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 فلسفه حكومت

 ٢٣/٣/٧٥تاريخ : 
٠٢٦٩ ٢٨٢٢ 

 ١جلسه 
  ميرزايي

 حجت االسالم و المسلمين حسيني : 
رسد يك سوژه بسيار خوبي بدست آمده در دست دفتر كه اين را از مقدمه قرار بدهد براي  من بنظرم مي

ضرورت فلسفه تاريخ هم يك كار عملي عيني مشخصي هست هم كار فسفله تاريخ ما اگر خاطرتان باشد 
 تونيم بنويسيم بدون كمك ديگران. تي طرح تفصيلي اش را نميتوانيم بنوسيم ح طرح كلياتش را گفتيم مي

يعني يك چيز بسيار بزرگي هست كه بايد دانشگاه و مثال حوزه ايها سر جاي خودش با ما همكاري كنند اما 
سل  ١٠تا  ٥آيد يك فلسفه تاريخ خوب نوشتن بين  تكميل بكنيم طرحش را، اجرائش را هم مثال در نظر مي

 اي دانشگاهي روي آن كار بكند و جمع بندي بكنند تا بشود يك فلسفه تاريخي نوشت. مرحله رساله ه
فلسفه تاريخ كه كار خيلي عظيمي هست، اثبات به همين دليل كه بايد دستگاه هاي مختلف همراهي بكنند 

نوشته آيد خيلي كار خوبي هست. كتابي  اثبات ضرورتش اگر از يك نمونه هاي عملي آغاز شود من بنظرم مي
مهدي حائري پسر مرحوم آقا شيخ عبد الكريم حائري بنام حكمتي و حكومت بحث هايي كه آقاي سرو 

شود تنظيم كرد چون شواهد  كند بنظرم من بحث هاي سروش را ذيل كتاب حكمت و حكومت مي مي
در كاربردي باري همان مطلب آورده است چيز اضافي اصال ندارد حكمت و حكومت هم يك كتابي است 

 رديف خودش سنگين يعني چي؟
يعني آمده گفته كه اصالت وجود يعني هستي شناشي توصيف اين مطب را با كد قشنگ و ظريف از صد 
المتألهين آورده اصالت ماهيت يعني چيستي كدش را دقيق آورده اصالت معذرت يعني خواهم ـ معنا بايستي 
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را دقيق آورده يعني هيچ چيز از خودش مايع يا علم حكمت عملي يعني نسبت بين هستي و چيستي كدش 

نگذاشته براي استنتاج، سعي كرده همه اش را با نشان از قول شخصيت هاي فرهنگي شيعه ذكر كند حتي 
آمه گفته كه اي توي علم كال خواجه نصير الدين طوسي، مثال خواسته قاعده لطف را بگويد و بگويد قاعده 

گويم نيست گفته در نوشته اي شخصيت هاي تاريخي  فته من ميلطف مربوط به حكومت نيست اصال نگ
خواجه نصير الدين اينرا گفته عالمه حلي در شرح تجريد اين را گفته يعني جمع بندي كرده مطالب 
دانشمندان ما راه البته نظمي را كه به آن داده جمع بندي كه كرده دقيقا رسانده به اينكه نه فقط فقيه حق 

 مت خروج موضوعي از دين ندارد. حكومت ندارد حكو
امام و پيغمبر هم حكومت به اين معنا را وظيفه اش نيست حكومت را آمده كرده مثل نجاري بقالي و اينها 

 نهايت خيلي بزرگش و اين را كرده تمدن سازي اين را از امور انسان خارج كرده كتابش هست اينجا.
شان خالصه و فشرده نوشته كدهايش را ما با تفصيل بيشتري ما اگر اين را دو تا كار برايش بكنيم يكي اي

آيد اگر كسي بخواهد  توي ضميمه بياوريم يكي يكي نشان بدهيم كه اين دستگاه با اصال بنظر بنده مي
 بنوسيد اسالم آمريكايي يعني چي؟

يكايي اسالمي كند اسالم آمر گويم اين كتاب، كتاب بسيار خوبي است اسالم آمريكايي را معرفي مي من مي
 هست كه مانع آمريكا به هيچ وجه در كارهايش نباشد و اين چقدر خوب چيزي هست براي آمريكا.

كند كه كاري به او نداشته باشد حاال البته جناب آقاي سروش آمده اين را با شعر و نمونه  دين را كاري مي
 دانم چه مخلوط كرده عوام فهمش كرده.  عيني و نمي

دهند خدمت  دهند نه اينكه نمي خوبي داده شود پاسخش را جناب آقاي آملي دارند مياين بايد پاسخ 
 خودشان كه رفتم يكي از محورهاي كارهايشان همين را ذكر كردند من پهلوي حاج آقا جوادي آملي.

 آقاي ساجدي : چه زماني تشريف برديد؟
ج ) حدود مثال يك ماه ونيم قبل من رفتم آنا يك گزارش اجمالي از (سالم عليكم و رحمه ا...) ولكن آقاي 

كند نظامي را كه او درست  آملي قدرت تحركش در اين قضيه بسيار ضعيف است سرش ايناست كه سعي مي
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دهد  حمله قرار ميكرده از تسلسل مطالب اين را يك مقدار جابجايش بكند تطبيقش را در آخرش مورد 

تواند رويش  ولكن آنجاهايي كه ريشه ايي كه ايشان شالوده هايي را كه ايشان كنده ايشان اصال حرف نمي
كنم خدمتتان كه اين خطر  بزند آنجاها را با دقت از كنارش عبورمي نكد ولي من اين خطر را درم عرض مي

وشد علم كالم  بدايه و نهايه در حوزه تدريس مي چيز خوبي است براي فهماندن ضورت فلسفه تاريخ كه امروز
 شود. شود اصول تدريس مي در حوزه تدريس مي

اينها حامي فرمايشات آقاي حائري هست و اين خيلي بد هست يعني يك كتاب كسي بنويسد به جوري كه 
ي حوزه الزم نباشد براي تحصيل درباره اش به ضورتان كه عرض كنم كه جزوه آموزيشي بنويسد كتاب ها

 توانستيم همچنين كاري بكنيم خيلي خوب بود. جزوه آموزشي آن باشند ما را مي
كتاب هاي حوزه بشوند جزوه هاي آموزشي نتيجه اين كه اياشن گرفته هيچ گروهكي هم همچنين كاري 

فرستاد توي حزوه بر  كرد مي ايد يك تفسير هاي آب دوغ خياري درست مي نتوانسته بكد. گروهكي مي
پيچيد ولي اين را ببريد پهلوي كساني كه  گشت حاال گيريم كه يك بوي هم توي حوزه از حرفش مي مي

گويد و نزد ديدنهايي اشان را ببرند كه اين قضاوت درباره اختيارات  درس خوانده هستند بگويند درست مي
 امام معصوم فقط اشتباه است. 

مثال ايشان درباره چيز در فقه از شيخ انصاري تنها ولي درباره اينكه ما وظيفه داشته باشيم حرفش حرف 
خواند مثال رجزش ايناست كه استاد گراميش آقاي  نياورده است كه ان وقت به اصطالح رجز هم مي

بروجرديدر فالن قسمت از درس خئودش با كه الستداللي اين حرف را زده هست نشان ميدهد كه خودم 
آيد كهاگر ما يك ربط خوبي كه  زنم خوب اين را من به بنظرم مي استاد ديده هستم، همين جوري حرف نمي

ظاهرا بعضي جاها هم نظر مباركشان هست كه اين رد متدل آن نوشته بوشد نشوته بوشد و امثال سروش را 
توي پاورقي روشن بكنيم كه اينها به اصطالح خالصه مطلب مال ايشان هست حاال آمدند عواميش كردند 

در حقيقت البته دو تا شعر خوانده دوست اسم خارجي گفته دو تا نمونه عيني آورده دير  مطلب انها ندارند
 ولي پايه مال ايشان هست.
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شود كه ايا براي جامعه ما  اين را دست به حضورتان كه عرض كنم رد كند بعد از رد اين آن وقت سوال مي

يش را براي دين اثبات بكنيم هم از نظر اگر نتوانيم يك به اصطالح توسعه تاريخي يك تكامل تاريخي رهبر
آيد رد نقلي هم  شود نوشت يكي رد عقلي يكي رد نقلي كه بنظر مي يعني رد ايشان هم در دو شكل مي

خيلي مهم هست البته االن قدرتش را نداريم و الا اگر اصل استنباط احكامل حكومتي تمام شده بود من 
آيد از همه اديان هم باشد  يم احيانا رد نقلي اش را من بنظرم مينويس گفتم رد نقلي اش را هم محكوم مي مي

نوشت اگر فلسفه تاريخ حكم بگيريم بايد نشان بدهيم خدا رحمت ككند اموات شما را مرحوم والد جواب 
گويي نه در دين موسي هست براي چه كساني  گويندد اينخمسي را كه توي مي دهند مي كسروي را كه مي

كجايش فته اين را در دين عيسي هست براي چه كساني هست در انجيل كجايش گفته  هم هست در تورات
 هست؟

در دين ما هم هست اين هم بحضورتان كه عرض كنم كدش ، اين را بايد نقلي اش را هم بعدا فلسفه تاريخ 
م كه گوي آيد مي كنم به چيزي كه زود به ذهن شما مي حتما اثبات شود درست است كه من االن تكيه مي

گوييد سر فصل هاي تاريخي تكامل هست،وليكن اين بايد تبديل شود به  دين اسالمي را كه اول زيارت ها مي
يك چيزي كه قاعده نمد نسبت به شرع پيدا بكند و فقط از زيارت نامه بنا شد از آيات و روايات و به اصطالح 

آيد كهبراي اثبات  قرار بدهند من بنظرم مي تمدن هاي تكامل دين را بتواند ردرست تمام بكند و ان را محور
ضرورت در عمل چنين چيزي خوب هست اما براي خودمان بخواهيم صحبت بكنيم در اثبات ضرورت 

شود برايش اثبات  كنيم ما خلقت را بدون ربوبيت اگر مالحظه بكنيم معاد هم نمي بصورت خالصه عرض مي
 كرد.

 نيد راجعش ك ) يعني آن قمست اول هك بعد صحبت مي ٣
 ج : درباره همينكتاب ايشان؟

 ) بله. ٣
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ايد يك كار عملي اجرايي مشخص هست مدون هست به اصطالح مستند هستو  ج ) كتاب ايشان من بنظر مي

چيزي است كه ببينيد بايد وقتي علي المبناي ايشان حرف مز نيد اگر دست خود ايشان بدهد بگويد غرض 
ستم مختصر بگوييم انها خوب مفصل گفتند نبايد بگويد كهاينها سياسي من را هم خوب فهميدند هم من خوا

خواهم  برخورد كردند ظالمانه بر خورد كردند مريد هايش نبايد بتوانند همچنين حرفي را بزنند معذرت مي
 بادش كه بخواهيد بكنيد حرفهاي آقاي سروش را هم بعدش توي پاورقي اش قشنگ منظم بياوريد، 

اصل اشكال چه چيزي هست قبلش بايد موضوع محل نزاع را تحرير بكنيد محل نزاع در يعني قسمت اول 
اين فصل چه چيز هست اين را خوب توضيح بدهيد ثمره دو تا راي چه چيزي هست راي شماره الف 
مبانياش چه چيز هست و استداللش چه چيزي هست موارد و مصاديق و اينهايش چه چيزي هست خوب 

مباني ما چه نقض هايي داريم بر اين نقض ها هم بايد پاكيزه گفته  ٢ه شود اما راي شماره گفته شود بعد گفت
شود جوري گفته شود كه طرف قبل از اين كه شما جمع بندي بكنيد بگويد حرف مشا قوي تر از حرف او 

 هست. 
هست بوشد شما اصال به اينكه به اجمال برگذار كنيد توي كتاب ايشان نباشد ولو كتاب ايشان يك جلد 

جلد بعد خالصه برايش درست كنيد بعد خالصه درست كنيد مراجعه بدهيد به  ٥جوابتان تا تما شود بشود 
كتاب يعني شما يك كيسه بوكسي را گير آورده باشيد كه خوب توانيد بهان ورزش كنيد و به رخ ديران 

 بكشيد.
رد ولي مال آقا شيخ مهدي نيست خيلي سبكتر خو طرد آللباب، توي پاورقي، شبهاتي كه به اين ريشه ها مي

هست مثال شبهات انجمني ها بدون ذكر نام شبهات مال حوزوهي ها بدون ذكر نام ايشان راچوب كنيد كف 
نكد به حضورتان كه  پاي انها بكوبيد قشنگ بياوري بگوييد اين حرف هم براساس اين مبنا جاي پيدا مي

ايد كه به  مبنايش با هم حلش بكنيد اين كتاب من بنظرم ميعرض كنم اين جوري هست بعد با صاحب 
 اصطالح خوب هست.

 ) آقاي مير باقري ٣
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ايد كه يك تيپ داريم توي حرف  ج ) آقاي مير باقري در فلسفه خوب مسلط هست آقاي نجفي من بنظرم مي

 هاي حوزي تنظيم بكنيم.
ال انها كهكار حوزوي دارد از امثال آقاي نجفي ) حاال اين اقرار به عنوان كساني كه چيند عيبي دارد مث ٣

استفاده كنيم كارهاي عقلي اش را طبيعتا بايد حضور مثل آرياالي مير باقري باشدآن وقت اينها بيك جلسه 
 دشته باشند

ج ) البته چند فصل هست ببينيد كارهاي آقايميرباقري توي چند قسمت خوب هست ايشان مثال از نظرات 
ي اينااستفاده كرده از نظرات متكلكيم هم استفاده كرده يعني هم از فقه استفاده كرده هم شيخ آقاي بروجرد

از كالم واخالق استفاده كرده مرحله از فلسفه استفاده كرده خوب اين بايد ردهر كدام از اينها شما ال اقل يك 
 نفر را داشته باشيد تا بتواند كار كند نداشته باشيد بخش.

وشد زمينه استفاده كردن از حوزه به حمد ا... آن قدر آمدم بي كار اين جوري  ين خوشد مي) نه حاج آقا ا ٣
رسد اين  شود رفت سراغشان افرادي را دعوت به كار كرد براي يك موردخاصي من بنظرم مي دارد مي مي

يم كه گيريم مسئله را خمت حاج آقا راستي هم تقديم كن خودش بهانه اين است ما توي جلسه اي كه مي
شود خدمت خودايشان استفاده  ايشان هم ببيند دو بپذيرند بخش هاي فقهي وتفسيرش و اين حرفها را مي

 كرد حاصل كار داد كه ايشان بهر حال اشكال كندن ضعف بگيرند يا مثال تكميل كنند.
فعه ج ) مثال شايد شايد داماد خودش ايشان اگر همكاري كنند يك دوستي دارد كهان دوست را يك د

 برخورد كرد با آقاي سروش.
 ) قصد اينكه يك آدمي پيدا كنيم قوي باشد ٣

 ج ) آدم هاي قوي باشند.
آقاي مير باقري در يك بخش هايي قوي هستند يك افراد ديگري هم توي بخش هاي ديگر به عنوان 

 متخصص.
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نيد كه كتابهاي سروش را توانيد از دوستان وادار ك ج ) بخش كتابهايي را كه شما ميتوانيد كمك كنيد مي

دانم بال به نسبت بايد بگوييم براي آقاي شيخ مهدي يا نه  متناظر با اين يعني شما اين را بال نسبت حاال نمي
خواست بكند بر اساس شاه حمله  شما مثل آقا خميني كه شاه را واسطه را كرده بود باي حمله هر جا مي

كردند شما يك دانه شاخص علمي درست كنيد حتي اگر  ا ميرفتند خرده و ريز را پي كرد ديگران مي مي
 بزرگش كنيد عيبي ندارد ديگران را بكنيد ازيال و سمپاتهاي خودتان.

 ) نه ايشان هم از يك طرف آيه هست از يك طر آيه مريكايي هاست  ٣
 ج ) از طرف هم بگوييد آيه. ...... زاده يعني پرسيژ

و حوزه زاده هست در خدمت شما يك بار رفتيم به منزلشان ذهن آقاي ساجدي : ) آيه زاده و موسسه 
 گفت. مباركتان هست به آقاي گلپايگاني بود مي
 ج ) از غرورش هم هست كه اينجوريهست.

 گفت سيد محمد رضاي اصفهاني ـ گلپايگاني ) مي ٣
د محمد رضا از ما فهميديم اول گفت آقاي سي ج ) آقا سيد نه نگفت اولش گلپايگاني اگر گفته بود كه مي

خواسته كه بياييم درس بگوييم پاي درسمان بنشيند ما توي فكر هستيم كه اين آقا سيد محمد رضا چه 
كسي است كه پاي درس ايشان گفتم چه كسي؟ گفت آقا سيد محمد رضاي گلپايگاني به حضورتان گفتيم 

 كشد. آقاي منظري را صحبت كنيم گفت شيخ حسينعلي قوه دراكه اش نمي
خوايد انجام بدهيد يك كاري  رسد كه توي اين نقضي كه مي آقاي معلمي: قسمت اول كه فرموديد بنظر مي

بشود كه بالطبع آنهاتاييد بشوند يعني منزل آقاي حائري رفتيم اثبات كنيم كه حرف حوزه علميه همين 
 هستند؛ هست دقيقا و افراد دانشگاهي هم كه به اصطالح جزو خالصه با فهم هاي دانشگاه 

زنند اگر ما از اين راه وارد شويم يعني  مثال در نظريه دكتر مثل آقاي سروش هم عينا همين حرفها را مي
لشكر بزرگي درست كرديم براي آقاي حائري كه بگوييم كه با جا همه شما حوزويان حرفي را كه آقاي 

ا بررسي كرده و بفرمايش زند حرف شما هم همين است و خيلي هم منطقي و خوب اين چيزه حائري مي
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حضرت عالي هر جايش را به اجمال گذاشته ما تفصيل كنيم كه حرف حوزه دقيقاهمين است و بعد بخواهيم 
ما آن وقت جواب بدهيم بياييم در بيافتيم با مباني حوزوي قطعا وقتي ما بخواهيم در بيافتيم مثال طرفي 

گويند بله الزمه پذيرش فرضا  اصطاح در هستي ميشود به  كنيم بگوييم كه آقا الزمه پذيرش فصلش مي
اصالت وجود همين است و بعدش هم بياييم جوابي كه خواستيم بدهيم پس بايد بياييم اصالت وجود رد 

زنند پس  كنيم يا توي بخش فقهي اش بگوييم بله الزمه پذيرش اين اصول همين حرفها هست كه ايشان مي
بياييد برويم يك اصول جديد درست كنيم اين يعني لشكر ايشان را زياد اگر اين حرفها نبايد رواج بيافتد 

 كرديم ان وقت با كل حوزه علميه در بيافتيم و شايد اين مصلحت نباشد.
 توانيد بكنيد؟ ج ) شما چارش مي

خواهيم با ايشان درگير بشويم خوب ايشان را  ) بايد يك كار ديگرانجام داد يعني يك وقت هست كه مي ٣
شوددرگير شد يعني در سطوح مختلف هم بايد درگير شد و به اصطالح كتاب ايشان يك فصل  جور مي همين

 دارد آخرين فصل آن هست همان يزي كه نتيجه گرفته كه گفته خالصه جمهوري اسالمي.
 ج ) معماي الينحل

توانست ) معماي الينحل خالصه جمهوريو واليت با همديگر خالصه يك تناقضي هست كه هيچ كس ن ٣
شد اين را جوا داد يعني بقيه كتاب را اصال ولش كرد آمد سراغ همين كه اين  حلش كند يك مقدار مي

 جمهوري و واليت با همديگر قابل جمع يا قابل جمع نيستند و اگر مثال قابل جمع هستند. 
ط ما مجبوريم شوند و اگر قابل جمع نيستند اشكال از كجاست و چرا توي اين شراي به چه صورت جمع مي

شود بله جمهوري با واليت قابل جمع نيست ولي در حقيقت واليت اصل  شديم اينجوري بگوييم بعدش مي
هست و جمهوري اصل نيست و توي اين شرايط جمهوري انتخاب شده به عنوان يك مرحله اي براي پياده 

از اين راهايي كه شما  شدن واليت جوابش داده شود جواب سياسي هم بخواهيم به او بدهيم توي غير
فرماييد در جلسه اين كه با شما بود اين طرف و آن طرف هم كه رفته چرت و پرت زياد گفته در همين  مي

كرده گفته كه اسفار بعليات به اطالح  گفت با سخنراني مي دادگاهي كه داشته بقوي آقاي دكتر مددي مي
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ور و از خود راضي است و هيچ كس را هم قبول مالصدراست و در سخنراني هم آورده اين يعني آدم مغر

 ندارد. 
زند و همه حوزويان روبروي  بر عكس به جاي اينكه ما اصرار كنيم كه ايشان حرف همان حوزه را دارد مي

حرف شما از همچنين چيزهايي اگر بتوانيم مستند پيدا كنيم بايد بگوييم اين اصال مخالف حوزه هست اين 
 بگوييم كه آقا اين يك آخوند آمريكايي هست توي دل فرهنگ انگليس و كانادا و. .. طرفش تكيه كنيم بكنيم

 كنند. ج ) خوب اين كار ها را ديگران هم مي
) خوب اين سياسيش اگر ما بخوايم علمي آنجوري برخورد كنيم ما بايد از يك زاويه ارد شويم كه آن  ٣

كهوارد بشويم يعني با پذيراندن اين رحف حوزه و  زاوهي زاويه نقاط قوت ما هست نه اينكه از انجاليي
 داشنگاه يك حوري هم كه آن مباني متزلزل شود ولي نه اينكه مستقيما به آن اشاره كنيم.

خواهيم كه كسي نگويد ظالمانه به اينا  خواهيم آنچه كه نتيجه مي ج ) چه جورياين كار را بكنيم يعني ما مي
توي بوق بكند شعر بخواهد كه شعر آن المظلوم بگويد بلكه بگويد كه برخورد كردند آقاي سروش نتواند 

 مطلب را از نظر نظري وتئوري يك قوي رد كردن الزم 
) خيلي خوب الزم نيست كه ما بياييم توي ان ميداني كه انها رفتند ما بياييم توي همانجا كه شما سنگر  ٣

ف جلو بيايم به اصطالح شما را بخواهيم از سنگر كرديد و از قبل هم آماده رفتيد نشستيد من از اين طر
شويم ان را يك وقت در بحث واليت فقيه و ربط بود خواستيم  بيرون بكشم من از يك راه ديگر وارد مي

 استفاده كنيم. 
خواهد يك  براي حكومت ما آن وقت چهار الي پنج طريق باي حكومت گفته شد گفتيم آقا حكومت نظرم مي

خواهد يك طريق بود همين طريقهاي متداوي كه حاال در يك كتابش  احكام حاكم ميطريق بود اجراي 
ايد  منتظري رفته يك كتابش آقاي جوادي رفتند و بعضي كتابهاي ديگر كتابهايي را جمع كردم من يادم مي

ي كند به اثبات حكومت بعدش يك ضعفهاي گفتيم كمك مي كرديم مي هر كدام از اين روش ها را كه بحث مي
كنيم اصال نقضي به آن صورت وارد نشويم كه  دايم بعد هم آن موقع فكر كرده بوديم بخاطر اين بحث را مي
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بگويي مثال اين يك روش هست مثال فالني هم گفته اين باطل است بلكه بياييم بگوييم كه براي اثبات 

 كميل كنيم. حكومت مثال طريق جود دارد طريق اول دوم سوم بعد توي طرق دوم طريق اول ت
طريق اول اين ضعف ها را دارد اين دومي اين ضعفها يادم هست آن بحث آخريش اين است گفتيم كه از 

خواهد و نهايتا از مباحث عرفاني حضرت امام كتاب مصباح  بحث رشد استفاده كنيم يعني هر رشد متولي مي
شود و  صه حكومت بدون حاكم نميالهدايه استفاده كنيم و از طريق بحث ردش و از طريق بحث اينكه خال

خواهد و حاكمش بخواهد او  حكومت به اصطالح به عبارت قراردادهاي اجتماعي تنظيمات اجتماعي مبنا مي
 را پياده كند بايد متناسب با آن مبنا باشد. 

آن يك رقمش اين كه بياييم بگوييم اسالم در اين موارد دستور ندارد توي قسمت هاي قبلش گفته شد يعني 
روشي كه آقاي متظري رفته توي كتابش همين هست يعني تك تك احكام اسالمي را آورده گفته اين حكم 

خواهد ما اين را به عنوان فكر كنم روش چهارم بود يا پنجم بود بحث  اگر بخواهداجرا شود حاكم مي
ان در آن در روش بياييم رفتيم توي روش آخري  گفتيم اين؟ ؟؟؟؟ را درد بعد مي آمديم مي كرديم بعد مي مي

خواهد بايد متولي داشته باشد بعد هم  خواهد جامعه كه ردش مي خواهد يا نمي بگوييم آقا جامعه رشد مي
خواهد كه كسي هم بخواهد يك چيزي  شود كه ردش در يك جهت خاصي مي رشدش هم قبال تعريف مي

 توي يك جهت خاصي رشد بدهد بادي عالم بر آن مطلب باشد.
 اين اگر خواست بنابر

 فرماييد به خود استدالل او نپردازيم از يك جاي ديگر برويم جلو ج ) يعني شما مي
كنم به خاطر اينكه استدالل اين  دهيم چرا چون عرض مي رويم و جواب او را هم مي ) از يك جاي ديگر مي ٣

ستش را نگاه كردم و سه جور كه شمامي فرماييد من هم همين جور دقيق نخواندم كتاب را فقط همين فهر
الي چهار قسمتش راكه براي من يك مقدار جالب بر داشتم همان قسمتآخرش را خواندم يك قسمت هايي 
هم مال اصالت وجود بحث چيستي هستي بياستي اش اينها را هم يك مقدار نگاه كردم بعدش همان موقع 

جاله اين كه كنده ما برويم خودامن توي  بنظرم رسيد كه اين راهش اين نيست كه باييم توي دامي اين توي
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رسد يا اصالت ماهيت بحث  آن قرار بدهيم بگوييم بله حرف شما است است مثال اصالت وجود به اينجا مي

گوييد هست حوزههم كه اصالت وجودي يا اصالت ماهيتي  كرده اصالت ماهيت هم همين جور كه شما مي
يد به حكومتنمي رسد بلكه بايداز يك بديهياتي ما بايد يك يز گوي هست كه اين هر دوي انها هم كه شما مي

 ديگر را اصل بگيريم تا توي دهن خواننده خودمان 
گوييد  چ ) مفروضمان اين است كه اين را خوب دقت كنيد مفروضمان اين است كه آن خطري كه شما مي

كه يك طلبه حوزه درس خوان دصد در صد وجود دارد ويان بايد رويش فكر كرده ولي مفروضمان اين است 
 افتد يا نه؟ آيا به وسيله اين كتاب به ترديد مي

افتد آن وقت بايد آن ترديد  ) اگر هم بيافتد آن كتاب ما را هم كه بيايد بخواند به يك ترديد ديگر مي ٣
 بگذارد او حل بكن ما از يك ضروريات و بدهيات و مسلماتي شروع بكنيم.

 اين است كه هستي ابدا بديهيات هست ج ) مثال در نظر يك طلبه
 ) نه اين طوري نيست در نظر مردم عادي اين جوري نيست كه هستي ابدا بديهيات نيست  ٣

 فرماييد كه ج ) البته اين كه مي
اقاي ساجدي : خدمت شما عرض كردم يك كاري بكنيم كه آقاي حائري بشود حوزه و دانشگاه و ما بشويم 

انجامد شكي نبايد داشت به  داشنگاه را نجات بدهيم اين به غرق خودمان مي خواهيم حوزه و كساني مي
 شود. رسد و او پيروز مي نتيجه نمي

فرماييد اين در عينينت اين  فرمايند حتما بايد يك كاري بكنيم كه حتي حضرت عالي مي همين طور كه مي
نيست ولي ما بايد حتي عيل رغم اينكه در عينيت نيست طوري حركت كنيم كه نشان بدهيم او در اقليت 

هستند ولي اكثريت كنند گراهاني هستند كه در اقليت  هست و كساني هم كه از ايشان خالصه حمايت مي
زنند  فهمند، اينها حرف مار ا مي جامعه و انهايي كه خيلي مسلمان هستند آنهايي كه استخوان دارند و مي

دانم  سياست حركتي مان بايد حتما اين طوري باشد احل اين كه توي اين موردخاص چطور ميشود من نمي
وزه اينجوري نيست كه به مداهللا يك فكر فهمم مثال توي هر كدام ازاين قمست ها كه امديد ح ولي مي
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منسجم و هماهنگ شده توي همه جهات در همه افاردش حام باشد يعني توي فلسفه هم كهتشريف 

رويم وسيعتر حاال يا عرفا به  ميآوردي توي منطق هم كهمي رويد بعد ديگر توي شاخه هاي دگير كه مي
 جات فالسفه افتادند يا باالخره توي اين وسط.

 يعني راه نقس كشيدني هستج ) 
شود رفت حرفهاي همان بزرگاني در اقليت هستند حاال مثال نسبت به بخي  ) بله يك دست نيستند لذا مي ٣

از آن گرفت گفت اين اكثريت هست و گفت اين حرف را زدند و مستند به آن كرد يعني ببيند توي همه 
واستيم راجب انسان صحبت كنيم مرحوم خ شود حركت كرد ما توي اين بحث فرهنگ كه مي جايش مي

خواند با  مطهري حرهايي مختلفي زده است ما رفتيم حرفهاي از مرحوم مطهري انتخاب كرديم و زديم كه مي
چيزهايي كه خودمان گفته بوديم يعني توانست كار ما را حرف دفتر تاييد حرف دفتر بود كه از انها آورديم 

زند از عالم كه آورديم از مرحوم مطهري كه اورديم بعد يعني  ف را ميهيچ جايش گفتيم فرهنگستان اين حر
آقايي اقاي زوئل كه جزو با سوادهاي ارشاد بود يك جلسه آمد با ما از وزارتخانه بحث كرد معاون برنامه ريزي 

زنيد يك مشت  آن موقع بود امد شروع كرد بحث كردن كه خالصه اينها منطقي نيست اين حرفهايي كه مي
واب به او داديم بعد گفت كه مرحوم مطهري خيلي حرف زده شما آمديد اين را آورديد گفتم مقصودتان ج

اين بوده كه مثال ما حرفاهي مختلف مطهري بياييم رو بروي هم بچينيم بگوييم ايشان تناقض گفتند ما 
 طبيعي است حرفايي راهي آوريم كه بنظرمان صحيح ترند. 

ا كه ما آورده بوديم از قضا آخرين حرفهاي مرحوم مطهري است يعني گفتيم ار بنا پس اتفاقا اين حرفهايي ر
نشيند خيلي آدم را به  كنم حاال توي كتاب كه كسي نمي باشد بياوريم اين حرف هاست حاال من عرض مي

اين طرف شود واقعا رفت اقوالي را پيدا كرد از حوزه و بزرگان و اينها كه تاييد  اين محاكمات بشكد،ولي مي
 مطلب هست.

خواهند معلوم يمش ود كه اگر  و روال منطقي داد به ايناه اگر توانستيم چنين كاري بكنيم براي كسي كه مي
 در فالن جا هم فالن شيخ يا اخوند در اقليت بوده حرفش درست بود.
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يم من معتد اين نه از حوزه جدا شديم نه آدميم حوزه را خيلي يعني متكي بر خود حوزه باز حركت كرد

نيستم كه بياييم جدا كنيم حرف غير حزوه اين بزنيم چون جواب حرف حوزه حزف حوزه اي هست اما بايد 
با حرف خود حزوه جوابش را بدهيم اين آقاي امامي علي رغم اينكه خيلي وارد عمق بحث هاي حضرت عالي 

شود جواب بدهي  گويد مي كنيد يك مشي خوبي دارد مي شود هر وقت شما يك بحث را مطرح مي نمي
گويند بنظر من راه دارد يعني هيچ وقت دنبال  فرماييد ايشان مي هميشه نظر مباركتان هست هر چه كه مي

گويد اين هست در اقوال موجود بايد  پسندد مي اين نيست كه بگويد حرف شما غلط هست حرف شما را مي
 رفت پيدا كرد مصاديقي كه مويدش هست را آورد.

از كلما قرض  ٢٠گويم ما بياييم ـ  فرماييد انجايي كه پاي حكمت هست مثال مي ي شما يعني ميج ) يعن
 بگيريم ـ از فقها قرض بگيريم انجا بياوريم.

) قضر بگريم بعد فقط مهم اين است اين يك نكته حسابي است كه اين با مشي عمليدفتر سازگاير نيست و  ٣
و گفته بازش كنيم مويدات آن را از بقيه از دوست و دشمن بياوريم مشي جاري حوزه ما بياييم اشكالي كه ا

 كند. مرتبا بزرگش كنيم اگر ادم بداند انيكهدارد بزرگش مي
 ج ) مشي تحقيقاتي

كندبا همان حضور اينها مهم است با حضور همان هايي كه  تواند در همان جلسه اي كه بزرگش مي ) مي ٣
شود اما در مورد كتاب بخصوص وقتي كه من در نظرم  خودش بزرگ ميبزرگش كرده بزندش زمين اين دفعه 

هست كتاي كه آقاي حضرت عالي شروع كرديد همين مشي را من بعد از مدتي بنا شد بروم خدمت ايشان 
صفحه اي اقاي نياز تنظيم كرده بود ما سر  ٥٠٠كه كتاب واليت مثال تنظيم شود به اندازه دو جلد كتاب 

 كرد نظر آن طرف را كه ديگر تمام كرد. ابت اينها همه اش ميفصل هاي مختلف ث
خواهد ردكند يعني همان  با اين دو جلد كه خالصه آن طرف درست است گفتم خوب حاال اينها چه كسي مي

دانيد جلدهاي بعدي را  رسند بعد حتما مي افتد بعد هم مي خوانند درذهن آنها مي آدم هايي كه اينها را مي
ين به حداقل حاال اگر در مورد باز جيزهاي طبيعي حوزه بود مشكلي نبود اما در مورد شخص خوانند ا مي
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دانيم شكل، مشكل چه چيزي است بايد  ايشان با اين وضعيتي كه هست بخصوص با اين چيزي كه ما مي

 واقعايك كاري بكنيم كه نگوييم فكر ايشان فكر حوزه است بگوييم ايشان يك اقليت.
يد كه هر گاه ما اينجوري به شكلي كه جناب آقاي معلمي گفتند اگر يك نقال قوي بخواند ج ) قبول دار

گويند مقابل عرفا اين دليلشان  صحيح است بگويد اين استفاده اي را كه كرديد از فقها اينجا اين جوري مي
 عقلي نيست از بداهت اوليه عقلي آغاز نكردند بصورت برهاني

 تواند خنثي كند؟ حاج آقا هستند و چند تا مي) چند تا آدم اين جوري  ٣
 ج ) اين هوچي اش آقاي سروش است

تواند روبروي اين ل كند ما  زند يعني چقدر مي ) عيبي ندارد آقاي سروش هر حرفي بتواند بزند االن مي ٣
 بحثمان توده جامعه است.

طريق روبروي هست بيايد توي طريق آقاي معلمي : اگر او هم هيمن اشتباه را بكند كه بجاي اينكه از همان 
 افتد توي دام ما: ما اگر ما طريق خودمان را درست بسته باشيم او مي

گويند اقا  يعني ما بايد همين جور عرض كردم يك وقت توي بحث منطق و فلسفه هست وهمه دقت دارند مي
دقت توي بحث ديگر گويند مثال هستي ابدا بديهيات هست ولي يك  سنگ بناي اوليه چه چيزي است مي

كند مثال فرض كنيد همه به اصطالح مسلمان كه خوند و غير آخوند و آنها  است همه كه از اينجا شروع نمي
كه رفتند بحث اقتصاد خواندن اين مباني اوليه اش را چه جوري پذيرفتند كه بعد سر از اصالت سرمايه در 

گويد نه  يد بشر يك نيازهايي دارد دروغ هست ميگو آيد مي آورند همه اش يا بحث هاي حكومت همه اش مي
 گويند اين بشريت نيازهايي دارد اين به عنوان يك امر ضروري بديهي هست.  درست است بعد مي

حاال اين ربطش با هستي ابدا بديهيات هست چه چيزي است كسي اصال به اين كار ندارد يعني اگر كسي هم 
ماني و اگر كسي بپرسد نيازدارد چه چيزي هست  ا نخورد زند ميبگويد نه ندارد حاال شما ظهور اگر غذ

گويد خوراك هست پوشاك هست و مسكن اينها هم به اصطالح ضروري ترين چيزهايي هست كه بشر به  مي
 آن نياز دارد.
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توانيد نماز بخوانيد اگر خانه  گويد حاال اگر شما خوراك نخوريد مي يك خور هم بخواهد كه چونه بزند مي

دانند خوب اينها ضروريات اوليه  اشته باشي لباس نداشته باشي روزه بگيري نماز بخواني مكه بروي همه ميند
است بعدش اين چيزها هم كه توي دنيا كم هست هر كه بخواهد هر چه بخورد هر كه بخواهد توي هر خانه 

 شود؛  دهند نه نمي شود جواب مي زندگي كند مي
نيازها احتياج دارد اين نياز ها هم خيلي هست اين چيزهاي هم كم هست  شود بشر به اين پس معلوم مي

اينرا بايد تقسيم كنيم بين مردم اقتصاد هم علم تخصيص منابع محدود به نيازها نامحدود است همه 
آيند جلو تا حال همه ما نشنيده ايم كسي بيايد بگويد  گويند بله اين حرف درست هست بعدش هم مي مي

كنيم ببينيم كه اين بديهي نيست ضروري نيست  كه شما اول گفتيد با هستي شناسي نگاه مياين نيازها 
 هيچ كس كه اگر خواسته را بكند از اينجا رد نكرده است.

خواهم  شود ما بياييم همچنين چيزهايي راپيدا كنيم بياييم بگوييم اقا مثال فرض بكنيد نمي بنابراين مي
ده شد فهرستي نوشته بود بنظرم فهرست دقيق و خوبيبود مثال بيايد بگويد بگويم اين حاال توي آن سير دي

 شود. حكومت يك امر ضروري است اگر حكومت نباشد هرج و مرج مي
گويند در زندگي اجتماعي معلوم است  شود همه مي كسي هست بگويد اگر حكومت نباشد هرج و مرج نمي

خواهد حكم بكند يك  هد هر يك مباني حاكم ميخوا كه بايد حكومت باشد، حكومت هم يك مباني مي
 خواهد اگر همه به اصطالح مردم مسلمان نباشند از همان طريقهاي  مبنايي مي

آيد ديگر از خدمتتان مرخص  ج ) حاال اگر ما جواب داديم ما بياييم اين فرض را بررسي كنيم ديگر بنظرم مي
هيم و جوابمان ضرورت فلسفه تاريخ را اثبات نتواند بشوم لكن جلسه آينده همين مطلب باشد اگر ماجواب د

خواهيم فلسفه تاريخ را كه تمام  خواهيم از فلسفه تاريخ چه چيزي را بدست بياوريم ما مي بكند بنشيند ما مي
 كنيم بعد كليه علوم اجتماعي را شاخصه هايي توصيف معادالتي محقق شدن تكامل جامعه بشماريم.  مي
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كنيم اينكه تكامل تاريخ آن چه جوير هست تكامل تاريخ  كه قوي موضوعات انتخاب ميبنابراين محوري را 

چه جوري هست تا من بگويم تكامل اقتصاد سياست ،فرهنگ چه جوري باشداين هم رييس آن باشد خوب 
 حاال اين مطلب.

 كنم توي آن بحث كه بوديم تمام شد در مورد فلسفه تاريخ ) فكر مي ٣
آيد فلسفه خود  شود يا مي ن جاست اين مطب تمام شدنش دركنار فرهنگ تمام ميج ) حاال سوال همي

كند ما نيازمند به يك علومي هستيم كه  دهد يعني فلسفه فرهنگ را هم تكاملي مي فرهنگ را هم پوشش مي
دين  يك استفاده هايي را از دين بكنيم تعبد را نسبت به توصيف عالم ببريم اين بزرگ ترين استفاده بشر از

 هست استضائه به نور دين اينكه تعبد توسعه پيدا كند چه كارش كنيم اينها را؟
كنيم حل  شود حاال فرض مي كنم در اين سيري كه بود يك مقدار بعضي كارها حل مي س : البته من فكر مي

 نشود.
 م ج ) البته اين نكته نكته مهمي هستكه ما اگر اياشن راآورديم داراي يك لشكر عظيم كردي

آقاي ساجدي : نه واقعا از نظر سياسي ايشان االن متروي هست ديگر، از نظر سياسي منزوي هست از نظر 
ريشه هاي فرهنگي از نظر نمود فرهنگ عمومي هم ايشان منزوي هست از نظر فرهنگ نظري هم اگر دقت 

از اين طرفي بشود  بكنيم اينها يكي هست ممكن است اين دقت را نكند يك جور ديگر بايد دقت كنيم كه
 واقعا نبايد آقا را تنها كرد.

 آقاي معلمي : ايشاناالق و خالق حزوه را كه هيچ تشكيالت ندارد اول نه جايي مدرس بود توي داخل كشور
گوييم خيلي  ج ) ايشان منكر قاعده لطف همه چيز هم شده يعني دامنه اين را كه براي قاعده لطفت مي

 محدودش كرده
شود مشروط بهاينكه فقط احتياط كنيم  ثباتي حاج قا از حرفهاي اثباتي دفتر بسيار خوب مي) حرفهاي ا ٣

گوييم اصال دانشگاه و حوزه ما مسلمانند و حرف ما را  كه طرفمان حوزه نشود طرف دانشگاه هم نشود مي
 لي واهآيند اين حرف را از كجا آوردي اين خي زنند بعد حاال مي زنند اما اين حرف ها را مي مي
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آقاي معلمي : اين جوري نيست كه مابگوييم كه مثال فقه ، حكمت، عرفان چيزهاي حزوه صد در صد باطل 

 شد. شد كه اينجوري نمي است اگر صد در صد باطل مي
 رسيد چيزي ج ) اصال بما نمي

رف ايشان را ) بنابراين يك ناتي مثبتي دارد بايد آن نكات مثبت ها را گرفت و ما روي آن نكات مثبت ح ٣
شود از  رويم حرف اين ها اثبات مي رد كنيم بر فرض كه يك نفر پيدا شد بعد آمد گفت خوب از طرف كه مي

 شود  رويم حرف آنها اثبات مي آن طرف هم كه مي
فرضا، فرض محال كه ريشه اين حرف او را رد نكردند او هم كه ريشه اين حرف اينها را رد نكرده اين خودش 

ي اينكه اين معارفي كه توي حوزه است دو سنخ هست به بعضي هايش تكيه بكني اين جوري ماند تو مي
 شود بايد خودش بنشيند حل كند. شود به بعضي هايش تكيه كني اين جوري مي مي

دانيد آقاي مير باقري  ج ) يك فهرستي براي اين مطلب تهيه بكنيد من بگويم جلسه آينده اگر صالح مي
 بيايد.

رسد كساني كه بناست باشند اين خودش بايد برنامه ريزي شود اگر اجازه بفرماييد ما  ن به نظرم مي) بله م ٣
خواهند نظر بدهند ببينند بعد يك جلسه  بدهيم كتاب را يك خالصه بكنند بعد از اينكه دوستاني كه مي

وي بحث باشد انجام خواهد ت بنشينيم براي برنامه ريزي بحثي اش يعني همين بحث بايد حضور هر كسي مي
 شود بعد يك تصميم بگيريم كه چه كار كنيم انشاء اهللا.

                                                                             ج ) انشاء 
  

و صلي اهللا عليه و آله محمد      
  





  
  

  فلسفه حكومت
 ٣٠/٣/٧٥تاريخ: 

٠٢٦٩ ٢٨٢٣  
  

  ٢: جلسه      
  
  

هاي اهل فكر ما هم بسادگي متوجه است ارتباط اين  آيد كه آدم آقاي ميرزايي:... نه حتي من بنظرم مي
شوند اين است كه من بنظر من اگر واقعاً اين يك نگراني  موضوع با مثالً اين نظر خاصي كه اين آقا داده نمي

خواهيم بصورت خاص به اين نگراني پاسخ بدهيم، بايد كتاب آقاي  ما ايجاد كرده است و ما ميدر جامعه 
دهيم، معموالً اينطوري بوده است كه  حائري، چون همانطور كه عرض شد وقتي كه ما تعريف و بسط مي

ادگي كسي ارتباط آن تعريف بسط داده شده، با اين تعريف خاصي كه اين آقا داده است را معموالً به س
 شود. شود و يا كمتر كسي متوجه مي متوجه نمي

خواهيم براي قشر دانشجو بنويسيم، اين گونه نيست كه حاال دانشجويان ما خيلي  يعني اگر ما واقعاً مي
مباحث فكري مانند اين داشته باشند و بتوانند ربط منطقي بين اين نظر گسترش يافته و اين نظر خاص را 

هاي حوزه بنويسيم،  ها يا حتي طلبه خواهيم براي اين تيپ آدم ن را هم ببينند. اگر ما ميببينند، بعد نقض آ
 طبيعتاً بايد بصورت خاص به موضوع پرداخته شود.

آقاي ساجدي: بله من البته قصدم از هر دو روش، باز نفي يكي خاص نبود. عرض كردم كه نكته شما را قبول 
خواهيم  ي كه ايجاد شده و پيداست االن هم علتي كه به اين مسئله ميدارم. ما حتماً به لحاظ اين حساسيت
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بپردازيم، ايجاد اين حساسيت هست، اينكه آن آقا اينگونه نوشته است، همانطور كه حاج آقا تفسير نمودند، ـ 

زه انتشار دانم شايد بهتر باشد بگوييم متاسفانه ـ االن ممنوع شده و اجا متاسفانه حاال يا خوشبختانه حاال نمي
ندارد. عليرغم اينكه مدتها بود ديگر اين مسائل رواج نداشت، بهر حال در حال حاضر به خاطر پشتوانه 

 گردد. شخصيتي آقاي حائري و سروش، اين كتاب دارد دست به دست در جامعه مي
 شود. حجت االسالم و المسلمين حسيني: تكثير مي

ساسيت پاسخ بدهيم. در پاسخ دادن به اين حساسيت و با خواهيم به اين ح شود و ما مي س) تكثير مي٣
كردم باز دو راه هست. قصدم اين بود و به آن شكلي كه گفتيد ما  حفظ اين حساسيت بود كه عرض مي

بنشينيم، وسيع بكنيم و انواع احتماالت، قصدم اين نبود. حاال شايد در عينيت، بله اگر بنا باشد بنشينيم يك 
بندي  خواهيم جواب بدهيم با يك طبقه م شود، ليكن همان مطالب آقاي حائري را كه ميفهرستي بدهيم معلو

توانيم هم از اول متن كتاب ايشان مالك قرار بدهيم و مثًال  پسنديم، تنظيم كنيم، مي مناسبي كه خودمان مي
 شود. بگوييم مطلب اولي كه ايشان گفتند اين است، رد آن هم اين مي

بندي كنيم، كارايي آن كتاب بايد به نحوي باشد كه بصورت  ر طور كه بخواهيم طبقهميرزايي: باالخره ه
 روشن به اين حساسيت و به اين نگرانيها جواب بدهد، يعني اين بايد نتيجه كار باشد.

 ج) حضرت عالي جناب آقاي معلمي نظرتان چيست؟
اهيم با توجه به تا تحقيقاتي كه در رسد كه اگر ما بخو س) همانطور كه در جلسه قبل عرض كردم، بنظر مي

فرهنگستان وجود دارد، يك روشي را بپذيريم كه مطالب اين كتاب فصل به فصل مطرح بشود، حاال يك 
مقدار احتماالً تقويت بشود كه روشن بشود كه اين احتمال خوب فهميده شد، بعد جواب آن داده شود، اين 

 خواهد رد شود. جامعه جاي بيافتد، برعكس اينكه مي شود كه اين نظر در عرف امر منجر به اين مي
شويم كه مثالً به اصول يا منطق يا فلسفه حوزه حمله كنيم  با اطالعاتي كه در فرهنگستان هست مجبور مي

كه اين خودش شايد بار منفي داشته باشد. يك راه حل ديگر آن هم اين است كه من فهرست آن را كه نگاه 
م كه ضرورت دارد تا كتاب نقد شود، من زياد نشنيدم كه اين كتاب در جامعه پخش كردم، اگر خيلي ببيني
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شده باشد. ممكن است يك مقدار بوسيله افراد خاص تكثير شده باشد البته من نشنيدم، حاال شايد باشد يا 

 تاي آن در ١٠٠گردد، يا مثالً  تاي آن در حوزه دست طالب مي ٣٠٠الي  ٢٠٠گوييم كه مثالً  ما مي
 گردد. ها دارد مي دانشگاه

ي ديگر آنكه دانشگاه امروز با دانشگاه اوائل انقالب خيلي تفاوت پيدا كرده است. دانشجوي امروز هم  نكته
مثل دانشجوي اول انقالب نيست كه تشنه مطالب فلسفي و فرهنگي باشد. هر كسي كه خط فكري خاصي را 

دشان را حفظ كنند. يعني واقعاً اينگونه نيست كه دنبال انتخاب كرده است، خيلي فعال باشند همان خط خو
زند. بنظر من از اين لحاظ دانشگاه  احتماالت مختلف بگردند و بخواهند ببينيد چه كسي حرف بهتر مي

تضعيف شده است و حال و حوصله اين كارها ديگر نيست. در حوزه هم همانطور كه عرض شد، من نشنيدم ـ 
 رسد كه اين كتاب در آنجا هنوز مطرح است.  اريم ـ شايد اينگونه بنظر ميالبته تماس زيادي هم ند

حال اگر واقعاً به هر علت بخواهيم همين كتاب را جواب بدهيم، دو راه هست؛ يكي همانطوركه بيان شد فصل 
ن بندي آنجا [؟] به همديگر م به فصل جواب بدهيم كه آن مشكلي ندارد. حداقل آن اين است كه بايد دسته

 اين كتاب را يك نگاه كردم، اآلن اينجا نداريم؟
 ج) االن دم دست نيست.
رسد شايد بهتر باشد  توانيم بياوريم. در آخر كتاب بحثي مطرح شده است كه بنظر مي س) حاال باال هست مي

 اصالً از آخر كتاب شروع كنيم. 
اقض حل نشدني است. اگر از اين در آخر كتاب اين بحث را مطرح كرده است كه واليت با جمهوريت يك تن

جا شروع كنيم خوب است كه بگوييم واليت با جمهوريت اوالً چگونه حل شدني هست ـ حاال چيزي به ذهنم 
كنم ـ اين گونه پاسخ دهيم كه اصالً در طول تاريخ شيعه، بعد دوران غيبت همينطور  رسيد، ساده عرض مي
قها هم نوشته بود كه هر كس بخواهد به احكام خدا دست پيدا گفتند، در رساله همه ف بوده است كه مردم مي

 كند، يا بايد مقلَد باشد يا مقلد.
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در مورد شناختن مرجع تقليد هم بايد دو نفر عادل عالم نظر بدهند، يا اينكه ببينند چه كسي بيشتر در 

همين كار دارد انجام جامعه شيوع دارد و يا اينكه خودش اهل تشخيص باشد. االن هم در جمهوري اسالمي 
روند،  تر شده است بجايي اينكه بگويند دو نفر كه نظر مخالف نباشد، عده زيادي مي شود فقط منظم مي

توان در تشخيص اينكهچه اموري حالل يا حرام است، از نظر  دهند كه اين آقا برتر است و مي تشخيص مي
وضوع جديدي نياورده است. كم كم بحث اين آقا تبعيت كرد. بدين ترتيب اصوالً جمهوري اسالمي م

شود، بدين ترتيب كه اگر هم جمهوريت با واليت اشكال داشته باشد ـ كه واقعاً بعضي جاها  تر مي پيچيده
اشكال دارد ـ اصل با واليت است نه جمهوريت. جمهوري اسالمي در آن شرايط جمهوريت را پذيرفته است. 

دانند و قبول دارند. چون در اين شرايط بود، ما جمهوري اسالمي  ا ميهمه آقايان فقها و سياستمداران اين ر
 را انتخاب كرديم، شايد يك رژيم ديگر يك فرم ديگر انتخاب كند.

توانيم در  بعد از اين مبنا كه بيرون آورديم، همينطور كه تا حدي بحث واليت را نگاه كرديم، بايد گفت كه مي
تكيه بكنيم كه نخواهيم وارد بحث اصلي شده، درگير آن بشويم [؟].  اين مسأله به يك ضروريات و شواهدي

حال اگر بخواهيم آن كتاب را اصل قرار بدهيم، بايد بدانيم كه متاسفانه در حال حاضر اگر كسي بخواهد 
كتابي چاپ كند كه خوانند داشته باشد، بايد با يكي درگير بشود. اگر يك كتاب يا حتي يك مقاله روزنامه 

ت معمولي و بي سر و صدا نوشته شود، خواننده آن معدود خواهد بود ولي اگر دو طرف پيدا كند ـ بصور
معمول آن االن اينگونه است ـ و خيلي هم دعوا جدي شود، خوانندگان آن كتاب بيشتر خواهند شد. 

 متأسفانه چنين چيزي درست است.
ديگر حركت كنيم كه مثالً بگوييم ما به اين نتيجه  اي ولي اگر نخواهيم به اين كتاب بپردازيم، بلكه به گونه

رسيديم كه اين كتاب خيلي هم گسترش پيدا نكرده است و الزم نيست به همين اندازه دوباره مطرح شود. 
كند الزم [؟] خودش را داشته باشد كه تشخيص  چرا كه مطرح كردن آن باز هم مشتري آن را بيشتر مي

توان يك روند منطقي براي اثبات واليت طرح كرد كه باز  گارتر هست، ميبدهند كه حرف او با حوزه ساز
شود آن را هم دو رقم نوشت، يك رقم اينكه مثالً كل اشكاالتي كه وجود دارد، از اشكاالتي كه آقاي  مي
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ها  بندي كرده و مباحثي آماده كند تا به همه اين اشكال اند تا ديگر منتقدان، همه را دسته سروش گرفته

اسخ گويد، البته بصورت عمومي. بدين ترتيب لوزمي ندارد كه وارد يك نظريه خاص باشد. راه ديگر اين پ
سال پيش خدمتتان بحث شد فهرستي هم نوشته شد ـ اصالً به  ٨الي  ٧است كه ـ آن چيزي كه ظاهراً 

بحث اثبات  طرف منفي به اين صورت پرداخته نشود، بلكه فقط به طرف مثبت پرداخته شود يعني فقط
واليت فقيه به روشها و احتماالت مختلف مطرح گردد. يعني مثالً بگويد تا كنون شش روش براي اثبات 

كند.  كند. يكي يكي هم نقض نمي واليت فقيه شناخته شده است، در مرحله بعد اين شش روش را مطرح مي
شود كه فرض كنيد در  ظريه مياولي را كه گفت، دومي، سومي، چهارمي، پنجمي و ششم بدين ترتيب شش ن

گويد. بعد  هاي فرهنگستان وجود دارد. سپس در مرحله بعد اشكال روش اول، دوم و سوم تا پنجم را مي بحث
كه روش ششم را گفت و براي خواننده جا افتاد، با توجه به نظريه ششم بگويد مثالً اگر از طريق نظم و از 

ركت كنيم، اين يك تا شش روش را كه گفتيم، هر كدام مثالً اين طريق ضرورت اجتماعي و از طريق نيازها ح
اشكاالت را دارد. اگر بخواهيم منطقي بررسي كنيم، خواننده را اصالً با مورد منفي آشنا نكرده و در ذهن 

 ها آن مورد منفي جاي بيافتد با حوزه و اينها هم  خواننده موارد منفي نپرورانيم، تا در ذهن بعضي
 ه اش تا آخر فهرست است؟ج) اين هم

 س) بله.
 ج) اين فهرست همان كتاب حكومت واليت فقيه است.

س) فهرستي است كه آن سال درست شد، ولي مطلبش نوشته نشده است. در فصل اول يك احتمال هست، 
 شيوه مبتني بر ضرورت اجتماع و حكومت را بيان كرده است. 

هايي دارد كه بايد رفع شود، پس بشر مجبور است اجتماعي در اين فصل به اين پرداخته است كه بشر نياز
هاي صفحه، ضرورت  الطبع است. در قسمت دوم، حدوداً وسط زندگي كند، يا بعضي گفتند اصالً بشر مدني

هاي  ها و نظام شود، مبناي اختالف حكومت شود. سپس در قسمت سوم كه صفحه بعد مي حكومت بحث مي
كند. در قسمت چهارم انواع قوانين از  ين الهي و قوانين مادي را مطرح مياجتماعي بحث شده است و قوان
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هاي مبتني بر آن  شود و در قمست پنجم، به بررسي اجمالي قوانين مالي حكومت حيث منشاء قانون بيان مي

شود، همچنين به لوازم  ها پرداخته مي شود. در صفحه بعد به بررسي مبناي انواع حكومت پرداخته مي
شود تا قسمت ششم كه بررسي اجمالي قوانين الهي و  هاي مبتني بر قوانين عادي پرداخته مي تحكوم

پردازد. حال  هاي حكومت اسالمي مي حكومتهاي متناسب آنها است. قسمت هفتم هم به بررسي مشخصه
الً از شود. مث ها دنبال مي منظور من از نشان دادن معرفي يك روش بود كه در حال حاضر در بعضي كتاب

تواند مادي باشد، مي تواند الهي  ضرورت، نياز، اجتماع و قانون و اينكه براي نظم بايد قانون باشد. قانون مي
 باشد.  باشد اين احتمال تمام مي

ها بر اين اساس ابتدا مفهوم  احتمال دوم شيوه مبتني بر اساس استنباط از آيات و روايات هست كه بعضي
كنند تا نشان دهند كه مثالً در اسالم واليت فقيه  و بعد از احكام و آيات استفاده ميلغوي و اصطالحي واليت، 

 آمده است.
قسمت سوم مبتني بر لوازم بعضي از احكام است كه آقاي منتظري در كتاب واليت فقيه از اين راه رفته 

ام را مثل جهاد، قصاص، اي داريم. مثالً بعضي از احك است. البته ما در آن واليت فقيه يك همچنين اشاره
شود. پس  گوييم اگر حكومت اسالمي نباشد، اين احكام اجرا نمي كنيم مي قضاوت، جمع و جماعت مطرح مي

الزمه اجراي احكام، حكومت ديني است و مثالً احتمال مبتني بر نظر عرفا كه مفهوم رشد را رشد فردي 
 شود. كنند و درآنجا مسأله واليت تمام مي مطرح مي

مال پنجم هم شيوه مبتني بر اثر عنصر سياست در احكام الهي و شيوه ششم مبتني بر پرستش بود كه احت
شد، بعد يكي يكي ضعف اين پنج احتمال نسبت به  بحث خود فرهنگستان بود. اين شش احتمال مطرح مي

 شد. احتمال ششم مطرح مي
نوشته بشود، فقط قصدم، توضيح مشي بود حال اگر از اين طريق عمل كنيم ـ منظور اين نيست كه عين اين 

كند، بدين ترتيب درگيري هم با حوزه ايجاد  ـ همه برخوردها ايجابي خواهد بود و اصالً سلبي برخورد نمي
آورد، هر كسي هم هر كدام از اين را پذيرفت  هاي مختلفي را كه حوزه مطرح كرده است، مي شود. روش نمي
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. حاال مثالً احتمال ششم كه احتمال خودمان است را هم مطرح كرديم، از نظر ما واليت را پذيرفته است

ضعف آن روشها را هم نسبت به روش خودمان گفتيم. نيامديم بگوييم اين روش كالً باطل است، گفتيم بله 
كند، ولي اين ضعف را هم دارد كه در  اين روش مثالً مبتني بر نيازها، ضرورت اجتماع و اينها اثبات مي

ل ششم مثالً ندارد. هم راه خودمان را به حوزه نشان داديم كه بايد به اين صورت واليت را اثبات كنيم، احتما
 هم خودمان را با آنها درگير نكرديم.

شود و اگر بخواهيم آن را كار كنيم، يك چيز مفصلي  البته بايد گفت كه مثالً خوانده اين روش احتماالً كم مي
شود. ولي ما مبنايي اين جواب همه احتماالتي را كه  جلد كتاب مي ٣الي  ٢ي، ا صفحه ٨٠الي  ٧٠شود،  مي

ضد واليت فقيه است، داديم بدون اينكه آنها را طرح كنيم. اين هم يك روش است كه هر كدام از اينها يك 
حسني دارد و يك اشكالي. اشكال اين ممكن است اين باشد كه خواننده آن كم شود، ولي حسن آن اين 

كند كه در ذهن  كند. احتمال خالف واليت فقيه هم پرورش پيدا نمي ت كه ما را با حوزه درگير نمياس
ها با خواندن همين هم جا بيافتد، يا آن حرفها رواج پيدا كند. ما اگر از اين طريق عمل كنيم به رواج  بعضي

شود. يك عده هم باز  ني ميكنيم، اما اگر آن كتاب را نفي كنيم خودش طرفي كتاب آقاي حائري كمك نمي
خوانند، ممكن است بگويند، بله حرف خوبي زدند، اما اين جوابي كه دادند، جواب اين سؤال  روند آن را مي مي

 دانيد انتخاب كنيد. نبود. حاال بين اين چهار روش كه عرض كردم هر كدامش را اصلح مي
ن كه مبارزه در آن اصل نباشد. دو روش ج) يك روش اين شد كه مبارزه در آن اصل باشد، يكي ديگر آ

 ديگرش چه چيزي بود؟
شود به خود آن كتاب كه فصل به فصل همان را بگيريم، جواب بدهيم. يكي ديگر كه  س) دو تا مربوط به مي

 بندي آن را به هم بزنيم. نه آن كتاب را بايد اصل قرار بدهيم، اما روي روند خودش حركت نكنيم، دسته
 اول باشد.ج) از آخر به 

تر با حوزه هم كمتر درگير  تر رفتار بكنيم نه كلي توانيم مصداقي س) بله، چون اگر از آخر بياييم به اول مي
هاي آنها را خيلي سنگين و  كنيم بايد حرف شويم، در عين حال به نظرم وقتي از آخر به اول هم بحث مي مي
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اي بنويسيم كه اگر كسي اين حرفها را بلد است،  گونه مبهم بنويسيم البته نه اينكه مجمل بنويسيم، بلكه به

گويد اين حرف را فهميده و گفته است و آن كسي كه اين حرفها را بلد نيست و نخوانده  خواهند، مي وقتي مي
افتد. با انشا سنگيني نوشته شود،  خواند، چيز زيادي در ذهنش جاي نمي است وقتي از مجموعه ما هم مي

خواهيم  ه در ذهن خواننده خيلي خود آن احتمال رسوب نكند. اما از اين طرف كه ميمغلق نوشته شود ك
تر بيان كنيم تا اگر رسوبي هم در ذهن كسي آمده است، با اين  تر و مشروح حرف خود را بزنيم، بصورت ساده

 تر عمل كند اين دو تا روش كه در آن، كتاب اصل باشد. بر طرف شود و مصداقي
دانند طرح  تر برخورد بكنيم يعني آن كتاب، بين آنهايي كه نمي م اين كتاب اصل نباشد، كليحال اگر بخواهي

آوري  هايي كه بر واليت فقيه هست را جمع نشود، باز دو روش دارد. يك روش اين كه انواع و اقسام نقض
رت سنگين طرح كند ها را باز بصو كنيم، از جمله سروش و ديگران و بعد يك متني تهيه كنيم بعد اين اشكال

و جواب دهيم. بدين ترتيب اصالً به منفي اش كار نداشته باشيم و فقط مثبت بحث كنيم، بگوييم مثالً با 
شود واليت فقيه را اثبات كرد. بعد وقتي روي اينها بحث كند قطعًا  شش روش يا چهار روش يا ده روش مي

في كرد ـ يك دور بخواند آن احتماالت در ذهنش هاي مختل شود استفاده هر كسي بيايد ـ هم كتابش كه مي
 افتد. جاي نمي

 ج) شما نظرتان چه چيزي است؟
گويند حساسيت  كنم كه چهار روش خيلي زياد شد. يك مسئله همان طوري كه مي س) حاج آقا من فكر مي

ر ما يك كند، از جهت اينكه اگ ايجاد شدن در مورد كتابي كه نوشته شده، يك مقداري كار را مشكل مي
كتاب خيلي گسترده هم بنويسيم، يعني مطالب خيلي زياد بر اساس مباني خودمان جمع آوري بشود ولي 

گفت  رود، مثالً بنده خدايي آمده بود مي جواب آن كتاب را ندهيم، بهرحال يك شبهاتي به ذهن يك عده مي
را گفته اينجوري گفته، ما يك  با همين آقاي حائري يزدي در راديوي خارجي مصاحبه كردند گفت اين چيز

جوابهايي داديم اما خود آن آدم هم معلوم نيست كه بيايد اين كتاب را بخواند، يعني اين اشكال دارد. اگر 
نويسيم مستقل باشد از  شود ما سيري را كه مي رسد مي بخواهيم بر اساس كتاب جواب بدهيم بنظر بنده مي
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زنيم. ببينيم چه نقاط مشخصي را بيشتر اشكال كرده، روي چه كتاب. يعني همان نظم كتاب را به هم ب

محورهايي بيشتر مانور داده است. حاال ممكن است كه به سير خاص خودش نوشته شود ولي ما بنظرمان 
رسد مطلب مهمتر است روي همان محورها شروع كنيم اشكاالت را جواب دادن و با همان محورها كار  مي

نويسيم. يعني به صورتي  هم بنويسيم كه گويا داريم خودمان يك كتاب مستقل مياي  كنيم منتهي به گونه
 ها را جواب بدهيم، و هم اين كه خود كتاب يك سير مستقلي داشته باشد. باشد كه هم آن محور

كنم خدمتتان بصورت كلي خارج از اين كتاب بعدش هم درباره اين  ج) حاال يك مقدار كمي هم صبحت مي
 كتاب.
 هللا الرحمن الرحيمبسم ا

داري با دنياي مردم  كنيم. قبل از انقالب دين كنيم قبل از انقالب زندگي مي يك وقتي است كه ما فكر مي
كرد، به هر نسبت  شد، به همان نسبت به رساله عمل مي درگير نبوده است. هر كسي به هر نسبت متدين مي

شد. يك وقتي است االن شما  م) متوسل ميشد، به اهل بيت طاهرين (عليهم السال مشتاق حقايق مي
گذاريم اسرائيل آبرو  كنيم، نمي گوييد ما حكومت درست كرديم در مديريت آمريكا بر دنيا دخالت مي مي

كنيم، آنها را صبور  ها بر منابع اسالمي مسلط باشند. مردم دنيا را تشجيع مي گذاريم يهودي داشته باشد، نمي
كنيم. حال مردم دنيا هم  دهيم و ايستادگي مي زور نروند. به آنها نمونه نشان ميكنيم كه زير بار ظلم و  مي

خوانند. عالوه بر اين شما در شرايط حادثه  ايستند. سطر به سطر كتابهاي شما را مي برابر اسالم شما مي
در عين  گيريد. حوزه برابر رهبري است در عين حالي كه پشتوانه رهبر هم هست، سازي عليه كفر قرار مي

 ها و اصطالحات مقابل هم هستند. هاي مذهبي پشتوانه هست، در عين حال قالب حالي كه انگيزه
گويد، اين حوزه بيمار است، درد  زند مي آيد اينجا داد مي شود مي شود كه رهبري بلند مي وضعيت طوري مي

اي داريم كه  د. حاال ما يك نمونهآور دارد: بگوييد، تكرار كنيد، بفهمانيد، مصر بشويد. روي مطلب فشار مي
آورد. امروز  توانيم سطر به سطر با حوزه حرف بزنيم، بگوييم اين حرفهاي شما اين را مي روي اين نمونه مي

 حائري اصًال مرد! كتاب او هم نيست شد! شما عليه حكومت كتاب عيني هستيد. 
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گويم به معناي  م و كلمه حكومت را ميدان من خطر حوزه بر حكومت كمتر از خطر آمريكا بر حكومت نمي

 دانم. حاكميت كلمه توحيد و اسالم مي
يك روزي خيلي نافع بوده اين حوزه و اصطالحاتش يك روزي خيلي مصر االن واقع شده است. يعني حوزه با 

ز احكام فردي در مقابل پيشرفت اسالم هست. يك روزي هم خدمتگذار اسالم بوده است، در دوران تقيه. امرو
اشتباه است كه كالم سابق را تكرار كنيم و بگوييم كه اصول الدين بدان اول كه پنج هست، همين هست 
والسالم! اگر اصول الدين بدان اول كه پنج هست، همان هست، سبيل كفار هم براي شما حتماً هست! اگر بنا 

» الكافرين علي المسلمين سبياللن يجعل اهللا «هست كه همان فقه رساله باشد و همين تحرير الوسيله باشد 
افتد. يعني سبيل كفار بر همه شئون مسلمين واقع هست. ما اگر واقعاً دلسوز حوزه باشيم،  قطعاً اتفاق نمي

بايد آن را از سرطان نجات بدهيم. نبايد بگوييم كه اين بماري چون فعالً ظهور ندارد، بگذاريد روزي ظهور 
كند،  ته شود. بايد بگوييم آقا جان اين نحوه برخورد، عمل را قيچي ميپيدا كند كه دست و پاي مسلمين بس

دهد به اين دست. ديروز آمدند يك نواري از من پر كردند براي آقاي موحد. ايشان رييس دانشگاه آزاد  مي
بررسي مصاديق بارز، عوامل و علل بروز و «شيراز هستند و طرحي را با اين عنوان به استحضار رساندند؛ 

كه به در خواست و » مآبي، ظاهرگرايي ههاي مبارزه با خرافات و موهومات، جهود، تحجر فكري، مقدسرا
سفارش شوراي فرهنگي عمومي كشور، توسط گروهي از اعضا هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي شيراز در 

فتارهايي را دست انجام هست. از ما خواستند كه درباره اين مصاديق مسلم صحبت كنيم و بگوييم چه ر
شناسيم كه مصداق مسلم و شايع خرافات باشد و عموميت نسبي داشته باشد، شيوع آن مشخصاً براي  مي

 توسعه كشور و قداست اسالم زيان بخش باشد. ما در پاسخ گفتيم كه حوزه و دانشگاه هست، محكم!
 آقاي ساجدي: شما فال قضيه را كنديد اينها غير از اين است.

وار صحبت كرديم گفتيم تنسك و تهتك اساس مخالفت با تعبد هست. معناي تهتك اين است ج) نه ما يك ن
كه با پيش داوري به طرف اسالم و وحي برويم و معناي تنسك اين است كه با آراي گذشتگان به اسالم حرف 

كرد ولكن ابدًا هاي گذشته را بايد داشت و نسبت به آنها بايد كمال توقير و تجليل را  بزنيم، احترام شخصيت
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در شخصيت آنها غرق نشد، و متوجه شد كه االن اسالم در مواجهه با چه چيزي است. االن ما درگير با آمريكا 
هستيم. االن ما مبتالي به پرستش لذات مادي در شكل مدرن آن هستيم. اين خرافه است. آيه قرآن 

خرافه آن است كه » الحيات الدنيا و يحسبونهل انبئكم باالخسرين اعماال الذين ذل سعيهم في «فرمايد  مي
داري و ابزارهاي اداره آن كه  كند درست هست. ولي درست نيست. ما گفتيم كل نظام سرمايه آدم گمان مي

 بعنوان دانش و دانشگاه هست، خرافه است.
ن اينكه از اين طرف هم تنسك به اقوال بزرگان گذشته چه در حكما و چه در فقها، چه در عرفا و نشناخت

خواهيد ناهنجاري جامعه برداشته شود، كه مردم  اسالم االن چه مايحتاجي دارد، اين هم خرافه هست. اگر مي
مبتني بر آن ناهنجاريها به چند شخصيتي مبتال نشوند، چرا كه اگر مبتالي به چند شخصيتي شدند، متشنج 

هاي فكري و ذهني، رفتن سراغ خواب  ضكنند جز تمح كنند. براي تشنجشان هم راه حلي پيدا نمي عمل مي
اي بدست بياوريم و رسوا  و خيال. يك سوال مهم اين است كه آيا ما واقعاً اين مسئله را دامن بزنيم و بهانه

برداري كنيم و بگذاريم در سر چهار راه بازار. بگوييم درد را بايد  كنيم و مستند هم حرف بزنيم. درد را عكس
مسئله انقالب فرهنگي باشيم، براي خود متدينين حوزه هم، يك عده واقعاً معلوم عالج كرد، يعني دنبال 

تواند خدمت گذار اسالم باشد.  نيست كه براي آنها روشن باشد كه اين اصول و اين حكمت و اين منطق، نمي
[...] 

مت مقابل من معتقدم كه اگر براي آقاي جوادي آملي حفظه ا... كه از حكما هست، واضح شود كه اين حك
دارد، ولو بعد از آن صفر الكف باشد، ولو  اسالم ايستاده، مقابل نبي اكرم (ص) ايستاده است. دست از آن بر مي

بعد از آن هيچ چيز نداشته باشد. اگر ما اين را درست روشن بكنيم، اين خدمت هست به حوزه، جمعيت زياد 
از وضعيت اختناق كفر و بت پرستي مدرن، مدرنيزم، به خواهند، دنيا دارند  شود [؟] دنيا دارند اسالم را مي

ستوه آمدند. اين گونه نيست كه اگر معلوم شود كه اطالعات حوزه مقابل پيشرفت اسالم است و اطالعات 
كند، مردم بگويند باز ما اسالم آمريكايي را قبول داريم، عده آنهايي كه  حوزه اسالم آمريكايي را ترويج مي

ها را به حالت خيلي خيلي نرم و در  اريم بسيار كم است، يعني اين مسئله مبارزه با نارسائيگويند قبول د مي
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گويم االن وقتش هست يا االن وقتش  اندازد. من نمي تر مي عين حال حفظ اينها، دعوا را مدتي روز عقب

ل ديگر سا ٢٠نيست، ممكن است كسي بگويد اين مطلب درست است، ولي االن وقتش نيست، بهتر است 
باشد، آن را ولي فقيه بايد تشخيص دهد كه بگويد كه االن وقتش هست يا وقتش نيست. ولي اين مطلب 

آيد. نسبتي كه بين كليات  براي ما واضح است كه از انتزاع و تجريد اوصاف از هم، نسبت بين آنها در نمي
دي كليات كه قانون اندراج بن هست، غير از نسبتي است كه بين مجموعه و نظام هست. نسبت بين طبقه

دهيد  هست اندراج معنايش اين است كه اين صفحه بزرگتر است و يك صفحه كوچكتري وسط آن قرار مي
شود اندراج. اين از نظر مساحت مندرج در اين هست، اگر يك صفحه كوچكتري وسط اين قرار بدهيد  اين مي

ر وصفي كه براي اين چارچوب بگوييد، اين اين مندرج در اين هست. معناي صغري و كبري همين هست، ه
شود ساخت و ابتكار عمل بدست  گيرد. با قانون اندراج كل و كلي و نظام نمي گيرد اين را هم مي را هم مي
دانم، ده سال  افتد و حوزه به اين امر التفات ندارد. اين التفات ضروري است، حاال وقتش هست؟ نمي كفار مي

هاي انقالبي را از بين برده  انم. االن از اول انقالب تا حاال خيلي از شخصيتد ديگر وقتش هست؟ من نمي
است. بنظر بنده ناهنجاري فرهنگي مثل سنگ آسياب، يك طرف آن عينيت هست و يك طرف آن التزامات 

 برد.  را از بين برده، خط فقاهت را هم بدنبالش از بين مي ٣است. اين همين طوري خط 
در انقالب از دست داديد، مثل آقاي شيخ مهدي كروبي كه از طرفداران شاه و ضد آقاي  اينهايي را كه شما

ها اول كار بنا به دعوت شما عليه شاه، به  خميني نبود. حتي مجاهدين خلق هم كه طرفدار شاه نبودند. اين
رهنگي دقيقي كمك انقالب آمده بودند. بعد خوراك دشمنان شما شدند، در اينجا بايد روي يك استراتژي ف

ريزيم، از دو طرف يك طرف متنسكين،  تامل كرد كه ما چرا اينگونه شديم كه آب به آسياب دشمن داريم مي
 كنيم. بريم، در عنصرختم مي ها مطلب را به ريشه نمي يك طرف هم اينكه ما انقالبي

شيخي و سيدي يزدي. شود مثل همان قضيه  شود كه طرفداري از انقالب مي در عنصر ختم كردن اينگونه مي
اند. خيال  يا حاال مثالً طرفدار ولي فقيه و كارگزاران اينطوري شده ٣االن طرفدار فقاهت و به اصطالح خط 

نكنيد كارگزاران افراد بد ذاتي هستند، االن بين مردم اينطوري جا افتاده كه كارگزاران يعني ضد دين. ولي 
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ي و قبل از آن كه نگاه كنيد، آنها طرفدار دين بودند و به طرفداري اگر به افراد كارگزاران در زمان شهيد بهشت

از دين آمدند. مثالً محمد علي نجفي اينها كه طرفدر شاه نبودند، اينها مخالف دين نبودند. اگر تك تك آنها 
 توان گفت كه اين كاري به اسالم ندارد. را نگاه كنيد، به كمتر كسي از آنها مي

ي، بايد چه كرد؟ كتمانش بكنيم؟ آن را سر نوك پيكان مبارزه بياوريم؟ به اندازه با مسئله فساد فرهنگ
خودمان به آن دامن بزنيم؟ اصل آن بنظر بنده سياست گذاري فرهنگي است كه آقا {خامنه اي} بايد نظر 

 بدهد.
گوشي  تراشيد. كسي كتاب ننوشته بود، انجمن اينطور زمزمه و در بنظر بنده آقاي خميني مخالفت مي

كرد. آقاي حلبي خودش در حضور ما به مرحوم رجايي جسارت كرد ولي در خفا حرف  كرد و مخالفت مي مي
 زد. مي

اش به آنها فشار آورده است، آقا حتماً بيش از ده بار به انجمن {حجتيه}  نامه آقاي خميني حتي در وصيت
يك فكر. رسمش نبود كه با يك فكر مستقل كرد به  تراشيد و حمله مي حمله كرده است. يعني آقا مخالف مي
گفت ابليس، شيطان بزرگ  گفت مردم مواظب شيطان باشيد، مي از صاحبان فكر برخورد بكند. نمي

 برد. كرد و موضع گيري را باال مي آمريكاست، شاخص درست مي
ك كتاب، معالجه بنابراين يكي از مطالب بسيار مهم اين است كه صرف نظر از انگيزش عمومي براي خواندن ي

يك بيماري فرهنگي چه چيزي است؟ و االن اگر كسي بگويد كه آيا بضاعت درگيري با فرهنگ را داريد؟ 
گوييد ما خودمان دچار عجب شديم و خود  شناسيم كه اين بضاعت را دشته باشند؟ يك وقت مي كجاها را مي
بينيم ديگران چه چيزي دارند. از  زنند، مي گوييم، بقيه نمايشگاه مي بينيم يك وقت هست كه مي را بزرگ مي

ها. اين ديگر چشم روي هم گذاشتن و  بينيم آن بهترين كنند مي بهترينهايي كه در قم مركز دارند انتخاب مي
 كنيم. حرف زدن نيست. با چشم باز داريم صحبت مي

توانستيد افشا كنيد،  ه او ميبينيم، آن را كتمان نكنيم. اگر ديروز سروش بود و بوسيل اگر نقص فرهنگي را مي
توانيد خوب افشا كنيد. كتمان آن نقص و  تر مي تر داريد و به وسيله اين نمونه قوي امروز يك نمونه قوي
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تجيلل از حوزه در مقابل نيازمديهاي فرهنگي اسالم، در واقع نوعي فراموش كردن نيازمديهاي فرهنگي اسالم 

اندازد. حاال اگر  تر مي دانم. اين امر فقط دعوا را چند صباحي عقب است، و اين كتمان كردن را من خوب نمي
گويد فعالً [؟] به حوزه نپردازيد، دست به آنها نزنيد. روي چشم! ولي بدانيم درد  داند، مي ولي فقيه صالح نمي

د، زن كجا هست. اينكه بگوييم حوزه چيزهايي خوبي هم دارد اين صحيح! وليكن چيزهاي بدش دارد ضرر مي
زند. نگفتيم كه تقوي، توجه به معصومين، احترام و تعبد دارد ضرر  كسي نگفت چيزهاي خوبش دارد ضرر مي

زند. ما كه نگفتيم كه سيره مستمره الي زمان معصوم  زند. گفتيم تنسك به اقوال آقايان دارد ضرر مي مي
عبد مضر بوده نه، آن جهت بايد حفظ صلوات اهللا عليه كه تعبد به فرمايشات در محدوده عقلشان بوده، اين ت

زند، آن هم بايد حفظ شود. وليكن  شود. نگفتيم مقنن كردن و به تفاهم اجتماعي گذاشتن آن ضرر مي
 تنسك به آرا گذشته براي معالجه دردهاي فعلي، اين مضر است.

امًال، دقيق معتقديم به نظر بنده اين يك احتمالي هست كه اين احتمال را بايد رويش دقت كرد و بنابراين ك
 خورد. اي كه هيچ فيلسوفي نتواند بگويد اين حرف به حكمت نمي بايد حرف ايشان را آورد منتهي به گونه
خورد  دهد كه به مباني فكري و فلسفي حوزه مي كند، دقيقاً نشان مي قسمتي از آن كه هستي شناسي مي

 م بطور دقيق نشان داد.بدنبال آن هم آثارش را در عينيت و حاكميت كفر بر اسال
آقاي ساجدي: من سوالي بكنم (متأسفانه امروز تهران هم برويم يك جلسه داريم) [؟] درست است آن ضرري 

افتيم نه باعث  خواهيم داشته باشد، نخواهد داشت، و آن اينكه خالصه نه خودنمان به خودسوزي مي هم نمي
شود، به اين  عالي هم تامين مي ود. اما فرمايش حضرتش شويم، كه باز اين دو اثرش يكي مي ديگر سوزي مي

خواهيم رد كنيم، به اسم حرف آقاي حائري رد كنيم يعني ما يك  معنا كه اگر همه آنچه را كه ما مي
 شخصيت بسازيم به اسم آقاي حائري.

 س) يعني اين شخصيتي كه هست؟
. من اگر طبع خودم باشد بخواهم به اين خواهم بگويم سازيم. يك مقدراي هست آقاي ساجدي: نه، ببينيد مي

كنم يعني چهار تا  رسد كه اين آقا را بزرگتر از اين كه هست مي منظور حاج آقا تحقق بدهم، بنظرم مي
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زنم گاهي ما  شود بعد او را زمين مي بندم به او، مثالً كامل كه مي اشكالي هم كه به ذهن او نرسيده، مي

خواهيم او را  يعني حوزه، حاال حوزه اصالً باطل است و خيانت كردند، مي گويم كه آقاي حائري آييم مي مي
 آتش بزنيم.

 ج) نه، نه نگو خيانت كرده! حوزه براي سابق خدمت، تنسك به آن خالف است.
دهيم كه جزء خانواده  گوييم گاهي است كه نه فرصت اصالح به كساني مي س) احسنت، گاهي اين طوري مي

عالي وبا گرفتند، اما يك ريشه داريم كه آن وبا ساز  دانيم همه اينها به تعبير حضرت ميخودمان هستند، 
گوييم تا آنها يك نگاهي به  گوييم خصوصيات وبا و همه چيز را روي آن مي كنيم مي هست. يكي را پيدا مي

د به خودشان نگاه خودشان بكنند وبگويند به حمد ا... هيچكس وبا ندارد و همين يكي دارد آنهايي كه دارن
كنند. اين راهش اين است كه فرصت مهم است كه آنها بروند درمان [؟] اين  كنند و خود را اصالح مي مي

 زنيم. يكي را هم آتش مي
شود در قالب آقاي حائري يا در رديه نوشتن به آقاي حائري يا آقاي سروش، بخشي از  من بنظرم مي

اما خود اين حوزه نيست، اين حرف آقاي حائري هست اگر هاي حوزه كه مصلحت هست را آورد.  حرف
اي  كنند. اين حرف خيلي بدي هست. ما هم به حمد ا... يك حوزه زنند بد كار مي كساني اين حرف را مي

 سال سابقه از شيخ مفيد گرفته تا االن، االن هم مراحل  ١٥٠٠داريم با عظمت 
 صد سال هم پيش از پيغمبر اسالم هم حوزه داشتيم!سال، شيخ مفيد قبل از پيمبر مرده يك  ١٥٠٠ج) 

ايستند  ها هم مي س) هستند و االن هم پشتوانه اسالم هستند، يك لشكر وسيعي هستيم اين طرف بعضي
 كنيم. گويند ما هم آنها را رد مي يك [؟] مي

 »ملت ابراهيم حنيفا مسلما و ما كان من المشركين«ج) 
 قاً تأمين خواهد شد.عالي اتفا س) با اين، نظر حضرت

 ج) انشاء اهللا تعالي حاال يك فهرست هم جناب عالي تهيه كنيد.
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پسندند و اگر نپسنديدند بهر حال ما را نهي  خواهد بگيريم، آقا حتماً اين را مي س) اين هم اجازه از آقا نمي

 كنند، ولي اينكه مشكلي ندارد. مي
 ء ا... تعالي تا تنظيم بفرماييد؟رويد انشا ج) حاال شما براي سازماندهي آنجا مي

 س) بله حاال كلياتش هست ديگر ديدي ايشان فعال 
 

  



  
 
 
 
 

 فلسفه حكومت
 ٧/٤/٧٥تاريخ : 
٠٢٦٩ ٢٨٢٤ 

 
       

   ٣: جلسه
 

 دقيقه ٤٥ميرزايي 
حجه االسالم و المسلمين حسيني: بصورت دو مرحله انجام داد، يك مرحله ابتدايي برايش فرض كنيم. در 
مرحله ابتدايي همان مسيري را كه جناب آقاي معلمي فرمودند يعني موضوع گيري نكردن مگر برابر آقاي 

ه و جامعه اسالمي را حائري و سعي كنيم چيزهايي را كه لغزشهاي ايشان بوده است را گزينش كنيم، حوز
اي آن را برابر عينيت قرار بدهيم، يعني پذيرفته شده هايي از جامعه اسالمي، پذيرفته  منزه دانسته و بگونه

شده هايي از مذهب را در كنار هم قرار بدهيم. يعني نكته قوت هاي حوزه، نكته قوت هاي جامعه اسالمي، 
ادعايي كه بشر به دنبال آن بود در ‹ كنيم و نشان بدهيم آ نكته ضعف هاي دموكراسي را بزرگ و نشانه دارش

دموكراسي بدست نياورده است. در جمهوريت هم از زمان افالطون كه جمهوريت طرح شده تا االن، همچنين 
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چيزي جز در عالم خيال در جاي ديگر جاي نداشته است. فقط مدينه فاضله افالطون نيست كه رؤيايي است. 

 ن طرح ميكن نيز هست. دموكراسي كه ايشا
فساد استكبار را در تكامل مظالم عالم ذكر كنيم و معناي ظلم را بيان كرده، نشان بدهيم كه اساساً تأسيس 
حكومت ها براي اين بوده كه ظلم بصورت نشود ولي ظلم سازمان يافته، پيچيده و غير قابل اجتناب، در نظام 

نامند و  تاريخ، يعني كالً آنچه را كه خود فجايع تاريخي، مي هاي دموكراسي حضور پيدا كرده است ناهنجاري
 اي ظاهر شده است.  مردم جهان هم از آن نفرت دارند، در هر مرحله بگونه

گرايي و دين گرايي بشر پرخاش نسبت به دموكراسي است.بعالوه اسالم آمريكايي، اسالم سازگار  امروزه اسالم
مظالم، كه سعي كرده از فلسفه تا كالم و فقه، تا برسد به اخالق را توجيه با مستكبرين تاريخ، دين سازگار با 

سازكار با ظلم بكند. براي اين يك سير بگذاريم. شواهدي از قرآن بياوريم كه خداي متعال، علماي يهود و 
گويد اينها كلمات را از جاي خودش تحريف كردند، ظلم كردند، اكل سحت،  كند و مي نصاري را مذمت مي

دهند. معناي تحريف را توسعه بدهيم. بگوييم در تحريف گاهي  يعني اكل به باطل را مورد تأييد قرار مي
كنند كه سازگار با  آيند فلسفه دين را طوري طرح مي كنند، گاهي مي اي از دين را جابجا مي آيند كلمه مي

 مظالم، يا بي تفاوت نسبت به مظالم باشد و اين مطلب تازگي ندارد.
وقت كار ايشان  كند، و مصداق واضح آن بشود و آن ان جزء علمايي بشوند كه قرآن آنها را مدمت ميايش

تطبيق بشود ، شما را بجاي اينكه در فكر تكامل فلسفه باشيد، كاري كرديد كه مفهوم خداپرستي با صفت 
. اينجا قول علماي اشعري گرايي مقابل واقع بشود. گفتيد كه دين كاري با مظالم در شكل اجتماعي ندارد عدل

و اموي آورده بشود، گفته بشود اين كار را قبالً هم كردند، اگر به توانيد از يهود و نصاري هم كه بياوريد 
 كند.  ها قرآن تمحيد مي‹خيلي خوب هست، و بگوييد كه ما يك دسته رهباني داريم كه از آ

تك هم نگذاريد بلكه به همراه كليه علمايي كه  ايشان را روبروي اديان و اعتقادات بشر بگذاريد، بصورت
وقت بگوييد اسالم آمريكايي يعني همان  كردند. آن سازگار با اين مطلب بودند و دين را از اين زاويه نگاه مي
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گوييد كه گرايش  كنيد آنجا مي ادامه استمرار نصاراي مثال ً قيصر گرا. يعني يهود مثالً مظالمي را كه ذكر مي

 گوييد كه علماي يهود رأي به قتل يحيي دادند.  ردند. ميبه فالن ك
كند. قرآن گاهي علما و عباد آنها را گاهي مثل كلب و  يعني [؟] و خداوند متعال اين ها را به سختي مي

زند و يكجاي ديگر براي روحاني ديگر  زند. يك جا [؟] عابد مثل آن را مثل كلب مي گاهي هم مثل االغ مي
كنيد. اين  آوريد و حمله را تند مي زند (االن يادم نيست) اينها را مي كتاب بود مثل حمار مي كه اهل سواد و

دهيد كه دو  كنيد و نشان هم مي تان، در اين سير ابتدايي كامالً حوزه را تنزيه مي يك سير باشد، سير ابتدايي
رود كه حاال با  انتظار مي وقت آخرش تعجب بكنيد كه فرزند آقاي حاج عبدالكريم كه خط بوده است. آن

كند كه نبايد نظامي باشد در مقابل اينها باشد اينجا را حمله  مفاسد دنيا بجنگد، سعي در اثبات اين مي
 كنيد كه فتواي همه فقها شيعه بال استثناء، مي

رنامه ريزي توانم ب برد، من به حول و قوته براي قسمت مهم آن مي اين كارها فيش اطالعاتي الزم دارد، كار مي
بكنم كه از كجاها بدست بياوريد، هم مال يهودش، هم مال نصاري، هم مال مسلمين آن، هم مال سني، هم 

شود اسالم  مال شيعه. ايشان بشود مظهر اسالم آمركايي و اسالم آمريكايي خوب شرح داده بشود كه كتاب مي
ارد؟ در امم ديگر بوده يا نبوده است؟ در اين امت آمريكايي و اين كه آيا اين تعبير پشتوانه تاريخي دارد يا ند

 چطوري بوده؟ چه كار كرده تا به اينجا رسيده است؟
هاي آخرش  خواهم من اصالً با دقت كتاب آقاي حائري را نخواندم اصالً، اما به عكس قسمت س) معذرت مي

رسد حتماً واضح و  ظرم ميام يك چيزي كه من به ن هم كه بحث واليت فقيه را مطرح كرده است را خوانده
 آشكار است اين است كه آقاي حائري از مبناي حوزه آمده اين حرفها را زده، يعني روشن است.

 بريد قوي تاريخ شما گيريد، نتيحه را مي ج) شما نتيجه اش را مي
 س) نه حاال اگر،

هد، ما ابتدائاً در جلد اول د ج) شما، شما بياييد بگوييد كه تمام اين مقدمه چيني كه شما كرديد اين رامي
 كاري به استدالل شما نداريم كار به نتيجه شما داريم. اين نتيجه 
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 س) يعني آثار كتابتان نه دالئلتان؟

ج) نه دالئلتان، اثر كتابتان در تاريخ چه اثري هست، اثر كتاب شما اين است كه فلسفه را آمريكايي تعريف 
باش، خدا به تو تكليف   تفاوت كند كه بگويد نسبت به مظالم بي مي كند و به قسمت هايي از فلسفه تكيه مي

گويند.  كند، خدا به تو تكليف نكرده، پيغمبرانش نگفتند، علمايش هم نمي نكرده است، عقل به تو تكليف نمي
مندان  تو برو با مردم علي حده بساز براي اينكه چگونه زندگي كني، در اين چگونه زندگي كني، حرف قدرت

 باش! ياسي، فرهنگي، اقتصادي تسليمس
 زند حاج آقا. س) نه آقاي حائري اين حرف ها را نمي

گوييد، اگر دين از حوزه دين  گوييد و اگر وكالت شد يك خط [؟] هم مي ج) نه ببينيد! نتيجه اش را شما مي
 يد فلسفه،گو خروج موضوعي دارد، يعني خدا در اينجا حرف ندارد، يعني اول عقل حرف ندارد كه مي

 كند، ما تعريف بكنيم؟ س) يعني واليتي را كه او تعريف مي
ج) تعريف بكنيد به نتيجه، كتاب را بياوريد توي نتيجه در بياوريد. نتيجه آن را الاقل در هر فصل از كتاب 

ه به چندين بار تكرار كنيد. نتيجه را به رخ بكشيد، از نتيجه برويد و حمله كنيد و بگوييد كه تو از فلسف
كني كه معنايش اين است كه عقل در حوزه عدل و ظلم دخالت ندارد. تو به دين آنگونه نگاه  اي نگاه مي گونه
كني، نگرش تو بعد از  آيد تا آخر كار، مرتباً كلمه نگاه مي طور مي كني. همين كني، تو فقه آنگونه نگاه مي مي

گرا،  براي چيست؟ اسالم آمريكايي يعني اسالم ظلمكنيد، اين گرايش شما  نگرش را بايد به گرايش حمله مي
خواستند بگويند امويان  كردند؟ علماء آنها مي وقت بگوييد مگر علماء شاعره كار ديگري مي ظلم معتقد. آن

درست كردند. حاال چيز جديد در اسالم نيست كه يك نفر پيدا بشود به لسان فقهي بگويد، نه به لسان 
شود كه  توان داشت، كه اگر جلد اول باشد خوب است. حوزه متوجه مي طوري مي اينكالمي ابتدائا يك حمله 

كنيد كه آيا نظرمان نسبت به او ادراكات  گرديد مجدداً آنگاه مي خواهيد در سينه او برويد. بعد بر مي شما نمي
ا كمال فلسفه را بايد آيد. م عقلي بايد تكاملي باشد يا نه؟ بسيار خوب، از فلسفه اين قسمتش، اينطوري در مي
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خواهيم؟ كمال تفقه رامي خواهيم،  بخواهيم؟ يا بگوييم فلسفه بيايد آيتان بوس ظلم بشود؟ كمال كالم را مي

 يا اينكه شما مال آن دوران،
جلد دوم بنظر بنده بايد يك درجه از جلد اول به استدالل هاي نظري نزديكتر باشد. پشت سر هم شواهد از 

 يد.مردم دنيا بياور
 س) شواهد از چه چيزي؟

ها را داردند، مردم اين مظالم را از اينجا  ج) مردم دنيا، مردم نسبت به اين ساختارهاي بين المللي اين اعتراض
كنند، مردم اين فالن رااز اينجا، اينجا شواهد سياسي، اقتصادي، فرهنگي دنيا را بياييد خوب  به آن برخورد مي

يآيد كه صحيح هست بياييم بگوييم كه ـ البته سه تا كتاب علي حده مستقل بگوييد. جلد سوم بنظر من م
تواند باشد ولي بنظر خود جلد سوم را خيلي خوب است ـ حاال اگر بخواهد تكميل بشود چه فرضيه  هم مي

هايي وجود دارد و در مورد تكميل حكمت حوزه نظر بدهيم، مثالً حكمت اگر بخواهد در امور تحريري محض 
ي كنترل عينيت نشود، كاربردش كجاها هست؟ اگر بخواهد بشود، اثرش  بدهد، حوزه آن، فرضاً حوزهنظر 

كنيد نه با شئون ديگر! آيا واقعاً متقن بودن يك حكمت اين  كجاها هست؟ باز به آثار به حكمت صحبت مي
اشته باشد عيبي ندارد، است كه آثار عيني و احرائيش با تالئم نظريش هماهنگ باشد؟ يا اينكه انفصال هم د

 بعد هم سراغ كالم و فقه تا بياييد سراغ واليت فقيه.
فرمايند اين روش مناسبي است كه ما در  طور كه حاج آقا مي گويم كه همان س) من نظر شخصي خودم را مي

 مرحله اول بياييم بگوييم كه آثار چنين تفكراتي چه چيزي هست، آثار عيني اش چه چيزي هست؟
كنيد اينطوري نيست كه آنها استدالل  تازيخ هم چه چيزي بوده است؟ در تازيخ هم اشاره  ج) و در

آوردند، مگر اشاعره كم استدالل آوردند؟ اشاعره استدالل هايشان به اصطالح خودشان آنقدر قوي بوده  نمي
دادند  ا جواب ميسال استدالل عقلي عليه آن شده است. اگر يك استدالل آبكي بود كه ت ٥٠٠است كه الاقل 

 خواست. سال پاسخ نمي ٥٠٠رفت كه  پريد مي مي
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گوييم كه حاال اين حرفها كه زدي، بصورت نظري چه اشكاالتي بر  آييم مي س) بله و در مرحله دوم هم مي

كنيم. يعني باز در هر در قسمت اولش باز كتاب  آن وارد است، يعني خود استدالل و خود نظريه را نقد مي
 گيرد بعد در ضمن نظر حوزه هم هست. گيرد، نظر آقاي حائري محور قرار مي ي را محور قرار ميآقاي حائر

خواهيم رد بكنيم، معناي اين  آيد در دوره دوم هم كه مي شود، من بنظرم مي ج) طرح تكاملي كه انجام مي
تالئم نظري، به عنوان  نباشد كه بخواهيم رد مستقيم بكنيم. دو فرض را كنار هم بگذاريم. اگر درفلسفه فقط

شود؟ اين بحث اگر  آثار نظري اصل باشد و هماهنگي نسبت به جريان عليت در عينيت نباشد، اين چطور مي
براي حوزه خوب تشريح بشود خيلي لذيذ شديد قابل پذيرفتن هست، كه عليت بر پايه خود نظرات حوزه در 

، اگر هماهنگي بين محصول در محصوالت عيني و كند كه در كيفيتات عيني مفاهيم ذهني همانكاري را مي
محصوالت نظري نباشد، اين چه نقصي است؟ نقص اين را درست تشريح كنيد، كه آيا تماميت به تالئم نظري 

شود؟ يا به تالئم نظري و تالئم كيفيات عملي، نسبت بين هر دوي آنها با هم ديگر، تناسب  صرف تمام مي
 داشته باشند. 

كنيد. مثالها هم بايد  كارآمدي فلسفه، كارآمدي كالم، كارآمدي اصول و فقه را ذكر مياين قسمت ضعف 
تواند عليت  كنيم. نه در عينيت مي خيلي روشن باشد پس بنابراين ما درباره تالئم دو تا جريان عليت بحث مي

لي محصولي راكه كند، صحيح! و كند، درست مي وجود نداشته باشد، شما بگوييد اختيار هست، آدم خالف مي
كند، اثر اين روي اين، روي اين مثل كيفيات نظري  سازد كه ديگر اختيار ندارد. اين طبق عليت كار مي مي

دهد براي اينكه اختيار الهي يا الحادي انجام بگيرد. بنابراين اين را در  هست. اينكه دامنه را ضيق يا توسعه مي
كنيم كه عليت در كيفيات عيني چگونه جريان دارد  نجا آغاز ميخاطر داشته باشيم كه ما نقض حوزه را از اي

تواند دست را ببندد، اختيار كم بشود. اختيار موجود مختار، دستش را ببندند، اختيار و اراده  و چطوري مي
 تواند بكند، دست كه دارد، اختيار دارد كه چيزي باطناً نپذيرد، اختيار دارد قبول نداشته باشد، ولي عمل نمي

 كنند. بندند. يا دست را باز مي شود كرد. اين كيفيات خارجي، دست را مي بسته شد عمل نمي
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اگر فلسفه نتواند تالئم خودش را با اين دست بستن و دست باز شدن تمام بكند، هماهنگي جريان عليت در 

اره از اول تا آخر دهيد، دوب هاي عيني،روي اين مانور مي عينيت با جريان عليت در مفاهيم ذهني و كيفيت
اش بايد  گوييد كه اين هماهنگي آييد، مي آييد، در كالمش مي آييد، در اصولش مي آيد در فلسفه اش مي مي

تمام باشد، تماميت، يعني نگوييد باطل هست، بگوييد ناقص هست، يك جزء از كار هست، يك جزء از كار 
 نيست. تماميت و كمال اينكه دو جزء با هم باشند. 

جريان عليت در كيفيات عيني و مفاهيم نظري با هم هماهنگ باشند. همچنين با مفاهيم اسنادي و  يعني
شود ذهن  استنادي، هم هماهنگ باشد. آن وقت اگر يك همچنين چيزي سير دوم تمام شد، آمده مي

وريد كه آ مخاطب براي اينكه بگويد حاال حرفتان چه چيزي هست، حاال يك فرض اثباتي را در جلد سوم مي
اگر در كالم اينطوري » ها، اين آثار را دارد، يظهر ثمره النزاع طوري بگوييم، اين بن بست اگر ما در فلسفه اين

شود  وقت بين پيش داوري آثار فرق بگذاريد، كه بگويند اين آيا تفسير به رأي مي بگوييم، اين آثار را دارد، آن
كه در اعتقادات انكار ناپذير هست ، عدليه، شيعه، عدل را صفت  تا آخر يا نه يا بين هماهنگي با اصول اوليه

 تواند انكار بكند.  كند ، مناسبات آن را نمي داند و اين مطلب را انكار نمي فعل حضرت حق مي
طوري نيست كه شما فقط قاعده الضرر و يا قاعده نفي سبيل كفار بر مسلمين را در فقه داشته  يعني اين

ما در عدل است. عدل صفت فعل است. خداي متعال از ظلم منزه هست، خداي متعال باشيد پايه مطلب ش
آيد دست مسلمين را ببندد بگويد سبيل كفار براي شما باز باشد، ظالم بيايد اداره شما را بدست  كه نمي

ود را باز بگيرد، دستان را ببندد، هيچ كار نتوانيد بكنيد، و من هيچ راهي براي اينكه شما به توانيد دست خ
بعد » بگذاريد. براي شما نگذاشتم براي تعاون بر خيرات بعد هم امر هم كردم كه، تعاونوا علي البر و التقوي

شود يك سير باشد تا مطلب را تمام بكند. البته  هم امر كردم به شما كه يا اهللا كار خير بكنيد. بنظر من مي
 شود. رسد يك مقدار كمي كتاب مفصل مي بنظر مي

كنيم، كتاب اول كه تمام شد طبيعتاً بعد  س) حداقلش اين است كه ما باالخره از كتاب اول شروع مي
 رويم سراغ كتاب دوم، همين [؟]  مي
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 س) [؟] امام خميني (ره) [؟]

 ج) اسالم آمريكايي
كه مثًال كردند،  كردند، معموالً همين را با تكيه بر لوازمش مي س) بله در جاهايي كه بحث حكومات را مي

گونه براي محو ظلم و  گويند حكومت نباشد توجه به اين آثار ندارند كه مثالً همه پيامبران اين اينها كه مي
براي ايجاد عدالت قيام كردند و استقرار عدالت و بحث اينكه لوازم اين مطلب چه چيزي هست، لوازم را در 

تي آمدند، نرفتند به دربار سالطين تا تجليل از آنها تاريخ هم نشان دادند كه مثالً پيامبران ما همه شان وق
 بكنند، توجيه گر

ها  ج) اين يك حسن آن هست، يك حسن ديگر اين است كه كلمه اسالم آمريكايي و شيطان بزرگ را مقدس
گويند ما در قرآن و كتاب و سنت اسالم آمريكايي نداريم را و بنظرشان  كنند، و از روي نافهمي مي مسخره مي

 كرده است!  آيد كه امام خميني رضوان اهللا تعالي عليه با دين بازي مي مي
گويند. پاسخ دادن به او كمتر از پاسخ  بسيار بسيار احمقانه هم اين را به اصطالح خودشان با فن آخوندي مي

ايي. در كنم كه اسم كتاب را اگر بگذاريد تفسيري بر اسالم آمريك دادن به آقا شيخ مهدي نيست. پيشنهاد مي
تاريخ اگر آمديد گفتيد، همه اديان آنهايي كه توجيه گر سالطين و مظالم بودند و دين را از اين زاويه نگاه 

 كردند، چه جوري بودند، و بعد هم بحث را به آقا شيخ مهدي، برسانيد.  مي
ر هر صفحه شود توي باالي س اين حمله خوبي هست جاي انداختن چيز خوبي هم هست. عبارات امام را مي

تواند متن مناسب پيدا كند. دهم شرح باشد. اين كار خيلي خوبي  اين در چاپش از اول تا آخر كتاب، مي
 كند، دعايش هم مستجاب هست و بنده به آن معتقد هستم.  هست، آقاي خميني هم در عالم ارواح دعا مي

خواهد در مباحث اجتماعي بگويد،  مي ج) به نظر بنده اگر كسي اسالم آمريكايي را خوب تشريح كند و هر چه
وقت  شان هم اين مطلب را فرمودند ـ و اين را جاي بياندازد. آن در اين مطلب بگويد ـ چون توي وصيت نامه

شود. به نظر بنده كتاب  كنند، دهانشان بسته مي ها مي هاي بد در شهرستان گيري خيلي از كساني هم كه بهانه
 لي شود. انشاءاهللا تعا خوبي مي
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 فرماييد كه جواب استدالل ها را بدهيم كه شود در بخش دوم كرد كه مي آقا سليمي: كار ديگري كه مي

طوري بايد باشد؟ يعني  ها با كجا بايد باشد؟ چه دهيم، هماهنگي استدالل ج) جواب استداللها را باز به آثار مي
ه زمينه تعلق روحي را، يعني معاني رويم. پس از اينك همان خودمان بصورت بينشي تا سطح سوم جلو مي

كند، هنر معاني و بيان بايد اين باشد كه هيچ وقت انگيزش را روبرويي نكند يعني شما  بيان همين كار را مي
خواهد اين را بخريد، من هيچ وقت روبروي شما نيايم، از كنار دست شما  خواهد، دلت مي يك چيزي دلت مي

ويم اين چقدر براي شما خوب هست. شما اگر اين را به حدي پسنديد كه در بيايم نشان اين قلم را بدهم، بگ
 توانم بيايم عليه اين حرف بزنم، اولويت گفتيد نه، اين خوب نيست، قدم دوم مي

خواهيم بگوييم لوازم  شود در اينجا به آن توجه داشت اين است كه اگر ما مي س) حاال يك نكته اين كه مي
 هايي دارد بعد هم روي مصداق نقصپذيرش تالئم نظري صرف 

 گرايي نظري را هم خود آقاي خميني رد كردند گرايي نظري، مطلق ج) يعني مطلق
س: كنارش حوزه را توجيه هم بكنيم و تنزيه بكنيم كه مثالً اگر كمتر به اين مسئله پرداخته شده دالئلش 

 اينها بوده كه زمان غيبت [؟]
 ج) عيبي ندارد، طبيعتاً

 مثالٌ زمان تقيه بود يا مثالًس) 
رويم قاعدتاً چند مرحله دارد. يكي تفسيق هست، يعني حمل به غرض  ج) طبيعتاً يعني ما در هر جا كه مي

كردن. يكي تجهيل هست. يكي تنزيه هست. ما اول مواظب باشيم كه جز كسي را كه فسق او محرز باشد 
تا اينكه بعد برگرديم سراغ تجهيل، بگوييم اين آدم تفسيق نكنيم مثل آقاي شيخ مهدي را تفسيق كنيد، 

 جاهلي هست، بعد هم كسي دوست خودمان هست را تنزيه بكنيم مرتباً تا آخر كار برسيم به صدق [...] 
رسد كه كتاب اول را بلحاظ [؟] البته بايستي يك  فرماييد خوب هست بنظر مي آقاي ساجدي : همين كه مي

اش را حضرت عالي فرموديد كه خط كلي اين  منظم ديده بشود. يعني االن كليبندي بشود و  مقدار فهرست
باشد، اگر حاال به توانيم يك فهرست منظم در بياوريم كه به تواند ما را برساند وب است. نه كتاب آنقدر 
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وسيع بشود كه ديگر حساسيت خودش را نسبت به شرايط فعلي از دست بدهد، و نه در عين حال سبك از 

در بيايد. يعني چيزي باشد كه معلوم بشود كه جواب سنگيني بر حرفهاي آقاي حائري هست. در مورد  كار
هايي  فرماييد كار خوبي است، در واقع به دليل كوتاهي اسالم آمريكايي و مقدسهاي نادان هم همانطور كه مي

ط در مورد اسالم آمريكايي اند نه فق كه متدينين، يا به هر حال چيزي در تبين نظرات حضرت امام داشته
بلكه نكات اصلي كه امام را از آقايان فقهاي ديگر جدا كرده است و متمايز كننده حضرت امام (ره) هست 
همه اينها در حال حاضر در نظر يك عده آدم به تعبير خود حضرت امام مقدس نما يا متحجزين كه در حوزه 

دارند و واقعش  كنند و دست از اين هابر نمي و كوچك ميهستند و علماي ما، اينها همه كارهاي سبك است 
ها يك مقداري تالش كند و بنويسد، اين حيات انقالب زنده كردن افكار  رسد اگر همه در اين زمينه بنظرم مي

رسد مانع اصلي آمريكا و اينها  هاست. بنظر مي حضرت امام است و واقعاً زمينه سازي ظهور منوط به اين
 خواهند. ها هستند كه مي مانع اصلي داخليخيلي نيستند، 

 ج) بله خودمان هستيم. حاال واقعاً اينكه من در عين حالي كه
 كنند امام زمان را [؟] بكنند [؟] س) يعني آنهايي كه جرأت مي

ج) آرزوي اينكه واقعاً روحمان را خدا روحي قرار بدهد كه فدايي خاك پاي حضرت ولي عصر (عج) باشيم. 
با زمينه سازي ظهور هم، من خيلي زياد معتقد نيستم كه كسي تعريفش را بكند. تكليف را بايد  ولي واقعاً

انجام داد، حاال خداي متعال هر وقت كه امر فرمود، فرمود، ما االن در برابر كفر موظف هستيم يا نيستيم؟ اگر 
طوري گفت [؟] بعد در خدمت  در برابر كفر موظف هستيم، چه بنا باشد بفرمايش آقاي خميني يك وقتي اين

آقا بوديم، چه بنا شد صد هزار سال ديگر امام تشريف بياورند، چه بنا شد فردا صبح بيايند. فردا صبح كه 
كرديد براي اسالم؟ بگوييم منتظر بوديم شما بياييد كار  تشريف آوردند نبايد بگويند كه شما ديروز چه كار مي

الم بنظرمان رسيد نيم سطر نوشتيم، دو تا كالم حرف زديم، بهر حال آن درست بكنيد، يا بگوييد ما براي اس
آيد انجام داديم البته اول اين را بگويم من خودم هم در اين قسمت بسيار قاصر و  كاري كه به ذهنمان مي

ام كنيد تكليف برابر ام مقصر هستم براي اينكه تكليف ما برابر ائمه طاهرين حاال زمان ظهور، شما خيال مي
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انحام دادن خيلي ساده تر از االن هست! نه خير! صحبت اين است كه االن امام، امام هست و امامي هست كه 

طوري نيست كه وقتي ايشان تشريف  برابر امام كفر هست و االن هم بايد در خدمتش مقابله با كفر كرد. اين
 وظيفه مان اين باشد كه زمينه را بسازيم وقت امام بشوند و ما آنموقع بنا باشد اطاعت كنيم. حاال آوردند آن

تا بعد استغفراهللا امام به امامت برسد يا ظاهر بشود. نخير، االن، ايشان امام هست و هم داريم كه ايشان با 
داند كه دفاع بكنند. اين قطع و متدل است نه اينكه  هاي اسالم مخالف هست و دوستانش را موظف مي مخالف

شود و  ما داريم بهر حال به نظر بنده سير كه بياييد، به آن استداللها منتهي مي طوري خيال كنيد، همين
آيد كه شما، يعني حرف  كند، هم شيبي هست كه از اول كار به دهن نمي ضعفها را در آخر كار بر طرف مي

را تكرار آخر را از اول زدن، براي چه چيزي هست؟ حرف را وقتي بزنيم كه خود آنها هم همراهمان اين حرف 
 كنند. مي

فرماييد در بيايد بنظر من الزم هست كه اول آن كتاب خالصه شود،  س) براي اينكه فهرستي كه مي
هاي  توانيم برگردانيم و روي آثار عيني آن صحبت بكنيم نيز مشخص شود، كه از صحبت محورهايي كه ما مي

اين محورها را ببينيم. يعني اول بايد اين كتاب  اش آيد. بعد بايد آثار عيني آقاي حائري اين محورها بيرون مي
خواهيم آثارعيني آن را مالحظه كنيم، محورها را  خالصه شود و بعد از همان ديدي كه با اين روش كه مي

 مشخص بكنيم.
وقت حول آن محورها فكر كنيد، اينكه حرفهاي آقاي حائري را فقط در اين  ج) خوب است، درست است، آن

 هاي قبل را داشته باشيم، يعني يك سير تاريخي ادياني كه يم، بلكه اول زمانزمان بيان نكن
 اي نيست كه  آقاي ساجدي : اين حرف، حرف تازه

ج) بله، ادياني كه حامي اين نظر بودند كه دين را از موضعي نگاه بكنند كه مردم را تسليم جبابره بكنند، 
 ند.ا يعني دست آنها با جبابره همكاري نزديك داشته

خواهم، فرموديد هم آثار عيني صحبتهاي آقاي حائري را در زمان موجود ببينيم، هم  س) معذرت مي
 تاريخچه؟
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 ج) بله تاريخچه را هم ببينيد.

 س) يعني كساني كه اين تفكر ها را داشتند [؟]
، فتواي قتل ج) كه در دنيا يهود مطرح است، عبارت است از ، مسيح و اسالم، نشان بدهيم كه در زمان يهود

 كرد اينها چه كساني بودند؟ يحيي را دادند، براي اينكه ايشان با سلطان مخالفت مي
 س) و هماهنگي اش را با اين ببينيم.

ج) بله و مرتباً گريز بزنيم اينجا. در زمان حناب عيسي بن مريم چه كساني بودند؟ و زمان نبي اكرم كساني 
كردند از دانشمندان سؤ استفاده كنند، چه كساني بودند؟ و بعد زمان معصومين (ع) كه ديگر  كه سعي مي

عباس تا برسانيم دين را از پايگاه  طور زمان بني داران بني اميه اشاعره راه انداختند همين واضح هست طرف
تواند باشد؟ بعد بگوييم  طرفداري از نظامات باطل ديدن. بعد بگوييم خاصيت حرف شما مگر غير از اين مي

هاي مختلف ايجاد  هايي را كه در طور تاريخ بوده را مرتباً به چهره گوييد ظلم مگر اين دموكراسي كه شما مي
خواهند؟ شما  اريم مال كجا هست؟ مردم دنيا از دين چه چيزي مينكرده است؟ االن مظالمي كه د

وقت  خواهيد بگوييد اين را دين ندارد، بايد به همين مظالم تسليم بشويد، اين را يك بحث داريم آن مي
اي كنار آقا شيخ مهدي بنشانيد و آقا شيخ مهدي را  شود را بگونه اشكالهايي كه از طرف مقدسين به نظام مي

 ين قافله بكنيد. رئيس ا
س) البته ممكن است صحبت هاي قبل از آقاي حائري اهم بدست بياوريم كه فقط به اين كتاب محدود 

 نكنيم.
شود مفهوم را توسعه داد، ببينيد براي مفهوم يك پرچمدار درست كنيد، در حدي كه خودش  ج) يعني مي

خواهيد  هستند را شريك قرار بدهيد، شما ميگفته يك دامنه درست كنيد. در دامنه كساني را كه همراه او 
 به آثار حمله كنيد، آنها در آثار مشترك هستند. 

گويند كه قضيه، اين حكومت زير سر خود كفار و انگليس و  گويند مي يعني مقدسيني كه االن به امام بد مي
گويند  ها را از او بگيرند. ميآمريكا و يهود بود، روحانيت مال الصلح قضيه شد، به او حكومت دادند تا اين چيز
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كنند، بعد آنها را كارگزار  كند كه انگليسي ها را با يهوديها همكار مي گاهي آنقدر نافهمي بلوغ پيدا مي

گفتند  خواستند خيلي احتياط مقدسي بكنند، مي وقت بعضي از آنها كه مي كنند، مثالً آقاي خميني را آن مي
دهند!! بعضي از آنها حتي از اين هم بيشتر  كه آنها دارند فريبشان ميفهميدند  كه امام خميني اينها نمي

سوادي نظام و عدم قدرت ارتباط نظام  گويند، كارهاي بي اندازند، طنز مي كنند، دست مي جسارت مسخره مي
اهللا  ها را اگر با هم يكجا بكنيم و جواب بدهيم ثواب خيلي بزرگي دارد، انشاء كنند، اين را با اسالم ذكر مي

 شويم). تعالي (خوب ما ديگر مزاحمتان نمي
توانيم استفاده كنيم يا نه؟ آقاي حسينيان بي عالقه  آقاي ساجدي : حاال در اين مسئله از ديگران نيز مي

 دانم االن برنامه ايشان چطوري هست. نبود، خودش كتاب را خواسته و ديده است، اما نمي
توان انجام داد، يكي جمع  ر بنده در فهرستي كه شما داديد چند كار ميج) نه برنامه ايشان پر است، ولي بنظ

بندي موضوعي متناسب با كتاب  آوري منابع ببينيم فيشهايي كه مورد نياز هست را تهيه كنيم و، يك طبقه
داشته باشيم، يعني به عبارت ديگر يك دوره جمع آوري مواد خام داريم، يك دوره آرايش دادني اين مواد، 

 دوره هم تدوين داريم. يك
 توان از بيرون هم استفاده كرد، يعني از كساني كه حاال طلبه باشند يا غير از طلبه. س) براي مواد خامش مي

ج) حتماً همين طور است. حال اگر فيشها مختص اين كتاب نباشد و بر مبناي يك نظام موضوعي، يا يك 
خواهيم. االن ما براي كار خود نفر كم داريم. و لكن  فيش مي نظام فهرستي عمل كنيم، مثالً با اين محورها ما

اين كار را سر جاي خودش انشاءاهللا تعالي اهتمام بكنيد تا منابع آن در بيايد و فهرست آن هم درست بشود، 
وقت در كار تدوين آن اميدوارم مشكلي نداشته باشد. وزارت ارشاد يا جايي را براي باني اين كار سراغ  آن

 يد؟ندار
ماندند، با همانها  آقاي ساجدي: مطلب بعدي بود كه بايد روي آن فكر كنيم. اگر كه آقاي واعظي اداره كل مي

 بستيم. اصالً كتاب را هم ايشان به ما دادند. قرار داد مي
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آن را تكميل   كنم با آنجا تماس بگيرم.شما فهرست برنامه ج) من يك جاي ديگر سراغ دارم كه سعي مي

 بكنيد.
 ) اگر نباشد بايد يك طرح بنويسيم ٣

 ج) بله يك طرح كامل و برنامه اش را بنويسيد.
 
 
  
 



  
  

  فلسفه حكومت
١٣/٤/٧٥ 

  

 ٤جلسه: 
 ميرزايي 

كردن و  آقاي نصرتي) بحثي كه شروع شد تقريباً تا ديروز ادامه داشت. من از ديروز شروع كردم به جمع
صفحه بود را بنويسيم و خدمتتان  ٨٠نوشتن تلخيص دوستان، اما موفق نشديم بيش از بخش اولش كه 

آيند يك  ول ايشان ميشود گفت كه در مرحله ا بدهيم. ولي كتاب را يك دور كالً مطالعه كردم. در واقع مي
كنند كه اينها را بعداً  هاي فلسفي و كالمي و منطقي را بصورت خيلي دقيق و با نكته سنجي بحث مي پايه

اي است، يعني آمده  كنند. يك خصوصيتي هم كه اين كتاب دارد اين است كه بصورت زنحيره استفاده مي
هاي بحثي را به اين صورت بحث  كرده و مهره زنجيرها را پشت سر هم كامالً متصل و متداخل در هم بحث

 كرده و جلو رفته است. 
شوند كه اصالً  هاي فلسفي و منطقي بحث هست، قسمت بعد وارد تعاريف حكومت مي يك قسمت كه مهره

حكومت در تعاريف متداول چه معنا دارد؟ همچنين از نظر لغوي، از نظر عرفي، اجتماعي، از نظر علم سياست 
هاي عقل عملي كه چيده بودند و در آنجا هم ،  رسند. اينجا بر پايه ن موضع نظر خودشان را ميتا به اعال

 آيند اعالن موضعي مي
آيند تعريف حكومت را از  حجت االسالم و المسلمين حسيني) من همين جا سؤال دارم، فرموديد كه مي

ني براي گروه خاصي مي كنند، بعد آن كنند، يع اش مي آيند اصطالحي گيرند، بعد مي لغت، يعني از عرف مي
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گروه خاص محققاً از عقل نگرفته است. چون مجبور هست از علوم سياسي روز بگيرد. محال است كه 

 هاي موجود، تعريف حكومت را فلسفه عقل عملي اسالمي گرفته باشند، يا اينگونه هست؟ تئوريسين
عقل عملي را به عقل نظري متصل مي كند. يعني  كند. اي به هم وصل مي س) بله، همانطور كه گفتيم مهره

گويد چيزي جز اثبات و استدالل نظر نيست. آنجاست كه  پايه عقل عملي را مي برد در عقل نظري. يعني مي
 ثمراتش

تواند اما ماده آن را مجبور است از وجدانيات بگيرد. وجدانيات معقول نيستند، پايه نظر، به  ج) صورتش را مي
تواند چنين كاري را  گردد بنابراين نمي گردد و پايه وجدانيات بنا براي قوم به فطرت بر مي بر ميبداهت نظري 

 بكند.
پذيرد، منتهي يك  س) بله اين مطلب جاي بحث دارد. ايشان تعريف ارسطو و افالطون را از حكومت كامالً مي

كند. تعريف  مع مدرن تعريف ميآيد اجتماع را در جوامع دموكراتيك يك جوا اي كه دارد مي نظر اضافه
 گوييم حاال جامعه چيست؟  حكومت هم باز زنجيره بندي آن اين است كه مي

كند  اي مي كند بعد ايشان در قرارداد اجتماعي مناقشه جامعه را طبق نظر قرارداد اجتماعي تعريف مي
بندند، به اين  هم يك قرار ميآيند با  گويند كه مردم مي اجتماعي كه قرارداد اجتماعي به اين وصفي كه مي

گرداند كه اصالً طبيعت آدمها  صورت نيست، بلكه امري فطري و عقالني است آن را به طبيعت انسانها بر مي
گرداند. يعني  به اين صورت است كه اوالً انسان مالكيت شخصي دارد، يعني ريشه جامعه اصالت فرد بر مي

لكيت شخصي هست، بعد باالضروره به ضرورت جمع مجبور گويد اين فرد هست كه مالكيت دارد، ما مي
 شود.  مي

توانند داشته باشند و اقتضاء همزيستي مسالمت آميز هم ين  اينها يك نوع همزيسي مسالمت آميز با هم مي
است كه با هم تعامل داشته باشند و مالكيت را كه شخصاً پيدا كردند، بصورت مشاع در اختيار ديگران قرار 

شود. يعني مالكيت را در كل جامعه، در تصميمات  هاي ديگران هم باز مشاعاً شريك مي و در مالكيتدهد  مي
گذارد، ورثه بصورت  رود و ميراثي باقي مي داند. مثل كسي كه از دنيا مي ها بصورت مشاع مي و در سرنوشت
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جمع در همه امور اجتماعي گويد اجتماع و  اش مي مشاع در تمام ملك و مستقالت شريك هستند. تا اين رتبه

 ها مشاعاً شريك هستند.  گيري و در تصميم
دهند تا از حقوقشان دفاع كند  آيند به يك نفر كه عالم به قانون و مسائل اجتماعي هست، وكالت مي اينها مي

گويند حاكم هم همين هست. يعني  و حقشان را عادالنه تقسيم كند، حق هر كسي را به خودش بدهد. مي
دهند تا حقوقشان را استيفا  آيند به يك نفر وكالت مي بر اساس مالكيت مشاعي كه در جامعه دارند، ميمردم 

 بكند و به هر كس حقش را برساند.
شوند، هر چند بصورت  بعد از بحث حكومت و زمامدري و سياست، بصورت خاص، وارد بحث واليت فقيه مي

هاي امام يعني  مستقيم حضرت امام را، بلكه در قالب فرمايشات مرحوم نراقي شروع به رد كردن كل استدالل
كنند. يعني از ايشان بعنوان  ميآيند رد آن قالب را  تقريباً شبيه استدالالت حضرت امام، با مرحوم نراقي مي

گويند كه از دين هيچ نوع واليت و حكومت و قيوميتي بر انسانها  كنند، لذا مي نوك پيكان هجوم استفاده مي
آيد. اگر پيامبران و ائمه هم يك مدت زماني حاكم بودند و سرپرستي جامعه را بعهده داشتند، اين از  بر نمي

آن مردمي كه چنين مصلح و امامي در زمان آنها بود. چون از آن حق مال خود دين نيست. خوش به حال 
شخصي و مالكيت مشاعي كه داشتند استفاده كردند و گفتند چه كسي بهتر از ايشان كه آشناي به مسائل 
اجتماعي، سياست و امور هست. با او به عنوان حاكم هم بيعت بكنيم و اال اينكه در متن دين باشد كه پيامبر 

 هم باشد يعني امام 
گويند ما شما را قرار داديم كه بين الناس حكم كني، اين را چه  ج) حضرت را داوود را كه خداي متعال مي

 گويند؟ مي
 س) حكم را 

آن وقت به تورات هم كه » يا داوود انا جعلناك في االرض خليفه«شود، نه انتخاب مردم  ج) نه، جعل خدا مي
 كند. مي رجوع بكنيد، عين همين را قبول

 س) بله اينها حكم را در متون كه آمده
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 آقاي ساجدي) كه اين خليفه هست، حاكم نيست. اگر خليفه شد

 گويد به قسط حكم كن. اينكه بين مردم حكم براني بعد مي» احكم بين الناس«ج) چرا، 
 گيرد. حجت االسالم نصرتي) آن را به معناي قضاوت مي

كند نه اينكه  عناي قسط اين است كه وقتي كه دارد بين مردم تسهيم ميگويد به قسط عمل كن. م ج) نه، مي
 هم هست. حاال برويم جلو.» احكم«كند. قضاوت هم براي داوود هست، ولي آن  قضاوت مي
آيد. بعد و رواياتي كه وارد شده از جمله روايت عمر بن حنظله  گويند از متن دين حكومت بر نمي س) لذا مي

كند كه مرجع  گويند فقيه كه اين منصب را پيدا مي دهند. مي را مورد بررسي قرار مي خديجه و روايت ابي
اي و مفهومي فقيه ـ آن فقيهي نيست كه اصطالحاً در  كنند به بررسي واژه رجوع مردم باشد ـ شروع مي

اي  مسائل ريشهگوييم فقيه، اما فقيه آن كسي است كه  ها مثالً كسي بخشي از فروع را بداند. اين را مي حوزه
خواهد مسأله را برساند به آنجا كه فوقش هم اگر كسي بايد  دين و علم عالي و اعلي را بداند. در واقع مي

 ارشاداً مرجع رجوع باشد آن حكماء و فيلسوفان هستند.
 ج) نه كند خود ايشان باشد!! [خنده استاد]

 س) خوب ايشان خودش هم كه فيلسوف است، پروفسور فلسفه است.
 سوزد!  ج) آخي بنده خدا آدم دلش مي

اي است. اينكه حاال اين  هاي خيلي تند و ناشيانه گيري هاي آخر كتاب، موضع گيري س) و ديگر اينكه موضع
آيد با مباني خودشان كه اصالً سازگاري ندارد، يعني اگر همان  حكومت كه مستقر شده يعني به نظر مي

حكومت بر پا شده، رفراندومي كه برگزار كردند، تقلبي بوده است، البته وكالت را مثالً بپذيريم، ولي بگويي 
گويند اين  گويند مردم را فريب دادند و اسماً رفراندوم انجام دادند. مي برند، مي كلمه تقلب را بكار نمي

 حكومت طبق آن مباني كه ما چيديم نيست، يعني 
 ج) يك حكومت فطري نيست.
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كند و از دين يك چنين چيزي بيرون  ين خودش به دين را منتسب ميس) يك حكومت فطري نيست و ا

رساند كه اينها آمدند اين حكومت را بنام دين مطرح  گويد ولي مفهوماً اين را مي آيد. البته بدعت نمي نمي
هايش است، اين  كردند و به دين نسبت دادند كه حكومت دارد و يا اينها چون ضررهايش بيشتر از فايده

 ها و دخل و تصرفهايي هم كرده است، مشروع نيست. ت كه ندارد، بماند، و تمام قراردادها، تعهد نامهمشروعي
 ج) مال شاه مشروع بوده مال ايشان مشروع نيست مال كليه امرايي كه در عالم هستند

 آيند سر كار س) با كودتا مي
المللي و  و چه جائر، قراردادها ايشان بينج) نه اصالً امرايي كه هستند، چه يهود باشند چه نصاري، چه كافر 

 معتبر است ولي قرارداد اين يكي معتبر نيست!
 آقاي ساجدي) قرارداد هم جنس بازهاي ولد زناي يهودي معتبر است. 

 ج) معتبر و مشروع است.
توانند حقشان را  گويد هر موقعي زمان اقتضاء بكند، مي حجت االسالم نصرتي) جالب اين جاست كه مي

 توانند پس بگيريند يا فسخ كنند. طالبه بكنند، يعني اگر كه قراردادي هست، ميم
 توانند. ها مي آقاي افكاري) با ساير حكومت

داد كه ظرف  ها چه افراد. يك نكته ديگر هم كه داشت، نشان مي حجت االسالم نصرتي) چه ساير حكومت
كنند چون يك   دارند آن را نشر و تبليغ ميمتن كتاب نوشته شده است و حاال ٦٨و  ٦٧زمان آن مال سال 

 ».گذرد تا حاال كه يك دهه از انقالب مي«گويد  جا مي
دانم ـ يك احتمال ضعيف هست نه اينكه بخواهم  حجت االسالم و المسلمين حسيني) البته من بعيد نمي

چون مرحوم آقا مرتضي  كنم ـ كه با اشاره آقاي شريعتمداري و آقا مرتضي هم شروع بكار كرده است، تقويت 
 كرد براي آقاي شريعتمداري  در آخر عمرش خيلي خيلي از حكومت ناراحت بود و پشت تلفن گريه مي

يعني همان دموكراسي كه ايشان مدعي بود من » الكل في الكل«آقاي شريعتمداري هم همان حكومت 
 دانم. دهم، بعيد نمي را مياحتمال اينكه استارت اوليه آن را ابليس بدست افراد صالح زده باشد 
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س) نكته آخر هم كه دارند اين است كه اين جمهوري اسالمي با واليت فقيه و آن هم با واليت مطلق فقيه، 

گويد در تعجب هستم  هيچ گونه سازگاري ندارد و يك معمايي هست كه همه را گيج كرده است و حتي مي
كنند نتوانستند  هايي كه دارند و كارهايي كه مي يچيدگيكه چطور شده اين كه كشورها با اين همه كارها و پ

اين معما را همان روز اول بفهمند و اين تناقض را در بياورند كه جمهوري اسالمي با واليت مطلقه فقيه 
 سازد. نمي

 گويد آن را چرا به رسميت شناختند. ج) مي
 س) بله، چرا آن را به رسميت شناختند.

شود،  كنم، اين خودش در كتاب ماده نقض محسوب مي ان فرمود؛ تعجب ميج) خود همين مطلبي كه ايش
شود. يعني شاخصه  چون بر حسب نظر آقايان اموري را كه عقالً جمعشان بپذيرند، اين فطري شناخته مي

فطري بودن پذيرش عمومي هست. عين بداهت كه در عقل نظري هست، در عقل عملي هم پذيرش عمومي 
 بفرماييد. شاخصه صحت هست. خوب

 س) ديگر اجمال مطلب گفته شد.
 ج) اجمال مطلب گفته شد.

 آقاي ساجدي) خالصه ما ، هشت صفحه است.
 هاي منطقي بحث هست. صفحه كه پايه ٨٠حجت االسالم نصرتي) خالصه مباني فلسفه هست، بله آن 

 آقاي افكاري) بخش دومش چه چيزي است؟
شود و اين همان تئوري مالكيت مشاع را كه  مالكيت مي حجت االسالم نصرتي) در بخش دوم وارد بحث

 گويد مال من است. مي
 شود. آقاي افكاري : يعني مبناي حكومت مي

 شود. حجت االسالم نصرتي) بله. مبناي حكومت مي
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ج) يعني به عبارت ديگر ايشان مبناي حكومت را هم تقاضاي عدل و ظلم نگذاشته است، سرمايه داري 

 گذاشته است.
 خير. بهزيستي، همان بهزيستيس) 

تواند  گذارد، معنايش اين است كه مالك بودن نسبت به چيزي كه آن چيز مي ج) نه، اين مالكيت كه مي
شود و مالك مسلط بر مال و ملك هست و اين اصلش همان  تحت سلطه مالكش باشد، يعني ملكي را قائل مي

 شود. داري مي سرمايه
 كنم ملك به معناي اقتصادي است. آقاي افكاري) البته فكر نمي
 گويد، ج) ايشان مالكيتي را كه مي

 س) يا اختيار
 گويند. دانم مالكيت را به چه نحوي مي ج) من نمي

 گويد انسانها  كند مي دهند. اول شروع مي حجت االسالم نصرتي) يك كم تعميم مي
بگوييم ريشه همه معناي اختيار به شود خود مالكيت اقتصادي را تعميم بدهيم  ج) دو تا فرض دارد، مي

شود و بگوييم همه هويات  خواهد، پس مال در اختيار اصل مي گردد، متصرف فيه مي اختيار در تصرف بر مي
 ديگر، هويات ثانيه هستند.

 كند از مالكيت بر محدوده سكني [؟] س) همين است يعني شروع كه مي
داري را اصل قرار دادن هست. اگر مالكيت را اصل قرار بدهند،  ج) اين معنايش همان است. اين معناي سرمايه

گوييد هويت  گوييد مديريت مال است. مي گوييد هويت سياسي، مي شود مي هويات ديگر هويات ثانيه مي
 گوييد آگاهي بر تصرف در مال است.  فرهنگي، مي

شود.  شود اصالت سرمايه. ديگر كرمات نفس اصل نمي كند. آن وقت مي دا ميديگر همه اش معناي مال پي
تواند صحيح باشد،  تواند اعتبار داشته باشد، مگر براي ارضا. ارضا نمي گوييد، مال نمي يك وقتي هست شما مي

 گوييد كرامت نفس در جريان اختيار اصل هست، بعد مالكيت را جزو مگر در جهت كمال، آن وقت بعد مي
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آوريد. يعني به عبارت ديگر در يكي انسان  آوريد، اختيار و كرامت نفس را جز هويت اوليه مي هويت ثاني مي

گويد مال هست و من اولي به تصرف در آن هستم، ولي آن را موضوع  شود چون اولش مي درخدمت شئ مي
شود قوانين توسعه  قت ميگوييد توسعه مال اصل هست. پس از توسعه در مال آن و دهيد. بعد مي قرار مي

 شود سرمايه داري. مال و تكامل مال اصل هست. مناسبات آن اصلش مي
اگر بگوييد خير ارضا اصل هست، ارضا هم بلحاظ تكامل اصل هست. انسان بايد كامل شود، كرامت نفس اصل 

 شود. به ميزاني كه است. مالكيت جزء فروع اين مطلب مي
 ساجدي) در واقع تامين نيازها 

گوييد انسان  كنيد، مي گوييد نياز به چه چيزي هست؟ نياز را به شي تعريف نمي ج) تامين نيازها. آن وقت مي
خواهيد  خواهيد تشريف ببريد مشهد، ساعت زنگي هم مي در جهت تكامل به چه چيزهايي نياز دارد؟ شما مي

ن وقت اين اگر اين قسمت باشد كه كه شب بيدار شويد. تعريف نياز، چه چيزي الزم دارد؟ براي چه چيزي آ
كنيم فرق بين اينكه انسان اصل باشد يا مال اصل باشد، اگر مال اصل باشد، مناسبات مال حاكم  عرض مي

 شود بنده مال.  شود، انسان مي مي
در عين حالي كه خوب است، بايد هم مرتباً روي آن دقت داشته باشيم، در عين حال آن سيري را كه آن 

كردم، ما بلحاظ نتيجه بايد بياييم نه به لحاظ خود سير. به لحاظ خود سير آخرين بررسي ما بايد هفته عرض 
 باشد.

 شود مالحظه فرموديد؟  هاي آقاي جوادي را كه گاهي از تلويزيون پخش مي آقاي ساجدي) حضرت عالي بحث
 ج) خيلي كم

 دهد س) نه، بحث اخيري كه جواب آقاي سروش را مي
 رسيم بخوانيم، نه گوش بدهيم. است كه نه كتاب مي ج) ضعف ما اين

 اي را آقاي جوادي گذاشتند خوريم، ممكن است گاهي سر ناهار باشد. اخيراً برنامه س) نه موقعي كه ناهار مي
 ج) در تلويزيون يا راديو
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 آيند، يك سري هم طالب هستند. ها هستند كه از بيرون مي س) تلويزيون يك سري دانشجو

 شود كتاب آن را تهيه كنيد و خالصه كنيد، اين بهتر است تا اينكه بخواهيم ما ببينيم.ج) اگر ب
س) نه، بحث زنده شما نو است عمده بحث ايشان هم بحث عقل و دين است، يعني همان حوزه دانش و 

 كنم كه به يك نكاتي توجه ندارند در بينم، احساس مي اش را مي ارزش، و من كه خيلي خالصه هر جلسه
آيد و كالً جامعه اين  كنند و تلقي جمعيتي كه مي عين حال كه خيلي پخته و سنگين، مثل هميشه بحث مي

است كه اين آخرين حرف حوزه است، چون همه ايشان را به عنوان باالخره دانشمندترين فرد جامعه، يا يكي 
دادند و براي اولين بار در شناسند. به هر حال اين جلسه، جلسه خاصي است كه تشكيل  از دانشمندان مي

نشينند، پرده هم ندارد آقاي جوادي  نشينند نصفش مردها مي حوزه، جلسه مختلط است، نصفش زنها مي
نشينند، يك طرف هم طالب و  ها شده است. يك طرف دخترها مي همه اينها را پذيرفته، اين مرز شكني

 كنند. نشينند و ايشان بحث مي دانشجوهاي جوان مي
 كنند؟ قم بحث ميج) در 

كند كه اين  س) بله دفتر و منزل خودشان و حسينه خودشان هست. بهرحال ايشان هم دائماً دارند سعي مي
خواهم  كنند يعني مي پذيرند، يعني عقل را همان شرع مي مسائل را پاسخ بدهند درعين حال كه عقل را مي

تكيه هست كه اين طوري نيست كه حاال خالصه بگويم به عنوان يك نكته اين براي ما در پاسخ دادن قابل 
چيزهاي گذشته را تكرار كنيد و بگويند ما كاري به علم نداريم و اينها مال اهل خبره هست. االن از اين 

گويد  گير كردند كه بايد به يك صورتي جواب بدهند، چون اگر بگويند كه نتايجي كه آقاي سروش مي طرفش
خواهند بپذيرند، بايد بيايند اين طرف و  شود، چون اين نتايج را نمي مترتب مي گويد بر آن يا آقاي حائري مي

رسيد  شود، من بنظرم مي كند كه به طريقي نه مباني نقض مي را دقت كنند. اين طرف را كه ايشان دقت مي
 براي حضرت عالي خوب است كه ببينيد كه جسارتًا 

 شوند. ينكه وارد علوم سياسي و اينها ميگوييد ا ج) من متوجه نشدم اين قسمتي را كه مي
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گويند علم كاري به دين ندارد و ربطي به دين ندارد، آن مبناي قبلي  كنند نمي س) يعني بحث از علم كه مي

اي كه ديدم  اش اين نيست، كاري به اين حرفها ندارد. من طي سه جلسه را بگويند و بگويند كه دين حوزه
كنند،  كنند بقولي اين چاله را پر كنند، به اين معنا كه بحث عقل را كه مي ياحساسم اين بود ايشان تالش م

كنند بگويند عقل همان شرع است، بعد دليل بياورند  گويند عقل، اما از طرف ديگر سعي مي از يك طرف مي
شود، پس اين نظرات شرع هست  گويند اين نظرات كه داده مي كه چرا نظر عقل همان شرع هست، بعد مي

 س فاصله بين شرع و [؟] چيز نيست.پ
دهد كه بگوييم  بعد من يكي دو بار تصميم گرفتم يك چيزي بنويسيم، حوصله نكردم. اين براي ما جاي مي

اي  همه اين آقايان اين طرف هستند بحمداهللا، و او ضد دين است، اين حرفها ضد ديني است. يعني آن نكته
 ت آقايان تكيه كرد.توان روي شخصي كه قبالً مشكلي بود، مي

 ج) نه حاال اگر درباره اين كتاب باشد، آن سيري را كه هفته گذشته عرض كرديم چطور است؟
 شود؟ دانم كه چقدر غني مي س) آن خوب هست ولي من نمي

 توانيد انجام بدهيد غني شدن آن اين است كه به ميزاني به كتابهاي  ج) مي
رديد، يعني يك بحث اين است كه چه آثاري دارد يك بحث اين س) حضرت عالي عمدتاً تاريخچه را قوي ك

 ها را چه كسي زده و ربط تاريخي آن. است كه در تاريخ اين بحث
 ج )مهمترين مطلب همين است.

كرد و كالً بحث تاريخي  كرد و تعميق مي س) آنچه كه حضرت عالي توضحيح داديد بيشتر كتابها را باز مي
اً بطور كلي اين است كه اين بحث تاييد نظريه حاكميت ظالم است و محكوميت بود. اما بحث آثارش تقريب

 مظلوم است.
ج) بله من قصدم همين است كه اصالً بياييم بحث ايشان را تاريخي كنيم و اصالً نپذيريم كه شبه ايشان 

اي جديد است. درست اين مطلب را بگوييم دقيق بخوانيم، بعد بگوييم در مثالً دوره امويان چه كساني  شبهه
 كردند؟  يستند مقابله ميخواستند در مقابل ظالمين با زدند و چگونه با كساني مي اين حرف را مي
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كردند؟ درست  كردند؟ در امم قبل چه كساني اين كارها را مي در زمان عباسيان چه كساني اين كار را مي

هاي  است كه ممكن است زحمت براي آقايان ببرد، در حد ديدن فهرست كتاب علمايي كه طرفدار حكومت
ا و فهرست كتابها. پيدا كردن اينها يك مقدار كار تتبعي جائر در عالم بودند، شناسائي آنها، كتابهاي مرجع آنه

برد و اصالً قابل قياس به اين نيست كه شما بخواهيد بياييد مثالً استناد بكنيد به اينكه آقاي جوادي  مي
 گويد ما يك كلي كه داريم اينكه:  گويد، يا اينكه حوزه مي همين طوري مي

هاي سالطين  امه تتبع تاريخي درست كنيم، در علما حامي دستگاهـ از كتابهاي مرجع غير قابل انكار برن١
جبار. يعني ما از امم سالفه، يعني يهود، نصاري، دوره بعد از نبي اكرم تا برسد به خلفاي اموي از خلفاي اموي 

 شود. تا عباسي از عباسيان تا برسد سلطان عبد الحميد خاني كه دولت عثماني حساب مي
 ش را از ديد آثارش ببينيم.س) يعني تاريخچه ا

هاي بزرگ را  ها اينگونه است كه ما بياييم سده سده جدا كنيم اول دوره ج) نه، نحوه و راه تتبع اين كتاب
ببينيم چند دوره كالً موضوع سوالمان هست، بعد بياييد سده سده جدا كنيد ـ اگر در كتابخانه آقاي نجفي 

آيد ـ بعد ببينيد علما معروف كه در زمان هر كدام از سالطين  يك مقدار تتبع كنيد مطلب راحت بدست مي
اي از عامه و خاصه چه كسي بوده است؟ علمايي كه در دربار بودند چه كساني بودند؟ شناسايي  در هر سده

آورند. از شخصيتهايي كه تاريخ بلدند و با علم حديث  علمايي كه ثنا خوان بودند و استداللهاي اينطوري مي
شود  توانيد استفاده كنيد. سايرين هم كه هستند، چند نفري كه مي ستند، مثل آقا موسي زنجاني ميآشنا ه

هاي مرجع آنها را پيدا كنيد. در مورد فهرست  سوال بكنيد، رجوع به كتابخانه هم حتماً الزم است تا كتاب
رست شده است؟ براي اينكه گويند، اصالً مكتب جبر براي چه چيزي د ها مثالً ببينيم اشاعره چه مي كتاب

خواستند جور و ظلم خلفاي عباسي را  فرض اين بود كه حكومت الهي هست و خليفه، خليفه اهللا است. مي
 گردن خدا بگذارند. 

دهند تا آنجايي كه نه اصالً  دهند و نسبت به خدا مي اين مطلب را از آنجايي كه اين را نسبت به دين مي
كنند تا برسد به االن [؟].  دهند، يعني معقوليت ظلم را تمام مي به فلسفه مي دهند، نسبت نسبت به خدا نمي
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پس از خلفا برويد سراغ دكارت و امثال ذلك و كالً علما و متفكريني كه در عالم مصحح اقوال ظلمه شدند آن 

ام و  ر خواندهوقت به نظر بنده متفكرين معاصر مثل پوپر را خيلي آسان آورد، چون بنده نقل قولهايي از پوپ
 معتقدم او خيلي احمقانه حرف زده است، خيلي احمقانه حرف زده است. 

داند.  كند ولي حكومت ظلمه و حكومت سرمايه داري را كامالً عادالنه مي حكومت دين را خطرناك تعريف مي
چيزي  كنند بجنگيد تا به عدالت برسيد، از عمل آنها جز جنگ گويد كه اينهايي كه دعوت مي يعني مي

 شود. خوب حاال بگذريم اين مطلب [...] نصيب بشر نمي
داري از ظالمين بحث جبر را قرار دادند. سوال  فهميد كه اشاعره به طرف فكري و مذهبي پيدا كردن مثالً مي

كنيد بزرگترين عالم اشعري چه كسي هست؟ بزرگترين كتاب مرجعي كه در اين قضيه هست چه كتابي  مي
هاي مرجع از مطالبي  اهيد آدرس بدهيد، از كتابهاي غير مرجع ندهيد، و باز در كتابخو هست؟ وقتي مي

هاي كتابها صحبت  هاي آنها هست. يعني از ما به االختالف استناد بكنيد كه جز و اصول و محوري ترين بحث
الً پنج تا ها و محورهاي اصولي آن صحبت كنيد. ممكن است با اين سخت گيري شما ك نكنيد، از قدر متيقن

كنيد. بايد  دهيد، پنجاه بار به آن استناد مي صحبت را بتوانيد پيدا كنيد، ولي اين پنج تا را محور قرار مي
بگوييد كه اصوالً در اديان سابق هم اينطوري بوده و چيزي نيست كه اآلن پيدا شده باشد. معناي اسالم 

گويد كه حكومت دين ندارد، خدا  بنده خدا مثالً مي امريكايي را ببريد تا زمان موسي بن عمران! اصالً اين
از خدا » رب هبلي ملكا ال ينبغي الحد من بعدي«ندارد، در حالي كه آيه صريح قرآن غير از اين حرف است؛ 

 ملك خواسته است. خدا به طالوت سلطنت و ملك داد.
شود. اول شما  آوري بكنيم خيلي مي بهر حال اگر بخواهيم اينها را جمع». زادته في العلم و الجسم«گويد  مي

بايد بياييد آن طرف اثبات كنيد كه اين دست علمايي كه حامي جباران بودند چه كساني بودند؟ بعد مرتبًا 
 آوردند شما هم دليل فلسفي بياوريد. بياييد در فالسفه، كه باز آنها كه دليل فلسفي مي

گويد حكومت ندارد. يا اصالً ادعاي دين اولويت بر  ن واقعاً ميبعد بايد بياييد سراغ اينكه مثالً ببينيد آيا دي
الست اولي به «گوييد صحبت از اينكه  مردم هست، در حتي بر انفس آنها، اين مالكيتي را كه شما مي
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اولويت! هم خدا » النبي اولي بالمومنين من انفسهم«آيا من بر تصرف در نفس شما اولي نيستم؟ » انفسكم

هم جعل خدا داريم، هم اقرار گرفتن از مردم داريم به اولويت. اصالً معني بيعت اين نيست كه كند،  بيان مي
كنند به اينكه جانشان در اختيار اوست. شما روي  كنند، اعتراف مي كنيم. اعالن مي بگويند ما تو را انتخاب مي

كنيد و مالكيت مشاعي كه آنها  بحث» ان اهللا اشتري من المومنين انفسهم بان لهم الجنه«لغت بيعت، بايعه 
هست؟! خريد و فروش براي آخرت هست؟! » بأن لهم الجنه«گويند را به باد مسخره بگيريد، اين مالكيت  مي

اين را مسخره كنيد، آن وقت گاهي هم مسخره را نيش دار بزنيد، يعني او را آيه. .. زاده خطاب بكنيد، بگوييد 
ان اهللا اشتري من «كرد، به گوشتان نخورده است؟!  كه پدرتان تالوت ميكه شما الاقل يك بار اين ايات را 

اي  اصالً معناي ايمان، معناي اين مسئله» آمنوا». «المومنين به انفهسم و اموالهم جاهدوا و بانفسهم و اموالهم
» الموت فتمنوا«گويند كارهاي ما درست هست،  گويد اينها مي گويد. مي كه خداوند متعال درباره يهود مي

گويد. شما اصالً از اول تا آخر قرآن  گويد؟ درباره روابط اجتماعي مي مرگ است، اينها را درباره چه چيزي مي
سير نفي را اول آغاز بكنيد، سير دوم كه اثبات آن است، كه بخواهيم بگوييم كه حكومت در دين است، 

آيد،  اصالً كلمه باطل در مشاع نمي» بالباطلال تاكلوا بينكم امواالكم «سراسر قرآن اين را نشان بدهيد. 
گويد. قمار و ربا كه باطل نيست، طرفين راضي هستند. يعني روابط اجتماعي كه طرفين  اي كه آقا مي اشاعه

شود  گويد. يعني اينكه پر مي و امثال ذلك مي» بطونه النار«و » ساء السبيل«راضي باشند شرع برايش حكم 
بگوييد كسي كه يك بار آيه قرآن را تالوت كرده باشد برايش «باد استهزا گرفت  ايشان رامسخره كرد و به

 آيد، دين مدعي حكومت است.  كافي است كه متوجه باشد كه حكومت از دين بر مي
 گويند؟ س) چرا حاج آقا همه فقها اين را نمي

ورد نداريم كه به جعل شناسند، يك م ج) نه، خوب عنايت كنيد، فقها حكومت را ديگر به جعل مردم نمي
ها. كاري نداريم كه بگوييد در دوران غيبت مال فقيه هست يا نه، مال كسي هست،  مردم بشناسد، اال سني

چي هست، آن را من كاري ندارم، اصل اينكه حكومت، مردمي هست و براي دنياست؟ يا حكومت خدايي 
در بزرگ نيست كه بتواند از پس آن هست و پيغمبر نائبش هست. امام هم نائبش هست. آقا غلط آن ق
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ها را  ها چنين راي دارند كه راي مردم هست. آن وقت شما در زمان خودش آراي سني بربيايد. منحصراً سني

آوريد. اصالً عدليه كه ما هستيم، در مقابل آن  اي كه شيعه دارد را در مقابل آنها مي آوريد و تخطئه خوب مي
 كنيم. مقابل كتابهاي مرجع استفاده ميهاي مرجع هم  چه هست؟ از كتاب

 س) يعني در اين مرتبه اصًال الزم نيست بحث واليت فقيه شود؟
گردد به كمال مطلق و اينكه آيا خدا شارع است يا  ج) اصالً، مرتبه اول اين است كه پايه عدل و ظلم بر مي

مطلقاً در روابط اجتماعي استغناي كنند يا خدا؟ به عبارت ديگر  مردم شارع هستند؟ مردم راهش را معين مي
 از وحي است يا اينكه براي آوردن راه زندگي دين حاكم است؟

 حجت االسالم نصرتي) تصريح دارد كه استغنا هست؟
 ج) ال حول و ال قوه اال باهللا علي العظيم.

مباني كه از تواند [؟] يعني ديگر با اين  س) [؟] يعني عقل محض، عقل مستقل، امور اجتماعي را خودش مي
آن اول تا آخر چيديم ديگر بحث [؟] بحث اصالت وجود و ماهيت ارتباط هست و بايد اينها همه نظري و عقل 

ها و مقدمات را بيان كرده است تا اين نتيجه را بگيرد كه وظيفه عقل مستقل و  عملي است. همه اين پايه
 عقل نظري است.

 ج) مستقل از شرع. راهي براي آن نسيت.
ساجدي) در بخش اول كه بنا هست به لحاظ اثر پاسخ بدهيم و تاريخچه اين فكر را در بياوريم، به  آقاي

 خصوص زماني كه بحث تاريخ
 ج) مباني فكر را، به عبارت ديگر اگر تاريخي اش

 س) اين مباني تاريخي است.
 ج) بله مباني تاريخي هست، مباني تاريخي و تحوالت آن.

هاي تاريخي و سوابق تاريخي آن را در بياوريم، عمده بحث كه در اينجا بايد روشن شود اين است  س) ريشه
 اند؟  يابي تاريخي كنيم، كه ببينيم در تاريخ چه گفته خواهيم ريشه كه ما چه حرفي را مي
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آنهايي كه به عقال بر  گردد به عقال؟ گردد به انبيا يا بر مي ج) عدل و ظلم، اينكه تعريف عدل و ظلم بر مي

گردانند ْآمدند كنار دست سالطين نشستند، هر گاه خواستند از دين هم دم بزنند، اصرار داشتند بگويند  مي
 گوييم. زند كه ما مي كه دين هم همين حرف را مي

خواهد بگويد همه  س) اينجا چون دعوا روي بحث حكومت هست و خالصه آخر حرف ايشان اين است كه مي
ها بشري هستند و اصالً ما حكومت الهي نداريم، پس همه حاكمان وكيل مردم و منتخبين مردم  تحكوم

توانند اين وكيل را عزل كنند. حال اين حرف چقدر سابقه تاريخي  هستند، لذا هر وقت مردم نخواستند مي
رباري هم طرح كردند و دانستيم يك نقطه نظر آن طرف مسئله بود كه معموالً علما د دارد؟ ما تا آنجا كه مي

ها الهي هستند، خواه دست پيامبران باشند، خواه دست  آن اين بود كه ـ نقطه مقابل اين ـ همه حكومت
محمد رضا پهلوي باشد، كه سايه خداست بر زمين. يعني علماء تئوري مقابل اين مسئله را دارند طرح مي 

ردي كه االن ظالم هست و دارد بر مردم حكومت كنند. يعني همه علماي درباري سعي كردند بگويند اين ف
ها خدايي  كند، نماينده خدا بر روي زمين است و لذا بايد همه از او تبعيت كنيد. نيامدند بگويند، حكومت مي

نيست، اين هم نماينده و وكيل شماست و هر چه گفت بايد گوش بدهيد. گفتند كه اصالً اين ربطي به شما 
خبائثي كه دارد،نماينده خداوند هست، نماينده پيامبران دين هست و از طرف خدا  ندارد، اين فرد با همه

تعيين شده است. ما در تاريخ خدايگان آريامهر داشتيم، در زمان خودمان، تا سايه خدا تا چيزهاي ديگر كه 
ها همين  در طول تاريخ گفتند و اتفاقاً در اين قسمت كه سابقه خيلي طوالني و عميق دارد. در هخامنشي

ها هم به شكلي اين قضايا بوده است. اين ريشه تاريخي طوالني دارد كه  تعبير وجود داشته است، در زرتشت
توانيد كاري بكنيد.  ها همه الهي است و اين هم نماينده خداست، لذا شما نمي گفتند حكومت به هر حال مي

 اين نكته ظاهراً نقطه مقابل است.
 گوييد. مين نكته را كه ميج) نه چند تا فرض هست، ه

ها يا الهي و يا بشري است، يعني حكومت امريكا را كه ما  س) يك شكل آن همان تئوري است كه حكومت
 دانيم. الهي نمي
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خواهم از حضورتان، يك تعريف از حكومت داريم كه مال تصوف است. تعريف حكومت در  ج) معذرت مي

چهار هزار سال قبل كه بخواهيد سير كنيد تا اشكال مختلفي  تصوف، دقيقاً همين است. از تصوف هند حدود
 گويند السلطان ظل اهللا!  كه در احياناً در بعضي از متدين رسوخ كرده تا برسد به حاال مي

كنند. اين اخيرشان است، باالتر هم كه برويد باز  به عبارت ديگر ظهورات عالم را مظاهر حضرت حق ذكر مي
دانند، سلطان  مار و عقرب و شير و سبوع و كبوتر، همه اينها را مظهر حق مي هر چيزي را حتي گزندگي

بينند و همه عقال  دانند. در مقابل اينها حكما هستند كه جمهوريت افالطون را كه مي قدرت را هم مظهر مي
سبت تا بيايد پايين، همه مدعي هستند كه خير، پذيرش عمومي مردم هست، حتي همين طايفه دوم و عقال ن

شويد، اين امر بدون  شده و رئيس قوم مي به سالطين سعي دارند. به سالطين بگويند اينكه شما پيروز مي
اعالن وفاداري يك عده نسبت به شما امكان پذير نيست. هر وقت هم نافرماني عمومي پيدا شد، شما 

گويند فطرت و  هست. مي گويند طبع مقتداي وضع كنند و مي شكنيد. آن وقت قواعدي هم برايش ذكر مي مي
گويند هرگاه سلطان  شكند. مي سرشت بر قرارداد حاكم هست و اگر قرارداد اجتماعي نقيض فطرت شد، مي

خورد. بعد تمام سير  شود و سلطان زمين مي قرارهايي گذاشت كه آن قرار نساخت، نافرماني عمومي آغاز مي
 گويند سير دوم ايشان ميآنها هم اين است كه روي همين دموكراسي بياورند كه 

 س) بعد ما در تاريخ علما درباري هم داريم كه تابع اين مبنا هستند؟
كنند كه [...] مردم  ج) بله ! علما درباري كه از نظر استداللي حكيم ونويسنده بودند [...] كه زياد هم سعي مي

ها همين را دارند تمام  سني خواهند. شما يك اشاعره داريد يك مفوضه مفوضه، بيشتر االن ايشان را مي
خواهند تمام بكنند. يعني هم تصوف را از هند آوردند هم  خواهد، مي گويند خير خدا مي كنند. اشاعره مي مي

 آوريد.  فالسفه را از يونان. آن وقت هر دو مشرب هم ثنا خوان دربار شدند. دو مشرب و دو محور را مي
دهيد كه اينها مقابله انبيا بودند. اين  تفاده كرده است. نشان هم ميبه نظر بنده ايشان از هر دو محور هم اس

شود  آوريد، يعني دين ساختگي شيطان ميشود تصوف. عقل ساختگي شيطان هم مي دو محوري را كه مي
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خواهند. هيچ كدامشان تابعيت از  كردند. هر دو آنها استغناي از وحي را مي اي كه اينطوري بحث مي فالسفه

 دارند. وحي را ن
هاي  هاي آنها را بياوريد و حرف توانيد درهر سده كتابها و بحث آوريد و خيلي قوي هم مي اين دو محور را مي

آنها را بيان كنيد. بعد هم بگوييد كه حاال جنابعالي هستيد و وضع فعلي سازمان ملل، حمله كنيد. شنيدم كه 
شود هستيد. اين چيزي  هايي كه در عالم ميشما مصحح كشتار بوسني هرزگوين هستيد، شما مصحح غصب 

شويد آنها را در هم  گوييد نسبت به شرع بديش بيشتر از خوبي هست، آنها بديش كمتر است. مي كه شما مي
 كوبيد.

بهرحال به نظر بنده كار را سنگين گرفتن به ميزاني كه طرح برنامه خوب نوشته بشود، قرارداد حسابي روي 
توانند باشما كار بكنند شناسايي بشود و خالصه اگر اگر يك طرح جامع براي  كه ميآن بسته شود، مراكزي 

اي در حدي كاري كه  توان در همين دو سطح آن را نوشت، يك چيز كوچك و ساده آن نوشته شود، مي
شود. تر ارائه  تر و قوي دوستان بتوانند در كتابخانه آقاي نجفي به انجام رسانند. يك كاري هم بصورت مبسوط

ها سريعتر به نتيجه رسيد، يعني بين آنها كد پيدا كرد و جوع  توان از برخي كتاب كنم مي ضمناً من گمان مي
كرد از جمله كتاب اسرار العقائد است كه در هر فصلي كه رسيده اشاره به مثال وضع زندگي آن طايفه كرده 

 يل را هم آورده است.است. از جمله طايفه يهود و نصاري و احياناً عباراتي از انج
 آقاي ساجدي) مال ابوي شما هست؟

 ج) مال جد من است.
س) پس بحث اين است انشاء اهللا، يعني اگر بخواهيم شاكله كلي آن دستمان بيايد يك بحث اين است كه 

 گذاريم تبيين آثار ـ حاال با هر تعبيري ـ استداللها و كار آقاي حائري  اولين فصل كه مي
 شود. حرف ايشان چه مي ج) يعني عصاره

س) نتيجه اين بحث چيست و بنفع كيست؟ اين يك بحث هست كه ما خوب تبيين كنيم كه ايشان طرفدار 
زند اين آثار را دارد كه حمايت از  اين نظريه است كه حكومت بشري هست و وقتي هم كه اين حرف را مي
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عي دانستن، اين يك بحث هست. اينكه شود و حق جلوه دادن محكومت مظلومين و واق ظلم و ظالمين مي

زنيد چه  هاي عيني آن هم اورده شود كه شما وقتي كه اين حرف را مي فرماييد نمود حاال به تعبيري كه مي
 شود؟ كسي خوشحال مي

شود در همين مورد مطلب نوشت كه بطور مستقيم و يا غير مستقيم ايشان را  ج) به اندازه يك جلد كتاب مي
ر بدهيد. نتيجه حرف سروش هم همين است. يعني به عبارت ديگر وضع فعلي دنيا را امضا مورد حمله قرا

 كردن.
خواهيم تاريخي كنيم، بگوييم همه كساني كه آمدند  س) اين يك بحث. بعد در فصل بعدي اين است كه مي

ا دو دسته هستند، ه ها، يعني ظلم حمايت كردند، حاميان ظلم بودند و علماي درباري بودند. اين و از حكومت
 يا كساني هستند كه آمدند گفتند حكومت در هر حكومت الهي هست

 شوند، علما روحي كه زير پرورش انبيا نيستند رياضاتي هم كشيدند، ادراكات احيانا ج) اينها علماي روحي مي
ند و سعي دانست دانستند، اگر بيش از اين نمي س) نهايتا همه اينها سالطين را حداقل آن ظل اهللا مي

ها را براي مردم توجيه كنند كه تابعيتشان را بتوانند، زمينه حاكميت آنها را فراهم  كردند اين حكومت مي
 هايي برايش آورد. شود نمونه ها يك دسته كه مي كنند. اين

 خواهم ج) يك لحظه معذرت مي
كه ازابتدا از افالطون و س) بعد بگوييم كه يك دسته ديگر هستند كه اين دسته هم عمدتاً حكما بودند 

هاي الهي را نفي كنند و بگويند  نظريه افالطوني آغاز شد. مثالً آمده تا [؟] دائماً تالش كردند كه حكومت
باشد بعد برويم در  مبناي هر چه حكومت هست بشري است و مبناي حكومت پذيرش مقبوليت عامه مي

 .شود تاريخ اينها را بياوريم. اين شاكله كلي بحث مي
را بسيار قرص هم در مباني » ما انزل اهللا«ج) در مقابل اينها شيعه را ذكر كنيد، كه تعبد نسبت به انيبا و 

بودند، اوالً كه به عدل را جز اركان اعقتاشان آورند و بنابراين نسبت دادن ظلم را به خداي متعال يا به دين او 
كردند،  م عدليه نسبت به سالطين ظلم حداكثر تقيه ميممنوع دانستند. ثانياً در تمام فصول تاريخ كه بيايي
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گفتند اين مشروع هست و در آخرت مواخذ نيست. آنجايي  كردند. يعني هيچ وقت نمي هيچ وقت امضا نمي

كردند ولكن در عين حال شهيدين را ذكر كنيد. اصالً علت شهادت شهيدين  كردند، تقيه مي كه سكوت مي
 بودند، چرا شهيدشان كردند؟چيست؟ اگر مخالف با حكومت ن

رويد تا به علما شيعه برسيد. اصالً به تندي مورد حمله قرار دهيد. كه مثالً عالم شيعه مثل شيخ  بعد پيش مي
گويد روزي كه در  كند؟ مي انصاري. ببينيد شيخ انصاري درباره سلطنت جائر چقدر مذمت در مكاسب ذكر مي

گويد  و در آتش بيافكنند آن وقت آن روز مي» ثم يرمي الي النار«دهند  قيامت ظالم را در تابوتي از آتش قرار
الق به دواتاً «گويد كه  گويند كه اعوان ظلمه چه كساني هستند؟ مي مي» الظلمه و اعوان الظلمه«كه اين 

اس گويد آيا خياطي كه لب اي را برايش بسته باشد. بعد مي قلمي كه در جوهر براي او زده باشد يا سر كيسه
 شود جز اعوان يا نه؟ دوزد، اين مي براي ظالم براي نوكران ظالم مي

فروشد جز اعوان ظلمه است. اين قسمت  گويد اينكه خودش ظالم است، آن كسي كه نخ به او مي ايشان مي
ت توانيد دنبال كنيد كه اينها در زمان تقيه و عدم قول به قيام و به دس اعوان ظلمه را در تمام فقه شيعه مي

 ها دادند؛ گرفتن حكومت هم، همه راي به باطل بودن حكومت جائر
فرمايد يعني در آخرت معذور هست.  يكدانه نگفتند كه در آخرت معذور است، اين صحبتي كه ايشان مي

يعني اگر بنده در گوش كسي زدم در آخرت از من حساب كشي كنند ولي اگر فرمان قتلي را دادم كه مثالً 
ز شيعه را در ايران بدست عوامل صدام شهيد شد، صدام بگويد كه ما در آن قسمت كه عقالً هزار نفر ا ٢٠٠

ام در گوشي يا لگد زده باشم، اينجا يكي دو روز  اين كار كرديم معذور هستيم، حاال ببينيم كه اگر به پسرخاله
ر بدهيد. دو محور قرار نگهم داريد. اين را بايد خوب مسخره كرد. اينجا سه محور را روبروي همديگر قرا

ي  هاي ظلم در تاريخ. يك محور هم محوري كه خط انبيا بود و مقابله با ظلم كردن و حمله بدهيد مصحح
 علوم انبيا كه بعد از ائمه طاهرين فقها باشند كه اينها هم هيچ وقت مصحح ظلم نبودند.

تند، بقدر توانشان در تعبد به عقل تالش س) اينها اگر توانستند، حكومت را خود بعهده گرفتند و اگر نتوانس
 كردند.
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ج) مثل خواجه نصيرالدين طوسي كه توانسته هالكوه خان مغول را ، يعني مرقوم بفرماييد كه در آنجايي كه 
در نهايت عسرت بودند، هيچ بسط يد نداشتند. در تمام كتابهايشان يك جام نيامدند مصحح ظلم بشوند و 

 حتي معذور هست را نگفتند، چه رسد به اينكه بگويند عملش صحيح هست!بگويند ظالم معذور هست، 
س) وقتي خيلي گير كردند مرجعيت را درست كردند، اسم خودشان را گذاشتند مرجع، بعد گفتند اگر بعد از 

 اين خواستيد به دستگاه ظالم برويد، اجازه نداريد برويد مگر اجازه بگيريد و نانش حرام است.
زنند كه آيا اگر جائر هديه بدهد، اگر فالن بدهد آيا جايز  رد نان دستگاه ظلمه، آنجا كه استثنا ميج) اما در مو

توانيد بگوييد. آن وقت در فقه شيعه ايشان را اصال زير  هست يا جايز نيست؟ شما آنها را خيلي قرص مي
 سوال ببريد كه 

 دانستيد؟ كومت شيعه نميس) يعني واقعا حضرت عالي در زمان حكومت جور، مرجعيت را ح
كند از  برد، اين سوالي كه كسروي مي ج) مرجعيت اين نكته است كه حقانيت حكومت ظالم را زير سوال مي

گويند كه دولت اول  دانيد ايشان مي دهند كه شما دولت را باطل و غاصب مي مرحوم والد، ايشان جواب مي
صوم است، بعد مال ولي فقيه است. ولي فقيه حق نصب مال خداست، بعد مال پيغمبر است، بعد مال امام مع

 كنيم. گويد ما در مشروطه دولت را نصب كرديم هر وقت هم بخواهد تخلف كند عزل مي دارد. بعد مي
 س) آنكه جواب كسروي بوده

 توانيم نصب كنيم، اگر براي ما مقدور نباشد كه عادل را نصب كنيم. گويند فاسق را مي ج) آن وقت مي
بهرحال بحث بحث حكومت و مرجع هست، يعني حكومت اصلي مال ماست اگر خواستيم به كسي س) 

شود كه يك حسن ديگر هم دارد كه ما جاي انداختيم  دهيم. اين طوري مي دهيم، اگر نخواستيم هم نمي مي
 بعدا موضوعيت كه در حال حاضر [؟] داشتيم چون مرجع ما رهبر است.

 زنند. نصب كرديم. اين طوري حرف نميگويند ما  ج) نه، اينها مي
كرده،  س) عيب ندارد، بگويند. ولي اگر پذيرفتند كه مرجعيت همان رهبري بوده است فقط اسمش فرق مي

 مرجعيت رهبري در زمان عدم بسط يد است.
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ج) آن وقت قسمت ديگري كه بعد از اين قسمت بايد تمام شود، همان برگشتن به اين است كه اگر واقعاً 

خرم، چگونه  تواند بگويد جان مومنين را به بهشت مي ن سرپرستي تكامل را نداشته باشد، چطوري ميدي
گويد بياييد در اين راه تالش كنيد؟ آن وقت سبحان اله در تمام مدت ظهور اسالم در ده  دهد؟ مي وعده مي

حكومت كاري ندارد.  خواهد باشد كه بگويد كه دين به جنگ شده است! اين چقدر آدم احمقي مي ٨٠سال 
خواستند بپذيرند كه شما  سال جنگ شده است. يعني آنها كه نمي ٨٠سر دين خدا و حاكميت دين خدا 

حاكم باشيد، نقل بيعت كه به ميان نبوده، كفار يك عده آدم بودند در مكه، يك عده آدم بودند در خيبر، يك 
آييم دعوا، ديگر از اين  گفتيد اگر نپذيريد مي خواستند حكومت شما شما كه مي عده آدم بودند، آنها نمي

گير هست در حرف زدنش. به نظر بنده واضحِ واضح است كه بايد  تر كه نداريم! اين بنده خدا خيلي قرص
 بدست و پا بيافتد.

هايي هم كه چيده براي آن غرضي كه دارد براي آن ديد  حجت االسالم نصرتي) اين استدالالت و برهان
 هاي  كند ايده رد حاال حكومت را نفي ميباطني كه دا

ج) مسأله ديگر اين است كه ايشان آمده از بين همه علما نراقي را انتخاب كرده است، چون نراقي در بعضي 
اش آرائش به تصوف نزديك است خواسته اصالً خودش را روبروي علما حوزه قرار  هاي دوره جواني از كتاب

 سينه مجتهدين و اينهاندهد، بالمره خواسته نيايد در 
آقاي ساجدي) خواسته روبروي امام بايستد، كسي كه جز امام از حكومت اسالمي حرف نزده است، صريح 

 مگر كسي حرفي زده
آيد همين بحث جائر را ذكر كند و بگويد شيخ انصاري، شهيد، صاحب جواهر، محقق و الي  ج) نه، اصالً نمي

 آخر همه رأيشان اينطوري است.
وم نيست خودش همين استنباط را داشته باشد. اگر شيطان هم جام آدم را به اين تناقض حرف آشنا س) معل

كنيد او اگر كه واقعاً پول نگرفته  زند. حضرت عالي داريد با يك ديد ديگر نگاه مي كند كه آدم حرف نمي
 د اينطوري باشد.آي باشد، ممكن است احساس كند كه كفار اخويش نسسته است كه البته من بنظرم نمي
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گيرد كه گاهي بالسان حمله  اي قرار مي شود كه آقاي شيخ مهدي جز فالسفه ج) نتيجه اين سه محور اين مي

كند به اينكه انبيا كل اديان الهي، دعوي اصالح  پردازد، اما توجه نمي به بخش تصوف به انكار حكومت مي
هاي زمان  بودند. هيچ كدام از اديان با امپراطوري جامعه را داشتند و با امپراطوريهاي خوشان هم در جنگ

 بردند. خود در صلح به سر نمي
اسرائيل واقع شده براي چه چيز بوده است؟ تا برسد به شهادت،  بعد هم كه مثالً شهادت انبيا كه به دست بني

د الشهدا (ع) گويند كه دين حكومت ندارد، به نظرشان حضرت سي اصالً سوال مهم اين است كه ايشان كه مي
كند، اين در  براي چه قيام كردند؟ اينكه ربطي نداشت مردم هم كه قبول كرده بودند. كه اينها را چه كار مي

 كند! پاسخگويي خيلي گير مي
گويد به اين دليل بود كه ديدند مردم از اين حق را كه دارند، دارند به بد  س) او حضرت سيد الشهدا را مي

 دهند. ميكسي، به آدم فاسدي 
 خواهند به كسي بدهند كه فاسد است. كنند؟ به شما چه ربطي دارد؟ مال خودشان است، مي ج) چرا دفاع مي

 سوخت كه دين از بين نرود، يك آدم سالمتري برسد  س) حضرت دلشان مي
يند گو خواهم اصالح در دين جدم بكنم. مي گويند قيام من براي اصالح در امت جدم، است، مي ج) حضرت مي

 خواهم مردم را از حيرت ضاللت نجات بدهم گويند مي ، مي»آن اآلمر بالمعروف و النهي عن المنكر«
 خواستند وكالت را به او بدهند. اند يزيد آدم خوبي است، مي س) خوب مردم فكر مي كرده

 
  
 



  
 

 فلسفه حكومت
 ٣/٥/٧٥تاريخ: 
٠٢٦٩ ٢٨٢٦ 

 
 

  ٥جلسه 
 

 دقيقه ٦٠ميرزايي 
حجت االسالم نصرتي: دوهفته گذشته چون كار بيروني داشتم نرسيدم، يك مطالعات اكتشافي كرديم روي 
اين قضيه كه حال و هواي بحث ديگران كه مثل او حرف زدند در چه فازي هست و مقاالت را يك مقدار 

 مطالعه كرديم.
 هستند كه مثل ايشان حرف زدند؟حجت االسالم و المسلمين حسيني: ديگران چه كساني 

 س) ديگران امثال سروش و حرف سروش بيشتر محور بحث قرار گرفته 
 اش شايد نباشد يا هست؟ ج) سروش كه به محكمي ايشان مطالعه

 س) او نيست، ولي خوب سر و صدايش بيشتر است يعني.
آيد  هست همين طور به نظر مي ج) بله او منبري هست اين آيت اهللا هست، اين سخنران هست و او آيت اهللا

 تر از آقاي حائري دارد؟ شناسيد يا اينكه مطلب قوي يا نه؟ يعني سروش را به عنوان خطيب، آقاي حائري مي
تر نيامده است به ميدان، يعني ايشان فقط در ثمره بحث آمده است، آقاي حائري  تر، قوي س) ندارد قوي

 اش كرده است در واقع. تئوريزه
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 شناسيد آقاي حائري است از نظر تحقيقات. ترين عنصري را كه باز مي قوي ج) پس شما

س) فعال بله. بعد اگر ما بخواهيم كه مشابهتي هم بين نظريات آقاي حائري و هم سنخ هايش با نظريات 
ها ايجاد كنيم، آنجا هم كه زياد هست يعني پوپرو ديگران، يعني همين حرفها را در نفي حكومت ديني،  غربي

 خيلي مفصل و مرتب و منظم آمدند گفتند يعني چيز جديد هم اينها خيلي نگفتند.
 ج) آن وقت پوپرو اينها هم رفتند داخل ريشه معقوليتش مثل آقاي حائري يا نه؟

 اش را. گويم براي اين است كه ايشان در هستي شناسي پايه زيرا اينكه مي
ره وجود صحبت كردن، بعد درباره بايد صحبت كردن، گذارد، هستي، بعدش اصل آوردن، يعني اول دربا مي

خواهيد حرف بزنيد،  بعد درباره حكومت صحبت كردن، اين سير منظمي هست و اين طرفش هم كه شما مي
اصالً معنا ندارد بحث واليت فقيه را كنيد جز اينكه از هست، روي معنايش تكليفش را اول با هست روشن 

كنيم، اين براي اينكه اثر  ية حكمت اين طرف االن ما فعالً روي آثار صحبت مياش اگر به پا كنيد، يعني پايه
اش در اين باشد، يعني بحث  رواني بگذارد روي مستمع، ولي اثر علمي بخواهيد بگذاريد، خوب بايد پايه

خودمان هم اساساً بر همين اساس هست كه ما سعي كرديم كه پايه بحث در بحث حركت باشد، نه اينكه 
امل. تكالم جامعه فرعي از بحث حركت هست و اين مهم هست شما خود هگل و ديگران هم همين طور، تك

كنند پايش در بحث حركت و هستي هست. اگر از آنجا بريده باشد،  بحث آنچه را كه درباره جامعه صحبت مي
ودن اين ساعت هم قطع باشد، هر استداللي را كه بياوريد قابل نقض كردن هست، يعني استدالل به خوب ب

اش را تمام كنيد، اگر بخواهيد بحث جان داشته  اگر بخواهيد بياوريد، بايد حتماً شما بتوانيد ريشه فلسفي
 رود. بله بفرماييد. آيد و مي باشد واال يك دور مي

شود، يعني فهرست براي  س) بعد سرانجام ديگر ما براي فهرست كتاب، البته فهرست كه به آن صورت نمي
ب تنظيم كرد، براي اينكه خوب حول و حوش مطلب هنوز خوب معلوم نيست. ولي يك سر فصلهايي كتا

شود ابتدائاً سرفصلي كه تنظيم كرديم، در قسمت اول قرار هست كه نظريات ايشان را بياوريم و  اجمالي مي
 گيري كنيم و بگوييم حرفهاي ايشان چه آثاري دارد. مطرح كنيم و نتيجه
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نظريات را مطرح كنيم و در يك بخش هم برسيم به اينكه يك تناظري ايجاد كنيم، بين حرفهاي ايشان 

آيند شبيه همين  هاي سلطه را، كه مي كنند، نظام هاي كساني كه لجستيك مي هاي آقاي حائري و گفته گفتار
رايي و اين گ زنند، كه دين ديگر به پايان رسيده است. عصر دين و اصول حرفها را، در رد حكومت ديني مي

اند كه خودشان را اداره  طور گرايشها به پايان رسيده است و مردم ديگر خودشان به اين بلوغ و لياقت رسيده
كنند، يك تناظري بين اين حرفها قرار بدهيم  كنند و مثل اين سردمداران امريكا و كساني كه حمايشتان مي

ال يا نتيجه بگيريم يا اينكه نتيجه را به خواننده و بگوييم اين حرف مشابهت با حرف ديگران دارد، لذا حا
 واگذار كنيم.

خواهيم از بعد آثار  رسد كه چون ما مي آقاي ساجدي: يعني من يك توضيحي خدمتتان عرض كنم بنظر مي
 را با مسئله برخورد كنيم به اصطالح خيلي. ..

 ج) الزم نيست داخل فلسفه 
از نظر نوشتن، ما فكر كرديم چطوري به اصطالح صغري و  س) از جهت تنوع موضوع امكان مانور نيست

كبراي مطب را بچينيم كه بتوان اين نتيجه را گرفت. حاال اين طوري بنظرمان رسيد اگر بتوانيم چكيده يك 
عنوان، يك خط داشته باشيم بگوييم خالصه و چكيده نظريات آقاي حائري را ملخص نظرياتشان، بعد در 

آيد نتايج را در بياوريم. بعد در قست بعدش بياييم  كه از اين مطالب چكيده بر مي كنارش بگوييم نتايجي
آنچه كه بعنوان نتيجه گفتيم شبيه آن را در حرفهاي معاندين بياوريم، كه مثال سران استكبار اين حرفها را 

 كنند.  زنند تئوريسينهايشان اين صحبت را مي مي
 ايشان شبيه آنها است.

ه اين حرف به نفع استكبار جهاني هست. حاال داخل خود همين هم شد سه فصل، به اين نتيجه بگيريم ك
شكلي كه عرض كردم سه قسمت شد. اما باز االن براي خودمان هم روشن نيست. به ايشان هم عرض كردم 

و نتايج  گوييم در حدي هست اين آثار دقت كنند باز به نتيجه نرسيدند، كه مثال ما وقتي كه آثار و نتايج مي
 شود.  صفحه درباره آن نوشت يا نه مخلوط مي ١٥كه بتوانيم يك بخش يا 
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بندي  يعني در نوشتن مشكلي كه داريم اين است كه اگر مطالب به اندازه كافي نباشند، ممكن است فصل

د، شو شود، يعني تفكيكي را كه كرديم بي معنا مي شويم، خراب مي كنيم. ولي در هر فصل دچار اختالل مي
اين يك مقدار دچار مشكل در اين قضيه هستيم. چون آخر قضيه از جهت خودمان آن مسئله كه روشن است 

گيرد كه واليت فقيه نداريم، طبيعتًا  اينكه بهرحال ايشان مجموعه اين استداللهايي كه كرده است نتيجه مي
 حكومت اسالمي نداريم.

خواهيم اين را تبديل كنيم، به يك مجموعه. اين يك  ما ميزند. حاال  و مثالً اين حرفي هست كه آمريكا مي
مقدار مشكل دارد ولي فعالً چيزي كه بنظرمان رسيده است اينكه اگر بتوانيم چكيده را به عنوان يك بخش 

ها و حكومت بعد بگوييم، از  بياوريم به عنوان چكيده نظريات ايشان، استنتاجات آقاي حائري يا كتاب حكمت
شود و در قمست سوم بياييم بگوييم كه شبيه اين نظريات را اين افراد  و نتايجي گرفت مي اين چه آثار

اي كه ايشان گرفته است دقيقاً همان نظرياتي هستند  ها را هم اينها كردند. پس نتيجه اند، اين صحبت داده
 كه آنها دارند و لذا يك حرف هست بعضي از اين سه تا مقدمه.

م سراغ اينكه اين آثار را دارد، بلكه بجاي اين مطلب بياييم بگوييم كه چكيده نظر آقاي ج) حاال اگر ما نيايي
صفحه آرا مثل  تا نيم  ١٠صفحه هم پنج تا يا  حائري مثالً شده يك پاراگراف، مشابه اين پنج سطر يا نيم 

زمان قبل هم همين ايشان را از آنهايي كه حامي حكومت ظلم هستند، در اين زمانه. بعد بگوييم حاال در 
 نظريات بوده است.

 س) آن يك بخش ديگر است
خواهيم اين بخش را بياوريم اول، اين بخش را ببريم تا جمهوريت افالطون، در مقابلش مظالم تاريخي  ج) مي

هايي كه از نظر مالي به مردم دنيا در طول  را بياييم از آثار اين بشماريم كه منفصل باشد از اين. بگوييم ظلم
تاريخ رفته است، ظلمهايي كه از نظر جاني به مردم دنيا رفته است، ظلمهايي كه از نظر عرضي به مردم دنيا 
رفته است، االن مظالمي كه در جهان وجود دارد، يعني فصل دوم فصل آثار مستقيم كارهاي اينها نباشد، 

 فصل بيان مظالم جاري در تاريخ باشد.
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 هايي در تاريخ.فصل دوم فصل مظالم تاريخ باشد. از يك حكومتفصل اول فصل حمايت اينها باشد 

 شود؟ آقاي افكاري: اين حمايت چطور اثبات مي
اش به دليل  ج) اين نظريه گفته كه انبيا نه. غير انبيا چه طوري حكومت كردند در دنيا؟ اين قضيه كه الزمه

گر شما اخالق را رهبريش را به انبيا تواند شود. ولكن ا منع خلو است، جامعه كه بدون حكومت واقع نمي
آورد. شما يك سلطان مهذب در كفر  ندهيد، اخالق در عالم به دست اهواء اگر سپرده شود چه چيزي را مي

اي ظلم است اگر در يك جهت زيبايي  كنيد. كفر ربطي ندارد به تهذيب اخالق. كفر حتماً بگونه پيدا نمي
هاي ديگر حتماً ظلم وجود دارد. براي  ها در بخش ثل كمونيستعدالت را پوشش كار خودش قرار بدهد م

اينكه بشر، تعريفتان از انسان اين است كه انسان داراي هوا و تقوي هست. هوايش بخواهد تقوي شود بايد 
 كند. روش تهذيبش را انبيا بياورند. هر كس ديگر روش تهذيبش را بياورد خرابش مي

 آورد. هست، روش متناسب با مرض خودش را مي آورد خودش مريض چون آنكه روش مي
شود قضيه را تمام كرد. من  ممكن است يك مرضي نداشته باشد. ولي مرض ديگري دارد، بدليل منع خلو مي

رسد و اال بگوييد كه آثار مثالً اقتصادي دنيا مربوط به  آيد كه راه ديگري تقريباً به ذهن من نمي بذهنم مي
به آقاي حائري دارد؟ بگوييد كه اخالق سرپرستي تكامل انسان و جامعه اگر  آقاي حائري هست چه ربطي

خواهد كند، هوي  كند. هوي وقتي تطبيق به مصداق مي بدست انبيا نباشد، تطبيق به مصداق، هوي مي
 تواند كه سالمتي ايجاد كند. تواند مسري كند، نمي بيماري است، بيماري خودش را، مي

هاي غير انبيا بررسي  تواند يك بخش باشد كه بگوييم حاال حكومت اين خودش مي آقاي ساجدي: بله البته
 هاي غير الهي حكومت

هاي حقوقي عالم را در مسئله مقابله با جرم  ج) يعني به عبارت ديگر ارتقا وجدان بشري كه اساس كل دادگاه
خالق اصالً زير سايه انبيا است. آن تواند كه از هوي پيدا شود كه ا كند، ارتقا وجدان بشري نمي را بررسي مي
تواند خودش بيمار باشد  خواهد مناسك برايش معين كند، مناسك چه فردي، چه اجتماعي، نمي كسي كه مي
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و مفروض ما اين است كه انسان منهاي انبيا بيمار است، سالمتي ندارد كه اين را به آثار ذكر كنيد، بگوييد 

 جود داشت، حكومت انبيا نبوده است كه حكومت هوا بود.هايي كه درعالم و اين بهرحال دوره
كند در ملت پاناما وارد شود، در ملت بوسني  كند، ايجاب مي اگر االن به اصطالح نفع آمريكا ايجاب مي

 اش اخالق امريكا هست ديگر. كند، اينها همه هرزگوين چه كند، يهوديها را چه طوري مسلط مي
باشد كه خيلي وارد اين شويم بگويندخوب حاال اين رد اين كتاب نيست  س) اينها فقط اشكالش شايد اين

 ديگر رد حكومتهاي غير الهي است.
 گويند يعني اين ج) نه ديگر دقيقًا بايد بگوييم اينكه مي
گويند كه حكومت  فرماييد كه بياييم بگوييم آقاي حائري نهايتش مي س) يعني حضرت عالي اين طوري مي

 ت ديني نداريم.الهي نداريم حكوم
 ج) خوب اگر حكومت ديني نداريم تكامل

س) پس معناي آن اين است كه اگر حكومت ديني نداريم، حكومت غير ديني داريم، حكومت غير ديني هم 
 اين مظالم را دارد.

 گذاريد، اين مظالم تاريخ بشر گيرد، افسار بشر را گردن خودش مي ج) يعني تكامل تاريخ را از دست انبيا مي
 كه پيدا است.

عليه وعلي «به نسبتي كه زير بار انبيا رفتند، توانستند به صالح برسند، به نستبي كه زير نظر عيسي بن مريم 
به نسبتي كه تسليم شدند به ايشان اخالق دارند، به نسبتي كه يعني » نبينا صلوات اهللا عليه علي معصومين

 الق دارند؟اصال به نستبي كه تحت انبيا نباشند يعني چه اخ
گري قوي و نشان دادن اينكه مظالم موجود جهان و ابزارهاي تحميل محروميت  يعني يك قلم انقالبي

سياسي، تحميل محروميت اقتصادي، تحميل محروميت فرهنگي، اينها به خاطر اين است كه بر اساس 
 پرروش انبيا اين ابزارها درست نشده است و تكامل پيدا نكرده است.
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ها را  ها را بنويسيد، ابزار محروميت چيزي اين ابزارها پيدا شده است؟ يعني خود آثار محروميت بر اساس چه

 بنويسيد، مباني اين ابزار را در تعريف كمال انسان و كمال جامعه.
شود. اينكه كسي بگويد انبيا هم كشت و كشتار بوده  آن وقت بگوييد كه اگر زير دست انبيا نباشد اين مي

پذيرد. وجود مبارك علي ابن ابي طالب (عليه افضل  اين حرفها بوده اين حرف را كسي از او نمي است و فالن
الصلوات المصلين) با آن قدرت بازو، با آن قدرت توانمندي كه خداي متعال به او اعطا كرده بود، اين با چه 

در كل تاريخ مورد ستايش  ها شواهدي هستند كه حكومت انبيا را واقعاً كند در زندگيش، اين رقم سلوك مي
 دهند. قرار مي

گيري ايشان سخن استكباري است و بنفع مستكبرين امروز  س) خوب اينكه صحبت ايشان و اين نوع تصميم
 شود اين را نبايد پر رنگ كنيم؟ تمام مي

ناي ديگري ندارد گويند انبيا نه، انبيا نه كه مع هايش را درست كنيم بعد بگوييم اينها مي ج) اول بايد هم پياله
بيند،  بينند االن از تاريخ االن آقاي حائري مي هاي بشري با آنچه را كه دارند مي جز اينكه يعني حكومت

 فهمند كه اگر اين نه يعني آنها. بيند مظالم آمريكا، مي مظالم آمريكا را، آقاي سروش مي
 آقاي افكار: حكومت متخصصين متدين چه اشكالي دارد؟

فرماييد كه اوالً خود متخصصين پرورش روحي ولو بصورت فردي تهذيب بدست انبيا  ن را ميج) معنايش اي
 پيدا كنند خيلي خوب حاال

 گويند. س) آقاي سروش و آقاي حائري حتماً همين طور مي
ج) اين فرض را هم يك فرضي هست كه خوب است اين را طرح كنيم. متخصصين يعني افرادي كه اطالعاتي 

گوييد كه  كنند، شما اخالقشان و تهذيبشان را مي كنند حكومت را اداره مي بوسيله آنها تدبير ميرا دارند كه 
شود بر داريم ببينيم آيا  از دين بگيرند خوب حاال وقتي اخالقشان را گرفتند يك قدم باالتري سوال مي

 اش را چه طوري بنويسند؟  تخصصشان را بر آيه
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خواهند توليد كنند براي يك كارآمدي، به كار  ر بگيرند يا وقتي كه ميخواهند تخصص را بكا يعني وقتي مي

اش  بگيرند، يعني اهداف برنامه را بنويسند؟ براي كارآمدي توليد كنند يعني طرح تحقيقاتي بنويسند، بر آيه
 را متناسب با پرورش انبيا بنويسند يا متناسب با تمايالت و خواستها بنويسند كدامش است؟

 شود ه بشر يك نيازهاي فطري و طبيعي دارد اينها هم بدست علم تامين ميس) باالخر
 گردد به همان نيازهايي كه همه ما داريم. اش هم بر مي اينها بر آيه

گردد، كه حاال خيلي  آيد يك مقداري اين بحث برمي س) يعني واقعش اين است كه اين حكومت بنظرم مي
گردد كساني كه در خود  اش به همين بحث برمي كارگزاران ريشهرقيقش مطرح شد در كارگزاران و در غير 

گفتند ما متخصص هستيم اما متدين هستيم ما بايد حكومت كنيم؛ يعني حرف  جامعه ما، متديني كه مي
هاي  هاي متديني هستند، آدم دهند اما آدم اساسي كارگزاران همين است، كه كارگزاران جامعه را توسعه مي

 دنياي خودشان باشند كساني هستند كه دنبال سعادتمند كردن جامعه سعادتمند هستند. نيستند كه دنبال
كارگزاران شعارش همين بود. حاال به حساب طبيعتاً آن جاهايي كه با احكام فقهي فردي تعارض و تضاد 

هند شراب د دهند شراب توليد شود اجازه نمي گيرند، يعني باالخره اجازه نمي دارد، آنجا را جلويش را مي
 خواري شود اينها درست است؟

 ج) چرا ندهند؟
 پذيرد. س) نه باالخره يك متدين اينها را نمي

 ج) نه ببينيد من سوال دارم
 س) اوال چه ربطي دارد به علم اداره حكومت و حكومت داري؟

نم؟ يك دهد چرا؟ من حق دارم سوال ك دهيد؟ اينكه يك متدين اجازه نمي ج) سوال من را چرا جواب نمي
 كند يعني؟ ؟ چه ضرري دارد به عرق  عده زيادي از بشر دارند عرق توليد مي

 خواهند بگويند مسلمان پذيرفته كه اين متناسب با تكاملش نيست. س) مي
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خورد االن اينكه به آن الكل  ج) چرا؟ تعريفتان از تكامل چه چيزي است؟ در فرانسه آدم هيچ مشروبي را نمي

 درصد تا برود باال. آنها عاقل هستند يا عاقل نيستند؟ ٢٠درصد و  ١٤از ده در صد و  اضافه كرده باشند،
س) آنها هم عاقل هستند. اگر ما زماني رسيديم به اينكه فقها گفتند كه آقا اين در صد از الكل هم اشكال 

 ندارد
نياز فطري را هم فطرت  ج) نه چه ربطي به فقها دارد؟ بنا شد كه شما نياز طبيعي و فطري را جواب بدهيد.

 فهمند اين ديگر چه فطرتي است. گوييد نمي يك ميليارد [انسان را] مي
 خواهم از ديد يك مسلمان متخصص دفاع كنيم. س) نه ببنيد حاج آقا من مي
 گوييد يك ميليارد نفر درك فطري ندارد؟ كنيم كه تعريف كمال اجتماعي را مي ج) ما دقيقاً داريم سوال مي

 ندارد.س) بله 
 ج) يك ميليارد درك فطري ندارد!!؟

 س) نه ندارد.
 ج) خوب پس اين محل نزاع شد كه درك از فطرت و كمال چه چيزي است؟

 س) خوب باالخره ما هم پذيرفتيم.
تا مهره  ٢٠ج) نه ببينيد اصالً صحبت من اين است كه توسعة اجتماعي به اينكه آچار بكس را من با با 

اين نيست. جوابش اين است كه ربط اين آچار و بكس به كمال چه چيزي است؟  درست كنم نيست جوابش
اش سوال شود،  ترين حيله ابليس اين است، كه نگذارد مطلب بيخ پيدا كند ريشه آيد كه قديمي بنظرم مي

كنيد چه كار داريد كه موجدش چه كسي است، بگوييد حركت وجود دارد، قانون  گويد بحث حركت مي مي
 ا پيدا كنيد. ديگر موجد حركت چه چيزي است؟نسبيت ر

حركت ذات ماده است. بحث در اينكه حاال اگر بخواهيد برويد سراغ اينكه وجدش به چه چيزي از وجود 
افتيد. ما هم تعريف مان از كمال و تكامل و سرپرستي كمال، اگر مال  گردد. داخل درد سر مي حركت بر مي

 تواند رهبري تكامل را داشته باشد. كسي كه رهبري ديني را دارد، ميخداست، خدا هم مال دين است. آن 
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 س) نه كمال، كمال فردي است.

 پسنديد؟ پسندد و شما نمي ج) نه سوال من اين است كه عرق را چرا فطرت عالم مي
 س) خدا يك راهي قرار داده است براي كمال فردي آدمها و گفته عرق نبايد بخوريد.

جنگد، اين راه ضد فطرت است. من مدعي اين  اين است كه اين راه با فطرت دارد ميج) نه ببينيد سوال 
 گويم اين راه، عرق نخوريد، اين ضد فطرت است. شوم مي مي

معناي فطرت را يك كارش نكنيد كه من بلد نباشم گيج شوم. مگر فطرت غرضتان اين نيست كه ظهور در 
 كند فطرت چه چيزي هست؟ ميل پيدا مي

 فطرت انساني، نه فطرتي كه به خالف كشيده شده است.س) نه 
ج) اي بابا! اين ديگر چه رقم قضاوت كردن در مقابل مردم دنيا هست!! يعني كارشناسي شما اين است كه 

 گوييد تدبير را خوب بلد هست!! بگوييد اروپا كه مترقي هست، توسعه يافته است و مي
 و در يك ابعادي به انحراف رفتند.س) در يك ابعادي واقعا خوب تدبير كردند 

 كنيد. ج) عجب حرفي هست!! اين چه قضاوتي كه شما مي
 س) در راهي كه انبيا مشخص كردند، نرفتند.

ج) نه اين معنايش اين است كه شما بنا شد كه بياييد عاقالنه فكر كنيد عاقالنه فكر كردن معنايش اين است 
 كه دست از تعصبات مذهبي برداريد.

 زنيم. داريم. ما به عنوان يك مسلمان داريم حرف مي ما دست از تعصبات مذهبي برنميس) نه 
اول تاريخ تا حاال » التايا و التي«ج) راندمان كار اين شده كه آنها توانستند دنيا اداره كنند شما تازه بعد از 

ا با ضرب و زور با ضر سيلي ميليوني ر ٦٠ترين پيغمبران هم آمدند. حاال تازه يك كشور  پيغمبران آمدند قوي
گوييد بايد با همين تدبيري كه آنها درست كردند اداره كنيم. ولي  كنيد بعد مي هم صورت خودتان سرخ مي

اند به تكنيكشان نظام دادن به  حاصل كار آنها اينكه در دنيا مسلط بودند. االن حرفشان را تئوريزه كرده
 اند. فرستادهحضورتان كه عرض كنم فيبر نوري به آسمان 
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اند عقب مانده شدند. اما آنها در يك ابعاد  ها استفاده نكرده س) خوب مسلمانان هم به دليل اينكه از همين

 ديگر انحراف پيدا كردند.
ها نتوانستند. اين ديگر چه  ج) نه آنها فطرتشان كج بود، كه توانستند فيبر نوري درست كنند، فطرت راست

 ا براي من تمام كنيد تا من ببينم كه از كجا بايد حركت كنم.رقمي هست!!؟ معناي كمال ر
 س) كمال، حتماً كمال فردي است.

آيد ديدني ما آن روز  ج) اگر كمال فري باشد كه آقا سيد كمال جلوي ما هست!! وقتي آقاي عدالت گاهي مي
 آمده بود گفتم هر كس شما را نداشته باشد تقليد از اوصاف جايز نيست.

 ي: نامشان آقاي عدالت استآقاي ساجد
تواند چهار تا زن بگيرد، هر كس شما را  ج) تقليد از اوصاف جايز نيست، هر كه شما را نداشته باشد نمي

خواهم ببينم  تواند باشد حاال من مي نداشته باشد شهادتش براي طالق درست نيست. امام جماعت هم نمي
 خوريم. فطرت يعني چه؟  اين اسم و عناوين مطالب را كه ما فريبش را نمي

گوييد آب خواستن فطري  فطرت بايد ظهور داشته باشد. مگر ظهورش در اميال احساس نياز نيست؟ مگر نمي
گوييد فطري است. نظامات پيروز،  گويم نظامات و روابط اجتماعي خواستن هم، شما مي است؟ من هم مي

كار آمد بودن، تطابق بيشترش به فطرت هست. اين نظامات توانمند، نظامات مقتدر، عالمت راندمان داشتن، 
شود؟ يك شاخصه بگذاريد، بگوييد آقا با  عالمت چه چيز است؟ آقا تطابق به فطرت با چه چيزي شناخته مي

 رسيم. ربط يك رابطه انساني. .. اين شاخصه به فطرت مي
 هايي كه در دينمان براي فطرت داريم. س) همان مالك

 ا كه دست كشيديد از نيازهاي بشري!ج) خدا رحمتت كند شم
 س) نه نياز بشري نيست.

ج) نه ببينيد فطرت با شاخصه نياز و با قانون محاسبه راندمان و باال بردن قدرت عمل. با اين شناخته 
بيند. سرشت، بافت، حاال چه طوري، كجا  شود. فطرت يك چيز مجمل است. يك طوري كه آدم آن را نمي مي



٨٨   ······························································································································································   
گويم اين جعبه هر چه كه هست، يك راندماني  آيم مي رشت كجاست بافت كجاست؟ ميپپيدايش كنم كه س

گويم اين راندمان منصوب به اين چيزي است كه در اين هست. اينكه  كنم، مي دارد. يك شاخصه درست مي
گوييد داخل چيزي هست بنام  گوييم نيازهاي فطري، يك جعبه در بسته مي گوييم، نياز را مي سرشت را مي

 شود.  هايي مي ها و عمل نيازها فطري علت و باعث يك گونه رفتارها و حركت
بندي كنيد، بگوييد كه خوب حاال اين فطرت پيروز است،  ها را بايد شما به يك صورتي شاخصه اين عمل

فطرت تكامل يافته اين است، فطرت تكامل يافته با فطرت ناقص، فطرت كج با فطرت راست، فطرتي كه 
كنيد؟ آن شاخصه  اي تعريفش مي تواند. با چه شاخصه زير مبناي تكامل تاريخ شود، با فطرتي كه نمي تواند مي

 كند كه چه كسي رئيس باشد. معين مي
 كند. س) نه آن لزوماً مشخص نمي

تواند كاملتر  اي داريم اينجا داخل آن يك علت حركتي است. علت حركتش مي ج) گر گفتيد ما يك جعبه
ي همان اثرِ اين نيست. سبحان اهللا اينكه  تر شود. براي به قوت رساندن، شاخصه تواند قوي ن ميشود. يعني اي

 ما بايد كارشناسي را بياييم پيش شما بخوانيم يك دروه ايي!!
شود حاال در ديد  شوم اين است كه تكامل انساني لزوماً آن چيزي كه مطرح مي س) من چيزي كه متوجه مي

شود اين است كه تكامل  اكثر قريب به اتفاق دانشگاهيان. آن چيزي كه مطرح مي آقاي سروش و در ديد
 اجتماعي لزوماً

 س) اگر تمام كرديم
شود. ما يك بقالي را بياوريم. بگويد هندسه با حساب ربطي  خواهم بگويم اين تمام نشدنش مي ج) نه مي

 ندارد
 .ها است ي دانشگاهي س) آخر اينكه بقال نيست اين حرف همه

گويند بايد براي تخلف اجتماعي جرم بريد، مجازات كرد، مگر ارتقا وجدان  ج) اجازه بفرماييد آنجايي كه مي
اي پيدا كرده  گويند يك آدمي در يك فشاري قرار گرفته است يك عقده كنند دفاع از آن مي اجتماعي نمي
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گيريد كتك بزنيد، زندان كنيد، گويند اين را ب است يك محروميتي، منشاء يك رفتاري شده است. بعد مي

گويند معالجه اوست اگر بگويند او مريض  گردد ـ نمي هاي دنيا روي چه قوانين كيفري مي حبس كنيد. حبس
گويند ببريد زندان. زندان يك جايي هست كه از  گويند بدهيد او راست روان شناس. مي است و معالجه او مي

گويند اين تاديب، اثر دارد روي توسعه امنيت اجتماعي.  مي اند. نظر اجتماعي براي متخلف درست كرده
 گوييم روي توسعه امنيت اجتماعي چگونه اثر دارد؟  مي
شود. اين دانشگاهي كه نتواند ارتباط  گوييد اخالق عمومي اصالح مي شود. مي گوييد ارتقا وجدان پيدا مي مي

تواند بگويد حكومت مظهر اراده عمومي هست و  بين تكامل فرد و وجدان عمومي را اثبات كند. چه طوري مي
» گوييم خواهم از حضورتان اين را حاال يواش در اتاق مي معذرت مي«براي اراده عمومي تكامل قائل شود. 

دانشگاهيان عموماً بي سواد هستند، اسمشان سواد دار هست محفوظاتي دارند. يعني آن محفوظات را هيچ 
در دانشگاه شايد مثل آقاي گلشني صد نفر پيدا شود. اگر دانشجو بخواهي كدامشان دركي از آن ندارند. 

هزار تا. يعني يك درصد شان درعلم خودشان مال  ١٠خواهيد حدود  نزديك يك ميليون. اگر استاد مي
 اند و نسخه تصديق گرفتند. اسمشان مال هست. هستند. حفظ كرده

 س) واقعا همين طوري است.
كرد به اينكه  گويند خدا آقا راستي را حفظ كند در نجف حمله مي ي با سواد نميج) در حوزه هم به منبر

آيد. به ما هم هر وقت با حاج آقا بخواهيم  گفت بي سواد در مي كسي روزنامه نويس شود و منبري شود. مي
منبري گوييم آقا  گوييد بياييد در امور اجرايي صحبت كند مي وقتي كه مي» خدا حفظش كند انشاء تعالي«

گوييم اجازه بدهيد ما مال شويم در مطلب منبري  شويم اين معنايش همان حرف خود ايشان هست. مي مي
 نشويم. 

هاي اجتماعي سر غرورهاي بيجا مطلب را هيچ دستشان  حاال اينها ازاول مشروطيت كه حساب كنيد، اعوجاج
ويسيد علما علم و اجتماع براي جامعه نويسند. شما دقت كنيد مطلب را برداريد بن نيست هر مطلبي را مي
 تكامل قائل هستند يا نه؟
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كنند ربطي به هم دارد  كنند نه فرد. اين را با تعريفي كه از كمال جامعه مي تعريفي را كه از كمال انسان مي

 يا ندارد.
شود  نويسند فقط توسعه كمي هست كه تعداد بلند گوي ما زياد اصالً معناي استراتژي توسعه را كه مي

كامپيوترمان زياد شود يا فالن، يا توسعه كيفي هم هست. توسعه كيفي كه هست، توسعه اقتصادي يا توسعه 
هاي اجتماعي عوض شود معنايش اين  هاي اجتماي هم بايد عوض شود. ساختار سياسي هم هست، ساختار

 است كه تعريف كمالش با اكمال ارتباط انسان رابطه پيدا كند.
دانيم از همديگر، اما عرض من اين است  خواهيم خود ما توضيح بدهيم اينها را جدا نمي مي س ) حاال وقتي

 هاي آقاي حائري  اگر ما بخواهيم به حساب آثار صحبت
ج) براي ما اين يقين است كه آرايي در اروپا و آمريكا االن كه ما خدمتتاان هستيم نظام جمهوري نظامي 

شود. اين نظام  عالم را بلكه دو سوم از عالم با نظام جمهوري اداره مي هست كه تقريباً بيش از نيمي از
حده، نظام جمهوري علي حده، مگر اينكه شما در تعريف تكامل يك كار  تواند بگويد فطرت علي جمهوري نمي

دهم جمهوري اسالمي ايران را كاري هم ندارم به  ديگر كنيد و اال من كارشناس متدين هستم. توسعه مي
شود يا  اي كه دين بدهد ربطي به كمال اجتماعي ندارد. اين كه نمي كند، شاخصه لي كه دين تعريف ميكما
گوييد تكامل جامعه تدبير را، تنظيم را، بهترش  گوييد منبع اين شاخصه چه چيزي است؟ يعني وقتي مي مي

 كنم. چيزي عرض مي اين قسمت خوب دقت كنيد چه خواهيد كنيد؟ آن وقت مثالً در  كنيم. چه كارش مي
تواند درك كند، كه ايران مثالً بدهكار نباشد، مثالً جنگل  اين عوامي صرف است كه تدبيرات جزئيه را مي

شمال هفت ميليون هكتار جنگل اصالح شود، معادل پول نفت هم در آمدش شود معادل چطور شود؟ اينها را 
جهاني ما برابر امريكا باشد، روي اين حساسيت  فهمد و روي اين حساسيت دارد. ولي روي اينكه مواضع مي

نداشته باشد اينكه نيروي انساني ما وضعيت روانيش چگونه بايد تكامل پيدا كند. جامعه بستر تكامل چه 
 خواهد برابر رذايل اخالق؟ خواهد يا نمي گيري مي چيزي است و موضع
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ز آن ندرام. خيلي عوامل ديگر هستند هاي خوبي شوند. اين ادراك ا مي گويد خوب نصيحتشان كنيم آدم

فهمد كه قدرت ايران در جنگ با ظلم هست. ولي  اينجايش واقعاً عوام هستند. يعني يك بسيجي خوب مي
 فهمند.  اند و نمي ها در محفوظاتي كه دارند گير افتاده ها بيچاره اين

شود. ما اگر بله بگوييم  خيلي خوب ميكنند كه مثالً ما اگر بله به آمريكا بگوييم، آن وقت وضعمان  خيال مي
شود. چون آنها منتظر بله هستند اگر بله  كه بايد مثل عربستان سعودي شويم. فقرمان از االن خيلي بدتر مي

 توانند اكتفا كنند. داديم كه به يك قدم اكتفا نخواهند كرد. نمي
ها، منطقي  مد. يعني نطق فقاهتيآ ها برابرش منطق محكمي نمي آيد منطق كارشناس آن وقت من بنظرم مي

ها بسيار عاجز است.  نيست نيست كه علوم را جهت دار بدانند، تبدير را جهت دار بدانند. منطق اين طرفي
سپاريم شما اگر اداره را بسپاريد دست آنها معنايش  گويد كه ما اداره را دست شما مي ها مي منطق اين طرفي

 است.اين است كه شاخصه تكامل دست آنها 
اي را مستدام بدارد آقا گفتند كه هيچ كدام از طرفين  ي آقا حضرت ايت اهللا خامنه لذا خدا انشاء اهللا سايه

حرف مدون و درستي ندارند. حرف دست اين طرف نيست. اگر حرف دست اين طرف بود كه معلوم بود 
 حاصل كار چه چيزي است.

اي  كه ما زياد تاكيد كنيم كه مفهوم نياز با چه شاخصهبهر حال آنچه را كه يقيني هست بنظر ما اين است 
خواهد معين كند. اولويت در نياز را اگر بگوييم اين صرف  شود. اولويت در نياز را چه كسي مي درك مي

شود. براساس چه  منبري ختمش كنيد كه آنها كج فطرت هستند و ما راست فطرت هستيم كه تمام نمي
 داند؟  قدرت را چه چيزي ميمعياري آنها كج است. منشاء 

تواند رئيس  تواند تعيين اولويت كند، آن كه منشا قدرت هم است، مي آن كسي كه منشاء قدرت هست مي
ي قدرت داديد اساس است در صحت حكومت. اگر قدرت را  معين كند. به عبارت ديگر هر تعريفي از توسعه

نايش همين نيازهاي اروپا است، اصالً زندگي گوييد فطرت هم مع كنيد و مي قدرت مادي محض تعريف مي
كنيد، توسعه ايمان خوب يك حرف ديگر  شود. اگر توسعه قدرت را به توسعه ايمان تمام مي اروپايي مي
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ها مالك  ها حاكم بر نفس خودشان ابداً نيستند، هيچ سطحي از آن شود. آن وقت معنايش اين است كه آن مي

 نفس خودشان هستند. ها مطيع نفس خودشان نيستند، آن
گوييد كسي كه مطيع نفس خودش باشد چرا تجاوز نكند؟ اگر  اگر شما توانستيد اين را تمام كنيد، مي

شود. اگر سالمت منشا قدرت شد  بيماري منشا قدرت شد، بنا به تعريف آنها، قدرتش جز قدرت فساد كه نمي
گاو را داشته باشد، اگر  ٧ديوانه بتواند زور  شود. اينكه يك آدم بنا به تعريف شما، اساس قدرت صالح مي

گفتيد كه اين ديوانه است و درست نيست. آن وقت بايد تمام كنيد كه بگوييد كه خوب شجاعتي كه اسمش 
آيد كه بحث واليت فقيه، بحث خوبي است كه در  ديوانگي نيست، آن چگونه است؟ من بنظرم واضح هم مي

ي خود حوزه است. بعدش نافع براي دانشگاه است. حاال آن يك صحبت اين باره دقت شود، اولش نافع برا
 ديگر است.

حجت االسالم نصرتي: تلقي از فطرت با اين وضع پس فرهنگ بانك جهاني، اشتراك در نيازهاي بيروني 
 شود ديگر؟ مي

ين معنايي گوييد، عرف دنيا كه يك چن ج) حتماً ديگر. اصالً معناي فطرت را اين طوري كه شما متدين مي
گويد بشري هست مثل يك ماشين، نظامي دارد خود اين نظام هم در حال تكامل است، نظام  كند. مي نمي

 اجتماعي آن هم در حال تكامل است. فطرت و سرشتي را كه يك جا نگه داريد كه در كار نيست.
گفت همانطوري كه براي  كند تا ـ بقول آقاي يزدي مي مي گويد از ساختار اندام زير ورزش تغيير پيدا مي

اي، همان  دهيد كه خربزه مثال شيرين باشد، خربزه مدور، خربزه مثالً چه مزه گياهان سفارش شما مي
كنند آن طوري كه  كنند روي تخمه اين خربزه نژادش را عوض مي دهيد اينها بمباران مي سفارشات را كه مي

 خواهد. شما دلت مي
گفت حاال انسان را هم  يد ـ در حيوانات هم يك همچنين كاري كردند ميآ بعد خربزه شان اين طوري در مي

خواهند كاري كنند كه دماغش مثالً آن قدر باشد، لبش اين قدر باشد. چشمش اين قدر باشد، در حكومت  مي
 زمان و مكان روي منبر هم ايشان گفت، خصوصي هم اين را گفت. 
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گويند حساسيتهايش را شما تغيير  من تمامش كنيد. مي گويد چه چيزي است؟ براي اين فطرت كه شما مي

 دهيد. دهيد اندامش را شما تغيير مي مي
 آقاي ساجدي: اصالح نژاد

گويد ايمان وعلم مثل  دهيم. علم امروز كه مي كنيم. وضعيت فكري و تفكرش را تغيير مي ج) اصالح نژاد مي
كنم. ساختار ثابتي كه بگوييد  تم عوضش ميگويد من هم با سفارشا خاصيت سيب و گوچه فرنگي است. مي

گويد اصالً نداريم. اصالً خود اينكه يك همچينن فطرتي داريم مورد انكار است  اين روي يك رقم جلو برود مي
گوييم داريم  گوييد داريم خوب الاقل براي اينكه داريم مي حداقلش يك سوم مردم دنيا است. حاال شما مي

خواهيد تعريفش را  خواهيد بدهيد؟ مي ي كه بخواهيد بدهيد. چه رقم تعريف مييك همچنين چيزي را تعريف
خواهيد از راندمان آن بشناسي و برتريش يا  خواهيد بگيريد مي از انبيا بگريد يا از عقال. از عقال كه مي

ت بر بيان خواهي بگوييد نه راندمانها هم خوب و بد دارد، دين بايد در آن قضاوت كند. اگر دين حاكم اس مي
و معين كردن منشا تكامل، سرپرستي تكامل بدست دين است. اگر بيان ندارد سرپرستيش بدست عقال و 

 تجربه است. حاال در عين حال شما نظر مباركتان مثل اينكه فهرستي چيزي نوشتيد.
 س) نخير همان است حاج آقا.

 سواد شويم لطف كردند آقاي معلمي.ج) پس به ما هم بدهيد يك چيز هم به ما بدهيد تا ما هم با 
س) عرض من اين بود كه در قسمت اول كه اثار و نتايج هست و همسويي با نظرات تئوري سازان قدرتهاي 

 شيطاني اين آثار و نتايج
شود آورد. اينها را بياييد يك  آيد زود نمي ج) در آثار و نتايج خيلي زود نياييد. آثار و نتايج را من بنظرم مي

ت بزرگ درست كنيد، ايشان از اينكه با روحانيون باشد جدا شود. ايشان را ببريد در لشكر كفر جماع
بنشانيدش. ايشان االن كه كتابي را كه نوشته است، خودش را خواسته بنشاند كنار دست نظريه آيت اهللا 

ان را از آنهايي كه آورده اش علما مذهبي را بياورد، بايد ايش بروجردي استادمان را. نظريه ايشان خواسته همه
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از قرآن » يهدي به كثيرا و يضل به كثيرا«جدا كنيم، بگوييم شما از دين بهره گرفتيد در جهت باطل مثالً 

 شود استفاده باطل كرد. هم مي
خواهيم اول ايشان را بنشانيم در يك صف  شود استفاده باطل كرد. ما مي ها هم مي هاي شخصيت از نظريه

صف را محاكمه كنيم به آرا و نيايج كارشان. بگوييم در فرهنگ بشر اينها چه كار كردند. اينها  ديگري، بعد آن
 گفتند بدست انبيا نباشد حاصل كارشان چه شد؟

بعد بگوييم مردم دنيا پشت كردند به اين حرف. يعني ابتدائاً نبايد برويم سراغ آثار و نتايج. دائم بايد از راه 
 هايش را معين كنيم. بفرماييد. اي سخن ايشان هم پياله

ـ نفي  ١بندي هم شده باشد. اگر اينها را سه محور كلي ببينيم كه  آقاي ساجدي: حاال براي اينكه جمع
هاي ايشان يعني يك مقدمه و موخره بچينيم ونظرات را بياوريم و يك مقدار از آثار  حكومت ديني در صحبت

ينيم و از اين قسمت نتيجه بگيريم كه آقاي حائري حكومت هايي را بب بحث كنيم و بعد هم يك مشابهت
 ـ در فصل بعدي بگوييم كه اين نفي حكومت ديني مخصوص ايشان نيست. ٢ديني را نفي كرده است. 

 اش را بگوييم. س) در علما گذشته هم سابقه تاريخي
 ج) نگوييد علما گذشته. اول وضعيت علما فعلي را بگوييد.

شود. يعني بحث مالحظه مشابهت نظرات  اش داخل همان است، كه بنفع چه كسي تمام مي س) بله اين فعلي
شود كه اين سخن در حال حاضر بنفع چه كسي هست.  اش اين مي ايشان با نظرات موجودين، نتيجه

دهد و از  ان مياش هم راستايي و هم سويي حرف ايشان را با مظالم تاريخي نش اش با سابقه تاريخي مقايسه
گيريم كه حاال اگر حكومت اسالمي نداشتيم، بنا شد حكومت ظلم باشد حكومت ظلم  اين دو تا نتيجه مي

هاي غير ديني منشا مظالم اجتماعي بودند و در آن سه فصل توضيح بدهيم در اين  چگونه بوده است حكومت
 شود نظر حضرت عالي را جمع كرد.  سه تا مي
لش يك بخشي بگذاريم نفي حكومت ديني در نظرات ايشان، كه بعد اين را هم بگوييم كنم بحث او عرض مي

اين نفي در صحبت ايشان مشابه صحبت اينها هست در حال حاضر كه اينها هم در سياستمداران هم در 
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كه آنها آيد حرفهايي باشد  دانشمندان موجود و بعد طبيعتاً وقتي كه ايشان از نتايجي كه از نظرات آنها بر مي

كه مخالف دين هستند و معاندند و جز طبقه متكبرانه يا حامي استكبار هستند. وقتي جز آنها باشد نتيجه 
 زند. اسالم، اسالمِ آمريكايي است. شود كه در حال حاضر ايشان دارد حرف آمريكايي مي اين مي

 ج) درست است.
تاريخ هم، همه آنهايي كه حامي ظلم بودند  س) در قدم دوم بياييم بگوييم اين حرف تازگي ندارد در طول

هاي غير ديني چه  اين حرف را زدند. بعد بگوييم كه قدم سوم اينكه حاال اگر حكومت ديني نبود حكومت
مظالمي را ايجاد كردند. حاال اگر بپذيريم كه حكومت ديني نباشد همه مظالم موجود بشري حاصل 

كه اينجا است، اين است كه واقعش بخشي از مظالم جامعه،  هاي غير ديني بود. البته يك مشكلي حكومت
 مظالم گذشته و اينها حاصل كساني بوده كه به اسم دين حكومت كردند.

 ج) به اسم دين!
 هاي ديني بوده است. س) ظاهرش حكومت

 ج) بله اين مسئله به عبارت ديگر اين حرف بسيار خوبي است كه بايد خوب هم نقل شود.
 انبيا كه خيلي معدود داشتيم. س) يعني حكومت

اي كه هست و تولي منطقاً  ج) كه رابطه حكومت با دين بايد بصورت عقلي تمام شود. رابطه حكومت و ارده
بايد با دين تمام شود و اال رابطه منطقي نداشته باشد، مظالم را دارد. البته باز هم اين را خدمتتان عرض كنم، 

توانستند ربط  و دين را وسيله قرار دادند، در جامعه خودشان نمي هاي بشري كه انجام گرفته حكومت
آيد. ابوبكر كه  كردند. يعني مثالً عمر و ابوبكر مي خودشان را با دين عقالني تمام كنند. باز با راي عام تمام مي

قيلوني من با برهان توانست به صديقه طاهره بگويد كه من اولويت بر علي بن ابي طالب دارم. گفت اقيلوني ا
 واگذاريد اينها من را رئيس كردند. يعني به آرا مردم تكيه كرد!

 گويند به آرا هر كس كه تكيه كرد. اما ايشان به دين تكيه كرد و ظلم كرد. س ) خوب حاال مي
 كنيم. ج) نه ربط به دين يك ظلمي داريم كه تحليل مي
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 كه دين و پيغمبر را وسيله كردند ظلم كنند. دانم اينها س) ظلم يعني علت ظلم عمر و يا عثمان يا نمي

كنيم در آنجايي كه دين با راي مردم  گوييم تحيليل مي كنيم. گاهي مي گوييم تحليل نمي ج) نه! گاهي مي
اش باشند. اينكه ايشان خليفه خداست،  مخلوط شود. نه دين ربط خودش را عقالً تمام كند، مردم حامي

 خداست، اين به چه چيز تمام شد، به دين تمام شد يا به مردم؟جانشين خداست، جانشين پيغمبر 
 دهند. پرسيد از يك عده بپرسيد يك جواب مي گويند از چه كسي مي س) مي

گويند با آرا مردم. احدي را نداريم كه بگويند كه مثال  ها هم مي پرسيم. از خود سني ها مي ج) از خود سني
ده، به جاي سران اقوام، علما بودند استنباط كردند از قرآن كه يك عده عالم نشستند در ثقيفه بني ساع

 گويد. بهترين فرد ابوبكر است. هيچ كس همچنين چيزي را نمي
مي گويند در ثقيفه بني ساعده روساي اقوام نشستند، انتخاب سياسي كردند. ملت هم، همان را انتخاب را 

 امضا كردند.
علما آنجا انتخاب نكردند. قضات انتخاب نكردند، كه ال اقل بگوييم  انتخاب، انتخاب علمي حتماً نبوده است.

دانها بودند. روساي اقوام انتخاب كردند. فساد در دين آنجايي واقع شده كه دقيقاً همان چيزي را كه  حقوق
گوييد، نياز اجتماعي را نياوردند بر اساس دين صحبت كنند. گفتند كه بهرحال اولين حرفي را كه  شما مي

انصار زدند همين بود كه نبي اكرم آمد و دين آورد و الي آخر. ولي حاال چه دليلي دارد كه بعدش حكومت به 
 دست ما نباشد. 

خواست علي را نصب كند ولكن مردم  حتي اين جمله را كه از خود عمر هم نقل شده، كه پيغمبر اكرم مي
چسبانند.  چسبانند. خواست را به دين نمي نمينخواستند. چون سران اقوام نخواستند. نخواست را به دين 

 شد. همين طور تا بيايد به خلفاي اموي و بعدش بيايد خلفاي عباسي به غلبه قومي بر قوم ديگر تمام مي
شود. يك قوم جنگ آور  هايي كه قبال بوده است. يك جنگجو بر ساير جنگجويان پيروز مي مثل سلطنت

 حكومت از قبيل سلطنت شد سلطنت اقوام.بتوانند بر قوم ديگر پيروز شوند. 
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كند كه همه مظالم ناشي از حكومتهاي غير ديني  س) اين تحليل درست است ولي بهرحال آن اطالق را مي

 بوده است.
هاي اينها منشا قوا در اينها دين نيست، عقيده نيست. عقيده در اينجا  خواهيم بگوييم حكومت ج) نه، چرا مي

قوم منشا قوا بوده است، تا همين قبل از قاجار، قاجار يك قوم بود. قبلش افشار، يك منشا قوا نبوده است. 
 قوم بود. صفويه يك قوم هست، عباسيان يك قومند.

 س) يك قوم ديني هستند.
 رفتند. س) اينها به اسم عموي پيامبر آمدند حكومت كردند وگرنه مردم كه زير بار اينها كه نمي

 كه ج) نه سوال همين جا است 
خواهد در نظر مردم  خواهد امام رضا را خالصه وليعهد كند. چون مي بيند كه مي س) و مامون وقتي كه مي

 اعتقاد ديني را حربه كند.
جستند. مربوط به ايران و اسالم هم نيست. يعني در  هاي اقوام از آداب و سنن عقايد بهره مي ج) حكومت

 جستند. اين درست است. تمام جاها، از يك عوامل اجتماعي بهره مي
كردند به اسم كليسا و به اسم دين  حجت االسالم نصرتي: در كليسا هم در آن ايامي كه حكومت مي

 مسيحيت همين طور قابل توجيه بود.
كرد چه طور  ج) بله آن وقت صحبت همين است كه آيا واقعا حكومت مثالً مسيحيت و كليسا كه حكومت مي

كرد. عيسي خودش آيين حكومت داري آورده بود. كليسا يك كارهايي  سي ميحكومتي را منسوب به دين عي
 آمد؟ كردند بود يا اينكه آيين از انجيل در مي آوراني كه استفاده از عقيده مي كرده است بصورت يك جنگ

من توانست بگويد اين حكومتي را كه  آيد. يعني كليسا هم نمي آيين حكومت داري كه اصالً از انجيل در نمي
كنم، اين ده تا آيه، اين دو تا آيه، اين پنج تا، درباره حكومت داري است. اتفاقاً اين قومي كه حكومت بدي  مي

را بنام مذهب در عالم جاي انداختند يك قوم در رفتاري فردي هم مناسك را كامل ندارند. مناسكي از دين 
 نبوده است.
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مت ديني را يا بايد نهايتاً برسانيم كه حكومت ديني آقاي ساجدي: خالصه اين يك مشكلي است كه ما حكو

گويد خالصه ما از اسالم  نداشتيم و نداريم. چون حضرت عالي تعبير كه فرموديد هم همين آقاي حائري مي
 فرماييد. هم نداريم. يعني سوالي كه درباره مسيحيت مي

 توانيم. ج) نه ما از اسالم مي
م هم نداريم. پس بايد برويم براي ردش بحث نقلي كنيم. كه گرفتار س) او همه حرفش اين است كه در اسال

 شويم كه حضرت عالي فرموديد. آن بحث مي
 ج) بحث نقلي يك بحث ديگري هست كه ما دربحث نقلي

 شود. مشكلش اين است. س) كه در اسالم داريم يا نداريم. يعني بحث از اين حالت خارج مي
هاي  نيد و تكامل تاريخ و اينكه آيا واقعاً مظالم وتجاوزها ازحكومتك ج) يعني يك جامعه شناسي شما مي

هاي غير مذهبي. اين يك بحث است. يك بحث درباره اين است كه خوب حاال  مذهبي بوده است يا حكومت
 ها  بعد از اينكه معلوم شد مظالم

عرف جامعه باالخره اين  كنيم، در بندي اول كه مي س) حاج آقا ببخشيد اين اشكالش اين است كه آن دسته
شود كه ما ديني  ها به آنهايي اطالق مي هاي ديني و غير ديني و ديني بندي است، كه حكومت دسته
 دانيم. نمي

گويد شما كه داريد از يك چيزي كه اسم حكومت ديني و غير ديني  شود. يعني مي مشكل و گير مهم اين مي
ديني است. اصالً در دنيا حكومت ديني داشتيم. اگر  گوييد مظالم مال حكومت غير زنيد. مي حرف مي

بندي ديگري بياوريم كه نگوييم  كنيد. يعني شايد بهتر باشد، يك تقسيم نداشتيم كه چرا داريد مقايسه مي
مظالم مال آنهاست. بگوييم مظالم براي حاكميت بشر و اهواي بشر است. حاكميت اهواي بشر چه در قالب 

ر ديني موجب فساد و ظلم شده است. حاال گاه اين دين را حربه كرده است. و ديني و چه در قالب غي
حكومت كرده و ظلم كرده است. گاهي هم اصالً ضد دين بوده است و عقل را حربه كرده و عليه دين هم 
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حركت كرده است. شعارش هم ضد ديني بوده است. گاه با شعار ديني بوده است و گاه با شعار ضد ديني. اما 

 ها حاكميت اهواي بشر بوده است. دوي اين هر
ج) بحث همين است كه تكامل اخالق و سرپرستي آن دست چه كسي بايد باشد؟ پس تكامل اخالق دست 

 دين بايد باشد يا دست غير دين. تكامل اجتماعي با تكامل اخالق ربطي دارد يا نه؟
بريم. ديگر نمود نيست. يعني  تر ميتر است. يعني بحث را يك پله باال اي س) خوب اين يك بحث ريشه

 توانيم يك بحث جامعه شناسانه كنيم. نمي
اند به  شود در سير تاريخي نرويم وضع فعلي دنيا را بياوريم و اينكه مردم چرا گرايش پيدا كرده ج) مي

تاريخ ها ـ يعني به اسالم امريكايي كه برسانيم ـ ديگر نرويم داخل  حكومت مذهبي؟ يعني مظالم حكومت
بگوييم االن آقاي حائري با مثالً پوپر با فالن با فالني با فالن هم عقيده است. اسالم آمريكايي هم يعني ديني 

 پسندد. كه هواء امريكايي را مي
ي  البته من هنوز معتقد هستم كه اگر با حكومت ديني را بياوريم در تاريخ. يعني جامعه شناسي در فلسفه

بينيم مبارزه ائمه طاهرين با مظالم را  ن خود انبيا و حكومت شان اين مظالم را نميتكامل بياوريم در دورا
 توانيم درخشان ذكر كنيم. پيدايش شيعه را، اين را خيلي مي

 توانيم حرف بزنيم. س) يعني ما از حكومت نمي
 ج) راه انبيا و راه

دتي نشد كه يك حكومت الهي اش اينكه حداقل يك م س) از حاكميت دين، يعني چون نداشتيم. بدبختي
 باشد.

 ج) چرا شما از دوره حضرت آدم تا زمان حضرت خاتم حكومت انبيا زياد داشتيم.
ها  س) اگر هم باشد كجا ثبت و ضبط شده بايد به قران استناد كنيم حكومت حضرت سليمان را تاريخ نويس

 كنم نوشته باشند. فكر نمي
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حضرت موسي، حضرت سليمان، حضرت يوسف، اينها انبيائي كه ج) نه. يعني شما بهرحال درباره حكومت 

 شود بياوريد. هايي كه در ظلم در تاريخ واقع شده اينها را مي حكومت كردند مبارزه
 
 
  
 
 
 
 

 



 
 

      
  

  فلسفه حكومت
٢١/٦/٧٥ 

  
   

 ٦جلسه 
 كتاب آماده كرديمحجه السالم نصرتي: پيش نويسي از طرح تدوين اين 

 حجه االسالم و المسلمين حسيني: الحمدا...
 س) پيش نويس است كه حاال

 شود؟ ج) شامل چه چيزهايي مي
كنيم  گيريم، خدمتتان تقديم مي س) بعد از اهداف، دالئل ضرورت و خود شرح طرح. كه بعد يك كپي مي

كنيم اگر نظرياتي حضرت  بعد استفاده مي چون االن نرسيديم كه بدهيم كپي بگيرند. بعد در اين سير حاال،
كنيم. منتهي چند سوال ضمن اين مباحث براي ما طرح بود كه، خوب است  عالي داشتيد حتما لحاظ مي

خواهد و آن اولياء  روشن شود. گفته بوديد كه تاريخ تكاملي است و تكا مل تاريخ رهبر و سرپرست تاريخي مي
 اش روشن نيست.الهي هستند، اين يك مقدار محدوده 

ج) يعني در سه مرتبه به اصطالح تاريخ در سه مرحله يكي ربوبيت مطلقه الهي كه در تكوين كه به اصطالح 
اي،  حضرت رب العالمين، پرورش همه كائنات و افاضه فيض، حضرت حق است هر در خواستي هم از هررتبه

اش پس از  د اثر دارد. مرحله دومهر كسي هم مأذون باشد خالق خداي متعال هست البته سفارشات عب
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ربوبيت مطلقه الهيه، كه رب العالمين است. ربوبيت مفوضه، در باب خاصي، به نبي اكرم صلي ا... عليه و آله و 

كنند. مثل  سلم و اهل بيت طاهرين سپرده شده و ظاهراً انبياء ديگر هم بر حسب روايات از اينها استضائه مي
اداره شدن، سرپرستي شدن امم قبل، بوسيله  "بمعرفتها داره القرون االولي"اين روايت البته زياد است 

استضائه بنور صديقه طاهره واقع شده است. خوب اين سرجاي خودش بايد يك كار به اصطالح اصولي، 
گويم متناسب  معرفتي، يعني معارف هم بايد بوسيله علم اصول متناسب خودش، استنباط شود اينكه مي

آيد، يك اصول متناسب ديگر  در آنجا اصول عمليه، مثل استصحاب و تخيير و اينها نميخودش، ديگر 
معرفتي الزم دارد. آنچه كه مسلم است، اينكه ائمه طاهرين از نبي اكرم تا وجود مبارك حضرت ولي عصر، 

ين، از امم قبل صلوات ا... و سالم عليه و علي ابائه الطاهر» حضرت ولي عصر«احاطه بر تاريخ دارند، درباره 
يعني انبياء قبل، خداي متعال بر حسب بعضي از اخبار عهد گرفته است، بر قبولي امامت و در خدمت ايشان 
بودشان از انبياء قبل. حاال اين احتماالتي كه در زمينه است اينكه صاحبان نفوس كامل، همه اشان به 

به زمان حضرت ولي عصر و همه اينها منحل  رسند اي، يا حاال به حضورشان يا به حضور امتشان مي گونه
مريم  بن بشوند در خدمت گذاري به ايشان. و ارواح آنها، مثالً ولو مأمور به رجعت و ظهور مثل حضرت عيسي

نباشند ولكن نفوذ روحي آنها با اممشان است و شايد هم مثل اوللعزم از رسول در خدمتشان بشخه حاضر 
م. آنها يك كارهاي طبيعتاً نقلي دارد كه بايد با اصول متناسب انجام گيرد. باشند، حاال وارد آن بحث نشوي

آنوقت تكامل وجدان عمومي كه معناي دقيقترش تكامل خالفت و واليت است. تكامل خالفت و واليت، 
شود، اين وحدت و كثرتش  معنايش اين است كه حضور اختيار در اختيار غير، كه در اختيار اجتماعي واقع مي

شود، در اينكه عبادت  شود، نهايت اگر حول واليت ملكوتي قرار گيرد، هر روز توانائيش بيشتر مي اد ميزي
باالتري، بصورت اجتماعي براي خداي متعال واقع شود و افاضه و ابتهاج بيشتري و حساسيت باالتر اجتماعي 

ور و نار، للكفرش براي نار، لاليمانش پيدا شود، بنابر شرح صدر الكفر و شرح االيمان از اول بوده براي عبد ن
براي نور ولكن بصورت اجتماعي شرح صدر اجتماعي پيدا شدند. اين منوط به اين است كه تكامل اجتماعي 

بينيد، گاهي براي يك استمرار و  پيدا بشود اين تكامل اجتماعي براي يك جامعه در يك زمان را گاهي مي
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ن به دست ائمه طاهرين و خاصه شخص رسول اكرم صلي ا... عليه و بينيد. سرپرستي كل جريا يك جريان مي

اين صلوات اين طور نيست » ان اهللا يصلي و مالئكه يصلون علي النبي«آله و سلم، صلواتي كه خداي متعال 
ها شروع شده باشد از اول صلوات خدا بر نبي اكرم بوده و دائماً صلوات مالئكه بر نبي  كه بر بني اكرم تازگي

فرمايد و دائماً ايشان در دستگاه قرب الهي بسط  رم است و دائماً به طفيل وجود مبارك ايشان خدا خلق مياك
شود كه، تاريخ اينطور نيست كه  كند آنوقت اگر اينطور به مطلب توجه كنيد، معنايش اينطور مي يد پيدا مي

هايي پيدا كند، بلكه  م واليتهايش در به اصطالح زمان كه نگاهش كني سرپرست باشد. تك تك مهره بي
ها، تبعي  حسب مراحل رشد، و تقاضاي عمومي، البته يادمان نرود تقاضا نسبتش، فرعي و در بعضي از بخش

است، تقاضايي كه روي كل تاريخ است مال خود نبي اكرم است و اهل بيت طاهرينش، تقاضاهايي كه مردم 
ي در تبع است، محوريش در يك محدوده كوچكي است. دارند، گاهي در محور است، گاهي در فرع است گاه

شود. در يك  گوئيد مطلق نسبي مي گوئيد مطلق اين ليوان پر است، خود ليوان قيدش است بعد مي مي
هايي به نحو اشاعه،  جاهايي شما اختياراتتان بصوت نسبي مطلق است در يك جاهايي تعيني، يك سهم

 تبعي است.اختيارتان فرعي است، يك سهم هايش هم 
 سال باشد؟ ١٤٠٠س) يعني حتي ممكن است كه اين سهم تبعي، 

كنم، كل اينها آن بخش تبعي شما است يعني حق نداريد  گوئيد كشف مي ج) در كل قوانين طبيعي كه مي
شما آنجا حضور داشته باشيد، نبي اكرم صلي ا... عليه و آله و سلم، آقازاده عزيزشان جناب حسن بن علي 

توانم مكه را مدينه كنم، مدينه را مكه كنم، اين در اختيار شما نيست كه، وجود مبارك  د: كه ميفرماي مي
شود، اين در اختيار شما نيست. قوانين طبيعي عالم كه  كند به ماه، ماه منشق مي خود نبي اكرم اشاره مي

گردد به  بر مي شما دنبال كشفش هستيد هر چند در كاربرد، در نحوه تركيب كردن، يك مقداري كه
محصوالت اجتماعي، شما حضور داريد در آنجا، در اينكه چه تركيبي كنيم چه جوري شود، دست شما را باز 

توانند ببندند. ولي يك  توانند ببندند، آن را هر وقت بخواهند مي گذارند كه نمي گذارند نه اينكه باز مي مي
شود كه رتبه نازلتر از آن، اصل درست  ي درست ميگذارند بعد بگويد محصول مقداري دست شما را باز مي
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گوئيم كه در درست كردن اين مداد، يك سهم محوري شما داريد يك سهم  شدنش است يعني يك وقتي مي

تصرفي، يا مثالً اگر بگوئيم اصلي، فرعي، تبعي، يك سهم اصلي داريد، يك سهم مثالً فرعي داريد يك سهم 
ش، حتماً شما سهمتان خيلي بيشتر است مادام كه نخواهند قبض كنند، تبعي داريد ولكن در بكار گرفتن

بگيرند. گرفتن يا نگرفتن آنها بر اساس مصلحت تكاملي است آن چيزي كه در محدوده شما ديگر نيست در 
محدوده اولياء اجتماعي هم نيست، اولياء اجتماعي هم حدشان، حد تاريخي نيست. به اصطالح خودمان 

توانم تقليد كنم. اين  گوئيد تا زنده است از اين مي خواهي بيان كني، همانطور كه در تقليد ميفارسي اش را ب
هم واليتي را كه دارد در سرپرستي جامعه، تا وقتي است كه در حيات است. اين بخالف اينكه، حديث را كه 

اشته باشد يا حيات حق ندارد بگويد تا امام در حيات است برايم حديث است. حديث حيات ظاهري امام د
ظاهري نداشته باشد، گرچه حيات واقعي امام كه محال است كه در آن نقص پيدا شود، مرتباً در حال تكامل 

كند كه شما به  است، اين را به حضورتان كه عرض كنم حديث، حديث است، حديث بيان يك امري را مي
توانيد، يعني اين خيلي فرق دارد تا صحبت  اش حتماً نمي توانيد دست پيدا كنيد و به بعضي بعضي اش مي

گويد اينجوري نيست كه نقلي را كه نبي اكرم عن ا...  اي را مي آيد يك واقعه گر، مي گر، گزارش يك گزارش
گر باشند به حقيقت اين مطلبي را  كنند مثل يك گزارش كند يا نقلي كه ائمه طاهرين مي تبارك و تعالي مي

دانند براي چه چيزي اين تأثير  دانند، تأثير اين را مي اند. علت اصل جعلش را مي اند، واقف كه گزارش كرده
تواند پيدا كند يعني تا عمر دنيا باقي  دانند در چه مراحلي چه تركيباتي با چه چيزهايي مي خوب است، مي

ر تا، در يك داند، در صد هزا است شما اين را در صد نظام ببر، صد رقم خاصيت داشته باشد، صد تا را مي
شود،  فرمايند علم ما در آن اضافه و كم نمي ميليارد ببر، همه با همديگر در نزد ولي تاريخي است. اينكه مي

گويم  داد، مثالً مي برديد، معناي ديگر مي اين حتماً اگر عملشان از قبيل اينگونه بود كه اين را جاي ديگر مي
ود در جاهاي مختلفش گذاشت، اين اگر كسي اشراف به كل ش يك تكه نوشته بگيريد كه در ده تا كتاب مي

كنم. اين  تواند بگويد كه حرف مادرش زياده و نقصان نيست. دقت بفرمائيد چه عرض مي نداشته باشد، نمي
زند، معنايش اين است كه در همه صوري كه قابل اضافه باشد، در نزد او حاضر است ولي  كه اين حرف را مي



 ···························································································································································  ١٠٥ 
اش را مالحظه كنيم استنباطي كنيم و  كنيم، بعضي از صور اضافه اضر نيست ما سعي ميدر نزد ما حتماً ح

بياني كنيم. يعني به عبارت ديگر، حال اگر بخواهيم به همان تعبيري كه روز بحث علم اصول عرض كرديم. 
، يك حكم را، حكم رساله بدانيد، يك حكم را حكمي كه در كتاب و سنت است. يك حكم هم حكم اصولي

كنيد از  كند، خوب ادراك جديدي پيدا مي تان، مرتباً تكامل پيدا مي تان يعني حكم روشي شما حكم اصولي
شود، تعييراتش تابع تعييرات در  چه چيزي؟ از حكم كه در حديث است. بنابراين حكم رساليه تان مرتباً مي

حكم خدا برسند. حكم ظاهري خدا  توانند به گرد روش، ولي تغييرات اين به اضافه تغييرات در روش، نمي
درباره شما است. يعني بلوغ وسع براي شما پيدا شده در انقياد و اطاعت، بله. روشنِ روشن شد يا سؤال 

 داريد؟
س) حاال جاي سوال در همين جا داريم با اين تعريفي كه فرموديد االل نظام تكوين در حيطه واليت 

 تاريخي؟
است، اصل ايجاد درست است كه به بركت صلوات بر محمد و آل محمد خدا ج) بله نظام تكوين اصل ايجاد 

كند، درست است. ولي موجد خداي متعال است معطي خداي متعال است، شما سهم در ايجاد  ايجاد مي
كنيد به آقا كه براي شما يك نوع كاال  رويد در صنعت، سفارش مي داريد، در سفارشتان، سهم داريد. شما مي

زد، سفارش شما، به نسبت سهيم در آن است حق اينكه بعد كه درست شد بگوئيد كه من در خاص را بسا
نويسند، اصل موجدش كه خداي متعال است. پس بنابراين  ايجاد اين سهيم هستم، راست گفتيد پاي شما مي

خدا است شود  يك اصل ايجادي را داريم، يك سهيم بودن در ايجاد داريم. صلوات بر نبي اكرم فرستاده مي
كنيم و صلوات  فرستد اللهم صلي ا... محمد و آله محمد، و ما هم كه تقاضاي صلوات مي كه صلوات مي

فرستيم بر نبي اكرم باز چه كسي معطي است. خداي متعال است. مالئكه هم همين طور، ما به نفسه كه  مي
مطلق از ايجاد همه باشيد، نيست. توانيم موجد باشيم، به شخصه كه موجد نيستيم، ولي اينكه شما عزل  نمي

اين دوميش هم اشتباه است بگوئيد موجد هستيد. مستقالً، خير اينطور نيست. بگوئيد منعزليد از ايجاد، 
شويد، هيچ فرقي ندارد، بين حركت ايجاد كنيد يا در  مطلقا آنهم نيست. چون منعزل نيستيدة مواخذه مي
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شود دست  كه ايجاد شي كنيد. هيچ فرقي نيست. شما، ميگوش كسي بزنيد يك حركت است ديگر، يا اين

شود. اصالً بخواهي بلند  ببري باال بخواهي بزني در گوش بچه يتيم، همين باال بردي دست را، خشك مي
بكني، بلند نشود دست، اينجوري نيست كه شما خواستتان به شخصه، بدون حول و قوه الهي، خواستي باشد 

تواند پيدا كند، تحقق در مرحله قبلش  شما به امداد شأ الهي تحقق خارجي ميكه خواست مؤثر باشد. شأ 
تر نيازمند به كمك است. در نفس اراده به شما  رسد به نفس اراده. از اراده به پائين هم، در مراحل قبلش مي

در نفس و گوئيم محوري هستيد، آنجا در آن ظرف كه هيچ اثري، نه  استقالل نسبي داده شده كه آنجا را مي
روح خودتان دارد، نه در خارج دارد، نه در ذهن دارد، در آنجا شما اختيارتان مطلق نسبي است لذا صحيح 
هم است كه به اصطالح به شما بگويند كه چرا مال تو است؟ چرا اين كار را كردي؟ چرا آن كار را كردي؟ 

به چيزي كه مصحح عقاب نداشته باشد در يعني مصحح عقاب به اصطالح. اگر نفس اراده را هم باز گردانيد 
 يك سطح، بال ترديد آن باطل است.

 تواند عقاب داشته باشد؟ س) پس نفس اراده هم مي
 شود تا خروج پيدا بكند،  ج) نفس اراده براي اينكه عقاب به آن تعلق بگيرد، امداد مي

 س) قبل از تحقق؟
رده باشد، حتي در مرحله خيال، چون نفس اراده در ج) اگر قبل از تحقق، در هيچ مرحله اش تحقق پيدا نك

اولين مرحله وجه است، جهت است نه اينكه فكر بد است، فكر بد كه تجسم دارد، حال بد هم تجسم دارد، 
نفس وجه، وجه مهم است. نفس وجه، آدم وجهش طرف خدا باشد يا طرف طغيان باشد، اين ديگر شكل 

ود مثل وجه از قبيل تخم مطلب است. نه از قبيل ميوه يا درخت مطلب. ش آئيد، مي گيرد پائين تر كه مي مي
آن را شما اختيار داريد ايجاد كنيد، توسعه اختيار هم در همين قسمت است. يعني قبل از نيتي است كه 

 گوئيد. اراده را اگر به معناي تصميم گيري قرار بدهيد، او خيلي بعد از فكر است اراده شما در مرحله عمل مي
را اگر به معناي قبلش بگيريد، نفس طرف، نفس توجه، او خيلي باالتر است يعني اراده البته داخل پرانتز 

كند  كند البته، اراده تا شيء حضور در خود شيء هم پيدا مي عرض كنم، اراده در همه اينها حضور پيدا مي
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حاال برق رفت در اين و اينجا مثالً گويند،  يعني اراده نافذ است مثل جريان برقي كه وصل بكنند، بعد مي

 كند الي آخر، اراده جاري است تا در شيء كيفيت پيدا كند. كند، آنجا چطور مي المپ روشن مي
 س) اين ديگر تحقق اراده است؟

گويم. من باب تقريب، نه اينكه عيناً بخواهم استناد كنم، در  ج) بله تحقق است، البته شايد اين را مثال مي
شود، نه براي كافر، كافر كه ظرفيتش سعه پيدا  فرمائيد، شيء براي مؤمن ايجاد مي برزخ صرف اراده كه مي

سوزاندش، تطلع علي  دليل كفرش، مي شود به كند ولي به او داده نمي كند، يعني طلب در آن پيدا مي مي
شود. نه اينكه  كند كه درخت اينجا باشد، درخت درست مي زند. ولكن براي مؤمن، اراده مي االفئده، آتشش مي

شوند آن طرف، آسانيش به اندازه آساني براي ما خيال است، آن وقت باز هم خيال هم ما يادمان  خياالتي مي
توانند خيال كنند، آنجا خيلي قدرت  توانند گمانه زني كنند، مختلف مي مينرود كه در عالم افراد مختلف 

ما يشائون، ما تشتهي االنفس و تلذذ «شود. آنها قدرت شأشان  خيال كردنشان هم باالتر از اين حرفها مي
د شود. اال يك شأهاي خيلي بلندي كه راحت نيست. مثالً شما آنجا ميل كني آنجا شأشان محقق مي». العيون

كه برويد براي دست بوسي نبي اكرم، اين طور نيست كه فوراً انجام شود، ولي ميل كنيد سيب و گوجه و 
تر هر چه برود، آنها  شود يعني به عبارت ديگر، اراده مراتب قرب در سطوح عالي زردآلو برايتان فوري حاضر مي

يد. ولو اينكه غرضم مصنوعات خارجيه توان بر حسب اينكه اين طرف چه كار كرديد؟ چه طوري بوده؟ آنجا مي
بوده است، كه قلم بسازيم، دفتر بسازيم، اينها با حفظ همه مراتب تبعي و تصرفي و محوري، به نسبت در 

ها را خدا گذاشته  اينجا سهيم در ايجاد هستيد. موجد، خداي متعال است. يعني اينطور نيست كه خاصيت
توانم درستش كنم. [؟] كافر  غفراهللا خدا بخواهد يا نخواهد، من ميباشد در اين، شما برويد كشف كنيد. است

شود مانند اين خودكار، اال به حول قوه الهي و اين زمان و مكان  كند، درست نمي هم اگر چيزي را درست مي
خاص دارد كه إذن داده شود كه شما يك همچنين امدادي شويد و اين درست شود، درست است در نظر 

ست و كشف قوانين. ولي اگر در نظام واليت بگوئيم چيزي محقق شد، معنايش اين است كه شما اسباب ا
قوانيني كه شما بايد تبعيت از آن كنيد، فاعليت تبعي داريد، تصرفاتتان تا چه اندازه در آن واقع شود واال 
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سازي كنم  موعهخواهم يك مج آيد كه گمانه زني به اين كنيد. بگوئيد من مي خيالش هم به ذهن شما نمي

كنم متغيرها را،  گوئيد من كنترل مي تئوري درست كنم، اين را درست كنم، متغيرهايش را ببينم، اينكه مي
رسم به اين نتيجه، كه قبلش اين است كه گمان بتوانيد بزنيد، نسبت به متغيرها، اين در زماني كه زمانش  مي

كنيد؟ گمانه  بيايد، چرا خود گمانه را شما ايجاد مينرسيده باشد، آن گمانه محال است بذهن شما بتواند 
توانيد كنيد اال بحول و قوه الهي بله  ايجاد يك نسبت است در نظام، صوري را كه شما داريد آنجا ايجاد نمي

 تمام شد.
توانند واليت تاريخي داشته باشند يا خاص به واليت معصومين  حجت االسالم نصرتي) حاج آقا، كفار هم مي

 ؟است
ابليس دارد واليت "گوئيم به او اختيار دادند الي وقت يوم المعلوم  ج) حتماً ابليس را ببينيد وقتي كه مي

 كند براي كفر،  تاريخي مي
 س) واليت تاريخي؟

ج) بله البته شكي ندارد كه در حوزه واليت نبي اكرم است اينطور نيست كه او بتواند تاخت و تازي كند كه 
او نرسد. به ميزاني كه الزم است براي رشد مؤمنين، دعوا ايجاد شود، اين سگ افسارش ديگر دست كسي به 

 شود. شود، هر وقت هم الزم شد سفت كشيده مي شل مي
 س) پس تاريخ را بايد تعريف كنيم؟

ج) تاريخ را خدمتتان تعريف كرديم! اگر در خاطر مباركتان باشد در جلسات اول، ما هم تاريخ و هم جامعه را 
 تعريف كرديم.

 س) خوب من توفيق نداشتم. ما جلسات فلسفه تاريخ حضور نداشتيم،
ج) نه! در همين بحث هم، باز هم بحث جامعه داشتيم، هم بحث تاريخ. ببينيد بنا شد كه اينطور باشد كه 
جامعه اعتباري نباشد، تاريخ هم اعتباري نباشد، جامعه وحدت حقيقي داشته باشد و تكاملش هم وحدت 

 شود؟ شود يا نگه داشته مي شود پاك مي ها گرفته مي حقيقي داشته باشد، نوارهايي كه از بحث
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 شود، اصلش است س) نگه داشته مي
 رسد به نوارهاي جلسات اول و دوم نگاه شود. ج) من بنظرم مي

 س) آنجا كه تفاوت بين تاريخ و جامعه را بحث كرديد
 ود من در خدمتتان هستم. ج) بله يك مراجعه بفرمائيد اگر سوالي ب

كند حاال رهبريت و محوريت  س) به تبع تكامل مراحل تاريخي، خوب جامعه و مراحل تاريخي، رشد پيدا مي
 كند هم همين طور رشد پيدا مي

 ج) حتماً حتماً
 شود با واليت ائمه نار و ائمه معصومين؟ س) يعني اين چطور جمع مي

شود بر نبي اكرم، يعني  طلق يا بي نياز از خدا باشند، اول رشد نازل ميج) نه اينطور نيست كه ائمه طاهرين م
فرستد بر نبي اكرم، اول براي ايشان است، بعد سالمت همه آفاق در سالمت اوست. از طفيل  خدا صلوات مي

 كند كه اصالً موجوداتي ايجاد شوند؟ يعني وقتي كه مثالً رشد نبي اكرم، يعني قرب باالتر. امكان پيدا مي
گويم، شما رشدتان بيشتر از فرض كنيد كه ده پشت قبل ابويتان، كه بشماريد، بشماريد، بشماريد،  مي

توانم ببينم و الي آخر، همچنين  بشماريد بگوئيد من از او رشدم بيشتر است، يك مطالبي را من امروز مي
سئله حكومت، نظام جهاني، بعد توانم احتماالت اينجوري در ذهنم بيايد احتماالت آنجوري، احتماالت م مي
گويم، حاال شغل  كرده. بعد مي گوئيد كه محققاً در ده پشت قبل من، اين چيزها را به ذهنشان خطور نمي مي

گوئيد در كار فرهنگي دارم جواب، آقا شيخ مهدي را  مبارك شما عالوه بر كار فرهنگي چه چيزي است؟ مي
گويم ابوي شما در ده  گويم، مي ها را مي ن قسمت دارم اين بحثدهم. در سپاه هم در فال مثالً اينطور مي

گويم موضوع كارتان، نحوه كارتان، نحوه  گوئيد نه. مي آمد؟ مي پشت قبل كه همچين كاري از او نمي
ارتباطتان همه اينها رشد كرده است. اين آقا، خود شما، به طفيلي نبي اكرم خلق شدي اين كه رشدت هم 

يلي نبي اكرم است. يعني حقيقت رشد مال ايشان است، به طفيل ايشان، يعني براي اينكه بيشتر است به طف
خواهيد بلند شويد، دو ركعت نماز  گويم شما مي ايشان به رشد باالتر برسد، يعني قرب باالتري برسد مثالً مي
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ه داشته باشد كه بلند گويي اين بدن قو خواهم تا نماز بخوانم، مي گوئيد من يك استكان چاي مي بخواني، مي

گوئيد، خلق شده براي شما، خود شما خلق شديد  گويم اين چايي را مي شوي، نماز بخواني. مثلش را دارم مي 
لوالك لما «كنيد براي محورش، خلق شده اين مسئله  براي نبي اكرم يعني تاريخ آنچه را كه مشاهده مي

اكرم صلي ا... عليه و آله و  دش نباشد، خير! لوال نبييك چيزي نيست كه اول كار باشد، بع» خلقت االفالك
شد، مرتباً كمال و رشد براي عالم. هم در ايجاد و هم در تكامل عالم، به بركت ايجاد و  سلم اصالً نازل نمي

تكامل بني اكرم است. و زير سايه ايشان و سر سفره ايشان همه كائنات هستند، يعني به عبارت ديگر رشد 
آورد صلوات خداي متعال رشد، قرب،  ست، صلوات مال ايشان است، صلوات همان رشد را ميمال ايشان ا

اش،  ابتهاج، ابتهاج در قرب مال ايشان است، البته حضور هم دارد در همه اعمالي كه مثال عواميش، كودكانه
شويم اين  كه ميما بخواهيم بزنيم! حضور جاذبه اگر نباشد، ما تكه تكه مان هم نيست، يعني بگويم تكه ت

ربطي است براي اينكه شما دست بگذار روي سلول، دست بگذار روي مولكول، دست بگذار روي  كلمه بي
ماند چه طوري حضور جاذبه را در اندام  ميدانهاي اتمي، خوب اگر جاذبه را برداري هيچ چيزي باقي نمي

به اسمهايي كه پر كردي، همه اشياء را، و » اسمائك التي مألت اركان كل شيء«بينيد؟ به  مبارك خودتان مي
اين اسماء كدام اسماء هستند؟ در حالي كه اسم اعظم خود وجود مبارك نبي اكرم است. اسم اعظم تكويني، 

هايش يعني اهل بيت طاهرين ايشان. يعني اسماء ديگر كه شما مالحظه  شخص ايشان است و آقازاده
كه به طفيل آن اسم حضور دارند، اگر اينطور باشد كه اصًال  كنيد، يا اسم اسم هستند يا اسمي هستند مي

توانيد بگوئيد كه مثالً براي ايشان رشد نباشد، نه صلوات مخصوص ايشان رشد مخصوص ايشان  شما نمي
توانيد بگوئيد يك چيزي، يك شيء،  رسد و ديگر شما نمي است، قرب، يعني آنجايي كه رحمت بال واسطه مي

لوق و خالق، آنجا شخص نبي اكرم است، گوجه فرنگي و خيار و اينها واسطه رسيدن واسطه است، بين مخ
رحمت به ما است. هوا و آب اينها وسيله رسيدن رحمت است حاال يك مقدار خيليِ خيلي هنر كنيم اسمائي 

يلي رزقمان كنيم، از آنها استضائه بكنيم، خيليِ خيليِ خ كنيم، از آن يك حاالتي پيدا مي را كه يك تلفظي مي
توانيم هم باشيم ما حضورمان  ها ما نيستيم، نمي ايي بخوانيم. ولي ماوراي اين واسطه باال برود دعاي عرفه
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تواند باالتر از اين اسما و اين مفاهيم و اين حاالت باشد. يعني آخرين درجه، كه ما بتوانيم حضور داشته  نمي

يشان ديگر ما عالم به حجب ظلماني را كنار بزنيم حجب باشيم امام خميني را خدا رحمت كند به فرمايش ا
گفتند كه ما  شود حجب نوراني مال عالم آخرت، بفرمايش ايشان، مي نوراني را هم مثالً برويم باالتر، كه مي

گوئيم، گفتند يك چيزيهايي را تصديق  ها مي يك چيزيهايي را تقليد، نه به معناي مقلد كه براي عوام
توانيم  توانيم چيزي از آن بفهميم، اين عين كلمه كه نمي كنيم در تلفظ و حال آنكه نمي ميكنيم، تقليد  مي

تصل الي معدن العظمه و تكون ارواحنا «چيزي از آن بفهميم، مال خودشان است آنوقت گفتند كه حتي 
ي از آن توانيم چيز كنيم ولي نمي كنيم، تلفظش هم مي گفتند اين را ما تصديقش مي» معلقه بعز قدسك

تواند متوجه اش بشود، پاكي عزت،  بفهميم، گفتند اينطور بگوئيد روي چشم، عزّ قدس الهي كه كسي نمي
پاكي خدا، عزت پاكي خدا كه ديگر هيچ چيز نبايد اضافه به آن شود كه هر چه اضافه شود از آن عزت تنزل 

خواندند  خوانيم چون ائمه طاهرين مي يكند. اين مخصوص ائمه طاهرين است. گفتند ما اين دعا را م پيدا مي
ولكن ما همگي در حجب نور خواهيم بود، اگر حجب ظلمت را بتوانيم پاره كنيم. حجب ظلمت، حجب همين 

اش  توانيم همه شهواتي است كه در عالم دنيا است، شهوات عالم آخرت را اگر بتوانيم پشت سر بگذاريم، نمي
رسد اين است كه رشد قطعاً  نيم، روي هم رفته آنچه را كه به نظر ميما را رد كنيم. يك جاهايي از آن مي

اين كاشف از اين است. اين را نيائيم » فانّ لذا مع اهللا حاالت«براي معصومين است. خود اين عبارتي كه 
تواند در مرحله دنيا نازل شود  كند!! آن علمي كه مي قياس بگيريم در اينكه بگوئيم، علمشان تغيير مي

شود، آن علمي را كه ماوراي عالم انوار است يعني علمشان كه  قش در دست آنها است اضافه و كم نميمطل
شود كه مال عالم ملكوت است آنجايي كه از عالم ملكوت باالتر  درباره عالم انوار هم است، اضافه و كم نمي

كنم، شما به آقاي  عرض مي شود. نه اينكه مثالً است كه محل رشد آنها است آنجا برايشان رشد حاصل مي
شويد؟  گوئيد چيزي هم بيشتر متوجه مي گويد بله! مي خوانيد؟ مي گوئيد: شما داريد رياضي مي معلمي مي

دهيد، پارسال (گذشته) غلط يادش  گوئيد: پس بچه ات كه داري به او جدول ضرب ياد مي گويد: بله! مي مي
شود منتقل شود  شود منتقل شود، نمي ضرب حاال دارم، نميگويد: فهمي را كه من از جدول  دادي؟ ايشان مي
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ام طوري  گوئيد ظرفيت بچه شود منتقل شود، ايشان اگر بخواهد، يعني مي به كالس اول و دوم ابتدائي، نمي

است كه اگر بخواهم نسبيت را منتقل به او كنم و معناي جدول ضرب را از موضع نسبيت بگويم به او، ديوانه 
تواند نازل شود، مطلق است تا آخر تاريخ، آن سطحي اش كه ماوراي  اش كه مال دنيا مي سطحي شود. آن مي

شود. به افاضه رشدي  ملكوت است و مخصوص بين خودشان با خداي متعال است حتما در آن رشد واقع مي
شود. ولي  تر مي نورانيتر هم  شود، تمام عالم پائين تر مي شود، تمام عالم ملكوت نوراني هم كه در آنجا واقع مي

اش را باز بخواهم بزنم، حاال  آن سطح را هيچ وقت مخلوط نكنيد با اين سطحي كه ما هستيم، مثال ساده
مورچه ريزه، مورچه زردهاي ريزه بخواهند بشوند مورچه سواري درشت. اگر بخواهيم بگوئيم، اين چه ربطي 

كند،  كند، ساختمان آنها فرق پيدا مي فرق پيدا مي هايشان دارد به هواپيما سازي، خوب بسيار خوب خانه
كند، آنها ريزه بوده يك ذره بوده، حاال اينها يك خورده درشت تر شود، چه ربطي  نقشه شهرشان فرق پيدا مي

تواند نازل شود براي تكامل،  مي» ما نظر اليه به نظر الرحمه متد خلق«دارد به آنجا؟ آنچه كه در عالم دنيا كه 
ي است آن چيزي كه آن بااليِ بااليِ باال است آن يك حرف ديگر است. پس تكاملي كه براي آنها يك حرف

شود و اينها را براي آن خلق  است از آن قسم نيست، هر چند پردر تكامل آنها بر همه عوالم جاري مي
 كنند.  مي

 س): اجازه بفرمائيد يك سوالي كه دارم.
اي كه ما اينها را عرض كرديم به اصطالح گاهي  اش هم، كه يك اشاره يج): البته بخواهيد عقلي از آن طرف

كنيم. آنهم نه از بحث عقلي محضش، ولي اگر بخواهيد عقلي  است بحث را از موضع خودمان صحبت مي
محض محضش مالحظه كنيد، آن بايد در بحثي را كه درباره واليت كرديم كه آيا در وحدت و كثرت بايد 

شود، آيا كثرت اختيار بايد بيشتر شود؟ يا  د يا كثرت بيشتر بشود؟ كثرت كه بيشتر ميبساطت بيشتر بشو
 ها شده است. كثرت اختيار الزم نيست بيشتر شود؟ آنوقت در آنجا اين بحث

آيد، عقلي كه اين را  اين را در استداللهاي نقلي طبيعتاً مي» حكم حفظ بيضه و كيان اسالم«س) اين بحث 
 آوريم؟ نمي
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يعني مفهوم بيضه اسالم را، سه تا موضوع برايش قابل مالحظه است يكي بگوئيم، به خطر افتادن اسالمِ  ج):

ايي پيدا شده، كتاب ضالل نوشته شده، كه كساني كه بخوانند، مبتالي به  تك تك افراد، بگوئيم يك شبهه
افري آمده آنجا را گرفته، تكي ايي است كه اگر كسي از آن راه عبور كند، يك ك شوند. يك سرگردنه شبهه مي

كند به اينكه ترك كند عبادتش را و كلمات كفر آميز بزبان  گيردش، مجبورش مي كسي بخواهد عبور كند مي
گوئيد: نه! از اين باالترش مثالً اين است كه  بياورد. انكار كند. اين يك رقم گفتن است. يك وقتي است كه مي

اي هجوم آوردند بر آن منطقه و  اي است يك عده يرند، يك منطقهگ گروهي، نه فردي، در خطر قرار مي
گوئيد كه نه! اين  خواهند كه دست از دين بردارند، يك وقتي است كه مي محاصره كردند و از آنها مي

هاي كفار، بدست خود مسلمين  مسلمين روي هم، نظامي دارند كه اگر نظام شان تسليم شود به خواسته
مسلمين، دست از مواضعشان بردارند. حكميت آنها را بپذيرند. اينجا نه فرد و نه گروه  شوند، خود مجبور مي

كند مسلمين را، رئيسي دارد و سازماني دارد، حاال اين سازمان  گوئيد سازماني كه اداره مي روبرو نيست، مي
ناي بيضه اسالم، گوئيم اينجا مع برابر سازمان كفر، دستش روي دست اوست يا دستش زير دست او است؟ مي

به خطر افتادنش اين است كه مظهر قدرت و توانائي اجتماعي كه در اين سازمان هست، كه در اين لشكر 
كنند. اين سازمان اگر اعالن تسليم  است، اين لشكر اگر اعالن تسليم شدن كند، آنها سلطه سياسي پيدا مي

 گيرند. سياسي كند آنها در برتري قرار مي
آيد سطح سوم، يعني  شود موضوع بيضه اسالم را مالحظه كرد كه ما به ذهنمان مي سطح مي بنابراين در سه

گويند يك سرهنگ فاسق، اگر رئيس لشكر باشد در مقابله  نظام مورد نظر آقايان فقهاء سابق هم بوده، لذا مي
االن  گويند اين درست هست فاسق است به فسق فردي، ولي با كفر حمايت آن واجب است. يعني مي

پرچمدار مدافع از چه چيزي است؟ از اينكه كفار مسلط نشوند، يعني حافظ سلطه است، سلطه، يعني اختيار 
خواهند اين سلطه را آسيب بزنند، بيايند  جامعه براي خودش، نسبت به چه كسي؟ نسبت به كفار كه مي

هم بصورت مستقل و منفك  مسلط شوند. اين مطلب در شرائط فعلي، موضوعاً مناطق جغرافيايي جداي از
كنند. شما يك سازمان مللي داريد كه شده يك سازمان براي همه سازمانها، شورايي دارد به نام  زندگي نمي
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رسانند كه حمله كنند به عراق، وقتي به تصويب رسانند لشكر از فرانسه  شوراي امنيت، آنجا به تصويب مي

گيري جهاني، در اختيار يك  آيد. يعني تصميم از همه جا ميآيد،  آيد، از انگليس مي آيد، از ژاپن مي مي
سازمان جهاني قرار گرفته است. حضور شما چه بصورت مثبت چه به صورت منفي، چه آنقدر قدرت داشته 
باشيد كه آنها نتوانند تصميم بر عليه شما بگيرند، مجموعه شان چه عضو آنجا باشيد و حق وتو داشته باشيد 

ه باشيد، اسالم در معرض خطر است الحمدا... رب العالمين تا االن كه حضورتان هستيم، بعد مادامي كه نداشت
از ايجاد نظام جمهوري اسالمي نتوانستند اينها به اصطالح به قدرتي برسند كهدستور حمله به ايران را 

درست است  گذاشتند، بدهند، آن طور كه به عراق دادند، اگر توانسته بودند، يك پنج ساعت وقت نمي
هواپيماي مسافري را زدند، درست است ما قطعنامه را تصويب كرديم، در مرحله ضعف قرار گرفتيم، امااگر 

كردند كه هيچ چيز وجود نداشته باشد، يعني خدا عالقه مسلمين را كه به  آمد، هيچ كوتاهي نمي دستشان مي
هايشان پيدا شده، در مجموع يك حالتي را سراسر دنيابه طرف ايران آورده، ترديدي كه در كفار در تئوري

توانند بگيرند. الحمد ا... رب العالمين. يعني در موازنه  بوجود آورده كه اينها تصميم نهايي را درباره ايران نمي
آورد. بله. در همين حد كافي است. آقا چيزي درست  ها را مي رواني قواي رواني جهان، در وجدان بشري اين

 است.
توانيم در استداللهاي عقلي هم در آن  آيد، يا اينكه مي دين اسالم تنها در استدالل نقلي ما مي آقا نصرتي:

 سطح عاليش استفاده كنيم؟
فرمائيد عقلي اش، عقلي اش كه خيلي واضح است.  ج): عقلي اش كه خيلي باالتر از اين است، اينكه مي
كند اگر عبادت را تعميم دهيد،  دت، افزايش پيدا ميببينيد اين نكته را عنايت فرمائيد، قدرت جامعه در عبا

گذاريد  گوئيم كه سر مي آيم در بحث دومش، وقتي مي كنم، بعد مي اش را من كمي ذكر مي تعميم عرفاني
روي سجده، يك سرگذاشتني است مثل سجده بنده كه به نرمش بيشتر شبيه است تا سجده، سجده نهايت 

نده شده باشد كه محورش شده باشد آن مطلب، كه همه كارهايش را به خضوع است، دل اگر دنبال چيزي ك
گوئيد بخاطر آن، يعني خاضع در برابر او، حقيقت خضوع همان  دهد، اين همين كه مي خاطر آن مطلب انجام 
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است. معاذ اهللا اگر كسي همه كاري كند كه يك مقامي پيدا كند يا همه كاري كند كه يك پولي پيدا كند 

كند، دست  بيند به او سالم عليك مي آيد، يك نفر را مي همه كار كند؟ يعني او از خانه بيرون مي يعني چه
گيرد الي آخر، در دلش اين است كه اين براي آن كاري كه آنجا دارم. حاال زن و بچه اش به  دهد، گرم مي مي

دليل رعايت آن مقصدي كه داريم، گويد نه نخريم، ب گويند مثالً برويم امروز لباس بخريم. يك روز مي او مي
يك روز حتماً بخريم دوال بخريم. بدليل آن مقصدي كه داريم، يعني خوبي و بدي ارزش و ضد ارزش، حول 

شود. در عمل نه در تلفظ. اين صحيح است بگوئيم اين دل كنده براي آن مقصد شده  آن مطلب واقع مي
حله خضوع و سجود است شخص قوت هم پيدا است، خاضع شده روحش، ساجد شده روحش، روحش در مر

كند،  كند، يعني حساسيت پيدا مي كند؟ يعني چه قوت پيدا مي كند، شخص در آن مسير قوت پيدا مي مي
كند نسبت به چيزهايي كه با آن مقصد  سازد. فكرش حركت پيدا مي نسبت به چيزيهايي كه به آن مقصد مي

شود، به آن مقصد عاشق است،  تر مي نسبت به آن مقصد حريصكند، لذا  سازد. عمل او حركت پيدا مي مي
شود، و  يعني بي قرار است. تابع است، صادق است، اين مسئله كه در فرد گفتم، براي كل جامعه حاصل مي

امكانات و رشد تكنولوژي اقتصادي، تكنيك فرهنگي، تكنيك سياسي، حول محور پرستش اجتماعي ايجاد 
دا بدست كفار بسپارد، اين كه محال است. اين اگر جايز باشد، معنايش اين است شود خ شود اينكه نمي مي

ربط و مزخرفي است. اين اگر جايز باشد معنايش اين است  كه برتري كفر بر اسالم جايز باشد، اين حرف بي
رستيد، گويند براي آرام كردن خودتان، بايد خدا را هم بپ كه دين بشود، بازيچه اهل دنيا. روانشاسها مي

خواهد خداپرستي را وسيله كند، عرق بيدمشك، مثل عرق نسترن،  گويد، مي خداپرستي كه اين روانشناس مي
غرض سالمت مزاج است غرض توانايي مزاج است، براي توانايش هم شما عرق بيدمشك بخوريد، اعصابتان را 

كاملش بدست كفر باشد، اختيارات كند، اين خداپرستي كه نيست اگر بنا شد نظام اجتماعي محور ت آرام مي
 توسعه پيدا كند براي دنيا و پرستش دنيا، اين قطعاً است.

پس بنابراين اگر اين طور در زير بناي حركت بگوئيم، بگوئيم حركت چيزي نيست جز تولي به واليت ولي، 
آن طور كه او  كند براي او كه تكامل دهد، يعني قرب به ولي مقصدش بشود، يعني خالفتي را كه پيدا مي



١١٦   ····························································································································································   
دارد. اگر اين را اساس حركت  خواهد تصرف كند، كه چطور شود قربه الي اهللا. چون او را دوست مي مي

بگيريم، آنوقت محال است حركتي واقع شود در جامعه براي تكامل جامعه، جز اينكه يا ناري باشد يا نوري 
طلبد،  و در دنيا، از دنيا خود دنيا را ميباشد، نور بايد سرپرستش نوري باشد. اگر آنكه مقصدش دنياست 

گيرد  كند، دلش عاشق است، آن جامعه اش عاشق دنياست. اين را شرع مساوي مي معنايش اينكه پرستش مي
و بگويد اين را ما داديم دست خود مردم، هر طورانتخاب كردند، كه رأي آقا شيخ مهدي اين طوري است. اگر 

ست كه بستر تقرب الهي جمع شود اصالً در دنيا، چون او مرتباً حريصتر به اين طوري باشد كه معنايش اين ا
برد، دلها را هم به طرف  هاي مختلف مرتباً باال مي دنيا، دنيا را به رنگ هاي مختلف، طعم هاي مختلف، جلوه

رها، شود. كليه ساختا برد باال توسعه اختيارات هم در همان طريق واقع مي كند، باال مي آن شيفته مي
تواند دين باشد. آن هم براي مدت خاصي است وقتي مي گوئيم  اش مي معامالت، همه اينها، پوشش فردي

كند،  آيد و تمام دين را حذف مي پرستش فردي براي مدت خاصي معنايش اين است كه نظام پرورشي مي
را توسعه دهد. به ماند. اين معنايش اين است كه خداي متعال پرستش غير خودش  هيچ چيز از دين نمي

سازد. اين معقول نيست كه بگوئيد،  اي كه براي پرستش خودش جايي نماند اين اصالً با خلقت عالم نمي گونه
خدا عالم را خلق كرده است و تكاملش را در اين قرار داده است كه ديگر دين خدا ابداً پرستيده نشود، نه با 

سازد،  سازد، اصالً با خود مكلف نمي ربوبيت تاريخي نبي اكرم مي عالم قيامت، نه با ربوبيت مطلقه الهي، نه با
اتخذت اهللا هم هوي و كان امره «كسي كه قائل شود به اينكه نظام اجتماعي مطلقاً دست بشر است يعني 

گوئيد  دهد اينكه مي در كار نيست. براي اينكه جامعه اله مادي را به حداكثر رساندن رفاه قرار مي» فرطا
روح بيشتر شود، و دائم التزايد شود، دنبالش هم ساختارهاي اجتماعي و غير ذالك پيدا شود، يعني تقالي 

دلهاي همه شيفته دنيا شود. اين اصالً لوازم حرفش را جز با انتزاع محض و بريدن امور از هم، هيچ موحدي 
تي دارد، يك احتياجات مادي شود. بله وقتي كسي بيايد بگويد كه، بشر احتياجا هايي نمي دچار همچنين غلط

اش دست ائمه طاهرين و خدا است، اما احتياجات  دارد، يك احتياجات معنوي، اما احتياجات معنوي
شود بگوئيم كه نه عمل اثر در روح داشته باشد، نه روح اثر در عمل  اش، مثل اينكه به اصطالح مي مادي
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زنند كه بتوانند  فارِ عاقل هم همچنين حرفي را نميداشته باشد آيا اصالً اين حرفي است، من معتقدم كه ك

گذارد، تفكر در پرورش روح اثر  فهمند كه عمل در پرورش روح اثر مي همه جاي حرفشان را بسنجند، مي
گذارد. يكي خدمت وجود مبارك حضرت ابا عبدا... آمد و گفت كه اهل كوفه دستشان با بني اميه است  مي

نه بر عكس كنيد. چون بر عكسش كه بكنند مثل دوره منافقين و دوره دلشان با شماست، حضرت گفت 
رود. اينكه در دل  رود، ولو قدرت ظاهريش باال  شود معنايش اين است كه قوت اسالم باال مي رسول اكرم مي

بگوئيم كه اموري كه مربوط به معنويات و مربوط به دين است، اموري كه مربوط به دنيا است، مربوط به علما 
هست، نهايت، نه در معقولِ مصطلحِ حوزه؛ آنوقت حاج آقا  ٢×٢=٤حسي است و كفار. اين از نظر عقلي كه 

آئيم شما الگو گزينش  تر، مي يك چيز ديگر شما توجه كنيد، حاال از آن سطحِ بااليِ باال يك مقدار پائين
آن چيزي را كه پرورش داديد دهيد، بعد  داريد، الگو گزينش مگر بدون پرورش ممكن است، شما پرورش مي

 كنيد. در بين آن گزينش مي
آنوقت اَدقش اين است كه اول شما بحث واليت فقيه را همان كالمي كه عرض كردم نهايت اينكه چون 

هايِ ذوقيِ عرفاني بكار ببريد. واال اگر  گوئيم بيان كنيد، الاقل تقريب توانيد كالميِ دقيقِ فّني را كه ما مي نمي
گوئيم  ستيد بحث واليت را سر جايش، يعني به عبارت ديگرمباني حكمت عملي را بيان كنيد، ما نميتوان مي

گوئيم اصالً حركت جز در شكر منعم  دهد شكر منعم را، مي مبانيش اين است كه بگوئيم وجدانها شهادت مي
 شود،  نمي

يلي فاصله دارد، گروه مثل يك جمع )، گروه با امت خ٤اين گروه اهل ايمان، اُمم الهي بهتر است. (صفحه 
شود درباره اش حرف زد. من  ها خيلي خوب است. خوب مي شود. خوب است اين سرفصل خيلي كمي ذكر مي

شود باشد بعداً هم دقت كنم من البته زياد هم البته سعي بر اينكه سر  ايي كه سريع نگاه كردم مي به اندازه
م، حاال مثالً بياوريمش در نظام خاصي همين طوري كه هست، من دانم دقت كن فصلها تغيير كند صحيح نمي

آيد كه خوب است انشاء ا... تعالي اميدواريم مورد قبول حضرت ولي عصر صلوات ا... و سالمه عليه  بذهنم مي
 قرار گيرد.
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 _آقاي 

 س): مراحل بعدي كه زمانبندي طرح اينها هم هست انجام شود و اضافه شود.
 تعالي، صحبت خاص ديگر در نظرتان است حضرت عالي صحبت خاصي در نظرتان است. ج): بياري خداوند

 
 
 



  
  
  

  فلسفه حكومت
  
 

 ٧جلسه: 
 

حجت االسالم و المسلمين حسيني: خيلي قبل از آدم شروع هست. آخرش هم تا قيامت و بهشت و همه       
 رود. چيز جلو مي

 كردم قبل كه واليت ابليس و اعوان و انصارش داخل محدوده اي  ي: در قبل،استفاده ميحجت االسالم نصرت
ج) نه، يادمان نرود كه ابليس زنده هست و يك نفر هست كه هدايت كار را دارد، يك نفر جنّي كه از دوره 

م حضور فعال اند و در هر دوره ه اغواي حضرت آدم تا زمان ظهور حضرت ولي عصر است مهلتي كه به او داده
 كند.  دارد و تكامل شرارتهايش را هم مي

 ) بعد از زمان ظهور حضرت ديگر ١س
شود؛ ولي در زمان ظهور  شود. ظاهراً در رجعت كه حتماً كشته مي شود يا كشته مي ج) ديگر يا غيب مي

لي وقت كه تو از مهلت داده شدگان هستي ا» انك من المنظرين«خورد. درباره  حضرت ولي عصر غيب مي
 اند و بعضي هم به همان رجعت. معلوم، بعضي به ظهور حضرت توصيف كرده

 حجت االسالم آقاي نصرتي: ابليس و اعوان و انصارش داخل در واليت نبي اكرم نيستند؟ 
دهند، داخل در واليت،  ها با اذن ايشان انجام مي ج) داخل در واليت هستند، نه به معناي اينكه شرارت

تواند از آنها را  تواند آنها را از بين ببرد، يعني سهم نبي اكرم واليت تكويني دارد مي حضرت ميهستند، يعني 



١٢٠   ···························································································································································   
برد. چندين بار هم كه حضرت تعرض تند كردند، بال فاصله وعده خدا را و مرتبًا  بين ببرد، ولي از بين نمي

، اطبق يك نقل پشت سر هم و مرتبًا كردند. امير المومنين ـ عليه السالم ـ آمد سرش را از تن بكند تكرار مي
خدا به من وعده داده. خدا لعنتش كند كه حق نمك را » انك من المنظرين الي وقت معلوم«گفت:  مي

وقت بعد از رسول ـ صلي اهللا ـ چه فتنه هايي به  نشناخت، براي اينكه حضرت اورا نكشت و آزادش گذاشت آن
 پا كرده. 

 حال تحت واليت نبي اكرم و ائمه طاهرين نبوده!؟ آقاي ساجدي: به اين معنا به هر
طوري كه كفار هم نيستند كه اعياد و انصارش هستند تحت واليت اجتماعي آنها حضور پيدا كرده  ج) همان
 باشند، نه

ج) حاال در سطح تاريخي، در تكامل آمده باشند و تكامل دين انبياء را بياورند و اراده كرده باشند تكامل آنها 
 ه را ن

 س) زمينه ابتالء باشند.
 ج) آنها آمدند مرتباً كار شكني كردند. نه اينكه چيزي را اراده كردند 

 س)آقاي ساجدي: بستگي به اين دارد كه تحت واليت را اآلن در جامعه جمهوري اسالمي ايران 
كنند. حضرت نبي اكرم شأن تصرف در تكوين را  ج) اصالً تحت واليت را، معنايش را در واليت تكويني نمي

دارد. آن شأن تصرف در تكوين او، حاكم بر ابليس هست، از آن شأن بنا نيست كه استفاده بكند، الّا و محال 
 كند.  چ چيز اضافه و كم نميدهد، هي خواهد انجام مي چيزي را كه خدا مي معيشت اهللا هست، يعني آن

 حجت االسالم نصرتي: شأن تصرف در تكوين با تصرف تاريخي اش فرق دارد؟
اين همه زمين و منظومه و قمر به تو » هذا اعطاء ربك«ج) حتماً فرق دارد، در تصرف تكويني، ايشان 

 ، هر كه را خودت »فامنن او امسك«بخشيديم 
 س) فرقش تفويض است يك مقدار. 
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شود، ولي و محال معيشت  كند. اين سطح به نبي اكرم تفويض مي ولي اين تفويض را حضرت دخالت نمي ج)

كند. يعني اينكه حالت نبي  اهللا. حضرت بندگي اش در اين هست كه اختيار دارد و بدون نظر هيچ كاري نمي
، در شديدترين مشكالت، گيرد اكرم با خداي متعال چه چيزي باشد، ابدا معيشتش بر معيشت اهللا سبقت نمي

خواهيد خرج كنيد، ولي در شديدترين فشارها هم يك لحظه  اند كه هرچه مي شما خزانه دار هستيد و گفته
گويند: ما كه به  دهم. مي گوئيد: هرچه گفتند، انجام مي كنيد كه من بروم در صندوق را باز كنم، مي ميل نمي

 شما بودم. گوييد ولي من خودم براي  تو داده بوديم، مي
آقاي ساجدي: ما به يك لحاظ از جهت تكويني تابع واليت هستيم، يعني تابع واليت تكويني هستيم. به اين 

خوريم، اينها كه دست ما نيست. يعني از اين  خوريم و بعد غذا مي شويم، بعد آب مي معنا كه مثالً تشنه مي
 بع هستيم. جهت كه امر بين ما و شيطان و هركس و خالصه در اينها تا

ج) يعني در واليت تكويني ما تبعي محض هستيم. باز واليت هم داريم، تولي داريم، تولي تبعي داريم، اينجا 
 تولي مطلقاً منعزل نيست. 

س) بله، به يك نسبتي مؤثر هستيم در ايجاد تشنگي، ايجاد گرسنگي و رفعشان. ولي كلي اش به هرحال ما 
 تبعي هستيم.

 . ج) تبعي محض هستيم
آئيم، به هرحال  س) بله، يعني نسبت تأثيرمان در اين قسمت بسيار كم است. دومين مرحله، در واليت كه مي

ما يك اختياري داريم و االن كه درد درون جمهوري اسالمي هستيم ما به يك معنا از اين جهت كه در نظام 
كنيم و به يك  ك نسبتي تبعيت ميحضور داريم، تابع واليت هستيم و در اين واليت هستيم. خالصه، به ي

شود گفت كه به يك معنا، همه اينها كه االن در  كند. مي نسبتي هم هر فردي از اين واليت فعلي تخلف مي
 جمهوري اسالمي االن هستند، تحت واليت حضرت آيت اهللا خامنه اي هستند.

خواهد انجام  قضايي كه براي آنها ميج) يعني بگوئيم؛ تابعيت ايران را دارند، يعني قبول كردند كه حاكميت 
خواهد روي سياست گذاري آقاي فالن انجام  بگيرد، روي قوانين ايران انجام بگيرد. حاكميت پولي وقتي مي
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گيرد كه ما اين را قبول كرديم، به صرف همين تابعيت  بگيرد روي دستگاه مركزي و بانك مركزي انجام مي

 بلند شدند و به اروپا رفتند. ايي آن را نپذيرفتند و دارد يك عده
شود بگوييم كه، يعني گاهي  خواهيم بگويم در همين واليت و پذيرش هم نمي س) درست است. اما مي

كنم اين اينجا كه تخلف  گوئيم به دليل اينكه در بعضي جاها بنده از همين قوانيني كه پذيرفتم، تخلف مي مي
 ام.  عيت كردهام، از خود تب كنم، از واليت تبعيت كرده مي

 ج) درست است. 
اش  س) اما حاال گاهي به استناد به اين تخلف، ممكن است بگوئيم اين تابع واليت نيست، اما به لحاظ كلي

خواهيم بگوئيم تابع واليت هست يا نيست، به كدام  شود كه وقتي كه مي تابع واليت هست. سوال من اين مي
 آيد، تخلف محض هست. يش ميلحاظ آن بگوييم؟ در مورد شيطان هم كه پ

 تواند.  ج) بله، در واليت تكويني اش حتماً تخلف محض در واليت تكويني نمي
 شود و در مورد مسلمان هم به اين ترتيب. س) در مورد كفّار هم عين همين قضيه مي

 ج) بله، درست است. 
ند تحت اليت اميرالمؤمنين پذير س) به يك نسبتي اينها وقتي بودند در حكومت حضرت امير المؤمنين مي

 كنيم. يعني نسبت هايش فرق دارد. كنند، مثل ما كه تخلف مي هستند در يك جاهايي هم تخلف مي
گوئيد ما تحت واليت هستيم، يك وقت  گيري كلي، يك وقت هست كه مي گيري، جهت ج) يعني در جهت

لي تبعي در يك جائي كه تكويني لقبش گيرد. بر فعل، تو گوئيد در آنجايي كه اصالً درخواست سبقت نمي مي
 شود. گوئيم درخواست سابق بر فعل نيست، فعل واقع مي دهيم، مي مي

شما در آب تصرف كنيد، آب در درخواست شما در اينكه آن را در اين ليوان يا در آن ليوان ليوان ديگر او 
تناسب با آنچه كه براي عالم الزم كند و بعد از تقاضايش م تصرفي ندارد. بخالف موجود مختار كه تقاضا مي

اي  دهد. اين مرتبه شود. ايجاد به سفارش، سهم مي هست و آنچه هم كه براي او الزم هست، به او اعطاء مي
دهد، در اينكه كل عالم چه زماني شروع بشود، چه زماني مثالً دنيا پيدا  هست كه ايجاد به سفارش سهم نمي
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جعت آغاز بشود. چون آخرت االن هست. ولي آغاز يك دوره جديد براي بشود. كي آخرت به معناي بعد از ر

عالم برزخ كه ديگر هيچ سفارشاتي از عالم دنيا براي عالم برزخ نرود كه االن براي عالم برزخ سفارشات 
رسد كه ديگر از عالم  آيد. ولي يك زماني مي رود، كما اينكه از عالم برزخ هم نسبت به دنيا سفارشات مي مي

ي  رود. آن دوره آيد، براي اين دنيا هم ديگر سفارشات براي عالم برزخ نمي رزخ سفارشات براي اين دنيا نميب
، »نفخ«هزار سال باشد يا هر چه كه باشد، بين دو  ٤٠جديد آخرت هست، آن دوره هم حاال به رواياتي مثالً 

شود. يعني  خ به يك عالم ديگري تبديل مينفخ صور اول و نفخ صور ثاني. بعد قضيه قيامت كه اصالً عالم برز
مان همين  ي ديگر هست. حاال ما صحبت اگر براي عالم آخرت چند دوره ذكر كنيم، عالم قيامتش يك دوره
گوئيد، واليت دارد، در قيامت واليت دارد،  هست) واليت نبي اكرم در همان موقعي كه به آن بين دو صور مي

گوئيم متصرف در واليت تاريخي هستند، محور واليت تاريخي خود  يم و ميده اينكه لقب تاريخ به آنها مي
توانند تصرف كنند، در عالم ذرع  ربوبيت مطلقه هست، متصرف در تاريخ هستند و همه جاي ايشان مي

توانند تصرف كنند، در عالم بين نفخين آن  توانستند تصرف بفرمايند، در عالم برزخش مي تشريف داشتند، مي
توانند تصرف  توانند تصرف كنند، در عالم جنت و نار هم مي نند تصرف كنند، در عالم قيامتش ميتوا مي

ي عرش در خدمت ايشان هستند. عالوه بر اين كه ائمه  فرمايند. يعني حمله بكنند. با نظام، تصرف مي
اكله ـ رسول اهللا صلي اهللا  (؟) و  ها جزو عمله طاهرين وكالً انبياء و مومنيني كه واليت پيدا كرده باشند، اين

يعني » اي كه من ذالذي يشفع عنده اال بازنه ي عرش الهي و كل مالئكه عليه و آله و سلم ـ هستند، حمله
شود، مگر باذن خداي متعال هست، واسطه در رحمت نبي اكرم هست. صلوات بر نبي  هيچ تركيبي پيدا نمي

اين است كه تكامل عالم را به طفيل نبي اكرم قرار اكرم هم كه خداوند اولين مصلي هست، به معناي 
دهد. حاال در اين مرتبه از واليت، حتماً ابليس و كفار هستند، در اين مرتبه از واليت هم نبي اكرم در  مي

گيرد،  كند و ابدا بر خداي متعال سبقت نمي يعني اعمال اراده نمي» ال يشءوون اال ماشاءاهللا«دوره اختيار 
 كند، كل كائنات  كند، نه اينكه ندارد و نمي كند، واليت دارد و اعمال نمي نميولي دارد و 

 ي واليت تاريخي كه بگوئيم.  س) امتيازاش هم در مرحله
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ج) واليت تكويني، تقومش به واليت تاريخي كه هست، حضرت متصرف در كل تكوين هستند؛ ولي اعمال 

آيد، در عالم اختيار كه نازلتر از تكويني كه به آن لقب  ختيار ميآيد، د عالم ا كردند. ولي پائين از آن مي  نمي
شود، نه محوري، در محوري، خداي متعال  دهيم. اينجا كه تشريف دارند، تصرفي از تاريخ مي تاريخي مي

دارد اينجا  اي كه خود خدا هم تصرفات نبي اكرم را دوست مي محور هست. در اينجا تصرفي در محدوده
طوري نيست كه نداشته باشد. نسبت به انبياء سلف دارند، نسبت به، يعني چه؟ يعني از  د، اينتصرفاتي دارن

كنند ، تا برسد به همه انبياء و تا برسد كه به فرمايش آقاي خميني ـ  آدم در قبولي توبه اش شفاعت مي
د و ايشان به شفاعت شون رضوان اهللا عليه ـ فرمودند: همه انبياء به شفاعت حضرت سيد الموحدين نائل مي

گفتند كه بال واسطه به شفاعت خداي متعال و  رسند. رسول خدا را مي رسول اهللا ـ صلي اهللا عليه و سلم ـ مي
اي، بين ايشان و رحمت خدا نيست؛ يعني صلوات مستقيماً بر  رسند و، هيچ واسطه رحمت خداي متعال مي

 ايشان هست. 
به اين صورت داريم كه حاال اينها را در يك سطح خيلي كلي كنم كه يك بحث هايي  به حضورتان عرض 

توانيم اشاره بكنيم، شايد اگر بخواهيم به صورت كد دادن وارد بحث آن بشويم، خيلي درست نباشد. بحث  مي
 توانيم. فلسفي مي

كنيم آقاي ساجدي: نه، اين در حدي كه لفظ آن اشتباهي اينجا نوشته نشده باشد. يعني لفظ را يك كارش ب
 و اگرنه االن 

ج) بله، لفظ مطلقه ربوبيه را حتماً محوري قرار بدهيد، تصرفي را نبي اكرم قرار بدهيد، در سطح محوري، نبي 
دارد كه ايشان تصرف كند، تصرفي هست،  در سطحي كه خدا دوست مي» اكرم ال يشائون اال ما شاء اهللا

ز در واليت اجتماعي هم خود نبي اكرم حاضرند، در هر ايشان حتمًا حضور تصرفي دارند. در سطح تبعي هم با
سه سطح حاضرند در واليت اجتماعي، تشكيل حكومت دادن در مدينه است. ولي حضرت هرگز به اين 

شود. به حضورشان در واليت تصرفي در تاريخ شناخته  شوند، به واليت اجتماعي شناخته نمي شناخته نمي
سطح را بايد بگذاريم، سطح اول، واليت ربوبيه مطلقه الهي و روبرويش شوند. حاال صحبت در اينكه يك  مي
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) واليت مفوضه به نبي اكرم ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم و اهلبيت طاهرين،ـ واليت تاريخي ٢واليت تكويني. 

٣ ( 
 اند  س) در اينجا، اگر دقت شود، آقاي نصرتي همه اينها را تاريخ گرفتند. اگر دقت كنيد، نوشته

 ج) درست است. تاريخي تاريخي.
 شود. رسد، بعضي از فرمايشات شما چيز ديگري از آن فهميده مي س) در حالي كه به نظر مي

 ج) واليت اجتماعي، واليت تاريخي، واليت تكويني.
كدام س) بله، يعني تاريخي داريم، تكويني و مثالً و اجتماعي داريم. بعد به اين لحاظ، سه واليت داريم كه هر 

 از اينها سه سطح [؟] دارند
ج) زنده باد، آن وقت محوري تكويني خداي متعال هست. تصرفي تكويني نبي اكرم هست ـ صلي اهللا عليه و 

 شود. واليت اجتماعي  آله و سلم ـ تبعي تكويني واليت اجتماعي مي
وشتن آن داريم اين است كه س) اگر نخواهيم وارد مدلش براي آنها بشويم، چون اولين گرفتاري كه بعد از ن

 سه واژه محوري و تصرفي 
كه » اصلي، فرعي و تبعي» « اصلي، فرعي، تبعي«ج) حاال محوري را نياوريد، الاقل عنوانش را عوض بكنيد 

گيريد.  ، سه سطح را مي»تكويني، تاريخي، اجتماعي«فهمند، براي سه تاي آنها هم،  بكنيد خيلي راحت مي
 كه بهتر است.محوري، تصرفي، تبعي 

 آقاي ساجدي: براي چه كسي؟
 س) يعني آنجايي كه حرف از تكوين هست، تصرف، خودش معنا دارد. 

 فهمد. دانيم، ولي چون واژه ما هست، به زودي كسي نمي آقاي ساجدي: مي
 فهمند.  آيد ديگران اين را خيلي بهتر از تعبي مي س) به نظرم مي

 آقاي ساجدي: تبعي درست، ولي اصل
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است. متغيرهاي اصلي هم جا افتاده است، متغيرهاي فرعي و همان، » تبعيت«تبعي به معناي كه به  ج)

كنيم،  طوري نيست كه هيچ عامل تبعي نباشد. خودمان هم كه بيرون صحبت مي متغيرهاي تعبي هم باز اين
اصلي، «وقت اگر  آن گوئيم. حاال در عين حال روي آن تأمل شود، بهتر است. نوعاً اصلي، فرعي و تبعي مي

 را براي تكوين بياورد اصلي آن خداي متعال است، فرعي آن نبي اكرم و تبعي آن...» فرعي و تبعي
 شود.  تا سطح مي ٩آقاي ساجدي: در اين صورت 

آيد كه مجبور هم هستيد, چون مومنين را آورديد, مومنين حتمًا  وقت من به نظرم مي ج) احسنت. آن
 هست.  حضورشان بسيار ضعيف
 دهيم؟  فرمائيد به ائمه هم مي س) واليت تكويني مي

داند، اين كه وقت  واليت تكويني، محوري محوري محوري آن اموري هست كه احياناً نبي اكرم هم نمي
قيامت چه زماني هست, وقت فرج آل محمد چه زماني هست. فرجي است برخود نبي اكرم. خدا وعده داده و 

كند. ولي دقيقاً خود آن وقت چه زماني است؟ فرج از عالم باالي باالي باال شروع  به وعده اش هم وفا مي
گويند:  گيرد. ولي به اصطالح امروزيها كه مي شود و ظهورش در ظهور ولي عصر و همه با همديگر انجام مي مي

به موسي داند ، خدا  هايي كه دگرگون ساز هست، اينها را هيچ كس جز خدا نمي ي عطف و يك نقطه نقطه
طوري  اش بكنم. در تفسير مفسرين اين گويد: نزديك هست از خودم هم مخفي مي» اكادوا اُخفيها«گويد:  مي

آيد نه اينكه از خود حضرت حق است، از نبي اكرم هست  گفتند. اين كه از خودم پنهانش كنم، به ذهن مي
 كه ظهور شايد نداشته باشد. 

دلخور نشود، حضرت موسي هم انتظار داشتند كه همه چيز را  گونه به حضرت موسي گفتند كه س) اين
 فرماييد كه در واليت تكويني، مؤمنين هم نقش تبعي دارند؟ بدانند. شما مي

ي  ج) واليت تكويني، والة اجتماعي و مردم روي هم، در واليت تبعي آن هستند، يعني اين كه در چه مرحله
از تاريخ واقع بشوند، در خواست اينها مؤثر نيست. اين كه آقاي خميني و دوستانش چه زماني به دنيا بيايند، 

تواند بكند. محدوده  ايشان كاري نمي سال جلو و عقبش بكند، ولكن خود١٠٠تواند  اين در دست نبي اكرم مي
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سقف  طوري نيست كه بي قدرت ايشان در اين مرحله از تاريخ تا كجا بايد جلو برود؟ سقف نهايي دارد و اين

باشد، هر چند اضافه و كم كردن سقف نهاييش به دست حضرت ولي عصر هست. اما مهمترين قسمتي كه به 
يد، اينكه كليات خيلي كلي بحث هستي شناسي را كه ايشان توانيد تشريح كن آيد كه خوب مي نظر مي

خودش هم قبول دارد، حوزه هم قبول دارد، آن را به عنوان فلسفه هستي به نحوي كه مفهوم هستي از 
كنيد. صحبت از اين  مفهوم نيستي مجرد شده براي او موضوع كالم قرار گرفته بود. از اول بحثي را كه مي

كنيد  دهيد، نه اينكه تشريح  ي خيلي خالصه فلسفه هستي، تعريفي برايش مي خالصهاست كه مقدمه بعد از 
خواهد وارد بحث شو سخن از  گوئيد كه در جاي خودش هم انجام گرفته، بعد اجتماع لكن كسي كه مي مي

ئي چگونگي دارد، حق ندارد. از آنجا [؟] كند، فلسفه چگونگي غير از فلسفه چرائي هست، شما درفلسفه چرا
گوئيد؛ موضوعاً از فلسفه تجريدي  زنيد كه در فلسفه نيست. چرائي، شما مي كنيد و بعد گره مي صحبت نمي

خروج موضوعي دارد چون در آن جا كه بحث از حركت تكاملي به معناي مكانيزم تكامل نيست. ساختار و 
فاهيم تجريدي هست، جاي كنيد در م كنيد، هر چه بحث مي ربط منطقي تكامل را كه در آن جا تمام نمي

خودش هم نفع دارد و ما كاري به آن نداريم. ولي هر كس بخواهد از چگونگي شروع بكند، بايد فلسفه 
گوئيم، هماهنگ با فلسفه هستي شناسي است.  چگونگي اش را تمام بكند و فلسفه چگونگي كه ما مي

، مثل غربيها بخواهيم بحث كنيم. آنچه را ي چگونگي ما قطع نشده است كه بگوئيم كاري به خدا ندارد فلسفه
اي كه  گوئيم. در اينجا ديگر مقابله كه در فلسفه هستي گفتيد، او هماهنگ با فلسفه چگونگي هست كه ما مي

آيد. صحبت از اين است كه ما ما فلسفه چرائي را با فلسفه چگونگي تكميل  با حوزه بود، اصال پيش نمي
كنيم كه كليه اشياء و تغييرشان و ذوات و... در چگونگي كه  نگي اثبات ميكنيم، البته در فلسفه چگو مي

كنم  وقت اتفاقاً اين مبنايي كه دارم عرض مي كنيم، به تبع يك حركت تكاملي است. آن داريم صحبت مي
سازد، يعني براي ذوات اشياء خاصيت  ساختن آن با اصالت وجود بسيار نزديك هست و با اصالت ماهيت نمي

شويم، ولي اگر در خاطر شما باشد در فلسفه اصالت وجود، چون خواص را براي ذوات  ي منفصل قائل نميذات
دانند، پس وجود متحركي را كه ما در اينجا بيان  دانند و ماهيت را انتزاع از مراتب وجود مي ماهيات نمي
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م اگر سرجاي خودشتوضيح بدهيد، شود، اين سازگار با آن هست. اين را ه كنيم كه بعداً تولي و واليت مي مي

ي اصالت وجود را نپذيريم، يعني به عبارت ديگر اصل مطلب را  خوب هست؟ ممكن است كه ما لوازم بعيده
طوري بشود، بحث ما تكامل فلسفه وجود در  كنيم. اگر اين تكامل اين بسيار نزديك با صحبتي كه داريم مي

خورد. روشن شدن اين قسمت ها طبيعتاً بحث را هم  ا هم ميوقت آن تقسيمات ر شود، آن مكانيزم هستي مي
كند و هم به عبارت ديگر غير از اثر سياسي، اثر فني و عملي آن باال هست. يعني  از نظر حوزه بسيار گيرا مي

 اصوالً مباحث شما به هم متقوم هست و نهايت هر سطحي از آن را شما يك بحثي داريد. 
خودشان آنها را يك تقسيمي كردند، سه بحث عمده داريم: تكامل هستي، تكامل س) با اين ترتيبي كه االن 

تاريخ، تكامل اجتماعيو اين سه سطح از واليت هم دارد. واليت هستي، واليت تاريخي، واليت اجتماعي. حاال 
ي هم بحث اين است كه همين بحثي كه ايشان در واليت تاريخي و در هر كدام از اينها دارد، در واليت هست

بيائيم همين بحث را بكنيم و با اين حساب بگوييم كه واليت محوري آن، با خداوند متعال هست، واليت 
خواهيد  اش با انبياء و ائمه و نبي اكرم و اهل بيت طاهرين صلوات اهللا عليهم واليت تبعي شان را مي تصرفي

 چه كار كنيد. 
 آوريم. ه، ما آنها را هم در تصرفي ميج) حاال اواللعزم من الرُسل كه دوره دستشان بود

 س) همه اشكاالت را اينجا رفع نكنيم. 
 ج) عيبي ندارم. 

تر از معصومين  امام يعني چه؟ پايين١٢دانيم؛  ما در واليت تاريخي، يك سطحي از آن را براي انبياي سلف مي
آيد، ديگر پائين از  تر مي عزم پائينخودمان در تصرف در تاريخ، حتماً اوالعزم من الرُسل داريم؟ ولي از اوالل

شود هم رديف واليت  اواللعزم كه ديني نياوردند؟ شريعتي نياوردند، فقط اقامه كردند يك جا، غير اواللعزم مي
هايشان كه از واليت اجتماعي هم در مراتب محوريش هم  اجتماعي. حاال در يك جامعه كوچكي كه بعضي

ستند، در سطح عدول مؤمنين هستند، گاهي در سطح مثالً مراجع تقليد اش هم ني نيستند، در مراتب تصرفي
 هستند كه به آنها كاري نداريم.
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 خواهد چه كار كند؟ خالصه در هستي مي» تبعي«س) فرموديد: 

 شود، براي آن نظام واليت اجتماعي.  ج) در هستي واليت تبعي مال جامعه مي
 تي(تكويني) هست؟س) نظام واليت اجتماعي هم مؤثر در تكامل هس

 ج) در تكامل هستي به نحو تبعي مؤثر هست، به نحو تبعي. منزلت تبعي را يادمان نرود چقدر است 
 توانيم يك مصداق جزئي برايش بگوئيم؟  س) درست است. مي

اند، علت شده كه يك بال را. يعني يك مرحله از  ج) بله! خداي متعال بعضي از كارهايي را كه يك عده كرده
ها ظهور  گويم، فشاري را كه بني اسرائيل قبول كردند، چهار صد سال ظاهراً طبق بعضي از نقل تاريخ مثالً مي

كنم. گاهي غضبي كه بر يك امت  عرض مي موسي را جلو انداخت، اين معنايش در تاريخ هست، يا اينكه مثالً
و بر يك جمع شده، عقب انداخته، اين معنايش اين است كه در تصرفي تاريخ تغيير واقع شده است در آن 

 چيز بزرگ و بسيار محوريش نه. 
 آقاي حجت االسالم نصرتي: اختيار در اينجا مؤثر است؟
 ج) اختيار در واليت تكويني به نحو تبعي حضور دارد. 

ي جديد نسبت به مثالً بحث اختيار و همه  آقاي ساجدي: بله، همان بحث است يعني با همان ديد و زاويه
اينها، همان بحث كه سابق بود [؟] يعني سرجاي خودش قطعاً مبناي جديد فكري است كه همه چيز را يك 

طوري  مجبور يا آگاه است، اينجور ديگر بايد ببينيم، بر خالف دوتايي ديدن فعلي حوزه كه يا مختار هست يا 
 بينيم، اما نسبتها بسيار متفاوت هستند.  بينيم. همه اين صفات به نسبتي مي نمي

 توانيد در تكوين مؤثر باشيد، خيلي كم است.  ج) خيلي فرق دارند [؟]، نسبتي را كه شما مي
 س) يعني نسبت آگاهي گاو خيلي متفاوت است با آگاهي انسان. 

 گويم يك آگاهي  الي كه گاو هم مثالً ميج) بله، در ح
 دهد.  س) گاو هم باالخره علف سبز را با كاه تشخيص مي

 كند.  كند، خيلي هم ادب مي ج) بيش از اين مقدار. گاو هم به نبي اكرم برسد ادب مي
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 گذاريد كه كسي نتواند انكار كند [...]  س) شما دست به جايئ مي
 ان محمد رسول اهللا ج) اشهد ان ال اله اال اهللا و 

 س) ما شهادت داده هستيم!؟
 ج) بله، يعني همه حيوانات، هيچ حيواني نداريم كه شهادت نداده باشد. 

س) پس براي كدام از اين قسمت ها اگر اجازه بفرمائيد بحث واليت را در در سطح محوري و تبعي در 
 گونه است.  به اين» يخ و اجتماعتكوين، تار«آورند، كه در هر كدام از  توضيحات بياورند كه مي

 ج) ما يك بحثي هم خيلي خالصه، حداكثر در پنج صفحه، فلسفه چگونگي را با بيان روان توضيح بدهيم،
 فهميدم كجا فرموديد.  س) جسارتًا من نمي

اي باشد فلسفه هستي كه كالً بحثش  ج) بعد از فلسفه هستي، فلسفه چگونگي باشد. يك توضيح يك صفحه
سازد و با اصالت  اهيم تجريدي هست و جاي خودش ضرورت هم دارد. بحث ما هم با اصالت ماهيت نميدر مف

سازد، اين را در يك صفحه بياوريد، مثالً در، سه پاراگراف. در تنظيم آن من در خدمتتان هستم  وجودي مي
شتيد، اسمش را كه روان هم بشود، پنج صفحه هم پشت سرش فلسفه چگونگي، چگونگي را شما اينجا نو

گوئيم و  شود. اين را پنج صفحه مي هستي حركت و چگونگي مي» هستي حركت و تكامل اجتماعي«آورديد. 
 گوئيم منابعي در اين زمينه است.  دهيم و مي گوئيم رجوع مي براساس آن تعاريفمان را اعالم موضعي مي

اين بحث را بكنيم؟! يعني در بحث محور فرمائيد در اين زير مجموعه، يعني بحث تكامل هستي  س) يعني مي
فرمائيد كه در  خواهيم بحث فلسفه هستي اشاره كنيم، مي آوردند، اين را كه مي اول كه نظام هستي و حركت 

 حاشيه بحث را از هم جدا كنيم. 
 گوئيم يك فلسفه هستي  كنيد و مي ج) بله، كامالً جدا مي

كنيم به  گوئيم كه در آنجا اشاره مي ا يك فلسفه هستي ميج) هستي حركت را االن در اينجا فرموديد، م
ي اين كه در اصالت، ماهيت ذات اشياء و ماهيات اشياء را  كنيم فلسفه فلسفه موجود حوزه و اشاره هم مي

دانند، بنابر مبناي  دانند، و ماهيات را اعتباري مي ي اصالت وجود، وجود را اصل مي دانند، در فلسفه اصل مي
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شوند. و يعني  وجود كه ذوات و ماهيات ديگر اصل نيستند و به تبع وجود و حركت وجود تعريف مي ي فلسفه

يابد. ولي چگونگي حتماً سازگار با اين هست.  به عبارت ديگر در عين حالي كه بحث به چرائي پايان مي
ف بزند كه درباره دهيد كه فلسفه چگونگي است كه اصالً كسي حق دارد حر وقت در اينجا يك توضيح مي آن

 ي خواهد حرف بزند، واالخروج موضوعي دارد.  جامعه
 زنند،  س) مگر تكامل، بيان چگونگي نيست؟ حرف از تكامل كه مي

 خواهم بگويم خروج موضوعي دارند. ج) تكامل، چگونگي هست؛ ولي چرايي نيست. مي
زند، آنها  ارد و مدمام حرف از چرائي ميس) بله، [؟] يعني اگر ما بگوئيم كه اصالت وجود به چگونگي كاري ند

زنيم هم از چرائي. وقتي ما از  شوند كه نه، اين حرف بي ربطي هست، ما هم از چگونگي حرف مي مدعي مي
 زنم.  تكامل حرف مي

زنند. چرا تكامل  ج) بله، چگونگي مكانيزم دارد، مهم همين جا است. تكامل را بازهم تجريدي حرف مي
 دهد.  گويد، هرگز مكانيزم نمي رض كنم كه كل آنچه را كه در حركت جوهري ميخواهم ع هست، مي

 آقاي افكاري: كيفي چه؟ تكامل كيفي [؟]
 ج) به هيچ وجه، بنابراين تكامل در اشياء، تكامل در جامعه، در 

 س) يعني تقريباً اصل هستي تكامل را [؟] 
گويند؟ وارد در  كنند، اصلش را مي ا ميج) اصل هستي، اصل حركت، اصل همه اينها را كه صحبتش ر

 شود.  مكانيزم بالمّره نمي
شود بحث  س) پس در اين بحث تكامل اگر اين در نظرتان متيقن باشد و اگر از نظرتان تمام [؟] باشد، مي

طوري بنويسيم كه بحث اصل هستي و، علت  تكامل در هستي را تبديل به دو بحث كرد. توضيح مدل را اين
 هستي، 

 گذارند. ج) اصل هستي، اصل حركت، علت را مي
 س) علت و اصل وجود. 
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 ج) كالً چرايي. چرا حركت هست، چرا هستي هست. 

 س) كيفيت و چگونگي حركت. 
شود مكانيزم يا فلسفه  ج) احسنت، چرا اينگونه هست، يك بحث ديگر است. چرا اين گونه هست، مي

تازيم در پاورقي بر كسي كه از  كنيم. بعداً اينجا يكبار مي ت ميوقت ما صحب چگونگي، چرا اينگونه هست را آن
خواهد مدد بگيرد، بگويد  فلسفه كه از فلسفه اجتماع خروج موضوعي دارد. موضوعاً خارج است، از اين مي

گوئيم اين مغالطه هست كه كسي در  نيست! اينجا كه جاي بحث اين نبود كه نيست يا هست. در پاورقي مي
بگويد كه نيست. جاي اين نبوده، و نبايد هم باشد. ولي هماهنگ و متالطم با اين، كه تكامل اين  اين فلسفه

 فلسفه بشود، فلسفه چگونگي. آنجا نحوه 
 اي (؟) است بر اين فلسفه!؟ آقاي حجت االسالم نصرتي: يعني تكلمه

وقت خود فلسفه اش هم  آن شود ، ج) بله، بنابراين فلسفه ما، فلسفه نظام واليت، تكامل فلسفه قبل مي
 طبيعتاً يك فصل برايش باز كنيد (پنج صفحه) كه به صورت خيلي كلي بتوانيم ما مسئله اصل بودن رابطه 

خواهيم تشريح  خواهيم بگوئيم، كيفيت واليت ربوبي را كه مي آقاي ساجدي: يعني آن كيفيت واليت كه مي
 بگوييم. عالي اين هست كه در فلسفه كيفيت كنيم، نظر حضرت

 ج) قبالً فلسفه كيفيت را بگوئيم، يعني حاال فلسفه هستي را گفتيم، فلسفه چگونگي را خالصه اش كنيم. 
خواهيم بحث را شروع كنيم، چون ما بايد مدل بحثمان را بنويسيم. فهرست بحثمان را  س) االن ما مي

 تكامل و اصلبنويسيم: بگوئيم يك بحث داريم راجع به علت هستي و اثبات اصل 
ج) همان كلمه علت را كه بگوئيد و اصل بگوئيد، نسبت به اصل هستي يا علت هستي، اصل حركت يا علت 

 شود.  ها نمي حركت، اصل تكامل يا اصل خودش، علت تكامل، در اين ها بالمره هيچ كدامش وارد مكانيزم
 س) بيان علت مكانيزم ها يا خود مكانيزم؟ 

 گوئيم، فلسفه چگونگي.  مي ج) درباره علت مكانيزم
 گوئيم؟  س) كدامش را مي



 ···························································································································································  ١٣٣ 
 ج) فلسفه چگونگي، علت مكانيزم. 
 س) علت مكانيزم يا خود مكانيزم؟ 

 ج) علت مكانيزم هست. 
 كنيم يا علت مكانيزم تكامل را؟  س) يعني مكانيزم تكامل را اينجا بحث مي

اش را،  ردن تا برسيم به خود مكانيزم. فلسفهج) اول علت آن را. يعني فلسفه مكانيزم را شروع به صحبت ك
گوئيم از اينجا  گوئيم خود مكانيزم شد. مي يعني اصالت ربط و تعلق و فاعليت و واليت. اينجا كه رسيديم مي

صفحه خالصه مطلب را به صورت اشاره رد بشويم، بعد از آن اول مكانيزم، ٥به بعد ديگر بحث هست. اين را 
خود مكانيزم را يك توضيح بدهيم و فرض كنيد پنج صفحه هم براي كليات اين بحث  تولي و واليت و تصرف.

شويم كه ديگر اعالن موضعي را مجبور هستيم  صفحه بيشتر از كتاب را نگيرد. بعد وارد اين مي ١٠كه جمعاً 
،  طوري ي اين بحث ها سر جاي خودش اثبات شده، واليت مثال تكويني اين كه توصيف كنيم. پس الزمه

 دهيد،  طوري، اينها را ديگر شرح و بسط مي طوري، واليت اجتماعي اين واليت تاريخي اين
اش بايد يك فهرست بنويسند و حضرت عالي ببينيد كه ما ببينيم منظور حضرت عالي  س) حاال براي اين تكه

آئيم هم همين  ه ميشود، در بحث تكامل هم تكامل تاريخي ك شود يا نه كه تقريباً بدانيم چه مي تأمين مي
 تقسيم كنيم » محوري، تصرفي، تبعي«جور بحث را به 

 طور است. در اجتماعي عين همين هست. اش هم همين ج) طبيعتاً در اجتماعي
 شوند  اش چه كساني هستند، تصرفي چه كساني مي س) در تاريخ، محوري انبياء هستند، تبعي

 ج) تاريخي، خداي متعال محوريش شد.
 ويني بود [؟] س) آنكه تك

 خواهم)  ج) در تكويني. (معذرت مي
 س) اوالً در تاريخي هستيم، دومي 

 ج) واليت [؟] هم تمام شد و (ديگر) 
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 شود [؟] آقاي حجت االسالم نصرتي: واليت ربوبي، محوري مي

 كنند.  ج) گفتيم كه قيامت را، سرفصلهاي كلي تاريخ را خدا معين مي
بين تكويني، تاريخي از اين لحاظ هست؟ واليت تكويني و تاريخي واليت آقاي ساجدي: باالخره تفاوتي 

 كنند از جهت محوري و تصرفي [؟] هايش فرقي مي
 ) يعني اگر نكند، يكي است. ١س

 ج) بدون اذن. 
آيد؟ يعني اگر از هر دو واليت محوري، خدا شد، در واليت تكويني و واليت  دانم. چه جوري پائين مي س) مي

 اشتيم واليت محوري خداوند متعال، واليت تصرفي اش نبي اكرم، واليت تبعي اش مؤمنين. تاريخي گذ
 ج) واليت تبعي اش نظام اجتماعي، نه مؤمنين. 

خواهم بگويم اگر در هر دوتايش يك چيز گذاشتيم، ديگر  س) حاال نظام اجتماعي، هر چه كه گذاشتيم مي
 معنا ندارد دو تا بكنيم، يكي هست. 

 شوند؟  امي: در تاريخي مگر حضرت رسول و ائمه محوري نميآقاي ام
شود، در دومي تصرفاتي  ج) در آنجا باز محوري، خداي متعال است در آنجا اولي اّلا به اذن كه اصالً ايجاد نمي

 به نبي اكرم داده شده است. 
 شود. س) نه، پس دوتايش يكي مي

جلسه روي آن بگذاريم شود كه دوتايش يكي به نظر ما كنيم و يك  ج) اين را يك مقدار رويش بايد تأمل 
 آيد كه تعريفتان از تكوين درباره اصل ايجاد اشياء هست، ولو ايجاد مكانيزم ها  نمي

 شود.  كنيم، يكي مي آقاي معلمي: يعني در اجمال روشن است كه يكي نيست؛ ولي در شرحي كه االن مي
طوري بكنيم. بگوئيم كه در مقاطع عظيم  گر حاال معناي اينج) نه. حاال سوال همين جاست. به عبارت دي

وقتي  آيد متصرف نبي اكرم حتماً هست، البته در مقاطع آن تاريخ، فقط واليت خداست، در مراحلي را كه مي
خواهد خود  فرمايد. وقتي كه مي خواهد خداي متعال ايجاد بكند، از طريق نبي اكرم ايجاد مي كه قيامت را مي
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كند،  كند. يعني رحمت را مستقيماً بر نبي اكرم نازل مي محمد را نازل بكند، از طريق ايشان نازل ميفرج آل 

 دهد.  خاصي را كه كل كائنات را با آن صلوات تغير مي
 آقاي امامي: خود موضوعات كه رتبه بندي دارد بايد، واليت هايش هم رتبه بندي داشته باشد.

 ج) حتماً همين طور هست. 
 ي تاريخي و تكويني يكي شد. س) ول

كنيد و بگوييد.  كنيد، تاريخي را سه تا نمي ج) با يك فرق. كه تاريخي را ايشان. شما تكويني را سه تا نمي
ببينيد  وقت تكوين را اگر سه تا بكنيد، مي واليت تكويني را سه تا بكنيد، تاريخي را هم سه تا بكنيد، آن

نبي اكرم هست، رتبه بعدش نظام اجتماعي است. حاال اگر بيائيم  محور، خداي متعال هست و رتبه بعدش
سراغ مرتبه دومش كه تاريخ هست، درتاريخ محور خداي متعال هست ولي محوري، محوري محوري است، 

 [؟] بايد بيشتر بشود تا اين مطلب روشن بشود،  ٩يعني باز تقسيماتش از 
ه در فهرست در جزئيت محوري، تصرفي و تبعي نرويم، آقاي ساجدي: در فهرست پيشنهادي به نظرم رسيد ك

 بگوئيم يك واليت تكويني داريم يك واليت تاريخي داريم، يك واليت اجتماعي 
 هرحال سيستم  ج) يعني به

س) بعد بگوئيم، واليت تكويني، اصل در آن واليت خداوند متعال هست. در آنجا خالصه، وّلي اصلي را 
 كند.  خداوند انتخاب مي

 گيريم  ) نه، ولي اگر بگيريم درست است، ولّي ميج
 س) در دومي بگوئيم تفويض شده به نبي اكرم 

ج) فرق اين دو تا را عنايت بفرمائيد. يك جائي تفويض به نبي اكرم نشده هست. كه گفتيم مقاطع خيلي 
شده و اعمال اراده فرمايند، يك جائي تفويض  بزرگ. يك جائي تفويض شده؛ ولي نبي اكرم اعمال اراده نمي

دهند.  فرمايند. اين سه تا، اين سه تاي اينها غير از كارهاي جزئي هست كه حضرت در مدينه انجام مي هم مي
 گذاريمش؟  حاال اين را كجا مي
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 تر برويم.  س) اين ها را مجبوريم مرتبًا پائين

 ج) يعني تقسيماتش را ريزتر كنيم. 
شود  كنيم. يعني مي آيد. اما خيري كه در آن گير مي ه نه، خير در ميآيد. شر ك س) يعني بازهم شرّ در مي

تايي چون تقسيمات، خيلي حسن ها دارند، ولي يكي از اشكاالتش اين است كه وقتي بحث ٢٧بگوئيم 
گيرد نظلم كه باشد. هين كه آقاي عدالت گفت، او  كرديم، يك آدمي كه وارد هم نيست، زود اشكال مي مي

 گيريم. [؟]  ديم، ولي اشكال گرفتيم. اشكالشهايش را ميگفت: ما نفهمي
 ج) شما اين كتاب آقاي پيروزمند را ديديد؟ 
 س) ديدني كه ديديم اما نه اينكه بخوانيم. 

 كه دارد دقت كنيد ببينيد تداخل دارد؟ ٨١ج) 
 شود. س) كارمان زياد مي

 برد.  شود تنظيم كرد و مدل مندش كرد، اما كار خيلي مي ج) نه، تداخل ندارد. يعني مي
شود. اگر بخواهد يك كار ديگري را تا آخر برود، بايد يك جايش را به  س) بله، از حوصله اين بحث خارج مي

 اجمال برگزار كرد. 
 اش به اجمال واگذار كرديم.  ج) االن ما فلسفه

 سرجاي خودش يك وجهي دارد.  آقاي امامي: بحثش
 آقاي معلمي: ولي در فهرست اجمال باشد. 

 ج) نه سر جاي خودش بحث بكنيم؟ يعني در كتاب بيايد؟
 گيريم.  كنيم و آنجا نتيجه مي نشينم آنقدر بحث مي س) بعد وقت داريم. بعداً مي

 دانيد كه بحث بشود.  س) آقاي امامي: اگر صالح مي
 كرديم. بود كه بحث مي آقاي ساجدي: اگر صالح
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خواهيد كتاب را حجيم كنيد؟ يكي از سوالها ي مهم اين است. چه قسمتي از  ج) چون چه قسمتي از مي

 كتاب خوب هست كه حجيم بشود؟ 
 اش.  حجت االسالم نصرتي: بحث اثباتي

 جيم بشود؟فرمايند در اثباتي هايش كجا ح آقاي ساجدي: اثباتي اش كه بله، غير از بحث اثباتي آن مي
خواهيد شما حجيمش بكنيد از نظر فلسفه، حجيمش بكنيد از نظر فقه، يعني عقلي اش را حجيم  ج) مي

 كنيد يا تقلي اش را؟  مي
 س) عقلي اش حجيم تر بايد بشود. 

 ها را اگر استراتژي  خواهيد حجيم بكنيد، همين ج) عقلي اش را كه مي
 ت. اش هم جاهاي مختلف آن، متفاوت هس س) عقلي
اش هم همين جاها ببينيد كجايش بايد حجيم باشد تا آدم بداند چقدر بايد، يعني به عبارت ديگر  ج) علقي

شما به غير از فهرست؛ يك نظامي براي موازنه مباحث معين كنيد يك فهرست معين بكنيد، يك نظام موازنه 
 معين بكنيد و بگوئيد به اينجا بايد ده صفحه تخصيص بدهيم. 

 كاري: منظورشان ايده است كه به آن وزن بدهيم. آقاي اف
صفحه بدهيم. كه كتابمان مجموعاً  ٥صفحه بدهيم، به اينجا خوب است كه مثالً ٥ج) وزن كمي به اينجا بايد 

 صفحه باشد، چقدر خوب است باشد؟ ٤٠٠صفحه باشد، خوب است ٢٠٠مثًال خوب است 
 دم. آقاي حجت االسالم نصرتي: اينها را من مشخص كر

 ج) احسنت، اگر مشخص كردي، نظام توزينتان بگوئيد. 
شود و آن  صفحه مقدمه و نشاني هايش مي٢٠٠شود،  صفحه تقريباً در نظر گرفتيم كه اثباتي مي١٨٥س) 

 صفحه. ١٦٠قسمت هايش 
شود. يعني دو تا كتاب  صفحه اي مي٤٠٠آقاي ساجدي: با پيش بيني شما اگر درست باشد، كتاب يك كتاب 

 صفحه. ٢٠٠ًال مث
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 اي بشود، حجيم تر است.  صفحه٤٠٠ج) 

 خواهيم بنويسم.  بينيم. يعني به نظرم سال اجمالي كه مي س) حاال اين ها را مي
نويسيم كه تداخل نداشته باشد ريزش  خواهيد بگوئيد، مدلش را مي ج) به من اگر بگوئيد كه چه جوري مي

 خواهيد از اين بحث برويم يك مقدار  هم معلوم باشد و تعريفهايش هم مشخص باشد حاال مي
 س) غير از اين چه اشكال ديگري، جاي ديگري هم اشكالي مالحظه فرموديد؟ 

 كه معلوم بشود كه بحث را چه جوري بگوئيم. ج) نه، من همين 
ديديد. يك اشكالي كه، البته اين حسن حضرت  س) يعني حضرت عالي خوب بود كه جاي ديگر آن را هم مي

 گيريد.  عالي است. يك حسني كه حضرت عالي داريد اينكه يك جايي، يك نقطه اش را مي
 ج) البته تا آخر خواندم. 

 رسد كه اشكال دارد بگويد  مه اش را ببيند و چند جاي آن را كه به نظرتان ميوقت من قصدم اين ه س) آن
 توانم بگويم.  ج) توزين آن را بدهند، مي

طوري دارد، چون نگاه گذرا كردن هم، گاهي  س) يعني بقيه آن هم اگر جايي از آن هست كه يك اشكال اين
 كرديم و ممكن است چهار تاي ديگرش باشد. تا اشكال عمده دارد. حاال يكي از آنها را امروز بحث  ٥

 ج) مثالً آنجايي كه (صفحات آخرش هست) محدوديت واليت مطلقه فقيه درست نيست. 
 س) محدوديت كجا بوده است؟

 محدوده واليت فقيه؟  ٥فرموديد.  س) اطالق واليت كه مي
مند هست،  يت مطلقه فقيه، نور قاعدهمند بودن وال ج) بله، اين را عبارتش را اصالح بفرمائيد. بنويسيد: قاعده

 كند.  هر چند كه نفوذش مطلق هست و همه جا حركت مي
 تواند اعمال واليت بكند؟ اين پاسخي نيست؟  تا كجا مي» ولي ما«حجت االسالم نصرتي: سوال اين است كه 
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مشروط به هيچ  ج) نه، آن طرفش حد ندارد، اين طرفش حد دارد. اعمال واليت، همه جا وقتي گفتيد دفاع

تواند اعمال واليت بكند، بي قاعده و هرج  مند مي تواند اعمال واليت بكند. ولكن قاعده چيز نيست، همه جا مي
 و مرج به عبارت ديگر خود سر نيست.

شود بحث اطالق را در بحث  گوييم بحث اطالق با بحث محدوديت سازگاري ندارد. نمي آقاي ساجدي: مي
 مطلوبيت 
 مندي واليت مطلقه فقيه، قاعده دارد بي قاعده نيست.  عدهج) بله، قا

 حجت االسالم نصرتي: هذم [؟] را بياوريم و بعد دفعش بكنيم. 
ج) آن را محور قرار ندهيد، و اصالً تخيل اينكه بايد هم محدود باشد را آنجا خوب مورد حمله قرار بدهيد، لغو 

گوئيد محدود باشد، يعني اگر كفار كارهايي را هدم  ه ميقرار بدهيد. بگوئيد كه غرض چه چيزي هست. اينك
شود ولي فقيه در يك جاهايي نتواند دفاع كند و اجازه هدم  اسالم اصل بيضه اسالم انجام دادند، براي مي

گويند موضوعاً حد بردار نيست.  بدهد و هدم را بپذيرد؟ يا اينكه نه، به اصل اسالم كه برسد، همه فقها مي
تواند  خواهند طرف دين بيايد، نسبت به اصل خود هدم خودش نمي وضوعاً معنا ندارد كه، حد ميگويند م مي

 حد بردارد. 
 مند بودن، درست است. نه قانونمندي، مندي است. قاعده آقاي ساجدي: آن بحث قاعده

 مند بودن واليت مطلقه فقيه. ج) بله، قاعده
خواهيم بگوئيم بي ضابطه نيست، بي حساب و  يعني ميشود جاي گزين كرد.  س)اگر يك لفظ بهتر بود مي

 كتاب نيست؛ ورها و باري به هر جهت نيست.
گيري خود را نسبت به حفظ دين معين كند. بر  مند بشود. بايد ربط موضع ج) فرقش با استبداد، يعني قاعده

ت، و بعدش به حسب همان موضوع بايد ربطش را با خدا معين بكند. اگر اصل دين هست كه در خطر هس
 شود.  شود، اگر فروعي هست يك جور ديگر مي طوري معين مي دين يك

 آقاي افكاري: قانون و ضابطه هم دست خود واليت هست.
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ج) نه، نه، اينچنين نيست، قانون مندي معنايش اين است كه منطقاً بتواند حجيت مطلب را تمام بكند، اين 

د كه حين واليت انجام بگيرد. مثالً مسائل نماز جمعه را در فصل بايد جاي خودش انجام بگيرد، لزومي ندار
 دهيد. آئيد و انجام مي كنيد، ولي بعد آنجا مي نماز جمعه تمام مي
رسد اگر يك كمي غير مقدس به آن نگاه كنيم، حاال متقي كردن به توضيحش  به نظرم مي آقاي ساجدي: مي

خواهيم بگوئيم كه ولي  شود. يعني گاهي هست كه ما مي ميطوري مسئله هم رها  كنم، گيرا اين را عرض مي
فقيه به لحاظ مرجعيت و به لحاظ رهبري (هر دو حالت) و به به لحاظ تفقه و به لحاظ رهبري [؟] همه چيز 

 كنيم.  اش را در يك مجموعه جمع مي دست خودش هست و همه
 داريم.ج) نه، ولي فقيه حق ندارد بگويد كه به من وحي شد. وحي شد، ن

س) درحالي كه اگر گفتيم، مثالً مسئله تفقه يك كار تخصصي هست و ممكن است كه فردا مثالً اشتباهي 
هم برسد كه همه اينهايي كه اسمشان مرجع هستند، اين ها شوراي تشخيص فقهي (مثالً) رهبر هستند. 

دهند، حاال اينكه  ضابطه هست و ميآيد و اين  گويند از اين، اين در مي  كنند و مي نشيند و كار مي اينها مي
كند، استثناء از اين ضابطه ها، تشخيص با مصلحت باالتر  ها حركت مي عموماً هم ولي فقيه در اين ضابطه

هست. غبطه مسلمين اگر موجب شد كه حاال اين ضابطه خاص را به طور استثناء رعايت نكنيم، ولي فقيه 
 جا [؟] رعايت نكند.  تواند از همه مي
 گويد كه من هوسم كشيد، هوسم كشيد ندارد. هم نمي هم قانونمند هست. چون آن كه آن ج)

فرمايند؛ مشورت  گردد اين چيزي كه آقاي ساجدي مي آقاي افكاري: باالخره به تشخيص خود واليت برمي
 بندد.  ولي هست، ولي دست ولي را نمي

گوئيم كه براي همه جا هست، براي دكتر هم همين است. دكتر هم به  ج) نه. ببينيد يك تشخيص را مي
داند، بيمار شناسي  گردد ، قانون خوانده است، دارو شناسي مي دهد بر مي اي كه مي تشخيص او در نسخه

كه اگر شما دكتر دگيري  گردد، كما اين مي دهد، به تشخيص او بر دهيد نسخه كه مي داند، ولكن نسخه مي مي
گذارم  مندش كنيد و بگوييد كه آزمايشگاه مي دهد. حاال هزاري كه شما قاعده هم كه بياوريد، به تشخيص مي



 ···························································································································································  ١٤١ 
گذارم، يك مقدارش براي تشخيص شخص دكتر هست در تطبيق. و ايشان مجبور به جراحي  و چه چه مي

گويد: من  كنند، مي نظام پزشكي مؤاخذه اش مي ميرند، بعد هم در مغز هستند و مردم زير جراحي مغزي مي
تحصيالتم اين است و به من اين اجازه را داديد من هم كه دقت كردم، اين نظر را دارم. ربطي به فقيه ندارد، 

 هاي فرنگ مأبهايي كه نظرشان اين است كه دين كنار برود ، مقدسين آنها اين است. اين حكم گري
گونه هست. يعني به هر حال نهايتاً همه  رسد كه همين اعي هم به نظر من ميآقاي معلمي: در تصرفات اجتم

گذاريم، در يك مراحل حساسي هست كه يك نظر فقط  قوانين، ضوابط، مجلس و همه اينها را هم كه مي
گوئيد،  گذاريد و به او مي جمهور مي تصميم بگيرد و آن شخص، تشخيص خودش هست، حاال اسمش را رئيس

گوييد، اين مسائل در حكومت اجتماعي  ري كه پشت دست رئيس جمهور هست، هرچه كه به او ميسرمايه دا
 گردد.  به اين برمي

تر و آوردم گفتم؟ نسخه. نسخه چيزي نيست كه شما بگوئيد امور سياسي  ج) من كار را از اجتماعي هم پائين
فرمول و  ٣تجربي هست.  تخصص ٢ـ در آن تخصص هست. ١گويم  اي كه مي دخالت كرده است. نسخه

آزمايشگاه دارد از نظر هر كار شناسي دقيقتر هست. خون گرفتند، چه و  ٥شاخصه دارد و  ٤معادله دارد و 
چه گرفتند آزمايشگاه عيني هست، براي اين بدن است و آوردند وقتي كه آوردند، ايشان بر اساس ديدن اين 

خواهد طرف مقبال را بكشد.  خواهد بكند، نمي نمي آزمايشها اين تشخيص را داده، اعمال نظر سوء هم
زنند، حاال يا در چهره مقدس مآبي و يا در چهره  خواهم عرض كنم كه اين حرفي كه فرنگ مآبها مي مي

شود، اصالً عدالت همين هست و  شود، اين اگر دست خودشان باشد، استبداد نمي الئيكي كه اين استبداد مي
شود، يعني چه؟ (تا اين قسمت در  ولي اگر دست دين باشد، نه، اين استبداد مي كند. تكنيك اين را حكم مي

خواستيم به را ديگر تمام  خواهيد متهم كنيد خوب حاج امروز مي فايل صوتي وجود داشت) چرا دين را مي
 كنيد درباره آن مطلبي كه فرموديد من يك مقدار مختصري تأمل كردم.





 
 

 فلسفه حكومت
٢/٨/٧٥ 

 
 

  ٨جلسه  
 

حجت االسالم و المسلمين حسيني: فضاي جهتي كه كشش را براي تولي، خداي متعال دائماً اضافه 
ستي تكامل، در آنجا شود. اصل ه فرمايد، و وحدت و كثرتش هم، هم تعداداً و هم كيفيتاً متبدل مي مي

سبحان الذي «شود. اين سطح و اين نوع و اين محدوده، مخصوص به ربوبيت است. اين همان  صحبت مي
هدايت، هدايتي است تكويني، ربوبيت، ربوبيتي است تكويني، يعني كون اضافه » خلق كل شيء ثم هدي

شود.  شود، نوعش عوض مي ضافه ميشود، تعداد روابطش هم ا شدن به كون، يعني تعداد موضوعات اضافه مي
ولي در كدام از اينها جاري است و ساري است، طلب به طرف جهتي است كه خداي متعال براي آن خلق 

كنند، عمر  فرمايد، و تخلف ناپذير است. در اصل اينكه اشياء به طرف آخرت حركت مي فرموده و خلق مي
تواند كاري كند كه خودش باقي در دنيا باشد  كنند، نميتواند در مظالمش نگذارد به طرف آخرت حركت  نمي

تواند مانع شود، و  خالد باشد مطلقًا، از اختيارش خارج است، در اين بخش تبعي صرف است، هيچ كس نمي
ميرند،  ميري، همه اينها مي اي پيغمبر مي تواند تغيير دهد. اش را هم كسي نمي مراحلي را هم كه دارد، مرحله

ز سكرات موت بايد بگذرند، تو هم بايد از سكرات موت بگذري، هيچ كس نيست كه از سكرات همه اينها ا
هايي كه براي صراط است،  نگذرد. هيچ كس نيست كه وارد برزخ نشود، وارد قيامت نشود، عقباتي، گردنه

از اين مسير ولكن بايد از اين مسير عبور كنيد. كسي نيست كه » جرناوهي حامدا«شود  پيغمبر سريع رد مي
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اش بدست خداي متعال است. پس يك  عبور نكند، برنامة كثرت و وحدت و تكاملش، نظام و تكامل تكويني

حركت در جهت و تكامل در جهت داريم، كه هيچ كس در آن اختياري ندارد، جز مشيت بالغه ربوبي، و 
رتبه دومي داريم، مقومات پرورش هم در آن اصل است. انعام و لطف و تفضّل هم در آن اصل است، يك م

خواهد حركت پيدا كند، البته  حركت چيست؟ در مقومات حركت تصرفات نبي اكرم حضور دارد. شيء كه مي
كنيم، بعد در شكل مقوم وجود و بعدش در شكل مقوم واليت.  مقومش را اول بصورت، مقوم ماهيت ذكر مي

وضعيت فردي چه چيزي ركن باشد؟ بعد از تولي  متناسب با تولي و واليت ملكوتي چه چيزي ركن باشد؟ در
به واليت خداي متعال و نبي اكرم و ائمه معصومين، مثالً صاله در امور فردي، كه اين ياد خدا به يك شكل 

بني االسالم «خاص با مناسك خاص، مقوم حركت هست. حاال و اگر چيزيهاي ديگر هم مقوم باشد. فرضاً 
كنم كه براي اقوام  قومات حركت مال واليت تاريخي است. بعد من سوال ميو امثال ذالك، م» علي الخمس

گوئيد بله، متناسب با مرحله تكاملشان، از طرف نبي اكرم صاله آنها به  گذشته هم صاله بوده است؟ مي
 پيغمبرشان داده شده است.

 آقاي ساجدي: غرضتان از مقومات حركت احكام و ضوابطي كه پيامبر آورده است.
يعني تا آدم چشم دارد، گوش دارد، دماغ دارد، دهان دارد، جسم دارد، عقل دارد، روح دارد. تا اين هيئت ج) 

هست، صرف نظر از سفيدي، سياهي، كوتاهي، بلندي، الغري، چاقي، نژادي صرف نظر از خصوصيات قومي، 
ين احكام مناسب را هم صرف از نظر خصوصيات شخصي، تا اين متغييرهاي اصلي حركت را دارد در تكامل، ا

 در تكامل دارد.
 شود. حجت االسالم نصرتي: سرپرستي حركت تاريخي محورش نبي اكرم مي

ج) احسنت، چون ما معتقديم و بر حسب روايات همه تمام شده است كه نبوت انبياء ديگر هم از طريق 
ده كه ـ مثالً بذهن اينطوري اش است، يك زماني بو گرفت. نهايت متناسب با مرحله تاريخي ايشان انجام مي

البته اين صرف يك احتمال هست ابداً نسبت به دين ندارد ـ زمان حضرت لوط قوانين خانواده آمده است، 
قبل آن هم بوده قوانين خانواده، خيلي مبسوط نبوده است. بعدش مثالً قوانين بخش ديگر از جامعه آمده 
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به عبارت ديگر قوانين اجتماعي متناسب با تكامل اجتماعي بايد است، مثالً خريد و فروش و اموال ساير امور. 

بيايد، چه چيزيهايش؟ در مقومات جامعه است. بعد سر، يك سرفصلي، جامعه به يك مرحله از مدنيت رسيده 
است، كه حال ديگر خاتميت بايد بيايد. ديگر هر چه بخواهد باال برود، پائين بيايد، جامعه تكامل پيدا كند از 

آيد اصول عناصر حركت و كنترلش را  كند. اينجا ديگر واليت تاريخي مي ل مقومات خروج پيدا نمياصو
دهد، نه مقومات را مثل فرد، اين خيلي فرق دارد كه در فرد آدم، تغييراتش، تغيير در مقومات نيست. ولي  مي

 اعي است.شود كه تغييرش، مقومات در تكامل اجتم در جامعه از يك جائي تكاملش آغاز مي
آورد يعني  آورد و مناسك مي آورد، تطبيقي كه مي خواهد. تطبيق مناسك مي خوب حاال اين ديگر تطبيق مي

سازد كه نسبت به آن كميات آن  مثل نماز حاضر و مسافر، مناسك با نسبت بين متغيرها يك كمياتي را مي
شود نه قضاياي حقيقيه قضاياي  جيه ميشود. دين در اداره جامعه از قبيل امور، قضاياي خار امر جاري مي

شود مقوم ندارد؟ چرا مقوم هم دارد در  حقيقيه تا وقتي باشد مقومات است، از قبيل قضاياي خارجيه كه مي
شرع ذكر شده است. ولي اينكه منسك خاص بايد ذكر شود براي سازماندهي؟ نه نبايد منسك خاص باشد، 

هاي تكاملي  پيش فرضهاي مدل از شرع گرفته شود، نسبت بايد متغيرهاي اصلي از شرع گرفته شود،
 آورد.  اش از عينيت، ولي اجتماعي متناسب با ظرفيت جامعه بدست مي اش، كمي عيني

براي من في الجمله بحث روشن است، در چند صفحه شدنش حتماً روشن نيست. ما بايد بحث در اثبات خود 
اش اينجا  ها را چه اندازه توانيم آنجا، اين بحث رديم. ميصفحه بحث ك ٣٠٠الي  ٢٠٠واليت، الاقل بايد 
خط هم  ١٠توانيم در  اش نيايد. ما خالصة خالصه براي خودمان مي اش نيايد. خالصه بياوريم، چه اندازه

توانيم بگوئيم اصالت ربط، اصالت تعلق، اصالت فاعليت، اصالت تولي و واليت. بعد  بياوريمش، خيلي سريع مي
ها. اين از اين جهت روان است. حاال انشاء  بگوئيم خوب نظام اصطالحات، نظام تعريف، نظام شاخصه توانيم مي

اي هم بعد از اين جلسه دارم. يك جلسه  آيد كه امروز ديگر دير شده است. يك جلسه ا... تعالي من بذهنم مي
 فهرست باشد.ديگر كه چهارشنبه ديگر موضوعمان ديگر در بحث اجرائي نباشد، در بحث خود 



١٤٦   ····························································································································································   
اي كه بفرمائيد  آقاي ساجدي: آنجا هم بايد بحث تكامل را بحث كنند يعني بحث اصلي است، البته اين نكته

اند گفتند اگر بخواهيم بحث تكامل هستي را كنيم  كه يك فصل بدهند، اينطوري كه االن ايشان نوشتند آمده
را بحث كنيم، يكي فلسفه چگونگي را، يكي سه تا زير مجموعه دارد: يكي بايد فلسفه چيستي و چرائي 

مكانيزم را. با همين ترتيبهايي كه نوشتند. حال اين نكته اين كه شما فرموديد من هم بايد فكر كنم، براي 
 ايشان هم روشن نشد، خالصه آقاي حائري اينكه آمده از چيزي 

 ج) فالسفه گفتند
 سته است.س) از فلسفه متكفل آن نيست،حرف زده است به فلسفه ب

 آيد كه ج) بايد به اين حمله كرد. اين را ما به نظرمان مي
 شود، س) اين را كه اينجا بياوريم خوب زود هست از شروع يك بحث تا بخواهيم اينكار كه طبيعتاً نمي

 ج) اسم ايشان را نياورديد،
 خواهم بگوئيم خود بحثش را. س) نه مهم نيست اسمش. مي

بيايد، كه معلوم شود كه بحث ما درباره اصل هستي نيست. آن يك بحث ديگر ج) خود بحثش حتماً بايد 
 هست، بحث ما.

نويسم، فلسفه چرايي است، اين خود بحث هستي  س) خوب اين اگر در همين فلسفه چيستي كه اينجا مي
 است.

 ج) همين را بايد توضيح بدهيم.
 زند بعد مثالً يك پاورقي بزنيم. يس) اين را اگر ما اينجا توضيح بدهيم كه از چه چيزي حرف م

 ج) نه پاورقي! بايد بگوئيم كه اگر كسي بخواهد اين را تعميم بدهد.
 تواند از اين حرف بزند. زند نمي س) در پاورقي نياوريم اما بعد بگوئيم اين كه حرف مي
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ز فلسفه متألهين، ج) درست است. ولي بايد هماهنگ باشد، آنوقت اگر بگوئيم كه ما آمديم استفاده كرديم ا

بعد چگونگي را سپرديم به كساني كه به اصطالح ملحدين هستند. اين هماهنگ با اين حرفمان هم اصالً 
 نيست بايد دنبال يك فلسفه چگونگي باشيم كه هماهنگ با اين باشد.

اً س) من يك سوال اجمالي دارم اين آقايان وقتي كه از بحث كيفيت وحدت و كثرت يا حركت است، عمدت
 زنند. زنند از كيفيت حرف نمي حركت وقتي كه حرف مي

 كند. شود، اين بحثي را كه درباره اين مي شود قرمز مي ج) ابداً درباره اينكه اين سيب چه طوري مي
 شود. س) نه چرا قرمز مي

 كند، گويد كه اين سيب تكامل عرضش مربوط به تكامل ذاتش هست بحث مي ج) نه ببينيد اين وقتي كه مي
 نه اينكه مكانيزم ارتباطش چيست؟

 آقاي افكاري: مكانيزم ارتباط فلسفه در مورد علم است به حساب
ج) احسنت، مكانيزم علم، يعني فلسفة فيزيك، از فلسفة فيزيك، فلسفة رياضي، فلسفة زيست، اين سه تا 

گوئيم كه اگر شما داخل فلسفه  مياصالً بريده از فلسفه است. يعني حيات و نسبت و فيزيك و رفتار ماده، ما 
دهد. ولي در فلسفة فيزيك  ات آمديد حركت جوهري را ثابت كرديد، گفتيد خدا اين كمال را مي هستي

كند. ما هستيم و ماده و رفتار ماده، اين كه دو چيز  خودت گفتي منهاي از اينكه چه كسي اين كار را مي
 شود، هماهنگ با آن نيست كه مي

 ن نداردس) ربطي به آ
 ج) بله صلي ا... محمد و آل محمد





 
  فلسفه حكومت

١٦/٨/٧٥ 

 ٩جلسه 
  

آقاي ساجدي: يك از محورهاي اصلي بحث تقسيم واليت به سه نوع يا سه محور واليت تكويني، واليت 
رود. ما در جهت نوشتنش كه  هاي دفتر زياد بكار مي م در بحثتاريخي و واليت اجتماعي هست كه االن ه

اي با هم داشتيم. از جهت فهم مطلب دچار  آقاي نصرتي زحمت بكشند روي آن كار كنند ما يك مباحثه
 مشكل شديم كه بنا شد خدمت حضرت عالي استفاده كنيم.

 اليج) حجت االسالم و المسلمين حسيني: در محضرتان هستم انشاء ا... تع
شود اين تقسيم را پذيرفت كه به لحاظ هر دو احتمال  س) و آن هم اين بود كه بنظر رسيد با دو احتمال مي

بندي  يك لوازمي دارد كه بايد طبيعتاً روي آن لوازمش ملتزم بود. يك احتمال اين است كه بگوئيم اين دسته
تعبير ديگر در رشد يا بگوئيم بلحاظ ميزان كه شده است به لحاظ ميزان تأثير واليت است در تغييرات و به 

 تأثير بوده است. يعني يكي چون بيشترين تأثير را، فرض كنيد اگر به سطح تأثير را بگيريم.
 ج) اصلي، فرعي، تبعي.

ترين و بيشترين  س) اصلي، فرعي، تبعي، بگوئيم خيلي خوب واليت كه داراي تأثير اصلي است، يعني گسترده
دهد،  اي را تغيير مي مثالً معنايش هم اين است كه حوادث مهم يا خيلي بزرگ را يا توسعهتأثير را دارد و 

شود، اينها را واليت تكويني بگوئيم. واليتي كه به تعبيري كه فرعي است و تأثيرش نسبتاً  موجب توسعه مي
ين تاريخي بگوئيم و دهد به ا هاي كالن جامعه را تغيير مي بندي كمتر هست و تغيير در حوادث فرضاً دسته

دهد اجتماعي بگوئيم. اگر اين تعريف را بپذيريم قصد نهايي اين  وقتي كه كم است و حوادث خرد را تغيير مي
اش اين نيست كه ما بيائيم خدا  بندي نتيجه شود، اين است كه اين دسته اي كه از اين گرفته مي بود كه نتيجه
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طبقه ببينيم، يعني يك سري تغييرات واليت تكويني را خاص دهد را در يك  را، تغييراتي را كه خدا مي

خداوند ببينيم، واليت تاريخي را خاص معصومين بگيريم، واليت اجتماعي را خاص غير معصومين يا فقهاء 
آيد. چرا؟ چون باالخره خيلي  اي بر نمي بندي چنين تقسيمي و نتيجه شود از چنين دسته ببينيم. احساس مي

دهند و تأثير گسترده و تاريخي دارد. مثالً فرض بفرمائيد تصرفي كه  هاي معلومي مي كه آدم از تغييرات است
 اش مثالً عمركرد يا به هر حال اصحاب ائمه نار در زمان پيامبر كردند اين آثارش هست و... در بعد منفي

 ج) تصرفات خود ابليس.
ادي كه هستند مثالً فرض بفرمائيد مرحوم س) تصرفات ابليس. از اين طرف تصرفات افراد غير معصوم ع

ـ ظاهراً بايد اين سالها باشد اوايل چيز هس حاال من دقيقاً تاريخش  ٢٠٠كليني كتاب نوشته در سال مثالً 
شود، تأثير دارد،  اي هست كه كتابي است استفاده مي سال و خورده ١٣٠٠است  ١٤٠٠يادم نماند ـ االن 

خواهيد استدالل كنيد كه آقا اين ديگر   لمعه نوشته شده است حاال هر چه ميكند. كتاب مثالً تغيير ايجاد مي
شود اينطوري باشد هنوز جاي دارد. از آن طرف حضرت امام رضوان ا... تعالي عليه انقالب فرمودند. اين  مي

تأثير كه خواهد برود منجر شود به انقالب حضرت مهدي تأثيرش تا آنجاست. پس بلحاظ  انقالب انشاءا... مي
شد ممكن است يك غير معصوم را ببرد در تصرفات به واليت تكويني و تغييرات كالن و گسترده قرار بدهد و 
از آن طرف هم گاهي معصوم را بياورد در واليت اجتماعي فقط قرار بدهد يا در كوچكترين حد، مثالً فرض 

شان،  عصوم هم بودند. اما تصرفاتشان در حد خانهكنيد انبياء بني اسرائيل يا انبياء ديگر بهرحال نبي بودند، م
داند چه بود و نه خبري بود. يك چيز اينطوري بود و  شهرشان، روستايشان، اصالً حتي كسي اسمشان را نمي

تواند  شود و والياني كه داريم چه در جنبه واليت ائمه نار و ائمه نور، از همان اول مي نتيجه ديگرش اين مي
، بگوئيم دو دسته واليت داريم: در سه سطحش دو دسته واليت داريم: واليت ائمه نار، واليت تقسيم شود

واليت ائمه نور. اين زماني است كه ما بيائيم نسبت تأثير را مالك، بگيريم يعني علت تقسيمات و ميزان 
 تأثيرات را مبناي تقسيم قرار دهيم.
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تقسيماتمان ميزان تأثير نيست. تصرفات و واليت اما اگر كه مبناي دسته بنديمان را گفتيم نه، مبناي 

حضرت حق، واليت معصومين و واليت غير معصومين مالك تصرفات است. ما واليت حضرت حق را هر نوعي 
گوئيم واليت تكويني. هر نوع واليت تصرفي از معصومين را به دليل اينكه فعلشان  واليت از حضرت حق را مي

دهند، اشتباه در آن راه ندارد و براي همه تاريخ حجيت  ر هر زماني انجام ميحجيت آور است و كاري را كه د
گوئيم. چرا؟ چون غير معصوم  گوئيم و مال غير معصوم را واليت اجتماعي مي دارد به آن واليت تاريخي مي

 اي باشند بعد از حضرت آيد حتي اگر حضرت آقا خامنه است فعلش حجيت ندارد. فعل فرد بعدي هم كه مي
امام، خودشان وظيفه دارند از دوباره ببينند كه حاال بايد رابطه با آمريكا داشت يا نداشت كه حضرت امام 
خودشان فرمودند نبايد داشت آن در يك ظرف زماني ديگري بود، حجيتش هم براي خود ايشان محرز است، 

شود و اگر نشد  د و همان اجرا ميكنن حاال بايد مجدداً اين حجيت براي ايشان احراز شود. اگر شد تبعيت مي
آيد در  شود كه ديگر بحث واليت كفر و شرك و اين دو دسته و شاخه شدن فقط مي نه. خوب نتيجه اين مي

واليت اجتماعي، واليت تكويني، واليت تاريخي ديگر صحيح و غلط ندارد، هر دو صحيح است و هميشه حق 
آيد داخل دسته سوم، در واليت اجتماعي طبعاً.  نش مياست و باطل ندارد. واليت باطل و حق تقسيم شد

شود طبعاً در اين قسمت است. دو دسته واليت  يكي ديگرش هم، واليتي كه به معصومين نسبت داده مي
شود احكام، آنچه كه از ادله  شود كه حاصلش مي شود: يكي بحث حجيت فعل و قول و تقرير آنها مي مي

شود تصرفاتي كه بصورت غير  ني بايد حاكم باشد بر كليه رفتارها. يكي هم ميشود. اين در هر زما فهميده مي
محسوس و غير ملموس در جامعه دارند كه آن در اختيار ما هم نيست. ما هم ممكن است متوجه نشويم اصالً 

باني آيد. توجه به آن يك ايمان و يك اعتقاد و پشت گرمي و پشتي در محدوده تفكرات و برنامه ريزي ما نمي
كند. اما اينكه بتوانيم برنامه ريزي كنيم در كارهايمان بگوئيم كه خوب ما مثالً اين حركت را  و اينها ايجاد مي

مثالً تا اينجا ما جلو » صلوات ا... و سالم عليه«كنيم اين بخشش با ما، و اين بخش هم با حضرت ولي عصر  مي
توانيم انجام بدهيم. در عين  چنين كاري نه معقول و نمي دهد. اصالً اش هم ايشان انجام مي رويم و بقيه مي
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كند و اگر رها كند هالك  حال مستظهر به اين خالصه توان هم هستيم كه الحمد ا... ايشان ما را رها نمي

 شويم. مي
كنم در خالصه ترين سطح آن، بعدش هم  ج) بسم ا... الرحمن الرحيم و. من ابتدا فرمايش شما را تقرير مي

شوم. فرموديد يكي اينكه ما تغييرات را  كنم. بعد از اشكال وارد طرح قضيه مي شوم و يك اشكال مي مي وارد
به لحاظ آثار خارجيه مالحظه كنيم و مهمترين تغييرات عالم را از خداي متعال بدانيم. بعدش هم تغييرات 

بينيم مثل  جاد كردند كه آنها را هم ميتاريخي را مال ائمه طاهرين بدانيم و احياناً ائمه نار هم تغييراتي اي
تغييرات مثالً شيخين در اسالم يا تغييرات ابليس در كل تاريخ بشر، تاريخ دنيايي بشر، و هكذا تغييرات 

شوند. اين يك تقسيم است. تقسيم  اجتماعي را هم مال كساني كه در يك دوره در يك جامعه مؤثر واقع مي
شد و حكومت همان را قرار  واليت تكويني، تشريعي كه قبالً هم طرح ميدوم اين است كه بگوئيم كه همان 

بدهيم بگوئيم كه واليت مال خداي متعال است، كه همان تكويني است. واليتي تشريعي است يعني احكام 
كنند براي اداره عالم و منسوب به زمان دون زماني نيست. واليت اجتماعي هم  حقي را كه بيان مي

اش مال ولي فقيه است و بعد هم  آيد كه الهي و غير الهي دارد و الهي ت كه بوجود ميهايي هس حكومت
يك تصرفاتي است در تشريع. يعني ديني را كه از » صلوات ا... عليهم الجمعين«بگوئيم تصرفات معصومين 

يك عده  كنند به يك عده يا از طرف خدا آوردند. يكي هم تصرفاتي تكويني خاصي است كه مثالً انعام مي
 گنجد. همين هست فرمايش شما يا نه؟ گيرند يا الي آخر، و در موضوع برنامه ما نمي مي

 س) اجماال ديگر دو با عرض كردم كه حضرت عالي
آيد. يعني برنامه ريزي ما  هاي غير مرئي در برنامه مي ج) بر اين مطلب چند اشكال است، اوالً كه حتماً دخالت

كه دعا است. تقاضاي فعلي » قولي«ر آن دخيل نيستيم اال به تقاضا. تقاضاي محورش، اموري هست كه ما د
كه حضور در مبارزه است بدون محاسبه نسبتهاي مادي. يعني محاسبه نسبتهاي مادي در آن ضعيف انجام 

 دانيم. دانيم، ولي به نحو تبعي دخيل مي گيرد؟ يعني نه اينكه دخيل نمي گيرد. يعني چه ضعيف انجام مي مي
كم هم كه » فئت«اين معنايش اين است كه » كمن فئه قليه غلبته فئه كثيره به اذن اهللا«اصوالً اينكه بگويند 
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باشد با محاسبه به خطر افتادن اسالم بجنگيد، نگوئيد، چون قدرت ندارم تكليف ساقط است. اين غير از 

ايم حرام بود، مبتالئي به فالن گوئيد كه من خوردن شراب بر احكام فردي هست، در احكام فردي شما مي
مرض شدم حال چه كار كنم بروم توسل پيدا كنم يا دكتر كه گفته شراب بخور، شراب بخورم. نخير دكتر كه 

ي ولي فقيه كه برويد جاسوسي  گفته شراب بخوريد در احكام فردي برويد شراب بخوريد. در اجراء يك برنامه
خورند تو هم داخل آنها عرق  كنيد آنها تو را نشناسند اگر عرق ميدر لشكر كفر بكنيد ظواهر آنها را حفظ 

آيد داخل  بخوريد اداي آنها را در بياوريد. يعني مثل بِال نسبت، بِال نسبت، مثل يك جاسوسي كه از كفار مي
ي كنند در همانند شدن. يعن ها رعايت امور جزئي را بكنيد در همانند شدن مثل آنها كه رعايت مي اين طرفي

هاي  هاي انضباط محاسبه اسباب را بياوريد در محور، دل به خدا ببند، ولكن محاسبه ابزار بياوريد در رعايت
كم من فئه قليله غلبه فئه كثيرا «گوئيد  گوئيد نه، مي عملياتي كه داريد. ولي براي تصميم گيريهاي كالن مي

گويد كه ايمان محكم  ، مي»رون يغلبوا مأتينان يكن عشرون صاب«گوئيد جلو برويد نترسيد،  مي» باذن اهللا
و بجنگيد بر اساس اين ايمان و يقين به امداد داشته باشيد. از اول تا آخر متيقن » بالغيب واليوم االخر«باشد 

بيند روبرو شدن نظام كفر با نظام اسالم يك همچنين عملي را مشاهده  است كه آدم در احكام حكومتي مي
روبرو شدن با مسلمين است، يادمان نرود. لذا فتوايي هم كه مرحوم صاحب جواهر كند. اين غير از  مي
اال الهل الخالف «، تقيه ديني شرعي نيست »فانّ التقيه الدينيه غير مشروعه«گويد  فرمايد در امر تقيه، مي مي

د يا نكرد شود تقيه كر بعد از بحث زيادي درباره تقيه دميه يعني آيا بخاطر خون مي». من المسلمين
گذارند.  فرمايد تقيه مشروع نيست مگر براي اهل خالف بين كفار و مسلمين اين تفاوت مهم را مي مي
گويند حكومت اسالمي اگر هست و رئيسش سني است شما تقيه كنيد، اگر كافر شد تقيه نكنيد، در برابر  مي

اش چه چيزي  م متشتت شد نتيجهكفر اختالف ما ظاهر نشود و كلمه اسالم متشتت نشود. اگر كلمه اسال
 شود، غلبه كفر، همين كه گفت. گرفته مي

 آقاي افكاري: در برابر كفر تقيه نكن؟
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ج) نخير، ولي در برابر سني تقيه كنيد او كه گفت اشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد انّ محمداً رسول اهللا آمد در 

كنند، اگر  ضافه كنم، حتي آنجايي كه بعضي صحبت ميسياهي لشكر شما، تقيه برابر او الزم است حتي حاال ا
داند تو  حتي آنجايي كه ترسي هم نيست. در جماعت سني هستيد ترسي نيست از قتل و كشتن و اينها. نمي

مسلمان هستي يا مسلمان نيستي. تو شيعه هستي يا شيعه نيستي الزم نيست كه اعمال شيعه را انجام 
مشروع نيست، برابر يهود، » ان التقيه الدنيه غير مشروعه«را كنيد. پس بدهيد، حفظ وحدت كلمه مسلمين 

، اين حكم حكومتي است. وحدت »االّ الهل االخالف من المسلمين«برابر نصاري برابر كفار مشروع نيست 
كلمه مسلمين را بايد حفظ كنيد حق نداريد وحدت كلمه را بشكنيد. ولي برابر كفّار نخير تقيه نكنيد. حاال 
استثنائاً آقايان در جائي كه فقط اثرش فردي باشد، اثرش مال كل و مال اسالم نباشد در مواردي اجازه تقيه 

دهند. ولي نظام اسالمي اجازه تقيه برابر نظام كفر را ندارد. كه بگويد ما هم همراه كفر  برابر كفار را مي
 گويد همراه هستيم، همراه شما هستيم.ها حتماً بايد ب هستيم، اين همراهي را حق ندارد ولي با سّني

 شود؟ خورد پس چه مي آقاي افكاري: آن كسي كه شراب مي
 ج) كجا؟

 س) فرموديد مثالً براي رفتن به جاسوسي.
ج) جاسوسي عرض كردم اين در مواردي خاص روي تكليف فردي كه باز برمي گردد به مصلحت حكومت، 

صلحت حكومت برنگردد و اثري هم نداشته باشد نسبت به اسالم، احياناً بعضي از فقها، موارد فردي كه به م
گويند بصورت تكي رفتيد داخل بالد كفر، هيچ اثري براي حكومت اسالم ندارد، خوب تقيه كنيد حفظ  مي

االمن اكره و قلبه مطمئن «كنند از  جان را كنيد يا حفظ مالت يا حفظ ناموست را كنيد، استفاده هم مي
 شوم. يه عمار. حاال من وارد آن بحثهايش نمياز قض» بااليمان

تواند تقيه كند و بگويد من كافر هستم. ولي برابر  آنچه كه مسلم است اينكه نظام اسالمي برابر نظام كفر نمي
تواند تقيه كند بگويد ما هم با شما هستيم. يعني سازش پذيري با مسلمين بر حكومت اسالمي  نظام سّني مي

اي را  اپذيري ملت اسالم برابر ملت كفر در اصل ايمان قطعي است. حاال من يك نكتهالزم است، سازش ن
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خواهم تاكيد شديدم روي اين مطلب باشد كه اگر شما ديديد كه برابري دو  خواهم عرض كنم من مي مي

فرهنگ حاال رود. اينكه بگوئيم در برنامه اقتصاد، در سياسي، در  نظام كفر و ايمان شد، محاسبه ابزار كنار مي
ما برابر كفار هستيم، يا بايد نظامان تسليم به كفر شود، يا خطر دارد، ما دست از حرفمان برداريم پرچمان را 
يك رنگ ديگر كنيم. بگوئيم ما از طرف شماها هستيم، حاضريم، با شما باشيم. اين را نسبت به كفار شما 

رسيد كه محاسبه  هايي مي رسيد، روي يك منطقه حق نداريد. در درگيري با كفر شما روي يك جاهايي مي
ريزي، فقط محاسبه آثار مادي حضور دارد، كه تحت  رود، اين مطلب كه در برنامه ابزار صد در صد كنار مي

اختيار ماست. اين نيست. در برنامه ريزي ايمان به غيب، اساس موازنه است. در كجا؟ در دفاع. در دفاع از 
فار محور موازنه ما توازن روحي ما است. نه توازن ابزاري، اگر بخواهيم فلسفه تاريخ بيضه اسالم، در مقابل ك

تايش با  ٣١٣، »الف رجلّ«كند به  خداي متعال دين خودش را ياري كرده و ياري مي» انّ اهللا«بنويسيم 
گ بدر و تايش هم با نبي اكرم در جن ٣١٣تايش با حضرت ولي عصر و  ٣١٣طالوت بودند در مقابل جالوت، 

شود يك  تايش كه همراه نبي اكرم هستند كم مي ٣١٣تايش هم همراه حضرت سيد الشهداء كه از  ٧٢
تا. مثل تعدادي از منافقين مثل شيخين و نظائرش كه بودند در ١٠٠٠شود  تن روي هم مي ٧٢تعدادي كه با 

كه حضرت اميرالمؤمنين عليه  آيد، بدر باشد جنگ بدر. بدر در خاطرم نيست يا احد، بنظرم بسيار زياد مي
، اساس مطلب آنچه كه متيقن براي ما است، اينكه در »َاينُ البدريون«فرمايد  اش مي الصاله و السالم در خطبه

جنگي كه شما داشتيد اساساً اگر به حساب ابزار بود روز اول سپهبد غرني گفت دعواي با عراق اينقدر مقدار 
خواهيد ريش كيس ببافيد  گفتند شما با كدام يكي از قدرتها مي اسالمي ميخواهد. از اول انقالب  دالر مي

گفتند كه محمد رضا كه خودش نيست. محمد رضا را، پدرش  زدند. همه دنيا، مي آنهايي كه عميق حرف مي
را چه كسي آورده نشانده است اينجا؟ بعد هم در تقسيمات بعد از جنگ جهاني آمريكا پسرش را نشانده 

خواهد ريش و كيس ببافيد، دنيا، وضع اقتصاديش اينطوري است  گفتند شما با چه كسي مي است. مي
گفتند منابع  گفتند، مي شد آدمهاي عميق مي گوئيد آنوقت گفته مي حرفهايي را كه حاال در تكنولوژي مي

ئي دارد طبيعي عالم استهسال دارد، استهسال يعني نفت بايد استخراج بشود، تصفيه بشود، اسمش يك جا
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هاي ديگر هم همين طور هست اينها يك فنوني دارد و يك ابزار، فنونش را كه كسي  بنام پااليشگاه، معادله

هاي مناسبش، اينها را شما نداريد. شما اگر پول نفت  شود كارخانه شود نيروي انساني، ابزارش مي بلد باشد مي
توانيد درست  دنبال لوله سازي، شما سفالي را مي گفتند كه بايد برويد از كشورتان قطع شود بقول آنها مي

كنيد كوزه گري  كنيد شما صنعت غرب را بردارند چه كاري بكنيد شما خودتان، گاوآهن داريد درست مي
هاي زرگربافي و اين حرفها. شما در چه عالمي داريد  داريد، مس گري داريد و صنعت گري داريد همين شغل

گفتند،  نشستند محكم مي ريد، بعضي از متدينين هم كه پهلوي اينها ميزنيد اصالً قدرت ندا حرف مي
بريم ايشان قرص وقتي آمده بوديم پهلوي صحبت عامه  گفتند خدا رحمتش كند عالمي نامش را نمي مي

گفتن قدرت شرط تكليف است شما اين شرطهاي  برداشتن بعد با يكي ديگر از آقايان برخورد كرديم مي
تواند بدون قدرت بيايد تكليف به محال كه  داريد با كدام قدرت، تكليف، تكليف كه نمي بر مي تكليف را عقالً

شود كه، اين مطلب هر گاه در برنامه بيايد حاكميت كفر بر اسالم قطعي هست يعني دفاع از اسالم  نمي
ل اگر صحيح شود كرد قطي هست پشت سر آن، يعني اين اصل اگر صحيح باشد دفاع غلط است. اين اص نمي

گذارم، اين در برنامه ريزي تسليم شدن به دستگاههاي بين المللي واجب است.  باشد فرض صحت اول من مي
گويد تكليف تا قبل از  اساس نظريه ايي كه حكومت را قائل نيست در زمان غيبت به همين برمي گردد. مي

يد، چند نفر هستند، نفرات اينها چه خواهيد كار كن زمان ظهور قدرت بدست اهوي هست با كدام متدين مي
كنم، اين اساسي هست كه  نسبتي دارد به نفرات آن آقايان. يك مطلب بنياني هست كه دارم عرض مي

آيد نصف وصيت نامه امام مشعر به اين هست، متدينيني كه اينطوري نظرشان  متدينيني كه من بنظرم مي
گوئيم فتواي دفاع  يد رويش دقت كرد، ببينيد اينكه ميهاي مختلف هم هستند، خوب اين را با هست در شكل

قرن گفتند دفاع اگر به بيضه اسالم باشد بي برو برگرد همه ايستاده اند.  ١٣گوئيم در  گوئيم و بعد مي را مي
شود با قاعده اينكه قدرت شرط عمومي  اين حكم قطعي اجماعي ضرورت فالن الي آخر، قطعاً معارض مي

به محال، محال هست از جانب شارع صورت پذيرد، اين تكليف به محال هست كه شما  تكليف هست. تكليف
محاسبه قدرت را در موازنه و برتري محاسبه يا موازنه محاسبه بكنيد مساوي نباشيد، يا با يك مقدار كمي، 
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هد انجام خوا شود تكليف به چه چيزي، تكليفي كه با عسر و هرج ديگر مي كمتر نباشيد كه بگوئيم حاال مي

باشد ما در موازنه  ٦٠گويم آنها زورشان در موازنه نيروي جهاني  تر باشيم مثالً مي بگيرد! اگر يك مقدار پائين
باشيم اين معناي به عسر و هرج كار كردن هست، اين را در  ٤٠باشيم كسر باشد ديگر حداكثرش ما  ٤٥مثالً 

ت در دوران غيبت دست هوي هست دست اهوي هست برنامه ريزي بر اين اساس دو نظر است نظر اول: قدر
ها داخلشان چه چيزي در  آيد شيعه آيد؟ داخلشان اهل هوي در مي مسلمانان داخل آنها چه چيزي در مي

آيد، آنهايي كه اهل هوي نيستند خالص، خُلّص صد در صدش بسيار قليل هست.  آيد، اهل هوي در مي مي
كنند  قليل هستد كه نيروي اصلي شما هستند كه خيانت به شما نميخالص، خلصي را كه شما داريد بسيار 

اش بكنيد كه چون  اين نيرو در موازنه قابل مقايسه به هواي خلص نيست، ابزار و امكانات و اينها هم اضافه
اهوي هست ضغث من ذلك و ضغث من ذالك هست دستشان همراه آنهاست. فساق، فساق حكومتي، فساق 

گويند دلشان هم با شما باشد گفت يا حسين  با آنهاست حاال يك اهللا و يا ربي براي شما ميسياسي دستشان 
اهل كوفه دلشان با شما هست دستشان با يزيد هست، فسق هم همين هست حاال به حسب مراتبش، كه آدم 

كند.  مييك اعقتاداتي داشته باشد موافق با آن عمل نكند اعتقاداشت حق هست ولي موافق با آن عمل ن
شود متمركز نشود در  مقدور نيروي انساني وقتي روي آن يك همچنين عالمت سوالي آمد، مقدور مالي نمي

دست هوي، مقدور ابزاري هم همين طور، مقدور منابع طبيعي هم به دنبالش، آنها در اوج قدرت قرار 
ن امكانات، محور بودن مقدورات گيريد، برنامه ريزي بر اين مبنا محور بود گيرند شما در ضعف قرار مي مي

گردد به پذيرفتن كفر بر اسالم. آخر خط، وسطهايش تعارف  محور بودن قدرت مادي، در تخصيص بر مي
كنيم بگوئيم رنگ و لعاب اسالمي به آن بدهيم، ظهوري نداشته باشد براي تهاجم، ظهوري نداشته باشد براي 

گويد من تسليم هستم، تسليم به چه چيزي؟  لِ برنامه ميحكم دفاع، در باطن اعالن تسليم است. منطقِ مد
شرائط، شرائط چه چيزي؟ شرائط قدرت، محدوديت قدرت. محدوديت قدرت، يعني قدرت من در موازنه به 
عنوان يك قدرت تابع از قدرت حاكم كه قدرت اهوي به سرپرستي كفر هست امكان برنامه ريزي دارد. 

يم حساب كنيم، مجبور هستيم بر همين اساس بپذيريم و محاسبه كنيم. رفتارهاي داخلي را هم كه بخواه
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آيد، آنوقت بعد بگوئيم گشايش هايي، يك حفظ و حراست هايي، يك  اينگونه برنامه ريزي ما بنظرمان مي

تعميرهايي كه موبان نشود كه ما تابع كفار هستيم. حضرت ولي عصر فرمودند، اشك و آه حسرت هم بريزيم 
شد. اين قطعاً با آن چيزي را كه بعداً خواهيم گفتيم در  ا بزرگواري نكرده بودند اينجا دستمان رو ميكه اگر آق

آيد، حتماً معناي تبعيت در موازنه  نقطه مقابل است حتماً در آن ليبراليزم سياسي، فرهنگي و اقتصادي مي
بندي اطالعات بشري هم  . در طبقهپذيرد آيد، واليت كفار هم بر كلمه توحيد در جامعه انجام مي قدرت مي

آيد، در بخش علوم پايه كه تشريف ندارد، در علوم تجربي هم تشريف ندارد، در علوم اجتماعي  ارزش دين مي
شود  آيد زير بخش جامعه شناسي، پيدايش حتي فلسفه الهي و دين از قبيل هنر و سنن اجتماعي مي هم مي

ما رفتار مادي و محاسبه آن، رفتار طبيعت، فلسفه فيزيك قرار  پيامد يك گونه رفتار مادي. موضوعِ قدرت
 گيرد، خوب حاال من سريع برگردم. مي

 ها را نكنيد ما اشكالمان رفع شود؟ آقاي ساجدي: آن بحث
 ج) يعني اين بحث را من رويش بايستم؟

 س) حاال همين كه طرح كرديد ما بفهميم بعد بحث بعدي.
اي بود كه عرض كردم. اين  كنم اين آخرين تكه اي را كه عرض مي ترين نكتهج) بفرمائيد اين دقيقاً مهم

معنايش اين است كه در برنامه ما دقيقاً ما طبيعي عمل كنيم، طبيعي عمل كنم يعني چه؟ يعني فلسفه 
فيزيك را بنويسيم باال، خود فلسفه چرايي اصالً نباشد، چراي يك ادراك نظري هست كه قدرت كنترل عيني 

گوئيد ما اعتقادي را كه باهللا و اليوم  دهد، بنا به مبنا البته، علي المبنا ما غير از اينكه، يك وقت شما مي نميرا 
كنيم در  گوئيم كه ما طبق او عمل مي كند بعد هم مي االخر داريم و اعتقاد به غيبي كه داريم او دارد اداره مي

گوئيم فلسفه فيزيك  اصل نباشد، يك وقتي كه ميمرحله تبعي، اين معنايش اين است كه فلسفه فيزيك 
كند فيزيك يعني طبيعت، رفتار طبيعت، تحليل نظري از اين رفتار طبيعت ما بايد داشته باشيم  عمل مي

اينكه خدا خلق كرده آن يك بحث ديگري هست، بعد بايد قاعده مندش كنيم، يعني فلسفه رياضي حاضر 
خوب رفتار طبيعي را هم گيريم شما تحليل هم توانستيد كنيد  شود، اگر قاعده مند نشود چطور هست؟
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توانيد بهره  مند نكنيد خوب نمي گيرد) رفتار طبيعي را گيرم شما توانستيد تحليل دقيق هم كنيد، قاعده (مي

اش كند. از فلسفه رياضي  مند كند، رياضي خواهيد كه آن رفتار طبيعي را قاعده بگيريد، فلسفه رياضي مي
گوئيد حيات هم يك گونه رفتار طبيعي است، خوب حاال بيا، با آن فلسفه فيزيكي كه  تر مي د پائينآئي مي

داشتيد، قدرت تحليلي كه داشتيد، محاسبه رياضي كه داشتيد حاال حيات را در جميع شئونش بيائيد برايش 
اال بيا داخل علوم تجربي، گوئيد ح معادله پيدا كنيد. اين سه تا هم جزو علوم پايه در باالي همه، بعد مي

فيزيك كاربردي. فيزيك كاربردي يعني چه؟ فيزيك كاربردي چه دسته بنديهايي دارد از اشعه، امواج، اجسام 
بگيريد، اجسامش سيال باشد، سيال نباشد، به اصطالح استاتيك داشته باشد، مكانيزم حركت ساختاري 

ف بياوريد. ولي فيزيك وسيله و ابزار، كنترل تغييرات نظام هاي مختل داشته باشد اينها را همه در دسته بندي
اي داشته  گويد چه نسبتي هايي، چه معادله كند، شيمي مي رفتار ماده است. شيمي محصوالت را صحبت مي

گويد  باشيم چه محصولي داريم. موضوعش، موضوع تغيير نظام نيست. لذا همين كه رفت داخل ملكول مي
كه چگونه ساختارها را عوض كنيم. يعني نظامات داخلي ملكول را عوض كنيم تا چه  فيزيك تو بيا نظر بده

شود. چه اين ورق  تركيباتي بدهد. پس علم معادله تركيبات آن علمي هست كه در شيمي از آن صحبت مي
كاغذ باشد به عنوان يك محصول اجتماعي، چه يك برگ درخت باشد به عنوان محصول طبيعي. شيمي در 

گويد اين مركب اين آثار را دارد اين تغيير را بده، اين مركب ديگر  كند كه مي هاي تركيبي صحبت مي نسبت
گويد كار هنر هست، هنر فيزيك  شود ولي چه كار كنم خود نظام را، زير ساختش را تصرف كنم؟ مي مي

آيد  مكانيك مي كنيد، فيزيك كنيد، ماشين درست مي آييد درست مي است. حاال برون ملكوليش نظام مي
گويم در فيزيك كاربردي، شيمي  آيم مي كند كه من صحبت فعالً درباره آن ندارم. مي اش صحبت مي درباره

گويم پزشكي عام. پزشكي عام از پزشكي ميكروب شناسي و بيوشيمي، امثال ذالك  كاربردي، زيرش مي
خش تجربي رفتار ماده. فيزيك باشد ساختار گيرم تا برسد به انسان. اينها رفتار چه چيزي تشريف دارند؟ ب مي

و نظام را بخواهد عوض كند. شيمي باشد تركيبات و محصوالت را بخواهد عوض كند. پزشكي باشد ساختار 
شود  خاص حيات را بخواهد عوض كند، و شناسايي بكند كه اين حاال بيمار يعني چه؟ چه طوري مي
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شود ـ كلش قرار  شود نكس، چه طوري مي طوري ميشود رشد، چه  ساختارش سالم شود، چه طوري مي

شود علوم  تر آن مي اي كه باالي سرش رفتار طبيعت گفت پائين گيرد در علوم تجربي كاربردي آن فلسفه مي
كند وضعيت اثر انسان نسبت به بيرون  آيد تحليلي مي اجتماعي. علوم اجتماعي هم از روانشناسي انسان را مي

گويد روانشناسي  تيم پزشكي، رفتارش نسبت به بيرون چه چيزي هست؟ ميگف خودش. درونش را مي
گويد اين چون وضعيت حافظه اش، چون  آيد مي گويد رفتار معقول كدام هست، درست هست كه مي مي

گويد نرمال شدن آن چه  وضعيت انگيزه اش، چون وضعيت گزينش و انتخابش اينطوري غير نرمال هست. مي
يك بخشش به بيرون بدنش ربط دارد، آن موضوع كار من هست. يك بخشش به گويد  طوري هست؟ مي

دهد. روانشناسي خودش دو  گويد او جواب مي كند مي گويد روانشناسي كه با شيمي كار مي درون است مي
خندد، فالن  گويد او به درونش برمي گردد، برو فالن دارو را به او بده مي بخش دارد، يك بخشي دارد كه مي

شود.  رود. فالن دارو بده ترديدش زياد مي كند، فالن دارو را بده قاطعيتش باال مي و را بده گريه ميدار
اش  اش هست با من، در شرائط محيطي گويد اين يك بخش هست يك بخش ديگرش كار به رفتار بيروني مي

يلي خوب حاال جامعه گويد كه خ آيد مي اش مي گويد روانشناسي هم رفتار طبيعت، پائين كند مي صحبت مي
گويد خوب زير بخش  شود مي شناسي جامعه چه طوري هست؟ از رفتار بيروني آدم با آدم، جامعه تشكيل مي

شود،  جامعه بياوريد بگذار فلسفه. پس فلسفه را هرگز حاكم بر فلسفه فيزيك نكنيد!! فلسفه در جامعه پيدا مي
شود. رفتار فيزيك هست رفتار طبيعت  فلسفه پيدا ميجامعه يك سير تكامل تاريخي دارد، متناسب با آن 

گفت كه پيدايش حاالت به بخش  گويد همين طور هست. چه طوري روانشناسي مي هست. دين هم مي
گويد دين هم به وضعيت تكاملي جامعه برمي گردد كه با  باالتري ريشه هست كه پزشكي هست. اين هم مي

 فلسفه فيزيك است.
گوئيد دين و قرآن و اينها را در قدرت مادي، برويد بخوانيد ـ  شما ديگر در اينجا مي مهم مطلب اين است كه

و بشناسيد به عنوان بخش حقي كه ما قائل هستيم به حقانيتش، ولي اين حقانيت دخالتش در رفتار طبيعت 
تقادات و گويد اع گويد به ميزاني كه قدرت طبيعي اجازه دهد ما مكلف بر آن هستيم. مي چقدر هست؟ مي
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گويد حق يعني چه؟ چه نسبتي به واقعيت دارد، به ميزاني كه مربوط به  فلسفه ايي كه دارم حق هست، مي

تواند بكند. من منتظر اشكاالت شما هستم. پس علوم اجتماعي ذيل جامعه شناسي در  واقعيت هست كار مي
 تان را بر اين پايه بسازيد. بله بفرمائيد.  تان، مديريت تان، علوم اقتصادي گويد كه علوم سياسي آيد كه مي مي

حجت االسالم نصرتي:اگر ما تفسير از قدرت را بيائيم عوض كنيم يعني دخالت كنيم، در تفسير از قدرت و 
محدود به امكاناتش نكنيم فرضاً غلبه روحي را در تفسير از قدرت بيائيم دخالت بدهيم. آيا باز هم الزم هست 

 براي تكليف را ما بيائيم از كارايي بياندازيمش؟ كه به اين شرطيت قدرت
گوئيد من خدايي را كه، ذهناً ساخته بودم  دانيد يا مي گوئيد خدا را هم حاضر مي ج) اين غلبه روحي را كه مي

گويند اگر آدم  ام خوب هست. روانشناسهاي آمريكايي مي اگر اين تراشيده ذهني ام را خوب بپرستم، محكمي
تواند از داخل ديوار چين همين  ت مكانيزم مادي بشر يك همچنين خصلت مادي دارد كه ميتمرين كرد قدر

طوري عبور كند. اين عكسش را داخل تلويزيون هم نشان دادند. اين را من به چشم خودم ديدم دو چيز را 
آوردند ديدم در تلويزيون در چيزهايي كه عجيب هست يكي از آنها همين بود. اين ديوار چين اين طرف 

اي هم بود  دانم چه اشعه اي زدند نمي اي زدند، اين طرف هم اتاق پارچه پروژكتور گذاشتند، و يك اتاق پارچه
تابيد سد هم پهنايش زياد هست. پهنايش نشان داد اسب سوار  تابيد روي اين سد مي روي خود اين سد مي

همين طوري داخل سنگ، اينطوري مثل مثالً  تواند حركت كند آدم را اينطوري كرد اين روي سر اين سد مي
 ٥كرد. شايد مثالً  شما بخواهيد در آب راه برويد البته آب سفتي، چون خيلي با سختي و كندي حركت مي

دقيقه طول كشيد تا به زحمت  ١٠، ٨، ٧داد شايد مثالً  دقيقه يا بيشتر همين فيلم هم كه نشان مي ٦الي 
ار رفت از آن طرف در آمد. اين قدرت روحي را آمريكايي هم قبول دارد. اين داشت از اين طرف ديو قدم بر مي

معناي خداپرستي هم نيست، اين معناي اين است كه ايشان چيزي را كه تراشيده است از نفس خودش، 
يعني انانيت نفس. حاال يك چيز ديگرش را خدمتتان عرض كنم آوردن خواباندن اين آدم را، آمد خوابيد 

اش آن طرف، اين دو تا را با تسمه بستند به بدنش، بعد  اش اين طرف يك تكه اي، يك تكه دو تكهروي تخت 
بردنش زير اره برقي، اين اره آمد اين را نصف كرد يعني از قد، از طول دو نصفش كرد، بردند آن طرفتر اين 
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خورد، بعد  ش اينطوري تكان ميكرد با اين دو تا انگشتش، اين پاهاي كرد با دستش اشاره مي نگاه به پايش مي

بندي هم اگر  آوردنش كنار هم گذاشتن خودش اشاره كرد يك تكيه شد، تسمه را باز كردند راه رفت چشم
 افتاد كه، بود در فيلم نمي

 بندي بود حاج آقا آقاي افكاري: چشم
 ج) نه بابا!

 آقاي معلمي: هر دوي آنها حقّه است و هيچ كدامش حقيقت ندارد.
 گويند كاري: فيلم كالسگي بزرگ را ميآقاي اف

 آقاي معلمي: هر دوي آنها حقه سينمايي بوده
 خواهيد بگوئيد وقوعش خارجاً ممكن است يا ممكن نيست. ج) يعني مي

س) هنوز كسي پيدا نشده كه از در ديوار بتواند رد شود، دنبال اين هستند كه بگويند ماده اگر شيء لطيف 
توانم از داخل  تواند رد شود. هنوز كسي پيدا نشده چنين ادعايي را كند، كه من مي ميشود از اجسام صلب 

 اند. ديوار رد شوم از روي آن داستان تخيلي هم ساخته
 كنند چه كارش كنيم؟ هاي هند كه نقل مي ج) حاج آقا در جوكي

ار رد شود كسي هنوز حتي كنند اما هنوز از ديو گويم نمي كنند من نمي هاي هند يك كارهايي مي س) جوكي
 شود. اند كه از ديوار رد مي خوابد نگفته دارد روي ميخ مي هاي هند هم كه با چشمش قطار نگه مي جوكي

 كند مثالً ج) تكه تكه مي
فرمائيد دو  بندي است اينكه شما مي اش چشم كنند همه بندي هست. آنهايي كه اين كارها را مي س) آن چشم

 امكان داشت. شود اينها اگر تكه مي
ج) خدا رحمت كند مرحوم آقاي شيخ حسنعلي نجابت را من درباره همين موضوع به او گفتم ايشان گفت 

دهند ايشان نقل  هاي هند مگر در تماس به آنها خارق عادات انجام نمي كند من گفتم جوكي اعتماد پيدا مي
ر دفتر بيمارستاني كه بوده يا هر جا كرد تاجري را كه در تصادف دستش قطع شده بوده دست هم نداشته د
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گذارد، ايشان گفتند كه  رود آلمان و دست مصنوعي مي كه بوده دفن كردند مدتها ايشان بي دست بود باز مي

خواهم. گفت لباسهايت را در بياور،  رفت هند پهلوي فالن جوكي او بهش گفت ـ بهش گفت دست مي
كرد و من آقا شيخ  ، دست در آورد، آمد با دستش كار ميلباسش را در آورد آب دهان انداخت جاي دستش

دانم كه همين طوري حرف زده باشد و دروغ گفته باشد. اين حاال يك كسي ديگري  حسنعلي را آدمي نمي
شد در خيابان روبروي  خواهم نامش را بياورم او گفت كه داشت يك هندي رد مي يك وقت حاال من نمي

آمد گفت چه چيزي  اين جوكي هست بانگ زديم گفتيم كه چه كار از تو ميمغازه ما بانگش زديم گفتن 
ها گفت خربزه ـ خربزه اصفهاني، گفت اين شروع كرد يك  خواهيد، زمستان بود روي شوخي يكي از بچه مي

اش در آمد گفت كه ما شكانديم و  وردي خواندن پاچه شلوارش بزرگ شد، بزرگ شد يك خربزه از در پاچه
ها ـ اين مغازه تعمير باطري، ـ ريختم گفت  بود بعد من يواشكي تخمه هايش را پشت اين جعبهشيرين هم 

اي  ها هست راست بود خربزه كنم ببينيم تخمه ها هست هرزگاهي نگاهش مي اين رفت گفت هنوز هم تخمك
 ها تصرف هست ديگر، كه خورديم يا خيال بود، اين

 توانند كنند. كشند يك كار نمي كساني كه رياضت مي هاي هند يا گويم اگر جوكي س) من كه نمي
خواهم عرض كنم كه ما اگر سطحش چقدر بوده ما در آن صحبتي فعالً نداريم، درباره اينكه يك  ج) من مي

گيرد روي ايمان، يعني پرستيدن آنچه كه خود تراشيده است. غرضتان از ايمان اين است يا  كارهايي انجام مي
خواهيد وارد كنيد در برنامه به كدام يك از اين  فرمايد، ايماني كه شما مي ليش تصرف ميگوئيد نه خدا و مي

خدا » ال حول وال قوه اال باهللا العلي العظيم«گيريد  خواهيد وارد كنيد. يعني منشأ قدرت را مي دو معنا مي
غ كاري كرده بودند، رحمت كند امام را، ايشان روزي كه حقودانان و بني صدر و امثالش آمده بودند شلو

روزي كه يك صحبتي را درباره اسالم كرده بودند كه آقاي خميني بسيار رنجيده شده بود ايشان آمد پشت 
ال حول «ها را جمع كرد، اين  بعد هم ديگر بساط اين» ال حول وال قوه اال باهللا العلي العظيم«تلويزيون گفت 

گويد  گويد غير از خطابه است اين را وقتي مي بود با حضور دارد ميرا كه پيدا » وال قوه اال باهللا العلي العظيم
 اش اين باشد كه عالم هيچ نيست برابر خداي متعال يا نه؟ در خواست كمك هم از خدا كند، و در محاسبه
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 حجت االسالم نصرتي: تكليف معلوم است براي متدين متعبدي كه خدا را در نظر داشته باشد.

 كه مقدورات را چقدر بهاء بدهد.ج) نه مهم همين است 
 س) يعني امام حسين عليه السالم.

 ج) حاال حضرت ابا عبداهللا گفته و گرفته، حضرت ابا عبداهللا با شهادتش پيروزي گرفته.
 س) يعني منتجه نهايي مد نظر است؟

المصلين ـ خوب ج) حتماً! حتماً!! حضرت ابا عبداهللا وجود مبارك علي ابن ابي طالب ـ عليه افضل و صلوات 
 اينها پيروزي تاريخي پيدا كردند.

اش را با تولي به اولياء تاريخي دارد. از  خواهيم بگوئيم متدين قدرت تاريخي ببينيد به عبارت ديگر ما مي
احدي الحسنين خارج نيست اين چه برنامه ريزي هست؟ سوال ما دقيقاً همين است كه اين چه برنامه ريزي 

احدي الحسنين خارج نيست؟ و ما اگر اين را حذفش كنيم مقدور را، مقدور مادي گويد از  است كه مي
كنيم. من  اش؟ اين نكته مهمي است در برنامه ريزي كه داريم صحبتش را مي بگيريم چه چيز هست نتيجه

 منتظر نظر مباركتان هست.
شود از  اتتان و دو منظور ميآقاي ساجدي: دو مسئله، حضرت عالي هر دو عبارت را هم بكار برديد در فرمايش

صحبت فهميد. همين طور هم كه فرموديد بسيار حساس و تعين كننده هست بحث و پيدا هم هست 
اش و چون سابق از خدمتتان استفاده كرديم روشن است اما از جهت اينكه تبيين شود. يكي اينكه ما  قضيه

كه خالصه محاسبه الزم نيست نفي كنيم بيائيم به همين مباحث كه فرموديد استدالل كنيم و بگوئيم 
 محاسبه را.

 ج) نه!!
كند و خالصه  رسد كه با خيلي چيزيها برخورد جدي پيدا مي س) كه اگر نفي كنيم محاسبه را، به نظر مي

شود اين طرفش استدالل كنيم كه از حضرت  اش مي آيات و روايات تسبيب و اسباب همين چيزيها كه همه
رسد از بخشي از فرمايشات  ه كرديم. يك بحث بحث نفي محاسبه است كه من بنظرم ميعالي بهرحال استفاد
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آيد كه نبايد محاسبه كرد. يك بحث ديگر باز در فرمايشات خودتان داشتند بحث نفي  شما اينطور بر مي

حاسباتمان توازن هست در امكانات مادي و اينكه ما براي اينكه وظيفه مان را انجام بدهيم اجازه نداريم در م
مالك را توازن امكانات مادي بگيريم، بگوئيم حاال چون توازن نيست بين امكانات ما و امكانات دشمن نبايد 
درگير شد، نه بالعكس آن هست كه ما به تعبير ديگر در محاسبات ميزان امكانات وظيفه ساز نيستند، تعيين 

 كننده نيستند.
 ج) احسنت معنايش اين است كه سطح قائليم.

س) وظيفه را بايد مشخص كرد، اما در اين معين كردن وظيفه محاسبه بايد روي امكانات هم شود و همين 
 فرمائيد. طور مي

 خواهم اشكال كنم. ج) نه مي
آيد كه ما محاسبه را قبول داريم ديگر بايد  خواهم بگويم وقتي كه بحث پيش مي س) بهرحال همين را مي

شود من يك  يم. اين دعواها ديگر داخل مكانيزم هست االن هم خيلي وسيع ميبيائيم داخل مكانيزم حرف بزن
وقتي جسارت كردم به يكي از بزرگان اين فرمايش شما را. اما گفتم اگر اين حرفها را بزنيد، پس همه چيز 

گويم. ولي از اين طرفش هم بحث هست كه وقتي محاسبه آمد چگونه  باطل، انقالب باطل االن هم دارم مي
 محاسبه كنيم ما بيائيم حساب كنيم 

امدادهاي غيبي يا نه ما كار محاسبه  ٨٠/٠ما و  ٢٠/٠در صد غير نه  ٢٠/٠در صد ما  ٨٠/٠حساب بكنيم كه 
 خواهد كند. داند چه مي كنيم خدا هم خودش مي خودمان را مي
 كنم تكمليش را يعني حل نسبت ج) عرض مي

 .س) يعني برنامه آن كه اسمش برنامه هست
 ج) برنامه چه طوري هست؟

آيد اين  س) كه به يك معنا مخلوق محاسبات ماست. مخلوق محاسبات ماست اين طوري از آخرش در مي
 گير مسئله هست.
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شود. يعني در موضع گيري برابر كفر استراتژي محاسبه ندارد.  ج) خط استراتژي هرگز با محاسبه معين نمي

ي مقدورات مادي. چه محاسبه دارد؟ تبعيت از واليت والت الهي، پس بنابراين  اي ندارد؟ محاسبه چه محاسبه
سبه الزم است، ولي نه محاسبه اي الزم هست، بحث مان است؟ در تعين جهت گيري محا ما كجا چه محاسبه

مقدورات، محاسبه ما نسبت به اولياء حق، در آنجا چه چيزي اصل است؟ آنجا اصل اين است كه االن موضع 
گوئيد: مناسبت اين  تر مي آيد پائين گيري كفر كجاست، ما حرف اول را چگونه بايد بزنيم؟ از استراتژي مي

سبت بين عمل به آن تكليف را با مقدورات مادي سياست گويم ن استراتژي چه سياست گذاري است؟ مي
گوئيم كه متوالياً و متوازياً انجام  آئيم پائين، كلمه برنامه را ما به اموري مي گذاري ممكن است. از سياست مي

شود، متوازياً يعني همزمان چه  گيرد، متوالياً يعني چه؟ يعني يك فعل بايد تمام شود، فعل دوم شروع مي مي
گوئيم. برنامه چيست؟ تخصيص مقدور به امور  تواند انجام بگيرد. به اين برنامه مي اي مي هايي در هر مرحلهكار

تومان هست همين مقدورات  ١٠٠فرسخ بروم، مقدوراتم هم  ١٠خواهم  متوالي و متوازي. بگو از اينجا مي
خواهيد  م. من باب مثل شما ميتومان را چه بخشي از آن را در سه فرسخ اول يا دوم يا سوم خرج كن ١٠٠

شود كاري  خانه بسازيد ده ميليون داريد، شناژ تنها را اگر بخواهيد فندانسيونش را خيلي عظيم بگيريد، مي
شود بگوئيم  شود در سفت كاري تنها تمام بشود، مي ميليون در فندانسيون تنها خرج شود، مي ١٠بكنيد كه 

يون تا سفيد كاري هم انجام بپذيرد، آنوقت بگو بخش سفت كاريش ميل ١٠نخير تناسبش را بسنجيد كه اين 
اش  هاي ساختمان باشد، بعدش سقفش و چيزهاي اصلي كه شالوده باشد و ديوارهاي اصلي به اصطالح عمود

اش نماكاريش مثًال  چقدر بايد باشد، بخش فرعيش، تأسيساتش و در و پنجره چقدر بايد باشد، بخش تبعي
گوئيد امور متوالي را يعني  كمي آهك باشد، داخلش هم سفيد باشد يا كاهگل باشد. ميسيمان باشد، يا 

شود كرد، كاهگل كاري روي ساختمان را هم  ساختمان ساختن همزمان با شالوده كندن سفيد كاري نمي
رش كنيم سفا شود همين طوري كه شالوده را مي شود كرد، ولي در محاسبه بايد بيايد. ولي همزمان مي نمي

خواهيم بياندازيم روي سقف، يا بيم آهن  براي در و پنجره را بدهيم سفارش براي اينكه چوبي را كه مي
شود امور متوازي، دارد در و پنجره ساز درهايتان  بدهيم سفارشات همزمان داريد شما. كارهاي همزمانتان مي
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يد مثل دهات، بنّاهايي هست دهاتي آ دانيم چقدر در مي گوئيد ما دريچه را نمي سازد. يك وقت مي را مي

خواهم يك ايوان جلويش باشد يك اتاق ديگر باشد يك پستون باشد يك آشپزخانه  گويد يك اتاق مي مي
 كند. باشد، پشت سرش هم يك گله داني باشد با قدم پس شروع مي

 
 و السالم علي من اتبع الهدي 





 
  

 فلسفه حكومت
  
  

 ١٠جلسه: 
 

بحث عمدتاً متمركز شد در رابطه با  lآقاي ساجدي: دسته بندي سه نوع واليت را كه عرض كردي      
 قدرت تكليف و ارتباط اينها

 راهه زديد بي راهه يك جاي ديگر رفتيد. حجه االسالم والمسلمين حسيني: كه به بي
هرحال آن هم بحثي قابل استفاده بود اما مطلب اصلي مورد نظر روشن نشد با توجه به اينكه اساس س) به 

رسد اگر  كتاب هم روي اين بحث هست و روي اين نگرش به مسئله واليت استوار هست، حقيقتش بنظر مي
 اي از مسئله ارائه كنيم... ما نتوانيم يك تعريف روشن و قابل مفاهمه

ها، اول آن چيزي را كه بذهنمان  توانستم به مسئله بپردازم من در بحث آن روز را داشتم مي ج) نه من تعريف
دهم من آن كلمه را كه آخر بحث  اش را موضوع صحبت قرار مي آيد كه مانع روحي هست، بخش فرهنگي مي

يت هست لذا بود چنين چيزي نبود كه به آن بپردازم من به نظرم آمد كه آن مانع اساسي مسئله نظام وال
اصالً گذشتن از آن را اصالً درست نديدم وارد بحث شديم و موضوع بحث قرار داديم. بله من در خدمتتان 

 هستم
 س) بحث مان اين بود كه واقعش اگر تبعًا جناب آقاي نصرتي آن هم در خدمتشان بخواهيم

 ج) اجرائي تر نگاه كنيم.
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بايد يك كمي براي خودمان مسئله روشن شود كه ما اين س) بنويسيم، خوب طبيعي است كه ديگر اآلن 

دسته بندي را بر چه مبنا و اساسي انجام بدهيم چطور، در نظر ما چيزي وجه تمايز بوده است كه آمديم 
واليت را به سه دسته تكويني، تاريخي واجتماعي تقسيم كرديم با توجه به اينكه نسبت به اين مسئله يك 

 وجود دارد.ارتكاز عام و علمايي 
 ج) بله ديگر واليت تكوين و تشريعي 

 كنند. س) تكويني و شريعي تقسيم مي
 ج) بله واليت اجتماعي را بهم به معناي حكومت نه واليت.

گويند واليت فقيه خيلي  س) نه يعني كسي كه واليت اجتماعي را هم معلوم نيست حاال خيلي بگوئيم، مي
آيند واليت  ي كه سالهاست داشتيم چه ربطي دارد وگرنه خوب ميهم كاري ندارد با آن دسته بندي مهم

دانند خلق را انحصاراً به  شود بر اين اساس كه بهرحال همه چيز را خلق نمي تكويني، تشريعي احساس هم مي
 دهند خداوند متعال نسبت مي

 شود مالك است ولي است، خالق است. ج) مي
بينند حاال نكته ايي كه ما  ن آوردن و اين حرفها را هم جدا ميس) و تشريع را به معناي وضع قانون، قانو

خواهيم يك جور ديگر قضيه را ببينيم آيا اين خالصه طبقه بندي كه داديم كه  داريم اين است كه تبعاً مي
رسد كه گاهي ما به لحاظ نسبت تأثير  آن روز عرض كردم حضور مباركتان كه دو احتمال بهرحال به نظر مي

ولي آمديم تقسيم كرديم گاهي هست بلحاظ خصوصيات شخصيه ولي ، يعني گفتيم واليت اولي، تصرفات 
واليت خداوند است واليت دومي واليت تاريخي واليت معصومين هست وواليت غير مصومين را واليت 

ما آيد كه قصدتان اين نيست ا رسد حضرت عالي در مجموعه به دست مي اجتماعي گفتيم ك البته به نظر مي
 خواستم لوازم را ببينم به صورت مشخص تفكييك كردم كه معلوم باشد كه اين مثالً...  من به لحاظ اينكه مي

 ج ) حاال پس بنابراين دو فرض در خاطر شريف حضرت عالي است يكي تقسيم واليت بر حسب آثار
 س) نسبت تأثير به اصطالح، به تعبير خود حضرت عالي
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واليت بر حسب ارتكازاتي كه هست نسبت به ايجاد و تشريع و بعد اجتماعي را ج) نسبت تأثير و يكي 

 بفرمايش حضرت عالي به اين معنا وجود ندارد به اين عنوان واليت فقيه هست نه اينكه واليت اجتماعي.
بندي  س) حاال در اين دسته بندي از جهتي كه قصد م بيشتر استفاده و تبييني بود بنظرم رسيد دو دسته

قصدمان » تكويني، تاريخي، اجتماعي«گوئيم اينكه آمديم يكي را كرديم  ردم، اينجوري بود كه گاهي ما ميك
اين است كه واليت خداوند متعال واليت تكويني هست، اسم واليت خداوند متعال را گذاشتيم تكويني بدون 

گذاشتيم واليت تاريخي و  كه حاالل بخواهيم مبنايي بگوئيم، بحثي كنيم. اسم واليت خود معصومين را
واليت غير معصومين را گذاشتيم اجتماعي، كه از بعضي از فرمايشات و مثالهايي كه حضرت عالي زديد اين 

آيد در بحثي كه خيلي  رسد اين مورد نظر شما نيست. اين يكي، اما بعد مي شود كه به نظر مي استفاده مي
بينيم  مثالً واليت را داراي حوزه هاي تأثير متفاوتي ميخوب ما قصدمان اين نيست اينكه به لحاظ اينكه 

آمديم تقسيم كرديم يا به تعبير ديگر چون ما يك بحث هم داشتيم، اجماالً يك كمي نزديكتر كنم بحث را 
كه اگر اشتباه بود حضرت عالي تصحيحي بفرماييد كه ما بياييم بگوئيم بر اساس مبناي خودمان همه چيز را 

بينيم و معتقديم كه همه چيز ايجادي هست و نه غير ايجادي و  م، همه چيز را نوعي ايجاد ميبيني تكوين مي
گوييم خيلي زيادهايش  اين سه نوع واليت سه نوع ايجاد است. ايجادهاي نسبت تأثير خيلي زياد،بعد مي

تأثير تاريخي  خاص خداوند هست، واليت ما و تصرفات يا ايجادهاي زياد كه مثالً اين خاص كساني هست كه
دارد مثل ائمه نار و ائمه نور و واليت نسبت تأثيرها و ايجادهاي كه تأثيرش كم هست حاال به اينكه مرز كم و 
زياد و زيادتر هم كجاست، آن يك بحث ديگري هست كه تا كجا راكم بدانيم تا كجا را زياد بدانيم تا كجا را 

مين رابطه يك مقدار تبيين بفرماييد كه ما هم برويم به اين زيادترين بدانيم. اگر اين است حضرت عالي در ه
سمت شكل بدهيم و اگر غير از اين قضيه هست كه باز نظر مباركتان را بفرمائيد انشاء اهللا سعي كنيم در 

 فهمش و روشن و تبيين شدن آن.
همه معنايش ج) به حضورتان كه عرض كنم كه خلق منحصر به خداي متعال هست مگر به اذن يعني باذن 
دهيد اختيار  اين نيست كه اذن بدهند بعد برويد بخوابند، اذن معنايش اين است كه شما اختيار ديگري مي
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واال بازهم در مرتبه امداد، كًال » شأ، خواست«كنيد او را در داشتن  كنيد. مأذون مي كه كرد شما خلق مي

دهيد نه اينكه قبل از خلق  دهيد، تقاضا مي به عبارت ديگر تصرف قبل از خلق مي» نمد، هواالء، هؤالء«
 خودش، قبل از خلق مرتبه دوم خودش، خلق كمالش، خوب اين را االن موضوع بحث مان نيست.

بندي خلق و تشريع، واليت يعني  كنيم ونه بلحاظ طبقه گوئيم بلحاظ اثر تقسيم مي ولي ما در واليت نه مي
مل و رشد نسبت به يك مجموعه ايي كه اسمش را سرپرستي، سرپرستي تكامل، اين سرپرستي تكا

گيرد نسبت به كل تاريخ، محال است  دانيم يك سرپرستي انجام مي گذاريم جامعه و آن را حقيقي هم مي مي
بكم بداء و اهللا و بكم «ابليس حضور پيدا كند، كل تاريخ، كل تاريخ يعني چه؟ يعني مبداء خلقت تا ختمش 

 شود. و به شما ختم مي شود به شما شروع مي» يختم
كنت نبياً أدم «در اين هيچ كس شريك نيست جز رسول اكرم و اهل بيت طاهرينش حضور درعالم ذر دارد، 

، آن آخر، آخرش هم دارد، واليبقي «بين الماء وا لطين قبل از عالم ملكوت وجود دارد، اول ما خلق اهللا العقل
چه جوري هست و اينهاي ديگر جايش اينجا نيست. در سراسر  االوجه لك ذوالجالل واالكرام. حاال ديگر وجه

عالم از قبل از عالم ذر تا بعد از عالم خلود همه جانبي اكرم هستند و همه جا هم خالفت دارد، هيچ جائي از 
 آن نيست كه خالفت ايشان عزل شده باشد.

عالم دنيا محدود باشد، در مثًال شود يعني در سطح اول ولو در  در سطح اصلي، صلوات بر ايشان فرستاده مي
كنم در واليت اجتماعي گرفتاريهاي شديد داشته باشد، در انزوا باشد همان آن وقت هم خداي  عرض مي

فرستد و به بركات صلوات برايشان همه موجودات وجود دارند همان وقت هم و  متعال براي ايشان صلوات مي
 جبرئيل تسليمش هست، خدمت گذارش هست و امثال ذالك.  قبلش همه قبل از حضور در اين عالم دنيا هم،

فرمايند: وقتي خدا امر كرد به مالئكه ابليس هم آنجا بود گفت سجده كنيد،  نوري كه روايات مي  مثالً آن
از عالم باالتر از عالم انوار، نور مبارك نبي اكرم را نازل فرمود بر جسد آدم » نفخت فيه من روحي«وقتي گفت 

ها را  ديد ابليس نوري را كه چشم فرمايند كه اگر مي مايند كه ظاهراً وجود مبارك مولي الموحدين ميفر و مي
كرد خدا پوشاندش اينجا از او، روح را دميد ولي  آورد بر آدم حتماً سجده مي ها را بند مي كند، نفس خيره مي
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كند. عين همين اختفاء در  خواست كسي نديد چه چيزي هست كه جرأت مخالفت كردند، چون آزمايش مي

ديدند ولي  توانستند ببينند، معجزه مي عالم ناسوت هم واقع شده است يعني مردم جاللت نبي اكرم را نمي
 ديد، بهرحال حاال بگذاريم. خود جاللت را نمي

محورتاريخ ايشان هستند، تمام عالم تكوين به دستشان ايشان هست، صحبت جامعه نيست كه بگوئيم جامعه 
مرهم ميتواند مثالً هزار سال يا بيشتر يا كمتر جامعه را مثالً خط بدهد صحبت از فلسفه تاريخ جامعه ع

نيست، البته ما فلسفه تاريخ جامعه را هم نيازمنديم بر اساس محور تكامل اديان تعريف كنيم ولي حتماً 
يم به تاريخ كل كائنات، ولي لزوماً اي داشته باش گوئيم ممكن است اشاره آنجايي كه داريم تاريخ جامعه را مي

 آئيم در اينجا بيان كنيم. اين را نمي
هاي بزرگ  گوئيد به هرحال اداره عالم قيامت، قبل از قيامت، بعد از قيامت، يعني سرفصل آنجايي كه شما مي

آن  رسد به نبي اكرم، خدا زمان خاصي براي قيامت گذاشته است بسيار خوب تاريخ خلقت، مديريتش كه مي
زمان هم ممكن هست نگفته باشد به نبي اكرم، بسيار خوب ولكن در آن كه شد باز مدير دستگاه چه كسي 

كه در عالم برزخ مدير بوده است همان كه اداره عالم  هست، همان كه مدير بوده است درعالم ملكوت، همان
ب كه واليت تكويني ربطش به واليت دنيا، همان كه در اداره عالم ملكوت و الي آخر خوب بگذريم از اين مطال

 تاريخي چطور هست، تاريخ كل جهان هم در آن هست يا نيست؟ آن را بگذاريم.
توانند. ايجاد كند اال به كمك ولي  گوئيم معنايش اين است كه اشقياء نمي تعريفمان از ايجاد شدن كه مي
تواند بخورد،  ون حول وقوه خدا نميتواند عرق بخورد، همان جوري كه بد عصر اآلن ، يعني كلينتون نمي

تواند [بخورد] ما معتقديم كه روز  همين جوري هم اگر ولي عصر هم بخواهد اوضاعش را بهم بريزد، نمي
عاشورا شمر هم در حياتش محتاج به حضرت اباعبدا... و بعد به سيدالساجدين بوده، يعني حتماً صلوات 

شوند،  شود، دائماً اشياء اضافه مي صلوات علت ايجاد اشياء مي خداي متعال دائمي است بر رسول اكرم و اين
 آيد، اين تا دو نظر هست. شود، نه از اين عالم در مي ثابت نيست مقدارشان، رزق اضافهي به عالم مي
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گوئيد به اندازه اين گندم اضافه  آيد، يك وقت مي كند در مي گوئيد گندم از اين خاك تغذيه مي يك وقتي مي

شود، آنچه را كه بايد ارزاق عباد باشد نازل بايد شود، بايد در اعطاء شود اين اعطاء هم واسطه  عالم ميبه اين 
شود واللهم صل علي محمد و آل  در اعطائش، البته اول اعطاء صلواتي هست كه بر رسول اهللا فرستاده مي

الذي يشفع عنده  ، من ذيمحمد، آخرش هم با دستگاه عظيمي كه از دستگاه ملكوت زير دست ايشان هست
شود در عالم، حاال يك دسته از صحبتها و معارف هست كه اينها بايد رويش كار شود، روي  اال باذنه ايجاد مي

آياتش، روي رواياتش، نبايد اينها حذف شود. احكام توصيفي نبايد حذف بشود و درباره واليت صحبت شود. 
ه درباره توصيف عالم هست حذف كنيم و از حكومت حرف مهمترين بحث اين است كه آيا ما اموري را ك

بزنيم، يعني دستگاه حكومت صحبت كردنش به عبارت ديگر فلسفه فيزيك مادي را اصل قرار بدهيم به 
 عنوان رفتار طبيعت؟

ي جان مطلبي را كه داريد همين است، كه علوم پايه را بگيريم از رفتار طبيعت، قانونمندي رفتار  آن جوهره
گوئيد واليت تكويني، تاريخي و اجتماعي   عت، و رفتار حيات مادي، اين علم پايه شود يا بابا نه اينكه ميطبي

اصلش ربوبيت است، مقسم قضيه اين است كه ربوبيت مراتب دارد، رب در مرتبه باالي باال، خالق اصلي است 
ماده نيست، رفتار طبيعت نيست كه بگوئيد  تواند كند اال به اذنه، اال به امداده، رفتار و هيچ كس هم خلق نمي

كند؛ نيازهاي خودش را كه  رسد نيازهاي اجتماعي، نيازمنديهايي اين ماشيني كه كار مي به آدم هم كه مي
كند يعني به يك رفتار ديگري از ماده، اين است جان كالم، در اينجاي  برآمده از رفتار ماده هست ارضاء مي

 كنيم. عدش تعريفها را قشنگ و دقيق ميآن يك مقدار صحبت كنيم، ب
گوئيم نقل آثار نيست  گوئيد واليت را بياييد بگيريد، واليت به لحاظ آثار، گاهي مي آئيد مي گاهي است كه مي

گوئيد آثار ماده، چرا قبلش  كه بلحاظ اصل وجود، رفتاري را كه شما براي طبيعت قائليد در ماده و مي
شود، اصل در حكومت  شود، تفضل مي ست و دائماً هم به آن دارد اعطاء ميگوئيد اين ماده مخلوق ه نمي

 همين هست تفضل هست.
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اي را  به اين تفضل هم اولياء اجتماعي كفر محتاج هستند، كما اينكه اولياء اجتماعي الهي، حاال آيا اين مسئله

البته يادمان نرود، آنها هم  كنند بعد از مرحله اذن عرض كرديم در جلسه قبل، بگوئيم كه شياطين كمك مي
توانند بخورند،  بدون اينكه به ميدان خدا بدهد، نبي اكرم ميدان بدهد، ولي معصوم ميدان بدهد، تكان نمي

چون ال يشائون اال ما يشاءاهللا، چون خليقه اهللا هستند، چون نماينده خدا هستند، و در مشيت بالغه ربوبي، 
 دهد. ذن حكيمانه داده شده به ابليس حتماً نبي اكرم هم اذن مياين اذن داده شده به ابليس، اين ا

اين امداد از » قل كالً نمود هوالء و هوالء«كند  دهد يعني امداد مي دهد، اذن مي حتماً امام معصوم هم اذن مي
شود و اين امداد به حضورتان كه عرض كنم كه وسيله آزمايش بشر هست در دار  طريق ايشان واقع مي

كنند دعوت  و نفس و ماسواها فألهمها فجورها و تقواها قد افلح من زكها؛ راه حق و باطل را درست مي تكليف،
كنند تا معلوم شود كار چه جوري هست ، اين دعوت فقط تشريعي تنها، فقط مسئله  به حق انبياء الهي مي

ن و كشته شدن هم گوئي تنهاست؟ نخير دعوت با عمل هم هست، در مظلوميت قرار رفتن هم هست، كشت
هست. دعوت به فعل هم هست، دعوت به فعل اجتماعي هم هست دعوت به حضور برابر مظالم هم هست، 

 حاال صحبت مان اين است كه اگر ما بخواهيم بگوئيم مقسم اصل، اولين مبداءواليت ربوبيت هست.
بيتي هست كه به خالفت داده مراتب واليت مرتبه نازلش، اين روبوبيت مطلقه الهيه، اين مرتبه نازلش ربو

شود خالفت تاريخي، نازلتر از آن خالفت اجتماعي هست، به هر حال تكامل جامعه در نظر ما محورش بر  مي
شود، نه بر حسب تكامل تكنولوژي، شكي ندارد كه صنايع ايران كه  حسب تكامل اديان تعريف مي

يع اعراب يا از صنعت ساختن خانه كعبه، از سال قبل، از صنا ٢٥٠٠توانستند تخت جمشيد بسازند در  مي
شود فكرش را كرد، صنايع يونان در طب از صنايع اعراب جلوتر بوده، دين  نظر تكنولوژي اين جلوتر بود، نمي

كامل كجا ظاهر شده؟ در تخت جمشيد؟ يا تازه مصر هم كه آمده روبروي آمده و صنعت اهرام، اهرام در عالم 
بينيد روي كاغذ يك عكس  سبه هندسي بزرگي را دارد ، اينكه شما ميخودش صنعت مهمي هست محا

گويند با طول اين قدر، اينكه محال  كشيده يك شكل هرمي سه تا مثلث كنار همديگر گذاشته، مثالً مي
ممكن است كه به اصطالح االن بگذاريدش اينجا بگوئيد يك معمار معمولي نقشه اش را بكشد با يك جسم 
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تواند به آن صورت در بياورد، سنگ ها را جوري بتراشد قالبي  ان كه قابل شكل دادن است نميمثالً مثل سيم

خواهد، محاسبه هندسي خاصي  بگذارند كه همه اش اينجوري در بيايد تا آخر كار، سنگ تراشي خاصي مي
ل مدت خُلل و خواهد از استخراج معدنش بگيريد، كه معدني باشد كه در اين طو خواهد، ابزار تراشي مي مي

فُرج پيدا نكرده باشند، شناسايي خود اين معدن استحصالش بعد تراشيدن خوب به حضورتان كه عرض كنم 
خواهد سركار بياورد كساني هستند كه از نظر فني اهل  كه اين تكنيك، بعدش حضرت كساني را كه آورده مي

خواهد جدا كند به اصطالح خودمان  را كه نمي ها خواهد بياورد عالم ها را مي هيچ تكنيكي نيستند، طبقه غالم
آيد حمايت  خواهد جدا كند، حاال به يك معنا بخواهم بگويم كه آدمهايي را هم كه مي تكنوكراتها را كه نمي

ندارند، زود » اذهب انت و ربك فقاتال، انا هاهنا قاعدون اهنري «كند حضرت موسي هم غالمند هم ترسو،  مي
گيرند، ناسپاس هم كه هستند، پيغمبرشان  خورند ايراد و بهانه كه مي ل سامري را ميخورند، گو هم گول مي

كنند اين يعني چه؟ يعني عقب افتادگي به اصطالح خودمان از نظر فرهنگي، يعني قدرت  را اذيت هم كه مي
ريم عزت پيدا سازي را هم ندارند در تصميم گيري شان كه بگويند ما به وسيله اين دا آپتيموم كردن و بهينه

كنيم پس حرفش را بشنويم، اينها كه چهارصد سال داخل ذلت بودند، چهارصد سال كه ظرف كمي  مي
نيست اينها يذبحون ابنهائهم و يستحيون نسائهم به حضورتان كه عرض كنم كه ظرفشان پسرشان را 

كشيدند هم تمتع  آنها مي دادند هم بار اقتصادي از كشتند، زنانشان را همه رقمي مورد تجاوز قرار مي مي
گويند  بردند، ذليل، ذليل محض، اينها را حاال آمده پيروز كرده است حاال كه پيروز هم كرده مي جنسي مي

اذهب انت و ربك فقاتال انا هاهنا قاعدون. حاال پيروز هم شدند حاال رفتند شهر را هم گرفتند و آمدند حاال 
پرست شديم، اين يعني چه؟ چه چيزي هست كه شما محور قرار  گويند حاال تو رفتي ما گوساله تازه مي

آييد قدرت  رويد سراغ آنهايي كه فني هستند؟ چرا محور مدن را نمي دهيد در تعريف تكامل؟ چرا نمي مي
 صنعت بگيريد، پيغمبر بيايد براي آنهايي كه فن گرايي شان باالتر باشد آنها را ببرد جلو.

ني كه مستضعف شدند تحقير شدند، چهل بر آنها تحميل شده است بر آنها آيد زير بغل آن كسا چرا مي
گيرد؟ چرا آن خط  آيد زير بغل اينها را مي تحميل شده، بر آنها بي عرضگي روحي تحميل شدهاست. چرا مي
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بر  اينها كه آمدند دور و» «اراذلنا بادي الرأي«بينيد، اطرفايان انبياء الهي  را شما در استكبار همه اش مي

 حضرت نوح گرفتند، اينها افرادي هستند كه نه تيز هوشند و نه هنري دارند از نظر فكري
 س) در آينده كه اينجوري نيست؟

ج) حاال من صحبت هم را بكنم، چرا اينجوري هست؟ خداي متعال كه اينجوري نيست كه اينها را بادي 
رش، اينها را رانده است، حاال براي درست الرأي خلق كرده باشد، تحقيرهاي شديد، ميدان ندادن به پرو

خواهد از در خود دين هم يك كارديگري راه بيندازد،  كند، دوباره مي كردنش دوباره هواي نفس سركشي مي
شوند، در تمدنهاي مختلف و حتي در  ولي يك خط به صورت يك جريان كه ببينيد كه اعضائش عوض مي

اين عالم دارند به عنوان مقصد، يك خط ديگر توجه شان به اين  آيد، خطي هستند كه توجه به اديان هم مي
» يومنون بالغيب و يوم االخر«هستند آنهايي كه » يومنون بالغيب واليوم االخر«عالم به عنوان مقصد نيست، 

گيرد در فرستادن. اديان اگر دو تا جريان نگاه كنيم، جريان  هستند، اينها مراتب كمالشان محور قرار مي
ل بر اساس كارآمدي ايمان به اين دنيا نيست، به اين دنيا براي ارضاء شهوات ازطريق اسباب، به عبارت تكام

ي رفاه كه اصل در تعريف تكامل مادي است، شما به هر مكتب مادي رجوع كنيد توسعه رفاه  ديگر توسعه
دار باشد  ه مادي، به سرمايهگويد توسعه رفا خواهيد به كمونيست بگوئيد مي خواهد، توسعه رفاه مي مادي مي

شود  گويد توسعه رفاه مادي، حاال اين رفاه دوتا مطلب دارد، يك مطلب ابزار ارضاءش هست كه مي مي
شود،  شود تكامل در پرستش مي تكنولوژي و تكاملش، يك مطلب محصولي كه براي اين ابزار پيدا مي

بخواهيد تكامل مادي را تعريف كنيد گاهي  ابتهاجات مادي ، ابتهاجات همان پرستش است از نظر رواني
ها هواپيماها، وسايل و ابزار، اين  ها، ماشين كنيد به تكامل ابزار كه جاده آئيد معنا مي تكامل مادي را شما مي

گوئيد حمل و نقلها مثالً تنوع در  گوئيد حاال محصوالتش را بگيريم، مي يك سطح هست، يك سطح مي
گويند برو باالتر از اينجا، ببينم معناي رفاه را چه چيزي  امثال ذلك، يك سطح ميچشائي و بوايي، بينائي و 

گويد حالت تحركش وجوه بيشتري پيدا بكند و ابتهاجات هم شديدتر شود ولوبه صورت  بينيد؟ مي مي
گوييد خوب حساسيت فرد  گويم حالت يعني چه ابتهاجاتش توسعه پيدا بكند؟ مي اجتماعي تعريف كنيم، مي
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شود،  گويم در يك جمله بگوييد ابتهاج در پرستش واقع مي شود، مي هايش هم عوض مي شود، حالت وض ميع

» و همتي في روح نجاح اسمائك«تكامل آيا به ماده پرستي حول محور ماده پرستي تعريف شود يا تكامل 
آيد در اين دسته؟ چرا  ياين هم يك اسبابي دارد، آن هم يك اسبابي دارد، آيا دنيا، اسباب هاي دنيايي نم

 آيد، ولي هرگز جايگاه و منزلت آن مثل جايگاه و منزلت آن طرفي نيست.  آيد نه اينكه نمي مي
كند، محور استراتژيك برنامه را اول سوره مبارك بقر اعوذ باهللا من  محور استراتژيك برنامه را معين نمي

الكتاب ال ريب فيه هدي للمتقين، هدايت براي همه همذات الشيطان بسم اهللا الرحمن الرحيم الف الم ذالك 
كند، اول تعبد، اول به اصطالح  هست هدايت كه للعقال نيست كه، بعد هم عقل را بر محور تقوي تقويت مي

توانند حذف كنند ازز آن شاك متحفظ شاك  گويند شاك كه منصف باشد انصاف را نمي خود آقايان مي
دارد، حالت تقدم اگر حالت، گرايش پيدا كرد به يك طرف ديگر،  متحفظ شاك منصف هست انصاف تقدم

 عقل كاري ازش ساخته نيست، خوب حاال برگرديم ما صحبتمان را ببريم سراغ صحبتي كه داريم.
آيد نه از درون،  سنجيم، كمال تعريفش از بيرون مي ما صحبتمان اين است كه واليت را ما نه به لحاظ آثار مي

لحاظ آثار آمديد تقسيم بندي كرديد معنايش اين است كه كمال را از درون تعريف كنيد، كمال را اگر به 
كنيد در  گوئيم ام در دستگاه خودمان اگر بگوئيد كه آقا امم را شما چه جوري صحبت مي واليت ما مي

سب با آن گوئيم امم داراي يك اعتقاداتي هستند متناسب با آن اعتقادات تفكراتي دارند، متنا جامعه؟ مي
گوييم كه آنكه هم در موضع  تر باشد چه چيزي هست؟ مي گوئيد امتي كه حق تفكراتي اعمالي دارند، بعد مي

اش وحدت و كثرت مفاهيمش باالتر باشد،  اش رنگ نبازد برابر ديگران هم در موضع گيري نظري گيري روحي
 بپوشاند. تواند گويد و باالتر را كه او نمي پوشش بدهد آنچه را كه او مي

قدرت تعجيز طرف مقابل را، يعني متأثر ساختن آن و به بن بست رساندش به عبارت ديگر امت باالتر واليت 
گويند روحي چه چيزي هست؟  مي» امر روحي، ذهني و عملي«كردن بر آن را دارد ، در چه چيزي؟! 

گويد نه، حرف نه،  را بكشد، چون مي تواند بايستد تا سرمايه دار گوئيم كه كمونيست برابر سرمايه دار مي مي
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تواند پيروز شود، مسلمان  خواهد بچشبد به چيزي. ولي كمونيست برابر مسلمان نمي باالتر از آن كسي كه مي

 تواند بگويد دنيا نه و آخر بايد بگويد دنيا بله.  گويد دنيا نه، او نمي مي
كند ـ يعني حاال  رباره تاريخ و دنيا صحبت ميصدتا پيچش بدهيد، پيچ صدمي بايد بگويد دنيا بله، آخرش د

خواهم مرامم درد دنيا پيروز شود، مؤمن  گويد مي خواهم اسمم نباشد فالن باشد مي مثالً بگويد من مي
رسد، قدرت  شود، در موضع نظري هم مي گويد اصالً من طرف معامله ام خداست اين بر او پيروز مي مي

اش هم غالب  گيري عملي يه آن اعتقادي برتري باشد پيروز است، موضوعوحدت و كثرت اين نظريه كه بر پا
 شود اگر اجتماعي باشد. مي

حاال اين صحبت را ما سرجاي خودش داريم كه اينها دليل واليت برتر هست، يعني منزلت در نظام واليت كه 
اين حرفها شايد شما بفرمائيد گيرد. خوب اينها به درد اين كتاب  باالتر است، در نسبيت، در باالتري قرار مي

اش  خواهيم كنيم زمينه هاي ذهني است كه تعريفي را كه ما مي  اش براي اين خورد ولكن اينها همه نمي
خوب برايمان روشن باشد، چقدرش را بخواهيم منتقل كنيم به شنونده آن يك حرف ديگري است، چقدر را 

 هست.نخواهيم منتقل كنيم به شنونده آن يك حرف ديگري 
چه نحوه برخورد كنيم كه متناسب با ارتكازات باشد، ولي كامالً اطراف قضيه برايمان روشن باشد. مبهم و تار 
نباشد. ما صحبتمان اين است كه شما براي تعريف جامعه و تكامل اجتماعي معنا بايد داشته باشيد، معناي 

نيد كه بگوئيد برآمده از رفتار ماده هست، ز شما هم به لحاظ آثار نبايد باشد مثل فلسفه فيزيك حرف نمي
گوئيد؟ ماده خودش رفتارش  گويند چه مي دانيم يك مطلبي را بر رفتار ماده. مي گوئيد ما حاكم مي شما مي

تبعي است، يك واليت داريد، واليت تصرفي هست، يك واليت داريد واليت مثالً محوري هست. يعني من به 
ايي  ناظر علوم پايه علوم تجربي، علوم انساني بايد رسم شود داخل حتي نوشتهآيد كه اين تابلوي مت نظرم مي

گوئيم، فلسفه فيزيك حاكم بر علوم پايه هست اگر بخواهيم مادي اداره  نويسيد كه روبرويش ما نمي كه مي
كند، در  مي آيد در علوم تجربي اين علوم انساني را اداره كنيم حتماً بايد بگوئيم همين علوم پايه است كه مي

مند بودن در حداقل، يعني كه اطالعات جهان مادي به هم در  پي اثبات جهت داري علوم نيستيم، ولي نظام
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ايي از مسائل بين بعضي از علوم، بعضي از نظريات را  ستير نيستند در كليات، ممكن است عدم تالئم در پاره
 كنند.  پيدا كنيد، ولي از نظر اصول و پايه همديگر را تأييد مي

ها هست، كه رفتار مادي تكامل جامعه  در يك سيستم نظام قرار دارند، بر پايه همان قوانين هست، همان پايه
آيد كه ترسيم سه تابلو، در سه  توانيم آنجوري قرار بدهيم، يعني من به ذهنم مي شود چون ما نمي تعريف مي

مراحل كتاب و به رخ كشيدنش، به هر حال صحفه و توضيح دادن در يكي از سطح هاي كتاب، در يكي از 
كنند،  آيند. را داخل علوم انساني در بخش جامعه شناسي به عنوان رفتار ماده آنجا دين را ذكر مي آنها مي

گويند فلسفه  كنند، فلسفه را حاكمي كنند بر فلسفه فيزيك، مي طور كه فلسفه را همان جا ذكر مي همان
 كند او اصل است. كند و به صورت علمي هم اثبات مي يل ميفيزيك آنكه رفتار ماده را تحل

اي از تاريخ است، كه  خواهد تالئم درست كند برايش، هرچه بتواند يا نتواند مال مرحله اينكه از نظر نظري مي
 آن فلسفه فيزيك حاكم برآن هست.

را، چرا، چون رفتار ماده را مي گويند فلسفه فيزيك هدايت نيازمنديهاي اجتماعي را در دست دارد و ارضائش 
كند، نياز شما هم خوب نيازي هست تعريفش مادي هست،  كند، كنترل مي مند مي كند، قاعده كنترل مي

كند نياز اجتماعي را، در شكل نظري محض، نه رفتار طبيعت را  گويند ولكن فلسفه نظري شما تئوريزه مي مي
معه هست، نه رفتار جامعه حاكم بر طبيعت، بخشي از كه حاكم بر جامعه هست، رفتار طبيعت حاكم بر جا

باشد كه متأثر از شرايطش هست، شرايطش هم متأثر از اوست، ولي كل جامعه و  طبيعت هم جامعه مي
شرائطش متأثر از چه چيزي هست؟ از قوانين مادي طبيعت، اساس مطلب اين است كه ما صحبتمان صحبت 

 ديگري هست.
ها  كند به اينكه پيدايش كليه فلسفه بازگشت مي» كويني و تاريخي و اجتماعيواليت ت«پس تعريفمان از 

مربوط به اين ربوبيت است، پيدايش كليه اشياء مربوط به اين ربوبيت است، پيدايش كليه اموري را كه 
 خواهيد مالحظه كنيد در رفتار ماده تحت الشعاع واليت تكويني است و تحت الشعال واليت تاريخي است. مي
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آيد كه در مرتبه نازله هم تغييراتي در رفتار ماده تحت الشعاع واليت اجتماعي است، يعني  به نظر ما مي

حاكم بر رفتار ماده، واليتي است كه متصرف است، ماده رفتارش از نظر تكويني، تاريخي، اجتماعي، تحت 
دانيم بر نظام  باشد، ما مقدم مي الشعاع واليت برتر بر خودش هست، لذا نظام ارزش را كه اين سه تا واليت

گوئيم امت چه گرايشي دارد تا چه  بينش كه فلسفه چرايي و فلسفه چگونگي و فلسفه چه نسبتي است. مي
گوئيم هر امتي درباره واليت تكويني، تاريخي و اجتماعي، در چه جامعه ايي هست،  ايي داشته باشد. مي فلسفه

تا به شما بگويم اين تولي، تولي به والت جور است يا تولي به و والت تولي به چه ولي در حق و باطل دارد، 
كند،  اش، تكامل حيواني را دارد پيدا مي گوييم در وضعيت تاريخي عدل است، اگر تولي به والت جور شد، مي

كند، تكامل استكباري پيدا  در تاريخ كه نگاهش كنيم، در قشري است كه دارد تكامل حيواني پيدا مي
گوئيد تكامل استكباري در روبروي تكامل ملكوتي است، روبرو است ولي در نظام كل كه نگاهش  كند، مي مي

گوئيد خوب هر امتي باشد، اگر اين گرايش را  بكنيد الزم است، بي حكمت نيست وجودش، تا زمان خاص، مي
گويم بله بعدش  ه مينسبت به عدل و ظلم و نسبت به كمال و نقص داشته باشد بعدش. بيائيد سراغ فلسف
زند، بر حسب پسندش  بگوييد برحسب نوع گرايشش تفكر دارد، گمانه زني دارد، برحسب اعتقادش گمانه مي

زند، خيلي خوب  شود؟ بله به نسبتش گمانه مي مند مي زند آيا قاعده زند خيلي خوب گمانه مي گمانه مي
شود؟ به نسبت، در آن مسير حيواني  مند مي دهشود بله به نسبت هم قاع زند آيا قاعده مند مي گمانه مي

هاي درون متناقض هست، ولي در بخش ها بايد  اش را بايد تأمين بكند ولو در پايه حداقل از انسجام نظري
 هايي را به اصطالح داشته باشد. بتواند بخش

شود حتمًا،  نفجر ميحاال وحدت و كثرتش آنجوري، بنابه مال مرحله باالتر بياوريد در فضاي بينش باالتر م
برديش  ولي در فضاي طبيعي حيواني خودش، تالئم بايد تمام شود، شما يك چيزي داريد، در يك فضا، مي

شود. اين ديگر قدرت مقاومت ندارد، يخ را شما از قطب برداريد بياوريد در استوا،  فضاي ديگر اصالً پودر مي
گويد  ا بياوريد از فضاي حيواني باالتر بالفاصله ميشود، اين ر شود. بعد از آب شدن هم بخار مي آب مي

شود، اگر به جعل به  سوزد باطل مي سوزم، او را بياوريد هم مي لودنوت و احترق اگر باالتر بياوريدم مي«
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كند از فضوالت حداقلش اين است كه  رود تنفر پيدا مي سوسك ذائقه انساني بدهند كه به طرف فضوالت نمي

طوري شده است كه برايش فضوالت مثل رايحه گل براي  ور عسل روي گل، ولي ذائقه او اينرود مثل زنب مي
كند ظرفيتش  زنبور عسل است. اين تمايلي كه دارد نهايت به دست خودش ايجاد كرده است، توسعه پيدا مي

د، كمال پيدا كند، ولي تكاملي كه، تكامل مادي است در عالم برزخ از اين چيزها وجود ندار تكامل پيدا مي
شود به عدم تنوع، عالم برزخ هم جاي تنوع مادي نيست،  كردن يعني سعه ظرف پيدا كردن، يعني اشباع نمي

 شود الم حاال بگذريم از مطلب، بياييم سراغ حرف خودمان. مي
 گوئيد ما در تابلوي خودمان، اول كنيد، مي بنابراين ما عرضمان اين است كه شما سه تا تابلو درست مي

گوئيم برحسب بينش،  گوئيم برحسب گرايش، بنش او چيست، بعد مي گوئيم گرايش آن چيست، بعد مي مي
 رفتارش چيست؟ 

چرايي، چگونگي، چه «شود، ما فوق فلسفه، البته فلسفه  واليت اجتماعي در نظر ما در مرحله گرايش طرح مي
ه يك نفر هست. عمل او هم مرتبه نازل معرف نظري آن چيزي هست كه اعتقاد دارد، يا جلوه او ب» نسبتي

، »وصف، نمونه، عينيت«آيد در خارج، يعني اگر سه تا عالم بخواهيد بنويسيد  هست كه ديگر از عالم مثال مي
شود، عالم ذهنش، عالم حسش هم  شود گرايشها، عالم نمونه سازيش، تمثل هايش مي عالم اوصافش مي

ه و در اين جهان عالم محسوس، محسوس و مثال و معقول كه شود آن چيزي كه نمونه هايش درست شد مي
عقل را به گرايش تعريف كنيم، نه سنجش. اگر عقل به سنجش نگاه كنيد همان عالم مثال هست، حاال چيز 

 ديگري را شما سوال داريد يا اينكه خيلي خسته هم شديد چيزي هم از توش در نيامد.
رديم حال دوستان بفرمايند من هم بعد نظرم را به عرض آقاي ساجدي: نه مطالب وسيعي استفاده ك

 رسانم مي
ج) يعني مقسمي را كه شما در واليت داريد شد پرورش، پرورش اصل قرار گرفت در تعريف كل، سه نوع 

شود پروشي تاريخي است،  پرورشي كه هست؛ سه سطح پرورش اصلي مال خداي متعال هست، نازل كه مي
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شود، تكامل گاهي است براي كل عالم تكوين است گاهي است براي عالم دنياست  يكه تكامل به آن تعريف م

 و گاهي هم براي جامعه است.
تكامل وقتي براي جامعه هم شود، تكامل الهي فرض دارد، تكامل حيواني فرض دارد، تكامل كه ما متناسب با 

تكاملي را كه براي جامعه سعادت شناسيمش، تكاملي هست كه انبياء محورش هستند، و  ربوبيت كل عالم مي
كنيم حول تبعيت از انبياء  كنيم، كمال و نقصش را صحبت مي و شقاوت يك جامعه را تعريف به آن مي

 شود. مي
بنابراين واليت اجتماعي كارگزاري براي واليت تاريخي و تكاملي است، چه بگوئيد خودش باقي مانده است، 

ماند، قواعد اصولش را  در تاريخ خود واليت اجتماعي باقي نمي البته خودش كه محال هست باقي بماند،
ها، تبعضي از قواعد  توانيد بگوئيد باقي مانده است، مثال واليت را فرض كنيد عمر ملعون، براي سني مي

 اعتقاديش باقي مانده است، قواعدش حضور در جامعه اصالً به آن معنا ندارد.
مانده است، آن هم آمده است چون كپي سازي وارونه كرده است باقي بعضي از قواعد اصول اعتقاديش باقي 

گفتند حنييفه ات بيايد  توانست باقي بماند، عمر اگر اسالم نياورده بود شرع را، و به او مي مانده است واال نمي
داشتند، گفتند قاعده ن توانست چيزي بگويد كه، اعراب شعر مي براي همه چيز به اصطالح قاعده بگويد، او نمي

مند نبود زندگي آنها كه يعني اعراب مثل  نه قاعده نكاح داشتند، نه قاعده بيع داشتن، قاعده نداشتند، قاعده
ارسطو و افالطون صحبت نبود كه سياست مدون بنويسند كه، فقه حنفي و شافعي هم از سياست مدن 

كنم اين به دليل  ديد چه عرض ميافالطون و ارسطو از نظر تعداد مسائل خيلي بيشتر است، مالحظه فرمو
كردند، حضرت رأيش چه  گفتند كه خالف جعفر عليه السالم، به مخالفت هرچه سوال مي آمدند مي اينكه مي

چيزي است ضدش را بگوييد، اين مقدار توانستند حرف بزنند، آن وقت تازه حرفي هم كه زدند، همه 
گوئيد سني است. واال شما براي همه  مي حرفشان كه نمانده است شما سني را به اصول گرايشش

خصوصياتش بگوئيد سني باقي مانده است، سني كه نمانده است، كدام اداره حكومت هست كه در آنجا 
كنيم، شما مدعي  ها درست مي هايشان را بر اساس مذاهب اربعه سني مدعي باشند حتي كه ما برنامه ريزي
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اهي پيدا شود، آنها همچنين ادعايي را كه ندارند، بله اين هستيد كه ما دنبال اين هستيم كه همچنين ر

 گرايش باطل در اصول منشأ يك فسادي در اخالق شد شكي ندارد.
كنيم يك صف، صف پيروي از انبياء و سعادت  خواهم عرض كنم كه اين دوصفي را كه عرض مي من مي

ريد بگويد يك شافعي يك حنفي كه جامعه را بتواند تعريف كند، شما به حضورتان كه عرض كنم كه بياو
 توانند همچنين كاري كنند. عالمش مدعي تعريف توسعه شود، بر اساس مذهب حنفي، نمي

توانند تمام كند،  مراتب بسيار نازلش هم يعني شهادت طلبي و به طرف شهادت رفتن و اين حرفها را هم نمي
يعني غير امين باشد، صاحب قدرت ولو غير امين جنگ و صلح را اولي االمر ولو اولي االمر غير عادل باشد 

زند، امانت همان تقوايي كه در  زنيد، يعني ربطش را به دين خط مي تابعش باشيد، اينكه امين بود را خط مي
گويد، الزم  جاي گزين همين صفت است، اينكه مي گوئيد اخالص، امانت در اجتماع، عدالت در اجتماع فرد مي

م نيست كه عادل باشد، اين معنايش اين است كه الزم نيست كه مخلص باشيد در فتوا نيست امين باشد، الز
باشد، اين كه » يومنون بالغيب واليوم االخر«دادن، اين معنايش اين است كه تقوي الزم نيست، الزم نيست 

رد، برابر با نشد تكامل مربوط انبياء اسم كسي را اگر گذاشتن عرفان كه معنايش اين نيست كه اين عرفان دا
عرفان هست، عارف اگر اسمش را گذاشتن معنايش نيست كه عارف هست، خداحفظ كند حاج آقا حسين 
عارف را شيراز كاسب هست، اسمش عارف است نه اينكه موصوف به صفت عارف بودن هست، اسمشان اينها 

مر، حرفي ندارد مسلم هستند اسمشان عمري هست چنين هست، نه اينكه حيات اجتماعي شان با حرف ع
 كه بخواهد بچرخد.

داند درستش كنيد، نخير  داند اگر جايز مي داند يا جايز نمي مثالً حاال تقليد از آقاي خميني را جايز مي
حوادثي هست، حوادث اجتماعي كه تكرار پذير نيست، امور حكومتي، به عبارت ديگر از قبيل از قبيل قضايا 

گيرد بله  ه ايجادش هست، قضاياي خارجيه همزمان با خودش انجام ميحقيقيه عقليه نيست از قضاي خارجي
توانيد بگوئيد، بله حاال آقاي خميني اگر جزء عمله  اگر كسي را حاضر بدانيد در تاريخ و مؤثر و نافذ، آن را مي

ه حضرت ولي عصر باشد در اداره عالم روح ايشان از اين جهت كه حساب اينكه غير محسوس و غير مؤثر و ب
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اصطالح ناكارا در برنامه ريزي هم ديگر اينجا نيست، به لحاظ واليت حضرت ولي عصر كارائي در منطقه 
استراتژيك دارد، كه آنجا براي ما هم ديگر حجيتي در اين قسمت دخالت آقاي خميني ندارد، براي ما فرقي 

دوق باشد (رضوان اهللا تعالي عليه) كنم شيخ ص ندارد كه آقاي خميني جزء اولياء ايشان باشد يا مثالً عرض مي
كنند، حضرت  كند روي ديد خوشان كه عمل نمي يا كليني باشد، روي فتواي خودشان كه ديگر عمل نمي

گويد كه خليفه اجتماعي من  گويند چرا؟ مي گويد االن بايد فالن جا فالن كار شود، مي دهد مي دستوري مي
آيد بگويد به فتواي من جنگ ابتدائي با كفار جايز   كليني نميبا تأييد من موضع گرفت برابر آمريكا، حاال

نبود، من را معذور بداريد از اين خدمت، آنجا نقل فتواي من نيست آنجا همه جزء عمله حضرت هستند مثل 
طور امر كند  اش همه در خدمت حضرت ولي عصر مساوي هستند، تسليم هر مالئكه، از كليني تا خميني

كند، بنا  رود قلبشان را محكم مي ود از مسلمين را قلبشان را محكم كنيد از طرف ما، ميامشب شما اين جن
كني به هر حال امدادهاي غيبي از ولي حاضر  رود مي طوري متزلزل كني خوب مي هست كه قلب كفار را اين

حضور دارد بلكه شود از برنامه مان،  كنيد، كه حذف نمي ناظر، مثل خدايي كه در قيد معني اشاره به او مي
رساند،  محور برنامه مان هست، نه اينكه دل بستگي ساختگي به او داريم، يقين داريم كه امداد را هم مي

 وجود دارد و صلي اهللا علي محمد و آله الطاهرين.
 س) سوال هست، فرصت هست بحث كنيم

 خواهيد بنويسيم براي هفته ديگر ج) حاال مي
 س) سوال را طرح كنيد

 رح كنيد تا بنويسيم. ج) بله ط
 حجه االسالم نصرتي: طيف واليت تاريخي و تكويني اگر

 فرمائيد ج) چطور مي
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س) ارتباط بين واليت تاريخي و تكويني كه آيا وقتي كه ما يك سري فاعليت ها داريم كه در اصل وجود 

فت يك سري ها و ايجاد شدنها، اما بعد ازاينكه واليت تاريخي شكل و صورت گر هست در حذف شدن
 چيزهايي ديگر

 شود مفوضه هستيم يا اولي جريان دارد دائماً؟ ج) اين اولي تعطيل مي
 س) خوب بايد ببينم همين چطور هست؟

ايي كه قاعده مند باشد بعداً يك چيزي بشود اصالً خلق نشده  ج) حتماً دائماً جريان دارد، يعني ابداً ماده
 است.

 ي هست؟س) حال نسبتشان به همديگر چه چيز
اي اصالً اينجوري نداريم، اصالً مخلوقي  ج) يعني ماده ايي خلق نشده كه بگوئيد خودش خاصيت دارد، ماده

شود حولش، قوه اش، اثرش منسوب  نداريم اينجوري، مخلوقي كه يك لحظه حول و قوه يعني تغييراتش مي
 باشد به خودش مطلقاً ما همچنين چيزي را مخلوق نداريم. 

 كه تغييرش و تأثيرش بنفس خودش تعريف شود و باهللا نباشد نداريم همچنين چيزييك مخلوقي 
 س) خوب اين دوتا نسبت دارد هم به ولي تاريخي منسوب هست، هم به واليت تكويني.

اي در هر جايي كه هست باهللا العلي العظيم هست و نفي شد  ج) بعد از اين كه معلوم شد كه هر حول و قوه
گويد خوب اين خداي متعال چه  غيرش، آنوقت رفتار ماده را شاخصه بندي كند تا فالن كنم ندارد، آنوقت مي

بايد، يعني رابطه خودمان با خدا  كند؟ چه كار بايد بكنيم نسبت به ايشان؟ چه جوري خواهد؟ چه كار مي مي
اي از حول قوه مربوط به احدي  گيرد؛ واليت تاريخي پس بنابراين ما اول بدانيم كه هيچ مرتبه اصل قرار مي

خورد، نه چيزي كه بدرد بخورد در برنامه  نيست، نه اينكه خوب حاال اعتقادمان هست ولكن حاال بدرد نمي
شود، نخير  رد، آيا اين معنايش اين است كه معقوليت مطلقاً حذف ميخو همين هست، چيز ديگري بدرد نمي

چون واليت تاريخي دارد، حتماً متناسب با مراحلي ولي تاريخي دستور يك كارهايي را دارد و حضور هم 
تواند شود، اين واسطه در عنايت  تواند كند، واسطه در عنايت هم مي تواند داشته باشد، شفاعت هم مي مي
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اش  كنيم در دعاء، هم تولي به كلمه گيريم، هم تمسك به وجود شريفش پيدا مي خيال و شعر نميخواب و 
ان اهللا اشتري من المؤمنين به «كنيم در استبصار، خوب كلمه اش معرفي كرده كه بايد جنگ كنيد  پيدا مي
ست كه چه شود استشهاد، طلب شهادت، عوامل متغيري كه ه خوب برويد كنيد، پس محور مي» انفسهم

شان،  كند به كلمات كند، سطوحش را معين مي جوري ما در چه زماني شهادت را محور قرار بدهيم، معين مي
كنيم در مرحله بعد، در واليت اجتماعي واليت اجتماعي، تنظيم  تولي به كلماتشان، بعد تنظيم مقدورات مي

توانيم بگوئيم، ارتباط به واليت  ا ما دقيق ميشود براساس آن محور اول و دوم مكانيزم ارتباطي ر مقدورات مي
تكويني به واليت تاريخي كه محال معيشت و هستند خليفه اش هستند جانشين او هستند، نماينده اش 

گويي قيمت آبليمو فوراً روي  رويد در نمايندگي آبليمو فروشي مي گوييم البته شما مي هستند مثالً مي
اش رامي گويم مركز اينجري دستور داده آنها قلب شريفشان محال  ال سادهگويد كه، مث كند مي كامپيوتر مي

 معيشت هست. نماينده خدا هست واقعاً نماينده هست
 كنند آيا مستقيماً تصرف الهي است. س) تصرفاتي كه مي

 ج) بله بله از طرف خداي متعال آنها متصرف هستند.
 س) يعني از كانال آنها

،ولي دارد، خداي متعال قبض روح مي ج) حتماً خداي متعال ولي كند  دارد ولي نه از ذل، از عجز نيست. ولي
گويد، من  گويد اهللا يتوفي االنفس مي دهد، مي ولي از طريق عزرائيل نه از ذل و لذا نسبتش را به خودش مي

ليه، حضرت گيرم ولي يقين هم هست كه عزرائيل قابض هست، حضرت قابض االرواح سالم اهللا ع ها را مي جان
 قابض االرواج تازه به اذن حضرت ولي عصر هست

شود تقوم بگوئيم كه تصرفات تكويني خداوند تبارك و تعالي در زير مجموعه تاريخ متقوم به  س) اينجا نمي
 تقاضا يا طلب ولي تاريخي هست، متقوم درست هست بگوئيم يا نه؟ 

و زياد كند يعني چه؟يعني تقاضا داشته باشد بله  تواند شفاعت كند، يك چيزهايي را كم ج) بله حاال مي
اين تقاضاي زيادي پيغمبر اكرم فداكاريهاي زياد ايشان، در خود او هم » ولسوف يعطيك ربك فترضي«
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سوزد در قبال خدا، يك  كند خلق را، نه اين كه دلش براي اينها مي كند خدا را، نه اينكه عبادت مي عبادت مي

زودتر بردن عالم به طرف كمال. اين نوع مرارتش خيلي هست، اين نو مرارتش اين  نوع عبادت خدا هست، در
كند. اين تحمل را هم  است كه اهل بيتش شكنجه ببيند. اين نحوه عبادت هم خداي متعال را عبادت مي

كند يك نوع عبادت ديگري هست، مكانيزم واليت اجتماعي، ارتباطش هم تعلقات روحي اش هست هم  مي
  اش تولي دارد به آنها  ها تولي دارد، هم تخصيص هاي عيني نظريش به كلمات آن تمثالت

 و صلي اهللا محمد و آله الطاهرين.
 
 
  
 
 

  



  
  
  

 فلسفه حكومت
 
 

  ١١جلسه: 
 

دهيم و  يحجت االسالم والمسلمين حسيني: بحث درباره اين است كه مقسمي را كه براي واليت قرار م      
گونه و برچه اساسي تعريف  اقسامي دارد، واليت تكويني، واليت تاريخي، واليت اجتماعي. آن مقسم چه

شود؟ خود واليت يعني سرپرستي تكامل. اين سرپرستي تكامل انواعي دارد يا نه؟ بگوئيم يك نوع  مي
گونه نيست كه روند و  ايجاد اين سرپرستي تكامل در اصل ايجاد است يعني ايجاد تكامل، يك نوع، بگوئيم اين

مسيرش مستقل بالذات باشد؛ يعني درست است كه شما به لحاظ يك حيث، حيث وجودي، حيث پيدايشي 
كنيد، ولي يك و بعد ديگر هم  كنيد، مثل حيث حجمي، جسم را از حيث وزنش جدا مي آن را تفكيك مي

روند، جهت و بعد هم توضيح دهيم كه مسير خواهد، بگوئيم واليت  وجود دارد كه آن بعد هم واليت مي
 خواهد. يعني چه؟ اين هم واليت تاريخي.  واليت مي

» رب«يك واليت هم واليت درمقطع است در يك دوره است، در يك مرحله است، شما تعابيري ذيل كلمه 
راه، اي  اي خدايي كه خلق كردي بيت الحرام» يا خالق البيت«گوئيد  آوريد زماني مي پرورش دهنده،مي

گوئيد يا رب البيت الحرام، اي پرورش دهنده بيت الحرام؛ اي  خدايي كه خلق كردي بلد الحرام را، زماني مي
شود نسبت  گيرد كه ابتدائاً درك آن را مي پرورش دهنده حل و حرام؛ يعني موضوع پرورش، عناويني قرار مي
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گونه تعريف و تفسير كرد ولي  سيله حل و حرام اينكند، انسانهايي كه بو داد به اين كه حل و حرام پيدا نمي

 كند.  شود هم گفت خود حل و حرام پرورش پيدا مي مي
شود. اگر آن  گوئيد دقت قواعد به كارگيري ابزار متناسب با ضريب، عوض مي كنم، مي من باب مثال عرض مي

وقتي كه پيدا بشود، روابط جديدي  گوئيد معادالت قواعد را، علت پيدايش ابزار بدانيد مثل امور نظري كه مي
شود. خوب اين رب حل و حرام، حليت در فعل، و  پيدا شود، پشت سرآن روابط جديد، صنايع جديد پيدا مي

حرمت درفعل، معادالتي كه بر فعل حاكم است. براي معادالت امم [؟] عوض شده به امم بعد. بعد ثمره آن 
گوئيم بايد رشد در امام پيدا شود تا اين قوانين پيدا  بوده. گاهي مي آثار زيادي در توانمندي انسجام اجتماعي

گويم امتحان  گوئيم اين رشد بايد پيدا بشود، يعني هر حكمي، هرجا مصلحت نيست. مثالً مي شود گاهي مي
شود ، يعني  كالس دوازده براي كالس اولي درست نيست ولي خود امتحان در رشد كردن هم دخيل مي

زنم كه درك مطلب  متقوماً. حاال اگر بيائيم ايجاد و روند مرحله متقوم است. يك مثال ديگر ميمتفقاً به 
 تر شود. راحت

هاي بلند مدت.  گوئيد استراتژي يعني محور هماهنگ سازي سياست مي گوئيم استراتژي يعني چه؟ مي
بايد بر اساس آن  اي اصولي است كه هاي مرحله گوئيد سياست خط مشي گوئيم سياست چيست؟ مي مي

گوئيد بله. در عين حالي كه استراتژي است،  گوئيم آيا استراتژي قابليت ارتقاء دارد؟ مي برنامه درست شود. مي
سال، براي پنجاه سال،  ٢٠هاست. مثالً براي  هاي هماهنگ سازي سياست ولي استراتژي هم محور سياست

تكامل كه گفتيد، ممكن است تكاملهايي پيدا شده باشد سال يا دوره  ٥٠سال يا  ٢٠بعد وقتي كه رسيديد به 
 كه استراتژي جهت گيري و شما ارتقاء پيدا كند.

كنند بر روند حاكميت دارند، نه حاكميت بر برنامه خرد و كالن.  هايي كه اين كار را مي حاال آن استراتژيسين
تواند تكامل داشته باشد، پرورش داشته باشد، ولي داشته  از اين مثال بايد به مسئله روند توجه كنيم. روند مي

خواهيم  باشد اما يك مقدار با دقت بر ما ميتواند هم اين ادراك داشته  باشد، سرپرست داشته باشد، مي
شود. كسي كه در  بگوئيم امم سالفه و اين امت و ما بعد از اين، كمالي دارند كه روند و استراتژي آن عوض مي
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ايي از اين  تاريخ ولي بر رشد است صرف نظر از اينكه چه قومي و چه ،ملتي خودشان را بياورند در چه نقطه

تر است، براي خود آن قوم  شد نزديك باشند يا دور قرار بگيرند؟ ولي براي اجتماعي پايينرشد، به اين محور ر
ي از داخل نيست. متقوم به داخل است نه بر  است. منتجه كل مسيري را در جهت دارد، كه اين سير بر آمده

بيت مطلقه نسبت آمده از داخل. سهمي هم در داخل دارد، ولي نسبت تأثير اول را، خداي متعال دارد، ربو
گونه نيست كه ما مثل آنهايي كه فلسفه فيزيك رفتار طبيعي ماده را اصل  تأثير دوم را، ولي تاريخي دارد. اين

آيد، الغير. اگر  آيد، بنابراين از درون جامعه بدست مي دهند، بگوئيم تكامل از درون ماده بدست مي قرار مي
گفتيم كه خدا را هم كه قبول داشته باشيم آن طوري بايد  ميقائل به تفويض بوديم كه تفويض غلط است و 

كنند نوعاً، با حفظ  كند. چون آخر خداشناسي كه غربيها ذكر مي اندازه گيري كنيم كه رفتار ماده حكم مي
گويد؟ ديگر خودش  ها خلق كرده ديگر يداهللا يهود چه مي شود، خدا با اين خصلت قانونمندي ماده تفويض مي

برد، نه به  برد، اين شما بشر است كه جلو مي كند. ديگر اين ماده و قوانين است كه دارد جلو مي يدخالتي نم
اين صورت نيست. آناً فآناً جهان در تكامل احتياج به خلق دارد كه ايجاد كند، هم قيوم باشند نسبت به آنچه 

پرست داد سرپرست روند فقط اين كه را كه قبالً به او دادند هم تكامل را آن ايجاد كنند هم براي روند سر
اش در مرتبه ديگر، تشريع تمام است. ولي فقط روابط را كه جعل[؟]. حضور  كند نيست ابزار اداره تشريع مي
گونه كه خداي متعال در مرتبه باالترش حضور دارد. در يك فعل يعني هيچ فعل خردي هم بدون  دارد همان

شود، نه اينكه حوادث خرد دست ما  مديريت نبي اكرم ايجاد نميحضور قدرت ايجاد خداي متعال و قدرت 
اي كه آنها  كنيم، يك دسته از حوادث مطلقاً دست ما دادند به گونه است. بگوئيم حوادث را دسته بندي مي

اصالً در آن حضور ندارد. حتي در حوادثي كه به ما نسبت دادند، صحيح است كه ما را محور حساب كنند، 
گونه قرار  گيريم بااليي در آن حضور نافذ است. بنابراين اگر ما اين ا مبتال به كه ما برابرش ميحتي در آنه

 داديم بايد به چند نكته توجه كنيم.
ـ اين كه بگوئيم نحوه مقسم و تقسيم به اين شكل نيست كه فصل مميز بيايد مطلقاً جدا كند. بله مخلوط ١

 خواهد نشود، نه نشود.  مي
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كند در  كنيم خصوصيت ميآايد تا كنه شيء را تقسيم مي كنيد؟ بله خصوصيت ذكر مي مي خصوصيت ذكر
تواند جدا كند. لحاظ خود  ريزد، يا خصوصيت، خصوصيت وصف است؟ خصوصيت وصفي نمي فايل ديگر مي

توانيد، بگوئيد حجم،  اش مالحظه كرد، وصف حجم، غير وصف وزن است. مثالً شما مي شود جدائي وصف مي
ضوعش گنجايش، ظرفيت، پر كردن مكاني است نسبت به چيزهاي ديگر. امتداد كشيدگي جايي كه پر مو

گويم فصل مميز بدهيد تا من در  گوئيد وزن ثقل سنگيني رابطه اش با جاذبه است. بعد مي كنند. مثالً مي مي
ئيد مگر دو حيث در گو گوئيد فصل مميز، فصل مميز انتزاعي است نمي خارج وزن را از حجم جدا كنم. مي

گويم دو حيث متقوم، نه دو حيث منفصل. اين غير از اين است كه شما بگوئيد بعضي از  خارج نيست؟ مي
دهم ، آن  ها نيست مثل چوب و آهن حاال چوبها را در اين اتاق قرار مي اجسام هادي حرارت كه است بعضي

تفكيك فصل مميز، تفكيك مفهومي نباشد، تفكيك  جا گونه نيست كه همه گذارم. اين ها را داخل اين اتاق مي
خورد، در محاسبات بدردت  موضوعي شود. گاهي تفكيكش تفكيك مفهومي است و در تعريف به درد مي

 خورد نه در تقسيم موضوعات. مي
توانم داشته باشم؟ چه  توانيد بگوئيد كه من چه سهمي از اختيار را به نسبت مي در محاسبه البته، شما مي

گوئيد خوب آنها قولي دادند روي قولشان هم هستند ما  مي هم براي واليت تاريخي در نظر بگيرم؟ ميسه
» كن من فئمته قليله غلبت فئه كثيره باذن اهللا«گويد كه مثالً  ترديدي در آن نداريم. اين كتاب دارد مي

كند كه ما عده  كند، دارد ذكر مي يكند درباره انبياء همه سنتي را كه دارد ذكر م كتاب از اول تا آخر ذكر مي
 قليلي را بر عده كثيري غالب كرديم.

اي ذليل ترسويي كه قدرت پرخاشگري هم  اي بدون امكاناتي را بر يك عده با امكاناتي پيروز كرديم، عده عده
د، عليه اصالً نداشتند تا آخر هم نداشتند. بني اسرائيل تا آخر هم لشكر فرعون را كه از دور ديدند ترسيدن

فرعون انقالب نكرده بودند بني اسرائيل بلند نشده بودند دست اسلحه ببندد و كشته بدهند برابر فرعون بعد 
شوند، حضرت موسي عصا را  شود امور خارق العاده بوده.تشنه مي هم تمام پيروزيهايي را كه بر ايشان ذكر مي

رسد كه آنها را  ون نزديك لمدركون ميپوشد لشكر فرع زند براي رفع عطش چشم مي به سنگ چشمه مي
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شوند. تازه بدن فرعون راهم روي آب ديدند، كار هم  شكافد از آب رد مي زند به آب ، آب مي بگيرد، عصا را مي

گويند تو با معجزات خودت، با  ترسند، به موسي مي ديگر تمام شده، با وجود اين از قوم قبطي فرعون مي
آيند آنجا. اين كه يك انقالب نيست.  شوند مي نشينيم بعد بلند مي ما اينجا مي خدايت، برو آنجا را فتح بكن.

 شمارد؟  شمارد اينها را براي چه مي معذلك خدا اينها را مي
شمارد، سرگرمي شبهاي زمستان باشد؟ با خارك و انجير و گردو آجيل بنشينند قصه  فقط براي قصه مي

كنيم، اين سنت ما است. تغييرات  گونه مي كند كه ما اين ذكر ميبخوانند؟ بگويند عجب! پشت سر آن آياتي 
دهد. جناب ابراهيم علي نبينا و علي اهلبيت المعصوين  را نسبت به خودش در سرفصل هاي تاريخي مي

صلوات اله عليهم اجمعين تك است، سلطان ظالم هم برابرش است، تك ايستاده است، و ايستادگي كرده 
كند؟ فلسفه تاريخ يعني عوامل مغير تاريخ و عوامل متغيري كه اصلي، فرعي و  را تمام مياست. اينها چه چيز 

 اش چه كسي است؟ اش چه كسي است تبعي اش چه كسي است؟ فرعي تبعي داشته باشند، اصلي
واليت  گونه باشد، بايد بگذاريم آيد كه مقْسم اگر اين خود اين عوامل رشدي دارند يا ندارند؟ ما به ذهن ما مي

كند يعني  در ايجاد، واليت در نسبت به روند يا جهت تكاملي، خود جهت تكاملي، خود روند، تكامل پيدا مي
كنم استراتژيسين دستگاه خدا. خدا  استغفراهللا حاال تعبيرش تعبير قشنگي نيست، از ضيق است كه بيان مي

كرده است. شفاعت حقيقتش به دست موجد است، اختيارات استراتژيسين بودن را به نبي اكرم واگذار 
شود،  ي اولش زود تمام مي شود. يعني يك استراتژي است كه سياست مرحله استراتژيسين در برنامه واقع مي

 شود. يك استراتژي است كه سياست مرحله اولش دير تمام مي
ي محدود به ايجاد و استراتژيسين دستگاه، انبياء هستند. البته در صدر همه آنها نبي اكرم هستند. يك مجر

تواند مرحله خودش را  گيرد ولي اجتماعي است. نه يك ذره مي اي قرار مي استراتژي در سياستهاي مرحله
 تواند واليت بكند.  اي كه است، مي عقب ببرد ن جلو بياورد توي آن مرحله

ت ولي تاريخي در شود. شفاع شود براي استراتژيسين عوض مي مراحل تاريخي براي ولي اجتماعي عوض نمي
شود واليت او هم در درون مرحله تعريف  عوض كردن استراتژي نيست، در درون يك مرحله تعريف مي
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هاي بريده بريده بريده  شود. حاال سوال اين است كه در دستگاه استراتژيسين بودن خداي متعال، واليت مي

انسان تعريف كرديد، هوي و تقوي الزم است. ايي هم از ابليس و غير ذالك است، باشد. اگر شما براي تكامل 
 به هر دليل در ايجاد آدم گفتيد فالهمها فجوها و تقواها، براي جامعه اش الهام و فجور و تقوي قرار بدهيد ولي

گذارد. به  كند سهم تأثير اينها فرق مي هايي اينها را در مراحل تكامل عوض مي حاكم بر استراتژي هم، موازنه
ان گاز ترمزش و امثال آن، گاز و ترمز و فرمانش دست او است. عوض كردن گاز و ترمز و اصطالح خودم

آيد، ترمز به آن  گوئيد هوا نقش گاز را دارد، وقتي تقوي و فرمان مي فرمان هم دست ولي تاريخي است. مي
حركت صفر چرخاند. ولي به هر حال اگر شما ميل را صفر كنيد،  كند، آن را مي زنند جهت عوض مي مي
شود. حاال براي تحريكاتي كه نسبت به  اش عوض مي كنيد يك مسير خاصي، منتجه شود. ميل را [؟] مي مي

ميل است، مراحلي قائل استيد. آن هم نسبت به سطوح جامعه مختلف است، خوب مختلف باشد. يعني الزم 
از توي » تن و طهرهم من الذنشايي كه عصمهم اهللا من الظل و و آمنهم من الف نيست انگيزش آن خانواده

گويد بابا بگو يك،  كوچكي هوا باشد. دخترك دوساله وجود مبارك علي بن ابي طالب حضرت به او مي
ساله يا حداكثر  ٤خواهد يا  گفت [؟]، يا واقعاً اينها فكر مي ١گويد زباني كه  مي ٢گويد بگو  گويد يك، مي مي
ساله كه  ٥د بخواهند قضيه عاشورا را به او وصيت كنند، دختر شو ساله چيزي متوجه نمي ٥ساله، دختر  ٥

گويند اگر باشد فشار عصبي  كنند، مي اش هم سرميت عادي از اتاق بيرون مي ساله ١٥ساله و  ١٠هيچي، 
ها باال است بيرون نكنيد. ديگر طرف  ها باال است، ايمان آيد. حاال بيرون نكنيد، بسيار خوب روحيه روي او مي

دهند.  ي عاشورا را كه قرار نمي گيرد، حاال طرف وصيت قرار بگيرد، طرف وصيت قضيه كه قرار نميوصيت 
است. يك حرفي را با  ٤٠گويند، او زن بزرگي است، فرضاً سن او نزديك  زماني قصه عاشورا را به ام سلمه مي

يز بسيار خوب اينها كند؛ آن قضايا را گفتند، و دستور دادند ن يك دختر كوچك چهار ساله شروع مي
هاي  گونه نيستند، وظيفه مردم درگيري با منتجه شان حركتشان الهي است، ولي مردم ديگر كه اين انگيزه

جامعه كه نيست، درگيري با خودشان دارند، درگيري با مشغوليات خودشان هستند. در پرستش مشغول به 
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ر و تقوي الهام نشود كه حركت درست خودشان هستند، در تهذيب مشغول به خودشان هستند. اگر فجو

 شود. نمي
هرچه را در آن جا گفتيد، درباره خلقت ابليس همان را بايد گفت. معناي ربوبيت اين نيست كه شما بيائيد 
معناي هوي را صفر كنيد. اختيار در نظام واليت بنا است، توسعه و مشاركت الهي پيدا كند. و تكامل پيدا كند 

هاي هواي و تقوي بايد حركت داشته باشد تا رشد كند،  باشد كه اختيار در بستر حساسيتاش اين  اگر الزمه
شود شيطان معناي واليت تاريخي اين است كه حق  براي تاريخش هم همين است، نه اينكه ولي تاريخي مي

وسيله او كند. شفاعت امم ب ها را كم و زيادش كند، شيطان كه چنين حقي پيدا نمي كند كه دوره پيدا مي
تواند طلب مغفرت نسبت به كل  هاي دوره به معناي اينكه دوره برآمده از خودشان است. مي است. نه شفاعت

امت بكند بعضي از آنها را عوض كند، باال ببرد، پائين بياورد. اختيارات، اختيارات حاكم بر كل قضيه امت 
ه از افراد باشد، صاحب اختيار در روند است. است، نه اختيارات، اختياراتي است كه درون منتجه بدست آمد

تواند شفاعت كند، كل يك مرحله را تأخير و تمجيدش كند. اين نحوه مطلب، به معناي نيست كه حوادث  مي
 كالن او درش اثر دارد، حوادث فرد مثالً در آن اثر دارد.

ت و قلمروشان در عين حال اين بدين معنا است كه يك نظام متقومي در واليت داريم كه حدود اختيارا
اختالف، به همديگر هم متقوم هستند. نه مثل تقوم متغيرها يك مجموعه مادي، تحت قوانين حاكم برآن كه 
بگوئيم متغير اصلي چه كسي است، فرعي چه كسي است، تبعي چه كسي است؟ بگوئيم توي قوانين حركت 

قوانين حركت حاكم است. خود قوانين حركت به كنند وباالي سر تمام آنها يك  گونه دارند حركت مي اين
كنيم و مفاهيمي را كه ذكر  بندي و فصلي را كه ما تعريف مي شود. اين كه در دسته دست اينها ايجاد دارد مي

كنيم، بيائيم اصل قرار دهيم، فصل مميز قرار بدهيم، [...] اين با آنجاي كه قانون به دست اينها ايجاد  مي
شود، يك وقتي  گوئيد قانون از مرحله باالتر براي پائين تر ايجاد مي ارد. زماني ميشود خيلي فرق د مي
كند. فصل مميزي را كه در اولي  گوئيد قانون وجود دارد، باالتر نسبت به پائين تر خودتحت قانون عمل مي مي
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آسمان فرق دارد. بنده  كند، نحوه تقومش با نحوه تقوم دومي زمين تا گوئيد قانون را ايجاد مي گوييد، مي مي

 منتظر هستم اگر سوالي باشد طرح كنيد.
گوئيم همين جاها  گوييم در مورد اين تعاريف با مردم صحبت نكنيم. يك وقتي هم مي يعني بگويم زماني مي

 هاي داشته باشد. است كه تعاريف ما با تعاريف متداول، ممكن است فرق
تصرفات تكوين؟ قائل استيم كه به نبي اكرم و ائمه سپرده شده حجت االسالم نصرتي: واليت تكويني هم [؟] 

 منتهي نه به طور مطلق تفويض است.
 » اال باذنه«كند  گوئيد خلق مي ج) نه، اين معناي تكويني كه سپرده شده به، معناي همان چيزي است كه مي

 تواند باشد؟ س) مميز بين تصرفات تكويني با تصرف تاريخي آنها چه مي
نيد خالقيت براي خدا است اال به اذن. سپرده شده ولي بدون اذن نيست، به صورت مستقل عن اهللا ج) ببي

انا خالق «فرمايد:  تبارك و تعالي نيست. اذن دارد مأذون شده براي شفاعت و با اذن.در زيارت جامعه مي
به «گوئيد مثل  به اذن مياينكه » السموات واالرض اال باذنه و بكم يمسك السماء [؟] علي االرض اال باذنه

 است.» حول اهللا و قوته اقوم و اقعد
 شود. آيد يعني مشترك نمي س) همين تصرفات داخل واليت تاريخي هم نمي

گوئيد، يعني در اين ميدانها حق تصرف دارد در  هاي واليت تاريخي است. اينكه شما مي ج) نه، اينها اصالً كليد
بكم يمسك السموات ان تقع «ض نايستاده است. اگر به كسي گفتند اين به خاطر من و شما سموات واالر

 معنايش اين است كه محدوده اختيارش خيلي باال است.» علي االرض اال باذنه
شود، اينها را اصالً هيچ زير  س) يعني ما ديگر اينجا تصرفاتي كه ديگر انسانها دارند هر تغييراتي كه انجام مي

 دانيم؟ ي تصرف تكويني نمي مجموعه
 ج) شما تصرف تكويني در چايي درست كردن داريد، در استكان شكاندن است.

 كند. اش فرق مي آقاي افكاري: باالخره آن هم تصرف است، محدوده
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توانيد هم مواظبت بكنيد  توانيد استكان خانه ات را مواظبت نكنيد و بشكنيد، مي اش شما مي ج) بله، محدوده

 ، ميدانش خيلي فرق دارد با اين »مسك السماء ان تقع علي االرض اال به اذنهبكم ي«نگذاريد بشكند. ولي 
 حجت االسالم نصرتي: از ديد تاريخي هم كه نگاه كنيم باز با اين استكان شكاندن هم

كند؟  آن را چه كسي معين مي  شود ولي رنگ و لعابش خيلي كم است. محدوده ج) نه! آنجا تاريخي هم مي
اي از اين دنيا بروي. يك كسي دست  اي به دنيا بيائي، در چه مرحله كه در چه مرحله شما دست خود نيست

خودش است كه چه زماني موسي بيايد، كي موسي برود، كي عيسي بيايد، كي برود، كي وقت ظهور خودش 
ضور ، معناي ح» بين الماء والطين«گويد كنت نبياً و آدم  باشد. اين زمين تا آسمان فرق دارد.وقتي مي

داد، آدم بين الماء الطين  ي عالم، نبي براي چه كسي بوده؟ [؟] و اخبار براي چه كسي مي خودش را در اداره
تواند ببيند، ما هم  ي يك نفر اين است كه خودش را در چند سطح مي آدمي نبوده اگرشما بگوئيد محدوده

توانيم ببينيم. االن شما  ا در خواب ميتوانيم ماشاءاهللا خودمان را در چند سطح ببينيم، ما خودمان ر مي
وقت به زور هم برويد  توانيد ساعت خواب خودتان را معين كنيد، ساعت بيداري تان را هم معين كنيد، آن مي

خوابيد. نسبت به صور ذهني اگر  براي خوابيدن، اول هم عادت نداريد، كم كم آن ساعتي كه اراده كرددي مي
گونه است. آن محدوده اختياراتي كه در  كنيد. محدوده اختيارات شما اين ا ميتمرين كنيد، سرعت تصوير پيد

 تواند اختيار داشته باشد. مراحل مختلف حضور خودش، مي
س) به هر حال حوادث بزرگ تاريخي، حوادث تكويني هم هستند از يك زاويه ديگر نگاه كنيم مميزش چه 

 چيزي است؟
 گردد. ه خودش بر ميخواهد، ب ج) يك سري از آنها اذن نمي

 س) [؟]
گوئيم ولي تكويني، آنجايي است كه ايجادش مأذون به كس ديگري نباشد، خودش است  ج) نه، وقتي مي

 گردد.  ايجاد به خودش بر مي
 شود براي خدا، ديگر به هيچ كس هم اذن نداده. س) كه مطلقاً مي
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گوئيم سرپرستي  تبعيد توجه كنيد، آنجايي كه ميگردد. ببينيد به اين  ج) نه، اذن داده، اذن به خودش برمي

دهد معنايش خلع يد از خودش كه نيست، بازهم  تكوين با اين است، اذن بدهد يا ندهد به ديگري اذن كه مي
 نيازمند به حضور اين است.

 س) خوب همين وصف براي سرپرستي تاريخي هم است يا آنجايي كه... 
گردد، بنفسه بر  تواند بگويد به استقالل بر مي گردد، براي خدا را مي بر ميتوانيد بگوئيد به استقالل  ج) نمي

توانيد بگوئيد آن معيشت براي چه كسي  مي» خلق اهللا االشياء بالمعيشه و و خلق المعشيه بنفسها«گردد.  مي
را بده  خورد، مطلق است. اين براي احدي نيست. همه عالم است؟ براي خودش است. ديگر به باالتر قيد نمي

شود خداي كوچكي  به پيغمبر اكرم، بگويد مال خودت. ولي قيومش خودش است. نه اينكه وقتي داد، او مي
دهد، خدايي كه قابليت تفويض ندارد.  اش را به كسي نمي تواند هم موجد باشد هم خالق باشد، خدايي كه مي

 گردد والسالم. اين فصل مميز است. حقيقت تكوين به خودش بر مي
 ها حاال در زير مجموعه س)

ج) نه، ببينيد در اينجا شريك نيست. گونه شدن ديگري ديگران متقوم هستند، معنايش اين نيست كه اين 
گوئيم. آقا نصرتي هم شريك است، در تقاضا است و حضور هم  آئيم پائين مي رود. بعد مي استقالل از بين مي

كه الهاميت او از بين رفت. نه اينكه خالقيت او از بين رفت افتد. نه اين دارد در امداد و گردن خودش هم مي
توانند  چون به درخواست من عمل كرد. معناي آن اذن دادند كه در اين محدوده تقاضاي او را قبول كنند، مي

 بالفاصله اذن را بگيرند.
اهد اورا امداد گونه كه بخو س) بله. يعني اصل قانون هم اين [؟] هم براي خودش بوده. خودش خواسته آن

 كند.
اش كه ديگر  ، در اين مرحله»ال تسئل عن فعله و هم يسئلون«شود.  ج) و اگر هر وقت هم نخواهد، رها مي

ندارد نتواند كاري بكند مجبور باشد بگويد معاون » احدي با خداي متعال شريك نيست خوب ولي من الذل
تا مباشر داشته باشد، تا كار انجام بگيرد. حاال آنها  ١٢ داشته باشم، معاون هم تا مدير داشته باشد، مديرم هم



 ···························································································································································  ١٩٩ 
بتوانند شاخ [؟] بكشند، نه. هچنين چيزي نيست. يك مرحله از واليت داريم، يك مرحله داريم از ربوبيت 
مطلق الهيه كه واليت در اصل ايجاد است و در كنه ايجاد است كه آن واليت اوًال تا پائين قطع شدني نيست.و 

 ي از واليت، واگذار شدني هم نيست. م اينكه آن مرتبهپايين دو
 س) به طور مطلق، يعني اذن كه 

ج) اذن واگذاري او نيست، اين را تفكيك كنيد. اذن به معني اين كه الهيت را واگذار كرد هم نيست. 
نه اينكه كنم  كنم نه اينكه شما خداي من شديد سفارشات شما را من ايجاد مي سفارشات تورا من ايجاد مي

 شما خدا شديد.
 شود؟ آقاي افكاري: حاال با اين فصل مميزي كه فرموديد تفكيك واليت اجتماعي از واليت تاريخي چه مي

ج) اجازه دهيد ابتدا اين بحث تمام بشود. حتماً در بودن اشياء، همه سطوح مؤثر هستند. در شدن اشياء موثر 
ايي كه خداي متعال براي  ي متعال. همه مراتب در محدودهي مراتب به اذن اال خود خدا هستند، ولي همه

 تواند بدهد، اال خودش. خدا كه دستش بازاست. اين روش شد؟! آنها قرار داده و تغييرش مي
ي قيد  تواند بكند اضافه تواند ايجاد كند. ايجاد مي پس ديگر نفرمائيد آيا مقداري را كه مأذون است اين هم مي

ي اذن، متوقف به خود  گردد. ايجادش در محدوده بودن به خودش به صورت مطلق بر نمياذن. بنابراين موجد 
اذن هست. خود اذن يك چيزي نيست كه اول بدهند بعد زمان دوم چيزي را الزم نداشته باشند گاهي اذن را 

مام شد دهم شما ديگر دست من نيست، تسليط كردم به شما ت  گيرد كه مثالً من تسبيح را مي اي مي گونه
رفت. گاهي اين اذن مثل سيم برقي كه كليدش به دست شما است. ولي دينامش دست من است كليد را 

تواني بزنيد تا وقتي كه من دينام را گذاشتم. من دينام را وا گذاشتم، اذن من فوق اصل اذنهاست [؟]  شما مي
، كليدش هم دادند به دست شما گيريد گيري دست شما است و مرتباً آب ميوه مي دست شما است. آب ميوه

 دهد.  تا وقتي كه به فيوز دستم است شما اذنت، اذن طولي است. اذن شما هم عرض اذن من كه قرار نمي
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ها در نظام واليت،  تري هميشه واليت تكويني در اين حاكم است، البته در همه مراحل متقوم است به پائين

آئيم  تواند اصل بساط را بردارد خوب حاال مي نظام باشد مي گونه در ولي به دليل اينكه خودش خواست اين
 سراغ واليت تاريخي با واليت اجتماعي.

تواند بگويد كه شما  حاال دوره را هم نبي اكرم عوض كرد، زودتر گرفت يا بيشتر مهلت داد؟ ولي اجتماعي نمي
تواند بكند. خودش  چنين كاري نميسال جلوتر باشد.  ١٠خواهم  عمر اين امت را زودتر گرفتيد، ولي من مي

تر كرد، شفاعت كرد، خدايا  و تبعش داخل اين محدوده هستند. امداد كرد، فرصت داد، اين مرحله را طوالني
 آنها را ببخش.

گردد،  هاي تاريخي به خود ايشان برمي حجت االسالم نصرتي: تصرفات تاريخي نبي اكرم، در تعويض دوران
 فرمائيد؟ كند مثل همان كه در واليت تكويني مي ييانه فقط ايشان تقاضا م

 پذيرد...  كنند، خدا موجد اصلي هست ولي تقاضا از هر كسي را نمي ها را به تقاضا مي ج) حتمًا، حتماً همه اين
 س) پس فارقي بين تاريخي و تكويني نداريم.

ه عمرشان افزوده شود، به تقاضاي سال ب ١٠٠گوئيم نبي اكرم تقاضا كرد كه اين امت  ج) يا ابولفضل!! ما مي
 سال افزوده شد. ١٠٠ايشان 

كند، خداست كه در اين  فرمائيد كه اگر نبي اكرم بخواهد تصرف تكويني بكند فقط تقاضا مي س) يعني مي
 ريزد. ظرف مي

انجام بخشد؛ يعني ديگر ملك او است؛ يعني داده به او، يعني اگر به خاطر او نبود اصالً  ج) خدا به او مي
 شد نمي

 س) تاريخي هم همين طور است.
گوئيم شريك است درايجاد، براي  ج) تا پائين پائين كه بيائيد كسي چيزي باالتر از تقاضا ندارد، ولي اينكه مي

اينكه محصول تقاضا، نسبت كيفي محصول تقاضا به متقاضي هم مربوط است، نه اينكه نسبتش تنها به موجد 
 مربوط باشد.
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كند حق دارد از شما سوال  كنيد، آن كسي كه شما را امداد مي ي يك كار حالل يا حرام را ميشما تقاضا
گويد تقاضا كردي آنگاه من به شما دارم. حق نداريد بگوييد كه چون تو دادي به من ربطي ندارد.  كند، مي

ا كم نگيريد. آنوقت دادم، اين ر وقت چيز ديگري به شما مي كردي آن گوييد شما تقاضاي چيز ديگري مي مي
ولي اجتماعي و تمام جامعه اش قدرت تقاضاي باال بردن و عوض كردن مراحل تاريخي را ندارند، اصالً ميدان 
دعاي آنها آنجا نيست. ميدان درخواستشان آنجا نيست، ميدان درخواستشان در درون مرحله محدود به 

 انجام دهند.هايي را  توانند جابجايي چيزهاي بسيار كوچكي است. مي
 س) يعني تقاضاي جابجايي را.

ج) تقاضاي جابجايي كنند، ايجاد هم؛ يعني امداد بشوند يعني وجود به خاطرشان خلق شود. تقاضا را هم يك 
شو يعني خلق  چيزي كه ديگر هيچ اعتباري نداشته باشد، نكنيد. تقاضا يعني پسشت سرش كه امداد مي

، سفارش دهند مسئول آن مخلوقي است كه برايش خلق شده. شود طبق اين سفارش خلق شده است مي
گونه خلق كردم. يعني شدن  يعني صحيح لسا سوال كردن از سفارش دهند، كه تو سفارش كردي كه من اين

خواست بشود،  گونه فرض نكنيد مثال تقاضا شد، حاال مي نهايي با مشاركت شده است. يعني تقاضا را اين
 شود. كنيد ايجاد مي خواست نشود. شما تقاضايي بدهم كه مي بود ميخواست نشود. اگر بد  مي

شود. چون ما كه قدرتي را نداشتيم، فقط يك  كنيد كه معنايش اصالً سلب مي اي تقاضا مي گاهي شما به گونه
بريد  خواست نكند، تو كننده كار بوجود يك وقت تقاضا را يك درجه باالتر مي تقاضايي كرديم به وجود مي

شود، يك تغييراتي متناسب با تقاضاي شما  شود ولي چيزي خلق نمي گوئيد تقاضا كه بكنيد حتماً داده مي مي
شود، يا براي نبي اكرم موجود تصرفي  گوئيد به تقاضاي شما، موجود تبعي خلق مي شود. گاهي مي داده مي
شيت مطلقه است. بعدها گوئيد در كل (نه در زير بخش) مشيت خداي متعال م شود. حاال مي خلق مي

ها محوري هست، انسانها متصرف  رسيم نبي اكرم محوري هست، در تقاضا كننده گوييد در بخش كه مي مي
حاال برمي گرديم » كنيد در كل مشيت انّ اهللا خالق امره هستند، اشياء تابع هستند. ولي در كل كه نگاه مي

 به صحبت اول
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ي مرحله خاصي كه  ديد در چه چيزي است؟ ولي اجتماعي در محدودهبنابراين تفاوت ولي اجتماعي كه فرمو

تر بكند نه كمتر، اگر همه شان شهيد بشوند يك دست مرحله را  تواند مرحله را طوالني نه خودش مي
توانند كوتاه كنند، الّا اينكه ولي تاريخي شفاعت كند.  توانند طوالني بكنند. اگر همه شان فاسق شوند نمي نمي
ي آنچه را كه براي خداي متعال بياورند گفت حرف اول از حقي را كه بايد بدهند نيست، كسي طلب كار  همه

شود. اصل مرحله براي شفاعت او به عهده اينها نيست، مرحله شفاعت او براي باالتري است. او كه  از خدا نمي
عوض كند حاكميت بر دوره ها را ارتقاء دهد.  تواند مراحل را تأخير بياندازد، [؟] بياندازد، احياناً باالتر است مي

تري دست در محدوده مرحله باز است. اينها سفف عالي عالي كه بيايند كه ديگر از آن  دست او باز است پائين
گويم تازه ايشان مستحق  گوييد اگر متدين خوب عمل كند و هيچ خالف نكند، مي عالي تر نباشد، مثالً مي

ن چيزي را كه دادند به او هنوز نتواسته به جا بياورد، بهشت حتماً تفضلي هست. شود، شكر آ بهشت كه نمي
حاال خداي متعال بهشت را براي انساني كه عمل صالح انجام دهد قرار داده، اين از باب تفضل خدا است نه از 

شويد  [؟] هم مي توانيد هم بدهيد، كه دهيد كه مي تان را مي آيي بدهي باب طلبكاري انسان شما بدهكاريد مي
آورد. اگر  تان را داديد، ديگر ، طلبي نداريد، طاعت كه طلب نمي تان را بدهيد، حاال بدهي در اينكه بدهي

شود. اگر انسان به كسي ظلم نكرد، مگر بنا  انسان به كسي ظلم نكنند كه از بابت ظلم كه نكرده طلبكار نمي
كنم، اين  ا گفت من به كساني كه ظلم نكردند من احسان ميشود. حاال اگر خد بود ظلم بكند. طلبكار كه نمي

 تفضلي است از ناحيه حنا.
گونه بود كه مثالً به امم اعطايي شود اعطاء، تفضلي است، يا نبي اكرم آمد ضامن شد، شفاعت كرد،  اگر اين

ينها كامًال طلب آمرزش كرد، طلب بخشش كرد. اين به آنها اعطائي شد، خودشان كه نيست حاال فرق بين ا
هاي خيلي خيلي بزرگ  گوئيم كه حادثه گوئيم، نمي واضح شد يا نه؟ ديگر حوادث خرد، كالن، توسعه نمي

براي چيز است. بعد هم بگوئيم  ٣براي پيغمبر است، حوادث رديف  ٢هاي رديف  براي خود خدا است. حادثه
اكرم دارد. در اين حكومت الزم حاال حوادث رديف بزرگ هم براي شيطان است. حكومت بر تاريخ نبي 

شود كه در دوره هاي آن، موازنه بين ابليس و جنود آن، كفار و جنود آن، تغييراتي بكند. ايشان از طرف  مي
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خداي متعال رئيس است ، بله در واليت اجتماعي و مادونش حضور شيطان است. در واليت اجتماعي كه 

زم داريم، برا ي جامعه هم كه در اينجا موضوع تكامل است، گونه كه براي نفس خير و شر ال رسيد همان مي
 داريد ولي براي تاريخ چيزي الزم نيست.

 گوئيم اجتماعي منظورمان ازاول بشريت است. س) واليت اجتماعي را كه وقتي مي
ج) اجتماع از اول بشريت است. بله يعني اجتماع آن چيزي كه مربوط به عالم ماده است و جوامع مرحله 

گوئيم تاريخ ندارد، از درون  ي جامعي كه مي شود نه روند. اختيارات كلمه حله مرحله در اينجا ديده ميمر
خيزد. تفاوت در اين است. تاريخ بر آمده از جوامع است و جوامع علت پيدايش تاريخ  خودش تاريخ بر نمي

ها  بگيريم اصل مثل كمونيست خيزد، حاال يا ابزار را هستند، بگويند زير ساخت آن از درون ماده بر مي
گوئيم سبزي خوردن نان،  شو جامعه؟ مي شود، بگويند چه چيزي مي گوييم از درون جامعه چيزي مي مي

شود، آدم آدمها  شود، بچه مي شود نطفه مي شود، تغذيه، بعد از تغذيه مي گوشت ، ماست، شير وبرنج مي
سازد خصلتي را  تعريف ماده و تاريخ را چه كسي مي شوند، زير ساخت آن چه چيزي شد بنابه اين جامعه مي

تواند بكند؟ نان و گوشت و آب و برنج كه تبعي هستند به خاطر  كه ماده دارد، چنين غلطي را كه كسي نمي
شود. تاريخ را شما  شود. محدوده اختيارات شما هم كه روي هم بريزيد، واليت اجتماعي مي شما خلق مي

استيد كه تاريخ بسازيد. تاريخ را بشر از اولي كه بدنيا آمده ساخته است. چه كسي سازيد؟ شما چه كاره  مي
تواند تاريخ بسازد. تاريخ حاكم دارد، حاكمش ساخته است. از باال به  ساخته؟ بشر كه نساخته، بشر كه نمي

يد، فرقش طرف پائين آمدن و متقوم ذكر كنيد، با از درون ماده رفتن به طرف تاريخ، و مفوضه فرض كن
همين است، تاريخ به تفويض ايجاد شده، تفويض يعني سپردن به قوانين ماده يا تاريخ به تفويض پيدا نشده 

 است. تاريخ رئيس دارد االن هم رئيس دارد. و السالم عليكم و رحمته اهللا بركاته
ه حاال ملول تاريخ گوييم يعني با آن واليت اجتماعي ك س) اين واليت اجتماعي با اين قيود خاصش كه مي

 بشري است كه تفاوت دارد.
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ايي  توانند، يك جاذبه هاي اين تسبيح يك رقم كار مي ج) واليت اجتماعي كه براي تاريخ بشر نيست. مهره

 حاكم براين هست، كه آن تغيير بكند هم اين مهره هيچ چيز نيست.
 س) يعني االن بين واليت ابليس با واليت 

واليتي اجتماعي است، حضورش درجامعه بشري بدون داشتن يك نيروي انساني، ج) واليت ابليس حتماً 
محال است. قدرت اين را ندارد كه تولد نبي اكرم انجام نگيرد يا كسي را ايجاد كند روبروي نبي اكرم قرار 

مهره و او در بگيرد اين مسئله كه مطلق نكنيد كه خير و شر از پائين برود تا باال، بلكه بگوئيد اين مهره مهره 
تواند عمل  تواند ظهور پيدا كند، مگر در انسان، انسان نمي ها ابليس حضور دارد، ولي حضورش نمي همه مهره

 كند مگر در مرحله، ولي واليت نبي اكرم صلي اهللا عليه و آله و سلم بر كل مرحله حاكم است. 
 
  
 
 

  



  
  
  
  

 فلسفه حكومت
  
 

 ١٢: جلسه
 
 

حجه االسالم نصرتي) در رابطه با مباحثي كه تا حاال از خدمت شما استفاد كرديم، فهرست و اجمالي از       
بحث را نوشتيم و حال سؤال اين است كه تقسيم بندي واليت تكويني، تاريخي و اجتماعي از نظر مفهومي 

 اينها چه چيزي هست؟  بيشتر براي ما روشن بشود و اصوالً مرزبندي و شاخص تقسيم بندي
كنيم، اينطور تعريف  وقتي كه در سطح [؟] از زاويه اينكه خداوند واليت تكويني دارد، از آنجا نگاه مي

كنيم، در تعريف واليت  ترين [؟] اما وقتي كه در سطح نبي اكرم و ائمه عليهم السالم نگاه مي كنيم در كلي مي
 ولي مفوضه گوئيم كه واليت تكويني خاص خدا تكويني مي

كنند، خداوند ايجاد  آقاي سجادي) البته نه تفويض مطلق، نبي اكرم و ائمه در تقاضا مأذون هستند تقاضا مي
كند. اين يك نحوه واليت تكويني هست كه سطحي از واليت تكويني دارند. در مورد واليت تاريخي هم  مي

گوئيم ـ استراتژ يك  فضيالً ميطبق فرمايشات حضرت عالي، واليت تاريخي دارند يعني در واقع در سطح ـ ت
قضيه واليت دارند. مرز بين اين واليت تاريخي كه پيامبر دارد با واليت تكويني چيست؟ شاخص آن چيست؟ 
مثالً در مورد يك قضيه بگوئيم كه جزو واليت تاريخي ايشان هست، يا واليت تكويني ايشان هست؟ چه 
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واليت مجموعه انساني تعريف كرديد، لذا ابليس هم  چيزي شاخص هست؟ و همچنين واليت اجتماعي را به

كند،  كند و واليت مي آمد در سطح واليت اجتماعي قرار گرفت. بهرحال او هم در مجموعه انساني دارد كار مي
شود كه ابليس  شود كه چطور مي لذا واليت تاريخي ندارد. در اينجا فهم اين مرزها كمي مشكل ايجاد مي

ه باشد، فرضاً صدام هم واليت اجتماعي داشته باشد؟ در اينجا مرز چيست؟ يعني ما داشتواليت اجتماعي 
توجه به چه چيزي داريم؟ صرفاً در مجموعه انساني هست؟ اگر به اين صورت باشد، ديگر ابليس هيچ سطحي 

رتبه نازلتري. اي از واليت تاريخي ندارد؟ يا اينكه نه، او هم واليت تاريخي دارد، منتهي در يك م و هيچ رتبه
تر  شود؟ اگر بخواهيم تعاريف روشن شود كه واليت تاريخي را سطح بندي بكنيم؟ چطوري مي اينجا الزم مي

بندي كنيم آيا به مقصود  بشود، اگر به همان واليت ربوبي، واليت معصومين و واليت غير معصومين تقسيم
 شويم؟ شويم يا نمي نزديكتر مي

 ني)حجه االسالم والمسلمين حسي
توان مورد دقت قرار داد، يكي بحث تكامل، يك وقت هست كه شما مسئله تكامل  اصل بحث را چند رقم مي

دهيد. بدين صورت كه در ابتدا آن  را به عنوان يك امر ضروري و قطعي در جهان آفرينش مورد توجه قرار مي
دهيد.منهاي اينكه  قرار مي را بدون توجه به اينكه چه كسي متصدي آن هست، چه كسي نيست، مورد توجه

شود بگوئيم تكامل در كار نيست؟يا  بگوئيم واليت اجتماعي، واليت تاريخي، واليت تكويني، يا اينكه اصالً مي
اگر تكامل هست فقط تكامل فرد است؟ يا اينكه نه. . براي كل، كلي كه اعم از انسان و جامعه و اشياء است ـ 

آيد و عالم دنيا هم  م، بر حسب تكامل كل هست كه عالم دنيا بوجود ميحتماً يك مراحل تكاملي قائل هستي
آيد. اين اولين سوال است. يعني جاي اينكه بپردازيم كه تشريعي هست،  رود. عوالمي به وجود مي از بين مي

تشريعي نيست، مسأله اين است كه خداوند تبارك و تعالي خلقت كه فرموده است، اين خلقت بايد تدريجًا 
توانسته مراتب كمال آخر را داشته باشد، به صورتي كه ديگر سير الزم نباشد؟ يا  مل بشود؟ اول هم ميكا

 اينكه اين سير حتماً بايد باشد؟ اين را بايد اول تمام كرد. 
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فرضها را دقت بكنيم اين است كه وضع كمال چطور هست؟ حاال يك مرحله ديگر آن اينكه  اگر بخواهيم پيش

تعريف براي تكامل و مراحل كمال كرديد، بگوئيد كه آيا آن چيزي كه محور در تكامل هست و خوب اگر شما 
گوئيد كه محور تكامل تقرب به  رود. مثالً شما مي شود و ازبين مي بخاطر آن، چيزهاي ديگر هم درست مي

نكه شأن شود نه اي سوي خداي متعال هست، حاال به خاطر اين مطلب، يك حيوانيتي هم مثالً خلق مي
حيوانيت وشأن تقرب يكي باشد. شما بايد به مشهد مشرف بشويد، براي مشهد رفتن هم ماشين الزم داريد، 
مركبي الزم داريد. نه اينكه مشهد رفتن، با ماشين سوار شدن هردوش هم عرض هم هستند. اينها هم عرض 

 اشين الزم نبود.خواستيد مشهد برويد اصالً م گيرند، به تبع، يعني اگر نمي قرار نمي
هايي مثل صدام و امثالش دارد، الزم نيست پيوستگي  حاال اين مراحل متعدد تاريخ كه ابليس هست و حلقه

توانند كار كنند. در دستگاه خدا بگوئيم خدا  آنها هم عنان با پيوستگي اديان باشد، آنها عكس العملي هم مي
سازند. الزم نيست بگوئيم بدلها هم در يك  ، بدلش را ميالعملي، انفعالي كند، آن عكس اين را كه ايجاد مي

شوند، ولي مهلتش سلب نشده است،  خورد، نيست مي كنند. اوضاع بدلها بهم مي محور دارند تكامل پيدا مي
طوري كه ديگر حاال رتبه دوم توحيد كه پيدا شد، كمالي كه پيدا شد، آن عكس العملي نتواند يك چيزي را 

ه ما بگوئيم ابليس عكس العملي در طول اين عالم مرتباً هر پيغمبري كه آمده او هم آمده درست بكند. اينك
يك چيزي ديگر را، بدلش را درست كرده و چون محور كامل شده، بدل هم به دليل اينكه ولو انفعالي بوده، 

اال يك واليتي ولي خوب انفعال در برابر يك چيز كاملتر بوده است، اين به اين معنا نيست كه آن هم ح
داشته باشد كه كاملترش را درست بكند و رهبري بر تاريخ داشته باشد. اين مسئله سرجاي خود مسئله 

 مهمي است كه مراحل تاريخ به دست ابليس نيست. 
سرپرستي مراحل تاريخ، مراحل تكامل بدست نبي اكرم صلي اهللا عليه وآله وسلم و ائمه طاهرين هست. البته 

مجبور هست عكس العملي كارش را كاملتر كند، با شياطين انس بهم بپيوندد چيز جديدتري را  ابليس مرتباً
شود، او به ميزاني كه حول  بياورد. اين به خالف در يك مرحله هست. در يك مرحله را كه واليت اجتماعي مي

شود،  آن شدت درست مي تواند همراه بكند، دستگاهش ـ خوب عنايت بفرمائيد در اينجا ـ قلوب انسانها را مي
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شود. اين غير از مراحل تاريخ هست.  شود، فعاليتهاي تبعي درست مي شود، اشياء درست مي صنايع درست مي

اي كه درست كرده بود در بابل، آن شهر  چه بسا شيطان اصوالً دوست نداشته كه بعد ازآن شهر هفت طبقه
 نيست شود، ولكن خداي متعال نيست كرد.

خواست كه تمدن فراعنه نيست بشود. خداوند تبارك و  چه بسا اصالً دوست نداشت و نمي چه بسا ابليس
گويد ما نيست كرديم، هالك كرديم، از بين برديم. حاال بعد بيايند دقت بكنند و  تعالي درباره اممم مي

قعاً سرجاي اند كه ذره بين بايد خطوط بينش را پيدا كرد ـ وا ها را همچنين تراشيده بگويند، اين سنگ
هاي سختي را گير بياورند كه مثالً برابر آفتاب و باد و برف مقاوم  خودش يك تمدني اينكه بتوانند سنگ

بين پيدا كنند.  باشد، بعد هم آنقدر ظريف اينها را بتراشند و روي هم نسبت كنند كه خطوطش را فقط با ذره
ام را از بين برده، ولي انبياء را پشت سر همديگر ها را اقو خبري از اين ابزارها نيست! خداوند متعال اين

كتبشان را تكامل داده، االن شما كاملترين كتاب دستتان هست. شرايع را، امم را كامترين آن دستان هست. 
هاي سابق اصالً هيچ چيز از خصوصيات آنها در اختيار نيست. تمدنش و اهلش را زير و زبر  خيلي از تمدن

 اند. كردند و از بين رفته
بهر حال يكي بايد اصل خلقت و مسئله تكامل، موضوع بحث قرار بگيرد، به عبارت ديگر فلسفه فيزيك الهي 

آئيم بگوئيم كه اصل حركت مال ماده و مال همين جهان  تمام بشود. در فلسفه فيزيك الهي ديگر نمي
،  ئيد، نقلي آن، رواياتي كه داريمگو طبيعت است. تكاملش هم بايد تعريف بشود. بعد از تعريف تكامل حاال مي

آيد  اينها سر جاي خودش جوابهاي محكمي براي آقاي شيخ مهدي است. به هر حال از آيات و روايات بر مي
كند.  كند تا آخرش هم صحبت مي كه اسالم درباره خلقت عالم حرف دارد. از اول خلقت را هم صحبت مي

. اين قسمت را هم از اول تا آخر قرآن درباره آمدن امم و رفتن داند دنيا را هم يك قسمتي از اين مراحل مي
آنها خيلي زياد بحث داريم. اينها كه قصه و اسطوره و داستان و نقل شب و اين حرفها كه نيست. براي دهان 

كند، و اينطوري نيست كه تكامل  گرمي و درويشي نگفتند، بلكه حقايقي هست كه خداي متعال بيان مي
بينيد. يك ذره آشفتگي هم در آن نيست.  ي محور داشته باشد، شما انبياء را و اديان را محور ميشرور اينطور
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واضح واضح هم هست كه از جناب آدم عليه السالم تا زمان حضرت نوح، از زمان نوح عليه السالم، تا زمان 

هم نبي اكرم، شما در دستگاه ابراهيم از زمان ابراهيم تا مثالً موسي ابن عمران و بعد عيسي بن مريم و بعد 
توانيد پيدا كنيد؟ محال هست پيدا بكنيد! انفعالي شما هر  شيطان چگونه پيوستگي تكامل اين رقمي مي

زماني برابر اينها بر طرف عمل كرد. اين غير واليت اجتماعي هست. واليت اجتماعي در يك مرحله همينطور 
داريم، آنوقت هم مثالً محلقات سبع را داشتند. شهر هفت  كه حاال مثالً صنعت هست، كامپيوتر و غير ذلك

طبقه بابل درست كرده بودند! هفت طبقه شهر ساختن از اعجاب است! سبع دنيا زير و زبر شده و از بين رفته 
است. هيچ چيز از آن نمانده است. همين تخت جمشيد چيزي از آن نمانده، از آن اهرام مصر هم چيزي 

اند، اما تمدني كه توانسته اين را بسازد، چيزي از آن  اند نه اينكه نمانده خود اينها كه ماندهنمانده است. يعني 
 نيست. بله در خدمتتان هستيم.

توان از زاويه تكامل به بحث نگاه كرد. اما قدم اوليه اين بحث خدمت  آقاي ساجدي) با اين بحثي كه شد، مي
خواهد بگويد؟  تكامل هست كه بوسيله تكامل چه چيزي ميدوستان يك بحثي داشتيم راجع به خود مفهوم 

خورد، اما  حال در اينجا يك برداشت عرفي و اصطالحي از مسئله هست كه چينين چيزي به درد ما نمي
تر نگاه كنيم و به تكامل هستي و مثالً تاريخي و اجتماعي تقسيم كنيم. احياناً  خواهيم دقيق اينجا چون مي

ست در جامعه نظير اين طبقه بنديهاي باشد. قاعدتاً بايد حرفي كه در اين مورد هم در كنارش ممكن ا
خواهيم بنويسيم هم براي خودمان اتقانش تمام بشود، هم بتواند در مقابل  زنيم، و يا آنچه كه مي مي

 هاي معارضش ايستادگي كند و برتري خودش را نشان بدهد. لذا اولين بحث اين است كه مقصود بندي طبقه
شود كه مجموعه جهان به  ما از تكامل چيست؟ مثالً در بحث تكامل هستي گاهي حداقل اينطور گفته مي

سمت يك هدف مشخصي كه حضرت حق قرار داده، در حركت هست و له بك معنا هم نهايتاً اينطوري جمع 
كه  شود اين قضيه كه اين حركت اجباري و اضطراري هست. يك حركت جبري است، از يك جايي مي

اسمش آغاز خلقت هست به يك جايي كه حاال احياناً هر تعبيري كه شده باشد، چون پاياني كه ظاهراً برايش 
 تصور نيستيم، به يك سمتي كه خداوند قرار داده كه در مثالً
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 ج) بسوي فرجام مثالً

قطعي هست و تواند دستش بزند و اين  س) فرجام، آخرت، مثالً يك چنين چيزي و اين را هم هيچ كس نمي
يك مفهومي از تكامل ممكن است باشد كه اينجا از نظر خودم كمي فهم چيزي كه اسمش تكامل هست، 

رسد اين حركت را اگر در كل مجموعه نگاه كنيم، حركتي است كه  سخت است. چون يك حركتي بذهنم مي
كاملي را به آنها احيانًا خواهيم ت از يك جايي، بدون اختياري و بدون دخالت كسي به عنوان كساني كه مي

شود. يك حركتي هست، تكامل هم هست، اگر  شود و به يك جايي هم ختم مي نسبت بدهيم، آغاز مي
اسمش هم تكامل هست بايد يك تعريف متناسب با خودش داشته باشد. حال اين كل مسأله است، يا بخشي 

 روشن بشود. كنم بحث هاي زيادي دارد كه اين بايد از مسئله هست؟ من فكر مي
 ج) بنابراين به نظر ما اولين بحثي كه بايد طرح شود، مفهوم نقص و كمال است.

تر  گويد، در يك مراتب پائين س) بله، مفهوم نقص و كمال در جاهاي مختلف. چون عرض كردم عادي كه مي
 گوئيم حال در جامعه و شرائط عادي، نقص و كمال يعني چه؟ كه بيائيم مي

يعني اينكه قبالً ساختن استكان و مثالً رنگش اينطوري بوده، حاال سفيد رنگ شده است پس نقص و كمال 
تر شده است. ضبط صوت مثالً اينقدري بود، اينقدري شد ـ مثالً فيزيك قضايا منظور است ـ  اين كامل

 گوئيم تكامل در امكانات؟ هاي خشت و گلي يافته، حال اين اسمش تكامل است، اين را مي خانه
تكامل مثالً در افكار مثالً اينكه رشد اطالعات چطوري بود يا حجم اطالعات چطوري بوده، عمق اطالعات و 
مفاهيم چطوري بوده، و حاال مثالً بر عمق و حجم و كيف اطالعات افزوده شده است. افزايش كمي و كيفي 

و روحي بيائيم بگوئيم كه مثالً دوست  گوئيم. در دائره مثالً امور قلبي مفاهيم را تكامل در دائره مفاهيم مي
هايي كه اآلن داريم، ميزان تعلقات و حب و بغضهايي كه االن هست، نسبت به حب و بغضهايي كه قبًال  داشتن

 تر و به تعبير ما متكاملتر شده است. بوده، به تعبيرهاي ماركسيستي پيچيده
 ج) بله همان مفهوم كمال مقصود است.
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كنم همين مورد نظر ماست. ما دنبال اين هستيم در اين صورت آيا به  ه نگاه ميس) تك تك اينها را ك

تعبيري كه گفتيد اگر اينطوري نگاه كرديم، آيا كمال ما دو جته هست يا يك جهته؟ يعني حداقل حاال يا 
و  پذيريم؟ آيا براي كفر هم كمال را قائل هستيم؟ براي باطل هم كمال قراردادي يا مفهومي، چطوري مي

رسد كه اينها  دانيم به نظر مي دانيم؟ و آن را عكس العمل مي رشدي قال هستيم، يا فقط اين را براي حق مي
مفاهيمي هست كه اول بايد كمي در بحث تكامل به آن بپردازيم، يعني يك كمي از اين برداشت عرفي و فهم 

 تر در اين زمينه بحث كنيم. عرفي خارج بشويم و به يك معناي دقيق
ج) آن وقت ما در تعريف تكامل، (تعريف نقص وكمال) اينطوري بحث كرديم، شدت ربط، شدت تعلق، 
افزايش پيدا كند، حاال ظرفيت افزايش پيدا كردن شدت تعلق يعني ارتباط با خدا شديدتر شدن، چون همه 

 شويم؛ اينها را كه در عالم هست، همه را برايش به عبارت ديگر قائل مي
گوئيم  ، بعد مي گوييم ارتباط در تعلق شود. بعد مي گوئيم شيئيت اشياء در ارتباط مشخص مي اول اينكه مي

شود تولي و تولي هم تعلق يك فاعل به فاعل باالتر هست  تعلق ممتنع هست مگر به فاعليت، بعد فاعليت مي
شود، مگر اينكه  ا نميكه آن فاعل باالتر در بيشتر شدن تولي اين فاعليت كند، اين تولي بيشتر برايش پيد

 فاعل ديگري براي آن خلق شود كه متعلق به خودش باشد.
شود. يك تعريفي را درباره مفهوم  حال اين شدت بوسيله كثرت بيشتر تعداداً، وحدت بيشتر انسجاماً، پيدا مي

كمال داريم كه اين تعريف حاصل و منتجه افزايش وحدت و كثرت، شدت ارتباط هست. حاصل شدت 
اط، شدت ابتهاج است. سرپرستي هم همين كه اين بيشتر شدن را به آن اعطاء كنند. اين معناي شدت ارتب

تر شدن رحمت بر او. اين معناي كمال  اي نيست قرب رحمت، يعني اضافه ارتباط، قرب، قرب مسافتي و فاصله
شود يك جلسه  بته ميشود. ال ترين و جهش است. همين معنا زير بناي كليه تعاريف ديگر مي را در ساده

 كامل را
 گوئيم؟ س) يعني حتي در بحث تكامل هستي هم همين را مي

 كند. ج) بله يعني اين تعلق پيدا مي
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 شود، تأثيري در تغييراتش ندارد؟ س) اينكه در انسان تغيير پيدا مي

ايش را خيلي شود. البته يك چيزه كند به من، از ابتهاجات اين هم مبتهج مي ج) بله اين تعلق پيدا مي
شود، حاال در صيحه زدن، سرخه  خورم، جزء بدنم مي گوئيد يك لقمه غذا من مي كنيد. مي ملموس حس مي

گوئيد انرژي آن غذا حضور دارد و همراه جسم من آن هم حضور  زدن بر عزاداران حضرت ابا عبداهللا (ع) مي
گوئيد،  ارد، بلندگو را آن طوري نميدارد، همراه فكر من هم حضور دارد، همراه تألم روحي من حضور د

بلندگو هم همان طور هست. بلندگو هم در جاذبه من قرار دارد. تا وقتي كه متصرف فيه من هست، آنهم 
 همين طور هست.

شود به من. البته انضمام بعضي از چيزهاي  شود، مضم مي بنابراين ما يك بحث داريم درباره اينكه ملحق مي
، مثل انضمام كلمات كه شما به دليل حالت خاصتان، نحوه تموج خاصي را در فضا خيلي واضح و روشن است

كند. حاال تبعيت عين اين كلمات نسبت  رسد و طرف هم گريه مي كنيد و به گوش طرف مي در فضا ايجاد مي
راي آيد. ولي اين براي جامعه آن طوري هست. پيدايش و زوال اين ب به شما، تبعيت بلندگو به ذهنتان نمي

شوند اين الحاقي هم كه دارند، در بحث فلسفه  جامعه همان طوري هست كه كلمه براي شما است. محلق مي
فيزيك، بايد بحث تكامل را تمام كرده باشيد، اگر تمام نكنيد نه فقط در اينجا در هيچ جاي ديگر هم 

 توانيد كار كنيد. نمي
گوئيد براي  انفعالي هم حتماً باشد، عين اينكه مي هاي دانيد يك حركت حاال براي كل عالم شما الزم مي

فاعليت من يك مقدار، اگرعلت حركت فاعليت شد، به هر حال تخلف پذيري دارد، تطابق ديگر معنا ندارد، 
پذيري را براي كل عالم هم شما بايد قائل باشيد همانطوري كه براي انسان  شود يك توهم، تخلف تطابق مي

شويد.  شويد، براي نظام اجتماعي هم قائل مي و تخلف پذيري هم برايش قائل ميگوئيد هوي و تقوي  مي
آنوقت اين معناي اين نيست كه كمال را به تخلف تعريف بكنيم. تخلف پذيري حالت انفعالي هست كه الزمه 

آن فاعليت هست. اگر بخواهد فاعليت اصل باشد، تخلف پذيري نسبي هم بايد باشد.نه اينكه خيال كنيد كه 
 شود محور تكامل، تخلف پذيري به عنوان يك امر تبعي فاعليت هست نه اينكه امر محوري باشد. مي
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خوب اگر ما بحث كمال و نقص را به چند جلسه قرار بدهيم روي آن باز خيلي خوب هست تا براي دوستان 

ل. اضافه شدن تسلط پيدا بشود. روي ريشه مطلب، يعني اين چيزي نيست كه ما اسمش را بگذاريم كما
تفضل، بدون ترديد احسان نسبت به مخلوق هست، يعني بيشتر شدن اعطاء است، بيشتر شدن اعطاء معناي 

 تكامل هست.
اين بيشتر شدن حتماً با نشدنش فرق دارد، حتماً معناي كمي يا بيشتري داخل آن هست. نهايت اينكه در 

 شود.  مييك شكل كمي و كيفي ثابت نيست، در همه وجوهش بيشتر 
شود كاملتر شدن  تر شدنش، مي كمال چيزي نيست جز ااعطاء مولي، احسان مولي، احسان خالق، اضافه

شود ديگر بيشتر اعطاء نكند، بيشتر اعطا نكند، حتماً اين بنده، در حرمان بعد  احسان. اول خلق فرموده، مي
اگر فاعليت قائل نباشيدم، درك حرمان كند.  خواهد بود. اگر فاعليت برايش قائل باشيم، درك حرمان مي

گوئيد تولي دارد به مولي، درخواست دارد از مولي، كه باو اعطاء بكند، اگر درخواست  كند. همينكه مي نمي
 وجود درخواست كننده داشته باشيم، به درخواست او پاسخ داده نشود، اين معناي رنج است. [...]

، خلقت تولي خلقت در  دند، خلقت تعلق كردند. اين خلقت تعلقگفتيد وجود متعلَق هست، آنجا كه خلق كر
برد.  برد، يافت از درخواست، اگر به او اعطاء نشود، رنج مي خواست، اگر به آن اعطاء نكنند، خوب رنج مي

تكامل، احسان، تفضّل اين است كه مرتباً به او اعطاء كنند. هرچه هم اعطاء كنند با عائله بيشتري درخواست 
كنند، حين اعطاء، يك ابتهاجي دارد. دوباره درخواست بعدي را  ند، پس از اينكه دوباره به او اعطاء ميك مي

دارد. اين بار در خواست او كماً و كيفاً بزرگتر از درخواست قبلي هست. نقص و كمال در آن فرض دارد نقص 
 رود. آن منتجه آن هم شدتاً باال ميو كمال معنايش اين است كه كثرت آن تعداداً، وحدت آن اينجا، ارتباط 

 فرمائيد حداقل بحث اختيار در آن شفاف نيست؟ س) اين تحليل كه مي
 ج) در اصل درخواست مجبور است

 كنيد. س) نه در تكامل كه االن تحليل مي
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كنم كه در اصل اينكه به طرف كمال حركت كند كه اختيار نبايد داشته باشد. يعني مجبور  ج) عرض مي

 ه مختار بودن.هست ب
 س) مجبور هست به كامل شدن.

برد. يعني اين غير از اين  ج) مجبور است به مختار بودن و مجبور است به طرف كمال رفتن. نرود، رنج مي
است كه اختيار را آنقدر توسعه بدهيد كه مثالً اختيار هم داشته باشد كه اصالً حركت نكند، اختيار هم داشته 

ن هم يك نحوه اختيار است بگوئيم نقص در اختيار است، كه آدم اختيار نداشته باشد، باشد مخلوق نباشد، اي
تواند انانيت  تواند مخلوق نباشد. مي تواند اداي كسي كه مخلوق نيست در بياورد، ولي نمي مخلوق نباشد. مي

آورد.  دا دارد در ميورزد و ا داند كه تجزم مي بورزد، يعني اداي غير مخلوق را در بياورد، ولي خودش هم مي
ورزد، ولكن درخود انانيت ورزيدنش، سستي  تواند انكار بكند. انانيت مي اينكه انانيت دارد، كنه فقرش را نمي

تواند نفس  تواند نان نخورد، نمي تواند آب نخورد، نمي داند كه نمي كند. مي منزلت خودش را خوب درك مي
فهمد كه دارد زور  دقيقه) مي ١٠ورزد، حاال نفس را حبس هم بكند( تواند محتاج نباشد. انانيت مي نكشد، نمي

 زند. جا مي بي
آقاي افكاري) پس تكامل براي كفر هم مطرح هست؟ يعني ما اينجا با اين تعريف در حقيقت كفر و ايمان را 

كه حضرت توانيم تفكيك كنيم. چون تكامل را تعريف كرديم به ايجاد فاعل متناسب با خواست و امدادي  نمي
كند  كند، براي كفر هم عيناً همين هست، يعني آنهم متناسب با خواستي كه دارد خدا امدادش مي حق مي

كند،  كند، وحدت بيشتري پيدا مي شود. رشد بيشتري پيدا مي كند و كاملتر مي وفاعلي را برايش خلق مي
 بنابراين در اين جا اصالً تعريف جهت نيست.

كنيم كه در مفهوم كمال بنا  اي را اول تمام مي ف توجه كنيد، ما يك چيز في الجملهج) اگر شما در اين تعري
شد شدت ارتباط باشد. يعني شدت تولي باشد، شدت درخواست باشد. اين شدت درخواست اگر طرفش 
رحمت هست، به صورت نهايي، ممتنع است كه كفر بتواند با ايمان مساوي باشد. شدت درخواست، شدت 

تواند كفر و ايمان باهم بخواهند. يعني اين شدت تعلق  اي مي د ببينيم در چه سطحي در چه مرحلهتولي، باي
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آيا به معناي اينكه براي سير كل عالم، اين اول » كال نمود هوالء و هوالء«فرمائيد  اين شدت تعلق كه مي

ورت مطلق نفي فرمائيد به ص الكالم هست. ممكن هست براي بعضي از مراحلش هم همين طور كه مي
شود كه درخواست كافر هم پاسخ داشته باشد، نه اينكه هردو مساوي هست. آيا شدت درخواست،  نمي

متناسب با كمال هست يا متناسب با ايمان هست يا ايمان و كفر مساوي هست؟ اين محل كالم هست. گاهي 
آن جاي ندارد، نه اينطوري  شود كه هيچ درخواست الحادي در گوئيم مطلقا ايماني تعريف مي هست كه مي

گوئيم  تواند درخواست داشته باشد. گاهي مي نيست كه بعداً خواهيم گفت در واليت اجتماعي كفر هم مي
تواند برابر باشد،  گوئيم نه، شدت تعلق كه نمي براي كل، نسبت به كل تكامل، ايمان و كفر مساوي هست؟ مي

 ه محال هست كهدر قرب ابتهاج كفر و ايمان مساوي باشد اينك
گذاريم يعني مثالً جامعه و تاريخ به  س) از نظر موضوعي ما چرا در كنار كل عالم خلقت جامعه و تاريخ مي

 كنيم؟  شود كل عالم خلقت؟ اينطوري تقسيم مي اضافه چيز ديگري مي
تان را  كيهاني ج) خوب اگر شما آمديد اول كار، فلسفه فيزيكتان را گفتيد يعني به اصطالح امرورزيها فيزيك

گوئيد بزرگتر از اين هست كه درباره كره زمين صحبت كند.  گفتيد. فيزيك كيهاني، فيزيكي هست كه مي
گذاريد كناركره زمين،  گوئيد اصل بحث آن در مورد پيدايش كهكشانها است. هيچ وقت كهكشان را نمي مي

گويند چطور شد؟ كهكشان با الرستان چه  يها، كره زمين، ايران، مثالً شيراز، الرستان، م بگوئيد كهكشان
گويد كه اتم هم مثالً عين كهكشان  فرقي دارد حاال يك مرتبه شما بيائي بگويي كه نه فيزيك اتمي هم مي

 گويند نشد. كنيم پر از اتم است! مثالً اين را مي هست. ما حلوايي كه درست مي
 آييد اينجا؟ س) حاال از اين مثال چه جوري مي

كنند قواعد  عين مثال حضرت عالي را تكرار كردم، بصورت ديگر. در فيزيك كيهاني كه صحبت مي ج) بنده
عام حاكم بر تبديل را بايد آنجا تمام بكنيد صرف نظر هم بكنيد از امور جزئي. راست هست حلواي الرستان 

 .بهتر از حلواي نشاسته قمي هست و كاملتر است ولي بحث حلوا با بحث كهكشان دوتاست
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كنيد. حاال انشاء اهللا تعالي يك بحثي داريم بياري خدا اگر درست بشود رياضيات  قواعد عام را شما تمام مي

اسالمي را دو بخشش نسبيت عمومي اسالمي را تقريباً تمام شده هست، نسبت خاصش هم انشاء اهللا تعالي 
كنيد. بعد از قواعد كلي  هاني ذكر مياميدواريم كه به زودي تمام بشود. قواعد كلي آن را شما در فيزيك كي

 كنيد. آئيد درباره كره زمين و زيست صحبت مي شما مي
، بعد بگوئيم فلسفه فيزيك، فلسفه  گوئيم اين سه تا را اگر بنويسيم ما بگوئيم علوم پايه يعني اگر علوم مثالً مي

معنا ندارد كه از فلسفه زيست  رياضي، فلسفه زيست. اگر شما بحث فلسفه فيزيكتان را تمام نكرده باشيد.
حرف بزنيد. پيش فرض بحث كره زمين و چگونگي حيات مادي را بايد از فلسفه فيزيك بگيرد. اگر نتوانسته 

خواهيد درباره حيات مادي چه بحث كنيد؟ شما اگر  مند كنيد، يك مرتبه مي باشيد رفتار طبيعت را قاعده
 صورت كليمند كرديد، ولو به  رفتار طبيعت را قاعده

 فرمائيد طولي هست نه عرضي.  آقاي ساجدي) يعني مي
گويند مال دنيا هست؟  كنم مي گوئيد اول كار درباره مفهوم نقص و كمال بحث مي ج) حتمًا! شما مي

گوييد اصل مفهوم چكاره  گويند مال چيست؟ مي گوييد نه! مي گويند مال كافر هست؟ مي گوييد نه! مي مي
و مفهوم نقص چه تعريفي داريد؟ اگر شما بحث وحدت و كثرت، زمان و مكان را  هست؟ از مفهوم كمال

نتوانيد جواب بدهيد، يعني اينكه بگوئيد ربط امور متعدد به امر واحدي كه آنها را به صورت يك مجموعه در 
د، زمان را بياورد، نداشته باشيد، مكان يعني چه؟ بگوئيد اگر اين را داشته باشيد، مكان را هم داشته باشي

 كنيد. نداشته باشيد، اگر زمان را داشته باشيد معنايش اين هست كه داريد از كمال صحبت مي
شما اگر بتوانيد مفاهيم پايه و مفاهيم اصلي تان را تمام بكنيد، صرف نظر از اينكه بخواهيد بگوئيد حاال 

ام هست، كه به نظر ما مثًال  اي فلسفيگوئيد اين پايه ه كنم به عالم دنيا و جامعه الي آخر. مي تطبيقش مي
كند و نسبت بين وحدت و كثرت، نسبت بين زمان و مكان،  اين شش تا مفهوم كه سه تار ربط را تمام مي

گوئيم  كند. مي هاي اول تعريف شما را تمام مي ، سه تا امري هست كه پايه نسبت آگاهي و اختيار، اين سه تا
هنگ كرد، مگر به تولي و واليت در تصرف. يعني در حقيقت براي پاسخ شود معناي هما اين سه تا را نمي
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دهيم ـ  گفتن به وحدت و كثرت، زمان و مكان و اختيار و آگاهي ـ آن وقت سر جاي خودش نشان هم مي

كنيد يا در نسبت آنها. بعد  گير مي كنيد، يا در مكان گير مي گوئيم اگر با منطق انتزاعي بيائيد يا در زمان مي
توانيد را  كنيد، مكانيزم نسبت بين آنها را هم نمي حده ذكر مي كنيد، كثرت را علي حدت را علي حده ذكر ميو

 رسيد به تولي، واليت، تصرف. بدهيد. اگر بخواهيد مكانيزم بدهيد، اين سه تا ربط را هماهنگ معنا بكنيد، مي
موديد بايد روشن بشود اين است كه آقاي ساجدي) سوالي كه بعد از بيان مفهموم اجمالي كمال كه فر

 حضرتعالي در تبيين اين مسئله كمال چه راجع به اصل هستي چه راجع به يك انسان.
 ج) چه راجع به يك شيء

اي از اختيار را در همه اين مراحل  س) سؤال اين است كه آيا مسئله فاعليت به معناي اختيار، آيا شما نحوه
ييد بخشي از اين تكامل دراختيار هيچ كس نيست وهيچ كس هيچ نوع فرما بيند، يا اينكه مي جاري مي

 تواند بكند؟ تصرفي در آن نمي
 ج) آن وقت اختيار خداوند حتماً آنجا هست و مشيت آنجاست.

 س) آنكه مشيت حضرت حق هست.
 ج) نه، نه!

 س) اين همان بحث جبر است، يعني ببينيد 
 خواهيم اين جا دو معنا است، نه ميخواهم بگويم  گوئيد جبر هست، مي ج) چرا مي

 كنيم س) حاال نظرتان چه چيزي هست بعد بحثش را مي
گوئيد خدا مجبور هست مثل خورشيد نور داشته  ج)نه نه يك معنايي دارد. همين جا بحث بكنيم. گاهي مي

 باشد.
 س) نه، خدا فاعل هست.

 دخالت بدهيد.ج) همين كه گفتيد معنايش اين است كه در همان هم اختيار را 
 گذاريم اختيار خداوند. س) عيبي ندارد اختيار خدا را من حرفي ندارم. اسمش را مي
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 توانيم بگوئيم. ج) نه، جبر هم مي

گوئيد بخشي از اين تكامل ـ طبق همان مثالها كه زديد  س) عيبي ندارد، اصالً به لفظ كاري نداريم. گاهي مي
مخلوقات هيچ تأثيري در تغيير آن ندارد و تابع فاعليت حضرت حق ـ صرفاً در اختيار حضرت حق هست و 

هست، بخشي از تكامل خير، تابع فاعليت مخلوقات هست و فاعليت حضرت حق است. جمع اين دو فاعليت 
هست حاال با هر تعبيري همان واليت تولي تصرف يا هر تحليلي كه داريم. اگر اين ديدگاه را پذيرفتيم از 

كند؛ يك تكامل، تكاملي هست كه تابع  تكامل را دو قسمت كنيم، دوتا تعريف هم پيدا ميهمان اول كار 
توانيم بگذاريم تكامل اختياري  توانيم اسمش را قرار بدهيم تكامل جبري، مي اختيار حضرت حق هست. مي

مخلوقات  حضرت حق. يك بخشي از آن هم تكاملي است كه به نسبتي هم متأثر از اختيار مخلوقات و فاعليت
بندي را بايد بپذيريم. اما اگر اين را نپذيرفتيم، به نظر بنده اگر اين دومي را پذيرفتم، آنوقت  است. اين دسته

كند، اسم جبر را گذاشتيد فاعليت  كنيد خيلي با بحث رايج حوزه فرقي نمي آن بحث فاعليت كه مطرح مي
گويند  گوئيد يعني آن جبري هه كه آنها مي ما ميشود به آنها هم گفت بگوئيم اين جبري كه ش خداوند. مي

معنايش اين است كه اين خواست خداست و خواست امثال ماها هيچ دخالتي در آن ندارد، يعني خيلي 
شود اما اگر در تعريف اول برويم و بگوئيم تكامل چيزي نيست جز  شويم و مسئله قابل جمع مي نزديك مي

تواني  اعليت هست در اين صورت از آن بخش از فرمايشاتتان كه نميها، يعني همه جايش ف حاصل فاعليت
كنم جاي  شود. فكر مي دار مي يك جايي از آن را تغيير بدهيم عيناً بايد بپذيريم و ناگزيريم و اينها خدشه

 بحث است.
 ج) به نظر بنده مسئله جبر را بايد اول كار بحث كنيم.

 س) يعني بحث جبر و اختيار؟!
 شويم. ي بايد بتوانيم چند تا تقسيم بكنيم، بعد بگوئيم كه وارد بحث آن نميج) نه! يعن

گويند كه خدا اختيار ندارد كه شعاعي داشته باشد يا  يك جبري را براي خداي متعال قائل هستند كه مي
 تواند نور نداشته باشد، خورشيد نور داشتن ذاتي خودش دارد را مريد نيست، نداشته باشد، خورشيد نمي



 ···························································································································································  ٢١٩ 
تواند  گويند نه، خدا مي مشيت ندارد. اينكه قطعاً باطل هست. يك جبر ديگر جبر نسبت به ماهيات هست مي

تواند وجود ندهد، پس مثل خورشد نيست كه مجبور باشد ضوء خاصي داشته  وجود بدهد به ماهيتي، مي
كند، آن ماهيتي  كه ايجاد ميكند. اما آنچيزي را اش را هم ايجاد مي كند. اراده باشد، مريد هست، اراده مي

درجه كامل دارد. اگر مربع را ايجاد كرد قواعد انحناء  ٣٦٠خواهد بود. اگر دايره ايجاد كرد دايره قواعد انحناء 
 گوئيد. را ندارد. اين هم يك حرف هست كه اين راهم شما نمي

گوييم حاال خير، نه  تر مي ينآئيم پاي پس بنابراين قاطي نكنيم؟ بگوئيم اين شد مثل همان!! از اينجا مي
ماهيات، نه جبر، نه خدا مجبور هست و مريد نيست. اينجوري نيست، اين باطل هست، خدا مريد هست و 
اراده دارد. مجبور به ماهيت هم نيست. حاال چون اراده دارد، بگوئيم مطلقاً ما اراده نداريم، يا بگوئيم آن 

شاعه متساوي هست، اراده باالشاعه متساوي مال مخلقوق هم شود، اراده باال چيزي كه در خارج واقع مي
تر كه مساوي نيست. چون حق  اي كه اراده داريد در اداره، اراده شما با اراده مراتب پايين نيست، شما در حوزه

كنيد. مشهدي حيدر  گيري شما، اختيارات تصميم گيريتان باالتر هست، تخصيص را شما درست مي تصميم
اش را تصويب كرديد. چاي قلمي درجه يك سيالن  تواند درست كند كه شما بودجه يي را ميحفظ اهللا چا

شود. حاال  شود. چاي الهيجاني متوسط بخريد، چاي او هم بدمزه مي بخريد، چاي بنده خدا خوش طعم مي
ي شما بگوئيد پس مشهدي حيدر اختيارش از بين رفت، دوتا كمال شد. يكي خوب چاي دم كردن، يكي چا

خوب خريدن. چون اختيار چاي خوب خريدن به دست من هست، چاي خوب دم كردن او ديگر از اعتبار 
افتد، نخير هم چاي خوب خريدن شما، اختيار شما و هم اختيار او. شما ممكن هست بگوئيد من بر حسب  مي

رسانم به چاي قلمي  دهم مثالً بعدش مي كند نوع چاي را تغيير مي سير كمالي كه كار فرهنگستان پيدا مي
كند، بعداً آن وقت يك چاي  خرم، آن هم چايي درست كردنش را خوب درست مي سيالن چنين و چنان مي

خواهيد بيش از آن چايي كه در اختيار او قرار  شود. شما تكليفي را كه از مشهدي حيدر االن مي ديگر مي
واست خداي متعال و خواست شما در اين شيء گوئيد، خ دهيد كه نيست. اينكه دو تا كمال نشد! شما مي مي

شود باالشاعه حضور دارد. بنده در آن دايره خاصي كه فعالً ميدان تحرك به او دادم، در  كه در خارج واقع مي
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آن شريك هستم. حال اگر چاي الهيجاني براي او خريديد، ديگر واقعاً چاي جوشيده غير جوشيده ندارد؟ 

شود طوري درست كرد كه مثل جوشانده  چرا چاي الهيجاني را هم مي شود چاي خوب درست كند؟ نمي
گيرد اگر مجبور شوم آن را  ، بگويد من سرم درد مي آوري طرف صورت از آن برش گرداند بشود، از دور كه مي

 كند، البته طعم چاي سيالن را ندارد. شود اين طوري هم نباشد. چاي تازه دم و خوب درست مي بخورم. مي
اين اين يك مسئله هست كه نسبت به مراحل تاريخ، نسبت به تكامل كل عالم، مشيت بالغه حضرت حق بنابر

جلت عظمته حاكميت دارد، البته حاكميت محوري نه مطلق. فرق حاكميت مطلق هست يا محوري چيست؟ 
يا نيست. نه تعاريفي كه داريم را اگر تعاريف انتزاعي بگيريد، انتزاع يعني سلب و ايجاب، ببريدش هست 

اينطوري نداريم كه، يا هست يا نيست يعني چه؟ شما يك حضور با االشاعه داريد كه سهم اصلي آن مال 
تواند همه را قبض  هايي هم كه به شما داده شده به اذن هست. مي مشيت بالغه الهي هست. البته بقيه سهم

 اي كه هيچ چيز نداشته باشيد. كند به گونه
 راجع به تكامل اصل هستي آن را هم باز س) عرضم اين بود كه
 ج) نقشه اصلي اش را 

گوئيد كه  دهيد كه مي س) نه، گاهي هست كه در اين تبيين سير تكامل يك جاهايي را حضرت عالي قرار مي
اين صرفاً و صرفاً بستگي به فاعليت حضرت حق دارد و فاعليت مخلوق در اينجا هيچ تأثير و تغييري 

 خواهيم. كند، گاهي اين تحليل هست. من فعالً از جهتي كه ميتواند ايجاد  نمي
 ج) در كليات حتماً 

هايش هم  گوييد نه، فاعليت هست نسبت فرمائيد و بعد در بخش ديگري از تكامل مي س) گاهي اينطوري مي
 فرمائيد در كل سير تكامل فاعليت اصل هست به نسبته، به مراتب متفاوت هست كاري نداريم. گاهي مي

كند. يعني اين بحثي كه حضرت  فاعليت خالق و مخلوق هست، تقوم فاعليت هست. به نسبته هم فرق مي
فرماييد فقط سوال من اين است كه به هرحال همه اش دقيقا همين قضيه ايي كه در نسبت چاي  عالي مي
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دهيم به كل سير  يدرست كردن واختيارات مثالً مدير و مثالً اختيارات زير مجموعه هست اين را تعميم م

 كنيم؟ اين نكته اصلي هست. كنيم يا خير مستثني مي خلقت و هيچ جا را مستثني نمي
گوئيد وقتي كه بنا شد خداي متعال اوليايي داشته باشد،  ج) نكته هم همين جا هست كه گاهي شما مي

بكند، مگر با آنها. تواند كاري  شود، گرفتار است، نمي اولياي من الذل هست يعني ديگر دستش بسته مي
گذارد ببيند هر چه پيش آمد خوش  اي هم ديگر ندارد، ديگر مي گوئيد نقشه چنين چيزي نيست. گاهي مي

گوئيد خير، اينطوري نيست، حتماً عالم  زنند! گاهي مي ها شريكي هر وقتي يك قلي مي آمد، ديگر حاال اين
تواند جلوگيري بكند. اين هيچ كس يعني  ينها هيچ نميدنيا هست، عالم برزخ، عالم قيامت، عالم جنت و نار، ا

بال فاصله سلب و ايجاب بياوريم بگويم، بنابراين در هيچ كدام از اينها هيچ حضوري از مخلوق نيست، غلط 
 گويم غلط است ببينيد حاج آقاي. ... است! نحوه برخورد مي

پذيريم اما  فرمائيد هيچ حضوري، حضور را مي س) نتيجه و اينها را متوجه هستيم مشكلي ندارد، اما اينكه مي
 كنم فرمائيد هيچ حضوري را دارم عرض مي آنجاهاي ش كه به يك معنا مي

قيامت! نه  ج) نه ببينيد هيچ حضوري، بگويم پس قيامت محو بشود همه با هم متحد بشويم قيامت بي
 ط ما از خودمان بيائيم همچنين چيزي را نداريم، همه با هم متحد بشويم بگوئيم صراط بي صرا

 خواهيم عوض كنيم گوئيم مي س) نه حاال مي
 گيريم؟ آقاي افكاري) دموكراسي، رأي مي

موت! همچنين چيزي نيست. بنابراين شما  گيريم صراط بي صراط، عالم موت بي ج) دموكراسي، رأي مي
ر شأها خدا نباشد، برنامه ببينيد معناي اين حضور اختيار و شأ حضرت و شأ عموم بودن اين نيست كه محو

 اصلي را 
آقاي ساجدي) محور همه شأها خداست، حرفي نيست. اين طرفش را بفرمائيد. بحث اين است كه آيا اصالً 
معتقد هستيد كه ما بايد در اعتقاداتمان طوري حرف بزنيم كه در تغييرات هستي، تغييرات تاريخي، تغييرات 
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ينها يك جاهايي هست كه اين مطلقاً و صرفاً تابعيت فاعليت حضرت اجتماعي، تغييرات فردي، هرجايي از ا

 حق هست وال غير، يا نه؟
 ج) مجبوريد براي محور همچنين چيزي بياوريد، براي يك حكومت هم مجبوريد بياوريد.

س) بله بعد [؟] ديگر مثالً بهرحال تابع من هست با مشهدي حيدر آنجا كه مشهدي حيدر در اين شريك 
تي من ـ به تعبير حضرت عالي ـ چاي الهيجاني دادم به مشهدي حيدر كه فاعليت مشهدي حيدر نيست وق

 در خريد چاي الهيجاني نيست،
گويم اصالً وقتي  طور است. من مي خواهم بگويم همه همين طور هستند، همه مراتب چيز همين ج) من مي

صول باالشاعه هست، يعني چاي كه طور هست. درست هست كه محصول، مح كنيد، همين نظام مالحظه مي
 آوردند بهرحال يك نوع چاي شما انتخاب كرديد يكنوع پخت هم او انتخاب كرده است. مي

 س) يعني فاعليت فاعليت تقومي هست.
ج) اين تقومي هست ولكن اين در اينكه چرا اين صفت را ندارد، در واجديت و عدم واجديت يك مقدارش به 

گوئيد به تقوم هست، همين را بگوئيد چرا  گردد. همين چايي را كه آوردند، همين چايي را كه مي تقوم بر نمي
گوئيد شما  تخاب نكرده است. ميگويم براي اينكه آقاي ساجدي ان خصوصيت چاي قلمي سيالن را ندارد؟ مي

بيني، در اين هر  گويم بله، در اينكه اينجا مي گفته بوديد تقوم، بايد مشهدي حيدر هم اختيار نكرده باشد، مي
توانست داشته باشد. در آن يك خصوصيتش كه  گوئيم مي دو متقوم هستند نه در خصوصيتي را كه داريم مي

. بنابراين حتماً در نظام فاعليت، شأني را كه براي محور قائليد در بدست آقا بود، آن خصوصيت اعمال نشد
همه سطوح، از سطح كل كائنات تا سطح يك نظام اجتماعي، تا سطح يك نظام كوچك، توزيع اختيارات كه 

كنيد به اين معنا است كه اختيارات محوري هميشه بر اختيارات تصرفي حكومت دارد اختيارات تصرفي  مي
دهد هميشه، محور در خانه  دهد؟ اختيارات محوري مي ها را چه كسي مي تيارات تبعي. تخصيصنسبت به اخ

دهد، بقيه در  باشد، محور در فرهنگستان باشد، محور در عالم باشد، محور هر كجا باشد، يك تخصيص را مي
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كنيم اين  وض ميآيد ما صورت مسئله را با طرح سوال ع كنند. بنابراين من به نظرم مي آن تخصيص كار مي

 درخواست [...] 
 س) [؟]

رود. اين غلط  گيريد كه بايد اختيار باشد، آن زير سوال مي فرضي شما در كمال مي ج) ببينيد شما يك پيش
ربطي هست. شما كمال را تقرب  هست. اينكه كمال نيست مگر به اختيار اين يعني چه؟ اين حرف حرف بي

ن در مفهوم كمال سوال هست. يعني سوال اين است كه آيا كمال فقط شود. اآل تعريف كنيد، آنوقت كمال مي
 اختياري هست.

س) ولي تقرب بدون اختيار و تقرب منهاي فاعليت، اگر بقيه اختيار تنها را قبول دارند حضرت عالي فاعليت 
 را قبول داريد؟

شود يكي اينكه ما اول در مورد  ج) نه، ببينيد شما فاعليت باالشاعه، شما اول عنايت بفرمائيد مطلب قاطي مي
مفهوم كمال صحبت كنيم قبل از اينكه بحث اختيار را بكنيم، نقص و كمال يعني چه؟ اول ما نقص و كمال 

آئيم درباره اينكه حاال الزمه اين كمال چه چيزي هست و چه چيزي نيست. اگر گفتيد كه مثالً  است، بعد مي
آئيد بحث آن را بكنيد يا  اصل در نقص هست. آيا شما اول كار ميدر كمال وجود اصل هست، و عدم و نبودن 

نه؟ يعني به عبارت ديگر اولين بحثي كه شما داريد، بحث نقص و كمال هست، نه بحث اينكه عالم كمالش 
 دست خدا هست يا نيست. حاال انشاء اهللا تعالي من بازهم در خدمتتان هستم.

شود شما سرحال  . البته ما گاهي وقتها كه بحث باعث ميس) ببخشيد امروز يك كمي هم خسته بوديد
 بيائيد.

بندي خيلي كلي بحث از اول تا  ج) بله من يك مقدار گيجيم كمتر شد، اول كار گيجتر بودم. بهرحال جمع
اي داريم كه بايد آن مفاهيم تمام بشود تا شما بتوانيد بعدش بگوئيد، ما  شود كه يك مفاهيم پايه آخر اين مي

يت يا سرپرستي، چون شما بحثتان اين است كه سرپرستي تكوين، هستي، سرپرستي تاريخ، مراحل وال
كمال، سرپرستي جامعه،خود اينها را مثل فلسفه فيزيك، بعدش فلسفه مثالً تاريخ اجتماعي، بعدش هم 
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كه راحت  هايي پيش فرض داشته باشيد كنيد. اين منوط به اين هست كه يك بحث آيد بحث جامعه را مي مي

بتوانيد بعداً در تقسيم بندي هايتان دخالت بدهيد. اگر بخواهيم بگوئيم كه مثالً سرپرستي تكوين، هستي، 
ترين سرپرستي هاست اين به معناي اين است كه سرپرستي مراحل تاريخ دركار نباشد، سرپرستي  محوري

تواند باشد،  ان و واليت الهي ميمراحل تاريخ غير از سرپرستي مراحل دروني جوامع هست كه واليت طغي
هاي طاغوتي ولو ابليس از اول تاريخ تا  تواند باشد، حتماً واليت تواند باشد، غير طاغوت هم مي طاغوت مي

شود ـ زنده هست.  وقتي كه خدا مهلتش بدهد ـ كه به زمان ظهور موقور السرور حضرت ولي عصر ختم مي
مثل اديان مراحل كامل تكامل را بدست ندارد و برابر اديان انفعالي  در عين حال بايد در نظر داشته باشيم كه

كند، تمدن  كند، سلطنت درست مي كند ولي در جامعه چرا. انسجام ارواح را در بر باطل ايجاد مي عمل مي
 كند،  كند، همه اينها را درست مي كند، علم درست مي كند، صنعت درست مي درست مي

»هللا و بركاتهوالسالم عليكم و رحمه ا«  
 
  



 فلسفه حكومت
  
  
 

  ١٣جلسه: 
 
 

آقاي ساجدي: هركدام از اين بحث ها جاي ديگري نظر مباركتان باشد كه اين بحث شده باشد كه احياناً حاال 
لعه مي كند در يا پياده شده باشد يا متني داشتهب اشد آنهم ارجاع بفرمائيد دوستان مي روند آنها راهم مطا

صورت رفع شده اشكال و اينها ديگر نيازي نباشد مجدداً بحث ها تكرار بشود از آنها استفاده بشود. علي اي 
حال در رابطه با بحث تكامل كه تكامل هستي كه شروع بحث مان بود بحث به مفهوم تكامل كشيده كه در 

ايي خدمت دوستان داشتيم كه بحثي شده كه رابطه با مفهوم تكامل پيرو فرمايشات حضرت عالي كي جلسه 
هنوز به نظر مي رسد يك ابهام و اشكاالتي براي ما وجود دارد كه اگر بتوانيم از خدمتتان استفاده كنيم و به 
مفهوم روشني از بحث تكامل برسيم با توجه به اينكه اين پايه ايي ترين و ريشه ايي ترين تقريباً بحثي هست 

ث مي خواهد و بقيه بحث ها مي خواهد بر اساس آن جلو برود و روشن بشود مفيد كه در اين زمينه بح
 خواهد حاال جحناب اقاي نصرتي زحمت مي شكند اشكالها را بيان مي كنند.

حجه االسالم نصرتي در صورتي كه در مفهوم تكامل فرموديد اگر بخواهيم تعريف بكنيم تكامل را به كثرت 
 ارتباط و شدن هماهنگي و انجام تعريفش مي كنيم و در جاي ديگر فرموديد كه 

 حجه االسالم والمسلمين مبنيي
يگر فرموديد كه ما كمال را به س) شدت ارتباط و انسجام كثرت ارتباط شدت هماهنگي و انسجام،در جاي د

اضافه تر شد اعطاء و احسان مولي و خالق تعريف مي كنيم خوب ما اگر اين تعريف را، يعني دو بيان را از 
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تعريف كمال در نظر بگيريم، اينها نسبتشان با همديگر چيست؟ يعني در واقع مي خواهيم بگوئيم كه اينها 

 هركدام
 ج) بيان دوم راهم بفرمائيد؟

بيان دوم اعطاء و اضافه تر شدن اعطاء و احسان مولي و خالق يكي اينكه دو بيان از معناي كمال  س)
ارتباطشان باه م چيست آيا هركدام يك خصوصيتي چدا هستند يا اينكه اين تعريف اول كهتعريف كثرت و 

 اگر ما اين تعريف را انجام بود تفسير مي كند احسان و اعطاء را، يعني تفسير ازآن تعريف دومي هست، حاال
بپذيريم در فرض كه انسجام اگر نباشد در يك حالتي اگر تشت و پراكندگي باشد آيا كمال بيشتر به كم 
كردن كثرتها نيست اگر كثرتها كم بشوند باز كمال مي شو يعني يك مرحله از اين تكامل يا نه اينكه بهرحال 

 م بپوشاند.اين تكامل رابه جوري تنظيم كنيم كه اينجا را ه
يعني اينجا ما هم يك جاهايي ما بيائيم كثرت را زياد نيم در عين نشست خوب نقص بيشتر است اگر 
كثرترها را كم بكنيم با همين فرض تشتت آيا يك مرحله اين كامل تر از مرحله قبل كه كثرتها زياد وتشتت 

لق وايجاد هست يعني اينجا را بود نيست و ديگر اينكه بستر كمال چه چيزي هست آيا حركت هست يا خ
چه مي گيريم به عنوا بستر كمال، يعني آيا الزم مي شود كه ما بحثي از حركت هم به ميان بيايدو در عين 

 اينكه
 ج) ديگر

س) در عين اينكه ما وحدت و كثرت را اگر كمال بگيريم يك بار فرموديد كه يعني به جهت معنا مي كنيم 
هماهنگي در جهت مي شود يعني در بسرت تقرب قرب به الهي يا اينه نه هر وحدت يعني در واقع اگر شدت 

و كثرت بدون جهت، هركثرت اگر وحدت پيدا كرد اين كمال مي شود يعني يك جهت مي شود يا اينكه 
چند سويه، بستگي دارد به اينكه حاال وحدت، هر وحدتي باشد در عين كثرت مي شود كمال يا اينكه فقط 

 هت خاص كه بستر تقرب باشد كمال صورت مي گيرد، همين سوالها بوددر يك ج
 ج) اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم بسم اهللا الرحمن الرحيم
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كمال دو تا معني برايش هست يك معني بالذات و باالصاله كه تعدد بردار نيست. كمال مطلق مثل هستي 

هست  ٢هرجا يك بيان كرديد يعني فرض  ـ هم نيست احد هست نه واحد١مطلق حد برنمي دارد يعني 
هست ولو فرض را نفي كنيد ولي احد  ٢يعني قبول حد كرديد يك اول و آخر دارد عقالً هر يك برايش فرض

نيتس اگر يك وجودي باشد كه ال حد له كه هيچ حدي برايش فرض نداشته باشد نمي توانيد  ٢برايش فرض 
 به آن بگوئيد واحد. 

مقابل اقنين قرار دارد واحد واحدتي هست كه در برابر تعدد قرار دارد از نوع خودش مي واحد آن است كه در 
 شود فرض دوميش را كرد فرض سوميش را كرد فرض ائمي اش را كرد فرض صدامي اش را كرد.

مي شود خودش را انتخاب كرد به عنوان مقياس هرچه بزرگ هم باشد شما به اندازه يك كهكشان باشد. ده 
شان باشد يك ميليارد كهكشان باشد يك افق دو افق سه افق آنجايي كه احد باشد فرض حد نداشه تا كهك

 باشد فرض حد كه نباشد يعني فرض نقص نيست، فرض نداشتن نيست، فرض ناتواني نيست.
فرض تعدد صفت هم نفي مي شود اول حد در برابر يك در برابر دو بعدش اين صفت صفت غير ازصفت آخر 

وصاف هم حذف مي شود. كمالي را كه درباره كمال مطلق ذكر مي كنيم از سنخ كمال براي مرتبه غيريت ا
دوم ذكر مي كنيم كه مي گوئيم كمال بالذات نيست كمال به خودش نيست، كمال بالغير هست، كمال بالغير 

ذات همه اوصاف بايد براي شما قابليت فهم دارد كمال بالغير معني تغيير و تكامل برايش فرض دارد كمال بال
 نفي بشود.

اگر هر وصفي را فرضكرديد دون وصف آخر معنايش قبول حد هست ولو نوع قبول حد از قبيل نوع تعدد در 
وصف باشد غير از اينكه وصف و موصوف دو تاهست وصف همين هم كهه گفتيد معنايش اين است كه وصف 

نايش اين نيست علمش غير از قدرتش هست سنخ آن آخر هم قابل لحاظ باشد، لذا اگر گفتيم علم دارد، مع
با علم ما فرق دارد،ـ سخنش با علمي كه بالغير هست فرق دارد، اگر گفتيم قدرت دارد قدرتش با قدرتي كه 
ما براي بالغير كمال بالغير مي گوئيم فرق دارد بنابراين كمال مطلق، هيچ گونه سنخي درباره اش نيم توانيم 

حقيقت ذاتش باشد، بلكه هر گونه ادراكي از آن را بايد چكار كنيم؟ به بنزيه بايد بكنيم  بگوئيم كه آن معرف



٢٢٨   ···························································································································································   
از آن تكبير بكنيم من اين يوصف اين شد كمال مطلق كمال بالذات كمال حقيقي، حاال كمال حقيقي را 

ل به آن دست بر مي داريم مي گوئيم كمال اضافي، به وسيله اضافه به كمال مطلق شايستگي دارد كه ما
اطالق بشود. بوسيله نسبت داشتن به و و اعطاء او به اين مي تواند واجد بشود بالغير بوسيله اعطاء غير چيزي 
را خوب اين كمال عالي ترينش خالفت هست، نيابت هست اراده اين هست كه از طرف او واسطه قرار بگيرد 

مقداري كمال بالغير و معنايش را دقيقتر  براي همانگ سازي غير بسوي او، خيلي خوب حاال مي خواهيم يك
 بفهميم.

دوتا معنا براي كمال بالغير شه واختالف دقيق ما در همين جاست كه ما كمال بالغير را موضوعاً تعريف مي 
كنيم مي گوئيم هرچه كثرتش بيشتر باشد يعني تعدد باالتر تعداد باالتر، و وحدتش هم بيشتر باشد. انجامش 

شد مي گوئيم اين كاملتر هست ولي اگر تعدد بيشتر شد انجام بيشتر نشد، يعني خالفت در در جهت بيشتر با
هماهنگي متناسب با ميزان كثرت نبود، اي را مي گوئيم كمال نيست، منشأ تشتت اضطراب مي شود منشأ 

هوال هم به  ابتهاج نمي شود. پس كفار كثرت را پيدا مي كند اعطاء به آنها مي شود قول كالً نمود هوالء و
مؤمن اعطاء مي شود هم به كافر ولي اعطايي كه به كافر مي وشد جهت پرستش رااورده به طرف عالم ماده از 
طريق لذات مادي دارد خدا را مي پرستد يعني خودش نمي فهمد كه خدار مي پرستد دارد اسباب را مي 

ناسب با مرحله بره اش هماهنگ پرستد مثل برره ولي بره هماهنگ هست اضطراب ندارد چون كثرتش مت
هست، تعداد كارهايي كه بره ميتواند بكند خيلي محدود هست، تعداد اراده ايي كه بره مي تواند بكند خيلي 
محدود هست. بره ها نمي توانند اراده بكنند براي توسعه تكنولوژي حتي اگر حيوانات هم با نظام زندگي 

ظام آنها تكامل بردارد تكنولوژي آن نيست، نياز منديهايشان درآن كنند مثل زنبور عسل و مورچه و امثالش ن
كثرت جديد قرار نمي گيرد، حدت جديد پيدا نمي كند، تعداد نيازهايشان اضافه نمي شود وقتي تعدادش 

 اضافه نشد انجامش هم هر مقدار كه باشد مي گوئيد متوقف هست درجا مي زند در يك سطح.
تكاملش مگر منحل بشود به يك دستگاه ديگر مي گوئيد دستگاه ديگر يعني  مي گوئيد اين تكامل ندارد.

چه؟ مي گوئيم هيچي، زنبور عسل را قبالً تولي و تكثير را خودشان انجام مي دادند، ظرفيت عسلي را كه مي 
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ه تونستند تحويل بدهند مثالً در كل دنيا فرضاً هزار تن بوده در سال حاال هزار تن يك كارخانه كوچك ك

عسل را تبديل مي كند به محصوالت مختلفي مي گوئيد يعني چه؟ مي گوئيد يعني تكثيرش را امدند 
مكانيزه كردند چاي آنها را دارند مكانيزه مي كنند وقت آنها صرف خانه ساختن نمي شد، همه اش صرف 

ل را جاي هزار تن عسل مي شود غذايشان و امثال ذالك اينها را برايشان مهيا مي كنند كه حجم توليد عس
 هزار تن. ١٠٠برسانند ب 

نرخ رشد همبراي آن تعريف مي كنند و درباره اينكه چه جور عسل هم مرغوب بشود چه گياهاني را كنار 
دست اينها بگذارند چه كار بكند كار مي كنند، شرايطش را مرتباً عوض مي كنند. خوب اين كار را مي كند 

 شود جز ابتهاج حيواني، ابتهاج حيواني انجام درجهت ندارد.كفارويي اينها منشؤ ابتهاج نمي 
امجام در جهت كه نداشته باشد، به حضورتان كه عرض كنم كه به آن مي گوئيم لقب تكامل برايش نمي 
شود. گستردگي دارد، روي تعدادش ولي وحدت ندارد. وحدت خالفت نمي تواند پيدا كند منافع اين قشر كه 

ديگر را به اصطالح ايجاد مي كنند باهم درگير هستند، اگر مشتريهاي تلفن و  دارند اين يك خصوصيت
موبايل و فالن افزايش نسبي پيدا كند باهم درگيرهستند، اگر مشتريهاي تلفن و موبايل و فالن افزايش نسبي 

كي پيدا كنند به نسبت مشتريها مثالً ضبط صوت و كاغذ و قلم و دفتر و استكان نعلبكي اينها، آن ي
 ورشكست مي شود اينها با همديگر منافعشان در حال چه چيزي است؟ در حال تنازع است.

در فرد متنازع هست در جامعه هم متنازع هست.انگيزه ها در فرد نمي تواند به وحدت برسد. كسي كه عاشق 
نچيزي دنيا وحريص برد نباشد حين ابتهاج به يك چيزي كه مشروب هست شرب دارد مي كن دلش دنبال آ

هتس كه مأكور هست، حيين كه مشغول آن غذاي به اصطالح غير نوشيدني كه جويدني هست دلش دنبال 
مشروب هست، اينكه هردوي اينها را سر سفره نشسته در ارزو و آز مثال لذت جنسي هتس و حيني كه در 

 لذت جنسي هست در ارزو و آز لذت رياست هست.
مش آزادي از دغدغه نيم آورد. در فرد حساسيتها نظام نمي يابند، هر حسي هيچ كدام از ابتهاج ها براي او آرا

دعوتي جداگانه و مستقي و تحريكي جداگانه دارد. شخص در برابر هركدام از اينها به تزاح با ديگري برخورد 
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با  مي كد و دل از هيچ كدام نمي تواند بكند حذف مي كند بعضي را به نفع بعضي ديگر ولي با حفظ دغدغه،

 حفظ اينكه دوست نمي دارد كه اين را نداشته باشد مجبور هست اين را ترك كند براي دومي
 س) در واقع انجام اينجا يك جهته معنا مي شود ديگر، يعني تنها در صورتي كه نتيجه اش تقوم باشد.

د ولي ترك ج) اينجا ضد انجا را دارم فعالً صحبت مي كنم درباره كافر، مي گويم اين را ترك مي كن
اضطراري دومي را ارتكاب مي كند ولي ارتكابي كه توي انتخاب بهينه مجبور به ان شده، فعالً درباره چه 
كسي داريم صحبت مي كنيم درباره كافر از اين آدم دغدغه جد شدني نيست اهللا متفرقي دارد، اال متفرق 

كند بين بتها، اين همين دعوتها نفس به معنايش اين نيست كه تعدد ابتهاج باشد نداند كه حاال چه كار ب
 طرف امور مختلف در نظام حساسيت همين ها ابدهايش اورا تحريك مي كن زياد مي شود.

تيز حركتش مي شود شرح صدر للكفر پيدا مي كند زود بهينه مي كند لي ارام كه نمي شود تحرك شديد 
شه ظاهر مي شود. در جامعه اش هم هست همراهش هم اضطراب باالهست و من غرض عن ذكري فلسه معي

 عين اين تنازع وجود دارد.
توافق نامه مي نويسند بين كارگر و كارفرما بين اين شغل و شغل آخر، بين اعضاء يك شركت با اعضاء شركت 
مشابه در اينكه رقابت ها سر يك مرز خاصي كه منافع ملي باشد آنجا متوقف بشود ولي همه مقنن شدنها 

ري را مي آورد كثرت در اينجا منشأ تكامل و آرامش و شدن ارتباط الهي نمي شود چرا چون اين انجام صو
بشر مختار هست اگر انتخاب كرد كه مثل گوسفند زندگي كند براي علف زندگي هدفش را قرار بدهد رفاه 

افه مادي اين بدتر از گوسفند مي شود چون ظرفيت كثرتش خيلي بيشتر هست گوسفند تعددش در حال اض
تر شدن نيست، نيازهايش احساساتش ادراك هايش در حال اضافه شدن نيست، اين در حال اضافه شدن 
منعكس شدن و تفاهم و من دركي را بكن از چيزي به آقا بگويم اقا چيزي را درك بكند به من بگويند مرتبًا 

ر مفهوم ايمان اينكه كثرتها دارد ا ضافه مي شود اين حتماً به اضطراب ختم مي شد حاال آيا در مقابل كف
 حذف بشود ابداً 
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اين دو مشرب هست در تعريف تكامل بالغير يك مشرب مي گويد كه هرچه بسيار تر بشود تعداد كمتر بشود 
كارامدي باالتر مي شود يك مشرب ، مشرب هست رابطه اش تعريف بشود وحدت بيشتر بايد در كثرت 

 نه در حذف كثرت حذف كثرت اصًال ما نمي گوئيم ابداً. بيشتر بتواند تعريف خودش را تمام بكند
مي گوئيم اگر حول جهت واحد و تعلق واحد كثرتها به وحدت رسيد نظام يافت و حدت نظام كثرت 

تا عضو در يك مجموعه داريم هر عضو  ١٠موضوعات، هرچه كثرت باالتر، وحدت نظام بايد شديدتر بشود، 
 ته شده آنوقت مي گويم يك عضو را نمي خواهم. تاي ديگر بس ٩حول جهت و احد به 

تا مي گويم حاال صد عضو دارد يك مجموعه و  ٩بكنم از اين مجموعه چند تا نه به ان بسته شده مي گوئيد 
تاي ديگر بسته شده حاال مي خواهم يك عضو را بكن به چند عضو مي خورد، مي گوئيد  ٩٩هر عضو به همه 

شان به همديگر بيشتر هست ديگر اگر ارتباط حول جهت واحد شدن يعني شد تا مي گويم پس ارتباط ٩٩به 
نظام خالفت؛ شد مجرا براي جريان فيض عضويت نظام واحد را پيدا كردن حول محور نظام خالفتي كه 
هست انجامشان باال مي رو انجام كه نمي شود اگر شأنيتي را كه براي محور قائل شديد گفتيد از طريق تعلق 

ودي كه براي خلق مي شو تحت خالفتش از طريق همان زور اراده شخص خليفه وارد مي شود در به موج
جاي ديگر بنا به طلب خود او انوقت چيزي كه خلق شده براي او، وسيله حضور اراه او در منزلت دوم و فعل 

جري مي شود دوم مي ش ود، يعين مجراي مي شود براي هديات او و مجري مي شود براي شفاعت او، چرا م
براي هدايت چون فرض اينكه اين تعلق دارد با ان باالتري به محور و تعلق آن اساس هست در تعيش 
وقوامش و اين را براي او خلق كردند تعلق اين به اراده او مي شود مجراي حضور اراده او اراده محور در اينكه 

 تولي دار به محور. 
پيدا كرد و شد مجرا براي حضور اراده باالتر در خودش عبادت مي كند  حاالكه اراده اش تعلق به اراده باالتر

همجهت با اراده او خدا را مي خواهد ولي متناسب باموضوع خودش مريض هست دارد مي گويد يا اهللا دومي 
باهكار هست مي گويد يا اهللا سومي در حال غرق شدن هست مي گويد يا اهللا چهارمي در حال سوختن 

گويد يا اهللا اين تعلقاتي كه دارند به محور به پنج نياز خدا را التماس مي كنند و لسان فقر هست دارد مي 
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دارند. كسي كه هدايت مي كند اينها را بطرف خدا و واسطه هم مي شود در قبولشان همان محور هست ديگر 

ناً همان جور كه با و به تعدد و كثرت لساني كه پيدا م يكند به كثرت لسان دارد عبادت مي كند خدا را عي
 حدت كل ه كه خودش محوريش هست، خودش هم يك ياهللا مي گويد كه غير از يا اهللا اينهاهست

 س). ...
ج) من حاال اجازه بفرمائيد تما كنم. فرض كنيد يك نفر دارد دعاي جوشن كبير را مي خواند با صد نفر هر 

ك دانه بند بخواندبعد بند آخر، فرق دارد ديگر، اين كدامشان توي يكي از بندها هستند اين با تك نفري كه ي
خودش جمع همه را دارد، يعني خودش در يك صفت همه اوصاف را مي بيند با آن هم حضور دارد در تك 

 تك اسماعي كه مي خواند. 
بنابراين كثرتي كه براي محور فرض مي شد و وحدتي كه براي محور فرض مي شود تقومي كه دارند به آن 

هم در شفاع تقوم دارد به وجود در اينها شفاعت مي كند اگر اينها نباشند ه شفاعت چه چيزي بكند، اين وآن 
 ميگوئيد شما در اينجا كثرت و وحدت هردو افزايش يافته هست.

 حجه االسالم نجفي
 س) اقاي افكاري: كمال را تعريف فرموديد به اينكه كثرت باالتر انجام هم بيشتر در جهت خاص

 ر جهتي كه بتواند اين وحدت يدا بشود ج) د
س) حاال چون تعاريف فلسفي را بايد جريانش بدهيم توي به اصطالح مواردي اگر بياورمش پائين به مرز 

سال پيش تكنولوژي را كه مثال بزنيم  ١٠٠ابهام مي رسد در حال ما مي بينيم كه مثالً اگر نگاه كنيم به 
نها كثرتش بيشتر نشده كه شد انجام تكنولوژي موجود را آيا نسبت به آن علوم مي خواهيم بگوئيم آيا واقعاً اي

ندادند كه دارند، حتماً انجام دارند همين تكنولوژي كه هست اگر كه بخواهيم بگوئيد كه توي جهت نبوده 
قاعدتاً بر مبنايي كه حضرت عالي مي فرمائيد توي جه هم نبوده بنابراين اين وضعيت موجود نسبتب ه 

وژي هاي راديو ضبط، بلند، و غير ذالك اينها هم وحدت پيشزقته مسائل ديني كه نگاه مي كنيم همين تكنول
هست هم كثرتش هردو اين را چه جوري تفسير مي كنيد با آن تعريفي فلسفي كه مي كنيم ابتدائاً و مي 
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خواهيم جريانش بدهيم در اينجا چه جوري اين را اين را مي گوئيم ناقص تر هست كاملتر هست چه كارش 

 مي كنيم.
 جدي به تعبير تكميل كنم.آقاي سا

حجه االسالم والمسلمين حسيني، چرا كه اين كه سرعت تصميم گيري را باال مي برد تصميم چه كسي 
تصميم دوتا تاجر دوتا توليد گري كه روبروي هم هستند و تنازع پيچيده تر مي شود حساس تر مي شود و 

يم بهينه براي اينكه چه كسي را بايد از سر راه آدم كشي در آن سهل تر انجام مي گيرد با كمترين زمان تصم
برداشته بشود تا شركت شما موفق باشد قبالً با حساب رتكه بود دو روز طول مي كشيد تا مدير به تصمي 
برسد، اگر تصميم فله ايي و بدون محاسبه مي گرفت زود شست مي خورد حاال با كمتر از دو دقيقه تصميم 

ا بايد از سر راه برداشه بشد تا شركت شما موفق باشد.قبالً حساب چركه بود دو بهينه براي اينكه چه كسي ر
روز طول مي كشيد تا مدير به تصميم برسد اگر تصميم فله اي و بدون محاسبه مي گرفت زود شكست مي 
خورد حاال با كمتر از دو دقيقه تصميم بهينه براي بقاي نسبي گمي گيرد همه جوانبش را هم محاسبه مي 

 ند. ك
موضوع وحدت نظام هست و نمي توانيد تعريف بكنيد كارآمدي اعضاء را جز در وحدت نظام نيم توانيد 
بگوئيد ضبط صوت كاملتر شد جزء دركارآيي د كل كاراي در كل را كه حساب كنيم كه تنازع را بيشتر 

ب چيزي نمي آفريند. بله كرديم. ال يزد سرعه الميسير براي كسي كه خارج از جهت هست اال بعداً جز اضطرا
كار كفار بهم رط دارد حتماً ربط دارد، ولي ربطش منشأ اين مي شود كه اراده هايشان به وحدت برسد، يعني 
منافع آنها به وحدت برسد، يعني تنازع در آنها كم بشود يعني ددو محبت در آنها شويد بشود همديگر را 

واحد خداي متعال سير داشته باشند ابداً موضوع مطلب  عوض هم بدانند بخاطر هم بگذرند و همه در جهت
موضوع تنازع سير تكاملي وحدت نظام را بگيريد بعد بگوئيد اين نظام منسجم تر شده كفار، مرتباً مجبور 
است تئوري عوض كند، نه تئوري را كامل بكند، از ما سوال مي كند مال صدرا چه مي پرستيد مي گوئيم 

ي پرستيد شما فرقتان با انها چه چيزي بود؟ آنها بحث را درباره مكانيزم رابطه بين خدا، شما چه كسي را م
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وحدت و كثرت نمي آوردند شما چه كار مي كنيد توي بحثتان مي آوريد مادر بحث كنترل تغييرات ر جهت 
بندگي خداي متعال صحبت مي كنيم، زمان ما شبهاتش اين دسته هست در جهت واحد معناي كمال پيدا 

 مي كند.
من براي گذشتاگنا صطلب مغفرت مي كن خداي اول همه درسها اول همه بحثها علما و صالحين امت را 
شهدا را خدايا ببخش خديا به آنها اعطاء كن خدايا مستغيضشان كن رحمتي را كه برما نزل مي كنيد در 

نها سهيم باشند متنعم بحث عين اين رحمت را بر آنها نازل كن به صورت ديگري رحمتهايي كه داري آ
باشند از نعمتي كه در اين زمان نازل مي شود، اين براي افراد عادي مان هست اما آنهايي كه محور تاريه 
هستند كه قبالً هم جدايشا كرديم محور تاريخ كه معنا ندارد كه االن عالم شد كند او تشريف نداشته باشد 

يرا لمؤمنين را مثل وجود كتبي ابن سينا نمي دانيم، كه كه ما وجد مصنوعي اميرالمؤمنين وجود كتبي ام
بگوئيم ابن سينا در صده فالن از دنيا كي تولد پيدا كرده كي مرده، وجود مبارك علي بن ابيطالب من االن به 
او متوسل مي شوم االن كارگزار دستگاه حق مي دانم اورا امامت مال حضرت ولي عصر، ولي ضرت ولي عصر 

نبي اكرم در خواست از خدا يمتعال مي كند يعني حضرت هم وجود فعال مي داند و نبي اكرم هم به شفاعت 
محمد بن عبداهللا صلي اهللا عليه و آله و سلم را نمي گويد حاال محمد بن عبداهللا كه دركار نيست من خودم 

يعني صله بر نبي بالواسطه از خدا صحبت مي كنم و حرف مي زنم ايشان هم صلوات بر نبي اكرم مي فرستد: 
اكرم اللهم صلي علي محمد و آل محمد اساس تكامل خودش مي داند، صلوات كه مي خواهد، يعني دائما 
صله خدا بفرستد يعني دائماً افاضه مستقيم داشته باشند با نبي اكرم، اين افاضه كه قطع نشده كه افاضه اول 

ابن ابيطالب فاطهم زهرا صلوات اهللا عليها ائمه  مي شود بر نبي اكرم بعد از هم اكرم به وجود مبارك علي
طاهرين بعد مي رسد به وجود مبارك صاحب االمر اينجوري نيست كه آنها ديگر استعفا داده باشند از اداره 

 عالم بله تي اداره عالم دنيا بوسيله حضرت ولي كار كنند توي اداره جناب جبرئيل كه اينجوري نيست.
م تازگي قبل از اينكه جناب عبداهللا تشريف بياورد عالم را كه شما محدود به عالم حضور فعال دارد نبي اكر

دنيا كه از ين كهكشان هايي را كه ما چشم مان را مي بينيد به كره عرض ختم بشود كه نمي دانيد كه عالم 
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عمر دنيوي را همين االن عالم ملكوت قائليد همين االن عالم جبروت قائليد و نبي اكر عصر جبروتيش كه 

نبوده و نمي تواند باشد كه ، عمر جبروتي ايشان كه به خاطرش مالئكه خلق شده و همه دارو دستگاه عمر 
جبروتي ايشان كه اول خلقت ايشان هست آخرش هم ايشان هست لحظه ايي نيست كه ايشان نباشد. واليتي 

از طرف به اصطالح مخلوق البته بدست  را هم كه ايشان در آنجا دارند واليتي نيست كه بشود قابل عزل باشد
 خداي متعال هست ولكن از طرف مخلوق كسي بتواند به ايشان منازعه كند. 

ابوجهل بتواند منازعه كند يعني چه كه منازعه مي تواند بكند كسي منازعه ندارد آنجا ايشان در منصب 
ه در اعطاء به جمعي عوالم هستند خالفت الهي و خليفه الهي و اسم اعظم تكويني بودن خداي متعال واسط

رحمت للعالمين هستند همه عوامل مرتزق خودشان هستند رحمت براي يك عالم نيستند، اگر شما گفتيد 
كه يك سلطاني را فرض كرديد يك تصميم گيري را فرض كرديد در سلطنت ظاهريه حضرت آيه اهللا خامنه 

تهران نيستند، حضور واليت ايشان نيست در تهران، ايي فردا صبح از تهران تشريف بردند مشهد، چون در 
مثل تشريف بردن نبي اكرم از اين عالم دنيا به عالم ديگر مثل رفتن از تهران به مشهد آقاي خامنه ايي 
هست حضور فرماندهي ايشان كه هست در اين عالم يعني جناب عزرائيل قبض نمي كند اال به اذن ايشان 

ه اذن ايشان جبرائيل عطاء علم نمي كند به اذن ايشان شياطين در محدوده ايي ميكائيل رزق نمي دهد اال ب
كه ايشان جلويشان را نمي گيرند قدرت تحرك دارند هرگاه كه جلويشان كامشان را بكشند مثل شما كه يك 

نكه ما حيوا گزنده اين را بتوانيد لجامش را بكشيد ديگر نمي تواند آنجا برود بزند هرچه هم دلش بخواهد اي
كمال را بخواهيم براي عناصري كه خالفشان در مرحله اول كه نيست هيچي ، در مرحله شهداء و صديقين 
هم نباشد جز حسن اوالئك رفيقا نباشند والا اگر جزو شهدا و صديقين هم كه شدند جزو و عمله نبي اكرم 

 هستند با مردشان از اين عالم كه ول نمي شود كارشان.
ارگزار منصب پيدا مي كنند توي دستگاه خدا اينها معنا ندارد كه بگوئي وقتي كه مردند كساني كه سمت ك

تمام شد كار وقتي مردند فعال هستند انقال پست خدمتي آنها از تهران رفته مشهد از همان مشهد توصيه 
 كه بنويسيد براي تهران كارايي دارد. 
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بنده در علم خودم اگر اين علم علم الهي باشد تمام كار انجام مي دند در تكاملي كه نازل مي شود براي 

سابقين منتفع هستند قبل از خود من يعني اول به پيش كسوتان مي رسد بعد مي رسد به دست ما نه اينكه 
پيش كسوتها در جا بزنند مرزوق هستند عندالربب شهيد مرزوق عندالرب هست عمرش كه تمام نشده كه و 

صديقين هم همين طور كساني كه در ياد در باب معرفت يا در باب شهادت حضور دارد براي داره عالم 
رسيده باشند به اين جزء كارگزاران اين دستگاه نبي اكرم باشند. البته طبيعي هست كه در حوصله سعه 
حكومتي حضرت در منزلت خاصي را كه در دنياي مي توانستند خدمت كنند براي حضرت فرمان فرماني در 

براي احدي ديگر نيست. اين چه ربطي دارد به اينكه بگوئيم كه كمال ما با كمال علي ابن  عالم هست كه
ابيطالب هيهات! اين ديگر چه جور صحبت كردن هست مگر شما مشهدي علي بقال را داري مثل محازني كه 

لسموات گويي او كاملتر هست يا من كمال اگر كمال مال علي ابن ابيطالب هست كه مي گويد انا خالق ا
واالرض اال باذنه شما توي دعاي جامعه مي گوئيد توي زيارت جامعه مي گوئيد بم و سميك الشماء اال نه 
اينكه آنوقتها به وجود مبارك كه مي گويند والي اخيك بعثت الروح االمين اتاكم اهللا ما لم يوت احداً من 

بكم يمسك السماء ان تقع علي االرض اال العالمين همين االن هست يكم فتح اهللا و بكم يختم همين حاال 
باذنه حاال االن كه بوجود بنده آسمان به زمين نيم ايستد كه االن شماخطاب مي كنيد اولتان آخرتان نور 

 هستيد همه تان چنين هستيد.
پس بنابراين برگرديم موضوع وحدت اوالً كل نظام تكامل را كه مي گوئيم تكامل آن وحدت و كثرت هست و 

به بخش كه مي گوئيد تا كار آميش در تكامل كل تعريف نشود و بخواهيد خدش ببريد از بقي حتمًا  نسبت
دچار غفلت مي شويد هيچ چيزي در دستگاه كفر نمي آيد كه به تكامل كل تنازع نداشته باشد، البته 

ين انسجام تا كجا اشخاصي را كه مي گوئيد براي كافر هست رابطه بين فرهنگشان و تكنولوژي شان بله ولي ا
مي رود جلو تا كلمه مرحله مي گوئيد يعني چه؟ مي گوئيد يعني اگر بخواهيم خط منحني تاريخي برايشان 
درست كنم حتماً بايد تئوريهايشان همديگر را نقض كنند حكومت هايشان بايد همديگر را به اضمحالل 
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دوباره كفر عكس العملي خودش را احياء كند بكشانند، مرحله بعد تكامل مرحله قبل نبايد باشد فرو بپاشد 

 برابر با ايمان ولي ايمان تكامل پيدا مي كند.
 اش خيلي روشن نيست س) اين تكه

 ج) اول اينكه ما با علي ابن ابيطالب قابل قياس نيستيم
س) كي مقايسه كرديم هروقت بخواهي يك را بزني سرش كه ديگر تكان نخورد ما كه مقايسه نكرديم اما 

 اجب انسان هاي ديگر اجماالً پذيرفته مي شود.و
 ج) انسان هاي ديرگهم بشرطي كه جزء مرزوق عندالرب نباشند 

 س) بهرحال شهداي بعدي ما با اين حساب مقدم تر مي شود
ج) نخير اين دقيقاً اشتباه هست منزلت حضرت ابولفضل العباس منزلت مرزوق بودن عندالرب در قضاي 

 الحسين هست. هيچ شهيدي نمي تواند جلوتر از اين بيافتد.حوائج الي اهللا من 
شهداي ما شهداي درجه يك خوب آنتيك، از او بهر نباشد اين ها توي حدت و كثرتي كه هستند كجايش 
هستند؟ كجا؟ مي گوييد اينها حول محور آقاي خميني مي گويم آقاي خميني اش كجا هست نسبتش به 

ر هست مي گويم يعني چه؟ مي گوئيد يعني به شفاعت ابولفضل نازل شد بر ابولفضل مي گوئيد خيلي پائين ت
آقاي خميني مي گويم يعني؟ مي گويم يعني حضرت آقاي خمين مي رفت كربال. بعد مي رفت خدمت باب 
الحوائج الي اهللا ابولفضل بابا الوائج الي الحسين الي اهللا تعالي آنجا التماس مي كرد، حضرت واسطه شدن در 

خويشان نزد حضرت ابا عبداهللا الي اهللا رحمتي نازل شد كه ولي عصرمأذون شد به حمايت ايشان پس  نزد
 توي انقالب ايران حضرت ابولفضل نقش دارد؟ بله كه نقش دارد بزرگترين نقش را دارد، واسطه شفاعت بود.

هست. وحدت و كثرت  شهداي ما مرزوق هستند ولي نه اينك آن رتبه فاصله شان با محور زمين تا آسمان
اجتماعي غير از و حدت و كثرت تاريخي هست، ابولفضل عليه السالم در وحدت و كثرت تاريخي حضور دارد 
حضور نزديك به محور، شهيد بهشتي نزديك به محور واليت اجتماعي هست نه واليت تاريخي بله ايشان 

باذان اهللا تبارك و تعالي، و لي حاال  مرزوق هستند نسبت به انقالب ايران حضور دارند در حل مشكالتش
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انقالب ايران يك قدم برويم باالتر يك انقالب ديگري آن طرف دنيا بشود حضور جناب بهشتي به همان اندازه 
هست كه در انقالب ايران بود؟نه. حضور ابولفضل چطور؟ هر انقالبي كه در هرجاي جهان پيدا بشود كه 

ور دارد هر انقالبي كه هرجاي تاريخ واقع بشود قبل از اسالم امم محورش معصوم هست ابولفضل آنجا حض
سابق علي ابن ابيطالب درش حضور دارد، انبياء به نبوت نمي رسيدند تا از خدا عهدي مي گرفتن از آنها چه 

ر چيزي را به اقرار به واليت نبي اكرم تا كجا تا وجود مبارك عضرت ولي عصر اين عهدي را كه ابنياء دادند د
امتشان تسليم مي شوند زمان ظهور حضرت ولي عصر، اين عهد كه شوخي نبوده كه، يعني ارواح انبياء 
گذشته ارواح روح مبارك حضرت موسي بن عمران عليه و علي نبينا صلوات اهللا نسبت به يهودي كه تابع و 

د و در زمان ظهور مخلص و مريد موسي باشند نه يهود ي كه مصنوعي باشند در زمان ظهور تسليم هستن
اسالم هر كدامشان خواستند كه حق را توجه كنند به موسي توجه كنند به صورت حقيق، موسي هدايشتان 
كردو به محمد الهم صلي علي محمد و آل محمد و روح مبارك حضرت موسي آنها را ترغيب كرد به تبعيت 

م دست نداشهت باشد كه امتش بروند از نبي اكرم و هكذا عيسي بن مريم اينجوري نيست كه عيسي بن مري
دنبال نبي اكرم يا فعاليت براي اين جهت نكند آن دسته از ااين امتش كه فاسق هستند، عيسي بن مريم 
زورش نمي رسد كه آنها را بياورد در خانه نبي اكرم، آنهايي كه افسق نباشند عيسي كمك مي كند به اينها 

ي گذاردشان واليتتي را كه ايمان آورده آن واليت در عالم دنيا هم به كه اينها بيايند و هدايت بشوند رها نم
حضورتان كه عرض كنم آثارش هست در عالم آخرت هم آثارش هست بعد برگرديم حاال ان سوالي را كه 

 داريد بفرمائيد.
ش س) سوال بعدي كه اششاهر كرديد آن بحثي كه واجب نظام كفري مي فرمائيد آن منسجم نيست يا انجام

 ادامه پيدا نمي كند.
ج) انجامش انسجام بهتي نيست يعني تكامل نيست انسجامي كه تكاملي نباشد از يك مرحله كه گذر مي 
كند به مرحله بعد شما در هر مرحله كمالي كه االن داريد نقص هم همراهش هست يعني نيازهاي معلوم مي 

ضايي كه طرح مي شود نيازهايي طرح مي شود و شود كه قبالً معلوم نبود چون اين فضا طرح نشده بد در ف
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در اين فضا نيازها، يعني نقص ها يعني احتياجات براي اينكه اينها ارضا بشود بايد شما يك قدم توي جهت 

 برويد باالتر توي جهت خودش
 س) توي جهت خودش

هت دوم را ج) توي جهت خودش توي جهت خودش كه بخواهد برود باالتر تئوري قبلي قدرت آمدن توي ج
 ندارد

 س) اين بايد ثابت شود
 ج) حاال اين مهم هست

 س) جريان عينيت ضد اين را نشان مي دهد
 ج) بله حاال اين را يك صحبتي مي كنيم

س) يعني اين فرمايشي كه شما مي فرمائيد ما مي بينيم كه غرب و دنياي كفر براي ريسدن به تعمتعات 
 يش رشد هرچه اسمش باشد پيمودهماديش سير به اصطالح كمال نه، سرباال

 ج) افزايش 
س) يعني امروز به تعبيري كه مي فرمائيد خود حضرت عالي با انواع شكلهاي مختلف از مسائل جنسي 

 متمتع مي شود از مسائل مثالً فرض كنيد كه رياستي متمع مي شود و اين رشد داشته هست 
 ج) افزايش كثرت

 مثالً داردس) نوع رياست نوع تلذذي كه امروز 
 ج) تنوع آن افزايش داشته 

 س) مرد آمريكايي دارد اين چيزي كه اوسفيان داشت اصال قابل مقايسه نيست
 ج تلذذ قابليت اضافه دارد به اصطالح 

رستش ماده كه پرستش هم به معناي خضوع مادي او هست ديگر يعني ١س) يعني در جهت تلذذ مادي و 
 به ميزان كه تلذذ 
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 بفرمائيد ج) خوب عنايت

 س) مي برد خاضع مي شود در مقابل ماده
ج) يك وقتي ميگوئيد كه حرض مرتباً افزايش پيدا م ي كند و ارضاء اين درست هست يك وقت مي گوئيد 
حرض و ارضاء مرتباً افزايش پيدا مي كند اين درست هست. يك وقت مي گوئيد كه اين وحدت جهت ارضاء 

 سابقتر مي شودمنشأ ايمان محكمتر به حرف عالم 
 س) يك بارديگر بفرمائيد منشأ را

ج) بله منشأ ايمان محكمتر به حرف عالم سابقتر، يك وقت مي گوئيد حرف عالم سابق را كامل مي كنند، مي 
گويم محور جهتي اش نقض نشده هست مي گويد ابدا محور جهتي اش سخت تر شده يك وقت مي گوئدي 

مي كند از عالم قبل اصل بنيانش شكسته مي شود مي گويند يعني چه؟ مي  اين باور همراه با تغييراتي را كه
گويم ديروز مؤمن بود كه بشر يا جامعه بر پايه دموكراسي اداره مي شود امروز يك نظري ديگر بايد بدهد 
ديروز مي گفت اختيار و انتخاب اصل در وحد تاجتماعي است امروز مي گويد تئوري انتخاب در عمل دچار 

 تي شده ايمان به حقوق بشر بايد تغيير پيدا بكند ايمان بيك نظريه جديد بايد بياوردمشكال
 س) آخر اين تغيير را كه مادر هر دو طرف مي بينيم روشن مي كنيم تغيير

ج) جهت يادمان نرود تغيير مالصدرا با اين بوده كه او نماز را رو به قبله مي خوانده ائمه اثناي عشر را قبول 
ن هم قبول دارم او بيك كتاب معتقد بود من هم به يك كتاب معتقد بودم، او مقنن يك گونه داشته م

استفاده مي كرد من در قانونش تغيير ايجاد مي كنم، مي گويم آن قانون پاسخ االن را در وحدت و كثرت 
 نمي دهد.

اد، مي گويم سوال بال مي گويم او مكانيزم براي اينكه چه جوري كارهاي مختلف را هماهنگ بكنيم نمي د
فاصله مي كنيد هردوي شماچه چيزي را مطلق مي دانيد؟مي گوئيم هردوي ما هم خداوندوهم علم نبي اكرم 
هم معصومين را مطلق مي ذانيم مي گويند هر دو توسل به چه كسي را منشأ نجات مي دانيد؟ مي گوئيم او 

ود مبارك حضرت صديقه طاهره ماهم همينطور، كه چهارصد سال پانصد سال قبل بود توسالتي دارد به وج
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مي بينيد خط اعتقادي را كه نگاه كنيم در قضيه نبوت از اول تاريخ تا حال نشكسته هست، رسول عوض شد 

 دين ديگري آمده ولي دين دوم نگفته و خدا را نپرستيد آتش را بپرستيد 
 را بكندس) آخر آنها كه در اين سمت امام ندارند كه بخواهند اين كار 

 ج) نه تمام تمام بكنيد مطالب را 
 س) ولي مي شود يك اشتراك هايي آن طرف پيدا كرد

ج) محور جهت اخالق هست حساسيت نازله اخالق هست در كل از اول آدم تا االن كه ما نشسته ايم 
مشان هم خدمتتان محور اخالق انبياء يكي هست دو نشده هست محور اخالق تابعيين آنها علما و حمله علو

يكي هست يك عالم نداريد كه لقبش عالم شيعه باشد دعوت كرده باشد به آن چجيزي كه آدم ابالبشر يا نوح 
يا ابراهيم يا موسي يا عيسي يا وجود مبارك نبي اكرم گفته هست يك عالم نداريد ولي علماء آنها محور 

ود قيدش را مثل موضوع وحدت هست اخالق اخالق را نمي توانند واحد ذكر كنند، اخالق اجتماعي، يادتان نر
محور اخالقي واحد برآنها محال هست نمي تواند اگر محال باشد تنازلع آفريب نباشد تنازع در اينجا به قواي 
نفس هست يعني فسق يعني خروج آنوقت بعد مي گوئيد اين خارج شدن مطلق نيست، سربزنگاه كه مي 

عني چه؟ يعني فالني با فالني بدهست فحش مي دهد اوقاتشان رسد وحدت پيدا مي كند البته مي گويم ي
تلخ هست روز عاشورا همديگر را ديدند داشتند سينه مي زدند انها توي هيئت آنها تو يك هيئت ديگر، 

 نسبت به هم قلبشان نرم شده توي مكه همديگر را ديدند دارند طواف مي كنند از هم حالليت طلبيدند.
نماز خوانده طلب مغفرت كرده به سقف كه مي رسد محور را اخالقي انجام اصل مي  پشت مرده او رفته اين

شود انها يادمان نرود اخالق نظامشان محور واحد نمي تواند داشته باشد اخالق نظام، نه اخالق فرد، بعد به 
باشد امروز اخالق فرد مي رسيم يعني عشق ورزيشان به واليت اجتماعي شا تكامل تاريخي نمي تواند داشته 

 نظام استبداد لوله ها را قبول دارند و اين را منشأ غرور ملي فرانسه مي دانند. 
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فردا مي شود دموكراسي ان مي رود امروز دموكراسي را قبول دارند فردا در دموكراسي ترديد مي كنند، اين 

گوئيد آقا واليت تاريخي چه كه ولي شان را ولي تاريخي براي خودش قائل باشند اصالً نيستند، شما به كفار ب
 كسي را قبلو داريد مي گويند كا ما به واليت تاريخي نداريم هركس بتواند بيشتر براي خودش برايمان بياورد.

مي گويد هركس چه كسي هست كدام آدم هست مي گويد حاال هر فكري مي گويد كدام فكر براي شما 
ها من قرار شجره ااحسنيت من فوق االرض و شجره خوش بياورد؟ ميگويد فكرها عوض مي شود مرتباً مال

 خبيثته اجتمثت من فوق االرض مالها من قرار 
 س) يعني براي آنها هم آيه قرآن مي خوانيد كه قبول كنند

 ج) نه آنها اضطرابشان جوري هست كه االن ود نارند ود ندارند يعني چي؟
 س) اعتقاديش را من قبول ندارم.

اش نه دارم خارجي اش را عرض مي كنم ود ندارد درعينيت اين كلمه را كه دارم عرض ج) نه ابداً در خارجي 
 مي كنم اين آخرين قسمت بحث هست روي آن دقت بكنيد تا هفته آينده

ود اساس كليه التذاذات هست. بنودش حتماً اضطراب هست. يعني چه؟ يعني شما خوب عنايت كنيد، شما 
توت فرنگي هم دوست مي داريد طرف دوست شما شيء هستو طرف  شربت آناناس دوست مي داريد، شربت

عشق شما شيء هست سفارش مي دهيد مي كارند، شيره اش را مي گيريد شربت درست مي كنند مي آورند 
تناول مي فرمائيد چشائيتان را نوازش مي دهيد، اين را قائل برايش نيستيد كه اين هم محبت به شما دارد، 

در اينجا صفر هست، شما داريد از اين لذت مي بريد ولي لذت از ود نيست لذت از رابطه متقابل محبت 
 محبت نيست لذتتان شبيه لذت كسي هست كه بخود ارضائي دست مي زند. 

داريد نفس را ارضاء مي كنيد بوسيله قوت خود نفس قوت نفس چه چيزي بود؟ اينك آناناس كاشت بعد 
كه لذت خودارضايي جنسي دارد مي برد. اين لذت محالهست  شيره گرفت بعد خود اين عين كسي هست

اضطراب نياورد نمي شود. اينكه نمي تواند پناه ببرد به اينكه چه جوري پناه ببرد به اين كه مقهور اراده اين 
هست تكيه گاه كه نمي تواند باشد كه شما به چيزي كه مقهورتان هست نمي شود كه پناه ببردي، پناه يعي 
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ن تولي جستن وواليت پذيرفتنمال دوتا آدمي هست كه متصرف هستند، محبت در اروپا و دراروپا تولي جست

 و در دنياي غرب وجود ندارد، خود ارضايي را اجتماعي هست. خود پرستي است.
خود پرستي و انانيت لذت دارد ولي ابتهاج نارد لذتش معذرت مي خواهم با اين تعبير عرض كنم سگ دوي 

سگ هم بستر مي شود با سگ هاي ديگر ولي كه مي تواند معناي محبت را درك بكند مثل مي زند مثل 
حيوانات روبروي هم هستند، آنها كه نمي توانند اعتماد كه نمي شود كه در آنها پيدا بشود كه زندگي در آنها 

ت اراده كه نمي اعتماد نباشد، پناه گرفتن و پناه دادن نباشد وحدت كه درآن محال هست بوجو بيايدو وحد
شد بوجود بيايد اراده از سنخ تركيبات شيميايي نيست كه شما بگوئيد تركيبات شيميايي افزايش پيدا كرده 
پس اينها خوش تر هستند آنها كه خيلي بدبختند خدا مي داند خدا م يداند من نم يخواهم حاال كسي قبول 

 خوش تر مي دانم.بكند توي بحث ولكن من حتما خودم را از همه اروپائيان 
خود را از همه ثروتمنداني كه به صرف اراده شان ممكن است من كلي قرض داشته باشم ولي قرض دارم 
خوش، آنها مال دارند ناخوش، من قرض دارم و غني و آنها مال دارند و فقير، ودپ در آنجا حختي بين مادر و 

ات كه مرتبه اين هست كه اينها پرستشان فرزند نيست. اين چيزي كه حتي خوي حيوانات هست توي حيوان
پرستش حيواني هست حيوان با بچه اش رابطه دوستي دارد، محبت دارد، ولي بچه غربي مادرش را هوس 
ران مي داند و خودش را ثمره هوس راني مادرش و نسبت به مادرش اوقاتش تلخ هست، اعتماد اصالً وجود 

ارد. واليت وجود ندارد يعني عهده پذيري و عهد سپاري بر اساس ندارد حب اصالً وجود ندارد، تولي وجود ند
نمي شود در آنجا وجود داشته باشد آنجا هر مرئوسي حاضر هست به نسبتبه باالتر تازه ژاپني ها كه به 
اصطالح يك نوع عقيده مذهبي دارند ما در بحث مديريت ژاپن و بحران آينده اش كه پيش بيني مي كنيم 

براي اقاي مرعشي گفتيم برد براي آنجا گفتيم آنجا چون تعريفشان از توحيد تعريف كاملي  توي بحثي را كه
مثل انبياء نيست، محال هست منشأ جهت بشود، توي مراحل تكامل مي شكند نه اجتهاد را مي تواند بپذيرد 

ذيرد كه تنسك خاي و نه تكامل را در اعتقاد مي تواند بپذيرد تشكل به اصطالح درويسي خاص را مي تواند بپ
 مي شكند توي مرحله تكامل نيست بر گرديم.
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ارضا نياز و تكامل را براي وحدت وقتي موضوعش را قرار بدهيم مجبور هستيد تمايالت اجتماعي را اساس 
قدرت بدانيد و تمايالت اجتماعي وقتي مي تواند در جهت واحد منش. انجام بشود كه ود ومحبت آن قابليت 

اشد. ود براي كسي كه مرتباً ايدئولوژيش را تغير مي دهد نمي تواند همچنين ايماني را بياورد تفسير داشتهب 
و خاصه اينكه تازه ايدئولوژيش را كه تغيير مي دهد مطمعرا مقصد راهمين چيزي معرفي مي كن كه سرش 

 تراع هست.
چيزي را كه شما مي گوئيد دارند يعني رقابت را اصل قرار مي دهد و لذا اروپا در اينكه دست بكشند از ان 

خيلي اماده هستند، ما يك ذره زبان سخن گفتند با انها را پيدا كنيم، پاسخ سواالتشان را بدهيم آنها موج 
موج مي آيند اين طرف و دست مي كشند ازآن كار ما آنچه را كه در خارج درباره آنها ادعا داريم و حاضريم 

اعي آنها تكامل پذيري نيست يعني مثل روش انبياء نيست، بايد اخالق ثابت بكنيم اينكه محوراخالق اجتم
نسبي تغيير بكند، پشت سر تعريف نيازها، اخالقي كه پشت سر نياز باشد، نه امام نياز باشد هرگز اخالق 
هماهنگ كننده نيست در خاطر شريفتان اين را يادداشت بفرمائيد اخالق اگر پشت سر نياز قرار گرفت 

ت بتواند هماهنگ بكد اخالق بايد جلوي نياز قرار بگيرد امام نياز باشد يعني تعريف اينكه چه مي متمتع هس
خواهم و به چه نياز دارم بايد از اخالق برخيزد نه اينكه نياز تكليف بكند و تحريك بكند كه چه چيزي را به 

ورد اراده ها را به هم منسجم بكند، پسند تحريكات خارجي اگر اصل شد كه نمي شد كه اين ود اراده ها را بيا
اراده كه سر نيازها با هم در مي اندازند اراده ها اگر مقصدشان قرار گرفت نياز ها كه دراانداختن با همديگر 

 اصل مي شود.
س) حاج آقا از جهت كلمات يم شود يك مشابهاتي پيدا كرد، يعني اصل اعتقادش را كه قبول داريم يعني 

 يم اين تعارض كه در ذهن هستمي خواهيم جمع كن
ج) ببينيد ما اين ت عراض را دو سطح داريم االن مي دانيد كه من بالمره توي سطح فلسفي اش بحث نكردم 

ـ اگر بخواهد كامل بشود حتماً بايد به دوري ١به دليل مان اشاره اين كه اول كردم يعني اينكه ما بگوئيم كه 
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كامل نمي شود چه جوري آنها اصالً ما و ارد آن بحث نشديم خيلي متعلق برسند اگر برايش ايجاد نشود 

 خيلي معذرت مي خواهم عفو مي فرمائيد با اين تعبير بازاريش كرديم.
آورديم مطلب را توي عينيت ملموس، مي گوئيم آنجا محسبت نيست اگر محبت نباشد هرگونه التذاذي 

ي نفس به نفس هست، ارضاي نفس به نفس ايجاد التذاذي هست كه از نانيت بر مي خيزد و معناي ارضا
اضطراب مي كن اتكاء ايجاد نمي كند، چون آدم خودش را مطلق كه نمي كند كه هيچ كس كه نمي تواند 

الي ركن الوسيق تكيه چه ركني كه بتواند به  ١١خودش را مطلق بداند كه وقتي خودش را مطلق نمي داند 
يگر چيزي باقي نمي ماند برايش كه بنده براي خودم فرض خطاء قائل صاطالح اعتماد بكد ه نداشته باشد د

مي شوم ولي از آن طرف اتكاء به مواليي قائل هستم كه قائم كه موالي ما كه بلند بشويم سالم به او بكنيم 
مي شنود جواب مي دهد، لطف دارد به اصطالح دستمان جايي بند هست او كه دستش جايي بند نيست چرا 

ز او برداشته بشود او كه معناي ود و واليت را نمي تواند داشته باشد به اب و نان و اينا مي شود آدم اضطراب ا
پنها ببرد اينكه مصنوع من هست من كه خودم را حاكم مي دانم بردرس كردن يك كاغذي ر لوله بكنم بعد 

 بگويم به اين كاغذ لوله كرده تكيه بكنم.
ن بنابراين جرم مي شود و مرتباً اراده من با اراده شما روبروهست در اين كه محال ممكن است كه خوب م

آنجا محال است اخالق اجتماعي پيدا بشود كلمه اخالق اجتماعي يعني يك نظام واليتي كه من بتوانم به آن 
تكيه كنم در جامعه، حقو باطل گاهي هست مي گوئيد سرزور و رزي مي رسيم آنجايي كه مرز زور دوتايمان 

ت، اين يعني حق مي گويم اين معنايش اين هست كه وقت زور من بيشتر شد پاره كنم بگويم يك قدم هس
جلوتر، اينكه معناي حق نداد كه يك وقتي هست كه مي گويند شما تولي داريد به كسي كه او گفتند حق 

 اينجاست شما به دليل قبول مي كنيد مي گويم درست شده 
 مي گذاريد معنايش اين است بسته مي شود بحث س) خوب حضرت عالي اينجا دست 

 ج) يعني دين
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س) يعني از روز اولش پذيرفتم آنها در دنيا مي رود كردن همه چيز را وفاق ماده را واقعاً قبول ندارند همه 
اين حرفها را توي آن مي توان ديد اما حاال بحث اين است كه گوي بحث آورديم كه باالخره ما اين دومجوعه 

مجموعه ايي كه معتقد هست به خدا و واليت الهي واليت معصومين و مجموعه متمسك هست به  داريم
 ماديان، مي گفتند 

ج) ببينيد اين دقيقاً مقل اينكه گفتم با ترب نقلي مي خواهيد با شاه بجنگيد، شاه كادر نظام ويژه، مخصوص 
ت، تعداد تانك هايش اين قدر هست دربارش اين قدر تعداد هست تعداد نظامي ها و لشكرش اين قدر هس

تعداد اسلحه هايش اين قدر هست شما با كالنتريش هم نمي توانيد بجنگير كالنتري اش هم مي آيد 
بزرگترين رهبر مذهبي شما چهار نفر مي آيند با اسلحه برمي دارند مي برند. زوردستانشان هست اسلحه وا 

شهريور با چه چيزي مي خواهيد بجنگيد ما گفتيم  ١٧دان مي كنند يك مرتبه هزار نفر را مي كشند توي مي
با ارواح وقتي تغيير بكند آنها پوك هستند هيچ چيزي توي آنها نيست حاال هم در اينجا عرض مي كنيم آقا 

 جان اينها نمي تواند اينها ارواح را به صورت تكاملي رهبريش را بدست بگيرند
 ن شده اما اين دومي را نمي پذيرند چون هنوز نشدهس) حاال انقالب را از شما مي پذيرند چو

ج) تا يعني مي گوئيد وقتي كه آنها فروريختن وقتي شيره را خورديم شهادت مي دهيم شيرين هست 
 بفرمائيد بايد بشود تبيين كنيم

ي ج) بحث هي ما تبيين چيزهاي گذشته را مي توانيم بكنيم ها مي تانيم بگوئيم آرمانها اخالقهاي اجتماع
گذشته كافر زير وزبر شده نظام و تمدشان به دنبالش عوض شده هست شما مي گويد حرص آن بيشتر شده 
مي گويم چه كسي گفته حرصش بيشتر نمي وشد مي گوئيد تعدد و تنوعش بيشتر شده حرص هم بيشتر 

ناي شده خوب مگر ما گفتيم نمي شود معناي وحدت نظام نشد كه معناي بهم پيوستگي كه نشدكه مع
پيوستگي تكاملي كه نشد كه مي گويي خيلي صنعت دارند مي گويم مگر كسي گفت صنعت نداشته باشند 
مي گويم همه چيزيش با همديگر مي خواند مي گويم در مرحله توي مراحل قبلي ه توي دوره فرعونها توي 

 مراحلي همه چيزشان با همديگر مي خواند
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 زمان فرعون هست ج) بهرحال اين خواندن بيشتر از خواندن

 مي بايد بيشتر باشد مي گوئيد بيشتر هست مثل حرص بيشتر
 س) در زمان فرعون نيامدن نظام حقوقي

 ج) عيبي ندارد هيچ عيبي ندارد و كلن آيا ايمانشان را مي تواند بصورت 
 س) يعني مفهوم درون مستت بودن درون چه جوري بخواهيم 

 ج) انتزاع 
نيست اينكه همين تعبيري كه مي فرماييد اين اگر فرصت بكند همه چيز اورا س) اينكه دلهايشان با هم 

 چون منفعت شخصي اش هست به طرف خودش مي كشد
 ج) يعني وحدت اراده اجتماعي نيست

س) آن تعبيري هم كه مي فرمائيد ود و محبت نيست درست هست با آن ديدي كه شما از محبت داريد و 
در آنجا هم خبري نيست يعني آنها اني نيستند كه ما هستيم ما خشوبختي و تعريفي كه از محبت مي كنيد 

فالح را در اين مي بينيم آنها آن خوشبختي و آن آسايش و فالح را ندارد اما او يك پيوند دارد كه با هم يك 
 جامعه درست كرده و اي جامعه اش با هم منسجم شده اين پيوند را نمي گذاريم ود مد مثالً هرچه 

چه مي دانم چند  ٣الي  ٢٠ج) نه ماسوالي داريم نه اينكه شوروي مي پاشد از هم و يك مرتبه مي شود فرضاً 
 تا كشور شد مي شود كشورهاي متعدد اين مال چه چيزي هست

 س) عوامل مختلفي دارد
ن بشود كه ج) نه ببينيد اين عوامل مختلفي دارد مهمترين مطلبي كه داريم اينكه وحدت اخالقي كه منشأ اي

 انسجام اين افراد را حفظ كند وجود نداشته 
س) بسيار خوب يعني اين پيوند الزم براي حفظ آن به تعبيري حضرت عالي ود كه نيست مدي كه بتواند آن 

 را حفظ كند نيست.ج) نه نه چرا آن ود از بين مي رود؟
 س به همان دليل كه جوامع اسالمي كه نمي توانيد ببينيد؟
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 فرقش همين استج) 

 س) ميزان چبي كه الزمه آن هست كمتر مي شود اينجا بيشتر مي شود
ج) نه نه ببينيد شما هزار سال گذشته بيش از هزار سال مي گويند توي مسلمين بوسني هرزگوين گفتند اهللا 

ه مي كنيد اكبر جنگيدند، شما اينجا گريه مي كنيد وحدت اخالقي شما پيوندي بين شما و آنها داده كه گري
 ولكن چچن اگر بكشد ولي اگر 

 س) قبول مي كنم آنها يك آرمانها مشتركي دارند
 ج) نه نه آرمانهايي را

 س) وسالهاي مختلف هم كه مي گذرد با هم فاصله مي گيرند اينها را به هم ربط مي دهند 
 ج) از هم نمي پاشند

 دولت اسالم هست از هم مي پاشد  حجه االسالم نصرتي: بعد از يك مدتي زماني دولت عثماني هم
ج) نه دولت عثماني كه از هم مي پاشد بوسيله تخلفش از اين نظام اخالقي هست نه حضورش در نظام 
اخالقي، فاسقي كه برايش محبت ديگر بي معنا مي شد بدليل فسق او هست نه به دليل معرفت آنكه 

رداند آدم فاسق است نه اينكه مكتب مشا در معرفتش بيشتر هست محبت او شديدتر هست آنكه رو بر مي گ
آن جا شكست خورده گفتند يك كسي گفت كه اصاله عمود الدين گفت بله گفت كه خوب اين نمازي كه 
عمود دين شما هست به يك باري مي شكد گفت نماز كه نمي شكند نماز كه سرجاي خودش هست شما 

نماز دارد نماز كه نمي شكند نماز عمود هست براي شايستگي براي اينك مصلي باشي مي شكند، چه ربط به 
هردين براي هر اعتقادي كه بخواهد واقع بشود ارتباط با خدا ركن در آن هست.شايستگي شما براي حالت 

 نمازگذار از بين مي رودچون نماز طاهر دارد.
اعي ركن حاال من مي خواهم عرض كنم بهرحال رد و محبت اساس واليت اجتماعي هست، واليت اجتم

هست در تكامل جهت، تكامل جهت چه چيزي؟ وحدت، مي گوئيد مسلمين مي شود كه دست از اين تكامل 
بردارند مي گوئيم مگر بنابود كه اگر دست بردارند به اصطالح گفت كه مشتق حقيقت من تبلس قضاء عنه 
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ي هم كه فاسق مي شو اثر المبداؤء هست يعني بگوئيم چون اينها يك روزي مسلمان بود به اصطالح آن روز

فسق پيدا نمي شود فسق اثر هر وقت پيدا شد وحدت اجتماعي شان از بين مي رود تا زماني كه وحدت 
تاوقتي كه در جهت انبياء هستند وحدت اجتماعي دارند بشكدن اين وحدت ندارند حاال اگر داشته باشند 

 تكامل وحدت و كثرت پيدا مي كند يعني چه؟
افزايش پيدا مي كند شدت ايثار افزايش مي كند قدرت همدلي، همفكري، همكاري يعني شدت محبت 

اجتماعي باال مي رود اين مطلب يك تبعيت هست كه حتماً بايد كثرت افزايش پيدا كند در موجود متغير 
 وحده نظام و تولي و اليت هم افزايش پيدا كند، تا كمال براي نظام حاصل بشد، كمال براي آن وحدت پيدا

بشود در نظام كاملتر شما حضورتان چه جوري هست كار آمدتر هست پس بنابراين آن سوالي را كه اول 
فرموديد كه وحدت و كثرت شدت ارتباط هست ما اعطاء بله اين اعطاء اعطاء مي شود بيشتر چه زماني؟ 

؟ كارامدي بيشتر وقتي كه شما ول محور بندگي خدا راسخ باشيد چه چيزي اعطا مي شود؟ بيشتر چه زماني
به جامعه تان كه آن كارامدي بيشتر به جامعه متناسب با قرب بيشتر هست اگر وحدت جه را حفظ كرده 

 باشيد اگر اخالق تكاملي حاكم باشد بنظر بنده 
 حجه االسالم نصرتي؟ آمادگي هاي مقطعي ديگر اينجا

 ج) مقطعي آنجا مي دانيد كه معنايش اين است
 ا بردند تي نظام؟س) مقطعي را حاج آق

ج) نه ببينيد حسين مقطع هم كه داريد كه مي گوئيد هستند مي گويم دلهايشا با هم نيستند دلهايشان 
نيستند يعني محبت ندارند يعني تولي وواليت ندارند يعني تكليه به ندارند، كسي كه تكيه گاه نداشه باشد 

 زير پايش سست هست ديگر
 مؤمن و كافر در نظر بگيريم اين لشكر كافر اگرس) يعني اگر كه ما دو لشكر از 

ج) خوفاً و طمعاً براي دنيا مثالً مي جنگد او همين كه براي دنيايش بخطر بيافتد ديگر خوف و طمع مادي 
 نباشد در روهست.
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س) خوب حاال اگر كم اين تعداشان بيشتر شد و تيو فرماندهي منسجم شدند و به اصطالح رعايت چيزهايي 

 منضبط شدند آنوقت غلبه كردند بر لشكر مؤمن را كردند
ج) خوب حاال اين فرقش همين حاال فرق همين جاست عنايت بفرماييد آنكه تكاملي نيست اگر دور هم جمع 
بشود ناپلئون بخواهد بجنگد نه اينكه ناپلئون نمي تودن صف آرايي بكند نه اينكه نمي تواند اصالً بجنگد ولي 

دارد بايد منتظر اين باشد كه ملتش بر عليه اش بجنگند بكشند اورا راه و رويه اش را ناپلئون بناء تاريخي ن
عوض كنند، ولي مسلمين حاال شكست خورند پره شدند پس فردا جمع شدند دوباره همين راه و همان روش 

د فكري قبلي، يعني همان جهت گيري قبلي را دوباره درش هستند خوب عنايت كنيد اينكه شما مي گوئي
اينها  ١٠خوب عنايت بفرمائيد اين نكته اين كه دارم عرض مي كنم نكته ظريفي هست اينكه مي گويند اگر 
برابر  ١٠بر صد نفر آنها غلبه مي كنند معنايش اني است كه مي گوئيد وزن مخصوص مقاومت ملكوتي ايها 

شان اينقدر زياد شد كه جاي آنها هست اين همان بودن معناي ود هست شما مي گوئيد كه اگر آنها تعداد
وزن مخصوص را گرفت مي گويم عيبي ندارد جاي وزن مخصوص را مي گيرد اينها را از بين مي برد ولي 

 خودش باقي ماندني نيست.
 س) يعني انجامشان حتماً بايد تاريخي باشد

باشد صدهابارهم ج) يعني انجام اگر تاريخي نباشد حتماً در معرض زوال و شكست هست انجام اگر ترايخي 
 كه اره شود دوباره جمع مي شود

 س) اين صاالً اسمش انجام نيست يا نه انجام هست منتهي انجام نسبي هست
ج) نه مااورا وحدت برايش قائل نيستيم چون باطناً اينها باهم دشمن هستند اينها فعال خوف و طمع مادي 
اينها را به هم تكيه به مدادند اين آقاي ناپلئون همين كه معاونش اگر دست پيدا كند يك شب مهلتس نمي 

وي اين قاعده مند شدن گير دهد تا صبح نمي خواهد سربه تنش باشد دلش مي خواهد كه او رئيس باشد. ت
هست مجبور هست فعالً بند پرورش نه اينكه آرزو دارد بقايش را تو كلي سطوح شادشان مي خواهد اگر بتاند 
پا بگذارند پيش پاي ريقشان بخورد زمين خودشان صندلي اورا سوار شوند حاال. 



 
  

 فلسفه حكومت
  
  

 ١٤جلسه: 
 
 

حجت االسالم والمسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم... بحث ما در باب اين بود كه ما چگونه       
كند. فرض  توانيم به كار كفار تكامل بگوئيم؟ با حفظ اينكه تنوع كارآمدي آنها گسترش و، توسعه پيدا مي نمي

اي اگر زور،  ، مثالً اگر در يك مجموعهكنيد كه انسجام يك مجموعه به قدرت جاذبه آن ميدانهاي انرژي باشد
تر كرده و ميزان قدرت و  تر، محكمتر و پيوسته انرژي، و قدرت اين توليد جاذبه، اعضاء را به همديگر منسجم

مقاومت مجموعه مثالً بيشتر بشود، ولي اگر اين مجموعه در حال تجزيه شدن، پوسيدن و از دست دادن 
تنش و كشش آن و نقطه پاره شدن اين مجموعه خيلي زودتر پيدا  مقاومت باشد، مقاومت، قدرت نقطه

شكند. براي جامعه هم شما همين فرض را بكنيد، بگوئيد اگر تمايالت  شود، يعني برابر عوامل مختلف مي مي
از كلمه ارضاء نيازهاي فردي در آمد و موضوع تمايالت نياز اجتماعي شد، تمايالت اجتماعي نسبت به 

اعي، يعني براي آدم دو نوع ميل قائل شويد، دو نوع لذت قائل شويد، يك لذت از گذشتن، اجتمموضوعات 
فدا شدن و فاني شدن، يك لذت هم از خود محور بودن، ارضاء شدن. ارضاء اولي به اعدامش است، ممكن 

 ه نيست! گون پوسد و ديگري بگويد خير، اين اي كه افرادش اعدام خودشان بشوند مي است كسي بگويد جامعه
پوسد. اگر بدليل اضطرار آدم براي كل كار كند،  اگر مصلحت عضو با مصلحت كل درگير باشد بدانيد مي

گويد چرا مصلحت نظام را  گويد دوستم در گروگان آنها است. مي روي خانه دشمن؟ مي گويند چرا مي مي
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پول است، دوستم ارضاء نفس خودم خواهم پول بگيرم، ارضاء دوستم  گويد براي اينكه مي كني؟ مي رعايت مي

 هست.
پاشد معناي از هم پاشيدگي اين نيست كه جامعه تشكيل نشود، نظام بوجود نيايد،  اين جامعه حتماً از هم مي

ها بايد عوض  ها و رويه همكاري نشود، كه آن جامعه بايد در استمرار تاريخي مرتباً عوض شود. مرتباً شيوه
شود. دغدغه و اضطراب در كنه اين جامعه وجود دارد،  علت ثبات نمي شود، شود و هرچه هم عوض مي

ي كه او را از منزلت  ، هركس سعي دارد ديگري را بفريبد ولي نه بگونه»تحسبهم جميعاً و قلوبهم شتي«
اجتماعي تضعيف كند. حرص و حسد علت همكاري است ولي چه نوع همكاري؟ همكاري كه مطلقاً از محبت 

كند. حاضر است همه چيز را در هر سطحي كه متناسب باشد فداء كند. همه  ضطراراً همكاري مياباء دارد و ا
چيز چه چيزي را فدا كند؟ همه چيزي را كه مقوله شرافت، كرامت و صيانت باشد. براي چه چيزي فدا كند؟ 

سبت به خود به براي به دست آوردن قدرت، اطالع، ثروت، براي حاكميت، براي استئثار، طلب ايثار غير ن
اي ايثار ابداً استئثار عبارت االخري عبارت مصطلح استعمار است. نهايت در  صورت قهري. ولي دريغ از ذره

شود.استئثار دارد، طلب ايثار غير يعني  شود لقب استئثار ذكر مي كالم منصوب به مولي الموحدين نقل مي
خواهد [طرف را تحت فشار] بگذارد تا او را مضطّر  چه؟ يعني قبول دارد كه [فالن حق] حق غير است، اما مي

داند و  بشود و از حق خود بگذرد. براي او گذشتن صرف كند نه اينكه گذشتن را يك مقوله ارزشي مي
 خواهد او با ارزش تراز خودش باشد. براي او ارضاء ارزش است نه ايثار،  مي

ي هست كه ارضاءها اگر به استئثار كشيد، يعني خواهد خودش حد اكثر ارضاء را پيدا كند و طبيع لذا مي
شكند. توضيح بيشتر  هركس به حق خودش قانع نبود، اين اخالق، اخالق تنازع است، تمايل اجتماعي را مي

در مورد تمايل اجتماعي، يعني ميل به وجود هويت كل. انسان هويت خودش را در هويت كل ببيند. يعني 
گويند  ال در سطح نازل دنيائي آن اين قوم، اين ملت قدرتمند باشد. ميبگويد اين مكتب قدرتمند باشد ح

داند؛ يك خانه شخصي براي خودش قائل است، يك خانه دوم كه آن شركتي  مسايل خودش را سه سطح مي
گويند هميشه منافع شركت را تابع منافع ژاپن  كند، يك خانه سوم هم ژاپن است. مي است كه در آن كار مي
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ها باهم توجيه شده هست البته مادامي كه به سقف آسيب زدن به منافع ژاپن  يعني رقابت شركتبيند،  مي

نينجامد. آنجا مرز ايستادن هست. منشأ منافع ژاپن حاكم هست. منافع شركت هم برمنافع خانه حاكم هست. 
د، ولو اضطراراً شو يعني هر ژاپني اين ادراك را پيدا كرده است كه اگر هويت جمعي نپذيرد تكه تكه مي

خودش را به اين هويت بسپارد ولو ايثار باطني نباشد، اضطرار عيني باشد. اين انسجام نسبي و توسعه نسبي 
گوئيد اين ميل ولو از  گوئيم اين ميل چه ميلي است؟ مي گوئيم تمايل اجتماعي، مي آورد. مي مديريت را مي

گوئيد اين تمايل اجتماعي مبداء حب است يا نه؟  اند مي د روي ادراك اضطراري منفعت كل را مقدم مي
گويم  شود؟ مي گوئيد چرا؟ مگر موضوع آن دنيايي باشد چه مي گويم چون موضوع آن دنيا است، نه! مي مي

نهايت نيست، محدوديت منابع و محدوديت قدرت  دنيا محل تنازع هست. دنيا كه از نظر قدرت ارضاء بي
مصرف محدود شود. حال اگر من به كل تخصيص دادم به اين معناست كه از كند كه قدرت  توليد، ايجاب مي

گذرم، براي دنياست يا براي آخرت؟  تخصيص خود بگذرم حال از اين تخصيص كه نسبت به خودم مي
را جمع جمع   شود. چون نتوانستيم آن اضطراراً واقع مي» ترك الدنيا لدنيا«گويم  گوئيد براي دنياست. مي مي

نفع كوچكتر را فداي نفع بزرگتر كرديم. ولي مرغوب و مطلوب و مالئم با طبع و منشأ لذت نيست.  كنيم، يك
شود يا اينكه ستون دوم هم كه ببرد،  داند آيا به همين ستون ختم مي چرا؟ چون دغدغه دارد، براي اينكه نمي

 دوباره بايد همين كار را بكند. 
وضوعي قرار گرفت كه تنازع و محدوديت ذاتي آن باشد، اگر تنازع گوئيم هرگاه هدف توسعه م بنابراين ما مي

شود؟ وقتي كه محدوديت ذاتي آن باشد.  ذاتي آن شد، منشأ كرامت نفس نيست. چه موقع تنازع ذاتي آن مي
وقتي محدوديت باشد، [طبيعي است كه] اين مشكالت را دارد. ولكن منافعي را كه حاال اسم آن را بگذاريد 

شو با مدلهاي  كنيد. يعني دين را مي قعي و يا حقيقي [به هر حال] حسب درجاتي را كه نگاه ميتخيلي، وا
ها  شود حس را در ارزيابي و تصديق كردن حسي ارزيابي كرد و گفت تخيلي اصل قرار نداد دين است، مي

ديد نگاه كن.  گرايي نباشد، با آن گفت كه نه، با مدلي كه حس را هم به حساب بياورد ولي مطلق در حس
گويد اصالً  گويد حس و عالم محسوس به تبع عالم حقيقت هست مي بگويي نه واقعي است. با آنجايي كه مي
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حقايق آخرت كه نقل توهم نسيت، نقل واقعيت نيست، وقوع حقيقت به تبع آن است. ما [اصالً] در اين عالم 

گوئيد از ديد عالم حقايق كه عالم  اشد.بعد ميناسوت وقوعي نداريم بدون اينكه تابع آن حقيقت هاي عالم ب
 تواند ما به النزاع باشد. آخرت نمي

خواهيم بگوئيم اگر بخواهد معناي ارزش و انگيزه تكامل پيدا كند  آوريم؟ مي حال چرا داريم اين دالئل را مي
خالق باشد، اخالق به يعني اخالق دنبال تكنيك نباشد، اخالق جلو باشد، امام تكنيك باشد، ارضاء متأخر از ا

ارضاء تعريف نشود، اگر اخالق به ارضاء تعريف نشود، حتماً در معناي كرامت وصيانت انسان حب واقع 
شود. حال اگر ما گفتيم تكامل  شود. اگر اخالق، مؤخر از تكنولوژي و ارضاء باشد، حتماً حب برداشته مي مي

گوئيد كه  كه وحدت و كثرت والسالم! گاهي هم مي گوئيد تاريخ، فقط وحدت و كثرت نيست، گاهي شما مي
وحدت و كثرت كه ما نگفتيم و السالم، بعد آن هم گفتيم زمان و مكان، بعد آن هم گفتيم اختيار و آگاهي. 
اگر گفتيد كه وحدت و كثرت يكي از مقومات تعريف توسعه است. تكاملي كه بخواهد در تنوع مووضعات پيدا 

خواهد پيدا كند، حسب مرحله تاريخي اين مطلب قسمت دومي و سومي هم دارد.  كند و كار آمدي كه مي
(خوب عنايت بفرمائيد به اين مطلب) حضور اراده در مجموعه، يعني پذيرش تمايالت سياسي اسالمي. يعني 

اليت ي غير در تولي و و ي غير در همه كارها باشد. اين حضور اراده كنم حضور اراده من قدرت را كه توزيع مي
از آن كه مبتني بر محبت باشد، يعني اخالق در جهت الهي واقع شده باشد، يعني   شود. در شكلي كه پيدا مي

 ها كه مبدأ انگيزش فرد هست،  مقدم بر تكنولوژي واقع شده باشد. يعني نظام حساسيت
صلحت كل است و ها الهي شده، ميل آن به م به تبع اختيارش كه تولي نسبت به آخرت كرده است، حساسيت

تواند قيد بزند،  بيند، منافع خودش را در عالم محدود، به خاطر عالم نامحدود مي خودش را فاني در كل مي
شود، واليتش واليتي است كه  تواند به عنوان پايه اخالق بشناسد، به نسبت از حرص جدا مي ايثار را هم مي

گويم به نسبتي ـ  يت مولي الموحدين تولي دارد. ميگوئيد به وال كند، مي حرص و حسد و بخل را تضعيف مي
علي ولكل مأموم «گويم مطلقا ـ اين تولي پيدا شده باشد، ايثار هم به همان نسبت پيدا شده است.  كه نمي



 ···························································································································································  ٢٥٥ 
به نسبتي كه اين تولي علوي نباشد، اموي باشد، به همان نسبت حسد حضور دارد، به همان » امام يقتدي به

 به همان نسبت استعثار وجود دارد.  نسبت بخل حضور دارد
قاطي است قاطي باشد. انساني است دو شخصيتي. برخورد اجتماعي او ضعيف است به آن نسبتي كه علوي 

 باشد، انساني با گذشت و با كرامت نفس است.
مال پيدا بنابراين انسانيت بايد درتاريخ دنيا تكامل پيدا بكند. مفهوم سرپرستي الهي، اين است كه انسانيت ك

كند، شئون حضور اراده انسان در وحدت اجتماعي تعدد و كثرت پيدا  كند ، از خود گذشتن تنوع پيدا مي مي
كند.  ها او مرتباً افزايش پيدا مي گذرد. تعداد گذشت كند در جهتي كه در آن جهت به شئون مختلف مي مي

نشويم، بايد اين مثال را عنوان كرد.  خواهم تكت براي اينكه در تطبيق، دچار ضعف در تفاهم معذرت مي
كند، به هر حال از  كند. يكي دوجا هم تخلف مي گاهي يك نفر همه حقوق هاي حقيقي اداره اش را اخذ مي

كند، اما نه اينكه فكر كنيد در همه زندگي اش سوء استفاده هست، خير، در  اش سؤ استفاده مي هويت اداري
بخشد، خالصه تا حدودي به  گيرد، مقداري از مال خود را هم به فقراء مي يماه رمضان عالوه بر اينكه روزه م

گوئي اين آقا در  كند، حال اگر بخواهي تعداد كارهاي خوب او را، تا آخر سال بشماري مي فقراء رسيدگي مي
ماه انجام داده است. گاهي  ١٢ده تا كار خير شركت داشته است و و بدين ترتيب ماهي يك كار خير در 

گوئي ايشان در خيرات حضور  تا گاهي مي ٣٦٠گويي كه روزي يك كار خير انجام داده است، يعني سالي  مي
گويي در موضعي موضع  شود آدم در هر نفس خير بكند؟! مي گويم چطور مي دارد به نفس زدنش! مي

گويم خواب اين  مي وقت كند، آن  گيري كرده است كه مرتباً دارد از براي پرچم اسالم خطر استقبال مي مي
پرچم را حمايت كرده و خودش را در معرض خطر قرار داده است، خواب است. آيا براي او خطر هست؟ 

كشند اگر به او دست پيدا كنند،  گويي بله، دشمنان االن كه خواب هست اگر دست پيدا بكنند اورا مي مي
گوئيم  گويي چرا؟ مي دهند. مي مختلف قرار ميهاي  برند، اگر دست پيدا بكنند اورا در مضيقه آبروي اورا مي

 كند. براي اينكه پرچمدار است، رهبر است، اميد دلهايي را به طرف اين پرچم دارد گرم مي
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اي، كما اينكه دعا به امام ـ رضوان اهللا تعالي عليه ـ در اينكه خدا اينها را  من معتقدم كه دعا به آقاي خامنه

ايشان پيدا نشود اال اينكه راه حل آن را خدا به آنها آموخته باشد، قلب ايشان حفظ كند از سوء، مشكلي براي 
تر نمايد. اين [به معني] سهيم شدن در اين  كند، پرچمي كه بدست ايشان را مرتباً برافراشته را مرتباً محكم 

رچم نخورد، اين پرچم است. هركس به اندازه سهمي كه در اين پرچم سهيم شده به قول عوام تا باد به اين پ
كنند،  زنند صحبت مي پرچم در اهتزاز هست. شما خوابيد، در آنطرف عالم روز است مردم بيدارند، حرف مي

شويد سهيم نباشيد، نفس  كنند، اين گرويدن به اسالم شما سهيم هستيد. چطور مي به اسالم گرايش پيدا مي
رات دارد. نه براي يك خير، چون خودش دار است، نفس زدني هست كه حضور در خي زدن رهبر كه پرچم

هراسد بحول اهللا وقوته خداوند گريه هاي  اي را كه محكم گرفته است، و از دشمن نمي مطلع هم نيست، پايه
تر هر لحظه  تر و باسوزتر قرار بدهد و اورا متمسك ملتمسانه ايشان را به آستان خودش در شبهاي عزيز عميق

ايشان را باال ببرد هر وقتي كه پرچم   نازل كند ـ معنوياَ و ظاهريه ـ و نفوذ كلمه قرار بدهد و بركاتش را بر او
گردد اين طرف و انطرف بهانه در  گيرد برابر كفر، شكي ندارد االن مثالً آمريكا مي دار برابر كفر موضع مي

مريكا بعد از امام ايستد، من باب مثال آ آورد سر خليج فارس و غيروذالك آن كسي كه مقابل آمريكا مي مي
يك برآوردي داشته و پيش خود گفته، ايشان سواد آقاي خميني را ندارد، بنابراين در نظام فرهنگي مذهب، 

گفت و  حرف ايشان خدشه بردار است و آسيب پذيري آن خيلي بيشتر از حرف امام است. امام اگر چيزي مي
شود  توان نظر] مي بود. [اما در مورد ايشان مي داد، بهرحال آسيب پذيري آن در فرهنگ شيعه كمتر حكم مي

مراجع [را از ايشان برگرداند] ملت هم ايشان بعنوان به وجود آورنده انقالب، مقابله كننده با شاه و بيرون 
شوند، بنابراين در بين ملت هم جايگاه ايشان، جايگاه وابستگي به انقالب است، نه  كننده شاه محسوب نمي

 ن.مؤسس انقالب بود
 بنابراين امؤسس انقالب بود

گويد حال ايشان در شرايطي صلح هم هست، بايد به مجريان ايشان كه در پي  كند مي يك برآوردهايي مي
ارضاء نيازهاي مردم هستند، وام هستند قرض بدهيدم، بدهيدم وبعد كه آنها به ما وابسته شدند، برنامه 
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ين قضيه فلسطين را حل كرد. اما ايشان روي مطلب گوييم بايد ا كنيم.مي [اصلي] خود را شروع مي

 ايستند. مي
كنند. من معتقد هستم اگر دلگرمي  كند و آنها مقاومت مي كند و حزب اهللا را دلگرم مي ايشان دلگرم مي

اي نبود، ممكن بود آنها به تضعيف و انزوا كشيده شوند. طبيعي است وقتي ايشان دلگرم  محكم آقاي خامنه
 آيد. در قضيه بوسني هرزگوين كه ايشان مقابله كردند، آمريكا بدش آمد. يكا بدش ميكند، آمر مي

گويند بايد  فهمند كه بايد مناطق آسيب پذير مرزها را درست كنند. مثالً به شمعخاني مي خود ايشان هم مي
انده نيروي فرمائيد يا شمعخاني فرم گويد آقا! شمعخاني بسيجي را مي وضع جزاير عوض شود، شمعخاني مي

گويد اما سازمان برنامه بدون بودجه  گويد بايد سه جزيره را كامالً مسلح كني! مي دريايي را آقا! شمعخاني مي
گذارم اينها در اين كار سستي كنند.، شخصاً بلند  آيم آنجا و نمي گويد من خودم مي دهند. آقا مي كافي نمي

يستند كه اين كارها بايد بشود. بدين ترتيب يك تاسيسات ا روند آنجا، قرص مي شوند حاال سفر مخفي مي مي
شود. اين را مردم  نظامي قوي زيرزميني و بساط و پايگاه و غيره به وسيله مسافرت ايشان درست مي

اي رفت به  فهمد كه آقاي خامنه فهمند، دولت هم مي هاي خاصي آنجا مي فهمند، در سپاه هم فقط رده نمي
فهمد كه ايشان  فهمد، مي د و گفت بايد اين كارها بشود. آمريكا كه زودتر از همه ميفالن جزيره، قرص ايستا

 كنند. كنند، ايشان محاسبه دعوا مي دارند سنگرسازي مي
ها  اين عمل ايشان ولو سخنراني نباشد به اين معناست كه ما جنگ را از ياد نبرديم، ما كاري به بدهكاري

گذاريم. اگر اين قضيه به محاكمات بين المللي بكشد  ات دولت احترام نمينداريم، و زمانش كه برسد به تعهد
ها روي كار آمده بودند. اين  ايستيم مثالً ايشان بحث تهاجم فرهنگي را زماني شروع كردند كه تنوكرات ما مي

گفت  مي ها بايد كنترل شود. اگر اين را سازد، اين رفاه طلبي به جاي اينكه بگويد علوم كفار با دين نمي
شد [...] پس اينگونه بحث نكردند، بلكه دولت را هم تقويت كردند ولي مرتباً بحث تهاجم  اختالف پيدا مي

فرهنگي ، را مطرح نمودند. كم كم اين مطلب ـ مثل خدا رحمت كند آقاي خميني را و طول عمر بدهد به 
اه سال، اين پدر وپسر چه كار كردند، گفتند، طي اين پنج رسيدند مي ايشان ـ آقا همين كه پشت تريبون مي
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گفت شما كه آنها را بيرون  كند، مي فهميد كه آقاي خميني دارد چه كار مي اين اگر كسي عوام بود و نمي

خواستند مسئله  گوييد؟! ايشان مي كرديد، ديگر حرفي نداريد، مطلبي نيست كه مرتباً از اين پدر و پسر مي
 يرون بكند.محبت شاه را از ارتكاز عمومي ب

سال براي ذهن و قالب درست كرده است براي  ٢٥٠٠دانستند كه حضور كلمه شاه در طول  ايشان مي
حساسيت و ميل، و بعد از مدت كمي كه مردم از شور انقالبي بيرون آمدند و به مشكالت رسيدند، بالفاصله 

ستد. ممكن است مردم بگويند اي گردد و روبروي مشكالت موجود مي آنچيزي كه قالب ذهنشان است باز مي
سال بعد از پيروزي انقالب، مكرر صحبت از شاه و شاهنشاهي  ٦الي  ٥مثل اينكه شاه بهتر بود، ايشان حدوداً 

 كرد. مي
رفتند پهلوي امام  داد بعد يك مرتبه مي كرد روحيه و نشاط همه چيز را مي حتي جنگ، جنگ را تقويت مي

كرد نقل اين پدر و پسرچه به سر اين ملت  صحبت كند ايشان شروع مي خواستند يك دسته درباره حقوق مي
كردند كه ـ شما جوانها يادتان نيست ما پيرمردها يادمان هست ـ  آوردند. گاهي حتي از قاجار شروع مي

كردند و بعد هم اين پدر و پسر  هاي استانهاي كشور و چگونه شاهان ظلم مي چطوري طيول بود، اين قسمت
اي دقيقاً همين كار را در مسئله تهاجم فرهنگي انجام داند. ايشان به جاي اينكه  ردند. آقاي خامنهچه كار ك

در موضوعات برنامه درگيري پيدا كنند، مرتباً قضيه تهاجم فرهنگي را جاي انداختند و با بحث از فرهنگ 
نب ايشان است. در عين تجليل از مهاجم، اجازه ندادند دعوا را منسي شود. اين به نظر من تدبير بزرگي از جا

آقاي هاشمي، ايشان فرهنگ كار آقاي هاشمي را در كشور [لوث] كرده است. مردم دچار يك مشكالت ذهني 
دانند كه  اي قرار ايشان وقتي تقويت كنند، به خوبي مي شوند، ولكن خوشي دنيايي مورد حمله آقاي خامنه مي

روي انقالب، روي تهاجم فرهنگي. را به نظر تا حدي كار را جلو  آيد، از اين همه پافشاري آمريكا بدش مي
براند كه حتي در كشورهاي اروپائي هم منعكس شد، يعني آنها هم براي هويت ملي خود مثالً شبكه آمريكا را 

آورند و او  دانند. حال از طرف ديگر فراموش نكنيم و اشتباه نكنيم آنها كه كلينتون را سر كار مي مضر مي
گويد من همجنس باز هستم، اين اتفاقي نبوده كه نبوده كه يك آدم ملوطي را ملوط هاي دنيا رئيس  مي



 ···························································································································································  ٢٥٩ 
شود رئيس جمهور را  اند! خيلي احمقانه هست كه كسي اين گونه فكر كند كه در امريكا زود مي جمهور كرده

شركتها هم نوكرهاي چرخانند و  روي كار آورد! محال هست همچنين چيزي باشد! آمريكا را شركت ها مي
كنيد كيسنجر [؟] و امثال آن در كار بچه هستند؟  متفكر حيال و عمرو عاص هاي زمان دارند! شما خيال مي

خواهند اخالق را قرباني كنند. [آنها هم] مي گويند دين سرپرستي اخالق و سرپرستي تكامل را  ابداً! اينها مي
توانيم بگوئيم كه ما پيغمبر آخرت  م. اما مي گويند ما كه نميگوئي بر عهده دارد، مثل همين چيزي كه ما مي

توانيم بگوئيم ادعاي آخرت كنيم و براي شما خبر  گويد ما كه نمي گويد؟ كسينجر، مي هستيم؛ چه كسي مي
 از آخرت بياوريم.
دروغ هست. ما آخرت هست، ما بايد اخالق [را قرباني كنيم] بگوئيم اينها   ها مال ايمان به ايثار درون جبهه

كند كه آن محدوديت رابطه به دين دارد، اين را بايد  بايد تعاريفي كه شرافت را به محدوديتي تعريف مي
مادي اخالق جلو باشد، خالف شرافت است، اين باطل است. » گويد نياز جنسي ارضاء نامحدود مي«بشكنيم. 

گيرند كه بايد خودت را مفتضح و با اين  ر ميبعد به نظر بنده به اصطالح خودمان التزام هم از رئيس جمهو
كنند كه نق بزنند و بگويند اين خالف فالن هست، و  اخالق بايد مقابله بكنيد! حال چند نفر را هم معين مي

ها بازيهاي دموكراسي مآبانه است ولي قصه، قصه اينها نيست بلكه قصه اين است كه فعالً  غيره اما در واقع اين
 يد اخالق را مورد حمله قرار بدهد.شخصيت حاكم بيا

يعني شرافتي را كه سر نخ آن به دست انبياء ا ست را بشكند. خط شكني بكند. حاال مثالً يك متفكر 
دهد. رابطه دين و علم وفالن  ديگرشان بگويد كه انحطاط آمريكا و زوالش قطعي است چون به اخالق بها نمي

د. اين مثل مخالف، موافق خواني مجلسهاي دموكراسي است، اين كنند و حرف بزنن اين حرفها را هم درست 
بينند و بايد كليه اموري را كه برتري را ديني  حرف واقعيت ندارد در واقع اينها خودشان را برابر دين مي

 كند، بشكنند. ابزار آن راهم بايد بسازند. ضد آن هم شما هستيد. تعريف مي
اي هم يك طرف، طبيعي  يك طرف، رهبر اخالق تكنولوژي، آقا خامنهحاال من صحبتم اين است كه كلينتون 

نويسند! چرا كه حضور اراده اسالم در عالم است.  است كه حتي براي نفس كشيدن اين مرد هم عبادت مي
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رسد مگر  شويد. اراده به وحدت نمي كنيد، درآن شريك مي كنيد، كمكي كه به ايشان مي دعايي كه شما مي

عي باشد. اراده متنازع هست اگر تمايلت بر اساس ارضاء، يعني به عبارت ديگر اگر خود تمايالت اجتما
محوري و انانيت نفس مبداء اراده باشد، طبيعي است كه تنازع هست. تمايالت، تمايالت اجتماعي نيست، 

تواند  كند كه نمي يكند اين اضطرار م مي» اضطراراً ترك الدينا لدنيا«پذيرد.  اضطراراً تمايالت اجتماعي را مي
تواند تكامل داشته  كند محبت و ايثار در آن نيست كه نمي تكامل تاريخي داشته باشد. اينكه اضطراراً مي

رسد، بايد در مراحل تكامل تاريخ منفجر شود، دين فرعون و شداد و  باشد. اينكه حتماً به يك سقف كه مي
توانند داشته باشند.  است ولي همبستگي تاريخي كه نميتواند يكي باشد. آنها واحد  نمرود و كلينتون نمي

شود شما بگوئيد كه اين تمدن، حاصل تمدن  تواند باشد. كه اينكه نمي كه نمي» مصدقاً ليما بين يديه«اينكه 
ها است، يعني تئوريهاي پرستش قبلي در اينجا حضور دارد. بله! اين پرستش دنيا است و آن هم  قبلي

 نوع و همه چيزي آن فرق دارد.پرستش دنيا سنخ و 
نظام حكومتي را كه اين دارد، مثالً اسم آن را گذاشته دموكراسي، حاال قبلش يا بعدش مثالً نظام حزبي 
مادي كه دموكراسي در آن نيست و آرمانگرايي مثالً به يك صورتي در آن است. اينها با آن نظاماتي كه قبًال 

فرق دارد. در اينجا حداقل اداي حضور اراده جمع را در » بكم العليأن ر«گفت  آمد مي بوده كه يك نفر مي
 آوردند. حاال بگذريم از اين مطلب و نتيجه بگيريم. آورند، اما در آنجا كه در نمي مي

كند وقتي كه جهت آن اخروي باشد. عالمت و شاخصه آن اين است كه ايثار و  به نظر اخالق تكامل پيدا مي
اجتماعي است در آن هست، يعني فرد نسبت به غير و داراي محبت و عاطفه و  محبت كه مبدأ تمايالت

ها  شود، به وحدت رسيدن اراده ها مي گرايش است و اين گرايش نسبت به غير منشأ به وحدت رسيدن اراده
هم منشأ مشاركت عمومي است [البته] به نحو هماهنگ و سازگار نه متنازع حول حق قرار دادن و قول فصل 

 گيرد. ار دادن قول دين انجام ميقر
شود. به  يعني در مرحله تكاملي مرتباً رضايت آنها به اين كه دين در فصل خصومت حاكم باشد، بيشتر مي

اصطالح عوام دستي كه قاضي خون ندارد. اگر قاضي الهي باشد اين طوري است. اگر قاضي مادي باشد كه 
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گويد خوب واگذارم كردم  شود. قاضي الهي كه باشد طرف مي نميهمچنين چيزي مورد اتفاق طرفين واقع 

پذيرم، اگر قاضي درست تشخيص نداده باشد، قاضي روز  براي قيامت. فعالً اين مطلب را با طيب قلب مي
 شود. شود در مراحل بزرگش هم مي دهد. اين در مراحل كوچكش مي قيامت درست تشخيص مي

اال البته اجتهاد بايد در آن باشد، چه باشد و غيره االن موضوع بحث هر قدر فصل حق و باطل وحي شود، ح
گوئيم نه  ما نيست، لوازم مطالب ديده شود، موضوعات تكامل آن و الي آخر، همه اينها را قبول داريم و ما نمي

لب را حق ولي حقايق به بيان انبياء برگردد و نهايتاً به اين برگردد كه چون اين فرد آخرت گرا است، اين مط
كنم، ثبات محبت  داند. اين شاخصه محبت و گرايش به حق، محبت اگر في اهللا، اول خدمتتان عرض  مي

مادي بسيار بسيار بسيار ضعيف است، يعني در دستگاه كفار اوالً محبت نيست تنازع هست، ثانياً محبت هاي 
ار سست است. حتي در خارج محبت مادر شود نسبت به فرزند، بسيار زودگذر و بسي اي كوتاه كه پيدا مي وهله

به فرزند و فرزند به مادر هم دچار آسيب پذيري است. محبت هايي كه در اينجا هست مبدأ پيدايش 
شود. جزء بر اساس چه  ايثارهاست ايثار مبداء پيدايش تن دادن به حق و فصل خصومت بودن وحي پيدا نمي

 چيزي؟ گرايش به جهت آخرت.
: بحث تكامل از آنجا به ميان آمد كه خواستيم بگوئيم كه الزمه تكامل سرپرستي است حجت االسالم نصرتي

و واليت اجتماعي را نتيجه بگيريم، يعني اثبات بكنيم كه واليت اجتماعي ضرورت دارد و الزمه تكامل است. 
اند تكاملي  كرده خوب اگر ما تكامل را اين گونه معنا كرديم يعني چه؟ يعني اينكه نظاماتي كه در كفر درست

 نيست در نتيجه يعني
 ج) توسعه دارند

 تواند كه سرپرستي را بكند س) نمي
شود. هم با همديگر همكاري  طوري مي كنيد اين ج) نه، اين نتيجه گرفتن چون آنجا بحث را مطلق مي

ته باشد آنجا گوئيد چيزي كه مايه ايثار داش كنند، چون اضطرار است. بله! شما مي كنند، رئيس معين مي مي
نيست. اينكه چيزي كه مايه ايثار داشته باشد نيست، غير از اين است كه بگوئيم مطلقا سرپرستي نيست. 
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كند، ولي اگر اهللا ولي الذين آمنو  سرپرستي اگر ربوبيت الهيه باشد، سرپرستي انسان را به طرف ملكوت مي

لت انسانيتش را بكند و حيواني خداي متعال را نباشد والذين كفرو اوليائهم الطاغوت، كسي كه كفر ان منز
شود او كه راهي ندارد جز اجتماعي زندگي كردن، او كه مضطراليه است  عبادت كند طاغوت بر او مسلط مي

 اي زندگي كند و نظام داشته باشد. كه مجموعه
ند ازآن فرار كند. عين توا كند. يك مرتبه از داري و تكامل قهري است، كافر و مسلم نمي اينكه بهتر تمام مي

شود و  قهري بودن خاصيت آب و آفتاب و سبزي و غيره. در ا بخش كه تبعي است [؟] اگر نباشد مضمحل مي
 رود. در جريانات آخر از بين مي

آقاي ساجدي: سوال اين است كه الزمه همين قسمت تكامل نيست، با اين تعريفي كه حضرت عالي 
 فرمائيد. مي

كنم. اين قسمت توسعه پذير مادي هست. توسعه پذيري استمرار است و مناسك الزم  يج) نه، دارم عرض م
 ندارد.

 شود؟ حجه االسالم نصرتي: يعني اينجا تكامل ارزشي ديگر معنا نمي
شود، نه فقط انساني و تعريف انسان در آن اصل نيست، انسان شيء  ج) نه فقط ارزشي و اخالقي معنا نمي

 شود.  رزش شيئي ميشود، انسان ارزشش ا مي
 س) در همين حد شئي آن مشترك هستيم. 

ج) نه، قهري آن كه حتما مال همه عالم است، و در بخش تبعي يعني تولي تبعي و واليت تبعي كه داريد 
توانيد در آن نباشيد. كي به دنيا بيائيد، كي بميريد، آب تشنگي تان را برطرف كند؛  شما قهري هستيد، نمي

اك، تعريف از تمييز كردن، تان را برطرف كند. اين كه دست خودتان كه نيست آب نجس يا پ نان گرسنگي
تواند فرق داشته باشد برگرديم سريع شما اين تكاملي را كه  استريل كردن با تعريف از طهارت اينها مي

گذاريد تكامل تكنولوژي ديگر قطعاً تكامل نيست، بلكه توسعه تأثير است، توسعه تأثير محدود  اسمش را مي
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د حتماً بايد از نظر محور اخالقي و انساني، متناسب با عوض كني به عالم دنيا هم هست. آدم را كه شيء مي

 شدن تكنولوژي تعاريف ارزشي شما هم عوض شود، به اين دليل شيء است.
اخالقش بايد مرتباً به تبع از » امره فرطا«اگر امام اخالق، تكنولوژي و ارضاء قرار گرفت اله هوي شد، 

تبع از تكنولوژي نسبي شود، [البته نه بر طبق] پروسه  تكنولوژي نسبي شود يعني حق و باطل در آن به
كند به دنبال ابزار، روابط  زند كه ابزار رشد مي تاريخ ماركس، چون ماركس هم همين حرف را بگونه ديگر مي

اجتماعي الزمه آن ابزار روابط توليدي، يك روابط توليد داريم، روابط توليد يعني ساختمان تراكتور، زميني 
كود دادن، پيدا شدن گندم. يك رابطه هايي كه منسوب به توليد است، قوانين اجتماعي حق و  شخم زدن،

باطلي كه چقدر تخصيص بدهيدم، به چه كسي چقدر بدهيدم، به مهندس چقدر بدهيدم، به ابزار چقدر 
ارخانه را بدهيدم، سهم سرمايه مثالً بفرض اگر سهم سرمايه را به يك عنواني بنا شد حفظ كنند استهالك ك

چطوري بدهيدم، اين بحث يعني حق و باطل، اخالق در پايان، اخالقي كه دنبال تكنولوژي باشد مثل روماني 
 گفت آنجا مي گويند هركس نه ندوزد ميمون است.  شود. كه آقاي معصومي آمده بود مي مي

استاد دانشگاه دست  ديگر اين عرف در روماني پذيرفته شده است. آدم سوار تاكسي يا اتوبوس مي بيند
گويد عجب فهيميد يعني اگر نفهميده  گيرد، مي اش طرف دستش را مي كند، در جيب بغل دستي درازي مي

كند  دزد. اين فرهنگ آدم را مي بودي حالل بود. اين فرهنگ، فرهنگي است كه در اداره هم هر قدر بتواند مي
 شيء و آدم اگر شي شد حتماً تكنولوژي امام او است.

گيرد. اگر قيمت آدم شد  دمي كه نرخ او به قيمت ارضاء شد. ارضاء خوب با يك حجمي از ماده انجام ميآ
تواند اصالً پيدا كند.  شود. اگر قيمت شيء بشود معناي تكاملي را نمي شيء خودش هم تعريف به آن شيء مي

ه حاكم شد، اراده كه مبداء وحدت يعني ارزش در اينجا شده كارآمدي ابزار. اگر جايي كارآمدي ابزار بر اراد
شود. و اگر اضطرار مبداء اراده اجتماعي باشد به اين  شود. اضطرار مبداء اراده اجتماعي مي اجتماعي نمي

معناسا كه جاذبه انساني حاكم نيست. بازگشت جاذبه ابزاري به جاذبه مادي محض است. اين اوال با عنايت 
تواند مرتباً توسعه پذير باشد و گفتيد با عينك  كه در عالم دنيا مي سازدـ و حال اگر فرض كنيد خلقت نمي
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گويند تكامل. اين اوالً بنا به اعتقاد ما با ربوبيت الهي كه اين عالم  گرا هم به اين مي جامعه شناسي مادي حس

در آخرت سازند. اين كمالي نيست كه مبداء پيدايش كماالتي شود كه ما  را براي يك جاي ديگر ساخته، نمي
منتظر آن باشيم. اين بايد سعه وجودي در واليت اجتماعي درست كند شرح صدر درست كند، ولي سعه 
پوك و حريص درست كند، كه ظهور آتش حرص در عالم آخرت حتماً بايد پيدا شود. حرص رنگ به رنگ و 

ناي به تكامل رسيدنش يعني گسترش يافته هم بايد باشد. رذائل اخالقي به تكامل بايد در اينجا برسد ولي مع
به توسعه رسيدن يعني به شرح صدر للكفر رسيدن. اين شرح صدر للكفر رسيدن با ربوبيت الهي كه بگوئيم 
عالم را خلق كرده، سرپرست گذاشته، پيغمبر فرستاده، ولي بگوئيم براي واليت اجتماعي فكري نكرده است 

عيني را براي حاكميت طاغوت قرار داده بعد به من دست و سازد به اين معناست كه بستر و شرائط  اصالً مي
گويد چرا درست كار نكردي؟! اگر اخالق جمعي را خدا به دست كفر سپرد (اين  پا بسته در نظام اجتماعي مي

جان مطلب را عنايت كنيد) اگر گفتيم تعريف تكامل به توسعه تأثير تكنولوژي است، تكامل را دو بخش 
شما » قيصر كار خاقان را به خاقان واگذار«اين جهاني دست سرپرستان مادي، به دست  كرديم گفتيم تكامل

توانيد الهي و انبيائي عمل كنيد، كه مگر اينكه واليت اجتماعي  در شرايطي كه خاقان درست كرده كه نمي
شت سر او قرار الهي فرض كنيد و تعريف تكامل را هم اخالق را امام تكنولوژي قرار بدهيد، و تكنولوژي را پ

كند كه اخالق چه باشد، بگوئيم نيازهاي تكامل  بدهيدد نه پيش روي او. نگوئيد نيازهاي تكنولوژي حكم مي
پسنديم. اگر بحث وحدت و  اخالق و تكامل ديني حكم مي كند كه چه نياز داريم و چه نوع تكنيكي را مي

شود. اما اگر بيايد  رست نكند، خلقت عبس ميكثرت شما خط الهي سازگار با غايات را تا واليت اجتماعي د
گويم تا كجا؟ بگويد تا  كنيم، مي درست كند بعد بگويد كه تكامل مادي داريم الهي داريم هر دو را كمك مي

اي وجود پيدا  هاي كوچك تاريخي شناسنامه گويم اين درست است كه در آن يك اشكال عالم دنيا. مي
شود ولي يك  كه تمايل اجتماعي نبود، جاي تمايل اجتماعي اخذ مي كند، معنايش اين است كه چيزي مي

ما ارسلنا من نبي اّلا «گوئيم و  كنيد كه نظر خودت چيست؟ مي درجه اشكال آن كمتر است. حال سوال مي
اين كار شيطان را عكس » اذا تمنّا من رسول (يا نبي االن من در خاطرم نيست)، علق الشيطان في امنيه
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شود؟  وقت چطور مي دهد بعد از اذ تمناي رسول است كه علق الشيطان في امنيته، آن نشان ميالعملي را 

كند ـ اآلن آيه مبارك  ايي را جلب مي كند، بعد آن چيزي كه اصطالح يك عده آيد گرد و غبار مي وقت مي آن
آنهايي كه  كند از كند و دور خودش جمع مي ايي را جذب مي در خاطرم نيست ـ آن چيزي كه يك عده

آورد. بعد هم  برد، بعداً آن چيزي كه تمناي پيغمبر بود، آن رشد را مي سوسه داشتند، آن را خدا از بين مي
كنيم نه اينكه سيراب  كساني كه ايمان نياوردند، آنها را هم ما سيراب مي« لتسقي افئده«فرمايد كه  مي

هستند اينها را در آياتي است كه اگر جامعه » بورا قوما«كنيم ولكن كار [آنها جلو نيم رود] امر آنها  نمي
 شناسي اسالمي را بخواهيم انشاء اهللا تعالي ـ ارائه دهيم، در خدمتتان هستيم.

 آقاي ساجدي: احساس من اين است كه بخش عمده فرمايشات امروز حضرت عالي روشن كننده اين معنا
 ج) تفسير اينكه اخالق جلو است يا عقب است.

 ث تكامل حتماً بايستي در جهت [حفظ] اخالقيات اسالم [؟]س) در بح
گويد ال نفرق بين احد من رسله و قالو سمعنا و اطعنا  وقت مي ج) اخالق الهي نه اسالمي، الهي كه بگوئيد آن

 ».غفرانك ربنا و اليك المصير
نان چه تمام تغييرات غير توانيم تكامل را غير الهي بدانيم، چ س) درست، تبيين هم كرديد، به هرحال ما نمي

الهي تكامل نيستند. اين حاصل كالم است، اين را قبول داريم. يعني در بحثي كه خدمت دوستان داشتيم 
كند منظور ايشان اين است كه نظر  گفتيم خيلي خوب به اين معنا رسيديم كه حاال دوتا گير پيدا مي مي

رفع گيرها درست رفع گيرهايي است يا نه؟ بهرحال جناب عالي را در مورد آن گيرها داشته باشد كه آن 
همين طوري كه مالحظه حضرت عالي فرموديد در بخشي از بحث هايتان فرموديد ما جوامع كفر را داريم و 
اينها هم تشكلي دارند، يا وحدتي دارند يا رشدي دارند تكامل هم ندارند من اين كلماتي را كه عرض كردم 

 ها را بپذيرم كه ممكن هست هر كدام از اين
 ج) آنها توسعه حتماً دارند، وحدت دارند، دارند ولكن اين وحدتشان بگوئيم وحدتي هست كه اينها را 

 خواهيم بگوئيم در اين حد دارند و دطبعاً سرپرستي هم دارند. گوئيم، همين را فقط مي س) نه، آن را نمي
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 ج) بله حتماً دارند.

خواهيم بحث را عقلي جلو  حاال بحث دوتاست يكي اينكه چون مي س) حكومت دارند و سرپرستي دارند.
اش را بگوئيم مثالً از نظر ظاهر هر دو مجموعه وحدت دارند اما دو نوع وحدت هستند، يا  برويم، تا اين مرحله

سنجيم.  گوئيم رشد همه كشورها را باهم مي اي كه رايج است، رشد است. ديگر مي اش االن واژه تا اين مرحله
 رشدهاي آنها با هم متفاوت است، اما ما بايد حواسمان باشد كه رشد به معني تكامل نيست. ما براي

 ج) حاال اجازه بدهيد
 س) چون ممكن هست حضرت عالي رشد را هم همين چيزي

شود نه براساس اميد.  گوئيم پايگاه ميل و نفرت اگر دنيا شد، وحدت براساس ترس ايجاد مي ج) نه، مي
آمده تا حاال هم  هايي كه بر اساس ترس از خوانين در عالم بوجود مي گوئيم حكومت يعني چه؟ مي گوئيد مي
 گويد اگر اين كار را نكنم مي

 س) اين تعبير بيشتر به تشت كه نزديك است آن هفته بحث آن بود. 
 ج) احسنت.

هايي هستند كه بدليل منافع  گرگگوئيم نه، اينها  گوئيم اينها متشتت هستند، گاهي مي س) يعني گاهي مي
 شخصي

 »تحبسهم جميعاً و قلوبهم شتّي«ج) 
شوند. دلهايشان باهم نيست، هر كدام منافع  س) و براي رسيدن به آن وحدت دارند واقعاً االن متشكل مي

 كند كه در يك حركت عليه نظام اسالمي با هم شخصي خود را دارند، اما فعالً منافع شخصي آنها ايجاب مي
متحد شوند اين همين بايد يك اسم داشته باشد تا ما بتوانيم حرف بزنيم و در همين حد تفاهم بكنيم. اين 
يك بحث است كه حال مثالً بگوئيم اينها در يك چيزي به اسم رشد مشترك هستند اما رشد در آنها را 

 دانيم. تكامل نمي
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نكه بايستيم و توضيح زيادي بدهيم ـ بگوئيد كه ج) ما اگر يك قدم در عرفان برويم ـ خيلي سريع يا نه اي

گويم حكومت هاي برمبناي غضب. يعني آنها را به  تعريف شما از حكومت هاي كفر در عرفان چيست؟ مي
گويد بله، حكومت اگر برمبناي رحمت باشد حتماً وصول  گوئيم عجباً !! مي دهيد. مي حضرت حق ربطي مي

اي غضب باشد، اين حكومت بر مبناي غضب (خوب عنايت كنيد) به دليل سؤ كند، اگر برمبن الي اهللا پيدا مي
برد زير سايه سخط.  كند. اين خودش را مي شود نه اين كه خدا از اول غضب مي انتخاب است، عبد واقع مي

شود وحدت از روي  كند مي وحدتي كه او دارد اوبايد از روي ترس باشد، وحدتي كه، براساس غضب پيدا مي
والذين كفرو اوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور الي «گردد به اينكه  اش برمي ي عرفاني جوهرهترس، 

 روند ولي اين به انتخاب خودش واقع شده است.  مرتب در [و ظلمت] تاريكي بيشتر فرو مي» الظلمات
قهري است، س) دومين نكته آن اينكه با اين حساب اصل حكومت، نه حكومت اسالمي، همان مقدارش كه 

گويئم ما يك رشد داريم يا يك وحدت داريم، هرچه كه هست آن  شود نه تكامل يعني مي الزمه رشد آن مي
 الزمه اين حكومت است، الزمه حكومت اسالمي، تكامل است.

 ج) تكامل الهي است.
د براي ما كه كنيم تكامل يعني الهي يعني باي س) همان تكامل، غير الهي كه ندارد. با اين تعريفي كه مي

گوئيم يعني افزايش وحدت و  كنيم اين جاي بيافتد كه ما كلمه تكامل كه داريم مي حداقل داريم بحث مي
 كثرت در جهت تعبد الهي و تقرب الي اهللا

 ج) درست است، احسنت.
س) و اين الزمه حكومت اسالمي است، اما صرف افزايش وحدت و كثرت كه هم در جناح كفر هست هم در 

اي منتج  ايمان اين الزمه حكومت است. هر جا بناشد كه وحدت و كثرتي باشد و اثري بدهد و به نتيجه جناح
 تواند آن را نفي كند. شود، اين الزمه اش سرپرستي است و اين چيزي است كه هيچ كسي نمي

 » البد للناس من امير برّ او فاجر«ج) يعني 
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توانيم  گوئيم اين الزمه رشد است، مي ن هم كه ما ميس) در اين حدش بحث اصل حكومت است و لذا اال

جوامع را باهم احياناً بسنجيم و در يك جايي هم به نتيجه برسيم كه رشد جمهوري اسالمي كمتر از رشد 
گوئيم آمريكا هيچ چيزي  كنيم نه. اصالً در يك جهت ديگر مي آمريكا است، اما تكامل را وقتي كه حساب مي

الهي ندارد، به تعبيري يعني رشد منفي دارد، يعني رشد در يك جهت است، از اين  از تكامل يعني رشد
كنيم اصالً اين طرف نيست، بدون توجه به جهتش كه نگاه كنيم، صرف رشد را كه  پايگاه كه نگاه مي

 بينيم و آن الزمه حكومت است را هردو دارند، اين نكته يي بود كه به اين ترتيب بحث را ببنديم. مي
 ) بله، درست است مؤيد منصور باشيد.ج

»والسالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته«  
 
  
 




