و كرده معين
 . است سهيم

  يول تصرفات در قانون منزلت - ١/١/١ 
 بوسيله كه است اين معنايش آيا» كند يم تصرف فرهنگ، در قانون بوسيله« فرموديد كه اين: صدوق برادر 

  كند؟ يم ايجاد يفرهنگ ميل قانون،
 و مسلمين مثالً. است تمايل تهذيب ابزار قانون، ييعن است؛ تمايل تهذيب يبرا قانون اصالً و! بله): ج(

 عاطفه به تبديل و شده تهذيب قانون، بوسيله ميل اين كه هستند يجنس غريزه بنام يميل يدارا شيعيان
 ياله عشق بلكه و عاطفه به بدل غريزه اين كه اينجاست جالب. شود يم دگرگون هويتش اصالً ييعن. شود يم
 . گردد يم ايثار و
 به تبديل نفت همچون بدبو و خام يا ماده كه بينيد يم شما: بزنم يا ساده مثال يك اينجا در است خوب 

 عطر آن از ابتدائا ييعن باشد داشته هم را هواپيماتواند قدرت مثال بنزين  شود كه مي مي  خوشبو يعطر
 حركت به تواند يم را يقو يهواپيماها كه است يا بگونه هم آن تحرك قدرت حال عين در و كنند يم درست
 .وادارد

 به تهذيب اين با و ميشود ياله بود غير به كه گرايش اين ييعن ميشود؛ عاطفه به تبديل اول ميل اين پس 
 ميل كه است اين هست مطرح هم شيعه عوام در كه يا مرتبه  يادن ديگر عبارت به. كند يم صعود باالتر مرتبه
 شود يم باعث اول رتبه در قانون، اين ييعن! است اش مرتبه  يادن اين، تازه. است شده عاطفه به تبديل يغريز

! دارند محبت يآرزو آنها نيست گونه اين اروپا در آنكه حال و. آيد در عاطفه و محبت بصورت يحيوان ميل كه
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 كه هستند يوالدين تك يها خانواده آمريكا يها خانواده از درصد ٧٥ تا ٧٠ ظاهراً. كنند يم محبت به يريا
 . آنهاست بين در عاطفه عدم از كاشف اين

 يعموم محرمات و واجبات آنها كه دارند وجود ياخالق ديگر قوانين هم عاطفه مرتبه اين از بعد البته 
 لذا شود يم باالتر مرتبه يك به تبديل عاطفه قوانين، آن با كه ميشوند متمسك آنها به خواص ييعن نيستند؛

 حرمت اصل كه هستند يقوانين از غير مطرحند نكاح خصوص در و ياله حرمات درباره كه ياخالق قوانين كلّ
 يشخص ديدن از شما اينكه مثل. باالترند سطوح در آنها كه چرا كنند يم ايجاد» اعراض« باب در را حليت و

 بينيد يم لذا! دانيد يم باطل را او بسا چه كنيد يم تأمل او اخالقيات در كه يزمان يول كنيد يم لذّت احساس
 اگر و ميداند يهزنش بداخالقي كند آن را امتحان ال اگر حاال. دارند فرق يخيل هم با صورت دو اين كه

 باب در و خود يجا در يول است نيامده در حكم بصورت اينها البته. داند يم خدا لطف را آن كند محبت
 عباد از يا دسته كه نيست يترديد مسلماً. شوند يم محسوب حكم يك يسطوح يبرا يتوصيف احكام

 يبرا لذا. ورزند يم اجتناب آن از و ورندآ يم بحساب شرك حق، حضرت از را امور ديدن مستقل خداوند،
 وجود باشد داشته وجود هم يتكليف حرمت اينكه احتمال دارد امور جريان از يدرك چنان كه يكس چنين

 يبرا اما است يضرور يعموم قوانين همان رعايت نيست دارا را يدرك چنين كه يكس آن يبرا بله. دارد
 خود كه است حد اين در آب از دركش كه يكس يبرا توان ينم پس. است الزم» خاص قانون« رعايت خواص،

 .داد حكم و كرده تكليف گونه يك به ندارد يادراك چنين كه يكس با داند يم مؤثر را آب
 رفتار -  افكار -  حاالت در ميل بودن يجار - ١/١/٢ 
 تمايالت در فقط يول تصرف آيا كه است اين داشتم يعال حضرت از» واليت« امر با رابطه در كه يسؤال): س(

 ...اينكه يا هست
 صورت» ميل« بدون و» انگيزه و فعل« بدون) تصرّف( جا هيچ ييعن جاريست؛ جا همه در تمايالت): ج(

 .گيرد نمي
 . دارند نيز را تصرفات از ديگر سطوح اما است تمايالت در واليت ياصل تأثير سهم پس): س(
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ا شم يگاه مثالً. كنند يم تصرف آنها در يگذار قانون طريق از كه است يا بگونه تمايالت يگاه البته! بله): ج(

 به حكم سپس و كنيد يم ترسيم را مهم ياستراتژ خط يك سپس و كرده مشاهده را ياجتماع يالتتما
 آن اساساً ييعن دهيد؛ يم قرار نظام يبنا زير بعنوان يقانون و اصل هر از تندتر را آن و داده استكبار با مقابله

 .بود نخواهد يصلح استكبار، و ما بين گوئيد يم و دهيد يم قرار خود حركت ياستراتژيك محور را
 با كامل تناسب كه كنيد يم تبديل يقوانين به را اين كه است چنين ديگر سطح در اما است سطح يك اين 

 ينه و امر قوانين كه يآنجائ در اينكه به است مطرح هم يسوم سطح باالخره و. باشد داشته استكبار با مقابله
 قضيه ميبرند جلو هم را تأثير نسبت كه يقوانين آن در يول. هستند يواليت اينها كنيد يم يتكليف اوامر كالً و

 هم جامعه و كنيد رفع ياخالق و يتكليف قوانين بوسيله خواهيد يم را جامعه ينيازها شما مثالً است؟ چگونه
 كند؛ يم درست را يتبع فاعل در تصرف يابزارها كه يا بگونه كند يم ييار را شما يعلم قوانين يريز يپ در
 يول» كن اجتناب آن از يا بده انجام را كار اين« كه كنيد يم درست را يتصرف فاعل در تصرف ابزار شما ييعن
 به مربوط» تأثير سهم« هم آنها در آيا كه است يسؤال يجا اما. كند يم درست يتبع فاعل در را تصرف ابزار او
 يبرا البته ند؟ك درست را» نسبيت« اين خواهد يم يتول بدليل و است» يتول« به مربوط يا و است» يول«
 بوسيله هم عالم خود در كار اين آيد يم بنظرمان كه دارد وجود يهست سهم ايجادش كل در» يتكوين يول«
 در كه ياميال در تصرف و ميكند ايجاد را قانون جور يك ما ميل در تصرف ييعن شود؛ يم انجام» تمايل«

 كه است يقوانين از غير اينها پس. كند يم درست راهست، آب و باران و خاك و هوا و...  هم يتبع يها فاعليت
 فرق بايست لذا. آوريد يم بوجود ياجتماع محصوالت كردن درست يبرا را آنها و كرده پيدا يتول بدان شما

 محصوالت در شما كه را يقوانين و دارند وجود اوليه فطرت در و يتكوين بصورت كه يقوانين بين بگذاريد
 .كنيد يم درست ياجتماع

 از سطح يك هستند يتصرف فاعل آن، فيه متصرف در و كند يم تصرف يول كه را ياول سطح پس): س(
 گفت توان يم ييعن. اينهاست رفتار هم تصرفاتش از ديگر سطح و اينهاست تمايالت واقع در تصرفاتش
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 انجام يا بده انجام را كار اين) «حكم( ييعن بگيرد شكل سوم سطح در اينها رفتار كه كند يم وضع را يقوانين

 . دهد يم آنها رفتار درباره را» نده
 يا و يذهن رفتار در چه و باشد آنها يقلب رفتار در چه كه گفتيم ما كه است يمعنائ همان اين بله): ج( 

كند جعل يتشريع قانون ميتواند صورت هر در شان يحس . 
 تمايالت در اوليه يگير جهت بلكه نيست تمايالت در تصرف فقط كه است مطلب اين بر من تأكيد): س(

 در يديگر اشكال به رفتارشان سپس و كند يم پيدا يجديد يها شكل اينها فكر آن، تبع به بعد كه اينهاست
 يك در تنها اينكه نه و باشد داشته تصرف سطح، سه در تصرف، قاعده اساس بر ميتواند يول ييعن آيد؛ يم

 . باشد دارا را يتصرف چنين اينهاست تمايالت سطح كه سطح
 يا باشد يكل رفتار حال باشد؛ ميل از خارج ميتواند رفتار آيا كه بفرمائيد روشن ابتدائاً را مطلب اين): ج(

  يا قلبي؟ و يعين
 (س): خير!

 عالم يتبع اشياء در يحت ميگيرد؛ قرار يول تصرف مورد متناسب، يقوانين اساس بر رفتار نوع ٣ هر پس): ج(
 .كند يم تصرف باشد يم جاذبه نظام كه آنها اميال در و
 يك ما اينكه به شد مطرح يمطلب ميفرمودند سوال يميرباقر يآقا كه يشناس انسان مسئله با رابطه در): س(

 آن يبرا را يعين تصرف يك و يذهن عملكرد ميدان يك رابطه همين در كه داريم فرد يبرا حساسيت نظام
 ... . كرديم يمعرف

 فاعليت در هم و دارد حضور حساسيت وقت در هم ميل، ييعن نيستند ميل از خارج آنها از هيچكدام كه): ج(
 يك ييعن است مختلف انگيزه، موضوع كه كنيد توجه البته. نيست انگيزه بدون كه يمعن بدين اش؛ ينظر

 .كند يم حركت به تحريك را فاعل كه داريم» يميل« يك و است ينسبت يدارا كه داريم» انگيزه موضوع«
  گيريها جهت محور يتول نظام -  ٢ 
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 يديگر مطلب هم عمل خود اما است مطلب يك انگيزه فرموديد كه يموضوع سه اين به نسبت بله،): س(

 كه چند هر حال. هستم نوار كردن پياده حال در من اآلن كه كنيد فرض. باشد ينم هم انگيزه بدون كه است
 نوار نيست ممكن انگيزه بدون ييعن! نيست انگيزه مسلماً اما شود يم صادر من از كه است يفعل عمل، اين

 .شود يم نوار كردن پياده مثل يفعل صدور به منجر كه كارست در يا جاذبه و ميل لذا بكنم پياده
 كه داريد يتول نظام يك نيز و. دهيد قرار عالمت و تابلو يك بايد داريد شما ه(ج): يعني براي نظام واليتي ك

 عبارت به است؟ يچيز چه در اصل ييعن. بدهيد آن به تا است خواهان را يچيز چه يتول نظام ببينيد بايد
 گوئيد يم خير؟ يا دارد ياصل تأثير نسبت ،يتولّ موضوع آيا است؟ يچيز چه در يتولّ تاثير ياصل نسبت ديگر

 دوم مرتبه در و. باشد يم» ظرفيت« حقيقت، در كه است» ميل« يرو بر» واليت ياصل تأثير نسبت«
 فاعليت كه بگوئيد چنين ييعن است؛» يگير جهت« در آخر تا اول از ،»يتول ياصل تأثير سهم« گوئيد يم

 . كند يم جهت انتخاب كه است يمعن بدين كند يم فرد كه يا اوليه
 يا ميفرمائيد ذكر» واليت« يبرا هم را» يتبع و يفرع« تأثير سهم شما آيا كه اينست غرضم: يميرباقر برادر 

  خير؟
 محبتّها از دسته يك آنها بين در كه بينيد يم باشيد كرده گوش را قبل جلسه نوار اگر! طبيعتاً بله،): ج(

 در كه يا يول محبت از هم يمثال ما اينكه كما است؛ ياصل يمحبتها ،يبعد و يبعد يها محبت به نسبت
 ميگيرد؛ شكل ميلش كه است قوانين از دسته يك به نسبت اش يتولّ اساس بر اصالً كه آورديم است خانه يك
 . جامعه يك يا باشد خانه يك بر واليت كه كند ينم يفرق حال. داراست را جهت اين از» يفرع و ياصل« ييعن

 : دارم يعال حضرت از سؤال چند): س(
 دارد اگر و خير؟ يا هست جامعه بر مقدم رفتار و تفكر و جامعه، بر مقدم يها حساسيت يدارا فرد، آيا -  ١

 دگير حول محور واليت اجتماعي شكل نمي  آن از بخش كدام ييعن است؟ جامعه بر مقدم آن، از بخش كدام
 است؟ جامعه به شدنش ملحق بر سابق و
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 مركب كه الحاق اين از او تبع به طبيعتاً آيد؟ يم پديد ياوصاف چه در ميشود پيدا كه جامعه به الحاق اين - ٢

 است» ها تصميم تركيب« اين اينها از قبل رتبه در يا و. هست يعين و يذهن ،يروح اوصاف در الحاق ميسازد،
 ،يروح اوصاف يهماهنگ« كه است»ها تصميم يهماهنگ« و آورد يم بوجود را» ها حساسيت تركيب« كه

 حساسيت تصميم، از بعد و ميرسند» تركيب وحدت« به ها تصميم ييعن. آورد يم ارمغان به را» يعين و يذهن
 ييعن دارد؟ وجود ها حوزه همه در» يهماهنگ« كه ميفرمائيد را اين البد ميرسند يهماهنگ به عمل و فكر و

 . است تمايالت و ها اراده و ها تصميم از يتركيب جامعه،
 كه است جامعه تشكّل بر مقدم تصميم، كدام كه دارد طرح يجا سؤال اين تصميمها، اين خصوص در حال 

 يسرپرست با متناسب كه باشد يم جامعه تشكّل از بعد تصميم كدام و شود؟ يم جامعه شدن ساخته باعث
 از قبل توسعه از يبخش چه خالصه ميشود؟ پيدا حساسيت توسعه اينكه كما آيد يم پديد تصميم توسعه ،يولّ

 اعم توسعه، از منظور كه است واضح است؟ جامعه به الحاق از بعد آن از يبخش چه و است؟ جامعه به الحاق
 .رفتارست و فرهنگ و تمايالت و حساسيت و تصميم از
 است اين من سؤال حال است يولّ بعهده تمايالت توسعه جامعه، اين بخش سه هر در شما فرمايش بنابر -  ٣

  كيست؟ بعهده» فرهنگ توسعه« پس كه
 را جواب از يقسمت البته است؟ يچيز چه يواقتصاد يفرهنگ ،يسياس التابزار تصرفات ولي در تماي - ٤

 يبايست مراتب، يتمام در الظاهر يعل يول كند يم تصرف ،»قوانين« بوسيله ،»فرهنگ« در كه فرموديد چنين
 سوال اين بنابر. هستند قانون بمنزله ،»يتبع يها فاعل« فرموديد كه چرا پذيرد صورت قانون بوسيله تصرفات،

  چيست؟ يا مرحله هر در يولّ تصرفات ابزار كه شد اين چهارم
 اينها خود كه است سؤال يجا باشد يولّ يگذاريها سياست حول ياقتصاد و يفرهنگ ،يسياس توسعه اگر - ٥

 فرهنگ« يبمعن تنها مسلماً كنيم يم» اقتصاد و فرهنگ« از صحبت ما اگر گيرد؟ يم صورت يكس چه بوسيله
 سياست اقتصاد« هكذا و ،»اقتصاد فرهنگ و فرهنگ فرهنگ -  سياست فرهنگ« از اعم بلكه نيست» فرهنگ
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 من سؤال اما گردد يم بر يولّ به بخش سه هر سياست كه چرا. باشد يم» اقتصاد اقتصاد و فرهنگ اقتصاد -

  است؟ يكس چه با ديگر بخش دو يدار عهده كه است اين
 و يسياس توسعه ابزار نيز و چيست؟ آن بخش سه هر در يفرهنگ توسعه ابزار كه بفرمائيد معين چنين هم و 

» قانون« هميشه بخش، سه هر در تصرف ابزار: گوئيم يم عام تعريف يك در البته است؟ كدام آن ياقتصاد
 يا و بگيريم نظر در كند يم ياقتصاد و يفرهنگ -  يسياس تصرف كه را يكس كند ينم يفرق حال. است

» قانون« را آنها تصرف ابزار صورت هر در كه چرا را؛ اقتصاد و فرهنگ - سياست بخش سه هر تصرفات
گرچه روشن است كه  كيست؟» ياقتصاد يولّ« و» يفرهنگ يولّ« شود معين كه است يضرور اما. دانيم يم

 نيز و يكديگر به نسبت ياقتصاد و يفرهنگ ،يسياس يولّ تصرف ابزار پس. اند يسياسهر دو، حول محور 
 اين در سؤال اين جواب كه دانم ينم البته دارند؟ يتفاوتهائ چه هم با اقتصاد و فرهنگ سياست، در تصرف

 از قبل توسعه، از يبخش چه كه بفرمائيد روشن است ممكن اگر حال يا يعل خير؟ يا دارد يجا بحث از مقام
  آن؟ از بعد يبخش چه و است جامعه

  جامعه پيدايش مراحل پيرامون يتوصيف -  ٣ 
 توسعه، در بعداً كه چند هر است مؤخر ،»جامعه« بگوئيم ميتوانيم كه است اين مهم نكات از ييك): ج(

 قبل كه است چنين ميخواهيم، اوصاف پيدايش از كه را آنچه آيا يول. شويم يم قائل آن يبرا يمهم يها نقش
 كنيم؟ ذكر مرحله سه آن يبرا كه است اين صحيحش يا و شود يم نظام از يجدا يتصرف فاعل جامعه، از
  تصميم پيدايش مرحله - ٣/١ 
 و يتصرف فاعليت به خودش فاعليت با انتقالش به آنهم است يتبع فاعل مرتبه از فاعل فاعليت مرحله، يك 

 يحضور نوع از يول دارد تكوين نظام و آفرينش نظام در حضور مرحله، اين از قبل البته. خودش در تصرف به
 او تصرف كه چند هر است يتبع فاعل حضور با متناظر و منزله نازل كه يا بگونه دارد؛ يتبع فاعل كه است
 پس. نيست خود منزلت در مسئول و سهيم خودش، باشد نكرده تصرف كه يمادام يول است شده خلق
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 كه نيست چنين ييعن! است خودش تصرف حاصل فاعليتش بگوئيم آن به تا است نشده يچيز در متصرف
 .اشدي فاعليت مولي بدست آمده ب بوسيله فاعليتش تقوم حاصل

 حساسيتها پيدايش مرتبه - ٣/٢ 
 سهيم اوصافش تغيير در و كرده تصرف  يمول با متقوماً خودش نظام در كه است يا مرتبه دوم، مرحله اما و 

 البته. است حاضر نظام در او» يتصرف فاعليت« ييعن است؛ حاضر نظام در متقوم، شئ حاال يول است شده
 .نيست او تصّرف حضور بدون ديگر است حاضر كه آنچه كه است يمعن بدين است حاضر شئ گوئيد يم اينكه

 . است» ها حساسيت پيدايش مرتبه« مرتبه، اين فرمائيد يم ييعن): س(
 .باشيد داشته جمله اين يرو يتأمل ها حساسيت پيدايش مرتبه همين در شما ابتدائاً): ج(
 .بود تصميم مرتبه قبل، مرتبه): س(
 هم يگاه يول است كرده درخواست و فاعليت گوئيم يم كه است يگاه حضورش همين در حال!بله): ج(

 خودش در متصرف كه است حاضر نظام، در يا شئ كه است چنين اكنون بلكه نيست درخواست از صحبت
 يك بصورت خودش بتصرف يزمان ديگر تعبير به و است، آمده نظام در توسعه، در متصرف فاعلِ ييعن است
 . است آمده متقوم شئ
 ييعن كند، يم پيدا تكوين نظام در يمنزلت و كرده فعاليت به شروع راه در ورود از قبل حساسيت، اين با حال

 فاعليت« كه نيست اينطور يول دارد يدرك جامعه و مادر و پدر رفتار از نيز و عالم يگرم و يسرد از
جامعه خير. البته تا آخر  در فاعليت يول است كرده نظام در فاعليت ديگر عبارت به. باشد كرده» ياجتماع

 .كند يم پيدا توسعه مرتباً گوئيم يم كه را يسير ينكار هم ا
  علم و نسبيت پيدايش مرتبه - ٣/٣ 
 نكردن يا كردن پيدا يتول و نپذيرفتن يا پذيرفتن همانا كه است نظام به ورود فعلش از ديگر مرتبه يك اما و 

 است كرده پيدا نظام در قبالً كه را ينسبيت در حضور پس. كند يم يديگر فعاليت يك ييعن است؛ جامعه در
 ...كند يم پيدا ياجتماع نظام در كه ينسبيت حضور با
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 . است» علم« و» نسبيت« پيدايش مسئله): .... س(
 . است شده پيدا نظام در شما ورود نسبيت در كه گردد يم باز قبل به علم پيدايش مسئله البته): ج(
  حساسيت؟ ييعن» علم« از مقصود آيا: م 
 اثر شما يرو ياجتماع مصنوعات ساير و كولر و يبخار تا گرفته دشت و كوه از ها حساسيت! خير: ح 

 صحبت و آمدن ديگر مطلب اما و! مطلب يك اين. ايد داشته فعاليت آنها يهمگ برابر در شما و اند گذاشته
 .كردن برخورد جامعه با جامعه ابزار بوسيله ييعن است، جامعه در كردن

 انسان يرو جامعه فاعليت به مربوط ميشود پيدا كه ادراكات سلسله يك هم مرحله اين به ورود از قبل): س(
 . است

 .خودش از خارج شئ يك عوان به البته): ج(
 نگرد يم را خود اطراف و شده تميز قدرت يدارا كودك يك كه يزمان از يتكنولوژ محصوالت باالخره): س(

 به تأثير سهم من منظور البته. است بشر مصنوع محصوالت» بالنسبة« باشد، يطبيع محصوالت آنكه از قبل
  كمي نيست. لحاظ

 زمستان كار تا ميخواهد كولر تا چند اما ميخورد سرما اتاق در و زمستان در يا بچه مثالً اينكه چه(ج): خير 
 !بكند؟ را آفتاب كار تا ميخواهد چراغ تا چند اما شد روشن هوا و زد آفتاب گويند يم! بكند؟ را
 ... و پنجره و درب و اطاق از هم يادراك يول): س(
 يك او پس! بكند؟ را گرما كار كه خواهد يم يبخار تا چند حاال شد گرم هوا و آمد تابستان مثالً يا و): ج(

 عبارت به. بيايد اتاق درون به آزاد يفضا از است مجبور كه بيند يم ييعن بيند؛ يم را يغالب ادراكات سلسله
 آيا بود بهشت يهوا مثل زمين يهوا و نبود كار در ياجبار اگر حال. ميفرستد جامعه در را او اجبار به ديگر

 باز است يخوب و معتدل يهوا اطاق يهوا گفتند يم چه هر! بنشيند؟ اطاق در و بيايد شد يم يراض يكس باز
 .داد ينم اينجا در حضور به رضايت يكس
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 يجار عالم در كه است يقوانين قوه بدليل آوريد يم ياجتماع مصنوعات به رو شما اينكه علت اصالً و 
 كاسته نيز مصنوعات اين بطرف شما تمايالت از كه ديد خواهيد كنيد كم را ها قوه آن شما اگر حال. باشد يم

 يك مثالً ساختن يبرا دارد وجود آنجا در كه يخاص ياثرها بخاطر كه گفت خواهيم بعداً البته. شد خواهد
 انصافاً و. است يضرور ياجتماع قوانين به ديگر يتول يك و يطبيع قوانين به يتول يك حتماً ميكروفون

 به را قوانين اين از يخيل است ممكن يانسان كه هرچند دارد وجود امور اين ساخت يبرا هم يزياد قوانين
 در كه يكس قوانين از هبينيد يك آهنگر مجبور است ك شما مي  اينكه چه. كند غفلت آنها از و نياورده حساب

 و مولكولها شناخت در مثالً كه يازكس مستخرِج اين هكذا و كند يپيرو كند يم كار آهن استخراج امر
 قوانين است مجبور متالوژيست اين يا و. كند رعايت را يشناس تركيب و كرده تبعيت دارد فعاليت يمتالوژ
 و دارد؛ وجود قانون يخيل اين بنابر. گيرد بكار را ينطقم قوانين است مجبور نيز او و كند رعايت را يرياض
 كردن درست همچون يفن يامر به كه يكس بگوئيد توانيد ينم شما دارد وجود قانون از يمختلف سطوح چون
! است بيگانه و ربط يب دارد يفكر امور در يعميق يكارها كه يكس به نسبت دارد اشتغال كوچك چيز يك

 بطور ساده كارگر نفر يك قطعاً اينكه چه. دارد يتول كجا به كه نباشد متوجه هم خودش بسا چه البته
 به يتول تكنسين، هكذا و. ندارد يآگاه يتول اين از خود، آنكه حال و دارد تكنسين به يتول ،يتقليد

 را ها يتول اين دانند ينم هيچكدام يول دارد خود از باالتر متخصص به يتول هم متخصص و داشته متخصص
 را يزياد يها يتول كه است اين واقعش يول عاجزند؛ يتول سلسله اين درك از و دارند خود مافوق به نسبت
 . پيمايند يم دارند

 نياز جامعه، به ورود منشاء آيا است؟ جامعه پيدايش منشأ ،ياجتماع يهمكار به نياز فرمائيد يم ييعن): س(
  است؟ مشترك

 بيان مقام در فعالً اما داشت خواهيم يمباحث چيست جامعه پيدايش منشأ كه مسئله اين مورد در! خير): ج(
 فرد خود يها حساسيت كه داريم كوچك نظام يك سطح، يك در كه صورت بدين. هستيم نظام از سطح سه

 .شود يم ياجتماع نظام وارد آن از بعد و شده وارد يتكوين سپس سطحي است كه ابتدائا در نظام و. است
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 .ها حساسيت پيدايش مرتبه ييعن است؛» نظام در يتقوم حضور مرتبه« همان اول مرتبه پس): س(
». است بزرگتر يقانونمند نيز و بزرگتر حساسيت پيدايش كردن فاعليت« همان دوم مرتبه اما و! بله): ج(

 كرديد يگير جهت كه يا بگونه شد حاصل شما يبرا متقوماً كه بود يچيز همان قانون اول، مرحله در ييعن
 .گرديد تنظيم آن حول ها حساسيت و شد محور جهت، آن لذا. شد متقوم و
  فرهنگ اوليه حد جهت، و» يتول« - ٣/٣/١ 
 . است» يگير جهت و جهت ،يتولّ« فرهنگ اوليه حد همانا بخواهيد را» قانون اوليه حد« اگر پس 
 فرهنگ ارتقاء كه جهت ارتقاء اينكه نهايت. ميشود پيدا فرهنگ ارتقاء جهت، ارتقاء با كه جاست همين از و 
 ...آورد يم را
  ميشوند؟ ساخته يچيز چه به تمايالت خود پس): س(
 تان اوليه ظرفيت كه گفت خواهيم هم آينده در و. است كرده ايجاد را ميل كه است» باالتر فاعل« اين): ج(

 .شود يم ايجاد صورت همين به هم
  سياست اوليه حد ظرفيت، - ٣/٣/٢ 
 ياساس چه بر» سياست« پس گردد يم بر» جهت« به فرهنگ اساس اگر كه است اين من منظور): س(

  است؟ استوار
 .است كرده اول از  يمول كه است يايجاد همان كه گردد يم بر» ظرفيت« به سياست يپا): ج(

 ازد؟س مي(س): اين امر چه چيزي را 
 .سازد يم را سياست): ج(
 ...همان حول ميباشند سياست شاخص كه تمايالت آخر،): س(
 .است گرفته فرهنگ، و جهت است؛ يافته سازمان، ييعن): ج(
  نيست؟ دخيل» تصميم« آن در آيا كند؟ يم پيدا بازگشت يچيز چه به تمايل اصل پس): س(
 . بينيد يم داريد خالفتش در را آن شما. است دخيل اش توسعه در تصميم! خير): ج(
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  اقتصاد اوليه حد عامليت، - ٣/٣/٣ 
 حد ،»يگير جهت« و است» سياست« اوليه حد ،»ظرفيت« كه بگوئيد و باشيد قائل را رتبه سه شما لذا 

 كار، آخر بينيد يم اگر كه روست همين از و. باشد يم» اقتصاد« اوليه حد ،»عامليت« و است» فرهنگ« اوليه
 شده پيدا سياست، آن اقتصاد بهتر عبارت به. است كرده پيدا ظهور اقتصادش واقع در است شده پيدا عامليت

  كنيد؟ يم تفسير جديد كثرت و وحدت به را اقتصاد شما كه است اين جز آيا. است
 !كنيم يم جديد كثرت و وحدت از صحبت مراتب يتمام در كه ما اما): س(
 آن با هماهنگ را خود و كند يم كه يخالفت و نيابت عامليت، به را چيز يك يكارآئ شما ديگر بعبارت): ج(

 تفسير شوند، يم بزرگتر مجموعه يك نهايتاً و پذيرد يم خود با هم را آن و است شده اعطاء او به كه يچيز
 .گوئيد يم» اقتصاد« آن به صورت اين در كه كنيد يم

 به سياست كه كنيم بحث را مطلب اين آنكه از قبل حال يا يعل! نشد وشن(س): باز اين نكته براي من ر
 ...كه دارد وجود اينجا در يكل يمطلب شود يم چه و گردد يم بر ظرفيت

 جهت ميتوانيد است يافته ارتقاء او منزلت چون و است رفته باالتر يفالن منزلت: گوئيد يم شما مثالً): ج(
 ظرفيت سعه آنكه حال و ميدانيد ظرفيت سعه رهين را يگير جهت هميشه ييعن بكند؛ يبلند اين به يگير
 .است رفته باالتر حب كثرت و وحدت واقع در پس. حب سعه ييعن

  محور در حب توسعه مفهوم و معنا - ٣/٤ 
 اين گفت خواهيم است شده او شدن بزرگتر سبب كه است شده ايجاد او كنار در» يحب« بگوئيد اگر لذا 

است شده خلق او يبرا يفاعل واقع در اينكه به ايم كرده يمعن قبالً را حب. 
 .است شده پيدا واقع در تصميم توسعه ييعن): س(
 . است شده ايجاد فاعليت توسعه و تعلّق توسعه تصميم، توسعه حب، توسعه! بله): ج(
 يمعن يب تصميم و اراده در جبر كه چرا ميشود؟ پيدا» ميل توسعه« از امر اول در تصميم توسعه آيا): س(

 .كند يگير تصميم ميتواند ميلش ظرفيت با متناسب كه است قدرت از يطيف اين گوئيد يم ييعن. است
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 قدرت با تناسب يب شما. كنيد جنگ ميتوانيد داريد اختيار در كه لشكر قدرت با متناسب شما لذا! بله): ج(

 شما اختيار در بشر نفوس از ميليارد يك كه خواست يم خدا اگر فرضاً. كنيد جنگ توانيد ينم كه لشگرتان
گذاشتيد كه اين  و نمي زديد يم آمريكا دهان يتو مسلماً داد يم شما به هم را آنها اداره قدرت و بود يم

 خداوند». وسعها االّ نفساً اهللا يكلّف ال« كه چرا خواهد ينم شما از را تكليف اين خداوند يول! دها را بكن غلط
 .ميكرد كارها يخيل بود داده او به يبيشتر قدرت اگر مسلماً كند يمتعال را امام يعال درجات

  ظرفيت توسعه تبعيت به يگير جهت توسعه يچگونگ - ٣/٤/١ 
 ييعن ميشود؛ بيشتر نيز اشتداد ظرفيت يابد يفزون كثرت و وحدت شدن پيدا و ميل توسعه قدر هر پس 

 . شود يم بيشتر ،يگير جهت ارتقاء امكان
 . است» نظام« از اعم فرهنگ ييعن است؛ فرهنگ شاخصه جهت، كه فرموديد شما): س(
 از جرأت ديگر شد چنين كه يوقت. ميفرستد) عج( حجت حضرت مقدس وجود يبيار را» رعب« خداوند): ج(

 بود آنها در كه يانسجام و كفار شكست رعب، همين با ييعن. شود يم گرفته هدفشان به بستن دل در كفار
 و او بر كه يرعب حاكميت بخاطر كه ديديد اذنابش و شاه شكست در را آن كوچك نمونه. شود يم يحتم

 كه بينيم يم آنطرف از اما. نداشتند را داشتند اختيار در كه هم يامكانات از استفاده جرأت يحت بود لشكرش
 ملعون، صدام بر هنوز اينكه بخاطر اما است ويران و ديده مصيبت عراق كشور چند هر ساله، ٨ جنگ از پس
 متحدين، اينكه عين در باز لذا. است متوسل خشونت و تهديد به كماكان است نشده حاكم ياله رعب

 دارد اختيار در كه يوسايل با و است كار مصدر در هنوز لكن است ذلّت حال در و اند كرده اشغال را كشورش
 . است حاكم خود ملت بر

  ٥جلسه 
  واليت و يتول  بين نسبت در حضور به علم ريفتع

  توسعه مكانيزم پيرامون يتوصيف -  ٤ 
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 از قبل توسعه از يمراحل چه كه بود موضوع اين با رابطه در گذشته جلسات بحث :يميرباقر حجةاالسالم

 بعد كه توسعه، از يمراحل آن همچنين و باشد؟ يم جامعه به ورود از بعد آن از يمراحل چه و جامعه به ورود
 اينكه در البته هستند؟ يكسان چه آن يمتول تمايالت به نسبت اش مرتبه هر در است جامعه به ورود از

 پذيرد؟ يم صورت چگونه واليتش مراتب، ساير به نسبت اما نيست يبحث باشد يم رهبر با واليتش
 حساسيتها پيدايش مرحله - ٤/١ 

 پيدا» توسعه« و ارتقاء حساسيتش مرتبا فاعل كه شد بيان پيش جلسات در :يحسين والمسلمين حجةاالسالم
 .كند يم پيدا جديد يخواستها جديد، حساسيت با متناسب و كند يم
  علم پيدايش مرحله - ٤/٢ 

 از» علم. «كند يم فاعليت نظام با برخورد) يابزارهاي در تصرف و يابزارهاي به يتول( واليتش، و يتول با سپس
 .گيرد يم شكل بعد به مرحله اين

  واليت و يتول بين نسبت در حضور به علم تعريف - ٤/٢/١ 
 در واليت و يتول بين نسبت در حضور ييعن( ابزار در تصرف و) ابزار به ييعن( واليت به يتول از بعد ييعن

 .شود يم حاصل علم) نظام روابط
 باشد؟ سهيم ابزار از يجديد كيفيت پيدايش در خودش كه است اين (س): آيا معناي تصرف در ابزار

 .باشد يايجاد و اراده نفوذ): ج(
 .كند تبعيت ييعن): س(
 .كند ايجاد را يا رابطه بله،): ج(
 .كند ايجاد خودش مادون به نسبت كه است ممكن هم يتبع فاعليت): س(
 .باشد توسعه در سهيم ييعن كند ايجاد نظام يبرا خير،): ج(
 نظام در كه است ممكن كند يم تصرف باالتر فاعل از تبعيت به كه يآنجاي كه است اين من عرض): س(

 .ندارد جديد كيفيت در يسهم خودش كه ميباشد، تبع به يايجاد ايجاد اين يول كند ايجاد را يچيز
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 پيدا يتول باشد - كوچك ولو -  يتصرف هرگونه اگر يول. است نياورده را يچيز و نكرده را يتصرف ييعن): ج(
 .باشد يم يتول حال در دائم و كند يم استفاده... و چكش متر، ينجار قواعد از نجار يك مثال. شود يم
 گوئيم؟ ينم علم آن به اينجا تا): س(
 خودش اينكه نه شده، عالم يك به ملحق اين ييعن. ميدهيم بودن عالم لقب او به» توليش« وسيله به): ج(

 فرم لذا و است، گرفته فرم عالم، يك مانند و شده تابع يعالم يك به نسبت ديگر تعبير به. باشد شده عالم
 واقع كه تصرف از يسطح هر در حال( است آن در شدن متصرف از غير عالم، يك از يتول و تبعيت به گرفتن

كند و  بندي مي دسته يك را مفاهيم اين يا و كند يم درست كمد دهد يم يفرم يك چوبها اين به مثال) شود
 در كه كند، بيشتر نظام در را كارائيش بتواند تا دهد يم يهنر شكل را يمطلب يا و دهد ها نظمي مي به آن

 .ندارد يتول ديگر و كند يم واليت شخص قسمتها اين
  علوم توسعه و رشد در يمتول يفاعلها سهم - ٤/٢/٢ 
 باشد؟ شده پيدا يتول در او واليت اينكه ولو): س(
 متصرفها كل كه باشيد داشته توجه بايد البته گوئيم، يم علم ما اينجا به بنابراين. ندارد يعيب مطلب اين): ج(

 نظر به يحت و باشند نداشته يتصرف هيچ كه نيست اينگونه و دارند توليشان موضوع در تصرف يا بگونه
 كه باشد يم يشاگرد با صوت ضبط نوار فرق مطلب اين روشن يخيل مثال. باشد يم محال تقريبا كه رسد يم

 كند يم ضبط هم را آن يصدا بكند، هم يا عطسه يا سرفه طرف اگر نوار در. نويسد يم را استاد تقريرات عين
 مقابل شخص را يمطلب ييعن. كند يم هم اديدت كند، يم تقرير را يمطالب و نشسته كه يكس آن يول
 و شود يم استفاده قابل يخيل استاد خود يبرا كه كند يم ذكر يبندي دسته يك با را مطلب مقرر و گويد يم

 ديدن با استاد ذهن اصال كه كند يم ذكر را يديگر نمونه يك او يول گويد يم استاد را يمطلب كه شود يم گاه
 استاد ذهن و كند يم يمطلب يك در يتبين سؤال يك مثال كند، يم پيدا تغيير تصرفش موضوع در نمونه آن
 يايجاد و كند يم يفاعليت شخص آن سؤال اين با حقيقت در كه كند، يم پيدا التفات يجديد هتج يك به

 اهللا عن كه يعلومشود. البته در  تغيير اصل تأسيسش مي در شاگرد واليت به يمتول هم استاد و ميدهد انجام
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 حضرت به يزمان تعلق آنها زيرا باشد، يم ممتنع يچيز چنين حصول باشد يم امر واله يبرا يتعال و تبارك

 خاطر بدين هم اين كه كنند ينم پيدا حق حضرت غير به يتول هرگز و دارند او رحمت و) عظمته جلت( حق
 .دارند را رشد با محض يبرابر ييعن باشد يم يمحور منزلت عالم، در تصرفاتشان منزلت كه است

 انسانها از سطوح همه بر علم از تعريف اين داشتن تعميم - ٤/٢/٣ 
 غير بچه يبرا يحت علم اين كه كنيم يم تعريف» يتول و واليت بين نسبت در حضور« به را علم ما بنابراين

 غير يبرا هم و مكلف يبرا هم و مميز يبرا هم علم از تعريف اين ييعن. شود يم پيدا يسطوح يك در مميز
 قابليت با شروعش علم از يسطح تعريف اين به توجه با بنابراين. باشد يم فرض قابل يسطوح يك در مميز

 كه يكسان از يحت تكليف، به رسيدن از قبل افراد از يبعض رشد كه شود يم گاه البته. باشد يم همراه تكليف
 هنوز كه شناسم يم را روحانيون از ييك بچه مثال باشد، بيشتر است گذشته تكليفشان از يسال چند

 ذره يك در كند، يم درك را مطلب يراحت به گويم يم او به را فرهنگستان بحث يوقت اما رود ينم دبيرستان
 تيزهوشان جزء ايشان كه كردند بيان كردم صحبت مادرشان و پدر با كه بعد. بفهمد تا بگويم او به را بحث از

 .است شده شناخته
  

المعلَيكُم والس ة ومحاللّه ر ركاتُه وب  



 )ياجتماع علم يا نسبيت( علم يشناس جامعه

  ششمجلسه 
٢/١٠/١٣٧١ 

  يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد
 )ياسالم علوم فرهنگستان دفتر( يمبنائ تحقيقات گروه: تنظيم 

  جامعه تشكيل مراحل عنوان جلسه:
   

  فهرست   
 ١...    جامعه داشتن واقعيت -١ 
 ١...    جامعه پيدايش منشأ -٢ 
 ٢)  ...  ياجتماع ،يتاريخ ،يتكوين واليت( واليت نظام مراتب -٣ 
 ٢...    نظام مختلفه مراتب تفاوت -٣/١
 ٢...    يتكوين واليت نظام به ياجتماع واليت نظام يتول -٣/١/١
 ٣...    نظام تشكيل مرحله اولين پيرامون يتوصيف -٣/٢
 ٣...    تقاضا از بعد و موال از امداد يتقاضا از قبل فاعل تصرف تفاوت -٣/٢/١
 ٤...    يتصرف فاعل تصرفات محدوده -٣/٢/١/١
 ٦...    جهت تعيين در يتبع و يتصرف فاعل تفاوت -٣/٢/١/٢
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 ٠١٠٢٥٠٠٦   :يكامپيوتر يبايگان كد)   ياجتماع علم يا نسبيت( علم يشناس جامعه   :جزوه نام
 ٧١/١٠/٢   :تدوين يا جلسه تاريخ   يحسين والمسلمين حجةاالسالم   :استاد
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  الرّحيمِ الرّحمن اللّه بِسمِ

  
  
  جامعه داشتن واقعيت - ١

 مطرح زمينه اين در كه ياول بحث. بود» جامعه« حقيقت پيرامون پيش جلسات بحث :يميرباقر حجةاالسالم
 ربط اصالت با اگر يحت» فاعليت اصالت« بينش براساس ندارد؟ يا دارد يواقعيت جامعه آيا كه است اين هست

 .كند يم پيدا يواقعيت جامعه كنيم يبررس هم
  جامعه پيدايش منشأ -٢ 

 هم با افعال اگر واال شود يم پيدا هم به فاعلها افعال ارتباط از» فاعليت اصالت« بينش براساس جامعه واقعيت
 افعال البته. شود ينم حاصل فاعلها اين از» يتركيب وحدت« و نگيرد صورت فاعلها افعال تقوم نشوند تركيب
 وحدت نوع سه گانه، سه اوصاف اين تقوم از بنابراين. هستند يعين و يذهن افعال يا ،يروح افعال يا فاعلها
 فاعلها ينسبتها و» يذهن اوصاف يتركيب وحدت« تمايالت و» يروح اوصاف يتركيب وحدت« ،يتركيب

 بنابراين. گيرد يم شكل فاعلها يها يكارائ و افعال ييعن ،»يعين اوصاف يتركيب وحدت« و) جامعه فرهنگ(
 يفرق چه اينكه آن و شود مطرح يكل بحث يك بايد دراينجا حال. شود يم حاصل يتركيب وحدت رتبه سه در

 يوحدتها و ارتباطها با كنيم يم مطرح را آن جامعه اثبات يبرا ما كه يوحدت و افعال ارتباط ميان است
 افعالشان ارتباط طريق از اينها شوند، يم تركيب هم با كه عنصر دو كنيد فرض مثال است؟ مطرح كه يديگر

  رإ ارتباطها همه كه است يعام مفهوم يك ارتباط مفهوم بنابراين. شوند يم تركيب همديگر اب كه هست
  دارند؟ هم با يفرق چه وحدتها و ارتباطها اين كه است اين ما سؤال حال پوشاند، يم

. پوشاند يم را يتكوين يارتباطها كل ارتباط، از يمعنا اين ديگر عبارت به :يحسين والمسلمين حجةاالسالم
 .باشد يم ارتباط اين يبخشها از ييك جامعه بنابراين
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. نيست جامعه پيدايش منشأ كه تركيب اين يول شود، يم تركيب هم اشياء با انسان افعال ديگر تعبير به): س(

 ينوع هم اجتماعيش غير تصرفات آن يول باشد ياجتماع تصرفاتش از ينوع يك كه است ممكن ييعن
 ...باشد يم اشياء با تركيب

 و چيند يم درخت برگ مثال دهد يم انجام را يتصرفات كند يم يزندگ تنها بيابان در كه هم يكس فرضا): ج(
 .سوزاند يم و شكند يم را درخت شاخه يا و خورد يم يا ميوه يا
 پيدا افعال اين تركيب اين از هم جامعه و باشد ينم جامعه ارتباطات و تصرفات اين محصول يول): س(

 خصوصيت چه و شود؟ يم جامعه پيدايش منشأ افعال كدام اوال كه است اين ما سؤال بنابراين. شود ينم
 ينظامها با جامعه نظام ديگر عبارت به آيد؟ پديد جامعه تا باشند داشته تركيبات و روابط اين بايد يخاص
 دارد؟ يفرق چه آيند يم بدست افعال تركيب از كه يديگر
 پيدا فاعليتها تقوم از فرمائيد يم كه» ياجتماع عمل« و» فرهنگ« ،»اخالق« يبند طبقه اين اينكه ثانيا

عمل «و » فرهنگ اجتماعي«، »ياجتماع اخالق« پيدايش منشأ ييعن باشد؟ يم چه آن منشأ شود يم
 باشد؟ يم چه» اجتماعي

 )ياجتماع ،يتاريخ ،يتكوين واليت( واليت نظام مراتب -٣ 
 جواب در. باشد يم استوار سؤال اين بر يبعد يسؤالها لذا و باشد يم يا ريشه و ياصل سؤال اول سؤال): ج(

 ارض در خالفت تجسد، مرتبه نازلترين در» ياله خالفت نظام« كه دهيم پاسخ بايد اينگونه اول سؤال
 نازلترين. باشد بردار تعطيل خالفت كه نيست اينگونه و باشد يم هم ديگر يجاها در خالفت البته. شود يم

 در» واليت نظام« ديگر عبارت به. باشد يم ياجتماع نظام و ارض در خالفت تكوين نظام در خالفت مرتبه
» ياجتماع واليت نظام« صورت به باشد يم تكوين كل در ،»يتبع ،يتبع ،يتبع« كه تجسد مرتبه نازلترين

 منزلتشان زيرا شناسيم ينم ياجتماع واليت نظام يسرپرست به را ائمه منزلت هرگز ما لذا و كند يم نمود
 قطعا كه باشد، داشته فرض عالم اين نظام از غير هم يديگر ينظامها اگر. باشد يم مطالب اين از باالتر يخيل
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 منزلت و يسرپرست هم باز ملكوت فوق در واليت نظام مثال نظامها عاليترين در باشد، يم يديگر ينظامها هم

  ٥.باشد يم حمطر ائمه
  نظام مختلفه مراتب تفاوت -٣/١

 و تكاسب و تجسد رعالم د كه باشد يم» ياجتماع خالفت« واليت، و خالفت نظام مرتبه نازلترين بنابراين
 .باشد يم دنيا و ارض عالم

  يتكوين واليت نظام به ياجتماع واليت نظام يتول - ٣/١/١ 
 قوانين« در كه است مجبور واليت نظام از مرتبه اين كه است اين ديگر ينظامها با نظام اين فرق اولين
در منزلت تبعي، تبعي، تبعي، نظام   نظام اين زيرا باشد، داشته يتول واليت، نظام باالتر مراتب به» يتكوين
 خواهد؟ يم يبيشتر توضيح اينكه يا شد روشن مطلب از قسمت اين. باشد يم واليت

 چيست؟ تابع فرمائيد، يم كه يتبع ،يتبع ،يتبع اين): س(
 .است تابع باالتر نظام به نسبت ماديش هويات همه با عالم اين ييعن): ج(
 باشد؟ يم اينگونه ماده تكوين عالم يا است اينگونه ياجتماع نظام آيا): س(
 به. باشد يم يتبع يتبع يتبع عالم اين لذا و است ياجتماع نظام عالم، اين در واليت نظام نمود ييعن): ج(

 بينيد يم كه هم را يا ماده جهان بنابراين. باشد يم دنيا و ارض در واليت نظام ،ياجتماع نظام ديگر عبارت
 .باشد يم همينگونه

 است؟ يتبع ،يتبع ،يتبع نظام خودش آيا ييعن): س(
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 عالم و تجسد و تكاسب عالم منزلت ديگر عبارت به. باشد يم درونش كه دارد يشرايط به يبستگ هم باز): ج(

 نظام ياسالم چه و يالحاد چه هم اجتماعيش واليت نظام و باشد يم» يتبع ،يتبع ،يتبع« منزلت ،يماد
 .باشد يم يتبع ،يتبع ،يتبع واليت

 تبعيت هم ياجتماع واليت نظام كند، يم تبعيت آنها از و دارد ارض خود كه يمراتب همان از آيا ييعن): س(
 نيست؟ اينگونه يا كند يم

 يتبع يتبع يتبع بيست رتبه اين دهيد، يم قرار را بيست شماره دنيا ه(ج): خير، ممثال شما براي مرتب
 صحرا و كوه هكذا و خورد يم بيست شماره شود يم داده قرار مرتبه اين يبرا كه هم را يواليت لذا و باشد يم

 اين يتجسدها اما باالتر، مراتب در هم و باشد يم تجسد مرتبه اين در هم بنابراين. خورند يم شماره هم
 تجسد از سنخ اين از ديگر باالتر مراتب يتجسدها يول باشد يم يماد يتكاسبها و تجسدها مرتبه،

 .باشند يم» مشرف تجسد« بلكه باشند، ينم
  نظام تشكيل مرحله اولين پيرامون يتوصيف -٣/٢ 

 تحويل آنها افعال و فاعلها بين يارتباط هر آيا كه فرموديد سؤال. پردازيم يم شما دوم سؤال يبررس به حال
 بلكه دهد ينم تحويل نظام يارتباط هر ييعن باشد، ينم اينگونه خير كه بگوئيم بايد جواب در ميدهد؟ نظام

 متصرف ييك و تابع ييك و محور ييك آن در كه يتقوم دهد، يم نشان را» تقوم« فاعلها از يارتباط هر
 .باشد يم اينگونه نظام مرتبه اولين لذا و باشد يم
 پديده يك اگر ديگر عبارت به. داريم يمختلف ينظامها ما زيرا كند، ينم حل را مشكل مطلب اين باز): س(

 ...كه شود يم تكرار سؤال اين باز بنابراين. دارد خاص ينظام سيب يك مثال كنيم نگاه كه هم را يطبيع
 يك از اينكه يا دارند اختالف همديگر به نسبت ها يتبع آن كه شده پيدا يتبع تا سه از سيب اين آيا): ج(

 شما ديشب كه كند يم يسؤال پاسخ به بازگشت سؤال اين جواب است؟ شده پيدا توسعه نظام در يتصرف
 اينكه يا كنند ينم ايجاد يچيز هيچ ديگر آنجا در آيا گوئيم يم يتبع را عالم تمام يوقت واقعا آيا كه فرموديد،
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فصل تعلقات را در يك  و حل قدرت ييعن يدرون ايجاد( باشد؟ يم يدرون ايجاد ايجاد آن يول كنند ايجاد

 ).نكردن يايجاد ديگر باالتر، سقف آن از يول نسقف خاصي داشت
 يتبع به تقسيم ديگر و دارند عالم يفاعلها همه كه است يعام حكم اين كه شود يم تكرار سؤال هم باز): س(
 ...و يتصرف و
. هستند يمتقاض همه خود، به نسبت اضافه ايجاد منزلت به نسبت ييعن باشد، يم عام اوليه حكم اين بله): ج(

 كه يمادام باشد بعد چه و قبل تقاضايش چه يكس هر كه است يعام حكم يك حكم اين ديگر عبارت به
 ييعن. باشد يم» يدرون يايجادهاي« دارد كه را يايجادهاي و تصرفات باشد نشده خلق او يبرا اضافه يچيز

 هم را تصرفات اين كه كند، تبديل تواند يم يا و كند اضافه يديگر يجا يك به و كم يجائ يك از تواند يم
 .نيست فاعل ديگر بكند تنزل مرتبه اين از اگر لذا و دهد صورت تواند يم است فاعل اينكه دليل به تنها

 .باشد هم تقاضا از بعد تواند يم تصرف زيرا ندارد معنا تقاضا از قبل و تقاضا از بعد ديگر بنابراين): س(
 تقاضا از بعد و موال از امداد يتقاضا از يتبع فاعل تصرف تفاوت - ٣/٢/١ 
. باشد يم يتصرف اسمشان باشند قبل كه يتصرفات باشد، بعد تواند يم هم و باشد قبل تواند يم هم تصرف): ج(

 ييعن هستند يتبع همه حال اين با يول باشند داشته قبل يتقاضا توانند يم خاصشان دسته يك بنابراين
 .باشد يم يدرون فاعليتشان

 غير در يتصرف هم كار آخر در زيرا معناست يب تصرف كند، يم تصرف بگوئيم ما اينكه بنابراين ييعن): س(
 .باشد يم تقاضا از بعد و تقاضا از قبل فرمائيد يم كه همانگونه فقط و است يدرون اش همه بلكه نيست

 شدن ايجاد از بعد وتصرف و يا قبل از ايجاد كردن چيزي  از بعد و تصرف از قبل يتقاضا بفرمائيد يا): ج(
» تقاضا« خود تقاضا از بعد و تقاضا از قبل فاعليت در ييعن. دهيد يم توضيح داريد را تقاضا خود زيرا ،يچيز

 .است بحث موضوع
 خودشان درون در فقط فاعلها همه ييعن هستند، يتبع فاعلها همه بگوئيم ما اينكه صورت هر در يول): س(
 ...كنند تصرف توانند يم
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 كه كنند تصرف توانند ينم خودشان درون حيطه از بيش يزمان هيچ در ابتدا از فاعلها از يك هيچ ييعن): ج(

 .باشد يم عام اصل يك اين
 خود درون در متصرف فاعل كه است اين بودن يتبع يمعنا يك پس شد، چنين تبعيت يمعنا اگر): س(

 .باشد يم تقاضا از قبل يا و تقاضا از بعد يا اين كه فرمائيد يم بعد البته. باشد
. توانند يم يا عده و باشند داشته تقاضا تصرف از قبل توانند ينم يا عده كه شود يم تقسيم اين بنابراين): ج(

 .باشند داشته توانند يم يمحور يتقاضاها يا عده ييعن دارند ضعيف و شديد توانستنشان در باز البته
 كه گرفتيم اينگونه را فاعل حد ما اگر ييعن آيد، ينم در آن درون از تصرف آخر تا بشود اينگونه اگر): س(

 .شود يم يدرون تنها تصرفاتش كار آخر تا بكند تصرف خودش درون در تواند يم فاعل
 ...نگذاريد فرق را تقاضا از بعد و تقاضا از قبل تصرفات اگر): ج(
 .باشد يم تقاضا از بعد تصرفاتش همه فرمائيد يم چنانكه آن دوم، نوع يتبع فاعل كه است اين فرض): س(
 دارند؟ يفرق چه باشد يم تقاضا از قبل گوئيد يم را ييك و تقاضا از بعد گوئيد يم را ييك اينكه): ج(
  كنند. تصرف در درون خود مي دو هر كه شريكند مطلب اين در آنها دو هر): س(
 نيستند؟ شريك يچيز درچه و): ج(
 .باشد يم غير در تصرف از بعد آن و غير در تصرف از قبل اين): س(
 به نسبت آيا است، غير تصرف از قبل كه يفاعل اينكه، آن و كنم طرح دارم حق را يديگر سؤال من): ج(

 ندارد؟ ياثر هيچ يا دارد ياثر هم» قبلش يتقاضا« تصرف موضوع
 واقع اين تبعيت به متقوم او تصرف نحوه باالخره ييعن. دارد هم را اثر اين هست بعد تقاضايش آنكه): س(
 .باشند يم مؤثر منتجه در دو هر بلكه كند ينم ايجاد يتعارض جهت اين در بودن بعد و قبل لذا و شود، يم
 كه يسقف يك در است تابع آنكه ييعن باشد؟ يم مقدار چه تصرف موضوع در تأثيرشان سقف و ميزان): ج(
 باشد يم بيست تا يك عدد بين محدود مثال كه دوم نوع يتبع فاعل ديگر عبارت به. باشد يم مجبور رسد يم
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 باالتر فاعل به متعلق فاعليتش ذاتا كه است اين فرضمان زيرا كند ينم تبعيت هيچ كه بگويد بالمره تواند ينم
 ...را تبعيت مراتب اين از ييك تواند يم بله. باشد يم
 .است باالتر فاعل به متعلق كه گوئيم يم ما هم يتصرف فاعل در): س(
 ...ندارند يفرق هيچ جهت اين در هم با تا دو اين بله): ج(
 .نيست مطلق فاعليتش هم او بنابراين): س(
  يتصرف فاعل تصرفات محدوده - ٣/٢/١/١ 
 و بيست زير اما باشد داشته تحرك تواند يم بيست تا يك در يتبع فاعل اين بنابراين. كنم يم عرض حاال): ج(

 آن يول. باشد تواند ينم هم يك از تر پائين و است مجبور ويك بيست در ييعن. است مجبور بيست يباال
 بدون دوم نوع محدوديت سقف ييعن. باشد يم شريك محدوديت سقف در است يتصرف گوئيد يم كه را يفاعل

 .باشد يم خودش شركت با اول عخودش هست اما سقف محدوديت نو شركت
 .است محدود ظرفيتش هم او خير،): س(
 به. بزنيد سقف يك بتوانيد هم ظرفيت آن درون در كه هست بنا زيرا باشد، يم سقفش منظور خير): ج(

 كه كنند يم خلق هم عين نه و تصرفش با متناسب يتصرف يبرا را يچيز گوئيم يم يوقت آيا ديگر عبارت
 ...دارد تصرفش به ينسبت

 اگر كه است اين عرضم هم من شوند، ينم تركيب فرمائيد يم شود؟ يم چه باشد نداشته نسبت اگر حاال): س(
 .شوند ينم تركيب نباشند هم برابر

 معنايش صورت اين در باشد، نداده قرار متناسب اصال كه شود فرض اگر كه است اين عرضمان ما خير): ج(
 و باشد ينم تصرف در نائب و است نگرفته انجام نيابت و خالفت تقاضا، راين د فاعل اين وضع در كه است اين

 امور از دسته يك به نسبت كه ذلك، امثال و يتكوين امور و حيوة و موت مثل باشد، يم تصرف به مجبور بلكه
 نباشد مفروض ينيابت اختيارات اگر لذا و دارد ياختيارت شود نائب خواهد يم كه يآنجائ بنابراين. هستند يتبع

 .است نماينده و نائب اند داده اثر كه ينسبت به بدهند اثر تقاضايش به جا هر اگر ييعن. نيست نائب
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 ياقدام جهت آن در سپس و كنيد يم انتخاب را يجهت يك شما گاه زنم يم يعاد وضع در را مثالش من حال

 اگر كه كنيد يم نيت مثال. شود يم ينسبت يك به البته شود، ينم خواستيد يم كه يهمان عين يول كنيد يم
 هنگام كه نماز ركعت شش از بعد و خوانم يم ششم زيارت يك ابتدا شوم زيارت يبرا حرم به مشرف صبح

 ايشان شفاعت به و خواهم يم را صديقه حضرت زيارت) ع(اميرالمؤمنين حضرت از است خواستن حاجت
 و كنم يم زيارت را) ع(اميرالمؤمنين تسپس بعد از سالم كوتاه يك سطري حضر و كنم يم زيارت را حضرت

 اين با بنابراين. خوانم يم هم را علقمه يدعا بعد و خوانم يم سالم و لعن صد با همراه را عاشورا زيارت بعد
 شما به يميهمان ناگهان شديد ششم زيارت خواندن مشغول كه همين يول شويد يم مشرف حرم به نيتها

 شب اگر مخصوصا برداريد دست خود ينيتها به پوشاندن عمل جامعه از داريد دوست نه وقت اين در ميرسد
 بگذاريد، منتظر اعمالتان نشد تمام يا ظهر تا مثال را موقتتان ميهمان داريد دوست نه و باشد مبعث

 به باشيد خوانده را ركعت شش اگر يا و كنيد يم يمختصر سالم ديگر لذا. باشد اش خانواده با اگر مخصوصا
 و كنيد يم انتخاب را يمختصر صلوات هم صديقه حضرت زيارت عوض و كنيد يم اكتفاء يكوچك يدعا يك
 بيرون حرم از ميهمانتان با سپس و كنيد يم سالم يك به اكتفا هم علقمه يدعا و عاشورا زيارت يبجا

 باشد يم برعكس يكبار اما. بخوانم خواستم يم كه آنگونه را زيارات نشد كه امروز: گوئيد يم خود با و آئيد يم
 يول دهم، يم انجام را يمختصر زيارت فقط رفتم حرم به يوقت كه كنيد يم نيت اينگونه ابتدا از شما ييعن
 آن از كه آيد ينم دلتان و آيد يم ششم زيارت ناگهان كرديد، باز را مفاتيح و شديد مشرف حرم به يوقت

 حضرت زيارت كه آيد يم ذهنتان به آن خواندن از بعد سپس كنيد يم آن خواندن به شروع لذا و بگذاريد،
 و شود يم پيدا شما يبرا يخوب حال سپس. باشيد نداشته هم يكار اگر مخصوصا بخوانيد هم را صديقه
 يا و رسد، آگاه دل بر ناگهان   رسد ناگه آنكه خوش يا: گفت برد، يم ديگر يجاها به را شما حال، همين
 .بكنار آيد دل خون يب كه است آن دولت يبعض بقول

 دو هر كه نيست معنا بدين اين البته. شود يم انسان نصيب هم سر پشت يتوفيقات يك يگاه بنابراين
 شما دفعه دو هر در بله. باشند هم با متناسب) ايد رفته نيت بدون كه يآنجاي و ايد رفته نيتا ب كه يآنجاي(
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 لذا. دهيد انجام اعمال توانستيد زياد ديگر دفعه در و كم دفعه يك در يول بكنيد زيارت و برويد خواستيد يم

 هم يچيزهاي يك البته. شويم تركيب كه خواهيم ينم ما خير بگوئيد و نشويد تركيب شما كه نيست اينگونه
 يا و مرض حيوه، موت، مثل صرف يتبع بگذاريد را اسمش باصطالح بخواهد اينكه بدون انسان كه هست
 خواست سقف در اگر كه است اين عرضمان ما بنابراين. شود يم واقع قهرا او يبرا ديگر امور از يبعض احيانا
 است يتبع امور جزء» اول ظرفيت« ديگر عبارت به. دارد فرق باشيد نداشته تأثير يا و باشيد داشته تأثير شما

 اول ظرفيت بين فرق ديگر تعبير به. باشد ينم يتبع ديگر است مؤثر آن در شما خواست كه دوم ظرفيت يول
 هم ييعن. ندارند يفرق هيچگونه دومش و اول ظرفيت» دوم نوع يتبع فاعل« در كه است اين دوم ظرفيتو 
 و دارند فرق هم با يدوم و ياول ظرفيت حتما» يتصرف فاعل« در يول باشد، يم يتبع يدوم هم و يتبع ياول
 خود در نه و تحركش سقف در فقط البته باشد، سهيم شخص خود دوم ظرفيت در كه است صحيح لذا

 ...تحرك
  جهت تعيين در يتبع و يتصرف فاعل تفاوت - ٣/٢/١/٢ 
 فاعليت باالتر فاعل به الحاقش در باالخره هم يتبع فاعل ييعن باشد، يم همينگونه هم يتبع فاعل): س(
 .ندارد اثر بگوئيم كه شود ينم و دارد اثر دومش ظرفيت در فاعليتش بنابراين. كند يم
. است نكرده مهيا خودش را سقفش زيرا ندارد را ياثر چنين دوم نوع يتبع فاعل حتما سقفش در يول): ج(

 را» جهت ظرفيت« هم طلبش وسيله به داشته، يظرفيت سقفش اينكه بر عالوه يتصرف فاعل ديگر عبارت به
 فقط شما را يتبع فاعل يول است، گرفته انجام) عامليتش ييعن( سومش فعاليت آن در و است كرده درست

 ديگر تعبير به. كنيد يم ملحق باالتر فاعل جهت به را جهتش و كنيد يم مشاهده عامليت منزلت در
 قوانينش و جامعه مصنوعات و جامعه تبع به ييعن. باشد يم» يتبع يدار جهت« يتبع فاعليت يدار جهت

 .نيست يكم تفاوت ما بنظر هم تفاوت اين و شود اينگونه تصرفات بواسطه اينكه نه و شوند يم يتبع
 دوم؟ ظرفيت ييعن جهت): س(
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 ظرفيت« سپس و» جهت ظرفيت« آن يبعد ظرفيت و است» ظرفيت« خود اولش، ظرفيت خير): ج(

 عامليت در لذا و باشد يم شريك هم دوم يتبع فاعل عامليت جهت و عامليت ظرفيت در. باشد يم» عامليت
 شبيه بگيريد» عامليت جهت« را جهت اگر ييعن. كند ينم عمل شبيه رجهت د يول كند يم عمل شبيه

 .نيستند شبيه بگيريد» جهت جهت« را جهت اگر يول هستند
  

المعلَيكُم والس مةُ وحاللّه ر ركاتُه وب  



  
  )ياجتماع علم يا نسبيت( علم يشناس جامعه

  هفتمجلسه 
٢٢/١٠/١٣٧١ 

  يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد
 )ياسالم علوم فرهنگستان دفتر( يمبنائ تحقيقات گروه: تنظيم 

  واليت نظام در تاريخ و جامعه ضرورت اثبات عنوان جلسه:
   

  فهرست   
 ١...جامعه پيدايش اساس پيرامون گذشته مباحث تلخيص -  ١ 
 ١...نظام در تعريف شيوه پيرامون ياجمال -  ٢ 
 ٢...نظام در يتبع -  يتصرف - يمحور فاعل تفاوت -  ٣ 
 ٢...جهت يك چهارچوبه در فاعليت يبمعنا يتبع فاعل - ٣/١
 ٢...جهت ارتقاء در فاعليت يبمعنا يتصرف فاعل - ٣/٢
 ٢...جهت در مقياس توسعه در فاعليت يبمعنا يمحور فاعل - ٣/٣
 ٢...جهت در مقياس توسعه يمعنا -  ٣/٣/١
 ٣...يتصرف و يمحور فاعل يبرا تكليف توسعه پيرامون يبحث -  ٤ 
 ٤...جامعه مورد در تكليف توسعه - ٤/١
 ٤...تاريخ در جامعه كل مالحظه - ٤/٢
 ٤...وضعيت شناخت در ياصل مفسر تاريخ فلسفه -  ٤/٢/١
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 ٥...آنها تفاوت و يحيوان و ياله توسعه پيرامون يبحث - ٥
 ٧...شرع به حكومت يجزئ امور استناد و استنباط در تعبد توسعه ضرورت پيرامون يبحث -  ٦ 
 ٧...محور به اديان و انبياء همه يتول -  ٧ 
 ٨...علم تعريف پيرامون يا مباحثه -  ٨ 
 ٨...؟)تبعيت نفس( است غير اراده كيف به شدن متكيف علم آيا - ٨/١
 ٨...حضور و علم بين تفاوت - ٨/٢
  
  

   
  
  

 ٠١٠٢٥٠٠٧   :يكامپيوتر يبايگان كد)   ياجتماع علم يا نسبيت( علم يشناس جامعه   :جزوه نام
 ٧١/١٠/٢٢   :تدوين يا جلسه تاريخ   يحسين والمسلمين حجةاالسالم   :استاد

 ٧٤/٠٤/٠٤   :انتشار تاريخ   حسينيان جعفر محمد:   گذار عنوان
 ٧٤/٠٤/٠٤   :يبايگان تاريخ   يجمال يمصطف   :ويراستار

  نسخه ١٠   :تيراژ   انتشارات واحد   :يحروفچين
  اول   :تكثير نوبت   انتشارات واحد   :از تكثير



  
   الرّحيمِ الرّحمن اللّه بِسمِ

  
  جامعه پيدايش اساس پيرامون گذشته مباحث تلخيص - ١
 ابتدا كه شد اين بحث آن حاصل. بود جامعه تعريف با رابطه در گذشته جلسه بحث: يميرباقر حجةاالسالم 

 سپس. خالفت منزلت در پرستش و» اختيار توسعه« از است عبارت جامعه كه فرموديد جامعه تعريف در
 تصرف موضوع توسعه كه فرموديد پاسخ در دارد؟ جامعه به ينياز چه توسعه كه آمد پيش سوال اين طبيعتاً

 نيست ممكن هم تصرف در توسعه و شود پيدا تصرف در توسعه اينكه به االّ نيست مقدور خالفت، موضوع و
 مفسر يتبع و يتصرف فاعليت تركيب چرا كه آمد پيش سوال اين سپس. يتصرف فاعليت نظام واسطه به اال

 يا دارد ضرورت يتبع فاعل اصوالً آيا كه آمد پيش بحث اين سئوال اين تبع به البته نباشد؟ خالفت در توسعه
 چيست؟ يتبع فاعل تعريف اينكه و نيست؟ يكاف يا است يكاف نظام تحقق يبرا يتبع فاعل آيا و خير؟
» تقاضا از بعد موجد« اما است موجد» يتبع فاعل« فرموديد اينكه آن و فرموديد يتبع فاعل باب در يتعريف

 و خصوصيت در فاعليت تنها و ندارد ربط و نسبت و جهت در فاعليت يبعت فاعل ديگر تعبير به. باشد يم
 اصل در اينكه ولو ييعن دارد، تقاضا و يجهتگير در فاعليت كه است يفاعل» يتصرف فاعل« اما دارد كيفيت

 فاعل دو اين پيرامون كه بود يتفكيك اين بنابر. دارد فاعليت» ارتقاء جهت«فاعليت ندارد اما در » ظرفيت«
 خودش اينكه نه و باشد يم يتصرف يفاعلها بين دهنده ارتباط تنها يتبع فاعل كه فرموديد سپس. فرموديد

 آن بين رابطه گيردكه يم شكل يتصرف يفاعلها از» نظام« بلكه. دهد تحويل را نظام يتصرف فاعل باضافه
 يتصرف اراده يدارا يتبع يفاعلها اينكه مطلب حاصل. شود يم واقع يتبع يفاعلها طريق از يتصرف يفاعلها

 . كند ينم پيدا توسعه» تصرف موضوع« ،يتبع فاعل خلق با نيستند اراده يدارا كه نظر اين از و نيستند
 سرايت نظام كلّ به را تبعيت شود ينم ديگر يتبع يفاعلها از تعريف اين با كه آمد پيش سوال اين سپس 

 . هستند يتبع فاعل - ينسبت به - نظام همه بگوئيم و بدهيم
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 يك اركان اگر كه فرموديد چيست؟ تعريف شيوه اصالً كه شد مطرح يمنطق بحث يك سؤال اين به پاسخ در 

 . شد مطرح يسؤاالت بيان اين پيرامون سپس. باشد نظام كل در يسار» تعريف« بايد باشند متقوم بهم نظام
  نظام در تعريف شيوه پيرامون ياجمال -  ٢ 
 در تبعيت« و» جهت توسعه در تبعيت« و» جهت نفس در تبعيت« ييعن :يحسين والمسلمين حجةاالسالم 

جا تحويل  مفهومي را كه در اين هر بايد حقيقت در ديگر عبارت به. هستند تبعيت از مرحله سه ،»كيفيت
 تحويل مراتب با متناسب و تقوم با متناسب يخصوصيت عام خصوصيت يك دادن تحويل يبجا يم،ده مي

 .بدهيم
  نظام در يتبع -  يتصرف - يمحور فاعل تفاوت -  ٣ 
  جهت يك چهارچوب در فاعليت يبمعنا يتبع فاعل - ٣/١ 
 كه است موجد كيفيت يك چهارچوبه در فاعل كه شود يم گفته يگاه بودن موجد و فاعليت پيرامون مثالً 

 و زند يم بيرون كيفيت يك چوبه چهار از فاعل تبعيت يگاه و است شده واقع جهت يك در كيفيت آن
 با متناسب بايد گفتيم، جهت ارتقاء اگر طبيعتاً كه. است موجد» كيفيت جهت ارتقاء« در فاعل: گوئيم يم

 داشته فاعليت جهت، ارتقاء در يفاعل كه شود فرض اگر واال باشند داشته تبعيت منزلت يك يكيفيتها ارتقاء،
 ارتقاء جهت آن خود كه است اين معنايش باشند نيافته ارتقاء كيفيتها يافته، ارتقاء جهت آن در ولكن باشند
 . است نيافته تحقق يافته،

  جهت ارتقاء در فاعليت يبمعنا يتصرف فاعل - ٣/٢ 
» ارتقاء در متصرف« تواند ينم است، كيفيت چهارچوبه در كه كننده، ايجاد و موجد يبمعن فاعليت اين بنابر 

 تبعيتش دارد، فاعليت جهت ارتقاء در كه يكس آن يول. باشد» جهت ارتقاء در تابع« بايد بلكه باشد، جهت
 متصرف جهت ارتقاء در كه يكس بلكه باشد، ينم است، كيفيت يك چهارچوبه در آنكه تبعيت سنخ از ديگر
  شود. جهت حول آن واقع مي در ارتقاء ييعن باشد، تابع كه است مجبور ربط اشتداد و ربط نفس در است

  جهت در مقياس توسعه در فاعليت يبمعنا يمحور فاعل - ٣/٣
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 ارتقاء( است لحاظ قابل نفسه به هم ارتقاء خود ييعن است، اشتداد در فاعل ارتقاء در محورِ ديگر عبارت به 

 او از است مجبور جهت ارتقاء كه است» محور« هم اشتداد در فاعل كه) شود يم گفته نسبت در اشتداد به
 هم ييك و ارتباط در اشتداد مرتبه ييك شويد قائل مرتبه سه كثرت و وحدت يبرا اگر ييعن. بكند تبعيت
 در جديد موضوع شدن پيدا و اشتداد يبمعن كه» كل جهت در ارتقاء« بين لذا. باشد يم جهت در ارتقاء مرتبه
. باشد يم فرق توسعه، موضوع دادن تغيير نه و است توسعه در شدن سهيم كه» جهت ارتقاء« و است توسعه

 مغير ربط در اشتداد اما نيست، زمان مقياس مغير يول باشد يم يزمان امر جهت در ارتقاء ديگر عبارت به
 در محور به بعد و قرب ييعن بخش، محور نه و باشد كلّ محورِ بايد جهت در ارتقاء اين بنابر. باشد يم زمان
 .آورد يم مقياس يك در را توسعه در بودن سهيم و جهت در ارتقاء كل،

 .نيست موثر كل زمان در يول است موثر زمان در ييعن): س(
  جهت در مقياس توسعه يمعنا - ٣/٣/١ 
 گوئيد يم وقت يك. كنم يم بازگو را آن يمعنا سپس و آورم يم مقياس رابطه در يا ساده مثال يك من حاال 

 بر كه باشد، يم يقبل صحت معيار همان صحتش معيار كه است سنجش وسيله يك يمبنا بر مقياس كه
شود، بلكه يكي از  درست نمي علم يك يا و. شود يم درست جديد علم يك جديد، فلسفه يك آن اساس

 .شود يم كم يا و اضافه علم يك عنه غفولٌمسائل م
 و علم يك گاه فلسفه و منطق آن با ديگر بعبارت. شود يم حفظ فلسفه هم و منطق هم جزئيت در بنابراين 

 مقياس يگاه اما. شود يم درست علم يك مسئله گاه و يرياض علم مانند جديد تعاريف و جديد دستگاه يك
 بنابر. شود ايجاد را علم يك اينكه نه شود، تصرف صحت عدم و صحت سنجش وسيله در ييعن شود، عوض

 اگر و شود يم كل در موجد و» يمحور يفاعل« دهد صورت كل در توسعه فاعل اگر مثال اين به توجه با اين
 و باشد كيفيت يك درون هم، اگر و شود يم» يتصرف فاعل« بياورد را بخش در جهت ارتقاء و بخش در موجد
 شود، يم» يتبع فاعل« باشد داشته يتحرك كيفيت يك درون در بتواند تنها ييعن بياورد ارتقاء نتواند ديگر
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 هر در و هستيم فاعليت به نيازمند حتما ما بنابراين. است محال حركت تحرك مطلق بدون كه گفتيم ما زيرا
 . باشد يم رتبه سه در هم تعلق اين يول هست، باالتر فاعل به تعلق فاعليت از رتبه سه

  يتصرف و يمحور فاعل يبرا تكليف توسعه پيرامون يبحث -  ٤ 
 نظر به. برويم جلو يموضوع اصل بصورت بعد و كنم مطرح را سواالت من اول بفرمائيد اجازه آقا حاج): س(
 نظام توسعه كه فرموديد يتبع فاعل مورد در ابتدا. باشد يم مطرح سوال بحث يها رتبه همه در كه آيد يم

 يبرا تكليف توسعه آيا كه شود يم مطرح سؤال اين حال. شود ينم واقع تصرف توسعه و يتصرف فاعل بدون
 يحضرتعالباشد؟ با توجه به اين تحليلي كه  مي محور يبرا فقط تكليف توسعه اينكه يا و باشد يم يمكلف هر

 محور يبرا فقط بايد است يتصرف فاعل خلق به تكليف توسعه كه فرمائيد، يم تكليف توسعه مفسر پيرامون
 در توسعه ديگر لذا و شود ينم خلق يتصرف فاعل يتصرف يفاعلها يبرا ديگر اما شود خلق يتصرف فاعل

 تكيلف توسعه داريم، شرع از ما كه آنچه اينكه حال و شود ينم واقع نبايد يمعمول يمكلفها يبرا تكليف
 يتصرف فاعل خلق به هم تكليف توسعه و است تكليف توسعه عالم عالم اين كه شود فرض اگر ييعن است،
 به اال شود ينم واقع» خالفت توسعه« اگر يگرد عبارت به. شود خلق يتصرف فاعل همه، يبرا بايد پس است
 يفاعلها كل يبرا پس نيست نفر يك مخصوص خالفت توسعه كه اينست هم فرض ، يتصرف فاعل خلق
 .شود خلق يتصرف فاعل بايد يتصرف

 آن بخواهد اگر شود، فرض نظام از يجا هر در كه يخصوصيت هر آيا كه ببينيم بايد موضوعاً ابتدا چند): ج(
 همان و نوع همان از بايد آيا ييعن كند؟ پيدا كثرت و وحدت بايد كند پيدا توسعه - منطقاً - خصوصيت

 زياد زرد رنگ مثالً كند، پيدا توسعه يتبع فاعل بايد كه گفتيم اگر كنم يم عرض مثالً كند؟ پيدا تعدد صنف
 به شود؟، بيشتر تقومش يا و تعدادش تا كند پيدا كثرت و وحدت بايد آيا - زرد رنگ اشتداد -  شود شديد يا

 زياد حتماً ما بنظر شود؟ زياد تصرف موضوع خود كثرت و وحدت بايد تصرف، در توسعه در آيا ديگر عبارت
 سهيم شما تصرفات در هم آنها و هستيد سهيم يتصرف يفاعلها همه افعال در جامعه در شما ييعن. شود يم

 .هستند
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 خلق يتصرفها فاعل  كه براي آن آورد ولو اين مي اختيار توسعه همه يبرا نظام فرمائيد يم ييعن): س(

  باشد؟ نشده
 محققاً كنيد، يم كار و كشيد يم زحمت اينجا در كه يحضرتعال االن مثالً دارند تقوم و ارتباط چون بله،): ج(

 و بنديد يم هم را اسالم دشمنان دست يتعال... ا انشاء و هستيد موثر يا خامنه... ا آيت حضرت توسعه يبرا
 .بندند يم را مسلمين دست آنها بكنند، يشدت يك هم كفّار و بكنند مسلمين يسست يك نخواسته يخدا اگر

  جامعه مورد در تكليف توسعه - ٤/١ 
 فاعليت عملِ در كه يزياد يتصرف يفاعلها پيدايش ييعن يتبع يفاعلها كردن پيدا كثرت و وحدت بنابراين 

 وحدت به يتصرف عمل در يوقت ديگر عبارت به. شود يم درست جامعه و رسند يم وحدت به تصرفيشان
 .كند يم تصرف كه داريم» جامعه« بنام يبزرگ يتصرف فاعل ديگر شد درست جامعه و رسيدند

  تاريخ در جامعه كل مالحظه - ٤/٢ 
 وجود مثل يشخص كه بينيد يم ييعن شود، يم شناخته تاريخ در هم جامعه كل كه بينيد يم وقت يك البته 

 بر رو حضرت آن از جامعه دارند، را جامعه كلِ اداره يشايستگ كه) ع(طالب ياب بن يعل حضرت مبارك
 كند يم پيدا تكليف سعه تواند يم و دارد كثرت و وحدت جامعه كه است اين مطلب اين يمعنا كه گرداند يم

 تاريخ از يمراحل از بايد است» جهت در تصرف موضوع« از غير كه ارتقاء موضوع در و جهتش ارتقاء در ولكن
 را آنچه حيوانيش، تصرف از و بخورد، يسر تو بايد جامعه عوامانه، عبارت به. برسد قرب اشتداد به تا بگذرد

 به نيازمند ارتقاء موضوع در هم يتصرف عل مراحل بعدي برسد. بنابراين خود فا به تا بچشد بچشد، بايد كه
 هم تاريخ مراحل در كه باشد يم الزم هم تاريخ مراحل است الزم جامعه اينكه از غير ولذا است يحركت يك

 ييعن. باشد يم الزم قرب يا اشتداد ييعن» جهت ارتقاء موضوع در توسعه« يبرا و ارتقاء موضوع يبرا يمحور
 .باشد يم دارا راكل  يمحور فاعليت ،يتاريخ اشتداد و قرب در محور

  وضعيت شناخت در ياصل مفسر تاريخ فلسفه - ٤/٢/١ 
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 و) وقوته...ا بحول( كنيم ترسيم» كل يمحور فاعليت« حول را» تاريخ فلسفه« توانستيم ما هرگاه بنابراين 

 يا» تقوم نحوه در تصرف« مورد در توانيم يم آنوقت باشيم، داشته تحليل جامعه از مرحله هر با متناسب
اختيار در توسعه بخواهد اگر كه فرموديد يحضرتعال كه ياشكال آن بنابراين. كنيم صحبت جامعه، حركت 

 شوند يم خلق انسانها يوقت بلكه باشد، ينم اينگونه خير شود، خلق يانسانهاي ،يفرد هر يبرا بايد شود واقع
 . سازد يم را جامعه» اختيارات تقوم« ييعن باشد، يم هم همينگونه و باشد متقوم هم تصرفاتشان بايد

 يفاعلها يها اراده تقوم طريق از» تصرف توسعه« و تصرف توسعه طريق از» تكليف توسعه« ييعن): س(
 . شود يم واقع يتصرف

 مخصوص باشد يم تاريخ در توسعه كه» جهت ارتقاء موضوع« در توسعه و دهد يم تحويل را جامعه كه): ج(
 .باشد يم كل محور و) اجمعين عليهم... ا صلوات( معصومين

 آنها تفاوت و يوانبحثي پيرامون توسعه الهي و حي - ٥
 . نيست روشن يخيل جهت ارتقاء موضوع يمعنا): س(
 را حيوانيت اگر گرفت، شكل جامعه و خالفت نظام و رسيدند وحدت به متصرفها اينكه از پس ييعن): ج(

 لذا و باشد يم يمنف يا توسعه توسعه اين ولكن كنند يم پيدا جهت در توسعه انتخاب، اين با كنند، انتخاب
 به. رسند يم بهم تقوم امكان عدم و ظلم ييعن تصرف، در اضطراب به تا روند يم جلو توسعه اين در آنقدر

 يطرف به را آنها تقومشان و يهمكار اين باشند برگزيده را قرب خالف تصرف اگر متصرفها ديگر عبارت
 است يتبع فاعل در شدن متصرف» اختيار فطرت. «باشد يم اختيار فطرت توسعه جهت خالف بر كه برد يم

 تصرف تحت است برگزيده را دنيا مشتهيات كه يكس آن ولذا يتبع فاعل به نسبت آمدن در تصرف تحت نه
 .شود يم واقع يتبع فاعل

 .نيست معقول اصالً بشود، يتبع فاعل تابع كه مطلب اين آقا، حاج): س(
 جهت آن در را توسعه كه دهد قرار يا نحوه به را خودش بلكه بشود، يتبع فاعل تابع كه معنا بدين نه): ج(

 كه اينست حرف اين يمعنا بگيرد را دلش يجلو تواند ينم يكس: گوئيد يم يوقت مثالً اين من. آورد بدست
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 بلكه و نيست او بر حاكم ييعن است، تسليم رسد يم او يبرا يا يش يك از كه يخاصيت به نسبت شخص اين

 پرستش بنحوه يول نكند پرستش اينكه نه و كند يم پرستش را خدا شخص اين البته باشد يم او محكوم
كه  توسعه پيدا كرده به اين يخيل بشر انصافاً كه بينيم يم هم االن لذا و دهد يم توسعه را خود يحيوان
 تركيب از ييعن... و ها مزه و بوها و رنگها انواع مثالً است داده توسعه مختلف يشكلها در را يتبع هاي فاعل

 نه و بكند زياد را اينها تنها كه شده اين زحمات اين نتيجه يول كرده درست چيزها يخيل يتبع يفاعلها
 خواستن دنيا خود يبرا را دنيا عوامانه عبارت به. بكند زياد خودش ارتقاء بردن باال تبع به را اينها اينكه

 !شود او خر دنيا اينكه هن و شود دنيا خر آدم، كه اينست معنايش
 فاعل مسخر تواند يم حداقل بلكه شود يتبع فاعل مسخّر يتصرف فاعل كه ندارد يمعن حال اين با): س(

 .بشود يديگر يتصرف
 هم آن نظام. است يحيوان تصرفات تصرفاتش ،يتصرف فاعل آن كه شود يم يديگر يتصرف فاعل مسخّر): ج(

 نظام كه نيست مطلب اين در يملكوت نظام و يحيوان نظام بين فرق ديگر عبارت به. شود يم يحيوان نظام
 توانند يم دو هر اينكه در بلكه كند، پيدا توسعه تواند ينم يحيوان نظام و كند يم پيدا توسعه تواند يم يملكوت

 بين كه است گفته اينكه به زده يحرف يك اصفهان در نفر يك كه اند گفته. نيست يشك كنند پيدا توسعه
 كه كنم يم عرض من. باشد ينم يفرق شود يم گرفته فرا يبشر علوم هردو در كه لحاظ بدين حوزه و دانشگاه

 يروح التذاذات يفدا يماد التذاذات كه هستيم يمدع كار نهايت در ما اينكه آن و باشد يم كوچك فرق يك
 سرور ما هم آنها، هم و گوئيم يم بهجت ما هم ييعن. شوند يم ياُخرو يالتذاذها يفدا يروح التذاذات و
. گويد ينم يچيز چنين دانشگاه يول» قُرْبك دون سرورٍ لكل استعفرك« گوئيم يم ما اما آنها، هم و گوئيم يم

 كلّ منْ اَستغفُرك« كه اينست گوئيم، يم ما ها، ولي رفاهي كه  خواهيم و هم آن مي رفاه ما هم ديگر بارتع به
 . هستند خواهان را ماده به التذاذ و رفاه آنها زنند، ينم يحرف چنين آنها يول» ُانْسك بغير راحةٍ

 . هستيم كاره دو ما معشوق انتخاب در است، علم بر حاكم عشق اگر خالصه): س(
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 مبين كه كنيم يم ادعا ما. بشويم يدعواهائ چنين وارد نبايد» موضوعاً« كه آيد يم بنظرم من اصالً بله): ج(

. شود ياسالم بايد همه دانشگاهها علوم لذا و شود درست ياسالم علوم آن با كه هستيم يفرضهاي پيش يك
 به افعال طريق از يتصرف يفاعلها بنابراين. كنيم ايجاد وحدت چگونه كه بيائيم اين سراغ نبايد ديگر بنابراين
) خليفه شخص نه و( خالفت نظام و كند يم پيدا كثرت و وحدت تصرفشان موضوع و شوند يم مربوط يكديگر

 و كنند يم پيدا تقوم و ارتباط ،يتبع يفاعلها طريق از يتصرف يفاعلها افعال ديگر عبارت به. گيرد يم شكل
 . شود يم خالفت نظام و تصرف نظام به تبديل تصرفاتشان موضوع

  متصرِف؟ يا تصرف موضوع): س(
 ...يتصرف فاعليت بنام داشتيم وصف يك ييعن باشد، يم اوصاف از كه يتصرف موضوع): ج(
 . متصرف ييعن): س(
 .شود يم خالفت نظام و اختيار نظام كه متصرف، بله): ج(
  خير؟ يا باشند يم اوليشان يگير تصميم از اعم كنند يم مرتبط بهم را جامعه كه يافعال آيا): س(
 .باشند يم تمايالت از اعم كه آيد يم بذهنمان): ج(
 شود؟ يم شروع ها حساسيت نظام و تمايالت از ييعن): س(
 .متقومند بهم كه جامعه يحساسيتها نظام از بله): ج(

 . شود يم جبر زيرا نيستند متقوم يگرها به همد اراده: يعني نظام (س)
 بودند ميلها همين كه بينيم يم لذا و شوند يم متقوم بهمديگر باشند يم اراده از پائينتر كه ميلها از بله،): ج(

 .كردند مجبور را طالب ياب بن يعل حضرت وجود و شدند متقوم بهم كه
 باشد؟ داشته وجود تكليف در توسعه و اختيار در توسعه كه بپذيريم موضوع اصل بعنوان اينرا بايد آيا): س(

  بخواهيم؟ عالم در شكل اين به را تكليف در توسعه كه دارد يلزوم چه اصالً
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: اوالً) كوچك نه و بزرگ يخيل تقوم يك در نهايت. (كنيد متقوم هم باز را مرتبه سه اين از كدام هر): ج(

 موضوع در توسعه به متقوم قرب ثانياً و دارد، ضرورة قرب و اشتداد ييعن است يضرور اشتداد در توسعه
 .كند يم پيدا ضرورة تاريخ ييعن است، جهت ارتقاء

  چيست؟ جهت ارتقاء موضوع از مقصود): س(
  زمان مقياس و زمان يمعن شدن عوض كالً ييعن): ج(
 ... . ييعن جهت ارتقاء موضوع جهت، ارتقاء موضوع در توسعه به متقوم قرب فرمائيد يم): س(
 ). تاريخ مراحل( زمان مقياس تغيير): ج(
  باشد؟ يم معنا چه به قرب): س(
 . خواهد يم هم متناسب كثرت و وحدت و است اشتداد يمعن به قُرب): ج(
 !شود؟ يم قرب به تعبير باطل جهت در شدت و كثرت و وحدت از آيا بنابراين): س(
 اگر مثالً. بدهيم جواب بايد تاريخ مراحل در را سؤال اين. است شده انجام بار چند كه است يبحث اين): ج(

 جامعه خير،: گويم يم جواب در شود؟ يم گفته برازنده جامعه جا،اي و در هر  شود كه آيا به هر جامعه سؤال
 ....مثالً يا و عصر يول حضرت زمان

 . است نشده واقع يقُرب اصالً بگوئيم كه است اين از غير نبودن يا بودن برازنده آقا حاج): س(
 رفته باالتر جا يك از اختيار يك اينكه يا شده واقع اختيار توسعه به قرب آيا كه است همين مهم خير،): ج(

 است؟ نكرده پيدا توسعه اختيار نظام ولكن
  شرع به حكومت يجزئ امور استناد و استنباط در تعبد توسعه ضرورت پيرامون يبحث -  ٦ 
 ......كه بياوريم در يتعاريف نظام شكل به را تعبديمان اصول بتوانيم ييعن): س(
 نظام« در مطلب اين. بدهيم نسبت شرع به را جزئيه تصرفات و كنيم تصرف تعاريف نظام آن با بتوانيم): ج(

 نظام نه و ياقتصاد نظام نه و يسياس نظام نه بكنيد، نتوانيد يكار چنين تا ييعن باشد، يم مهم بسيار» يفكر
 عبارت به. بدهيد ارائه پرورش يبرا يفكر نظام يك توانيد ينم همچنين و كنيد اداره توانيد ينم را فرهنگيتان
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 تواند ينم اميد اين ثمرات از است اميد اين با متناسب يكار چه كه نداند يول باشد اميدوار يكس هرگاه ديگر

 يبرا يپيروز كار آخر در كه ندارند ترديد هم يا ذره و دارند يقين عرفاء كه است ييقين مثالً. بكند يا استفاده
 يبرا مغالطه اساس بر كه باشد يم يكمونيستهائ ييقينها مثل) نسبت بال( يقينها اين يول هست توحيد كلمه

 ياجتماع يموضعگير و افراد پرورش در ياثر هيچ يقينها اين كه بودند، كرده درست كارگران حكومت
خواهيم عمل به  گفتند ما مي مي فوقش بله. بود قطع يقينها، اين با ياجتماع يموضعگير ربط زيرا نداشتند،
 بايد كار اين و مرحله اين يبرا معروف به امر اينگونه اينكه يول بكنيم، منكر از ينهو  معروف به امر وتكليف 

 نبوده نظرشان مد يمطالب چنين خير شود، واقع بايد كه يكار اين يبرا هستيم خدمه ما اينكه و بگيرد انجام
 .است

 محور به اديان و انبياء همه يتول -  ٧ 
 جهت ارتقاء موضوع در توسعه محور حول هم خالفت نظام و شد خالفت نظام يمعنا به جامعه اگر اين بنابر 

 مخصوص يتاريخ واليت ديگر شد) اجمعين عليهم...ا صلوات( معصومين واليت هم محور و گرفت قرار
 ياجتماع يرهبر با و باشند يم تاريخ بر حكومت يبرا اديان كه شود يم واضح ديگر لذا و شود يم معصومين

 اعتقادات از لذا. خواهد يم محور خودش در هم تاريخ بر حكومت كه شود يم واضح همچنين. دارند فرق
 صلوات( معصومين ائمه و طالب ياب بن يعل مبارك وجود واليت به يمتول انبياء همه كه اينست ما ييقين

 محور اين به سابق اديان يتول كه است واضح بلكه و شود ادعا كه است ممكن اصالً و بودند) اجمعين عليهم...ا
 احكام نازله مرتبه احكامشان بايد هم ينسبت يك به بلكه باشد ينم انسان ساده يتول مرحه به منحصر فقط

 احكام يبرا اگر مثالً. دهند ترويج خودشان يتاريخ مرحله با متناسب را اسالم احكام ييعن. باشند اسالم
 اسالم احكام از يمراتب به خودشان يتاريخ مرحله با متناسب بايد سابق انبياء شويم، ائلق مرحله پانصد اسالم
 اصل پيرامون، كه يحضرتعال سوال كه آيد يم بنظرم من. بگيرند قرار معادالت و ضوابط آن تحت و كنند عمل

اش  توسعه و باشد يم ياله خالفت نظام از يمراتب ياجتماع خالفت نظام اينكه به شد داده پاسخ بود، جامعه
 كه» علم« يمعنا كه است يطبيع بنابراين. باشد يم معصومين يتاريخ واليتهم توسعه الهي و حول محور 
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 پيدا يمراتب واليت محور حولِ يتاريخ مرحله هر با متناسب شود، يم» يتول واليت بين نسبت در حضور«
 . كند يم رشد و كند يم
  علم تعريف پيرامون يا مباحثه -  ٨ 
 ) تبعيت نفس( است غير اراده كيف به شدن متكيف علم آيا - ٨/١ 

 ما، يتولّ به آيا اينكه آن و نمائيد تأمل بعد جلسه يبرا آن يرو كه كنم عرض هم كوچك مطلب اينجا در
 متكيف به آيا ييعن گوئيم؟ يم» علم« كردن، تصرف آنگونه در نيابت و عامليت) غير تصرف حضور ييعن(

 علم شدن، تصرف در ابزار و يديگر در غير تصرف حضور يا يديگر در غير حضور و غير اراده كيف به شدن
 يا و دهيم؟ يم او به علم نسبت هنگام اين در آيا شد تصرف در ابزار متصرف اگر ديگر بعبارت گويند؟ يم

» قدرتها بين ينسبتها« از اينكه توضيح در شود؟ يم گفته علم قدرتها بين ينسبتهاي پيدايش به اينكه
 گوئيم يم لذا و هستند متكيف قانونها اين به مراتبشان حسب به متصرفها، همه كه گيرند يم شكل» قانونها«

 نظام و خالفت نظامِ در منزلتشان با متناسب كنند، يم يتبع فاعل در كه يتصرفات اين بنابر. هستند عالم
 .) كنيم يم يا اشاره آن به بعداً... انشاءا كه است جامعه و علم بحث بحث، اين. (باشند يم تصرف

 اين ديگرش فرض يول شود يم حاصل نسبت از علم: گوئيم يم كه است يقبل فرض همان فرض اين): س(
 . است تبعيت نفس علم: بگوئيم كه بود

 مافوق، به نسبت هميشه» علم« ييعن. است تبعيت، نفس: بگوئيم كه بود اين هم فرضش يك بله،): ج(
 يكيفيت آن به ييعن» علم« و كرد ايجاد را يكيفيت يك ييعن» اَراد. «است» علم« مادون، به نسبت و» اراده«

 . شد متكيف بود، كرده اراده او كه
 حضور و علم بين تفاوت - ٨/٢ 
 و شود اضافه باال از بايد علم: گويند يم كه باشد يم يآقايان آن حرف به نزديك شما حرف اين آقا حاج): س(

 كند پيدا يقابليت بايد ابتدا: گويند يم  يمنته. شود يم متكيف اين و كند يم يتصرف او كه اينست هم معنايش
 . شود يم تعريف يتولّ به هم قابليت و
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 او به كه نيست صحيح ديگر و كند يم ايجاد را علم او كه اينست ييك دارند، يفرقهاي حرف دو اين خير): ج(

 ....است عالم بگوئيم
 .است مادون علم اين موجِد او بلكه نيست عالم كه او): س(
 .باشد يم آنجا در حاضر و است موجد): ج(
 .بگوئيم عالم هم باشد يم خودش آثار موجِد كه هم يكس به نسبت اينكه مگر): س(
 مطرح حضور بلكه نيست، علم ديگر آنجا در ييعن. باشد عالم اينكه نه است، حاضر ديگر آنجا در خير،): ج(
 . باشد يم
  

المعلَيكُم والس ة ومحاللّه ر ركاتُه وب  



  
  )ياجتماع علم يا نسبيت( علم يشناس جامعه
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  يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد
 )ياسالم علوم فرهنگستان دفتر( يمبنائ تحقيقات گروه: تنظيم 

  تولي براساس علم تعريف عنوان جلسه:
  

  فهرست   
 ١...مخلوقات پيدايش منشأ - ١
 ١...يتول ميزان به فاعل تكيف يمعنا به علم -٢ 
 ١...فاعل يتول قدرت ميزان به واليت منصب -٣ 
 ٢... يتاريخ يتول ميزان با متناسب ياجتماع واليت و قدرت -  ٤ 
 ٢...است نظام به يتول به منوط نظام پشتوانه با عينيت در تصرف قدرت -٤/١
 ٣...يتاريخ يا ياجتماع يتول ميزان به فرد تكيف يمعنا به علم -٥ 
 ٣)...يتبع يها يتول( شدن متصرف از قبل جامعه در فاعل تبعيت منزلت -٥/١
 ٤...ابزار با آن تفاوت و) ييادگير مرحله در( فاعل تبعيت منزلت در علم -٥/٢
 ٥...ييادگير مرحله در تصرف حداقل وجود ضرورت -٥/٢/١
 
  
  



١٠٠   ···························································································································································   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٠١٠٢٥٠٠٨   :يكامپيوتر يبايگان كد)   ياجتماع علم يا نسبيت( علم يشناس جامعه   :جزوه نام
 ٧١/١٠/٢٥   :تدوين يا جلسه تاريخ   يحسين والمسلمين حجةاالسالم   :استاد

 ٧٤/٠٣/٣١   :انتشار تاريخ   حسينيان جعفر محمد:   گذار عنوان
 ٧٤/٠٣/٣١   :يبايگان تاريخ   يجمال يمصطف   :ويراستار

  نسخه ١٠   :تيراژ   انتشارات واحد   :يحروفچين
  اول   :تكثير نوبت   انتشارات واحد   :از تكثير



  
  الرّحيمِ الرّحمن اللّه بِسمِ

 
  مخلوقات پيدايش منشأ - ١

 بسيط يمحور و يتصرف و ،يتبع فاعل كه شد بيان پيش جلسات در :يحسين والمسلمين حجةاالسالم
. باشد يم يبزرگ بسيط غير مجموعه يك طبيعتا گيرد يم شكل فاعلها اين از كه هم ينظام لذا و باشند ينم

 فاعليت منشأ» متقوم« صورت به دارد موضوعيت توسعه پيدايش يا گسترش در كه خالفت نظام بنابراين
 .باشد يم جديد

  است؟ خلق منشأ ييعن چه؟ ييعن است جديد فاعليت :يميرباقر حجةاالسالم
 آنها ايجاد با كه شوند يم ايجاد و خلق يفاعليتها و فاعلها آنها خواست با متناسب ابتدا در ييعن بله،): ج(

 متقوم حتما اوال شود يم اضافه كل به كه يبعد فاعل ييعن. شود يم حاصل متقوما يديگر فاعل ايجاد زمينه
 در و يبعد تقوم در سهيم زمينه نحو به بلكه معد نحو به نه هم آن شده، ايجاد قبال اش زمينه ثانيا و است

 .يبعد توسعه
  يتول ميزان به فاعل تكيف يمعنا به علم -٢ 

 يفاعليتها و جديد ارتباط ايجاد) يتصرف يفاعليتها تك تك خواست نه و» (خالفت نظام خواست« بنابراين
 .است شده متكيف ،يتول ميزان به كه گوئيد يم يكس به عالم لذا. باشد يم» قانون« و يتبع

  فاعلمنصب واليت به ميزان قدرت تولي  -٣ 
 اوصاف اين با كه شود يم يروح اوصاف پيدايش منشأ كه دارد يتول يك فاعل كه فرموديد يم قبال): س(

 .كند يم نظام در واليت و يتول در فعاليت به شروع يروح
 باشد يم يتول منصب اسمش كه دارد يمنصب يك ييعن. دارد واليت و يتول هم باز آيد يم نظام در يوقت): ج(

 را ياساس قانون ابتدا بايد وزير نخست ييعن. كند يم پيدا واليت نظام درون ،يتول منصب همان قدرت به كه
 ضوابط و ياساس قانون يكس اگر اما كنند، تفويض را ياختيارات و يوزير نخست منصب او به بعد تا بپذيرد
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 برخوردار يوزير نخست اختيارت حوزه از تواند ينم نباشد، جامعه يسياس واليت به يمتول و نپذيرد را كشور
 دراين ييعن باشد، يم است حساسيت گرفتن شكل يمعنا به كه ياول مرتبه از غير مطلب اين كه باشد،

 .دهد ينم او به را اختيارات اين جامعه صورت
 است، كرده عوض را جامعه ياساس قانون و جامعه يسياس نظام شخص فالن شود يم گفته اينكه پس): س(

  چيست؟ معنايش
 .كنيم يم صحبت بعد مرتبه در مطلب اين پيرامون): ج(
 .شود يم پيدا يتول در اين آيا): س(
 .كنند يم پيدا يتول او به ديگران خير): ج(

 ...بشود پيدا يتول در يماع(س): آن وقت اگر اين منصب اجت
  يتاريخ يتول ميزان با متناسب ياجتماع واليت قدرت -٤ 
 آيا اينكه به كنيد، مشخص را اش يتاريخ يتول يمعنا بايد بود يا جامعه يك ايجاد رئيس يكس اگر ييعن): ج(

 ملت و زند يم رئيس اين كه يحرفهاي ديگر عبارت به ظلمت؟ محور به يا است كرده پيدا تمسك نور محور به
 بايد يا كند، يم پيدا قدرت او و كنند يم پيدا يتول او به و شوند يم جمع او دور حرفها اين واسطه به هم

 امام حضرت مثال كه همانگونه بنابراين. شوند يم يجار كه ظلمت عمد يحرفها يا و باشند نور عمد يحرفها
 مائو مانند ياشخاص هم كفار دستگاه در كند، جمع را انسان ميليون چند توانست يم) عليه يتعال اهللا رضوان(
 اينكه اال نيست ممكن اشخاص اين از كردنها جمع اين كه كنند، جمع ميليون چندين توانند يم هم هيتلر يا

 اگر لذا و بيايند بطرفشان تعلقات كه بگذارند دست يجاي يك بايد ييعن. كنند پيدا يتاريخ واليت به يتول
. شود ينم جمع دورش يكس كه است معلوم گذارم ينم يعموم تمايالت يرو دست اصال من كه بگويد يكس

 حقيقت در ييعن. كنند پيدا تعلق او به مردم كه بگذارد دست را يجاي يك بايد جامعه رئيس ديگر عبارت هب
 ميزان به بنابراين. كنند پيدا يتجسم و تبلور يك و تعيين يك تعلق اين بايد كه دارند تعلق يچيز به مردم
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 شكل خودش» حساسيت« اولش» يتول« در ييعن. كند يم پيدا» ياجتماع اختيارات« قسمت اين در توليش

 .كند يم پيدا ياجتماع تصرفات قدرت ييعن ،»يعين عملكرد قدرت« يبعد يتول در و گيرد يم
 نيست؟ ميل ينا(س): آيا اين تولي دوم به مع

 .است شده پيدا و يافته نظام ميل آن ديگر يجاي در كه): ج(
 باشد؟ يم معنا چه به مرتبه اين در يتول در فاعليتش): س(
  است نظام به يتول به منوط نظام پشتوانه با عينيت در تصرف قدرت -٤/١
 عمل يخاص بگونه ياجتماع يفاعليتها در دارد كه يخاص يحساسيتها با شخص كه نرود يادمان): ج(
 يا و كند، يم پيدا تاريخ آن به يتول باشد، داشته جامعه يك بر يتاريخ يرهبر بخواهد رهبر، اگر لذا. كند يم

. بپذيرد را ينظام بايد نباشد، جامعه يك تأسيس و يتاريخ كار كارش و باشد جامعه يك يدرون رهبر تنها اگر
 بايد البته. بپذيرد را ينظام بايد حتما باشد داشته نظام قدرت با را عينيت در تصرف قدرت بخواهد اگر ييعن

 يحت بلكه باشد، نداشته ياجتماع يتول يا مرتبه هيچ در كه كرد فرض را يشخص توان ينم كه داشت توجه
 كاغذ برگ يك از مثال دارد قبول جامعه از را استفاده نحوه يك هست يمنزو يمنزو كه هم يكس آن

 و جامعه محصوالت از يك هيچ از كه شود فرض آنجا تا يشخص در انزوا يمعنا اينكه مگر. كند استفاده
 البته. (نكند استفاده ياجتماع مقدورات و) ياجتماع محصوالت( كرده درست جامعه كه يچيزهاي و تصرفات

 همان به حتما كند استفاده جامعه مقدورات از يكس اگر بنابراين) باشد اشتهد فرض يشخص چنين اگر
 البته. كند يم پيدا نسبت همان به هم منصب و شود يم جامعه از متأثر و كند يم پيدا جامعه به يتول ميزان
 كارهايش اين منصب خيلي ناچيز باشد. مجموعه در كه است ممكن

  يتاريخ يا ياجتماع يتول ميزان به فرد تكيف يمعنا به علم -٥ 
 و تصرف قدرت و شوند يم يكيف به متكيف تاريخ يا جامعه به توليشان نسبت به اشخاص ما نظر به حال

 .گيرد يم شكل آنها يبرا» علم« صورت اين در كه كنيد، پيدا واليت
 ...يا است اول يتول نوع از آيا باشد؟ يم يتول كدام شود يم علم پيدايش منشأ كه ياجتماع يتول اين): س(
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 نظام« آن بواسطه ييعن. كند يم مشخص را اولتان خط» اول يتول. «است» توسعه در يتول): «ج(

 ريشه منزله به اول يتول آن لذا و شود يم معين كنيد برقرار رابطه آن با بايد كه يا جامعه و» حساسيتتان
 .باشد يم
 )يتبع يتصرفها( شدن متصرف از قبل جامعه در فاعل تبعيت منزلت -٥/١ 
 است؟ جامعه پيدايش از قبل رتبه مخصوص يتول آن آيا): س(
 و فاعليت ورود يول دارد، وجود تكوين نظام و جامعه ييعن. نشود جامعه در تصرف در وارد اينكه از قبل): ج(

 نشده داده تحويل جامعه به او يتصرف قدرت ديگر عبارت به. است نگرفته صورت جامعه در فاعل اين فعل
 .است نيامده هنوز اش يتصرف قدرت يول باشد آمده اش يتبع قدرت شايد البته. است

 است؟ آمده اش يتبع قدرت چگونه): س(
 قدرت بودنش كننده مصرف به توجه با آمده، بدنيا يطفل مثال. باشد يم كننده مصرف يك اينكه نفس به): ج(

 كه كرد يني اول مع نيست. حال اگر كسي در رتبه  جامعه در متصرف و ندارد يتصرف قدرت يول دارد يتبع
 معين اين بايد كند معين را اش يكارائ بخواهد اگر دوم رتبه در كند، استفاده يفلز چه يا و يا ميوه چه مثال

 يميزان و قدرت نفس كند يم پيدا قدرت كه يآنجاي در ديگر عبارت به. بگيرد انجام واليت يتول به كردن
 .باشد يم او در نظام اراده شدن يجار و علم به شدن متكيف تصرفش، قدرت و قدرت

 است؟ ياجتماع علم علمهايش همه فرد اين آيا ييعن): س(
 اين با لذا و كند يم يتول به بازگشت دارد كه را يتكيف همه ييعن گردد، يبرم يتول به علمهايش همه): ج(

 در بالمره ييعن باشد، يم» يتبع يها يتول« تنها جاها از يخيل در البته. كند تصرف تواند يم كه است منزلت
 آن به كه داريم خودمان يتول پيدايش در يتأثير نسبت يك ما ديگر عبارت به. باشد ينم موجود علم آنجا

 به ما اما گذارند يم برما تأثير كه گذرد يم اطاق اين در حادثه هزار هزاران يول هستيم عالم تأثير نسبت
 پخش اطاق اين در كه يا ماهواره امواج يا و تلويزيون و راديو امواج مثال. نيستيم عالم آنها تأثير نسبت

 جوانب از ما كه است ممكن اطاق اين در ييعن. كنند هم يعكسبردار ما از اطاق اين در بسا چه كه باشد يم
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 در كه يتبع يحضورها در بنابراين. باشند يم يتبع تأثرات تأثراتمان اين از يبعض يول بشوميم متأثر مختلف

 ما كه ينهايآ در باشد ياجتماع چه و يتاريخ چه و يتكوين يتول ،يتول چه حاال ميشوند، پيدا ما يبرا يتول
 . نيستيم سهيم ما يتصرف نحو به هم آنها در تصرف در دانيم ينم را آنها تأثير سهم

 .ندارد فاعليت يتول صلولي در ا (س): يعني تولي هست
 از قبل فاعليت ديگر عبارت به نيست يتصرف يتول ديگر اما دارد يتبع يفاعلها مانند يتبع يتلو بله،): ج(

 در خودمان سهم، آن در كه داريم يسهم يك بنابراين. شود يم واقع غيره و فيه متصرف ولكن ندارد تقاضا
 يتول در حضور و» تصرف در حضور« خودمان قدرت به داريم كه يسهم آن در ييعن هستيم، سهم حضور
 پس و شده درست خودمان بدست هم كيفيتش و هستيم متكيف و عالم ما حتما هم بخشش اين در و داريم

 .باشد يم هم ايمان مرتبه از
 ابزار با آن تفاوت و) ييادگير مرحله در( فاعل تبعيت منزلت در علم -٥/٢ 

 تصرف قدرت ياجتماع محصوالت در ايم كرده پيدا كه يزور با متناسب اخالق مرحله از پس ديگر عبارت به
 ...ميزان به كه داند يم يشيم علم يا فيزيك علم يعالم يك مثال. كنيم يم پيدا

 است؟ شده پيدا يتول از كه يتكيف آن به يا و گوئيم يم علم يتول آن به آيا): س(
 قرار ينسبت در و شكل را او او، در ياجتماع اراده جريان و كند يم پيدا يتكيف دارد كه يقدرت وسيله به): ج(
 شدنش متشكل اين در او خود كه آيد يم بوجود او يبرا يشكل و كند يم پيدا يتول ايشان ييعن. دهد يم

 علم چند هر دهد يم درس سركالس كه يفيزيك استاد مثال. كند يم پيدا هم يكارائ لذا و باشد يم سهيم
داري كه كااليي را تهيه  ا مغازهي و است نكرده فيزيك علم در يتصرف اصال يول است فراگرفته را فيزيك

 ياجتماع تصرفات در سهمشان دار مغازه و استاد اين كه است يطبيع گذارد، يم فروش معرض به و كند مي
 همينگونه دهد يم نشان را يجديد نسبت يك و كند يم مقايسه آيد يم كه هم يكس يحت باشد يم كم يخيل

 كه داشت توجه بايد البته. باشد يم يتبع يتول ياجتماع تصرفات در توليشان آقايان اين ييعن. باشد يم
 گيرند يم انجام بودن واسطه هيچگونه بدون كه يفاعليتهاي آن و يتبع فاعليت تصرفات مانند تصرفاتشان
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 و نيست آگاه يمطلب هيچ به كه نيستند هم يكس مانند و گيرند يم قرار توسعه وسيله اناين ييعن. باشد ينم
 جامعه در را بودن ابزار از مرتبه يك اينان ديگر عبارت به. بگيرد قرار هم يتصرف فاعل ابزار تواند ينم يحت
 از شخص اين ديگر تعبير به. نيست يقدرت با ابزار ولكن كند يم صحبت درس كالس در مثال باشند يم دارا
 داشته يتحرك ميكند آموزش دانش كه يتحرك با متناسب تواند يم او زيرا است باالتر حتما صوت ضبط يك

 آموز دانش تحرك با متناسب تواند ينم هرگز يكامپيوتر برنامه يك يا نوار يك يول بشود بكند يتصرف و باشد
 استاد اين ييعن. كند استفاده تواند يم اند داده آن به كه يا برنامه از آموز دانش فقط و باشد داشته يتحرك

 مقابله اشكاالت، و كوچك احتماالت القاء مثال دارد اش يتصرف فاعليت در آموز دانش كه يتبدلهاي با تواند يم
 يك ينجار يابزارها و قوانين حفظ با نجار يك مثال يا. كند پيدا يتول علم اين به او اينكه تا او با كند

 با متناسب تصرفات و ابتكارات اين كه دهد يم انجام ميز يا كمد يا يصندل كردن درست در يبتكارهايا
فاعليت تبعي درونش در  از بيشتر يتحرك نحو يك تواند يم ييعن. باشند يم شود يم او از كه يتقاضاهاي

 فاعل از يعلم هر يبكارگير در تواند يم دارد كه يتول با شخص اين بنابراين. دهد انجام صرفي نازل ت درجه
 موجود ضرورتا تصرف از» مرتبه« يك جامعه افراد همه يبرا پس. كند واقع را يجزئ تصرف نحوه يك يتصرف

 را يتبع يفاعلها تصرفات اين وسيله به كه( دارند كه يتصرفات و ياجتماع توليدات و توسعه در لذا و باشد يم
 شخص يتصرف تحرك كه يميزان هر به همچنين. بود خواهند مؤثر نسبت همان به) كنند يم خود به ملحق
 او ياجتماع منصب بگيرد، بدست را يباالتر ياجتماع قدرت و شود بيشتر اجتماعيش نفوذ و كند پيدا توسعه
 خالفت نظام در تأثيرشان نسبت و واليت و يتول در افراد حضور كه آنجا از ديگر عبارت به. رفت خواهد باالتر

 يتول در كه مقدار هر به لذا و بود خواهد متفاوت مه آنها ياجتماع مناصب باشد، يم متفاوت ياجتماع
 .شد خواهد بيشتر تأثيرش نسبت و تصرفش توان و علمش بشود واقع يباالتر سطح اراده يمجرا

 .كنيم ينم علم به تعبير آن از ديگر نيست مؤسس خودش كه يمقدار آن در طبيعتا): س(
 .گيرد يم ياد ندارد آن در تصرف كه يميزان به ييعن): ج(
 ...كردن منعكس باالخره زيرا باشد نداشته تصرف كه ندارد معنا): س(
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 .هست حتما تصرف نحوه يك): ج(
 .است گرفته ياد را يچيز باالخره يول نگويد يا بگويد كه نيست اين سر بر صحبت): س(
 حضور و يتول ييعنبندد،  گويد و خودش هم بكار نمي نمي  هم جامعه به و گرفته ياد كه است اين فرض): ج(

 خالفت ولكن داده انجام يتول خالفت نظام در ييعن نيست متصرف يول شده متكيف و كرده پيدا يتول در
 اينگونه او اينكه حال و باشد توسعه در مؤثر كه است اين معنايش بكند خالفت اگر زيرا دهد ينم انجام واليت
 نكرده پيدا يتغيير هيچ منزلتش ياجتماع منزلت نظر از يشخص چنين آيا كه است اين ما سؤال حال. نيست
 يا نداند را يچيز انسان اگر آيا. دارد اشكال ما نظر به ندارد، ياثر هيچ شخص اين شود يم گفته اينكه! است؟
 يكس ييعن ندارد، يتكليف هيچ محض يتبع فاعل و جاهل بله! كند؟ ينم فرق حجيت مقام در حداقل بداند،

 اگر جامعه در مثال يا. دارد تكليف حتما عالم شخص يول بكند، تواند ينم هم يكار نكرده پيدا يقدرت كه
 يمخف زيرزمين در را طالها آن و كند درست يها زمينه يك هم مرتبا و كند كسب يا و بكند پيدا طال يكس
 است يطبيع كند، يم پنهان خاك زير و كند يم جمع راجامعه  يطالها كه باشد اين تنها هم عشقش و كند
 .باشد يم ضعيف يخيل شخص اين واليت سطح كه

  ييادگير مرحله در تصرف حداقل وجود ضرورت - ٥/٢/١ 
 نيست؟ علم يا هست علم آن يبكارگير از قبل يفراگير و ييادگير خود آيا): س(
 ضبط رويش يمطالب نوار يك مثل مثال كه كنيد يم مطرح يتبع فاعل شكل به را شخص يفراگير اگر): ج(

 .شود يم باالتر يتصرف فاعل يك به ملحق ديگر فاعل اين بشود،
 كه شود يم آيا ييعن كرد؟ فرض يتصرف فاعل يك در را معنا آن به ييادگير كه شود يم آيا اصال): س(

  خودش در نحوه فهمش مؤثر نباشد؟ فاعليت
 .باشد يم محال آن وجود ظاهرا نباشد او ناحيه از يفعاليت انگيزه هيچ ولو كه يتبع فاعل نحوه اين): ج(
 است؟ محض قبول تنها او كار كه گفت توان يم آيا ييعن): س(
 .باشد تواند ينم محض قبول خير،): ج(
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 اينكه و كند يم پيدا جامعه به كه يتول نحوه به نسبت اما دارد، تأثير سهم ييادگير خود در تنها ييعن): س(

 . ندارد تأثير سهم كند، پيدا تكيف چگونه
 بكار هم را يچيز هيچ و كند اختيار را انزوا اينكه ولو ييعن دارد، تأثير سهم كه خودش بر واليت در): ج(

 يتول و نكند گوش ندهد دل تا معروف بقول ييعن. دارد يواليت حتما خودش درون بر حال اين با يول نگيرد
 اطالق صرف يتبع فاعل به ديگر تعبير به. شود ينم متكيف و گيرد ينم ياد نكند، خودش تصرف و نكند پيدا
 اطالق هم يشخص چنين به شود، گفته عالم صوت ضبط به نيست صحيح كه همانگونه ييعن شود، ينم عالم
 شبانه در انسان كه دارد وجود ياجتماع يتأثيرها نسبت يك كه باشيد داشته توجه بايد البته. كنند ينم عالم
 در شما كه شود سؤال يكس از اگر مثال. باشد نداشته هم التفات اينكه ولو شود يم واقع آنها در قهرا روز

 من از كه است يسؤال چه اين كه: گفت خواهد جواب در ايد؟ شده واقع مؤثر چقدر ايران يارز وضعيت
 اگر( يديگر شخص كه است ممكن يول باشد، ينم تأثيرات به ملتفت هم شخص خود يحت ييعن كنيد، يم

 اين با ما كه دهد جواب اينگونه كند يم فعاليت يفرهنگ توليدات در كه) باشد اشتهد اشراف اش محاسبه به
 دو اين بنابراين. دهيم يم تغيير را يارز موازنه و بريم يم باال يشديد شيب در را ارز قيمت يفرهنگ كار

 هستند سهيم ياجتماع تأثيرات در دو هر اينكه در يول دارند فرق نداشتن و داشتن التفات در تنها شخص
 .ندارند يفرق هيچ

  
المعلَيكُم والس ة ومحاللّه ر ركاتُه وب  
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  الرّحيمِ الرّحمن اللّه بِسمِ

 
  جامعه مورد در شده بيان مباحث ياجمال يبند جمع - ١

 فاعل داريم، فاعل دسته سه ما: فرموديد كه شد اين پيش جلسات بحث حاصل :يميرباقر حجةاالسالم
 قدرت يتصرف فاعل و دارد را نظام كل در ايجاد قدرت يمحور فاعل كه يتبع فاعل و يتصرف فاعل ،يمحور

 خودش يزمان ارتباط در يتبع فاعل و هست خودش يزمان رابطه در متصرف ييعن دارد، را جهت ارتقاء در
 .دارد را تصرف و ايجاد قدرت كيفيت، در فقط و نيست متصرف

 وضع و تاريخ بين ربط ييعن» وضع در توسعه« يدوم و» تاريخ« ياول ييعن :يحسين والمسلمين حجةاالسالم
 .باشد يم وضع درون چارچوبه در يسوم و
 و دارند خالفت مقام يتصرف يفاعلها تنها و ندارند خالفت مقام يتبع يفاعلها: فرموديد سپس و بله،): س(
 و ظهور امكان هم، با ها اراده تقوم طريق از ييعن. نيست ممكن جمع طريق از جزء هم» خالفت توسعه«

 چنين همديگر به» يتصرف يفاعلها تقوم« يمنها كه شود يم واقع ها تصميم و افعال سلسله يك توسعه
 از است عبارت جامعه بنابراين. شود واقع نيست ممكن اصال و شود ينم واقع خالفت و اختيار يبرا يا توسعه

شود. به عبارت  مي حاصل محور يك حول يتصرف يفاعلها رسيدن وحدت به از كه» خالفت توسعه نظام«
 شكل يكديگر به تصرفاتشان و نسبتها و فاعلها اخالق و حساسيتها تقوم از» ياله نظام خالفت «ديگر 

 همين طريق از تنها هم وخالفت فاعليت در توسعه لذا. شود يم گفته» جامعه« ينظام چنين به كه گيرد، يم
 چند هر ديگر تعبير به. شود يم» خالفت توسعه« جامعه، يتقاضا با متناسب تنها ييعن باشد، يم جامعه
 با برابر و كل يتقاضا با ناسبمت» نظام توسعه« يول) تابع متصرف، محور،( دارد يمختلف مراتب جامعه

 يول باشد، بعد جهت در يا و قرب جهت در» جامعه توسعه« كه است ممكن البته. باشد يم كل فاعليت
 تاريخ كل تقوم از كه داريم يتاريخ جامعه يك ما بنابراين. باشد يم قرب جهت در حتما» يتاريخ توسعه«

 يها جامعه يك و تاريخ كل محور يك ما ديگر عبارت به. دارد هم يحقيق وحدت يك و شود يم حاصل
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 كه كنند، يم پيدا وجود توسعه، مختلف مراحل با متناسب مختلف يزمانها در ها جامعه اين كه داريم يكوچك

 يك عنوان به تاريخ كل مسير يول شود برقرار هم يباطل يخالفتها كه است ممكن ها جامعه اين درون در
 معصوم حتما هم» تاريخ كل يول«  بنابراين لذا. باشد يم توسعه جهت ارتقاء و قرب جهت در يحقيق واحد
 اين. باشد ياله واليت واليتشان نحوه يا و معصوم حتما كه ندارد يضرورت مختلف جوامع اولياء يول است،
 .رسيديم يشناس جامعه نظر از علم بحث به اينكهبود كه در جلسات گذشته فرموديد تا  ياجمال

  يتول منزلت با متناسب ياجتماع يكارائ به علم تعريف -٢ 
 طريق از يفاعل هر كه بپذيريم همچنين و بپذيريم موضوعه اصل عنوان به را گذشته مطالب اگر حال

 و كند يم پيدا يمنصب جامعه به يتول طريق از و شود يم جامعه وارد ديگر يتصرف يفاعلها با ارتباطش
 يكاراي اين به توان يم آيا كند، يم پيدا يكارائ و تصرف قدرت كند يم پيدا كه ياجتماع منصب با متناسب

 بگوئيم؟ علم
 يول گوئيم، يم علم شدنش تكيف يا كردن پيدا نسبيت يا كردن پيدا يكاراي همان به توليش رتبه در بله): ج(

 ييعن شود يم ايجاد برايش خودش فاعليت وسيله به نسبيت اين كه كنيد اضافه تعريف به هم را اين بايد
 .برند يم را آنها و شود ينم ايجاد برايشان خودشان فاعليت وسيله به كه يتبع يفاعليتها يها نسبيت بخالف

  يتبع و يتصرف فاعليت فارق منزلت در تصرف -٢/١ 
 اينطرفتر را ميكروفون اين شما مثال. شود يم ايجاد نسبيت اين خودشان فاعليت وسيله به اينجا در
 كه باشيد داشته توجه بايد هم باز البته. دارد يسهم خودش رفتنش در متصرف موجود يك يول گذاريد، يم

 و نسبيت و جايگاه در تصرفش سهم مقدار به خودش ييعن شود، يم واقع» متقوما« يتصرف فاعل تصرفات
 يتبع فاعل به ييعن باشد، يم يتبع فاعل و يتصرف فاعل بين فارق هم همين و باشد يم متصرف ترتيبش

  در نسبيت باشد.  ولو» عالم انه« گفت توان ينم
 .كند يم پيدا كه يروابط سلسله يك از است عبارت كند، يم پيدا كه ينسبيت(س): 

 .باشد يم سهيم كردنش پيدا در كه يروابط سلسله يك): ج(
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 ؟يتصرف روابط يا هستند يتول روابط روابط، اين): س(
 يتصرف روابط كه زاويه آن از و گيرند يم» علم« لقب هستند يتول روابط كه زاويه آن از روابط اين): ج(

 كه زاويه از و باشد يم خليفه است عامل كه زاويه آن از ديگر عبارت به. گيرند يم» خالفت« لقب هستند
 .است علم» ياجتماع خواست«  ييعن باشد، يم عالم كند يم پيدا ٦ ياجتماع خواست و كند يم تصرف

 جامعه وارد حساسيتهايش از بعد و دارد يحساسيتهاي اينكه به كرديد يم تحليل را فرد قبال اينكه): س(
 بود ينسبت همان نسبيت آن آيا دارد؟ يفرق نسبيت اين با نسبيت آن آيا شود يم معين نسبيتش و شود يم

 كرد؟ يم پيدا يتصرف يفاعليتها با يدرگير در كه
 منزلت اين در خودش تصرف به فاعل كه نبود مطلب اين به تصريح آنجا در اگر كه كوچك فرق يك با): ج(

 يتبع فاعل لذا. شود يم مطلب اين به تصريح اينجا در يول) شود يم خارج يتبع فاعل قيد اين كه( آمده
) شدن متكيف( تمثل و تبدل در) دارد سهم كه ينسبت به( خودش تصرف با او و شود يم تصرف اين به ملحق

 .شود يم سهيم خودش نسبيت و
 است؟ يتول (س): آيا منظور از تبدل همان

 با او يول كنند تسخير را او خواهند يم نظام همه ييعن. كند ينم قبول هم را يكس هر يتول يول بله،): ج(
 به نسبت يتول ييعن كند يم مقابله. خيزد يبرم مقابله به شده پيدا حساسيتش در قبال كه يقدرت و يتول

 كه كند يم پيدا يتول خاص يا بگونه ديگر عبارت به. كند ينم پيدا ديگر بعض به نسبت و كند يم پيدا يبعض
 حدود« لذا و شود يم» يروابط« يك يدارا هستند سهيم آن در حساسيتهايش و خودش كه ،يتول اين در

 .باشد يم يتول همين در منصبش به منصوب يو» تصرف قدرت« و» يو اختيارات
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 دارد قرار حركت از يمنصب چه در كه است اين به چيز هر اوصاف گويند يم» نسبيت« در چنانكه آن بنابراين

 نموده احراز را يتول از يمنصب چه كه است اين به منصوب...) علم،( فرد هر اوصاف: گوئيم يم هم اينجا در
 .باشد

  يتجريد ديدگاه در علم از تعريف -٢/٢ 
 يفاعليت هم اگر و هست قابليت طرف يك از كه شود يم گفته اينگونه علم تعريف در رايج فلسفه در): س(

 انجام يحس ياحساس عمل يك و گرداند يبرم را چشمش اينكه مثل دارد، ياعداد جنبه صرفا باشد داشته
 عمل يك و چيند يم هم كنار را مفاهيم يا و كند يم يكبر و يصغر كردن ضميمه به شروع يا و دهد يم

 گفته علم آن به كه گيرد، يم صورت يا افاضه يك سپس هستند معدات اينها همه كه بدهد انجام يذهن
 چگونه علم تفسير كه است اين ما سؤال حال گوئيم، ينم افاضه و اعداد علم تعريف در ديگر ،يول. ميشود
 گيرد؟ يم صورت

 )تمثل تبدل، تكيف،( آن پيدايش مكانيزم ،يتول ت. تعريف از علم متناسب با منزل٢/٣ 
 ميزان به او در مجموعه اراده يا فوق اراده و كند يم پيدا يتول توليش منصب به ابتدا شخص اينجا در): ج(

 ناحيه از متقوما ديگر عبارت به. شود يم حاصل او يبرا» علم و نسبيت« سپس و كند يم پيدا جريان توليش
 يطبيع البته. شود يم حاصل علم و نسبيت و تمثل او يبرا باالتر فاعل و كل واليت و جمع واليت و او يتول

 عامل توليش ميزان به خودش درون در ييعن. كرد تعبير توان يم هم» عامليت« به حالت اين از كه است
 .باشد يم
  تكيف پيدايش در فرد فاعليت تأثير - ٢/٣/١ 

 و بگذارد اثر او يرو بر خواهد يم كه مجموعه مقابل در ييعن. پذيرد ينم فاعلها از هم را ياثر هرگونه البته
 را يتأثير و يورود هرگونه دارد كه يفاعليت و حساسيت وضعيت ميزان به هم او كنند، حاصل او يبرا يتكيف

 .كند ينم پيدا يتول و كند يم اعراض چيزها يخيل به نسبت ديگر تعبير به. پذيرد ينم
 .شود ينم پيدا درش يتكيف اصال ييعن): س(
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 آنها از حساسيتش براساس و كند ينم قبول را مقدارش يك كند يم پيدا تكيف كه هم يآنهاي به نسبت): ج(

 يك ييعن كند، يم اعراض خطورات از دسته يك از حساسيتش نظام دليل به ديگر عبارت به. كند يم اعراض
 .پذيرد ينم را يبعض و پذيرد يم را يبعض تبدل اين در كه شود يم پيدا برايش يتبدل
 پيدا حساسيتش نظام در كه يكيفيت و قدرت با اينكه آن و كنم اضافه بايد را يديگر مطلب اينجا در البته
 تبعه و يلوخل ديگر عبارت به. نكند قبول و دهد جواب را راتتواند به نسبتي بعضي از خطو حتي مي شده،

 تواند يم كرده، پيدا كه» ياله حساسيت« آن دليل به يول كند برطرف را يشيطان خطورات مثال توانست ينم
 با و شده كه يامداد با ييعن. بكند رد را خطورات آن كرده، پيدا يتول محور به كه يحال در و متقوما

 به. كند اصالح را يا عده يك و قبول را يا عده يك و رد را يا عده يك تواند يم حاال كرده، پيدا كه يحساسيت
 براساس بتواند كه برسد يآنجاي به هم تبدل از بعد و باشد داشته حركت تواند يم تبدل در ديگر تعبير

 .كند ناپسند و پسند حساسيتش
  صورت پيدايش در بالذات تنافر و تالئم ينف - ٢/٣/٢ 

 كه» يحساسيتهاي به تنافر و تالئم« بلكه باشد ينم مطرح» بالذات تنافر و تالئم« اينجا در ديگر بنابراين
 و يتالئم حركت اين از پس لذا. باشد يم مطرح بوده سهيم آنها پيدايش عدم يا پيدايش كيفيت در خودش

 باشد يم توليش نحوه مبرز كه) كند يم رو ها يبعض طرف به و گرداند يبرم رو ها يبعض از اينكه به( يتنافر
 .شود يم مشخص حساسيتش كيفيت و حساسيت ميزان

 .نباشد رتبه همان در حساسيتش با متناسب يا رتبه در فاعل يك فاعليت كه شود ينم ييعن): س(
 .است ممتنع بله،): ج(
 .كند اصالح را حساسيتش نظام و كند رجوع اينكه مگر): س(
 .بدهد تغيير متعال يخدا با را اش رابطه بخواهد ييعن بله،): ج(

 اينگونه يول باشد، يم پرستش نحوه با متناسب فاعليتش كند، پرستش نحوه(س): يعني اگر بخواهد به همان 
 .پيداكند جريان او در حساسيت نظام يك تنها جبرا كه نيست
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 تغيير بر هم تواند يم شخص ييعن باشد، يم اختيار و فاعليت از صحبت بلكه نيست، مطرح جبر بله،): ج(

 .كند يسست اعمالشان در هم و حساسيتها
  اراده و فاعليت وجود دليل به فاعليت اعمال در يهماهنگ عدم امكان -٢/٤ 
 كند؟ يسست عمل در يول باشد شديد يروح نظر از تواند يم شخص آيا): س(
 و يروح عمل در شخص كه شود يم آيا ببينيم بايد اينكه به فرموديد كه است يظريف نكته اين): ج(

 مثل امور از بعض به يوقت ما كه بگويم بايد جواب در باشد؟ ضعيف يذهن عمل در اما باشد يقو حساسيت
 صحيح اينكه حال و نداريم، امور آن به ياعتنائ ييعن گذاريم، ينم يوقع آنها به رسيم، يم ياجتماع امورات
 عمل اين و باشيم داشته تكبر احساس يچيز مرتبه يادن به نسبت نبايد ما زيرا كنيم عمل اينگونه كه نيست

 تمام در متعال يخدا احسان به ما) كنم يم بيان عبارت اين با كه خواهم يم معذرت. (باشد يم بد يخيل
 دچار دفعش و بود شده بيمار نفر يك. هستيم محتاج آيد ينم نظرمان به اصال كه يچيز آن در يحت چيزها
 به ايشان و كنند عمل توانستند ينم ها ماهيچه حال اين با اما رفت يم دكتر هم مرتبا و بود شده مشكل

 اصال انسان. كرد يم پيدا توسل و رفت يم راه مرتبا. رود ينم يادم هرگز من كه بودند افتاده اضطرار به يا گونه
 يوقت هم ناراحت و رنجور فرد اين يبرا يحت كند سلتو دفعشآيد كه براي راحت شدن  ذهنش نمي به
 دچار دفعش در آقا: گفتند يم زور هزار با و بگويند كه نه كشيد يم خجالت كنند دعا التماس خواستند يم

 مگر و بخواه ما از هم را طعامت نمك كه فرمود يموس به متعال يخدا بهرحال. است شده شديد مضيقه
 چه و كوچك چه ٧اموراتمان همه در ما بنابراين. باشيم نداشته طعام نمك همان به احتياج ما كه شود يم

 .هستيم محتاج بزرگ
 او تبدل نحوه در فرد يتول شدت بروز - ٢/٤/١ 
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 يتول اين» شدت« كه بپذيريم بايد همچنين شود، يم معين تبدل در توليمان نحوه كه بپذيريم ما اگر حال
 اينكه در كند يم دخالت تبدل نحوه به حساسيت نظام بار يك ديگر عبارت به. گيرد يم صورت تبدل در هم
 .شود يم شديتر تأكيدش تبدل نحو به حساسيت نظام همان ديگر بار يك يول باشيم، حساس چيزها چه يرو
  يكاربرد اصطالحات و ياجتماع امور در دقت ضرورت - ٢/٤/٢ 
 اصطالحات اين مگر ندارد، معنا نداريم، اصطالحات به يكار ما گويند يم آقايان اينكه مطلب اين به توجه با

 نداريم؟ جامعه امور و ياعتبار امور اين به و اصطالحات به يكار كه چه ييعن نيستند؟ متعال يخدا مخلوق
 بگوئيد يول باشيد داشته را يتول از يا مرتبه جامعه در توانيد ينم شما. باشد يم تعارف يا و غفلت يا حرف اين
 بخاطر شمارد؟ يم سبك و دهد ينم بها انسان چرا اينكه اما. داريد كار حتما خير نداريم، يهيچكار ما

مريض شد امر شد كه برو  كه يوقت» السالم عليه و آله و نبينا يعل« يموس حضرت به. باشد يم يعلتهاي
 يف الحكمة جعل يالذ من« كه شد خطاب ،يده يم تو هم را شفا و يده يم تو را مرض خدايادكتر، گفت: 

 همين از يتوان يم حاال هم تو ولكن يگذاشت تو خدايا: گفت گذاشته، دوا در را خاصيت يكس چه» العقاريد
 بنابراين ؟يبزن هم به مرا حكمت يميخواه تو» يحكمت تبطلت ان اريد« كه شد خطاب ،يكن خوب را ما راه

 كند تصرف اراده نفوذ يا حاالت يا اسماء با يتكوين امور در يسك كه است ممكن بله. دارد ينظام يك عالم
 اگر بخورد؟ بهم جامعه نظام آيا و بخورد؟ بهم حكمت و بكنند را كار همين همه كه هست بنا آيا ولكن

 اينكه كما نباشيم، سست) يذهن يفعاليتها( هم دوم قسمت اين در بايد پس نداريم يبناي چنين خير، بگوئيد
 ترويج را سه هر و دادند يم بهاء سه هر به انبياء. آمد سست شود ينم هم) يعين يفعاليتها( سوم قسمت در
 يذهن يفعاليتها در. برداريد دست ذهنيان يفعاليتها يا عينيان يفعاليتها از مردم يا: گفتند ينم و كردند يم

 يا دانست، عقاب و عذاب درباره تفكر به منحصر را فعاليتها اين توان يم واقعا آيا كه باشد يم حرف يخيل كه
 به فرد شود يم بنابراين بگذاريم، نكته اين از بهرحال دانست؟ يجار شئون همه در را گناه و ثواب بايد اينكه

 سست قسمت اين در يفرد اخالق در يحت كه رسد يم ذهن به احيانا( بيايد، سست رسد يم كه رتبه اين
 .كند عمل سست اجتماعيش شكلدر  يعين و يذهن قسمت در ييعن) آيد يم
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  ضرورت بررسي مسئله زهد سازماني -٢/٤/٣

 هم يخوب بسيار ياستنباطها و تحليلها خودشان حد در هم انصافا و اند نوشته زياد ياخالق كتب اعالم علماء
 يرو دارد جا كه آيد يم بنظرم من. (اند نپرداخته آن به است هنوز كه هم هنوز را يسازمان زهد يول اند كرده
 زهد كه خواهد يم دلمان هميشه ما ديگر عبارت به) كنيم دقت جامعه فصل در هم و اينجا در هم مطلب اين

 اعتبار و ثروت و قدرت توزيع يالگو اگر اينكه حال و كنيم تفسير يفرد زهد به را ياجتماع زهد و يسازمان
 در) نيست محال كه محال فرض( كنيد فرض مثال. شود يم عوض جامعه شرايط و جامعه تهذيب شود عوض
 ديپلم معادل يا ديپلم درجه از بيشتر كند يم يشيم يا يرياض يا فيزيك در تحصيل كه يكس به جامعه
 علوم كه هم يكس همچنين و بدهند دكترا فوق كند يم تحصيل معارف در كه يكس به برعكس و ندهند
 يدار عهده حق آن بر يمبتن و ندهند را دانشگاه در شدن وارد حق خواند يم را ديگر موارد و يشيم و فيزيك
 آقايان آن ديپلم مهر يحت و باشد يدين عالمان مختص تنها اعتبار و ثروت و قدرتو  ندهند هم را مناصب

 كنند، امضا آقايان اينكه به باشد منوط آنان علميت و باشد نداشته ياعتبار نباشد آن در حوزه يامضا تا هم
 يا جامعه با كنيد مقايسه را يا جامعه چنين دهد؟ يم تحويل را يا جامعه چه يساختار چنين صورت اين در
 هم اينها و بزنند آنها به را نبودن يعلم مهر و بدهند معادل حوزيان، به و باشد برعكس كار آن در كه

 هم نفوذ، و واليت و يتول و تصميم بنابراين. ارزد يم شما معادل حرفهايمان ما كه كنند اثبات زور به بخواهند
 و فرديش شكل در هم فرمايد يم شرع كه را يباجتماعي دارد. به عبارت ديگر مطال  شكل هم و يفرد شكل

 اين در ياجتماع زهد كه است اين رسد يم ذهن به كه آنچه لذا. باشد يم لحاظ قابل اجتماعيش شكل در
 نشده نوشته حال تا ياخالق چنين مناسك پيرامون يكتاب كه است اين آن شاهد و است غفلت مورد زمان
 شديد يخيل) يفرد زهد( اول سمتق در ما اگر بهرحال. است نشده عنايت ياجتماع پرورش به ييعن است،
 مستكبرين و دشمنان بدست ياجتماع واليت نظام باشيم ضعيف) ياجتماع زهد( دوم قسمت در يول باشيم

 .افتد يم
  فالسفه ديدگاه در يعلم صورت پيدايش -٢/٥ 
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 تفسير تقريبا صحيح يا غلط آقايان، دستگاه در علم باالخره. دهيم ادامه را بحث علم به راجع و برگرديم): س(

 از و دارد افاضه به احتياج و شود يم اضافه او به زيرا است قابليت گويند يم طرف يك از كه دارد، يروشن
 .شود افاضه او به بايد گويند يم هم يطرف
 است صور موجد نفس بگويند ييعن باشند، قائل ايجاد و فاعليت قدرت صور يبعض به نسبت است ممكن البته

. گويند ينم اينرا حتما صور همه به نسبت يول كند، يم انشاء كه يا خياليه صور مانند دارد انشاء قدرت و
 حال. بكند انشاء را اش مشابه تواند ينم اين نشوند، افاضه تا و بشوند افاضه صور سلسله يك بايد حتما ييعن
 باشد، يم اختالف ينفسان صور مانند باشد انشاء صورت به بعضش در يا باشد قبول صورت به كلش اينكه در
 از و قبول طرف يك از ييعن افاضه، و است قابليت تنها كه است اين كنند يم تحليل كه را آنچه اجماال يول

 بعد قدم در كنند تعريف خواهند يم را» نسبت«سپس بعد از اين مرحله وقتي . باشد يم افاضه طرف يك
 و دقيقتر يكم كه يبعد يقدمها در اما است،» ينفسان كيف« شود يم افاضه كه يصورت اين: گويند يم

 استكمال علميه صور افاضه با نفس جوهر ييعن است، نفس با متحد صورت: گويند يم كنند يم نگاه عميقتر
 از اگر بنابراين. باشد يباق يقبل رتبه همان در نفس و ودش حاصل نفس يبرا ياعراض اينكه نه و كند يم پيدا

 اتحاد چه؟ ييعن نفس استكمال اصال كنيم نگاه علم به يكيفيت ما اگر: مانند تحليل اين يمبناي يسؤالها
 يتحليل شد، بيان كه يتحليل اين اجماال بگذريم... و شود؟ يم واقع تغيير چگونه چه؟ ييعن معقول و عاقل
 امر يك صورت به را علم كه است يطبيع لذا و دهند يم ارائه علم تعريف پيرامون روبناها در آقايان كه است

 .شوند يم قائل برايش نفس با ياتحاد نوع يك اينحال با يول كنند، ينم تعريف يفاعليت و يارتباط
  واليت اصالت ديدگاه در علم پيدايش مكانيزم -٢/٦ 

 تنها علم گفت توان يم نه فاعليت، بينش براساس باشد؟ يم چه علم تعريف يعال حضرت فرمايش طبق حال
 بينش براساس ديگر عبارت به. باشد يم مطلق ايجاد: گفت توان يم نه و باشد يم محض افاضه و يقبل امر يك

 در فاعليتش كه دارد يفاعليت نوع يك فاعل بلكه است قبول علم بگوئيم توانيم ينم فاعل ناحيه از فاعليت
 اين كه را آنچه است اين ما سؤال بنابراين) است ايجاد يمعنا به فاعليت( باشد يم مؤثر علم آن يگير شكل
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 اين يورا در و چيست؟ كند يم ايجاد او يبرا نظام كه را آنچه همچنين و چيست؟ كند يم ايجاد فاعل

 نظام بگوئيم اينكه به باشد، ينم خودكفا كه شود چيست؟ زيرا خود نظام  افاضه مي كه يچيز آن ايجادها،
 نسبت بايد نظام نسبت فرموديد، يم قبال كه آنگونه و المبنا يعل يايجاد هر به نسبت بلكه كند، يم ايجاد

 .باشد يطلب
 به شده واقع غير تصرف از قبل و خودش يتقاضا به كه خودش نفس در شخص» عامليت« اينجا در بله،): ج(

 شود، يم پيدا شكل متقوما نفس خود يبرا عامليت اين در. شود يم پيدا نفس يبرا كه است ياستكمال يمعنا
 در مستقال خودش دارد طلب كه اول مرتبه در البته. كند يم تصرف متقوما يثان مرتبه در نفس كيف در ييعن

 يتبع متقوم قدرت به ييعن باشد، يم» يتبع مرحله تقوم« باشد يتقرم هم اگر و كند يم تصرف خودش نفس
 موال به تقوم فاعل كه است يا مرتبه اول مرتبه ديگر عبارت به. كند يم تصرف مستقال خودش در دارد كه

 و متصرف مستقال يثان مرتبه در. گيرد يم شكل تقوم از بعد و باشد يم يتبع فاعل مرتبه اين در كه دارد
 سوم مرتبه در سپس. بيايد خالفت نظام در تواند ينم باشد نداشته را تصرف مرحله اين اگر كه باشد يم موجد

 او به داد، تغيير خود تصرف نفع به را يتبع يفاعلها و شد متصرف خودش در دوم مرتبه در اينكه از بعد
 خودش نفس كيف در نظام خواست و خودش خواست با متناسب مرتبه اين در كه شود يم گفته» عامل«

 شما فاعليت از كه باشد ينم جامعه از ياثر هيچ آمده بوجود حساسيت اين در بنابراين. كند يم تصرف
 تكيف صرف كه داشت توجه بايد هم باز البته. باشد يم اخالق و حساسيت تابع» تكيف« ييعن باشد، نگذشته

بر اساس حساسيت از چه چيز  كه دارد يبستگ اين به هم باز بلكه سازد ينم بالفاصله را نفس هم خطورات و
 در و كند يم تمام يتول در را جايگاه» عامليت« مرتبه ديگر عبارت به. يكن يم اقبال چيز چه به اعراض و 

 يتول نفس كه عامليت در ييعن. دهد يم جريان نباشد، يا باشد يآثار چه يپذيرا اينكه در را حساسيت تبدل،
 داده شكل يا بگونه را خود حساسيت ديگر تعبير به. كند يم واليت پذيرفته تبدل در كه آنگونه را خود باشد

 .كند ناپسند و پسند بدينگونه بتواند االن كه
 .گذاريم يم يتول را آن اسم كه كند يم خود در عامليت كه بگوئيم تبدل اين از بعد باره دو ييعن): س(
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 .شود يم يگير شكل و» تمثل« مرحله اين در كه بله،): ج(
  آن پيدايش مراحل در تصميم و اراده حضور نحوه و) تمثل تبدل، تكيف،( علم پيدايش مراحل - ٢/٦/١ 
 ...و تبدل مرحله دوم و تكيف مرحله ييك دارد مرتبه سه شدن عالم بگوئيم پس): س(
 خودش كه ناپسند و پسند از يكيفيت يك بر جامعه از يهاي داده كه است يا مرتبه» تكيف مرتبه« بله،): ج(

 كند يم ديگر بعض به نسبت اقبال و بعض به نسبت اعراض» تبدل مرحله« در و شوند يم وارد باشد يم دارا
 سطح در فاعل فاعليت مرتبه اولين ييعن. باشد داشته يسست عدم يا يسست تواند يم هم مرتبه همين در كه

 يا و بكند يسست حساسيت آن به نسبت تواند يم لذا و باشد يم تبدل در فاعليت همين اخالق از بعد دوم
 .باشد كم پايبنديش يا و باشد پايبند باشند، يم يراهنماي چراغ مثل كه حساسيتها آن به شديدا يا و نكند

 مستقر را بعديش تصرفات حساسيت نظام همان يرو تواند يم هم مرتبه ينبه عبارت ديگر با فاعليتش در ا 
 .بزند بهم را اراده استدامه و ندهد انجام را اينكار تواند يم هم و كند

 ...و برگردد اينكه مگر آيد يم بدش آن از كه بپذيرد را يچيز مرحله اين در تواند ينم كه او): س(
 .دارد يدوم بر هم و ياول بر هم حكومت اراده او خير،): ج(
 تواند يم تبدل مرحله در تنها بله. بكند يكار تواند ينم كه باشد برنداشته دست دومش اراده از اگر يول): س(

 .بلعكس يا نكند اخذ يا بكند، اخذ كند يم حكم اراده كه يچيزهاي يك ييعن نگيرد، يجد
 آن در تواند يم هم و كند يسست تواند يم هم نكردن، و كردن اخذ همين در كه بگويم خواهم يم): ج(

 .باشد استوار آن استدامه بر و باشد مستحكم
 يول كند عمل خاص محدوده يك در ميتواند تنها كرده پيدا كه عامليت از يظرفيت آن با خالصه ييعن): س(

 با ييعن. كند افساد يا و اصالح را خود ظرفيت و برگردد تواند يم كند عمل يديگر محدوده در بخواهد اگر
 يك تنها باشد يم او يكارائ مقدار هم ظرفيت آن كه كرده پيدا او فاعليت حساسيت، مرتبه در كه يظرفيت
 .باشد داشته جديت و يسست تواند يم هم ميزان همان به و باشد داشته تواند يم را يخاص تحرك قدرت
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 فشارها آن كه دارند وجود او حساسيت نظام برابر در االن ديگر يفاعلها ناحيه از يفشارهاي يك ييعن): ج(

 حركت ها هايش در اين فشار متناسب با حساسيت كه است درست ييعن. باشند يم او تحرك نحوه در دخيل
 .دارند تأثير سهم هم فشارها آن نظرش تجديد در يول كند يم
 ...يجلو تصميم آن به اينكه نه و كنند يم سست اش ياول تصميم در را او ييعن): س(
 هم و بدهد تغيير تواند يم هم لذا و شود يم پيدا يتغييرات يك امكان اوليش تصميم در ييعن احسنت،): ج(
 به نسبت يگير جهت ييعن است نسبيت مرحله يبرا يخواست» تبدل« ديگر عبارت به. ندهد تغيير تواند يم

 در رسيده رو به كه يچيز آن با متناسب متقوما فاعل كه يا مرتبه آن ييعن» عامليت. «باشد يم عامليت
 اين در ديگر عبارت به. شود يم پيدا او يبرا» تمثل« و شود يم تمام او يتول ييعن كند، يم تصرف خود درون
 .باشد يم نسبيت از يا مرتبه با خود يساز هماهنگ و تحرك و فعاليت هم و خارج تأثير هم مرتبه

 گوئيم؟ يم چه به و شود؟ يم چگونه اينجا در» عامليت جهت، ظرفيت،« پس): س(
 .شود يم پيدا تكيف آن در كه باشد يم يخاص ياخالق ظرفيت ظرفيت اينجا در): ج(
 باشد؟ يم چه ياثرگذار پس): س(
 اين احيانا كه كند يم يجديد يگير جهت و تبدل او سپس و گذارد يم ظرفيت اين در اثر ابتدا): ج(

 را ظرفيت آن اصل و برگردد و بكند يمانع به برخورد اينكه مگر باشد، يم او ظرفيت با متناسب يگير سمت
 .بدهد تغيير

 باالخره كه بگوئيم بايد كنيم تحليل را مطلب اين بخواهيم اگر حاال. شود يم معلوم قدرتش كيف ييعن): س(
 كجاست؟ از شود يم اضافه كه آنچه

 كل آن كه است شده پيدا كل به انضمام اينجا در بلكه بگيريم بكار را اضافه توانيم لفظ جا نمي (ج): در اين
 همچنين و شود يم سهيم يتصرف فاعليت هزار هزاران اراده در اينجا در ييعن. باشد يم» خالفت نظام«

 ورود تصرفش موضوع در فاعل ديگر عبارت به. كند يم سهيم خودش اراده در را يتصرف فاعليت هزار هزاران
 شما ييعن. كند يم تفسير كامال را» توسعه« كه است يچيز همان اين كه كند يم پيدا خالفت نظام به



 ····························································································  ١٢٣ 
 به اينجا در خير، كه كرديم عرض ما بشود؟ خلق يتصرف فاعل يك يتصرف فاعل هر يبرا بايد آيا فرموديد
 بلكه بشود خلق يفاعل يك كدام هر يبرا كه ندارد معنا موضوعا ديگر ييعن كنند، يم پيدا انضمام همديگر

 يكديگر در همه يول باشند همديگر يبرا كه ندارد معنا ديگر عبارت به. هستند محور يك يبرا همه ديگر
 .گيرد يم شكل» واليت نظام در نسبيت« ييعن هستند، شريك

 .شود يم معنا اينجا در هم يعرض هم پس): س(
 به. سازد يم نظام با مناسب را خودش و كند يم عامليت ييعن. بشود معنا اينكه نه شود، يم حل موضوعا): ج(

 .دارد عامليت آخر مرحله در و نظام فشار يك و خواست يك ديگر عبارت
  علم از ديدگاه دو تفاوت يبررس -٢/٧ 
 چند از بايد كنيم، يبررس علم از رايج تعريف با را علم از تعريف اين تفاوت بخواهيم اگر ديگر تعبير به): س(

 عليت براساس كه گفتند يم آنجا در بودن، فاعليت و عليت ناحيه از اينكه اول نكته. كنيم نگاه آن به ناحيه
 از يفاعليت يك بگوئيم بايد اينجا در يول گيرد، يم صورت طرف آن از يافاضات يك و طرف اين از يمعدات يك
 شدن بزرگ به را ء يش توسعه آنجا در اينكه دوم نكته. ستباشد و اصال بحث اعداد و عليت ني مي  طرف دو

 توانيم يم لذا و باشد يم عالم كل با مرتبط ء يش اينجا در يول كردند يم تفسير ذات يك عنوان به خودش
 حضور ييعن نظام به را او الحاق ،يتصرف الحاق اين كه دارد يتصرف الحاق يك و يتبع الحاق يك كه بگوئيم

 .كند يم تمام نظام در را او يتصرف
 .آيد يم خالفت نظام در يتصرف الحاق با يول بود نظام در يتبع فاعل عنوان به او يقبل الحاق ييعن): ج(
 نظام به يتصرف الحاق معنايش نظام به يتصرف الحاق اين كه كند يم پيدا نظام به يتصرف الحاق ييعن): س(

 خالفت نظام به الحاق ييعن باشد، يم يتصرف يفاعلها نظام به يتصرف الحاق معنايش بلكه نيست يتبع
 ناحيه از يديگر و شود يم ديده عليت در كه يتفاوت ناحيه از ييك ديدگاه دو تفاوت بنابراين. گيرد يم صورت
 نظام در اش اراده توسعه يمعنا به فاعل توسعه ديدگاه اين در بنابراين. باشد يم بهم، اشياء تقوم نحوه تحليل
 .باشد يم فاعليت
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 .باشد بايد اينگونه تعداد به ييعن بله): ج(
  علم پيدايش در موال و عبد تأثير سهم يبررس -٢/٨ 
 باشد؟ يم افاضه مربوط به يسهم چه و خودش مربوط يسهم چه  اينجا در كه است اين ما سؤال حال): س(

 او به كيفيت كه گوئيم ينم اينجا در يول شود يم داده آن به كيفيت يك گفتيم يم آنجا در ديگر عبارت به
 .كند يم پيدا نظام در اراده، بسط و نفوذ بلكه شود يم داده

 .نظام در او بسط و او در ديگران اراده بسط): ج(
 لذا و شود ينم جدا اي از او يعني صلوات و رحمت كه لحظه باشد، يم او سر باال افاضه دائما بسط اين در): س(

 طرف اين از كه هم يفعل هر و شود يم افاضه طرف آن از و تقاضا طرف اين از كه فرموديد هم ديگر يجا در
 .ندارند يفرق حرف دو اين ديگر عبارت به. باشد يم دعا و تقاضا يمعنا به گيرد يم صورت

 تواند يم يمول قدرت با و عامليتش به و شود يم واقع جهت يا و طلب تقاضا، فاعل تبدل به اينجا در): ج(
 نفوذ و) مطلق نفوذ نه و نفوذ از يخاص يكيفيت البته( او در كل نفوذ به ييعن. بسازد متناسب را خودش درون

 .باشد يم كل در اين
 .گيرد ينم صورت نفوذ اين تبدل مرتبه در پس): س(
 منصب يتقاضا« بلكه باشد ينم خودش يفرد وضع در يتقاضا تقاضا اين البته تقاضاست، تبدل در بله،): ج(

 آيه به توجه با بنابراين) است قبيل همين از هم عبادت. (باشد يم ياجتماع نسبيت در يتقاضا و»  ياجتماع
 ارتباطهايش همه در تواند يم انسان) باشد ذكر بزرگترين شايد من نظر به كه» (نستعين اياك و نعبد اياك«
 .بخواهد ييار خدا از آنها همه در و بپرستد را خدا جامعه با
 چه اما تقاضاست مرحله تبدل مرحله فرمائيد يم حال. شود يم افاضه او به دائما بگوئيم بايد ما بنابراين): س(

 ؟يتقاضاي
 ببينيد. است گرفته قرار فاعلها يرو) ياجتماع منزلت( منزلتشان ييعن است، ياجتماع منصب يتقاضا): ج(

 ييعن كنيد، مقابله آنها با توانيد ينم خدا ييار با جز يروبروئ اين در گيريد، يم قرار يافراد يروبرو يوقت شما
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كند.  ي روابط اجتماعي جريان پيدا مي همه در» نعبد اياك« زيرا بپرستيد را خدا بايد هم مطلب اين خود در

 انقالب معظم رهبر مثال بكند اسالم به يبزرگ خدمت تواند يم كه يكس خدمت انشاءاهللا يوقت مثال طور به 
 نوكر متوجه شما حواس ييعن شود، يم شما غفلت منشأ ايشان خود) معاذاهللا( يگاه رويد، يم يا خامنه يآقا
 از را خدا رويد يم كه آنجا ييعن باشد، ينم اينگونه هم يگاه و شويد يم غافل خانه صاحب از و شود يم

 و خدا خدمتگزاران و خدام از ييك خدمت در كه داريد هم توجه ولكن كنيد يم شكر يرهبر چنين داشتن
 ايشان با بتوانيد كه خواهد يم هم دلتان و باشد يم اكبر اهللا به هم شما حواس و داريد قرار) ص(اكرم ينب

 را ايشان وقت يك و دانيد يم يچيز صاحب موضوعا را ايشان خود وقت يك ديگر عبارت به. كنيد خدمت
 هم كارها همه در و) نعبد اياك( پرستيد يم را خدا ارتباطهايتان همه به يگاه بنابراين. دانيد يم يكس مأمور

 جامعه در را خودتان و خودتان در را جامعه بسط كه ميخواهيد او از و) نستعين اياك( خواهيد يم كمك او از
» توسعه« طبيعتا داريد عامليت از مرتبه اين در كه يمنزلت برحسب طبيعتا صورت اين در كه كند، هماهنگ

 شما واليت تحت بشر ميليارد چهار تمام كه است يا بگونه شما منزلت يگاه ديگر عبارت به. كنيد يم پيدا
 باز البته. گيرند يم قرار شما واليت تحت يكمتر افراد كه باشد يم يا بگونه شما منزلت هم يگاه و آيند يم

 بشر ميليارد پنج يا و بشر ميليارد چهار با محققا شما اينكه آن و باشيد داشته توجه بايد نكته اين به هم
 تأثير سهم. باشد يم كم تأثيرات سهم ييعن باشد يم ضعيف يخيل يخيل ربطتان يگاه اما. شويد يم مربوط

 باشد يم كمتر يخيلآييد سهم تأثير شما  خانه كه در شهر قم مي از اما ستا زياد يخيل خودتان خانه در شما
 آن در اينحال با يول باشد، يم كم يخيل ايران يارز موازنه در مثال شما تأثير سهم هم باز نسبت همين به و

 وضعيت در شما مثال يا و است مؤثر جهان يپول نظام در ايران يارز تغييرات مثال يا و باشيد، يم دخيل
 يتأثير سهم و باشد يم كم يخيل اما داريد تأثير سهم كند يم يزندگ دنيا طرف آن در كه يشخص آن يزندگ

 نظام ايشان زيرا باشد يم زياد يخيل داشتند دنيا تمام معيشت در» عليه يتعال اهللا رضوان« امام حضرت كه
 .گذاشت اثر دنيا مردم همه يزندگ در يشكستگ اين و شكستند را جهان يسياس

 .شود يم تمام علم شد تمام عامليت يوقت كه است اين سر بر ما صحبت بنابراين
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 .ببينيم جامعه در بايد را فرد گوئيم يم بلكه كنيم ينم معنا يفرد صورت به جامعه در را علم ما يول): س(
 .اينجاست هم مطلب مهم و نيست بالمره جامعه از بريده علم يك اينجا در علم بله،): ج(
  اخالق و علم تفاوت -٢/٩ 

. كند يم برقرار متعال يخدا با شخص كه شود يم گفته اخالق در كه است يارتباط نفس از غير علم ييعن
 غير يارتباط ييعن ندارد، معنا كردن پيدا نسبيت آن به نسبت و ندارد صورت كه داريد آنجا در يربط يك

 كنند يم ايجاد را اخالق نظام كه يارتباطهاي همان ديگر عبارت به ييعن. داريد ياجتماع توصيف به موصوف
 به شما توانيد ينم را ارتباطها آن هرگز يول كنند يم پيدا شدت و تقويت مؤمنين يبرا هميشه ارتباطها آن

 ينعم اولياء با ارتباط همان آيد يم ذهن به كهگونه  كنيد، كه احيانا اين ارتباط آن  وصف يا و ببينيد صورت
 و فرد بعد و قرب منزلت كه ينعم اولياء ييعن اجتماع، در متصرف نه و هستند تكوين در متصرف كه باشد يم

 ارتباط اين الزمه البته. باشد يم آنها بدست هدايت حقيقت و حيات نظام در منزلت آن پيدايش كيفيت
 علوم از قبل منزلت آن منزلت كه است اين هم سرش. نيست هم تشبيه قابل ولكن باشد ينم تعطيل
 .است يتكوين منزلت نآ منزلت ييعن باشد، يم ياجتماع نسبيت يا ياجتماع

  جامعه علم پيدايش مكانيزم - ٢/١٠ 
 در حضور« حضورشان يك و» ياجتماع فاعليت در حضور« حضورشان يك طاهرين ائمه ديگر عبارت به

 حضورشان كه يآنجاي در لذا. باشد يم» يتكوين فاعليت در حضور« هم ديگرشان حضور و» يتاريخ فاعليت
 به يكس دست كه است ممتنع يول بزند آتش را آنها خانه در تواند يم يكس باشد يم ياجتماع فاعليت در

 همان به من: فرمايند يم حضرت ياجتماع منزلت در. برسد ياجتماع منزلت در آنها يتكوين و يتاريخ منزلت
 را آنها تواند ينم كس هيچ يتكوين منزلت در و يتاريخ منزلت در يول رسيدند شيخين كه رسيدم يچيز

 ياجتماع يول مانند كنند يم پيدا يتول كه مردم از يتعداد يبرا ائمه يتاريخ منزلت درك البته. كند درك
 رسد چه تا( هم امام دوستان از يبعض يبرا يحت امام ياجتماع منزلت درك هم طرف آن از و باشد يم ممكن
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 لطفا فرستاديم، شما يبرا كه يپولهاي آن نويسند، يم) ع(حسن امام به مثال است، نبوده ممكن) دشمنان به

 .بدهيد پس را آنها حساب
توصبف  جامعه با ارتباط در فرد علم تنها بلكه است نشده طرح ياجتماع صورت به علم اينجا در هم باز): س(

  شده است.
 .اند شده جامعه با متناسب كيفيت به متكيف ييعن شدند عامل ايشان و كرد پيدا نفوذ بسط اگر جامعه(ج): 

 با ارتباط در را فرد ييعن شده، جامعه كيفيت به متكيف فرد گوئيم يم و بينيم يم فرد علم تنها باالخره): س(
 چيست؟) جامعه در فرد علم نه( جامعه علم پيدايش مكانيزم كه است اين سؤال اما كنيم يم تفسير جامعه

 چه حال شود، يم پيدا فاعلها فاعليت وسيله به ياجتماع نسبيت پيدايش و هم به فاعلها برخورد ييعن): ج(
 .باشد رونده بين از و پذيرد زوال كه باشد يفاعليت چه و باشد ياب توسعه فاعليت يتاريخ فاعليت

  ياجتماع علم پيدايش در يتاريخ واليت نقش -٢/١٠/١ 
 مراتب نقش كه بپردازيم بحث اين به جامعه خود پيرامون بايد بپردازيم بحث آن به اينكه از قبل پس): س(

 باشد؟ يم چه آن در ياجتماع محور نقش اينكه و چيست؟ ياجتماع نسبيتها پيدايش در جامعه مختلف
 .نباشند يتاريخ فاعل بعد و ياجتماع فاعل يتول حول كه است ممتنع ياجتماع يفعلها): ج(
 فاعل به نسبت تكوين و تاريخ فاعل بحث به ورود از قبل اينكه آن و كنم يم عرض را همين من): س(

 است؟ چقدر جامعه علم يگير شكل در جامعه يول سهم اينكه به كنيم، بحث ياجتماع
 .دارد را ياصل تأثير نسبت): ج(
 طريق از ييعن شود، روشن بايد گيرد يم صورت چگونه ياصل تأثير نسبت اينكه به توصيفش اما بله): س(

 به ينسبت چه كند يم كه يتصرفات اين دارند؟) جامعه و يول( همديگر به ينسبتهاي چه قانونها اين يقانونگذار
 ...كند يم ترسيم او كه ياصول قوانين دارد؟ تصرفات ساير
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 كه يطريق هر از( شود يم يجار او در يا اراده كند يم پيدا يتاريخ يول به(ج): ابتدا خودش به تولي كه 

 از كيفيت اين ايجاد در عامليت يتول ميزان ييعن. دهد يم شكل را يتول ميزان او اراده نفوذ سپس ،)باشد
 .باشد يم او نفس در او اراده

  يروانشناس با علم بحث تفاوت - ٢/١١ 
 باب در علم بحث شبيه هم يخيل علم از بحث اين البته كنيم، يتلق شده تمام را علم بحث بنابراين): س(

 .باشد يم يروانشناس
 به نسبت تبدل اينجا در يول خود، يتبع اوصاف در تبدل تبدل، آنجا كه است اين آنجا با فرقش): ج(

 .كنند يم فرق يخيل جهت اين از و باشد يم يتصرف يفاعليتها
 يتبع يفاعلها در و يتصرف يفاعلها ميان در ييعن بود همين كرديم يم طرح آنجا در كه هم را آنچه): س(

 .شد يم حاصل يدرگير
 .آمد يم كه جا هر از و شد يم واقع كه آنچه با يدرگير خير): ج(
 .بود يتصرف يفاعلها تبع به بود هم يتبع يفاعلها با يدرگير اگر): س(
 تصرف بود كه يمختلف يكششها در انسان شود، ايجاد خواست يم حساسيت كه بحث اول مرحله در): ج(
 اصال ؟ياجتماع محور حول يا كرد يم تصرف ياله واليت محور حول ابتدا آيا كه است اين سؤال حال. كرد يم

 بود؟ چه آن فيه متصرف
 به باشند يتبع فاعلها هم اگر و هستند يدرگير طرف يتصرف يفاعلها اول قدم در كه بود اين بحث): س(

 .بود خواهد نظام تبع
 از سپس و كند مشخص خدا با را خودش رابطه خواهد ينم كند يم فاعليت ايشان كه ياول مرتبه در مگر): ج(

 متعال يخدا با را اش يتول منزلت ،يتول طريق هر از ديگر عبارت به كند؟ معين را خلق با رابطه رابطه، آن
 مطلب همين در ظاهرا هم فرقشان و باشد، ينم نظرش مد مسائل اينگونه اينجا در يول كند يم معين

 .باشد يم
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 .شود يم يتصرف فاعل اول جامعه به ورودش از بعد خير): س(
 .است اينگونه نظام به ورود از پيش): ج(
 .گيرد يم شكل حساسيت نظام كه نظام به ورود از پيش): س(
 .باشد يم همينگونه هم حساسيت نظام از بعد): ج(
 يفاعلها آن كه كرديم ينم بحث ديگر اما شد يم بحث همين هم يروانشناس نظر از علم بحث در): س(

 يفاعلها با درگير و كند يم پيدا نظام به ورود حساسيتهايش از بعد گفتيم يم بلكه هستند، جامعه يتصرف
 .شود معين نسبيتش تا شود يم يتصرف

 يتصرف يفاعلها تفسير در اينكه آن و ايد داده تغيير را چيز يك تنها يول گوئيد يم را همان هم االن): ج(
 همين مهم فرق بنابراين. شود يم جامعه باشد خالفت نظام و تصرف خود آنها تصرف موضوع اگر: گوئيد يم

 تفسير در لذا و باشد يم يديگر علم هم يشناس جامعه و علم يك يروانشناس بگوئيم خواهيم يم ييعن است،
 .بگيرد شكل تصرف موضوع در توسعه اينكه مگر گيرد ينم شكل يا جامعه: گوئيد يم جامعه

  
المعلَيكُم والس ة ومحاللّه ر ركاتُه وب  





  
  )ياجتماع علم يا نسبيت( علم يشناس جامعه

  دهمجلسه 
٦/١١/٧١ 

  يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد
 )ياسالم علوم فرهنگستان دفتر( يمبنائ تحقيقات گروه: تنظيم 

   واليت نظام در علم پيدايش مكانيزم عنوان جلسه:
   

  فهرست   
 ١)...علم( واليت و يتول نسبت در عبد حضور مراحل - ١
 ١)...فرد اخالق و اوصاف يگير شكل( عبد يتول و پرستش مرحله اولين -١/١
 ١...علم يگير شكل و ياجتماع پرستش مرتبه در اخالق ظهور -١/٢
 ١...ياجتماع پرستش در آن ثمرات و اخالص مسئله يبرس -٢ 
 ٢...فرد يبرا اخالص شدت پيدايش -٢/١
 ٢...ياجتماع واليت تقويت -٢/٢
 ٢...آن در تصرف و اجتماع در علم يگير شكل مرحله بين تفاوت -٣ 
 ٢...جامعه در علم يگير شكل كيفيت پيرامون يتوضيح -٤ 
 ٣...علم پيدايش در عبد فاعليت ظهور -٤/١
 ٣...آندو تفاوت و يشناس جامعه در فضل و عدل جايگاه پيرامون يتوضيح -٥ 
 ٤...اخالص يمعنا پيرامون يتوضيح - ٦
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 ٤)...خصوصيت ينف يمعنا به اخالص( نيست بردار تعريف اخالص -٦/١
 ٦...حاالت مرحله در تمثّل هرگونه ينف -٦/٢
 ٦...تمثّل مرحله از بعد حاالت از تحليل -٦/٣
  
  
  
  
  

 ٠١٠٢٥٠١٠   :يكامپيوتر يبايگان كد)   ياجتماع علم يا نسبيت( علم يشناس جامعه   :جزوه نام
 ٧١/١١/٦   :تدوين يا جلسه تاريخ   يحسين والمسلمين حجةاالسالم   :استاد

 ٧٤/٠٤/٠٨   :انتشار تاريخ   حسينيان جعفر محمد:   گذار عنوان
 ٧٤/٠٤/٠٨   :يبايگان تاريخ   يجمال يمصطف   :ويراستار

  نسخه ١٠   :تيراژ ١٤٦   پالك قدس، پاساژ. نشر سازان بهينه   :يحروفچين
  اول   :تكثير نوبت   فرهنگستان دفتر تكثير بخش   :از تكثير



  
  الرّحيمِ الرّحمن اللّه بِسمِ

  
 )علم( واليت و يتول نسبت در عبد حضور مراحل - ١
 )فرد اخالق و اوصاف يگير شكل( عبد يتول و پرستش مرحله اولين -١/١ 

 موضوع در يتصرفات يك يتصرف فاعل يبرا كه است اين شود يم جامعه پيرامون كه يديگر توجه قابل بحث
 نظام كه( يتصرف فاعليت توسعه در هم يتصرفات يك و شود يم واقع خودش يتبع اوصاف در يمول به تعلقش

 نوع تصرفات ما بحث موضوع جلسه اين در كه شود، يم واقع) گيرند يم شكل تصرفات آن از جامعه و تصرفات
 با و هستند يتبع يفاعلها كه( خودش يشخص اوصاف در متصرف فاعل يگاه ديگر عبارت به. باشد يم اول

 تصرف از مرتبه اين كه كند يم درست حق حضرت به نسبت يخواست و فاعليت) شوند يم ايجاد خودش اراده
 تغيير» اوصافش نظام« تصرف از مرتبه همين وسيله به ييعن. باشد يم هم خودش اوصاف يگير شكل از قبل

 .باشد يم» پرستش« مرتبه همان اين گفتيم ما كه شود يم حاصل او يبرا يجديد يحساسيتها و كرده
  علم يگير شكل و ياجتماع پرستش مرتبه در اخالق ظهور -١/٢ 

 يتصرف فاعل يزمان حركت درجه اينكه اول نكته. داشت توجه نكته چند به بايد مطلب تبيين پيرامون حال
 تأثير و فاعليت اين تأثير ولكن شود يم معلوم فاعليت اين در او پرستش و يمول به يتول و قرب درجه ييعن
 فعل در اخالق و حساسيتها نظام در شدن ظاهر از پس. اخالص اين» يمكان توسعه« ييعن( اخالص اين

 با يتصرف فاعل ديگر تعبير به. شود يم ظاهر تصرف توسعه يا خالفت نظام در يتبع فاعل ايجاد يا ياجتماع
 تك يفرد كار در او اخالص كه دارد ياجتماع پرستش و خواست يك» نظام تصرف توسعه« و نظام يبازو
 تصرف درتوسعه و آيد يم جامعه در و گذرد يم اخالق آن از اخالص آن تأثير ييعن. گيرد يم شكل فاعلها تك

 معين يشخص وضع آن در ياجتماع پرستش آن گوهر يا جوهر ديگر عبارت به. شود يم ظاهر خالفت نظام و
 باالتر كه يوالت به( يتوليهاي در بنابراين. باشد يم فاعل خود يشخص ارتقاء پيرامون كه اول نكته اين. شود يم
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 و يتول اين در ييعن شود، يم حاصل» علم« او يبرا كند، يم پيدا جامعه نظام در فاعل) كه هستند او از

 .شود يم ينسبيت يك به متكيف واليتها
  ياجتماع پرستش در آن ثمرات و اخالص مسئله يبررس -٢ 

 و اخالص مقدار به فاعل خود يول ،ياجتماع محور جهت ييعن باشد، يم يجهت يدارا اينكه با علم اين حال
 .باشد يم سهيم علم اين يگير شكل در) تأثير ميزان به نه و( دارد يمول به نسبت كه يزمان حركت ميزان به
 فرد يبرا اخالص شدت پيدايش -٢/١ 

 از كه است ينسبت ييك ماند، يم يباق يتعال و تبارك عنداهللا ياجتماع بزرگ كار يك از كه آنچه بنابراين
 .شود يم پيدا) هللا( شخص اين يبرا اخالص

  ياجتماع واليت تقويت -٢/٢ 
 و كند يم پيدا تصرف و توسعه جامعه عمل اين با ييعن كند، يم پيدا جامعه عمل اين از كه است يتأثير دوم
 به سپس و علم صورت به ابتدا عمل اين ديگر عبارت به. شود يم تضعيف ياحيا و يك و تقويت يا يول يك

 فرد فعل در مافوق يول اراده جريان از ينسبيت ابتدا ديگر تعبير به. كند يم پيد ظهور جامعه در تصرف صورت
 .گيرد يم شكل تصرف در آن حضور سپس و شود يم پيدا) يتول نسبيت در حضور ييعن(
  آن در تصرف و اجتماع در علم يگير شكل مرحله بين تفاوت -٣ 

 در» علم. «بگذاريم فرق تصرف و علم يگير شكل بين بايد اجتماع در علم پيرامون كه داشت توجه بايد البته
 از مقدار يك فاعل يول گيرد يم شكل) باشد يم غير اراده جريان يتول در( يتول و واليت نسبت در حضور
 يبرا او اراده ييعن كند، يم كسب خودش هم را آن مقدار يك و بودن عامل منزلت در را تصرف در حضور

 .شود يم علم غير
  جامعه در علم يگير شكل يكيف پيرامون يتوضيح -٤ 

 پيدا واليت و يتول از كه شد فاعل نسبيت علم آيا چيست؟ علم كه نشد مشخص: يباقر مير االسالم حجة
 شود؟ يم
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 ابتدا شود، يم حاصل چيز دو تقوم از فاعل نسبيت. كنيم دقت فاعل» نسبيت« در خواهيم يم حال بله،): ج(

 اين حال. شود يم واليت يتول به متقوم قدرت اين سپس و كند يم پيدا دارد كه يمنزلت با متناسب يقدرت
 شود، يم متكيف هم نسبت همان به كه كند يم پيدا نظام يا غير به يتول در شخص كه يا اراده ييعن» يتول«

 شخص و شود يم يتبع آن از يبخش و شود يم تجزيه باز يتول همين خود ييعن است،» يتبع« آن از يبخش
 صورت به و» يتول« آن از يبخش و شود ينم پيدا لزوما هم التفات و كند ينم پيدا علم اش يتبع به نسبت

 به. شود يم عالم) يآموزش ولو( است حاضر كه ينسبت به ييعن دارد، سهم حضور در شخص و نيست يتبع
 اراده به يا نظام اراده به متكيف هم او و باشد يم او در نظام اراده حضور يا و غير اراده حضور ديگر تعبير
 غير اراده حضور بر عالوه اما است، آموزش مرحله مرحله، اين تا بنابراين. شود يم محور مانند نظام از يشخص

 نسبت است نماينده هم دارد، وظيفه دو هم پائين در و باشد يم هم پائين در او اراده حضور او، در) امنظ مثال(
 فيه متصرف ء يش آن در را خودش سهم هم و باشد يم آنها يمجر و ييعن كرده، پيدا كه يتول و علم آن به

 از سهم دو فيه متصرف بنابراين. باشد ياجتماع رابطه يا و ء يش يا و انسان فيه متصرف تواند يم حال دارد،
 كه يعلم لذا و هستند هم با هميشه دو اين البته... و او سلطنت تأثير نسبت سهم سهم، يك گيرد يم عامل

 ييعن. است كرده دريافت) جزئيت در چند هر( حضورش به كه است يعلم از بيش شود يم ايجاد فاعل يبرا
 كه يا اضافه در است ممكن البته. باشد همان عين اينكه نه و دهد يم تحويل اضافه به تر پائين رده يبرا

 كل در چند هر كرده يتلق را آنچه ييعن بشود، واقع او خود اخالص عدم شذوذات ميكند تر پائين به نسبت
 .باشد يم مخلوط آب است دادن پس حال در كه را آنچه يول بوده زالل آب

  علم پيدايش در عبد فاعليت ظهور -٤/١ 
 در: ثانيا و شود يم ظاهر كرده پيدا كه يعلم آن در اوال عكسش گفتيم اول قسمت در كه را اخالص آن ييعن

 .كند يم پيد نمود هم علم آن شدن شديد
 آندو تفاوت و يشناس جامعه در فضل و عدل جايگاه پيرامون يتوضيح -٥ 
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 عين ييعن دارد، وجود او يبرا تصرف دو و كند يم اراده رتبه دو واليت و يتول در ايشان ديگر عبارت به

 باز و كند ينم خرج را همان كند، يم پيدا توسل در كه را يهمان عين و شود يم منعكس تبدلش در كه يهمان
 طور به كند، يم رنگ بار دو كند يم تصرف كه را يچيز آن ييعن. باشد يم اخالص هم و اراده هم اينجا در هم

 را دستمال همين سپس و دارد يم بر رنگ مقدار يك آن و بريد يم يآب رنگ در را يدستمال يك ابتدا مثال
 بدين مطلب اين بيان البته. شود يم غليظتر آن رنگ آوريد، يم در و بريد يم فرو ديگر بار يك آب همين در

 رفتار و كلمات همه كه باشد ينم اين منشاء اولياء حقه واليت به يتول كه كنم اشاره خواهم يم كه است خاطر
 همان خالصه و باشند اولياء و طاهرين ائمه فرمايشات همان سايه كنند يم عالم در عباد كه را يتصرفات و

كه  است الزم يشناس جامعه امر در آيد يم نظر به كه يسوم نكته. باشند رسانده عينيت به را فرمايشات
 كه را اخالص. باشد يم چگونه عالم پايگاه بودن رحمت و مغفرت مسئله كه است اين شود دقت آن پيرامون

 است قانون به انضباط» عدل. «كنيد يم يريز يپ فضل و عدل بين را يمهم بسيار امر يك كنيد يم جدا شما
 نظر به كه يمهم بسيار مشكالت از ييك. باشد يم ديگر چيز يك است اصل مغفرت آن در كه» فضل« يول
 اگر. باشد يم مسئله همين شود يم اينجا در يول كرد تحليل را آن شود ينم طرف آن دستگاه در كه آيد يم

 حضور به ييعن( كند يم تصرف افراد حدود و حقوق به نسبت جامعه در كه يشخص به نسبت بخواهيد شما
 لذا و شود يم ضايع ها يخيل حقوق ببخشيد، و نكنيد دستگير را او كه بگوئيد) يتول و واليت بين نسبت در

 اصل ثواب و گناه و) خدا با فرد ربط( اخالص مسئله در مغفرت و فضل بنابراين. كنيد عمل عدل براساس بايد
 و زند ينم هيچكس به هم يضرر و باشد يم يك درجه و زيبا و يعال بسيار عمل صورت يگاه. گيرد يم قرار
» االخر اليوم و باهللا يؤمن لم يكالذ الناس رئاء اموالكم والتنفقوا« ولكن رساند يم همه به هم نفع يحت

 چنين باطنش يول است ياله والت واليت به يتول عمل ظاهر ييعن باشد، يم ضعيف عمل آن در اخالص
 عمل، هم اگر و گيرد يم قرار مغفرت مورد شد مخلص و كرد بازگشت رابطه اين در اگر حال. باشد ينم يچيز
 كه كند يم» يجديد ظرفيت« ييعن كند، يم پيدا تدارك توفيق بود زده لطمه جامعه به و بود يبد عمل

 با او ارتباط در كه است يامر جديد ظرفيت اين و كند حل را گذشته ياجتماع اعمال تواند يم آن توسط
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. كنم يم عرض خدمتتان من بخواهيد يتوضيح اگر حال شد، تمام بحث. شود يم حاصل متعال يخدا

 مسئله يديگر و اخالص مسئله ييك كه كرديم اضافه را يمطالب گذشته مباحث به بحث، اين در بنابراين
 .كرديم مطرح را فضل و عدل و مغفرت مسئله هم آخر و علم يمعن و واليت و يتول در حضور

 ابتدا در ظاهرا يا صورت اين در كه است اخالص تصفيه و برگشت يمعنا به توبه فرمائيد يم ييعن): س(
 كه كند يم پيدا يجديد ظرفيت توبه اين با داشته ضرر آن ظاهر هم اگر يا و نداشته جامعه يبرا يضرر

 .كند تدارك را ضرر آن تواند يم
  اخالص يمعنا پيرامون يتوضيح -٦ 
 به. ندارد تعريف قابليت» اخالص كنه« كه باشيد داشته توجه نكته اين به بايد البته. است همين بله،): ج(

 چنانكه آن لذا و است حساسيت از قبل كه است يربط حق حضرت رحمت به فرد فاعليت تقوم ديگر عبارت
) باشد نبايد هم تعطيل البته( كرد تشبيه يا و كرد پيدا شناخت توان ينم عظمته جل حق حضرت به نسبت

. كرد خصوصيت ينف مرتبا آن از بايد هم را باشد ينم توصيف قابل آن طرف يك كه يا رابطه اين همچنين
 پيدا خصوصيت به تعلق يمنزلت هر به اگر لذا و شود يم گفته اخالص كردن خصوصيت ينف همين به بنابراين

 ادراك عدم ييعن باشد يم ربط خود به نسبت خصوصيت ينف و است ربط ديگر عبارت به. نيست اخالص كرد
 .است ربط از
 متمسك نبايد اينكه اما دارد را خودش خاص خصوصيت اخالص از مرتبه هر ييعن دارد، كه خصوصيت): س(

 .نيست بردار توصيف مرتبه اين كه نيست اين معنايش شد او به
 .كرد يد رفع حتما بايد كردن، بيان خصوصيت از كه است اين معنايش اين): ج(
 )خصوصيت ينف يمعنا به اخالص( نيست بردار تعريف اخالص -٦/١ 
 .نيست يناپذير تعريف مفسر اين): س(
 .است ربط خود همان اخالص حقيقت ييعن اخالص، نه و است ربط يناپذير تعريف): ج(
 شود؟ ينم تعريف ربط اين چرا): س(
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 از مرتبه هر اثر ييعن. باشد يم آثار به تعريف قابل تنها حاالت در عكسش باشد كه يربط هر ربط اين): ج(

 دارد كه يتحليل يدوم و است» حال« در دارد كه يتحليل اولين. است تحليل قابل مختلف يجاها در ربط
 عمل اين ييعن» اهللا سبحان« گوئيد يم شما ولكن ياجتماع تحليل ييعن است، حال به نسبت يعلم تحليل

 هميشه شما را چيز دو. نبود قابل عمل اين هم و است منزه خدا هم گوئيد يم هم بعد و كنيد يم ينف را
 و عمل به نسبت يشايستگ ينف اگر لذا و نيست قابل من عمل اينكه و است منزه خدا اينكه اول: گوئيد يم

 اين خصوصيت ينف يمعنا ديگر عبارت به. باشد يم باطل عمل شود، رها عظمته جلت حق حضرت تنزيه
 كند يم پيدا كه يتعريف هر لذا و باشد داشته نبايد تعريف قابليت) ربط خود( ربطها از يربط هيچ كه است
 .شود ينف بايد

 با اينكه دارد خود با متناسب يكيفيت آن از يا مرحله هر تبدل، حال در باالخره شود، ينم دليل اينكه): س(
 عالم همه در تغيير چون بگوئيم كه است اين از غير باشد ثابت نبايد ياخالق نظر از عمل و كيفيت اين

 تعريف ينف دليل تواند ينم) عالم همه در تغيير( يدليل چنين خير. شود ينم تعريف يفلسف نظر از باشد يم
 دليل يك آن است، حساسيت از قبل و تمثل از قبل چون فرمائيد يم شما تعريف ينف يبرا اگر بله. باشد
 كرد؟ تعريف است تمثل از قبل كه را يءا يش شود ينم آيا اينكه به بپردازيم آن به بايد ك است يديگر

 تمثل تمثل، آن اگر مخصوصا. كرد تعريف توان ينم را تمثل از قبل ء يش ييعن است، همين ما دليل بله): ج(
 در اصطالح به شما كه موقع آن ييعن مفاهمه. دارد معنا مفاهمه آن در كه ياجتماع تمثل باشد، ياجتماع

 كه است يا بگونه آن كثرت و وحدت ييعن باشد، يم مفاهمه قابل چيز آن شناسيد يم را يچيز جامعه نظام
 ...نيست هم تشبيه قابل يول هست ارتباط اينكه باره در ولكن كرد منتقل را آن ديگران به شود يم
 اين معنايش كنيم تشبيه را خدا توانيم ينم ما اگر اينكه آن و شود يم پيد يديگر سؤال تازه اينجا در): س(

 .كنيم تشبيه نتوانيم هم را خودمان نيت كه نيست
 آثارش به را آن عكس تر پائين مرتبه در اصال و باشيد داشته يصورت خود نيت از توانيد يم اينكه در): ج(

) قصد به موصوف نيت( قاصد نيت و خدا با ربط توانيد يم آيا كه است اين ما سؤال اما نيست، يصحبت ببينيد،
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 را هم اين اينكه يا باشد يم ياله نيت اين بگوئيد توانيد يم آيا خير؟ يا است اين مثال كه كنيد ذكر هم را

 يك البته باشند؟ يم باب چه از تغييرات اين كنيد يم تخطئه تغييرات بخاطر مكررا اينكه كنيد؟ يم تخطئه
 اينجا در يول باشد، يم تغيير حتما مراحل همه در اينكه به كنيم يم ذكر ياجتماع يكارها در بعدا را يتغيير
 بدرد اين شود ينم گفته دائما اينكه( تكرار اين خورد ينم بدرد اين گوئيد يم دائما كه است بدينگونه تغيير

 تعريف قابل كل در ينخور بدرد امر چنين كه رسيد خواهيم مطلب اين به كنيم مالحظه كه را) خورد ينم
 همان اين بگوئيد ينيع كنيد، تعريف خورد يم بدرد كه را يربط توانيد يم تنها شما ديگر عبارت به. باشد ينم

 اين« گوئيد يم دائما كه را يربط يول است، همان اين بگوئيد و دهيد انجام را يفعل يك كل در مثال يا و است
 به توانيد يم تنها يربط چنين از واضحتر عبارت به. دهيد ارائه يتعريف آن از توانيد ينم را» خورد ينم بدرد

 چنين ارائه كنيد، تعريف باشد يم متقوم كه ينسبت به را خودش بخواهيد اگر يول و ارائه يتعريف آثارش
 .باشد ينم تعريف قابل دارد طرف دو كه تقومش نفس ييعن باشد، يم محال يتعريف

 تقوم در اينكه حال و بشود مخلوق بايد چيز همه بشود يطرف دو كه كنيم معنا اينگونه را تقوم اگر): س(
 و مخلوق و پذير توصيف هم رحمت خود پس است، اينگونه هم رحمت اگر ييعن. نيست كار در يطرفين
 متغير و مخلوق كه كنيم يم تنزيه را يچيز ما. كنيم تنزيه آنجا ما كه ندارد يدليل هيچ لذا و است متغير
 پيرامون دارد مكان و زمان كه باشد يم يمتغير مخلوق يك رحمت از مقصود اگر ديگر عبارت به. نباشد
 يگاه بنابراين. رفت راه مخلوقات مرز در و تشبيه و تعطيل بين بايد و نداريم تشبيه و تعطيل يچيز چنين

 ذات به نسبت اين كه رفت راه تعطيل و تشبيه بين بايد كه فرمائيد يم يكالم بينش يرو يعال حضرت
 آيا كه كنيم يبررس بايد كه است يآخر بحث ديگر اين كه فرمائيد يم اقامه يفلسف برهان يگاه و باشد يم
 خير؟ يا كرد توصيف را است تمثل از قبل كه ر يچيز شود يم
 كالم بحث آيا داريم كه يبحث اين در آيا اينكه ييك. بفرمائيد دقت هم را بحث دو هر و داريم بحث تا دو): ج(
 شود؟ يم جدا آنها حوزه و فلسفه و
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 موضعش كه ببينيم بايد اول كنيم تكيه كدم هر به بخواهيم اگر كه است اين عرضم آقا حاج نه): س(

 ياله رحمت را مخلوق اسم ولو( مخلوقات باب در همچنين. نيست اينجا كه بحث يكالم موضع. كجاست
 .برويم راه تعطيل و تشبيه بين مخلوقات باب در بايد اينكه، بر كنند داللت كه نداريم يا ادله) بگذاريم

  حاالت مرحله در تمثل گونه هر ينف -٦/٢
» تعلق« فاعليتش، توسعه يبرا فاعل ميگوئيم ما داشت توجه بايد مهم مطلب اين به بحث شدن روشن يبرا

 اين حال. شود يم او» توسعه« موجب او، در فاعليتش با باالتر فاعل آن كه يباالتر فاعل به كند يم پيدا
 شكل در آيا كه است اين ما سؤال يول كرد ذكر ياجتماع شكل در هم و يفرد شكل در هم توان يم را مطلب

 يا حال تنها اينجا در رسد يم نظر به كه آنچه شود؟ يم حاصل علم شخص يبرا فاعليت و تعلق اين با يفرد
 فاعل ييعن باشد، يم يعملكرد چنين محصول حساسيت نظام. شود يم حاصل شخص يبرا حساسيت نظام
 او حساسيت نظام و كند يم فاعليت او فاعليت توسعه در هم باالتر فاعل و يباالتر فاعل به كند يم پيدا تعلق
 .گيرد يم شكل

 بار يك و است حساسيت از قبل چون فرمائيد يم بار يك نباشد؟ توصيف قابل چرا كه است اين سؤال): س(
 در اينكه شود؟ ينم توصيف دليل چه به است رحمت به اگرمتقوم. است رحمت به متقوم چون فرمائيد يم

 اين هم باز يول باشد يم قبول مورد شويم، آن به متمسك نبايد خودمان حال در يا مرتبه هيچ در تنزيه
 .نيست يناپذير توصيف يمعنا به مطلب

  تمثّل مرحله از بعد حاالت از تحليل -٦/٣ 
 بدست ياجتماع تمثل در كه ينسبيت نظام و حساسيت نظام و حال بين فرق در كه را يچيز همان عين): ج(
 مفاهمه از قبل كلمات به حال از توصيف اينكه اول. كنيم يم بيان هم همينجا در كرديم، بيان آيد يم

 بايد البته. بگيرد قرار موضوع ياجتماع مفاهمه در حال خود اينكه مگر باشد، ينم ممكن طبيعتا ياجتماع
 موضوع بلكه نيست» حال« ديگر گيرد يم قرار موضوع ياجتماع مفاهمه در حال يوقت كه باشيد داشته توجه
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 ارائه نفس اوصاف از يتحليل مفاهيم، بوسيله ياجتماع مفاهمه در خواهيد يم شما ييعن شود، يم واقع تصرف
 .دهيد ارائه تحليل ديگر يتصرف موضوعات از بخواهيد اينكه همانند درست بدهيد،

 .باشند حال آن با مرتبط كه نيست يمفاهيم ييعن): س(
 بياورم را جامعه تضعيف يا و ياجتماع تهذيب خواهم يم من: گوئيد يم مثال است حال موضوعشان بله): ج(

 يول باشد يم مفاهيم عالم ديگر اينجا در شما تعبير به و گيرد يم صورت ياجتماع كار يك تنها اينجا در كه
 و تجزيه به شروع و بياورد يچيز يك عكس يكس كه است اين مثل ديگر عبارت به. نيست حال خود ديگر

 .بكند عكس آن تحليل
 توان يم هم يانسان حال به نسبت داشت، مفهوم و صورت خارج به نسبت شود يم كمااينكه ييعن): س(

 .آورد مفهوم و صورت
 و يتول ييعن كنند، كار و مفاهمه بيايند هم آن با و بگيرد قرار هم ياجتماع وسيله تواند يم و احسنت،): ج(

 بين عامليت مرتبه در شما حضور و نسبيت يمعنا به اينجا در» حال« بنابراين. بگيرد انجام آن به يواليت
 باشيد، داشته يادراك توانيد ينم آن از كه باشد، يم) هستند شما فيه متصرف كه( تبعيتان يفاعلها و فاعليتتان

 يحضور در شما يبرا ابتدا ديگر عبارت به. باشد يم حال خود از شما ياجتماع ادراك از غير حال اين ييعن
 پيدا يخواست شود، يم حاصل خودتان به منسوب يتبع يفاعليتها و خودتان فاعليت بين نسبت در كه
 ايجاد و كردن تنظيم در عامل اينكه از بعد بنابراين. شويد يم عامل بعد و كنيد يم يتصرف سپس و شود يم

 پيدا حال در هم يحضور يك هنگام اين در كه كنيد يم پيدا ينفوذ و حضور حتما شديد يهماهنگ كردن
 پيدا» حال« به نسبت يواليت و يتول ديگر عبارت به. شود يم حاصل شما يبرا حال از يادراك ييعن كنيد، يم
 فعل موضوع» تعلق« خواهم يم و دارم يخواست گوئيد يم آنجا در كه» حال« از باالتر مرتبه يك يول كنيد، يم

 توصيف قابل هرگز) بكند يمول به يتبع فاعل تعلق نحوه در تصرف و باييد فاعليت بعد تا( بگيرد قرار من
 و دهيد قرار ياجتماع موضوع را آن توانيد يم ييعن كند، يم پيدا يمفهوم يپذير توصيف بله. باشد ينم
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 آثار به توجه يمعنا به يپذير توصيف كه باشيد داشته توجه بايد هم باز اينجا در كه كنيد، بحث آن پيرامون

 .باشد ينم توصيف قابل هرگز پرستش كنه كه زيرا كنيد توصيف را آن كنه بخواهيد اينكه نه باشد، يم
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