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   مرجعيت و واليت
  )١(تقليد و تولي

 
 الهاشمي حسيني والمسلمين االسالم حجت: استاد از تنظيم

  ١٣٧١ آذرماه مبنايي تحقيقات گروه

 ١جلسه: 
 

  الْرَحيمِ الْرَحمنِ اللّه بِسمِ
 كلمه از دفاع حكم تزاحم فقهي بررسي طريق از مرجعيت، به نسبت واليت از تبعيت وجوب: اول بخش
 .اعلم به رجوع وجوب حكم و توحيد
  مقدمه

 .فقهاء مشهور فتوي بنابر اعلم به رجوع بودن واجب احتياط - الف
 است، واجب احتياط اعلم، از تقليد فقهاء آقايان مشهور فتواي اساس بر كه است اين دقت مورد مطلب اولين

 علي نه و است االحوط علي« است، نكرده مطرح را اعلم از تقليد وجوب به فتواي متأخرين از كسي مخصوصاً
 »االقوي

 .فقهاء مشهور فتوي بنابر توحيد كلمه از دفاع بودن مطلق واجب -  ب
 دفاع شود هجوم توحيد كلمه به كه جائي در يعني. است واجب مطلقاً توحيد كلمه از دفاع ديگر طرف از

 به مسلمين، اموال به هجوم باشد، مي تقسيم قابل موضوع، حسب بر مختلف هاي شكل در هجوم. است واجب
 فقهاء مشهور فتواي). مسلمين عقايد(توحيد كلمه به هجوم پايان در و مسلمين نفوس به مسلمين، اعراض

 وجوب باشد، خطر در اسالم اصل و بوده توحيد كلمه و اسالم بيضه بر هجوم اگر كه است اين آنها تمام بلكه
 .است مطلق وجوب دفاع،
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  دفاع وجوب و اعلم از تقليد وجوب بين تزاحم بررسي:  بحث اصل

 شده بحث جزئي موضوعات در گاهي تزاحم حال خورد نمي قيد احكام، از هيچيك به موضوعاً دفاع وجوب
 بوسيله مسجد بيند مي و شود مي مسجد وارد فرد كه زماني در صلوة و مسجد تطهير بين تزاحم مثل است
 واجب كه است اين تكليفش است شدن قضاء حال در هم او نماز طرفي از و شده نجاست به ملوث اي بچه

 در بچه ولي است ضيق نماز وقت اينكه يا. كند طاهر را مسجد هم بعد بدهد انجام باشد صلوة كه را مضيق
 است واجب محترمه نفس حفظ است، شدن تلف حال در بچه و نيست خانه در هم ديگري كس افتاده حوض

 و خورده آب مقداري هم بچه مخصوصاً گيرد، مي زياد وقت بشويد رودخانه يا و حوض وارد شما تا اينكه ولو
 نجات را بچه و نموده اقدام سريعاً كه شويد مي مجبور شما اينجا در. رود مي بين از بخورد ديگر مقدار يك اگر

 و امر بين خاصي مصاديق و است جزئي موضوعات موضوعاتش، كه مواردي و مصاديق اين در تزاحم دهيد،
 مسائل درباره تزاحم ولي است، نهي مورد هم و است امر مورد هم كه است مصداق يك خارجاً است، نهي
 باشد، داشته مزاحمت خارج در موضوعاً گرچه وجوبي، احتياط در حكم يك رعايت مثل است؟ چگونه مهم
 كرد؟ مالحظه را تزاحم توان مي چگونه دفاع و تقليد مسئله در كه است اين صحبت حال
 توحيد كلمه از دفاع واجب مقدمه »نظام برقراري« - الف
 توحيد كلمه از توان نمي فردي بصورت چون. است دفاع در واجب مقدمات قبيل از نظام مسئله گوئيم مي

 يك پرچم زير اگر انسان كه دارد نسبت هم بزرگان از بعضي به مطلب اين كه كنم مي گمان. كرد دفاع
 دفاع تحقق عقالً اينكه حال بهر. بكند توحيد كلمه از دفاع تواند مي كند، دفاع بشود حاضر نيز فاسق سرهنگ

 كه بگويند افرادي است ممكن. بشود محرز شخص براي بايست مي كه است مطلبي اين است متوقف نظام به
 نيز نفر يك و اند كرده وارد شبهاتي يك آنها يعني باشد، فرهنگي دفاع اينكه خاصه دارد، امكان فردي دفاع

 شود مالحظه هجوم مراتب اگر ولكن ايم داشته هائي نمونه هم تاريخ طول در كند، مي دفاع و دهد مي جواب
 نظام، و اجزاء به اينكه مگر نيست، ممكن فردي دفاع مراتب از بعضي در حداقل كه گردد مي روشن قطعاً

 وجوب مانند مشروط واجب نيز آن وجوب اينكه بر عالوه شده نظام به متوقف دفاع ترتيب اين به باشد متوقف
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 و حكم اصل در قيدي هيچگونه دفاع امر در يعني است، مطلق واجب بلكه نيست استطاعت صورت در حج

 .است مشروط آن به عمل صرفاً بلكه نيست تكليف
 را نظامي بايد ضرورتاً و ندارد مزاحمتي هم ديگري امر با و كند دفاع حتماً آدم كه است اين وظيفه بنابراين

 آيا بكند دفاع بتواند تا بپذيرد عقالً را نظام اين است الزم كه حال. بپذيرد كند مي دفاع نظام آن بوسيله كه
 ادعا اين از باالتر يا! رويم؟ مي ديگري پرچم زير دفاع براي و كنيم مي تقليد نفر يك از ما كه گفت شود مي

 مصطلح فقهي اعلميت كه است صورتي در اين! كند معين را پرچمدار بايد او كنيم مي تقليد كه كسي از شود،
 صاحب خود پرچمدار و ولي شخص اگر اعلميت مفهوم در تصرف و شده داده توضيحات با اما. باشد شرط
 به بايد اينصورت غير در و كرد عمل بايد نظام مورد در او فتوي به و الزم او از تقليد باشد اعلم و بوده فتواي

 .بود ديگري مقلّد او اذن
 مطرح جواب و سؤال همين عين هم شود مسلمين پرچمدار مؤمنين عدول از احدي اللزوم عند اگر حتي
  است

  دفاع و تقليد در موضوع وحدت -  ب
 رهبر از و نموده تقليد بايد اعلم از گفتيم مي طبيعتاً نداشتند، خارجي تحقق مقام در تزاحمي بالمرّه ايندو اگر

 دل يك انسان. دارد وحدت جامعه ندارد، تعدد و است واحد موضوع ولكن كرد تبعيت دفاع امر در نيز جامعه
 دو به را يك اين بخواهيد شما كه شود مي شروع آنجائي از ترديد. دارد غالبه هويت يك ندارد دل تا ٢ دارد

 آن شدن محرز و بشود مطرح بايد موضوعاً آن بحث كه است عقلي موضوع يك موضوع اين خود كند، تبديل
 كه است اين آن فقهي فرض موضوعاً ولي است ميسر براحتي باشد عقلي دقت و بحث اهل كه كسي براي نيز
 است اهم امر كه دفاع به عمل و نموده واجب احتياط از يد رفع بايد مسلماً شد محرز كسي براي تزاحم اگر

 پايه دو بر بخواهد اگر گيري تصميم نظام گوئيم مي شده مطرح مفصل بطور كه هائي بحث بنابر ما و بنمايد
 شود گفته اگر مثال عنوان به. نباشد استوار معيار يك بر آن صحبت كه است منطقي نظام مانند. گيرد قرار
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 را حكمي شما معيار، يك با كه است معني اين به ندارد جامعي هيچ حد، دو يا و موضوعه اصل ٢ يا قضيه دو

 .ندارد جامع كه است اين فرض زيرا نباشد سازگار دوم معيار با تعريف اين طبيعتاً كه داد خواهيد
  جامعه فرهنگي و سياسي امور در گيري تصميم مركز جداسازي حاصل اجتماعي ترديد - ١

 زيرا نمود جدا هم از جامعه در سياست و فرهنگ از را واليت و تولي شود نمي كه شد محرز موضوعاً بنابراين
 .باشد داشته وجود تصميم در انسجام بايست مي كه زماني در آنهم. شود مي ايجاد ترديد جامعه در
 آنها بندي جمع و اطالعات به دسترسي بعلت فقيه ولي به گيري تصميم قدرت انحصار - ٢

 لواي تحت البته( شود، مي حاصل اطالعات بندي جمع و اطالعات بوسيله حاكم ولي براي تصميم در انجام
 ورزيده اهتمام آن به مقدس شرع كه آنچيزي و) ع(طاهرين ائمه واليت و نبوي واليت و الهي واليت به تولي
 )است
 خود پس. دارد كه است اطالعي حسب بر اين بدهد صلح يا جنگ دستور كه است مقتضي آيا االن اينكه مثل

 است وضعيت شناختن در مهمي مسئله يك آنها هدايت و كنترل و مركز يك در اطالعات شدن جمع مسئله
 دكتر ولي باشد داروساز دكتر كه كسي اما خواهد، مي را اي نسخه چه و دارد بيمارئي چه مريض اين االن كه

 دكتر مثل مرجعيت، مثل. دهد تشخيص را او بيماري تواند نمي ببيند، هم را مريض اگر نباشد معالج
. كند مي مشاهده بيمار در را خاصي عالئم معالج دكتر. است معالج دكتر مثل فقيه ولي مثل اما داروسازست
 او براي و آورد مي بدست را اطالعاتي پرسد مي كه سؤاالتي حسب بر دهد مي دستور را خاصي آزمايشهاي

 را عالج فالن و) عقلي يقين نه و عادي يقين(است بيماري فالن به مبتال مريض اين كه شود مي حاصل يقين
 و ابزار« اگر داروشناس و داروساز دكتر آن كه دهد مي را نسخه فالن و گيرد مي تصميم لذا. خواهد مي

 .نمايد معالجه تواند نمي قطعاً باشد نداشته اختيار در را معالج پزشك آن »اطالعات
 داشته دكتر تا دو اگر ولي يافت بهبودي و نمود عمل آن به بايد و داده نسخه معالج دكتر گوئيم مي حال

 نحوه اگر اينصورت در كرد، تبعيت دكتر آن از ديگر اموري در و دكتر اين از اموري در مريض و باشيم
 دو با شخص ٢ چون شد نخواهد مريض عائد معالجه و بهبودي نظر از نفعي هيچ قطعاً باشد مختلف ها معالجه
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 رحمةاللّه(امام حضرت مرحوم اجتماعي مسئله يك در مثال عنوان به. اند نموده معالجه اطالعات از مجموعه

 از) بود مطرح كه خاصي موضوعات بخاطر نه(ما و دانستند ضروري نظام براي را مصلحت شوراي مسئله) عليه
. داد خواهم توضيح دوم قسمت در كه ديديم مي عظيم فتح يك را مسئله اين مديريت، نظام در تغيير ديدگاه

 اثري هيچ فرد اين استعفاي كه گفت توان نمي. داد استعفاء و نپسنديد محترم آقايان از يكي را مطلب اين اما
 چون چرا؟. افتاده ترديد به نظام مشروعيت كه رسيد مي آنها بنظر. نداشت مراجع بعضي مريدهاي روي

 اين كرد، مي حكم احكام، معيار با نگهبان شوراي شده، تشكيل نگهبان شوراي دست باالي مصلحتي شوراي
 بعضي نظر در. است كرده پيدا رجحان احكام، اجراي بر نظام مصلحت لذا و كند مي حكم مصالح معيار با شورا

 خود بررسي.(شده درست احكام كنار در جامعه مصالح بنام ديگري امر كانّ كه بود چنين متحجر مريدان از
 را مطلب آنجا در و كنيم مي واگذار صحبت دوم قسمت به را نه يا شده ايجاد احكام كنار در چيزي واقعاً اينكه
 و مصلحت شوراي از را خود نماينده مرجع، آن كه وقتي حال) كنيم مي رسيدگي آن به درست و كرده طرح

 رهبر و نظام تضعيف الزمه تواند مي چگونه ندارد؟ مثبتاتي و لوازم هيچگونه آيا رود مي بيرون نگهبان شوراي
 دست صورت اين در باشيد داشته يقين اينكه گويم مي مثبتات و لوازم از باالتر من باشد؟ نداشته بدنبال را

 گذارده دست كف را خود سر خواهد مي كه كسي براي رود نمي جلو شدت با ديگر بجنگد خواهد مي كه كسي
 شود مي پيدا ترديد كند انقالب نثار و

  نتيجه
  مرجعيت و واليت تصميمات بين تزاحم درك صورت در فقيه ولي از تبعيت لزوم - ١

 كه كسي باشد هجوم معرض در اسالم شرائط، آن در كه شرائطي هر در شد تمام موضوعاً كسي براي اگر
 فرمانده وزيري، نخست براي طوريكه همان( او تنفيذ و او، اذن و او به تولي دارد، را شرائط تغيير مسئوليت

 كسي فرهنگي والة صدر در و. است الزم هم اقتصادي والة و فرهنگي والة براي) است الزم ذلك غير و جنگ
 رهبري تنفيذ به بايد اين قرارداد،) فقها يعني(كند مي تمام دين با اعمالشان و رفتار در را مردم بين ربط كه

 است جامعه فرهنگي صدرات در كسيكه يا مرجع شخص اگر. است اجتماعي شرائط تغيير بر حاكم كه باشد
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 ترديد و سستي موجبات قطعاً نباشد رهبر گيريهاي تصميم با هماهنگ او مشي خط و نبوده رهبري تنفيذ به
 آمد، بوجود كه جامعه در ترديد و) رهبر شخص در نه جامعه، در ترديد البته(آورد مي بوجود جامعه در را

 .رود مي باال جامعه پذيري آسيب
 و فرموده تأكيد شارع را بآن نسبت اهتمام كه باشد اموري آن از محتمل اگر باشد ضعيف چند هر احتمال
 آقايان نزد در نيز آن بحث كه شود مي مفوته مقدمات قبيل از و شود مي تكليف تنجز موجب باشد، قطعي

 قدرت حج زمان كه بكند عقلي مقدمات انجام به اقدام بايد است مستطيع كسي اگر گويند مي كه است فقها
 كه موقعي همان تواند مي آيا است، خوب نيز اش سالمتي وضع است مستطيع حاال باشد، داشته انجام بر

 تواند نمي خير! بگيرد مكه رفتن به تصميم آخر، روزهاي همان يا بشوند هواپيما سوار خواهند مي ها حاجي
 اين كه بگويد حاال برند نمي را شما دارد نظامي يك و نظمي يك بگيريد گذرنامه بايد شما گويند مي زيرا برود

 بليط بدون نكنيد اقدام موقع به اگر بليط تهيه در حداقل شما حال بهر گويند مي. كنيد رها را اينها و قوانين
 احتمال يك توان نمي شود، مي تفويت موجب نگيرد انجام اينها اگر كه داريم مقدماتي. برند نمي را شما

 اينكه يا نبينيم تكليف تنجز موجب باشيم كرده تجربه آنرا مصلحت شوراي در كه اي نمونه مثل كه را عقالئي
  نشناسيم مفوته مقدمات جزء را مقدمه اين

  ايشان ناحيه از خاص فتواي صدور عدم و تزاحم احراز صورت در فقيه، ولي اذن به مراجع از تقليد امكان - ٢
 خود اگر كند، تقليد) رهبر(ازايشان كه شود مي واجب شد محرز چيزي چنين يك اگر شخص براي بنابراين

 غير در و بكنيم استفاده توانيم مي ايشان خود فتواي از باشند اعلم غير اينكه ولو باشند داشته فتوي ايشان
 .نمائيم رجوع نمايند تعيين ايشان كه آقايان از كدام هر يا) ره(خميني امام فتواي به ايشان اذن به اينصورت
 تحليل قابل هم فقهي نظر از است واجب احتياط به عمل و دفاع بين تزاحم بر مبتني كه اول برهان بنابراين

  .بكند عمل شد بيان كه اينگونه كه است واجب فقهي نظر از باشد شده محرز كه كسي براي و است
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 »اعلميت مفهوم در تصرف« طريق از مرجعيت به نسبت واليت از تبعيت وجوب: دوم بخش
 احكام از اي دسته چه در اعلميت كه اينست سؤال است تقليد امر و فقيه واليت مسئله درباره دوم بحث

 بايد اينكه يا نمود؟ تقليد ديگري اعلم از ديگر بعض در و اعلم يك از احكام از بعضي در توان مي آيا و است؟
 نمود؟ تقليد است اعلم) عقالً و شرعاً(اصولي امور در كسيكه از

  مقدمه
  اعلميت تعريف نبودن فقهي - الف

 علم آن خود موضوع شود نمي علمي هيچ زيرا نيست مرتبه و رتبه يك در و فقهي بحث يك اعلميت از بحث
 بعهده تواند نمي كجاست تا فقه قلمرو اينكه يعني بشود تعريف شامل علم در بايد علمي هر حد بگيرد، قرار
 .شود نمي بررسي آنها خود در آنها موضوعه اصل كه ديگر علوم تمامي مانند باشد فقه خود

  ظلم و عدل روابط بيان »فقه حد« -  ب
 هست عدليه عدل به اعتقاد با شيعه كه گردد، برمي عدل به اعتقاد به گردد؟ برمي چيزي چه به فقه قلمرو آيا
 بيت اهل و متعال خداي طرف از) ص(اكرم نبي كه است عدل آن احكام به علم همان رفتار در عدل به علم و

 بيان را ظلم و عدل روابط كه است شرع يعني هستند آن كننده بيان اجمعين عليهم اللّه صلوات طاهرين
 .كند مي
 )ع(معصومين به ظلم و عدل روابط بيان بودن منحصر علت - ج

 آن بخش يك كه تاريخي كل در چيز يك مناسبت كه باشد بنا اگر زيرا بياورند؟ معصومين بايد را عدل چرا
 آن حكم بعد و شود مالحظه است، نار و جنت عالم و قيامت عالم و برزخ عالم آن ديگر بخش يك دنيا عالم

 عالم با نسبتي چه من فعل كه دانم نمي من زيرا بدهند نظر السالم عليهم معصومين بايد قطعاً گردد تعيين
 قبح، يا حسن مفسده، يا مصلحت مقتضيات از كه را مقداري بشوند جمع نيز عالم عقالء همه اگر دارد؟ برزخ
. بكنند آزمايش و كنترل آنرا توانند مي كه است ظرفي به مربوط نمايند، معين توانند مي موضوع تنافر يا تالئم
 در دارد، اثرهاي چه بدن در الكلي مشروبات بگويند توانند مي عقالء مثالً. نيست آخرت عالم به مربوط قطعاً
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 و قيامت عالم در اثري چه يا و برزخ عالم در اثري چه ولي. است كبد تشمع موجب مثالً كه بگويند آزمايشگاه

 دست از بتدريج را قربش شايستگي ديگر روح كه گذارد مي روح در تأثيري چه يا و دارد نار و جنّت عالم در يا
 بگوئيم ما اگر. كنند معين توانند نمي هرگز را حدي چنين عقالء كند مي پيدا بعد به نسبت شايستگي و داده
 آن بر كه موضوعي به نسبت من گويد مي عقل قطعاً. نيست حاضر عقل نزد در عالم مسير از قسمت يك كه

 حرف بدهم، حكم توانم نمي. نباشد روشن برايم موضوع اگر من گويد مي عقل. ندارم حكم باشم نداشته احاطه
 فعل يك مناسبت عدم يا و مناسبت توانم نمي ندارم نار و جنت و برزخ عالم بر اشراف وقتي زنم نمي نسنجيده

 اين تناسب تا بيايند وحي تراجم بيايد پيامبر است الزم گويد مي عقل كنم، بيان مسير و راه اين جميع به را
 .كنند بيان خلقت روند كل با را موضوع

  فردي موضوعات در اعلم به نسبت اجتماعي، كالن موضوعات در اعلم نظر موضوعي حكومت: اول فصل
 و دقت و بررسي مورد آنجا بايد را فقه حد معناي داريم ما كه را كالمي علم كه است معلوم بنابراين پس

 بگيرد انجام اينگونه اگر عمل اين اينكه گردد برمي ظلم و عدل مسئله به فقه اساس زيرا دهيم قرار شناخت
 چيزي چه با و است مناسب چيزي چه با اينكه يا و است اعتدال يا است حد از تجاوز و نيست مناسب
 كالم، علم كه شد بنا اگر حال. بدهد تشخيص تواند نمي عقل زيرا. كند بيان دين بايد حتماً را نيست مناسب

شارع بايستي را مبتالبه و ظلم و عدل احكام اينصورت در كجاست، تا آن مرز بگويد و كند معين را فقه حد 
 .كند بيان
  عقل حكم به فرد رفتار در ظلم و عدل نبودن منحصر - الف

 رفتار باره در موضوعاً كه داند مي مصاديقي در منحصر عقل را الهي كلي احكام آيا كه است اين مهم مطلب
 بايد رابطه اين در ظلم و عدل باشد داشته اي رابطه نحوه چه خدا با شخص اينكه گويد مي يعني است؟ فرد
 اين كه اي رابطه يا برادرش به نسبت كند مي چكار خودش به نسبت اينكه با رابطه در همچنين شود، بيان
 در كرده معين فقط را اينها ظلم و عدل شارع دارد. .. آخر الي و معامله در همسايه، با ديگر، فرد با فرد

 و قضايا در. است فردي هم كند،تجاوزش تجاوز فردي يك حقّ به هم كسي اگر اينستكه اش نتيجه اينصورت
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 كند مي حكم و كرده تعيين را خالف موضع و است حاكم قاضي حقوقي قضاياي و مخاصمات و اختالفات

 .است شخصي خصوصمات اينها كه بپردازد بايد را جريمه مقدار فالن بود غرر معامله اين مثالً گويد مي
  اجتماع در ثروت توزيع و قدرت توزيع روابط در ظلم و عدل وجود بررسي - ١

 ظلم و عدل نيز آنها در آيا كه است اعتبار توزيع در و ثروت توزيع در قدرت، توزيع در ديگر سطح يك حاال
 شرع بيانات از شود گفته كه معنا اين به كرد مسئوليت سلب سادگي به توان مي آيا ندارد؟ يا دارد فرض
 بايد نهايت نباشد، شارع بيانات در مهمي امر چنين شود نمي كه پذيرفت بايد يا آيد؟ نمي بدست چيزي چنين

 زنند مي چوب آنرا و آورند مي قيامت در را صدام بگويد كسي شود نمي. نمود استنباط آنرا و كرد دقت ادله در
 نفر چند يا و زده آنها گوش در شخصاً كه را نفر چند يا و است زده خود برادر گوش در مثالً چرا اينكه براي

 محاسبه كرده دزدي خودش شخصاً كه هم را اموالي يا و. كنند مي محاسبه رسانده بقتل شخصاً كه را
 است، كرده اموال هزينه به نسبت است كرده جنگ به نسبت كه را گيريهائي تصميم مورد در ولي كنند مي

 كه را قدرتي توزيع نحوه كرده امضاء كه قراردادهاي داشته، وجود مسلمين مال آنجا در كه اموالي به نسبت
 .نيست كار در كتابي و حساب است، كرده

  قدرت توزيع روابط بواسطه خاص، پرورش در اقتضاء ايجاد - ٢
 ظلم و عدل قطعاً جامعه يك كردن درست. است عموم پرورش بستر قدرت توزيع نحوه آنكه همه از باالتر
 سازماندهي بد كه كسي بلكه رسد، نمي مقصد به بكند سازماندهي بد كه كسي كه نيست گونه اين فقط دارد
 وظائف و اختيارات حدود يعني. است داده قرار تجاوز مورد نكردن اطاعت و كردن اطاعت در را افرادش بكند

 معين اينها بين را نسبتي ايد، كرده كوچك را امري و ايد كرده تجليل را امري كنيد مي تقسيم شما وقتي را
 در فقط اقتضائش اينكه يا و ندارد اقتضاء. نيست پرورش بستر اين كه گفت توان نمي براحتي. ايد كرده

 توجه بايد شود مي درست ليوان بنام محصولي يك سازمان اين از كه است درست شود، مي ديده محصول
 يا شده توليد ليوان اين و شده واقع ظلم آنها بر آيا. دارد افراد پرورش در اثري چه سازمان اين خود داشت
 قدرت توزيع به كه كسي توان نمي دارد، ظلم و عدل فرض حتماً شده توليد ليوان اين و شده واقع عدل اينكه
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 داشته پرورش در اقتضاي اگر. ندارد پرورش در مقتضاي و ظلم و عدل فرض بگويد باشد وارد ثروت توزيع و

 عظيم موضوعات از آنهم ظلم و عدل موضوعات از يعني. دارد فاسد و صحيح ملكات پرورش در اقتضاي باشد
 دروني، آرايش و سازمان خود به نسبت گيري تصميم در هم و جامعه به نسبت گيري تصميم در هم شود، مي

 كه كند مي درست را كالبدي يك اين كنيد مي توزيع كه را اختياراتي حدود سازمانيش، چارت در هم يعني
 از بلكه كنيد، توليد ماشين اين بوسيله خواهيد مي كه چيزي آن توليد نظر از نه باشد، غيرمتجانس تواند مي
 مناسب صحيح ملكات پرورش با و بوده هماهنگ تواند مي يكديگر، به نسبت افراد خود حقوق و حدود نظر

 و فساد براي بستري تواند مي بالعكس و كنند پيدا قابليت الهي ايثارهاي براي اينها كه شود بستري و باشد
 .شود افراد كردن ضايع

 .»فردي هاي مبتالبه« به نسبت »اجتماعي حوادث« بودن اصل -  ب
 است؟ اصل چرا گوئيد مي است اصل شود مي واقع شخصي امور در كه هائي مبتالبه در مسئله اين خوب

 به و افتد مي بودن معروف از معروف بشود عوض وقتي فرهنگي اعتبار و ثروت و قدرت توزيع زيرا گوئيم مي
 كوچك منكر هست بنا اگر كند مي پيدا وزن منكر و معروف. كرد معروف را معروف شود نمي نيز فردي قدرت
 يعني. باشد نمي اوست اجراي به مأمور سازمان اين كه موضوعي يك بعنوان فقط شود بزرگ معروف و شده
 چند هر شما آيد، نمي بيرون محصول يك ماشين دو از دارد؟ محصولي چه كنيد مي درست كه ماشيني اين
 اما بكند، را كار اين تواند نمي ماشين اين ببريد كار به معروف به امر براي را ماشين آن كه كنيد تالش هم
 عدم شايد. شود مي غفلت يك موجب ماشينها اين اقتضاي نشناختن. دارد را قدرت اين ديگري ماشين يك

 قائل آثاري هم اعتباريات براي چند هر كنند، فرض اعتباري را قوانين كه باشد اين از ناشي امر اين به اهتمام
 فرض. است اش اراده نفوذ در شخص يك اعصاب سلسله بين كه نسبتي آن قبيل از را قوانين اگر ولي باشند
 درباره صحبت حاال البته دانند، مي اصل را دين با تناسبش كردن مالحظه كه است طبيعي وقت آن كنند
 ممارست دليل به كسي ابزار آن شدن درست از قبل كه شد بنا اگر بلكه نداريم، چيست ابزارش اينكه

 هنوز چند هر() فهمند مي را مطلبي عملي مهارت وسيله به كه تكنسينهايي اين مثل( باشد شده نظر صاحب
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 يا است مقدم اين شخص آيا)نباشد مشخص آن در اعلم و باشد نشده درست اسالمي جامعه در آن منطق

 ظلم و عدل شود نمي كه شد تمام فقه حد در كه نكته اين با البته دارد؟ اعلميت شخصيه قضاياي در كسيكه
 .كرد مالحظه بايد نوع به را نسبتش و باشد نداشته وجود حكومتي احكام درباره

 .فردي ظلم و عدل در اعلم علم موضوع به اجتماعي ظلم و عدل در اعلم علم موضوع عقلي حكومت - ١
 است اعلم جزئيه امور در كسيكه علم موضوع بر عقالً او علم موضوع منزلت هست دسته اين در اعلم كسيكه

 رتبه است كالن رهبر،عدلهاي علم موضوع و خُرد و جزئي عدلهاي اين) مجتهد( او حكم موضوع.دارد حكومت
 عدل) حكومت(آنجا در اگر اساساً دارد، تأخّر كالن عدلهاي از موضوعاً موضوعي، تحقق نظر از خرد عدلهاي

 وجود جامعه در كه مالي مرافعات از مقدار يك. شود مي خشكيده مرافعات از مقدار يك ريشه شود جاري
 را مصرف الگوي اگر. شود مي رفع اينها شود مي پيدا شوهرها و زن بين كه منازعاتي از مقدار يك مثالً دارد،
 رود مي جا هر افتد مي مضيقه در جامعه آن در زن، ديگر، گونه يك را درآمد الگوي دهيد، قرار گونه يك شما

 سخت دار خانه زن آن به زندگي وقتي حال شود، مي سخت محك اين با زندگي برايش واقعاً شود، مي تحقير
 آميز شهوت نگاههاي فقط كه نكنيد خيال شما را نگاهها(كنند، مي تحقير نگاه با را او كه كند مي مالحظه شد

 حتماً اين كند مي تحقير مالش در نقصي يك دليل به را مؤمني كه هم كسي نگاه بلكه است، حرام و است
 يك در را خدا بنده اين و كنند تجليل مالش بدليل را ديگري مؤمن يك كه هنگامي و ،)است حرام نگاه

 در جوان كه شود مي علت درآمد، الگوي و مصرف الگوي يامثالً. نيست كوچكي گناه اين كنند تحقير مجلسي
 باشد، چنان و چنين درآمدتان اگر شما گويند مي او به زيرا. كند اختيار همسر نتواند دارد احتياج كه سنيني
 تحمل توانند نمي جامعه غالب نوع. كنند تحمل بتوانند كه افرادي هستند كم و كنيد، ازدواج توانيد مي آنوقت
 بيشتر فاصله شويم مي نزديكتر آنجا به چند هر ببريد، تكنولوژي نزديك اگر را پرورشي سطح خصوصاً كنند،

 سخت اينقدر بلوغ اوائل در ازدواج او براي رود مي زراعت بدنبال پدرش با كه روستائي پسر يك حال. شود مي
 براي. است مشكل دچار خودش براي خوابگاه يك براي او است دانشجو تهران در كه كسي براي ولي نيست
 سراغ و كار از بكشند دست ندارند تمكن كه اينها بگوئيد است ممكن دارد، مشكل آزاد دانشگاه شهريه
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 دانشگاهي آقاي اين به را كشاورز آن ساده كار اين جامعه. پذيرد نمي را اين جامعه ولي بروند ساده كارهاي

 بروند او دنبال كه باشد زياد آنقدر ساده كار نرود آزاد دانشگاه كسي هر كه نيست هم گونه اين و. دهد نمي
 موضوعات به نظر. بينند نمي را ظرفيتها كه گفت شود مي.(دارد خاصي ظرفيت يك شما كار بازار اوالً زيرا
 رشته باشند، كرده تحصيل آنهائيكه ولي. دارد وجود جامعه در بيكار نفر ميليونها گفت هم شود مي. كنند نمي

 توليد ابزار ثانيًا،چون) چرا؟ نمايد مي استخدام سرعت به جا همه را آنها باشد كه مرحله اين تا اشان تخصصي
 آن كسي اگر كه گويند مي تكنولوژي آن به كه دارد الزم را خاصي اطالعات حتماً برسد كه سطحي يك در

 پذيرش باشد ساده كارگر و باشد نداشته را اطالعات آن هم اگر هست، مبرم نياز او به باشد داشته را اطالعات
 آنان كه نيستند متمكن مادرشان و پدر كه هم همه نتوانست، و نداشت كه وقتي خوب دارد، ظرفيتي يك او
 مظانّ در جوان آن اينصورت در كند، اختيار همسري تواند نمي فردي چنين بكنند، كمك ازدواج براي را

 بگيرد، زن شده كه گونه بهر است واجب گرفته قرار حرام مظان در چون گوئيد مي شما گيرد، مي قرار حرام
 گفت توان نمي و دهد، نمي زن فرد اين به دارد كه اخالقي پرورش اين با جامعه كه گويم مي پاسخ در من اما
 دريافتنيهائي اين گويم مي. كند عمل او با هرگونه جامعه اينكه ولو دريابد را خودش كه است مكلّف كس هر
 نسبت اينگونه ببينيد اگر را موضوع. است موضوع نديدن بدليل دهيد مي كه را اي نسخه اين. گوئيد مي كه را
 .دهيد نمي نظر جامعه به
  اجتماعي كالن موضوعات شناختن از غفلت منشأ فردي امور در تمحض - ٢

 حاالت نديدن و فرد اكوان و فرد احواالت و فرد اوضاع در شدن ممحض و شدن دقيق بگذريم، اينها از حاال
 موارد به منحصر را ظلم و عدل كه شود مي اين موجب كالن، اصوليه موضوعات آن نشناختن و نظام و جمع
 شود، امور اين از صحبت كند مي پيدا را مسلمين نظام اختالل عنوان كه جاها بعضي در فقط و د كنيم فردي
 كنيد مي عمل افراطي بصورت و گذاريد مي باز را دست هم آنجا البته مشخصي، معيار دادن بدست بدون آنهم

 مخاصمات و منازعات پيدايش در را جامعه كالن مسائل توانيد نمي بكنيد عنايت مطلب به اگر شما حاليكه در
 .ندانيد اصل
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 .شود پيدامي افراد براي كالن شرائط در خود امور اين

  مرجعيت بر واليت امر تقدم:  نتيجه
 كه الهي گيري تصميم به آشنائي و متأخرند اجتماعي كالن موضوعات از موضوعاً فردي مبتالبه موضوعات

. بكنند را كار اين نتوانند كه كساني بر است مقدم آن بكند شرع به منصوب را ها تصميم اي گونه به بتواند
 را فقه حد و كنيم مالحظه را ظلم و عدل بحث عقلي لوازم اگر كالم علم نظر از رسد مي نظر به بنابراين
 بگويند و باشد كامل دين شود نمي نباشد، حكم جامعه كلي موضوعات روي شود نمي بدهيم تشخيص بتوانيم

 نفر ميليونها و دادي جنگي دستور يك اگر ولكن دارد جواب و سئوال قيامت در زدي كسي گوش در اگر
 توزيع در چه جامعه كالن گيري تصميم ندارد وجود تكليفي هيچ آنجا نشد يا شد كشته دستور، آن بدنبال
 با منزلتش هم موضوعاً و گيرد مي قرار ظلم و عدل موضوع و دارد اثر فرهنگي اعتبارات چه ثروت، چه قدرت،
 .دارد فرق خود موضوع

 .است مقدم خرد موضوعات در اعلم بر قطعاً موضوعات آن در اعلم و
  اجتماعي و فردي امور در اعلم به نسبت قدرت، توسعه نفس در اعلم نظر موضوعي حكومت:  دوم فصل

 جزئيه مبتالبه موضوعات محدث كه كلي امور در ظلم و عدل فرض از غير كنيم، مي عرض قسمت اين در
 آن همه از فرض اين و كنيم مي مطرح را فرضي) قدرت توزيع ساختار نه( قدرت توسعه خود درباره هستند
 .است باالتر فروض

 .قدرت توسعه رهبري حاصل اجتماعي كالن حوادث ايجاد - الف
 واليت و تولي موضوعات، در حوادث محدث كه باشد شده مطلب اين از غفلت موجود كالم علم با است ممكن

 يعني. »سبيال المؤمنين علي للكافرين اللّه يجعل لن و«دارد، دست به را رهبري كالن ساختارهاي ساختار، و
 اسالمي بيمه آن آيا مثالً كه بكنيم برخورد آن به انفعالي بعد و بكنند ايجاد آنها را حادثه تا بنشينيم ما اگر

 جريان در اينكه تا دارد فرق بسيار اين نه؟ يا است اسالمي وزارتخانه نه، يا است اسالمي بانك نه، يا است
 تسليم و واليت هست بنا اگر باشيم حادثه محدث ما جديد سطح به قدرت سطح تغيير در قدرت توسعه
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 واليت به تولي پس بياورد، را شهوات توسعه و. باشد مضر رشد براي كفر واليت به تولي و كفر به نسبت شدن
 شكل در اجتماعي قرب و پرستش توسعه محدث و پيدايش منشأ نيز الهي واليت و علويه و نبويه و الهيه
 توزيع در دولتها گيري تصميم: مانند. بود خُرد به مبتال محدث كالن امور كه همانطوري است، شود مي كالن
 چيزيكه كند مي مباح برايش كه اضطراري سازد مي اضطرار سازد، مي موضوع مكلف براي كه قدرت و ثروت
 توسعه در رهبري و. سازد مي را كالن موضوعات كه هست قدرت توسعه رهبري كه گوئيم مي حاال. نبود مباح

 .كند مي عوض را موضوعات كه است قدرت
  الهي نظام قدرت توسعه حاصل توحيد كلمه عزت -

 در يعني توسعه، جهت در يعني. باشد دنيا پرستش محور حول يا و خدا، پرستش محور حول شود مي توسعه
 فعال گيري موضع به انفعالي دفاع از مثال گيريم، مي قرار كفر نظام مقابل در كه بزرگ گيريهاي تصميم

. دارد فرض ظلم و عدل داشتن فعال گيري موضع در گوئيم مي ولي كفر به تهاجم گوييم نمي حال درآمدن،
 ظلم و عدل موضوع زيرا دارد ظلم و عدل اين دهيم، انجام ما رااگر كالن به مبتال موضوعات و حوادث ايجاد

 در كفر به تهاجم با فرقش قدرت توسعه.هست نيز واليت موضوعات در و نيست كالن و خرد به منحصر
 پيدا قدرت توسعه خودتان خواهيد مي قدرت توسعه در اما بگيريد، را آنها بدهيد،برويد حكم شما كه، اينست

 پيدا قدرت توسعه. »عدوكم و عدواللّه به ترهبون قوة من مااستطعتم لهم أعدوا«بترسند شما از آنها تا كنيد
 اين پيداكند عزت. بشود عزيز عالم در توحيد كلمه. برند مي حساب شما، از اما نداريد هم جنگ آنها با. كنيد
 .است الهي نظام قدرت توسعه به توحيد كلمه عزّت

  الهي واليت و كفر و واليت اصلي موضوع »قدرت توسعه« -  ب
 تعيين در اصل و واليت اصلي موضوع فرهنگي، اعتبارات توزيع و ثروت توزيع و قدرت توزيع و قدرت توسعه
 شما عمالً و تحققاً دارند تكيه آن به موضوعات بقيه كه عموديست موضوع، اين است، مادون هاي مبتالبه
 چه او مورد در شرع كه گوئيد مي آن فرض از بعد و كنيد مي فرض مطلق را قدرت و علم كه است گاهي

 تحققاً گوئيد مي گاهي الهي احكام مورد در كنيد، نمي فرض مطلق هم گاهي و است، كرده معين را تكليفي
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 يك در گاهي يعني. نيست امر دو بين اتيان جمع بر قدرت گوئيد مي يعني كنيد، مالحظه بايد را مبتالبه

 در كه حوادثي. است واليت نفس خود موضوع، كه موضوعاتي در تا بزرگتر، كمي گاهي. بينيد مي فردي شكل
 جهت يك عالم در قدرت توسعه يعني. است رهبري قدرت خود حادثه، موضوع. افتد مي اتفاق رهبري موضوع

 .دارد
 )قدرت و توسعه(رهبري موضوع در ظلم و عدل وجود از متكلمين غفلت -

 و عمل مقام در ظلم و عدل در ابزار بودن اصل معناي و باشند نكرده توجه هم متكلمين است ممكن را اين
 .باشند نداده قرار لحاظ مورد تحقق

  تكليف تنجز عدم و تنجز در اصل قدرت، توسعه مصلحت - ج
 به نسبت تكليف تنجز در اسالم قدرت توسعه مصلحت آنوقت شد محرز مطلب اين كسي براي موضوعاً اگر

 افراد الهي كلي احكام در اينكه نيست،البته تنجزي برايش است قدرت فاقد كه كسي شود، مي اصل احكام
 آن كردن پياده قدرت حكومتي، سطح در شايد االن اما است قبول قابل قطعاً باشند داشته قلب در التزام بايد

 حاليكه در آن موضوع نكردن قبول يا حكم آن موضوع به جامعه نبودن مبتال بخاطر باشد، نداشته وجود
 وقت يك مصلحت عالي شوراي حال. است مصلحت از بحث اين است، ديگري امر جامعه مبتالبه موضوع

 بكنند توانند نمي مثالً افق و سطح اين در اشخاص اين اند كرده معين ايشان بر كه را اي وظيفه كه گوئيد مي
 بندي جمع بتوانند كه باشند قوي استراتژيست نفر ١٥ يا ١٢ كه است الزم اينها گيريم مي را محالش فرض
 .بياورند بدست است واليت اصل در حادثه كه موضوعاتي سطح در را امور

  رشدي سلمان مورد در) ره(خميني امام تصميم بواسطه قدرت توسعه ايجاد -
 برد، دست كفار واليت موضوع در كه بود اي حادثه انصافاً رشدي سلمان فتواي مثالً) ره(امام كند رحمت خدا

 يك امام كه كردند درست را شرائطي يعني كردند درست را قطعنامه آمدند آنها برد دست هم زيبا خيلي
 .كند امضاء را چيزي
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 حق شرايط آن در يعني كرد، امضاء كه را ملل سازمان كرده، امضاء را ملل سازمان يعني بكند كه امضاء

 نحوه كرد، پاره راه آن از ولي كرد امضاء را قطعنامه راه اين از فوري امام كرده، امضاء را اسالم بر كفر قضاوت
 اصول كردن نقض براي را دين به نسبت عمومي عواطف بلكه بكنيد جنگ بگويد كه نبود اين كردنش پاره

 بود گفته غرب واليت فرهنگ بودند،يعني آمده دموكراسي امور اساس بر آنها داد، قرار وسيله آنها دموكراسي
 بد كه كسي كه گويد مي دين فرمود) ره(خميني امام بكند، دخالت ديگر كشوري امر در ندارد حق كسي كه

 به آنها كه كرد ايجاد حادثه چنان وجه يك در ايشان كه است اين آن معناي است، قتل آن حكم است گفته
 با شدند مجبور بعداً اما كردند گيري پي را اوضاع و خواستند را سفيرهايشان نيز ابتدا در افتادند انفعال

 بعضي بودند نگران بسيار ابتدا در نيز مملكت وزراء از بعضي البته برگردانند را آنها خاصي سرافكندگي
 هاي تصميم است، توسعه رهين هميشه كالن سياستهاي ولي است داده را دستور اين امام چرا كه گفتند مي

 حاال ما كه اقتصادي امور در كشور كالن سياستهاي برود بين از حكومت يك عزت اگر ندارند، قدرتي كالن
 را چهاربازاري درباره... (كار بازار درباره توليد، درباره پول، درباره بگيريم تصميمهائي چه بكنيم كارهائي چه
 .باشيد داشته قدرت شما كه است وقتي رهين اين) كنند مي ذكر كه

 قانون نظام در ما: مصلحت تشخيص شوراي اهميت مورد در يكي كنم، عرض كوچك نكته تا چند من حاال
 .بوديم نداده آن به رهبري حق ولي دانستيم مي ترمز منزله به را دين اساسي

 لكن داشت را ديگري عناصر يا و جمهور رئيس تنفيذ و عزل و نصب حق رهبري اساسي، قانون در چند هر
 انجام بايد كه كارهائي نه كند ابالغ هايش نماينده طريق از پذيرد انجام نبايد كه كارهائي توانست مي فقط
 روي بارها و بارها امام لذا نبود رهبري معناي و حادثه ايجاد بمعناي واليت اينصورت در پذيرفت مي

 به تبديل لذا نداشت وجود نظام در آن يافتن جريان براي قانوني مجراي اما. داشتند هم تأكيد موضوعاتي
 و دستورات اين كه باشد مركزيتي بايست مي زيرا گشت مي ديگر دسته يك با دسته يك تنازع براي اي وسيله

 تبديل آنرا ديگري كمسيون و كنند اعالم مختلف بندهاي در بخشنامه صورت به و كرده تنظيم را رهنمودها
 در صرفاً امام يد بسط لذا نبود، چيزي چنين متأسفانه اما درآيد، اجرا به فوراً و نموده اجرائي طرحهاي به
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 به شدنش تبديل در اما راند مي طرف آن به را جامعه و داد مي انجام توسعه سطح در خودش كه بود كارهائي

 اسالمي نظام در نداشت، وجود كند وضع قانون گيريها جهت آن اساس بر بتواند كه ابزاري كالن، سطح
 او و شود مي اختالف آن در كه زيرا باشد رهبر گيري تصميم كننده تعيين مردم رأي كه نيست اينگونه

 رهبري مكتب طرف از خواهد مي رهبري كه اسالمي حكومت يك در كند جاري را خودش تصميم تواند نمي
 مقلدهايش چه هر كه بگوئيد تقليد مرجع يك به مثالً اينكه مثل بكند مقيد را رهبريش تواند نمي كند

 را همان خواستند مستمعينش چه هر كه شود گفته خطيب يك به يا و. بدهد فتوي را همان كردند موافقت
 تا بيايد بايد وحي طرف از حجيت مالك آورد، نمي را عدل و حق درباره حجيت اكثر رأي اساساً كه چرا بگويد

 شورا آن كه كردند درست مصلحت تشخيص شوراي بنام شورائي يك اگر حاال بشود، تمام مطلب يك حجيت
 و كند مي تبديل كالن سياستهاي به آنرا كند مي گيري موضع وقتي رهبر و بود حاكم كشور سياستگذاري بر

 مقام در نه(عمل مقام در كه است اين آن معناي. بشود مجلس دستورالعملهاي هم كالن سياستهاي آن
 .است كرده پيدا اجرا طريق) كلي احكام به نسبت قلبي التزامات

  مرجعيت بر واليت امر تقدم:  نتيجه
. دارد مطلب اين در را ظلم و عدل تعيين حق است مطلب اين پرچمدار كه كسي آيد مي ذهنمان به ما خوب
 اش سعه چه) باشد متجزي اجتهاد مثل اجتهادش مثالً يعني.(باشد كم دادن ربط براي اشرافش سعه چه حاال

 يا باشد، مقدم فردي چنين بر ندارد را توانائي اين و سعه اين اصالً كه كسي شود مي آيا باشد باالئي سطح در
 بايد كنند تقليد است بناء هم بقيه از اگر يعني بگيرد، قرار اصل ايشان از تقليد مراجع، بقيه با مقايسه در بايد

 مشخص عمل مقام در مبتالبه تبع به فرهنگي اعتبارات يعني باشد، دارد را توانائي اين كه او تنفيذ به
 .شود مي

 ربط بتواند كالن موضوعات همان سطح در كه نيست اين بر مشروط فرمائيد مي كه اي مسئله اين آيا:  سؤال
 .كند تمام! الهي كلي احكام با را
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 البته) تجزي كردم عرض همين براي كه( است كافي باشد داشته را توانائي اين ضعيفش سطح در ولو:  جواب

 انقالب معظم رهبر اآلن مثالً است ديگر حرفي يك آن باشد اعلم آن در و باشد داشته ابزار و منطق اگر
 پرروئي انصافاً مسئله اين اند نكرده رها كه را فرهنگي هجوم مسئله اللّه حفظه اي خامنه آيةاللّه حضرت

 دائماً، را فرهنگي هجوم مسئله اما اند گذاشته حجابي بي سر آنرا بهانه ولو. است كرده كم بسيار را كارشناسان
 عده يك كه است شده اي بگونه االن و نمايند مي گسترده را موضوع و شده متذكر گسترده بطور ايشان

 متذكر را فرهنگي هجمه مرتباً ايشان دارد، جهت علوم نگفته ايشان اينكه با دارد جهت علوم گويند مي
 به دهند مي فتوي مثالً كه محترمي فقيه با دارد فرق مطلب اين حال رسد مي آنجا به دارد ولكن شوند مي

 است الزم كنيد فرض و نيست آزاد باصطالح كفين و وجه كه دهند مي فتوي يا است حرام موسيقي اينكه
 حادثه ايجاد اين شود، نمي تمام فتوي با كه موسيقي حرمت از جلوگيري يا و زدن روبنده بزنند روبنده

 عملي رهبري اين كنيد غلبه خصم بر بدهيد توسعه را حادثه كنيد حادثه ايجاد شما بايد. خواهد مي
 .خواهد مي

 بسادگي يعني است توسعه قابل بحث در شده ارائه مطالب اين از كدام هر آيد مي نظر به اينكه خالصه
 از مفصل كدهاي شود مي آن از بخشي هر براي يعني نمود منتشر و نموده مستند را مطالب اين توان مي

 اين طرح ضرورت الخصوص علي نباشد مبتالبه كه نيست اينطور و نمود، تعيين اسالمي جامعه هاي مبتالبه
 در باشد منوال همين به سير اگر زيرا است شديد بسيار مراجع آقايان رحلت فرض در جامعه براي مباحث

 .بود خواهد متشتت و متفرق بعدي افراد مرجعيت به نسبت مردم آراء، مراجع، آقايان رحلت فرض
 كفار بشود، راه سد توانست نمي كسي داشت بزرگي جغرافياي اسالمي حكومت وقتي يك كه است اين واقع
 حاال كنند، پيدا غلبه آن بر و كرده قطعه قطعه آنرا كه كردند درست را جغرافيايي سياسي مرزهاي اين هم
 مرجعي يك از مقلّدي هر اگر است بد بسيار شوند قطعه قطعه قلوب و جمعيتها تقليد، امر اين بوسيله اگر

 اين خوب كنيد، درست جنگ ميدان توانيد مي چگونه دارد مرجع تا ٥٠ مثالً كه كشوري اين با كند تقليد
 تازه بجنگد تواند مي چگونه است آن مقلد آن از نفر دو و است مجتهد اين مقلد آن از نفر دو لشكريكه
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 گلپايگاني، آيات حضرات گذشته در آيد مي نظر به است بوده آينده از كمتر خيلي درگذشته مرجعيت اختالف
 در مرجعيت اختالف اين ذلك مع) بودند تا سه اين فقط اواخر(بودند مطرح خميني، امام و خويي،

 ما كه گفت توان مي آيا كنيم چه بايد ما شد تبديل مرجع نفر ٤٠ به اگر حال نبود اثر بي موضعگيريها
 خودم نظر به شخصاً من است؟ احتياطي چه اين كنيم حفظ را وجوبي احتياط يك به عمل ايم خواسته

 در بله كنند بررسي جامعه عينيت و) فقهي اعلم از تقليد(فرع اين درباره بنشينند مدرسين و فضالء آيد مي
 در ما سرسخت دشمن اآلن اما نداشتيم دشمني هيچ بالمرّه كه باشيم اعلم مقلد توانستيم مي صورت يك

 آمادگي هم مرزها ديگر طرف در است مسئله فارس خليج در دشمن حضور حال هر به است، فارس خليج
 سخت بسيار تزاحمهاي از مسئله كه رسد مي نظر به دارد وجود كنند تحريك ما عليه بر را جمهوري هر اينكه
 كنند مي معين اي خامنه آيةاللّه حضرت كه مرجعي و فقيه آن به كه است اين حوزه فضالي همه وظيفه است
 و ها تشتت آينده در است ممكن واال داد خواهد نجات آشفتگي يك از را كشور مطلب اين و بدهند رأي

 خدا نداريم عادي وضع ما است، ها نزديكي در خورده زخم دشمن بيايد، پديد اي كننده نگران هاي آشفتگي
 كند مي ايجاد ايران در هرزگويين بوسني مانند بلوائي بيايد دستش از آمريكا اگر كه دارم يقين من و داند مي

 حال بهر. بركند ريشه از را كشور هستند كشور اطراف در كه سنيهايي تحريك با تواند مي راحتي به يعني
 .شد كشور شدن پاره پاره مانع و كرده حفظ را قلوب وحدت جامعه در بايد چگونه كه بود متوجه بايد

 
 

  





  
 

  مرجعيت و واليت
 )تقليد و تولي(

 

 ٢جلسه:
 

 الرحيم الرحمن اهللا بسم
 .شود صحبت كمي تقليد و واليت پيرامون است الزم ابتدا

 احكام در تعارض و مصاديق در تزاحم معناي توضيح _١
 مطرح مختلف احتماالت و شود دقت آن در بايد كه است مهمي بسيار مطالب از مطالب اين كه ميرسد بنظر
 .دهد تحويل را معارف از مشخصي تعاريف مآال و شده منجر نظريات به تبديل نهايت در و شده

 .پردازيم مي "موضوع مصداق" و "حكم موضوع" ، "حكم" كلمة توصيف به مثالي ذكر با ، آغاز در
 من الذين علي كتب كما الصيام عليكم كتب " شريفة آية بدليل رمضان مبارك ماه روزة مثال طور به

 روزة ، حكم اين موضوع و است حكم همان واقع در رمضان ماه در روزه بودن واجب. است واجب. .. "قبلكم
 گيرد مي بر در را سالها تمامي بلكه نيست سال جند يا و سال يك در منحصر كه است رمضان مبارك ماه در

 ماه در روزة ، وجوب حكم اين موضوع بنابراين بوده رمضان مبارك ماه روزة روي وجوب،بر حكم كه چرا
 .است مبارك

 رسد مي فرا رمضان مبارك ماه كه سال هر يعني ، است متعددي مصاديق داراي بودن كلي بدليل موضوع اين
 عنوان به مبارك ماه در سالها تمامي در افراد تك تك روزة بنابراين كند مي پيدا مصداق كلي موضوع آن

 .دارند طرح قابليت روزه مصاديق
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 موضوعات مصاديق در تزاحم _١/١

 و مسجد در وقت آخر در خواندن نماز مانند كنند پيدا تزاحم هم با مصداق در حكم دو است ممكن گاهي
 نيز ديگر طرف از ور بپردازد مسجد تطهير به زودتر چه هر است واجب يكطرف از مسجد نجاست به التفات
 .آورد بجا را خود نماز وقت فوت بدون است واجب
 به سپس و آورده بجاي است تنگ آن وقت كه را نماز ابتدا كه است واجب اينجا در شيعه فقهاء فتواي طبق

 نه است حكم دو موضوعات مصاديق در تزاحم شده واقع كه تزاحمي اين اينجا در. بپردازد مسجد تطهير
 داراي كدام هر كه چرا باشند كرده پيدا مزاحمت صلوه وجوب و مسجد طهارت وجوب حكم دو اينكه

 آن تطهير ، شود نجس مسجد وقتي است مسجد طهارت ثاني وجوب حكم موضوع اند،يعني جداگانه موضوعي
 ندارد نماز خواندن با مزاحمتي هيچگونه و است مستقل حكمي ، مسجد تطهير حكم است واجب مكلف بر

 موضوعات ، كند نمي پيدا مزاحمتي هيچ تطهير حكم با خودش وقت در نماز خواندن حكم كه همانگونه
 انسان اگر ندارد تزاحم خواندن نماز با تطهير عمل كه چرا ندارد مزاحمتي هيچگونه هم با نيز حكم و اند كلي

 تزاحم اينجا در. دارد نماز خواندن براي فرصت هم و را مسجد تطهير فرصت هم رود مسجد به وقت اول در
 .است احكام موضوعات مصاديق در صرفاً
 كه نمود ترك را يكي بايد و كند پيدا تالقي زمان يك در حكم دو موضوع مصاديق كه ميافتد اتفاق گاهاً البته

 .برگزيد را اهم بايست ضرورتاً اينصورت در
 احكام در تعارض _٢/١

 ، باشند معارض هم با ادله كه است جايي در آن و ، باشند تزاحم در يكديگر با حكم دو است ممكن گاهي
 اصطالحاً اينصورت در. كنند مي اثبات را حكم دو كه دارد وجود موضوع يك مورد در متفاوت دليل دو يعني
 قابل اگر حكم ژو.د). برند نمي بكار نيز را تزاحم كلمه اينجا در( معارضند يكديگر با حكم دو كه ميشود گفته
 است دليل بهمين ، شود گذاشته كنار بايد و بوده واقعي غير قطعاً ايندو از يكي لذا ، معارضند نباشند جمع
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 يكي تنها ، يكي بودن واقعي غير بدليل زيرا گيرند مي بكار را تزاحم نه و تعارض كلمه ، حكم دو مقابلة در كه
 .باشد تعالي حق به منسوب و بوده ضحيح تواند مي آندو از
 )بحث اصل. (موضوعات مصاديق در تقليد و واليت تزاحم عدم _٢

 :كه است نظر مورد سئوال اين طرح فوق مقدمات نمودن عنوان با حال
 فقيه ولي از تبعيت با مصداقاً تقليد مسئله در اعلم به رجوع مورد در واجب احتساط به عمل مصاديق اگر

 كرد؟ بايد چه نمود پيدا تزاحمي
 دو اين اهم حال ، اعلم از تقويت يا ، ولي تقويت يا  :نمود انتخاب را مورد دو از يكي بايد قطعاً پاسخ در

 است؟ كدام مصداق
 صدور ، مرجع و فقيه كار كه چرا. ندارند يكديگر با مزاحمتي هيچگونه ايندو شود گفته است ممكن البنه

 .دارد بخود مخصوص جايگاهي كدام هر كه است جامعه ادارة هم فقيه ولي وظيفه است فتوي
 يك يا و امر يك بايد لزوماً و. است واحد موضوعاً جامعه كه چرا است خدشه قابل سادگي به مطلب اين اما

 او از تبيعت برديگران گردد مي جامعه يك ادارة متصدي ، نفر يك وقتي كه لذاست« باشد حكم آن بر فتوا
 ."است واجب

 اسالم بيضه اصل و دماء _اعراض _اموال از دفاع=  دفاع مراتب برسي _١/٢
 نواميس و اعراض از دفاع گاهي گيرد مي صورت... ، معادن ، اراضي مانند مسلمين اموال از گاهي دفاع

 هستند مسلمانها سه اين از كدام هر موضوع طبعاً كه است مسلمين جان و  دماء از دفاع نيز گاهي و مسلمين
. است مطرح اسالم اصل آنجا در بلكه نيستند مسلمانها آن موضوع كه هست نيز ديگري رتبة داراي دفاع اما ،

 واجب ممكنه وسيله بهر اسالم بيضة اصل از دفاع كه است اين شيعه فقهاء تمامي عليه متفق اخير قسمت در
 فقها از بعضي نظر به بنا بسا چه ندارند نخالفتي قسمت اين در خرين متاء از نه و متقدين از نه واحدي است
 . القولند متفق همگي دفاع وجوب بر اسالم اصل از دفاع مورد در اما باشد اموال و اعراض مورد در ترديد جاي
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 در اسالم اصل اگر كه نظرند اين بر است شده تتبع آنچه بنابر آنان از مشهور الاقل و شيعه فقهاء همه بنابراين

 و است ضروري اسالم اصل از دفاع باشد كه جهان از جايي هر در بلكه منطقه يك در تنها نه آنهم بيفتد خطر
 .است آن بر مقدم خون يا مال يا ناموس حفظ بگويد تواند نمي كسي

 از دفاع اگر يعني. نيست قيدي هيچ به مشروط و بوده مطلق واجب ، اسالم بيضه اصل از دفاع وجوب زيرا
 فقها نيز اينجا در گردد نيز اسالم احكام همة حتي يا و احكام بعضي شدن تعطيل به منوط اسالم بيضه

 يندي دسته زيرا ، شود تعطيل احكام تمامي يا و بعضي اينكه ولو پذيرد صورت دفاع ضرورتاً بايد كه معتقدند
 احكام - ٢ اصول احكام - ١: ميگردد باز قسمت سه به) اجتماعي يا فردي احكام چه( احكام مورد در فقها كلي

 و بوده مزاحم نتواند دسته سه اين از هيچكدام با اسالم بيضه اصل از دفاع اگر مطلقاً. دماء احكام -٣ اعراض
 .سازد مقيد و مشروط را اسالم اصل از دفاع تواند نمي ديگري حكم هيچ نباشد اينها از هيچيك به مشروط

 از دفاع متصدي نيز فقيه ولي و است فقه تمامي از اهم اسالم بيضه از دفاع حكم كه ست معنا بدين اينمطلب
 .است اسالم بيضه

 واليت و مرجعيت بودن متحد ضرورت _٢/٢
 نموده را احتياط رعايت بخواهيم اگر. فقيه ولي يا و اعلم مجتهد از تقليد يعني مصداق دو بين تزاحم در حال

 اهتمام و بودن ملتزم زيرا شويم مرتكب را اهم به نسبت احتياط خالف بايست واقع در نمائيم تقليد اعلم از و
 صرف به زيرا. باشند متحد هم با »واليت و مرجعيت« كه است اين اسالم اصل به نسبت احتياط رعايت به

 عقالً تقليد مرجع فتواي از تبعيت صورت در تقليد مرجع و فقيه ولي نظريات بين فرض و اختالف تصور
 و بيضه اصل كه محتمل چون ولي باشد ضعيف احتمال اين چند هر البته. دارد وجود واليت تضعبف احتمال

 اگر كه معتقدند بالتفاق و فقها خود كه چرا است ضروري آن به اهتمام ، است بزرگ بسيار است اسالم كيان
 واجب احتياطهاي تمامي وريشه پايه يعني است تكليف منجز باشد قوي و بزرگ محتمل ولي ضعيف احتمال

 و بوده عقلي و ضعيف احتمال چند هر گويند مي فقهاء دارد كلي اصل اين به بازگشت ، رساله انتها تا ابتدا از ،
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 تكليف منجز لذا است بزرگ محتمل چون ولي باشد نيامده آن مورد در روايتي و آيه و سند بدون  شرعاً

 .ميگردد
 بايد واجب احتياط دو بين نمائيم رعايت را احتياط قانون بخواهيم اگر ، شيعه فقهاء مشهور نظر بنابر لذا

 نسبت مراقبت كه اهم واجب احتياط و اعم از تقليد واجب احتياط بين. (نمائيم مراعات را اهم واجب احتياط
 »ولي« از تقليد بايد ، اهم واجب احتياط رعايت با لذا] ) است اسالم كيان حفظ متصدي كه[ است واليت به

 .كنيم
 عقلي فرض هم فرض و) حكم در نه و موضوع در نه( است مصاديق در تزاحم به توجه صرفاً فوق استدالل در

 ، منظم ريزي برنامه با توان مي براحتي كنند جمع آنرا مدارك بخواهند و باشند دقت اهل كساني اگر و است
 مطلب و نموده استخراج و پرداخته آنها معارضت و كزاحمت و مالكات و واجب احتياط موارد آوري جمع به

 .داد تحويل را مستدلي
 احكام موضوعا بر واليت موضوع حكومت طريق از تقليد و واليت تزاحم عدم _٣

 موضوعات تقسيم خود البته است واليت موضوعات و احكام موضوعات معارضه مورد در مطلب از ديگر قسمت
 .است عقلي امري نيز احكام ت موضوعا و حكومت موضوعات به

 نمايد مي ايجاد آنرا اسالك صالحديد به بنا فقيه ولي كه است موضوعاتي يعني است محدث واليت موضوعات
 .است نشده احداث موضوع به نسبت به مبتال تكليف مبين نيز احكام موضوعات و

 بنا و كنند نمي پيدا هم با تزاحمي به مبتال موضوعات و واليت موضوع يعني موضوع دو اين عقل حكم به بنا
 .دارند حكومت به مبتال موضوعات بر واليت موضوعات »حكومت« اصولي بحث بر

 مكاسب در كه احكامي بايد كند عمل شرع حكم به بخواهد اگر لبنياتي مغازه در بقال فرد يك مثال بطور
 هيچ به بقال فرد اين اما. .. طهارت در سعي ، فروشي كم معامله در غش قبيل از ، نمايد رعايت شده مطرح

 و پولي گذاري سياست كه چرا... نشود ارزان يا گران بازار در پول قيمت كه دهد انجام را كاري تواند نمي وجه
 فرد اين گيري تصميم حسطه در كه آنچه. است نظام دارايي و اقتصاد وزير  امضاء به منوط آن نرخ تعيين
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. .. و ماست و شير و پنير مقداري خريد حد در و كوچك موضوعاتي ، واليت موضوعات به نسبت است بقال
 لذا. گيرد مي صورت نظام كل به نسبت گيري تصميم ، آن در كه است موضوعاتي واليت موضوعات اما است

 .دارد حكومت عقالً فردي به مبتال موضوعات بر واليت موضوعات
 مرجعيت با آن تزاحم در واليت به رجوع در احتياط _١/٣

 فرد و بوده اعلميت داراي) كند مي ايجاد آنرا واليت كه موضوعاتي يعني( حاكم موضعات در كسي اگر حال
 باشد؟ اصل تواند مي كداميك از تقليد عقالً ، باشد اعلم محكوم موضوعات در ديگري

 ارجح محكوم موضوعات احكام در اعلميت آيا اعلم تقليد باب در واجب احتياط به عمل عقاليي جعل بر بنا
 حاكم؟ موضعوعات احكام در اعلميت يا است

 از نيز موضوع خود كه مستنبطه موضوعات در جز البته( موضعات بندي دسته بودن عقلي به توجه با بنابراين
. است حاكم موضوعات ، تقليد مالك كه نميماند باقي ترديد جاي هيچ). صلوه مانند باشد شده اخذ شرع
 .نمود تقليد فردي مسائل سائر و عبادي مسائل در ديگر مجتهدين از فقيه ولي اذن به ميتوان البته

 اعم از تقليد وجوب احتياط كه معتقدند مطلب اين بر آقايان همه كه شويم مي متذكر دليل بدين را اينمطلب
 با كنند مراعت را احتياط جانب بخواهند كساني حتي دهد نمي فتوي آن مورد در كسي و است االحوط علي ،

 .نيست كار در منجز فتواي كه فقهي مالك براين بنا گويند مي نيز االقوي علي ، دالئلي
 باشند داشته وجود جايي در متخصص دو صورتيكه در يعني است عقال جعل اعلم به رجوع در احتياط مالك

 .كنيم رجوع تر متخصص فرد به كه كند مي حكم عقل باشد مهيا نيز نفر دو بهر رجوع امكان و
 موضوعات كه شد اثبات نيز آنطرف از و است عقلي جعل اعلم تقليد در واجب احتياط مالك بنابراين

 از تقليد بر مقدم اولي از تقليد عقل حكم به لذا. هستند حكومتي غير موضوعات بر حاكم موضوعاً حكومتي
 .است تقليد مراجع

 تكليف و واليت موضوع دو تزاحم عدم _٤
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 مصاديق از سپس و مصاديق در را تزاحم مسئله  ابتدآً ، اولي از تقليد ضرورت اثبات بدنبال گذشت چنانكه

 حكومت احكام موضوعات بر واليت موضوعات عقالً كه كرديم ثابت و رسيديم احكام موضوعات به آمده باالتر
 بايد حال ميشويم وارد حكم و واليت منزلت در گذاشته فراتر را پا نيز موضوعات مرتبه از قسمت اين در دارد
 جعل منظور چه به حكم اساساً و است؟ برقرار نسبتي چه واليت منزلت و حكم منزلت بين عقالً كه ديد
 است؟ ديگري چيز يا است ربوبيت حكم جعل علت آيا گردد؟ مي
 تماماً شيعه متكلمين كه آنجا از. نمود خواهيم استفاده شيعه متكلمين اقوال از قسمت اين در
 و پرورش براي لذا است اقتضاً داراي نيز احكام و. است شيعه اعتقادات اصول جزء عدل لذا هستند »عدليه«

 و بايد«  تكليف و حكم كه اينمطلب به توجه ال حال. است ضروري كتب انزل و رسل ارسال ، انسانها رشد
 قابليت واليت با موضوعاً »نبايد و بايد« آيا بگيرد قرار عقل لحاظ مورد تواند موضوعمي يك عنوان به »نبايد

 جهت نهي و امر اينكه لحاظ به است نهي و امر منزلت از باالتر واليت منزلت گفت توان مي دارد؟ تزاحم
 و جعل قبيل از بلكه نبوده اخبار قبيل از نهي و امر كه شود مي گفته لذا و ميكند پيدا اقتضا سرپرستي

 و جعل اين و است امر سرپرستي ابزار اقتضا ايجاد و جعل و دارد اقتضا و نيست الاقتضا ، جعل البته. انشايند
 .دارد وجود نيز اجتماعي حوادث و ساختار و موضوعات در ايجاد

 تكليفي احكام كه شود مي مستفاد چنين نيز) ره(امام فرمايشات از ، عقلي ادله بر عالوه قسمت اين در
 ).مصاديق عنوان به نه و احكام موضوعات عنوان به نه. (ندارد تزاحم قابليت واليت با موضوعاً

 مرجعيت و واليت منزلت تفاوت _١/٤
 پاسخ فقيه و است حوادث محدث واليت يعني ، است قدرت  توسعة پذيرد مي صورت واليت در كه آنچه

 حكم ديگر عبارت به. است تكليفيه احكام حكم تبيين فقيه شأن يعني نمايد مي تعيين را مستحدثه مسائل
 كه است حادثه ايجاد با ولي. است حادثه ايجاد موضوعاً ولي شأن اما نمايد مي تعيين را به مبتال موضوعات

 روز و نيست بردار تعطيل عالم امور زيرا نمايد ايستادگي كفار توسط شده ايجاد ، حوادث مقابل در تواند مي
 تمايالت اند توانسته جديد موضوعات اين ايجاد با كه شوند مي ايجاد جديدي موضوعات كفر واليت تحت بروز
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 دهد توسعه و تغيير را اجتماعي ساختارهاي نتواند فقيه ولي اگر حال. دهند سوق خود سمت به را بشري

 احداث را  »بانك« بنام موضوعي آنان مثال عنوان به ، داد خواهند انجام خود بنفع را اينكار قطعاً كفار
 احكام و دهيد پاسخ) آنان توسط شده ايجاد( مستحدثه مسائل به توانيد مي صرفاً شما اينصورت در كنند مي

 و مستحدثه موضوعات و احكام تعيين يعني قسمت اين البته كنيد بيان مكلفين براي را به مبتال موضوع
 پيدايش كند مي تعيين را مستحدثه موضوعات احكام  صرفاً فقيه و است محدث ولي فقها عهده به مبتال

 اين متناظر. نمود مسدود را ابداعات و احتماالت تطريق باب توان نمي ، است عالم ضروري ، جديد مسائل
 به بايست آن توسعه و جامعه بررسي در البته كه است مالحظه قابل عيني عملكرد و روحي حاالت در مطلب

 .شود پرداخته آن
 در ميان اين در نيست بردار تعطيل عالم در رشد كه است اين است عليه متفق كه آنچه قسمت اين در

 كه موضوعاتي صورت اين در كه حوادث پيدايش رهبري دار عهد عادل ولي اينكه يا ، ها گيري جهت تعيين
 عبارت به ، است خداوند به قرب و رشد جهت در انسانها قدرت توسعه و بندگي ساز زمينه شود مي ايجاد
 پيدا قدرت عالم در خداوند بندگي كه شود مي احداث اي بگونه نظامها و ارتباطات و ساختارها توسعه ديگر
 انزواي جهت در حوادث پيدايش رهبري است ممكن بالعكس يا و. شود منزلت و قدر و ارزش داراي و كرده

 پيدا عزت ، فجور فسق كه يابد مي شكل اي بگونه ساختارها و روابط راستا اين در باشد خدا پرستش و بندگي
 .ميخورند مادي حوائج بدرد كه ميشود اطالق كساني به هنرمند و متفكر و دانشمند لقب ، كند مي
 رخدادهاي پيدايش يعني زمان بر حاكم بايد ، باشد اليد مسبوط بايد حادثه ايحاد در مسلمين حاكم و ولي

 باشد نداشته حق اما گيرد قرار واليت منصب در فردي كه گفت توان نمي. باشد مكان بر حاكم و اجتماعي
 . نمايد حادثه ايجاد شرايط به نسبت و كرده سرپرستي و هدايت را مسائل

 اجتماعي موضوعات در ظلم و عدل وجود_٢/٤
 واليت است آن بر عليه متفق همگي شيعه اعتقادات اصول كه »عدليه« ديدگاه از خالصه بطور بنابراين
 مقتضها اساس بر كه احكام با تكويني واليت سطح در واليت البته ندارد را احكام با تزاحم قابليت موضوعاً
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 كه است اين در مسئله بلكه نيست ما نظر مورد مطلب اين و ندارد تزاحمي هيچگونه قطعاً اند شده جعل

 قواعد ، پولي نظام ، دارد اقتضا نيز اجتماعي موضوعات دارد وجود اقتضا تكويني موضوعات در كه همانگونه
 .است اقتضا داراي همه و همه و اسكناس انتشار

 موضوعاً اگر و است داده قرار اصل را ربوبيت و واليت ، موضعوعات تعيين و حكم جعل در مقدس شارع اگر
 كمال و رشد و پرورش از صحبت و بوده معنا بي كتب انزال و رسل ارسال نشود لحاظ حكم جعل در ربوبيت

 همين عين ، است سقوط يا و رشد  منشأ ظلم و عدل ، شارع حكم موضوعات در اگر و ، شود مي محتوا بي
 در ظلم و عدل و بوده ساري و جاري نيز عادل ولي رهبري به اجتماعي موضوعات احداث و تعيين در معنا
 .دارد صدق قابليت نيز موضوعات اين كليه

 حكومتي موضوعات احكام استنباط ضرورت _٣/٤
. .. و رفتن راه ، آشاميدن خوردن كيفيت از اعم انسان فردي افعال كوچكترين براي كه پذيرفت توان نمي زيرا

 توزيع و قدرت توزيع نظام مورد در ولي باشد رسيده دستورالعمل وحي جانب از و داشته معنا ظلم و عدل
 كفار نظام تنظيم ضوابط اگر!!! باشد نداشته نظري هيچ آن مورد در وحي و نداشته راه ظلم و عدل ثروت
 روز را آنان طمع و حرض و شده پرستي ماده و دنيا سمت به آنان عالقه شدت و روحي توسعه ايجاد منشأ
 زمينه بروز روز بتواند بايد نيز مسلمين نظام تنظبم ساختار و ظوابط. كند مي بيشتر مادي رفاه به بروز

 نظام موضوعا و ساختار در ظلم و عدل لذا نمايد بيشتر خدا به تقرب و عبادت در آنانرا اشتياق و عباد پرستش
 نيز زمينه دراين گمراهي و ظاللت و حيرت از آنرا بايست عباد سرپرستي و ربوبيت بدليل و يافته راه نيز

 هنوز موضعوعات اين در شود مي ديده اينكه و دارد نظر نيز امور اين در قطعاً مبين دين و بخشيد خالصي
 به) حكومت ضرورت ديدگاه از يعني( اساس اين بر هنوز كه كنيم اعتراف بايد است نشده ارائه مدون مطالبي

 از حكومتي مستحدثه مسائل بعضي پيرامون عمليه هاي رساله در بسا چه البته. ايم ننموده مراجعه ديني متون
 از مصاديقي عنوان به هم از بريده و جداگانه بصورت آنها قوانين و آمده بميان صحبتي... بانك ، بيمه قبيل

 آنها حكم بظاهر ضرب و جمع از استفاده با و شد لحاظ... وكالت ، مضاربه همچون احكام كلي موضوعات
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 در آن كارايي مالحظه و حكومت ديدگاه در را بانك بنام موضوعي هيچكس كنون تا اما شد يا شده تعيين
 بانك جوهره كه( اعتبارات چرخش مورد در فقيهي كنون تا مثال بطور. است  نداده قرار فتوي موضوع ، نظام

 و ثروت توزيع نظام بين نسبت مالحظه ، اعتبار نخوه اين محكوميت يا و حكومت نحوه) ميدهد تشكيل را
 در موضوعات اين حاليكه در است نداده انجام فقهي بحث ، بانك ساختار تغيير كيفيت ، قدرت توزيع نظام

 بتواند بايد فقه لذا دارد موضوعيت ، موضوعات اينگونه در ظلم و عدل ، چون است حكومت موضوعات قلمرو
 موضوعات ساير با ارتباط در گرديد توصيف كه آنگونه را آنها احكام و ساخته روشن دين با را اينها رابطه

 اين بايد لذا و ندارد نظري امور ايگونه در مقدس شرع اينكه از صحبت اينصورت غير در و سازد مشخص
 بودن كامل بر يقين حاليكه در است اسالم مبين دين به مبين افترا ، نمود واگذار كارشناسان به را مسائل

 تئوري بايد فقه و است دارا شئون همه در را بشريت سالم اداره ، قدرت دين ، است دين ضروريات از دين
 كفار تئوريهاي اضالل و گمي در سر و حيرت از را بشريت و دهد ارائه جهان به را جوامع صحيح اداره كامل

 .بخشد رهايي
 يا است اجتماعي موضوعات موجد و حادثه محدث كه كسي كار موضوع گرديد ذكر آنچه به توجه با براين بنا

 ولي كار موضوع زيرا نيست تزاحم قابل موضوعاً دهد مي پاسخ را مستحدثه مسائل كه كسي كار موضوع
 .نمايد مي تكليف به عمل شده ايجاد قدرت آن با متناسب جامعه افراد و است قدرت توسعه اجتماعي

 ذكر تكليف در اصلي مالك و قدرت ، شرط ، عملي حكمت در كه همنطور ، است تكليف شرط قدرت كه چرا
 كه اينست فقها تمامي عليه متفق است حاكم اجتماعي ولي نيز) قدرت( آن توسعه در طبعاً و است گرديده
 .دارد حكومت تكليف به عمل بر ، قدرت توسعه مقتضاي و شود نمي منجز قدرت بدون تكليف

 
 
 



 





 

 

 

  الرحيم الرحمن اهلل بسم
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 انقالب در مردمي حركت شدن«  نهادينه»  ضرورت -7«  توسعه»  از گانه سه تعاريف اجمالي بيان -7

 اسالمي

 

 پيدا شدت ،«ظرفيت» كه است اين «توسعه» از ساده بسيار تعريف يك:  حسيني والمسلمين االسالم حجت

 ارتقاء «جهت» و شده زياد آثار، تنوع تعداد كه است اين «ظرفيت اشتداد» و رفتن باال از منظور اما و. كند

 براي البته. كند پيدا شدت هم «عامليت». گيرد قرار قبل افق از باالتر افقي در روابط، نظام يعني كند؛ پيدا

 شدت» به را عامليت و «كثرت افزايش» به را ظرفيت توانيد مي شود داده تميز عامليت، از ظرفيت، كلمه آنكه

 3 به توان مي را توسعه بنابراين. شد عرض توسعه براي كه بود فلسفي وجه ترين ساده اين. كنيد معني «تأثير

 .«عامليت و جهت ظرفيت،: »كرد تعريف فلسفي شاخصه

 در تنوع كه چند هر ؛«مقياس تغيير» طريق از مگر شوند نمي واقع امور اين كه كنيم مي عرض دوم قسمت در

 ،«اثر بودن نوع به نوع» اصلِ كه باشد قرار اگر ولي كند پيدا زيادي مشابه هاي و مصداقها تواند مي ظرفيت

 .باشد شده عوض مقياس بايد بشود، پيدا جديدي وحدت و كثرت يعني كند؛ پيدا افزايش

 : بياورم مقياس تغيير خصوص در هايي مثال كه جاست به رابطه همين در

 مثالً. كنيم مي كار به شروع «منفصل و متصل كم» مقياس و واحد از «گيري اندازه» براي ما كه گوييد مي شما

 «نقطه» خود ناميم. مي «خط» را نقطه دو بين فاصله يا و سطر از بُعد يك گوييد مي هندسه در متصل كم در

 مختلفي هاي مصداق تواند مي اين كه گوييد مي و آوريم مي دست به «خط» به نسبت ايجاب و سلب از هم را
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 سانتيمتر، متر، ذرع، چون مصاديقي قالب در تواند مي مورد اين در شما نظري مقياس يعنيباشد.  داشته

 . باشد داشته نمود( است ميليمتر يك صدم كه ) ميكرومتر و ميليمتر،

 دو بين نسبت اگر زيرا چرا؟ .خورد نمي دردش به گيري اندازه كه رسد مي جايي كردن مقياس به كوچك بعد

 -چيز  يك وزن با( است نظر مد كه مساحتي همين يعني) حجمنسبت  مثل - بخواهد را چيز يك صفتِ

 در را فلزي :زنم مي فيزيك از هم را مثالي حال. كرد گيري اندازه توان نمي طول مقياسبا  را دو اين بين نسبت

 و شده سرخ فلز ابتدا شود مي باعث كه برسانيد تشعشع ي رتبه تا را آن و كنيد وارد الكتريكي قوس يك

 را الكتريكي دستگاه فشار حال. رسد مي ذوب نقطه به و شده كم مقاومتش كه اي گونه به گردد نرم سپس

 و زدن جرقه به شروع كه كرد خواهيد مالحظه, كنيم نيرومندتر مقداري را حوزه و ببريم باال مقدار يك

 كه ديد خواهيم ،كنيم تجزيه را نور اين و بگذاريم منشور يك اگر حاال. گردد مي نور به بدل و تشعشع كرده

 ولي. گيرند مي را منشور اين از مختلفي هاي قسمت متفاوتي، هاي رنگ يعني است؛ مختلفي هاي طيف داراي

 .است مختلف هايشان رنگ و ها طيف كه چرا نيستند گونه يك به فلزات همه

 بندي دسته اين منشور، كردن مدرّج با و انداخته كار به ديگر اي گونه به را گيري اندازه همان توانيد مي مجددا 

 كوانتومتر و كنيد مي دقيق را بندي دسته و گذاريد مي درجات اين روبروي را بين ذره يعني كنيد؛ تر دقيق را

 شماست نوري دستگاه نظر از تميز قابل كه - مقدارش ترين كوچك تا را طيف اين دسته دسته و كرده درست

 .كنيد مي كنترل -

, سستي و سختي بين نسبت داريد حال. شود مي گونه اين آن نور ،بود اينقدر آن كربنِ اگر گوييد مي سپس 

 كنيد مي مدرج را منشور وقتي لذا رود؛ مي كار به «اندازه» هم اينجا در البته. سنجيد مي را نور و وزن و حجم

 كوانتومتر بندي، دسته از پس و كنيد درشت را آن بين ذره با وقتي يا و ايد گذاشته سانتيمتر آن روي الواقع في

 مستقيماً را فاصله ولي بريد. مي كار به طيف در داريد را «فاصله» معني همان كه است اين آن معناي بسازيد؛

 كنيد دقت خوب اگر البته. بريد مي - هست نورش رنگ فرضاً كه - آن اثر روي بلكه بريد نمي ء شي روي

 رنگهايي چه بين نسبتي چه يعني، شود؛ مي برده «نور رنگ خصوصيات» روي فاصله اين واقع در كه يابيد مي
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 باشد، اينطوري فلز اگر گوييد مي ،دباش غيره يا و نارنجيقسمتي , زردقسمتي , بنفش قسمتي چنانچه است؟

 بين نسبت» داريد شما يعني ؟چقدر است شزرد و بنفش يا قسمت و است چگونه نورش نارنجي قسمت

 گرفته مي شود كار به «متصل كمّ» چند هر, «اوصاف بين نسبت»در مالحظه . كنيد مي مالحظه را «اوصاف

 شما تبعي مقياس يعني است؛ اوصاف بين نسبت, شما اصلي مقياس است و« تبعي» نحو به اما اين بكارگيري

 .رويم مي فراتر قدمي مطلب، اين از حال. است «نسبت» شما اصلي مقياس و شود مي «طول مقياس»

 را «ديگر كيفيت به كيفيت يك شدن تبديل» گوييد مي كه بريد مي جلو آنجا تا را اوصاف بين نسبت شما

 اين به مربوط كيفيات چيستيِ بگوييد تا يدطرح كن را «حركت ي نظريه»يك  بايد صورت اين در. خواهم مي

 اجتماعي قدرت ميزان چه موسوي ميرحسين آقاي كه شود مي سؤال مثالً. هستند «منصبي» چه در كه است

 يك ،وزيري نخست جايگاه در ايشان توانمندي باشد؟ يعني داشته قرار منصبي چه درتا  گوييد مي دارد؟

 ديگر يك خارجه امور وزارت جايگاه در ؛دارد ديگر قدرت يك دانشگاه، استادي جايگاه در ؛دارد قدرت نحوه

  است؟ چگونه مناصب ساير بين نسبت منصب است؟ منصبي چه به منسوب. دارد قدرت

 تنوع در شما كاراييتغيير كند،  كه سطحي هر در و زديم مثال سطح سه در را وامكان تغيير آن مقياس

 دوم سطح در ،ندارد را مقياس اول سطح در طرح قابليت كه مسائلي :ديگر مثال باز. رود مي باالتر خيلي

 قرن يك به فرضا اگر. جديد تحقيق شرايط در جديد، مسائل و موضوعات يعني كند؛ مي پيدا طرح قابليت

 در و كرديم مي مسير طي پا چهار با بايد, برويم خواستيم مي تهران و ري به قم از كه وقتي, برگرديم قبل

 عبور يخبندان و سربااليي آن از سرما فصل در بتوان تا مي كرديم عوض را ها اسب نعل بايد نعلبندان ي گردنه

 الزم نيست. هم چرخ زنجير هواپيما براي اما ببندند چرخ زنجير بايد ها ماشين گوييم مي امروز ولي. كرد

 و پروانه تسمه شمع، پالتين، ماشين، با سفر هنگام مثالً}تغيير كرده است{ , كنيد مي طرح كه را مسائلي

 هم سيلندر و دلكو و دينام تا كنيد مي كنترل چنين هم. باشيد داشته خود همراه را ديگر ضروري چيزهاي

 گفتند مي, نبود طرح موضوعات آن براي مسائل اين, بود چهارپايان با مسافرت كه وقت آن اما. باشند سالم

, شود مي عوض كه مسائل اين .باشد داشته رفتن براي جان و نيرو. است سرد هوا چون نباشد بيمار چهارپا
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. بيشتر است باشد، تر وسيع مقياسي كه دامنه اش در موضوعات تنوع  لذا. شود مي عوض نيز آن موضوع

 و اراده تأثير شدت. يابد مي ارتقاء هم آن «ارتباطات نظام» و كرده پيدا افزايش ،«كثرت ظرفيت» بنابراين

 .است توسعه دوم تعريف در اين. .... آن فعاليت ي دامنه و شود مي بيشتر هم آن خواست تأثير نفوذ

 در برتري ؛ يعني«موازنه» طريق از ؟نمود كنترل توان مي چگونه را «مقياس تغيير» گوييم مي سوم تعريف در

 نظام با رويارويي و موازنه در نظام، دو «تأثيرِ قدرت راندمان» يعني نگي.فره و سياسي اقتصادي، ي موازنه

 .شود مي شناخته ديگر

 در آنها سياسي ي اراده نفوذ يعني -كنيم  قبول را حرف مجبوريم بيشتر ما آيا است؟ چگونه سياسي ي موازنه

 بلكه نگوييد طرف دو بين را آن البته كنند؟ قبول را ما حرف شوند مي حاضر بيشتر آنها يا - ما گيري تصميم

 در «ايران سياسي ي توسعه» نسبت بگوييد و كنيد مالحظه ( راكل در نظام دو عمل برآيند) منتجه يك

 دارد؟ نسبتي چه آمريكا نظام - مثالً – گيري تصميم توسعه نسبت يا و دارد؟ سهمي چه جهاني گيري تصميم

به نسبت،  آيا گذشته. سال 71 در مثالً ؛«روند» در يعني: گوييم مي چه؟ يعني ،«دارد نسبتي چه» گوييد مي

 منزوي مرتبا افزايش داشته و ايران« آمريكا تأثير سهم» يا است داشته افزايش «ايران تأثير سهم» روز به روز

 بر اندازه چه است؟ بوده چه ما فرهنگي واردات و صادرات يعني ؛فرهنگي ي موازنه مسئله در هكذا است؟ شده

 است. طور همينهم اقتصادي  امور در ايم؟ پذيرفته اثر اندازه چه آن از و ايم گذاشته اثر جهان فرهنگ

, برويم باالتر موازنه ي كلمه از اگر يعني دهد؛ مي نشان نيز را ديگر چيز يك است موازنه سطح كه سوم سطح

 حكومت» گر نشان ديگر، طرف ازاما  است مقياس در ي توسعه ي شاخصه طرف، يك از موازنه كه گوييم مي

 يك در كرديم مي ايجاد كه را حوادثي ايم و داشته سهمي چه «حوادث حدوثِ» در. است «مكان و زمان بر

 كه است دهبو يبزرگ حادثه اينكه يا و است بوده كوچك حادثه خود آيا خير؟ يا است بوده خاص گيري جهت

 در فعال حضور و بوديم مسائل مُحدِث نسبت چه به ما بنابراين است؟ شده ايجاد مقياس در تغيير براساس

 ما تعريف اين ايم؟ بوده جهان از منفعل و مستحدثه مسائل گوي پاسخ ،هم نسبت چه به و يما داشته منتجه

 .توسعه براي
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 سهيم جهان در( زمان بر حكومت يعني) توسعه در ما كه گوييم مي, كنيم حساب نحوه اين به ما اگر حال

 مطرح مسئله يك عنوان به آمريكا براي ايران اكنون هم. است رفته باال مرتباً هم تأثيرمان نسبت و بوديم

 تكنولوژي» يك ايران يعني كند. حل را آن است نتوانسته آنها اقتصادي تكنولوژي كه اي مسئله شود؛ مي

 محور تواند مي يعني بدهد؛ قرار تصرف مورد را آنها اقتصادي تكنولوژي پذيري آسيب تواند مي كه دارد «انساني

 به را جهان مردم عمومي تمايالت نسبت، به و بدهد قرار پذيرند آسيب آنها كه جايي همان در را گيري نشانه

. بيايد حساب به خطر يك جهان، مردم ميان در سياسي اعتبار نظر از دشمن براي و كند جلب خودش طرف

 مردم براي تا باشيم ساخته آلمان مانند خاصي ابزار اينكه معناي به نظامي تكنولوژي و نيرو طريق از ما

 را ما مردم است شده باعث كه ايم برداشته را پرچمي بلكه ؛ايم نكرده عمل بشود هراس و رعب ايجاد جهان،

 و اعتماد توسعه» از سخن بلكه. نيست كار در خوف، از صحبت اصالً لذا بيايند؛ ما طرف به و داشته دوست

 .«ترس يا اسارت» توسعه نه و است «تمايل

 و نهاد به تبديل ميزاني چه تاو  است؟ نشده «ساختار و نهاد» به تبديل حركت، اين چرا كه كنيم مي سؤال

؛ زمان بياورد وجود به تاريخ در را خود فرهنگ انقالب، يك كه وقتي تا :است اين جواب است؟ شده ساختار

براي  ،شود مي ناميده جهان دمكراسي مادر كه انقالبي اين ؛بكنيد فرانسه كبير انقالب به نگاهي شما. مي برد

 ؟ه استبرد زمان چقدر, اقتصادي نظام در چه و اجتماعي ساختارهاي در چه خود، دمكراسي ابزار ساختن

 نيروهاي زماني نگذشته است؛ بلكه جوانه هاي آن هم مشاهده مي شود. }در  ايران به نسبت انقالب فرانسه{

است و « نهاد» در حال تبديل به ،كميته امداد  و جنگ ميادينخيرات و  در آنها حضور و مساجد و بسيج

يا ستادهاي مردمي كه ايجاد شده؛ هيچ كس نداند، خودمان مي دانيم. ستاد نماز  .دارد خود را نشان مي دهد

؟! از چه طبقه اي از طبقات مردم جمعه آيا از ثروتمندان و دانشمندان تشكيل شده يا از عموم مردم انقالبي

}در  نظريه يك عيني اثبات و برداري نمونه براي را جدولي و بگيريد نمونه و شاهد بخواهيد شما اگرهستند؟!

 .بيابيد رابطه اين در توانيد مي را بسياري هاي نمونه, كنيد تهيه اين باره{
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 با غربي نهادهاي بين فرق كه شود مي مطرح يعني! جاست همين در بيشتر آقايان عمده اشكال( 7س

 ما در بسيج، كه چند هر مثالً. هستند دولت به متكي همگي اينها كه, است اين ما نظام در موجود نهادهاي

 غير نه و باشد مي مسلح است دولت تأييد مورد كه كسي آن واقع در اما ؛بينيم مي «مردم» دست در را اسلحه

 باشد زاب او ايبر ميدان بزند فرياد نظام عليه بتواند كه كسي: است بتحز بحث كه غربي نهادهاي برخالف. او

 در ولي. كنند كنترل و نظارت و دنكن تضعيف را دولت قدرت دنبتوان كهوجود داشته باشند  ساختارهايي و 

 !نداريم هم حزب نيم نام به چيزي حتي كه بينيم مي ايران نظام

 پشت مردم نباشد لعاد اگر كه گرفته  مسجد جماعت امام از داريم؛ عدالت مثل هاي ضابطه اينجا در ما( ج

 با مردم بين شديد عاطفي ي رابطهاين حزب، به  كه است «حزبي» به مربوط ما نظام. خوانند نمي نماز او سر

 نحوه چه علميه حوزه خبرگان و كالً مجلس جمعه، ئمها مساجد،ها نيازمند است.  سلول و واحدها اولين

 قبول ها تريبون اين اينكه يا! آيند؟ مي( ع)الشهداء سيد منبر پاي زور به مردم آيا دارند؟ مردم با ارتباطي

 ! باشد؟ حزبي تريبون كه نيست

 و باشد تكامل مسير در متحير كه است كسي براي حزبي چند نظام كه چرا نداريم؛ قبول را «حزبي» چند ما

 تفسير نظامهايي به را نظاممان بودنِ مردمي كه ندارد معنا. دانيم مي تكامل دار پرچم را «وحي» ما آنكه حال

 ييد بهبيا گويد مي است گيج كه كسي. است مخدوش ما نظر از تعاريف آن كه ببريم تعاريفي به و كرده

 از بلكه كنيم نمي جستجو مردم درون از هرگز را تكامل ما ولي! كنيم پيدا را راهي يك تا كنيم كمك همديگر

 و بوده پذير استدالل خودش اثبات موضع در بينش آن كه كنيم مي پيدا بينش يك از و آفرينش نظام درون

 خدا كه كنم اثبات خواهم مي من» بگويد و بشود پيدا كسي حوزه در اگر يعني كند. مي مبارزه به دعوت

 .كنيم مي مباحثه هم با بياييد قدمت بر سر و چشم! :گوييم مي؛ «نيست

 ديگر، عبارت به فرهنگ؟ مقام در يا باشد تصميم و عمل مقام در «دمكراسي» بايد آيا كه اينجاست مهم نكته

 طور همين هم فردي عمل در. باشد مي مضر جايگاهش غير در اما ،است مقدس خودش جايگاه در «ترديد»
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 بوده مطرح بيماري يك عنوان به كه است وسواس همان العمل، حين ترديدِ شناسي، انسان مباحث در, است

 .دارد دنبال به را رفتار در ناهنجاري و

 .... )قطع نوار( «توسعه» از ما كه است اين مطلب ترين مهم پس

 هم اش نتيجه كه شود مي تعريف «ماده خواصّ» نفس با ارتباط در....خدا نداشته باشد و مساله تكامل هم  

 }تعيين مي شود{. آنها خواست و مردمخود  توسطبايد  قانون، طبيعتاً ،باشد اين اگر! است؟ يپوچ به رسيدن

 خودش براي را هدفي ولي, كند مي پيدا كثرت تنوعش و سرعت مردم رواني تالش افزايش ديگر عبارت به

 توسعهبلكه  بياورد؛ تواند نمي را آرامش هرگز يعني خودش؛ شدن «شديدتر» جز كند تعريف تواند نمي

ما  ولي شود مي شديدتر تقيّداتآن  در شتحرك وخود  تقيّدات بشر در. دهد مي نتيجه را اسارت و اضطراب

 .كفار براي اال يمدان نمي تكامل تعريف را هرگز اين

 سري يك بحث به و گرفت فاصله و عملياتي كاربردي از مسائل و بود نظري مقدارياين مباحث، ( 7س

 را... و انساني كرامات و توحيدي بيني جهان شما گويند نمي آقايان كه بود اين من عرض. كشيده شد مفاهيم

 هم روحاني فرضاً كه است هايي انسان همين سر ما بحث بلكه. نداريم بحثي اينها در اصالً كه چرا كنيد؛ رها

و دو جناح روحانيت مبارز و  رسيدند حكومت به وقتي ولي اند خوانده درس هم ها حوزه همين در و بوده

 شما فرمايشات رسد مي نظر به لذا! اند شده همديگر هالكت به حاضر حتي روحانيون مبارز را ايجاد كردند،

 بايد. باشيم داشته توسعه از «عملياتي تعريف» بايد اينها كردن پياده براي اما, است مفيد كردن بحث براي

 در نفر يك اگر چرا! بكشند؟ فرياد خودشان سرنوشت گيري تصميم با ارتباط در نبايد مردم چرا بگوييم

 نظري مفاهيم روي پس شود؟ مي روبرو «اخراج» مسئله با احياناً كند اعالم را خود مواضع بخواهد مجلس

 را دانشگاه قادريم حتي كه داريم گفتن براي زيادي حرفهاي خصوص اين در نيز ما خود و كرد بحث توان مي

 هستند توحيدي بيني جهان داراي اينكه عين در روحانيت، از گروه7 يا حزب7 چرا ولي. كنيم سالح خلع نيز

 دارند؟ اختالف حد اين تا يكديگر با
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 نيست طرف دو براي گيري تصميم كه نبوده اين هرگز ،اختالفات اين علت كه است اين است مسلم آنچه( ج

 اگر لذا. است جوان هنوز ما انقالب نداريم و «سازي نظام منطق» هنوز ما كه است اين قضيه تحليل بلكه

 كار خواستند مي مقياس و منطق يك با «مبارز روحانيون» و «مبارز روحانيت» و داشتيم سازي نظام منطق

 . كردند نمي پيدا اختالف همديگر با هرگز بود، «نگري جمع منطق» هم منطق آن و كنند

 خونريزي چقدر پيروزي، و سلطنت بر غلبه از و بعد فرانسه كبير انقالب در قضيه: طرف آن از اي نمونه اما و

 سيزده مگر كنند؟ نمي چنين چرا اينجا اما. كردند مي سالخي را همديگر احزاب روز هر وجود داشت؟ دروني

چرا در سيزده سال اول انقالب چنين اتفاقي  بود؟ نشده مهيب خونريزي دچار فرانسه ناپلئون، از قبل سال

 تر شرعي و بهتر ببريم پيش صورت اين به را كار اگر آيا كه است جزيي اختالفات اختالفات، حداكثر نيفتاده؟

 روحانيت ولي است ترشرعي  ،باشد مستضعفين نفع به اگر گويند مي مبارز روحانيون صورت؟ آن به يا است

 جديد نظر تجديد و دقت ،فقه در بايد گويند مي آنها. است شرعي و بهتر باشد فقه با مطابق اگر گويد مي مبارز

 .پرداخت امور ي اداره به جديد ابزار با بايد گويند مي اينها ولي بكنيد

هم، }به نسبت زمان الزم  االنتا  كه هستيم نارسايي دچار «فرهنگي ابزارهاي» در االن ما بنابراين

 كه بينيد مي ،كنيد رجوع غرب به شما اگر آنكه حال و. است براي{توليد ابزار فرهنگي، زمان كوتاهي گذشته

 ،«قدرت توزيع» بتواند كه ابزاري ما نظر به پس. اند گذرانده طوالني زمان چقدر فرهنگي ابزار توليد براي

 انظار هماهنگي وسيله و تحويل دهد ،اعتقاد و دين براساس را «فرهنگي اعتبار توزيع» و «ثروت توزيع»

 هاي درگيري شاهد كه است همين خاطر به و. است نيامده بوجود اسالمي جامعه در هنوز, بشود مختلف

 خدمت ميانجي آقاي روزي را؛( ره)خميني امام كند رحمت خدا. هستيم آن عناصر از بعضي درون در سطحي

 طرفدار را ما و گويند مي بد مدرسين جامعه و نگهبان شوراي و ما به كه بودند گفته و رسيده ايشان

 و برو :بودند فرموده( ره) خميني امام. نيستيم طوري اين ما كه دانيد مي خوبي به شما, دانند مي مستكبرين

و آمديد و داريد با  هستيد زنده هنوز شما ولي. رقيب را مي كشند ديگر، هاي انقالب در كه چرا! كن خدا شكر

 واقعا اينطور است. !من صحبت مي كنيد
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 كه زماني در انقالب، از سال يازده گذشت از بعد شما كه چرا نيست؛ ساختاري يا و سياسي نقص ما، نقص لذا

 صلح پذيرش مسئله در يا و. شود مي خبر چه كه بينيد مي او جنازه تشييع براي رود مي دنيا از آن رهبري

 حالت اين خالف عراق، در كه ديديد ولي. برنياشفتند و نكرده كاري طلب اظهار گاه هيچ مردم كه بوديد شاهد

خوب عنايت كنيد كه اين نكته حساسي است: بعد از  .كردند شورش بعثي دولت عليه بر و گرفت صورت

منافقين در ايران  پذيرش قطعنامه، چون تحليل خارجيان اين بود كه مردم اعالم طلبگاري مي كنند؛ حضور

 بيان داريم كه است هشناسان جامعه مهم هاي تست اينها باعث اقبال مردمي به آنها پيش بيني مي كردند.

 است طبيعي, شود مي داده صلح اعالن باره يك به ولي است جنگيده سال هشت ملت، يك يعني كنيم. مي

 را موجود خفقان اصطالح به جو ما اگر كه كردند مي تحليل لذا. كنند قيام حكومت، عليه مردم بايد كه

 آنها دور بالفاصله مردم, كنيم روانه كشور داخل به «دار پرچم» عنوان به را كسي مرز، خارج از و بشكنيم

 منافقين به يكپارچه حضور با مردم همين چگونه مرصاد عمليات در كه بوديم شاهد ولي! شوند مي جمع

 .؛ بجاي آنكه دورشان جمع شونددادند نشان منافقين مقابل در را عظيمي يكپارچه حضور يك و كردند حمله

 .دارند حضور مردم ايران در كه ندارد شك كسي يعني! نيست هم اينجا در اشكال ببخشيد( 7س

نظام ما اين را مي  .دبزنن فرياد مردم كه بپذيريم توانيم نمي نما سياسي نظام درما  نه! عرضم اين است كه( ج

 داريم و توسعه و تكامل به اين معنا }يي كه شما مي گوييد{ نيست. توسعه }تعريف از{ ما گويد.

  ...دهيم مي ارائه ديگري معناي به را توسعه ما يعني( 7س

 .يي كه آنها از توسعه دارندمعنا بر شده غالب نسبت به و اين معنا( ج

 و است گونه اين جامعه در موجود جو چرا كه بود اين سؤال اما است؛ ديگري چيز غلبه، مسئله البته( 7س

 جايگاهي معني اين اصال ما ديدگاه در داديد جواب عالي حضرت كه باشد حزبي چند نظام پذيراي تواند نمي

 يا است اول معناي از تر وسيع دهيم مي ارائه ما كه را معنايي آيا كه شود مي مطرح دوم بحث بعداً بله. ندارد

 خير؟
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 از دارند، آنها كه را آنچه بگوييم خواهيم مي ما ديگر عبارت به. باشيم داشته هم نبايد}چند حزبي{  يعني( ج

 !«گويند مي قزي عمه اي گربه هر به» عوام قول به كه آنهاست بيچارگي و سرگشتگي

 ندارند؟ واحدي اصول آيا( 7س

 صدد در و ندارند غيره و تاريخ و جهان و هستي براي تعريفي اصالً بلكه, ندارند واحدي اصول تنها نه( ج

 . )قطع نوار(بگويند چيزي و كنند تجلد هم خودشان نداريِ اينبر  كه آيند برمي

 دارد ايران نفع به نسبت به جهاني حوادث يعني هست؛ افزايش به رو اش توسعه در ايران حضور نسبت به

 مردم و باشيم آورده را تري عقب چيز يك ما كه ندارد اغفال قابليت گونه اينبه  بشري وجدان و چرخد مي

 دموكراسي ؛شناسند مي هست استكبار مبناي بر كه را غرب آزاد اقتصاد جهان مردم. ندهند تشخيص جهان

 تميز مي دهند. )قطع نوار( خوب همرا  آن مبناي بر

 دچار بياوريد، تصميم در را ترديد اگر است؟ ميمتص از قبل يا ؛است ميمتص ازبعد  و لعفال حين ترديد 

در  فرهنگي مختلف تبامك ما. باشد تفحص در ترديد بايد، باشد ميمتص از قبل ترديد اگر شويد و مي وسوسه

 بحث مورد را يخاص اصل اتتتحقيق درنبايد  شما گويد نمي ديگري به كسي هرگز ولي داريم حوزه داخل

« پويا فقه» اگر. دباشي كرده اثبات را اش اصولي اصل بايد ،شويد اجتهاد مشغول خواستيد اگربله!  دهي. قرار

 -كارش را اثبات نكرده باشد  رياضياتِكسي  اگر يعني –باشيد  نكرده اثبات را اش اصولي اصل و شد

 اگر ؛مكن بحث درباره رياضيات اين كار مخواه مي آمديد و گفتيد اصول خود سراغ اگر ولي .دنپذير نمي

 قبول د،كني بحث آن  ريشه بارهدر دبخواهي اگر فلسفه در. گذارند مي احترام شما به هم خيلي دباشي مؤسس

 مشخص را رابطه و دهيد تغيير را اش ريشه دبتواني اينكه بدون دكني انكار را اي مسئله دبخواهي اگر ولي است

 .شود نمي پذيرفته د،كني

پايان                                                                                                                  



 





















































































































































 





 

 

 

 

 تساوي و صلح توسعه، مفاهيم بررسيتدوین 

 اسيسي علوم پایگاه بعنوان تساوي ، صلح توسعه، مفاهيم بررسي: موضوع

01/8/47 

 1جلسه: 

 

 )بدليل نقص در نوار، قسمت پررنگ، بدون نوار ویرایش شده است( 

 ساخت زير ابتدائاً يک بايد «تساوی» و« صلح» ،«تکامل» عنوان به اصلی محور از سه برای بحث

باشد؛ يعنی  محقق شده موضوع سه اين در تبلور آن زيرساخت که شد قائل برای آنها فلسفی

 محورهای آن که هستند فلسفی محورهای بلکه نمودی برای نيستند اصل موضوع، سه اين نفس

 را تعاون تکامل، با متناسب تعريف شود و تکامل بايد دهند. تحويل را نظام يک بايد، فلسفی نيز

 تعاون، و انسجام و همبستگی نظام تعريف کرد و –خرد  مقياس در و نه - بزرگ بسيار مقياس در

 و زبان و نژاد و جغرافيايی تنوع حفظ با است؛ بشر تعاون شاخصة صلح را تعريف کند. چون صلح،

 إنا» کرامت: و برتری منشأ نه شوند و شناسايی و بندی تقسيم منشاء توانند می که خصوصياتی

 بحث محور .«أتقاکم اهلل عند أکرمکم إن لتعارفوا قبائل و شعوبا جعلناکم و أنثی و ذکر من خلقناکم

نبود؛  اختالفی هيچ بودند و زبان يک و رنگ يک همه انسانها اگر که: باشد در اينجا بايد به اينگونه

مثال اگر  زيادی بوجود می آمد. مشکالت اجتماعی فراهم نمی شد و نظام اساساً امکان ساخت

فرض شود، اگر کسی مدارک اجتماعی خود مانند شناسنامه را عوض می کرد؛ « تساوی مطلق»

نوع حجتی برای اثبات هويت خود و زن و  هيچ هم می ريخت و اجتماعی به روابط کليه حدود و
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 نظام تنظيم برای تنوع، و اختالف فرزند، قابل اقامه نبود و وسيله ای برای تمييز باقی نمی ماند. لذا

 اجتماعی، امری ضروری است.

 ارگانيزه»امکانِ الزم است تا  روحي و ذهني حاالت تا بشر ظاهر از مقوله ایست که وجود آن،« تفاوت»  

 ظلم يا عده به ، حتماًنبود «ذهني تفاوت» وجود داشت اما ظاهري تفاوتهاياگر  حتي .شودفراهم « کردن

 . البتهپذیرد مي را« موازنه» ،نظام و سيستم بلکه پذیرد نمي را« لقمط تساوي» ،نظام مشاغل چون ؛شد مي

 فرد از اگر حال .باشد ناهماهنگ اگر ،شود ظلم منشاء هم مي تواند و شودعدل  منشأ تواند مي، هم نهازمو

 اختالفات همين عين دوباره رسيد، 011به عدد  اختالف بعد از آن که» :بگویيم فاميل عبور کنيم و دربارة 

گفته  ملت یک همچنان که اگر این حرف دربارة وارد است اول اشکالِ هم باز ؛«شود تکرار دیگر فاميل در

 راد خواهد بود.دچار ای باز ،شود

 در کردن ارگانيزه تا رود پيش جا همه و مناطق و نژادها و زبانها و رنگها و ملتها تا باید تنوع این بنابراین 

 ابداً اختالفات، این بعد از فراهم شدنِ امکان ارگانيزه کردن، نکتة مهم آن است که .باشد ممکن عالي سطح

« تولي و والیت» به و اختيار مالإع و تقرب به برتري بلکه« مکُاقأت اهللعندَ مکُکرمَأ نّإ»نيست:  برتري اساس

 ؟نه یا کند مي پيدا حضور ميزان همانبه  آیا ،ستاو اختيار در که اي زمينه در کس هر باز مي گردد. یعني

 چه به شدن ارگانيزه اما حال این سوال مطرح است که:« تنوع، ضروري است»به این ترتيب روشن شد که 

 تعاون» و بياید «تعاون» سوي به ،«تنازع و اختالف» بجاي حرکت بسوي تنوع یعنيارگانيزه کردن  ؟معناست

« صلح» به معناي هميشه آن، کالنِ مقياس دراست(  والیت و تولي همان ،حقيقت در)که  «سياسي امور در

 است.

 وحدت به را اختالفو  تنوع توان نمي هد به این معنا کهد مي را نتيجه« صلح فرهنگ» فرهنگي، امور دراما  

 و فطري باید نيز ممکن نيست بلکه یکتاپرستي یکتاپرستي بودنِ مجعول و« یکتاپرستي» با مگر رسانيد

 و والیت حقيقت» اینکه مگر دهد انجام را شخود کار دتوان نمي یکتاپرستي فطرت هم  .باشد «ورمفط»

 والیت نظام در .ستا پذیر امکان «الهي والیت نظام» در فقط «صلح» پذیرفته شود و لذا (واحد نظام) «تولي
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؛ اما در کندمي  ارگانيزهرا  نظام یک و دارد جریان واحدي والیتِ و تولي و ستا محور «واحد فاعل» ،الهي

 کافر سرّ مطلب در این است که .شود رها تنازع از تواند نمي کافر هستند و تنازع به مجبورنظامها، کفار  بقية

 يتولّ «ماده» بهو  پذیرد نمي را واحد حاکمِ ارادة ،کافر و خود بپذیرد؛ یعني عالم براي را وليّ یک تواند نمي

 پيدا مي کند.

 و این، درگيرند یکدیگر با که است «مادي ابتهاجاتِ متعددِ اوصافِ به تولي» نيز، به معناي ماده تولّي به 

 نظام در ،دروني و تلوّنِ تنازع این .دده مي افزایش را تنازع سپسو  کند مي ایجاد فرد در را اضطراب اولين

است و  مادي تنازع ،«جنگ» فرهنگيِ بناي زیر و به این دليل، شود مي تبدیل جنگها و تنازعها به اجتماعي

 کردن و هنجارب یعني است؛« ناهنجاریها از والیت نظام محيط پاکسازي» متالهين، براي جنگ الهي. تنازع نه

 است اما« کار کفار ماهيت» ،جنگ و ستيز و ناهنجاري ست. در واقعناهنجاریهاکردن، مالزم با حذف  ارگانيزه

است. به « ناهنجاریها با درگيري» است، استراتژیک است و آنچه براي ما تاکتيکيیک امر  حتما ما برايجنگ 

 صلح است. فرهنگ ،ایثار و عشق و پایدار صلح و متکامل سازيِ هنجارب بيان دیگر،

 خواستن است. در واقع خرج کردن دیگر براي نخواستن و و گذشتن و تقوا و رّبِ بر تعاون نيز« صلح اقتصاد» 

 است؛ همچنان که صلح با سازگار ما اقتصاد که معناست به این ،و امثال آن یهرّبِ وجوه و اهلل سبيل في

 است و محبت استيالي و عشق استيالي و صلح استيالي ،والیت نظام و آرمان صلح فرهنگ ،ما فرهنگ

 .ندهست سازي پاکيزه راه تنها، درگيریها

 است و در باالي آن، «ردخُ تعاون» آن، طرف یکاست که « در مقياس کالن تعاون» ،«صلح» بنابراین 

 -تغيير مي کنند  موضوعات در آن، که - کنيد نگاه تاریخي منزلت دراگر  قرار دارد.« تاریخي تکامل»

 دیگر عبارت به خواهد بود.« صلح» ،کنيممالحظه  کالن منزلت در خواهد بود و اگر آن را« تکامل و توسعه»

و  برآیند را صلح مطرح است و باید« صلح اقتصادي مبناي ،صلح فرهنگي مبناي صلح، سياسي مبناي»

 سياسي پایگاه یکداراي  یعني ؛ستا سياسي مبناي یک منتجة اوالً، صلح در واقع در نظر گرفت. منتجه

 به -و نه در فکر  –در عينيت  «اجتماعي تمایالت» شود و تعریف عشق و والیت و تولي به اگر سياست است.
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 و تولي و عشق) اجتماعي والیت نظام سياست، موضوع در صلح مبناي ، آنگاهکند مي بازگشت والیت نظام

 به عبد طرف از و عبد سوي به موال طرف از محبت جریان بود که بمعنايخواهد  (الهي والیت نظام والیتِ

براي  لذا و گر است جلوه نظام آن در صلح ،یدآ مي بوجود پایگاه این بر اجتماعي نظام وقتي ست.موالسوي 

 وابستگي و تعلقهابه این ترتيب، . داد نشان را «تولي و والیت محبتِ جریانِ» این باید ،صلحسياسي از  تعریف

تعلق  ست وباالسوي  به پایينبه حرکت  ، مربوطزمانيکه تعلق  مکاني مطرح است و زماني شدیدِ هاي

( ره)خميني امام به نسبت مردم که اجتماعي اجابته مانند است. پایين سوي به باال مربوط به حرکت ،مکاني

و بر فراز جنازة ایشان و بر دوش آقاي ناطق  رفتند دنيا از نفر هشت ،او صندليِ رويبر  که تا حدي ؛داشتند

 خميني امام با تنازعي ،کس هيچ است و نه تنها صلح مبناي ،این نوري بود که چند نفر دیگر جان دادند!

 وابستگيو  اینهاست دلدادة ،او هم و ندهست او دلدادة اینان هم .دنکن مي ي اوفدا را خود کهبل ندارد،( ره)

 تمایالت به سياست اگر پس است. صلح سياسيِ پایگاه و همين، ندارد وجود تنازع اصالً است و شدید بسيار

 است.« والیت نظام» عينيِ صلح، پایگاه ،شود همالحظ والیت و تولي در تمایالت شود و تعریف

 را «متفرقه اله» که منطقي نه و کند مي تمام را چيزي چنين که است منطقي آننيز، « صلح نظري پایگاه» 

 به و ميکند پيدا جریان« و کاربردي نظري نسبيتهاي کيفيت» در والیت نظام همين . یعنيکند مي معرفي

 و نظري هاي نسبيت و (تولي و والیت یا) سياسي تمایالت همين سپس .شود مي تبدیل «صلح فرهنگ» یک

 پيدا حضور «اقتصادي اجتماعي مقدورات مصرفِ توزیع، ،توليد نحوة» در راه همهمب (،فرهنگ) یا  کاربردي

 اقتصاديِ مبناي» و این، دهند مي نتيجه را تقوا و رّبِ بر تعاون و اهلل سبيل في مال صرف و «ایثار» و کنند مي

  است.« صلح

 و کنند احترام هم به« مادي طمع و خوف» اساس بر باید ناهنجار است و «سياسي مبناي» ،مقابل طرف در

 جامعه به سودي هيچ نيز، عينيت در هستند و« تنازع فرهنگ» ، دچارفرهنگ در .دارند نفاق ،باطن در لذا

بلکه  ندارد معنا کفار دستگاه در الحسنه قرض خود را معين کرده باشند. مثالً سهم قبالً اینکه مگر دهند نمي

 اضافه تا دهد مي جامعه بهرا  چيزيو  کند مي خرج اصالً و مقدار سودي که بر پول مي آید، دنبال مي شود
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 براي جدید ثمرة ایجاد و «استثمار» دنبالبا جامعه است و به  تنازع حال در یعني .بستانداي را از جامعه 

ها و  شاخصه و گردند مي باز واحد ریشة یک خود به کنه در که معين شد مبنا سه بنابراین. ستا خود

 آن. دندهمي  نشان «اقتصادي محصوالت فرهنگي و تعاریف سياسي، گيریهاي موضع» در را صلح نمودهاي

و  هاارساخت. سياست صلح یعني 0: گرفت قرار قسم سهاین  مبناي که بود والیت و تولي جریان ،واحد مبناي

 مي تعریف مدیریت نظام در کساني کرامت حفظ و عتواض اساس بررا  مدیگره به جامعه ارتباط که وابطيض

 را معرفتي باید، صلح فرهنگ. 2 .کند نمي برقرار تحميل و تحقير و استکبار اساس بر مردم را مشارکتو  دکن

 را ایثار صلح، اقتصاد. 3 نباشد درگير همدیگر این دو با نظامو  باشد يمتولّ واحد وليِّ به که دهد تحویل

 .دهد مي نتيجه

 درگيري و ناهنجاري به« جنگ»است و « انساني روابط اجتماعيِ هنجاريِب» ،کوتاه تعریفدر یک  صلح

 جهت در ناهنجاریها با درگيري . در این صورت،خواهد مي را غير حذف یک، هر در آن، که معرفي مي شود

 بر ضد کند مي جنگ ؛ یعنيباشد «اسالمي صلح» باید آن، پایگاه که است« اسالمي جنگ» هنجاري،ب ایجاد

 است: اي ریشه و پایگاه ، دارايتعریف این . البته باید توجه داشت کهخواهد نمي را «هنجاريب» که کسي

را نتيجه مي  عشق و تولي و والیت ،«تمایالت هنجاريِب» ؟باشند داشته ارتباط همدیگر به چگونه تمایالت

 حرص، ریا، نفاق، هم، به نسبت اعتماد عدم و اطمينان عدم یکدیگر، از خوف ،«تمایالت ناهنجاريِ»دهد و 

  موجب مي شود. را  حسد و ...

به نظر مي رسد این مباحث، براي کسي که بدنبال تنظيم فلسفة علوم سياسي است، مناسب خواهد بود. در 

 ،سياسي» تعریفي ارائه داد و براي ابعادِ« تساوي» و «صلح» ،«تکامل» از یکاین زمينه، ابتدا باید براي هر 

 به ما» یک که در هر سه تعریف، تعریف شکل بگيرد 1هر یک نيز تعریفي معين کرد تا  اقتصاديِ فرهنگي

« بهنجاريِ روابط اجتماعي»وجود داشته باشد. مثالً « متيازالا به ما» یک و در هر یک تعریف،« شتراکاال

را نتيجه مي « سياست صلح»جاري است و « تمایالت»بعنوان تعریف صلح است که این بهنجاري، گاهي در 

 از وري بهره و استفاده» در را تبيين مي کند و گاهي« فرهنگ صلح»است که « مفاهيم»دهد و گاهي در 
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 و)الهي(  هنجارب براي این امور، نمونة بتوان باید را شکل مي دهد. البته« اقتصاد صلح» است که« مقدورات

 )الحادي( معرفي نمود.  نابهنجار

و طبقه بندي توصيه مي شود، تحقير و تحریص نسبت به مقام است  اجتماعي مشارکت که براي اخالقي مثالً

 «وليّ» ، یا«سرسپار» و «سرپرست»یا  ،«سرسپاري» و «سرسپردگي» بين رابطه یعني یا ایثار کردن مدیران؟

 نظام درارائه کرد؛ مثالً این رابطه  اسالمي براي این رابطه، تعریف باید ؟است اي رابطه چه «متوليّ» و

است ولي حب دنيا در رابطة الحادي، منشأ تنازع است و نه  استوار «محبت» بر، «خوف»بجاي  ،اسالمي

 باشد چون وجود داشته نباید بمنص سر بر طلبي و تشاحّ ریاستریاست،  سرو رقابت بر  تنازع در واقع تعاون.

 و مبر اث تعاون» با« تقوا و رّبِ بر تعاون»اساساً فرق  .تفاوت دارد «قدرت به نسبت تنازع» با «خدمت بر تعاون»

 براياست اما در اسالم، همکاري  غير چاپيدن براي ،کنند همکاري با هماگر  دزدها، است: همين« عدوان

 غير است. به خدمت

 یعني مصرف محقق مي شود؛ توزیع، توليد، در اطالع انتقال و محروميت تحميل ، با«مفهوم در تنازع»اما  

و مصرف و  اطالعات توزیعدر واقع  عموم. نفع به نه است و خاص عده یکبه  مخصوص ،توليدي سفارشات

 اوالاسالم  .نيست اسالمي نظام در چيزي يننچ که حالي در خاص است؛ ةعد یک خدمت دربکارگيري آن، 

 که این دسته از اطالعات، کند مي میحرت ، اخذ اجرت بر آنها رااطالعات از دسته یکعالوه بر ایجاب تدریس 

هم، اخذ  روبناها در کند. مي مشخص را (فرهنگي مباني )یا «اقتصادي فرهنگي، سياسي،» اطالعاتِ پایه هاي

 نفعبراي آنها  که است تا جایي که رساندن هر خبري به مسلمين ممنوعقرآن  و فقه ریستد براي جرتا

  الزم است.... مسلمين وليّ، بر باشد داشته
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 سياسي علوم در فلسفي نظر از تساوي مفاهيم بررسي

00/8/47 

 2جلسه: 

 

 سطح در يکمّ تساوي»شکل است:  سه شود که خود در مي تعریف «يکمّ»در سطح  گاهي «تساوي» 

. «تکاملي اختيارات سطح در کمي تساوي ؛(مدني اختياراتمدني ) سطح در يکمّ تساوي ؛(فطري) طبيعي

 طبيعي وجود نحو بهو قبل از آن، آیا این تساوي  کرد ایجاد انسانها ميان دررا  يکمّ تساوي توان مي آیاحال 

 در چهره است. اختالف حذف کل آن،ش ترین سادهکه  محض يِکمّ برابريِ یعني دارد؟

 و ذهني، فيزیکي،» ارگانيزمِ و جسمي سطوح کليه در دیگر، ميزارگان با ارگانيزم یک هاي اندام)قطع نوار(  

 .«رواني

 نيستند اراده دارايهمانند انسان،  که اشيایي در حتي «مطلق تساوي» ضِرف :که دارد وجود دقيق بحث یک 

. است واقعي غير و تخيلي فرض یک بياورند؛ وجود به را بزرگ تاریخي و اجتماعي نظام یک خواهند نمي و

 نمي را آن نظائر و ترکيب ،تغيير، تغایر گونه هيچ نهایتاً ودر مي آورد  اوصاف تساوي از سر مطلق تساوي

 و نفي از ،تجریدي صورت به که است ذهني مفهوم یک مطلق تساويِ فلسفي، مبناي نظر از بنابراین. پذیرد

 «مطلق بسيط» جزچيزي  تواند نمي آن محکيّ و آید مي دست به «تعدد و تنوع و ترکيب و تغایر» سلبِ

 .ندارد سازگاري« مطلق تساوي» با «دتعدّ» ؛ یعنينيست بردار دتعدّ که باشد

 مي پيدا «نسبت» یکدیگر به ،مختلف خصوصيات و مشترک اصول :گویيم مي فلسفي بناي زیریک  از پس

 مي سخن مطلق تساوي از که شعارهایي به این ترتيب،. سازند مي قتحقّ قابل را «کيفي تساويِ» و کنند

 تکوین نظام و طبيعت فطرت در ند؛ بلکهباش داشته يجایگاه دنتوان نمي اجتماعي حقوق در تنها نه ،دنگوی



032  ···························································································································································  

 

 با اندیشانه ساده اي مقابله «مطلق تساوي» توهمِ و پنداردر واقع . داشت دنخواهن واقعي جایگاه هيچ نيز

 و استکبار دليل به یعني ؛است «ناروا امتيازهاي» به «تفاوتها»تبدیل  است و منشأ این گمان، اجتماعي مظالم

 نموده و تغيير «امتياز» مفهوم اگر اما .گردید طرح آرماني شکل به «امتيازي گونه هر نفي» بود که ستمگري

 امري طبيعتاً کند، مي معين را «وظائف در اختالف» که «مسئوليت در اختالف» شود؛ تبدیل «مسئوليت» به

 .داردپایگاه  ،تکامل در هم و مدني حقوق در هم ودارد  فطري پایگاه هم که است ضروري و معقول

 دیگر طرف از و ،«انسان تکوینيِ و فطري توانمندیهاي وجودِ» به طرف یک از نيز، را خرد حقوق اگر در واقع 

 را «کيفي تساوي» باید ،مدني حقوق در انسان که گردد مي واضح ؛دهيم بازگشت «اجتماعي تکامل نظام» به

 يامعن به بلکه نيست مطلق صورت به اختالف حذف معناي به عدل ،دیگر عبارت به. گردد جویا «موازنه» در

 ءعطاا او به فطري صورت به که است مقدوراتي نسبت به ،کس هر مسئوليت. است تجاوز و ستمگري حذف

 تنوع. گردد دیگران به تجاوز منشاء نباید امر این و دگرد آن پذیرايِ بایستي «اجتماعي موازنة» و است شده

 تواند نمي ،«وحدت» به شدن تبدیل جریان در (نظام یک حرکات و آثار در کثرت یعني) نظام اوصاف در

  بدون

 ردخُ حقوق و نموده تبدیل وحدت به را کثرت که مختلفي سطوح بدون ،نظامي هيچ لذا. یابد واقعيت «مجرا»

 و بوده «مطلق يکمّ تساوي» مناديِ که تحریکي هرگونه و کند پيدا وجود تواند نمي نماید، لبد کالن به را

 را «اجتماعي نظام مختلف آثار گسترشِ به رو تنوع» نخواهد توانست ؛دنباش« تساويتعریف کيفي از » قادر بر

 به کالنحقوق  و کالن حقوق به خرد حقوق تبدیلپس . کند تبدیل وحدت به ،ساختار و مجرا یک طریق از

 .باشد مي ممکن از تساوي کيفي تعریف با تنها تاریخي، توسعة جریان

طبيعي است که  .توسعه کالن، خرد، تساوي :یمنيازمند «حقوق از سطح سه تعریف» به ،جهت این درحال   

 (،فطري) انسان یعني نمود؛ مي تعریف را حقوق پایگاه ،ياجمال صورت به «تکاملي مدني، فطري، تعریف»

 را يکمّ و کيفي تعریف اصلِ ها،آن در و کرده انتخاب نمونه سه عنوان به را (تکاملي)تاریخ  ؛)مدني( جامعه

 ظلم باو منفعالنه  العملي عکس و برخوردي نيست بيش توهمي ،يکمّ تساويشد که  معلوم و یمکرد مقایسه
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 و ظلم راه شود و تعریف کيفي به صورت تساوي که است آن منفعل غيربرخورد فعال و  اما. است استکبار و

 .تبيين شود و تشریح آن مکانيزم و نظام و ایثار و گذاري خدمت راه گردد و مسدود ستمگري

 که روشن مي شود؛ نظامي« موازنه نظام» مفهومِ ،«توسعه کالن، خرد، حقوق» سطحِ 3 طرح با سپس 

 هر در را اختيارات و وظائف حدود نسبتهایي را معين مي کند که و است نظام تنظيم بر حاکم معادالت

 در حضور» یعني. نماید مي تعریف تکامل، از وري بهره در افراد کلية حضورِ و تکامل با متناسب منزلتِ

 که گيرد مي قرار نظرگاهيبمثابه  ،«اجتماعي تکامل از وري بهره در حضور و اطالعدر  حضور ،گيري تصميم

 است که« عهوست حقوق» به «خرد حقوق» قوامِدر واقع . کند مي مشخص را «خرد حقوق تنظيم معيار»

 شود، تعریف تکامل پایگاه از نتواند خرد حقوق که صورتي در زیرا است؛« کالن حقوق»ميان این دو،  طریق

 است حقوقي ،تکاملي حقوق. خواهد کرد حذف و حقوق نامتناسب با خود را نيست بردار تعطيل تکامل قطعا

 توسعه با متناسب ،موازنهسطح  در زنان حقوقمالحظة . باشد سازگار کمال پيدایش با ،تناسبها موازنة در که

 گسترشِ و توسعه با نه آنها، محروميت و آنها حذف با نه است؛ بوده آنها اقتصادي فرهنگي، سياسي، حضور ي

 . مطلق تساوي طرحِ با نه و اقتصادي، فرهنگي، سياسي، حقوق از محروميت

باز  تکامل و پایة دیگر آن به فطرت به آن پایة یک که شد تعریفکيفي  کامالبه این ترتيب، مطلب بصورت 

اما بعد از  .است بردار انکار ،تکامل نه و ستا انکار قابل «مطلق تساويوهمي بودنِ » ،فطرتدر  نه. مي گردد

 هایي تناسب تساويِ» ،موازنه در تساوي و است «موازنه در تساوي»همان  کيفي، تساوي نفي این دو طرف،

 .ماست تعریف ترین مطلوب، این و شود مي خوانده کيفي تساويکه  است« باشد تکامل با هماهنگ که

 مي گویيم: ،تعریف شود خودش جاي در چيز هر به قرار دادن عدل این است که اگر تعریف نيز ترین ابتدایي

 با نهو  شود مي شناسایي «کمال» با منزلت و جایگاه یعني ؛است نظام تکامل با متناسب چيز، هر جایگاه

 هر به. }مي شود{« تکامل جریان در فطريِ پایگاه از عموم مشارکت»يء }که تطبيق آن در اینجا{ ش خود

 تابع، شيء کيفيتبر اساس آن،  باز مي گردد که نسبيت بحث به کيفيت در بحث حدّ ترین ساده ،حال
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تعریف « قرب به چيز هر نسبت» و زمان به است آن زمان تابع ،مکانو منزلت بمعناي  ستواجایگاه و منزلت 

 .را معين مي کند آن قدر مي شود که

بحث را شامل مي  سياسي ، تنها بُعدصنف فرد یا طبيعيقدرتِ  با متناسب اختياراتِ و وظایف حدود البته

 نيز ضروري است. اقتصاديو  فرهنگي شود و ذکر بُعد

 }احتماالتی در تعبير از مطلب که قابل جمع بندی نبود:{

 فلسفی است تکامل، يک تعريف با فطری منزلت هماهنگی

 .اش عينی تعريف. است آن فلسفی تعريف: س

  عينی تعريف: ج

 تکامل جريان در وری بهره بهينة

 .فطری مقدورات با وری بهره هماهنگی 

 پيچيده  اجتماعی، و فطری وریِ بهره هماهنگی 

  اجتماعی، روابط در جريان استعدادها نرفتن هدر به: ج

 روابط، در تنظيم اجتماعی مقدورات از گيری بهره بهينه

 اقتصادیِ که طبيعی منابع يا مقدورات و انسانی )يا نيروی مقدورات با اجتماعی روابط بهنجاری 

  شود(. می تعريف تنها

 و اجتماعي تکامل با هماهنگ اجتماعي اطالع توزیع، اجتماعي تکامل با هماهنگ اجتماعي مقدورات توزیع 

 اقتصادي فرهنگي، سياسي، پایگاه سه ،اجتماعي تکامل با هماهنگ گيري( تصميم توزیع یا) قدرت توزیع

 .شود مي تساوي براي
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 اجتماعي مشاركت

 اجتماعي مشاركت و آزادي حد

3413 

 1جسله: 

       

 در بايد كه باشد مي تشكّلها و شوراها بحث، قابل موضوعات: الهاشمي حسيني المسلمين و االسالم حجه

 احكام آنها تعاريف در. اجرا و گيري تصميم سازي، تصميم براي شود، ضرب اهداف و ساختار يا روش تعريف،

 اجرا نظام و گيري تصميم نظام تا گيري تصميم روشهايِ از ساختارهايش در. بخواهيد را ارزشي و توصيفي

. بشود خواسته آقايان از آن به نسبت دستوري احكامِ. بخواهيد را اجرا و گيري تصميم سازي، تصميم يعني

 كجا و كنند كار است مشروع كجا. شود معين اختيارات و وظايف حدود، محدوديت، و مشروعيت مالكهاي

 را امكاناتي يعني. دهد مي تغيير را عباد اختيارات اينها، تصرف تحت موضوعات. نيست شرعي و است محدود

 مثبتاشي و لوازم. دارد مثبتات و لوازم اينها. دهد مي قرار اي عده يك اختيار در را امكانات يا كند مي تضييق

 يا الواليه عدم االصل اصوالً نيست، جايز اي مرحله چه تا و است جايز اي مرحله چه تا آيا كه بخواهيد، را

 و اجتماعي حثييت پيدايشِ منشأ اينها، تصميم. غير حيثيت به نسبت و غير مال به نسبت الواليه؟ االصل

  سوم؛ قسمت در. بخواهيد آنرا شرعي مباني و ها مالك. شود مي ديگري حيثيت انزواي

 هست؟ منظورتان اجرا، يعني: پيرومند االسالم حجت



141  ···························································································································································  

 تعاريف، سوّم، قسمت در امّا. شد بيان كه بود همين اجرا و گيري تصميم سازي، تصميم گفتيم را اجرا! نه: ج

 باشد، مشروع تواند مي كه را هدفي البته. است بوده هدف و ساختار

 گفتيد؟ ساختار به نسبت را اجرا و سازي تصميم گيري، تصميم يعني: س

 .شود مي آن نهائي، غايت و حاصلِ اساساً كه باشد نهائي راندمان تواند مي كه هدفي بله: ج

 باشد؟ داشته برآيندي چه و چيست براي يعني: س

 و بينش يك و اجتماعي گرايش يك يعني. آورد مي بوجود را فرهنگ يك و اخالق يك حتماً اينها يعني: ج

 تصرفات يك است؛ ساده تصرفات از غير اين كه كند مي درست پرورش براي و عينيت براي را بستري يك

 محصول و تصرفات حاصل يك. است شان تصرف موضوع شد، گفته قبل بخش در كه دارد وجود موردي

. است فرهنگ يك پرورش بستر يعني. سازد مي را اجتماعي فرهنگ يك نهايي محصول در. است نهائي

 يك شدن وكيل. كند مي وكيل را نفر يك كند، مي كه گيريهايي تصميم بر عالوه كه است ساختاري خودش

 يك يا اندازد مي بورس در را جايي يك مثالً. گيرد مي شهر با رابطه در تصميمي يك. كند مي محدود را نفر

 يك ولي. دهد مي انجام مصاديق و موارد روي بر هايي تصميم و كارها يك. كند مي خارج بورس از را جايي

 مردم. شود مي فرهنگ نوع يك پرورش بستر كه هاست  انجمن و شوراها ساختار ايجاد كه دارد نهايي نتيجه

 . باشند آمد كار اينكه براي

 نظام يك در گويند مي آنوقت بشويم، اداري گويند مي بعد خوانند مي درس گويند مي كه نيست حاال مگر

 شدن مند عالقه كند؛ مي درست بستري يك كل در اين. شويم اي كاره يك بتوانيم تا برويم حزبي و شورايي

 هاي گونه به حتماً كه هستند انجمنهايي انجمنها، بين در. آرمانهايي و يك افكاري يك و اهدافي يك به

 بيان كه هستند پرورشي بسترهاي طبيعتاً كنند، مي تحريك را اهوا وقتي. كنند مي تحريك را اهوا گوناگوني

 ارضاي در را آرمانشان اي بگونه يعني. كنند پيدا نفر توانند نمي نگذارند، روي دست اگر اخالق؛ اوّل كنم مي

 انگيزش وسيلة اينها، اقتصادي، هويت و – طلبي عشرت نه – جنسي هويت ارضاي در و طلبي رياست

 بدهد قرار محور بايد يا انجمنها. دارد مادي نيازمنديهاي يك بشر. بكنند ديگري كار توانند نمي آنهاست
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 به گرايش بين مسابقه ميدان اينجا در. را دو اين از تركيب يا بشر معنوي نيازمنديهاي يا مادي نيازمندهاي

 تنظيم در ها، انگيزه تحريك در تري هماهنگ نظام بتواند كدام هر. شود مي باز ديني بي به گرايش و دين

 كه كساني امّا شود مي تر گرم دكانشان بدهند، ارائه جامعه و فرد معضالت حل به نسبت فكرها منطقي

 االن. لنگند مي كارشان در بكنند، كاسه يك را دانش و بينش گرايش، ديگر عبارت به بكنندة ارگانيزه نتوانند

 در تاريخي فلسفه بكند، ارگانيزه تواند نمي توكلي احمد روزنامة. كنيم مي مشاهده ها روزنامه در را اش نمونه

 بله بدهد نشان راه. بدهد تحويل گفته را آنچه كنترل و هدايت و پيشگوئي قدرت بتواند كه نيست او دست

 اكثريت هم، احزاب در. شود نمي ساز حادثه شود، نمي ساز مشتري خورد، مي «خِنِس »به بدهد تحويل

 باشد داشته اي بگونه را شان عيني و ذهني روحي، ساماندهي ابزار كه. بشود مالك تواند مي كسي را ها جوان

 دستگاه در. باشد روشن برايش جايش همه باشد معنوي هاي انگيزه با هست بنا اگر اش حركت در جوان كه

 عقب نكنند، درست اگر هستند ضيق در ديني، دستگاه در. هست آماده است، شده درست اينها مادي،

 كه موانعي امّا. كند ايجاد را عواطفي يك هيئات، مثل پرورشي تحريكهاي صورت به كه است اين افتند، مي

 يك در مردم. نيست جامعه مادي كردن ارگانيزه برابر مذهبي گرايشات عمق هست، كارها اين براي طبيعتاً

 عاشورا( در) ولي كند، مي قبول را شهوتراني. بسازد مذهبي عواطف و دين با كه شوند ذوب حاضرند ارگانيزمي

 آنها. باشد ضعيف او مذهبي عواطف نيست اينگونه. كند مي گريه هم كهف اصحاب فيلم پاي دهد، مي شربت

 شده داده شهيد شده، انقالب اينجا در كه بخصوص شوند، نمي موفق الئيك كشور مثل هم ما ضد طبقة هم،

 . .. و است

 با خواهند مي ابتدائاً اينكه همراه را آقايان ديدگاه كه كنيد سعي كه است اين كنم بيان خواهم مي كه را آنچه

 مخاطراتِ. بدهيد نشان هم را مخاطراتشان بدهند، خرج به انعطاف و بپذيرند را روز حوادث نرمشي يك

 قانون كه ندارد عيبي كارها ترتيب و تنظيم براي عُقال ميگويند. كنند مي حل آقايان را، آن حقوقي و دستوري

 رسد، مي ارزش و فرهنگ بستر به كه وقتي ولي. ندارد عيبي نباشد، شرع خالف قانون كه همين. كنند جعل

 نقش از كمتر ها انجمن و احزاب نقش كه كنيد تشريح خوب را مطلب اين شما. كرد خواهند مقاومت
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 حرف بيشتر دقت و تأمل با الاقل آقايان تا. ست ها روزنامه افكارِ اجتماعيِ حضورِ بسترِ بلكه نيست، ها روزنامه

 .بزنند

 الزم اش بررسي كه داريد خاصي حرف ها، تشكل از ممتاز شوراها، به نسبت آيا حال شكلها؛ به نسبت اين: س

 باشد؟

 ابزار و شوند مي درست احزاب از اكثراً افرادشان باشند، شده درست احزابشان اينكه از پس شوراها: ج

 ساختارهاي كه هستند دولتي نيمه ساختاري يعني. هستند احزاب همان اساساً هم شان اجتماعي فعاليتهاي

 قاعده، باالي و هستند انجمنها و احزاب قاعده، پائين. هستند وابسته آنها به هستند احزاب كه خصوصي

 بياورند، بدست بيشتري كرسي شوراها اعضاي براي باشد توانسته حزب يك كه ميزاني به. هستند شوراها

 حدود االن كه بدانيم بايد. زنند مي محكمتر را شان حرف جامعه در و است بيشتر شان اجتماعي نفوذ طبيعتاً

 تركيب احزاب، با اگر يعني. باشد محدود آينده در كه ندارد دليلي هيچ و است محدود شوراها گيري تصميم

 اجتماعي ارتباط وسايل و هستند دستگاههايي شوراها وجود و احزاب وجود جمعي، هاي رسانه كردند، پيدا

 عنداللزوم و دهند مي تغيير را مجلس قانون و كنند مي فراهم را جامعه نيروهاي بندي دسته امكانِ كه هستند

 راه تظاهرات بشود، درگير كه بكند صرف برايش كه شد حزبي اگر يعني. دهند مي تغيير نيز را اساسي قانون

 راه راهپيمايي توانست بياورد، بدست شوراها در را زيادي كرسي تهران در كه شد حزبي اگر يعني بيندازد

 ديگر حرف يك باشد، داشته عضو كشور سراسر در كه شد حزبي اگر. كند مي ايجاد درگيري روز هر بيندازد،

 كه ندارد معنا كرديم، تعريف «السالم عليه»معصومين و هيئات به را تشكلها ما اگر اينكه خالف بر. است

 زهرا حضرت به توسل انگيزه روي بر محورش. بگيرد دستور شيراز الزهرا هيئت از بخواهد تهران الزهراء هيئت

 را اش حزبي انسجامِ امكان ديگر كرديد، خارج مادي آرمانهاي از وقتي اصالً. گيرد مي قرار «عليها اهلل سالم»

 ائتالف اگر تازه و. شود مي منطقه يك هيئتات ائتالف اش، نهايي حداكثر. برديد اعتقادات روي و شكستيد

 يعني. بكند پيدا غلبه اسالمي ارزشي آرمان بر كه بدهند قرار اصل را آرمانهايي توانند نمي بكنند، هم بزرگ

 نمي ديگر زند، مي سينه به را ائمه سنگ كه وقتي. نداند شرع احكام به وابسته را خودش تواند نمي هيئت
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 خاصي تمرينهاي دارند، وجود هيئت در كه تمرينهايي در مخصوصاً. بدهد نظر روايات و آيات مخالف توانند

 را رفتارها آن ضد و. تاريخي شخصيتهاي رفتار برابر در كردن تواضع و خضوع يعني. است گريه تمرين. است

 يك. شود نمي گرم اصالً او هيئت نكند، گريه و نكرد پيدا توسل هيئت در اگر اين. بكنند بيان توانند نمي

 در اي شده پذيرفته مناسكِ. بداند محترم بايد را دين مناسك دارد مناسكي. شود مي منزوي لوكسِ هيئتِ

 .است شده پذيرفته رفتار يك معناي به داراي عزا. دارد فرهنگ

 كه بدهد قرار تواند نمي آنها از يكي است، عرض قابل كه ممكني هاي پرستي دنيا همة هيئت، در چنانچه اگر

 غربي متفكر فالن آزاديِ اساس بر را «السالم عليه» طاهرين ائمه و «السالم عليه»حسين امام دين، تفسير

 گردند مي «السالم عليه»حسين امام با حجيت نسبت دنبال بعد بكنند هم تعريف اگر. شود نمي. بكند تعريف

 گرايشهاي پايگاه دارد، وجود تشكّلها كردن درست براي كه پايگاهي بزرگرتين ما نظر به لذا و. كنند مي گير و

 بخواهد اينكه بعنوان اصالً. شود تنظيم بايد آنها حول زندگي موضوعات. زندگي موضوعات نه است مذهبي

 خورد، مي شكست دين با تزاحمش در بدهند قرار هم اصل چنانچه اگر باشد، نبايد بگيرد، قرار اصل «صنف»

 نظر به فوتي و فوري و مهم ضروري بسيار كار يك جامعه افكار كردن ارگانيزه البته. گيرد نمي فرهنگي جانِ

 را تشكلها و احزاب ما. بدهيم نظام بتوانيم اجتماعي رفتار و اجتماعي افكار با اجتماعي اخالق كه رسد، مي ما

 و اعتقاد هماهنگي بتوانيم اگر دارد اسالم به ربط هم يقيناً و باشيم داشته مذهبي شكل در توانيم مي خوبي به

 هستند ما آرماني نهايي شكلهاي كه شكلهايي يك در ما. كنيم ريزي پي دانشها و بينشها تا ارزشها از را عمل

 هر و است واحد حزب يك ما جامعه اصوالً كه بشود پيدا دانشگاه و حوزه در فرهنگي انقالب اگر بگوئيم كه

 كار دستگاه يك در كه است معلوم كنند، مي كه كاري هر و خوانند مي كه چيزي هر بروي، كه جايش

. گذاريد مي كه ديگري چيزي هر يا هيئت را اسمش. است اندام يك بخشهاي دارد، كه بخشهايي. كنند مي

 گويند مي تاست؟ چند دين اصول كنيد مي سئوال وقتي كه است اين مثل كنيد سئوال فكرش از وقتي ولي

 .شوند مي بدل همه ديپلم تا مدرسه درسهاي در هم عمل و فكر رابطة شد اينطوري اگر. تا پنج

 .است تكّثر عدم و تكّثر بحث است، مطرح سياسي انديشه در كه مهمي بحث: س
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 .باشد گرايشي وحدت بايد وحدت بلكه. باشد ملي وحدت نبايد وحدت باشد، موضوعي تكّثر بايد تكّثر: ج

 .باشد حزب يك كه نيست اين حتماً اش الزمه: س

 .اسم تا صد. بگذاريد توانيد مي اسمي. ندارد عيبي: ج

 .دارند. .. و روش تنوع دارند سليقه، تنوع جهت، اين در كه هستند احزابي اسم؟ چرا: س

 كند، پيدا هم را خودش بلوغ اگر كه دارند شرايط در تصرف و موضوعات به تطبيق كار در روش تنوّع: ج

 بخشِ هر اعضاي. است روش شبكه، كننده هماهنگ. نباشد خوردار بر تحقيق روش و الگو يك از تواند نمي

 .دارد گيري تصميم در استقالل شبكه،

 .بزنند حرف جور يك همه بروند، راه جور يك همه كنند، فكر يكسان همه كه بفرمائيد پس: س

 شما. كنند مي كار اصلي عمل چهار با خودشان بانكي حسابهاي در دنيا مردم كل اينكه مثل االن: ج

 بانك در گذاشتي، بانك در پول. باشد خودت اتبراي محاسبه گويند نمي. بفرستيد پول آمريكا به خواهيد مي

 .آمده ما

 .كنيد تحميل را خودتان روش خواهيد مي شماست بدست زور حاال. است استبداد يك اين: س

 تمام ما كار معقوليت اگر. دارد جهات كلّيه در بشر را اين گوئيم مي ما كه است همين معنايش دقيقاً اين: ج

 آمريكا وقتي بنويسيد، دالري هزار چك يك اينجا توانيد نمي شما. شود مي اقتصادي محاسبة عين باشد،

 در ولي كرديد، محاسبه ايران در شما اينكه براي بگويند چرا؟ بگوييد. دهيم مي دالر صد ما بگويند فرستاديد

 .شود مي دالر صد اينجا

 جنس چقدر داديد؟ جنس چقدر. شود مي اينقدر گويند مي كند، مي محاسبه توازن در بفرستيد تومان اگر

 هماهنگ ابزار. نباشد فرهنگي سياست در شود نمي است، معيشت در كه محاسباتي شود مي اينقدر خريديد؟

 ابزارهايي؟ چه با و چه حول وحدت. است خوب تكّثر اگر كه است اين سئوال مهمترين يعني اداراكات سازي

. است خوب گويد نمي كسي را ناهنجار اصطكاكِ. است خوب مرج و هرج گويد نمي كسي است، خوب تكّثر
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 بوجود خودش آيا ابزاري؟ چه با و محور چه حول هماهنگي، كه است اين دومي سئوال تكّثر سر پشت

 آيد؟ مي

 خصوص در ما كه است اين موجود هاي ديدگاه از اوليه جمعبندي عنوان به بود من ذهن در كلي ايده: س

 تفريطي جنبه يك و افراطي جنبه يك شوند، مي آن نمود هم تشكلها و شوراها بحث طبيعتاً كه آزادي بحث

 قدرت مختلف، هاي انديشه و مختلف افكار اينكه و است گرايي تكّثر بحث همين جنبه يك: دارد وجود

 بُعد از هم و شود پيدا فكر در رشد اينكه باب من گرائي تكّثر آن، فرهنگي بّعد از هم باشند، داشته جوالن

 و استبداد اين تا باشند نظارت و دخالت حق و قدرت داراي مردمي هاي نهاد يك اينكه معني به آن، سياسي

 هم دفاعشان وجه. است قضيه طرف يك اين. باشد نداشته وجود انجامد، مي استبداد به كه قدرتي تمركز

 مبداء و اجتماعي كشاكش مبداء رويّه اين اينكه براي ما نه، كه است اين ديگر طرف يك. شد عرض اجماالً

 محور يك افراطي جنبه از بايد بلكه. نيست درست شود، مي اجتماعي چالشهاي و فكري مرج و هرج و تفرق

 و گيري تصميم ابزار يك و واحد مشي خط يك و واحدي العمل دستور يك و واحد الگوي يك و واحد

 ابتدائاً. بكنند حركت مسير اين در همه و باشد داشته حكومت نظام، كل بر واحدي اجراي و سازي تصميم

 بر هماهنگي اين ولي. داريم الزم را جهت محور بر هماهنگي ما اينكه آن و كرد تصور توان مي هم را حد يك

 اجازه يعني. بروند راه يكسان و بزنند حرف يكسان كنند، فكر يكسان بايد همه اينكه معني به جهت محور

 و فكري تحرك و زدن حرف اجازه و تكّثر بين جمعي يعني باشد، نداشته تحرك اجازة با منافاتي اين تحّرك

 .نرود بين از هم انسجام اينكه با داشتن سياسي تحرك

 سازي مستند شايد نظرات، بررسي نهايت در كنم مي فكر كه داشتم اينصورت به جمعبندي يك ابتدائاً من

 اين ما ابتدائي جمعبندي طبيعتاً و نباشد اين از متنوعتر ما جامعه هاي انديشه شايد باشد تفكري چنين يك

 نه و بندد مي بالمره را تنوّع راه نه كه است سوم نظر و وسط حد آن كرد خواهيم دنبال ما را انچه كه است

 خود اصلي ايده اين. دهد مي را جهت و وحدت هماهنگي رفتن بين از و تفرق و مرج و هرج اجازه اينكه

 روشن آن مباني و ها استدالل و بچرخد مختلف موضوعات روي وقتي حرف اين خود منتهي. است مسئله
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 هماهنگي تا باشد وحدت اين بايد حد چه تا كه شود بحث آن مشروعيت مباني از آن حدود و حد و بشود

 كه كنيم نمي تعيين ما و بگويد برسد فرد ذهن به چه هر كه دهيم مي تنوع اجازه مرزي چه تا شود؟ حفظ

 بگويد؟ چه

 چه در و موضوعي حد چه در اين باشد آزاد تحرك يعني كند نمي ايجاد اخالل سليقه اختالف و نظر اختالف

 B. ...محدوده اين در گفتيم ما حاال. .. روشي حد

 نپذيريم؟ را حد چه تا و بپذيريم را پيامدها اين حد چه تا دارد كار هر كه پيامدهايي

 كشور بگوئيد كه است اين مثل بدهيد قرار سامان بدون شما اگر فرهنگ اين است فرهنگ يك مثل اين: ج

 اين بياورد، كشوري هر پول با را مال اين بگوئيم كه است نظريه يك اين يعني باشد نداشته مركزي بانك

 ارزي موازنه در قطعاً كشور اين صورت اين در ندارد نياز پولي سياست و اسكناس انتشار و مركزي بانك كشور

 طوري را سبكي و سنگيني ساماندهي و آيد مي شما كشور در كشورها ديگر پولهاي اصالً خورد، مي شكست

 رعايت محاسبات در را ادبي قواعد اصوالً شما كرد خواهيد زندگي آنها شعاع تحت شما كه گيرند مي بدست

 است. .. مردم بين شب تا صبح برداريد، را روشي هماهنگي اين اگر خوانند مي همه را رياضياتي يك كنيد، مي

 بايد بالفاصله سرش پشت گوئيد مي تنوع همينكه شد، خارج ساده زندگي از همينكه اجتماعي زندگي يعني

 و ببرد بين از را ملي اقتدار بخواهد كه آزادي ديگر عبارت به اجتماع يك به شدن تبديل هماهنگي بگوئيد

 آزادي مفهوم يعني كند مي محدود باز هم آنها اند پذيرفته را مديريت براي ديگران حضور كند ايجاد را اسارت

 معناي كند مي پيدا توسعه چگونه سياسي آزادي است آن بخش زير كه مفاهيمي شود روشن بايد چيست

 اين ما كار حاصل را اجتماعي قدرت بايد ما يعني باشد؟ است خوب چگونه گمانه بستر و ذهن داشتن تحرك

  خواهيم؟ مي را چيزي چه آن از كند پيدا توسعه و ببرد باال مان عقيده محور حول ملي اقتدار كه بشود

 خوب چرا اين. كرامت احساس هويت، احساس و برد؛ مي آزادي از لذت نوع يك بشر كه كنيم مي فرض ما

  است؟ خوب آوري نو چرا گويم مي. بكند آوري نو اينكه براي گوئيد مي است؟ خوب لذت اين چرا و است
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 ختم «خودش راه در ملت يك اقتدار» به نهايت است؟ خوب چرا آن گويم مي. باشد داشته حيات گوئيد مي

 و ابزار بدون است محال اين. تكامل افزا، دايم شكوفايي آسيب، از بودن مصون و اجتماعي صيانت. شود مي

 .بگيرد انجام محور

 .باشد خاصي تفكر يك و خاصي حزب يك دست در نيست الزم گويند مي را ابزار همين: س

 كسي چه را منطقها گوئيم مي شد، منطقي چند اگر اال و است ملت يك داشتن منطق يك ابزار معناي! نه: ج

 كند؟ مي هماهنگ

 .باشد نفر يك دست حرف همه نيست الزم گويد مي: س

 طوري يك كنيم مي رها كند، مي هماهنگ را همه اين ابزاري چه. دارد دست را اش گوشه يك كسي هر: ج

 ..كنند نمي عمل دنيا جاي هيچ در را اين شود، مي

 گذارند؟ مي معرض در: س

 درست جايي يك نكند، معين را پولي سياست مركزي، بانك كه كنيد پيدا جا يك شما!! داريد اختيار: ج

 اخالقي هيچ به قايل اينكه مگر بگذارد، نظم پيدايش مبدأ را جامعه كه بكنيد پيدا را جايي يك يا بكنيد

 آزاد نظامهاي كليه در كه قراردادهايي كليه يعني باشد، بايد كه دارند قبول را سرمايه اخالق البته نباشد،

 با بانكي سود از باالتر سر بر باشد، شده تأمين بانكي سود كه باشد اي بگونه بايد گيرد، مي انجام داري سرمايه

 سود نرخ كسي اگر اال و است سود نرخ اقتصادي، تصميم معقوليت ابزار ديگر عبارت به. كنند مي بحث كارگر

. كند مي رعايت كه كسي نفع به شود مي حذف و كند مي ورشكست نكند، رعايت داري سرمايه انگيزش در را

 زمان در بايد. باشد بيشتري سود مالي سال سر در باز باشد، باال چرخش باشد، كم سود كه نداريم كاري

 ورشكست كسي كه كند نمي تصويب هرگز اقتصادي رقابت يعني شود مي حذف واال. شود حفظ سود واحد،

 شما دست در ديگر و رفت بين از سرمايه. بماند باقي خودش سرجاي اقتصادي قدرت ولي شود اقتصادي

 .نيست

 .بدهيد مسئوليت بدهيد، دخالت را مردم بايد شود مي پيدا همانطوري گوئيد مي شما كه اقتداري:. .. س
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 .داريم قبول ورشكست گوئيد مي يعني بنديم مي را مسئوليتشان جاهايي يك در ولكن بله،: ج

 .كنيد باور را آنها و بپذيريد را مردم يعني بدهيد مسئوليت: س

 بوده، مدير سال پنجاه كه مديري يك تواند مي سرمايه كنيم باور كه صورتي در كنيم مي باور را مردم: ج

. باشد كار سر بر حتماً باشد، كرده پيدا اقتصادي ناتواني ولو باشد، شده ورشكست ولو گوئيد نمي. كند حذف

 به كند ورشكست هم بار ده اگر و است اي سابقه با دار سرمايه ايشان بگويد بدهدة پول او به سود بدون بانك

 اقتصادي موسسه يك! خير بانك: گوئيد مي. دهم مي پول او به دوباره ام داده او به كه را پولي همه اي اندازه

 است، سرمايه رقابت بازار همه مشترك محور آنچه. دارد وجود جامعه در پول سود اساس بر هم خودش. است

 جامعه. نيست مضر هيچ رقابت و آزادي با اصالً گويند مي را ورشكستگي يعني حذف، اجازة اين. است سود

 ابزار بپردازد؟ سوبسيد سياسي هويت براي خواهد مي چگونه. دسته يك حفظ براي پردازد نمي سوبسيد

 شان خارجي و داخلي معامالت. دارد معادله و رياضيات دارد، منطق. است بهره نرخ آنجا شان كننده هماهنگ

 چقدر بيمه. .. و كنند مي ارائه ها تعرفه براي و كنند مي ارائه كاالها براي كه را تعاريفي. است معادله پراز

 تناژي؟ چه در كااليي؟ چه از بگيرد

 در. بگيرند تصميم بتوانند كه اند داده قرار دنيا در را جايي يك. المللي بين سازي هماهنگ ابزارهاي

 وارد جنس دنيا آنطرف از خواهيد مي شما. است شده اساس كار يك سازي هماهنگ براي تصميمهايشان

 برايش نظم و است دزدي است، شدن غرق. است موج يك سوزي آتش هست، چي همه هست، موج. كنيد

 اين تعريفها اين اساس بر گوئيد مي كنيد مي درست برايش تعريف كنيد، مي درست تعرفه. هستيد قايل

 بيمه چقدر را اين تناژ حاال. است سليسي صوت ضبط جس اين يا است ترانزيستوري صوت ضبط جنس

 بگويند نكنند سازي هماهنگ اگر اند كرده درست را ادبياتي اينكار براي كنيم؟ بيمه چقدر را آن تناژ و كنيم،

 .شود مي طور همان است، صالح طوري هر كسي هر

 يعني اين شود، رياضي محاسبه مثل يعني شود مي تا چهار 2×2 كه اينجا به برسانيم بخواهيم ما اگر: س

 اينكه،
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 انديشه تاب باز مگر اقتصادي زندگي بگوئيم خواهيم مي ما حال. است شده اينگونه اقتصادي زندگي يعني: ج

 نيست؟

 وجود رويه وحدت كه نيست اينطور هم اقتصادي العملهاي دستور در بكنيم نگاه زاويه اين از وقتي اتفاقاً: س

 . ..و غرب در مختلف فكري گرايشهاي هم مسئله همين بخاطر. باشد داشته

 باشد؟ چقدر بيمه نرخ اينكه مثالً نيست مختلف اصالً چيزهايي يك در ولي متعدّند، چيزهاي يك در: ج

 نيست اينطور. شود مي بهتر كنيد، عمل اينطوري بگويد كه بدهد نشان راهي يك و بيايد يكي اينكه اگر: س

 .است راه همين فقط بگويند و ببندند خودشان روي به را راه كه

 سود نرخ اند گفته. اند گذاشته معيار هم و بدهيد تشخيص چگونه كه اند گذاشته جا كردن بهينه براي: ج

 ثابت واحدي، امر يك كه است اين معنايش بسازد، گز اين با گويند مي دهند، مي قرار نرخ اينكه. شود حفظ

 . است

 واقع ترديد مورد كه گيرد مي قرار معيار كه چيزي آن است همين شود مشخص بايد كه آنجايي دقيقاً: س

 .شود نمي

 مادي ارزش جز نيست چيزي بهره، نرخ. شود مي بهره نرخ كنيد، ذكر مادي را ارزش اگر. است ارزش كلمة: ج

 چه با رشدي نوع چه زمان، در چيزي چه باشد مشخص بايد. كنيد تعريف نيز را معنوي ارزش نرخ شما بايد

 توزين شما ارزش، توزين ديگر عبارت به. هست ارزش مطلب، اساس يعني بشود، سنجيده چگونه و معياري

 توزين اگر آيد، مي بدست توزين در ارزي موازنه. است ارزي موازنه اسمش كه كنيد مي درست اقتصادي ارزش

 كاال هم آنها باشد؟ مقدار اين دنيا در نفت نرخ چرا كنيم، مي صادر نفت ما. بيايد دست به است محال نباشد

 گيرد؟ مي انجام چگونه توزين اين باشد؟ مقدار اين آن نرخ چرا اند فرستاده

 دانيد؟ مي جامع شما آيا. شد بيان مسئله با برخورد در كلي ديدگاه سه اين جمعبندي، در: س

 آن در را مطلب توان مي كه كند مي مشخص را طيف سه الاقل تركيب نحوه يك و تفريط و افراط يعني: ج

 .كرد طرح
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 روش به نسبت آنوقت. كرديد ضرب هدف و روش و تعريف در را تشكلها و شورا آزادي اينكه ديگر: س

 چيست؟ ارزشي و توصيفي احكام گفتيد تعريف به نسبت. اجراء و سازي تصميم گيري، تصميم گفتيد مي

 هستند؟ چه داريم كه مباني: ج

 چه؟ يعني تشكل در و دارد جايگاهي چه شورا اينكه در آزادي، تعريف در مباني يعني: س

 ما سيستم مبناي يا پايگاه ديگر عبارت به معنويت؟ خوشي يا بدهيم قرار دنيا خوشي را مبنا بايد آيا بله،: ج

 .باشد هدف هم نهايي منتجة وسط، در آنها، عوامل كار، اول

. است الهي احكام و اسالم اجراء ما هدف بگوئيم كنيم، نگاه مطلب به حوزوي فرد ديد از اگر حال: س

 .كنند مي معين عقالء خود را هم ساختارش

 .گذاشتني نه است شدني ايجاد راندمان شود؟ مي ايجاد هدف يا گذاريد مي را هدف: ج

 اين هدف از سؤال كنيم؟ ايجاد چيز چه است اين سئوال كنيم، ايجاد خواهيم مي كه را اهدافي آن يعني: س

 .است

 نه،: ج

 چي؟: س

 اين آن اول اثر كردم، درست مردم مادي كارهاي حل براي شورايي يك من است؟ شورا نتيجه چيز چه: ج

 كنم مي كه گذاري هدف نه چيست؟ آن نهايي اثر چيست؟ دومش اثر. كند مي درست را سازي شهر كه است

 .آيد مي پديد جامعه در هدف همه شود، نمي نوشته كاغذ روي هدف. كردم درست اين منظور به گويم مي

 .دارد آثاري يك شورا خود دارم، شورا تشكيل از من كه غرضي از نظر صرف گوئيد مي شما يعني: س

 .آمد در آب از بد اثر ولي كرديد، درست خوب قصد به اصالً شما كه قهري و وضعي آثار: ج

 كارگري صنفي علمي، هاي انجمن ها، تشكل شما گويند مي. است مهمي بحث همين: س
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 يعني تصميم، پيدايش ساختار در را الزم هاي دقت و نكرديد را الزم هاي دقت تعريف، در اينكه براي: ج

 بها هم مبنايش به و نداديد بهاء تان سيستم عوامل به يعني نكرديد، اجراء و گيري تصميم و سازي تصميم

 آيد؟ مي بدست نوشتيد، كاغذ روي كه هدفي آيا باشيد؟ هدفي چه منتظر بايد آنوقت. نداديد

 .شوند تشكيل بد آدمهاي از شورا اگر شوراها، مثالً: س

 اشس چهره كه اي ساله نوزده دختر يك. است خودشان تقصير.كنند انتخاب بدي آدمهاي مردم اگر: ج

 سوّم نفر و كردند وكيل را او چرا كه كنيد توبيخ را ملت نداريد حق شما. شده وكيل قم در بوده خوشگل

 بفهميد بايد. است بوده كار اين علت جنسي انگيزه بگوئيد هم نبايد. كردند انتخاب چرا بگوييد نبايد. شده

 كه هم اقتصادي نظام. است بوده حيات از بريده نظام يك داديد، دبيرستاني هاي بچه به شما كه فكري نظام

 نبوده نظامي داديد كه هم را سياسي نظام. است نگذاشته ديدش جلو را مشخصي ارضاي بستر هرگز داديد،

 چرا دارد، عقل بشر گوئيد مي بعد. اند نداده رأي او به كه جبهه هاي بچه. باشد جنگ پرورش بستر او براي كه

 در هم اين عين! بكند؟ خواهد مي كار چه شهر اداره مورد در ساله نوزده دختر اين حاال است؟ كرده اينطوري

 .است مطرح احزاب

 انجام درست بايد سازي آگاهي. بكنيد فراهم درست انتخاب زمينه و شرايط بايد كه شود مي اين نهايت: س

 .گيرد

 اين معنايش داريم، قبول را اين. بشود درست سازي هماهنگ منطق يك بايد كه است اين معنايش اين: ج

 .دانيد مي بهنجار اال و. است اجتماعي ناهنجارِ رفتارِ يك رفتار اين كه است

 .بكند ايجاد مردم به درستي فكري رشد آگاهي، اينكه يعني: س

 .دهد مي محور و جهت يك حول را اداراكات سازي هماهنگ روش. است همين روش معناي بله،: ج

 .نيست نباشند، يا باشند بوده شوراها و تشكلها بايد آيا كه است اين به ناظر اين: س

 !بناشند كه نگفته كسي. باشند! چرا: ج

 .نيست ساز فرهنگ نفسه حد في خودش ، نهاد اين پس: س
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 .باشد ذهنه حدّ في بايد نفسه حد في اين. نداريم عالم در نفسه حد في مطلب اصالً ما: ج

 يك شوراي صورت به بيايند اي عده يك و بدهند رأي مردم يعني نباشد، يا باشد شورا گوئيم مي وقتي ما: س

 .است شورائي نظام معناي به اين كنند، قبول را مسئوليتي

 هماهنگ ابزار يا. گيرد مي انجام عيني فضاي در اين. شود نمي تشكيل كار اين رياضي موهومي فضاي در: ج

 اگر. شود مي كم خطرش نسبت، به باشد، داشته اگر ندارد؛ يا دارد وجود جامعه يك در جهت يك حول سازي

 عالم است، خارجي عالم عالم،. نداريم طبعه و لوخلّي چيز اصالً. رود مي باال نسبت به خطرش باشد نداشته

 .دارد نسبت ديگر جاهاي به كه دارد وجود جايي يك نوارِ اين مثالً يعني خارجي

 .گوييد مي شما كه ناهنجاري اين است؟ اثري چه مبداء چيز چه كه بفهميم خواهيم مي ماهم: س

 دارد؟ اثري چه بگويم تا كجاست اين يعني: ج

 در است ممكن يا شده پيدا ناهنجاري كه شوراست كه است اين بخاطر آيا شده، پيدا كه ناهنجاري اين: س

 و شود پيدا هم مجلس وكالت

 چيست؟ علت كه بدهيم تعميم را اين بخواهيم ما اينكه معناي اصالً اين: ج

 بلكه. نيست شورا هرگز جامعه متغيرهاي. كند مي تعريف را جامعه متغيرهاي كه است دستگاهي آن علت

 وصف. است اقتصادي و فرهنگي سياسي، ابعاد متغير،. كند كار تواند مي جامعه در كه است ابزارهايي از يكي

 هويت نشناختنِ ولي. دارند تابع هويتِ معنا اين به. هستند وصف يك جريان ابزار هميشه ساختارها. است

 .است ديگر حرف يك آن چيست،... چيست ابزارهايشان چيست، مرامشان اينكه و تابع

 باشد، چگونه بايد اسالمي نظر از «اجراء و گيري تصميم سازي، تصميم» ساختار قسمت در است طبيعي: س

 .كنيد فكر خودتان ندارند رياضي قانون حرف آقايان

. بكند هماهنگ خواهد مي كه است چيزي آن الگو مدل. است اش منطقي كار ،«سازي تصميم روش» يعني: ج

 آن «اجراء روشِ» و دهد مي را گرفتن تصميم امكان كه است اختياراتي و اداره چارت «گيري تصميم روش»

 .دهد مي تحويل چيز يك ساختن محقق براي را سازمان عمليات گردش كه است چيزي
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 فرموديد؟ چه را سازي تصميم: س

 .باشد داشته روش بايد مدل آن طبيعتاً كه كارها سازي هماهنگ ابزار يا شناسايي يا برنامه مدل آن: ج

 .است عقاليي اش همه گويند مي راحت آقايان بگذاريد: س

 .بكنيد توجيه برايش بايد. داند نمي درست شارع ولي. دانند مي درست را ربا عقال! احسنت: ج

 چارچوب در ما گويند مي دستوري گوئيد مي كه همان يعني. است حرام ربا. گوئيم مي خورد ربا اگر نه،: س

 .كنيم مي عمل دستوري احكام

 دزد تا دو ولو است محترم خودشان نظر در كه گذارند مي را قراردادهايي يك متعاقدين ديگر، عبارت به: ج

 امضاء شارع ولو كنند مي امضاء هم عقالء كه است قرارهايي يك. المتعاقدين عند رضايت گويند مي. باشند

 .است بشري زيادي جوامع از عرف. دهند نمي ربا ديوانه مردم امّا. دهند مي و گيرند مي ربا عقال. نكند

 .گذاريم مي كنار ما گفته شارع آنچه داريم، مالك هم آن براي: س

 عند تراضي هم و هستند راضي عقالء هم و هستند راضي متعاقدين هم گوئيد مي كه داريم كارهايي يك: ج

 .است محذور بال سومي اين. هست شارع امضاي به اممضي الشارع،

 .آورند مي دومي اين در را گونه اين اجتماعي مصالح اين نوعاً كه: س

 گويند مي. كنند مي اعتبار جعلِ محورِ را ربا پسندند، مي را ربا كه عقاليي. است جا همين در صحبت دقيقاً: ج

 چهار و. است آن شاقول بهره و زمان پول، معادله آن كه دهيم مي قرار اسكناس چاپ براي را معادله يك ما

 و. زنند مي مثال را بازارها در رباي نرخ و گيرند مي زمان در پول بازار را بازار يك كنند، مي نقل كه هم بازار

 تصويب كنند، مي درست را اسبابي وسيله، اين به و دهد مي قرار اساس ديگر كاالهاي ترقي براي را آن

 كار چه را اينطوري اسكناس نشر نكرد، امضاء شارع اگر را اين شود، اقامه. بشود شايع ربا كه كنند مي

 كنيد؟ مي

 .كنيد پيدا ديگر راه يك برويد گوئيم مي: س

 ! نه؟ يا بگيريم نه يا بكنيم معامله پول اين با ما آيا نكردند، پيدا ديگر راه كه وقتي تا: ج
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 . ..و ثانوي و اضطراري حكم شد طوري اين وقتي: س

 هست، اين گفتند اينكه از پس. هست همين ندارد عيبي. است خوب بگويند آقايان را همين اگر: ج

 كارگران انجمن حاال مثالً ولي آيد مي پيش شرعي بيّن مخالفت يك كه است آنجايي به مربوط هم اين: س

 .نشود يا بشود درست

 مخالفت كه بياورد بوجود را فرهنگي موضوعي، صورت به اند شده درست دنيا در كه انجمنهايي اگر: ج

 .باشد تمام ربا مثل اش قطعيه

 هستند؟ اهدافي چه با و فكري چه با و كساني چه كه است اين تابع آن، فرهنگِ گويند مي: س

 ولي هستند، متديني آدمهاي مركزي بانك هاي رئيس. است خوبي فكرهاي فكرها، گوئيد مي وقتي يك: ج

 مصرفي كاالي سبد نرخ بگيريد، را ربا نرخ بيائيد كه است اين اش معادله نرخ. كند مي حكم طوري اين معادله

. كنند چاپ اسكناس بدهيد اجازه صورت اين در بگيريد، هم را كار بازار نرخ بگيريد، را سرمايه كاالهاي و

 كند، مي كار ها روش. هستي خوري نزول و خور عرق آدم يا هستي خوان شب نماز متدين آدم گويد نمي اصالً

 حل و مشكالت تعريفِ هاي ابزار در. حقيقي نه و حقوقي شخصيت نه كند مي كار منطقي شخصيتِ يعني

 .باشد اينطوري كه نيست پول مسئله فقط. است طور همين هم جامعه معضالت

 (والسالم. )شد مشخص بحث چارچوب فعالً: س

«الطاهرين آله و محمّد سيّدنا علي اهلل صلّي و»  
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. است قدرت توزيع نظام بحث اجتماعي، مشاركت بحث اساسِ: الهاشمي حسيني المسلمين و االسالم حجت

 اقتدار مفهومِ است؟ چقدر گيري تصميم در كس هر سهم كه ببينند خواهند مي است اين مطلب اين معناي

 كلمة. بشود روشن نزاع محل اول بايد پس. كنند مي معنا خواهند مي همين در را تكثرگرائي و گرائي

 تواند مي آن موضوع پس است اجتماعي قدرت گرفتن بدست در حضور سهم معناي به اينجا در ،«مشاركت»

 موضوعش بكنيم؟ چكار و ندهيم تغيير يا بدهيم تغيير چگونه را. .. و چارت و درجات بگوئيم باشد سياسي

 قدرت، توزيعِ نظام ديگر عبارت به. باشد اقتصادي است ممكن موضوعش. باشد فرهنگي است ممكن

 مديريت كلمة مسئله، اين از بعد. است اصلي مسئلة اين. بكند بيان را قدرت در بودن سهيم شيوة خواهد مي

 اينجا در كه مشاركتي و است مشاركت بين لفظي اشتراكِ يك اينجا. مباشرت كنار در و مشاركت كنار در

 اختيار يعني غير، تصميمِ در حضور ،(مديريت) اداره است؟ اين از غير يا است مطلب همين عين آيا. شد گفته

 اجرا را دستور است موظف كه كس آن و بدهد دستور تواند مي يعني(. حضور معناي) غير تصميم به نسبت

 وصف يك عنوان به مديريت بنابراين. است مدير ارادة تابعِ سازماني نظر از نسبت، به تصميمش و اراده كند،

 اختيار سهمي، چه و چقدر كسي هر بگوئيم يعني. باشد داشته توزيع نظام تواند مي شخص، يك عنوان به نه
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 مشاركت معناي نسبت به بپذيرند، را تصميمش هستند موظف بقيه كه دارد، گيري تصميم سهمِ يعني دارد؟

 بستر در مديريت آيا يعني چه؟ يعني شد؟ شريك توان مي اندازه چه تا غير تصميم در كه است اين

 مگر شود، نمي متعّين هرگز تصميم. است تصميم بستر كه اطالعات مثالً است؟ دخيل هم چيزي تصميمش

 وقتي حاال. گيري تصميم در شدن شريك مديريت، در شدن شريك يعني مشاركت. اطالعاتي يك پاية بر

 دارند اختيار كه آنجا در تصميم، در شركت نوع ولي ـ شريكند خوب همه ـ كنيد، مي تقسيم همه بين را اداره

 ديگر عبارت به. دارد تفاوت كامالً كنند، مي سازي بستر تصميم و گزينش براي كه نوعي با سازند مي بستر نه

 در كه مشاركتي نوع با آن مشاركت نوع تشخيص، در حضور. است تصميم بستر در حضور برنامه، در حضورِ

 مباشرت. است مباشرت هم ديگري. دارد فرق است گيري تصميم اختيار براي پذيرفتن سهم و كردن تقسيم

 كه است وظايفي به موظف مرحله، ترين عالي در هم مدير شخص. بدهد انجام را كاري شخصاً آدم يعني

. هاست مديريت اختيارات، هاست مباشرت مختلف، سطوح براي وظايف پس. باشد مي انجامش مباشر خودش

 .هاست مشاركت سازي، بستر

 و مشاركت مديريت، در ديگر اي بگونه اجرا و تشخيص تصميم، معناي كه شد معلوم توضيح، اين از پس

 بگوئيم است صحيح يعني اجراست؟ و تصميم تشخيص، عين آيا دارد؟ فرقي چه نوعش. است آمده مباشرت

 سازماني را تشخيص اگر يعني است؟ تشخيص در مشاركت يا است تشخيص با برابر معنا اين به مشاركت

 تشخيص چگونه بگوئيم است صحيح آنوقت بكنيم، سازماني هم را اجراء بكنيم، سازماني هم را تصميم بكنيم،

 هم از بريده اوصاف ديگر اينها وقت آن گردد؟ مي اجرا چگونه و آيد مي بوجود تصميم چگونه آيد؟ مي بوجود

 .دارد وجود سازمان يك در كه هستند اوصافي بلكه. نيستند

 اختيارات، و وظايف و حدود كه باشد بنا موضوعاتش حسب بر و بگيريم مختلف را جامعه موضوعات اگر حاال

 سطح در بعضي و هستند كالن سطح در بعضي هستند، توسعه سطح در موضوعات از بعضي باشد، مختلف

 شد؟ طرف بر ذهني ابتامهاي هست؟ واضح برايتان مطلب اينجا تا. هستند خُرد
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 مباشرت و مشاركت مديريت، خود شامل عام، معناي به مشاركت شما فرمايش، بنابر: جماني االسالم حجت

 .شود مي

. كنيد مي تنظيم را قدرت توزيع نظام داريد شما. كند مي سئوال شما از را قدرت توزيع نظامِ ،!احسنت: ج

 مديريت، موضوعات. كالن خرد، توسعه، موضوعات. سطح سه در موضوعات بندي بارم با مشاركت گوئيد مي

 .بشوند انجام متمركز بايستي كه موضوعاتي و مباشرت مشاركت،

 است خوب كجا در را مباشرت و مشاركت مديريت، اين آيا كه كرد طرح را سئوالي يك توان مي البته

 پيدايش چگونگي يعني. است مديريت محور آخر تا محور يك است، گيري تصميم ما بحث اگر بنويسيم؟

 متمركز غير بخش در و توسعه به نسبت متمركز نيمه بخش در توسعه، به نسبت متمركز بخش در تصميم

 در متمركز نيمه مديريت كالن، موضوعات به نسبت متمركز بخش در تصميم پيدايش توسعه؛ به نسبت

 .اجرا امور وهمچنين كالن موضوعات در متمركز غير و كالن موضوعات

 سطح اين در را مباشرت و مشاركت مديريت، بگوئيم يعني بياوريم، باال در توانيم مي را همين عين حاال

 چيزها از بخشي در گوئيد مي است؟ متمركز آيا مديريتي موضوعات در توسعه موضوعات: بگوئيد. بنويسيد

 اينجا در است؟ متمركز غير آيا است؟ متمركز نيمه آيا مشاركت مديريت، طبيعتاً. باشد متمركز تواند مي

 است اقتدار. است قدرت توزيع نظام هاي بحث از ها بحث اين. كنيد مي صحبت قدرت توزيع نظام دربارة داريد

 اند، دسته سه اجتماعي موضوعات: گفت توان مي. نوشت اينجا توان مي را سه اين كه صورتي در تكثر؟ يا

 .نوشت توان مي ديگر اي بگونه را جدول وقت آن. اند دسته سه نيز گيري تصميم موضوعات

 .است عام معناي به مشاركت فرمائيد مي شما: س

 بنويسيم؟ است خوب چگونه بسازيم جدول عام معناي به مشاركت براي بخواهيم اگر: ج

 يا است مطرح جامعه در االن كه است عام معناي به مشاركت آيا است آمده ما اساسي قانون در آنچه: س

 حكومت(. حاكمه قوه) گيرد مي صورت االن جامعي مديريت يك حاال اينكه يا است نظر منظور ديگري چيز

 بخش؟ اين در بكنند مشاركت توانند مي چگونه مردم. كند مي كاري يك
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 را مديران بعد. دارند اختيار دارنديعني حق مردم كه هستيد قايل تان فلسفه در شما كه است اين معنايش: ج

 اين جا همه شما را اين. بگيرند دستور مردم از كه كنيد مي موظف را مدير يعني. بپذيرند كه كنيد مي موظف

 طوري اين است خوب جاها بعضي در و باشد گونه اين است، خوب جاها بعضي در گوئيد مي. دانيد نمي طوري

 .نباشد

 بكند، ايجاد را بستر صرف تواند مي آن از سطحي چه مردم مشاركت كه شود مشخص خواهم مي. همين: س

 قدرت توزيع در مشاركت خود سطوحِ امّا دارد، سهم اصالً جاها بعضي. باشند داشته سهم اختيار در توانند نمي

 .شود روشن مردم مشاركت نحوة تا شود تعيين جدول يك قدرت، توزيع نظام براي بايد اول و شود مشخص

 آن از بخشي مديريت، آيا بگوئيم كه است اين بخاطر كنم، درست خواستم مي كه را جدول از قسمت اين: ج

 .متمركز غير متمركز، غير متمركز؛ نيمه دولت؛ است متمركز كه

 هاست؟ تعاوني منظر متمركز، نيمه: س

 است؛ همينطور هم آحاد است، احاد حق. دانست متمركز نيمه توان مي معنا يك به ها تعاوين اموري، كليه: ج

 در متمركز مديريتِ بدهيم، قرار خواهيم مي را ها اين وقتي وقت آن. شود مي آزاد برايش مطلقاً انتخاب يعني

 مباشرت مشاركت، مديريت، ديگر؟ موضوعات يك در يا بشود ضرب خواهد مي كالن خُرد، توسعه، موضوعات

 طبقه اوصاف از كه است مطالبي از اين خُرد؟ كالن، اجتماعي، توسعة اينكه يا. هست ما مطلب مهمترين

 خُردش و مديريت در مشاركت مديريت، يعني اراده به پرداختن اين، عوارضِ از. شود مي جامعه در اراده بندي

. بنويسيم توانيم مي است؟ بهتر بنويسيم را اجراء و تصميم تشخيص، ما آيا است؟ چگونه صورت اين در. هست

. دارد را تا سه اين حتماً سازماني اداره گوئيم مي ادارة، اوصاف مباشركت. مشارت مديريت،: بنويسيم توانيم مي

 را تقسيم اين آيا. خُرد كالن، توسعه، تكامل، اصلي موضوعات بگوئيم وقت آن. است اينچنين هم جامعه در

 بدهيد؟ انجام توانيد مي چگونه

 است؟ مباشرت و مشاركت مديريت، همان معنا يك به اجرا تصميم، تشخيص،: س
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 اي برنامه اوصاف از ها آن ولي. بشود اجرا توسعة و تصميم توسعة تشخيص، توسعه، باشد تواند مي. بله: ج

 قدرت موازنة كه است اين هم قصدتان. كنيد مي درست را اداري چارت شما االن. مديريتي اوصاف از نه است

 شما بحث اصل االن. محدوديتها وظايف، اختيارات، يا قدرت توزيع نظام، توزيعِ. بشناسيد جامعه در را

 اش متمركز غير. شود مي اقتدارگرايي اين است، گرائي اقتدار مسئله شما بحث اصل االن اگر چيست؟

 .تاست دو اين بين كه است چيزي آن متمركز نيمه. شود مي تكثرگرايي

 شود؟ مي معنا چگونه اول خانه وقت آن: س

 اين،. كنيم مي معنا حاال. تكثرگرائي مديريت توسعة متمركز غير مديريت توسعه متمركز،. مديريت توسعة: ج

 بود برعكس اگر حاال. دهد مي تحويل نظام. كند مي صحبت كند مي رشد چگونه كه اينها از كدام هر درباره

. توسعه متمركز غير مديريت توسعه، متمركز نيمه مديريت توسعه، متمركز مديريت شود مي بود؟ چگونه

 .است فهم به نزديكتر اين چيست؟ اجتماعي توسعه در ها اين از كدام هر سهم كه بود اين معنايش

 .شود مي مديريتي اش همه اوّل بلوك يعني: س

. متمركز غير متمركز، نيمه و متمركز شود مي خرد، و كالن توسعه، جاي شود، گونه اين بخواهد اگر اين: ج

. گذاشت متمركز غير و متمركز نيمه متمركز، را اينجا. مباشرت مشاركت، مديريت، گذاشت را اينجا توان مي

 دارد؟ سهمي چه توسعه موضوعات در متمركز مديريت گوئيم مي حاال. خرد كالن، توسعه،: شود مي اينجا حاال

 اين، دارند؟ سهمي چه توسعه موضوعات در متمركز غير دارد؟ سهمي چه توسعه موضوعات در متمركز نيمه

 .شد تر راحت هم از

 .است قدرت توزيع نظام اين يعني: س

 بشود بيشتر متمركز مديريت سهم رسيم، مي توسعه موضوع در وقتي كنيم، مي بندي سهم ما وقتي حاال: ج

. 4 اينجا ،3 اينجا ،16 اينجا. 3 اينجا و 16 اينجا ،32اينجا. نويسيم مي 16 اينجا و 32 اينجا ،64 اينجا فرض بر

 ،4 ،2 ،4 ،3 ،4 ،3 ،16 اينجا، آئيم مي خوب و ،2 ،4 ،3 هم اينجا. 4 ،3 ،16. بگذاريم 3 ،16 ،32 اينجا دوباره

 رسد؟ مي آنها به سهم چقدر خُرد موضوعات به نسبت مباشرت در. 1 و ،2
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 .سهم يك خُرد متمركز غير صورت به: س

 آنها به چقدر توسعه موضوعات در خرد همين ولي. خُرد موضوعات در سهم يك متمركز؟ غير صورت به: ج

 در را سهم آيا هستند؟ كساني چه نوعاً ملت كرديد؟ كار چه را ملت اينجا آيد مي گيرش چهارسم رسد؟ مي

 .مباشرت مشاركت، مديريت،. جامعه مديران نه بگيريد وصفي را اينها اگر داديد؟ خاصي قشر به اينجا

 .است گرفته شكل في سازمان شان اجراي و تصميم تشخيص، در: س

 مي وقت آن بكنيم، سازماني حتماً را اوصاف كنيم، نگاه سازمان صورت به مطلب به بخواهيم ما اگر يعني: ج

. است 16 مباشرتش و 32 مشاركتش. است« 64» موازنه در توسعه، متمركز مديريتِ مخصوصِ وزن گوييم

 يك خير؟ يا كرده مشخص را تكليف عموم، براي بگوئيم توانيم مي آيا. كنيد دقت خوب را جدول اين

 كي؟ براي چي نگفته. است نكرده مشخص را چيزي ولي كرده، تسهيمي

 باشد؟ مردم براي سهمي چه. است نكرده مشخص را سهم: س

 مردم؟ سهم سهم، چه است، دولت سهم سهم، چه كه: ج

 32 مشاركت، در مردم سهم. است توسعه متمركز مديريت سطح در است؟ سطح چه در رهبري مثالً: س

 .است

 در ملت حضور است، كالن در دولت حضور و است توسعه مسئلة در رهبري حضورِ كالً بگوئيم اگر حاال: چ

 گرا؟ تكثر يا شديم گرا شديم اقتدار آيا اينجا در شود؟ مي چگونه اينجا در است، خُرد

 .شديم اقتدارگرا كالن، سطح در و شديم گرا تكثر خرد، سطح در و گرا اقتدار توسعه، سطح در: س

 كرديد، خارج وصف از را آن كه زديد مديريت به قيدي يك متمركز كلمة با شما نيست؟ اينگونه اينكه يا: ج

 دهد، مي وصفي مديريتِ معناي ديگر متمركز غير. متمركز غير متمركز، نيمه متمركز،. كرديد دولت خاص

 (ستون اين) عموم سهم. است عموم به مربوط

 هم متمركز نيمه يك و است رهبري متمركز، چند هر هم توسعه مديريت در حتي يعني. متمركز غير: س

 .است عموم سهم اش همه متمركز، غير. داريم متمركز غير يك و داريم
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 است؟ كساني چه به مربوط متمركز نيمه: ج

 كارشناسان: س

 ها تعاوني از. باشد دولت نبايد دوم ستون. است دولت به مربوط اول ستون. دارد مشاركت كه كارشناس! نه: ج

 آن. هستند اينجا افراد. هستند اينجا ها تشكّل يعني هستند، جامعه افراد ها اين. اجتماعي دستجات احزاب، تا

 كنيد؟ تنظيمش توانيد مي شما آيا شد؟ واضح كامالً. هستند خُرد در وهم كالن در هم توسعه، در هم وقت

 شد؟ طرف بر سؤواالتتان

 سياست، خواهد مي اجتماعي موضوع هر در قدرت، توزيع نظام در شديم وارد اجتماعي موضوعات اينجا: س

 .نشديم وارد درآنها. باشد اقتصاد يا و فرهنگ

 در وهم باشند متمركز غير در تواند مي هم مردم مشاركت كه شديم وارد قدرت توزيعِ نظام در! احسنت: ج

 .باشد متمركز نيمه

 .بياوريم تا دو اين در فقط را اجتماعي مشاركت پس: س

 .است مستقيم غير اينجا از آنجا: ج

 متمركز نيمه در و است مستقيم غير مردم، مشاركت آنجا بگوئيم پس. مستقيم غير مشاركت يعني: س

 .است نظارتي دخالت

 كه دهند، مي افراد به رأي دهند؟ مي چيزي چه به رأي. شود مي پيدا اينجا تا دهند مي رأي مردم اينجا در: ج

 هايي پذيرش يك و. گذارند مي ها آن عهدة بر را هايي وظيفه يك يعني. بدهند انجام را كارهايي يك افراد آن

 .كنند مي حفظ خودشان براي. دارند هم هايي نظارت يك جا اين كنند مي قبول ها آن از را

 .كنند مي ايجاد رأي بستر يعني: س

 اصلِ در مستقيم غير حضور يا. كنيد تعريف شما شكل سه به بايد غيرمستقيم حضورِ معناي! احسنت: ج

 مديريت بخش در. اجرا در مستقيم غير حضور يا قانون؛ تطبيق در مستقيم غير حضور يا قانون؛ ايجاد

 حضوري چه متمركز نيمه در(. مديريت در) است توسعه قوانين اصل در شان مستقيم غير حضور متمركز،
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 گرفته كار به معنا سه با اينها تاي سه در متمركز، غير متمركز، نيمه متمركز آيا. ..ديگر عبارت به دارند؟

 است؟ چيز يك يا است، چيز سه ابزارش و موضوعش يعني ابزارش؟ نظر از شود مي

  بكند؟ فرق ابزارش مباشرت، مشاركت، مديريت، در يعني: س

 در كه قانوني پيدايش با گوئيد مي مديريت دربارة اينجا در كه قانوني پيدايش. قانون پيدايش! احسنت: ج

 قوانين اينجا و است مشاركتي قوانين اينجا است، مديريتي قوانين اينجا اينكه يا است؟ يكي گوئيد مي اينجا

 بكنيم؛ معنا سطح سه ما اگر چيست؟ گوئيد مي متمركز نيمه وقتي كه بگوئيم خواهيم مي است؟ مباشرتي

 اگر. هست مشاركت اينجا مسلماً متمركز، غير در مشاركت اينجا مردم، مشاركت قانون، پيدايش در مشاركت

 مستقيم غير متمركز، نيمه در. دارند مشاركت قانون پيدايش در گفتيم گذاشتيم، اينجا را قانون پيدايش

 عوض را موضوعش لكن و دارند بگوئيم يا ندارند مشاركت بنويسيم بايد اينجا. حزب طريق از دارند مشاركت

 اسالمي جمهوري به اساسي، ضوابط ايجاد در مثالً مشاركت. شود مي گيري تصميم اينجا در متمركز كنيم؟

 خير؟ يا است شده پيدا مردم مشاركت بوسيله اينجا دهند مي رأي اساسي قانون

 مردم مشاركت بوسيله اش اساسي اصول بله: س

 غير مشاركت. شود مي قانون در اش همه اينجا باشد، داشته حضور ديگري چيز در هم كالنش در اينجا: ج

 بياوريم؟ اينجا را تشخيص يا هست بگوئيم توانيم مي بيشتر قانون تشخيص در اينجا آيا. قانون در مستقيم

 .قانون اجراي اينجا قانون، تطبيق اينجا. قانون ايجاد تصميم، اينجا

 متمركزهايش در قانون اجراي مباشرت در: س

 .باشد كه كدام هر جايش هر در: ج

 قانون اجراي! بله: س

 تا دو يعني. كند مي تنظيم را جامعه ديگري صورت به او كه ابزاري در مستقيم غير مشاركت شود مي اينجا: چ

 ايجاد يا پيدايش بگوييم اگر اينجا قانون ايجاد در دارند اينجا در را سهم كمترين يعني. است خورده واسطه
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 وسط را متمركز احياناً يا بياوريد طرف اين را متمركز مشاركت، مسئلة در مردم: گفت توان مي آيا ولكن

 .نيست اوّل متمركز، هميشه اينجا بگوئيم يعني. تشخيص در بدهيد متمركز نيمه به را بيشتر سهم و بياوريد

 .است اول متمركز، مديريت در: س

 اينجا را متمركز. كنند مي درست قانون هستند، متمركز. است مطرح هم مردم نظر! نه بگوئيم مشاركت در: ج

 متمركز نيمه بياوريم، اينجا را متمركز غير است صحيح آيا اجرا در وقت آن. اينجا را متمركز نيمه و. بياوريم

 چه اش نتيجه بدهيم انجام را كار اين اگر. بشود وارونه آخر در اين يعني بياوريم؟ اينجا را متمركز و اينجا را

 اين در. كرديم «عمالً گذاري قانون در مديريت» كالً را اينجا حسب بر كه شود مي اين اش نتيجه شود؟ مي

 بگذاريم؟ مشاركت به را قانونگذاري بياوريم، گيري تصميم در را مديريت يا است بهتر صورت

 توسعه سطح در مديريت خواهد مي وقتي بكنيد؟ قانون صرف خواهيد مي چرا. بگذاريم قانون مشاركت: س

 در توسعه مديريت خود و دارد اجرائي و تصميم تشخيص، يك بگيرد، انجام متمركز صورت به بگيرد صورت

 سه در ضرب تايي 21 جدول يك بخواهيم اگر. خردش در چه و كالن در چه است، قيد سه داراي متمركز

 .كنيم مي

 .آمد بدست 21 كه اينها: ج

 .كنيم مي اجرا و تصميم تشخيص، در ضرب بشود، يكي 31 بخواهيم اگر: س

 است اين مهم من يك. رويم مي جلو مباحثه صورت به شما با من. كنيد دقت را فرض پيش. ندارد عيبي: ج

 در را سهم بيشترين اينجا. برود باال بايد كنيم، مي جلو و عقب( جدول) را اين چرا اينكه براي اشرافتان كه

 متمركز كه است درست. دارند مردم است؟ اجتماعي سازماني تشخيص يك كه دارد كسي چه مجلس قوانين

 دستجات و احزاب از كمتر باز اينجا متمركز غير دارد، حضور. دارد مصلحت شوراي نگهبان، شوراي هم،

 اعالم دستجات ولو است فكري جناحهاي كه است طبيعي يكديگر با مجلس در وكال چون باشند، توانند مي

. شود مي متمركز آخري و متمركز نيمه است، اول متمركز غير اجرا در ولي. شود مي پيدا حدودي. است نشده

 نيست خوب اصالً يعني. است كم بسيار قدرتش اال و دارد قدرتي باشند ملت دولت، همراه اجرا در اگر يعني
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 خواهد مي اقتصادي كار. هستند مردم اش پشتوانه خوب بكند، سياسي كار خواهد مي مثالً اجرا، در دولت

 .است خوبي جدول من نظر به. شد معين هم خردش و كالن توسعه، پس. هستند مردم اش پشتوانه بكند،

 .اجرا را مباشرت و گذاشتيد تصميم را مشاركت گذاشتيد، تشخيص را مديريت شما: س

 يعني مباشرت و. غير تصميمِ براي سازي بستر يعني مشاركت. غير تصميم در حضور يعني مديريت! نه: ج

 .غير دستور اجزاي

 ...فرمائيد، مي توسعه سطح در متمركز مديريت: س

 كه حالي عين در. است مردم به مربوط بيشتر. گذاشتيم را سهم كمترين دولت براي غير دستور اجراي: ج

. هست هم خودش وظايف به نسبت اجرا مباشر دارد، كه وظايفي دولت هم، عمليات خود به نسبت( مباشرت)

 اختيارات، شود؟ مي معلوم بيشتر چيز چه بنويسيم گونه اين اگر حاال. بنويسيد مباشرت را وظايف يعني

 در مردم سهم گرائي؟ ملت يا شود مي گرائي اقتدار و گرائي دولت نهائي وراندمان حاصل اينجا در. محدوديتها

. 3+4+16=23 كنيم جمع را ها سهم اگر يعني. است 3 اينجا. است 16 هم اينجا. بود 16 توسعه، از اينجا

 عنوان به مردم سهمِ البته. شود مي مردم سهم 343/11= كنيد اضافه را 23 هم اينجا 42=2+12+4+3 اينجا

 كار يك شما البته. سياسي تشكلهاي در. هستند مردم باز آن. نيست گونه اين متمركز نيمه اال و متمركز؛ غير

. بياوريد جلو را متمركز غير جاي و ببريد تر عقب را احزاب متمركز، نيمه جاي بكنيد، توانيد مي نيز ديگري

 خير؟يعني يا دارد هم مطلوبيت آيا ولي دارد، واقعيت بگوئيد كه است صحيح جهت يك از امر اين ولي

 غير بايد باشد اگراينگونه. باشند شان خود و نياورند سياسي دستجات به رو مردم هميشه كه است اين مطلوب

. گيرد قرار اينجا هم متمركز نيمه و بيايد متمركز نيمه جاي متمركز غير هم اينجا. بيايد اينجا متمركزها

 به نداريد؟ ديگري سؤوال شما كرديد؟ مالحظه. بشود عوض متمركز نيمه جاي بيايد، متمركز غير هم اينجا

 نه؟ يا آمد دستتان چيزي تان مقاله نوشتن براي شما ديگر، عبارت

 .بدهيم توضيح را ها واژه تك تك ضرب يا و بدهيم شرح را اش اصلي وصف نُه بتوانيم اگر! بله: س
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. بنويسيد آخر را دستجات دارد، توجيه بياوريد را گرائي تكثر گرائي، اقتدار يعني متمركز سر پشت شما اگر

 دستجات و ها انجمن شود مي درست فضايي يعني روند، نمي كثرت لزوماً كه بشود بستري يك دستجات

 ارائه مفصلي شرح يك اينجا. مردم كردن بندي دسته لزوماً نه مردم، فهم رفتن باال براي هستند فضاهايي

 .پسندم مي خوب من را اين. كنيد

 معناست؟ چه به دستجات: س

 رشد براي كيفي بستر ايجاد. كمّي هاي بندي دسته نه افكار، برخوردِ براي اجتماعي فضايِ ايجاد دستجات،: ج

 كه است خوب دستجات نگوئيد كنيد، عوض را دستجات از تفسير اصالً شما. كّمي بندي دسته نه جامعه

 مرج و هرج به داشتن، آرماني الطويفي ملوك يعني. بشوند سياسي يا فرهنگي كوچك دولتهاي بيايند

. باشد گرا كيفيت بلكه نباشد، گرا كمّيت موضوعي الطوايفي ملوك ولي. گرايي كثرت به تا است نزديكتر

 متمركز غير گرا؛ اقتدار يعني متمركز صورت اين در. شوند مي كثرت رشد بستر كه بشوند افكاري نمايشگاه

 قشنگي و جديد چيز بياندازيد، جا بتوانيد اگر را اين. شود مي دستجات متمركز، نيمه مردم؛ عموم گرا كثرت

 .است

 .نكنند وكيل را ها آن هم ملت. بزنند حرف باشند، احزاب

 . مردم تصميم براي اند كرده ايجاد بسترهايي آنها ولي بگيرند، تصميم خودشان: س

 هم اينها داخل و نكنند وكيل را اينها مردم. است بد چيزي چه و خوب چيزي چه بفهمند اينها اينكه براي: ج

 .دارد وجود االن آنچه مثل نيايد، كميت

 .شود بيشتر مردم اراده سهم قدرت توزيع نظام در اينجا يعني: س

 .عمومي اراده سهم: ج

 .شوند مي آخر ها متمركز نيمه هميشه باشد، طور اين اگر: س

 .باشند داشته را سهم بيشترين بايد ها متمركز نيمه اجرا، در: ج
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. متمركز غير بگوئيم بسا چه حزبي اجراي در. كنيم حزبي را اجراء بخواهيم اگر يعني مردم، اجراء در: س

 .باشد متمركز غير اجراء يا... باشد متمركز اجراء خود اگر يعني

 نسبت مشاركت، كه هم، محدوديتها در. دارند اينجا در را سهم بيشترين وظيفه، در گفتيم را اجراء ما اگر: ج

 .كند مي معين را مقدورات و محدوديت

 از بايد دستورپذيري در شما بگوئيم احزاب به باشد بنا اگر نيست؟ پذيري دستور مباشرت، مگر بحثي، يك

 االن. است بهتر طوري اين باشيد؟ نداشته دادن دستور حق ولي است؟ طور چه بپذيريد، دستور بيشتر همه

 است؟ روشن هايتان تعريف كليه پيكرة

 (والسالم) بله: س

«الطاهرين آله و محمّد سيّدنا علي اهلل صلّي و»  

 

 

 

 



 

 اجتماعي مشاركت

 3جلسه: 

 

 .الرحيم الرحمن اهلل بسم

 ؟؟؟

 اي مجوعه يك. كرديم را اي مباحثه يك كرديم، استفاده حضورتان از قبال اينكه به توجه با ما كه شود عرض

 الزم آيد مي نظر به كه هايي قسمت آن كه. بشود تدوين كه آمد ذهنم به كنم مي عرض كه شكل اين به را

 سه در. بفرماييد داريد سوالي اين حين در اگر كه. كنم مي عرض شود، عرض عالي حضرت خدمت است

 دوم. مشاركت در بنيادي مفاهيم كه تئوري مباحث بحث اينكه يكي. كرديم تنظيم را مجموعه اين قسمت

 وضعيت از اي عيني تحليل يك آييم مي مباني آن اساس بر يعني جامعه، فعلي وضع در مشاركت وضعيت

 براي مدلي يك هم سوم مرحله در و. موجود وضعيت به نسبت هم نقدي و بكنيم ارائه جامعه در مشاركت

 شود مي كه آيد مي نظر به را ها سرفصل اين اول قسمت در. بكنيم ارائه مشاركت حسب بر سياست تنظيم

 . كنيم صحبت آنها از

  مدل؟ يا برنامه

 بكنيم، خواهيم مي گذاري سياست كه حاال ، كنيم هدايت ما آن اساس بر كه مدلي يعني. مدل. نه برنامه

 اساس بر توانيم مي را گذاريمان سياست هاي اولويت يعني. شود متمركز سياستمان محورهايي چه در بايد

 بايد كجاها و بياوريم فشار بيشتر بايد كجاها كه بفهميم كرديم قبل كه ؟؟ به؟ توجه با و. كنيم مشخص اين

 مي نظر به ها سرفصل اين در ، هست مشاركت بنيادين مفاهيم بحث كه اول قسمت در. بياوريم فشار كمتر

 جايگاه سوم. مشاركت از هدف دوم مشاركت، تعريف بحث يكي: باشيم داشته صحبت توانيم مي ما كه آيد

 مبناي چهارم(. تقريباً)  ضرورت ، هدف ، موضوع همان شود مي اين كه. اجتماعي توسعه در مشاركت
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 توسعه معيار هفتم و. مشاركت اصولي مكانيزم. مشاركت مكانيزم ششم. مشاركت مراتب پبنجم. مشاركت

. كنم مي عرض كدومش هر به راجع اجمالي توضيح يكه حاال كه. تئوريكش هاي بحث در اينها. مشاركت

 و شود مي شروع اختيار بحث از ، مشاركت تعريف بحث در مثالً. داريم آماده مطلب تقريباً كه ها بعضي براي

 … اراده نفوذ وتوسعه مشاركت توسعه و توسعه و مشاركت خالصه و آزادي بحث بعد

 .جايگاه ميشود ضرورت

 در اين كه شود عرض. را هدف خوب كه هم هدف و كند مي بيان را موضوع تقريباً تعريف. جايگاه ميشود بله

 كل در طبيعتاً هم مشاركت از هدف. كل در كنيم مي معنا اراده نفوذ توسعه به را مشاركت ما بنابراين تعريف

 و. الملل بين جامعه به نسبت اسالمي جامعه توازن بردن باال توازن، ارتقاء شود مي مان اصلي هدف يعني ،

 كه است اين بحث هم مشاركت جايگاه در. كند پيدا خودش درون تواند مي هم ريزي هاي هدف اين البته

 …مشاركت آيا و. است وسيله يا است هدف مشاركت

 ؟؟؟

 … آيا كه است اين اش بحث اصالً كه ، مشاركت جايگاه از بعد كه شود عرض بله،

 . باشد مي هم تا 21 دوتا. باشد مي تايي 21 جدول آن ، را اش تشريح كه.كليات طرح اين يعني ؟؟؟

. بگوييم خواهيم مي بندها اين از كدام هر در كه است مضاميني منظورم االن. جدول به رسيم مي حاال بله،

. بكنيم را بحث اين وسيله؟ يا است هدف اجتماعي توسعه در مشاركت كه بگوييم مشاركت جايگاه بحث در

 مبنا بحث چهارم بحث. شود مي جايگاه بحث همان واقع در كه طول؟ در يا گيرد مي قرار دين عرض در آيا

 روشن خوب كه هم مشاركت مراتب كجاست؟ از مشاركت حق پيدايش مبدا كه كنيم بحث بايد كه است

 محدود مدني مشاركت به مشاركت نبايد كه اين به دادن توجه و ملي و مدني و فردي مشاركت همان. است

 از يا دانيم مي پايين به باال از را مشاركت مكانيزم ما اصول در كه است اين منظور هم مشاركت مكانيزم. شود

 ! دانيم؟ مي باال به پايين

 گيريد؟ مي چي را مشاركت مبناي
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 معيار ؟؟ مردم؟ اينكه مشاركت مكانيزم در گيريم؟ مي چي را مشاركت حق پيدايش مبدا ما ببينيم بايد

 اش توسعه روند و است مختلف حقوق نه يا دارند مساوي حق مردم همه آيا كه است اين هم مشاركت توسعه

 اين بنابراين. شود مي مختلف افراد حق جامعه در پذيري مسئوليت و تقوا با متناسب و. است مختلف هم

 مساوي حقوق داراي پذيرفتند نظم كه اين مقتضاي به و شهروندي مقتضاي به همه كه بگوييم ما كه حرف

 اندازه يك به همه حداكثرش را آن بر مازاد وليكن دارند، همه را حقوق حداقل يك. نيست اينجوري ، هستند

 … را بحث ما مشاركت بحث عيني تحليل بحث در. اش تئوريك مباحث قسمت اين از اين. ندارند

  ؟؟ تئوريك؟ در بند هفت اين كل

 مشاركت بحث به نسبت را خودمان ديدگاه ما. بنيادي مفاهيم يعني. مشاركت بحث در تئوريك مفاهيم يعني

 آييم مي اين اساس بر بعد. كنيم مي بيان را خودمان نظرات نقطه سرفصلها اين در بگوييم خواهيم مي كه

 كنيم بررسي اينكه يكي. داريم سرفصل دو مشاركت وضعيت تحليل در. كنيم مي را مشاركت وضعيت تحليل

 عملكرد چقدر واقعا يعني نه؟ يا كرديم مردم از مشاركت سلب ، انقالب عملكرد گذشته در واقعا ما آيا كه

 …اين پذيريم مي چقدر و است؟ سئوال زير مشاركت بحث در نظام گذشته

 را مقنن حضور معناي اهلل حزب و انقالبي متدين جوانهاي و كنيم، درست را متناسب رشد بستر ما اگر

 گر تعبير تواند مي هم عمل. است همينطور هم عمل. ؟؟ ؟.بشود گر تعبير شود مي عقل اين ، باشند متوجه

 و عمق هم تواند مي. باشد اش اليه باشد، پوشش تعبد. بكند درست هوا نفع به را محيطي شرايط. بشود

 هنوز ما. دهد قرار مستمسك هم تواند مي. كاركند واقعا فقيه واليت براي هم تواند مي. باشد تعبد جانش

 براي يعني! مشاركت؟ براي بدهيم پرورش بايد را انسانها ما جوري چه ، باشيم شناخته بايد كه ابزارهايي

 شود نمي. داريد الزم مغازه همان حد در را محاسبه علم شما كوچكي دكان و مغازه يك كردن خرج و جمع

 مبادي بايد يعني. باشيد نداشته محاسبه ماشين ، مقدورات و نيازمنديها و رفتارها سازي هماهنگ براي

 سياسي، امور در چه. اسالمي دستگاه مبناي بر كنه منتقل بتواند آدم را كالن و خرد اصول تنظيم در برنامه

 االن يعني ، بدهيم انجام جوري چه را برنامه اين ساختار و سازمان بعد. ؟؟ ؟.اقتصادي چه ، فرهنگي چه
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 ، بدهيد بهشان اختيارات وقتي شوراها عملكرد به فردا بود شورا مجلس عملكرد به ديروز كه اشكالي همان

 با اش قوانين لذا ، بدهد انجام را موضوعات بندي طبقه تواند نمي مجلس يعني. داشت خواهيد را همان عين

 آن كه دارد الزم را فرهنگي ، ديگر عبارت به مشاركت. همينطور هم نهايي گيري تصميم. شود مي درگير هم

 در تئوريك فقدان االن. بگيرد انجام برابرموسسه در بايد عمليات كنترل تا ، محاسبه تا گيري جهت از فرهنگ

 را چيزها اين اينكه از قبل اگر ما حاال آنوقت. شده مي اينكه نه ، است بوده انقالب تنگناي يعني اينها، خود

 از سخت خيلي اش انحالل كه شويد حل ديگران الگوهاي در مجبوريد يا! مردم به بدهيم را كار باشيم داشته

 در رفتار و افكار و اخالق در عمومي پرورش زمينه ايجاد يعني. كند كار ؟؟ اون؟ با االن مجلس كه اينست

 . است زياد خيلي اش آسيب و ضرر. باشد ديگران فرهنگ

 …ما اينكه به داره ترجيح گذشته روند ادامه و نبودش گوييد مي يعني

 مي بدست را الگو كه نسبتي به كنيم واگذار تدريجاً اقل ال. كنيم معين را الگو بشناسيم الاقل بايد االن ما

 . شيب يك سير، يك در يعني. آورد

 مردم كه قضيه اين تحليل در فرموديد عالي حضرت كه اي جنبه اين بر عالوه را قسمت اين ما حاال خوب

 را جامعه كه اي ديگه الگوي كه آنطرفش نداشتيم، ما كه اين ديگر لبه شوند، داده مشاركت نتوانستند چرا

 شده باعث واين. است شده ؟؟ تنظيم؟ مبدا داري سرمايه الگوي ، مادي الگوي بگوييم مثالً ، كرد مي اداره

 …نشود برآورده ، انقالب از داشتند كه اي آرماني انتظارت مردم

 داريم، تئوريك خالء ما اينكه به گردانيم مي بر وقتي يك يعني. اش توجيه در است، خوب خيلي اينجوري

 . است شده اداره ديگران الگوهاي با جامعه اينكه به گردانيم برمي وقتي يك

 را خودشان انتظارات مردم كه است اين اش علت ، است شده مشكل مردمي مشاركت كه اين بنابراين بعد

 به نه. شود اجرا رهبري فرمايشات اينكه براي جامعه در بوده مانع كه است اين خاطر به و. بينند نمي برآورده

. نبوده مشاركت مانع جامعه در واليي نظام وجود يعني. داده مي دستور دائم كه بوده رهبري يك اينكه خاطر

 . شود مشاركت در مانع كه شده باعث جامعه در واليي نظام با متناسب باز بستر نبودن
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 ؟؟ ؟.است زيادي آمار احياناً. كنيد ذكر توانيد مي را آمارش كه تأكيدهايي، عالرغم كه گوييم مي ما

 ، موجود كارشناسي دستگاه در مشاركت از تلقي نوع ، مردم مشاركت بر رهبري معظم مقام و امام تأكيدهاي

 را اين كه را، مستقيم غير مشاركت تنها و. است شده مي منحل برنامه كالن الگوي در كه است بوده نوعي

 كشورهايي اكثر مثل ، بگوييم نخواهيم سوم جهان كشورهاي اين حاال. پذيرفتند سومي جهان كشورهاي اكثر

 . پذيرفتند را اين كنند مي دارند ؟؟ گيري؟ مدرن كه

  هست؟ غربي جوامع در مشاركت كه پذيريم مي داريم ما يعني

 صورت به آمريكا مثل غربي جوامع در البته ها، شهرداري مثال اينكه از است عبارت آن و.بله نوعش يك

 مشاركت شرقي نظام در. مستقيم غير هم آن و. شود مي اداره استاني صورت به يعني. شود مي اداره فدرالي

 گويم مي كه سوم جهان. است شورايي صورت به اش اداره كشور تمام يعني. شود مي انجام شورايي صورت به

 مي را آنها غرب، به وابسته كشورهاي. را سوسياليست معناي به شرق هم و را غرب هم. بكنيم تفكيك بايد

 . است حداقل در مشاركت هم اينها در. كنند مي كار ملل سازمان الگوي به بسته. گويم

 اي بيني پيش يك ما شود؟ مي چه اين با اش تركيب ببينيم كنيم عرض را مطلب دنباله ما حاال خوب

 ... كنن؟ نمي مشاركت مردم چرا اينكه يابي علت در واقع در كه كرديم

 . هايي موقع يك بود هايي مشاركت يك ببينيد

 و داشتيم مشكل ما دادن مشاركت در ما كه پذيريم مي اوالً ، اصلي يابي علت در ما واقع در يعني ادامه در

 دو به هم مان موفقيت عدم. مستقيم صورت به نه كرديم عمل مستقيم غير و كرديم عمل درست نتوانستيم

 هم طرف آن از ، نداشتيم كار آن انجام براي را الزم روشهاي و ها مكانيزم خودمان اينكه به يكي:  است دليل

 . ..كشور اداره در شديم مجبور

 كاركه اول ؟؟ ؟.نبود خانه وزارت اولش جهاد مثالً. ايم داشته هم هايي مشاركت يك بگويم بدهيد اجازه

 در هم جهاد مكان اولين كه كرد، قبول هم رباني آقاي و كرد طراحي نجابت حسين غالم يا بهشتي شهيد

 مردمي جهاد ؟؟ ؟.بود مردمي درصد صد كار يك جهاد. انداخت راه امام كشور كل در هم بعد و بود شيراز
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 گفت مي بهشتي مرحوم كند رحمت خدا. شد خانه وزارت به تبديل مدتي از بعد مدل نداشتن دليل به. بود

 را جامعه حواعج همه كنارش ديگري خط يك هست، اي خانه وزارت يك. كنيم درست موازي تشكيالت كه

 از بعد تا. كنيم پررنگ را طرفي آن و كنيم رنگ كم را طرفي اين كم كم اسالمي، مديريتي نظام آن در بياورد

 و جهاد چه شد؟ درست. باشد شده تمام الزمش ساختار ديگر. كنيم عوض را اساسي قانون باشد الزم سال ده

 روي ديگر اوالً مديريت نظام نداشتن دليل به اينها هردوي و. است مردمي اش وضعيت بسيج. بسيج چه

 كه مديريتي الگوهاي آن در رفت شد، زده كه موضوعي دو همين اينكه ثانيا. نشد ؟؟ ديگر؟ هاي موضوع

. كند استفاده ؟؟ از؟ نبود قرار اينكه با. كرد استفاده ؟؟ از؟ يعني ، ارتش مدل در رفت ، خدمتتان كنم عرض

 . شد اي خانه وزارت هم آن و كشاورزي وزارت مدل در رفت هم يكي

 . ..مسكن بنياد مثل بود ديگري نهادهايي اين

 براي خرداد11 بنياد مثل. آمد در كوچك نهادهاي صورت به ديگر اينها ولي شد، زده زياد نهاد حاال خوب

 روزي يك كه بود اين براي اصوالً شد زده كه بنيادهايي. مستضعفان بنياد. شهيد بنياد. مستمندان به كمك

 درست مردم دست به را اسالمي حكومت كه بود معنا اين به حقيقت در و بگيرد را ها خانه وزارت جاي بتواند

 افراد نظر مورد اسالمي كمك و افزار نرم مهم نكته يك اينها در نويسي نامه اساس خود در كه اوالً ولي. كند

 مي عرض شد بنا اگر جلسه يك در انشاءاهلل حاال كه. بود اي ساده بسيار تلقي ، تشكيالت از شان تلقي. نبوده

 تشكيالت كه اي تلقي با هست، اين هم قم در االن كه تشكيالت از ساده تلقي بين است تفاوتي چه كه كنم

 اينكه نحوه و ببيند را حضور نحوه گوييد مي كه معنايي همين خود و ببيند را كالن توسعه سطح در بتواند را

 بعداً انشاءاهلل را اينها. ؟؟ كردن؟ ارگانيزه را مادي گيري رد ؟؟ ثروت؟ قدرت، توزيع در است اصل گيري جهت

 در است الزم واقعا وضعيت به نسبت اي ارزيابي يك كه است اين من نظر به وضعيت تحليل اين. گوييم مي

 نبود استمرار قابل ولي شد مي شروع خوب هاي نيت با متعدد كارهاي چرا اينكه كردن روشن و سال بيست

 مبتال بود همراه باآنها انقالب كل سرسختانه كه هايي آرمان حتي چرا پوشيد؟ نمي خودش به عمل لباس و

 وابستگي با كه است انديشي ساده ؟؟ توانيم؟ مي ما انصافاً هم را اين. شد مي سختي هاي نشيب فرازو يك به
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. گفت مي انقالب رهبر يك را اين. بگيرند بدست را نظامي اقتصادي فرهنگي سياسي استقالل ، فرهنگي

 سين. ؟؟ منهاي؟ حاال بكنم جيم سين خدا و خود بين بخواهم من اگر يعني. نرفت دنبالش كسي وليكن

 توصيفي معارف ديگر عبارت به و اصولي و منطقي و عقلي مفاهيم انگاري مطلق يعني. اوست مال اولش جيم

 اين. دارد الزم را جديد ابزار جديد نيازمندي در كه بپذيريم اينكه نشدن حاضر اصطالح به و ؟؟ و؟ تكليفي و

 درست را فرهنگ آقا گفت مي بار چندين. است كرده تمام خيلي را حجت امام ايده و. است اش اساس

. كنيم مي صحبت فيضيه در آييم مي حكومتي نياز داريم عاميت االن كمااينكه. كرد اصرار هي. ؟؟ ؟.كنيد

 چرا! بوده؟ چه رهبرش تقاضاي به است داده حوزه كه اي جدي جواب خدا و خودمان بين هستيم خودمان

 دليل به و كرديم شروع كه رو كارهايي يكي. كنيم صحبت بايد فصل چند در نشدند؟ متوجه را مسئله صورت

 عين در كه، خدماتي ميزان در انقالب وضعيت دوم. شد ديگران نظري ابزار در منحل اش، نظري ابزار نداشتن

 ، مردم درآمد گويند مي كه است مهمي بسيار نكته يك اين واقعا يعني. را ابزارش است نداشته كه حالي

 فقير، يعني كه. داريم دست در ما را چيزي چين هم اش، رشد نرخ هست شاه زمان از كمتر سرانه درآمد

 جوري اين نه.( كنم مي عرض من بعداً كه بزنيد ستاره يك هم استداللش) تر، غني غني، و شد فقيرتر

 مي آيند مي بعد و. گيرند مي را سرانه درآمد بعد. گيرند مي را كشور كل درآمد ميزان آيند مي اينها. نيست

 خيلي اي عده يك و اند شده مند ثروت خيلي اي عده يك بنابراين پس هست اختالف دوتا اين بين گويند

 كار دم مر براي. ؟؟ صورت؟ ها خانه وزارت يعني خردش، محاسبات كليه كه كشوري در كه حالي در. فقير

 برنگشته پول ، جاده آن پول اندازه به كه است شده كشيده اي جاده يعني. نيست اقتصادي كه اينهم كردن،

 گوييد مي كي. است كرده توزيع را رفاه اينها ولي. است نداشته اقتصادي راندمان كه جايي اند برده برق. است

 اي گونه به خدمات به شده مي تزريق دولت دست در رفته مي كه پولي يعني است؟ تر پايين سرانه از درآمد

 زمان در ، چيز همه از بردن، معلم از ، بهداشت خانه از! است بوده كه مردم نفع به ولي نبوده، اقتصادي كه

 بوده شاه زمان از بيش مراتب به سرانه درآمد نه ، سرانه وري بهره يعني. داشته ضعيفي بسيار وضعيت شاه

 . است
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  ؟؟ اگر؟ گوييم مي ما اينكه با ندارد منافات اين يعني حاال خوب

 خواص بگويم خواهم مي يعني. هست كه باشد اينجور نبايد برنامه مدل قبال در اساساً ثروت توزيع. احسنت

 مشاركت اعمال ولي. بوده مستقيم غير مشاركت يعني. است نبوده مشاركت سيستم ولي است بوده مشاركت

 دليل همين به. است يافته ارتقاء سرانه وري بهره كه گرفته مي انجام اي گونه به مدل نداشتن حال عين در

 است چيزهايي اينها. اي منطقه محروميت. است شده عوض محروميت تعريف. است كرده تغيير فقر تعريف

 انجام كاري مردم براي انقالب كه گويند مي و كنند مي اش شلوغ االن كه بگذاريم كساني سينه در بايد كه

 را قدرت. كنيم تقسيم را قدرت و اطالع ، ثروت! شود؟ مي جوري چه مگر جامعه در مشاركت. است نداده

 نفع به هم ثروت توزيع و اطالع توزيع در. بشود ملي اقتدار حفظ اينكه براي! كنيم؟ مي تقسيم چه براي

 با يعني. است مهم خيلي اينها گرفتن انجام مدل، نداشتن حال عين در. است شده اينها كه بشود، عموم

 شده شكسته انضباط از مقدار يك كه است درست عناصر، ناهماهنگ تالش با مجلس، هماهنگي با تعميرات،

 بي كه وقتي دارد، تبعات البته. است شده ما نفع به يعني. اند نبوده غربي انضباط به مقيد يعني. باشد

 مي پيدا تقدم ها ضابطه بر ها رابطه كه است اين اش تبعات كه بگوييد توانيد مي شما افتاد راه انضباطي

 يعني. باشد كم خطرش كه نيست چيزي ظلم كردن مقنن ، باشد استكباري ضابظه ، ضابطه اگر ولي. كنند

 يعني جرم. بينند مي را ها رابطه اين اينكه از آيد مي بدشان مردم. ظلم پذيرش يعني جرم. شود مي جرم

 اش تعريف جرم. قانون عنوان به است ظلم پذيرش آن جرم. است خوب گويند مي و پذيرند مي همه اينكه

 . است ؟؟ از؟ بدتر هميشه هم

 . كند مي مشكل را بحث مقدار يك اين خوب

 زنم مي را مثالش نوع بدترين من. كنم مي عرض مثال حاال. ايد كرده قانوني را اين شد، ظلمي يك اگر يعني

 باعث جنسي هاي محروميت شهر، فالن يا كشور فالن در كه گوييم مي وقتي يك. شود روشن زود خيلي كه

 بازي جنس هم و پذيرند مي قانوناً را بازي جنس هم مردم آن گوييم مي وقتي يك. شود مي بازي جنس هم

 بشود كه برويم باالتر كمي يك اگر. است كرده عمل قانون خالف كرد اعتراض كسي اگر كنند، مي قانوني را
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 و تكليل يعني شرافت. شرفي بي و شرف ببينيد. بشود طرح افتخار با يعني. ملي شرافت بشود ملي، شرف

 كار اين يعني كار يك شدن قانوني. است بد خيلي اين شرافت، شد منكري عمل يك اگر. اجتماعي پذيرش

 ...خاص تشريفات

 است بوده ظالمانه ما جامعه در قوانين دانيم مي ما يعني كجاست؟ ما جامعه در اش تطبيق اين كجاست،

 ...لذا

 تنظيم را ها برنامه آمده مي كه كار اول مدل اين. ؟؟ انقالب؟ با مدل آن كه داشتيم مدلي يك ما ببينيد نه

 روي برده مي را انقالب ارزشهاي يعني. كرده مي اصالح را آن مجلس مجلس، به است آمده مي و كرده مي

 وقتي يك حاال. است بوده ظالمانه كارشناسي مدل. ظالمانه قانون بگوييد توانيد نمي بنابراين پس. ؟؟ بورس؟

 احترام قرآن آيه مثل را اين كه طوري به بشود پرست علم بشود، پرست مدل وكيل آقاي اين كه گوييد مي

 كند مي كه ترميمي اين. ؟؟ كردنش،؟ عرضه بوسيله را انقالب ارزشهاي آيد مي نه ديگر وقت يك. بگذارد

. مجري دست رود مي شود مي درست قانون كه حاال. شود مي درس قانون خوب. هست مدل قاعده برخالف

 به انضباط ؟؟ كه؟ مدل به انضباط مجري اختيارات اعمال در باز. است شده داده مجري به اختياراتي يك

 از. نيست انقالب نفع به نكند اعمال خودش، اخيارات حفظ با را اش كليات به كه جوري به هم قانون

 است اين هم پيامدهايش از. شود مي تضعيف گرايي قانون اين. كند استفاده انقالب نفع به بايد اختياراتش

. است هم برابر در قانون دو اصتكاك دليل به قانون از انحراف اين پيدايش ولي. شود مي رسم گرايي رابطه كه

 عمل در اند نبوده هماهنگ اينها چون. اجرا عيني ابزارهاي و انقالب، كلي انتظامات تكليفي و ارزشي قوانين

 به سطح در اين. آخر مراحل در اينكه نه آورند مي فشار هم اوليه مراحل ازهمان. آورند مي فشار يكديگر به

 آرايش كليه در كند، مي حسي تعريف صد در صد را انسان اداره عيني ابزارهاي. است فشار داراي اش سطح

. كنند مي ؟؟ يكديگر؟ به مدام اينها و نگهبان شوراي و متدين عناصر به كند مي برخورد كه اولش از. هايش

 نه اجرايي عملي، التقاط البته. دارد را التقاط الزمه هاي ناهنجاري و شود، مي التقاط نوع يك محصولش

 . التزامي التقاط
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 به اينكه و است، گرايي قانون بحث اينها مهره شاه طبيعتاً كه است مشكل اش طرح بحث، جهت اين از خوب

 بايد دارد اشكال هم قانون اگر شما. نباشد درستي قانون ، قانون اينكه ولو بهتراست قانون حفظ صورت هر

 قانون نقض. كنيد ؟؟ جامعه؟ در را قانون نقل بياييد اينكه نه. كنيد اصالح را قانون ، قانوني مجاري از بياييد

 . دارد مشكل كردن ارائه ارزشمند كار يك عنوان به را

 قانوني يك. موضوعاتش سازي هماهنگ خود حسب بر بكنيد اي بندي طبقه يك را قانون. هستم متوجه من

 ، ارزيابي مدل ببينيد. چرا را ديگري قانون يك. اند داشته را احترامش هم همه و التبه زندند نمي دست را

 تصميم. است سازي تصميم يعني. است شناخت قانون است؟ قانوني چه ولي. است قانون گرفتن نتيجه مدل

 كه است داشته كتابي و حساب يك اين! جوري؟ چه گوييد مي. كرده مي عمل قانون خالف بر قانوني گيري

 داشته اعتبار اينقدر. بدهد شما به اينجوري اعتبار بانك تا بكنيد كار آن با و بچرخانيد بايد چقدر شما را پول

 براي باشد شده محرز تان مالي مديريت يعني ، باشه اينجوري تان پروژه. باشي داشته نقد پول اينقدر. باشي

 توانيد مي شما. بداند مطالعه قابل را تان پروژه بانك تا بگذاريد سرمايه هم چقدر. است بانك كه مالي دستگاه

 تعريف قابل سرمايه قانون طبق اين. بدهيد اولويت ها تعاوني به شهدا، هاي خانواده ، جانبازان كليه به كه

 كسي به دهند مي ليسانس مثل تصديقي يك تا ، داده پس را اش مديريت امتحان نه اين گويد مي. نيست

 گردش ميانگين گويند مي چرا؟ بگويند. دارد مديريت حق اين بگويند دارد، آموزش حق اين گويند مي

 اي پروژه نه. بانك از بگيرد قرض ميليون 21 تا تواند مي بنابراين بوده ميليوم 11 گذشته ماه شش در پولش

 بدهد بايد كه هم را بانك پول اين درصد 11 يا درصد 1 پول ونه كند، مي دفاع فني صورت به آورده كه را

 كارخانه ندارد، عيبي كه گوييد مي شما. شركت كند مي ضرر. چرخد نمي پول اين گويد مي. بدهد كه ندارد

 حق اسالمي انجمن يعني. بچرخند اسالمي هاي انجمن به بسته اينجوري كرديم مصادره ما كه رو هايي

 گزينش در. باشد آن از متأثر عامل مدير رأي بنابراين. باشد داشته عضو مديريت شوراي در بيايد باشد داشته

 گاهي و. گوييد مي گيري تصميم به فقط گاهي قانون كه است مهمي مسئله مسئله اين خب. .. در افراد

. دارند دست در ابزارهايي سري يك كه هستند مسئوليني سازي تصميم بخش. دارد قانون هم سازي تصميم
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 در رود مي ؟؟ كه؟ نگهبان شوراي نه و بزند حرف مجلس نه و كنند عمل بخواهند ابزارها آن برطبق اگر

 ...اينكه يعني. ديگران جيب

 .كشور جاري قوانين نقض نه است، بوده خوب كارشناسي نقض گوييم مي ما يعني

. است قانون از تخلف به شدن كشيده اش ؟؟ الزمه؟ ناهنجاري. قوانين ناهنجاري دهد مي كارشناسي نقض

 . كرد شود نمي هم اش كاري

 . قانون از تخلف شود مي عمل در هم قوانين ناهنجاري. قوانين ناهنجاري شود مي يعني

 . آورد مي ضرورت ، آورد مي الزام

 . ..را قانون نقض كنيم مي تجويز فعلي شرايط در ما كه شود، مي همان اش نتيجه عمل در اين خوب

 جامعه كارآمدي باالرفتن آن ثمره كه. است اجتماعي رفتارهاي سازي هماهنگ ابزار قانون.شويم مي مبتال نه،

 كارآمدي ، كامل رعايت صورت در كه طوري به آورد پايين را ثمره و راندمان و قوانين بين اصتكاك اگر. است

 و هرج چه براي نباشد، مرج و هرج اينكه يعني. رود مي بين از قانون جعل در ؟؟ بكند،؟ ميل صفر سمت به

 اجتماعي زندگي. كنند زندگي توانند نمي كه شده چه. كنند زندگي بتوانند مردم اينكه براي! نباشد؟ مرج

 اين و نكند پيدا چالش هم با رفتارشان و بشود هماهنگ اگر. بشود هماهنگ رفتارشان يعني. فردي نه بكنند

 نيازها كند سير صفر سمت به كارآمدي اگر. شود مي ديگران براي و انسان خود براي هم باالتر راندمان باعث

 جمع. رود مي بين از جمعي زندگي تامين بلكه آورد مي وجود به را تجاوز و تخلف منشا فقط نه مجدداً ،

 مرج و هرج تفسير ديگر عبارت به. است مرج و هرج مجدد تفسير. آيد مي در مانع صورت به همديگر براي

 قانوني غير تواند مي و باشد مقنن تواند مي شدن مانع اين. يكديگر منافع به نسيبت افراد از شدن مانع يعني

 . باشد

 . باشد بد قانون كه ولو است، بدتر قانوني بي گويند مي آنها خب

 ...كنيد دوقسم را بد قانون. كارآمد ولي بد قانون

 ...كارآمدي به است بد وقتي ديگر نه
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 . هست كه كارآمد ولي است بد اش جهت كفر حكمت. است جهت وصف گاهي بدي ، نه

 . هست اش جهت آن در كارآمد ، اش جهت مصلحت بنابر هم قانون خوب

 جمع شدن مانع يعني اش، بدي موضوعاً ، قوانين در مرج و هرج كنند خنثي را همديگر قوانين مجموعه اگر

 و هرج دوم تفسير اين. ها انرژي رسيدن بست بن به. ديگران و خودش منافع به نسبت فرد كارآمدي براي

 . ..قانون نبود وسيله به گاهي مرج و هرج. است مرج

 كنيم تجويز را اين خواهم مي است مرج و هرج از ديگري شكل هم اين كه كرديم تقسيم ما اينكه ولو خوب

... ؟؟ ابزار؟ ما چون بگوييم و بدهيم هم وضعيت با اش تطبيق آنوقت كه خصوصاً كارآمد قانون رعايت قبال در

 . هيچي كه بود نشده هم اگر كه

 تخلف خود اصال است؟ بد چي از و است خوب چي از تخلف ببينيم. كنيم بندي طبقه بياييم ما حاال خوب

 شما كه اضطراري هرگونه! است؟ اضطرار يك بلكه نيست تخلف يك لقب كي و كند؟ مي پيدا تخلف لقب كي

 . است طبيعي قانون يك از كشيدن دست منشأ بينيد مي

  بكنيم؟ خواهيم مي اي استفاده چه بحث اين از فعلي مرحله در ما حاال خوب

 به من كه. است شده پيدا جامعه در ناهنجاريهايي يك هرحال به كه كنيم مي مشاهده داريم را چيزي يك ما

 ها چالش چه جامعه آگاهي دستگاه در. است پذير انجام بندي سطح در اش ريشه پذيري جمع آيد مي نظرم

 گيري تصميم در بعد دارد؟ ناهنجاري كجايش ، مشاركت فرهنگي ريشه يعني هست؟ هايي ناهنجاري و

 ملت در ؟؟ و؟. خواند نمي مدل قوانين با نگهبان شوراي قوانين كنم، مي عرض مثالً ناهنجاراست؟ كجايش

 منطقاً سازي تصميم در سازي هماهنگ ديگر عبارت به يعني. هست دوتايش هر ما انقالب در. دارد وجود

 نوع كه شود مي اين منشا شود؟ مي چيزي چه منشا اين. گيرد مي انجام سياسي. است نگرفته انجام

 كه است اين اش معني اين واال. است هماهنگي اين كه شما بگذاريد را اسمش يعني ، سازي هماهنگ

 مي تأييد را يكديگر كه را دستگاه دو اگر چون. ناهنجار _ كنند سوال بنده خود از اگر_ هاي گيري تصميم

 كه وقتي ولي. ؟؟ رسيد؟ مي وحدت به يعني. شد مي تمام. شد مي ديده مطلب اين مختلف جوانب كردند،
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 اجرايش حال هر به. دارد وجود اشكالي يك قانون خود در اينجا در خوب رسد، نمي هم ؟؟ به؟ هست كسرت

 كم توانيد نمي هم را آن كه دارد وجود ديگري ناهنجاري يك باز كنيم مي كه اجرايش حاال. كنيم مي

 التزامي دستگاه يك يعني نيست، نگهبان شوراي مصوبات حد در تازه آگاهي به مردم التزام. كنيد حساب

 شوراي شناسي موضوع رعايت حتي آنها ، دوم بار براي. دستگاه؟؟؟ دوم بار براي جامعه در خدا اميد به دارند

 در اجتماعي انضباط يعني. پذيرند نمي ، اند كرده هم تعميرش حاال و اند كرده قبول كه هم چيزي را نگهبان

 . موجود؟؟؟ وضعيت با. كند مي پيدا مجددي چالش يك دوباره اينجا

 علت ، بندي جمع در كه اگر ما. برسيم هم ديگرش جوانب به بتوانيم تا كنيم مي دنبال را بحث اين ما خوب

 است، شده حاكم و است آمده ديگري مدل و نداشتيم مدل خودمان ما كه علت اين به كه بشود اين مان يابي

 . ..مشاركت پذيراي مدل اون و

 را اينها. اداره براي مدل يك و دين، به ربط و قلبي التزامات مدل ، مدل يك. داريم مدل دو بفرماييد اينكه يا

 . است نكرده شان هماهنگ منطق يك

 ...همديگر با دوتا اين درگيري يعني

 تصميم و گيري تصميم از. سازي تصميم و گيري تصميم درگيري به آيد مي شود، مي آغاز اينجا از دقيقا

 دستگاه كه چون. ميشود درگير گاهي مجري فعاليت با مردم پذيرش باز اجرا در. اجرا در آيد مي سازي

 مورد ما جامعه در جدي آسيب يك عنوان به بايد اين. ندارند خواني هم ، هم با اجرايي دستگاه با التزامي

 مشاركت كنم؟ مي عرض چه كه داريد عنايت. كند مي حل را اين مشاركت كه نكنيد خيال. بگيرد قرار توجه

 .كند نمي حل را اين هم

 حاال. ترويج مشاركت به را مردم آن با متناسب و كنيم پيدا بتدريج را مشاركت مدل بتوانيم بايد حاال ، نه

 چنين كه است شده موجب جامعه در علتي چنين اين وجود ايم گفته ايم آمده يابي علت بحث اين بعداز

 مشاركت بحث اقتصادي و سياسي فرهنگي، بستر كه ايم گرفته قرار وضعيتي در ما االن و آيد پيش بحراني

 . ..گيري جهت يك دارد و. نيست سالمي بستر يك
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 مرحله در ، سازي تصميم آغازين مرحله در ، مرحله سه ناهنجاري اين از كه را چيزي آن دقيقاً. احسنت

 دخالت بخواهد شده تعريف برنامه بدون اگر شرايط اين در مشاركت ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟ مرحله؟ در ، گيري تصميم

 . ..نكنند گويم نمي شود، داده

 عرصه در گفتيم. كرديم طرح رو مريض بستري ، ،اقتصادي فرهنگي ، سياسي نسبت به اينجا در ما بعد

 مدني نهادهاي تقويت و سياسي احزاب تشكيل به كند مي ميل دارد ما جامعه ، مشاركت بحث در ما سياسي

 مي و آورند مي هم دليل. است همين شود، مي سياسي توسعه از صحبت وقتي يعني. غربي جوامع شكل به

 و كنند انتقاد ، كنند دخالت مردم كه شود باعث تا باشد داشته وجود مردمي نظارتي نهادهاي يك بايد گويند

 . نبرد فرمان خواست جوري هر و نرود قاضي به يكطرفه دولت

 مي ما كه اي فرهنگي اختالف اين بازهم كه اينجا؟ در است هماهنگ سازي تصميم آيا كه هست سوال يك

 بگوييد كه است اين ، كنيد حذف توانيد مي كه چيزي تنها شما يعني. مردم وجود با شود نمي حل گوييم

 به آنجاهم كه حالي عين در. شود پيدا اينجوري تناقض يك اش گيري تصميم در نگذارد نگهبان شوراي

. هست اشكال اش مرحله هرسه در يعني. همينطور رسد مي كه اجراهم به بعد. هستند متديني افراد نظرمن

 حتي. است فرهنگي مشكل يك ، مشكلمان گويم مي من. است سياسي مشكل ، مشكل گويند مي همه يعني

 . هستند فرهنگي مشكالت هم اقتصادي مشكالت

  چي؟ يعني است فرهنگي

 فرهنگ.است داري سرمايه فرهنگ اقتصاد، فرهنگ. ندارد خواني هم سياست فرهنگ با اقتصاد فرهنگ يعني

 انقالب، فرهنگ ، _ وابزارهايش الگوها _ است مادي فرهنگي ، مديريت فرهنگ. الهي است فرهنگي انقالب،

 . الهي است فرهنگي

 ما كه است اين داريم اين اصالح براي كه اي اصولي پيشنهاد واقع در سياسي اصل قسمت اين در ما بعد.بله

 انگيزه بتواند كه نيست قالبهايي ، كنيد مي بيان مردم براي مشاركت براي شما كه هايي قالب اين بگوييم
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 در ما پيشنهاد و. شود مي سياسي هاي تفرق و ها تشنج مبدا بلكه. بياندازد جريان به بتواند را مذهبي هاي

 . مذهبي گرايشهاي مبناي بر منتهي باشند داشته وجود مدني نهادهاي بايد كه اينست اصالح

 .ساختارها در كند پيدا جريان الهي، است انقالبي كه حقيقت، در انقالب يعني

 . ..و هيئات همان بحث مشخص صورت به و

 هر مال باشد، مذهبي بايد پرورش بدهد، پرورش آدم خواهد مي. پرورشش نظام است مذهبي كه تشكلي كالً

 ...ميشود هم شيعه براي طبيعتاً. باشد كه مذهبي

 . .. خواهيد مي مثالً شما حاال خوب

 ...شود درست مذهبي انگيزش اگر كه گويم مي من

 . ..بشوند جمع هم دور خواهند مي و هستند مسلمان واقعاً اينها است ممكن مثالً گوييد مي كه انگيزش

 باهلل يومنون براي كند مي پيدا كه شدتي ، كند مي پيدا ايشان كه رشدي كه است اين معنايش انگيزش

 . باشد االخر واليوم

 آيند مي هم بعد كنند، مي درست درمانگاه يك آيند مي مستضعفين و محرومين به خدمت نيت به اگر حاال

 ...كنند مي طبابت مجاني

 كند، مي شروع را كاري يك فالن يا است عصر ولي حضرت درمانگاه اين گوييم مي مثالً. خوب خيلي آهان،

 . سيكل يك از مهره يك شود مي اينها كند، مي سعي هم پرستاري در كند، مي سعي هم دارو تأمين در

 ...خودش موضوع در چيزي همچين گوييم مي يعني

 خدمات اگر بعد. ايم نداده را آموزشي خدمات. داديم را بهداشتي خدمات مثالً. شود پياده ناقص تواند مي بله

 الاقل ، كارهايشان همه بايد مردم يعني. اند نداده را فني خدمات گويندمثال مي بعد. بدهيم هم را آموزشي

 اش، بهداشت شغلش، بايد اين. بكند كار هم عالقه با و كاربكند. ؟؟ ؟.بزند دور دين محور حول. ؟؟ عده؟ يك

 مال را اش همه كه ، ميكنند كار ملي يا كمونيستي انگيزه روي كه كشورهايي مثل بالنسبت اش آموزش

 به بعد دولت، اول بايد عده يك بين. كند پيدا پرورش حزبي بايد اين. داند مي ملي مال ، داند مي كمونيستي
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 ابزارهاي را سوم دسته. باشند اينجوري بايد همه كه نيست اينجوري. ابزار؟؟؟ منابع، ، اعتبارات عده اين

 ولي بگيرند وام توانند مي خودشان بين آنها. داد نخواهيم متمركز آنطوري را اطالعات و ثروت و قدرت انتقال

 .بدهد وام كي پولي از بانك. دهد نمي وام بانك

  بود؟ كي اولي

 مادر صنايع بايد توليدش در باشد، اول تكنولوژي هم تكنولوژي در بايد. است متمركز چون. است دولت اولي

 توسعه ديگر عبارت به يعني. است تكامل سرپرستي هم اش مسئوليت. است دولتي متمركز صنايع كالً باشد،

 بهره به و پايين آيد مي آنجا از. ؟؟ ،؟ سرعت دقت، مقياس. نيست ديگران مال و است دولت مال مقياس در

 رسد مي كه خردش خرد به. است مذهبي مردمي مشاركت هاي دستگاه همين مال ، رسد مي كه كالن وري

 اين كه كنم عرض حضورتان به اجتماعي ثروت اجتماعي، قدرت ديگر آنها به ، خواهند نمي كه كساني ديگر

 معناي مردم. مستقيم غير اال دانيم نمي عمومي مشاركت جزو را اينها ما. شود نمي داده تخصيص چيزها

 . مستقيم و دارند مستقيم نيمه دارند، مستقيم غير دخالت

 ...گويند مي هم دليل همين به و دانند مي مستقيم را آخري عموعي ؟؟ در؟ االن اتفاقاً خوب

 ...دانيم مي ها تعاوني مال را مستقيم ما كه است همين سوال

 مذهبي، مردمي نهادهاي ترتيب به يعني

 تعاوني نهاد آمديد شما اگر حاال. كنند مي گيري تصميم خودشان دارند، امكانات خودشان آنها يعني مستقيم

 . هست شريك دولت با ، محال فرض به كرديد تعريف مستقيم نيمه را

 ...هستند مستقيم افراد و مستقيم غير دولت ، هستند مستقيم نيمه اينها كه است اينطوري ظاهراً يعني

 هم فوت با. سازمانهانيستند همان كارگاهها ديگر عبارت به يعني. كنند تاسيس سازمان ندارند حق ؟؟؟

 صورت به تواند مي فقط جامعه در هم حضورشان و. بزنند شركت توانند نمي يعني. شود مي تقسيم اموالشان

 . باشد ديگر هاي بخش براي دادن ي رأ
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 تصميم مستقيما خودش اين اينكه يعني ، است مستقيم حضورش ولي شود مي كمتر تاثيرش نسبت يعني

 . نكند كار چه و بكند كار چه كه گيرد مي

 .خودش يا اش وكيل

 ...است محدود اش مجموعه چون معناي به وكيل ، وكيل يا حاال

 ...ببينيد نه

 ...ديگري كس به بدهد يا بكند خودش اينكه از اعم حاال گوييم مي موضوعش در

 .باشند هم با توانند نمي كه نفر صد آن خود. كند مي وكيل را نفر 11. نفرند 111 محله اهالي گوييد مي

 به من نه اگر ولي. وحدت عرصه در آيد مي. اند داده تشكيل مردم را نهاد اينكه يعني نفره 11 شد اگر نه

 مشاركت اين توليد در زنم، مي هم بزرگ كارخانه يك و كنم مي گذاري سرمايه آيم مي پولدار يك عنوان

 . دهم نمي يا دهم مي رأي يا آيم مي من يا. دارم مستقيم

 تصميم در دخالت كه هست شما موكل اون چون. است غيرمستقيم معني به دهم مي راي گفتيد كه همين

 . كند مي

 در. نيستم من كه دولت تصميمات در گيرم مي تصميم مستقيماً من كه هست كجا ببينم خواهم مي من

 . نيستم من هم تعاوني در خوب ، تعاوني تصميمات

  نيستي؟ چرا

 . رود مي ام نماينده. رود مي وكيلم شما قول به. نيستم مستقيم

 كار داريد باهم. شبكه؟؟؟ بهبود در و بسازيد را ميكروفون اين از بخشي يك شد بنا جنابعالي اگر ببينيد، نه

 به شود مي هماهنگ هم امكاناتش. رسانه بوسيله شود مي هماهنگ شما اطالعات. بهبودش در كنيد مي

 . تر كوچك يا بكنيد تر بزرگ را اش درجه اين اينكه در داريد حضور شما ولي. ديگري كس وسيله

 . مستقيم غير ميكروفون خود در ولي دارم مستقيم حضور قطعه اين خود در من

 . است مستقيم حضورتان است خودتان مال كه كاري در. احسنت
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 حضور كارهاييش يك در بنده هم، دولت نظام در من كه بگوييم خود داخل در كه ندارد اشكال ما يعني

 اوليه تقسيم ببريم، نخواهيم خودش داخل را تقسيم ولي. دارم مستقيم غير كارهاييش يك در ، دارم مستقيم

 اينجا. است فرد يا است خانواده بگوييم حاال ، مثالً هست صنف نظام دولت يك گوييم مي ، كنيم مي كه اي

 را كجايش تا سه اين در مردم مشاركت اين. دولت در و صنف ، خانواده در مردم عموم مشاركت كه بگوييم

 غير هم و دارد مستقيم هم جايش همه در بگوييم نكنيم، معين اصالً يا است مستقيم مشاركتشان بگوييم

 ...دارد مستقيم

 صفت عنوان به بگوييم مستقيم غير و مستقيم نيمه و مستقيم اين. باشد بعد بگوييم ديگر عبارت به يعني

 مي گذاري سياست كند، مي دولت گيرهايي تصميم يك. كنم مي سئوال يك من ببينيد. است بعد است،

 يك دراينجا. اجرا و سازي وتصميم گيري تصميم كند، مي انتخاب كارشناس كند، مي انتخاب مدل كند،

 مطلقا را اين. رساند مي مردم اطالع به. نيستند مدلش در اصال مردم كارها آن كه دهد مي انجام را كارهايي

 مستقيم حضور ولي بكنند، توانند مي رسد مي آنها به كه اطالعي بوسيله نظر اظهار. دانيم مي مستقيم غير

 بخش در شما ولكن. دهد مي دولت را مقدوراتش و سازي هماهنگ امكانات كه هست كارهايي يك. نيست

 حسينيه يك توي كه كنيد فرض مثال. هستند عده آن خود كه بينيد مي كنيد نگاه كه اش مختلف هاي

 و طبيعي منبع از چه گيرد، مي قرار اختيارشان در ثروتي و قدرت يا اداري ، اطالعاتي منابع يك اينجا. هست

 شان محله در را كار همين عين. كنند مي درست دارند را كارخانه اين كه هستند اعضايي اينها. ابزار از چه

 ، عمران براي بدهيم اختصاص پول درصد چند كه دهند مي راي شينند مي باهم يعني. دهند مي انجام هم

 در مياورند آموزش از دهند مي تغيير را مقداريش يك يا. آموزش يا بهداشت مثالً براي خدمات، براي

 تصميم خودشان براي هم اينها كند مي گيري تصميم كه مجلس مثل را كارهايشان يعني.برعكس يا بهداشت

 اين لقب شود مي. است دولت حمايت با ولي هست مستقيم كارهم دانيم، مي سازماني ما را اينجا. گيرند مي

 بگوييم كند مي هماهنگ را اينها ها حمايت آن طريق واز هست سرش پشت دولت هاي حمايت چون را

 مي كه سوم مرحله ولي. خودشان دست خردش مديريت است دولت دست اينها كالن سطح در مديريت
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 اين در مهم سوال باز است؟ چيز چه در حضورشان اينها ، است مستقيم مطلقا شان مديريت اينها گوييم

 با دارند خودشان كه را سوم دسته اين ما آيا. گيرد نمي قرار دراختيار دولتي امكانات اصوالً سوم قسمت

 هم اينها به خوب كه اينست فرض يك بدهيم؟ تشكل امكان بهشان چقدر ، كنند مي عمل خودشان امكانات

  بدهيم؟ تشكل امكان را چيزهايي چه گويند مي. نكنيد ، كنيد نمي اگر شان كمك. بدهيد تشكل امكان

 . است خصوصي تشكل ؟؟؟

 بانك بگذارند هم روي را پولهايشان بيايند بدهيم بهشان امكان يعني. گويم مي هم را خصوصي تشكل حاال

 شركت. كنيد مي ممنوع را اين يا. بدهند خودشان به هم وام و كنند درست خصوصي بانك. كنند درست

 و سود اساس بر را هايي بنياد يعني توانند، مي كه كارهاييست اينها. كنند توليد ، كنند درست سهامي

 غير هست، خصوصي غير كنم مي عرض مثالً اساس بر كه بنيادهايي كنار در بگذاريم خصوصي مالكيت

. شود يافته سازمان. شود ارگانيزه هوا كه بپذيريم بايد بيايد بوجود بگذاريم اگر ، بيايد بوجود و هست انتفاعي

. ؟؟ ؟.رود مي فساد طرف به جامعه كرد پيدا واليت حق اگر. كند مي پيدا واليت حق كرد، پيدا سازمان اگر

 تعاوني كانديداهاي به بايد بدهد راي بخواهد وقت هر ايشان گفتيد. كرديد ديگر كار يك آمديد شما اگر ولي

 ديني تشكل اساساً را سازمان. كنيم كانديدش ما اينكه مگر بشود، كانديد تواند نمي خودش. بدهد راي ها

 گاهي. مادي كارآمدي. داد قرار اصل را كارآمدي شود مي هم گاهي سازمان تعريف در يعني. ايم كرده تعريف

 اصل مادي كارآمدي اگر. است كارآمدي و انگيزه بين ، است وسط تشكل. داد قرار اصل را انگيزه شود مي هم

 . شود مي مادي تعريف گرفت، قرار

 هاي تشكل و مردمي ي نهادها كه شود مي اين پيشنهادمان بنابراين اش سياسي قسمت اين در ما خوب

 بيمار بسترهاي باز فرهنگي درعرصه. مذهب پرورش و مذهبي هاي انگيزش همان قالب در ولي باشند مردمي

 سمت به كه است اين مشكلمان ما فرهنگي بحث در و. اش سياسي بخش در داديم مي توضيح داشتيم را

 عدم و فرهنگي شكاف ايجاد هم اش ثمره كه رويم مي پيش نظرات و انديشه طرح در افراطي هاي آزادي

 و نظر طرح در باشد داشته وجود بايد ها آزادي اين اينكه مورد در هم آنها استدالل و. است جامعه در تفاهم
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 جواب كنيد تكميل. ) باشد نداشته خاصي گروه به انحصار و بشود زميني زير نبايد فكر كه است اين انديشه

 در ولي داريم قبول شود زيرزميني نبايد افكار اينكه كه است اين داريم ديدگاه اين در كه اصالحي در ما( را

 با متناسب بلكه داد افكار همه به فرهنگي امكان نبايد اندازه يك به كه گوييم مي يعني. داريم بحث حدودش

 ...پذيري مسئوليت همان

 بايد علوم سطوح كليه در. شود ديده كالم علم در بايد رشد اينكه و پذيريم مي را احتماال تفرق ما ببينيد. نه

 . است خطر اين نداريم، صحيح مديريت اينكه.باشد رشد

 . باشد مديريت نبايد كه است همين سر اشكالمان ما گويند مي ، صحيح مديريت گوييم مي تا اتفاقاً

 بد فرد براي شك. است بد رواني بيماري. است بد اجتماعي جربزه يعني چيست؟ صحيح مديريت معناي ، نه

 در است رواني بيماري نوع يك اين ، داد دست از را انتخاب قدرت كه جوري به شد عام اگر شك ولي ، است

 در كه همانطور را احتمال تفرق ما. كند بهينه نه كند، صفر را گيري تصميم قدرت تواند مي پايان در. فرد

 به كه احتمال تفرق سير چگونگي. گوييم مي جمع براي هم را همان ، گوييم مي روانشناسي در فرد مورد

 . بكنيم اش سازماني بايد را اين ، بيانجامد بهينه احتمال

  بكنيم؟ اش سازماني چه يعني

 هيئت دو باشد، مديره هيئت يك ، باشد علمي هيئت يك بگذاريد، مناظره گوييم مي ما اينكه يعني

 بهم طرفدار ديگري و اش وضعيت طرفدار موضوع يك مورد در يكي باشند، متناظرين يا باشند منتاظرين

 آنوقت ، موجود كالم وضعيت طرفدار كسي يك اينكه كلي قانون يعني ، شكل همين به. باشد اش ريختن

 بحث بيايد دارد حق موضوعي چه در كسي چه. موضوعات بندي طبقه براي ريزي برنامه يكي ، اين خود

 اگر. شهر درفوتبال بيايد تواند مي ، شد پيروز محله فوتبال در گويم مي مثالً اگر حاال. است برنامه اين كند؟

 بيايد تواند مي ، شد پيروز كشور فوتبال در اگر. كشور فوتبال در بيايد تواند مي شد، پيروز شهر فوتبال در

 چه بگيريد، را همين عين. كند شركت جهاني درجام تواند مي شد پيروز منطقه در اگر. منطقه درفوتبال

 و بكنيد كوچكي هاي هماهنگي توانستيد اگر بكنند؟ را شان بحث توانند مي كساين چه را مسائلي از دسته



 ···························································································································································  131 

 وضعيت خالف اين ولي. وضعيت خالف يكي اين ، است وضعيت طرفدار اين حاال نيفتادي، خودت گيجي به

 بيايد تواند مي داد، تحويل ؟؟ چيزي؟ يك و ساخت را جايش اگر. ؟؟ را؟ اين بتواند بايد. بريزد بهم نبايد كه

 . بزرگتر ميدان در

 امكانات كه كنيم اضافه الزمه اينها، بر عالوه هم را نكته اين. داريم بحث هم همين تكميل در من حاال خوب

 انديشه محور بر فكري يك كه گويم مي من. باشد نبايد مختلف قشرهاي اختيار در اندازه يك به فرهنگي

 كه باشد داشته اندام ارز و ارائه امكان اندازه همان بگوييم فكر اين يكي. دارد وجود جامعه در حاكم فقيه ولي

 فرهنگي عرصه در گذاريم مي دو اين اختيار در كه فرهنگي امكانات و حق يعني نه، بگوييم يا. مخالف فكر

 امكان تقوا با متناسب ، پذيري مسئوليت با متناسب يعني. باشد اندازه يك نبايد. باشد اندازه يك نيست الزم

 ...دهيم مي

 حاال يعني فكر؟ سياسي كارآمدي با بشود سنجاق بايد كند پيدا صحبت اجازه خواهد مي فكر يك وقتي آيا

 در. ؟؟ تواند؟ مي اين آيا ، انقالب خود اصال ، نظام اصل فكر ، هست فكر يك. باشد فرض بر هم اينها بر عليه

 اصالً. دارد را خودش خاص آزمايشگاه باشد، مي صناعي مثل ، بشود بحث باشد بنا موضوع اين كه صورتي

 بعداً رويه در كه ديگر هاي بخش براي آنوقت ، مطلب يك پيروزي از پس.رسد نمي مردم به هم خبرش

 در بايد كه هست افكاري يك پس. بدهند گزارش ندارد معنا كه كارشان زمان در واال. آيد مي اش گزارش

 نبايد كه ريزي بهم بكنند، كارسياسي نبايد كه هستند افكاري يك. بكند سياسي كار بايد يعني بيايد، عموم

 . دارند را خودشان حد ها منطق خود مورد در حتي. بكنم

 ...فرهنگي عرصه در رود مي اين خوب

 اجتماعي ارتباطات از و بيايد تواند مي فكري چه موقع چه ، اجتماعي ارتباطات در اينكه برحسب بندي طبقه

 بايد باشد، سطحي چه در اش تخصص سطح باز. بكشد تخصصي ارتباطات به و شود خارج بايد موقع چه

 . بگيرد انجام
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 جلب سازي خصوصي در داريم ما مثالً كه اينست ، كرديم طرح ما كه اشكالي هم اقتصادي عرصه در خوب

 و. باشد مي جامعه در محروميت و طبقاتي شكاف ايجاد هم ثمراتش و رويم مي پيش خارجي سرمايه

. .. داريم ما منتهي است درست اين. است سرمايه به وابسته اقتصادي رشد كه است اين هم اينها استدالل

 سرمايه نظام اصالح بايد كه اينست مشاركت بحث در ما پيشنهاد كه گفتيم هم اقتصادي مسئله ر د آنوقت

 جهت عنوان به اوقاف تقويت و اسالمي تعاوني بر بيشتر تكيه بايد منتهي ، بگيرد صورت تدريج به داري

 در را نقدش ، است اش يابي علت و وضعيت تحليل اين. اش اقتصادي قسمت در ، مشاركت بحث در گيري

 ...اصولي هاي گيري جهت يك

 كنند كار اينها روي بايد كه باشد معلوم يعني. باشد هم مثالي و بنويسيد شما را كليات كه است اين من نظر

 . كنند كار رويش بايد شود مي معلوم كنيد ذكر كه هم را اش مدل ،

 چيزي؟ چه روي

 كار امكان شما به يعني. كنند كار هم و بپردازند هزينه هم بايد مشاركت روي يعني. مشاركت همين روي

 ؟؟؟ ؟.بدهند

 مشاركت وضعيت به نسبت را خودمان تحليل و و مشاركت مفاهيم و مباني بحث ما بنابراين اينجا تا اين

 گذاري سياست اينكه براي بدهيم ارائه اجمالي مدل يك بياييم دوتا اين از بعد كه بود نظرمان در. گفتيم

 . بگيرد صورت قالب دراين

 ؟؟؟

 اضافه چيزي گذارند مي كه تواني و وقت اين از چون واقع در و. قضيه با كنند مي برخورد اجرايي كامالً اينها

 شود مي اين اش نتيجه ، بكند گل بحثمان تازه و بگذارند احترام خيلي بخواهند اگر بنده به و ، آورند نمي

 ، كنيم درست تري ساده مدل يك بخواهيم اگر اش مدل در. .. آورديد وقت شنبه اگر جنابعالي گويند مي كه

 در و سطحي چه در ، موضوعاتي چه در مشاركت كه كنيم مشخص بياييم ما كه آمد ذهنم به اينطوري من

 موضوعات از. شود مي مشخص بگويم كه را ؟؟ آن؟ من كه اينست منظورم. شود انجام بايد مقياسي چه



 ···························································································································································  131 

 بدهيم؟ خواهيم مي كه مشاركتي اين است اقتصادي يا فرهنگي يا ، سياسي موضوعات در كه اينست منظورم

 مقياسي چه در و است؟ خانواده صنف يا است، دولت سطح در مشاركت اين اينكه يعني ، سطحي چه در

  فردي؟ يا اجتماعي يا است ملي مقياس در يعني است

 .است درست

 مي بكنيم تر دقيق كمي يك بخواهيم را موضوعات آن اگر البته كه بكنيم، درست چيز تا سه بايد را اين

 واقع در كه تا 21 اين كل بگوييم بعد و. كنيم اضافه بهش هم را اجرا و سازي تصميم و گيري تصميم توانيم

 سياست هم بگذاريم خواهيم مي كه سياست بعد تاثير، مقياس و سطوح و ، موضوع هاي شاخصه شود مي

 .اجرايي هم و سازماندهي سياست هم ، بگذاريم مجموعه اين به نسبت اي برنامه

 . بله

 . كاربكنيم شود مي هم ديگري جور كه ؟؟؟

 به يعني بخواهيم، هم قدر هر اصطالح به ما االن هم همين خود و بكنيم كار شود مي هم ديگري جور بله

 يك در يعني. گفتند نمي هفته يك براي مقدار اين از بيشتر محققاً. بود هم قم كه گيرم من ديگر عبارت

 هم را اش هزينه. بدهند وقت ماه سه حدود بايد شود جمع بخواهد اگر. كرد اش جمع شود نمي هفته

 آدم ، نپردازند را اش سياسي هزينه اگر. بپردازند هم را اش سياسي هزينه بعد هم دنبالش به و بپردازند،

 .كند مي ترديد آدم ، بدهند را مالي هزينه بخواهند فقط. كند مي ترديد

 



 

 

 

اجتماعي مشاركت  

 

 

 4جلسه 

 

 يك جا اين در بحث داشتيم خدمتتان اجتماعي حركت به راجع كه بحثي ي دنباله حجه االسالم پيروزمند:

. كردند مروري انتها تا هم را ها سياست است، ها سياست مورد در امروز بحث گرفته انجام محتوايي بحث دور

 بحث به ورودي آن كه اين به شد توجه دارند فرصت ديدند هنوز ولي شد تمام ها سياست اينكه از بعد مانتها

 اين كه شود كار رويش بيشتر بايد اجتماعي بحث به نسبت تحليلي مقدمه يك شود مي بحث به تحليل در

 جلسه در كردند ارائه و دادند انجام را كاري باز بودند مسئول كه خدايي بنده و بوديم كرده قبالً ما هم را كار

 نظر نقطه هنوز مشاركت بحث تحليلي به نسبت مسئله تا چند به نسبت كه شد اظهار باز حال عين در نتهام

 توانيم مي خصوص اين در ما ببينيم حاال كه نگرفته صورت خودش بندي جمع در و نشده ابراز مشخصي

 هم با ارتباط در تقريباً اينكه كردم عرض خدمتتان كه اي نكته سه خصوص در نه يا باشيم داشته بندي جمع

 .كنيم مي بندي جمع چطور كه ديد بايد هست

 از حاال و كنيم مي جمع هم با چطور مسئله دو اين بين ما طبيعتاً است اسالميتو  جمهوريت بحث يكي 

 اين نه كه اين يا است جمع قابل هم با اصال اسالمي و جمهوري نظر از آيا كه است بحث كه هم خودش نظر

 از را چيزي يك آدم به كه است اين اش معني اگر اسالم و شده؟ گذاشته همديگر كنار كه است متضاد دو

 و دهند رأي خودشان مردم كه اين يعني جمهوري .است چيز همه ي كننده تعيين دين و پايين به باال
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 را دو اين خواهيم مي طور چه دارد منافات هم با تا دو اين ظاهر در بحث اين بنابر باشد؟ چه كه كنند تعيين

 تابع كه صورتي در مردم رأي يعني باشد اسالمي كه صورتي در جمهوري كه بگوييم يا كنيم جمع هم با

  .بحث يك اين بگوييم خواهيم مي چه ، است محترم بدهند نظر اسالم

 ..............بارالها.........الرحيم الرحمن اهلل بسمحجه االسالم و المسلمين حسيني: 

 ندارد؟ فرض يا دارد هم فرض «مكتب يك بدون جمهوريت»اساساً  آيا كه است در اين باره آن بحث يك

 به خاص ي سلسله و خاص شخص حكومت قطعاً دموكراسي پرداخت. دموكراسي تحليلبه  اول بايد }يعني{

 در زمان هم فرانسه كبير انقالب ابتداياست.  شده طرح مطلب اين بر ضد اساساً و نبوده وراثتي صورت

 خودش اوج به شانزدهم لويي زمان و در شد شروع چهاردهم لويي از زمان فكر اين بود و ها لويي ي سلسله

 از باال به پايين خانوادگيِ حكومت ضد بر }پس دموكراسي{. زد كنار را فرانسه حكومت سلطنتي و رسيد

پيدا  عمومي مشاركت ي وسيلهب كه عمومي تصميم ه است:بود مطلب اي اينبر پيدايشش اساساً  و است

 كه }بحث طرح مي شود{ اين است. در قدم دوم، دوم قدم . ايناست حكومت يك پيدايش ميشود، مبدأ

 ي اراده» شكلي چه در و است «يكامل ي اراده» شكلي چه در عمومي ي اراده ،حال عين در كنيم اختيار

 است؟ «يضعيف

 گاه هر ولي .باشد چيزي موسس تواند ميو  است توانمند «وهله در» ،عمل قدرتِ نظر از عمومي ي اراده

 ي توسعه بخواهد يعني – بگيرد عهده به را جامعه كمال سرپرستي بخواهد و باشد جامعه تكامل مسئول

 تلون ضد ،«تكامل» ؛است «نتلوّ» ضد ،«توسعه»}بايد به اين نكته توجه شود كه:{  – بزند رقم را اجتماعي

 .است

فاوت دارد ت تلون با تكامل .باالتر مرحله به مرحله يك از دار جهت يتغيير ولي ؛سته ساختار تغيير ،تكامل 

 انسان در اگر يعني .باشد «جهت دائميِ ريختنِ هم به» در ،«جهت ارتقاء در تكامل»بجاي  تواند نميو 

 باشد، نداشته «خواست و انگيزه هماهنگيِ محور يك» و مكتب يك و مطلب يك فرد، شد بنا شناسي

كه  ندارد هم فرقي ؛است «محور يك حول سازي هماهنگ» رهينِ ،فردي تكامل. شود نمي واقع (؟1:42)
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 عوض را ورزش نوع توانيد مي ،كنيد بخواهيد ورزش اگر شما .باشد كرف يا باشد جسم يا باشد روح موضوعش

 عوض - (تحرك عدم)باشد  نداشته ورزشي خاصيت كه -ضد خودش  با آن را توانيد نمياصال  ولي كنيد

 حتما جهت ولي شود عوض نوع ميشود ؛است استمرار}بر اساس{  ،ملكات ي كليه در كمال پيدايش .كنيد

 به تلوّن داشته باشد. تواند نمي جهت بر حاكمِ قانونِ آن ولي كند پيدا ارتقاء . جهت مي توانداست ثابت

 شد مزاج دمي دم كسي اگر يعني .ندارد معنا تكامل اال و باشد ثابت بايد «محوري گيري جهت» ديگر عبارت

  - دارد لحظههمان  باشد كه در ميلي هر تابع اش اراده شد بنا يعني - شد غالب بر او «وهله در ميل»و 

 نوع بدترين ،اي وهله ميل .ستني تكامل بناي زيرقرار بگيرد و  تكامل اساس نمي تواند« اي وهله ميل»

  .است گذران

 را اصل سرمايه ي توسعه و تكنولوژي ي توسعه تواند مي جامعه جامعه هم جريان دارد. در مطلب همين عين

رأي  ي بوسيله را رفتار، بهره وري و تنوعش نوع ،«سرمايه تكامل ي توسعه» دادنِ قرار اصل از بعد دهد، قرار

د و دهي مي قرار اصل را تكنولوژي}وقتي{ . باشد «علمي قواعد پذيرفتن» چارچوبِ در بايد هم اين تازه ... .

 رأي نمي توان بشود محقق نولوژيتك اين كه اين براي يعني ؛بود خواهد تكنولوژي اين تابع ،اراده مي گوييد

 و بهتر كشور اين براي»كه :  است. يعني اگر گفته شد مند همعادل ،تكنولوژي رشد قواعد اكثريت را گرفت.

كه ما مي خواهيم روي  دنده رأي دنتوان نمي «كند گذاري سرمايه كشاورزي روي كه آن است تر علمي

 صنعت سرمايه گذاري شود.

 اول يعني. استه تراآمدن تكنوك ،است تكنولوژي گرفتن قرار ازمحور پسكه  دوم مرتبه ،ديگر عبارت به 

 حول بايستي «گيريها تصميم» است.« سازان تصميم كارشناسيِ» بعد از آن، است و سرمايه نگرفت قراراصل 

 مطلب اين هم غرب ممالك در و گرفت ناديده شود نمي را دوم مرحله اين پس .باشد «سازيها تصميم» محور

 سرمايه هاي شركت كه ببيندو  باشد داشته مواظبت بايد ،است سفير كه حالي عين در سفير لذا و. هست

. دهد نتيجه را داري سرمايه شركتهاي ضرر ،كارش و باشد ، سفيرسفير يك تواند نمي .دنگوي مي چه داري

او را انتخاب كرده  مردم كه اين دليل به ؛باشد تفاوت بي مردم معيشت به نسبت تواند نمي جمهور رئيس يك
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 جهت» يكي ديگر عبارت به. ددار قانون و قواعدكه آنها  استبر او حاكم  ثابت ي چهارچوبه يك يعني اند.

 همو  كند حفظ را «تكنولوژي ي توسعه جهت» بايد هم جمهور رئيس. «هوازنم مسائل» يكي و است «توسعه

 حفظ كند. بخشها ي كليه در را« با آن متناسب توازن» بايد

 براي را وظايفي ها اساسي قانون. ها را در اين روند بياوريم اساسي قانون ي كليهمالحظه  است بهتر حاال 

 را مسائلي ،مي رسند پولي نظام و بازرگاني نظام ،پولموضوع  به وقتي .دنكن مي معين ها مجلس و ها دولت

 در منحصراً ها رأي كه دنكن مي معين را اي چارچوبه ساخت زير حقيقت در تكليفها اين كه دنكن مي تكليف

و در هيچ  هرگز را« كارشناسي علمي قواعد» ضد بر تصميم پيدايش ،اساسي قانون. موثرند چارچوبه آن

 .است تتبع قابل مطلب اين و كند نمي معينكشوري 

 بودن عاقالنه و است دموكراسي اساسي شرط ،«تصميم بودن عاقالنه» . بنابراينگذريم مي بحث اين از خب 

 آنها در كه هستند دنيا در جمهوري ها از دسته يك.كرديم تعريف پذيري دانش -2 و پذيري تكامل -1 به

 قيودي جزء اجتماعي عدالت. «اجتماعي عدالت» :نده اكرد وارد هم را سومي قيد آنچه عرض شد، بر عالوه

 ماركسيستسوسياليسم  چه باشد ماركسيست سمسوسيالي چه - سوسياليستي كشورهاي ي كليه كه است

 آن را وارد كرده اند. – مثل سوييس نباشد

ه امري چ هاي شاخصه ،پذيرفته را آن اين }كشور{ها در دموكراسيكه چيزهايي  :كنيم مي تحليل يك حاال 

 يينِآ ،«مادي پرستش» يعني }پذيرفته شده است{ دموكراسي در «دنيا دادن قرار اصل» هاي شاخصه است؟

 .نيست اقتصاد و فرهنگ از ي ريدهبُ دموكراسي بنابراين. است دنيا در رايج هاي دموكراسي از دسته يك

 كه يكس آيا» كه اين اساساً. دارد ميداني تحقيق قابليت و هشد مطرح جامعه از عدبُ يك عنوان به سياست

. نيست مطرح اصال «نداشته يا داشته ابعاد اين به توجه ،كرده طرح را اين كه فيلسوفيو  آورده را دموكراسي

 فضاي در ينتئوريس يكآنچه كه  نه دارد جريان قابليت ،عينيت در كه است چيزي آن واقعي دموكراسي

 در دموكراسي و فرضيه. يهنظر درو  كتاب در دموكراسي نه واقعيت در دموكراسي. كرده طرح ،ذهني رياضيِ

 واقعيت از يك هيچ به را جامعه و كرد طرح جامعه ي باره در نظريموهوم  فضاييك  در توان مي را فرضيه
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جوانب و لوازم آن در »و به  كنند گرايش پيدا }فرض ذهني{ آن به هم اي عدهاگر  حتي .دنكر محدود هايش

 به اعتقاد براي گرفتن قرار موضوع و انديشه يك ابتداييِ پسند اين .ندارد مانعي التفات نداشته باشند،« تحقق

. نيست «عينيت در دموكراسي» واقعيتِ معني به هرگز  او؛ عالقمندان ي كليه يا تئوريستين فرد طرف از آن

از آن  تفكيك قابل و ستوا آن به همراه تعينيِ خصوصيات ،شود مي محقق وقتي «عينيت در دموكراسي»

 حتماً ،شده عيني و داده رخ دنيا در كه چيزي آنو  واقعي دموكراسي .كرد تفكيكش شود نمي و نيست هم

}بر اساس تازه  كه بوده هايي چهارچوبه به محدود حتماً؛ هبود «فرهنگي اقتصادي، سياسي، فرهنگِ»داراي 

 .تكامل (؟21:11) داشته پيدايش امكانانها{ 

 ميداني تحقيق در مي توان را - شده واقعو نه فقط دموكراسي هاي  –در دنيا  موفق و پيروز هايي دموكراسي

 .دارند حضور توسعه در كه هستند هايي دموكراسي ،شوند موفق توانستند كه هايي دموكراسي. كرد معين

 را خودش حضور و قادر نبوده تا شود عمومي اروپا در نتوانسته سوئيس يا سوئد دموكراسي سوسيال اگر يعني

 را خودش و شده هايي محدوديت دچار ،عينيت ؛ به اين دليل بوده كه دركند اعالم جهان مناطق ي كليه در

 را دنيا مقداري توانسته تا اگر« روسي مكتبي دموكراسي» نوعِ .باشد «ياب توسعه» تواند نمي كه داده نشان

 ي توسعه امكان عموم، براي مكتب وجود كه است اين معنايش ، دهد قرار تأثير زماني تحت ي برهه يك در

 خارجي وجود ،«مطلق اي وهله ميل حاكميت» بمعناي دموكراسيپس . دهد مي آن به اي دوره - الاقل –

 اي دوره بصورت« مكتبي دموكراسي» و بوده، «ياب توسعه» داري سرمايه ي چارچوبه در دموكراسي ندارد؛

  .باشد «ياب گسترش» توانسته

 چيست؟ مكتبي دموكراسي از منظورتانس(: 

 بود مكتب يك داراي -كه متشكل از جمهوري هاي شوروي بود  – روسيه سوسياليستي دموكراسي يعنيج(: 

 در كه انتخاباتي نوع با در اين جمهوري ها انتخابات نوع است.« جمهوري»نظام حكومتي چين هم  اآلنو 

 كوچك واحدهاي يعني .است اي مرحله چند ،شان انتخاباتتفاوت دارد و  است، «داري سرمايه دموكراسي»

 و  دارند بزرگتر مركزي شوراي يك شورا، ده هر و دارند شورا يك نفر ده مثال فرض كنيد هر دهند، مي رأي
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 حزبي هاي نظام. است حزبي نظام. آيد مي باال طرف بههمين طور  و شود مي درست شورا يك آنها از دوباره

 خوانده «جمهوري» هم ها حزبي تك .نيستند سلطنتي هاي نظام و هستند مردمي هاي نظام حال عين در

 دوره يك در و اي دوره بصورت اقل حد مكتبي هاي جمهوري. هستند «مكتبي جمهوري» اما شوند مي

« ياب گسترش» كه تاثير مكتب، كنيد مي مشاهده. يعني گويد مي را اين واقعيت ؛شوند مي «ياب گسترش»

 بوده است. « ياب توسعه» هم سرمايه تأثير بوده و

اش « پرستش محور» حول طبيعتاً او هاي ميل و فرد هاي انگيزه هماهنگي وجود دارد: ديگر بحث يك حاال

 سرمايهبجز نظام  البته. كند مي پيدا را بيمكت نظام مفهوم ،شد اجتماعي اگر پرستش اين كه انجام مي گيرد

 بر كه سوسياليستي نظام نبايد .دنباش پيروز هم نبايد ؛است اصل آن در دنيا به گرايش كه هايي نظام ،داري

 تواند مي و دارد ظهور «داري سرمايه» در «پرستي دنيا مكتب» زيرا چرا؟. باشد پيروز است «غضب» اساس

 تنظيم رنگ هرچند - تضاد در سوسياليسم و در اما شود. دنيا به ميل شدتِ افزاييِ دائم» و حرص به تبديل

 غضب.است غضب تكاملش محور لكن  - است اجتماعي عدالت رنگ (،اجتماعي هموازن يعني) كارشناسي كارِ

 اگر شهوت و غضب لكن. باشد داشته تحريك در را داري سرمايه نقش تواند نمي تكنولوژي ي توسعه در

 ،دارد حضور هم ،تكاملش ي مرحله به دو هر ،اسالمي يمكتب جمهوري در (نفرت و ميل يعني) د،شي اخرو

  .ساز تكامل همو  است پذير تكامل هم

 گرا عقل «فروع اجراي اعتقادات، فروع ،(اعتقادات اصول يعني) بيني جهان» ر سه سطحد مكتب اگر بنابراين

 را «عقلي تكامل» - گرداندباز عقل اجرا به از فهمو  دين از فهم ،جهان از فهمدر  را حجيت يعني - باشد

 همراه به نيز را «تكنولوژي عيني تكامل» امكان ،اجتماعي گيري جهت در عقلي تكامل ايناست.  پذيرفته

 مي نظرمان به ما. باشد عموم رفتار و عموم هاي انگيزه سازيِ هماهنگ در عموم مكتب تواند مي و  داشته

چنين  و نياز دارد سازي هماهنگ محور به اعمال و افكار اعتقادات، يعني «، بينش، دانشگرايش» كه آيد

  .است تر نيرومند مراتب به داري سرمايه از حتي مكتبي، دموكراسي در محوري

  خواهد؟ مي سازي هماهنگ محور يا گيرد مي قرار سازي هماهنگ محور خودشس(: 
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 داري سرمايهتوان  از بيش هم گرفتنش قرار محور توان و گيرد مي قرار دموكراسي سازيِ هماهنگ محورج(: 

 نمي داري سرمايه بودنِ نسبي ولي ؛هست داري سرمايهو هم در  هست جا اين درهم  بودن نسبي. است

 عين ،هايش تئوريكه  است مجبور زيرا .دهد قرار پرستش «محورِ يك» حول را داري سرمايه تكامل تواند

 يعني. شودب درگيري دچار ،اجتماعي تكامل با تكنولوژي ي بهينه در ماهيتاً و كند پيدا تلون ،مصرف در تنوع

 مي را اخالق در تلون ،تكنولوژي تكامل زيرا كنند؛ مي پيدا درگيري هم با سرمايه تكامل و اجتماعي تكامل

 .ميدهد نتيجه را فرهنگ در تلون ؛ بلكهدهد نمي نتيجه را فرهنگ تكامل ،اخالق در تلون .خواهد

 مي مشاهده ست،ا دموكراسي ي فلسفه عليه بر كهرا  واقعي هايي نمونه ،دموكرات دنيايدر  ام اآلن لذا 

 به رو هايشگيري موضع در ،گيريدب آمار آن از سال ده هر در و مرتباًاگر  غرب داري سرمايه خود .كنيم

 نباشد الزم اصالً كه كنم مي كاري ،ملل سازمانبوسيله  من :گفت مي روزي يك اين مبنا يعني افزايش است.

 عليه بر خشونت. كنيم مي مشاهده را خشونتش االن ما بزنم در حالي كه حرف ملتها با خشونت با كه

 كه را اوضاعي كالً و صربها وضع. دهد نمي را خشونت ي اجازه دموكراسي فرهنگ و است دموكراسي فرهنگ

 ي نظريه در كه چيزي آن كه است واضح كامالً، بينيد مي المللي بين مقياس در و جهان جاي جاي در شما

 در ثانياً .بود هايي چوبه چهار به مشروط خارج درو  نكرد پيدا واقعيت خارج در اوالً شد گفته دموكراسي

 دسته يك نفع يعني خشونت .نكند طرف بر خشونت با را اجتماعي هاي ناهنجاري نتوانسته هم تكامل جريان

 مقياس در چه و بسياركوچك مقياس در چه كه است اين نظرمان ما يعني. ديگر ي دسته منافع عليه بر

 آنچه آن، عيني معناي به است و نداشته خارجي تحقق ،محضش نظريِ معناي به دموكراسي ،بزرگ بسيار

 اسالم مكتب ما نظر به يا است مقدم «داري دنيا» در كه است داري سرمايه يا. است مقدم هست مكتبي

 }خواهي، مقدم است{ آخرت دركه  است

 عقل ي مرحله سه حداقلي كه گفتيم؛ يعني تا سه همان خاطر به گوييم؟ مي اديان ميان در را اسالم چرا 

 .دشو مي ختم شيعه قول به كه آن اجراي و اعتقادات، فروع اعتقادات(، اصول) بيني درجهان گرايي
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و  باشد هماهنگ ابعاد اجتماعي ي كليه بابايد  واقعيت در كه است اي نظريه جمهوريت اصوالً بنابراين 

 نوع با متناسب ،مشاركت نوع. نيست ديگر خصلتهاي از بريده خصلت يك ت،جمهوري و يمردم مشاركت

اينگونه  ماركسيسم سوسياليست نوع در حداقل و است حزبي تك سوسياليسم مكتب نوع يعني است. مكتب

 آمده بوجود دنيا از اي گوشه بصورت ضعيفي در احياناً كه كردم عرض هم سوسياليسم ديگر انواع دراست. 

 چه يِ چوبه چهار دهي و  بايد انجام بايد را يموضوعات بنديِ طبقه چه گويد مياست كه  مكتب نوع است.

 .آيد مي بوجود هايي مشاركت از دسته چه ي بوسيله موضوعاتي

 ولي .است استدالل و انتقاد و بحث و ه زنيگمان و فرهنگي مشاركت به نحو مشاركت ،اعتقادات اصول در مثال

 كه صورتي به نهباشد؛  فرهنگي شكل به بايد بيني جهان درباشد بلكه مشاركت  سياسيبصورت  كه شود نمي

 قرّتط» ما به حتماً. دهد عيني ي نتيجه ،مكتب يك غناي براي بتواند كه صورتي به بلكه شود، سياسي ابزار

 .باشد معلوم بايد يِ اين تطرق احتماالت« برايِ» ،فاصله بال ولي يمنيازمند «احتماالت

 يا اسالميت بر را اصل فرضاً ما اگر كه اين آن و دهم سامان را مسئله ديگر ي جنبه يك از من حاالس(: 

 است؟ آن امروزي معناي به جموريت پذيرش به ضرورتي چه ،دهيم قرار مكتب

  .نداريم «امروزي»كلمه  ديگر ماج(: 

 وكيل شود، گذاشته عمومي آراء به مورد به مورد چيز همه و ندانجام ده انتخابات اينكه يعني امروزيس(: 

 .شود مي مردم آراء تبع به اينها ي همه ، خواهند مي جمهور رئيس ، خواهند مي شهر شوراي ، خواهند مي

 .. .نكنند، نماينده را آقا آن ، نكنند وكيل را آقا اين ، كنند عوض نپسنديدند مردم اگر هم بعد

و « برتر اللاستد» درباره دارند حق كساني چه كه شود معلوم يعني ندارد. عيبي «بندي طبقه» حفظِ باج(: 

بصورت علمي  امروز كه دكتري هاي رساله مثل دقيقاً عموم كه نبايد دخالت كنند.دهند.  نظر آمدي آنكار

 چه مغز يِجراح شدنِ اينكه پذيرفته يعني نيم گذارد. عمومي آراء به مي گردد و كسي آنها را كارشناسان بين

 اجتماعي تفاهمو  نيقنت ،تعبد» اصطالح ما دراين باره – خواهد مي مشاركت يقيناً گيردب انجام بايد طور

 .نيست مردم عموم اجتماع به نسبت اين موضوع، ولي -است 



113  ···························································································································································  

 س(: اين همان نخبه گرايي و حكومت نخبگان است.

  ج(: احسنت! حكومت نخبگان جاري مي شود تا به چارچوبه هايي مي رسد كه مربوط به امور عمومي است.

 شود حفظ سرمايه نظم بايد گفته كه آمده هايي چهارچوبه يعني. دارند حضور «عموم» هم، عمومي امور در

درباره  يا }نظر دهند{ شخص مثال درباره عموم دارد كه پس از پذيرش اينها، وجود« بايد» پانصد مثال  و....

 .گيرند مي قرارچارچوبها  آن در كه اموري

 آن موضوعات از موضوعي چه در ؟جامعه يك از مردمي چه مردم؟ كدام ؟چه در مشاركت اصوالً يعني 

 اين. كنيم «علمي» اوالً را نظام يا جمهوريت بايد معناي بلكه ندارد «ديروز و روزام معناي»ً  اصال اين ؟جامعه

 ... نشده پذيرفته يا شده پذيرفته تعريف يك كه

 .شده علمي س(: در دنيا كه

هاي آن است؛ يعني جمهوري واقعي محقق شده.  واقعيت بهمراه ،شده محقق دنيا درعلمي شدني كه  !نه ج(:

 نظر حق يا و بدهند نظر بخواهند چيز همه براي در امريكا مردم كه نيست جور اين ؛كنم مي عرض مثالً

 باشند. داشته

 .كنند مي تظاهرات و كنند ميافشا  و ريزند مي ، بگذارد پيش و پس را پايش هم جمهورشان رئيسس(: 

ي از اخالق خالف در ايران اگر معاذاهلل مثالً .دهيم مي نظر طور اينو  كنيم مي نگاه دور از ما اينكه براي. ج(:

ي وجود دارد ا شده پذيرفته ي چوبه چهار يك كه نيست بلكه ورط اين كنند؟ نمي تظاهرات ،ببينند رهبري

 تواند نمي ملت ،باشد چوبه چهارآن  خالف اگرمي توانند تظاهرات كنند و  مردم ،چوبه چهار آن در كه

 .كند تظاهرات

 كه اين يعني است مردم با حاكميت كه است اين ادعايش حداقل دموكراسي نظام حال هر به ولي (:س

 ،دارند حق نظر خرد موضوعاتو فقط در  دنشو مي بندي طبقه موضوعاتبر حسب  پايين تا باال از با مردم

 .نيست

 چرا؟ ج(
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 انتخاب تا ميگوييد تان سياسي نظام در هم شما چنانچه در اصلي ترين موضوعات حضور دارند. مردم س(:

 .دارند حق مردم هم او كار بر نظارت و رهبر

 چيزي هر ولي باشند. داشته اگر البته ؛بخرند بروند خواستند چه هر تا آزادند مردم كه گوييد مي شما. نهج(: 

 پول اگر ؛ مي توانيد وليبخريد كشتي يك بخواهيد آمريكادر  اگر شما .بخرند توانند نمي باشند نداشته كه را

 نظام و است قدرت به محدود دارد؟يعنيپول  كسي چه و كند مي پيدا انتقال چطور پول ولي .باشيد داشته

 سود از درصد يك «.نكند سود سرمايه» :كه بگويند و دهند رأينمي توانند  مردم. است شده تمام قدرتش

 در ؛است بانك نرخ كه اي سرمايه سود اين كسر از بعد :بگويد تواند مي هم انكارگر نماينده؛ است مفروض

 بگوبد: كه ندارد حق هرگز ولي كنممي  بيشتر تقاضاي و كنم مي اعتصاب دار سرمايه به نسبت مادون آن،

 ...اين كه نيست معقول .بپردازد را بانكپول  نتواند كه گيرم اصالً

چون ظاهرا در نظام مشاركت اينطور  ؟مي شود چگونه مشاركت مي آيد، نظام خب اين مطلب وقتي درس(: 

 .ندكن حضور پيدا توانند مي هم جامعه موضوعات اعلي تا مردم ،مشاركتدر  نيست.

 قانوندر  نگاه كرد و درباره آنها تحقيق ميداني كرد. را ها اساسي قانون ج(: نه! نبايد اينطور گفت بلكه بايد

 عبور كرد و مردم اجازه آنها از شود نمياست و  قرمز خط ،هايي چوبه چهارمي بينيد كه يك  ها اساسي

 .كنند تظاهرات درباره آنها كه دنندار

حتي نظارت مردم بر  اساسي قانون كه گويند مي آنها دارند اساسي قانون ي رو را تأكيدي اتفاقاً آنهاس(: 

 دهند. نظر درباره آن نتوانند مردم كه نمانده باقي چيزي هم اساسي قانون نظر از يعني .است پذيرفتهرهبر را 

 اساس بر بايد ديگر قوانين و اساسي قانون اصول ي كليه :گويد مي ايران در اصل چهارم اساسي قانون ج(:

 و است قوانين ي كليه اطالق و عموم بر حاكم ،اصل اين . مي گويدندارد قانونيت، نباشد اگر و باشد اسالم

  .دهد مي يرهبر دستبه  هم را نگهبان شوراي اختيار و دهد مي نگهبان شوراي دست به را تمييزش اختيار

 كه را اسالم ما كه بگوييم ميخواهيم .جمهوريت با زديم كنار را اسالم كه بگوييم خواهيم نمي ما حاالس(: 

 همان شكلش كه است اين تصرفش شود؟ مي واقع تصرفي چه جمهوريت آن در ،جمهوريت كنار گذاريم مي
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... و كذاب و وكيل و وزير و مجلس كيفيت همان به اجتماعي هاي نهاد همين ي تو و انتخابات و راي شكل

 مي رأي كه اينها ي همه گوييد مي و جا آن گذاشتيد مكتب يك شما قول به كه است اين اش مسئله فقط

 چوب باشد.چهار در اين سازند، مي تصميم و گيرند مي تصميم ، گيرند مي رأي و دهند

 به ايمان ي يه پا بر است نظامي :گويد ميقانون اساسي  اول فصل حاال .باشد مكتب اساس بر بايد يعني ج(:

. تشريع را }به خداوند متعال منسوب مي كند{ لزوم و حاكميت انحصار و كرده ذكر هم را اهلل اال اله ال خدا و

 اما منوط به اين اصل است. ديكن دخالتخود  سرنوشت در هست كه اجازه داده شماهم  ديگري هاي اصل

 شود؟ مي چه اش عملي ي نتيجه ببينيم خواهيم مي ما حاال خبس(: 

 حرف مكتب عليه بر كه كسانيو  است اصل آن در «گرايي مكتب» كه شود مي اين اش عملي ي نتيجه ج(:

 نمي توانند چنين كاري كنند.. در اين نظام شوند مي محاكمه ، بزنند

 توأم مكتبي يك با هست كه دنيا جاي هر مثل جمهوري اصوالً كه شود مي اين ما حرف ته پس يعني س(:

 توأمش كرديم. اسالم مكتب با كه ما است

. است خيالي جمهوري يك بلكه نيست واقعي دنيا جاي هيچ در مكتب هيچ بدون جمهوريِ !احسنت ج(:

 )قطع نوار(

 آن براي ي هستندنخبگان يا خبرگان .شود مي بندي طبقه كه است طبيعي وقت آن شد، خدا...  ... اگر 

 و است مكتب خبرگان از «مكتب فهم در مشاركت» ديگر عبارت به .است مكتب به مربوط كه موضوعاتي

 تعيين حق - شخصاً نهو  – موضوعاً مادون ي طبقه به نسبت اي طبقه هر و. شود مي بندي طبقه مشاركت

 .دارد هچهارچوب

 بافت يعني) «شهرها بافت» ،دولت :گوييد مي عيني اداري نظام يك در كه است اين مثل درست اين 

 مجبور سازي شهر و باشد پراكنده يا باشد متمركز گويد مي .كند مي معين را (مساحت به نسبت جمعيت

 مجبوراستهم  رانندگي و راهنمايي قوانين ،شد تابع كه سازي شهر حاال )وزارت كشور( باشد. اين تابع است

 اتوبانكه براي  رانندگي و راهنمايي قوانين ، وضعنداريد اتوبان اصالً جا يك در اگر يعني .دشو وضع اين تابع
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 قوانين ميخواهد كه شورايي .است غلط ، عدم وضع اين قوانينداريداتوبان  جا يكو اگر در  است غلط است،

 قانون چهارچوب و بايد در اين بگيرد نديده را شهر عيني بافت تواند نمي ،دوضع كن را رانندگي و راهنمايي

 و.... بزند راهنمايي چراغ كجا بزند ممنوع توقف تابلوي كجا يعني .بگذارد

 جمهوريت جمله از ها جمهوريت ي كليه در را« موضوعي طبقاتِ» ،بينيد مي جا اين دركه  طبقاتي اين عين

 . كند مي فرق مشاركت نوع ،مختلف موضوعات به نسبت كه داريم اسالمي مكتبي هاي

 .كند پيدا فرق معيارش فقط كه شد قرار كند؟ مي فرق مشاركت نوع كه شد چطور س(:

 نظر مكتبي نخبگان ،مكتب تشخيص براي مشاركتدر  كنم مي عرض مثالً كه است اين هم نوعش !نه نهج(: 

 .باشد داشته خاصي علميت و باشد داشته عدالت يعني .اي نخبه هر نه دهند مي

 .طوراست اين جا همه كه اين خب س(:

 شرط است و فقط آدمهاي عادل مي توانند...« عدالت»احسنت! البته در مكتب ما،  ج(:

مي  ها اين واقعدر  .است شده بندي طبقه همه و شوند نمي تئوريستين همه در جاهاي ديگر هم، س(: بله! 

 جا اين در كه جمهوري ما كه گفت هم موقع همان فرمود را اسالمي تئوري كه( ره) امام حضرت كه دگوين

 مذهبي كه است اين نهايت شكلي نظر از گوييم مي داريم هست جا همه در كه جمهوري همان گوييم مي

  .نكرديم تعريف جديدي سياسي مانظام كه شود مي اين اش نتيجه يعني است

 .كردند مخالفت «مسلمان خلق جمهوري» با ايشان كرد. مثال{ج(: چرا }تعريف 

 .نيايد دراشتباه   مكتبش كه است باب همان از اين خب س(:

 آقاي كه مسلمان خلق جمهوري ييك و گفت مي بازرگان كه دموكرات جمهوري يك. است چيز دو نه ج(:

 دموكرات جمهوري .است تا سه اين. امام مي فرمود كهبود  اسالمي جمهوري ييك و گفت مي مداري شريعت

 ، اين بود كه:گفت مي مداري تشريع آقاي كه مسلمان خلق جمهوري ؛است غرب عين گفت مي بازرگان كه

، اين بود كه: گفت مي خميني امام كه اسالمي جمهوري .كنيم زندگي چگونه كه بدهند رأي مسلمان مردم

 . زياد كلمه يك نه و كم كلمه يك نه اسالم جمهوري .ندنك اجرا مردم را اسالم آراء
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 .دهند گوش حرف فقط مردم يعني ،كنند اجرا را اسالم آراء مردم كه اين است. همين دقيقاً خبس(:

 يك در ند؛بفهم «خبگانن» سطح يك در ؟بفهمد كسي چه را مكتب اين خود كه است اين نهايت !نه ج(:

 به وقتي يعني .دنبفهم را شخصي عدالت ،مردم عموم سطح، يك درو  ندبفهم اسالم كارشناسان سطح

 كساني ،رسد مي «مكتب تعيين» به وقتيو  باشد داشته حضور توانند مي عموم ،رسد مي «شخص تعيين»

 مردم ولي كنند مي معين مردم را خبرگان حتي يعني ، مي توانند حضور داشته باشند.اند به مكتب عارف كه

 شوراي و شود معين بايد كه داريم عدالت براي هايي شاخصه .دهند رأي توانند نمي كسي هربه خبره بودنِ 

 كسي هربه  نمي توانند مردمو  شود معلوم بايدكه  داريم علميت برايهم  هايي شاخصه.بگويد بايد نگهبان

 شود مي بيمكت ،«گزينش وابطض» يعني ؛است ي}جديد{ چيزيك  شدنِ اضافه معنايبه  اين .دنبگوي نخبه

 كه است مكتب مال ،گرينش روابط و است مردم مال ،انتخاب عمل .شود مي عمومي «گزينش عمل»اما 

  .دهند نظر اش درباره دارند حق خاصي ي عده فقط

 كننده تعيين چقدر مردم فمختلف اجتماعي هاي گيري تصميمدر  اينكه ولي است حرف يك مكتبس(: 

 .هستند، حرف ديگري است مجري فقط يا هستند

 .ندهند تشخيص را ضوابط دليل چند هر است بزرگي حضور اين و مي دهند تشخيص را عناصر آن ،مردم ج(:

 .گيرد مي برايشان تصميم و او دهند مي نخبهو  خبره به رأي مردم يعني س(:

 ها شاخصه براي مردم رأي .است شده تعيين كه هايي شاخصه حفظ با دهند مي رأي مردم :بفرماييد ج(:

 .نيست

 تا كه اين و نظام مقبوليت مسئله از غير يعني شود؟ مي چطور ،نبود مردم رأي اگر يميگو مي حاال خب س(:

 و برود سمتي چه به جامعه و شود گرفته تصميمي چه كه اين در ؛شود نمي جاري چيزي نكنند قبول مردم

 تصميم در و باشد كننده تعيين اسالم كه بناست اگر و باشد ساالري نخبه كه بناست اگر ... بكند يكار چه

 آمدند نمي مردم حاال ؛كند پيدا طبقات ترتيب همين به هم بعد اند مكتب به آشناتر كه باشند آنهايي گيري

 واقعاً ولي ندهند ي رأ هم مردم باشد ساالري شايسته كه باشد نظامي يك اگر چه مي شد؟ دادند نمي رأي و
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 در اختاللي چه باشد طور اين اگر. كار سر بگذارند را سالمي افراد كه نظام در باشد داشته وجود عدالتي يك

 ... جمهوري جمهوري بگوييم ما كه شود؟ مي وارد نظام

 يك وجودِ براي هميشه ما ي }وجود دارد{بيرون محيط يك. دارد وجودبه اين مطلب  اشكال تا چند !بلهج(: 

محيط بيروني ما  ،نكنند تأييد مردم را شما شايستگانِ اگر داريم. محيط حتما - خيالي نه - عيني موجود

 براي (المللي بين محيط يعني) بيروني محيط پذيرش دليل ؟كنند قبول دليل چه به نمي تواند قبول كند.

 ؟باشد چيز چه نظام يك پذيرفتن

 هم مسئولين دارند قبولش ،رهبر شده كه آقايي مثال دانند مي و پذيرفتند را اسالم مردم كه اين يعني س(:

 . دارند قبول

  از كجا }اثبات شود{ ،ندشد مدعي مكتب ده يا شدند مدعي نفر ده اگر ؟كنند رازاح كجا از را مقبوليتج(: 

 دليل چه به نيستند مسلمان كه دنيا مردم .دنباش مسلمان دنيا مردم كه ندارد معنااما  ؛مسلمانند ما مردم

 ،دادند رأي شما نظامو  شما اساسي قانون به مردم اگر يعني اي؟ شاخصه باچه كنند؟ را قبولشما  حكومت

 به را شما چرا. ارندد قبول را حرف اين ،مردم اين :گويند ميو  كنند مي قبول هم آنها كه است طبيعي خب

  د؟نبشناس رسميت

 را اسالم جمهوري و نپذيرد را اسالم كسي داريد انتظار شما يعني .است اسالم فرع كه است م معلوس(: خب 

  بپذيرد؟

 .ندريگو يك نظام رسمي هستيد و سفير مي فرستند و سفير مي  پذيرفته را شما جمهوري دنيا اآلنج(: 

 حتي با تك حزبي ها هم همين كار را مي كنند. ها حكومت انواع ي همهخب با  س(:

 مشروعيت دليلي به و دارند را قوا و آمدند كار سر كه قدرتهايي گاه هر .است جا همين دقيقاً سوالج(: 

 به كه اين لو مثل آل سعود سلطنتي باشد؛ و كردند تأييد را حكومتهايي اگر آنها ،كردند ثبت را خودشان

 . نيست قبول مورد شبودن مردمي دليل

 ؟چه كسي قبول موردس(:
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و بمثابه  است ملل سازمان اسمشان كه هستند دنيا در مجموعه يك. ملل سازمان آمريكا و قبول مورد ج(

 آن محيط معين مي كند )قطع نوار( كه دارد محيطي ، يكجهان يعني .هستند محيط

 ،امثالش و توو حق قانون وجود .نيست هم دموكراسي لزوما آنها كه آمدند كار سر اموري يك اساس بر 

 اساس بر بايد يا اينها محيط .ساختند محيط اينها .نيست دموكراسي اختياراتكه  كند مي اثبات ي رااختيارات

 ...بگيرد انجام آنها خود مستقيمِ پذيرفتنِ

 كساني؟ چه س(:

 رأي دارند حق كساني يك امنيت شوراي در يعني دارند تصويب ، حقعينيت در كه كساني آن خود ج(:

 امنيت شوراي ند.نيست هم كشورهاي جهان همه و هستندكشور  1. بكوبيد و بچاپيد را جا فالن كه بدهند

 اينها كه اي گونه به باشند ها اين منافع به وبمنس بايد يا .است دستشان در قدرت كه اينهايي .دميده رأي

را مطرح مي « منافع حفظ» هم قرص .سعودي لو و سلطنتي ولو ؛باشد حكومت اينكه:  بگويند خودشان

 رو هيچو  است خطر در خليج در امريكا منافع ؛است خطر در ايران در آمريكا منافع مي گويند: .كنند

  .نيست هم يتسيابدر

 ساختند؟ كه براي محيطس(: 

 تعريف ارائه كرده اند. جهاني امنيت ايجاد كردند و از «جهاني محيط» ديگر كشورهاي ي كليه براي ج(:

 دارد؟ ما به ربطي چه خب. س(:

 بشناسد. رسميت به را خودش محيطاينكه  مگر دوش عيني تواند نمي شما ي فلسفه كه دارد ربط اين به ج(:

بصورت امن به  باري هيچ ؛ نهنيست رسمي گفتند آنها و كرديد اعالن اسالمي حكومت شما مثالً اگر يعني

  .كنيد تجارت ميخواهيد شما از اينجا برداشته مي شود در حالي كه باري هيچو نه  رسد مي جا اين

 ........را اسالميت و جمهوريت ي رابطه خواستيم مي ما نشدم متوجه من را ربطشس(: 

 تمام اش نظري استدالهاي فقط بايد وقت آن .است تئوري مقام در فقط اسالميت و جمهوريتج(: گاهي 

 است مجبور عينيت در ؛شود محقق عينيت در خواهد مي گاهي . اماباشد نداشته تحقق به كاريو  باشد شده
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 مللي سازمان يك دنيا در گويد مي يعين هاي محدوديت. بپذيرد نظري قوانين عين را يعين هاي محدوديت

ن دش شناخته رسميت به . در صورتِبشناسد رسميت به را هايي كشور ميتواند ملل سازمان اين كه است

 يعني ؛پذيريد مي را «جهاني قضاء»ك مرتبه از ي شما يعني ند.سته المللي بين يتامن تحتآنها  كشورها،

 يعني يد.مجبور مطلب اين به ،يدمدآ تر پايين نظر مقام از كه همين ديگر عبارت به .پذيريد مي را محيط تان

 اگر گفته و كرده معين شاخصه اموري براي ملل سازمان .پذيريدمي  گذاشته، ملل سازمان كه را ضوابطي

 .شناسيم مي رسميت به باشد ما منافع اگر مي پذيريم. مي گويد باشيم، نصب كرده ما يا اگر باشد مردم رأي

 . باشد و كال منافع دارندگان حق وتو امريكا منافع يا فرانسه منافع يا انگليس منافع حاال

 يا بگذاريمرا }اصل{  «است محقق». «است محقق اين» :گويم مي من «.نيست معقول اين» :بگوييد شما

مردم معين كرده باشند  اگر :نده اگفت .شود مي محسوب شما عيني هاي محدوديت جزء يعني است؟ ولقعم

 معين كرده باشيم.... –و نه حق  -« ما»يا 

 است؟ المللي بين خواست خاطر به پذيريم مي ما كه جمهوريتي ميگوييد شما يعني س(:

 شكي نيست. ايندر  !قطعاً !حتماً ج(:

 خواستيد؟ نمي را چيزي چنين شما نبود، بيروني فشار ايناگر  يعني س(:

 نهو  است جمهوري نه اسالمي حكومت :گفتند كه بودم خمينيپاي منبر امام  خودم چون !نه حتماً ج(:

 . است استبداد

 .بوديم همين دنبال قيقاًر اين بحث دد ماس(: 

  ..كنم مي معقولش دارم را همان ،پذيرفته خميني آقاي كه را چيزي همان من !نخير ج(:

 . .... از نظر صرف اب يعني فرموديد را چيزي يك ابتدايش از عالي حضرتس(: 

 تحققيك  هم، تحققو در  است تحقق مقام مقام ... و گفتيم و گذاشتيم پايه مطلب راهم  جا نج(: ما هما

 زا درون هايپ متغير بين كه است نسبتي آن ،شود مي واقع كه چيزي .است بيروني تحقق و يك است داخلي

  .شود مي واقع زا برون و
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 .نباشد جمهوري كه است اينمطلوب ما  شرايط گوييد مي شما يعنيس(: 

 نظام وقت آن ؛بكند ايجاب هم داخلي محيط و كند ايجاب نيجها محيط كه است اين مطلوب ما شرايط ج(:

  كه نظر نمي دهيم. رياضي موهوميِ فضاي در .شود مي ديگري چيزيك 

 .نيستيم قائل اصالتي ،باشد داشته حضور كيفيت اين به مردمراي  كه اين برايما  واقع در يعنيس(: 

 .قائليم تحقق براي اصالت يعني !نه ج(:

حضور  اين بدون واقعاً اينكه يعنيداريم.  احتياج حضور اين به باشيم شرايطي هر در ما كه اين يعني نه س(:

 .شود نمي واقع اجتماعي تكامل شما قول به (سازي تصميم و گيري تصميم در مشاركت)

 ي فلسفه بر بنا. دارد فرق ماهيتاً }موجود{ از حضور نوع اين با است و واليت نظام در ، حضورحضور ج(: نوع

 . است «واليت نظام در حضور»هم  مشاركتهست و مفهوم  مشاركت ما

 نيست. كنند انتخاب و دهند ي رأ و بيايند كه اين معني به لزوما واليت نظام در حضور گوييد ميس(: 

}مطرح  خاص مطلب و خاص موضوع در مشاركتشان ميزان .است ديگري چيز }معناي حضور{ اصالً !نه ج(:

. باشد تحققي}بصورت{  -2 و واليت نظام در -1 بايد حضور اين لكن واست{ و زمين تا آسمان فرق دارد 

شود ه اي هستند }تا معلوم حلمر چه در بيرون و داخل :خورد مي را تكامل ي مرحله قيدِ «تحققيحضور{»}

 شود؟ محقق ميتواند نسبتي چه  كه{

 .است موقت اساسي قانون ....، خود اگر اسالمي جمهوريس(: اين طوري صداي همه در مي آيد. 

. است تاريخ تكامل از اي مرحله يك با متناسب ،اساسي قانون خودبگوييد  ؟گوييد مي ي طور اين چرا !نه ج(:

 عدالت ساختار كال چيست؟ « ....حكومت نوع يك» اين گفتنِ اصال }جايگاه دارد{ ما تاريخ ي فلسفه در

 مطلق كه چه يعني . براي هيچ كس نمي تواند مطلق باشد.باشد مطلق نميتواند است. ساختار عدالت كه

 باشيم! ديوانه كه اين مگر بخورند آب پارچ در مردم هميشه: بگوييمكه  مثل اين است ؟باشد

 . را مطرح مي كند؛ يعني هميشه ي تاريخ اينطور بوده است آزادي كه كسي آن خب س(:
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 مردم» كه اين .كند مي تغيير علمش بشر خب .است «علم تكامل» خود نشناختن است؛ خالف اين !نه ج(:

يا وقتي به اينجا رسيد بايد  .قفل شود نبايد كه درك؛ يك درك است. « است چنين كنند يا بد است خوب

 ... است پذير تكامل درك گوييد مي وقت يك ؟نه يا است پذير تكامل «درك»قفل شود؟!! 

 .بوده پذير تكاملكه  هم دموكراسي نظام در س(:

)كل ساختار  ساختارش كه بپذيرد تواند مي يعني .«حكومت ي نحوه» موضوعِ نفس در پذيري تكامل !نه ج(:

 با متناسبيعني خود اين فلسفه عوض شود. اين فلسفه يك زماني در ... آمده و  ؟يا نه شود عوض راي مردم(

  ديگر. )؟( شناسي شناخت در و بايد برود. است بوده كمال از اي مرحله يك

بركاته و اهلل رحمه و عليكم والسالم  
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