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 دوره دوم) ٦١( ٩٧جلسه: 
 حجت االسالم والمسلمين حسيني: اعوذ باهللا بسم اهللا الرحمن الرحيم

كنم تا اتصال مباحث در ذهن  اي از مباحث قبل به عنوان مقدمه عرض مي قبل از ورود به بحث يك خالصه
 شما حفظ باشد.

در بحث علم جوهر اصلي اشكال به اين بازگشت كه يك نفي و يك ثبات دارد، در قسمت نفي بيان شد كه 
فهوم دهد كه نه تنها خود آن م تاند مفسر علم باشد چون يك تعريفي از مفهوم علم مي عليت تجريدي نمي

بسيط است بلكه بايد مسماي آن عنوان در خارج هم بسيط باشد يعني مفهوم بسيط در تعريف يك مووضع 
كند، آنگاه بايد همه  بسيط است. تقريب مطلب اينكه اگر بگويند عليت يعني حاكميت قانون علم را محقق مي

شود و عالمتصف به آن  يدا ميفاعليتها تحت چتر قانون عمل كد وبعد نفس علم بعنوان يك صفت در عالم پ
ممكن است يك روز  صفت است يعني يك روز متصف به اين صفت نبوده، بعد متصف به اين صفت شده است

زائل شود يا يك رو زآن علم برايش رشد كند، اين صفت به نفسها قابل مالحظه است و در تعريف  هم اين علم
است و هم محكي عنه آن يعني آن صفت بسيط  شود هم خود مفهوم علم بسيط تجريدي بسيط تعريف مي

شود ادعاي اينكه  است و به دلي اينكه زياد و نقصان در آن فرض دارد و بودن و نبودن و تعدد براي آن ذكر مي
در علم رشد نيست چه با تغيير ابزا رخارجي و چه با تغيير ابزار ذهني و چه با تغيير فاعليت يا ظرفيت،در هر 

شود، خود اينكه روزي  ترديد نيست كه براي عالم نسبت به علم اشرافش رشد حاصل مي صورت باطل بوده و
جاهل بوده و بعد عالم شده است براي اثبات اين مطلب كافي است، همچنين خود اينكه در زمانها يمختلف 

دي باشد دهند براي اثبات اين مطلب كافي است كه اگر براسا علت تجري نظرات مختلفي درباره يك موضوع مي



٨  ···································································································································································  
شود هركدام هم  شوند و انفصال مطلق براي اين مصاديق از علم درست مي اينها وجودهي جداجدا و مستقل مي

بسيط است كه نه قابليت تغيير در آنها هست و نه قابليت تركيب و تغاير براسا همان دالئلي كه در بح ثانفصال 
 و وحدت كثرت ذكر شده است. و اتصال مطلق

وحدت و كثرت را خوب مسلط شده باشيد در همه جا  كنيم اگر بحث ذات و ضع نفي عرض ميبنابراين از مو
همان اشكال بر عليت تجريدي وارد است و هيچ فرقي ندارد كه در ابتدا بگوييد دوئيت بين وحدت و كثرت 

شود چون وحدت عين كثرت و كثرت عين وحدت تعارف است، غرضتان از كلمه عين چيست؟ اين  چطور مي
گوئيد عين وحدت يعني ديگر دوئيت نيست يا دوئيت هست و كله عين را به صورت اعتباري و تعارفي بر  كه مي

بريد، شبيه همان بحثي كه در  كنيد و به صورت قرار دادي اين لفظ را در معناي ديگري به كار مي آن اطالق مي
ان شد در بحث آگاهي نيز مطرح است و حدت تركيبي و بعد در بحث زمان و مكان و بعد در بحث اختيار بي

كند، مالحظه شود، تعاريفي بسيط نسبت به  يعني كليه تعاريفي كه از دستگاه تجريدي كه عليت را مطلق مي
موضوعاتي بسيط است و به دليل اينكه آنچه در عينيت هست غير بسيط است اين مطلب فقط در فضاي ذهني 

ندارد تا از انطباق و تناسب صحبت شود و ادعاي تعريف دادن كند، قابليت طرح دارد و اصالً نسبتي با واقع 
شود از جمله در باب خود كلمه وحدت و كثرت و بعد از آن  ضمن اينكه در جاهاي مختلف درون متناقض مي

 در باب زمان و مكان، اختيار، آگاهي و االن در باب جامعه.
شوند، بدليل همان تعاريف بسيط و  اءن ذات ميتوان اين اشكال را عنوان كرد كه همه عالم ش وقتي مي

اصالت شيي يا اصالت ماهيت يا به تعبير ما در اينجا بساطت مفهومي است كه مفهوم هم خودش بسيط است و 
خواهد محكي از بسيط باشد بنابر مبناي مافقط يك بسيط هست وال غير آن هم هرگز تحت احاطه  هم مي

 آيد. توصيفي در نمي
 ـ اصل بحث

 ف ـ توصيف از اعتبار و قرار بر مبناي عليت تجريدي درون متناقض استال
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تواند توصيف كند و  خواهيم بگوئيم اعتبار وقرار را كسي كه قائل به عليت تجريدي باشد نمي حاال مي

خواهند براي بلند كردن يك  رسد، دو نفر مي توصيفش درون متناقش و ناهنجار است و به يك وحدت نمي
يك آبراه و باز كردن يك جدول بروند چون يك نفري نم يتوانند و هردو نيزا به همكاري  سنگ از جلو

آييم تا با هم برويم، اين شكل  گذارند كه امروز ساعت چهار به فالن منطقه مي يكديگري دارند، آنگاه قرار مي
گوييد به تبع عليت و تعميم  يگذارند نفس اين قرار گاه م ساده قرار است كه دو نفر براي انجام يك كار قرار مي

گوئيد به تبع فاعليت است از كسي كه قائل به عليت تجريدي و تعميم آن است سوال  آن است گاهي مي
كنيم وقتي آن فعل محقق شد و هردو سرقرا حاضر شدند و سنگ را برداشتند و آب جاري شد آيا اين خارج  مي

گويد  كند و مي مرحله ز حركت به ع لت و معلول آ، استناد ميگويد نه، و در هر  از قانون عليت بوده است؟ مي
اين د براي بلند كردن سنگ آوردند اين قدر بود و ميزان وزن و ثقل اين سنگ هم اين قدر  كه ميزان فشاري

بود در نتيجه بايد اين سنگ در مقابل اين فشار از جاي خودش حركت كند، درباره هر مرحله ديگر آن نيز 
 دهد. اسخ ميطبق عليت پ

 ـ نفس قرار به معناي فعل و عدم فعل قابل جمع با عليت نيست١
توانستند قرار بگذارند يا نگذارند،  توانستند بيايند يا نياند، مي گيرد كه اينها مي اما درباره نفس خود قرار مي

مكاري كنند، سوا لمي شكل قرار اين گونه باشد يا به گونه ديگري مثالً پول يك نفر را اجير كنند يا با هم ه
توانستند صحبت كنيد، بنا بود عليت ع  توانستند يعني چه؟ شما كه نبايد از مي توانستند يا نمي كنيم اين مي

مل كند و فعل به ماليمت به طبع برگردد و طبع هم به فطرت برگردد يعني فعل به انگيزه برگردد و انگيزه هم 
شود بايد  ر نظر به امور مالحظ كنيد كه اين دوئيت تا آخر حفظ ميبه عليت برگردد. اين تكيه برد و پايه د

بتوان از يك پايه يك قضيه را اثبات كرد و از پايه ديگر همان قضيه را انكار كرد.اگر براي صحبت دو پايه معرفي 
ه الف يك شود آنگاه از روي پايه اول يعني پاي تا آخر حفظ مي كنيم و بگوئيم دوئيت (به معناي انفصال مطلق)

دهند حاال يا به  شود و يك حكم توصيفي مي قضيه و آن و آن پايه بيان مي دهيم يعني نسبت بين اين نظر مي
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شود و اين به حكم  نفي يا به اثبات از پايه دوم يعني پايه ب در مورد همان مطلب يك نسبت ديگ رداده مي

 داشته باشند. خودعليت است و لوازم اين دو هم بايد مثل خود اينها دوئيت
 ـ نسبت بين عليت تجريدي و اعتباري وقرار٢ 

اي از امور نظر ندارم يعني اينكه عليت جاري نيست؟ اينكه  توان بگويد من در پاره حاال آيا عليت تجريدي مي
كند، وجود اين مطلب كه قرار گذاشتن يا بايد تابع عليت باشد كه ديگر اعتبار بيهود است  خود عليت را نفي مي

گذاريد و يك اعتباري ذهني نسبت به يك حقيقت و واقعيت و عليت  را اعتباري و قرار دادي مي نام آن شما
شود و اينكه تعريف نشد، اگر بنا شود قرار طبق قانون عليت انجام شود مثل اثر واقع يآب در رطوبت و  عيني مي

توان گفت اعتباري است چون هم  ر نميآتش در احتراق، اگر به حكم قانون عليت چنين نسبتي پيدا كرد ديگ
گيرد،  تمام مراحل پيدايش آن قانون و طبق عليت است و هم خود فعل، اگر بگوئيد نه طبق عليت انجام نمي

توانستند قرار بگذارند يا نگذارند؟ اين  فرمائيد مي گيرد؟ مي كنم تا كجاي آن طبق عليت انجام نمي سوال مي
گوئيد اختيار  كند؟ مي توانستند كشف از چه چيزي مي توانستند يا نمي يطبق عليت نيست، ميگويم اين م

اندازد  شكند و آن را از قانون بودن مي گويم وجداني بودن اختيار آيا قانون را مي داشتن انسان وجداني است. مي
ليت عمل كند؟ اگر يك هستي اثابت شد كه تحت ع كند كه هستي تحت عليت عمل نمي يانه؟ آيا اين اثابت مي

كند آيا اين زيربناي اعتبار است يعني اعتبار معلول اين هستي است؟ اگر بگوئيد بله معنايش اين است كه  نمي
توانيد حرف بزنيد و هر تعريفي  به صورت ديگري عليت را بيان كرده ايد چون شما در همان چهارچوب مي

 بدهيد به همين صورت است و تعاريفتان هم بسيط است.
 اعتباري بودن جامعه نگرش انتزاعي به روابط انساني است ـ منشاء٣

كسي كه قائل به عليت تجريدي است حق نظر دادن درباره زمان ومكان وحدت وكثرت علم وآگاهي، اختيار 
و جامعه را ندارد چه رسد به اينكه بگويد جامعه اعتباري است، او اصالً رابطه بين دو انسان و روابط انساني رانيم 

دهد ضعف بيان  بيند و در قدم اول درباره وحدت و كثرت جواب نمي مالحظه كند چون رابطه را نمي تواند
گويد يك چيز ملموسي نيست و به  شود و بعد مي درباره رابطه وحدت و كثرت درباره روابط انساني نيز ظاهر مي



 ·····························································································  ١١ 
كند دقت كردن در اين بحث  رود، يك چيز مثل نخ كه انسانها را بهم مرتبط دنبال ديدن يك چيز ملموس مي

اي  گويند يك سقف شيشه دهد كه اين بحث خيلي شبيه بحث هيئت بطلميوسي است كه مي اعتبارات نشان مي
ها مثل ميخ در آن جا كوبيده شده اند چون تصوري از ميدان جاذبه  است و نه فلك در هم است و ستاره

بيند و  دانند، ربط بين دو نقطه را هم كه متصل مي يهم بر اساس ثقل م نداشتند و افتادن اجسام روي زمينر
تواند  تواند ببيند تركيب و تجزيه آثار با يكديگر را نمي تعريفي از تركيب ندارد تعلق شيي به يكديگر را نمي

 گويد اعتباري است. ببيند و طبيعي است به جامعه هم كه رسيد مي
 ـ آيا وجود جامعه چيز زائد بر وجود افراد است؟ ٤

اي هم بر اساس آنچه كه در ذهنشان مرتكز شده است اصرار كنند كه جامعه چيز زائد  حاال ممكن است عده
بر افراد نيست مثل اينكه در مثال و تمثيل آوردن كه خود مثالها هم متناسب با وضعيت رشد ادراك بايد عوض 

كند، االن  زدن براي بزرگان فرق مي زنيد با مثال شود. مثال زدن براي بچه كه مثالهاي متناسب با ذهنش مي
اگر بخاهيم مثالهاي كليله و دمنه را كه همه اش از زبان حيوانات و شير و گرگ و روباه و پنگ است، بزنيم 

دانند، االن قدرت مستكبرين در فساد  فايده ايم ندارد چون االن ديگر شير و گرگ را در جامعه مظهر قدرت نمي
ر فقه يك مثالي درباره ساختن كاغذ از پارچه و نوره هست كه االن اگر بخواهيم كاغذ و ظلم را بايد مثال زد، د

را آن رقمي را بسازيم يعني مقرون به صرفه نيست كه پارچه راتهيه كنند ولي از چوپ استفاده نكنند، آن وقت 
ين كاغز صحيح است باز هم ممكن است ربع ساعت يا بيشتز ا وقت تعدادي افراد گرفته شود كه آيا سجده بر ا

يا نه (يعني كاغذي كه از پارچه و نوره ساخته شده است ) مثل جامعه هم همينطور است و ما يكي يكي نشان 
يم دهيم كه معناي جريان فاعليت در دستگاه وحدت تركيبي چگونه هستي عيني جامعه را اثبات يم كد، بين 

افعه يعني هم نيروي گريز از مركز و هم نيروي كرده خورشيد وزمين هم نيروي جاذبه هست و هم نيروي د
جاذبه كه هردو بر اسا حركت است و حركت هم بر اسا تعلق است و اين يك صحبت متين و دقيق است كه 

كردند در  و خورشيد مثل افلكي كه ذكر مي حركت عالم بدون جهت نيست، ولي آيا الزم است رابطه بين زمين
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شود نيور و قدرت جاذبه هم باشد و جزاز طريق آثارش ديده  باشد يا اينكه مي پوست پياز ٩اي يا  جدار شيشه ٩

 نشود يعني بوسيله آثارش قابل شناختن باشد.
 داند ـ عليت تجريدي وجود جامعه راعيني نمي٥

گويند وجود جامعه بايد ملمول باش منظور به آثارش است و  حاال اين آيا وجود عيني دارد يانه؟ كساني مي
شوند، االن موج راديو اينجا هست ولي سرو  شود يا اينكه مستقيما ديده مي ر هم با يك ابزار كنترل ميآن آثا

شود و يا اينكه  كنيم ناگهان صدا ايجاد مي گويند زماني كه راديو روشن مي صدايي نيست، شايد در اينجا هم مي
وج هست ولي بدون ابزار اين موج كند، االن در اين اتاق صدا و م يك نفر درون راديو است و صحبت مي

گويند ماخداوند  محسوس نيست اما معنا ندارد كه اگر يزي بدون ابزار محسوس نبود نفي شود، خود آقايان مي
شناسيم البته اين حرف هم اشتباه است يك عرفتك و انت دللتني عليك ولي حاال تسامحاً  متعال را به آثار مي

شناسيد وجود  مختلف را ميهاي  ر واقعيت تموج مغناطيسي و الكتروينيك و اشعهآئيم. شما به آثا همراه آنها مي
اينها واقعي است يا خيالي؟ آيا وجود اينها اعتباري و قرار دادي است يا علي فرض اينكه به فاعليت هم بازگردد 

ان كنترل وجود است (بحث هنوز در مقدمات است كه نفس خود قرار چه كاري است؟) چيزهايي كه با آثارش
 شوند وجود واقعي و حقيقي دارند. مي

 ب ـ توصيف تمثلي اعتبار وقرار بر اساس اختيار
 ـ قرار اقتصادي١

سال  ٢٠گوئيم قدرت پول كم شد و ارزش تومان نسبت به  كنم، وقتي مي يك مثال خدمت شما عرض مي
، دويست كيلوبرنج بخريد ولي االن با توانستيد با هزار تومان پول قبل پائين آمد. مثالً بيست سال پيش شما مي

توانيد بخريد، حاال آيا شما اعتبار كرده ايد كه ارزش پولتان پائين بيايد؟ نه  همان پول مثالً چهل كيلو برنج نمي
اين حتي بر خالف ميل شماست، آيا بازار اعتبار كرده است يعني هزار يا دو هزار نفر با هم به صورت دفعي يا 

ي قرار گذشته اند كه قدرت خريد اين پول كم شود؟ آيا مسئولي بانك مركزي اعتبار كرده و اين تعييني يا تعين
 قرار گذاشته است؟
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 قرار طرفيني است

توانيد براي ديگران قرار بگذارد ديگران بايد قرار را بپذيرند،  قرار طرفيني است و يك شخص به تنهايي نمي
كند يعني بر خالف ميل  شود؟ نه همه به گراني اعتراض مي پذيرد كه قيمت پول ارزان مي آيا كسي مي

خواهد  خواهند ولي تغيير واحد پول را نمي ها تغيير كرده است. اينها هركدام نفع بيشتر مي ها و خريدار فروشنده
 گويند پول ما ارزان شود. و نمي

گويد  ز است داخل خانه ميكنيم سياست پولي علت تغيير پول در برابر ار حاال مطلب را دقيقتر بررسي مي
شوند يعني  گران شد يا ارزان شد ولي بيرون از خانه اگر در موازنه ارزي باالتري، باشيد ديگران ناراحت مي

خواهند كه در موازنه ارزي قدرت شما باالتر برود در اينجا يك طرف از قرار حتماً ناراضي  دولتهاي ديگر نمي
كنيم كه پايين تر  گوئيد بدليل ضعفمان اعتباري مي كنيم، شايد مي ر مياست، در روابط پولي جهاني هم اعتبا

كنند اما ضعف  كنند كه پائينتر باشند ضعفشان را خودشان امضاء مي باشيم يا آنها بهدليل ضعفشان اعتبار مي
واقعي يا ضعف اعتباري؟ ممك است كسي بگويد در جامعه من مجبور به داد و ستد هستم و مجبورم كه به 

كند يا ضعف در قرا گذاشتن؟اگر به ضعف واقعي اش اقرا  ضعف خودم اقرار كنم ايا به ضعف واقعي اش اقرار مي
كند اعتباري بودن باطل است اگر ضعف واقعي است آيا معناي اين ضعف پذيرفتن واليت است يا نه؟ يعني  مي

 اي هست يانه؟  واليت تبعي است نسبت به يك ولي
كه برخالف ميل آن شخص كه بايد قرار بگذارد يا طرف قرار باشند يك آثاري پيدا  از اين مثال روشن شد

شود كه آن آثار بيانگر وجود يك امر واقعي پشت قضيه است، حاال اين واقعيت حكومت يك قانون است و  مي
اء آن والي اصالً اعتبار نداريم ياحكومت واليت بر قانون است يعني قانون و واقعي است ولي به واليت و منش

 است چه واليت حيواني چه ملكوتي
 ـ قرار فرهنگي٢

يك مثال درباره امور ارتكازي يا ارتكازات فرهنگي و همچنين ارتكازات سياسي ميزنيم در فرهنگ لوازم يك 
فرمائيد يك مجموعه را به  شود مثالً مي نحوه ادراك و يك نحوه ادراك و يك نحوه تناسبات واليت عمل مي
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كنيم آنگاه اين تئوري را تجربه كرده و بكار  كنيم و تئوري تنظييم مي عه نگري مالحظه ميصورت مجمو

خوانند آن وقت  كنند و فرزندان آقاين هم يم روند و اين تئوريها را مي ها تدريس مي و در دانشگاه گيرند مي
گويند ما  اين علم باشد؟ مي كنند كه شناسيم آيا اينها اعتبار مي گويند ما اين را بعنوان علم رسميت مي مي

گويم ول ياين علم مدعي برنامه ريزي و تغيير وضعيتي  قبول داريم كه علوم تجربي علم نسبت به واقع است. مي
است كه به حسب منطق نبايد منتج باشد، حاال چه برنامه ريزي براي فيزيك باشد يا برنامه ريزي براي انسان 

 ند.كن شود. غيب گوئي نمي ولي منتج مي
 كارايي جزء لوازم فرضيه و تئوري است و نتيجه واقعي دارد

دهند و جزء لوازم اين تئوري  ولي اين تئوري آنها نسبت به تئوري قبل كارائي بيشتري دارد، بعد نظر مي
شود، آنگا بر اسا آن كامپيوتر و  دانند كه اگر در قمست راجع به نور و محاسبات اين طور كنيد چنين مي مي

شود، تجارب محدود انها هم ربطي به آن آثاري كه پيشگويي كرده اند ندارد، آثا  و واقع هم مي سازند مي سفينه
راعتباري اش نيست كه بگوئيم واقعيت مطلب همان صدتا يا هزار ا تجربه ايت كه در كمپ تحقيقاتي و در آن 

آن تئوري، اعتبار محض است اين بر  مجموعه تحقيقاتي انجام گرفت بود اين واقعيت بود و نسبت دادن اين به
گيريد و ميگويد در رابطه با نور اين كار را كنيد، يك تئوري دارد كه نام  اسا نسبت دادن به آن تئوري نتيجه مي

گذاريم يك بخش آزمايش و برنامه آزمايشي هم دارد كه نام آن ب است، يك دستور عملكرد براي  آن را الف مي
گوئيد آنچه كه واقعيت دارد ب  گويم اگر شما مي نام آنها ج است. من مي كنيدكه ييك سري كارها هم بيان م

گويد اين مربوط به آن تئوري است و اعتباري و  است كه آزمايش كرده است آنچه كه نسبت ميدهد و مي
ايش گذارند و آنگاه روي صد تا موضوع آزم خيالي است و از قبيل اسم است كه هر اسمي بخواهند روي ان مي

است واال نسبت بين اينها فرضي است.  گويد آن چيزي كه واقعيت دارد خود اين صد آزمايش كرده است. مي
 تواند درباره آن هزار موضوع نظر بدهد و نتيجه واقعي بگيرد. گويم اگر اين نسبت فرضي است پس چرا مي مي
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هاي  ها فرضي بوده و پيشگويي تجربهگويند ورود پيش فرض و تئوريها در و تناسب نسبتها با  پس اينكه مي

كند هرچند صد در صد  آنها هم فرضي است، درست نيست و حداقل با يك نسبت تقريبي مطلب را حل مي
 نباشد ولي كجا صد در صد است، كه ما بعداً به اين صد در صد اشكال وارد كنيم.

دارد روشن نيست، يعني الزم تركيب هم براي خودش يك هويت  برادر سبحاني: هنوز اين مدعاكه جمع و
نيست كه هميشه آن عناصرتجربي را بعنوان يك عنصر و تئوري را بعنوان يك وحدت تركيبي و يك مجموعه 

 بگيريم بلكه در اينجا به معناي تعميم است يعني از جزئي به كلي رفتن است.
 قدرت تعميم تئوري منوط به لحاظ نسبت بين تجربه هاست

عنوان  ين حسيني: سوال همين است كه آيا تعميم است يانه؟ ما سه يا پنج مطلب بهحجت االسالم والمسلم
كنيم و بر اسا آن نسبت يك  برقرار مي گيريم و يك نسبتي بين آنها پيش فرضهاي اوليه يك مجموعه مي

اوليه  هاي سازيم، تا اينجا پيش فرضها و نسبتهاي بين آنها واقعي است يا مفوض است؟ چون پايه ساختمان مي
واقعيتي ندارد حاال در قسمت ب يك برنامه تحقييتي  اينها انتخاب شماست بايد بگوئيد انيها فرضي است و

بوجود آمده كه صد تا آزمايش كرد و اين صد آزمايش هم در عمل نتيجه داد يعني نفس اين آزمايشها عمل 
 دهيم يا همينطوري؟ واقعي است آيا بر اسا تئوري تعميم مي

دهيم يا مصاديق ديگر را يعني غير از آنها  م دادن آيا عين همانهايي را كه تجربه كرده ايم تعميم ميدر تعمي
دهيم؟ اين تعميم دادن به چه وسيله است، آيا همين تئوري وسيله تعميم دادن  و اين را به غير تعميم مي

 ماست يا چيز ديگري است؟ 
توانست تعميم بدهد يعني تئوري  داد تئوري نمي جواب نميتئوري است ولي اگر ده عدد از اينها در تئوري 

گوئيد عين اين مصداق را بيرون  وحدت دارد و حدتي كه كثرت شماست، اين صد عدد هست يك وقت مي
بريم اين با تعميم سازگار است كه ما قانون جوش امدن آب در صد درجه را براي همه آبها بيان كنيم كه  مي

تا آزمايش جواب  ١٠٠تا ازاين  ٩٠آيد ولي يا اين توسعه مجموعه اول است اگر  يآب با حرارت آتش جوش م
داد تئوري ناقص بود اگر اين پاسخها به يك ظرفيت خاصي برسد تئوري تمام  تاي آنها جواب نمي ١٠داد و  مي
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اگر عين است. حاال به اين واسطه خاص رسيده است آيا واسطه در تعميم همين تئوري است يا چيز ديگري و 

خواست به غير ان سرايت كند تركيب شدن حاصل حسي اينها با فرض ذهني و پيدايش  اين مصداقها نبود و مي
گوييد در نور اين گونه عمل كن در حركت مكانيكي  يك وحدت و كثرت جديد و يك توسعه مانند انجا كه مي

اين دقيقا قدرت عملكرد عين تئوري شما  كنيد آيا چنين كن و در حرارت چنان كن و هزاران نتيجه را بيان مي
است كه به وسيله ازمايش به ثبت رسيده است يا قدرت عملكرد تعميم حسي شماست؟ اگر قدرت عملكرد 

ها را اگر قطع كنيد ديگر قدرت تعميم نداريد  تعميم حس باشد نسبتي بينآن دو تجربه نيست نسبت بين تجربه
عملكردتئوري تان را در  ين تجربه هاست معنايش اين است كه قدرتاگر قدرت تعميم منوط به لحاظ نسبت ب

بينيد يعني خود تئوريتان يك ساختمان كوچك بود حاال شعاع اين ساختمان  يك وحدت و كثرت بزرگتري مي
كنيد كه البته از نظر ذهني هم ميشد آن را ترسيم كرد ولكن تجريد ابتدا اثبات كرد  را در عينيت مالحظه مي

عملي هست بعد آن را گسترش دادند، حاال محل نزاع چيست؟ وسيله تعميم كه نسبت بين تجارب به  كه اين
يكديگر فرضي و اعتباري باشد و مثل نسبت بين كيفيات نظري و كليات نباشد وال يكون كاسبا و ال يكون 

 مكسبا و دوام جزئي خارجي است پس چگونه يم توان در اينجا گسترش داد؟
فهميم كه عين يا مثل همان را در مصاديق ديگر بيان كنيد، مانند يك مصداق از يك  اسن را مي ما از تعميم

دهد حاال  خورد فك اسفل خود را حركت مي كلي كه آن را آزمايش كرده ايد و ديده ايد انسان وقتي غذا مي
تعميم است؟ غرض ما اين دهند آيا اين  خورند فلك اسفل خود را حركت مي وقتي غذا مي گوئيد همه انسانها مي

 نبود بلكه مابدنبال ديدن نسبت بين دو تجربه بوديم.
 پرسش و پاسخ

برادر كوچكيان: فرمايش حضرت عالي اين است كه مدل توصيف مجموعه و توصيف تناسبات درون يك 
 مجموعه اعتباري است؟

و تسلط بر عينيت و ابزار  حجت االسالم والمسلمين حسيني: اصل صحبت اين است كه آيا تئوري ابزار سلطه
فاعليت است؟ البته متناسب بامرتبه واليت است اگر واليت حيواني يا ملكوتي باشد ما يك بررسي از موضع نفي 
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گوئيم مدل توصيف مجموعه و تناسبات درون  داريم كه در اين موضع بر اسا مطق صوري صحبت كرديم و مي

است كه ابزار سلطه شما بر عينيت است البته متناسب با زمان مجموعه اعتباري نيست و كليه فرضها تمثلهاي 
پرستد كه از نظر مرتبه ترتيبي يا مكاني اين  ومكان شما براي مثال يك نفر در شكل پرستش حيواني خدا را مي

پرستد، حاال در مرتبه  يك رتبه اس و يك نفر هم در مرتبه ملكوتي و يكي هم در مرتبه فوق ملكوتي خدا را مي
كند، اين در آن زمان و مكان خاصي  واني هم پرستش هزار سال قبل با االن و هزار سال بعد حتما فرق ميحي

كه در نظام واليت قرار دارد داراي تمثل و ابزار خاصي براي تصرف در عينيت است كه اعتباري نيست و البته 
مطلب از موضع اثباتي است و توضيح  مربوط به فاعليتش است يعني به نظام فاعليت در جايگاه او. البته اين

 خاهد كه االن وقت آن نيست. بيشتري مي
برادر سبحاني: البته بايد اعتبار را از ديدگاه ز منطق صوري ابتدا تعريف كرد چون چند اصطالح هست كه 

 االن روشن نيست.
 دانند. حجت االسالم والمسلمين حسيني: همين قدر كافي است كه اعتباري زا غير از حقيقي مي

 برادر سبحاني: همين مدل هم در ان دستگاه به يك معنا اعتباري است و به يك معنا اعتباري نيست.
حجت االسالم والمسلمين حسيني: براي امور حقيقي من البدو والي الختم اگر هيچ دوئيتي بين آن با جريان 

ر اينكه بگوئيد خود آن لفظ را عليت حقيقي و واقعي نداشته باشد لفظ اعتباري براي آن بي معناست مگ
اعتباري گذاشته اند به نظر آنها لزومي ندارد كه من اشراف داشته باشم و صرف اشارف بر دوئئيت برا من كافي 

گويم دوئيت دارد يا ندارد؟ طبق عليت  كنند مي است. همين قدر كه بدانم امور را به دو بخش تقسيم مي
دانيد ؟ گفتيم بله،  گفت شما دين خودتان را حق مي ك نفر مييك وقت ي صحبت شما دوئيت بردار نيست

گفت حدود پنج هزار دين در دنيا هست شما با همه انها آشنا هستيد و كتابهاي آنها خوانده ايد كه بدانيد اينها 
 صحيح است يانه؟ من گفتم نه مگر من ديوانه هستم ضرروتي ندارد مادر برخورد با امور از آن طرف عالم حركت

توانيد كارفكري جمعي داشته باشيد و بپذيريد كه داراي يك موضع فكري  كنيم و گم بشويم شما هم نمي مي
خواهم همه نظرها را بخوانم آنگاه نظر بدهم حتماً چنين چيزي ممكن نيست، ريشه  هستيد و بعد بگوئيد مي
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گذارد يا نه اگر  فاوتي بين آنها ميدهند، تقسيم امور يات ها دست ما هست كه آنه اطبق عليت نظر مي صحبت آن

برند  تفاوتي نگذارد ماصحبتي نداريم و اعتباري كه آنها به كار يم برند يا چيزهايي كه درا مور منطقي به كار مي
توانند بگويند سببيت عقليه ندارد، يعني حكومت سببيت عقليه دارد بنابراين خريد  هيچفرقي ندارد بنابراين نمي

توانيد مالحظه كنيد و بعد موضع بگيريد،  قليه دارد بر تهاجم بر يك اعتقاد شما آثار را ميمحصوالت سببيت ع
گويم از مسانختشان با  آيد؟ اگر از من سوال كنيد مي داند اين از چه بر مي اين كه حوزه دانشگاه را مفسق نمي

 هم است هردو شريك يك راه هستند.
م جهت اثباتي آن را طرح كنيم، در اين قسمت آخر يك مثال ديگر انشاء اهللا بحث دوم ما اين است كه بيائي

كنيم كه آيا قدرت و جريان قدرت در جامعه هم اعتباري است يا نه؟ به نظر ما همانطور كه در امور  عرض مي
 اعتباري نيست.هم ذهني اعتباري نيست در امور سياسي 
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 مقدمه
 حجت االسالم والمسلمين حسيني: اعوذ باهللا بسم اهللا الرحمن الرحيم

مربوط به انسان و انسان شناسي مطرح شد و اجماالً مطالبي بيان شد،  بحث شناخت شناسي در قسمت
بيان آن هستيم همان  شود يعني جزء دوم مطلب كه مجبور به بخشي از آن كه شناخت به وسيله آن تمام مي

اسي اش هست كه به اين امر يكاشاره اجمالي خواهيم داشت تا سير بحث در نظر برادران باشد بخش جامعه شن
شود و بعد هم در بكارگيري اصول قبل و شناخت مطلب جديد اين امر الزم  خصوصاً سرفصلهايي كه مطرح مي

 است.
 خواهد) ـ سير منطقي بحث(تنظيم امور مسلمين روش مي١

خواهد و  يزي و تظيم امور مسلمين بوده است كه تنظيم اين امور حتماً روش مياصل بحث ما درباره برنامه ر
اين روش يك اصولي دارد و براي اين اصول هم يك استداللي مطرح است كه بنام فلسفه اصول روش تنظيم 

شود، پس تنظيم يك روشي الزم دارد و آن روش هم يك اصولي دارد و آن اصول هم يك  خوانده مي
 شود. ي دارد كه به آنها فلسفه اصول روش تنظيم گفته مياستداللهاي

 الف: اصل اول مجموعه
حاال اين اصول كدام هستند؟ شما در ابتدا هم به صورت اجمالي به اين اصول توجه داريد و به تدريج تبيين 

ه داريد و خواهيم امور مسلمين را تنظيم كنيم يعني از ابتدا توجه به مجموع گوئيد ما مي شوند شما مي مي
دهيد، يعني غايت  خواهيد فقط يك امر را تنظيم كنيد و باز اين تنظيم را به يك علت خاصي انجام مي نمي

اي هرچند اجمالي در نظر شما هست يعني اگر نتوانيد مجموعه را  خواهي و تعلق يا تغيير وضعيت هم به نحوه
 بيان نيد تنظيم امور بي معناست

 ب: اصل دوم تركيب، تعلق



٢٢ ·································································································································································  
س يكي از اصولي كه بايد روشن شود مسئله تركيب است آن نظم و بي نظمي را نسبت به رسيدن به پ

 مقصدي تعريف كردن هم حتماً بايد بر اساس مالحظه معناي تعلق باشد.
 ج: اصل سوم فاعليت

د شو تنظيم امور بهرحال فاعل دارد و ممكن نيست كه مسئله فاعليت و اختيار معلوم نباشد همچنين نمي
شود كه معناي  خواهيد سرپرستي كنيد و نمي كه معناي زمان و مكان و عليت از آن حذف شود و در نهايت مي

خواهيد يك وضعيت را بشناسيد و آن را  واليت را اصالً در خاطر نداشته باشيد، از همه اينها كه بگذريم شما مي
ي در نظر تان هيچ باشد و تعريفي از آن به وضعيت ديگري تبديل كنيد در نتيجه ممن نيست كه اصل شناساي

نداشته باشيد، منتهي اين قسمتها را هر كدام سرجاي خودش بايد بحث كرد، زيرا حذف هري از اينها در 
 كند. رسيدن به غرض ايجاد اخالل مي

 ـ ضرورت بحث جامعه شناسي٢
هصورت اجمالي بيان شويم البته نه بحث جامعه شناسي مبسوط بلكه ب حاال چرا وارد بحث جامعه مي

كنيم، انسان را به اختيار و آگاهي و نتيجه آن يعني واليت كه خصلت اساسي انسان اين است كه در نظام  مي
واليت وسرپرستي براي تصرف در نظام وتوسعه نظام يعني متربه نيابت و خالفت قرار دارد و ما نيز انسان را از 

زيست شناسي و وضعيت جسماني و اعضاء و اعصابش نداشتيم، اين جهت شناختيم و كاري به انسان از بابا 
همين جهت مورد توجه قرار  اهللا است و حاال جامعه را هم از انسان از اين جهت براي ما ممتاز است كه خليفه

توان آن را در نظام واليت نديد و درباره  دهيم و همين مطلب اساس بحث است كه مولي عليه است و نمي مي
 د.اش صحبت كر

 الف: سرپرستي فردي
واليت گاهي درباره يك فرد مورد بحث است كما اينكه واليتي را كه در اويش و متوصفه و حتي عرفا هم 

دهند مثل نسخه دادن  كنند همين واليت فردي است و دستور العمل براي فرد و رفتارهاي فردي مي ذكر مي
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كند و يك سرپرستهايي درباره اش  شهايي مييك روان شناس كه درباره يك بيماري روحي فرد يك آزماي

 كند تا خوب شود. مي
 ب: سرپرستي گروهي
گوئيد فرد نيست مانند آنجا كه علماي اخالق  گوئيد مولي عليه فرد است، گاهي مي به هرحال گاهي مي
 دند ولكن به اين هم كند و در يك مجلس دعا صد يا هزار نفر را پرورش روحي مي درشكل گروهي كار مي

اي كه در مجلس بودند وقتي  شود و اين سرپرستي گروهي است چون اين عده سرپرستي اجتماعي گفته نمي
رود و اين معلم اخالق كاري به كسب آنها ندارد اگر هم از  متفرق شدند هركدام به دنبال كار و كسب خود مي

حبيب اهللا يا الكالعلي عياله  گويد خوب است الكاسب كسب خودشان و نجاري و بقالي و قصابي سوال كنند مي
خرند و  كالمجاهد في سبيل اهللا به اين هم كاري ندارد كه اينها چه چيزي براي خود و خانواده شان مي

گويند اما متكفل الگوي توليد، توزيع و مصرف جامعه نيست و كاري ندارد تكنولوژي جامعه و منطق جامعه  مي
م واليت ندارد و نظام واليت را بعنوان بستر پرورش مالحظه چگونه است و خالصه سرپرستي نسبت به نظا

از شئون  كند تا در همه شئون مسير رشد را در برابر آن كسي كه تحت سرپرستي اش هست، قرار دهد چه نمي
ها كار ندارد و  متعددي است، او به اينهاي  سياسي چه فرهنگي يا اقتصادي كه هر يك از اينها داراي شاخه

 دهند و نه كار اجتماعي و واليت بر جامعه ندارد. گروهي انجام ميخالصه كار 
 اين دسته از واليت يعني واليت فرد و گروه و واليت گروه به نحو گروهي يا فردي موضوع واليت ما نيست.

 ج: سرپرستي اجتماعي
معه توسعه بلكه مووضع واليت ما بحث درباره سرپرستي نسبت به نظام اجتماعي و جامعه است، اينكه جا

الهي پيدا كند، اما چرا اين قسمت از بحث مطرح شد؟ چون بعداً كه منطقها درست شد به اين بحث جامعه و 
آيد؟ در بحث تكيف،  شود و بعد از بحث فرد و ادراك و تمثل مي رسيم اما چرا اينها مطرح مي الگوها آن مي

لي به واليت ما مرتباً اشاره به نظام واليت كرده ايم تبدل و تمثل و قبل از آن هم در بحث فاعليت و اختيار و تو
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كه اين فقط به خودش تنها يا فقط به مشيت حضرت كه مشيت باالغه است منسوب نيست بلكه نظام واليت 

 شود قبالً بيان شده است. است يعني اينكه در مجموعه حاصل مي
 ـ توليد مفاهيم، اجتماعي است٣

د مفاهيم اجتماعي است، حاال ابزارش آيازبان است يا منطق يا چيز ديگري فعالً گوييم اصال ً تولي اما االن مي
كنيم كه يك مفاهيم فردي و يك مفاهيم اجتماعي داريم،  مورد بحث نيست، در اينجا اين مطلب را تمام مي

ومي اي است كه سرپرستي جامعه را عهده دار است. مشاركت عم مفهوم دولت عنواني حقوقي براي يك مجموعه
كنند مانند انتخابات و غير آن، يك الفاظي داريم كه  عنوان فعلي است كه جمعيت زيادي در آن شركت مي

براي يك جمع وضع شده كه متصدي جامعه است يا يك فعلي كه انجام ان عمومي و براي همه است اينها 
مطرح كنيد، ركن اساسي تكيف  كند با اينكه توليد اجتماعي مفاهيم را مفاهيم اجتماعي است ولي اين فرق مي
آيد  شود. آثاري كه از خارج واز مواد طبيعي ماند آب و هوا و غيره مي آثاري است كه از جامعه بر فرد ارد مي

ها يا قابليتهاي اجتماعي و  ها و تمايالت اجتماعي و پذيرفته شده بسيار كم رنگ تر از آثاري است كه از جاذبه
اصالً احساس نياز به اينكه االن به دنبال چه مطلبي بروم چه براي انسان صالحي  آيد و فاعليتهاي اجتماعي مي

گويد به دنبال چه مطلبي بروم تا اينها را نجات دهم چه برعكس آن انسان  كه در جامعه فاسد قرار گرفته و مي
شود همان  فاسدي كه در يك جامعه صالح باشد، اصل مسئله حساسيت انسان در يك نظام اجتماعي واقع مي

اي است كه براي  طور كه جاذبه كره زمين براي حفسظ وضع جسمي ما الزم است در جامعه هم يك جاذبه
 جريان رشد الزم است.

بنابراين ما يك بحث مبسوط درباره جامعه داريم كه بعد از بحث منطقهاست و يك بحث مخصوص مفاهيم 
آنها بايد هاي  بحث بايد به بررسي ابزارها مفاهمه و ريشه گردد كه در اين داريم كه به دنبال بحث فهم مطرح مي

پرداخت و در همين جا مجبور بحث جامعه را به صورت اجمالي مطرح كنيم زيرا بايد ديد دخالت جامعه در 
رسد متسوب به  توان گفت كليه مفاهيمي كه به ذهن مي نفس خود كيفيت تكيف، تبدل و تمثل چيست آيا مي

صالً توليد مفاهيم توليد اجتماعي است، حاال ابزار آن چيست آيا صرفا زبان است كما اينكه جامعه است يعني ا
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كند يا چيز  اي به اشتباه ادعا كرده اند يا ابزار آن منطق است كه مناسبات واليت را در اين مرحله تمام مي عده

ناخت به صورت فردي تمام ديگري است، االن موضوع بحث ما نيست بحث فعلي ما اين است كه آيا فهم و ش
 رسد يا اجتماعي؟ اگر بنا باشد فهم اجتماعي باشد دسته بنديهاي آن چگونه است؟ شود و به نتيجه مي مي

 استناد نيست ـ منطق مالحظه جامعه بريده ازمنطق استنتاج و٤
ي و بلكه اي هم به بحث منطق هايي كه بايد در آينده، هماهنگي و هم جهت بعد از اين مقدمه يك اشاره

وحدت تركيبي مبناي آنها را بررسي كنيم، خواهيم داشت براي مثال اگر يك منطق داشته باشيم كه زمينه 
كند مانند منطق استنتاج يا منطق در امور نظري كه اين منطق مسائل جهان  اعتقادات اجتماعي را فراهم مي

د يك منطق حقوقي داريم كه حق و باطلي كند و زيربناي نظام ارزشي است و بع ها را مشخص مي بيني و هست
گيرد مانند منطق علم اصول يا منطق استناد يك منطق هم در  راكه پشت سر آن منطق مورد بررسي قرار مي

كنيم نه اينكه آنها را در همين  عينيت داريم كه فرضاً تكنولوژي است (البته اينها بهص ورت تقريب عرض مي
اينها هم به هم مربوط باشد و هماهنگ باشند آيا اينها سه بعد جدا هاي  ايهجا تعيين كنيم) و بنا شود كه پ

هستند كه يكي درباره امور عقلي است و سببيت عقليه دارد و برهان هم در آن راه دارد و يكي ديگر از آنها هم 
نه از قبيل امور اصالً كاري به برهان ندارد و اعتباري است و يكي ديگر هم درباره امور واقعي خارجي است كه 

 خارجي است ونه از قبيل امور نظري، يا اينكه اين طور نيست.
 بحث: اعتبار اصل

كنيم ثمرات مهمي در جاهاي ديگر  خوب بحث گشته ما پيرامون اعتبارات بود آنچه را كه در اينجا عرض مي
اي تكميل آن كمك كنند، دارد، لذا استدعاي ما از برادران اين است كه در اين بحث كامالً دقت كرده و بر

شود در نحوه استداللهايي كه در  اگربنا شد اعتبارت بهم بخورد و از قبيل امور عقلي شود يك تفاوتهايي پيدا مي
كنند مثال بانك بيمه وسائل مستحدثه كه موضوعات اين  شود در اعتباراتي كه عقالء مي يك قسمت فقه مي

د ديد آيا از اينجا به ساير قسمتها اصول نشر پيدا م يكند يا خير؟ به كند دوم اينكه باي مسائل مستحدثه فرق مي
 هرحال در اين بحث بايد خيلي دقت كنيد.
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 مقدمه اول: حقائق نفس االمريه

اي از امور  دهد. پاره بنابر قولي كه قائل به وحدت تركيبي نيست و جريان عليت تجريدي را اصل قرار مي
ر باب حقائق نفس االمريه بايد گفت نياز به جعل جاعل و حتي نياز به خالق شوند و د حقائق نفس االمريه مي

 كند كه اين الزمه موضوع است. ندارد و نيازي به عقل هم كه آن ادراك نكند ندارد، عقل كشف مي
 مقدمه دوم: حسن عدل و قبح ظلم

قبح ظلم به جعل حسن عدل و قبح ظلم به جعل جاعل نيست البته اين نظر انهاست، اگر حسن عدل و 
قبح ذاتي باطل شده و تبديل به حسن  جاعل برگردد ولو اينكه جاعل آن خداوند متعال باشد معناي حسن ذاتي

شود، اگر حسن و قبح به جعل برگردد مثل اين است كه بگوئيم حسن و قبحي نيست  مجعول و قبح مجعول مي
االمري است بايد پايش به جعل و ايجاد هم بر  و هركاري كه اوب كند خوب است، بنابراين در اموري كه نفس

درجه دارد،  ٣٦٠نگردد، به نحو قضاياي حقيقيه اگر خلق كنند اين است اگر دايره را خلق كنند ذاتاً انحناي 
درجه يك  ٣٦٠درجه هركدام تعريف دارند ولي اين تعريف غير از آن است كه انحناء  ٣٦٠البته انحناء و 

درجه و به وسيله تعريف از منحني و مستقيم  ٣٦٠آن واقعيت به وسيله تعريف از  واقعيتي هم دارد كه از
كنيد واال خود آن محكي عنه كاري ندارد كه شما حكايت درست كنيد يادرست نكنيد و كاري ندارد  حكايت مي

ز اينكه از درجه مقوم ذات ماهيت دايره است جداي ا ٣٦٠كه تعاريفتان درست باشد يا درست نباشد اين انحناء 
آن تعريف كنيد يا تعريف نكنيد و جداي از اينكه خلق بشود يا خلق نشود به قول معروف ما جعل اهللا المشمشه 

فرمايند نسبتشان به همديگر يعني لوازم  مشمشه دربار اين دسته از امور و حقائق نفس االمريه آقايان مي
تواند نظر كند به اينها و لوازمشان را بشناسد  عقل ميذاتشان سببيت عقليه دارد. بنابراين برهان چكاره است 

شود آنگاه درجه يك است،  شود و مطلب روشن مي وقتي لوازمشان را شناخت تبديل به برهان و استدالل مي
ايند، اگر كسي محكم به  فرمايند عقل ميزان نيست بلكه مصباح است در اين قسمت كوتاه مي آقاياني هم كه مي

اي حسن عدل و قبح ظلم را بنابر منطق خودتان و نه ذوقي بيان كنيد كه به اصالت ذات و آنها بگويد مبن
گردد در مقابل اينهايي كه نياز به جعل ندارند و حتي نياز به خلقت هم ندارد، بنابر مبناي  اصالت شيي بر مي
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ها  اصالت ماهيتي و همها يا به عبارت ديگر عليت تجريدي كه هم اصالت وجودي  اصالت شيي و اصالت ما هوي

دانند با اين  آنها را قبول دارند كه قانون عليت جاري است و اين عليت را از شئون علت العلل جلت عظمته مي
 حال ديگر كسي جزئت نداردعليه آن صحبت كند.

 مقدمه سوم: اعتبار سببيت عقليه ندارد
دارد ولي در مقابلش اعتبار است كه حاال اين جريان عليت تجريدي سببيت عقليه در برهان و استدالل 

شود  سببيت عقليه ندارد چون اساس آن بر پايه حقائق نفس االمريه به اين معنا نيست چون جعل واسطه مي
آن چيزي كه در جلسه قبلي هم بيان شد همين بود كه قرار و خواست بين دو نفر كه دو نفر با هم قرار 

ارند كه اين امر آثار واقعيت هم دارد چون سنگ را برداشتند زمين گذارند تا يك سنگي را زا جلو آب برد مي
توان با اين فرد يا با فرد ديگري گذاشت و يا اصالً قراري نگذاشت ولكن  شود اصل قرار را مي آنها مشروب مي

ليوان  توان اين اثرش مربوط به يك امر واقعي خارج سات، امري كه در آن اختيار و فاعليت دخالت دارد مثالً مي
شود، جريان عليت نسبت به اثر  شود يا نمي آب را ريخت ولي ريختن ديگر يك امر واقعي است كه اثر آن مي

ريختن ديگر تمام است در اصل اينكه اين ليوانرا بريزيم يا نريزيم اختيار و فاعليت هست، در اينكه انشاء كنم يا 
ذارم و فر ض كنم يا فرض نكنم در اينها اختيار هست ولي انشاء نكنم جعل كنم يا جعل نكنم، قرار بگذارم يا نگ

 وقتي فرض شد لوازمش هست من التزم بشي التزم بلوازمه.
 ـ اعتبار قسم است يا قسيم١نتيجه گيري: 

حاال اين اعتبار را در مقابل حقائق نفس االمريه قرار داده اند بنابراين يك سوال اوليه بدون توجه به  
شود كه اعتبار از اقسام امور حقيقي است كه داللتش به لوازم سببيت  تبارات مطرح ميتقسيمات آنها در اع

عقليه دارد هم در اصل پيدايش و هم در لوازم يعني جريان عليت ايجادش كرده و همين جريان عليت لوازمش 
ز اقسام حقائق نفس كند يا ا شود و برهان منطقي هم در آن راه پيدا مي كند و از اقسام حقائق مي را ايجاد مي

االمري حقيقي نيست و در مقابل اين است اعم از اينكه مفاهيم اعتباري باشد يا غير آن، منشاء انتزاعش هرچه 
هست و آثارش هرچه باشد فعالً مورد بحث نيست نفس پيدايش يا به جعل است يا اينكه نياز به جعل ندارد، 
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شود. اگر از  گيرد بلكه از اقسام آن مي ر كنار امور حقيقي قرار نمياگر نياز به جعل ندارد اعتباري بعنوان قسيم د

كند كه شما بتوانيد برهان عقلي كه سببيت عقليه داشت باشد به دست  اقسام آن شد جريان عليت الزام مي
آوريد حتي امور واقعي كه اختيار حضرت ق در ايجادش هست در آن سببيت عقليه نيست و معد است، حتماً 

گوئيد ولكن در  تواند بعد از اين آن را خلق كن و عادتاً شما اين گونه مي آيد، بله خداوند مي اين آن نمي بعد از
خواهند يك سنگ محكم بنا كنند كه بتوانند  و خلق نيست، يعني مي گويند نيازي به جعل برهان عقلي مي

 ن جا ميزان است.روي آن پا گذاشته و همه عالم را اندازه گرفت يعني واقعاً عقل در اي
 ـ جريان عليت در اعتبارات و نسبت آن به هجوم بركلمه توحيد٢

اي است كه برهان در آن راه دارد يا برهان در آن راه ندارد،  بنابراين هرچه كه بگويند يا جريان عليت به نحوه
ه دارد و جريان هرچه كه برهان در ان راه داشت جريان عليت هم در آن هست و آن چيزي كه برهان در آن را

خورد كه يك قطعي  پوشاند و اعتبار هم جزء آنهاست يا يك واسطه مي عليت نيز در آن هست يا اعتبار راهم مي
شود البته به يك فاعليتي كه االن آن فاعليت مورد نظر نيست، اگر بگوئيد برهان در آن هست چه  پيدا مي

كه حوزه قيام به وظيفه  كه التزام به لوازمش بايد باشدلوازمي دارد؟ اگر جريان عليت باشد معنايش اين است 
شود  كند وغرضشان ضائع مي فهمد كه هجوم بر كلمه توحيد هست يعني خروج از عدالت مي كند و مي اش نمي

گويم اگر علماي فن الزم  شود حاال شما بگوئيد از لوازم بعيده است من مي وفاعليتشان فاعليت غير الهي مي
ها جاهل هستيم اين چه رقم  فهمند ما كه نسبت به فنون آن ان را نفهمند پس جهال فن ميبعيده فن خودش

 شناسند. عالم بودن و تمحض است كه آنهاييكه ممحض هستند كار خودشان را خوب نمي
 ـ عدم جريان عليت در اعتبارات و نسبت آن به هجوم بر كلمه توحيد٣

عليت به نحو تجريدي راه ندارد و حق نيز همين است كه در اين  اما اگر بفرمائيد در امور اعتباري برهان و
صورت علماء حوزه از عدول بوده و خدا پرست و معتقد و ملتزم و به لوازم صحبتشان هستند و در همان 
دستگاه خودشان ادمهاي سالم و غير فاسقي هستند البته ممكن است در هر قشري آدم فاسد پيدا شود ولكن 

هستند و اگر منضبط باشند معنايش اين است كه سببيت عقليه براي تنظيمات اجتماعي قائل  نوع آنها منضبط
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نباشند و معناي پرستش حضرت حق را ادراك نكنند و پرستش را فقط به فرد و شخص مكلف برگردانند و 

حاال اين كنند،  بگويند فقط پرستش فردي داريم و پرستش مال افراد است و در قيمت هم افراد را عذاب مي
توان استفاده كرد زيرا كلماتي چون امت و امام و امثال اينها وارد  بماند كه از ظواهر كالم درآيات و روايات مي

 پردازيم. شده است و از حضور خواندن آنها صحبت شده و هم از فرد كه فعال به اينها نمي
ت تجريدي باشد يك اشكالش اين پس سؤال ما اين است كه در اعتبارات جريان عليت هست يا نه؟اگر لي

شود به خريد كاال و تنظيم نظام اجتماعو پول و بانك و  كند و تهاجم اثبات مي است كه سببيت عقليه پيدا مي
نظامها سببيت عقليه داشته باشد  امثال اينها كه آقايان امضاء كرده اند يعني نظامي را كه پذيرفته اند اگر اين

به معناي عليت تجريدي معنايش اين است كه يا بايد ادعا كنيد كه مديران و  كه حق نيز همين است ولي نه
باشند يعني مثال  ها را ايجاد كرده اند داعيا الي اله و سراجا منيرا هستند و دنباله رو انبياء مي مسئوالني كه اين

د اين نظامات منسوب به آمريكا دنباله رو انبياء باشد كه اين محال است وخيلي هم واضح است يا اينكه بگوئي
آن دستگاه نيست و مثالً كينز بر اساس ربا تنظيم نكرده بلكه بر اساس قرض الحسنه بوده است كه اين مطلب 

توان گفت با تغيير شرائط بانك دو خصلت مندي دارد اين بايد يك واليتي بيايد و  گوئيد:، حاال آيا مي را هم نمي
دهد كه در زمان طاغوت هم اين صحبت نبود، دوران طاغوت برنامه ريزي اينكار را بكند و تخصيصش را تغيير 

دانستند بالعكس اين  گرفت و آقايان هم معامله با بانك را صحيح مي از طرف كفار براي بانكهاي ما صورت مي
فرمائيد در شرائط مختلف سببيت  اگر سببيت عقليه نداشته باشد اين هم خالف قانون عليت است شما كه مي

توان گفت  ختلف دارد ايا زا طرف آنها سببيت عقليه برايش قائل هستيد يا نه؟ حداقل اين است كه بزودي نميم
كنند االن اگر عين ارت و الگوهاي اداري  در دستگاه آنها سببيت عقليه دارد يعني االن آنها احساس تهاجم نمي

ا غيره باشد و بخواهد در اينجا اجرا كند اين را آنها را كسي كپي كند چه براي بانك، دارايي، سازمان برنامه ي
گويند كه اين  دانند و نمي كلمه باطل و از قبيل الفاظي كه مشعر به اهانت به حقائق عالم و انبياء باشد نمي

 چارت از آن قبيل است.
 پرسش و پاسخ



٣٠ ·································································································································································  
ني و نفس االمري حجت االسالم ميرباقري: ممكن است فرقي بين اعتبار و حقيقت نباشد چون در حقائق عي

 داند. گويند در نفس تكنولوژي كه برايش نفس االمري قائلند و آن را جزء امور اعتباري نمي اش هم همين را مي
 ـ نسبت انشاء و جعل به عليت تجريدي و برهان١

شود  حجت االسالم والمسلمين حسيني: يك دسته بندي از امور بر اساس عليت در دستگاه آنها بيان مي
ها در وجود خارجي شان به  وري است كه انشاء در آن دخالت دارد ولي انشاء حضرت حق مثل واقعيتيكي ام

كند يعني آيا سببيت عقليه ميشوند كه آب  انشاء تكويني هستند مالحظه تغييرات اين نيز به چي بازگشت مي
به تعميم عليت و مشابهت،  شود اال تبديل به بخار شود يا سببيت واقعيه و لذا برهان عقلي در آن جاري نمي

گوئيد امتناع  گوئيد مفهوم وجود اين است مفهوم عدم هم لحاظ سلب نسبت به وجود است بعد مي شما مي
گوئيد  شود مي اجتماع نقيضين كه اين سببيت عقلي دارد كه اگر بگوئيد ممتنع نيست و جود و عدم مساوي مي

پذيرد، شماميگوئيد لوازم وجود را تا آخر با قياس شكل اول  ياين از اولياء است و عقل هرگز چنين چيزي را نم
مالحظه كنيم كه بازگشت به جريان عليت و امتناع اجتماع نقيضين و مساوي نبودن وجود و عدم بازگشت 

گوئيد اين مطلبي نيست كه شما بخواهيد آن را جعل كنيد يا خدا آن را جعل كرده باشد خدا  كند مي مي
شود خلق  شود كه لوازم عقلي را مالحظه نكند، مي خلق نكند ولي اگر عاقل خلق كرد نمي تواند كه عاقل مي

توان گفت حسن عدل و قبح ظلم درباره اش نيست. آن اموري كه نياز به خلق  نكند ولي اگر خلق كرد نمي
شود  ندارد جريان عليت در آنها به مالحظه فرض تحقق به خود تحقق، و همينكه نسبت دهيد اگر محقق

شود عاقلي نباشد و آن را  شود خلق نشود، مي لوازمش اين است اگر دايره محقق شود حتماً انحناء دارد مي
آيد و تصديق يعني اذعان للنسبه واقع  مالحظه نكند ولي اگر عقل بود و به قدرت عقالني ديد حكم هم مي

كند بر خالف آنجا كه  ان را ايجاب ميشود و اين اذعان قهري است جريان عليت است لوازم عليت اين جري مي
شود ديگر نياز به اراده موجد دارد اگر موجد بخواهد  ميگوئيد امور واقعيه واقع شده است، آيا بعد هم واقع مي

شود ولو تكنولوژي واقعي است ولي برهان عقلي در آن راه ندارد  شود و اگر نخواهد واقع نمي بعدش هم واقع مي
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خورد صرف نظر از اشكالي كه در خود اين نوع استدالل بر اختياروارد  در ايجاد مي چون واسطه يك اختيار

 شود كه اصالً اختيار يعني چه؟ يعني عليت نباشد يا عليت كار نكند؟ مي
يك اموري ديگري هست كه قرار دادي است ولي قرارداد موجدش هم نيست كه بتواند ايجاد تكويني كند 

ي نيست ايجادش ايجاد كن نيست بلكه يك انتخاي است كه به وسيله غير خالق انشاء ش انشاء واقعي و هست
گيرد محل برهان در حقائق نفس االمري است و مادون آن ديگراز برهان خارج است، سببيت عقليه و  انجام مي

رد ك كند؟ نه آقاي محمد گيالني نقل مي جزميت عقل نيست يقين هست ولي آيا اين يقين را عقل هم امضا مي
فرمودند ما ازظنناء هستيم نه علما و اين از همين  داد و مي كه حضرت امام رضوان اهللا عليه درس فلسفه مي

باب است، يك قسمت آيه يا روايت داريد ولي داللت اين از قبيل داللتهاي عقليه به معناي حقائق نفس االمري 
كند نه مع الواسطه و ازطريق كالم از قبيل  مي ها را درك و به معناي آن چيزهايي كه خود عقل بدون واسطه آن

خورد اول واسطه اش اين است كه اين به نبي وحي شده و از قبيل ادراكات  آنها نيست و يك يا دو واسطه مي
كنيم سوم اين كه اگر يك كلمه از  انساني نيست، دوم واسطه اش اين است كه از اين كلمه اين استفاده را مي

تواند اين را بخواند بنابراين يكعلم  سي بگذاريد كه اصالً سواد عربي نداشته باشد كه نميآيات قرآن را جلو ك
ك نيد و با مباحث اصولي يك ادراك داريد و اين درك شما  صرف و بيان داريد وداللت الفاظ را مالحظه مي

ام موضوع ازيك كيفيت عيني خاص مكتوب است نه درك عقل از نفس ادراك عقالني خودش اشراف به تم
ندارد يعني خداوند فرموده كه اهل اهللا البيع و حرم الربا اشراف شما به حليت بيع و حرمت ربا از قبيل اشراف 
شما به مساوي نبودن وجود وعدم نيست و از قبيل اشراف شمابه الكل اعظم من الجزء هم نيست، عقل خودش 

ان للنسبه در نفس آن پيدا شود ندارد، برهان را احاطه به موضوع و محمول ونسبت به نحوي كه اعتقاد و اذع
اي نيست كه عقل بر آن احاطه داشته باشد ممكن است در  كنند كه چون ماده قياس شما ماده اين طور ذكر مي

پايان حكم كند كه باضافه تبادر و انسباق و باضافه چيزهاي دير يقين دارم كه از اين عبادت اين معنا به دست 
گويد نه چون  تواني يقين را تا خود موضوع و نسبت آن و خصوصياتش جريان بدهي مي مي آيد ولي آيا مي

گويم حرام است ولي در قضيه عقلي  خداوند فرموده حرام است و چون پيامبر فرموده و من استنباط كرده ام مي
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رد و حكمش بايد خود شما اشراف داشته باشيد و عقل نسبت به موضوعي كه اشراف نداشته باشد حكم ندا

شود كه حكم بالواسطه از  حكم معل الواسطه است، آنجايي استدالل و برهان حقائق نفس االمريه ناميده مي
 خود عقل داشته باشد و جريان عليت واقع شده و كيف نفساني باشد.

كنم يك نكته اينكه ظاهراً شما فرض كرده ايد  برادر سبحاني: چند نكته ابهام هست كه من عرض مي
گويند جامعه اعتباري است يعني قرار دادي  باري بودن جامعه به معناي قرار داد است يعني اينكه آقايان مياعت

است مثالهايي هم كه در ذيل آن بيان كرديد قراردادهاي اجتماعي است يعني قرار دادهاي اجتماعي در دستگاه 
 آقايان مختلف است.

دسته را  ٢٠تواند  اگر به ريشه بازگشت دهيد، انسان مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين اختالف را
خواهم از آن طرف بروم و از آن طرف  آيند بگويد من مي راه فرا رو و وقتي از اين طرف مي ٢٠درست كند براي 

خواهيد بعد مطرح كنيد از همان ابتدا  خواهم از اين طرف بروم، اين تقسيماتي را كه مي كه يم آيند بگويد مي
 كنيد كه آيا اعتبار قسيم حقائق نفس االمري است يا قسم است؟روشن 

يعني خود  حالا اينكه جامعه چكاره است و آيا محسوس است يا نه فعال مورد بحث نيست ابتدا قرار و اعتبار
گيرديا قسمي از آنهاست  اين لفظ اعتبار حاكي از مفهومي است كه در مقابل حقائق نفس االمري قسيم قرار مي

 يان عليت در آن عين برهان است يا غير از آن است؟و جر
برادر سبحاني: اعتبار در اين دستگاه غير از حقيقت است ولي با اين تفاوت كه در باب يك دسته از اعتبارها 
مثل جامعه و شهر و مزرعه مفاهيمي هستند كه در آنها قرار به معناي جعل نيست، اينها مفاهيمي است كه 

د ولو بر اسا قانون عليت، يعني همانطور كه تحت قانون عليت مفهوم كلي از مصداق انتزاع كن ذهن انتزاع مي
 شود. انتزاع مي شود كل هم از مصاديق تحت قانون عليت مي

حجت االسالم والمسلمين حسيني: در هر شهرستان يك مقدار جاده و امكانات خاص وجود دارد، از همه 
ناميد حاال اين وجود خارجي را  كنيد و آن را شهر مي ك مفهوم انتزاع مياينها كه منشاء انتزاع آن هستند ي
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ايد و يك عكس از آن  وحدت تركيبي دارد يا اينكه ذهن مي بينيد كه يك مركب است و بعنوان يك كل مي

 گيود عكس آنجاست. گيرد و مي مي
باري بودن به حيثيت قرار بر برادر سبحاني: در دستگاه آقايان كل ما به ازاء خارجي ندارد و حيثيت اعت

 گردد. نمي
حجت االسالم والمسلمين حسيني: به مطلب من توجه كنيد شما روي بلندي ايستاده ايد و يك كارت 

گذاريد يا اينكه يك كل مثل بدن انسان  گوئيد اين عكس آنجاست و اسم آن را شهر مي پستال گرفته ايد و مي
بينيد يا  كنيد و ربطش را يك ربط واقعي مي را به يكي منسوب مي كه چشم و دست و پا دارد ولي همه اينها

باالتر از آن مثل يك دستگاه منطقي كه لوازم يك مفهوم عقلي است و به صورت يك قضيه حمليه قابليت حمل 
گويئد موضوع ما مثالً وجود است و اين هم از لوازم عقليه همين موضوع است كه هيچ  بر حد اولبيه اش دارد مي

سمتي از آن قابل جدا شدن از وجود نيست يعني نسبت اجزاء به وحدت نسبتي است كه عقل به شما حكم ق
كند يا از قبيل يك  گويد عليت نپذيرفتن شما را نفي مي كند و مي كند و شما را ملتزم به پذيرش مي مي

 شود؟ ازيك شهر گرفته مي ارتباطي است كه اندام انسان به او دارد يا از قبيل يك عكسي است كه با دوربين
برادر سبحاني: اعتباري بودن به اين معناست كه مانند وحدت حقيقي درانسان نيست و مثل وحدت حقيقي 

 در بحث وجود و لوازمش هم نيست و بهمين دليل اعتباري است.
به حجت االسالم والمسلمين حسيني: بنابراين اعتبار از اقسام حقائق نفس االمريه كه جريان عليت 

 نحوبرهان در آن باشد نيست.
 برادر سبحاني: اصال در اينجا جاي جريان عليت هست يانه؟

حجت االسالم والمسلمين حسيني: همينكه فرموديد از قبيل بحث وجود و لوازمش نيست كه كم و زياد 
د خواهيد يك وصف را به وجو شويد يعني شما وقتي مي شدن جز آن به حكميت و سببيت عليه ملتزم مي

 گوييد ا و در اينجانيست. شويد شما مي گويند به برهان عقلي ملزم مي نسبت ندهيد مي
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برادر سبحاني: يعني نسبت خارج به مفهوم نيست اما خود مفهوم مجعول نسبت به لوازم خودش سببيت 

 عقليه دارد.
شود، آن كه به جعل  حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين عيبي دارد شما اگر اينجا آب هم بريزيد تر مي

شما نيست بلكه به جعل كسي است كه جعل تكويني دارد تازه درآن هم كه جعل تكويني داشته باشد يعني 
گوئيد آثار حقيقيه دارد ما يك تقسيم بندي كرديم از آثاري كه به نفس اعتبار شما  آثار واقعي داشته باشد نمي

تانيد آب را روي فرش  ار ايجاد تكويني نداريد ولي ميبود چون شما قدرت جعل تكويني نداشتيد، شما اختي
كند چون آب به جعل كسي كه آن را ايجاد كرده است اين  بريزيد و اگر بريزيد آثار واقعي دارد و اينجارا تر مي

كنيد و  خاصيت را داراست ولي نفس شما از قبيل اين جعل تكويني نيست البته در خود جعل تكوين نظر مي
كند آيا برهان عقلي در اين جعل  ا در جعل تكويني كه جعل واقعي است و واقعيت را ايجاد ميگوئيد آي مي

كند و بگويد چون اين طور نيست فرد آن طور خواه دشد و برنام ريزي كند وعقل برآن لوازم  تكويني كار مي
د جريان عليت را توان اي است كه عقل مي گوئيم پس درچه دسته گوئيد نه ممكن نيست. مي تمام كند؟ مي

 تواند جريان عليت را ببيند. ببيند؟مي گوئيد عقل در حقائق نفس االمريه مي
 آيد. برادر سبحاني: قانون عليت حتي در عليت حضرت حق مي

شود وخدا دايره  حجت االسالم والمسلمين حسيني: يك امور واقعي داريم كه به جعل حضرت حق ايجاد مي
كند دايره در حقائق نفس االمريه داراي انحنا هست وجودش را  نحناء آن را ايجاد ميكند نه اينكه ا را ايجاد مي

كند كه بعد از دايره تبديل  تواند ايجاد كحند يا ايجاد نكند، اين وجود به لحاظ تحقق استمرار پيدا مي خدا مي
تحقق منسوب به جاعل به مستطيل و بعد تبديل به مربع شود كه نسبتي بين اينها باشد؟ چون جعل در مرتبه 

 تواند جلوتر ببرد يا نبرد. يعني خداوند است سببيت عقليت ندارد و مي
اگر داير صد معلول مترتب  برادر سبحاني: الزمه عقلي اين نيست، يعني اين مستطيل معلول دايره نيست واال

 شوند. برهم داشته باشد با جعل داير همه آنه به سببيت عقليه موجود مي
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شود بدون لحاظ تغيير شما ميگوئيد  گوئيد دقعتاً ايجاد مي م والمسلمين حسيني: يك وقت ميحجت االسال

آيد  شود ولي آيا نسبتي به تغيير هم دارد يا نه؟ آب روي اتش جوش مي همه لوازم ماهيت دايره با هم ايجاد مي
 آيا بين اين روي آتش گذاشتن و جوش آمدن سببيت عقليه است يا سببيت واقعيه؟

برادر سبحاني: اين تفكيك شما در دستگاه فلسفي حوزه نيست كه در يك جا نسبت به مفاهيم ذهني 
 سببيت را لحاظ كند.

 ـ فرق بين معد و سبب٢
گويند وضع اول نسبت به وضع دوم معد  حجت االسالم والمسلمين حسيني: شما بيشتر دقت كنيد چرا مي

 گوييد سبب است؟ است ولي نمي
 چون عليت ندارد و آن از اثار اين نيست. برادر سبحاني:

گوييد كيفيت ندارد  گوييد حركت نيست و يك وقت مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: يك وقت مي
توانيد  گوييد نيست؟شما نمي يك وقت هم كيفيت آن ممكن است اين گونه يا آن گونه باشد كدام يك را مي

كنيد، اگر حركت هست آيا كيف ندارد يا كيف خاص ندارد كه  ميبگوئيد حركت نيست، حركت را اثبات عقالني 
 گوئيد دومي ازآثار آن نيست و اولي براي آن سببيت ندارد. شما مي

 گردد. دستگاه تحت قانون عليت است و عليت هميشه به لوازم بر مي برادر سبحاني: در اين
ـ ٢كت طبق عليت در خارج هست ـ حر١فرمائيد  حجت االسالم والمسلمين حسيني: بنابراين شما مي

 ـ معد است٣حركت طبق عليت داراي كيفيت است 
برادر سبحاني: چي براي چي معد است، هميشه علت تامه براي معلول خودش به سببيت خارجيه و سببيت 

 عقليه هم دارد، اما نه اينكه آن معلول اين باشد.
نظام ضروري و حتمي است ولو اينكه در علم ما حجت االسالم ميرباقري: به تعبير ديگر كل نظام عالم يك 

 تناسبات ضرورتش قابل مالحظه نباشد يعني جريان عليت در حركت هم هست.
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دانيد  حجت االسالم والمسلمين حسيني: اگر آن را شاءن حضرت حق بدانيد اين گونه است و اگر شاءن مي

 .شود شود كه در اين صورت اعتبارات رها مي اشكال بعدي وارد مي
 شود. برادر سبحاني: چطور با قانون عليت، اعتبار رها مي

حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين قسم است يا قسيم است، اگر قسيم اسب سببيت عقليه ندارد و اگر 
كنيد كه دوران امر بين  قسم است بايد سببيت داشت باشد اگر با منطق صوري در سلب وا يجاب صحبت مي

گوئيد قسم نيست يعني جريان عليت  كنم يا قسم است يا قسم نيست، اگر مي ال ميبود ونبود است من سو
 هست يا نه؟

برادر سبحاني: جريان عليت در هر دوهست، الزم نيست تقسيم بندي هميشه به بودن عليت يا نبودن آن 
 بازگردد،مالك اعتباري بودن عدم مطابقت است.

يت حقائق نفس االمريه بدون واسطه شما به نحو قاضاي حجت االسالم والمسلمين حسيني: مگر جريان عل
 شود آيا اعتبارات هم همين طور است. حقيقي محقق نمي

برادر سبحاني: اعتبارات در ظرف اعتبار همين طور است يعني آن هم تحت قانون عليت در ظرف خودش 
 اعتبار هم هست.كند اگر اصل عليت را شامل بدانيد و آثار خود اعتبار در ظرف  وجود پيدا مي

حجت االسالم والمسلمين حسيني: بسيار خوب، بنابراين اعتبارات بالضروره وجود پيدا كرده و قابليت جعل 
ندارند و اين شاءن است اين مطلب با دستگاه شما سازگار است شما يا قائل به اعتباري بودن هستيد يا قائل به 

 و اشكال وارد است.حقيقي بودن هستيد كه جريان ع ليت هست كه به هرد
كنيد كه اگر اختيار را نفي كرديم  برادر سبحاني: شما اعتباري با خود اختيار برمي گردانيد و اشكال مي

 شود. اعتباري هم نفي مي
 ـ اگر جعل به جريان عليت و حذف فاعليت باشد شاءن است٣

ريان عليت واقع شود نه حجت االسالم والمسلمين حسيني: اگر بناشد در نظام ضرروي عالم، جعل به ج
فاعليت، يعني اگر به جريان عليت و حذف فاعليت بود شاءن است كه در اين صورت معنايي براي اينكه قسيم 
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توان طبقه بندي كرد وگفت از اقسام  حقائق نفس االمريه باشد بيان نكرده ايم اسم آن را اعتبار بگذاريد، بله مي

 اينهاست ويكي از آنها هم اعتبارات است.اموريكه عقلي است و سببيت عقلي دارد 
ها براي قضاياي نفس االمري حقيقي براي وجود قائل  حجت االسالم ميرباقري: معموال اصالت وجودي

دانند البته به جعل بسيط  گردانند و آنها را مجعول به تبع مي نيستند ولوازم ماهيت همه رابه لوازم وجود بر مي
س االمري قائل هستند يعني عالم ثوابتي براي عالم وجود قائل نيستند البته ولي براي آن جعل و حقائق نف

بعضي از متكلمين هستند كه بين وجود و ع دم وجود يك عالم قائل هستند بنام عالم حال و ثوابت كه 
توان گفت آن قضاياي نفس  گويند در آنجا ماهيات موجودند و لوازم ماهيات نيز موجودند، در اينجا مي مي

تان گفت ثوابت يك چيز و حقائق يك چيز  كند، اگر اين را بگوئيم مي المري حكايت از آن عالم ثوابت ميا
ديگري است. اما اگر بگوئيم ما ثوابتي نداريم و ثوابت هم به لوازم وجودين يعني لوازم وجود ذهني و خارجي بر 

د منتهي قبول دارند كه جريان واقعي آن گردند و چيزي جز لوازم وجود نيست بنابراين عالم واقعيت هستن مي
شوند  بر اساس نظام عليت است و ممكن است بپذيرند كه در نهايت اعتبارات نيز تابع جريان عليت پيدا مي

يعني چون ضرورت علي و معلولي حاكم است در اين مرحله خاص اين اعتبارت ضرورت پيدا كرده است، 
ظ معتبري كه اعتبار شده است نه نفس اعتبار چون نفس اعتبار تفكيك آنها هم درون نظام عليت و به لحا

 حتماً واقعيت دارد.
 حجت االسالم والمسلمين حسيني: يعني حقيقت دارد و ريان عليت هم هست فاعليت هم كنار رفت.

زنند، يعني  حجت االسالم ميرباقري: هر صحبت يكه درباره فاعليت در ساير جاها بزنند در اعتباريات هم مي
اشكال اختيار در اين دستگاه اشكالي نيست كه فقط در اعتباريات جريان پيدا كند، اشكال عدم امكان اجتماع 
بين ضرورت علت و معلولي و اختيار است، اين اشكال هم در اعتباريات و هم در حقائق و هم در نفس االمري و 

عتبر گاهي وجود دارد و گاهي وجود ندارد گويند م كنند درباره فارق آنها مي آيد، طبقه بندي مي غير آن مي
كنيم وجوب در خارج چيزي نيست، اعتبارش هست اما معتبرش يك وجود  يعني ما وقتي اعتبار وجوب مي

 خارجي ندارد.
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حجت االسالم والمسلمين حسيني: حاال در اين شكل وجود جامعه يك وجود واقعي است يا اينكه شما يك 

 ذاشتن شما واقعي است نه اينكه ما به ازاء واقعي داشته باشد.قراري ميگذاريد و اين قرار گ
گوئيم  حجت االسالم ميرباقري: البته اعتباري بودن در جامعه هم باز به معناي قرار نيست يعني يك بار مي

قوانين اعتباري هستند كه همه جا اعتبار بودن قوانين به معناي اعتباري بودن است اما اعتباري بودن مفاهيم 
 ر اصطالح آقايان همه جا به معناي قرار دادي بودن نيست.د

شود كه ما به ازاء خارجي  حجت االسالم والمسلمين حسيني: اما قوانين اداره يك جامعه عبارت از اموري مي
شود  شود و لوازم دارد يك صحبت است اعتبار تابع يك علتي پيدا مي ندارند يعني اينكه نفس اعتبار محقق مي

علي آمد و مرا مجبور كرد كه اين قانون را بگذارم تا اينجا آثار آن عليت است حاال خارج هم وجود  يعني جبر
 دارد يا نه و اين اعتبار در خارج چكاره است؟

 كنيم وجود ندارد، نفس قرار هست. حجت االسالم ميرباقري: اين قرار هست اما آن چيزي را كه قرار داد مي
ني: نفس قرار كه نحوه التزام افراد به يك موضوع باشد، هست و واقعيتش حجت االسالم والمسلمين حسي

 هم به واقعيتي است كه در خود افراد دارد، اما آيادر جاي ديگري غير از افراد هم وقوع دارد؟
 حجت االسالم ميرباقري: نه.

 حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين را آقاي سبحاني هم قبول دارند؟
 گوئيم اين ربطي به اختيار ندارد. ما ميبرادر سبحاني: 

حجت االسالم والمسلمين حسيني: سوال اين است كه در اين جا ديگر فاعليت رها شد، سببيت عقليه هم 
 شود. شود يا نمي شود و به آن عمل مي پيدا كرد، امر و نهي هم يعني اديان الهي يك موقع پيدا مي

ت است نه به اعتباري بودن يعني با عليت سازگار نيست چه حجت االسالم ميرباقري: اين اشكال به علي
 اعتباري باشد چه حقيقي.

 ـ اصل اشكال جريان تقسيم بندي اعتبارات در اصول٤
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حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين تقسيم بندي در اصول و در استنباط از حكم خدا آمده است 

وانيد بگوئيد من كاري به اين حرفها ندارم وليا گر در ت واشكالش همين است در اينجا به لحاظ فلسفي شما مي
 اصول آمد به آن كار داريم.

در جلسه آيند انشاء اهللا دنباله بحث در خدمت شما هستيم تا ببينيم اگر اعتباري باشد لوازم بعيده آن تا 
 كنيم. كجاست و بعد هم بحث الفاظ و داللت را مطرح مي
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 ١مقدمه 
 نمسلمي الف: شناسايي اصول متناسب با تنظيم امور

 حجت االسالم والمسلمين حسيني: اعوذ باهللا بسم اهللا الرحمن الرحيم
درباره بحث شناخت شناسي كه از اصولي است كه بايد وضعش مشخص شود براي اينكه بتوانيم وضعيت را 
بشناسيم و تغيير وضعيت بر اساس ما انزل اهللا انجام گيرد يعني تنظيم امور مسلمين بدون روش انجام 

شود كه  روش هم داراي يك اصل يا اصولي است كه آن اصل يا اصول به وسيله استداللي اثبات مي گيرد و نمي
 آن استدالل، فلسفه اصول روش تنظيم امور مسلمين است.

دهد تناسب داشته  دانيم بايد با آن كاري كه اين روش انجام مي آن چيزي را هم كه ما در روش اصل مي
مجموعه را بشناسد و مركب را تعريف كند و براي تغيير دادن از يك وضع به  باشد يعني براي نظم دادن بايد

وضع بايد تعلق را توصيف كرده و وضع اول و دوم را بشناسد. بنابراين بايد اجماالص اصولي را كه متناسب با 
 تنظيم امور مسلمين است بشناسد.

 ب ـ جريان پيدا كردن واليت در شناخت و فهم  
قسمت كه مربوط به انسان شناسي بده به صورت مقدمه تمام شده ولكن اين فهم و  در باب معرفت يك

شناخت كه بعنوان اسم تصرفي عنوان شد بدون اينكه از مفاهمه تعريف داده شده و رشد و توسعه آن بيان 
واليت گفته شده بود ولكن  گردد ممكن نيست هرچند به صورت نظام فاعلي و نظام طلب سرپرستي و نظام

يابد، آيا صرفاً واليت تكوين در رشد  حوه آن اجمالي بود، اكنون بايد معلوم شود كه واليت چه نحوه جريان مين
فهم مؤثر است يا غير از آن واليتهاي ديگري هم هست كه در فهم موثر است يا بعبارت ديگر آيا تكوين هم 

است و تصرفات ديگري هم داريم كه  مراتبي دارد و تصرف در اصل ذات و اصل فهم و اصل ادراك يك مسئله
 در نظام واليت انسانها نسبت به يكديگر تصرف كنند، كه اين بحث را بايد در جامعه شناسي دنبال كرد.
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در بحث جامعه شناسي ابتدا يك اجمال كلي عرض شد كه جامعه داراي فرهنگ، سياست و اقتصاد است، 

كند،  نايي دارند كه آن زير بنا ربط اين سه با فلسفه را بيان ميبعد بيان شد كه اينها كال يك زير ب بعد يك قدم
گوئيد اصل در همه اشياء تعلق است در اينجا هم تمايالت اجتماعي در جامع اصل است  يعني همانطور كه مي

ها يا  كند وبعد هم حول آن محور يك قابليت نهايت تمايالت اگر حول يك محور قرار گيرد ايجاد يك وجود مي
ها هست وبعد هم يك فاعليتهاي اجتماعي است. اين اشاره به بحث جامعه در يك شكل كلي و اجمالي  يتتبع
 بود.

 ٢مقدمه 
 الف: قرار

آيد كه ديگران اين گونه امور را به قرار  گويند. به نظر مي كنيم كه ديگران درباره جامعه چه مي حاال دقت مي
رد، يك تقسيم بندي اجمالي براي قرار ذكر شد يعني قرارهاي گردانند كه بايد در ماهيت قرار بحث ك بر مي

شوند يا  ها اشاره شد بعد دقت كرديم كه آيا انها ملزم به اين صحبت مي سياسي، فرهنگي و اقتصادي كه به اين
 خير؟

 ب ـ اعتباريات شرح االسمي نيستند
كنيم كه امور عقلي چيست  ظه ميدر اين جلسه به دنبال مطالب جلسه قبل كه امور را تقسيم كرديم مالح 

گذارند يا در معقول معنا ندارد كه بگوئيم  توان گفت نظر فالني اين گونه است كه اسم مي و آيا در معقول مي
توانبه امور عقلي  ها را به اين اسم يم نامد بايد از مسماي مطلب نظام تعاريف بيرون آيد يعني نمي فالني اعتباري

 خورد كرد. هم مانند امور نقلي بر
گذاريم و اسم زاويه قائمه را چنان ميگذاريم و اسم زاويه  براي مثال اگر بگوييد اسم زاويه حاده را چنين مي

گذاريم اينها كه شرح االسمي نيستند و مفهوم و  منفرجه را چنين ميگ ذاريم اسم دائره و مربع را چنين مي
خواهيد  ين اسامي بي جهت و لغو گذاشته نشده است شما ميمعنا دارد، معناهايشان با يكديگر تناسبات دارند ا

 از اين اسمها نتيجه بگيريد و يك نظام تعاريف و احكام درست كنيد.
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 باشد ج: علي المبناء وروديها در هر دستگاه مختلف مي

بايد  ها اطالع ندارم ولي از مبناي آنها خبر دارم و علي المبنا ممكن است يك نفر بگويد م زا صحبتهاي آن
چنين بگويند و آنها را ملزم كند ممكن است اطالع داشته باشيم ولي ورودي آنها را نپذيريم يعني اگر ورودي 

رسيم كه  اي مي آنها را بپذيريم و روش دسته بندي ما هم همان روش دسته بندي آنها باشد به همان نتيجه
مان ورودي آنها باشد و روش جمع بندي ماهم شما رسيده ايد ولي اين آموزش است نه تحقيق. اگر ورودي ما ه

همان روش شما باشد بهمان نتيجه خواهيم رسيد. آن وقت بايد بگوئيم بر آن بنا حتماً همان الزمه را دراد، ما 
كنيم بر آن مبنا از وروديهاي مختلف وارد شد و اثبات كرد كه لوازم مبناي شما چيست. بنابراين در  اثبات مي

توان به اين مطلب نپرداخت و به صرف اشاره اكتفا كرد، اما در  توان كرد البته مي ن كاري را ميامور عقاليي چني
 دهي. اينجا مقداري توضيح مي

 اصل بحث: دسته بندي
 ـ روش دوران بين نفي و اثبات است١ 

 اولين توضيح ما بر اساس اينكه دوران بين نفي و اثبات رااصل قرار دهيم.
 است يا موضوعات ـ شموليت با مفاهيم٢
گيرد اصل  توان گفت كه دسته بندي در موضوعات كه مورد لحاظ قرار مي بايد ديد آيا مي براي پيمودن راه 

است يا دسته بندي در مفاهيم، البته نه به لحاظ موضوع مفاهيم بلكه به لحاظ خود مفهوم كه المفهوم ان امنتع 
گوئيد من به لحاظ مفهوم بودن  مطلب است، يك وقت ميفرض صدقه علي كثيرين فجزئي واال فكلي كه اين 

تواند نظر داشته باشد و به  روم بلكه به لحاظ اينكه عقل نسبت به چه موضوعاتي مي سراغ نفس مفهوم نمي
گويم عيبي ندارد  گوئيد خود اين حكم يك مفهوم است مي گيرد، مي لحاظ اموري كه مووضع حكم عقل قرار مي

خواهي از خارج حكايت كنيد يا از واقع و حقيقت و  خواهي محكوم كنيد، مي چه كسي را ميولي بر اسا اينحكم 
گذاريد و مانند يك قاضي  اعتبار و خايل و اوهام و امور عقلي حكايت كنيد يك موضوعاتي را جلو خودتان مي

كند  مي حكم گذاريد و مانند يك قاضي كه كنيد پس خودتان مي دهيد و حكم مي كند نسبت مي كه حكم مي
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گوئيد در  گيرد و حاالچرا مي كنيد پس دسته بندي شما در موضوعات يا امور قرار مي دهيد و حكم مي نسبت مي

گيرد؟ چون مفاهيم دسته از اين موضوعات هستند يعني آيا مفاهيم محدود به موضوعات هستند  موضوعات مي
دهد يا موضوعات محدودبه  ت به آنها نظر ميگيرد و عقل نسب همان موضوعاتي كه مورد لحاظ عقل قرار مي

 مفاهيم هستند؟
گويد غير از مفاهيم و عالم ذهن هيچ چيز ديگر وجود ندارد بلكه يك دسته از امور  بديهي است كه عقل نمي

كنيد غير از اين مفاهيم كه موضوع حكم  مفاهيم هستند كه تقسيمات متعدي براي آنها مطرح است. سوال مي
تواند چيزهاي ديگري را هم بفهمد؟ بله يك موضوعات خارجي هم هست كه مورد  ت عقل ميعقل قرار گرف

دهد و هستي  گيرد هرچند به صورت كلي درباره آنها نظر دهد عقل درباره هستي نظر مي لحاظ عقل قرار مي
توان  نميغير مفهوم است و  شود اعم از مفهوم منحصر به مفهوم نيست. پس لحاظ حكمي كه از عقل صادر مي

گوئيم هستي، در حقيقت مفهوم هستي است كه مورد بحث و تصرف  مفهوم را اصل قرار داد. هرچند وقتي مي
گيرد نه به لحاظ اينكه يك مفهوم  قرار ميگيرد ولي اين مفهوم به لحاظ حكايت از هستي مورد توجه قرار مي

كلي توجه شود، بحث درباره نفس مفاهيم ذهني است و نه به لحاظ اينكه به آن به صورت يك مفهوم جزئي يا
گيرند و در پايان موضوع اين حكم  يك بحث ديگري است اما در اينجابه لحاظ موضوع آنها مورد دقت قرار مي

كنيم و  گوئيم مثالً هستي قديم است يا حادث است، از دريچه مفهوم نظر به عين مي عقلي، هستي است كه مي
توان گفت  شوند. بنابراين نمي مفاهيم است و به لحاظ موضوعشان تقسيم ميگوئيم هستي فقط محدود به  نمي

سنجد و آن را  گرد و عقل مي دهيم) كه مورد توجه عقل قرار مي كه موضوعات يا امور(اين دورا مترادف قرار مي
معين  كند محدود به مفايم است پس اولي اين است كه ابتدا طبقه بندي در موضوعات را به نسبتي محكوم مي

كنيم همان موضوعات و اموري كه مورد توجه و لحاظ عقل قرار گرفته و محكوم به نسبت حكميه عقل  مي
را از آن سلب  دهد يا نسبتي ند و يك نسبتي به آن مي شود كه عقل يك حكمي را براي آن حمل مي مي
 كند. مي

 ـ ورود به اصل دست بندي٣
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وبي نياز از هرگونه  و امور يا نياز به وضع دارد يا مستقل كنيم كه موضوعات بعد از اين مقدمه عرض مي

اي از هستي اش هست يعني خودش خودش است و نياز به وضع ندارد يعني نفس االمر  وضعي در هر مرتبه
شود و نفس خودش به خودش متكي است اما آيا مصداق آن وجود دارد يانه فعالً موضوع بحث نيست چون  مي

توانيد بگوييد اين قسم اول ممتنع يا  دي كلي درباره موضوعات هستيم، شما بعد مياالن مشغول تقسيم بن
واجب است. اگر نياز به وضع داشته باشد يا نياز به نفس وجودش است يا نياز به نفس وجودش نيست، آنكه نياز 

ل كيفيت به نفس وجودش نباشد يا نياز به جعلو وضع كيفيت نسبت وجودش هست يا نيست اگر نياز به جع
كند و يا احاطه مطلق ندارد،  نسبت وجودش هست يا جاعل احاطه مطلق برآن دارد و جعل كيفيت نسبت مي

 اينها پنج قسم شدند.
 الف ـ حقائق نفس االمريه

 شود. اگر نياز به وضع نداشته باشد حقائق نفس االمريه ناميده مي
 ب ـ اور تكويني واقعيه (جعل تكويني)

شود كه جعل در اينجا به معناي ايجاد  نياز به وضع دارد امور تكويني واقعيه ناميده مياگر در اصل وجودش 
 شود. و خلقت است كه به جعل تكويني موجود مي

 ج ـ جعل تشريعي (حقائق شرعيه)
گيرد يعني تمام  اگر جعل شد و كيفت نسبت مورد نظر است اين كيفيت نسبت يا با احاطه مطلق انجام مي

گيرد اين جعل طريق به معناي تشريع حضرت  ع نسبت به ربطش به منتهي مورد لحاظ قرار ميتناسبات موضو
حق است و حقائق شرعيه است، حاال چرا نسبت به چيزي كه موضوع واقع است دوباره لفظ حقيقت را آورديم؟ 

به صورت  گوئيد اين طور شود موضوع آن دهيد و مي چون احاطه مطلق نسبت به آن هست، نسبتي را كه مي
گيرد و هيچ چيز از آن نيست كه غائيب باشد و حق است كه اين نسبت و اين گونه  مطلق مورد لحاظ قرار مي

 شود حركت و طريق را داشته باشد به همين دليل حقائق شرعيه ناميده مي
 د ـ جعل عقاليي (بناء عقالء) 
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شود هرچند وضع  سبات آن مالحظه مياما اگر احاطه كامل بر آن پيدا نشده و بعضي از خصوصيات و تنا

طبع يعني فطرتي كه در اين هست نسبت به وضع عقلي مقتدا هست ولي شما كه احاطه  يعني وضع تكويني و
خواهيد كيفيتي  بينيد و حاال مي كامل بر آن نداريد و در نتيجه بعضي از تناسبات موضوع را كه موجود شده مي

 شود. ر حركت ببينيد كه جعل عقالئي ميرا در مورد نسبت آن با امور ديگر د
 هـ ـ اوهام غير معتبره

ـ نه حقيقت مستقل از جعل دارد ١فرمائيد تناسبي هم ندارد پس موضوعي است كه اين موضوع  يا اينكه مي
ـ جزء امور تكوين هم نيست و به جعل و ايجاد تكويني هم ايجاد نشده و واقعيت خارجي هم ندارد و جعل ٢

به آنچه واقع است تناسبي است و كيفيت  براي آن نشده است. حاال آيا اين تشريعي است و نسبتواعقيتي هم 
يك سير است؟ نه كيفيت سير هم نيست كه مناسب باشد و جاعلش آن را با علم مطلق معين كرده باشد خوب 

قعيت دارد نه حقيقت كه آيا عقالء آمده اند بعضي از نسبتها را مالحظه كرده اند؟ نه.پس نه تناسب دارد نه وا
اين هم بايد اوهام غير معتبره ناميده شود. چيزي كه نه تناسب به بعضي از تناسبات داشته باشد نه تناسب 

 مطلق داشته باشد و نه واقعيت و نه حقيقت داشته باشد از اوهام غير معتبره است.
كنيد يعني چه كه  ند، حاال سوال ميدهد پنج دسته هست بنابراين موضوعاتي را كه عقل مورد لحاظ قرار مي

تواند اوهام را به لحاظ موضوع  عقل بعضي از موضوعات را به عنوان اوهام مورد نظر قرار دهد؟مي گوئيد عقل مي
اي  تواند بگويد خياالت غير واقعي مرتبه دهد. مي و در باره اش نظر مي دهد حكم قرار دادن مورد توجه قرار مي

ته علت پيدايش آنها يك صحبت ديگر است كه مثالً موجب يك ترس يا شوق يا افعالي از وقوع را دارند الب
شوند كه آن افعال هماهنگ نيست و تناسبي ندارد و زوال پذير است. يك وقت عقل اوهام را موضوع قرار  مي
كه خاصيت  دهد دهد به لحاظ اينكه چرا به وجود آمده اند، يك وقت آنها را به اين لحاظ موضوع قرار مي مي

آنها چيست، ولو اينكه بين خود خياالت غير واقعي نسبتي نيست واال اگر نسبت درستي با يكديگر داشتند و 
شدند... در عين حال آيا انسان  يك مجموعه كامل از موضوع و حكم آن بودند ديگر اوهام غير معتبره ناميده نمي

 تواند صحبت كند. حبت كند؟ چرا ميتواند درباره خياالت ص خياالت باطل ندارد و عقل نمي
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 ـ دليل انحصار٤

گوئيد به نظر ما بر اساس اصالت وجود  كنيم، شما مي در اينجا از انحصار موضوعات به اين پنج تا صحبت مي
گيرند و هيچ چيز ديگر غير ازآنها نداريم و همه  همه موجودات تحت دسته بندي حقائق نفس االمريه قرار مي

زند، ما  كنيم بسيار خوب ولي اين ضرري به مدعاي ما نمي حضرت حق هستند ما عرض ميآنهاشئون و شأن 
گفته بوديم از اين پنج تا خارج نيست نگفته بوديم كه حتماً پنج تاست بلكه از پنج تا خارج نيست. شما يك 

ق نفس االمريه يچز ششمي معرفي كنيد كه جزء اينها نباشد، يا بالعكس آن صحبت كنيد و بگوئيد اصالً حقائ
نداريم نه اينكه همه چيز حقائق نفس االمريه است. خداوند حق است كه مستقل است و ديگر هيچ چيزي 
نداريم كه اين هم باز ضرر ندارد چون ما دسته بندي را به لحاظ حكم عقل بيان كرديم كه موضوعات را به 

م يا نداريم و فقط مدعي انحصار در اين گوئيم كه چيزي را داري صورت كلي دسته بندي كرده است ولي نمي
 دهد دسته بندي كرديم. پنج تا بوديم و موضوعاتي را كه عقل برايشان حكم مي

 ـ خالصه و جمع بندي٥
يعني ابتدا گفتيم دسته بندي موضوعات بر دسته بندي مفاهيم اولي است و بعد گفتيم موضوعات پنج دسته 

ان يعني ابزار نفي و اثبات بوده است و روي هر دسته حكم نفي و اثبات هستند. تازه ابزار هم همان ابزار خودت
آورده ايم و گفته ايم يا نياز به جعل دارد يا ندارد روش سلب و ايجاب همان روش كار خودتان است، آنگاه اگر 

د يعني جعل به معناي ايجاد است يا جعل به معناي ايجاد نيست و بع ندارد يا جعل آن جعل تكويني است
ازوجودشيي جعل كيفيت نسبت و كيفيت ارتباط است، انسان هست چايي هم هست و كيف ارتباط آنها به هم 
نيز وجود دارد. حاال آشاميدن آن حالل است يا حرام؟ حالل است. انسان و خمر است امام ارتباط آنها حرام 

ز نيست، ممكن است براي از بين است اگر هم نفع داشته باشد براي چيز ديگري است واال براي آشاميدن جاي
بردن يك ميكروب الزم باشد آنگاه اين جعل ارتباط و نسبتي كه بايد با اين شيي مناسب باشد و اين كيفيت 
ربطي كه باي مناسب باشد آيا احاطه بران هست؟ يعني اين نسبت به نحوي با سائر نسبتها تناسب حقيقي دارد 

شد كه تشريع نقيض تكوين باشد. يك جعل بوده كه به ايجاد تكويني و كه جعل دو امر نقيض نباشد چون نمي
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خواهيد بدهيد كه آن ارتباط اول  و خلق يك تناسباتي در اين شيي ايجاد كرده ايد و حاال يك ارتباط دومي مي

نفي  سازد، اگر را بهم بزند و آن را نفي كند يعني فعل شما نفي كنند فعل خودتان باشد اين باسلب و ايجاد نمي
كند و كامالً سازگار و هماهنگ و متناسب است اگر احاطه مطلق برآن باشد جاعل آن حكمي علي االطالق  نمي

است و تشريع آن هم حقائق شرعيه است،اگر جاعل احاطه تامي ندارد و فقط به بعضي از خصوصيات آن رسيده 
صيات آن رسيده است نسبتي هم كه كند يك نسبت تام نيست كه بعضي از خصو است نسبتي هم كه برقرار مي

كند يك نسبت تام نيست ك هاين عقالئي است. اگر هم يك جاعل رجعل چيزي هيچگونه نسبتي را  برقرار مي
كند مانند يك داستان  رعايت نكند جزء خياالت است، البته ممكن است در خياالت وقتي مجموعه درست مي

كند كه گاهي يك  ي گاه ي يك ديوانه ومجنون خيال ميآن را براي يك غرض خاصي عقاليي درست كند يعن
خواهد در ديگران تصرف كند و يك حركتي را ايجاد كند كه نفس اين كار را ديگران  داستان نويس مي

كند براي رسيدن به يك مقصد آن مقصد نافع  تواند يك كار خيالي دانست چون او يك تناسبي را ايجاد مي نمي
 اي است كه بين خياالتش هيچ گونه تناسب و نسبتي نيست. انهاست، اين غير از آن ديو

بنابراين يك انحصار در ابتدا داشتيم كه دسته بندي بايد به لحاظ موضوعات باشد يا مفاهيم؟ ابتدا اين 
 كنيم. كنيم و بعد قسمت دوم را مطرح مي مطلب را تمام مي
 پرسش و پاسخ

م بندي اين است كه گاهي مفاهيم به لحاس خودشان تقسيم برادر سبحاني: بحث آقايان در رابطه با تقسي
شوند و نام آنها معقوالت ثانيه منطقي است وگاهي  شوند كه تقسيم به كلي و جزئي و امثال اينها مي مي

اعم از وجود ذهني يا خارجي يا وجود مجرد كه در اينجا هم قائلند اينها  كنند وجودات خارجي را تقسيم مي
جي هسند ولي حقيقيت خارجي به مفهومند كه اين هم يك سري تقسيمات دارد، اما يك امور حقيقي خار

قسم سوم از تقسيم دارند كه در ارتباط مفهوم با خارج است كه نسبت بين مفهوم و محكي عنه آن چيست، 
 كنند. تقسيم به حقيقت و ا عتبار نيز يكي از تقسيماتي است كه در اينجا مطرح مي
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مسلمين حسيني: ابتدا ما نيايز به شاملترين دسته بندي داريم شما شاملترين دسته بندي حجت االسالم وال

 را مطرح كنيد.
 ـ حيثيات در تقسيم١

 كند گويند حيثيات تقسيم فرق مي برادر سبحاني: مي
حجت االسالم والمسلمين حسيني: اينها حيثات يك وجود است يا حيثيات چندين وجود است و جامع 

بريد كه حيثيات آن را پاره كند و ديگر هيچ ربطي به هم  ي اين دوئيت در تقسيم را تا آنجا ميندارند، يعن
 نداشته باشند.

 گردانند. برادر سبحاني: درمبناي خودشان اين دوئيت را به وحدت بر نمي
 ـ نسبت حيثيات در تقسيم به وحدت ٢

متعددي هاي  ند معنايش اين است كه پايهحجت االسالم والمسلمين حسيني: اگر نتوانند به وحدت برگردان
كنند كه واقعيت خارجي جداي از خود آنها بايد هميشه بر يك پايه حساب شود واال  براي صدق و كذب پيدا مي

شود اما چون اين حيثيت واقعاً از حيثيت ديگرجدا  ماند، چون از يك موضع به موضوع نظر مي نزاع باقي مي
كند، انفصال اين حيثيات چون درباره ي موجود است  ن حيثيت به اين نظر ميوقطع نيست يك نفر ديگر از آ

ابعاد يك چيز است يعني وزن و حجم هردوبعهده اين است هر چند شما وزن را از حجم جداكنيد ولي تاز ماني 
و  كه دقت جديد نكرده ايد اين كار ممكن است و اگر كسي اصرار نكند كه اين دو يك چيز است اين وزن قلم

توان از پايگاه حجم درباره وزن سخن گفت يعني امتداد كشيدگي تبديل به اينجا  حجم قلم است يعني مي
رود كه جاذبه پيدا  شود جاي بيشتر و جاي كمتر و نسبتش به اين شيي و نسبتش به آن شيي تا آنجا مي مي
كند. يك وقت  قصان ايجاد ميشود اضافه و نقصان حجم كه جا داشتن است در جاهاي ديگر هم اضافه و ن مي
سانتي متر است عرض آن نيم سانتيمتر است ضخامت آن نيم سانتيمتراست، اما  ١٥گوئيد طول اين قلم  مي

گوئيد اين ديگر چرا ندارد و امتداد كشيدگي  سانتيمتر و حجم آن اين قدر است؟ يك وقت مي ١٥چرا طول آن 
رسيد كه مجبوريد از حجم  اگر جلو برويد به آنجا مي ان چنين است اما قوام حقيقت كشيدگي به چيست؟
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مخصوص سخن بگوئيد اگر وزن پالستيك اين قدر باشد حجم آن اين قدر است حاال چه اين حجم كروي يا 

كند بيند پالستيك و اين اندازه از حجم برابر با اين وزن باشد چه ربطي  مربع يا مستطيل باشد، بعد سوال مي
كند حاال شكل هندسي آن هرگونه باشد، يعني هم  تيك اينقدر از فضا را اشغال مياست؟هركيلو از پالس

پالستيك بودن خصوصيات دارد و هم وزن داشتن اما مگر حقيقت پالستيك و حقيقت وزن چيست كه اينها را 
 دهيد؟ پايه براي بيان حجم و اشغال فضا قرار مي

ل هستند اما ارتباط بين آنها را تمام نكرده اند،اما برادر سبحاني: آنها نسبت به مفاهيم دو حيثيت قائ
 فرمائيد بازهم نسبت به حيثيت اينها شامل نيست. تقسيماتي را هم كه حضرت عالي مي

 كند ـ دوران بين نفي و اثبات و شموليت مووضع، مشمول تقسيم بندي را تمام مي٣
خود آنهاست يعني بر مبناي سلب و  حجت االسالم والمسلمين حسيني: تقسيمات ماكه اوالً بر مبناي 

دهد. سوال ما اين  ايجاب است يعني دوران بين هستي و سلب آن سات همان روشي كه هستي را اصل قرار مي
دهد چيست، آيا فقط مفاهيم مورد لحاظ حكم  بود كه آيا شاملترين موضوعاتي كه عقل درباره آنها حكم مي

ي مفاهيم به لحظ خارج و گاهي به لحاظ حقيقت و گاهي به لحاظ گيرد؟ اگر چنين نيست و گاه عقل قرار مي
اعتبار و گاهي به لحاظ خود مفهوم بودن است كه خود مفاهيم يك ياز اينهاست نه اين كه شامل باشد و اگر 

گيرند موضوع است كه حكم  بخاهيم انتزاع كنيم بهتر است بگوئيم موضوعاتي كه مورد لحاظ حكم عقل قرار مي
 آيد. آن ميدرباره 

برادر سبحاني: در اين تقسيم بندي ارتباط بين مفهوم و خارج مالحظه نشده است و هيچ يك از اقسام 
 درباره ارتباط دو وجود نيستند.

 ـ موضوع شاملتر از مفهم است ٤
حجت االسالم والمسلمين حسيني: حكم عقل هميشه ناظر به يك موضوعي است ابتدا اين را شاملتر 

نه؟ يعني موضوع حكم عقل شاملتر از مفهوم است و هرچه كه عقل درباره اش نظر دهد موضوع  دانيد يا مي
است يعني نسبت بين ذهن و خارج موضوع است، انسانها و اشياء و مجردات همگي موضوع هستند و موضوع 
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كنيم اعم از  يرويم و موضوعات حكم عقل را دسته بندي م يك امر شامل است. بنابراين ديگر سراغ مفاهيم نمي

دهد يا حقيقي مستقل از وضع  اينكه مفهوم يا خارج باشد، حاال اين موضوعات كه عقل درباره آنها حكم مي
گوئيد ماهيات است كه  دهد مثال مي است يا مستقل از وضع نيست يعني موضوعاتي كه عقل درباره آنها نظر مي

حضرت حق مستقل از جعل است و اصل وجود مثالً  گوئيد خود مستقل از وضع است يا درباره اثبات صانع مي
 قابليت جعل ندارد، موضوع حكم عقل بعضي قابل جعل نيستند.
گيرد يا نه براي مثال  دانم در اين دسته قرار مي البته ممكن است كسي بگويد يك موضوع مردد است و نمي
ه؟ممكن است مورد نزاع باشداما اصل گيرد يا ن آيا حسن عدل و قبح ظلم آيا در موضوعات نفس االمر قرار مي

آن محدوده مورد لزوم ست هرچند مصداق آن فقط حضرت حق باشد با به نظر ديگران روح و چيزهاي ديگر 
گيرد يا نفس االمري  هم مصداق آن باشد، اما به صورت كلي موضوعاي كه مورد لحاظ و حكم عقل قرار مي

جعل به معناي خلق و نه جعل به معناي طريق و نسبت. ممكن  اي نياز به جعل ندارد نه است و در هيچ رتبه
است بگوئيد تمام قضاياي عقلي در آنجا هستند يا جاي ديگري دارند، اگر انجا باشند قضايايي از قبيل زوجيت و 

 ملكيت در آنجا هستند و اگر نياز به جعل دارند در آنجا نيستند.
م قرار گرفته است و در قسمت دوم اينكه يا موضوع جعل پس ابتدا موضوعات كه اعم از مفاهيم است مقس

گيرد يا جعل اصل اقعيتشان است و جعل به معناي خلق است يا جعل به معناي خلق نيست كه اينهم  قرار نمي
پس از حقائق نفس االمريه عام ترين است، اگر بگوئيد تمام قضاياي عقلي در نفس االمري است يا رابطه بين 

بين انسان و خارج در نفس االمري است م يامي گوئيم اثبات كرده ايد اشكال ندارد اگر هم  اعتبار و رابطه
بگوئيد در آنجا نيست و نياز به ايجاد و انشاء دارد يا انشاء اصل هستي اش هست يا انشاء كيفيت ارتباط است. 

جعل نسبت است چه اينكه  اگر ايجاد اصل هستي باشد جعل واقعيت است اما اگر جعل واقعيت و تكويني نباشد
گوئيد نسبت بين  نسبت مربوط به ذهن يا خارج يا ذهن و خارج باشد كه فعالً مورد بحث نيست، يك وقت مي

گيرد، اگر نياز به جعل تكويني  ذهن و خارج مجعول نيست و نفس االمري است و در اولين دسته بندي قرار مي
ايجاد خلقت هم ندارد و فقط ايجاد نسبت است اين ايجاد نسبت دارد در دومين دسته بندي است و اگر نياز به 



٥٤ ·································································································································································  
گيرد و گاهي بدون احاطه مطلق كه اگر احاطه مطلق باشد تشريع و  بر تناسب صورت مي گاهي با احاطه مطلق

بندد گاهي تناسب  ايجاد طيق و نسبت عقاليي است كه تناسب را مي حقائق شرعيه است واال يك وضع عقاليي
 يند كه جزء اوهام غير معتبره است.را هم نيم ب

 ـ دسته بندي كاربرد دارد٥
گوئيد اين دسته بندي براي ما كارساز نيست، اما نه اين دسته بندي ابتدا به صورت كلي  حاال يك وقت مي

گذارد از اين حيث به آن حيث برويم، پس ازتعيين موضوع مورد نزع بحث را  كند و نمي محل نزاع را معين مي
شود، اگر اعتبارات نياز به جعل داشته  دهيم كه مثالً اگر اعتبارات جزا امور نفس االمري باشد چه مي ميادامه 

دانيم و اگر  شود، براي مثال ممكن است يك نفر بگويد ما همه چيز را جزء شئون حضرت حق مي باشد چه مي
في الدار غير ديار يعني همه  خورد از شأن اوست و همه اين كثرتها منحل در اوست ليس انسان آب هم مي

گيرند و هيچ موضوعي نيست كه عقل درباره اش حكم دهد مگر آنكه نسبت به  درحقائق نفس االمريه جاي مي
 دهد.  حقائق نفس االمريه مي

ممكن است بگوئيد حقيقت نفس االمري نداريم، واقعيت و جعل شرعي و جعل عقالئي نداريم ميگوئيم پس 
گوييد اوهام نيستند و هم جزءشأن انسان هستند فلسفه و  گي جزء اوهام هستند، ميموضوعات حكم عقل هم

گيرند، يا اينكه تفصيل قائل شويد كه يك حيث آن  قانون هم شأن انسان هستند و جزء وضع عقاليي قرار مي
اصل بودن  در حقائق نفس االمري و حيث ديگرش در آن يكي است. ابتدا حصر آن راتمام كنيم كه آيا بر مبناي

وجود و نفي نيستي كه نتيجه اش در بحث دوران بين سلب و ايجاب و بريدن وجود از نيسيتي است موضوعات 
كند و  محدود به اعتبارات است يا اعم از آن؟ بديهي است كه عقل فقط درباره مفاهيم يا اعتبارات صحبت نمي

 مفهوم اصل نيست بلكه موضوع اصل است.
اينجا به معناي جعل اختياري است يا اعم از آن است ولو اينكه تحت قانون عليت برادر سبحاني: جعل در

 باشد؟
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حجت االسالم والمسلمين حسيني: جعل به معناي ايجاد چه اينكه اجياد نسبت باشد چه ايجاد اصل وجود 

نداريم شود هرچند گفته شود چنين جعلي  اگر اين ايجاد نسبت به حقيقت قسيم است فاعليت در آن اصل مي
 گوييم عيبي ندارد سپس همه موضوعات نفس االمري است. و مي

 خواهد. برادر سبحاني: اگر كسي بگويد تابع عليت است به معناي اين نيست كه جعل نمي
خواهد آيا با تبعيت از عليت باز  حجت االسالم والمسلمين حسيني: حاال اگر گفتيد تابع عليت است جعل مي

گوئيد نفس عليت در نفس االمر نيست خودعليت آيا بي  يرون ازآن است، يك وقت ميدر نفس االمر است يا ب
نياز از جعل و بي نياز از اين است كه در آن فاعليتي بكار رود و بقايش به خودش بر ميگردد و مستقل در ذات 

 و نفسش است يا متكي به غير است؟
ذات را در باب معلول قائل نيستند، نياز به ايجاد برادر سبحاني: آقاين در عين حال كه استقالل و قيام به 

 گيرند. نداشتن را هم قائل نيستند و علت را برابر با ايجاد مي
گوئيد نفس االمري مصداق دارد اگر عليت به معناي ايجاد شيي  حجت االسالم والمسلمين حسيني: شما مي

گوئيد در نفس احتياجش  ري نيست، ميگوئيم پس نفس االم گوئيد معلول محتاج علت است مي باشد شما مي
گويم پس اين قسمتش را درحقائق  خواهد، مي به علت محتاج نيست در نفس احتياج به علت ديگر علت نمي

گوييد بنابر اصالت ماهيت، ذوات قابليت ايجاد دارند و اال مقتضيات آنها نياز به خلقت  نفس االمريه بگذاريد مي
گوئيم يك بخش از ان كه به معناي كيفيت تناسباتش  شمشه بل اوجدها ميندارند. ما جعل اله المشمشه م

است در حقائق نفس االمريه و يك بخش ديگر را در آنجا بگذاركه با خلق تكويني ايجاد شده است، در هر 
صورت شما اصل دسته بندي مورد لحاظ عل را تمام كنيد كه آن اصل دسته بندي به لحاظ تقسيمات موضوع 

ظ عقل براي حكم درست است يانه ممكن است شما بگوئيد من براي يك چيز ده تا حيثيت دارم من مورد لحا
 گويم هريك از اينها را جدا كن و آنها را در اين دسته بنديها قرار بده كه اين بحث از مصاديق آن است. مي

 ـ نسبت٦
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كنيم  ت يا مفهومي را جعل ميبرادر سبحاني: مراد از جعل نسبت چيست، آيا به معناي جعل نفس نسبت اس

 كند چون در اين دستگاه نسبت و جود خارجي ندارد. كه خودش استقالل ذاتي دارد و حكايت از نسبت مي
گوئيد مجعول ما در اينجا جعل تكويني نيست يعني در اصل  حجت االسالم والمسلمين حسيني: شما مي

ت حاال اين وقوع وقوع اصل است اين ميكروفن كنيد چون قبالً صحبت شده اس بودن واقعي شيي صحبت نمي
باشد كه يك شيي است يا وقوع يك استدالل در ذهن ما از لحاظ اينكه مخلوق است كه به لحاظ مخلوق 

كنم  گوييد به لحاظ حكايت به آن نگاه مي گيرد، مي بودنش چه خيال يا قانون باشد در طبقه دوم قرار مي
دانيد مثل همين كه معلول به علت محتاج است، اگر چنين  از جعل مي گويم آيا حاكي بودنش را مستقل مي

گيرد، پس مفهوم ذهني است ولي هم مخلوق است به لحاظ اينكه يكي از موجوداتي  است در دسته اول قرار مي
و تناسباتش را نگاه كنيم ممكن است بگوئيد قابليت جعل و خلق  است كه در وجود شماست و وقتي نسبت

گيرد، بگوئيد مستقالت عقليه و تناسبات عقلي همگي جزء حقائق  در حقائق نفس االمري قرار ميندارد پس 
كنيد  گويم به چه لحاظ آن را نگاه مي نفس االمري است يا نسبتي است بين انسان و انسان ديگر است مي

 گويم آيا احاطه بر اين جعل هست؟ گوييد به لحاظ جعل مي مي
 ه به جعلـ نسبت اوهام غير معتبر٧

برادر سبحاني: فرق اوهام غير معتبره وآن جعل راهم بفرمائيد چون بر اين مبنا اوها به لحاظ مفهومشان 
 حقيقت دارند.

حجت االسالم والمسلمين حسيني: اوهام به لحاظ اينكه يك اثرهايي دارند و مطلقا بودن اثر نيستند جزء 
دارد پس به لحاظ اصل اين خاصيت شان آنجا  ر حق باز ميحقائق اند و هم بي اثر نيست و شما را از ايك ام

هستند و تناسباتي حقيقي در آنجا دارند، اما به لحاظ ايجاد در تكويني پيدا شده اند اما نه به لحاظ اينكه يك 
حقيقتي را تمام كند، جاعل اوهام وكسي كه مبتالي به اوهام است اينها را براي يك مقصد صحيح و متناسب با 

كند كه اگر كامالً متناسب بود ديگر اوهام نبود ميگويند يك انسان صد سركه معلوم  آن شيي درست نميخود 
شود، اما اين اثر واقعي هم دارد مثالً كتاب داستان  نيست اين صدتا سر چگونه روي اين بدن استوار مي
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ه هايي كه در عالم هست از كند همه مغالط كند ومرد را گرفتار اوهام مي نويسند و تحريك به باطل مي مي

گوئيم وضع بايد هميشه  آوريم و مي گوييم يعني قيدي را كه درچهار مي همين جاست اما چرا به آن وهم مي
تابع طبع و فطرت باشد اگر كسي بگويد تناسب اول در حقائق نفس االمريه است و بر اسا آن تناسبات است كه 

شود و چون  ناسب شده اقتضاء دارد و بر اساس اقتضاء تشريع ميشود و چون جعل واقعيات مت جعل واقعيات مي
توانند بعضي از نسبتها را مالحظه كنند قدرت جعل نسبت دارند ولكن نسبتهاي زودگذر و قوانين  عقالء مي

آخرين آن هم كه اين دسته از  وتنظيماتي كه براي امروز مفيد است و متناسب با كل جريان رشد نيست
 رد.تناسبات را ندا
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 اصل بحث:
 الف: تقسيم بندي موضوعات علي المبناء منطق صوري 

 هللا بسم اهللا الرحمن الرحيمحجت االسالم والمسلمين حسيني: اعوذ با
توان مالحظه كرد به پايان  اي كه انسان را قبل از جامعه مي قسمت انسان شناسي بحث شناخته در رتبه

 رسيد و اكنون وارد بحث جامعه شده ايم كه براي تبيين اين بحث ابتداي معناي قرار را مورد توجه قرار داديم
بر اساس عليت تجريدي و دوران بين نفي و اثبات به تقسيم بندي  براي شناختن امور اعتباري نيز ابتدائاً

 موضوعات پرداختيم.
تقسيم اول اين بود كه آيا شاملترين امر مفاهيم هستند يا موضوعاتي كه موضوع حكم قرار گرفته و امور 

 شود ميشوند و منحصر به موضوعات ذهني يا خارجي هم نيستند موضوعي كه محكوم به حكم عقل  ناميده مي
تواند آن را لحاظ كرده و درباره اش حكم دهد اعم است، موضوع حكم عقل يعني اموري كه عقل  و عقل مي

دهد بلكه عقل درباره تمام  دهد، عقل هم فقط در باره مفاهيم يا اعتبارات و اوهام نظر نمي درباره اش نظر مي
گيرند شاملتر از مفاهيم است بنابراين مقسم را  تواند نظر دهد، موضوعاتي كه موضع حكم عقل قرار مي امور مي

ها نيز موضوع نظر عقلي است كه  گيرد بحث وجود و سائر بحث نبايد چيزي گذاشت كه خودش قسم قرار مي
 دهد و موضوعات شامل بر همه اينهاست.  نسبت به آنها نظر سلبي يا ايجابي مي

و تصديق و مفهوم و غير و فمهوم و از اعم از اينكه و  دهد اعم از تصور موضوعاتي كه عقل درباره آنها نظر مي
شود كه امور يا موضوعات يا  گيرد و تقسيمات از اينجا آغاز مي جودش وهمي يا غير وهمي باشد مقسم قرار مي

شود يا نياز به ايجا و خلق دارد. حال آيا اعتبارات  نياز به خلق و انشاء ندارد كه حقائق نفس االمري ناميده مي
امر نفس االمري هستند يا در امور نفس االمري نيستند يا اينكه از يك حيث جزء آنها هستند و از يك حيث  در

نيستند اصالً مورد بحث نيست و فعال بايد به اصل تقسيم نبدي بپردازيم و صحتان را مورد بحث قرار دهيم و 
ياوريم.به نظر ما اولين قمست روي همين مثالً سلب و ايجاب را روي ايجاد نياوريم و روي يك چيز شاملتري ب
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حدود و قدم يا نياز به ايجاد و عدم نياز به ايجاد است و اين باالتر از آن است كه بگوئيد امور يا ذهني است يا 

مخلوق است  كنيد ولكن از اين به بعد كه يا حادث عيني. اين امور ذهني و عيني را در تقسيمات بعد مطرح مي
 يا حادث نيست.

 ت االسالم ميرباقري: موضوع بحث غير از ذات واجب است؟حج
گيرد اين را هم شامل است مثالً شما  حجت االسالم والمسلمين حسيني: امري كه مورد لحاظ قرار مي

گوئيد واجب الوجود حتماً هست عقل هرچيزي را كه لحاظ كند و درباره اش حكم دهد محكوم به عقل يا  مي
ارد، شما بگوئيد ايم ورد ندارد و در اين قسمت يا اين جعبه كه نياز به خلق ندارد هيچ نيزا به خلقت دارد يا ند

گيرد، عيب ندارد چون صحبت ما در اين باره نيست، ما ميگ وئيم اولين چيزي كه بعد از موضوع  چيز جا نمي
فائش هم به خودش هست، گيرد اين است كه نياز به ايجاد دارد يا نه و به نفس وجود دار و ب يا اموري قرار مي

پس مهم نيست كه در يك طرف اين دسته بندي چيزي قرار نگيرد فعالً بحث درباره اصل دسته بندي 
تواند  گيرد و شما هم در مورد شامل نبودن اين دسته بندي مي موضوعاتي است كه مورد لحاظ حكم عقل مي

ساخت و يك چيزي شاملتر بر ايجاد را بايد جاي آن اشكال كنيد مثالً بگوئيد نبايد ابتدا مسئله ايجاد را مطرح 
 گذاشت.

 ب: شموليت مقسم تقسيم بندي
ـ اولين تقسيم بندي كه براي مقسم بيان شده بر سائر ٢ـ مقسم است كه شاملترين است ١پس بحث 

ي تقسيمها اولويت دارد، اگر نياز به خلق هم داشته باشد يا ايجاد اصل هستي يك شيي است كه جعل تكوين
شود يا اصل آن نيست و ايجاد نسبت و راه و ايجاد نسبت بين وضع و مقصد است براي مثال  ناميده مي

گوئيد انسان و چاي بعد از هستي شان يك نسبتي دارند يعني شرب چاي به مقصد تناسب دارد و آشاميدن  مي
ضوعش وجودي باشد چه مناسب اين راه نيست چه مو آن جائز است يا مثال مثل خمر ميگوئيد جائز نيست

رسد بنابراين موضوع جعل گاهي اصل  رسد يا راه است و مي گوئيد اين راه نيست و به مقصد نمي عدمي. مي
 هستي است و گاهي نسبت بين وضع و مقصد.



 ·····························································································  ٦٣ 
گوئيم يا اصل  حجت االسالم ميرباقري: اين طرف مطلب روشن نشد و اگر دوران بين نفي و اثبات باشد مي

 شود يانه ميهستي شيي جعل 
حجت االسالم والمسلمين حسيني: يا ايجاد اصل هستي است يا ايجاد اصل هستي نيست ولكن از آن باال كه 
نگاه كنيد امري هست نياز به ايجاد هم هست ولي اصل هستي نيست، امر هست جعل هم هست ولي مجعول 

جعل نسبت يعني ايجاد كيفيت اصل هستي نيست، آنگاه اگر جعل اصل هستي نبود بايد جعل نسبت باشد، 
نسبت به مقصد يعني لحاظ مقصد در آن هست يا لحاظ مقصد در آن نيست، ايجاد هست ولي نسبت به اصل 
هستي نيست و مقصد هم در آن نيست اين ايجاد نسبت بدون مقصد، اوهام غير معتبره ناميده م يوشد چون 

 شود. نجام گرفته است كه اين بناء عقالء ناميده ميعقل مقصد را لحاظ نكرده و كار غير عقالئي و بيهود ا
 نتيجه گيري: تقسيم بندي براي تعيين جايگاه جامعه

 اين تقسيم براي اين بيان شد كه جايگاه اعتبارات مشخص شود همه نزاع بر سر جايگاه جامعه است.
 پرسش و پاسخ

 ـ نسبت عرض به ذات از سنخ نسبت وضع به مقصد نيست١
اگر اين تقسيم بندي بر مبناي منطق صوري است در آن قسمت سوم كه ايجاد اصل هستي برادر صادقي: 

نيست در آنجا نسبيت را لحاظ كرده ايد و حال آنكه در منطق صوري الزم نيست كه بگوئيم اگر ايجاد اصل 
ند هستي نبود حتماً يك امر نسبي است و نسبت آن هم بين وضعو مقصد است. مثالً يك كيفيت مطلق مان

شوند در اينجا اصل هستي ايجاد نشده همچنين يك امر نسبي هم جعل نشده  اعراض كه براي شيي ايجاد مي
 است بلكه يك امر مطلق است كه در خود شيي جعل شده است.

گردد يعني جعل هستي است، يعني  حجت االسالم والمسلمين حسيني: وقتي ما بالعرض به مابه الذات بر مي
يك بار خود خربزه را خلق كند و يك بار طعم آن را يك بار گچ را خلق كنند ويك بار اين طور نيست كه 

رود و اين هستي  سفيدي آن را. كليه اعراض داخل در ايجاد اصل هستي است و اصل اين تفكيك زير سوال مي
ايجاد شده يعني گوئيد اين  در مقابل ماهيت نيست يعني اين يا نياز به ايجاد دارد يا نياز ندارد يك وقت مي
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كنيد و  خمر ان هم براي يك مقصدي صحبت مي انسان و خمر ايجاد شده است حاال از نسبت بين اين انسان

 كند. گوئيد متناسب نيست البته اين جعل از اقتضاء تبعيت مي مي
 ـ معناي جعل نسبت؟٢

ر خارج محقق شد حجت االسالم ميرباقري: جعل نسبت يعني چه؟ يك جعل نسبتي است كه وقتي نسبت د
اين نسبت مجعول است و مخلوق نيست وقتي اين ارتباط ب اين موضوع خارجي بر قرار شد و بعد مقصد 
حاصل شد يا نشد باالخره جعل يك رابطه خاصي شده است و آن جعل غير از اين جعلي است كه شارع قبل از 

فرق بين اين جعل و آن جعل  كند. اين جعل رابطه چيست؟ محل بحث اعتبار همين جاست كه وقوع مي
 فرمائيد نياز به جعل دارد اما اصل جعل دو قسم است. چيست، حضرت عالي مي

 ـ جعل تكويني و جعل نسبت٣
حجت االسالم والمسلمين حسيني: يك جعل تكوين داريم كه ايجاد خود شيي يا همه خصوصياتش است و 

 اگر جعل خودش نباشد جعل نسبت است.
قري: چه لزومي دارد كه جعل اصل نسبت باشد، اين دو سنخ جعل است يك جعل حجت االسالم ميربا

حقيقي و يك جعل اعتباري كه اگر آن جعل را هم به يك نحو به حقيقت برگردانيم. اما اصل اين تقسيم كه 
 مثالً ملكيت يا زوجيت راجعل يم كنند اين جعل نسبت نيست.

كنيم اگر بگوئيد جعل دو نوع است يك جعل  بررسي مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: حاال همين را
كنند لي جعل دوم احتياج به خلق ندارد چون يك بار  تكويني يعني جعل خود شيي، كه آن را ايجاد و خلق مي

 خلق شده و بار دوم الزم نيست آن را جعل كند.
كند، به اصطالح  اعتبار ميكند يعني چيزي را  حجت االسالم ميرباقري: اين جعل با آن جعل اولي فرق مي

 كنيم مثل باب مجاز. آقاين يك مفهومي راكه فردي حقيقي دارد يك فردي كه برايش اعتبار مي
 ـ جعل نسبت، نسبت بين روش و مقصد٤
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گوييد اصل هستي آن يكبار جعل شده است مثال انسان و شراب  حجت االسالم والمسلمين حسيني:وقتي مي

را خلق كرده و مكه را هم خلق كرده آنگاه يك مناسكي را جعل وجوب كرده است.  را خلق كرده است. يا انسان
 اين جعل وجوب يا جعل حرمت از چه قسم جعلي است؟ آيا نسبت بين دو شيي و مقصد هست يانه؟

حجت االسالم ميرباقري: خودجعل نسبت بين شيي و مقصد دو معنا دارد االن يك نسبت واقعي بين اين 
رسد آن نسبت در خارج واقع شد است، اما اين جعل غير از  هست كه وقتي عالم به مقصد ميشيي با مقصدش 

 ان جعل قبل از عمل است.
 ـ جعل تكويني و انشاء نسبت٥

باشد و يي هم حركت شما ست كه يك  حجت االسالم والمسلمين حسيني: يك جعل داريم كه امر و نهي
ود چه اصل شيي باشد و چه حركت آن جزء امر تكويني است، ش امر تكويني است يعني آن چيزي كه واقع مي

اين حركت وجود يافت حاال چه حركت حق باشد يا باطل كه اين شراب بنوشد يا ننوشد و چه به طرف مقصد 
حيواني برود با به طرف مقصد ملكوتي برود ان رفتن جزء جعل امر تكويني است اما آن امر و نهي و آن انشاء 

گويند تكويني  اء انشاء چيست؟ آيا هيچ چيز واقع نشده است يا انشاء نسبت است؟ اينكه ميچكاره است، انش
 اصالً جز جعل تكويني است.

 كند بدون اينكه نظر به مجعول انها داشته باشيم. حجت االسالم ميرباقري: اين دوجعل با هم فرق مي
 ـ جعل اصل هستي اعم از هستي حركت يا هستي خود شيي است٦

السالم والمسلمين حسيني: يكي از اين جعلها نسبت به اصل هستي موضوع اعم از هستي حركت يا حجت ا
 هستي خودش است واين را جعل تكويني گذاشته ايم، در آن ديگري جعل نسبت و طريق است.

حجت االسالم ميرباقري: جعل نسبت به جعل تكويني است يا به جعل ديگري است؟ معناي آن چيست؟ 
كنم نفس اين دو جعل با همديگر فرق  كنيد ولي من عرض مي آن را به مجعولش تعريف مي حضرت عالي

 كند. پس خلق و ايجا دو معنا دارد. مي
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شد، نفس  حجت االسالم والمسلمين حسيني: اگر فرق نداشت قسيم آن نبود بلكه بعنوان قسم آن مطرح مي

ز به خلق دارد يا خلق ندارد، يا مخلوق است يا كند و دو نحوه جعل است، ما ميگوئيم نيا دو جعل فرق مي
مخلوق نيست بعبارت ديگر يا واجب است يا ممكن و آنچه كه ممكن است يا به نحو ايجاد تكويني ايجاد 

 شود. شود يا به نحو ايجاد تشريعي ايجاد مي مي
د و بگويند حجت االسالم ميرباقري: ممكن است مجعول به جعل تشريعي را از ممكن و واجب خارج كنن

اصالً چيزي نيست كه يا ممكن باشد يا واجب، نفس جعل حقيقت دارد و مخلوق است اما مجعول به اين جمل 
 اصالً چيزي نيست كه از ممكن بودن يا واجب بودنش صحبت كنيم.

 حجت االسالم والمسلمين حسيني: ابتدا قبول داريد كه دو مجعول قسيم قرار گرفته و قسم نشده اند.
 سم تحمل اقسام راندارد؟ـ مق٧

حجت االسالم ميرباقر]: عرض من اين است كه اصالً مقسم تحمل اين دو قسم را ندارد بحث ما درباره 
ملوقات است كه اين مخلوق با هستي مخلوق است يا چه چيز آن مخلوق است؟ هستي نسبت مخلوق است يا 

 چيز غير از هستي آن؟
 دهد ـ حيثيات اجازه تقسيم را مي ٨
گوئيد يك وهم  جت االسالم والمسلمين حسيني: هستي اش به لحاظ هستي مورد لحاظ نيست گاهي ميح

گويم باالتر از اين از جهت اقتضا داشتن جز  و يك خيال باطل از آن جهت كه وجود دارد مخلوق است، من مي
ند خريد و فروش و نويس گوئيد اوهام باطل و اين رمانهايي را كه مي حقائق نفس االمريه است، شما مي

گيرد چون از كتب ضالل است، كتب ضالال  نگهداريش اش حرام است وهم است ولي موضوع حكم شرع قرار مي
جزء اوهام است نه جزء حقائق ولي از جهت اقتضايش در اضالل و فساد يك حقيقت است و شارع به آن نظر 

ي يك حيث ديگر اقتضاي نفس االمريه ا گوئيد از يك حيث جزء كتب ضالل است كند.پس همين كه مي نمي
دانيد و به هر حال اين  دانيد و از يك حيث هم آن رامخلوق مي برايش قائليد و ضالل بودن آن را حقيقت مي

كيفيتي است كه داراي اقتضاست و اگر وجود نداشت و كيفيت نبود اقتضاء نداشت بر حسب منطق صوري 
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ثيت كتب ضالل حقيقت نفس االمري است ويك حيثيت آن به گوئيم يك حي كنيم و مي حيثيات را جدا مي

ايجاد حضرت حق ايجاد شده و يك امر واقعي است و يك حيثيت ديگر آن وقه است در ا عتبار نيز همين طور 
است، در اعتبار هم از آن حيث كه ايجاد شده مخلوق است ولي از آن حيث كه به صورت اعتباري نسبت بين 

نشاء است براي ايجاد حتماً كن الزم دارد ولي از آن حيث كه فرمان كن صادر شده يك شيي و مقصد است ا
مورد بحث نيست بلكه از آن حيث مورد بحث است كه نسبت بين شيي و شيي ديگر است. نفس تشريع ايجاد 
تكويني دارد و از اين حيث مخلوق است و ازان حيث كه ربط بين يك چيز و چيز ديگري است جعل طريق و 

 اه و تشريع است آيا اين خيالي است كه خداوند راه سعادت را معين كرده است؟ر
 حجت االسالم ميرباقري: جعل راه يعني چه؟ آيا جعل نسبت يعني جعل خارجي؟ معناي جعل چيست؟

 ـ جعل نسبت، جل نسبتي واقعي و مولوي است٩
و همانطور كه اشياء خلق  ات استدارد و جزء مخلوق حجت االسالم والمسلمين حسيني:اين جعل اول وجود

 آنها خلق شده است درباره آنها يك نسبتي هم خلق شده است. شده اند سير و حركت
يك كيفيت است ولي انشاء نظر به يك كيفيات ديگري دارد و نسبت است يعني نسبت بين اين اشياء و 

كند، نسبتي واقعي  پيدا مي مقصد نسبتي است واقعي از طرف شارع كه غير از نسبت واقعي است كه وقوع
 مولوي است.

گوئيم نسبت بين  حجت االسالم ميرباقري: نحوه اين نسبت با آن نسبت چه تفاوتي دارد و چرا به اين مي
 اين؟ 

حجت االسالم والمسلمين حسيني: يك لق براي وضع داريم و يك خلق براي حركت اين وضع تا مقصد كه 
 نظر مولوي نسبت به اين داريد. هردو در امور تكويني است، حاال يك

حجت االسالم ميرباقري: تفكيك جوهري بين اين دو نظر چيست؟ از ديد فلسفي نظر مولوي با آن نظر چه 
تفاوتي دارد و در اينجا جعل كرد به چه معناست؟ يك چيزي خلق كرده كه ما اسم آن را اعتباروجوب و اعتبار 
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لوقات مجعول است، حاال اين چه بحثي است كه بگوئيم مخلوق يا گذاريم از اين نظر هستي همه مخ حرمت مي

 مجعول به جعل تكويني است يا مجعول به جعل تشريعي، مخلوق حتما مجعول به جعل تكويني است.
 شود... حجت االسالم والمسلمين حسيني: مجعول به جعل تكويني است ولي آيا وقتي لحاظ نسبت مي

كنيم  لحاظ، ديگر واقعيتي نيست. وقتي ما اعتبار وجوب يا اعتبار ملكيت ميحجت االسالم ميرباقري: غير از 
معناي اعتباري بودن اين است كه در خارج ملكيتي نيست. يك كيفيتي هست كه مخلوق به جعل تكويني 

 كنيم چيزي در خارج نيست. است و از همين باب اثر دارد اما اعتبار ملكيت كه مي
كنيم و  ني: چون بناست بر مبناي منطلق صوري صحبت كنيم ما تنازل ميحجت االسالم والمسلمين حسي

گرديم، حاال يك جعل تكويني داريم كه انسان و شراب ايجاد شده اند يك جعل تكويني داريم يا مرتكب  بر مي
شود يعني فعل عبد از مخلوقات هست اثر شراب هم جزء مخلوقات است. يك نهي هم داريم كه  شود يا نمي مي
تشر باين نفس كلمه حتما خلق شده است مثل خلق سائر اشياء و هيچ فرقي ندارد و در جنب ديگر اشياء  ال

است و از آن حيث كه مخلوق است مانند سائر مخلوقات است، ربطي هم بين اين با سائر اشيا نيست آيا به نظر 
 شما اين با آنها ربط دارد؟

بط دارند. البته طبق نظر شما ربط هيچ دو مخلوقي شبيه هم حجت االسالم ميرباقري: انسان و خربزه هم ر
نيست و يك سنخ جديد از ارتباط اس كه اين هم تابع اين است كه مخلوق جديد است. مخلوقات مثل هم 

 نيستدن و ارتباط آنها مثل هم نيست.
 ـ الزمه يكي شدن جعل تكويني و تشريعي انكار تكليف است١٠

ني: از جهت مخلوق بودن همه مساوي اند. حاال آيا اين انسان كه شراب حجت االسالم والمسلمين حسي
خورده عصيان كرده است؟ يعني مخالفت با موال كرده است؟ مخالفت كه عملي شدني نيست تكويناص خداوند 

 آن را انشاء كرده است.
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نفر مثل  حجت االسالم ميرباقري: آن يك اشكال ديگر است و فعالً بحث اعتبار است. ممكن است يك

متكلمين بگويد ما به اختيار نيز معتقديم و معصيت و ثواب و عقاب هم هست اما منظق ما همان منطق ارسطو 
 است مثل متكلمين اسالمي.

 ـ در معقوالت تمسك به منقول (نظر اكابرفن) جائز نيست١١
قع نيست كه ها ممكن است در دنيا بشود و ازشما تو حجت االسالم والمسلمين حسيني: خيلي صحبت

كنيد  گويند شما بايد بگوئيد آيا منطقاً اين طور است يانه؟ در معقول هم نقل مي بگوييد متكلمين اين طور مي
 مگر معقول هم نقلي است؟

حجت االسالم ميرباقري: بهرحال اشكال از ناحيه اختيار پذيرفته نيست.اختيار هست امامجعول به جعل 
 تكويني هم نيست.

لمسلمين حسيني: حاال بهرحال اين مثل خربزه در اين جا خلق شده است، آن وقت هرگاه حجت االسالم وا
 خورد.  خورد و اگر نخواست امر و نهي مي اين مكلف خواست خربزه مي

 تواند كره ماه را بخورد. حجت االسالم ميرباقري: نه اينطور نيست. مثالً يك شخص گرسنه نمي
و نه ي از سنخ چيست؟ يك وجود هست و يك سنخ كه در كنار اين  حجت االسالم والمسلمين حسيني: امر

وجودات هست و خواصي هم دارد و در كنار اشياء ديگر اين هم مخلوق است و غير از مخلوق بودنش هيچ چيز 
 ندارد. مخلوقات متعدد جدائي داريم، اگر ربط دارند آيا ربطشان هم مخلوق است؟ 

شان مخلوق است و مركب است ربطشان يك نحوه تاثير و تاثر است و  حجت االسالم ميرباقري: ربط حقيقي
 تركيب هم دارد.

شود آيا حكم شراب هم با شراب  خورد و مست مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: انسان شراب مي
 شود. تركيب مي
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شود  اه تركيب ميحجت االسالم ميرباقريك اين نحوه ارتباط بين آنه نيست مثل اينكه بگوئيد قندان با كره م

شود و كره ماه مست شود، ارتباط هست اما سنخ ارتباط هميشه از مقوله ارتباط  يا شراب كره ماه تركيب مي
 بين شراب و انسان نيست، يك نحو ارتباطي است.

حجت االسالم والمسلمين حسيني: يك نحو ارتباطي است كه اگر شراب در جهان باشد يك رنگ دارد و اگر 
 نگ ديگر دارد.نباشد يك ر

شود، اين  حجت االسالم ميرباقري: حتماً يك نحوه ارتباط حقيقي دارد كه اگر نباشد اين حكم جعل نمي
 حداقل ارتباط آنهاست.

 حجت االسالم والمسلمين حسيني: چرا جعل نشود اين كه وجود مستقل داشت 
 مباني را قبول داريم. حجت االسالم ميرباقري: قرار شد با هم ارتباط داشته باشند و ما اين

 ـ دسته بندي علي المبناء منطق صوري است ١٢
ها را هم ندارند و قرار و  حجت االسالم والمسلمين حسيني: بر اساس وحدت تركيبي كه اين دسته بندي

خواهيم ببينيم اعتبار بر اسا عليت تجريدي كه فاعليت در آن نيست چه  جامعه يك معناي ديگر دارد. االن مي
 دارد. جائي

حجت االسالم ميرباقري: بر اين اساس كه اصالً جعل راه هم معنا ندارد ارتباطي ندارد كه راهش جعل شود 
يا مقصد مالحظه شود يانشود از اول اين تقسيمات در آنجا نيست چون آنها اشياء بسيط منفصل از هم هستند 

 رسيم. ش اصالت شيي به اين طبقه بندي نميو همه واجب الوجود شده و ديگر مخلوق نيستند بر اسا لوازم بين
حجت االسالم والمسلمين حسيني: اگر اصالت وجود باشد همه اينها حقائق نفس االمريه است حقائق شان 

 است.
 حجت االسالم ميرباقري: در آن بينش هم ماهيت و لوازمش هست و يك بسيط هايي هستند
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موضوعات مورد لحاظ عقل قرار داديم البته بر اساس  را براي حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين جدول

منطق صوري نه اينكه من انها را پنج دسته كنم. شما اگر بر اسا منطق صوري بگوئيد موضوعات اين پنج دسته 
 ها پر شود. ها و خانه هستند ولي جز يكي بقيه ممتنع هستند صحيح است. اصراري نيست كه همه دسته

گوئيد هيچ چيز نياز به ايجاد و خلقت ندارد، حاال در اين  وجود يا اصالت ماهيت مي بنابراين بر اساس اصالت
 فرض جايگاه اعتبارات كجاست.

خواهيم طبق بندي  حجت االسالم ميرباقري: اعتبارات هم براي خودشان ماهياتي هستند اگر فرض كنيم مي
 كنيم بين اين اقسام طبقه بندي شود.

ني:اين طبقه بندي بر اساس موضوعات مورد لحاظ حكم عقل است نه اينكه حجت االسالم والمسلمين حسي
توانم  خواهد بگويد من هميشه پنج دسته را مي بگوييد موضوعات موضوعات حتماً اين پنج دسته هستند. مي

 لحاظ كنم ولو اينكه چهار دسته آن وجود نداشته و ممتنع باشند.
 ايد تفكيك حقيقي باشد.حجت االسالم ميرباقري: در خود اين لحاظ ب

حجت االسالم والمسلمين حسيني: به نظر ما لحاظ كه شايسته است هرچند هم مقصداق نداشته باشد 
ها جعل تكويني  لحاظ راه و نسبت است يك لحاظ ديگر هم لحاظ اصل است ممكن است بگوئيد همه لحاظ

شود مالحظه كند و  سبتها را كه انشاء ميتواند ن است و لحاظ راه نداريم و هرچه هست حقائق هستند. عقل مي
 بعد مثالً بگويد چنين چيزي در عالم نيست.

حجت االسالم ميرباقري: فرق جعل نسبت با جعل هستي چيست؟ آن هم جعل هستي است مثل اينكه 
شود اگر نسبت هم يك حقيقتي مثل همين هاست  شود و جعل نسبت مي گوئيد جعل خربزه و هندوانه مي مي

 شود يا نسبت. ين تقسيم بندي درست نيست كه بگوئيم يا هستي جعل ميديگر ا
كند حاال چه بگوئيد  حجت االسالم والمسلمين حسيني: نسبت ناظر به شيي و مقصد است يعني امر مي

گردد چه بگوئيد مقصد يك حكمتي هست كه  مقصد و طاعت از آمر است چه بگوئيد مقصد به خود امر باز مي
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شود امربعث نحو المقصد است  د يعني يا يك مصلحتي دارد يا ندارد ر امري كه در دنيا واقع ميبايد به آن رسي

 برند. كه كسي را به طرف يك چيزي مي
 ـ بعث هم فشاري است خارجي ! ١٣

حجت االسالم ميرباقري: خود اين بحث هم مثل يك فشار فيزيكي خارجي است كه در خارج به يك نفر 
 شود. وارد مي
 رق ايجاد و طلبـ ف ١٤

كند و  دهند و حركت را ايجاد مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: گاهي اين بعث را فشار فيزيكي قرار مي
 تواند اين فعل را انجام دهد يا ندهد. كند نه اينكه ايجاد كند. او مي گاهي طلب مي

خلوق است و هستي اش هم حجت االسالم ميرباقري: آيا اعالم طلب هم يك حقيقت در عالم است، اينكه م
 مجعول است.

 ـ طلب ناظر بر ايجاد است ١٥
شود يا نه؟ به نظر ما يكي از اينها  حجت االسالم والمسلمين حسيني: شما ميگوئيد طلب ناظر بر اين مي

 ايجاد اصل وجود است و ديگري وجودي است كه ناظر است و نسبت بين اين كيفيت و آن كيفيت است.
وشد نسبت جعل شده است، فارق اين نسبت  اقري: آنجا كه نسبت خارجي هم جعل ميحجت االسالم ميرب

 به آن نسبت چيست؟ فرق اعتبار و حقيقت هم در اينجاست.
اين هم در مقابل طلب او يك فاعليت دارد  حجت االسالم والمسلمين حسيني: در اينجا او يك طلب م يكند

 ولي در تكويني اين فاعليت ندارد.
م ميرباقري: بنابر مبنا در اين مطلب هم فاعليت نيست ليهلك من هلك عن بينه همان فرمايش حجت االسال

 شود. مرحوم آخوند مي
شود و  شود و طلب حقيقي واقع نمي حجت االسالم والمسلمين حسيني: يعني هيچ طلب واقعي صادر نمي

 شود. طلب حقيقي واقع نمي
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ر است چون اين اختيار دارد و اگر از پايه اختيار اشكال كنيم حجت االسالم ميرباقري: بر آن مبنا همين طو

 فرقي بين اين دو نيست.
فرمائيد آنجا اختيار نيست و اينجا اختيار هست. درست است كه اين طبقه بندي براي  حضرت عالي مي

يكديگر موضوعات مورد لحاظ عقل است هرچند وجود نداشته باشند ولي الزمه تقسيم بندي انفكاك اينها از 
تواند شريك باري را مورد لحاظ قرار دهد و بعد بگويد ممتنع است ولي شريك باري بايد همان  است عقل مي

 باري نباشد وعقل دو چيز را مالحظه كرده باشد.
 ـ لحاظ و حيثيت براي تقسيم بندي كافي است١٦

و با تحليل  را لحاظ كندتواند اصل شيي و كيف آن  حجت االسالم والمسلمين حسيني: حاال آيا عقل مي
گوئيد تفكيك ماهيت از اصل هستي قابل لحاظ است ولو  عقلي كيف را از خود شي جدا كند يا نه؟ چگونه مي

 اي از هستي است. گوييد اين مرتبه بعد مي
 حجت االسالم ميرباقري: يعني ملحوظ عقل يا ماهيت است يا وجود

ن ملحوظ واقع شد يا نه نسبت بين شيي و مقصد هم توا حجت االسالم والمسلمين حسيني: كيف هم مي
 ممكن است لحاظ شود يانه؟ عرض ما اين است كه در اين جا براي كار مالحاظ كافي است.

كند يا  حجت االسالم ميرباقري: در اين صورت ديگر تقسيم به دو نيست چون با هستي شيي را مالحظه مي
 ماهيت يا نسبت را.

فرمائيد وجود يا ماهيت در بحث حقائق نفس االمريه ميآيد كه  سيني: اينكه ميحجت االسالم والمسلمين ح
گيرد يعني يا وجود حق است يا  در نظر شما هر يك از وجود يا ماهيت كه اصل باشد در اينجا حق قرار مي

 ماهيت.
 د.االمري باش حجت االسالم ميرباقري: هر كدام كه حق باشد ممكن است مخلوق باشد ممكن است نفس
آيد و آنچه نياز به  حجت االسالم والمسلمين حسيني: هركدام حق باشد و نياز به خلقت ندارد در اينجا مي

آيد حاال آنچه كه نياز به خلقت دارد آيا خلقت اصلش هست ولو نفس انشاء يا  خلقت دارد در شماره دو مي
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اظ كند. واقعيت شيي اعم از ماهيت تواند لح خلقت اصلش نيست وا نشاء و ايجاد راه و نسبت است، عقل مي

 وجود است و غير از واقعيت هم نسبت طلبي است.
 برادر سبحاني: مطلق نسبت است يا قيد طلبي دارد؟

حجت االسالم والمسلمين حسيني: مطلق نسبتي كه بين مقصد وشيي است يعني جعل راه كه ايجاد اصل 
 هستي نيست و ايجاد نسبت به مقصد است.

 : روابط عيني هم يك نسبتي است، نسبت بين علت و معلول يا نسبت بين دو شيي خارجي.برادر سبحاني
حجت االسالم والمسلمين حسيني: نسبت بين علت و معلولي كه منسوب به اصل هستي نباشد ملحوظ عقل 

 شود. واقع مي
ه بگوئيم يا اين تواند لحاظ كند وجه اين تقسيم چيست ك حجت االسالم ميرباقري: عقل خيلي چيزها را مي

 يا آن؟
حجت االسالم والمسلمين حسيني: شما بعد از ايجاد تقسيم كنيد يعني اصل اينكه نياز به ايجاد ندارد را يك 

 گيرد چيست؟ طرف بگذاريد، حاال دومين تقسيم كه بعد از ايجاد قرار مي
 يني نيست.گوئيم مجعول يا واقعيت عيني است يا واقعيت ع حجت االسالم ميرباقري: ما مي

حجت االسالم والمسلمين حسيني:اولين تقسيم بندي اين است كه موضوعات يا مخلوق هستند يا نيستند 
 اي بحثها در اين جا نيست. حاال در قدم دوم شما شاملترين دسته بندي را بگوئيد. كه ماهيت و

است بگوئيد طرف دوم  حجت االسالم ميرباقري: مخلوق يا واقعيت عيني است يا واقعيت عيني نيست ممكن
اين اصال حقيقتي در عالم ندارد. آن تقسيم بندي همين است كه يا ايجاد اصل هستي است كه هستي راهم به 

دانيد اين مخلوق يا واقعيتش مجعول است يا مجعول نيست  معناي واقعيت شيي اعم از ماهيت و وجود مي
اشد، پس اين تقسيم بندي يك طرفش معنا عرض ما اين است كه هيچ چيز نيست كه واقعيتش مجعول نب

 ندارد.
 حجت االسالم والمسلمين حسيني: شما ميگوئيد تقسيمات زير جعل تكويني باشد.
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 حجت االسالم ميرباقري: نياز به جعل يعني نياز به خلق تكويني و غير از اين معناي ديگري ندارد.

گيرد. مجعوالت به  مات ثانوي اصل قرار ميحجت االسالم والمسلمين حسيني: يعني شماره دوم براي تقسي
 جعل تكويني چند قسم است؟

حجت االسالم ميرباقري: يك قسم آن اعتباريات است كه مجعول به جعل تكويني است بعد فرق آن با 
 كنيم، يعني اين طور نيست كه اعتباريات مخلوق نباشد يا اينكه هستي شان مجعول نباشد. حقائق را بررسي مي

الم والمسلمين حسيني: در نفس اعتبار چكاره است نه در هستي اش من حيثيات آن را جدا حجت االس
شود؟ بايد به  كنم. در زير همين تقسيم بندي كه ايجاد اصل هستي است به چه چيزهايي تقسيم مي مي

 اعتباريات برسيم.
ار است يا اعتبار نيست خود حجت االسالم ميرباقري: مجعوالت حقيقي يا اعتباري اند يا نه. مجعول يا اعتب

 اعتبار يك مجعول است، فرق اعتبار با غير اعتبار چيست؟
دانند يعني مفوم بما هو مفهوم بعنوان  برادر سبحاني: آقاين مقسم تقسيم به اعتبار و حقيقت را مفهوم مي

شود بنابر  سيم ميشود. مفهوم است كه به اعتبار يا به حقيقت تق وجود خارجي تقسيم به حقيقت و اعتبار نمي
 اين ابتدا ايجاد اصل هستي بايد يك تقسيم بخورد.

حجت االسالم والمسلمين حسيني: در اين بحث محكم بايستيد چون ريشه اينكه واليت فقيه را قبول ندارد 
گردد، اگر جامعه اعتباري نباشد واليت يك امر واقعي نسبت به يك موضوع واقعي باشد آن  بهمين جا بر مي

توانيد بگوئيد تهاجم نيست و كاالها معناي تهاجم را ندارد و تهاجم فقط آن است كه با سيرنيزه باالي  ميوقت ن
و از آثارش اين است كه اگر جامعه امر  سر كسي بيايند و جلو نماز خواندش را بگيرند لذا اين بحث مهمي است
فهم چكاره است و آيا وضع ادبيات چه  واقعي است و واليت هم ناظر بر آن است و با آن وحدت تركيبي دارد

 شود. مي
 كنيم يا چيز ديگري را؟ گوييد ايجاد اصل هستي را تقسيم مي فعال مي

 ـ تقسيم جعل تكويني به مفهوم وغير مفهوم١٧
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شود. به تعبير ديگر مخلوقات يا جنبه حكايي دا رند يا  برادر سبحاني: اصل تقسيم به مفهوم و غيرمفهوم مي

شود بدين صورت كه يا مطابقت حقيقي يا خارجي دارد يا ندارد يعني يا  اه مفهوم دوباره تقسيم ميندارند، آنگ
 فرد حقيقي دارد يا فرد قرار دادي مثل باب مجاز حاال آنكه فرد حقيقي خارجي ندارد اعتبار است.

 ـ اشكاالت تقسيم بندي جعل تكويني به مفهوم و غير مفهوم١٨
 سيني: بنابراين اگر شارع هم اعتبار كرده باشد معتبرش يك امر حقيقي نيست.حجت االسالم والمسلمين ح

برادر سبحاني: از اين باب كه يك مفهوم جعلكرده امري حقيقي است اما از اين باب كه يك چيز خارجي 
 جعل كرده باشد.

 حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين مهفوم در ذهن چه كسي بوده كه آن را جعل كرده است؟
 برادر سبحاني: در علم حضرت حق بوده است.

 حجت االسالم والمسلمين حسيني: آنجا بود ه و مصداق خارجي هم ندارد.
گويد  حجت االسالم ميرباقري: يا مثل مرحوم آخوند بگوئيم در نفس ولي و نبي بوده است چون ايشان مي

كند حاال جاي آن مهم  اتب مادون تصوير ميعلم به نظام اتم نزد حضرت حق است اما بعث و زجر اينها را در مر
 نيستي.

فرمائيد مفهومي كه مصداق نداشته باشد اعتبار ناميده  حجت االسالم والمسلمين حسيني: بنابراين مي
 شود و مفهومي كه مصداق دارد... مي

زي را حجت االسالم ميرباقري: مفهوم نداشتن يعني هرگاه مفهومي را در مورد قرار دادي بگذاريم و چي
اي را كه مصداق  شود، يعني شيي مصداق آن فرض كنيم در حاليكه مصداق حقيقي اش نيست، اعتبار مي

كنيم. يعني مثلص يك جا رابطه ضروري تكويني بين دوشيي نيست و آن رابطه را  حقيقي آن نيست فرق مي
 كنند. اعتبار مي

 شود يا نه؟  ن ميحجت االسالم والمسلمين حسيني: لحاظ اقتضاء و حكمت هم در آ
 حجت االسالم ميرباقري: در تشريع بله.
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كنيم پاي  شود البته فرض مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: در بناي عقالء ديگر اقتضاء مالحظه نمي

كنيد كه اين داراي فرد است و اين داراي آثاري هست آيا فرض  اين فرض به كجا باز ميگردد، وقتي فرض مي
كنيد يا اقتضاء هست، اگر اقتضاء هست فرضي نيست  مر داراي اثار بدي است ولذا حكم ميكنيد كه شرب خ مي

 و حقيقي است.
 حجت االسالم ميرباقري: حكم اعتباري است اما اقتضاء حقيقي است.
 حجت االسالم والمسلمين حسيني: مصداق نداشتن حكم يعني چه؟

رج بين دو شيي هست را ما در اينجا به عنوان فرد حجت االسالم ميرباقري: فرضاً آن بحث حقيقي كه در خا
 كنيم نه اينكه حقيقتاً آن بحث مصداق دارد. او اعتبار مي

كنيد، نسبتي را بين اين شيي و آن شيي لحاظ  حجت االسالم والمسلمين حسيني: يعني لحاظ نسبت مي
 كنيد. مي

 ا باشد.كنيم در اينج حجت االسالم ميرباقري: را كه واقعي ندارد فرض مي
 كنيد حجت االسالم والمسلمين حسيني: نسبت را لحاظ كرده و به ملحوظ امر مي

 حجت االسالم ميرباقري: خود امر يعني چه:؟ مر بعث است ولي نه بعث حقيقي.
حجت االسالم والمسلمين حسيني: اشكال بحث اين است كه خود فاعليت اينجا نيست چون مفهوم طلب 

شود. شما خود آن امر را ايجاد يك  آيد لذا تعريف مشكل مي وصيف از طلب و فاعليت نميتواند اينجا بيايد ت نمي
گوئيد برخود اين كار يك آثاري مترتب است يك  دانيد و مي لحاظ و ايجاد يك ربطي كه وجود ندارد مي

شد. علت بنا يعني گذاريد كه اين طور با كنيد و بنا مي كنيد و بوسيله نفس لحاظ ايجاد مي اي را لحاظ مي رابطه
 گردانيد، خود نفس لحاظ هم امري واقعي است. اقتضاء هم واقعي است. خود بنا و قرار را به جايي بر نمي

 كنيم. حجت االسالم ميرباقري: اما يك حقيقت واقعي رالحاظ نمي
است  فرمائيد ملحوظ يك امر واقعي نيست و جاي واقعي قرار گرفته حجت االسالم والمسلمين حسيني: مي

 يعني نسبت غير واقعي است كه واقعي فرض شده است.
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 حجت االسالم ميرباقري: همه جا هم نسبت نيست يك جاهايي مثل ملكيت نسبت نيست

گوئيد يك نحوه ربط را رعايت كنيد نفس ملكيت  حجت االسالم والمسلمين حسيني: همانجا هم مي
 حاظ كرده ام.گوييد اين را ملك فالن قرار دادم يعني ربطي را ل مي

 حجت االسالم ميرباقري: نه ربط به غايت.
حجت االسالم والمسلمين حسيني: آن ربط را گر حضرت حق معين كرده باشد ربط به غايت است و اگر 

 عقالء معين كرده اند ربط به يك مقصد خاصي مانند راحتي است بهرحال جعل بدون مقصد نيست.
 كنيم كه زيد شير باشد. گوييد زيد اسد اعتبار مي ن نيست وقتي ميحجت االسالم ميرباقري: در مجازها چني

گوييد فالني تيمسار باشد، عقالء لقب  دهيد مثل اينكه مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: لقب مي
 است براي اينكه سازماندهي كنيد و يك كاري را انجام دهيد.  ميدهند و اين وهمي نيست جعل نسبت

 ل هستي جعل شده يا راه ايجاد شده است كه بفرمايش شما به جعل راه رسيده ايم.حاال در جدول يا اص
 شود. حجت االسالم ميرباقري: البته اين طور نيست كه هستي در آنجا ايجاد نمي

گوئيد در خود امر و  يا لحاظ نسبت مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: مجعول شما يا بودن شيي است
 ت.واقعي هس نهي يك حيثيت

فرمائيد آن حقيقتي كه جعل شده يا لحاظ امري است يا لحاظ  حجت االسالم ميرباقري: به تعبير ديگر مي
امري نيست. آن مجعول يا لحاظ است يا لحاظ نيست و آنجا كه لحاظ نبود يك امر واقعي و حقيقي است كه به 

 شود. دو قسم مي
ل ما اصل هستي نبود يا تمام حقيقت را حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين طرف هم وقتي مجعو

كند كه تشريع شرع است يا بعضي ا زآن را كه بناء عقالء است، اگر هم نسبت را لحاظ كند ولي  مالحظه مي
 هيچ مقصدي را لحاظ نكند اوهام غير معتبره است.

 اگر اين تقسيم تمام شد بايد ديد مسئله اعتبار و قرار و فرض چكاره است.
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 امور يا موضوعات

 نياز به علت ندارد دنياز به علت دار
 (حاقئق نفس االمريه)

 مفهوم نيست
 مفهوم هست (موضوعات)

 حقيقت نيست
 (اعتباري)

 حقيقت هست
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 امور يا موضوعات

 نياز به خلق ندارد نياز به خلق دارد
 ئق نفس االمريه)اق(ح

 مفهوم نيست
 مفهوم هست (موضوعات)

 حقيقت نيست
 (اعتباري)

 حقيقت هست



 
 

 دوره دوم) ٦٥( ١٠١جلسه: 
 فهرست:

 ٨٣ ٣اصل بحث: اشكاالت به تقسيم بندي شماره 
 ٨٣ حيثيت مفهوم شاملترين حيثيت براي تقسيم ـ١
 ٨٣ ـ اگر وجود خارجي به معناي وجود ظاهري و محسوس باشد طرف سلبش وجود ذهني نيست٢
 ٨٤ دل و قبح ظلم اگر مخلوق باشند، جزء ذاتيات نيستندع ـ حسن٣
 ٨٥ شوند ـ اگر حسن و قبح اعتباري باشند عدل و ظلم مساوي مي٤
 ٨٦ و نقص مالنبت حسن وقبح به ك ٥
 ٨٨ ـ فرض فرد خارجي برابر با جعل نسبت است٦

 ٨٩ شود؟ الف ـ آيا بدون انشاء تصور واقع مي
 ٨٩ ـ تصور فرضي لحاظ يك حركت است؟ ب

 ٩١ ج ـ در اوهام ير معتبره جعل فرض نسبتش از مقصد قطع است
 ٩١ فرض نسبت در ميدان ذهن استد ـ 

 ٩١ شود ـ جعل نسبت بعد از جعل مورد طلب واقع مي٧
 ٩٢ ـ اگر اعتباريات تحت عليت واقع شوند اعتباري نيستند ٨
 ٩٣ ـ مقسم تقسيمات مفاهيم است يا امور؟ ٩

 ٩٦ ـ غرض از تقسيم بندي تعيين جايگاه اعتباريات است١٠
 ٩٧ ـ اگر مبناي پيدايش اعتباريات عليت باشد با حقائق هيچ فرقي ندارند١١

 ٩٧ الف ـ آيا پيدايش فرض ذهني در اعتباريات معلول علتي است؟
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 ٩٧ ب ـ در مفاهيم حقيقي مصداق خارجي علت پيدايش مفهوم است؟
 ٩٨ ج ـ امور واقعي بنابراين عليت منشاء پيدايش مفاهيم اعتباري است.

 ٩٩ اي نيست ـ با حذف فاعليت و پذيرش عليت تقسيم به اعتباري و حقيقي ريشه١٢
 ١٠٠ ـ عقل قدرت تميز سببيت عقليه در اعتباريات را دارد يا عليت١٣
 ١٠١ ـ كيفيت فرض را عليت پاسخگو نيس بلكه طلب پاسخگوست١٤
 ١٠١ ـ مفاهيم اعتباري محكي عنه ندارند بلكه موضوعاً انشائياند١٥



 
 
 

 ٣: اشكاالت به تقسيم بندي شماره اصل بحث
 ـ حيثيت مفهوم شاملترين حيثيت براي تقسيم١

 اهللا الرحمن الرحيم اعوذ باهللا بسم حجت االسالم والمسلمين حسيني:
دهيم، حاال سوال ما اين است كه اوال اين  اين جدولي را كه اقاي سبحاني تنظيك كرده مورد بحث قرار مي

و غير مفهوم اس يعني عمال محور تقسيم فرق كرد البته عيبني ندارد ولي سوال  تقسيم همان تقسيم به مفهوم
خواهد  شود يعني آيا امور و موضوعات كه شماره يك است وقتي مي چند قدم پائينتر كه رفتيم واضحتر مي

ر تقسيم شود باالترين تقسيم آن مفاهيمي است كه ناظر به خارج و غير خارج است؟ يعني ذهن و خارج بهت
 است مقسم اوليه باشد يانه؟

 ـ اگر وجود خارجي به معناي وجود ظاهري و محسوس باشد طرف سلبش وجود ذهني نيست٢
حاال يك اشكال اجمالي خيلي كوتاه و عبوري داريم و آن اينكه وجود خارجي دارند يعني چه؟ يعني وجود  

ان طور كه آدم يك موجود خارجي ظاهري دارند چون ذهن كه موجود به وجود هست خارجيت هم دارد، هم
گوئيد كه ظاهر است يا ظاهر نيست مثال ذهن توي ادم واقع  است، ذهنش هم يك موجود خارجي است يا مي

شده است و بيرون ادم نيست خوب اين دخلي و خارجي در اين آهن هم هست. يعني در اين هم حركت 
ا شناخته شده هست يا نيست يا قابل استفاده اي است كه داخل آن است و آن داخلش هم كه ي الكتريسيته

خواهم  خواهم بايستم فقط مي است يا نيست خودش تقسيماتي دارد. اين اشكال ولو زود گذر است و خيلي نمي
اشاره كنم كه اين تقسيم در اين قسمت كه تقسيماتش شامل باشد خيلي هنر زيادي ندارد حال اينكه چرا هنر 

شود حال در همين جا در جريان الكتريسيته مالحظه بفرمائيد اصل  واضح ميهم ندارد در قدمهاي بعدي 
به حركت الكتريكي و حركت الكتريسيته به انواع انرژيها مثل صوت و  تبديل قوه (زور تواناي حركت مكانيكي)

بايي كند دينام آهن ر نور و حرارت و حركت،... خوب اطالع داريد كه دينام چيزي مثل روغن چراغ مصرف نمي
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هم كه خيلي ضعيف است دينامهاي بزرگتر يك سيم پيچ است و آهن، اصطكاك اوليه هم منشاء پيدايش اولين 

آورد  شود بعد آن خودش است كه مالش پيدا ميكند و ميدان جاذبه را به وجود مي ميدان و جريان اوليه مي
اشد يا باد باشد يا آدم باشد يا هرچيز چرخاند حال آن زور اب ب البته آن هم به وسيله آن زوري كه آن را مي

شود خوب دقت كنيد خيال نكنيد  ديگر، زور انرژي است كه عوض روغن چراغ به جريان الكتريسيته تبديل مي
كند همين است كه دارد تا آخر مصرف  اي كه درست مي كه مالش ذغال و مس، آن اولين حركت و حوزه

ها به وسيله  كنند و اين حوزه ها به هم برخورد پيدا مي و بعد حوزهشود  شود، نخير حوزه و ميدان درست مي مي
شود يعني اگر شما بخواهيد مصرف  شوند زور تبديل به حوزه وميدان مي تبديل شدن ان زور به ميدانها پيدا مي

اريد هم بكنيد بايد مصرف ببراي آن زور بكنيد مثال بنزين مصرف كنيد تا آن موتور بچرخاند يعني در حقيقت د
كنيد يا فرضاً آب بريزيد كه زور داشته باشد و نيرو داشته باشد واين دينام را بچرخاند يا  به ان ور تولي مي

شود  هرچيز ديگري كه باشد شما يك زوري را انجا وارد كنيد قدرت و زور شما تبديل به ميدان الكتريسيته مي
بينيم تا چراغ روشن  بگذاريم يا داخل، اين را كه نميشود خارج  حال اسم اين الكتريسيته را كه در سيم رد مي

بينم در ذهنش چيست اينكه  كند. به دليل اينكه نمي شود، آدميزاد هم جلوي من نشسته ذهن دارد و فكر مي
شود، اگر اثار و لوازم دارد خوب الكتريسيته هم اثار و لوازم دارد جريان امواج و غير و ذلك  منشاء تقسيم نمي

ولوازم دارد گاهي هم تحت كنترل است و گاهي هم تحت كنترل نيست، از نظر فلسفي هم اين تقسيم هم اثار 
 گرديم. كنند آثار دارد حال از اين بگذريم به محل نزاع بر مي بندي كه اشاره مي

 عدل و قبح ظلم اگر مخلوق باشند، جزء ذاتيات نيستند ـ حسن٣
صل ماهيت) اينهادوتايشان نياز به ايجاد دارند (بر طبق جدول) ـ (ا ١٢ـ (لوازم ماهيت و شماره  ١٣شماره 

تاند باشد يك ذات حسن و قبحي داريم كه  خوب حال يك حسن و قبيحي داريم كه وصف شيي و حركت مي
تاند مثل حسن وقبيح و باشد، اينكه حسن عدل ذاتي است قبح  اين حسن وقبح ذراتي در اصل و حقيقتش نمي

توانيد حضرت حق را از ظلم تنزيه كنيد،  گوئيم العدل حسنٌ مخلوق است آن وقت نميظلم ذاتي است اگر ب
چرا؟ چون اگر حسن عدل را خلق نكنند يا خلق بكنند ولكن اينكه عدل حسن است يعني چه؟ بنابر اين بيان 
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اگرظلم گردد هرچيزي را كه خدا حسن قرار دهد حسن است، پس  اين ابداً ذاتي نيست زيرا به خودش بر نمي

 كنم نه مصداقش را. داد حسن بود، دارم ذات حسن و قبح را بحث مي را هم حسن قرار مي
برادر سبحاني: علي فرض تسليم اينكه حسن و قبح را امور خارجي بدانند يعني در اين تقسيم بندي بيايد و 

شود ذاتيات ماهيت  اهيت ميمفاهيم انتزاعي نباشد و در اعتباريات نرود، اگر خارجيت داشته باشد از ذاتيات م
 گردد. هم قابل جعل نيست، به جعل ظلم حسن قبح هم بر مي

 شوند ـ اگر حسن و قبح اعتباري باشند عدل و ظلم مساوي مي٤
توانيد بيان بفرمائيد يا اينكه نفس حسن و  حجت االسالم والمسلمين حسيني: به يكي از اين دو نحو مي 

اعتباري باشد آيا نياز به فرض دارد يا نه، خلق نياز  شد وقتي ذات حسنذات حسن اگر ذات حسن اعتباري با
ندارد آيا فرض هم نياز ندارد (ج ـ فرض نياز دارد) يعني فرض حسن، فرض اينكه عدل حسن باشد آيا اگر فرض 
كننده آن، را فرض كند حسن است (ج ـ نه) خيلي خوب، هين حد كافي است پس بنابراين پاي عدل و ظلم 

ه به اين شد كه چه فاعليت در ايجاد تكويني باشد چه فاعليت در ايجاد فرضي كه مقدمه جعل انشائي بست
 باشد، پاي حسن و قبح بريده شد از اين كه يك استقالل عقلي داشته باشد. 

 برادر سبحاني: در مبناي فلسفسي همين طور است، بر خالف نظر متكلمين.
ندارد، ما دراينجا سوال ميكنيم در اينجا پايگاه ارزش قطع شد يا  حجت االسالم والمسلمين حسيني: عيبي

 نشد؟
 برادر سبحاني: پايگاه ارزش از عينيت حتماً قطع است.

حجت االسالم والمسلمين حسيني: نه از عينيت پايگاه خودش از حقيقت قطع شد نه از اينكه بگوئيد در 
 و قبح حقيقي ندارد.خارج واقع شود يا نشود، از حقيقت قطع شد يعني حسن 

 كنند كه حسن و قبح حقيقي ندارد. برادر سبحاني: آقايان تصريح مي
اين يا براي  حجت االسالم والمسلمين حسيني: خيلي خوب اينكه بگوئيم خدا دنيا را خلق كرده است براي

 ندارد.شود و اينها.و....اينها همه اش حقيقتي  آن و اگر اين طور باشد بحث انبيائ نباشد ظلم مي
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 برادر سبحاني: البته براي مقصدش ممكن است.

شودوقتي گفتيد حسن  شود حسن پايه اش بريده مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: كلمه حسن ول مي
 وقبح حقيقي ندارند ديگر اينكه چه ظلم بكند چه عدل بكند برابر است.

 برادر سبحاني: ولي اثر دارند:
دو گونه اثر ند مثل خربزه و هندوانه دوگ گونه ار غير از اين است كه  حجت االسالم والمسلمين حسيني:

 بگوئيد يكي از آن حق و ديگري ناحق است.
 رود و يكي به طرف مقصد باطل. برادر سبحاني: ولي يكي به طرف مقصد حق مي

از حقائق كنيد پاي خود حق را  حجت االسالم والمسلمين حسيني: ببينيد اينكه مقصد را به حق توصيف مي
گوئيد حسن حقيقي ندارد، حسن چه متعلقش مقصد باشد  بريده ايد پاي نفس حسن را از حقائق بريده ايد مي

كند حسن بما انه حسن در مقابل قبح، پايش از حقيقت دا شده  چه طريق باشد چه مبداء باشد هيچ فرقي نمي
 ت به مقصد حق نيست يعني چه؟دوتا چيز شده است مثل هندوانه و خربزه آن وقت ديگر نسب است و

گذارند بين حسن و قبح اعتباري و كمال و نقصان حقيقي و خارجي. يعني نفس  برادر سبحاني: اينها فرق مي
 انساني و عالم كون براي خودش كمال و نقص دار چون امر حقيقي است.

كند و پايش از  يدا ميحجت االسالم والمسلمين حسيني: اگر پايش به خارج بند باشد به ايجاد بازگشت پ
كند و از حقيقت آن را بريده ايد،  اگر پايش به اعتبار بند باشد به فرض بازگشت پيدا مي شود حقيقت بريده مي

توانيد بگوئيد  و آن را جزو حقائق نفس االمري هم نگذاشته ايم همين كه حقيقت ندارد ديگر شما ديگر نمي
گويم  مي آيد در اعيان خارجيه، من گوئيد مي نقص را شما ميفعل خداي تبارك و تعالي حسن است كمال و 

شود كه اگر ظلم هم  گردد، حسني كه به ايجاد بر گردد، نه به حقيقت صفت فعلي مي پايش به ايجاد بر مي
 است و اصال معنايش هيچ فرقي باهم ندارد. باشد صفت فعل

 و نقص نبت حسن وقبح به كمال ٥
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گردد يا به قبح در يك مرحله ديگري است اما اگر امر  آيا به حسن بر ميبرادر سبحاني: حال فرقش كه 

 رود. كند اين وجودش تابع علتي است كه مي كمالي شد كه در خارج وجود پيدا مي
و نقص يعني  حجت االسالم والمسلمين حسيني: كمال مقابل نقص يعني چه؟ اينكه كمال يعني وجود

اتب مختلف وجود است نقص هم بايد بگوئيد عدم، مراتب مختلف وجود شود؟ يا مر عدم،آيا در خارج عدم مي
 است ديگر نقص و كمال يعني چه؟ همه اش وجود و خير

 برادر سبحاني: به لحاظ نداشتن يك مرحله از كمال نقص است
حجت االسالم والمسلمين حسيني: نه اين انتزاع ذهن شما از خارج است وا قعيت خارج همه اش مراتب 

كنم شما پاي نفس استقالل حسن وقبح را  ست مراتب متعدد كمال است، باالتر از اينجا من عرض ميكمال ا
بريده ايد و ديگر حقيقتي نارد نيازمند به ايجاد است نه اينكه حسن و قبيح بلكه نفس حسن، در دستگاه منطق 

 تجريدي شديداً اشكال وارد است. 
گويم  ا نيست هركاري را خدا بكند آن كار را كرده است ميگوييد كه هيچ چيز پشت قضاي يعني اصوال مي

گوييد بد يعني چه، بد و خوب معنايش متحد شد يكي شدند نه دوتا، ظلم و عدل  كار بد هم يم كند مي
 معنايش يكي شد مساوي شد مثل هندوانه و خربزه.

فرمائيد؟ اگر فرض  كنيم چه مي يم ميبرادر سبحاني: اينكه اثر دارند و آنها را به لحاظ اثرشان ما آنها را تقس
 كنيم، اشكال دومي مبتني بر اين است كه ما فرض كمال و نقص با بكنيم. كنيم فرض كمال و نقصي مي

 حجت االسالم والمسلمين حسيني:پايش كجا بند است.
 گردد. برادر سبحاني: به تحقق خارجي بر مي

ايجاد است پس حسن و قبح روي ايجاد آمد يعني حجت االسالم والمسلمين حسيني: تحقق خارجي به اين 
 صفت فعل نشد كه فعل را از قول تنزيه كنيد.

گردد به لحاظي است كه من ازفعل خودم و مقصد كمالي و  برادر سبحاني: حسن و قبح به خود ايجاد بر نمي
 گيرم. يا مقصد نقصي مي
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ص است، شما براي نفس خود كمال و حجت االسالم والمسلمين حسيني: من سؤالم كه در خود كمال و نق

 نفس خود نقص چيزي را معرفي نكرديد و تعريفي نداديد.
 برادر سبحاني: وجود و عدم را چطور.

اي هم كه شما  حجت االسالم والمسلمين حسيني: عرض كردم كه عدم قابل تحقق خارجي نيست اين اضافه
 كنيد آن اضافه وجود ندارد. مي

 كه ندارد مرحله از كمال را دارد.برادر سبحاني: به نسبتي 
حجت االسالم والمسلمين حسيني: نسبت يعني چه، دو چيز هستند مثل هندوانه و خربزه آن يك چيزهايي 

شود  رسد كه در اينجاي جدول واضح مي دارد مال خودش و آن هم يك چيزهايي مال خودش دارد. به ذهن مي
كرده بوديم كه يك طرف آن را حقائق نفس االمريه بگذاريد كه آن جدولي را كه قبالص كشيده بوديم و فرض 

 قبح را آنجا بگذاريد (در اصالت ماهيت) آن بهتر بود براي... تا بتوانيد حسن
خواستند روي  كنم تصريح آقايان است حتي آن اصوليين كه مي  برادر سبحاني: آن چيزي كه من عرض مي

كنند يعني الزمه آن مبناي  سن قبح را اين طور معنا ميمباني فلسفي مشي كنند مثل مرحوم اصفهاني، ح
 فلسفي حتماص در اصولش هم اين است كه حسن و قبح امر اعتباري شود.

شود يعني پايش بريده باشد  حجت االسالم والمسلمين حسيني: اگر اعتباري هم كه بشود آن اشكال دوم مي
ده است و هر طوري كه فرض كرد همان طور خورد فرض هم به فرض فرض كنن آيد به فرض مي اعتبار مي

 شود اين اشكال دوم. مي
 ـ فرض فرد خارجي برابر با جعل نسبت است٦

ك ند، يعني  فرمائيد، يعني فرد خارجي فرض مي اما اشكال سوم درباره اعتبارات است. اين فرضي كه مي
 بينيم فرض نسبت است يا چيزدهيد ب كند؟ يا فرض چيز ديگر، هر فرضي را كه شما قرار مي فرض نسبت مي

كند، ايجاد نسبتي است  گوئيد ايجاد نسبت در مرتبه ذهن، يعني فاعليت مي ديگر، فرضض نسبت را چرا نمي
گوئيد اين فرض نسبت يعني ايجاد نسبت گاهي هم  آوريد و مي پشت سر ايجاد نسبت هم كلمه انشاء را مي
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ل دوم كه اين فرضي را كه ايشان كرده است تحق بدهد، خواهد از فاع شود يعني مي پشت سرش طلب واقع مي

تعلق دارد به فاعليت او كه در اين راه قرار بگيرد آن وقت بياييد در آن جدولي كه قبالص داشتيم آن وقت 
 ) ٣ببينيد آن جدولي كه قبال داشتيم بهتر تقسيم كرده است يا اين جدول (شماره 

آورند) چون ظاهرا دو تا  اورم ( يا آقايان نمي ما اين بحث را نمي برادر سبحاني: در فرض نسبت از اين جهت
اين معنا وجود  اشكال به آن وارد است اول اينكه نسبت در اين دستگاه آن هم مخصوصا در باب اعتباريات به

د گوين كنند، اينها مي ندارد، حال بگذريم از كالم بعضي از فقها يا اصوليين كه روي مبناي فلسفي مشي نمي
 كنم يا وجوب اعتبار... گوئيد و من نسبت ما بين خودم و اين را ملكيت اعتبار مي همانجايي كه شما مي

 شود؟ الف ـ آيا بدون انشاء تصور واقع مي
گوئيد آيا بايد اول فرض بشود يا نه؟ آيا بدون انشاء  حجت االسالم والمسلمين حسيني:قبل از اينها شما مي

 شود. تصور واقع مي
 سبحاني: فرضش كه در واقع يك وجود انشائي و ذهني است. برادر

 حجت االسالم والمسلمين حسيني: احسنت، اين وجود يعني ايجاد نسبت. 
 گوئيم اطالق نسبت در اينجا صحيح نيست خود اين هم يك وجودي است....خارجي برادر سبحاني: ما مي

كنيد يعني اين ربط را كه  ذهني را ايجاد مي است، ربط حجت االسالم والمسلمين حسيني: يعني ايجاد ربط
 كند. گوئيم اين ربط باشد، تصور يك ربط مي كنم مي گوئيد فرض مي مي

 برادر سبحاني: ولو اين ربط حقيقي نيست چون در اين دستگاه ربط در عرض ذات قابل تفسير نيست.
 ـ تصور فرضي لحاظ يك حركت است؟ ب
گويم اينجا هست بين اين و اين و مقصد اين كار را  ن ربطي كه ميحجت االسالم والمسلمين حسيني: اي 

شود يانه؟ و لحاظ و تصور كه  خواهم روي آن طلب بياورم يعني آيا امر بدون لحاظ و تصور مي بكند و بعد مي
شود يا نه آن نحوه حركت واقع نشده است مال  شو؟ تصور يك نحو حركت مي شود تصور چه چيزي مي مي

كنيد مثالً ملكيت آثاري دارد يعني چه؟ يعني شما يك نحوه  ولي شما داريد آن را لحاظ ميآينده است 
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كند اين يعني يك نوع  فرمائيد در يك شيي، كه شخص ديگري آن تصرفات را در ملك شما نمي تصرفاتي مي

آيا معنايش گوئيد فرض ملكيت،  كند اينكه مي كنيد و يك نوع حركت ديگري را آن آقا مي حركت را شما مي
 اين است كه فرض يك نحوه فعاليت درباره يك دسته از اشيا نيست كه روي يك دسته از اشياء ديگر هست؟

 خواهد ايجاد كند چيست؟ برادر سبحاني: بعد ازاينكه فرض را حاال آن چيزي را كه مي 
م گرفته، ايجاد يك حجت االسالم والمسلمين حسيني: حال من كاري به ايجاد ندارم يك ايجاد اوليه انجا

گويند نماز بخوان. آيا اين  گونه خاص از حركت را لحاظ كرده است آيا اين هست يا نه؟ مثالً وقتي به شما مي
كيفيت از حركت هست يا نه؟ اول بايد فرض صدور يك نحوه فعل را از شما بنمايند حاال كه اين را فرض كردند 

 .آن وقت بيايد و موضوع براي طلب قرار بگيرد
كند همين   برادر سبحاني: اول به لحاظ اين كه اين مفهوم (فرض مفروض) حكايت از يك نسبت خارجي مي

 كند جعل نسبت نيست جعل يك مفهوم است. طور است ولي آن چه را كه جعل مي
فرمائيد كه محكي آن يك چيزي است كه در آيند  حجت االسالم والمسلمين حسيني: اول حاكي را كه مي

 شود، اين حاكي شما يك امر نسبتي هست يا نه؟ واقع مي
 كند. برادر سبحاني: حكايت از يك نسبت مي

حجت االسالم والمسلمين حسيني: خود اين حكايت از نبست را در مرتبه ذهن ايجاد كرده ايد كه توانسته 
ر نظام تصورات يا ايد تصور كنيد يانه؟ پس ايجاد يك نسبت ذهني فرموديد، فاعل ايجاد كيست؟ خودتان كانه د

توانيد يك ربطهاي را ايجاد كنيد اينجا يك ربطي را  در نظام تصديق يا در نظام فكري يا در نظام تمثلي شما مي
 ايجاد فرموديد يا تصور كرده ايد يا لحاظ كرده ايد.

اعم همه  برادر سبحاني: اشكال دومي را كه ما از آن احتراز كرديم در نسبت اين است كه اعتباري به معناي
وشد مثالً فض اوهام غير معتبره مثل  اش شامل اين انشائيات نيست كه يك نسبت خارجي در آن مالحظه مي

بيند يعني جعل يك اوصاف  كند يك غول را تصور ميكند يا فرض اينكه زير را اسد مي اينكه فرض يك غول مي
 اسد براي زيد خارجي.
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 مقصد قطع است ج ـ در اوهام ير معتبره جعل فرض نسبتش از

حجت االسالم والمسلمين حسيني: آن هم در نظر مباركتان است كه آنجا نسبت به مقصد نيست نه اينكه 
دهيد مثل  كنيد صدتا سر را به يك بدن نسبت مي نسبت بين كيفيات نيست وقتي شما غول صد سر درست مي

دهد،  چسباندو نسبت مي زهايي ميگوئيد نظم در آن نيست، يك چيزهايي را به يك چي نقاشي كودكانه مي
توانيد بگوئيد دارد يا ندارد واال اصلش كه برابر است با  توانيد برداريد، نسبت به مقصد را نمي نسبت را شما نمي

 آيد كه بشود به آن (نسبت) دست زد. فرض نسبت و به ذهنم نمي
وجود طرفين نسبت ما برادر سبحاني: ظاهر فرض نسبت آن است كه طرفين نسبت موجودند بعد از 

 خواهيم يك نسبتي در عرض آنها ايجاد كنيم. مي
 د ـ فرض نسبت در ميدان ذهن است

گوئيدموجودند به و جود ذهني، حاال شما فعال  حجت االسالم والمسلمين حسيني: فرض نسبت را گاهي مي
حال ايجاد نسبت ربطش كنيد ما هم قبول داريم پس فرض ايجاد نسبتاست  در ميدان ذهني فعاليت مي داريد

به خارج چيست به مقصد چيست آ يك حرف دگيري است اما حال سوال ما اين است كه بيائيم سراغ 
فرمائيد انشا بعد از اين لحاظ و فرض نسبت، حاال روي اين يك طلبي يك بعثي يك امري  اعتباريات كه مي

تقسيمي را كه فرموديد انصافاً اصالً به دين  بياورد يا نياورد قسمت ديگر مطلب، حال انصاف مطلب اين است كه
 خورد. و دينداري نمي

 برادر سبحاني: از آن جهت هم ما آنجا واجب تعالي ننوشتيم بلكه واجب الوجود نوشتيم چون تعالي نيست.
 شود ـ جعل نسبت بعد از جعل مورد طلب واقع مي٧

ريم و آن اينكه اين اعتباري را كه در اينجا حجت االسالم والمسلمين حسيني: حال اينجا ما يك سوال را دا
خواهم انشاء روي آن بيايد انشاء طلب بايد هم فاعليت از خود داشته باشد هم نسبت به  فرمائيد كه حال مي مي

كند كه او در حركتش چنين طلب كند، يعني موضوع  آيد از اوطلب مي خواهد انجام دهد مي مكلي كه او مي
در شكل خاصي حركت كند، طلب كند چيزي را كه اين گفته است فاعليت هم در  طلب اين است كه فاعليت
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آمر و هم در مامور الزم است هم در مولي هم درعبد، فاعليت چكاره است حقيقي دارد يا ندارد؟ بخواهيد 

به رود اين جدول بهتر بود بين تقسيم  بگوئيد حقيقي دارد يعني عليت را بزنيد آن وقت جدولتان از بين مي
فاعليت الزم دارد و فاعليت الزم ندارد باشد حال اين فاعل كه مولي و عبد را بگوئيد در اعتباريات، آمر و 
ماموري نداريم، اگر نداشته باشيد كه اعتبارياتي نداريد. اگر انشاء را از اعتباريات برداريد از اعتباريات چه چيزش 

 ماند از ناحيه هيچ اعتبار نشده است. باقي مي
 ـ اگر اعتباريات تحت عليت واقع شوند اعتباري نيستند ٨

اگر جريان عليت است و فاعليت مطلقا حذف شد اعتباري اصال نيست، نهايت عيبي ندارد كه شما بگوئيد 
يك دسته از حركات در عالم هست كه ظاهر است و يك دسته است كه ظاهر نيست جريان تغذيه درخت هم 

غذا يك  توان هم ظاهر نيست، بديل شدن مواد غذايي به انرژي و زور و قدرتاز زمين، ظاهر نيست. جريان ت
خورد خاك و اب دو جسم در پاي درخت است اين چه ربطي به تغذيه درخت و اينكه از  اي است آدم مي ماده

يك آب و خاك در يك محل و يك برودت و دما مثل جهرم هم درخت نخل هست و هم درخت ليمو هست و 
توانيد بگوئيد بعضي از چييزها ظاهر  آيد و هم شيرين، اين دو نحوه تغذيه معنا ندارد مي ون ميهم ترش بير

است و بعضي از چيزها ظاهر نيست امري كه مثالً مقدماتش ظاهر نيست اعتباري است. اشكال اين است كه 
كنيد يا فاعليت  ف ميفاعليت هست يا نه؟ آيا عليت است بدون مطلق فاعليت؟ فاعليت را مطلقا در انشاء حذ

 هست.
برادر سبحاني: اگر عليت هم بگيرند اين تقسيمات همه اش درون عليت است يعني عليت را دو قسم 

 كنند. مي
حجت االسالم والمسلمين حسيني: درون عليت يك دسته اش عليت فاعل است يك دسته عليت غير فاعلي 

كه حضور المعلول عند حضور العله، فاعل با معناي فاعليت و عليت چيست؟ مر معناي عليت اين نيست 
پذيريد كه يكي را انخاب كند بر ديگري اينكه نفس  شود؟ يا براي فاعل مي حضورش معلول واحد واقع مي

 فاعليت به عليت پيدا شود آن يك حرف ديگري است، اعمال فاعليت مثل عليت است يا مثل عليت نيست.
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است يعني واقعاً عليت هم در آنجا اعمال فعل شخصي واحد هم برادر سبحاني: در اين دستگاه يك سان 

سازد مقبول است ولي اينكه حال  جريان دارد. يعني اشكاالتي كه حضرت عالي به عليت داريد كه با اختيار نمي
نه توانيم عليت در دو نوع فعل و گو توانيم دوئيت در جريان عليت را بياوريم ؟ آيا نمي اگر عليت را بپذيريم نمي

 اقتضاء دارد.
ودو گونه عمل دارند اين تمام ولي  حجت االسالم والمسلمين حسيني: نه اينكه دو نفر دو گونه اقتضاء دارند

فاعليت حذف شد (ج:بله بهمعناي اختيار حذف شد ) اگر حذف شد ديگر چه معنا دارد كه بگوئيد يكي از آنها 
 اعبتاري است؟

ي، ديگر اينكه بگوئيد اين درخت در جنگل سبز شده و رنگ برگهايش يعني اگر فاعليت را از انشاء بردار
چنين و داراي اين خصال است، و يا آن درخت چون در بيابان سبز شده برگهايش آن طور است، اين دو گونه 
اثر داشتن در يك موضع دليل اينكه يكي اعتباري و ديگري حقيقي باشد نيست.هم تقسيمشان به عيني و 

 ارد است و هم....ذهني اشكال و
 ـ مقسم تقسيمات مفاهيم است يا امور؟ ٩

گويند ما اين مفاهيم را  بندي آنها از حيث تحقق درخارج داشتن است يعني مي برادر نجابت: مبناي تقسيم
كنيم كه يا مودايي در خارج دارد يا ندارد، پس حيث اوليه اين تقسيم ما به ازاء خارجي  اين طور تقسيم مي

 نداشتن است و همه آنها هم مفهوم است.داشتن يا 
حجت االسالم والمسلمين حسيني: مثل حركتهاي داخلي اين كه يا قابل مشاهده است يا قابل مشاهده 

 نيست.
 خواهيم... برادر نجابت: نه اگر ما براي مفهوم قائل شديم كه يك ما بازائي مي

كنيم كه  زي را بپذيريم لذا سوال ميخواهيم يك چنين چي حجت االسالم والمسلمين حسيني: ما نمي
 شود كه آن تغييرات بيرون نيست، مثل درخت، آهن همانطور كه آدميزاد داخلش يك تغييراتي پيدا مي

 شود و آنها اسم دارد و مفهوم دارند. برادر نجابت: يك تغييراتي هم پيدا نمي
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شود درست مثل ويژگيهاي درخت  شود يا نمي گوئيد پيدا مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: آنكه مي

 شود. شود و بعضي چيزها پيدا نمي است كه بعضي چيزها پيدا مي
 شود ظاهر و ملموس نيست. شود مفهوم است و هرچه كه پيدا نمي برادر نجابت: هر چيزي كه پيدا مي

عيت خارجي (س: واق گوئيد واقعيت دارد و يا ندارد يعني چه؟ حجت االسالم والمسلمين حسيني: اينكه مي
به و جود  كنم و ايشان يك موجود منظور است) مگر ادميزاد خارج نيست؟ من االن نگاه به آقاي حسينيان مي

كنم يك وجود خارجي است و  خارجي است و در ذهنش هم يك اموري هست نگاه به ميكروفون هم كه مي
گوييد خارج نيست يعني  نك ميبينم.(س: همه اينها وجود دارد) پس اي داراي خواصي هم هست كه من نمي

 چه؟ يعني ظاهر نيست؟
 برادر نجابت: يعني اينكه يك عالم ديگر هم داريم كه عالم مفاهيم است.

زنيد مثل اين است كه بگووئيم يك عالمي هم  حجت االسالم والمسلمين حسيني: عجب حرفي شما مي
 داريم مثل عالم خواص آهن كه خواص داخلي آن هم ظاهر نيست.

 در نجابت: مفاهيم هم هستند.برا
 شوند. حجت االسالم والمسلمين حسيني: هستند ولي مثل خاص داخلي آهن ديده نمي

 برادر نجابت همه اينها اعتباريات هستند.
حجت االسالم والمسلمين حسيني: بحث درباره اعتبار نيست و در تقسيم اول سوال اين است كه به چه 

كنند؟ (س: اين نكته ديگري است) چرا چيز ديگري است اصل بحث  يم ميدليل به مفهو م وغير مفهوم تقس
امور وموضوعات مقسم هستند، در اينجا كه مفهوم نداريم. امور و  همين است، زيرا ما تقسيم بندي امور داريم

 موضوعات هيچ دليل ندارند كه به جاي آن اولين تقسيم را فهم و غير فهم بگذاريد؟
 توان چنين كاري كرد. روزي خواستيم مفاهيم را دسته بندي كنيم، آيا ميبرادر نجابت: اگر يك 

كنم نقل يك روزي كه سنيست، شما بايد به  حجت االسالم والمسلمين حسيني: بالعكس را من عوض مي
 مقتضاي منطقات تقسيم كنيد.
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 رسيم. برادر نجابت: به مقتضاي منطق به مفاهيم مي

رسيد، به مقتضاي منطقات بايد شامل ترين تقسيم  ه مفاهيم نميحجت االسالم والمسلمين حسيني: ب
راتحت امور مطرح كنيد و شمول منطقي آن را بايد اثبات كنيد. لذا اينكه همينطوري بگوئيد از يك حيث 

 خواهيم تقسيم كنيم، شايد اين حيث در پله فرضًا دوازده هم باشد چرا در رده اول قرار گرفته است؟ مي
 موضوع و حكم عقل اعم از مفهوم است؟ برادر نجابت:

دهد ولي آيا  حجت االسالم والمسلمين حسيني: در موضوع و حكم عقل كه عقل درباره موضوع حكم مي
 دهد يانه؟ درباره مفهوم هم حكم مي

 برادر نجابت: مفهوم هست يانه؟
موضوع است كه  حجت االسالم والمسلمين حسيني: موضوع مفهوم است، اينطور نفرمائيد آيا به حسب

دانم حضرت عالي تشريف داشتيد يانه؟ كه اولين تقسيم  كنيد يا نه؟ اين اولين بحث ما بود كه نمي تقسيم مي
گيرند گاهي است كه عقل درباره فهم آدم صحبت  اينجاست كه موضوعاتي كه محكوم به حكم عقل قرار مي

كند، گاهي  مفاهيم مورد فهم آدم صحبت ميكند، گاهي درباره  كند گاهي درباره مفهوم آدم صحبت مي مي
كند. موضوعات و امور شاملترين مقسم است. يعني موضوعات يا اموري كه  درباره موضوعات خارجي صحبت مي

محكوم به حكم عقل است هيچ چيز شاملتر از اين نداريم، چه بگوئيد عدمي است يا عدمي نيست، چه بگوئيد 
يم كلي است يا خود شناخت است در هر حال موضوعي است كه مورد حكم مفهوم است چه بگوئيد درباره مفاه
 عقل است و محكوم به عقل است.

رسيد كه فرضاص بگوييد اين شماره پنج مثالً مفهوم  برادر نجابت: آيا در تقسيم بندي شما به جايي نمي
 است؟

تقسيم  ٢اول بايد شماره  حجت االسالم والمسلمين حسيني: ما فعال كاري به تقسيمات رده پنجم نداريم
خواهيد طبقه بندي كنيد همينطوري  بعد از يكمان را بياوريم شما بايد شاملترين بعد از مقسم را ذكر كنيد مي

خواهيد بعنوان پينگ پنگ صبح با طملب بازي كنيم وقتي شمول را آورديد قانونتان قانون  كه من حيث نمي
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ون را آوردم و خود آن قانون را كه بياورم، شاملترين هم تحويل عليت است در سلب و ايجاب من خودم آن قان

 شود. داده مي
شود يعني اگر در اولين قدم  برادر نجابت: تا مفهوم علت و نياز به علت روشن نشود،اين مفهوم هم نمي

 بگوئيد آن چه نياز به علت دارد و آنچه نياز به علت نارد، خود علت يعني چه؟
 دي تعيين جايگاه اعتباريات استـ غرض از تقسيم بن١٠

حجت االسالم والمسلمين حسيني: يكوقتي ميگوئيد ما اوليات منطقيمان را هم (يعني آنجايي كه نوشته 
گفته ايم كه بديهي ترين امور وجود است و سپس تحليل مفهوم مقابل آن  شده اوليات منطق صوري) داريم و

گردد و ما گفتيم كه اين دو ابداً استدالل  و نيستي مطرح ميكنيد يعني مفهوم هستي  يعني عدم را مطرح مي
اي را كه بخواهيد اثبات كنيد واسطه در اثباتش وجود است. (س: عين اين  براي اثبات ندارد چرا كه هر قضيه

بحث در مفهوم هم هست ) و بحث اين را ما تمام كرده ايم و به برهان سلب و ايجاب رسيده ايم حاال 
برهان سلب و ايجاب موضوعات را تقسيم كنيد و بحث در اين است كه آيا اولين تقسيمات و  خواهيم با مي

موضوعات كدام است؟ يعني بنابر مبناي منطقي صوري اگر ما بخواهيم موضوعات و امور را تقسيم بندي بكنيم 
ا رمي گيرد، و همه بحث براي چي اين كار را بكنيم؟ براي اينكه بدانيم بنابر منطق صوري اعتباريات در كجا قر

توانند از اعتباريات تعريف بدهند چرا كه طلب و فاعليت بر آن مبنا  ما اين است كه بر اسا جريان عليت نمي
قابل تعريف نيست لذا از اعتباريات هم يك تعريف منقي و هماهنگ كه متناقض با دستگاهشان نباشد 

كند و  گوئيم اشكال ندارد ايجاد مي كني، مي ئيد فرض ميتوانند داشته باشند يعني آن موقعي هم كه ميگو نمي
نفس ايجاد كردن يك رتبه از فاعليت است يعني اگر ميگوئيد خود همين جبراً و به حكم عليت يك تغييري به 

شو و مزه آن در داخل هما جلد و  شود مثل تغييري كه در خرما واقع مي نام فض كردن در آدم واقع مي
گردد، در اين صورت امري جبراً و طبق عليت واقع شده است و آن  ز دبشي به شيريني باز مياي كه دارد ا كيسه

توانسته كه فرض نكند، پس به حكم عليت يك حركت و تغيير كيفيتي در او حاصل شده است  آدم هم نمي
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ل هست گوئيم در طلبش هم مجبور به اعما گويد او مجبور است كه طلب كند. در اينحالت هم مي بعدض مي

 گوئيم خيلي خوب تغيير سوم و مرتبه سوم پيدا شد. مي
 ـ اگر مبناي پيدايش اعتباريات عليت باشد با حقائق هيچ فرقي ندارند١١

توانيم بگوئيم اين از نظر منطقي مبدائش امر  پس هرگاه حركت اعتباري بر مبناي پيدايشش عليت باشد نمي
توانيم بگوئيم با حقايق  آثارش هم خارجي نيست و نيز نميخارجي نيست و خودش امر خارجي نيست و وقوع 

خواهيم بگوئيم كه با حقايق هيچ فرقي ندارد، تقسيم كردن به اينكه يا مصداق خارجي دارد  فرق دارد. و ما مي
يا مصداق خارجي ندارد درست نيست زيرا هم آنكه مصداق خارجي دارد يك حركت جبري است كه در ذهن 

گذاريد ندارد حال آنكه  گوئيد مصداق خارجي ندارد تازه شما اسمش را مي هم آن كه شما ميواقع شده است و 
رسد، مثل آثار سيب و گوجه فرنگي كه از زمين اخذ  حركتي است كه واقع م يشود و به اثري هم خارجاً مي

يشش يك سير رسد. يعني براي پيدا ها آمده سپس فرنگي شده و دست آخر هم به مصرف مي كرده و در ريشه
كند بچه  دارد كما اينكه يك سير هم آنها دارند. اينكه بگوييد عقل از خارج يا از زمينه خارجي و غيره انتزع مي

جريان عليت  معناست؟ ميگوئيد يك تاثير و تأثراتي است كه به حكم در عليت در تمام اينها در جريان است
 است.

 لول علتي است؟الف ـ آيا پيدايش فرض ذهني در اعتباريات مع
گوئيد فرض كردنش معلل به علت است ولي آيا علت واقعي و حقيقي يا  تازه اين جريان عليت و اينكه مي

كند يعني مجبور است به فرض كردن، و كلمه  علت خيالي؟ فرضش به حكم عليت، علت دارد. كه فرض مي
ند حضور العله پيدا شده است، مجبور است دال ب راين است كه فرض معلول علت است و به بياني فرض ع

گوئيد تصور حقيقي  گوئيد؟ آن كه مي دانيد مگر همين مطلب را درباره اش نمي حاال آن امري را كه حقيقي مي
گوئيد كه عند حضور العله عقل اين كيفيت برايش پيدا شده است؟ در مورد آن فرض هم  كرده است مگر نمي

 پيدايشش عند حضور العله است.
 اهيم حقيقي مصداق خارجي علت پيدايش مفهوم است؟ب ـ در مف
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گوئيد تصور امور واقعي منشاء پيدايشش واقع  بنابراين در اينجا اولين اشكال من اين است كه اينكه مي 

گوئيد چون منشاء آن  گوئيد چرا نگوئيد؟ مي گوئيم نگوئيد منشاء آن واقع خارجي است، مي خارجي است مي
خارج آمد و روي جسم شما اثر گذاشت بعد هم عليت از طريق جسم و حواس شما  عليت است، عليت از طريق

توي دستگاه شما آمد و با عملكرد خود كيفيتي پيدا شد.پس عليت شروع كرد فعاليت كردن و اثر گذاري 
گوئيم اينكه  گوئيد اين مفهوم مصداق خارجي دارد و ما مي جريان عليت منتهي به يك مفهومي شده كه مي

اين است  گوئيد اين مفهوم مصداق خارجي دارد ا سمي است كه شما روي آن يم گذاريد و لي حقيقت آن مي
 باشد. كه عليت امده و كيفيت خاصي در ذهن شما ساخته است و آثار آن هم يك نحوه خاصي از اعمال شما مي

هن شما مفهوم آب اگردر خارج مثال آب هست كه دست شما را خيس ميكند، همين آب به حكم عليت در ذ
كنيد، اگر عليت باشد آيا سلسله ندارد؟ يا اينكه آن هم سلسله دارد تا  كند. حاال آن فرضي كه مي را درست مي

 توانيد بگوييد وقوع ندارد. شود آيا سلسله اش هم وقوع خارجي ندارد؟ چطور مي اينكه آن فرض حاصل مي
امر موجود خارجي است كه تحت قانون عليت بوده و برادر سبحاني: در بحث اعتبار كه حتما فرض ذهني، 

 باشد. وقوع و اثر هم دارد معلول علت هم مي
 ج ـ امور واقعي بنابراين عليت منشاء پيدايش مفاهيم اعتباري است.

حجت االسالم والمسلمين حسيني: پيدايش معلول است و علت هم مطرح است پيدايش آن حاصل امور 
م دارد، پيدايش مفاهيم حقيقي هم، همينطور است، آنها هم حاصل امور واقعي است واقعي است و آثار واقعي ه

 و هم آثار واقعي ندارد.
گذارد كه آن دو مفهومي كه در ذهن  برادر سبحاني: با يك تفاوت و آن تفاوت در همين جاست كه فرق مي

مفهوم است) ولي محكي آن  شود جنبه حكايت از واقع دارد (چرا كه تحت قانون عليت در اعتبار حاصل مي
شود، واقعاص نسبت خارجي اين بنام ملكيت  وجود ندارد، وقتي تحت قانون عليت در ذهن من ملكيت ايجاد مي

 وجود ندارد.
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حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين نظر حضرت عالي نسبت به اين امور است كه آنها را اين گونه تقسيم 

گويد دو رشته است؟ هردو بر پايه عليت هستند  كند، آيا عليت مي قسيم نميكنيد. ولي عليت كه اينها را ت مي
 كند. گويد دو ريشه يعني چه؟ چون عليت همه جا حضور دارد و عليت است كه عمل مي بعد خود عليت مي

 كند. برادر سبحاني: عليت دو چيز ايجاد مي
 ا دو كيفيت از دو سنخ؟حجت االسالم والمسلمين حسيني: عليت دو كيفيت از يك سنخ است ي

 برادر سبحاني: از يك حيث سنخ آنها مختلف است.
 گردد يانه؟ حجت االسالم والمسلمين حسيني: آيا اختالف سنخ آنها به ذات عليت بر مي

 كند. برادر سبحاني: از جهت عليت هيچ اختالفي ندارند ولي نوع عليت آنها فرق مي
هت عليت فرقي ندارد، پس باالي آن تقسيم بايد مرقوم بفرمائيد حجت االسالم والمسلمين حسيني: اگر از ج

كه هردو نياز به خلق دارند و لذا بايد ايجاد شوند، بنابراين اگر بنا شد كه در اعتباريات جريان عليت جبراً واقع 
ي هستند شود كما اينكه اين جريان در حقايق هم جبراً وجود دارد، از پاگياه نفس عليت كه نگاه كنيم دو فرد

 باشند. كه معلول قانون عليت مي
شود و در  مختلف عمل كند. در يك جا عليت علت سوختن ميهاي  عليت در جاهاي مختلف بايد به گونه

شودو جاي ديگر تبخير ولي در همه  گردد، يك جا سيالن را موجب مي يك جاعليت، علت خاموش شدن مي
كند، و  مي كه جريان دارد. قانون عليت است كه عملحال پايه يكي است چند تا نيست و يك علت است 

 فاعليت به نفسها در عليت قابل طرح نيست.
دهيد و يا بر عكس، يعني يا اول قانون  فاعليت معنايش اين است كه شما يا عليت را بر فاعليت سابق قرار مي

آوريد كه در اين  ا فاعل را اول ميآوريد كه در اين صورت ديگر فاعل نداريد و ي دهيد و بعد فاعل مي را قرار مي
 صورت هم ديگر قانون چيزي جز مناسبات فاعليت نيست يعني نحوه عملكرد فاعل است.

 اي نيست ـ با حذف فاعليت و پذيرش عليت تقسيم به اعتباري و حقيقي ريشه١٢
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خواهيد از  مي خواهيد از اعتباريات بدهيد توصيفي است كه حاال سوال ما اين است كه آيا توصيفي كه مي

خواهيد از آن فاعليت را خارج كنيد و سپس  پايه اينها را دو تا كند يا اينكه دو گونه اند از يك پايه؟ يعني مي
بگوئيد يا اعتباري هستند و يا غير اعتباري يا اينكه در عين پذيرش فاعليت چنين ميگوئيد؟ اگر فاعليت نتوانيد 

ليت جريان عليت در هدو مساوي است، هرچند دو گونه عمل كنند بپذيريد و فاعليت حذف شود با حذف فاع
گوئيد يك چيز معقوالت اوليه يا ثانويه  كه تازه در دو گونه عملكردن آن هم خيلي صحبت است زيرا وقتي مي

كنيد ول اگر عليت عمل كند، در هم جا حاكم است، و در آنجايي كه مطلبي را فرض  است شما دسته بندي مي
كه منشاء آثار شده، بوجود آمده است آيا در اينجا  حكم عليت هم فرض آن هم نحوه عمل آن تا آن كنيم و به

 توانيم بگوئيم سببيت عقليه ندارد؟ يا اينكه عقل قدرت تميز سببيت آنها را ندارد؟ مي
 ـ عقل قدرت تميز سببيت عقليه در اعتباريات را دارد يا عليت١٣

گيرند  و اعتبار براي اين است كه بگويند آيا اينها مقدمات برهان قرار ميبرادر سبحاني: تقسيم به حقيقت 
 يانه؟ به وتعبير حضرت عالي آيا سببيت عقلي دارند يا ندارند؟

كنيم كه عقل در يك دسته از آنها قدرت فهم جريان عليت را  حجت االسالم والمسلمين حسيني:ما فرض مي
ود دارد ولي) عقل قدرت فهم آن را ندارد يعني همراه حرف آقايان دسته ديگر (اگر چه عليت وج دار و در يك

 كنيم. شويم و لوازم آن را بررسي مي مي
گيرد (س ـ  برادر سبحاني: حرف آقايان اين است، حرف آقايان در اين است كه مقدمات برهان قرار نمي

ين است كه مفاهيم اعتباري دو تا فهمد بحث در ا فهمد، عليت را در همه مراتب مي چرا؟) عقل اگر عليت را مي
حيثيت دارند: به لحاظ وجودشان در ذهن، يك وجودي هستند مثل بقيه اعيان كه تحت قانون عليتند و 

كنند كه اگر  شوند و منشاء آثارند اما به لحاظ اينكه دارند حكايت از يك واقعي مي خودشان هم علت واقع مي
كند كه اين هم مانند مفهوم حقيقي دارد  اعتباري است، خيال ميتوجيي نداشته باشد كه اين مفهوم مفهوم 

خواهد و اقع را تحت قانون عليت در بياورد  آنها از واقع و اينكه مي رساند، لذا از جنبه حكايت حقيقتي را مي
بگويد ملكيت خارجيه منشاء آثار است و برهان را روي منشاء آن خارجي ملكيت بياورد، در اينجا برهان را 



 ····························································································  ١٠١ 
ندارد، چرا كه مفهوم من مطابق با خارج نيست، زيرا محكي آن يك امر و همي است و من دارم بر روي يك امر 

كنيم، اما به لحاظ وجود ذهني اش ودش وجودي است مانند بقيه وجودهاكه سببيت عقلي  وهمي آثار وارد مي
 دارد و برهان هم بر آن جاري است.

 بلكه طلب پاسخگوستـ كيفيت فرض را عليت پاسخگو نيس ١٤
خواهم، فرض شما بدون يك كيف نيست و كيف  حجت االسالم والمسلمين حسيني: من مفروض شما را مي

گوييد آن مفروض را ندارد و لذا در مقدمات  آن مفروضش است. و بفرمايش شما محكي آن مفروضش است، مي
 گيرد. برهان قرار نمي

 ه اين از آن محكي دارد.برادر سبحاني: مفروض يعني آن امر خارجي ك
گوئيد محكي فرض شده تان نيست و من ميگويم اين طلب  حجت االسالم والمسلمين حسيني: پس مي

 توانيم طلب را معنا كنيم. گوئيد ما اصال نمي شود وشما مي است واقع مي
رده و مفهوم برادر سبحاني:اين محكي از آثار خود اعتبار است بما انه مفهوم ذهني، يعني وقتي من طلب ك

كند  كند، تصديق به فائده مي آيد تصور مي دهم اين مفهوم اعتبار ياتس كه وقتي در ذهن مي اعتباري را ارئه مي
شود و مقدمات فعل ارادي (حال در مبناي آنها با تحت قانون عليت) اعتبار من است كه  و شوقش اكيد مي

 شود. شود منشاء آثار مي وقتي منتقل به او مي
 انداهيم اعتباري محكي عنه ندارند بلكه موضوعًا انشائيـ مف١٥

حجت االسالم والمسلمين حسيني: اعتبار شما در انتقالش به اين ربط، نفس خود اين ربط را كه مالحظه 
گويم اصوالً اين در انشاء معناي حكايتي  كند كه نيست و من مي گوئيد اين از چيزي حكايت مي كرد، شما مي
توانم معنا كنم يا تعلق به آيند را  گوئيد طلب را نمي ء معناي طلبي دارد و بدان معناست كه ميندارد، در انشا

اي است كه اين طلب  گيرد نحوه اش نحوه گويم اين جريان عليتيت كه تا آخر قرار مي توانم معنا كنم و مي نمي
عليت در اينكه محكي داشته در خارج واقع م يوشد و آثار خارجي هم دارد و جريان علت هم در آن هست، 

 باشد يا نداشته باشد فرق ندارد در عليت بايد به دنبال جريان كيفيت آن باشيد.
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بعبارت ديگر آيا برهان فقط بايد نظر به توصيف نسبت به وضع داشته باشد؟ اگر عليت را در برهان اصل قرار 

اند مالحظه كن يا اينكه نسبتهاي آتي را هم تو دهيد، آيا در جريان وضع (يعني نسبتهاي موجود بالفعل) مي مي
تواند ديده و نظر دهد؟ يعني احكام فقط احكامي است كه نسبت به وضع گذشته باشد؟ در اين صورت اصوالً  مي

 خود حركتي كه در حكم داريد چگونه است؟
ن معناي رسد كه بيان نكرد كنيم اين است كه به نظر مي پس انچه را كه به صورت جمع بندي ع رض مي

تواند از اعتبار تمام كند و تقسيم بندي به اينكه يا محكي خارجي دارد يا ندارد  طلب تعريفي صحيح را نمي
 تقسيم بندي تمامي نيست.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امور با موضوعات

 وجود خارجي هست
 وجود خارجي نيست (فرد و مصداق خارجي دارند)

ذهن براي آن فرد 
 خارجي فرض مي كند

ذهن براي آن فرد 
خارجي فرض كار نمي 

كند(مفهوم عدم و مفهوم 
 شريك الباري)

در وجودشان نياز به علت و 
 ايجاد نيست (واجب الوجود)

در وجودشان نياز به 
 ايجاد هست علت و

 به جعل مستقل نيست
 (لوازم ماهيت و وجود و ذاتيات)

 به جعل مستقل هست
 (اصل وجود و ماهيت)

فرض جعل مقصد عقاليي نيست 
 (اوهام غير معتبره)

فرض جعل مقصد عقاليي 
 هست

 كامل به مقصد نيست (بناء عقالء) با احاطه با احاطه كامل به مقصد هست (مجعوالت شرعيه)



 
 

 دوره دوم) ٦٦( ١٠٢جلسه: 
 فهرست:

 ١٠٥ علت عدم تعريف صحيح از اعتبار در دستگاه منطق صوري
 ١٠٥ شود ـ فرض ابا اراده فرض كننده واقع مي١
 ١٠٥ ـ آيا مفروض حقيقي است؟٢
 ١٠٥ ـ اگر مطلوب حقيقي باشد مفروض هم حقيقي است٣
 ١٠٥ ـ مقصد در هيچ فرضي عدم صرف نيست٤
 ١٠٥ ـ طرح اعتباري بودن انشاء از عدم توانايي حل بحث زمان است٥

 ١٠٦ ـ منطق تجريدي عاجز از تفسير فعليت تعلقي و اقتضاي حقيقي آن است. الف
 ١٠٦ ب ـ فعليت تعلقيه و تحققيه نسبت به اصل اقتضاء برابرند

 ١٠٦ ج ـ برنامه ريزي امري انشائي و زماني است
د ـ نتيجه گيري: اعتبارت از سنخ توصيف مكاني نيستند بلكه در مقدمات طلب و از سنخ توصيف زماني اند

 ١٠٧ 
 ١٠٨ ـ طلب بدون مطلوب، طلب نيست٦

 ١٠٨ الف ـ فعليت مطلوب تعلقي است
 ١٠٩ ـ بررسي جايگاه اعتبارات بر مبناي اصالت الواليه

 ١٠٩ يم حقيقي تابعي از مفاهيم اعتباري استـ مفاه١
 ١٠٩ ـ١پاورقي 

 ١١٠ ـ اعتبارات ابزار تصرف ولي٢
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 ١١٠ ـ رشد در قوانين تكويني و تشريعي٣

 ١١٠ ـ٢پاورقي 
 ١١١ ـ توصيف براي تكليف است.٤
 ١١١ شود ـ هستي و چيستي بدون بايستي تمام نمي٥
 ١١١ ـ برنامه ريزي بدون اقتضاء نيست٦

 ١١٢ ر اقتصاديالف ـ قرا
 ١١٢ ب ـ قرار فرنگي

 ١١٣ ـ پيش فرضها در هر دستگاهي با معيار صحتش مناسبت دارد ١
 ١١٤ ـ ربط معيار صحبت با مقصد چيست؟٢

 ١١٤ ج ـ قرار سياسي
 ١١٤ تعريف جامعه بر اساس اصالت الواليه

 ١١٥ فرهنگيهاي  ـ معناي تحجر در ريشه ١
 ١١٦ ـ رهبري درجامعه رهبري تمايالت است٢

 ١١٧ الف ـ تمايالت مقصد، و فاعليت شخص ولي
 ١١٧ ب ـ فعل ولي نسبت بين جهت خاص و تمايل است

 ١١٧ ج ـرهبري تمايالتن عمومي سه مرحله دارد



 
 

 علت عدم تعريف صحيح از اعتبار در دستگاه منطق صوري
 حجت االسالم والمسلمين حسيني: اعوذ باهللا بسم اهللا الرحمن الرحيم.....

بعد از توضيحي كه پيرامون تعريف اعتبار بر اساس تقسيم بندي تجريدي و انتزاعي بيان شد حاال علت 
توانند اعتبار را حل كنند،  دهيم كه چرا نمي دن آنها به اين مشكل را عرض م يكنيم و توضيح ميگرفتار ش

 كنند قابل توجه است. مشكل كساني كه با منطق صورتي مسئله اعتبار را بررسي مي
 شود ـ فرض ابا اراده فرض كننده واقع مي١
وشد ولي فرض مشيريه يك مطلب  ع مييعني ما يك فرض داريم كه اين فرض با ار اده فرض كننده واق 

توانيد بگوئيد همانطور كه محكي داريم اينجا  است و داراي يك كيف است كه اشاره به يك چيز دارد كانه مي
شود و بحث دقيق  شود، عوض محكي، مفروض ناميده مي هم مشير به چيزي داريم كه مفروض فرض ناميده مي

 اعتبارات در همين جاست.
 حقيقي است؟ـ آيا مفروض ٢

دهدو آيا واقعي و  كه آيا مفروض فرض ناظر به مقصدي است؟ يعني ربط بين وضع و مقصد را نشان مي
 حقيقي است يا غيرواقعي؟

 ـ اگر مطلوب حقيقي باشد مفروض هم حقيقي است٣
اگر مطلوب حقيقي باشد ممكن نيست مفروض كه ربط بين مطلوب و طالبي و فاعل فرض است واقي است 

 نباشد بايد بدون مقصد ممكن نيست و مقصد در هيچ فرضي معدوم صرف نيست. واقعي
 ـ مقصد در هيچ فرضي عدم صرف نيست٤

توان گفت محكي او  مقصد در هيچ فرضي اعم از مومن يا كافر عدم صرف نيست و بر اين اساس ديگر نمي
 يه طلب است.واقعي است يا واقعي نيست وصال قضيه، قضيه حكايت و توصيف نيست بلكه قض

 ـ طرح اعتباري بودن انشاء از عدم توانايي حل بحث زمان است ٥
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اين بيچارگي كرده كه انشاء را اعتباري فرض كنند. اگر  عدم توانايي براي حل بحث زمان آنها را مبتال به 

حث توان از زمان يك ب واقعيت منحصر در مكان باشد و تعريف از زمان خصوصاً در كيفيت تغيير چون مي
انتزاعي به صورت بحث از مبداء و مقصد و مسافت مطرح كرد و به ساختار تغيير و مكانيزآن توجه نكرد ولكن 

گويند در عالي  آن نحوه زماني كه نتواند از تغيير تفسير بدهد و نه پايگاه تفسير بشود عنايت كنيد گاهي مي
تواند پايگاه براي ساختار و  ندارد ولكن مي ترين مرتبه زمان را تعريف كنيد كه اين تعريف معناي ساختاري

 مكانيزم واقع شود.
حاال آن بحقي كه نتواند پايگاه براي تغيير و ضعيت و ساختار بشود يك زمان انتزاعي است كه اصال درعالم 
خارج وجود ندارد مگر اينكه خودشان در عالم ذهن از زمان تصوري بكنند و از آن تعريفي بدهند كه اين از 

 كنند وجود ندارد. ل مكان خواهد بودكه مكان هم به آن معنا كه فرض ميقبي
 ـ منطق تجريدي عاجز از تفسير فعليت تعلقي و اقتضاي حقيقي آن است. الف

بينند از قوه وفعل هم  توانند مالحظه كنند، فعليت تحققيه را مي يعني آنها فعليت تعللقيه و طلب را نمي
نند در تفسير قوه فعليت تعلقي را نشان دهند كه داراي اقتضاي حقيقي است و صحبت يم كندن ولي اينكه بتوا

بگويند نسبتب به عالم نفس االمر و اقتضاء فعليت تعلقيه و فعليت تحققيه برابر است مانند قاضاي حقيقيه كه 
ت، منشاء احكام اگر واقع شود حتما اين الزمه را دارد و نسبت بين اين مبداء و اين مقصد هم حتما اين راه اس

نيست البته درست است كه  شوند اينكه محقق نيست و چون معناي فعليه تعلقيه را ندارند دچار مشكل مي
 بگوئيم به معناي فعليت تحققيه محقق نيست ولي به معناي فعليت تعلقيه حتما محقق است.

 ب ـ فعليت تعلقيه و تحققيه نسبت به اصل اقتضاء برابرند
ه و حققيه در برابر اقتضاء دو نوع است؟ نه نسبت به اصل اقتضاء برابرند هستند و لذا راه به آيا فعليت تعلقي 

 مقصد ترديد پذير نيست.
 ج ـ برنامه ريزي امري انشائي و زماني است
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توان  اگر اقتضاء هست حتماً خصوصيات دار وقابل توصيف است به لحاظ اقتضاء و قابل توصيف بودن مي

در عالم بنرامه ريزي و جود دارد، موضوع برنامه ريزي تحقق مفروضها در مراحل مختلف است برنامه ريزي كرد، 
كه اين خيالي نيست بايد قواعدش رعايت شود ومجبور كه اگر از زمان و مكان و از خصوصيات تعريف داشته 

وز اساس يك به بن بست و بحران يم رسد.امر شود باشد و اگر تعريف نداشته باشد برنامه اش محقق نمي
گوئيد برنامه فن دارد و فن آن را بايد ياد گرفت اين  شوند جمع كنند، مي ريزند فردا مجبور مي تشكيالت را مي

شد حاال هم عمل كنيد طبق نظر  گويند دست نزنيد و همان طور كه قبال عمل مي جا را كه ريشه كار است مي
گويند برنامه رزي بر اين پايه باشد  كنند و مي رام اكابر قوم ميبزرگان و اكابر قوم آنگاه احتمرام دين را فداي احت

 خواهيد پايه برنامه ريزي را عوض كنيد بايد در مبادي مطلب دقت كنيد. اگر مي
 د ـ نتيجه گيري: اعتبارت از سنخ توصيف مكاني نيستند بلكه در مقدمات طلب و از سنخ توصيف زماني اند

تواند معدوم  گيرد نمي عدوم صرف باشد و مشير فرض كه جاي محكي را ميتواند م حاال گار كه مفروض نمي
خواهد و طريق وصول به آن هم طرق داراي  صرف باشد و داراي اقتضاء هست عشق فعلي معشوق فعلي مي

و آينده برابر با حقائق نفس االمريه و  اقتضائي است و راه دور و نزديك دارد و هر راهي اقتضائي دارد گذشته
 بر با عالم اقتضاء نسبت حقيقي مساوي دارد چه واقع شده باشد از جهت تناسبات اقتضايش حقيقي است. برا

يك نقض بسيار مهمي كه وارد كرديم اين بود كه اگر حسن و قبح ايجادي باشد بر معناي عدلي بودن 
كه سنخ آن از سنخ توصيف گويند اعتبارات واقعيت ندارد اين است  شود. بنابراين علت اينك مي اشكال وارد مي

 شود. مكاني نيست بلكه از سنخ توصيف زماني است و در مقدمات طلب واقع مي
حجت االسالم ميرباقري: بازهم اين نكته روشن نشده كه مفروض در فرض چه نحوه تحققي دارد؟ فرض 

 كنيم. كنيد ملكيت را اعتبار مي
بلكه فعليت تعلقيه دارد و اين فعليتي است كه ربط حجت االسالم والمسلمين حسيني: فعليت تحققيه ندارد 

كند. يعني كيف فعليت تعلقي در مفروض است، مفروض انشاء شماست و شما از  بين مبداء و مقصد را تمام مي
اي از طلب به مرتبه ثاني از طلب رسيده ايد مرتبه اول طلب تعلقات به تمام مراتب كمال بود است و  مرتبه
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ه كه خود اين صورت بپذيرد و با فاعليت شما شكل بگيرد. بحث قبل را به ياد بياوريد كه اگر مرتبه دوم اين بود

فعليت تعلقيه را جدا كنيد حركت محال است.اگر هم تعلق بدون فاعليت باشد بازهم حركت محال است،اگر 
و ابزار حركت به  كند تعلق بود فاعليت هم بود و فاعليت تصرف كرد و كيفيت درست كرد يعني دارد حركت مي

 كند يعني در حركت حالت اجرا دارد. سوي مقد درست مي
 كند كجاست؟ حجت االسالم ميرباقري: حاال براي مثال جايگاه اين ملكيتي كه اعتبار مي

 ـ طلب بدون مطلوب، طلب نيست٦
رويم. اين حجت االسالم والمسلمين حسيني: ابتدا بحث را از نظرفلسفي تمام كنيم تا بعد سراغ مثال ب 

خواهد  خواهد و غرضش از ملكيت و امثال ان چيست؟ التذاذ به شيي ديگري است. مي مسلكتي را براي چه مي
خورد؟ براي  ليوان درست كند و آب بخورد مشغول درست كردن طريق براي رفتن به اينجاست آب براي چه مي

 اينكه باالتر برود.
ن هم جزء مقدمات طلب است. به عبارت ديگر طلب بدون انشاء بدون مقصد محال است و فرض مقدماتي آ

مطلوب نيست و مفهوم طلب، تعلق به مطلوب است هرچند مطلوب االن به معناي متحققي فعلي نيست ولي 
شود مطلوب خارج از شيي است ولي  فعلي به معنايتعلقيه هست. اگر معدوم صرف باشد اصال طلب محقق نمي

 ي با آن داشته باشد.بايد اين يك طلب و يك ارتباط
 الف ـ فعليت مطلوب تعلقي است 
گوئيد االن در خارج محقق است و از آن  شود يا نه؟ مثل محكي كه مي و بعد آنكه خارج است آيا واعق مي 

االن محقق است؟ اگر محقق به تحقق فعلي باشد ديگر تحصيل حاصل ست  كنيم آيا مطلوب هم حكايت مي
تواند طرف تعلق واقع شود كه بعد هم آن را توضيح  لقي دارد يعني نحوه وجود كه ميولكن اگر بگوئيد فعليت تع

كنيم ازقبيل  دهيم. پس االن بايد معلوم شود كه در قضيه توصيف وقتي از يك چيز موجود توصيف مي مي
 توصيف مكاني است و در قيهتكليف و مقدمات آن وقتي اشاره و فرض م يكنيد اين فرض مشير به يك امر

زماني است و معني فعليت مكاني با فعليت زماني متعدد است البته نه معناي اينكه طره آن معدوم صرف است 
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و نه به معناي اينكه وجودش فقط وجود ذهني است اگر نحوه وجودي نداشته باشدو فقط وجود ذهني باشد 

ن كند، شما در مفروض اينكه اشاره به آ مطلوب خيالي حتي علت تحقق خود خيال هم نيست چه رسد به
خودتان اشاره ذهني به مطلوب داريد يعني بين شما و مقصد نسبت باست و نسبت زمان يعني گذشته و آينده 
نسبت به عالم اقتضاء نسبت مساوي است اعم از اينكه تحقق بايد يا تحقق نيابد نسبت به اقتضاء مساوي است 

متاخر از ايجاد شد ديگر نسبت دادن فعل به حسن يا قبح رود اگر حسن قبح  واال پايه حسن وقبح از بين مي
 غلط است.

 ـ بررسي جايگاه اعتبارات بر مبناي اصالت الواليه
شود اال در مقدمات  اما بنابر مبناي خود ما مسئله يك نحو ديگري است يعني اينكه اصالً توصيف واقع نمي

 تكليف و انشاء، و توصيف تابعي از انشاء و تصرف است.
 مفاهيم حقيقي تابعي از مفاهيم اعتباري استـ ١
شود آن وقت كه از  مفاهيم حقيقي شماتابعي از مفاهيم اعتباري شماست يعني مسئله كامال عوض مي 

كرديم هنوز بحث شناخت و فاعليت مطرح نشده بود ولي االن ديگر به ان نحو  تحققيه صحبت مي فعليت تعلقيه
تعلق شما به تولي ولي است حاال يادر منزلت حيوانات به واليت ولي تعلق  گوئيم كنيم در اينجا مي صحبت نمي

كنيد يا در منزلت انسان و فعليت تعلقيه وتحققيه در اين منزلت ارتباط به مراتب باالتر است كه فعال  پيدا مي
ق است و هم هست يعني مرتبه مادو تعلق به مرتبه مافوق دارد و تصرفش در مادون از طريق تعلقش به مافو

 اين يك بحث ديگري است كه موضوعا با آن متفاوت است.
 ـ ١پاورقي 

فرموديد يك فعليت تعلقيه داريم كه تعلق به امر ثابت  حجت االسالم ميرباقري: قبال در بحث حركت مي
 است.

حجت االسالم والمسلمين حسيني: در مباحث جامعه و مباحث شناخت امر ثابت يك بار اسماء تصرفيه ولي 
شد و بعد باالتر رفت و معناي امر ثابت خود ولي مطلق و ربوبيت مطلقه الهي و تعلق به ربوبيت ايشان شد البته 
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هر مرتبه نسبت به مرتبه باالتر تا تعلق نبي اكرم (ص) به واليت مطلقه ربوبي اين ديگر تعلق به نظام واليت 

ك مرتبه از بحث بود كه البته بدون توجه به آن شود، آن بحث امر ثابت مربوط به ي است و ازآن شكل خارج مي
توان به اين نتايج رسيد، اگر كسي به آن مقدمات مسلط شود معناي تعلق فاعليت و فاعليت به  مقدمات نمي

فهمد، و بعد فاعليت  معناي طلب الواليه و معناي معرفت واسماء تصرفي و تولي به نظام واليت را خوب مي
كند قول آقاين كه اگر غير از انشاء باشد و برهاني  ديده وربطش با باال را مالحظه مي تركبي را در نظام واليت

 است و اگر غيربرهاني باشد انشاء است نقض شود چون هم معناي برهان و هم ساير معناها عوض شد.
 ـ اعتبارات ابزار تصرف ولي٢ 

قانون ابزار سرپرستي است، قانون هم در  بر اين اساس اعتبارات ابزار تصرف ولي است و تولي به واليت يعني
ها تبعي است و هم در رتبه آن چيزهايي  رتبه اشياء ابزارسرپرستي است و هم در رتبه چيزهايي كه فاعليت آن

كه فاعليت آنها تصرفي است نهايت اينكه قانون به معناي تشريع فقط خاص آنهايي است كه فاعليت تصرفي و 
 فاعليت در نظام دارند.

 رشد در قوانين تكويني و تشريعيـ ٣
بينيد كه هم آن قوانين طبيعي در حال تغيير است و هم آن قوانين  حاال اگر تغيري را مالحظه كنيد مي

دانيد اصال معناي سرپرستي،  تشريعي، يعني شما رشد را براي آنها كه تحت سرپرستي هستند ضروري مي
گيرد كه در هر  مي مختلف صورتهاي  ثابت با هم به گونهسرپرستي به طرف كمال است، نحوه تركيب قوانين 

 دهيم. دهد و اين مطلب را بعد توضيح مي مرحله نظام رشد را نشان مي
 ـ٢پاورقي 

گويند ما يك مفاهيمي داريم كه جنبه حكايتي دارند  حجت االسالم ميرباقري: آقايان در بحث حكايت مي
 رفي است.كه شما فرموديد اينها حكايت نيست و اسم تص

حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين از مقدمات اسم تصرفي شد يعني قضاياي حقيقي و حكايت هايي كه 
ـ برابري نسبي ٢ـ برابري حقيقي ندارند ١شد غير از اينكه خود آنها  داشتيم اگر غرض تصرف نبود واعق نمي
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ـ ٦ستش ذهني آن هم بي جا نيست ـ پر٥ـ وسيله پرستش نيست ٤ـ تناسبش به خارج مطلق نيست ٣ندارند 

براي اين است كه در نظام واليت تصرف كند و باالتر اينكه اينها جزء مقدمات اعتبار است و شما به تبع كيفيت 
 كنيد و مركز كار هم شخص عملدار يعني ولي حق است. اعتبار توصيف مي

 ـ توصيف براي تكليف است.٤
ي و مقصد است كه اين مطلب را مقبال در انسان شناسي تمام واصال توصيف براي تكليف و براي موضع گير

كرديم  كرديم كه امسماء تصرفي شد هرچند آنجا از جهت اجتماعي نسبت به آن ساكت بوديم و آن را نفي نمي
گفتيم كه اين اسم تصرفي فردي است بلكه يك اشاره هم داشتيم كه نظام واليت و نظام فاعليت است.  و نمي

گوئيد براي يك مقصد است و آنها همه منحل در طريق مقصد  كنيم اعتبارتي كه شما مي حاال عرض مي
 هستند.

 شود ـ هستي و چيستي بدون بايستي تمام نمي٥
گيرد، اين توصيف از  اسماء تصرفي هم براي تصرف در خارج بود اما تصرف بدون بايد و بايستي انجام نمي 

و اگر بايستي راهم به آن اضافه كنيد يعني اگر بايستي به  شود هستي و چيستي بدون بايستي تمام نمي
شد همه بحث هايي كه  چيستي و هستي اضافه شود و حدت تركيبي پيدا كرده و اسم تصرفي عمل خارجي مي

خواهند بگويند چه نحوه زندگي كنيد دنبال  افراد با اعتقادات مختلف با يكديگر دارند براي اين است كه مي
معتقد باشيد اين است كه آن كارها درست نيست و بايد يك كارهاي ديگري انجام دهيد و يك  اينكه چه نحوه

 به سوي يك مقصد ديگر حركت كنيد. داشته باشيد راه و روش ديگر
 ـ برنامه ريزي بدون اقتضاء نيست٦

مه هايي درست مختلف اقتضاء دارد؟ برناهاي  شود، آيا برنامه حاال مهم اين است كه مسئله برنامه چطور مي
گويند در عينيت محقق نشد، چرا؟ چون با مانع برخورد كرد، چرا با مانع برخورد كرد در  كنند وبعد مي مي

حاليكه قرار گذشته بودند كه انجام شود؟ چند نحوه ممكن است برخورد شود به هرح ال مناسبات آن خوب 
 نبوده است.
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 ـ قرار
وجاي جاذبه عمومي را گذفت و قابليتها و فاعليتها بود، وضع اينها  آيا زيربناي جامعه كه تمايالت بود حاال

 چگونه است؟ درباره قرار گفتيم هم قرار اقتصادي داريم و هم قرار فرهنگي و سياسي.
 الف ـ قرار اقتصادي

كند آنگاه طرفهاي قرار چه  قرار اقتصادي اين است كه مثال مسئول بانك مركزي يك چيزي را امضاء مي 
توانند  كند، البته مي ند نا نپذيرند به صرف اين كه پذيرفته اند در نظام باشد پولشان از امضاي او تبعيت ميبپذير

از اين نظام به نظام ديگري بروند ولي در آنجا چطور؟ در آنجا هم آسمان همين رنگ اس و وقتي رئيس بانك 
رد به جاي پول با ماست خريد و فروش گذا وشد. اصالً بنا مي مركزي امضاء كرد وضعيت پول همه عوض مي

گويند اين كميسيون جهاني فائو كه قمت  كنند، حاال قيمت گندم قدر است كه به جاي آن ماست بدهند؟ مي
كند و اين بقال براي مبادله گندم از آن قرار كه براي قيمت گندم گذاشته شده تبعيت  گندم را معين مي

 شود. گويند نه نمي كنيم و كاري جاي يگر نداريم مي با هم معامله مي گويد ما متعاملين هستيم و كند. مي مي
 ب ـ قرار فرنگي

اي را كه ي پيش فرضهايي دارد و اين پيش فرضها هم برخاسهت از تعريف او  آيد فرضيه در اور فرهنگي مي
ل در پيش كند و آنها را اص داند و چيزهايي را كه حسي باشند گزينش مي از علم است، علم را حسي مي

بگيرد و بگويد چون  اي م يتواند در پيش فرضهايش يك اصل اقتصادي شيعه را دهد، حاال فرضهايش قرار مي
كند چون كنترل  گويند نه اين تئوري شما را ناقص مي امام صادق (عليه السالم) فرموده اند اين اصل است مي

ت يكي اينكه اين از قبيل تعميم نيست چون گذارد، چند چيز هس آن هم بعدا ممكن نيست.پيش فرضها اثر مي
دهد يك ليوان آب روي آتش  كند ولي عين خود اين قضيه را تعميم نمي اي را در آزمايش تمام مي يك قضيه

گذارد كه جوش بيايد و بعد بگويد همه ابها اين طور است، بلكه اين را درباره ده مورد ازمايش كرده وبعد  نمي
كند. اين كثرت را كه به اين چند تا سرايت  اين فرق مي دهد كه كماً و كيفاً با رايت مياين را بهچيزهاي ديگر س

دهد واسطه ر اثباتش همان تئوري اش است، يعني اول يك تئوري و فرضيه دارد اين فرضيه ازمايش  مي
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از نمونه دهد در حاليكه آن چيزها  شود آنگاه نسبت به چيزهاي متعددي كه آزمايش نكرده است نظر مي مي

 اين و از مصاديق اين كلي نيستند، واسطه در اثبات هم خود فرضيه است. 
ها با  اي گرفته و اين پيش فرض يك قضيه ديگر خود پيش فرضهاست كه آنها را از يك فلسفه و يك جامعه

 معيار صحت اين تناسب دارد به عبارت ديگر تناسب با مقصدش دارد پس فرضيه واسطه بين فرض كننده و
 شود. مقصدش يعني همان بحث را كه درباره طلب الواليه عرض كرديم در اينجا مطرح مي
 باالتر از اين در باب امور سياسي معناي كيفيت مديريت در امر اداره دخالت دارد. 

حجت االسالم ميرباقري: در آن مرحله هم درباره كيفيت ارتباط امر ثابت فرموديد معيار صحبت به مقصد بر 
 دد.گر مي

 ـ پيش فرضها در هر دستگاهي با معيار صحتش مناسبت دارد ١ 
كند و  حجت االسالم والمسلمين حسيني: بله اگر مادي و حس گرا باشد پيش فرضهايش را مادي اخذ مي

هيچ شرط در اين نيست آنگاه كل اين قضيه براي  معيار صحت هم براي او عملكرد مادي بهصورت مطلق است
مادي، طريق است معار صحت دستگاه حسي حتما حس و مشاهده وقدرت عملكرد  تصرف به طرف مقصد

عيني و مادي محض است، حاال اين قراري را كه ابتدا گذاشته و فرضهاي كه كرده است كه مثالص اين پنج 
لكر گيرد، بعبارت ديگر قدرت عم از اين فضها خاصيت و اثر مي چيز را در اقتصاد يا در سرعت نور موثر است بعد

عيني خارجي همانقدرت عملكرد فرض ايشان است كه اگر اين فرض راعوض كند ديگر آن قدرت عملكرد را 
 ندارد نفس فرض واسطه به طرف مقصد است،اگر اقتضاء نداشت...

 گردد؟ حجت االسالم ميرباقري: يعني پيش فرضها به معيار صحبت بر مي
گردد بلكه بايد مناسبت داشته باشد نه معيار صحت  حجت االسالم والمسلمين حسيني: نه اينكه بر مي

حقيقي بلكه معيار صحت در هر دستگاهي آن تئوريسيني كه همه تئوريهايش حسي و مادي است بايد حتما 
معيار صحتش عملكرد حسي و مادي باشد و آن تئوريسيني كه معيار صحتش تبعيت از كلمات معصومين است 

رداند و بعد هم بايد اثبات كند كه عملكرد خارجي هم تبعيت از معصومي است بايد مطلب را به سخنان آنها برگ
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و بايد طريق تحقق هم بشود، آن كسي هم كه معيار صحتش امور بديهي و عدم تناقض و نظري بوده است 
مفروضاتش بر همين اساس است مفروضات آقاين بايد بديهي عقلي باشد و ثمرات آن هم همان دستگاه ذهني 

معيار صحت هم امتناع و اجتماع نقيضين است كه معناي هستي و حكم سلب و ايجاب نسبت به آن و  است
 است.
 ـ ربط معيار صحبت با مقصد چيست؟٢

ها با مقصد از طريق  حجت االسالم ميرباقري: ربط معيار صحت با مقصد چيست؟ شما فرموديد ارتباط فرضيه
 معيار صحت است.

: شما مثال يك مقصد مادي داريد و فرض شما هم مادي است معيارتان حجت االسالم والمسلمين حسيني
توان معيار الهي را آورد و در فرضيه مادي از آن  سنجيد، نمي هم يك معيار مادي است كه عملكرد را با آن مي

ب استفاده كرد، براي مثال تبعيت از احكام الهي و تناسب با آخرت را اگر در تئوري مادي بكار بگيريد جوا
 دهد چون پيش فرضها مادي بوده و اين تناسبات را نداشته است. نمي

 ج ـ قرار سياسي
اما درباره مديريت هم وضع همين طور است چه واليت راجع به استبداد يا مشروطه يا جمهوري باشد چه 
والي الهي باشد هركدام يك اقتضايي دارد، اقتضايي كه در جمهوري هست با اقتضايي كه در حكومت 

كند و اقتضاي واليت الهي فقيه هم با آن دو فرق دارد. خود جمهوري اگر دموكراتيك  استبدادي هست فرق مي
كند. حاال حكومت  يا سوسيال دموكراتيك يا اسالمي باشد يعني قيد داشته باشد با جمهوري بدون قيد فرق مي

كه قائل نيست فرق دارد. يعني از اين كنيد اگربراي او والي مطلقه قائل باشيد با كسي  فقيه را مالحظه مي
توان براي نظام ديگري كپيه برداري كرد چون آن يك نحوه تعلقات و تمايالت و پذيرش است و يك  نظامها نمي

نحوه ساختار دارد و اين يك ساختار ديگر دارد و صرف فرض و انشاء كارساز نيست وبايد با مطلب هماهنگ 
 باشد و بتواند واسطه قرار گيرد.

 تعريف جامعه بر اساس اصالت الواليه
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 فرهنگيهاي  ـ معناي تحجر در ريشه ١

سازد مثل يك  يگرد و نظام تمايالت عمومي را مي حاال آيا واقعا تمايالت عمومي حول يك محور شكل مي
ها چكاره هستند؟ و پذيرش از ولي در تغيير كردن نحوه تعلق به  ميدان جاذبه منظومه شمسي و بعد قابليت

اشياء و تعلق به مفاهيم و تعلق به انسانها كه بايد بپذيرند اگر نپذيرفتند فرق آن در جامعه شناسي با انسان 
شناسي همين است در انسان شناسي سخن از تكيف و تبدل و فاعل تبديل كردن و تصرف شما بوديد اما در 

خواهد  راه ديگري را بپذيرند ولي مياينجا فاعلهاي متعددي هستند كه فاعلهاي آنها ممكن است فرق كنند و 
كند يعني واليت ولي ديگريرا  پذيرد و ارتكازات سابق را حفظ مي به طرف مقصد تصرف كند ولي مولي عليه نمي

پذرد پايه ارتكازات در قابليتها و پذيرشهاي اجتماعي است و اين قباليتها اگر متولي به توالي ولي عادل  مي
فهوم و شخص وچيز ديگري داشته باشن و نبايد من دون اهللا كسي را ولي خود قرار باشند نبايد تعلق به يك م

دهند لياگر محكم به آ، مطالب چسبيدند مسئله واليت مطلق در اينجا قابل دقت است، يعني آن كسي كه به 
رق ولي كفر آيد د رحقيقت زير بي چسبند و در مقابله با كفار همراه ولي عادل راه نمي يك دسته از مفاهيم مي

خواهد در جامعه تصف كند وجلو برود  قرار گرفته چه بداند و چه نداند، معناي تحجر اين است كه االن ولي مي
كند مانع شدن او به اين است كه قابليت و قدرت  گويد نبايد جلو برويد وبراي او مانع درست مي اما اين فرد مي

قدرت تبدل جامعه ضعيف است جامعه قدرت تكيف دارد  تحرك الزم براي حركت با اين ولي را ندارد يعني
گوئيم شخص ولي به  آيد و فاعليت است اينجا مي گفتيم يك اثر از خارج و يك اثر از جهت مي همانطور كه مي

شود اما تبدل به طرف مقصد  پذيرد قدم اول تكيف واقع مي كند ولي اين فرد نمي طرف مقصد فاعليت مي
 شود. شود اما تبدل حاصل نمي پذيرد قدم اول تكيف واقع مي فرد نمي كند ولي اين فاعليت مي

ها  در حالكيه اگر تبدل حاصل شود و سرعت داشته باشد يعني پشت سر ولي تحرك باال باشد مانند بسيجي
كه پشت سر اما خميني ره حركت سريع داشتند ولي ايشان با حمايت آنها پرچم كفر را پائين آورد و واقعا نبايد 
خيال كرد ايشان فقط شاه را بيرون كرد بلكه بساط شوروي ر ا هم بهم ريخت و پرچم اسالم را هم در دنيا باال 

گويد اكابر قوم گفته اند  برد اين بسيجي قدرت پذيرش دارد اما بعضي از علما قدرت پذيرش ندارند و مي
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م قول همه را زمين بگذاريم و فقط قول تواني اعتباريات چنين است و شما هم يكي از آن اكابر هستيد ما نمي
رفتند در  ها بعضي از آقايان از شهر بيرون مي شما را بگيريم اقوال در قضيه متلف است در قضيه بمباران شهر

دادند آتش سراغ آنها بيايد، نه اينكه  رفتند و آن آقايان فقط احتمال مي ها در سينه آتش مي حاليكه آن بسيجي 
 سينه اتش لذا معنايش اين است كه پذيرش يعني متولي به واليت اين ولي نيست.بخواهند بروند در 

 حاال اگر نظام تمايالت اجتماعي حول اين ولي شكل گرفت و مرحله اول تكيف حاصل شد اما در تبدل
افتند شما خيال نكنيد كه وقتي  شود متدينين جامعه به ترديد مي تحرك و در پذيرشها حركت الزم واقع نمي

كند ومي گويد خدا عاقبت ما راختم به خير كند وحضرت حجت را برساند اين  ك عالم بزرگ اظهار ترديد ميي
كالم درست است ولي گاه ضربه آن براي دور كردن ظهور حضرت از هر فسقي بدرترا ست ولو اين خودش 

روند البته  شوند و نمي مي فهمد با اين صحبت صد تا جوان كه بايد براي جهاد و شهادت بروند دچار ترديد نمي
حتما هم الزم نيست كه آن صد جوان مستقيما حرف اين عالم با بشنوند بلكه از پدر و مار و يا از شاگردان اين 

خواهند عمليات كنند نيروكم دارند عمليات واقع  شوند آن وقت در جبهه مي شنوند و سست مي عامل مي
 شود. نمي

نوشم و قرار داد  شود جام زهر را مي ماعي نباشد ولي مسلمين مجبور ميبنابراي اگر پذيرش و قابليت اجت
كردمي مهم  كنيم اگر زمان امام حسن مجتبي (ع) بوديم به ايشان كمك مي صلح را امضا كند، ما خيال مي

پذيرش اجتماعي و تمسك به پذيرش اجتماعي است، بهرحال اين مردم جداي از دو بخش توليد فكر يعني 
بينيد در طرفداري از پرچم خداي متعال و نبيا كرم (ص) سست شده اند بايد  نشگاه نيستند و اگر ميحوزه و دا

 دقت كرد كه اشكال از كدام بخش است.
 ـ رهبري درجامعه رهبري تمايالت است٢
گيرند  قبالً عرض شد كه زيربناي جامعه سه چيز است تمايالت قابليتها و فاعليتها كه تمايالت نظامي نمي 

مگر حول يك محور باشند و رهبر هميشه رهبري تمايالت است كه كار رهبر مثل كار شخص در رابطه با 
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شود نظام حساسيتها يعني يك اثر از  گفتيم تمايلت مي تمايالت شخص خود و آثار خارجي است، چگونه مي

 شود. و يك اثر از خارج و يك فاعليت هم وسط است تكيف حاصل مي آنجا
 ت مقصد، و فاعليت شخص وليالف ـ تمايال

گيرد و نظام تمايالت  اينجا هم يك تمايال و يك مقصد است و يك واليت و سرپرستي كه اولين شكل را مي
شود بعد اين بايد قدرت حركت داشته باشد پس تمايالت، مقصد و فاعليت شخص ولي است يعني  درست مي

شد تا تكيف حاصل  ر خارجي و فاعليت فاعل تشكيل ميهمان طو ركه در آنجا وحدت تركيبي از آثار دروني آثا
گرديد اينجا هم تمايالت عمومي و مقصد كه جاي اثار خارجي است يعني وضع مطلوب اينده كه رهبر  مي

جامعه رابه آن طرف يم برد البته درست است كه مقصد هر ولي متناسب با نحوه واليتش است كه واليت الهي 
 قصدي جداگانه دارند.م و واليت استكباري هر يك

 ب ـ فعل ولي نسبت بين جهت خاص و تمايل است 
كنيد كه فعل ولي نسبت بين جهت خاص و تمايل است. اين  بعد از مقصد هم فاعليت ولي را ذكر مي 

كرد تمايالت  بنا شد، امام خميني (ره) در زمان طاغوت سعي مي تركيب واقع شد و يك نظام اجتماعي روي اين
 شد. ز آن نظام قطع كند بعد هم خودش به صورت مظهر يا رهبر تمايالت عمومي ظاهر ميعمومي را ا

 ج ـرهبري تمايالتن عمومي سه مرحله دارد
ـ شخص ولي نبايد تحت واليت غير باشد يعني امام نبايد ١البته خود اين مطلب هم سه مرحله دارد كه 

ر (عج) باشد و در وضعيت روحي و ذهني تابع تحت واليت شاه باشد بلكه بايت تحت واليت حضرت ولي عص
 ايشان باشد تا قدرت ايستادن در مقابل ولي جائر را داشته باشد 

كند يعني  رسد كه تولي عمومي از واليت ديگران را قطع مي ـ بعد اين ايستادگي به يك مرحله خاصي مي٢
 آيد  ميل مردم به اين طرف مي

شود،ـ از زماني جامعه است كه تمايالت حول محور جديد  د محقق ميـ و بعد از تمايال واقعيت جامعه جدي٣
شكل بگيرد يعني هنوز از نظر قوانين اساسي و مشروطه شاه قدرت اختيار داشت و حكومت ا هم به حسب 
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آنجه كه روي كاغذ بود اختيار داشت ولي اين اثر نداشت چون منشاء قوا يعني تمايالت كه جاي تعلق و جاذبه 

گيرد از دستگاه او جدا شده بود و فقط كاغذ پوچ دست او مانده بود مثل اينكه چاي يك پاكت را  مي و زور را
خالي كنند و فقط كاغذ آ، به شكل يك مكعب باشد اما اين قوطي خالي چاي است، تمايالت جاي ديگري جمع 

 نداشت.  شده بود و يك جامعه جديد تشكيل شد بود هرچند كه قانون اساسي
به ايشان متصل  جديد پيدا شد كه اين طور جمعيت اطراف امام جمع شد و اشخاص خودشان راجامعه 

كردند و ايشان هم در بهشت زهرا فرمودند من به ياري خداي متعال و با اتكاء به شما مردم دولت تشكيل  مي
جمعيت انقالبي زد درست نبود چون  در مدرسه فيضيه مي ٤٢دهم در حاليكه اگر همين حرف را اگر سال  مي

كه آن موقع به دنبال ايشان راه افتاد مثال پنجاه هزار نفر بود كه با اين عده قليل در يك كشور چند ميليوني 
توان يك هيئت سينه زني خوب تشكيل داد اما زماني كه تمايالت عمومي  توان دولت تشكيل داد بلكه مي نمي

ه هم آنها بخواهند با حكومت نظامي و سرنيزه مقابله كنند مرد از آن دستگاه قطع شد و به جاي ديگر آمد هرچ
تواند، البته در طول قيام امام خميني (ره) چند بار حكومت نظامي شده بود ولي اين دفعه فرمودند حكومت  نمي

گويد من رئيس هستم  دهيم مي نظامي را بهم بزنيد و خود من رئيس هستم حاال هم جنگ است و كشته مي
گذارند و  اجتماعي حول محو ر ايشان شكل گرفته است، ولي آيا مردم همه ارتكازات را كنار ميچون تمايالت 

اي بودند كه با ولي  آيند از حوزه و دانشگاه يك عده كنند؟ نه بعضي از آقايان نمي همراه با ولي حركت مي
است و آيا جنگ خوب  گفتند اگر محاسبه كنيم هزينه ريالي چقدر كردند، آقايان دانشگاهي مي حركت نمي

 گفتند حجت شرعي براي جنگ نداريم. است يا بد آقايان حوزه هم مي
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 ١٢٢ ضابطه انشاء و بايد و نبايد چيست؟
 ١٢٣ ـ مراحل مختلف ايجاد

 ١٢٣ اصل بحث
 ١٢٣ يابد نظام بوسيله تصرف توسعه مي

 ١٢٣ ـ توسعه نظام اجتماعي به معناي سير و تغيير و تبديل وضع اول به وضع ثاني است١
 ١٢٤ شود پرستش اجتماعي واقع مي ـ در جامعه٢
 ١٢٤ ـ بر اساس اصالت تعلق آرايش سازماني غير فعاليت گروهي است٣
 ١٢٥ ـ هويت جامعه وحدت يافتن تعلق هاست٤
 ١٢٥ شود ـ رشد توسعه قدرت بدون اجتماع واقع نمي٥
 ١٢٥ ـ قدرت اجتماعي افراد مستقل از جامعه نيست٦
 ١٢٦ صورت نظام اختيار است نه اختاير فرديـ اختيار در جامعه به ٧
 ١٢٦ ـ حاصل تعلقات و فاعليتها در آرايش سازماني يا عصيان اجتماعيست٨
 ١٢٧ اجتماعيـ فرق تكاليف فردي و  ٩

 ١٢٧ ـ عبادت فردي بدون پذيرش واليت مقبول نيست ١٠
 ١٢٨ مصباحـ جمع بندي بحث اعتبار بر اسا نظريه مرحوم عالمه طباطبائي و جناب آقاي 

 ١٣٢ ـ مفهوم اعتبار بر اساس نظر عالمه پيدايش يك امر جديد در صورت است؟١
١٣٤ گردد آغاز ميـ بر اسا نظام واليت جايگاه اعتبار از نظام تثمل ٢
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د و شون در امور حقيقي منحل مي يكي از سوالهايي كه مطرح شده اين است كه اعتبارات از مبناي فلسفي
ليت در همه مراتب جاري است و سببيت عقليه هم دارد ولي ممكن است ما مشعر به آن نباشيم واال آنجا كه ع

دهد و دادن تعريف از اعتبار بدون  اختيار قابل تفسير نيست عليت به صورت حقيقي كار خودش را انجام مي
 تعريف اختيار ممكن است.

در صورتيكه تفسير ج ديد براي عليت ارائه نشود مشكل را حل بيان اين مطلب كه عليت اثتناء پذير است 
كند بلكه خود اين استثناء بايد معلل به عليت باشد و عليت حكم كند كه استثناء پذير است در حاليكه  نمي

كند امام از ديدگاه  كند. همچنين رجوع دادن به وجدان هم مطلب را حل نمي عليت چنني حكمي نمي
فرمايش فقها هم قريب به همين مضمون است وجود يك سري امور نفس االمري مانند  متكلمين كه ظاهران

حسن و قبح است كه از نظر ذاتي قابليت جعل ندارند و اينها چه شناخته شوند يا شناخته نشوند وجود دارند و 
بگونه براساس مصالح و مقتضيات نفس االمري از ناحيه حضرت حق ايجاد شده اند واختيار حضرت حق هم 

تواند ايجاد نكند و اما اگر ايجاد كرد يك اقتضايي دارد و خصوصيات همانعالم نفس االمر در اين  ايست كه مي
شيي موجود هست. مثال دايره داراي اين انحناء است و مستغني از جعل است، ايجادش جعل است كه به جعل 

كه انحناء نداشته و گرد نباشد چون ديگر تكويني جعل شده و انحناء دارد. ممكن نيست داير را خلق كنند 
اي شكل است انحناء دارد و لوازم آن را هم دارد پس اتقتضاء هست و  دائره را خلق نكرده اند، اگر مخلوق دائره

است  شود. فرمان هميشه تابع اقتضا است و اقتضاء هم تابع نفس االمر است پس ممكن بر اسا اقتضاء انشاء مي
خواهد احسان كند قدم دوم پس از احسان به  بر اساس قاعده لطف و تفضل است كه ميخلق نشود، خود خلق 

كند. حاال قسمت اول و دوم انجام  ضرورت قاعده لطف براي مرتبه دومش هم لطف ميك ند و ارسال رسل مي
 نيم.دهيم متناسب است با سيري كه بايد طي ك منجز شد، حاال فعلي را كه انجام مي گرفت و به ماهم رسيد

تا اينجا اشاره شده كه الزمه تعميم عليت تجريدي در امر اعتبار چيسيت، تسامح هم در كلمات آقاين زياد 
ملتزم  شود، تسامحي كه در امر اختيار است چون آقاين ما انزل اهللا معتقد به وفاي به رسول اهللا (ص) ديده مي
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يل اُنس به كلمات معصومين (ع) منور به نور ايمان هستند و بي توجه و بي اعتناء نيستند و روحيات آنها به دل

اي شد كه يك طرف نبيا كرم (ص) و يك طرفل استدالل خودشان قرار  است و اين طور نيست كه اگر نحوه
بريم هرچند كه نبوت را انكار كند، اين طور نيست ولي از انسجام الزم هم  گرفت بگويد استدالل را جلو مي

 كنيم. قسمت دوم كه خدمت شما عرض مي برخوردار نيست خصوصا در
 ضابطه انشاء و بايد و نبايد چيست؟

حاال گر سوال كند كه پشتوانه انشاء و فرمان بايد و نبايد چيست؟ اول خود اين ابزار تصرف در غير و ابزار 
ه او خواهد كيفيت اراد سرپرستي آن هم عالي ترين مرحله سرپرستي يعني سرپرستي در نفس فاعليت است، مي

 عوض شود.
امور تابع اين امر  گوئيم قسمت فرهنگي از ها مي شوند ـ بعد ـ مفاهيم حقيقي تحت ابزار تصرف درست مي١

شود يعني اگر فاعليت قابليت  گويند تحت اين ابزار تصرف درست مي است، يعني مفاهيم حقيقي كه آقايان مي
شود، اول در  در كيفيت و قدرت فهمش جاري ميتبعي، به واليت هر ولي پذيرش پيدا كرد آن نحوه واليت 

آيد. حاال انشاء ابزار تصرف است و شما هم انشاء و بايد و نبايد داريد و  كيفيت فم و بعد در قدرت فهمش مي
 كنيد. تصرف مي

گيرد ـ قبل از اين فرض يعني ايجاد نسبت داريد،  ـ فرض و ايجاد نسبت با تركب نظام فاعليت انجام مي٢
كنيد و در ايجاد از ديگران جدا نيستيد  ا هر فرض شما درست نيست؟ چون شما تنها فرض و ايجاد نميحاال چر

كنيد درست است كهايجاد است ولي ايجادي است  بلكه در يك نظام فاعليت و در يك ميدان عملكرد ايجاد مي
با شما نباشد شما حتي در مرحله گيرد، اگر نظام فاعليت  كه با ترك نظام فاعليت و با فاعليت تركيبي انجام مي

مطلوب و نسبت بين وضع و مطلوب  توانيد اين ايجاد را بكنيد. بنابراين معناي مقتضاي وضعيت فرض هم نمي
جدا نيست و اينكه شمامي گوئيد اين فرض را سنجيدم و آن فرض را رد  يعني كيف طلب شما از نظام فاعليت

 ارد است.كردم، بر اين فرض و اين احتمال اشكال و
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ـ ميدان فرض محدوديت دارد ـ در حقيقت داريد موانعي را از ناحيه فاعليتهاي ديگر كه با آنها مركب ٣

بينيد يعني د ر نظام فاعليت وحدت تركيبي پيدا كرده ايد ميدان فرض شما محدود است چون با  هستيد، مي
 آن محدوديت وحدت تركيبي داريد.

 ـ مراحل مختلف ايجاد
كنيد و ايجاد هم  گذاريد ايجاد مي كنيد و به ميزاني كه سعه داريد و در فاعليت تركيبي اثر مي شما فرض مي

شود تا اينكه ابزار  ـ يعني تصرف در نظام فاعليت از فرض شما آغاز مي١گيرد  در مراحل مختلف صورت مي
ـ و بعد طريق تصرف او در ٣ـ و به فاعل باالتر تولي بجوئيد ٢عملب شما درست بشود و قدرت تبدل پيدا كنيد 

در يكي از مراتب ملكوتي يا مراتب  فرضيه خودتان بشويد يعني فاعليت شما به فاعليت موال تعلق پيدا كند
حيواني، چه مناسب با ظرف خودتان باشد يا نباشد، اگر فاعليت خودتان را پائين برديد در فاعليت حيوانات با 

با ظرفيت خودتان فاعليتتان را باال برديد و با فاعليت موال در ملكوت  شويد يا متناسب موال تركيب مي فاعليت
 كنيد وحدت تركيبي پيدا مي

كنيد حقيقت اين  شويد يعني ايجادي كه مي ـ و پس از پيدا كردن وحدت تركيبي طريق افاضه موال مي٤
ي شما هم اين است كه ميدان گردد و شما طريق موال در ايجاد هستيد. نفع اين اجياد برا ايجاد به موال بر مي
 كند. يابد و قدرت قابليت و پذيرش شما در نظامي كه توسعه يافهت است توسعه پيدا مي تاثير شما توسعه مي

 اصل بحث
 يابد نظام بوسيله تصرف توسعه مي

 يابد و وجود شما در نظام جديد سعه يافته ابتداي بحث امروز است كه نظام به وسيله تصرف توسعه مي اين
قدرت شما افزايش  است وبا يك نظام توسعه يافته كه وحدت و كثرتش بيشتر است وحدت تركيب داريد

 يابد. مي
 ـ توسعه نظام اجتماعي به معناي سير و تغيير و تبديل وضع اول به وضع ثاني است١
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و توسعه شود  شود يعني توسعه نظام اجتماعي واقع مي انگاه عين همين مطلب در نظام اجتماعي واقع مي

نظام اجتماعي توسعه قدرت و توسعه هستي و توسعه ميدان اختيار و به معناي قرب و شدت وجود است وبه 
 معناي سير و تغيير و تبديل وضع اول به وضع ثاني است.

 شود پرستش اجتماعي واقع مي ـ در جامعه٢
 غير از پرستش فردي است. اين شو اين اساس صحبت ما در امور جامعه است كه پرستش اجتماعي واقع مي 

گوئيد براي باال  خواهيد يك آهن سنگين را باالي بام ببريد و مي كنيم. شما مي مثالهايي در اينجا عرض مي
توان اين تير آهن  تان آن را باال برد ولي اگر دو نفر باشند مي بردن اين دو نفر الزم است و اگر دو نفر نباشد نمي

گوئيد ممكن است يك نفر به تدريج و به سختي آن را  درست كرد. گاهي ميرا باالي مسجد گذاشت و سقف 
شود چون موضوع آن همكاري و تعاون  باال ببرد اما بعضي از كارها هست كه اگر جمعيت نباشد اصال محقق نمي

ي هم تواند چند كار را پشت سرهم انجام دهد ول است مانند انجام دادن چند كار در يك زمان انسان تنهايي مي
تواند و سعه تاثير هم در اين است كه شما هم زمان كارهاي متعددي انجام دهيد و اگر بخواهد به  زمان نمي

گذارد حاال به لسان منطق صوري بگوئيد آثار كارهاي مختلف با هم  تدريج و متعاقبا انجام گيرد آن اثر را نمي
 كند. وحدت پيدا مي تركيب شده و

 رايش سازماني غير فعاليت گروهي استـ بر اساس اصالت تعلق آ٣
گوئيد خود نفس پيدايش آرايش سازماني غير از فعاليت گروهي است. گاهي  ولي به لسان اصالت تعلق مي 
گوئيد بايد چهل نفر با  گوئيد اگر يك نفر صلوات بفرستد يا زيارت عاشورا بخواند چنين است اما گاهي مي مي

ي واقع شدن هم زمان كارهاي متعدد با حفظ آرايش سازماني معناي هم در يك مجلس واحد بخوانند، گاه
شود كانه اگر قطعات  دهد البته نه فقط يك معناي لفطي ديگر بلكه يك وجود ديگر محقق مي ديگري مي

كند با  اتومبيل را كه به نحوه خاصي كنار يكديگر گذاشته و يك تراكم و احتراق خاص ايجاد كنيد كال فرق مي
زين را جدا بسوزانيد مثالً يك چراغ بنزين سوز درست كنيد و اين چراغ را جداگانه روشن كنيد و چرخ اينكه بن

ها هم جدا باشد، در اينجا حركت و انتقال نيست اگر اينها را تركيب كنيد و لي يك قطعه از آه  و سائر دستگاه
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شود الزم است وبراي  انتقال نيرو ميكند چون نحوه ارتباط خاصي كه موجب  در جاي خودش نباشد باز كار نمي

چرخد آنگاه همراه اين  ايد و موتور مي انتقال نيرو هم يك سيكل خاصي الزم است و فشار روي پيستون مي
شود و نياز  شود وآن الكتريسيته هم از كوئل به شمع منتقل مي چرخد و الكتريسيته هم توليد مي دينام هم مي
شود و درنهايت يك سيستم مصرف كننده بنزين است كه  ت خودش تامين ميبرق به وسيله حرك اين موتور به

راندمان آن پيدايش يك وسيله حمل و نقل است. حاال اگر اين مجموعه محفوظ باشد اما يك رابطه آن را عوض 
كني و يك قطعه را وارون ببنديد ديگر كار نممي كند چون نحوه ارتباط عوض شده است و اين نحوه ارتباط 

كيفيتي دارد و يك قدرتي در اين كيفيت جاري است كه آن قدرت را نبايد دست كم گرفت، درون آرايش يك 
سازماني يك قدرت يعني تعلقات جاري است ولكن اين قدرت اگر فاعلهاي جدا جدا باشد مثل قطعات جدا جدا 

له فاعليت مولد انرژي و است ولي اگر آن كيفيت ربط باشد و قدرت هم در آن بچرخد آنگاه هر انساني به وي
 كند. قدرت است ولي خود نفس فاعليتش سعه تاثير پيدا مي

 ـ هويت جامعه وحدت يافتن تعلق هاست٤
كند و جامعه هم به معناي شرائط است يا اينكه هويت جامعه  حاال آيا در شرائط جديد سعه تاثير پيدا مي

كه آن مركب و آن وحدت تركيبي به همان وحدت يافتن همين تعلقهاست و پيدايش يك مركب جديد است 
اندازه متكي به افراد است كه قدرت افراد متكي به آن است يعني وجود جامعه متقوم به وجود عناصر، و وجود 

 قدرت عناصر هم متقوم به وجود جامعه است.
 شود ـ رشد توسعه قدرت بدون اجتماع واقع نمي٥

شود نه اينكه در شرائط اجتماع از فرد  بدون اجتماع واقع نميبنابراين رشد در قدرت و سعه قدرت اجتماعي 
 كند بلكه تقومش به جامعه است كما اينكه تقوم جامعه به افراد است. ظهور پيدا مي

 ـ قدرت اجتماعي افراد مستقل از جامعه نيست٦
ك كيف خاص تمايالت افراد با يكديگر برخورد كرده و يك مركب شده اند و يك ميدان انرژي متكيف به ي

نتيجه شده كه از اين به بعد قدرت افراد قدرت اجتماعي است نه قدرت فردي اما نه اينكه در شرائط جامعه 
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ظهور يابد و قدرت مربوط به فرد باشد قدرت از آن فرد نيست، قدرت اجتماعي افراد مستقل از جامعه نيست و 

 وجود جامعه هم مستقل از افراد نيست.
كند آيا اين كيف تعلق جريان دارد يانه؟ قطعاً دارد ولي  كه اين قدرت جديد كه رشد ميحاال سوال اين است 

شود چون هم اين نظام داراي تعلق است و هم داراي قابليت يعني  اينجا ديگر پرستش اجتماعي ناميده مي
 فاعليت تبعي و هم داراي فاعليت تصرفي است و نظام فاعليت داراي فاعليت تصرفي است.

 تيار در جامعه به صورت نظام اختيار است نه اختاير فرديـ اخ٧
گويند اگر جامعه داريم آيا جامعه داري اختيار است؟ اختيار دارد ولي به  منشاء نيز همينجاست كه مي

شود؟ بله نظام مورد خطاب واقع  صورت نظام اختيار ست نه اختيار به صورت فردي، آيا محل امر و نهي واقع مي
 ه رهبري نظام كه پرچم در دست اوست و نسبت تاثير اصلي را دارد بعنوان خطاب به او واقعشو، البت مي
كنيد  شود و از اين خطابها بسيار زياد است. در لعن و سالمها شما اشياع و اتباع و غير و ذلك را هم ذكر مي مي

في دارد و اگر نظام باطل چون نظام دارد و نظام فاعليت است، پس انسان از نظر وضعيت فردي اش يك تكالي
باشد مثال در زمان فرعون كه حضرت موسي (ع) بود يا در زمان نمرود كه حضرت ابراهيم خليل الرحمن (ع) 

داده اند ولي يك نظام اجتماعي و يك قدرت و سعه تاثير  حضور داشته اند تكليف خودشان را انجام مي
 ارداجتماعي و نظام فاعليت است كه پرستش اجتماعي هم د

 ـ حاصل تعلقات و فاعليتها در آرايش سازماني يا عصيان اجتماعيست٨
اي  فرستند فاعليتهاي جداگانه بنابراين توجه كرد كه وقتي يك جمعيت ده هزار نفري با هم صلوات مي 

 نيست بلكه اگر اين جمعيت آرايش سازماني پيدا كند و تعلقات در اين كيفيت بچرخد و فاعليتها در آن ارتباط
 عمل كند حاصلش يك نظام خاصي است كه عبادت اجتماعي يا عصيان اجتماعي را به دنبال دارد.

فرق صحبت ما در باب اعتبارات با ديگر صحبتها هم بسيار زياد است. ايجاد و پيدايش يك امر اجتماعي 
ين باب جزء شود و از ا جديد و يك امري كه منشاء پيدايش تعلقات سياسي، فرهنگي و اقتصادي جديد مي

 اركان شناخت شناسي خواهد بود.
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 ـ فرق تكاليف فردي و اجتماعي ٩

حجت االسالم ميرباقري: بر اين اساس ديگر تفكيك وظيفه فردي واجتماعي ديگر معنا ندارد؟ يعني اگر 
 هويت فرد هويت هويت جزء مركب شد تمامي افعال و حاالت و همه خصوصياتش جزء مركب است.

مسلمين حسيني: جز مركب است اگر براي فرد فاعليت تبعي نسبت به نظام قائل باشيد حجت االسالم وال
كه تنهايي اگر چه  اي كه همه كافر هستند يك نفر تنها باشد مثل جناب ابراهيم (ع) ولي اگر در يك جامعه

گيرد  ر شكل ميقدرت ندارد نمرود را در آتش بياندازد و مردم تابع او نيتسند، تمايالت اجتماعي حول يك محو
ولي اين با آنها تركيب نشده است چون واليت اين ولي را قبول ندارد، سعه قدرت اجتماعي او بسيار محدود 

شود وجود  است. اين با نظام فاعليت اجتماعي تركيب نشده است يك نوع از تركيب كه در نظام تكوين بيان مي
د و از شهر بيرن برود و از امكانات شهري استفاده نكند. دارد ولي حضرت ابراهيم (ع) حاضر است آنها را رها كن

شود ولي به هر  پرستند او هم حاضر است آنها را رها كند، سعه قدرت او محدود مي حاال كه آنها خدا را نمي
 تواند خودش را از اين جامعه خارج كند. حال مي

م توجه كنيم كه آثار تهذيبي قيام اگر رشد و سعه قدرت ابتدا در جامعه هست بايد براي مسئله تهذيب ه
 براي جامعه عدل بيشتر است و آثار بدن در نظام جامعه عدل و مقابله با نظام كفر بيشتر است ولياگر ممكن

كنيد ولي فعالً از اين نعمت محروم هستيد.  نبود مثالً جبهه جنگ فعال وجود ندارد خوب يك كار دير مي
دهد  انجام داد، گاهي يك نفر مثالً يك بسيجي به آمريكا اعالن جنگ ميتوان  كارهاي اجتماعي راتنهايي نمي

ولي ان غير از اعالن جنگ كردن ولي مسلمين است، البته ممكن است واقعاً يك نفر برود و مواد منفجره تهيه 
اين عمل كند و به آنها حمله كند ولي اين اثر چنداني ندارد و مانند يك حادثه كوچك است اما اگر نظام واليت 

آن جوان راتأييد كند يا به نحوي زمينه سازي كند كه ان كار ادامه يابد تا ديگر يك كار فردي وجداني از نظام 
فرمايد ان تقوموا هللا مثناي وفرادي قيام براي خدا را دو نفري يا نتهايي انجام  نباشد آثارش بيشتر است قرآن مي

 صل است نه برديه شدن از واليت.دهيد. اينكه اصال واليت در توسعه و جامعه ا
 ـ عبادت فردي بدون پذيرش واليت مقبول نيست ١٠
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در يك مراتبي كه ظاهراً اين جزء ضروريات شيعه است كه عبادت فردي بدون پذيرش واليت معصومين  

ه قبول نيست حج و جهاد و نماز و روز قبول نيست، اما در مراتب ديگرش هم واليت اجتماعي از شئون تولي ب
اي اين را قبول نكنند اين بحث مقدمه اين است كه بگوئيم از استدالل و برهان  واليت ائمه است هرچند عده

خود مجموعه و  كنيم زيرا ادبيات ابزار مفاهمه و ابزار ارتباط درباره گرفته تا ادبيات كه حتماً ادبياترا هم ذكر مي
 ني مجموعه بهم به وسيله كلمات است.بعد درباره مفاهمه مجموعه است يعني يك نحوه ربط ذه

 پاورقي:
 ـ جمع بندي بحث اعتبار بر اسا نظريه مرحوم عالمه طباطبائي و جناب آقاي مصباح

كنم. در ارتكازات موجود جامعه دو  حجت االسالم ميرباقري: يك جمع بندي از بحث اعتباريات عرض مي 
دانيم مانند  عني آن مفاهيمي كه آنها را اعبتباري مينظريه پيرامون اعتبار هست، اول درباره خود مفاهيم ي

حسن وقبح، بايد و نبايد، ملكيت و زوجيت و امثال اينها ايا اينها سنخ جديدي از مفاهيم هستند كه سنخاً با 
 كند فرق دارند يا از سنخ همانها هستند؟  مفاهيم كه حكايت از واقعيتها مي

مفهوم نيست و همان مفاهميم واقعيه است يعني جنبه حكايت از گويند سنخ جديد از  بعضي از بزرگان مي
گويند  يك واقعيتي دارند و خود اين مفهوم يك مفهوم واقعي است نكته دوم اينكه چرا به اين مفهوم واقعي مي

اعتباري است؟ در اينجا هم آنها معتقدند مفهومي كه مطلقا اعتباري باشد و جود ندارد و مفهوم حتماً بايد از 
يك مصداق حقيقي اخذ شده بود پس معناي اعتبار در همه اين موارد يك جامعه دارد و آن اين است كه يك 
مفهوم واقعي كه يك مصداق حقيقي دارد در يك موردي كه مصداق ندارد فرض شود، مثالً ملكيتي كه يك فرد 

ه اين شيي حقيقي اعتبار حقيقي نسبت به قوايش دارد را در موردي كه اين ارتباط حقيقي نيست، نسبت ب
 چه اين سلطه حقيقي نيست. كنيم اگر مي

ما به ازاء حقيقي داشته و  بنابراين سنخ مفاهيم همگي مفهوم حقيقي هستند و درجاي خود فرد حقيقي
شود،  نسبت ب آن جنبه حكايت دارند، ولي همين مفهوم در يك مواردي كه مصداق حقيقي ندارد فرض مي

گويند كه مفهوم حقيقي است كه از نوع ضرورت بالغير يا بالقياس  نبايد نيز همين را مي بايد و بعد در خصوص
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كنيم  شود و حكايت واقعي اش هم از اوست منتهي ما در مواردي اين را اعتبار مي كه حقيقي است، انتزاع مي

 كنيم. يعني در آنجايي كه مصداق حقيقي ندارد فرض مي
كنند كه اشتياقي  مي مكانيزم تحققش در فعل انسان را اين گونه تشريحاين اصل مفهوم بايد بود، امام 

شود يعني مكانيزم اعمالش در انسان از طريق ذهن ماست يعني اتبدأً تصور و تصديق به فائده و  حاصل مي
 شود. بعد ازآن فرمايش عالمه طباطبايي اين است كه در اينجا يك شود، آنگاه اين شوق موكد مي شوقي پيدا مي

گيرد كه اعتبار عبارت از اين است كه يك مصداق براي آن مفهوم حقيقي نسبت به خصوص  اعتباري صورت مي
 يابد. كنيم، بعد تحقق مي كنيم، يك ضرورت بالغير از ناحيه اين فاعل برايش فرض مي اين فعل فرض مي

غايتي را  كنيم اين است كه مياعتبار، معناي اين كه تصور و تصديق به فائده  طبيعتاً در رتبه قبل از اين
كنيم كه اين ابتدا مالحظه يك ضرورت بالقياس  كنيم بعد تناسب اين فعل به آن فاعل را مالحظه مي لحاظ مي

است كه اعتبار هم نيست بلكه ضرورت بالقياس حقيقي بين اين فعل و آن غايت مطلوب است كه اين به معناي 
 كنيم.  ضرورت بالقياس را ادراك ميتصديق به فائده در وجود ماست يعني يك 

معناي تصديق به فاعلي چيزي جز ادراك يك ضرورت بالقياس بين فعل و مقصد نيست بعد از مالحظه اين 
فرمايند حاال بايد يك ضرورت بالغير اعتبار كنيم يعني يك ضرورت بالغير كه در سائر  ضرورت بالقياس، مي

اين در اين مورد كه مصداق حقيقي ندارد اعتبار كنيم و بگوئيم االن  موارد مصداق حقيقي دارد االن بايد براي
اين ضرورت دارد و بايد اين آب خوردن باشد، ضرورت بالغيرش هم متكي به خود اين فاعل است آنگاه بعد از 

انيزم شود. اما بعضي از بزرگان ديگر اين ضرورت بالغير را الزم ندانستند و فرموده ان مك اعتبار فعل صادر مي
شود يعين مالحظه ضرورت بالقياس بين يك فعل و يك فاعل و  اعمالش همان است و از طريق ذهن اعمال مي

 يك غايت است.
شود و ديگر الزم نيست كه  هرگاه اين ضرورت بالقياس محقق شد از طريق اشتياق به آن غايت جاي مي

قي است بين اين فعل وغايت مطلوب اعتبار جديد صورت بگيرد. يك ضرورت بالقياس كه يك ضرورت حقي
شود و احتياج به اعتبار جديد ندارد. آن غايت مطلوب هم  شود و بعد از اين مالحظه فعل جاري مي مالحظه مي
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در يك تفسير كلي ميل به كمال است، بنابراين تحقق مصداقي ميل به كمال كه كمال چيست به يك مكانيزم 

شو كه پس از تعريف، اشتياق به آن  ز طريق تعاريف آن كمال تعريف ميذهني احتايج دارد يعني ابتدا بايد ا
شود و پس از  گيرد پس از اين تعلق ضرورت بالقياس بين اين و آن مالحظه مي كمال به اين غايت تعلق مي

 شود. مالحظه شدن جاري شده و فعل محقق مي
غايت خارج از حركت فرض  آيد اشكال اصلي اين مطلب آن استك ه چون براي حركت يك به نظر مي

كنند درهردو صورت اين اشكال هست كه اشتياق به چيست و تصديق به فا ئده به چه معناست؟ به تعبير  نمي
ديگر تصديق كردن فائدهدو فائده يعني چه؟ اگر غايت مطلوبي خارج از حركت فرض نكنيم تصديق به فائده بي 

اشتياق احتياج به طرف خارج از خودش دارد و اگر ما بخواهيم شود چون  شود، اشتياق نيز بي معنا مي معنا مي
اين اشتياق را به طرف صورت ذهني تفسير كنيم و بگوئيم اشتياق به صورت ذهني تعلق ميگيرد اين در واقع 

شود و ارتباط مكاني هم كه حركت زا نيست، طرف تعلق با شيي ربط ماني پيدا  تبديل به يك ارتباط مكاني مي
گويند طرف اشتياق كمال است  كنند و مي البته در بعضي از فرمايشات دو طرف براي اشتياق تصوير ميكند.  مي

گويند مصداقش را ذهن تعيين  دانند بلكه مي انسان طالب كما لخود است. اين كمال را يك امر ذهني نمي
ن بعنوان مراءت كمال است شود، اي كند و به واسطه اشتياق به كمال اشتياق به اين مصداق ذهني پيدا مي مي

كه باز همين سوال در آنجا مطرح است كه در هر صورت چه يك اشتياق باشد و آن اشتياق به همين سوال در 
آن جا مطرح است كه در هر صورت چه يك اشتياق باشد و آن اشتياق به كمال صورت ذهني و از طريق 

مال است كه بعد از طريق مكانيمز ذهني اعمال صورت ذهني اشتياق به خارج باشد، چه بگوئيم اشتياق ب ك
شود يا اشتياق به صورت ذهني است بدون اينكه  شو، هر يك از اين دو كه از طريق صورت ذهني اعمال مي مي

اشتياق به كمال جداي از آن وجود داشته باشد، اين اشكال را دارد كه اين تعلق تعلق مكاني است و مفسر 
 حركت.

كه خود پيدايش ادراك و تصور و تصديق به فائده تفسير پذير نيست مگر جبراً يعني سوال ديگر اين است 
ها را فعل بداني خود تحقق اين افعال تفسير پذير نيست كه آيا اينها با همين مكانيزم محقق  اگر بخواهيم اين
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رود يا  ه فائده ميشود و بعد انسان دنبال تصور تصديق ب شوند يعني يك تصور و تصديق به فائده پيدا مي مي

اي هم كه  اينكه يك مكانيزم جبري دارند؟ ظاهراً اين مكانيزم راجع به خود ادراك قابل اعمال نيست، نكته
كند.در واقع اشكال جبر از  كنيم باز مشكلي را حل نمي فرمايند كه يك فرمان صادر مي عالمه طباطبائي مي
شود ثانيا به دنبال جبري  و اين مكانيز در آن پياده نمي شود آيد و اوال ادراك جبري مي ادراك روي فعل مي

 شود. شود وشوق به فائده و تصمي و در نهايت حاصل مي شدن ادراك، فعل هم جبري مي
فرمايند بايد يك فرماني صادر  ظاهراً مرحوم عالمه طباطبائي براي اينكه اين مسئله را در فعل حل كند مي

گيرد،  كند و اين فعل را انجام دهد و اگر اين اعتبار را نكند فعل انجام نمي شود و خود فاعل بايد يك اعتباري
شود يا نه؟ ثانيا اعتبار بايد چه  كه به اين دو اشكال وارد است يكي اينكه اين بايد تحت قانون عليت حاصل مي

و بازهم فعل شود  ربطي به اعتبار صدور دارد، ممن اگر بايد را اعتبار كنم ضرورت خارجي كه درست نمي
كند، حتميت فعل را بايد با مكانيزم عليت تمام كنيم، يعني اگر غرض اين است كه  حتميت پيدا نمي

شود پس خود اين اعتبار ضروري و  خواهند اختيار را روي فعل بياورند به صرف يك اعتبار چيزي حل نمي مي
اگر هم اعتبار كنيم صدور فعل را تمام  شود، عالوه بر اين رابطه اين اعتبار با فعل چيست، تابع عليت مي

شود، يعني بعد از اعتبار و قبل از آن علي السويه است و ايشان  كند كه چرا اين فعل بعد از عتبار صادر مي نمي
تمام  كند، آنها بايد ضرورت را با نظام علي و معلولي فقط يك چزي را اضافه كردها ند كه ضرورتي را تمام نمي

دارند كه بعد از اعتبار هم چيزي  ذكر كنند چه نكنند يا ضرورت را در فعل اختياري بر مي كنند چه بايد را
كنند يا نه،اگر فاعليت و اختيار وارد شود  تغيير نكرده و صدور فعل علي السويه است. يعني يا فاعليت را تمام مي

ين اعتبار يك عنصري ضروري است بعد از اعتبار هم نبايد فعل ضروري شود و اگر مكانيزم ضروري وارد نشود ا
و لزومي به آن نيست، مگر اينكه بگويند جبري است و ما تحلي كرده ايم و ديده ايم اين عنصري جبري هم باز 

 تواند عوض كنند.  هست ولي مكانيزم را نمي
غايت  شود چون توانند غايت خواهي را تفسير كنند و حركت واقع نمي پس اشكال آنها اين است كه اوال نمي

شود، حركت  خارجي وجود ندارد. دوم اينكه حتي اگر بپذيريم كه منهاي غايت خارجي هم حركت واقع مي
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فرمائيد كه در رتبه قبل از تحقق تمثالت فاعليت  جبري خواهد بود. حضرت عالي هم يك مكانيزم ديگري مي

يار است. وقتي فاعليت محقق است و اين فاعليت در همه مراحل مستمر است و اين درهمه مراحل مفسر اخت
فرمائيد تعلق به تناسبات غايت پيدا  آيد، در نظام ياقبل از آن مي ها به دنبال آن مي شد نظام تمثل و نظام انيزه

صورت معين و باالختيار معين نشده  شود يعني وقتي اختيار حاصل شد، قبل از اختيار كه چون غايت به مي
ه خودغايت دارد تناسبات هم ابهام دارد و بعد از اينكه معين شد تناسباتش هم هنوز ابهام دارد، همان ابهامي ك

كد و ظاهراً مرحله اعتبار هم همين است يعني تعلق به  فمرائيد تعلق كيفيت خاصي پيدا مي شود. مي معين مي
 شود. مناسبات پيدا مي

 ـ مفهوم اعتبار بر اساس نظر عالمه پيدايش يك امر جديد در صورت است؟١
كنيم، فاعليت شما در  گوئيد فرض مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: و قدرت ايجاد هم دارد وقتي مي

آيد،  مقدمات فرض و تبدل است، نهايت در نظام فاعليت است و ايجاد دفعي نمي رتبه ابداع احتمال مشغول
 .بلكه ايجاد تدريجي است تا وقتي كه فرضيه خاصي كه نسبت بين وضع و مقصد هست

گذاريد، يعني در ميداني كه  به فائه و امثال اين مي فرضيه است كه مناسبات رامي بيند و اسم آن را تصديق
كند و همه صحبت همين است.وقتي ايجاد كرد معنايش اين است كه قانون ايجاد  قدرت عملكر دارد ايجاد مي

نين است. اگر فرضه و طرح مثالً طرح كن است، نه فقط قانون ارتباط بين انسانها با هم كه در اشياء هم چ
شود معنايش اين است كه يك مرتبه ايجاد شده است. مهم اين است كه انتزاع از آنچه  هواپيما سازي ارائهه مي

گويد  كه هست اگر براي آنچه كه نيست، تبديل بشود پيدايش يك امر جديد رد صورت است، شما يك وقت مي
 كنم و هر چند هم آن را تجزيه كنيد ولي بازهمان كنم انتزاع مي ميعين همان صورت را كه عكس برداري 

گوئيد آن را تغيير داده م و يك مصنوع جديد آورده ام هرچند كه مونتاژ كرده باشد و فقط  است، يك وقت مي
صورت آن جديد باشد. مثال اين استكان را بلند كرده و اينجا گذاشته و صورت جديد حاصل شده است، كيف 

 غير از انتزاع است. جديد



 ····························································································  ١٣٣ 
گوئيم يعني انشاء يعني حركت  در انتزاع رشد نيست. همان وضعيت مكاني سابق است. اين چيزي را كه مي

يعني زمان در آن هست و يكي از فرقهاي مهم اين است كه در ايجاد كيفيات فاعليت و مناسبات اصل است و 
 بعد هم ايجاد و تصرف در نظام است.

در اعتباريات همه آن اعتباري نيست، مگر چه كسي گفته كه همه اش اعتباري است، فرمائيد  اينكه مي
فر مائيد معناي ملكيت و سلطه در تصرف در بين من و دست من هست و هر وقت بخواهم دستم را باال  مي
توانند  نميآورم. اگر اين سلطه حقيقي باشد و با مرض از بين نرود چون اقاين جزء بسيط را  برم يا پائين مي مي

توانند تفسير بدهند، اگر با مرض از بين رفت سلطه غير  تفسير كنند و از مرك داراي حركت و زمان نمي
ريد و در باب چيزي كه سلطه  از اينجا مي سلطه را لرزد، حاال اين دست بدون اختيار مي شود و مي حقيقي

 كنيم. ندارد، فرض مي
آيا اين نفس استعمال معناي جديد است ولو در اينجا چيزي به  كنم محل كالم ما اين بود كه من عرض مي 

گوئيد از آنجا انتزاع كردم و به اينجا منتقل  باطن حتما توليد شده است اينكه مي ظاهر توليد نشده است ولي در
خواهيد در يك جايگاه ديكر بكار ببريد و استعمال غير  كردم يعني جايگاهش را عوض كرديد، حاال كه مي

گوئيد اين  گوئيد عمل استعمال حقيقت دار ولكن محكي آن حقيقت ندارد گاهي هم مي قي كنيد، گاهي ميحقي
شود و خود اين كار شما ايجادي حقيقي است يعني مشابه آن ارتباط در يك رتبه به فاعليت  محكي ايجاد مي

كنم  داشته باشد من عرض ميشود هرچند كه رتبه آن عالم خيال باشد و تا تحقق خيلي فاصله  شما ايجاد مي
بستگي به اين دارد كه فاعليت شما تا كجا نافذ باشد، اگر فاعليت شما نافذ باشد در موضع خودش در تركيب 

اي كه نزد خودتان محترم است مطلبي را ايجاد كرده ايد و مه  كند و اگر نافذ نباشد در مرتبه خارجيهم نفوذ مي
چيزي غير از چيزهاي قبل پيدا شد يا نه؟ اگر چيزي زائد بر چيزهاي  اين است كه رشد و حركتي واقع شد و

شود نه فاعليت بر طبق قانون واقع  قبل پيدا شده باشد، صحيح است كه بگوئيد قانون به فاعليت پيدا مي
 شود. مي
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ي فرمائيد فاعليت وقت  كنيد مي حجت االسالم ميرباقري: حضرت عالي وقتي فاعليت و اختيار را وارد مي

در رتبه  شود عرض ما اين است كه رتبه اعتباريات و قانون خواهد اعمال شود از طريق حساسيتها اعمال مي مي
 تمثالت است يا تعلقات و حساسيت؟

 گردد ـ بر اسا نظام واليت جايگاه اعتبار از نظام تثمل آغاز مي٢
در رتبه تمثل است. ابزار حجت االسالم والمسلمين حسيني: طريق جريان تعلق و حساسيت است يعني  

خواهيد درست كنيد كه از جمله اينها امور سياسي، فرهنگي و اقتصادي است رتبه اولشس  تصرفي كه شما مي
كنيد، يعني اول بايد كيفيت را درست كنيدو پشت سر اينها  اين است كه طريق براي جريان تعلق درست مي

هم هست كيفيت آن براي شما مدرك است. فرض فاعليت  كارهاي ديگر را انجام دهيد. اين تعلق هست متكيف
 صرف نيست شما ادراكي ازفاعليت صرف نداريد. 

شود بعد از اينكه باالجمال معين شد  شود هدف غائي شما معين مي اول تعلق و فاعليت است كه تركيب مي
نه دست شما، قبل از گيرد اسم تصرفي آن هم دست موالست  با امداد موال، حساسيتها شما حول آن شكل مي

تعين هدف صورت دست شما نيست، تعلق و فاعليت بدون صورت است و هدف هم هست ولي صورت نارد، 
صورت از عالم مثال به بعد است حالت غير از صورت است، حالت هم بعد از اسم تصرفي موالست و بعد از اينكه 

پيدا شده كه در اين طلب باالجمال شما با همه تعلق شما با فاعليتتان جهت گيري كرد آنگاه طلب باالجمالي 
شود و بعد تصرف در نظام  جا قطع مي اشياء در فاعليت تبعي مشترك هستيد نهايت فاعليت تبعي اشياء همين

توانيد آن را عوض كنيد ومثل فاعليت اين تلف نيست  كند ولي فاعليت شما استمرار دارد و مرتب مي عالم نمي
آيد كه در آنجا به نظام  ت حول آن قرار گرفت در نظام تكيف و تبدل و تمثل ميبعد هم كه نظام حساسي
عوض  كنيد و قدرت تجديد نظر در همه كارهايتان داريد يعني موضع گيري را كه فاعليت موال برخورد مي

شود. فقط فرقش اين است كه آقايان تصورات شما را تا  كنيد آن طرف عوض مي كنيد و تصحيح خطا مي مي
شود شما يك مقدماتي را تمام م يكنيد كه  برند و ديگرشبهه جبر تمام مي خرين مراتب زير بليط ذات ميآ

 گذاريم.  ابتدائا علم ساز نيست ولي در اينجا پايه براي ذات يم ذاريم و پايه باالتري هم براي تحول ذات مي
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و فاعليت و تعلق باالجمال در آنجا گوئيم تعلق بدن فاعليت و فاعليت بدون تعلق ممكن نيست  آنجا كه مي

شود كه اين ازقبيل طلب اشياء است بعد حول اين از طرف موال  حضور دارد و طلب باالجمال برايش حاصل مي
شود، نظام حساسيت درست  شود البته نه حول خود اين بلكه متناسب با ين و مشيت هم حفظ مي امداد مي

گيرد، اينجا مختار  يد حاال در مرتبه تبدل برابر با سخن موال قرار ميآ شود و سراغ تبدل و تكيف و تمثل مي مي
است چون او با فاعليت كار كرده و فاعليتش هم استمرار دارد، امام اگر مقدمات آن را ذات بدانيد و ذاتش بگونه 

ل در مراتب است كه نسازد يك فاعليتي را از او ديگري باشد ـ اينجا ذاتش يا مقضتي است كه بسازد يا مقتضي
كند يا قبول  مختلف آورديم تا بتوانيم بگوئيم اين جادر مرتبه اتمام حجت و تمثل اين با تصرف موال مقابله مي

كنيم مسئله  كند. مهم اين است كه اين تبدل و تكيف و تمثلي را كه عرض مي كن و اين امتما حجت مي مي
 كه اين بر مفاهيم حقيقي حكومت دارد.بايد و نبايد در اين همان مسئله ايجاد و فاعليت است 

شود ابتدا از اعتباريات آغاز  حجت االسالم ميرباقري: يعني در مرحله فاعليت خودش كه از ذهن آغاز مي
كند و كيف پرستش ابتدا فرض را كه  شود. حجت االسالم والمسلمين حسيني: كه كيف پرستش را معين مي مي

كند،يعني آنه هم  عالي آن كه پرستش اجتماعي است معين مي مرحله نازله كيف پرستش است تا مرحله
 فرضيات اجتماعي كه طريق براي وقوع يك جامعه و تغيير و تبديل اجتماعي و باال رفتن قدرت اجتماعي است. 

كند چون راه تصرف بسته شده  كنيم باز تمام نمي گويند بايد را جعل و اعتبار مي برادر نجابت اين كه مي
 است.

االسالم والمسلمين حسيني: نهايت اينكه ما مرتبه ذهني پرستش داريم مرتبه عيني و خارجي اش حجت 
 هم داريم.

 شود؟ برادر نجابت: دنبال رابط آن نيستيم كه اين تصورات ذهني چگونه محور عمل مي
 د.كند كه قابل جريان در خارج دار حجت االسالم والمسلمين حسيني: يعني فاعليت كيفيتي پيدا مي
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 پرستش فردي و اجتماعي

 حجت االسالم ولمسلمين حسيني: اعوذ باهللا بسم اهللا الرحمن الرحيم
در شناخت چه ميزان  پردازيم تا ببينيم دخالت آن حاال از موضع اثباتي به بررسي جامعه و تعريف آن مي

 دهيم. است بحث در باره پرستش فردي و اجتماعي بود و در اين جلسه هم پيرامون همين مطلب توضيح مي
 ١مقدمه

 پرستش
پرستش اين بود كه يك نحوه كشش و تعلق كه غالب بر همه كششها باشد و در شكل گيري تمامي حركات 

ن شخص دل كنده براي رفتن به كربال شده است، اين دل گوئيد فال و رفتار محور قرار گير، يعني وقتي مي
كنده شدن اگر به ميزان ي باشد كه ديگر هيچ چيز با ان مقابله نكد و غير آن را نپذيرد از مرحله دل كندگي 

داند البته صحيح بودن يا غلط  خواهد مكه برود و هيچ چيز را مانع نمي رسد يا مي خارج شده و به پرستش مي
ار بحث ديگري است دل كندگي به اين معنا كه ديگر هيچ چيز در برابر آن محور نباش فقط بودن اين ك

دربرابر حضرت حق جلت عظمته شايسته است و در طريق سير به طرف او و محبت به سوي او محبت نبي 
ورد مثال خ گيرد يعني آنها موضوع در طريق هستند هرچيزي استثنا مي اكرم (ص) و ائمه معصومين (ع) قرار مي

كند يا روزه يا بعضي ديگر از مناسك دين را ترك  انسان مريض است يك كيفيت از عمل را در نماز ترك مي
شود دست از محبت حضرت امير  كند، ولي ممكن نيست در يك جايي قرار گيرد كه بگوئيم ديگر مي مي

 ولي طريق عبادت و متعلق حب هستند.المؤمنين بردارد.آها در طريق موضوعيت دارند البته آنها معبود نيستند 
پرستد حاالي ا  شود. گاهي يك انسان دنيا را مي اگر همه چيز حول آن محور تنظيم شود پرستش ناميده مي

كند كه اين باطل است.  پرستد و بعد همه چيز را حول آن مطلب تنظيم مي مال يا رياست يا شهوتي را مي
كند و همه را حول  بت به معبود است كه از غير او سرپيچي ميبنابراين پرستش يك نحوه خضوع انسان نس

 دهد. محور اوقرار مي
 الف ـ كنه پرستش تقوم به حضرت حق جلت عظمته است
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البته به معبود حقيقي است و به هيچ  در پرستش اصل اول كه تقوم حقيقت پرستش هست، به معبود است

ه حضرت حق جلت عظمته دارد و اصال خلقت تعلق به يك از مراتب و اضافات نيست پس كنه پرستش تقوم ب
او شده است. در بحث تعلق هم مثال زده شد كه اگر آهن را نزديك يك آهن ربا بگذاريد ميدان جاذبه را 

بينيد، حاال آهن ربا را برداريد و بگوئيد اگر نفس ان جاذبه نسبت به يك مقصدي خلق شود تعلق نيز خلق  مي
ديگر پرستش خلق شده و حركت به سوي اوست حاال ممكن است حيواني و پست تر از شده است يا به عبارت 

 حيوان باشد.
تواندرتبه خودش را از حيوانات پائين تر بكشد و اين پرستش هم براي  فاعليت انسان به گونه ايست كه مي

چون ظرفيت وشد ولكن پرستش مثل خوك و سگ پست تر از آن است كه شايسته انسان نيست  خدا واقع مي
 كشد. انسان باالتر است و در نهايت رنج و عذا مي

 ب ـ پرستش دو طرفه نيست
پس تقوم پرستش در نهايت به حضرت حق است و صحيح نيست بگوئيم دو طرف است پرستش است و 
معبود و اضافه ديگري ندارد پرستش و پرستش كننده و پرستش شوند نيست بلكه پرستش است و معبود. اين 

كنيم كه آيا اين تعريف  دهيم و مالحظه مي شود و در اينجا فقط تعريف مي عد به طور مفصلي بررسي ميبحث ب
كنيم اين پرستش كه متقوم به  هماهنگ است يا نه واال اثبات اينها بعد بيان خواهد شد. فعالن عرض مي

 .حضرت حق جلت عظمته هست قوامش به اوست چه در شكل فرد ي و چه در شكل اجتماعي
 ج ـ رشد پرستش

در شكل فردي اش يك حد از رشد ممكن است و يك حد ديگر از رشد منوط به وجود جامعه است، رشد 
خواهد. حتي و جود مبارك نبي اكرم (ص) كه همه  پرستش متقوم به اجتماع است چون وحدت و كثرت مي

با همه انها شريك باشد و همه كائنات به خاطر ايشان خلق شده به لسان همه مخلوقات خدارا پرستش كند و 
خواهد و  خواهد، كثرت ارتباط با خدا را مي پرستد و كثرت را نمي أنها بستر پرستش او باشند البته او خدا را مي
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طفيل كثرت ارتباط او با خداي متعال، كثرت موجودات است و اين مرتبا دائم الترائذ است، صلوات حضرت حق 

 كند. ه پرتو اين رحمت پيدايش همه چيز است و همه شئون رشد ميهم رحمت او بر نبي اكرم است ك
 د ـ مراتب رشد پرستش

 شود پس رشد و كثرت و وحدت در جامعه پيدا مي
 ـ معصومين (ع) ١

وجود نبي اكرم و ائمه طاهرين و انبياء كه شناخت آنها مانند شناخت ما نيست عبادتشان نيز با عبادت ما 
ا مانند ما نيست عبادت آنها نيز با عبادت ما فرق دارد، ما متصرف فيه آنها هستيم و كند، وقتي علم آنه فرق مي

خود آنها مورد تصرف خداي متعال و شخص شخيص و نفس نفيش نبي اكرم هستند. انبياء هم به واسطه 
ن امر گاهي شود البته اسطه در اي تصرفاتي كه از نبي اكرم و ائمه طاهرين صلوات اهللا عليهم به آنها داده مي

گويند انبيا سلف به شفاعت اين اسماء از مشكالت خارج شدند معنايش  مالئكه هستند ولي به هر حال اينكه مي
اين كه عبادتهاي بزرگي واقع شده است بزرگترين عبادت حضرت ابراهيم واقع شده كه گفت يا حميد بحق 

 و با تحقق آن مطلب آتش بر او سرد شد.محمد، يا عالي بحق علي با توسل به انها مطلب مهمي محقق شد 
 علم و عبادت آنها هم به گونه ديگري است

 ـ نواب خاص و عام٢
همچنين كسانيكه جزء واله و نمايندگان براي يك كار مهمي باشند آنها هم يك چنين ارتباطي دارند حاال 

شود بعد درب خانه اش  شتباه مينائب امام زمان (ع) در بيان فقه است مانند شيخ مفيد كه در يك قضيه دچار ا
كنيم همان طو ركه قبال  دهد كه تو فتوا بده ما اصالح مي دهد. حضرت پيغام مي بندد و ديگر فتوي نمي را مي

كنند و اين امر در نواب خاص بيشتر است. قطعاً امام خميني  اصالح كرديم يعني از نائب خودشان نگهداري مي
چطور ممكن است سيد بحر العلوم را حضرت در مقابل چند مخالف ياري  (ره) هم چنين مسائلي داشته اند،

كنند ولي ايشان (حضرت امام ره) را در برابر اين همه كافر ياري نكنند، همينطور اآلن حضرت آيت اهللا 
نيست ايشان مناجات كند و به آقا عرض كند شما كمك كنيد چون  اي كه پرچمدار اسالم هستند ممكن خامنه
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درت خدم در مقابل كفار نايستاده ام و آنها ورا ياري نكنند اگر در نوكري ما كوتاهي نباشد در آقايي من به ق

 آنها كوتاهي نيست و حتما به بهترين شكل ياري خواهند كرد.
بنابراين يك تصرفاتي از ولي مافوق داريم كه برابر آنه يك عبادتها و علمهايي هست كه سنخ آنها از سنخ 

ي طبقه مادون نيست ونسبت به طبق مافوق آنجا هم اجتماعي دارد و عالم ملكوتي هست كه امور اجتماع
گويند نحن اوليائكم في الحيوه الدنيا عالم ملكوت وجود دارد و مالئكه بدون دستور  آيند و مي مالئكه مي

يم كه هيچ گاه قطع آيند كانه يك جامعه تكويني باالتري دار آيند بلكه آنها مامور هستند براي كمك مي نمي
شود، در يك  شود و براي اركان يك چنين ارتباطي هست. براي عموم هم در بعضي از خصوصيات پيدا مي نمي

رسد در مراتب استثنايي هم  شود امداد مي شود اعتمادش قطع مي شكند و مدد مي جاهايي قلب انسان مي
شود آنگاه رحمت الهي شامل او  جا متوجه مي همين طور است. كشتي او در دريا شكسته ناگهان دل او به يك

كند ولي وقتي به خشكي آمد  خواهد شد چون مخلوق خداست و وقتي به طرف خدا آمد خداوند امدادش مي
حالش چگونه است؟ آيا وقتي چشمش به دوستانش افتاد و خانه و زندگي و شهر را ديد باز در حال التهاب 

 كند. است يا ديگر فراموش مي
فردي اين رقمي داريم كه مرتبه كامل آن مال خليفه اهللا و نماينده خداست و واله هاي  ين يك ارتباطبنابرا

 هم به نسبت به همان جامعه الهي تقوم دارند، در واله كفر هم همين طور است آنها هم با شياطين هستند
 الشياطين ليوحون الي اوليائهم.

 ـ افراد معمولي ٣
و امثال ما چگونه هستند؟ افرادي كه مولي عليه و تحت واليت هستند آيا هيچ اما افراد متوسط معمولي 
 گون تصرف و فاعليتي ندارند؟
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چرا پرستش متقوم به كثرت است همانطور كه متقوم به وحدت است يعني در رتبه بعد يك ولي اجتماعي 

اگر اينها در محوري كه او پرستش تواند جامعه اسالم تشكيل دهد مگر اينكه اين فاعليتها همراه اوباشد  نمي
كند و در غير اين صورت  شوند و حتما اين جامعه وجود خارجي پيدا مي كند باشند حول محور او جمع مي مي

 كنم ممكن نيست با اين توضيحاتي كه عرض مي
 ٢مقدمه 

 الف ـ در عبادت تعلق به تبارك و تعالي اصل است
خواند تا مردم به او ا عتماد  ت او براي خدا نيست، او نماز مياگر كسي براي ريا عبادت كند عبادت عباد

كنند و بعد از اين اعتماد يك چيز دنيايي بدست آورد و جلب انظار كند، در اين جا صورت نماز واقع شده است 
يعني وضو گرفته، اذان و اقامه گفته، تكبير و تحميد و ركوع و سجود و شهادت و تسليم داشته كه همه اينها 

گوئيد عبادت واقع نشد چون به قصد قربت نبود، در عبادت تعلق به اصل است.  صورت عبادت است اما شما مي
گوئيد اين كيفيات در يك قصد ديگري حل  كنم همه كيفيات اين كيفيت عبادت بود، شما مي من عرض مي

، سجده او بازي با سجده بود كرد شده بود و متناسب با يك چيز ديگري بود و اين فرد با اين كيفيات بازي مي
كند گاهي روي او به دنياست و سجده  كند گاهي در حال سهو سجده مي گاهي انسان سجده در حال غفلت مي

 كند و در سجده هم فكر دنياست. مي
سجود براي يك دنيايي واقعشده و همه مطالب مقدمه او بوده است. اين سجده يك بازي غير مستقيم و 

ي است كه قلبش براي آن ساجد شده است و تمام حواس و خيالش دنبال آن امر دنيايي تبعي براي آن چيز
آيد، اين بازي با سجده  رفته است. حاال آن يك مقدماتي دارد كه بعضي از مقدمات آن در سجده به يادش مي

باشد كه چه است، اين نماز اگر واقع شود ولكن مشروط به اين باشد كه قدرت باطل حاكم باشد يا بي اعتنا 
شود و  گويند در اينجا بدترين اهانت به خانه خدا مي كنم، مي قدرتي حاكم است. من درمكه هستم وزيارت مي

خواهند بكنند من مشغول كار  گويد هركاري مي كند مي براي اغفال مردم عكس طواف كردن تورا پخش مي
كند  اف تورا از پرستش خدا جلوگيري ميگويند به زور طو خودم هستم آنها هم مشغول كارخودشان باشند مي
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شود ميگويد پرستش را  وليار اين طواف را الن ترك كني پرستش براي خدا وا قع شده و با ياين ظلم مقابله مي

هم نزدين اين فرد حال خودش را  ديگران انجام دهند فعالن يك حال خوبي براي من پيدا شده آن را به
 پرستد. مي

فوان جمال شترهايش را براي سفر مكه به هارون كرايه داده بود، حضرت فمودند در آن روايت شريف ك ص
تو دوست نداري كه هارون زنده باشد و كرايه تورا بدهد؟ عرض كرد بله، فرمودندبه همين اندازه جزء اعوان 

فرمايد  يظلمه هستي، مگر ممكن است كه انسا به وسيله ظلم كردن خدارا عبادت كند، وقتي در اينجا معصوم م
اي پس جزء اعوان ظلمه هستي او گفت براي تجارت و  چون شترهايت را براي سفر حج به ظالم كرايه داده

جنگ كرايه ناده ام بلكه براي زيارت خانه خدا كرايه داده ام، حضرت فرمود چون دوست داري كه او بر گردد و 
 نبايد بقاي ظلم را دوست بداري.شترها را به تو برگرداند جزء اعوان ظلمه هستي، يك لحظه هم 

 ب ـ عبادت قيد نفس ندارد بلكه قيد معبود دارد
كنيم كسانيكه در بالدهايي هستند كه پرچم ظلم وكفر باالي سر آنهاست، دوست ندارند  حاال ما سوال مي

اي اسالم ناامني كه اين پرچم باشد و امنيتي داشته باشند و مثال نماز بخوانند؟ امنيتي كه براي آنها امنيت و بر
باشد اين چه امنيت و عبادت آنها چه عبادتي است؟ مگر اينكه ان شخص نفهمد و قدرت فهم نداشته باشد، اگر 

شود گفت براي اسالم و براي توسعه پرستش خدا امنيت نباشد، اين امنيت  سكي قدرت فهم داشته باشد نمي
د معبود را دارد، اگر قيد من به او زديد ديگر عبادت براي عبادت من باشد عبادت كه قيد من ندارد، عبادت قي

 او نيست عبادت مشروط است يعني عبادت نفس است.
خانه و  كاري داشته باشيم مي گويند يك امنيتي باشد كه بتوانيم درس بخوانيم و چيزي بفهميم يا كسب

ه امام حسين )ع) امنيت نداشت خواستند در مكه امنيت داشته باشند در حاليك اي بسازيم كساني كه مي كاشانه
رود ولي در آنجا هم امنيت ندارد،  كند و به كربال مي آيد حج را تبديل به عمره مي اين چه امنيتي است؟ او مي
برند ممكن است يك انسان مقدسي در مدينه  كنند و با آن كيفيت بطرف شام مي بعد هم آل اهللا را اسير مي
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منيت برقرار است، امنيتي كه براي حقائق عالم ناامني باشد اينكه عبادت براي نشسته باشد و بگويد الحمد اهللا ا

 شود. خدا محقق نمي
 ج ـ در عبادات سه دسته حوائج الزم است
شويم. شما براي هر عبادتي يك شرائط عيني مادي الزم داريد،  حاال از اينجا تدريجا وارد مقدمه دوم مي

ه اين شرائط اقتصادي همان خوراك مسكن، پوسشاك و سائر مايحتاج يعني يك شرائط اقتصادي الزم داريد ك
مادي است، يك حوائج هم در باب ابتالء نسبت به احكام و علم به آنها و يك حوائجي نسبت به حب و بغض 

 كنيم. داريد كه اينها را تك تك بررسي مي
 
 
 ـ اقتصادي١

يم ما در نماز خواندن هيچ گونه حاجت اقتصادي اي نيست كه بگوئ حوائج ما در باب امور اقتصادي به گونه
خوردم يك كار ديگر  تواند امور را جدا جدا بررسي كند و بگويد تا يك ساعت قبل كه غذا مي نداريم، انسان مي

كردم كه آن كار تمام شد. حاال آيا قوه همان غذا در بدن من هست يا نه مورد بحث نيست به حالل بودن يا  مي
خواهيم نماز  نان كاري نداريم آن مطلب گذشت ذبيحه اسالم بود يا نه گذشته و االن ميحالل نبودن آن 

 ها را اين طوري جدا جدا بررسي كرد. توان قضيه بخوانيم، مي
دهد لباس باطل يا غصبي هم بپوشيم اسالم كه  لباس هم اگر هوا خيلي سر باشد قانون رفع حرج اجازه مي

اين هم در اصل موضوع صاله دخالت ندارد، مسكن هم كه الزمه است بيرون از گويد از سرما بميريد. پس  نمي
نشينم و  زنم و همينجا راحت مي زند. اگر رفتن از اينجا عسر داشته باشد يكي يكي قيد مي خانه از سرما يخ مي

در  گويم در نماز من هيچ يك از اينها دخيل نيستند، ممكن است در يك شرائطي اين چنين باشد ولي مي
حركت توسعه چطور؟ يعني اگر بخواهد لباس و غذا بهتر شود و معناي بهتر شدن هم بران صدق كند، بهترين 

 كند. حاال آيا حوائج مادي كه به كار اجتماع و به واليت اجتماعي ربط دارد. الهي اگر با بهتريمادي فرق
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 ـ فرهنگي ٢

توان گفت ما هستيم و كتب ورايات و  نجا هم ميآيا حوائج فرهنگي چنين نيست و ربط ندارد؟ البته در آ
نشينم و به اين كار ندارم كه  روم و در كتابخانه مي مباحثه مطالب آنها و اين ربطي به جامعه ندارد، تنهايي مي

ها در استنباط دخيل نيست بلكه  چون اين اين كتابخانه چگونه تاسيس شده و نظم آن در تحويل كتاب چيست
توانيم وضعيت  جمالت مهم است و زمينه اجتماعي هم اصالً در فكر من دخالت ندارد و ميدقت من روي اين 

شودو به چيزهاي ديگر  روحي و تعلقات خودمان را از جامعه قطع كنيم. اينجا بعضي فرضها براي من محرز مي
 كاري ندارم.

مان فرد يك ساعت پيش شود ايا شما ه در جواب بايد گفت آيا اين احتماالت كه در ذهن شما مطرح مي
گوئيد و زندگي  شنويد و كلماتي را كه مي شود و صداهايي كه مي هستيد، سواالتي كه براي شما مطرح مي

اين  اجتماعي تان در طرح اين احتماالت دخيلي است و جداي محض نيست كه اگر جداي محض باشد سوال
ديگري است. بهرحال اجتماع در فهم ما هم كند كه اينها يك صحبت  است كه چگونه به عينيت ربط پيدا مي

 دخالت دارد و حداقل در توسط فهم مثل توسعه مادي دخيل است.
اگر بگوئيم يك باب توسعه فهم مخصوص جدا شدن از جامعه است يك قسمت آن هست كه نسبت به 

اي داريد و اين  توانيد بگوئيد تزاحم است، امور مبتال به تطبيق به مصداق باشد يك قسمت آن را ديگر نمي
 قسمت آن مربوط به عينيت است.

 ـ سياسي (حب و بغض) ٣
يك قسمت ديگر هم تعلقات است يعني محبت نسبت به جمعي و بغض نسبت به جمع ديگر دشمني اعدا و 

داريد به دليل اينكه است كه در يك  اي را كه دوست مي محبت و اله. اين محبت حتما اجتماعي است، عده
 ك محوري هستند.مسير و حول ي

 ـ پرستش فردي
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حاال اگر بگوئيم پرستش فردي بالمره نداريم، موضوع كالم ما نيست و موارد استثنايي خارج از جامعه حتماً 

شكند شكستن دل در حاالت مختلف  شود، مثل اينكه در كشتي نشسته و قلب او مي پرستش فردي واقع مي
آمدن آن به مرحله تمثل و اينكه از حالت و نظام  چنين است ولكن رشد معرفت و رشد اين پرستش و

حساسيتها پائين بيايد و در عالم مثال به تبدل كشيده شود و ازآن ربطي كه مربوط به نظامي بود كه باالتر از 
آن مربوط به مولي باالتر است يعني مربوط به ولي تكويني ست كه تصرف كند و در شما ايجاد كند، اين مربوط 

شود اگر رشد  آيد معناي رشد در عبادت مالحظه مي سيت بود. پائين تر از آن در نظام تمثل كه ميبه نظام حسا
بخواهد واقع شود گارجزء اركان و عمد نور يا نار باشد عضو جامعه باالتر خودش و متصرف در جامعه پائين تر 

قرار گرفته است پس در رشد  است ولي اگر از افرادي است كه جز اركان نيست حتما حول محور يكي از اينها
 طاعت حتما حول مور واليت است

 پرستش اجتماعي
حاال اگر رشد طاعت و معرفت حول محور واليت واقع شد وضع جامعه چگونه خواهد بود پرستش هايي كه 

كند منوط به جامعه است تاثير عيني و محبت آن هم منوط به جامعه و حول عمل  از نظر فهم رشد پيدا مي
شود همانطور كه خودش  است و يك تعاون عمومي است كه جايگاه هريك به كل مجموعخه تعريف ميجامعه 

هم در رشد متقوم به مجموعه و مجموعه هم متقوم به آن است و رشد به گونه ايست كه راه فراري از آن نيست 
نابراين عبادت پرستش ذاتي اين ع الم است و رشد و حدت و كثرت ذاتي است چه بخواهيد يا نخواهيد ب

شود و يا به ائمه و نظام  اجتماعي ضرورتا براي همه وجود دارد.البته اركان هم يا به شياطين و ابليس منتهي مي
 جامعه باالتر.

خوانيد اما فقط نماز نيست كسب و كار  گيرد؟ در اينجا شما نمز مي خوب در جامعه چه كارهايي انجام مي
ه مناسبت با نماز ندارد، اكل مال به صورت صحيح داريد كه مناسب با نماز كنيد اكل مال به باطل داريد ك مي

 است.
 قيد قصد قربت در عبادات كافي نيست بلكه تناسب و عدم تناسب به عبادات الزم است
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مناسب يا نامناسب را مورد دقت قرار دهيم،اما هاي  پس اگر پرستش محور قرار بگيرد و بخواهيم رفتار

توانيد  قط عبادات كه قصد قربت در آنه شرط است، نيست بلكه مقدماتي هم كه احياناً ميرفتارهاي مناسب ف
گوئيد كيفيت آن به شكل خصا باشد اين كيفيت رياست و با  ها شرط نيست باز مي بگوئيد قصد قربت در آن

سبت با نماز نماز مناسبت ندارد، اين كيفيت سرقت است و با نماز مناسب نيست، اين كيفيت بيع است و منا
 دارد يعني در اعمالي هم كه قصد قربت الزم ندارد تناسب و عدم تناسب به عبادات الزم است. 

ها همه اعمالشان ورد  رويم. خود آن اعمال در پرورش شما موثر است، بعضي حاال سراغ خود آن اعمال مي
فيت و كميت و خصوصيت آن مقيد توان آن را بقصد قربت انجام داد، كه در اين صورت كي واحد است يعني مي

خواهم همه كارهايم بقصد قربت باشد، همكاري اجتماي بايد بقصد قربت باشد چه  شود، خوب حاال من مي مي
توانيد به  در معنا و چه در سياسيتها اينها يا در تقويت ولي عادل است يا در تقويت ولي عادل نيست شما نمي

را عبادت كنيد اال اينكه به دستور ولي عادل باشد. شما برويد در آن چيزي كه تقويت ولي جائز است خدا 
كنيد منشاء غلبه كفر بر يك عده از  دانيد اين فرمولي را كه پيدا مي آمريكا براي كسب يا زندگي ولي مي

 ١خواهيد يك زنجيري براي كفار درست كنيد كه صدها مسلمان را به زنجير بكشند. مسلمين است مي
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ري از كارهاي شما مقدمه عبادت است و سببيت عقليه هم دارد يعني بدون خوراك و لباس بنابراين يك س

توان زندگي كرد و خصوصا در رشد نيازمند جامعه است و كارهاي اجتماعي هم يا عبادت مناسب  و غيره مي
كدام ولي است  رشد است كه بايد ديد به نفع عدم تناسب با واليت هم داراي است يا نا مناسب و اين تناسب يا

 آيا به نفع ولي جائر است يا به نفع ولي عادل.
اي ندارد ور شد آنه  حاال اگر بنا شد به نفع ولي عادل باشد آيا اين كارهاي جامعه هيچ گونه نظم و برنامه

 متقوم به هم نيست؟ چرا حتما به هم مربوط است و متقوم به يك ديگر هستند.
 فعاليتهاي اجتماعي

ها حول يك محور قرار  وم شد كه كارهاي متقوم به يكديگر كه بايد گفت همكاري، اين همكاريتا اينجا معل
شود و يا  شود و به وسيله اين كار اجتماعي يا پرستش خداي متعال تسهيل مي گيرد و كار اجتماعي مي مي

عبادتي كه در  توان اسم آ، را پرستش اجتماعي گذاشت؟ اين پرستش دنيا، اگر پرستش خداوند بود آيا مي
گيردو اين جهاد با موال و انفس آيا الهي نيست؟ ان كسي كه ديده بان  جهت توسعه قدرت خداوند انجام مي

است يا پشت دستگاه پدافند هوايي نشسته و يك منطقه را براي جلوگيري از نفوذ هواپيماي دشمن تحت 
دهد  كند و فرمان مي ه خودش شليك نميدهد آيا در صف مقدم جبهه نيست، آن ديده باني ك پوشش قرار مي

كند آيا در حال عبادت نيست؟ حتما در حال عبادت است. يك  تا ديگري گلوله را ازجاي ديگري شليك مي
كسي را كه ديده بان گذاشته اند يك نفر ديگربايد توپ را شليك كند و هر يك كه تخلف كنند وضع لشكر بهم 

اهده اينها فردي نيست قصد قربت كه حتما هست اينكه ركن د رصاله هم ريزد و اينها هم باي كار كنند مج مي
هست ولي اگر قصد قربت باشد اما لشكر نباشد، مثال االن شما برويد ديده باني كنيد اين غير از گفتن 

 است. تسبيحات اربعه و صلوات
 ـ فعاليتيهاي اجتماعي بدون لحاظ قيد زماني و مكاني لغو است١
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واحد نظامي و بر اسا يك نقشه جنگي كه يك ارتفاعي را براي ديده باني شما معين  ديده باني دريك 
گويند آقا  كنند، شما بگوئيد من خيلي زحمت كشيدم و تمام مدت زمستان در آنجا ديده باني كرده ام، مي مي

فر را گويند خوب اگر جنگ يم شد ما يك ن گويد من گفتم شايد جنگ بشود مي است، مي اصال جنگي نبود
 فرستاديم و اين كار شما لغو بوده است. براي ديده باني به آنجا مي

پس يك كارهايي هست كه ضرورت آن در حين جمعي بودن قابل انكار نيست لغو بودنش هم به صورت 
فردي قابل انكار نيست. يك ديده بان اگر برود روي يك ارتفاع بايستد كه اين ارتفاع هم االن چندين كيلومتر با 

بگويد من خودم در زمان جنگ مامور شدم كه در اينجا ديده باني كنم و حاال هم يم خواهم  مرز فاصله دارد
 گويند موضوع اين وجود ندارد. بروم همانجا ديده باني كنم. مي

 ـ توسعه قدرت قيد فعاليتهاي اجتماعي است٢
وام اين كارهاي به يكدير است چنين حاال اين فقط در ديده باني نيست بلكه در همه كارهاي اجتماعي كه ق

است و در الگوي حكومتي و نظامي تخصيص يم توان ربط اينها را مالحظه كرد و لزومي ندارد كه شخص به 
تنهايي ارتباط اينها را در رشد مشخص كند. موضع ديدن اينها در برنامه و مراحل اآن است. آنجايي كه 

 گويند اينها كارهاي اجتماعي است. توانند توسعه قدرت را محاسبه كنند مي مي
 ـ تعيين كيفيت توسعه قدرت از وظائف ولي اجتماعيست٣
فرمايند: تعميق در باب علم يك واجب است مانند نماز. به اين  اي مي حاال وقتي حضرت آيت اهللا خامنه 

كردند  سخنراي مي اي كه اياشن جوان تر بودند ودر مشهد توان چند رقم برخورد كرد. يكي مثل دوره مطلب مي
ها  توان اين صحبت ايشان را هم از همان نوع صحبت و اين نوع صحبتها هم براي تشويق داشتند حاال مي

حساب كرد. يك وقت هم ممكن است بگوئيد ايشان در صحبتهاي كه مخصوصا اينچند ماه اخير درباب فرهنگ 
زاده خراساني كه دبير سمينار اقتصاد در مشهد  داشته اند يك نقائصي را متذكر شده اد. سال گذشته اقاي واعظ

توانيم به مردم وعده دهيم و شما بايد  كرد كه حضرت آيت اهللا خامنه فرمودند ما تا يك مدتي مي بود نقل مي
فرمايند اينها كارهاي اساسي  اي برسيد تا نسبت به كارهاي ديگري كه مي تالش كنيد كه تا زودتر به يك نتيجه
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بيند بايد همين را مردم بگويد حاال چه مردم  ولي مسلمين در اين امر خودش را محتاج مي است. خوب وقتي

گوش كنند يا نكنند امام (ره)در اتمام حجت هايي كه در باب فرهنگ داشت هرچه دستش به دست كارشناسها 
ستيد اداره كنيد خوا بسته شد و مجبور شد كوتاه بيايد و در حال اضطرار بود و اگر جاي ايشان بوديد و مي

فهميديد، ايشان اتمام حجت فرهنگي كردند ولي اينكه نداي ايشان را پاسخ نداند يك حرف  اضطرار را مي
ديگري است. حاال اگر تعميق علم مثل نماز واجب باشد تشخيص آن به عهده كسي است كه مشرف باشد و 

بادات اجتماعي كه مربوط به معين كردن بفهمند االن ابزار تنظيم به چه چيز احتياج دارد. معين كردن ع
 گيرد. مي كيفيت توسعه قدرت است بوسيله ولي متصرف در جامعه انجام

انشاء اهللا بازهم درباره پرستش اجتماعي و آثار آن در ادراكات و فهم و رشد اثر عيني از ابتداي عالم تمثل 
 كنيم. جتماعي را عرض ميكنيم و آثار فاعليت ولي ا شود صحبت مي كه فاعليت شما اغاز مي
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 جمع بندي اشكاالت بحث اعتبارات از ديدگاه حوزه 

 اعوذ باهللا بسم اهللا الرحمن الرحيم حجت االسالم والمسلمين حسيني:
بحث درباره شناخت و يك قسمت آن كه مربوط به مفاهمه و فعاليت اجتماعي بود و لهذا بحث درباره 

و حقيقت جامعه اصل قرار گرفت و موضوع بحث شد. سپس در همين مقدار كه دخيل در غرض و  اعتباريات
 مراد است به بحث اعتبار و اعتباريات پرداختيم. 

يك نظر اين بود كه اعتباريات ما به ازاء خارجي ندارد هرچند منشاء انتزاع داشته باشد مثل توهمات و 
آيد منشاء انتزاع دارد يعني فرضا اين داستان شما يك  ما ميخياالت وقتي يك داستان خيالي در ذهن ش

ها انتزاعشده است، آنگاه اين انسان در  قهرمان دارد كه قهرمان آن يك انسان است و اين انسان از سائر انسان
يك جنگل رفته و با يك حيوان نبرد كرده است. جنگ و حيوان هم انتزاع از جنگلها و حيوانات است. پس 

 نتزاع دارد به اين معناست.منشاء ا
شود و خارج از عليت نيست و عليت هم جبري است ولكن محكي ندارد، اصال حكايت نيست  جبرا واقع مي

كه محكي داشته باشد. اين در صورتي است كه زمان و مكان و نسبت بين آنها را لحاظ نكنيد و روشن شد كه 
بايد را ندارد و تفسيري كه به بن بست نخورد و درون اشكاالت اين قول زياد است و اين قول قدرت تفسير 

دهد. بحث اين هم تمام شد البته به ميزاني كه در اينجا الزم بود و ممكن است در  متناقض نباشد ارائه نمي
جاي ديگري به صورت مبسوط تر مورد دقت قرار گيرد. جوهره صحبت اين بود كه اگر عشق فعلي در حركت 

دارد بايد فعليت تعلقيه باشد و اين فعليت تعلقيه اقتضا است و لي نه اقتضائي كه از مقصد نياز به معشوق فعلي 
شود حقيقي است و تناسب به نسبت حقيقي هم  جدا ب اشد و هرحكمي كه متناسب با اين اقتضاء جعل مي

 دارد.
 ـ تفسير اعتباريات و جامعه
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كنيد. ما وارد يك مقدماتي شده ايم كه در اين  مي خوب حاال شما چگونه تفسير اعتباريات و جامعه را بيان

مقدمه به پرستش فردي و اجتماعي رسيده ايم و در جلسه قبل هم به اين امر يعني پرستش فردي و اجتماعي 
 اشاره كرده ايم.

 شود ـ حركت در جامعه بدون پرستش واقع نمي١
ون االن اشاره شد كه عشق فعلي نياز دهيم كه به پرستش فردي واجتماعي چكار داريم، چ ابتدا توضيح مي

شود و حتما  به معشوق فعلي دارد يعني حركتهاي جمعي هم كه داراي سازما باشد بدون عشق و تعلق واقع نمي
بايد به طرف مقصدي باشد و اقتضايي داشته باشد. بنابراين همان طور كه در اعتباريات نتوانستند صحبت 

هند و معناي حكايت از واقع را واقعيت مكاني گرفتند نه واقعيتي كه شامل كنندزمان را هم نتوانستند جواب بد
خواهد و اقتضا كيفيت هم بايد به  اي بود كه عشق فعلي معشوق فعلي مي بر زمان و مكان باشد. پايه صحبت هم

 شود و همه معاشقه فعلي و تبرز اشتياق فعلي باشد. خوب اينجا هم حركت جامعه بدون پرستش واقع نمي
 حركتها كيفيت بروز اشتياق عاشق به معشوق حقيقي است.

 ـ كارهاي اجتماعي ٢
بنابراين بحث پرستش يك بحث اصلي در مسئله جامعه و اعتبارات است نه يك بحث فرعي آنگاه پرستش يا 

 كند و از چه جهت لقب اجتماعي؟ فردي است يا اجتماعي، حاال اين از چه جهت لقب فردي پيدا مي
زنيم. به اين تلفن نگاه  گيرد يك مثال مي ود به اصل بحث دربار كارهايي كه در اجتماع انجام ميقبل از ور

مختلفي تشكيل شده است اگر بگوئيم يك نفر همه چيزهاي مربوط به يك قطع از اين هاي  كنيد اين از قطعه
فر بخواهد به تنهايي و كند مثال اين پالستيك شفاف ك جاي ده شماره را دارد، اگر يك ن تلفن را كشف مي

بدون كمك هيچ كس اين قطعه را از نفت درست كند بايد يك عمر را صرف تجزيه و تركيب و كشف فرمولهاي 
كرد. ولي ممكن نبود چون اين فرمولها به فرمولهاي رياضي مربوط بود و احتياج به محاسبه داشت كه  نفت مي

ار كند، تازه بايد ديد ايشان نفت را از كجا به دست اورده و يك ابزار خاص الزم دارد و بايد در رياضيات هم ك
شود ثانياً  تركيب كند، نفت كه جند كيلومنر زير زمين است پس با يك نفر اين امر درست نمي خواهد تجزيه مي
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اي دارد. اگر همه عمرش را  اگر فرض كنيم درست شود اين قطه به تنهايي بدون ساير قطعات ديگر چه فائده

ف اين قطعه كند يك كار بيهود و لغو است و حاصل ندارد مثل همان كسيكه به تنهايي روي يك ارتفاع هم صر
خواهد ديده باني كند كه اين فائده ندارد، حاال اگر هم درست شد و يك تلفن ساته شد و همه  رود و مي مي

ري هم نباشد كه با آن تماس قطعاتش هم كنار يك ديگر گذاشته شد تا زماني كه مركز تلفن نباشد و تلف ديگ
اي دارد همين طور كه اينها به هم متصل هستند واتصال آنها به وسيله كار جمعي حاصل  بگيرد چه فايده

 گوئيد ارتباط نداشته باشد. شود بهره اش ارتباط است. حاال شما مي مي
توسعه و تحرك در تاثير  كنيم اگر ميرد عرض مي در زمان قديم هم تلفن نبود و بدن وجود تلفن انسان نمي

گوئيد تحرك تأثير  شود و وسيله ارتباط الزم دارد، اگر هم مي وئيد بدون تلف حاصل نمي در مقياس فعلي را مي
به اين اندازه نباشد معنايش اين است كه وحدت و كثرت به اين اندازه الزم نيست و شئون مختلف حاصل 

شود اين و حدت و  ممكن نيست و شئون مختلف حاصل نميشود. البته اين وحدت و كثرت در اين حد  نمي
كثرتي كه االن هست چگون است، آيا دعوت به آخرت است يا دعوت به دنياست، يا اصالً كاري به دنيا و آخرت 

گويند اين وسيله آخرت است اما اين ربطي به دنيا ندارد ديگر  كنيد مي ندارد. شما از علما احكام را سوال مي
در چه شرائطي به وجود آمده است و االن تبديل اين مقدمه چه شرايطي است و چگونه تبديل اينكه اين 

 شود، اين جداي ازسائر چيزها نيست. مي
 ـ توسعه تكنيك از تمايالت اجتماعي و ذهني و عيني بريده نيست٣

يك مجموعه به فكري و سياسي و مادي جهان خارج نيست اين در هاي  اگر اين طور باشد كه اين از دستگاه
ها بدون تعلق و بدون عشق مشغول كار هستند؟ آيا  شود آيا ان دستگاه وجود امده و در يك مجموعه تبديل مي

چرهد اصال ربطي به  كن اين كاالها كه مي دهم و عرض مي تمايالت پشت سرآنها نيست؟اين مثال را توسعه مي
ستند و اعتبارات هم جدا هستند، يا اينكه اين كاالها آن چرخش اعتبارات ندارد و هر يك از كاالها جداگانه ه

شوند و دوباره توليد يم شوند يك  كنيد و مستهلك مي خريد و مصرف مي چرخند و شما مي كه در دنيا مي
چرخد كه چرخ چرخش اعتبارات اقتصادي اينهاست يعني همان اسكناسها كه در  چرخي باالي سر اينها مي
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چرخد، پولهاي  ول آمريكاست وشش هزار ميليارد دال آمريكا در بازارهاي دنيا ميآنجا قوي ترين چرخش مال پ

سنگين ديگري هم هست ولي حجم كمي هيچ كدام به اين اندازه نيست در آن مجموعه مجبور هستيد بگوئيد 
وال اين اي كه بوده امريكا تكنولوژي را به نفع خود تمام كرده و پشت سر اينها تكنيك است. حاال س بهر حيله

چرخد و هيچ پتانسيلي پشت سرآنها نيست يا اينكه تعلق اجتماعي انسانها  است كه آيا اين فكر خودش مي
پشت سر اين است؟ حاال آيا غايت اين تعلق خدا و عالم آخرت است و امريكا كشور صالحي است و ادا مه دهند 

توان گفت چه  ت كننده بهدنياست. حاال آيا ميراه انبياء و دعوت كنده به بهشت و جهنم است،يا نه آمريكا دعو
منطقا چه وجدانا و چه حسا رابطه توسعه تنيك از تمايالت اجتماعي و فعاليتهاي ذهني وعيني بريده است؟ 

توان خود را به غفلت زد و ممكن هم است كه انسان در حدي نباشد كه مطلب را بفهمد چون درباره آن  مي
ي نداشته بلكه از مصرف آن دلخوش هم بوده است، يعني يك نفع جزئي آن قدر دقت نكرده و در موردش نگران

 چشمش را پر رده كه آن مضرات كلي را نديده است.
 اصل بحث

 ـ رشد پرستش فردي و اجتماعي درا نسان شناسي
 شود يا نه. آئيم كه فارق پرستش فردي و اجتماعي چيست و آيا در همه اينها واقع مي حاال سراغ اين مي

 ـ پرستش فردي برابر با عجز است١
آيد و يك اثر  قبال گفتيم يك تكيفي داريم كه يك اثر از عالم باال يعني نظام حساسيتها و تحقق اوصاف مي 

درياست ولي اثر اصلي مربوط به تمدن و نظام واليت  دشت آيد اثر خارجي همان اثر كوه هماز خارج مي
اسنان وجود دارد، البته اثرآيات كلمات و اثر نظام والي انبياء هم  اجتماعي است يعني آنچه كه در خارج از

آ]د ولي مهم اين است كه بدانيم ويژگي هر يك از اثراي كه از پائين و از باال ميآيد چيست؟ اثري كه از باال  مي
لب و مشيت آيد از تركيب فاعليت و تعلق بود كه يك وجه الطلب ساخته بودند، و بر اسا نسبت بين وجه الط مي

ايد و تا پايان هم  بالغه حضرت حق نظام حساسيتها درست شد و از آنجا جهت آمد. پس جهت از آن طرف مي
توانيد آن را  بينيد در فاعليتتان نمي عالم تثمل شما با آيات و روايات برخورد يم كنيد و مي ادامه دارد يعني در
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پذيريد يعني تعلق شما به جاي تعلق  ر فاعليت خودتان ميكنيد و فاعليت موال د حل كنيد انگاه اعالم عجز مي

شود، بعد موال آن فاعليت اوليه  به مراتب متعدد غايت تبديل به تعلق به فاعليت موال در فاعليت خودتان مي
كند و پس از آن متناسب با ظرفيتتان قدرت تركيب با كلمه حق خواهيد داشت. پس يك  شما را تصحيح مي

 گذاري فاعليت خود به فاعليت باالتر داريد كه اين فردي است.مرتبه عجز و وا
 ـ پرستش اجتماعي برابر با تصرف در نظام واليت است.٢

و در اينجاست نسبت تاثير فرد باالست و لكن يك نسبت تاثير در خارج داريد كه به نمايندگي از موال 
شويد  در خودتان با نظام فاعليت تركيب مي خواهيد در خودتان و در خارج كار كنيد. در هنگام كار كردن مي

ولي نه فاعليت تكوين كه باالي سرشماست و نسبت به آن قابليت تبعي داريد و كمالتان هم در كمال قابليت و 
كنيد و طرف  شويد يعني اينجا هم بحث مي به موال متمسك مي شويد عجز است... اينجا هم به عجز كشيده مي

شوند و متمسك به لطف حضرت حق  كند و طرفين عاجز مي ما فاعليت ميبحث در مفاهمه نسبت به ش
روند، اينجا هم فعل خارجي داريد كه در نظام فاعليت است  شود و جلو مي شوند تا اين كه مطلب روشن مي مي

ولي فاعليت اجتماعي است، انسانهاي مثل خودتان در مقابل شما هستند اينجا با يك نظام فاعليتي كه روبرو 
كنيد ولي اگر رهبر نباشيد سهم شما سهم اصلي نيست، اگر جامعه رهبري  ستيد در آثار اجتماع تصرف ميه

كسي را بپذيرد سهم او سهم اصلي است يعني جامعه پرستش و تعلقي دارد كه كيفيت بروز پرستش اجتماعي 
 .آورد لكل مأموم امام يتقدي به اش آن را به صورت يك مأموم حول يك امام در مي

بهترين خلق بعد از پيامبر يعني علي (ع) را جامعه نپذيرفت نسبت تاثير پرستش اجتماعي ايشان يك شكل  
كند هرچند موضع  كند و ديگر در آ زمان در شكل امامت و عهده داري كثرت ظهور نمي مي ديگري پيدا

ت اما مردم دنبال ديگران راه او د رآن موقعيت حاكم بر تاريخ است ولي آثار آن در وحله محدود اسهاي  گيري
كنم كه ممكن است وضع جامعه انقدر بد باشد كه  افتادند و آنها بسط يد پيدا كردند. البته در پاورقي عرض مي

امام مجبور بشود در يك وجه كلي كه از دين رو برنگردانند ولو در شكل نفاق هم از انها بپذيرد يعني اين را 



١٦٠  ······························································································································································  
عده شيعيان مخلص پيدا شوند همين قدر كه ظاهر آنها رنگ  در مرتبه بعد يك بستر براي مرتبه بعد بداند كه

 الهي باشد نه بت پرستي به دلي اضطرار بپذيرد. 
خود اينكه مول الموحدين را با آن وضع به طرف مسجد ببرند جرأت مخالفت را از مخالفين حكومت 

بيند زور موال چندين برابر اوست، وقتي  يكند و م گيرد چون هركسي زور خودش را با ايشان مقايسه مي مي
ايد. الزمه اين عمل هم در حقيقت و ظاهر اين  بردند ديگر صداي هيچ مخالفي در نمي اينها حضرت علي را مي

است كه حضرت با اكراه برود نه با اشتياق هم براي اينكه براي بعديها يك رد پائي براي ابطال آن وضع باقي 
حق نبودند و هم براي اينكه رعب اينها فعال كه الزم است باال باشد اين امر را  اينهابگذارد كه آنه بفهمند 

درنهايت تسليم بودن به كلمه توحيد انجام دادند و حكومت در تاريخ دارند و با اين عملشان در تاريخ توسعه 
 دهند هرچند در وحله يك كفر و نفاقي در لباس اسالم مسلط شد. مي

 ماعي به پرستش فرديـ تقوم پرستش اجت٣
شود؟ بله اين  حاال صحبت اين است كه اگر به نيابت از موال تصرف كنيم آيا اين تصرف در كثرت واقع مي

شود و محور آن هم وحدت است. پس عبادت اجتماعي  تصرف در كثرت و براي پيدايش كثرت بيشتر واقع مي
توان  يفيت بايد حتما اجتماعي باشد چون نميما متقوم به عبادت فردي است و عبادت فردي اصل است ولي ك

 كثرت را از كيفي حذف كرد. 
كند  در عبادت كردن حتي اگر گفتن يك سبحان اهللا باشد تقلبي كه در آن هست ان را از وحدت خارج مي

كنيد در همه اين حاالت تغيير هست و ممكن نيست تغيير و رشد در كثرت  كنيد تا تنزيه مي خدار تسبيح مي
محور وحدت تعلق باشد و وقتي سخن از كثرت امد حتما اجتماعي است شما خ ود تكبير و تسبيح را به  حول

وسيل الفاظ و به وسيله روابط مفاهمه و جمع ياد گرفته ايد عبادت شما شرائط تامين سياسي فرهنگي و 
حاال چه در نظام اقتصادي كه مربوط به جمع است و عهده داري شما به هر نسبت كه در جهت جمع باشد 

كنيد يعني تولي به واليت ولي  واليت يك مهره بااليي باشيد چه پائين باشيد تصرفي كه در نظام واليت مي
عادل در پرستش خداي متعال و حتي نماز خواندن و صلوات فرستادن كه البته اين غير از دل شكستن است 
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ستيد كه در اين فاعليتتان يك وزنه را چون دل شكستن همان عجزي است و به نيابت مشغول فعاليت ه

بريد نماز شما هم در ديگران و هم روي خودتان اثر دارد و هم اينكه اين  كنيد و تاثير را باال مي سنگين مي
 كيفيت فعل است كه حتما اجتماعي است.

 ـ عبادت اجتماعي ظهور همان جوهره عبادت فردي است٤
ه بدن يا نسبت به ذهن و قلب ملحق است به فعاليت اجتماعي بنابراين فاعليت و عده داري شما نسبت ب

شود و آن عجز و تمسك شما به موال هم مربوط به فاعليت فردي است... تعلقتان به باالتر عبادت فردي  مي
 تواند ظهور خارجي پيدا كند مگر در عبادت اجتماعي. است كه آن جنوهره نمي

 
 امروز غلط استـ تعريف عبادت فردي در اصطالح ادبيات ٥

دهم اما در عبادت  آيد من در يك جاي خلوت كه باشم عبادت فردي انجام مي هرچند انسان به نظرش مي
خواني و اگر اينها را از گذشته و آينده اش جدا نكني اين تصرف  فردي هم همان چيزهايي را كه بلد هستي مي

اي تا لباسي  .از تلفظ به الفاظ را ياد گرفتهاست در يك وحدت تركيبي است كه گذشته و آينده در اين دخيل
شود تصرفات شما در مادون تصرفات اجتماعي  كه به تن داري و مقدماتي كه اين كيفيت در آن جاري مي

درهمه مراتب است ولي نفس دل شكستگي و عجز و واذاري به خدا فردي است اما هنوز پشت سر اين عبادت 
كنم  روم گناه مي خوانم يا اينكه دلم شكسته و مي شكسته و ديگر نماز نمي توانيد بگوئيد من دلم است شما نمي

گويم نه اين طور نيست گناه با آن عجز تناسب ندارد  گوئيد خوب اين هم براي خدا هست، مي گويم چرا مي مي
 ب باشد اماجريان آن عجز يعني نيابت از موال و فاعليت در نظام واليت بايد با توسعه قدرت نظام واليت متناس

 كند  با اين فعل تو پرستش حيواني و پائين تر از آن درعالم توسعه پيدا مي
 ـ جامعه حاصل وحدت تركيبي پرستش اجتماعي انسانهاست٦

اي كه ريشه  كند با آن طلب الواليه بر اين اساس تمايالت اجتماعي و قابليتها و فاعليتهاي اجتماعي فرق مي
 كنيد. يد حول آن قرار گيرد و بلكه بايد كيفيتي از آن باشد كه در خارج ايجاد ميهمه تمايالت با تمايالت است
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 الف ـ تمدن كنوني تصوير پرستش انسانست

كنند ويك صحبت  بنابراين يك صحبت اين است كه كيفيتهاي خارجي را متناسب با پرستش ايجاد مي
يكند يعني تصرف شما نفس پرستش ديگر اين است كه اصال خود پرستش است كه فعليت و تحقق پيدا م 

گفتيد واگذاري به موالست اينجا هم حاالت روحي تصرف در كثرت است  است مانند حاالت روحي كه مي
وتبلور همان حاالت است بعبارت ديگرعكس پرستش بشر در خارج منعكس شده و تمدن كنوني را نشان 

شود و  ا فاعليت اين و با نظام فاعليت ايجاد ميدهد و اين تصوي رپرستش انسان است البته پرستش دنيا ب مي
نسبت آن هم از مشيت حضرت حق قطع نيست. قبال در نظام فاعليت بيان شد كه نسبت بين سفارش اين و 

 يابد. كند يعني نظام فاعليت توسعه مي مشيت او فاعليتش نفوذ مي
كوچكترين ذره جسم يعني مولكول  گوئيد اگر اجسام را خر كنيم به در اين مثال دقت كنيد چطور شما مي

گوئيد  و مي رسيم ولو اينكه اينها را فرضي خرد كنيد ها مي كنيم به اتمها و هسته رسيم، آن را هم خرد مي مي
خواهم بگويم عين اين  بعد از اين ذرات صغار ميدان انرژي است يعني همان تعلق و جاذبه است. البته من نمي

 صحيح است بلكه مثال بود.
 

 ـ تمايالت، قابليت، فاعليت تصرفي ب 
كيف تعلق شما و نفوذ اراده در نظام واليت است كه كيفيت نظام تمايالت را متبلور كرده و آن هم كيفيت 
مفاهمه و نحوه فهم را متبلور كرده و در مرتبه بعد از آن اسماء تصرفي اجتماعي را درست كرده و بعد ازآن باز 

اده است چيز ديگري غير از آن نيست و حقيقت اين هم جداي از پرستش تصرف كرده و اشياء را كشل د
نيست، متكيف شدن نفس همان پرستش است نهايت پرستش در شكل كثرت، نه اينكه خدا به ويسله اينها 

شود بلكه نفس پرستش اجتماعي خدا يمتعال در شكل اجتماعي اش مساوي با اينهاست يا نفر  پرستيده مي
وشد تكيف به اين كيفيات يعني پرستش مادي و حيواني و فعاليتي كه حيوانات دارند  ميكفس به حضرت حق 

شود عهده داري و فاعليت تصرفي دانرد اگر انسان هم داشته  اگر انسان هم داشته باشد اين صورت ظاهر مي
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ند عهده شو، عهده داري و فاعليت تصرفي نسبت به فاعليت تبعي كه اشياء باش باشد اين صورت ظاهر مي

در فاعليت فردي و عهده داري در فاعليت اجتماعي ايجاد و شركت در گسترش و توسعه نظام واليت  سپاري
االبته اصل حقيقت ايجاد در همه جا به دست حضرت حق است ولي در  است يعني در كيفيت بسط سهم است،

و تشويق و با نگاه پرعزت به يك  كيف ايجاد و كيف پرستش اجتماعي با كليه اعمالتان سهيم هستيد با تجليل
 محصول كفار و به تعريف آنها در ميان مردم.

 ج ـ ارتباط با عالم ماده از طريق جامعه است
بر اين اساس ديگر جامعه نه فقط در رتبه فعليت تعلقيه و اقعيت و حقيقت دارد بلكه در رتبه نظام واليت 

ف اجتماعي، ارتباط با عالم ماده براي شما ممكن نيست بدون تمايالت و پذيرشهاي اجتماعي و فاعليتهي تصر
اي زندگي ك ند كه كاري به جامعه نداشته  اگر تنهايي هم بتواند در يك گوشه يا حداقل توسعه آن محال است

 باشد ولي توسعه تاثير ممكن نيست.
 دـ توسعه تاثير اجتماعي برابر با بستر پرورش است

ش است نسبت به غير اولياء تكويني كه حاكم بر تاريخ هستند براي بقيه از و اين توسعه تاثير هم بستر پرور
يابد و تعلق آنها دررتهب بعد شديدتر شده يا  همين طريق فاعليت اجتماعي است كه بستر تصرف آنها صعه مي

يد شود. به عبارت ديگر همان طور كه غرق شدن در امور مربوط به تهذيب باطني مرتبا صور جد محدود تر مي
 آرود، اين طرف هم توسعه تاثير به عنوان بستر است و قطع نيست. آورد و حاالت لطيفي را مي را در تمثل مي

بندم و كاري ندارم كه كفر  حاال ممكن نيست كه شما بگوئيد در توسعه تاثير اجتماعي، من چشمهايم را مي
گفت به ارج كه رفتم صريحا  رادر عزيزمان ميشود يا اسالم، يا خدايي نخواسته مهره كفار باشم، آن ب تقويت مي

اي اينجا كه مشكالت ايران را حل كني اينجا استاد و آزمايشگاه براي اين كارها نيست ما  به من گفتند اگر آمده
دنبال حل مشكالت خودمان هستيم و مشكل آنها هم خداپرستي شماست كه مانع حركت كفار است و معناي 

به خدا پرستي حمله كنيد و اين سالح را به طرف مسلمانان را نشانه بگيريد اگر حل مشكل آها اين است كه 
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توان  دهيم. البته اگر از طرف مسئولين نظام امر كنند مي اهل اين كار هستي اينجا بمان و مدرك هم به تو مي

 به آنجا رفت ولي اگر غير باشد درست نيست.
كفر و واليت كفر نبت به نظامي كه بستر پرورش عمومي است  توان گفت ما به توسعه تاثير نفوذ حاال آيا مي

 بي تفاوت هستم؟
 ـ علم ارتباط با جهان تابع علم اداره انسانهاست٧

خوريم، ما در يك نظام  كنيم و يك واسطه مي توجه كنيد ما در حقيقت مستقيما روي كره زمين زندگي مي
علم  كن. يك ه زمين است ما با كره زمين را مشخص ميكنيم كه اين نظام اجتماعي رو يكر اجتماعي زندگي مي

اداره بين انسانها و يكعلم ارتباط با جهان داريم كه علم ارتباط شما باجهان جداي از ولي اداره و علم اداره 
شود و براي  كنيد علم شما كه فرد ي حاصل نمي نيست. شما كه به صورت فردي با جهان ارتباط برقرار نمي

يست، علم ارتباط با جهان تابع علم اداره است، اگر اداره استكباري است ارتباط با جهان هم مقاصد فردي ن
اين جداي از اطاعت  توان ارتباط با عالم را الهي كرد استكباري است و با توسعه تاثير اداره و الهي كردن آن مي

 ست.خدا نيست. عبادت فردي هم جداي از توسعه نفوذ حضرت حق در نظام واليت ني
 پرسش و پاسخ

رسد آنجا هم حقيقتاً  حجت االسالم ميرباقري: فرموديديك مرحله از پرستش فردي است، اما به نظر مي
 شود. فردي نمي

 ـ مراتب انقطاع در پرستش فردي: ١
كنيد، كمال االنقطاع اليك انقطاع الي اهللا كه  حجت االسالم ولمسلمين حسيني: شما با اعالم عجز قطع مي

گيرد، رتبه اول آن خود وجه الطلب است كه اگر وجه مثل وجه اولياء باشد از همانجا  رتبه صورت ميدر چند 
نظام  شود و آن وجه تعلق حضرت حق است، اما اگر مثل وجه ما بود و با كم و بيش در طاعت فردي آغاز مي

خورد  نظام تمثل مهر ميتمثل آمد قبل از اينكه جهت در نظام تمثل بيايد مثل طالهاي مختلف است كه در 
يعني شما اگر چند نوع طالي مختلف داشته باشيد قبل از اينكه محك بزنيد اينها با هم فرق دارند ولي وقتي 
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شود ولي دررتبه قبل زمينه تكليف مشخص شده  شوند در نظام تمثل حجت تمام مي محك زديد اينها معين مي

 است.
گوئيد ممكن  علق به فاعليت موال دارد مقدمات عجزش را كه ميكند يعني ت گوئيد اعالم عجز مي اينجا مي

است اجتماعي واقع شده باشد منظورتان چه نحو اتماي است؟ از اينكه اين قطع رابطه با اجتماع كند خود 
اجتماع موثر بوده است؟ نفس بريدن و طلب فاعليت موال در فاليت خود غير از تقوم به جمع سات، اين تقوم به 

توان گفت يك عبادت فردي است  خواهد مي جا كه تقوم به است و فاعليت اورا در فاعليت خودش مياست اين
كه منسوب به نظام تكوين است يعني به اين تعلق پيدا كرده كه آنها در وي يك كاري كنند و يك تفضلي 

نند دستيگري كنند توا كنم كه بعضي از عرفا قائل هستند كه در اينجا مي كنند. البته در پرانتز عرض مي
شود كنه تمسك،  گويند اين موثر است ولكن كنه هجز به آنها نيست چون در غير اين صورت كار مشكل مي مي

تمسك الي اهللا است و چيزي غير از معصومين در آن موضوعتي ندارد و آنها طريقي هستند كه خداي متعال 
هي كه اولياء تصرف از طرف خداي متعال هستند و كنيد به اسماء ال معين كرده است يعني شما اعالم عجز مي

شود به اينكه حال شما حال اضطرار و الجا يعني انقطاع باشد نه اينكه به جمع اتكاء  آن طرفش عبادت واقع مي
 كنيد. 

البته در استكبار توجه به جمع هست كه آن عبادت حيواني است تقوم به جمع تقوم به اسباب است كه كنه 
شود مثل  سك به فاعليت موال در جمع است ولي به فاعليت موال در رتبه پست تر متمسك ميآن هم باز تم

اشيا كه فاعليت تبعي دارند وليا گر بخواهد متناسب با شان انسان متمسك شود باي متمسك به ائمه طاهرين 
 (صلوات اهللا عليهم) بشود كه خود آنها اسماء حضرت حق هستند.

 اين تعبير فاعليت اجتماعي با ادبيات متعارف ربطي ندارد.برادر نجابت: حاال ديگر 
 ـ تقوم عجز به فعل٢

سازيم، اين ادبيات  كنيم و متناسب با آن جامعه الهي مي تصرف مي حجت االسالم ولمسلمين حسيني: ما
 مال جامعه ديگري است پرستش اگر تعلق است اين تعلق در كجا متقوم به جمع نيست مثالهاي مختلفي براي
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دل شكستن هست، حاال آنكه در وسط دريا كشتي اش شكسته و دلش شكسته به كي تعلق دارد؟ به خدا تعلق 
دارد و در همه عجزها هين طور است، در بيماري و تصادف و در فشار طلبكار هم چنين است آنجا كه دل 

است و همين در زماني كند و حقيقت دعا هم تحقق همان حال  شود به موال تمسك مي مي شكند عجز پيدا مي
شود و حتماتقوم به غير دارد و تنهايي انجام  كند تبديل به پرستش اجتماعي مي كدر شكلهاي مختلف نفوذ مي

نشينند و هيچ كار به بيرون  آن ممكن نيست و اين بدو فعل قبول نيست مثل آن مرتاضها كه در يك جا مي
كنم كه  تواند خارج شود بگويد من همه چيز را خارج مي ندارند، اين درست نيست و او از صورتهاي ذهني نمي

ديگر كيف هم نداشته باشد چون اگر مطلق شد ديگر تغيير و تبدل حال ندارد و تبدل حال حتما در مجموعه 
شود يك صحبت درباره اضطرار و الجا است كه ربط به نظام واليت است ويك صحبت درباره تولي و  محقق مي

 در نفوذ اراده حضرت حق نسبت به خارج است. سرپرستي و سهيم شدن
 ـ واليت اجتماعي در به قرب رساندن افراد چه نقشي دارد؟٣

حجت االسالم ميرباقري: واليت اجتماعي نسبت به افراد چه اثري دارد كه آنها را به مرحله الجاء و تعلق به 
شود و  دارد برايش عجز حاصل مي حضرت حق برساند؟ حجت االسالم والمسلمين حسيني: به ميزان كثرتي كه

شود درباره پرستش نبي اكرم (ص) گفتيم قرب اشتدادي  ها نوبه نو پيدايش مي ين يك نكته لطيفي است عزج
گرد كه ارتباط دوباره منحل يم شو اين ارتباط در نظام است و كثرت  كه موجب كثرت ارتباط با حضرتش مي

طرفداري از دين در دنيا يك كار صنعتي بكنيد در خارج عجز پيدا كند. براي مثال شما بخواهيد به  پيدا مي
 كنيد ولي اين يك عجز خاص است.  مي

حجت االسالم ميرباقري: از آن طرف واليت اجتماعي چه نقشي دارد كه افراد رابه قرب برساند، قرب كه به 
 شود. فاعليت فردي واقع مي

 يست.ـ كليه افعال تبلور نفس قصد است بدون تناسب ن٤
حجت االسالم ولمسلمين حسيني: قرب در جمع حضور دارد و در نمايندگي اش به كثرتي كه در جامعه 

خواهيد بعنوان يك بسيجي به مقابله دشمن رويد كمال انقطاع برايتان  رسد، يعني وقتي مي هست به عجز مي
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ديد كه  ولي به شكل خاصي مي شود و ميگوئيد من عنايت خدا را با چشم ديدم شود بعد فرج پيدا مي حاصل مي

رويد و به نظرتان آمده كه بعضي فرمولها  شود. حاال به صورت بسيجي به مقابله فرهنگي مي در جبهه واقع مي
رسيد ولي عجز رنگ خود اين  كنيد و به عجز مي گيرد، با اين مقابله مي بعنوان ابزار كفر مورد استفاده قرار مي

وئيد كيفيت ارتباطها نفس پرستش است نه وسيله آن نهايت متناسب با آن گ است. به عبارت ديگر وقتي مي
 شان كثرتي است.

گوئيد  و اگر بنا شد خود اين جداگانه باشد و توسلي باشد مثل آب كشيدن لباس براي نماز يك وقت مي
ق را نشر گويد دارم كله ح عين خود وضوء است كه كيفيتي از عبادت است نه مثل طاهر كردن لباس. اين مي

شود ولي  دهم و در خود اين خضوع براي حق نهفته اس البته بدون لباس طاهر و بدون وضو نماز واقع نمي مي
شود، در مقدمه  دانيد ولو مقدمه نماز و عبادت واقع مي كن يعني در يكي از آنها قصد قربت را شرط نمي فرق مي

ست واگر قصد قربت نباشد باطل است يكي ديگر را بودن هر دو مساوي هستند ولي يكي از آنها عين عبادت ا
كنيم اين تبلور نفس قصد است كيفيت روابط اجتماعي تبلور  گوئيد قصد قربت كمال است. ما عرض مي مي

تمايالت اجتماعي است و تمايالت اجتماعي واليت نفس تصرف از طرف موالست و چيز زائدي نيست، آن وقت 
تواند بگويد پرستش حضرت حق ما به ازاء ندارد؟ البته بايد تناسب داشته  شود كه ديگر كسي نمي معلوم مي

توان قصد تقرب كرد اين معناي اقتضاي حقيقي است كه در احكام شرعي  باشد واال با شراب خوردن نمي
دهيد اگر توصيفهايتان مبتني  اقتضاي حقيقي قطعي است ودر احكام هم كه متنسبا با زمان ومكان انجام مي

كام توصيفي شرع باشد يك انقيادي است متناسب با پرستش هرچند عين او مثل عبادتي كه از طرف وحي براح
 آمده باشد نيست يك مجاهده است.

 كند؟ حجت االسالم ميرباقري: باالخره واليت اجتماعي فرد را چطور هدايت مي
و كثرت يا كيف الهي دارد گوئيم وحدت  حجت االسالم ولمسلمين حسيني: يك قدم ديگر كه جلو برويم مي

گوئيد يك فعل تناسب  كند از حاالت تا مفاهيم را يعني اينكه مي يا الحادي، آن كه كيف الهي دارد سعي مي
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كند همه اسباب كثرت توجه به خدا را فراهم كند و همه كثرتها را  دارد و يك فعل تناسب ندارد، سعي مي

 كند. تبديل به كلمه واحد مي
روابط اجتماعي فقط در پرستش ظاهري اثر دارد ولي در اصل انقطاع و التجاء تاثيري ندارد، برادر سبحاني: 

 اثر آن از رتبه تمثيل به بعد است. 
گوئيد با  كند متناسب با سير باشد چگونه مي حجت االسالم ولمسلمين حسيني: اگر بستري كه درست مي

شراب هم يك وقت پايش به سنگ بخورد و دلش  توان خدا را پرستيد ولو ممكن است يك شراب خوردن نمي
 توان گفت حاال كه دلم شكسته است يك جام شراب هم به نام خدا بخورم. بشكند ولي نمي



 
 

 دوره دوم) ٧٠( ١٠٦جلسه: 
 فهرست:

 ١٧١ جمع بندي:
 ١٧١ كند ـ جامعه به تبع از واليت ضرورت پيدا مي١
 ١٧١ ـ جامعه حاصل عبادت اجتماعيست١

 ١٧١ كند ـ جريان مشيت نظام فاعليت را نفي نمي١مقدمه 
 ١٧٢ ـ در عبادت فردي بحث از كيفيت نيست٢مقدمه 

 ١٧٣ وردگار معصومين، بحث جامع و نظام اجتماعي نيستالف ـ اعطاء و هدايت پر
 ١٧٣ انقطاع اليه عبادت اجتماعي موثر است؟ ب ـ در

 ١٧٤ ج ـ ظهور خصوصيات نفس متقوم به جمع است
 ١٧٥ ـ تقسيم به عبادت فردي و اجتماعي من حيث نيست٣مقدمه 

 ١٧٦ اصل بحث نسبت قرب به قدرت
 ١٧٦ ـ آيا فعاليتهاي اجتماعي از مقدمات سبيت عقليه براي تحقق عبادت است؟١
 ١٧٦ ـ تولي نسبت به ولي عادل نفس عبادت است.٢
 ١٧٦ ـ تولي به ولي عادل توصلي نيست٣
 ١٧٧ شود ـ نفوذ مشيت حضرت حق از طريق پرستش اجتماعي در جامعه محقق مي٤
 ١٧٧ ـ والي سرپرستي قرب است لذا از قصد قربت خارج نيست ٥
 ١٧٧ ـ تمدن موجود حاصل كارهاي اجتماعي كفار است.٦
 ١٨٠ ـ توسعه قدرت٧
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 ١٨٠ پرسش و پاسخ:

 



 
 جمع بندي: 

 كند ـ جامعه به تبع از واليت ضرورت پيدا مي١
ربار شناخت بود كه يك بخش حجت االسالم والمسلمين حسيني: اعوذ باهللا بسم اهللا الرحمن الرحيم، بحث د

آن مروط به انسان شناسي و بخش ديگر آن مربوط جامعه شناسي بود كه در اين قسمت پس از توجه به جامعه 
و نقد نظريه اعتباري بودن جامعه به اين پرداختيم كه جامعه از چيست؟در اين رابطه بنا شد جامعه به تبعيت 

نكه توسعه الزمه پرستش است پيدايش انسان و جامعه از نظر فلسفي از نظام واليت به وجود بيايد و بدليل اي
كند، در  كند همانگونه كه انسان ضرروت پيدا مي در تعريف پي ريزي شد. جامعه به تبع واليت ضرروت پيدا مي

 عين حال وجود جامعه غير از وجود انسانهاست.
 ـ جامعه حاصل عبادت اجتماعيست١

يم كه آيا اگر بگوئيم وجود انسانها يك طرف قضيه است و يك طرف ديگر آن آنگاه دوباره به اين پرداخت
جامعه است اين جامعه حاصل چيست؟ حاصل عبادت اجتماعي است بنابراين الزم شد عبادت فردي و عبادت 
اجتماعي را توضيح دهيم كه در اين مميان بايد چند مطلب را به عنوان مقدمه ذكر كني مقدمه اول اينكه 

 اجتماعي به چه معناست؟ عبادت
 كند ـ جريان مشيت نظام فاعليت را نفي نمي١مقدمه 

اگر سابق بر كلمه نفوذ مشيت كه فاعليت را يك طرفه م يكند هيچ شاء ديگري لحاظ نشود طبيعتاً يك 
توانيد بگوئيد مشيت  اول فاعليت تبعي را خلق كرده و شما بدون فاعليت تبعي نمي طرفه است و اگر بگوئيد

شود چون بر اساس بحثهاي گذشته تغيير اوال بدون فاعليت تبعي ممكن نيست ثانيا بايد توجه كرد  جاري مي
كه اگر فاعليت تصرفي تصرف موال را در نفس فاعليتش طلب كرد غير از فاعليت تبعي است اولين موجودي كه 

ئنات است ولكن ايشان كه خلق شده وجود مبارك نبي اكرم (ص) است كه فاعليت تصرفي ايشان بر كل كا
فاعليت تصرفي شان بر همه جاري است، خودش فاعليت خودش را به دست خدا سپرده است يعني از خدا 

 خواهد جريان دهد. كه مي خواسته كه فاعليتش را آن گونه
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اين طلب الواليه و اظهار نياز و فقر كه حقيقت عبادت است طلب اينكه او در فاعليتش تصرف كند موجب 

توانست  است كه مي ن نيست. فاعليت از كدام طريق است از طريقي كه اين متصرف فيه تصرف را خواستهاي
اين تصرف را نخواهد يعني شكلهاي ديگر تصرف مانند تصرف حيواني را بخواهد كه براي او سزاوار نيست اين 

ضايت او در حاليكه كفار خواسته تصرف خدا را آن گونه كه خدا دوست دارد كه اين باشد يعني رضوان و ر
خوهاد و آن شكل را براي حيوان  خواهند كه خداوند آن شكل را براي انسان نمي فاعليت خداوند را در شكلي مي

 خاهند. و مادون آن مي
خواهد يعني خدا  خواهد كه خدا نسبت به اين فرد مي اي مي گوئيم او فاعليت خداوند را بگونه وقتي مي

خواهد كه در اين  و برتر باشد و اين هم همان فاعليت الهي را در موضع انسان مي خواسته كه انسان باشد
سهمي است چون تقوم فاعليت ثاني حضرت حق به خواست اين است و  توان گفت اين در تصرف صورت مي

شود و صحيح است كه بگوئيد از طرف  درست است كه بگوئيد نظام است هرچند مشيت حضرت حق جاري مي
خواهد قرار بگيرد و تصرفاتش تصرفات خداي  ائب است چون از خدا خواسته كه در همانجا كه ميخداوند ن

اي كه از خدا تصرف حضرت حق را در خودش  متعال باشد. مقدمه اول كه جريان مشيت از طريق خواست بنده
 خواسته است اين هم جريان مشيت است و هم نظام فاعليت.

كند وكسي كه فاعليتش تصرفي بده است  شيت، نظام فاعليت را نفي نميپس ازاينكه روشن شد كه جريان م
پسندد و به همين دليل در  اي كه خدا مي در نفس فاعليت خودش طلب كرده كه فاعليتش تبعي باشد بگونه

 فعل سهيم است و آن طور كه سزاوار است جز كاركنان دستگاه خداوند شده و طريق واقع شده است.
 ت فردي بحث از كيفيت نيستـ در عباد٢مقدمه 

كنيم كه عبادت فردي كيفيت ندارد و لذا صحيح است بگوئيم متقوم به جامعه  عرض مي حاال در مقدمه دوم
نيست، انقطاع از كيفيت اس و بهر ميزان كه انقطاع واقع شد تعلق به خدا واقع شده است يعني تا زماني كه 

خوانم و تا وقتيكه حواست به حالت است كه چه حال  ا ميحواس تو به دعا خواندن است كه چقدر قشنگ دع
خوبي دارم و غرق در همين امور هستي و عبادت واقع نشده است، اما وقتيكه به هيچ كدام از اينها التفات 
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نداري و نفس تعلق است و از اين امور خودت را قطع كني بعد در قطع كرد عاجز بشوي و به خدا پناه ببري كه 

ندارم چه كنم، خدايا به گرفتاري من رحكن و به كسي كه اسير نفس خودش است رحم كن و به خدايا قدرت 
كسي كه اسير نفس خودش است رحم كن ادعوك بلسان قد اخر سه ذنبه اگر اين حال برايش پيدا شد كه از 

هم باز به  دانيد و حتي از نحوه پناه بردن خودش خودش به خداي متعال پناه ببرد در شئون مختلفي كه مي
نيست تعلق به يكي از خصوصيات خودش داشته  برد و مثل مضطر حقيقي است يعني اين طور خدا پناه مي

باشد معنايش اين است ك تعلق به خصوصيات كه مربوط به كثرت است ندارد و به فاعليت حضرت حق در 
 خودش تعلق دارد.

 م اجتماعي نيستالف ـ اعطاء و هدايت پروردگار معصومين، بحث جامع و نظا
شود اما اين اعطا از طرف پروردگار است و ديگر نقل جامعه نيست و نظام اجتماعي  حاال يك حالي اعطا مي

نيست و كال در هدايت جز معصومين كه از طرف خداوند سبحان ولي در تصرف و عنايت هستند ديگر بالمره 
عي هيچ كس معطي خير نيست جز خدا و صحبت اين معنا نيست كه از فعل عبادت گرفقته تا ولي اجتما

توانيد بگوئيد به اين سبب كه دست بزنم ديگرطلبكار خدا هستم و خدا بايد حتما اعطا  معصومين و شما نمي
 كند.

شود يعني نه تنها مسله اجتماع و ولي اجتماعي موثر در اصل طاعت نيست بلكه  كسي كه طلبكار او نمي
تواند يك  تواند عرض اضطرار كند ولي نمي گي نيست و خود فرق فقط ميخود فرد هم موثر در تحقق اصل بند

فعلي بياورد كه بگويد حاال ديگراز خداي متعال طلبكار هستم، هرچند هم كه رياضت بكشد و حتي اگر تمام 
 شود. عمر روزه بگيرد و جهاد كند و مافوق كشته شدن اگر باشد انجام دهد. ولي طلبكار خداوند نمي

 نقطاع اليه عبادت اجتماعي موثر است؟ا ب ـ در
گوئيد انقطاع از خلق برايم حاصل  عجز مي بنابراين نه به فاعليت خود است و نه به فاعليت جمع البته در

شد، حاال در اين انقطاع آيا عبادت اجتماعي موثر است؟ بله توسعه ارتباط با عالم خصوصاً در مقابله با كفار 
 كند. انسان ميمشكالت بسيار زيادي براي 
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 ج ـ ظهور خصوصيات نفس متقوم به جمع است

اما يك سر اين مشكالت به داخل نفس وصل است و تقوم ظرفيتي است ولي ظهور اين ممكن نيست اال 
خواهيد با يك كافر جنگ كنيد يا مناظره كنيد ظهور خصوصيات نفس ممكن  اينكه در جمع واقع شويد مي

كن است ترس سراغ شما بيايد اين از يك خصلتي است كه در نفس واقع نيست مر از اين طريق يك قت مم
شود اين براي خودتان مخفي است و اصال فكر  است و اين در وحدت تركيبي جديد كه قرار گرفت معلوم مي

كن كه ترس اين طوري داشته باشد يك نحوه تعلقي است چون نفس به همه عالم ارتباط دارد  اين را هم نمي
شود در مقابل مطالب ديگر حاضر هستيد برويد ولي درمقاب الين حاضر  ا با يك مطلبي مواجه ميفاعليت شم

 نيستيد.
گوئيد اينها باعث خوش نامي است ولي در مقابل اين بحث  ايستيد و مي فرضا در مقابل بعضي بحثها مي

دوسوسه هايي كه درمباحث شو گويد اين موجب اخالل در كارها مي ايستيم چون بد نامي دارد يا نفس مي نمي
ايستيد  ايستيد ولي در مقابل يك عده ديگر نمي آيد مثال در مقابل يك عده از شخصيتها مي مختلف سراغتان مي

كنيد اما  يعني گذشتن از رياست داراي شئون مختلفي است كه شما تعلق به بعضي از شئون را راحت قطع مي
تواند ظهور يابد واصال شما مواجه با  جز در عبادت اجتماعي نميبعضي از شئون خيلي سخت است و اين تفاوتها 

اينكه در جامعه باشيد، اما فقط رياست نيست كه رنگها و تركيبهاي مختلف دارد بلكه لذاتي  شويد مگر آن نمي
كه مربوط به شهوات هست چه در رياست اقتصادي و چه رياست فرهنگي و سياسي و لذات شهوت جنسي در 

ف آن لذات اكل و شرب و مسكن نيز در ابواب مختلفش يك طعمهايي بدون وجود جامعه قابل درك ابواب مختل
ها و غذاهاي موجود در سيس سال قبل  نيست كه انسا بخواهد اضطرار و الجاء پيدا كند، يك دسته از شيريني

ا ندارم، قبال ارتبطي نبود ورزم يانه و به اين تمايل دارم ي وجود نداشت كه شما بگوئيد من نسبت به آن زهد مي
خواهم بخورم يا  مختلف دنيا درست كنند و شما بگوئيد م ميهاي  ها را از اسانس ميوه كه اين شيرين

خواهم و تمايل به اينها دارم يا ندارم اين فقط در اكل و شرب و مسكن و ملبس نيست اينها در باب امور  نمي
اما اگر بخواهيد اينها را به شكل ديگري تبديل كنيد اوالن كه رفاه و دنيا پرستي و همين تمدن موجود بود 
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توسعه چنين كثرتي جز از طريق اجتماعي ممكن نيست ثانيا اين جامعه هم وسيله براي التفات مكرر شما 

شود  خاص خودش پيدا ميهاي  خواهيد از اينها قطع تعلق كنيد وآنها را الهي كنيد اضطرار شود كه وقتي مي مي
شود و اينها يك سرش در نفس خود ماست  ار شئون مختلفي دارد كه جز ا زطريق جامعه حاصل نميپس اضطر

 و يك سرش تقوم به همكاري ديگران دارد.
بنابراين اگر بخواهيم با عالم تماس بگيريم رابطه ما از طريق جامعه است و جامعه رابط تك تك انها با جهان 

ي در كنه ما هست كه آن خصوصيات در زمانها و شرائط مختلف است ولكن در خود اين حركت يك خصوصيات
شود، براي  شود و يك اضطرارها و الجاهايي مناسب با خودش پيدا مي با يك وحدت تركيب يجديد ظاهر مي

مثال اگر جناب آقاي ميرباقري باري تبليغ خارج از كشور بروند عالوه بر ابتالئات كنوني كه در آنجا هم گرتفار 
بارد، حاال اين با  شوند كه درخارج از در و ديوار كفر مي شود و ناراحت مي ك ابتالئات ديگري پيدا ميهستند ي

كند او اگر قضاء يك نفر هم پيدا شود كه با ايشان بحث كند و از آن امور دفاع كند يك  وضعيت فعلي فرق مي
كه اين را از گمراهي نجات دهم، آن  گويد حاال بهتر است گويد بحث با اين فايده ندارد يك وقت مي وقت مي

اي  وقت مجبور است به لسان خود آنها صحبت كند و به هرحال شرائط مباحثه در آنجا غير از شرايط مباحثه
 است كهدر اينجا با دوستان طلبه دارد آن يك الجاء ديگري دارد.

شو مشيت تا  از الجا حاصل ميبنابراين هم به فرد تقوم دارد و هم به جمع از آنطرف هم آن چيزي كه بعد 
 يابد. فعل اجتماعي جريان مي

 ـ تقسيم به عبادت فردي و اجتماعي من حيث نيست٣مقدمه 
خدا هم به او عنايت كرد و در ظرفيت خودش براي تصرف  يعني حاالت اين فرد مضطر شد وبه خدا پناه برد

يفيت و از آن نظام حساسيت آمده در تمثل در جامعه متكيف به كيفيتي شد كه خدا عنايت كرده است. از آن ك
كه اولين قسمت است تصرف كرده تا برسد به آن قمست كه ربط بين او و جامعه است و در توسعه هم موثر 
باشد پس من حيث هم نيست كه حيثيت عبادت فردي از حيثيت عبادت اجتماعي جدا شود، حاال با قدرت و 

 عنايت حضرت حق در جامعه آمده است.
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 بحث نسبت قرب به قدرت اصل

 ـ آيا فعاليتهاي اجتماعي از مقدمات سبيت عقليه براي تحقق عبادت است؟١
 توان گفت فعاليتهاي اجتماعي مقدمات سببيه عقليه برا يتحقق عبادتاست؟ آيا حاال مي

هست و توانند وضو بگيرند، آب در چاه هست و امكانات هم  يعني تا زمانيكه آب از چاه بيرون نياورن نمي
گويند اين  قت نماز هم تنگ است خوب معلوم است كه واجب است از چاه آب بيرون بياورند و نماز بخوانند مي

اي در زماني كه دسترسي به  وجوب مقدماتي است و اگر اين كار را نكنيد مجبور هستيد با تيمم نماز بخوانيد و
خواهي  گويد با هر قصدي مي قربت ندارم مي گويم من براي بيرون آوردن آب قصد آب هست، درست نيست. مي

 آب بيرون بياور ولي براي وضو بايد قصد قربت بكني.
 
 
 ـ تولي نسبت به ولي عادل نفس عبادت است.٢

كند؟ آيا تقويت واليت ولي عادل ازقبيل ساير  حاال آيا تقويت والي از اين قبيل است يا موضوعا فرق مي
كند و تولي نسبت به ولي عادل  لي به نفس فعل وقوع خارجي پيدا ميواجبات ست؟ يك صحبت ديگر اينك تو

از اموري نيست كه به آن امر نشده باشد اگر دوران بي دو فعل بود يا تولي به واليت ولي عادل يا ولي جايز 
 توان تولي به ولي عادل را از باب وجوب مقدماتي دانست نفس خود اين عبادت است. نمي
 ل توصلي نيستـ تولي به ولي عاد٣

شود از قبيل تهيه امكانات  يك قدم باالتر اينكه تحقق تولي كه وظيفه است و موجب تقويت ولي عادل مي
جنگي نيست كه بگوئيد ممكن است توصلي باشد بلكه از قبيل توسعه پرستش است سرپرستي ولي عادل به 

ي اهللا است معنايش اين است كه چه طرف است تا بگوئيم تولي به چه طرف است، اگر ولي عادل داعي ال
 سرپرستي به طرف خداست، و اجابت هم اجابت خداست.



 ····························································································  ١٧٧ 
غير از سرپرستي رشد يعني قرب باشد يك چيزي است  اگر خود نفس سرپرسرتي امري باشد كه موضوعا

ردم گويند نظم امور مردم است و كاري به امور معنوي ندارد م كنار چيزهاي ديگر مثل اينكه بعضي از علما مي
در عالم ماده هستند و احتياج به نظم دارند كه در اين صورت تولي به واليت ولي عادل از قبيل تهيه اسلحه 

 براي جنگ با كفار است، خوب است كه به قصد قربت باشد ولي اگر به قصد قربت نبود باطل نيست.
 شود ـ نفوذ مشيت حضرت حق از طريق پرستش اجتماعي در جامعه محقق مي٤

گرد و  اي به رتبه ديگر نزديك تر به حضرت حق است انجام مي اگر سرپرستي در نفس تغيير عباد از رتبهاما 
در غير اين سرپرستي نيست، بستر قرب به وسيله همين مطلب يعني نفوذ مشيت حضرت حق از طريق واليت 

ها  خواهد اين لي عادل ميشود با همان توضيحي كه درباره نفوذ مشيت بيان شد و اجتماعي د رجامعه محقق مي
گوئيد از مستبحات است از مستحباتي است كه قصد قربت  نزديك تر بشوند وشرح صدر پيدا كنند اگر هم مي

 حاليكه اس مستبحات نيست. در آنش رط است در
 ـ والي سرپرستي قرب است لذا از قصد قربت خارج نيست ٥

اي سرپرستي قرب بود از قصد قربت خارج نيست و پس واليت اگر در نفس موضوع قرب واقع شده و به معن
 اجابت هم اجابت قرب است و قصد ركن در آن است

شود در همان معناي  البته يك طلب قرب داريم و يك تحقق قرب طلب قرب هم از تك تك افراد صادر مي
ء تكويني انجام گوئيد و هم به صورت اجتماعي اما تحقق قرب كه افاضه رب است و از طريق اوليا عجز كه مي

 گيرد. مي
 
 
 
 ـ تمدن موجود حاصل كارهاي اجتماعي كفار است.٦
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شود اينها باعث  كنيم االن يك چيزهايي هست كه زود معلوم مي حاال به وضعيت جامعه دوباره نظر مي

افزايش قدرت كفار و وسيله خوف و طمع دنيايي شده است. براي مثال همين اكتشافاتي كه در فنون جنگي 
ا شده از مراحل بسيار كوچك كه يك اسلحه ساده دستي باشد و پائين تر از آن يك سالح سرد مانند پيد

اي و  چاقون يا پنجه بوكس كه وسيله ضرب و جرح است تا مهمترين آنه كه بمبهاي ميكروبي و هسته
جمعي و هاي  نهكنند؟ نه رسا موشكهاي قاره پيما است، حاال آيا فقط با همينها خوف و طمع مادي درست مي

ها  كنندو كار آنها كمتر از ابزارهاي نظامي كفر نيست بلكه بايد گفت رسانه راديو تلوزيونهاي دنيا هم كار مي
قدرتهاي روحي را چنان تحت تاثير قرار داده اند  زاين بمب و موشكها يك چيزهايي در اذهان مرد ساخته اند

خوب اين قم موشك باران شد اما اين قدر كه قبل از آن هياهو  ترساند، كه خيلي بيش از اصل قضيه افراد را مي
زمان جنگ اعراب و اسرائيل ببينيد ملتها چگونه از موشك باران  ٤٩و  ٤٨و سرو صدا بود مثال سالهاي 

 شود. ترسيدند كه يك چيز جديدي به نام موشك پيدا شده و از فاصله دور شليك مي مي
ها هم پشت بام  امد بجه م تسليم شده بودند اما اينجا موشك ميخرابي و موج نيز چنين است مردم ه

گويند ترس دارد نيست و اين براي وقتي است  دادند مرگ انقدرها هم كه مي رفتند و فرياد اهللا اكبر سر مي مي
 اي جمعي گروهي سر وصدا راه بياندازد و واقعا هم ابليس با اين رسانههاي  كه بوق و كرناي شيطان در رسانه

 اش خيلي سر و صدا راه انداخته است.
كنند  كند آنها دل كارشناسها و مديران را خالي مي گروهيكار ميهاي  ارزي نيز در كنار رسانههاي  التبه موازنه

است و محصوالت كارهاي فردي نيست  گويند ريال شما اين قدر پائين آمد اينها كارهاي جمعي و يك مرتبه مي
اجتماعي خيلي كمتر است، شما وقتي هاي  وليد اطالعات اعتبارات فرهنگي يا قبليتاينها روي هم نسبت به ت

شنويد كه دربالد كفر هر ماه بيست هزار صفحه فقط در رياضي مطالب جديد و نه تكراري آن هم انتخاب  مي
شود، اين چه حجم عظيم كار فكري در شيطنت  نشريه علمي رياضي چاپ مي ٦٠٠شده و نه هر مطلبي در 

 توان با اينها مقابله كرد، اينها زا خودشان چيزي ندارند. است و فقط با توكل برخدا و معصومين است كه مي
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گفت شايد يك جنگي پيش بيايد كه خيلي سخت تر از جنگ قبلي ايران و  يك وقتي يكي از برادران مي

ندگان خدا را نااميد كند، البته كند و دنبال اين است كه ب عراق باشد، شيطان هم كه از همه چيز استفاده مي
و در عين حال  تواند بكند اما اگر مشغول خواندن قرآن بشويد اگر كسي واقعا به خدا پناه برد شيطان كاري نمي

 آيد. در فكر خريدن و فروش و زندگي باشيد شيطان سراغ شما مي
ضعيف ما دنبال اين  به هر حال ممكن است چنين جنگي واقع شود و هين كه اين خيال مطرح شد نفس

رساند فالهمها فجورها و تقويها به ذهن  رود كه حاال بايد چكار البته ضد آن را هم خدا به ذهن مي اين مي
آيد از امورات عالم برزخ و قيامت و عذابهاي آن عالمها بدتر است؟ مگر در آن عالمها  آيد مگر آنچه كه مي مي

اي كه شما با تسول به ائمه از عالم توهم خارج  كمك بخواهيد، به اندزاه خواهيد ائمه را صدا بزنيد و از آنها نمي
شويد از ساير عذابها هم به همان ساديگ را حت خواهيد شد يعني واقعياتي كه حتما حقيقي است در برابر  مي

مشيت خدا و عنايت معصومين از توهم و خيال هم سست تر اس، كدام شعه آتش و كدام عذاب قبر هست كه 
توانيم دفع كنيم و كدام يك از بالهاي  ها را با قدرت خودمان مي ا توسل رفع نشود و كدام يك از اين عذابب

دنياي هست كه از آنها شديدتر باشد؟ ما را تفضال در يك راهي خلق كرده اند و يك مراحلي راهم پشت سر 
اال در اينجا بگوئيم خودمان از ا ين مراحل را قدرت خودمان طي كرديم كه ح گذاريم ولي كدام يك مي
شود، از خدا  ايستيم؟ در برابر لطف خدا كه چيزي غالب نيست و عنايت آنها هم كه هيچگاه سلب نمي مي

ها ديديم كه جناب عزرائيل ملك مقرب صدام نيست و اين كه لن يصيبنا  بخواهيد خمانطور كه در اين بمباران
كند و هيچ چيز به ما صدمه نيم زند مادام كه تحت سرپرستي محمد  اال ما كتبت لنا هيچ چيز به ما اصابت نمي

 و آل محمد (ص) باشيم.
دهيم وهيچ نگران نباشيم بمب شيميايي  امن من لجااليك بايد مطمئن باشيم كه كار خودمان را انجام مي

كند،  ي توليد ميكند؟ ناراحتيها و بيماريهايي هست كه سمهاي بدتر از سم شيمياي مگر بدون اراده خدا شر مي
اند خود بدن توليد سمهاي بسيار خطرناكي دارد اما اگر بناباشد ها هم بمب شيميايي نخورده  همه اين مريض

رود اظهار لجاء ما بايد هميشگي  افتد وبهرحال خود سرنخ از دست خدا بيرن نمي محفوظ باشد هيچ اتفاقي نمي
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قبال خطا كرده ايم حاال بايد مأيوس باشيم خدايي كه خير باشد و اميدمان بايد محكم باشد نبايد گفت چون 

 الغافرين است و قدرتش بر همه غالب است نام اوليائش را ياد داده است كه به آنها متوسل شويم.
 ـ توسعه قدرت٧

عيني سياسي، فرهنگي و اقتصادي دارد ويك شان تمثلي دارد يعني  اگر بنا شد بگوئيد سعه قدرت يك شان
هايي كه بنام علم بهمردم ياد داده اند از فيزي ك و شيمي گرفته تا علوم انساني و باالتر آن  همين حيله

تعلقات سياسي و واليتي كه برايش شكلهاي مختلف درست كرده اند كه انشاء اهللا بعد اينها را بيشتر توضيح 
رد و سرپرستي در آنها واقع دهيم اينها معناي كيفيت قدرت و سعه وتوسعه قدرت است و الهي وا لحادي دا مي
شود نه اينكه مقدمه براي  كيف عبادت مي شود و كيف عمل، شود و در شكل اجتماعي اظهار عجز پيدا مي مي

از اين جهت كه تولي به واليت ولي است اگر نفس واليت موضوع باشد و خود سرپرستي  طاعت باشد، نه فقط
 شوند. رشد و قرب مالحظه شود اينها عبادت اجتماعي مي

 پرسش و پاسخ: 
برادر پيروزمند: در اول بحث فرموديد انقطاع اليه بدون كيفيت است و در ادامه فرموديد كه جريان عجز 

 است؟ متقوم به جمع است اين دو چگونه
حجت االسالم والمسلمين حسيني: در عبادت فردي كه هم به نظر شماكيفيت ندارد نفس عجز باي رفع يد 

شود  شود و رنگارنگ مي نباشد عجز نيست لكن زمينه پيدايش آن به وسيله جامعه پيدا ميباشد و تارفع يد 
براي مثال اگر يك انسان آبرومند را بخواهند به زندان ببرند چون چك بدهكاري داشته است اين فرد اگر در 

نيست،  رسد كه ديگر حواسش به خود چك هم دل شكستگي قرار گيرد در حين دل شكسته گي اش وقتي مي
شود ولي در  رود تا رفع تعلق نشده باشد عبادت محقق نمي اي بوده ولي تا آخر كار جلو نمي چك مقدمه

 مقدمات رفع تعلق حتما شكلهاي مختلف موثر است.
در عبادت يك عابد داريم و يك معبود كه معبود غير از حضرت حق نيست، تارفع تعلق از همه چيز نباشد 

ن قدم اول است، آنگاه در قدم بعد از عبادت فردي تحقق تفضل حضرت حق است اين وشد اي عبادت واقع نمي
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اي نياورده است تنها از  شود چيز اضافه كند اين حين العجز طلبكار نمي طلبكار نيست اما خداوند تفضل مي

ه او مزد دهد مزد حق اين نيست او خودش مضطر است ولي ب موالي روي برنگردانده و كار خودش را انجام نمي
آورد اين در فعلش جاري شد و در تمثل آمد و  دهند، اين حالت كه در انقطاع كسب شده طلب كاري نمي مي

بعد در جامعه امد و در جامعه با يك حالت الهي ديگر برخورد كرد ب ه كمك اين هم اين شيي را از اينجا بلند 
بگوئيد اين كاري را كردند زمينه اين عجز شد و كرد و انجا گذاشت حاال دباره عجز ثاني پيدا شد صحيح است 

 اي است و نه جامعه اي... رسد نه شيي عجز نيز هنگامي كه به انقطاع مي
حين االنقطاع به تعلق كثرت است و لي حين التصرف حتما بايد كثرت و همكاري را رعايت كند، يعي يك 

 ٩ي آقاي سبحاني را هم بكنيم ايشان ساعت خواهيم يك كار جمعي بكنيم بايد رعايت وقت گوئيد مي وقت مي
كنيد تا درا ين ساعت براي كار با ايشان حاضر شويد، اما در  وقت نداريد تالش مي ٩وقت دارند ولي شما ساعت 

مناجات ديگر مناجات شما متوقف بر وقت داشتن ايشان نيست انقطاع از كثرت و تعلق به حضرت حق يك 
فرمان خدا بايد كثرت را رعايت كنيد بعبارت ديگر يك تعلق ثانوي در وقت است، يك وقت هم براي تحق 

 تواند بدون نظام باشد. تصرف داريد كه نمي
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 شود عبادت در نظام به صورت اجتماعي محقق مي
 ـ جمع بندي مباحث قبل ١مقدمه 

 سلمين حسيني: اعوذ باهللا بسم اهللا الرحمن الرحيم...حجت االسالم والم
بحث درباره شناخت بود كه قسمت انسان شناسي آن در حدي كه متناسب با بحث علم بود طرح شد بعد 
بحث جامعه در آن قسمت كه مربوط به بحث معرفت و علم هست يعني آن قسمت از تفاهم و مفاهمه و عمل 

مورد بحث قرار داديم و ابتدا نظري كه جامعه را انتزاعي و اعتباري فهم كه مربوط به جامعه است را 
 دانستند، مورد نقد قرار داديم و بر مبناي خودمان وارد بحث شناخت جامعه شديم. مي

حاال در بحث جامعه صحبت اين است كه اين ايجاد و انشاء و اين تعاون و همكاري آيا پرستش اجتماعي 
كمال االنقطاع اليه و طلب تولي و سرپرستي عبد از موال بود  دا پرستش فردي كهاست يا نه؟ در اين باب ابت

دهيم تا ببينيم آيا عبادت هم به صورت  بيان شد. جلسه قبل به اين مطلب اشاره شد و حاال بيشتر توضيح مي
جتماعي واقع شود يا نه؟ قبال گفته بوديم از كثرت قطع بشود كه با اين قيد بايد بگوئيم ا اجتماعي محق مي

شود يا حداقل بايد يك سنخ ديگري از عبادت معرفي كنيم و بعد بگوئيم اين دو نحوه عبادت در مجموعه و  نمي
كنند هرچند تقوم عبادت فردي بين عبد و حضرت ق است  در نظام واليت چه نحوه تقومي به يكديگر پيدا مي

دت فردي در عين حاليكه تقوم به اجتماع دارد هرگز بنده ولكن در كل نظام آيا تقوم دارد يا نه؟ يا اينكه آن عبا
حين پرستش توجهي به وجه تقومش ندارد، نه اينكه قطع باشد و اين بنده ديگر روي كره زمين نيست و جاذبه 
و خورشيد و آسمان هم نيست وجسد دنيايي هم ندارد و روحش از اين بدن مفارقت كرده است، اين طورنيست 

ينها ندارد و فاعليتش تقاضاي فعل حضرت حق در نفس فاعليت دارد تعلقش به فاعليت مكرر ولي عنايتي به ا
 حضرت حق در خودش است.

و از خدا خواست و اعطا شد العلم نور يقذفه اهللا في قلب من يشاء بعد كه اعطا  وقتي انسان انقطاع پيداكرد
سازد.  نور است و آن چيزها را مي ايد علمي كه شود ولي نه علمي كه بعد از معلوم مي شد علم و يقين حاصل مي

حاال پس از آن عنايت ايشان به نسظام تمثل برخورد كرد و بعد هم در نظام جامعه امد بعد م از نظام جامعه 
 گذشت.
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 ـ تمدن، توسعه ظرفيت متناسب با مراحل رشد است٢مقدمه 

خواهد كه اين شخص در آن  امعه ميآمد روي عينيت اثر گذاشت و عينيت آن شكلي را پيدا كرد كه ج 
توانلقب عبادت داد به آن صورتي كه براي انسان قائل هستيد يعني  شكل شريك است، حاال به عينيت كه نمي

در بحثهاي گذشته براي انسان تصرفي در نظام واليت قائل شديد و عينيت متصرف فيه متناسب با تصرف در 
ر آن تصرف شده است ولي تصرفي متناسب با تصرف در نظام نظام واليت است، عينيت موضوعي است كه د

واليت و در حقيقت اگر در وحت تركيبي كل نگاه كنيم صحيح است بگوئيم در فاعليت تبعي مصنوعات متقرب 
به درجه قرب آن جامعه هستند يعني متناسب با قرب هستند چون فاعليتشان تبعي است البته بحث االن 

 اما متناسب با آن درجه قرب هستند به چه معناست؟ .پيرامون واليت الهي است
آيند و البته عوض  شوند و موضوعات ديگري متناسب با قرب بيشتري مي يعني اين موضوعات عوض مي

شدن آنها چنانكه قبال بيان شده به صورت انحالل در و حدت تركيبي است. آيا درباره اشيا صحيح است بگوئيم 
فيت متناسب با مراحل رشد دارند؟ بله، تمدن،توسعه، ظرفيت متناسب با مراحل صحيح است بگوئيم توسعه ظر

 رشد است.
 ـ اصل بحث: توسعه جهت در نظام اجتماعي
توانيم همين را بگوئيم يا نه؟ اگر نسبت به انسان و خود فعل  اما نسبت به خود فعل انساني هم آيا مي

بتوانيم بگوئيم صحيح بود بگوئيم آنها هم در مقدمه عبادت اجتماعي انسان هم اگرعين همين را بدن كم و زياد 
شود درباره فعل اجتماعي انسان يك چيزي اضافه بر  شوند ولكن عبادت به وسيله خود آنها واقع نمي واقع مي

وضعيت اشيا وجود دارد، اين فاعليتش تصرفي است و يم خواهد طلب تصرف در توسعه نظام كند يعني طلب 
يشتر دارد و اين تقربي اجتماعي است توضيح ذلك: اگر يك هدف غايي در نظر داشته باشيد و اشتداد و قرب ب

بعد جهتي را به طرف آن قرار دهيد و بعد بگوئيد سير در اين جهت بدون توسعه متناسب با جهت امكان پذير 
 شود كه سير بدون تغيير واقع شود، تغييرات كمي؟ نه. نيست و نمي

 ت در مسافت استـ تغييرات كمي حرك١
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گوئيد از اينجا تا تهران، تغييرات كمي  ايد سير يعني تغييرات كمي در فاصله است يعني مي ابتدائاً به نظر مي

كيلومتر فاصله خود را با تهران كم كرده  ٦٠كيلومتر و بعد از يك ساعت  ٦در فاصله يعني اول ينجا هستيد بعد 
حركت در جهت واقع شده و تدريجاً حركت در مسافت را نگاه  رسيد. ايد و بعد از دو ساعت به تهران مي

 كنيد. مي
 ـ تغييرات كيفي حركت با حفظ نوع است٢

آيدو اين غير از تغيير  گوئيد سير در جهت به معناي تغيير است كه طبيعتا تغيير كيفي الزم مي گاهي مي
جريان ترتيبي وجود دار يعني كمي است هرچند تغيير كمي هم در آن هست. پس يك بحث اين است كه يك 

در مركب يك سرعت در مسافتي هست، يك دوئيتي متقوم به وحدت در مركب هست كه تعريف از مسافت را 
گوئيد  گيرد مي گوئيد ركت آثار در مسافت است يعني از اين به آن انجام مي كنيد و مي در آن دوئيت ذكر مي

 بايد باشد تا تغيير كيفيت حاصل شود (با حفظ نوع) آن بايد باشد و عالوه بر اين يك چيز ديگري هم
 انسجام شديدتر است ـ تغيير در جهت تعدد بيشتر٣

باالتر از تغيير كيفي اين است كه يك كيفيت از بين برود و يك كيفيت ديگر بيايد كه ازسنخ قبلي نيست و 
يشتر و انسجام و ارتباط بيشتر در وحدت تركيبي جديد تعدد بيشتر و انسجام و شدت بيشتر حاصل شود تعدد ب

شدت و اشتداد بيشتري را نتيجه دهد. اگر چنين چيزي در جهتي واقع شد معناي سير به طرف كمال را دارد 
 كنم. يعني نظام عوض شود و توسعه پيدا كند اين را در قالب يك مثال توصيف مي

م صد و پنجاه تن بشود گاهي خواهي گوئيد ما سال گذشته صد تن گندم داشتيم و امسال مي گاهي مي
گوئيد اصال گندم مورد نظر ما نيست ما يك ماده غذايي  خواهيم و گاهي هم مي گوئيد گندم مرغوبتري مي مي

خواهيم اول افزايش كمي با حفظ خصوصيات كيفي بود دومي افزايش كيفيت تغيير كيفيت  بهتر از گندم مي
د التذاذ و رفع نياز آن چيزي كه علت شده كه شما گندم را خواه بود با حفظ نوع ولي سومي نوع را هم نمي

بودن گندم نيست ممكن است يك ميوه يا تركيب ياز  خواهد در رتبه باالتري باشد و مقيد به بخواهيد آن را مي
گوئيد  گوييد ما براي تامين حرارت اتاق احتياج به ذغال داريم گاهي مي ها يا چيز ديگري باشد. گاهي مي ميوه
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خواهم هواي  گوئيد هيچ يك از اينها مورد نظر م ينست من فقط مي تياج به نفت يا شوفاژ داريم گاهي هم مياح

 اتاق گرم باشد هواي اتاق متناسب ترين باشد.
كند و  هر روز هم دستگاه بياوريد كه عيب اين وسيله گرما دهنده را بسنجيد و پيدا كنيد دوباره عوضش مي 

 ديد درست كنيد.ج يك ويله گرما دهنده
 ـ تغيير در جهت معناي توسعه دارد٤

گوئيد موضوع عوض شود ولي تعدد  شود، گاهي مي معناي توسعه اين است كه موضوع هم عوض مي
گوئيد تعدادش  كنيد مثال ا گر بيست تا موضوع بوده حاال هم بيست تا باشد گاهي هم مي موضوعات را حفظ مي

 باشد. هم فرق كند و وحدت و كثرت جديدي
امام اگر بگوئيم توسعه در جهت كه وحدت و كثرت بيشتر كه متنساب با اشتداد بيشتر است اين عمل 

 معناي دعوت به سويي را دارد.
 ـ توسعه در جهت معناي پرستش است٥

بيشتر شدن اشتداد رواني بدون نظر كردن به خصوصيات موضوعات معنايش اين است كه يك تعلقي را 
ك محور تعلقي را حاكم كنيد كه اگر اين محور تعلق بخواهد توسعه يابد يعني توسعه در شديدتر كنيد و ي

جهت معنايش اصل قرار گرفتن يك جهت در وحدت و كثرت است كه وحدت و كثرت حول آن جهت توسعه 
تش تواند از پرس يابد كه اين معناي پرستش است و معناي به وحدت رساندن كثرت در افعال است. كه اين نمي

 خارج باشد.
كنيد كه همه را به چايي خوردن  كنيد و چنان از اين چايي تعريف مي يك وقت شما يك چايي دم مي

گوئيد كه متناسب با تعريف دنياست اين يك رقم توصيف  شايد هم الفاظي را ناخواسته مي كنيد تحريك مي
اهل عرفان و معرفت باشند مرتب اشاره به  شود البته افرادي كه است كه نوعا با يك مقدار غفلت، زياد واقع مي

 گذارند خصوصيت شما در اشتهاي نسبت به چايي خوردن اصل شود كنند و نمي لفط خدا مي
 آورد ـ در توسعه جهت اگر دعوت الي اهللا باشد شدت پرستش مي٦
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عالتان قرار كنند كه مور همه اف اما يك وقت صحبت از توصيف بريده نيست بلكه شما را به شدتي دهعوت مي

گيرد و همه را حول آن سازمان دهيد اين يا دعوت به دنياست يا دعوت به خدا و فرض سومي مطرح نيست. 
اگر بنا شد دعوت الي اهللا باشد و توسعه در جهت او باشد يعني شدت پرستش افزايش يابد، وقتي شدت 

 پرستش او در جامعه پيدا شد اين عملي كه در دعوت به سوي اوست
 وسعه در جهت سرپرستي در جامعه استـ ت٧

كند. اين عمل  شود شكل نظام پيدا نمي يك سرپرستي است كه بدون داشتن ولي در جامعه هماهگي نمي
اي و از هر شخصي كه واقع شود حول محور تولي هب  اجتماعي در جهت او كه دعوت به اوست در هر مرتبه

اين از قبيل موضوعاتي نيست كه مقدمه براي اشتداد و شود و نفس اين عبادت است  ولي اجتماعي حاصل مي
گوئيد  تقرب قرار بگيرد بلكه خود فعل، فعلي مناسب با تقرب و اشتداد است نه فعل مقدمه اشتداد. چگونه مي

صاله مناسب با اشتداد و قرب است اينگونه تولي به والتي ولي اجتماعي مناسب با اشتداد است و از آثارش 
شود تا افعال احكام اجتماعي موضوعا  جون به وسيله اين امر قدرت اجتماعي ظاهر مياقامه حق است 

كند گاهي  موضوعيت تنجز پيدا كند. اگر قدرت اجتماعي نباشد احكام اجتماعي شرع موضوعا تنجز پيدا نمي
يابد و اين  ميشود مثل اينكه اناسن در بالد كفر است و به وسيله عمل او واليت كفر توسعه  شبيه به تنجز مي

داده است و حتي در آنجا توانسته مجلس دعايي برپا كند، آن  هم چنان خوشحال است كه خوب حجي انجام
كنيد كه كفار در عالم خودشان هستند،  دهيد چون فكر مي فهمند مجلس دعا داريد ولي شما بهاء نمي كفار مي

وسيله شما به طرف مسيري كه دارند بر سنن خواهند به  بلكه اين طور نيست كفار حواسشان جمع است و مي
اجتماعي و عقائد مردم دست بيندازند. در جريان توسعه وحدت و كثرت در جهت دنيا پرستي آنها فعل شما جا 

شود  شود اما به وسيله اين فعل شما قدرت خدا در زمين اضافه نمي دارد و چون فعل شما جا دارد مانع شما نمي
ر شكل فردي اش چگونه ميگوئيد كه اگر انسان به قصد دنيا نماز بخواند باطل است اين دعوت به دنياست، د

كند با اين نماز خشيت بيشتر حاصل  چون اين عمل توسعه دنيا را در روح او به دنبال دارد و او را فاسد تر مي
اتلهم اهللا و اتخذت فرمايند ق آيه مباركه مي شود كه كفر او شديدتر شود در شود و اين نماز با زيچه مي نمي
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گويد مرده باد نفاقي را كه درشكل فردي در عبادت  كنند و خداوند به آنها مي ايمانهم جنه دين خدارا سپر مي

كنيد در شكل اجتماعي هم با قصد قربت خالص كودكانه قدرت كفر را زيادتر  بدون قصد قربت مالحظه مي
رسيد حضرت ابا عبداهللا را شهيد كرده اند يكبار به  خبر مي كردند و بعد هم كه كنند. ولي خدا را ياري نمي مي

دانيم اينها سزاوار لعن هستند يانه؟  گفت ما كه نمي كرد و مي گفت اما بعد مقدس بازي اش گل مي يزيد بد مي
شود از تترس بدتر است  اين عبادتي كه موجب از بين بردن قدرت خدا و توسعه قدرت شيطان در زمين مي

خواهند كفار متترش آنها شوند  كه كفار بيايند و پشت سر مومنين سنگر بگيرند خود مومنين نميتترسي را 
دهد تا آنها حمله كنند  دهد و خودش را وسيله و سپر قرار مي ولي اين خودش را در معرض تترس آنها قرار مي

 هرچند از روي جهل باشد.
 ستش خداي متعال استـ اقامه حق و تسوعه قدرت از لوازم توسعه در جهت پر٨

كنيم كه از لوازم توسعه در جهت پرستش خداي متعال كمه متاخر از آن است پيدا شدن  پس ما عرض مي
شود. موانع اجراي  قدرت و توسعه قدرت است كه به وسيله توسعه قدرت تنجز پياده كردن احكام حاصل مي

اين فكر نباشد كه كارخانه و ماشين و  به احكام موانع عيني است ممكن است احدي از مقدسين به اين معنا
گويد اينها خيراتي است كه از جانب كفار  پوشد موانع عيني باشند، مي هواپيما و قطار و برق و لباسي كه مي

براي ما ميآيد و ضرري ندارد. ولي وقتي بگويند داشتن اينها و ع ادت كردن بدن به اينها بايداينگونه همعلم 
گوئي پيدا كنيم و اين علم هم يك روابط و ابزار اجتماعي دارد كه بايد  براي اين منافي كه مي ارتباط با جهان را

خواهد و بايد اخالقش را پيدا كند و در  متناسب با آن ابزار كار كند و آن هم يك اخالق پرورشي متناسبي مي
سعه در جهت باشد نفس فعل آورد كه بادي در جهت آنها توسعه پيدا شود اگر تو نهايت از اينجا سر در مي

شود و پس از عجز هم در رتبه حيات اجتماعي به عنايت الهي قدرت و  بگونه ايست كه در آن عجز واقع مي
شود. ايجاد وحدت و كثرت جديد بدون ايجاد تعلق جديد از نايحه حضرت حق و  تاييد و تعلق و شدت واقع مي

البته اين تقرب اجتماعي با آنتقرب فردي كه رفع تعلق از  گوئيم تقرب اجتماعي شود لذا به اين مي اقع نمي
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شود كه جريان قدرت حضرت حق در مراتب  كثرت بود با هم در يك مجموعه بزرگ يعني نظام واليت واقع مي

 شود. مختلف متناسب با مراحل رشد مي
 ـ طلب تصرف در نظام معناي دعوت الي اهللا دارد و مقدمي نيست٩

خواهد نظام توسع يابد معني  كند و مي روشن شد كه كسي كه طلب تصرف در نظام مي بنابر اين تا اينجا
دعوت دارد كه يا دعوت به سوي حضرت حق است يا دعوت به سوي دنيا. در دعوت به سوي حضرت حق 

 ممكن نيست طلبي باشد كه بگوئيد آن طلب مقدمي است. 
اگر هم دعوت به سوي غير او باشد حاال چه به شود.  خود آن عبادت است و در نفس فعل بندگي محقق مي
شو فرق بسيار زيادي  شود و فقط عصيان محقق مي سوي خودش يا به سوي ديگري حتما بندگي محقق نمي

دارد در تقسمي كه شد با مسئله تعبدي و توصلي بودن وجوب كه در آنجا نظر به توسعه جهت و مقدمه بودن 
فرماني كه از ناحيه شارع آمده هرچند در آنجا يقين بر اين مطلب تمام اصال نيست آنجا تعبدي است بوسيله 

است كه آن نحوه حركت شرطش قصد قربت است و در توسعه در جهت قرب موثر است يعني آن فعل شايسته 
شود گفت اگر كسي با قصد قربت  شود. نمي است كه جز افعالي قرار بگيرد كه بوسيله آن فعل رشد حاصل مي

توان گفت اگر همانطور كه دستور داده اند نماز  كند، ممكن نيست چنين باشد، نمي ند رشد نمينماز بخوا
آورد و  آورد اما شراب رشد نمي خوانده شود رشدي به دنبالش نميآيد شما بايد قصد قربت كنيد آنگاه رشد مي

ت انجام بده اما اين قصد قربت هم باريآن درست نيست و خالف حكمت است كه بگويند چيزي را با قصد قرب
 آورد. بعد مي
 سازد؟ ـ سرپرستي چگونه جامعه را مي ١٠

ها مقدمه اين بحث بود كه ببينيم مسئله واليت و سرپرستي دعوت به طرف او در شكل ااجتماعي و  حاال اين
 شود.  باال بردن قدرت خداوند در عينيت و مقابله با قدرت كفر و وحدت و كثرتي كه حاصل مي

دهد و بايد ديد  انسجام بيشتر در جهت حضرت حق كه سرپرستي را نتيجه مي ني افزايش كثرتهاكثرت يع
اجتماعي هاي  سازد كه دوباره بايد برگرديم در باب تمايالت اجتماعي قابليت اين سرپرستي چگونه جامعه را مي
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ها يا فاعليتهاي تبعي مردم و فاعليتها و بايد بگوئيم تمايالت اجتماعي بايد شديد شود و پشت سر هم قابليت

نسبت به ولي و نظام والي بيتشر شود و بعد هم فاعليت تصرفي آنها كه ه خوب صحبتها را گوش كنند و هم 
 اي حول يك واليت و يك وحدت و كثرت بيتشر پيدا شود خوب درمادون تصرف كنند تا حاصل اين يك جامعه

 پرسش و پاسخ
و اجتماعي هنوز روشن نيست ما يا بايد تغاير اين دورا بالمره جدا برادر سبحاني: نسبت بين تقرب فردي 

شود كه اين  كنيم بگوئيم هر تقرب فردي در نظام واقع شود كه طبيعتا تقرب اجتماعي در تقرب فردي اصل مي
شود  سازد ولي اگر فرض كنيم تقرب فردي بدون تقرب اجتماعي هم حاصل مي فرض جهل و اشتباه نمي

تواند واقع  جلسه گذشته ناظر به اين بود كه عبادت فردي در رتبه قبل از پرستش اجتماعي مي چنانچه مطالب
 شود.

حجت االسالم والمسلمين حسيني: اصل در كل اينها نظام واليت ربوبي است كه هم فرد و هم جمع در آن 
و جن و عال انوار و همه منحل است، يك نظام بزرگتري در عالم داريم كه كوه و زمين و تمدن و انسان و ملك 

است كه در  همه كهكشان و باالتر از آن هم در يد قدرت اوست، يك مسئله درباب نظام واليت ربوبي كائنات
نظام واليت ربوبي اين نحوه بريدن كه شما داريد در آنجا نيست، اما از آنجا كه پائين بيائيم و به انسان برسيم 

شود  اق نبي اكرم (ص) در عالم اين صلوات خداست كه بر ايشان نازل ميميگوئيم آنها همه به بركت كثرت اشتي
كند با آن نظر ديگر و ايها همگي از شاءن  شوند و اين فرق مي و همه اين موجودات هر يك در شاءني ظاهر مي

هم شوند اما نه آن شاءني كه هيچ گونه اختياري نداشته باشند، نه شان حضرت حق و روايا  نبي اكرم (ص) مي
گوئيم فرد در حين عبادت  شود؟ مي گويند عبادت فردي چگونه محقق مي ظاهرا مويد اين امر است بعدش مي

بريده مطلق از الم نيست كه نه امنيت ظاهري داشته باشد و نه در اذبه كره زمين باشد بلكه فاعليت ايشان در 
 ت.اينجا به فاعليت حضرت حق در نفس فاعليت خودش تعلق پيدا كرده اس

اي متناسب با ظرفيتش قدرت حل كردن آن كلمات و قدرت وحدت  گوئيد محقق شد در يك رتبه بعد مي
كند د رمنزلت خودش نائب موالست  با آنها را پيدا كرد و حاال ديگر تصرفي كه در خارج مي تركيب پيدا كردن
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فردي عمل كند، در عمل  تواند در خارج به صورت چون فاعليتش به موال سپرده است اما نائب موال نمي

اجتماعي عمل ايشان متقوم به عمل غي راست همين طور كه معنا ندارد كه يك ديده بان مربوط به جنگهاي 
قبل سراغ همان محل ديده باشني اش در زمان جنگ برود و بگويد من چند سال پيش در اينجا ديده باني 

در ساختن تلفن و ضبط صوت و سائر چيزها هم  خواهم در اينجا ديده باني كنم، كردم و حاال هم مي مي
آيا آن كارها از قبيل  دهند. همينطور است كارهايي است كه جامعه متقوم به هم حول يك محور انجام مي

كارهايي است كه مقدمه عبادت و عجز است يا اينكه از قبيل طلب تغيير در نظام است از قبيل طلبي كه در 
طلب فاعليت موال در فاعليت خودش حاال اين بار از فاعليت تبعي ديگر طلب فاعليت قبلي داشته ايد يعني 

كنيد كه اين اشياء متناسب در آيند هرچند كه اين بار طلب شما فردي نيست بلكه متقوم به طلب ديگران  مي
به  است كه با يكديگر شكل اشيا را عوض كنند، بايد متناسب با توسعه در يك جهت عوض كنيد آننگاه طل اگر

ها  گفتيم طلب به سوي اوست اگر از كثرت شود. چطور قبال در عبادت فردي مي سوي او واقع شد عبادت مي
 داند. شود و غير از او هيچ چيز را محور نمي كند اينجا هم طلب به سوي او واقع مي رفع تعلق مي

ر آن چيز ديگر موضوعيت بنابراين قيد در عبادت همان ربطي است كه بين طالب و مطلوب وجود دارد كه د
هاي  توان آن را انجام داد طلب متقوم به طلب پيدا نكند حاال اين طلب اجتماعي بگونه ايست كه تنهايي نمي

 خاصي است.هاي  ديگر براي جهت
 برادر سبحاني: تمايالت اجتماعي و طلبهاي اجتماعي منوط به چيست؟ آيا منوط به طلبهاي فردي است؟

 دهد ي روي هم تمايالت را نتيجه ميـ طلب تقوم اجتماع١
حجت االسالم والمسلمين حسيني: پس اوال عبادت موضوعا روشن شد حاال آيا اين طلبهايي كه در جامعه 

دهد، يك فعليت  داريم چه نحوه طلبهايي است، اين طلبها فاعليت و تعلق است كه روي هم واليت را نتيجه مي
تعلق و فاعليت در ه ضرب شد و وجه الطلب نتيجه شد و از وجه  تعلقي داشتيم و يك فعليت تحقيقيه بعد

گردد بلكه در تحقق مجبور است  الطلب آمد تا طلب تولي شد اين طلب اگر الهي باشد در اينجا به جامعه بر نمي
گيرد و حول يك محور است. طلب  به جامه برگردد كه طلب تقوم است يعني تصرفي است كه با تقوم انجام مي
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د است ولي چه نحوه طلبي است؟ طلب تقوم در تصرف در توسعه جهت، نحوه آن را مالحظه كنيد اينكه از فر
گوئيد تمايالت اجتماعي يعني طلبهاي متقوم كه اين غير از طلب فردي است طلب متقوم نيروي اجتماعي  مي

گوئيد  ي حذف كنيد ميتوانيد جاذبه عمومي را از طرفين دوشي آورد يعني همان طور كه شما نمي بوجود مي
توانيد به يكي از طرفين مركب  نسبتي است كه بين اين جرم وجود دارد، خصوصيت را كه در مركب داريد نمي

يكي از طرفين نسبت بدهيد، آهن را را گار جلو  توانيد كشش را به نسبت بدهيد. آهن رباو آهن را كه داريد نمي
 كند و اثري ندارد ولكن نسبت به باشد اصال هيچ كاري نمي جسمي بياوريد كه نسبت به آن حساسيت نداشته

 كند. شود وجذب مي جسمي كه اين حساسيت را دارد تقوم برقرار مي
حاال اين طلب تقوم اجتماعي روي هم تمايالت را نتيجه داده و يك وحدت جديد به وجود آورد است كه 

سازد و آن نظام را  د مجموعه اينها يك نظام ميالبته اگر بعد ازاين تمايالت قابليت و فاعليت داشته باش
 توانيد بگوئيد تصرفهاي سياسي فرهنگي و اقتصادي است. مي

فرماييد حين انقطاع متصل  حجت االسالم ميرباقري: يك تعريف غير تمثيلي از انقطاع و اتصال بدهيد مي
 است، آيا اين همان حيثيت است؟

دانيد در  هرا بريدن يك حييت را يك حيثيت ديگر مانع نميحجت االسالم والمسلمين حسيني: حيثيت ظا
 حاليكه در نظام وحدت تركيبي ظاهراً حيث نيست.

 شود در عين ارتباط با كل نظام عالم است. حجت االسالم ميرباقري: باالخره اين عبادت فردي كه واقع مي
 تـ ارتكاء رفع تعلق از كثرت به كثرت همان تركيب فاعليت و قابليت اس٢

گوئيد عبادت فردي  كنيد و مي حجت االسالم والمسلمين حسيني: ابتدا اينكه شما يك چيزي را مطلق مي
كنيد كه اين انسان ديگر  گوئيم به اين معنايي نيست كه شما استعمال مي اين از كجاست؟ انقطاعي را كه ما مي

يگوئيم بنا شد ايشان در نظام فاعليت نه روي كره زمين باشد و نه مركب باشد و از هيچ حيثي هم اين طور نم
باشد و نسبت تاثير داشته باشد و و عليت نيايد اين را يا متصل كند و يا قطع كند بلكه سهم تاثير داشته باشد 

شود يعني حاكميت  شود گاهي هم سهم تاثير باعليت توصيف مي كه سهم تاثيرش هم با عليت توصيف نمي
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گوييد سهم تاثير و فاعليت متقوم است يعني چون  منفصل در حاليكه ميقانون است يعني يا متصل است يا 

ارتباط با جهان دارد قدرت تغيير وجه دارد و اگر ارتباط با جهان نداشت چنين قدرتي هم نداشت، چون دو 
كرديم كه در مفهوم آن تصرف شد، اين طور نيست كه از  تواند يك باشد دو متقوم به يك را قبال بيان هست مي

تواند جهت  يك جهت ارتباط داشته باشد و از يك جهت انقطاع داشته باشد بلكه چون متكي به عالم است مي
فاعليتش را از عالم بردارد به تعدد است نه فاعليت متوجه به تعدد پس نسبت تاثير كه فاعليت است به طرف 

به دليل اتكاء او به كثرت است و طلب تولي و به طرف اعالم عجز و رفع تعلق از كثرت است ولي همين قدرت 
اين معناي توام بودن فاعليت وقابليت است و قابليت تبعي او متكي به كثرت است در ميل تركيب اش متكي به 
كثرت است، اگر در ميل تركيبي اش متكي به كثرت نباشد معنايش اين است كه بريده باشد فاعليت تبعي او 

اش بتواند تمسك به حضرت حق داشته باشد، يك انساني كه در حال  ارتباط به كرت دارد تا فاعليت تصرفي
شود و دير  كند، و اگر جاذبه زمين برداشته شود بدن او متالشي مي مناجات است روحش از بدن مفارقت نمي

ماند اين يك فاعليت تبعي دارد و يك فاعليت تصرفي كه متقوم به هم هستند در نظام  روح در اين بدن نمي
توانست خدارا پرستش كند و لذا  تواند خدا را پرستش كند و اگر در نظام واليت نبود كه نمي ست كه ميواليت ا
گوئيم عبادت فردي و عبادت اجتماعي را از هم جدا كنيد يعني واضح است كه وقتي دل شكستگي پيدا  بعد مي

قسمت تسلي شده ايد ولي دل كنيد و ديگر در اين  كنيد درست است كه كيفيت خاصي را با خدا شرط نمي مي
شكند شما بگوئيد حقيقت من فقر است ولي اين حقيقت  شكند بيخودي كه دل نمي شما براي يك مطلبي مي

 اي ظهور پيدا كرده است. ظهور پيدا كرده است، اين بواسطه يك قضيه
اسا ارتكازات  كند، البته عادي است كه مرتب معاني و مفاهيم بر فرمائيد فرق مي پس با آن جهت كه مي

 موجود بذهن بيآيد تا وقتي كه ارتكازات نظام واليي جايگزين شود.
 برادر سبحاني: درست است كه بگوئيم فاعليت محور وحدت است و مولي عليه رتبه كثرات است؟

اي فاعليت تصرفي و فاعليت تبعي داريم تا به اشيا برسد كه  حجت االسالم والمسلمين حسيني: در هر مرتبه
 ا ديگر فاعليت تصرفي ندارند آن وقت هميشه متصرف فيه حول محور باالتر است.آنه
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 كند چون محور جهت است. مي برادر سبحاني: محور وحدت هميشه تقوم به كثرت پيدا

 حجت االسالم والمسلمين حسيني: تاثيرش تاثير جهتي است توسعه در جهت است. 



 
 

 دوره دوم) ٧٢( ١٠٨جلسه: 
 فهرست

 ١٩٩ جريان پرستش در نظام واليت حول محور احد
 ١٩٩ الف ـ محور اول: رفع يد از كثرت و تعلق به فاعليت موال در فاعليت خود

 ٢٠٠ ب ـ محور دوم: همه كثرتها در توسعه جهت منحل است
 ٢٠٠ ج ـ محور سوم: ولي اجتماعي و تولي به واليت ولي اجتماعي

 ٢٠٠ ـ جريان پرستش درانسان حول ربوبيت حضرت حق
 ٢٠٠ ـ استغناء بالغير با فاعليت تبعي عين خلوص است١
 ٢٠١ ـ ظرفيت فرد بي نهايت اشباع ناپذير نيست.٢
 ٢٠١ ـ كمال افتقار و استغنا بالغير در ظرف زماني و مكاني مطلق است.٣
 ٢٠٢ شود اعليت در عمل مبنا گفته ميـ قدرت ف٤
 ٢٠٢ ـ كيفيت سازي متناسب با بندگي برابر با محور اشتداد است٥
 ٢٠٣ ـ مبنا با جهان وحدت تركيبي دارد.٦
 ٢٠٣ ـ تقوم اخالص به مشيت تقوم فاعليت تبعي به فاعليت تصرفي است٧
 ٢٠٤ ـ مبنا براي جهت ضروري است و دوئيت در محور نيست٨
 ٢٠٤ ـ قدرت هماهنگ سازي حول محور واحد بر مبناي واحد ممكن است٩

 ٢٠٤ ـ پرستش جامعه حول ربوبيت حضرت حق
 ٢٠٤ ـ فاعليت انسان متقوم به فاعليت اجتماعيست١
 ٢٠٥ ـ اعمال انسانها به شكل تمايالت در جامعه وحدت تركيبي دارند٢
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 ٢٠٥ ـ فاعليت اجتماعي واسطه بين توسعه در جهت و فاعليت انسان است٣
 ٢٠٥ تحقق توسعه در رعينيت رهبري است ـ ضامن تحقق جهت٤

 ٢٠٦ داد سيد الموحدين (ع) جهت گيري عمومي تاريخ را مورد تصرف قرار مي ـ واليت
 ٢٠٧ ـ فاعليت اجتماعي معصومين باغير معصوم در تصرف مطلق و برابر است

 ٢٠٧ ـ فاعليت اجتماعي معصومين تاريخي و فاعليت اجتماعي غير معصوم وهله ايست
 ٢٠٨ جمع بندي

 ٢٠٨ ـ جريان تحقق پرستش در نظام واليت
 ٢٠٩ شرط تحقق جامعه

 ٢٠٩ الف ـ تولي به واليت اجتماعي برابر با تمايالت عمومي است
 ٢٠٩ ب ـ پذيرش و تحرك برابر با قابليت اجتماعيست

 ٢١٠ ـ اخالص اجتماعي كمال اخالص است
اگر قابليت اجتماعي با فاعليت ولي در توسعه جهت هم سطح بود آنگاه ج ـ فاعليتهاي اجتماعي بنابراين 

شود چو فاعليت تصرفي اجتماعي سومين قسمتي بود كه پس از فاعليت تبعي پيدا شد نظام فاعليت پيدا مي
 ٢١٢ 

 ٢١٢ تمايالت، قابليتها و فاعليتهاي اجتماعيستد ـ جمع بندي: شرط پيدايش جامعه، 
 ٢١٢ پرسش وپاسخ

 



 
 اهللا الرحمن الرحيم... حجت االسالم والمسلمين حسيني: اعوذ باهللا بسم

به انسان بود وارد بحث جامعه شديم به مناسبت اين كه فهم و  كه مربوط در بحث شناخت پس از بحثي
مفاهمه از يكديگر جدا نيستند كه در بحث انسان شناسي هم به اين مطلب اشاره شده بودو گفته بوديم يك اثر 

گوئيم قسمت اعظم اثر  آيد و يك اثر هم از خارج ولي خارج را توضيح نداديم، حاال مي از نظام حساسيتها مي
جي از جامعه است. لذا بحث جامعه تا آنجا كه الزم بود در بحث شناخت مطرح شود مورد توجه قرار گرفت خار

و در قسمت اول به اين پرداختيم كه آيا جامعه اعتباري است يا حقيقي، و حاال در قسمت دوم در باره حقيقي 
 اصل است. كنيم پرستش اجتماعي در پيدايش جامعه بودن جامعه صحبت ميكيم و عرض مي

 جريان پرستش در نظام واليت حول محور احد
 تا كنون چند محور بيان شده كه اگر اين محورها جدا جدا لحاظ شوند ممكن است يك غفلتي پيدا شود.

 الف ـ محور اول: رفع يد از كثرت و تعلق به فاعليت موال در فاعليت خود 
حضرت حق و اوليا تكويني، يعني در حقيقت تولي  يكي اينكه گفتيم رفع تعلق از كثرت و تعلق به فاعليت

و نظام حساسيت بر سد بايد از  به واليت تكويني و توجه به مراتب باال تر كه اگر بنا شود فيض و عنايتي بر قلب
نظا تمثل گفته بوديم انسان وقتي برابركلمات موال رسيد آنجا احساس عجز  آنجا برسد. اين را هم قبال در

اي كه در وجه الطلب بوده دقيقا تمام ظرفيت هستي اش  معصوم اين گونه است يعني آن درجه كند در غير مي
نيست چون فاعليت كردنن است نه اين فاعليت را سپرده باشد گفته بوديم محال است كه اگر فاعليت بيست 

سپارد. بعد  اعليت ميكند نه اينكه ف باشد معصوم بتواند همان ابتدا بيست را انتخاب كند چون دارد فاعليت مي
گردد و  گفتيم وقتي برخورد كرد و ديد نميت واند كلمات موال در نظام تمثلش حس كند به طرف موال بر مي

تواند در درجه بيست  سپاارد آن وقت ديگر مي شود يعني فاعليتش را به فاعليت موال مي ملجا به سوي او مي
ه درجه ده باشد چه پائين باشد چه باال همين كه به عجز بر عمل كند حال چه قبال در جه نوزده باشد چه اينك

شود و ديگر هم قدرت فاعليت و وجه الطلبش  خرد كرد وفاعليتش را به حضرت حق سپرد به او عنايت مي مي
شود و هم در آن موضع نظام حساسيتهايش و تحقق حاالت و هم در صورت تمثلي قدرت  در ريشه اصال مي
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كند البته در صورتيكه در موضع طاعت باشد كه فعال بحث ما درباره طاعت  ي پيدا ميپيدايش يك نظام تمثل

 رسيم. است و بعد به عصيان مي
 بنابراين رفع يد از كثرت و تعلق به فاعليت موال در فاعليت خود بعنوان يك محور بيان شده بود.

 ب ـ محور دوم: همه كثرتها در توسعه جهت منحل است
كند يعني برايش از كثرتها اعتباري ندارد جز  ه همه كثرتها را در توسعه جهت منحل مييكي ديگر هم اينك

شود اين هم يك محول عملي جداست. يك محور  به تناسبي كه در وحدت يافتند حول جهت واحد يدا مي
 كنيم. عملي ديگر كه در اين جلسه بيشتر پيرامون آن صحبت مي

 ه واليت ولي اجتماعيج ـ محور سوم: ولي اجتماعي و تولي ب
آيد سه محور شد اما تدريجا بحث  شخص ولي اجتماعي و تولي به واليت ايشان است كه در ابتدا به نظر مي

 شود. كند و ديگر به آها سه گفته نمي كنيم كه چگونه اين سه محور وحدت پيدا مي مي
 ـ جريان پرستش درانسان حول ربوبيت حضرت حق

 ليت تبعي عين خلوص استـ استغناء بالغير با فاع١
كيم بنا شد از نظا حساسيتها يك اثر و از خارج هم يك اثر بيايد و فاعليت فاعل هم  در قسم اول عرض مي

در اين بين بعنوان ربط باشد تا تكيف در صورت اول پيدا شود البته قبل از مسئله عجز يعني پيدايش خود 
تمثل است. اين فاعليت را در ابتدا داريم كه ربط بين  بدلكيفيت و پيدايش همان تصور ابتدايي كه قبل از ت

شود وتمسك به عنايت  آيد است. وقتي رفع تعلق مي آيد و آنچه كه از خارج مي آنچه كه از رتبه جهت مي
شود و مورد عنايت قرار  اي كه رفع تعلق از كثرت مي شود آيا ديگر فاعليت نداريم؟ در رتبه حضرت حق مي

فاعليت هم در رتبه جهت و هم در رتبه تمثل يعني اسطه بين آثار خارجي و آنچه كه از جهت  گيرد باز هم مي
كند، در نفوذ مشيت هم  گوئيد به نيابت موال عمل مي آيد هست ولي اين بار فاعلتش فاعليتي است كه مي مي

خواهد. پس بازهم   ميفاعليتش عمل كند يعني آنگونه بخواهد كه موال اين تعلق پيدا كرده به اينكه موال در
شود ولي به  شود ولي به آن صورتي كه موال خواسته است، تكيف هم برايش پيدا مي واسطه در تركيب واقع مي
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خواهد در اين رتبه از هستي تكيف پيدا شود. آن عنايت اين بود كه قبل از متبرك شدن  آن صورت كه موال مي

شتن ولو يك درجه از آن و وجه الطلب و نظام حساسيت قرار و مستفيض شدن فاعليتش به آن عنايت انانيت دا
دادن كه در موضع تكيف جهت را با خارج تركيب كند حاال ديگر آن درجه از انانيت نيست و در رتبه خودش 

 خالص است.
 ـ ظرفيت فرد بي نهايت اشباع ناپذير نيست.٢

رتبه باالتر بردند در آنجا باز محتاج است. در  البته خلوص درجه دارد ولي در رتبه اين تام است ولي اگر او را
شود يعني ظرفيت فرد بي نهايت  اينجا هم غني مطلق نيست غني بالغير است ولي از خود اين رتبه پذيرفته مي

اشباع ناپذير نيست بلكه نظام عالم براي هر ظرفيتي يك مقدار از پذيرش را قرارداد كه وقتي به سقف تامش 
در آن رتبه همين است و براي اين رتبه ديگر اخالص از اين باالتر فرض ندارد و وقتي رسيد معناي اخالص 

شخص باالتر مطرح شد ظرف باالتر مطرح شده است اين فرد برابر با ظرفيتش عمل كرده است. ظرفيت صحابه 
اي  ن عدهخواهند چون اين شبهه در ذه نبي اكرم (ص) پيغمبر شدن نيست اخالص پيغمبر را هم از آنها نمي

 خواهند كه پيغمبر يا امام شود. تاند برسد اين درست نيست چون از اين فرد نمي است كه اين هيچ وقت نمي
 ـ كمال افتقار و استغنا بالغير در ظرف زماني و مكاني مطلق است.٣

تبه ظرف استغنا بالغير است و اين در ر او در ظرف زماني و مكاني خودش كه نهايت در اينجا غنا نيست بلكه
خودش كمال است. بالنسبه به ظرف خودش مطلق است اين استكان وقتي پر از آب شد اگر يك قطره آب ديگر 

است يعني اين طور نيست كه قابليت عقاب نداشته  ريزد و معناي ثواب و عقاب همين بريزيد از آن بيرون مي
متمسك به موال شد و عنايت شد  باشد قابليت عقاب ولو در حد غبطه خوردن يعني اگر گفتيد اين شخص

رسد  گوئيد هيچ وقت نمي گوئيد كه كم تمسك پيدا كرده است يك وقت مي آخرين رتبه اين است. يك وقت مي
شود، اين غلط اين طور نيست كه اگر در روايات آمد درجات  اينكه پر شود و هيچ فردي هيچ وقت پر نمي به

توانست كمال باالتري را به دست  را پيمود انسان بگويد سلمان ميايمان ده درجه است و سلما ده درجه ايمان 
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توانست امام معصوم شود. ما يقين داريم كه در عالم مراتبي  آورد، اين صحبت درست نيست ولي سلمان نمي

 ٢شود. رسد و سعي به مادن اينها كه رسيد متوقف مي ها نمي هست نبوت، و وصايت البته كسي به اين رتبه
شوند اما  شوند و شيعه مي طاهر مي ايند و در نهايت مسلمان كه بگوئيد اينها از رتبه حيوانات مي شما همين

 رود. توانند ولي بشوند. پس شخص با عنايت حضرت حق جلت عظمته از يك منزلت به منزلت ديگر مي نمي
 شود ـ قدرت فاعليت در عمل مبنا گفته مي٤

كند قدرتي را كه فاعليت  ه شد بالغير و به نيابت از ديگري فاعليت ميحاال بايد ديد در اينجا فاعليت كه گفت
گوئيد از اين پايگاه  در عمل دارد صحيح است به آن منشاء و مبنا گفته شود پس فعلر منشاء واحد دارد، بعد مي

ا كشيد اينج شود و از قبيل مبدا و مقصد كه خط مي و از اين منشاء حركتي به سوي يك جا واح پيدا مي
زنم قوه حركت حركت به سوي چيست؟ بندگي، چه شكلي از  توانيد مبدا را چه بگذاريد؟ دارم مثال مي مي

ـ پس بندگي يك شكل سجود انقطاع ١نيابت كه تصرف است؟  بندگي آياشكل قبلي كه انقطاع بود يا در شكل
 متناسب با بندگي است ـ و يك شكلش نيابت و مناسب سازي٢و تعلق به ضحرت حق و رفع يد از كثرت است 

 ـ كيفيت سازي متناسب با بندگي برابر با محور اشتداد است٥
اما تناسب كيفيات چگونه است؟ عنايت كنيد چون قرب يافته و تقرب اوليه اش انقطاع بوده است، حاال 

ت خواهد شرائط را شرائط متناسب با قرب كند، تغيير شرائطي كه فاعليتشان تصرفي نيست و تبعي اس مي
اشتداد را به كار ببريد.  متناسب با تقرب پيدايش يك وحدت تركيب يجديد است كه صحيح است در آن كلمه
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تواند محور اشتداد واقع شود، ولي تحقق اشتداد جگونه است؟  پس عنايت شده و به اين توان داده شده كه مي

حركت آنها را الهي كند يا گار  اين كه كثرت را حول اين مبناي پرستش متناسب كند به اين صورت كه جهت
 الهي هست به يك مرتبه باالتر ببرد.

 ـ مبنا با جهان وحدت تركيبي دارد.٦
معنا ريشه و اصل است.  حاال مبناي پرستش خدا يا تقرب اخالص و انقطاع از غير او و توجه به اوست. اين

ن اخالص در رتبه فاعليت تبعي از انسان بود شود يا اگر بگوئيم اي اما آيا او با انفصال از غير، منفصل مطلق مي
وحدت تركيبي دارد و با جهان هم وحدت تركيبي دارد، تحقق رتبه  كه خودش داراي وحدت و كثرت است و

 دوم اين اخالص اين است كه آن وحدت تركيب را تغيير دهد.
 ـ تقوم اخالص به مشيت تقوم فاعليت تبعي به فاعليت تصرفي است٧

كنم درباره سير به طرف خداوند و رضاي او، اگر بگوئيد هيچگونه سيري نيست كه هيچ  ييك مثال عرض م
گونه حركتي هم نباشد نه تقربي هست و نه فرض عبادتي، عبادت بدون تقرب و نزديك تر شدن به رحمت و 
 رضاي حضرت حق ممكن نيست، اگر نزديك تر شدن بدون تغيير ممكن نيست و تغيير هم تغييري اشتدادي
است كه بدون وحدت و كثرت ممكن نيست اگر تغيير اتشدادي بايد واقع شود ظهور مجدد، تولي به واليت موال 

خواهد. اگر بگويد من  اين است كه رضاي موال و خواست اورا بخواهد و به دليل مخلص بودن خواست خدا را مي
اي عجب خدا  دن به تو هم كاري ندارمخواهم و به مشيت تو كاري ندارم و به قرب و نزديك تر ش خودت را مي

خواهم ولكن نه قرب و رضاي اورا بگويند خداوند دوست دارد تو  خواستني است كسي كه بگويد خدا را مي
اينگونه فعاليت كني، بگويد من چكار به دوستي او دارم اين خودش هواست آنجايي كه نيابت را نخواهد اگر 

تفاوتي نسبت به دستور او تخلف است يعني اين زهد گاهي زهد نسبت به نيابت و فرمان را موال داده است بي 
گويد من نسبت به رضان الهي و قرب زاهد هستم  دنياست گاهي زهد نسبت به آخرت است و گاهي يك نفر مي

ه خواهد و به تعلق ب گويند اينكه ديگر زهد نيست بلكه اين عين انانيت است، اين وقتي انقطاع از كثرت را مي مي
خواهد بايد رفتار كند و طبيعتا بايد در منزلت خودش نائب  شود بعد هرگونه كه موال مي ضحرت حق متصل مي
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باشد يعني اخالص بدون تولي به واليت و بدون واليت از طرف موال در تصرف در حاالت خودش گرفته تاسائر 

خواهم  تواند بگويد مي ه باشم و نميخواهم اصال حركت داشت تاند بگويد من نمي امور ممكن نيست اينكه نمي
خواهم بر خالف رضاي تو تصرف كنم اين با  داري و مي حركتي داشته باشم غير از آن طوري كه تو دوست مي

سازد. اگر اخالصش دراين بد كه رفع يد از كثرت كند بعد بايد متصرف در كثرت بشود به همان  اخالص نمي
 تمثلي او جهت كيفيات تمثلي الهي باشد.خواهد. جهت كيفيات  گونه كه موال مي

 ـ مبنا براي جهت ضروري است و دوئيت در محور نيست٨
خواهد حاال  خواهد و جهت بدون منشا و قوه و تعلق ممكن نيست تعلق حتما مي پس مبنا حتما منشء مي

جهت ضرورت دارد اگر تعلق او الهي شده است تعلق الهي به تصرفات الهي در جهت الهي دارد پس مبناي براي 
و دوئيت در محور نيست، موضوع يكي هماهنگ سازي كيفيت افعال و حركات است و يكي قدرت هماهنگ 

 سازي است.
 ـ قدرت هماهنگ سازي حول محور واحد بر مبناي واحد ممكن است٩

 كسي قدرت هماهنگ سازي حول محور واحد را دارد كه مبناي واحدي داشته باشد اراب متفرقون خير ام
اهللا الواحد القهار كسي كه دلش نزد چندين امر است قدرت هماهنگ سازي در جهت واحد را ندارد، هماهنگ 

 سازي كيفيتها حول جهت واحد فقط بر مبناي واحد ممكن است.
 ـ پرستش جامعه حول ربوبيت حضرت حق

 ـ فاعليت انسان متقوم به فاعليت اجتماعيست١
ه يك فاعليت اجتماعي واسطه اش باشد ممكن است يا چنين چيزي محال اما آيا در امر اجتماعي بدون اينك

شود كه شخص به تهايي  است؟ اگر بنا شد تصرف در كثرت باشد و كثرت هم به ناچار به اموري منجر مي
تواند تعداد  تواند آن كثرتها را حاصل كند. قبال گفتيم كه اگر يك نفر روي كوه زندگي كند هرگز نمي نمي

يرش را مثل كسي كه در جامعه است افزايش دهد درگيريهايش را در هيچ يك از وجوه سياسي، نسبت تاث
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تواند توسعه دهد. اگر بخاهد خدا را به همه زبانها بپرستد و پرستش خدا در همه  فرهنگي و اقتصادي نمي

 كثرتها جاري شود مجبور است در جامعه بيايد.
 عه وحدت تركيبي دارندـ اعمال انسانها به شكل تمايالت در جام٢

ولي آيا جامعه هم فاعليت دارد يا نه؟ جامعه اين تمايالت افراد يعني اخالصها را كه پس از انقطاع حاصل 
شود به شكل تمايالت درآمده است  شده و حاال به طرف عمل كردن آمده است، اعمال كه بدون هم واقع نمي

گفتيم يك  پياده شدن در جهت واحد را ندارد، چگونه مي مثل نظام حساسيتها اگر يك محور ناشته باشد قدرت
كند  آيد و در نهايت اين فاعليت فرد است كه اينها را تركيب مي اثر از نظام حساسيتها و يك ار از خارج مي

خواهيم كه يك طرف آن جهت عمومي تمايالت و يك طرفش خود قدرت  اينجا هم يك فاعليت اجتماعي مي
 قدرتي را كه ما داريم بدون وجود يك فاعل واحد، در جهت واحد هماهنگ نخواهد شد. فاعليت تمايالت است،

 ـ فاعليت اجتماعي واسطه بين توسعه در جهت و فاعليت انسان است٣
كنيم واسطه بين توسعه در جهت و فاعليت فرد، فاعليت اجتماعي است كه اسم آن واليت و  حاال عرض مي

 رهبري اجتماعي است.
 تحقق توسعه در رعينيت رهبري است قق جهتـ ضامن تح٤

كثرت در جهت واحد در خارج يك فاعليت بزرگ  ضامن تحقق جهت درعينيت يعني تحقق توسعه وحدت
كنند  گذاريم و آن افراد هم كه تولي به واليت اين فاعل پيدا مي است كه اسم اين فاعليت را درعمل رهبري مي

اي  يابد پس جريان قدرت افاضه كه به آنها اعطا شده قدرت جريان مي كنند و آن نيرويي نظام و شكل پيدا مي
كه در شكل اجتماعي پيداشده منوط به اين است كه نظام فاعليت اجتماعي پيدا شود و حافظ جهت نظام 
فاعليت اجتماعي هم شخص رهبر است چه ايكه اين نظام فاعليت اجتماعي پيدا شود و حافظ جهت نظام 

سه يا هفت نفر  باشد و هم شخص رهبر است چه اين كه اين نظام فاعليت اجتماعي كوچكفاعليت اجتماعي 
باشند چه اينكه بزرگ باشد و همه شغلهاي اجتماعي را در برگيرد اگر كوچك باشد حساس ترين امور جامعه را 

 پوشاند. مي
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 داد ـ واليت سيد الموحدين (ع) جهت گيري عمومي تاريخ را مورد تصرف قرار مي

راي مثال واليت وجود مبارك سيد الموحدين عليه افضل صلوات المصلين با عده بسيار كم تاريخ را پوشاند ب
و تاريخ را ميدان سيطره خودش قرار داده است وطبيعي است چون جمعيت زيادي نبوده اند تاثيرش تاثير 

ر همه شكلها و صورتها پياده كيفي بوده است يعني جه گيري عمومي تاريخ را مورد تصرف قرار داده است و د
نشده است ولي به هر حال در جهت موثر بوده است.اگر مقاومت وجود مبارك سيد الموحدين وصديقه طاهره 

دا شتند ولي چون اينها اين گونه  صلوات اهللا عليهما و سائر ائمه نبود مسلمين دست از قرآن و عبادت بر مي
شد كه قلوب اصل معناي توحيد را قبول كند  كاري سبب اين ميمحكم در راه خدا فداكاري كردند واين فدا

موجب شد كه آنها هم بگويند ما طرفدار قرآن هستيم و گاهي هم صحبت اينها را به عنوان يك فقيه قبول 
گفت لوال علي لهلك عمر و بلكه صحي است كه اگر مقاومت معصومين نبود ازهيچ يك از  كردند يا عمر مي مي

ماند اگر در تاريخ دقت كنيد كه بخت النصر با مسيحيت چكار كرد و مخالفين يهود چكار كردند  ياديان اثري نم
شد كه كاري كند يعني واقعا معناي ارتقا و  در اين هزار و چهارصد سال خم خيال نكنيد هيچ كس پيدا نمي

قيام براي انهدام مطلق گويند اينها وجدان بشري را در يك سطحي قرار دادن كه ديگر  جدان بشري را كه مي
دين نشد االهمين كمونيسم كه ظاهر شد كه اين هم به حمد الل در وسط راه شكست خورد و شكست اين هم 

آيد  كه به دست امام خميني (ره) بود در حقيقت شكست به دست دين بود يعني اگر دقت كنيد به نظر مي
شان اين مطلب را انكار كردند. همين االن گرايشهاي گرايشهاي مذهبي به بقاء اسالم بقاء پيدا كرد هرچند خود

گويند دانشگاه بر اساس تشكيالت ما بچرخد به  ها مي مذهبي به مذهابي دنيا زياد شده است يعني مسيحي
 اي جسارت روحي را پيدا كرده اند چون انقالب اسالمي شده است. گويند پر رو شده اند چرا اصطالح مي

 مين (ع) حافظ تاريخي همه اديان استمقاومت مثبت و منفي معصو
خوب محكم بودن ائمه معصومين هم اديان رانگه داشته است و اصال علت برپائي همه اديان وعلت برپايي 
خدا پرستي در اين چهارده قرن مقاومتهاي مثتب و منفي ائمه طاهرين بوده است. مقاومت مثبت آن زماني 

كرده اند وتركيب  كرده اند و منفي آن زماني بوده كه تحمل مي مي كرده اند و حمله بوده كه خودشان جنگ مي
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خوانيد كه واركان البالد و امنا الرحمن ركن در بقاي  ايند و خدا پرستي را در دنيا نگه داشته است. در زيارت مي

 برند ولو در مراحل ضعف باشند اينها بوده اند. روحي مرد دنيا بهر ديني كه هستند خدا را نام مي
 ـ فاعليت اجتماعي معصومين باغير معصوم در تصرف مطلق و برابر است

پس اثر فاعليت اجتماعي پرستش اجتماعي و حفظ جهت است البته فاعلي اجتماعي معصومين غير از 
فاعليت اجتماعي وليه فقيه است و اين يك غفلتي از افراد در يك نكته ضعيف است كه گاهي از اين طرف يك 

شود دست  تياراتي ندارد كه اين اشتباه است و اگر نباش واليت اجتماعي دست كسي باشد نميگويد اخ نفر مي
اين وليا جتماعي را در توسعه وحدت و كثرت ببيندند چون رشد قدرت از رشد وحدت و كثرت يا رشد پرستش 

ندارد وحفظ اين كند و تا اين رشد قدرت نباشد امكان پياده كردن احام يعني حفظ اين مال وجود  تبعيت مي
مال و سائر اموال يعني مالكيت به اين است كه اگر اين مصادره يا قانون آن الزم است در اين شكل جزئي تغيير 
كند بايد انجام گيرد. همانطور كه درتنجز قضا و حتمي شدن آن و فصل خصومت بين قضاوت نبي اكرم (ص) و 

 كند. اين در جهت اشتراك بود. يقضاوت يك قاضي فرق نيست در توسعه قدرت هم فرق نم
 ـ فاعليت اجتماعي معصومين تاريخي و فاعليت اجتماعي غير معصوم وهله ايست

اما در جهت افتراق بايد توجه داشت كه موضوع واليت اجتماعي معصومين كل تاريخ است در حاليكه 
) توجه به كلمات ايشان موضوع اجتماعي واليت فقيه زمان حيات خودش است. بعد از رحلت حضرت امام (ره

توان بعنوان تبعد به آن تمسك نمود چون قولي كه در حوادث مختلف  بسيار خوب است ولي مثل روايت نمي
شود از امام خميني نبايد  آيد بيان مي برايش اختالف حاصل نشود و با اشراف نسبت به هرچه كه در آينده مي

گويد لو  وحدت و كثرت جديدي كه پيدا شود را بپوشاند مي اي صحبت كند كه هر انتظار داشت كه ايشان بگونه
آوردم ولي به من كه  اعلمت الغير ال ستكثرت في الخير اگر علم غيب داشتم خيرات بيشتري را به دست مي

 شود. وحي نمي
پس عالوه بر آنكه واليت تكويني معصومين تاريخي است، البته طبيعي است كه حضرت ولي عصر (عج) 

رمايند ولي آباء و اجداد ايشان (صلوات اهللا عليهم) واسطه در رساندن فيض حضرت حق هستند در ف تصرف مي
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واليت اجتماعي هم در سرار تاريخ حضور دارند يعني حضور آنها هم در واليت تاريخي تمام است كه از شئون 

گوييد يك  ني وقتي ميخيرات. يع آن واليت اجتماعي در زمان خودشان است و هم در واليت تكوين ي رساندن
نفر اظهار عجز كند و به حضرت حق متمسك شود آنها طريق رساندن نعمت و فيض هستند بلكه حالت توجه 

شود اال ازطريق آنها و در واليت  به اين حضرت حق ممكن نيست اال به وسيله تمسك به آنها و عطا هم نمي
 ٣اجتماعي هم به تبع آنها 

 جمع بندي 
 تش در نظام واليتـ جريان تحقق پرس

در اينجا صحبت درباره اين بود كه ولي اجتماعي وا سطه به وحدت رساندن كثرات در عينيت نسبت به 
شود.اين عبادت  كند و فاعليت آن نماينده موال مي جهت واحد است پس يك رفع يد از كثرت كه قدرت پيدا مي
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گيرند، كيفيات مراحل بعد ديگر تصرف هستند ولي شود كه كيفيات به صرت نيابتي انجام ب مبنا و منشا اين مي

شود كه هو  تصرف متناسب با اشتداد يا تقرب، عبادت يك كنه و مبنا پيدا كرد كه علت قدرت بر فعل مي
شود و اگر اخالص نباشد فاعليت كه اخالص در  االخالص و به زور اخالص است كه فاعليت در راه خدا پيدا مي

شود يعني وحدت و كثرت و و حدت تركيبي جديد كه پيدا  اسب با تقرب واقع ميفاعليت يعني تغييرات متن
شود تناسب بيتشري با قرب دارد يعني جاري شدن همان بندگي در عينيت كه اول جريان آن در حاالت  مي

ري پرستم ولي هيچ گونه تقلبي در حاالت پيدا نشد و هيچ گونه حضو افكار و افعال است. شما بگوئيد خا را مي
در ذهنت پيدا نشود و هيچ گونه فعل مناسب با پرستش نداشته باشيد كه پرستش واقع نشده است، اما اگر 

آئيد همان مطلب در كيفيتهاي متناسب با رشد و  جاري شد و اين كثرتها را پوشاند سراغ كارهاي اجتماعي مي
شدت قدرت بياورد يعني شدت تعلق شود، كيفيتي كه متناسب با جهت اله ي باشد و  اشتداد و قرب جاري مي

و اخالص بياورد عين خود پرستش است ولي پرستش اجتماعي است كه متقوم به غير است و محور آن هم در 
تواند در شكال اجتماعي متكثر شود مگر با  جهت گيري واليت فقيه و نظام والي است چن جهت تحققا نمي

رت نظام است و بدون نظام وحدت و كثرت حاصل نظام واليت اجتماعي يعني ظرف تحقق و حدت و كث
شود و اگر بنا شد و حدت و كثرت از مرتبه فرد بگذرد و از حاالت دروني بگذرد و به تمثالت برسد  نمي

 اينكه به اعمال عيني برسد. خوب حاال افعال خارجي عبادت اجتماعي شد. اجتماعي است چه رسد به
 شرط تحقق جامعه

 اجتماعي برابر با تمايالت عمومي استالف ـ تولي به واليت 
كند تمايالت قابليتها و فاعليتهاست يعني  عباد اجتماعي در چه شكلهايي است وحدت و كثرتي كه پيدا مي

حاال ديگر از تمسك و تولي فقط تولي با طني و روحي و انقطاع الزم نيست تولي به واليت اجتماعي، تمايالت 
 شود گيرد و تمايالت اجتماعي مي حد هست بعد حول يك والتي شك ميشود. اول در جهت وا اجتماعي مي

 ب ـ پذيرش و تحرك برابر با قابليت اجتماعيست
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تحرك دارد؟ همان طور كه  بعد حاال آيا اين واليتي كه هست و تعلقي كه پيدا كرده است چه اندازه پذيرش

يك تحرك و فاعليت مهم در ذهن و متناسب  گفتيم قدرت تبدل يعني قدرتي كه كيفيتها را به هم بريزد كه مي
 با پيشرفت و قرب بود.

 ـ اخالص اجتماعي كمال اخالص است
افتد  كنيم اگر سرعت قابلي اجتماعي متناسب با رهبري فقيه وولي اجتماعي نباشد عقب مي حاال عرض مي

اقص است كه اخالص افتد؟ آنجا كه اخالص اجتماعي نداشته باشد و اخالص اجتماعي زماني ن كسي عقب مي
فردي در رابطه با خداي متعال و در رابطه با اين ولي كه از طرف اوست ناقص باشد. يعني مثال ما به چهار يا 

كنيم فرض كنيد اين اصطالحات در زمان طاغوت يا قبل از آن پيدا  پنج اصطالح در كنار كارها تمسك پيدا مي
م بوده وا گر از واله اسالمي هم پيدا شده باشد و اگر شيخ را شده كه متناسب با سع وضيق آن زمان براي اسال

نيز از واله اجتماعي و ائمه نور بدانيم ولكن قدرت فعل و حوزه و قلمرو فاعليتش محود بوده است و حاال به هر 
ت توان به اصطالحا دليل كه فعال مورد نظر نيست قدرت فعل امام خميني بسيار وسيعتر شده است، حاال آيا مي

ماهم  توان گفت نظر حاج شيخ عبدالكريم اين بوده شيخ تمسك كرد و حرف امام خميني را گوش نكرد، مي
تمسك ازقبيل رفع يد نكرد از كثرت در مقام  شاگرد ايشان هستيم و بعد ولي اجتماعي فعلي را رها كرد يا اين

خواهيد  عي يك چيز ديگر را مياخالص است و يك چيز ديگر كنار واليت گذاشت است كه كنار واليت اجتما
حفظ كنيد اين حل نشدن در وحدت تركيبي جديد است و وقتي حول محور وحدت تركيبي جديد حل نشد 

 رسد كه آن واليت كفر است.  گوئيم كه نفع اين به يك وحدت تركيب يديگر مي بعد مي
م دين خدا بدوش اين گويد من نوكر اصطالحات نيستم االن پرچ تمسك يك وقتي به نحوي است كه مي

خواهيم كه از نظر ذهني ابزار متناسبش را درست كنيم و در اختيار او بگذاريم  مرد است و ما هم از خدا مي
آيد و لوله هواكش آن اين اندازه است حاال  گويند فالن ژنرال جنگ جهان گفت فالن كشتي دارد مي چگونه مي

دهد بلكه گفتند يك  ا نگفتند كه قواعد و فرمولها اجازه نميبايد يك هواپيما بسازيم كه درون آن برود آنه
شود از آن صاحبان  فرمولي پيدا كنيد كه اينكار بشود چگونه است كه وقتي سفارشات براي يك شركت داده مي
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گويند برويد صد بار يا هزار بار  كنند كه بگويند اين سفارش عملي نيست و مي شكرت و صنايع قبول نمي

، تئوريها را عوض كنيد تا به اين مطلب برسيد در عمل مشخص شده كه علم ابزار كرابردي است آزمايش كنيد
ممكن است در نظر ما نپذيريم از اين باالتر اينكه آزمايشگاه آمد كه پس از كشف برق نيروي آن را آزمايش كند 

ان آن را اندازه گرفت كيفيتها تو بعد گفند جريان اين نه با سنگ ترازو قابل كشيدن است و نه با كم متصل مي
ها فرستاد و آنها نگفتند كه رياضي همين است چه  كند، آزمايشگاه اين سوال را براي رياضي دان تغيير مي

آيد بلكه آنها براي لذات دنيا كه يااسم و عنوان دنيايي  اي كاري از ان بر نمي بخواهيد و چه نخواهيد و پيش از
رفتند و محاسبه اش را پييدا  بستند كه اين اندازه پول به آنها بدهند مي قرار داد ميشد يا با آنها  نصيب آنها مي

شود و  كردند و محاسبه نسبت بين كيفيتها را پيدا كردند. اين رساله هايي كه درباب رياضيات نوشته مي مي
شود،  وشته ميگويند ماهيانه بيست هزار صفحه مطلب جدي ن درباره مطالب جديد هم هست و آن طور كه مي

خناهيد تا قبل از اين قسمت فكر كنيد اين تمسب و تنسك به اصطالح  توان فكر كرد شم مي در زير بنا كه نمي
و مثال و نمونه و كيفيت ذهني و عدم تحرك در خدمت به ولي فقيه براي تغيير دادن اصطالحات متناسب با 

گويد من حول اين محور حاضر به محل  يتوسعه قدرت معنايش اين است كه يك قسمت مركب دارد كه م
خناهد رهبري كند به من گز من گز كند،  شدن نيستم، من براي خودم هويت و اعتبار دارم و اين رهبر اگر مي

كنيم.اما تحرك يعني  گوئيد وحدت و كثرت جديد پيدا نم يوشد ما به همين مقدار قناعت مي اگر هم مي
 رود. پردن خود به رهبري اگر باال برود حتما تصرفات اجتماعي باال ميقابليتهاي اجتماعي فاعليت تبعي و س

پس يك تمايالتي حول يك جهت داريم اما تحقق عيني اينها زماني است كه نسبت به ولي متصرف فاعليت 
سپاريم و فاعليت حضرت حق را در  تبعي داشته باشيد يعني همان طور كه در داخل خودمان را به خدا مي

پذيريم و اين معناي اخالص در فرد است. در جامعه هم تحقق توسعه در جهت به تحقق  دمان ميفاعليت خو
توسعه ولي اجتماعي است وتحقق توسعه ولي اجتماعي منوط به اين است كه فاعليتتان را به او بسپاريد و 

اخالص است كه فاعليت تبعي داشته باشيد و اين منافاتي با اخالص نسبت به حضرت حق ندارد بلكه كمال 
 خواهيد در شكل اجتماعي هم عبادت او صورت گيرد. شما مي
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ج ـ فاعليتهاي اجتماعي بنابراين اگر قابليت اجتماعي با فاعليت ولي در توسعه جهت هم سطح بود آنگاه 

 شود چو فاعليت تصرفي اجتماعي سومين قسمتي بود كه پس از فاعليت تبعي پيدا شد نظام فاعليت پيدا مي
 جمع بندي: شرط پيدايش جامعه، تمايالت، قابليتها و فاعليتهاي اجتماعيستد ـ 

 پس ترتيب آنها به اين صورت است:
اجتماعي را به هاي  ـ فاعليتهاي اجتماعي معناي قابليت٣اجتماعي هاي  ـ قابليت٢ـ تمايالت اجتماعي ١

ت تصرفي در وحدت تركيبي كه حول فاعليت تبعي معنا كرديم در اطاعت از ولي و فاعليت اجتماعي از فاعلي
گوئيم اين سه تا براي حصول نظام واليت اجتماعي  يك واليت درست شده كه به آن نظام واليت اجتماعي مي

پيدا شد، حاال بايد ديد وحدت و كثرت نظام واليت اجتماعي در چه قسمتهايي هست؟ اگر اين سه تا نباشد كه 
ط پيدايش جامعه است ولكن پيدايش جامعه در كيفيتهاي مختلفي شود. پس اين شر اصوال جامعه پيدا نمي

شود كه يك كيفيت آن نسبت تاثيرهاي عيني يا اقتصادي است ويك كيفيت ديگر آن نسبت  ظاهر مي
شود و بحث ادبيات و مفاهمه هم در همين  تاثيرهايي است كه مربوط به پذيرشهاست كه به فرهنگ مربوط مي

خواهيم بگوئيم مفاهمه اجتماعي در تبعيت از ولي ركن پيدايش  ن قسمت ميشود در اي قسمت مطرح مي
 اصطالحات و مفاهيم است.

 پرسش وپاسخ -
 است؟ برادر حسينيان: رابطه اخالق فردي و اجتماعي به چه صورت

حجت االسالم والمسلمين حسيني: رابطه اخالق فردي و اجتماعي بدين صورت بود كه اولي مبناي دومي 
الزم است كه افراد در باطلن فاعليت نسبت به جهت داشته باشند بعد اين اصالح شود و تبديل به  است و اول

رسد تابع ولي  فاعليت تبعي از طرف موال شود بعد اين فاعليت تبعي اگر اخالصش درست باشد در جامعه كه مي
نه در آنجا تسليم محض  امر اجتماعي است ولي اگر در آنجا اخالصش بلنگد اينجا هم كه رسيد لنگي دارد

گويد اين يك چيزي است كه شارع فرموده است كه در  داند و مي عقل و قدرت خودش را مستقل مي موالست
 گويد هرچه او بگويد درست است. كند، نمي بار اينها مستقالت عقليه مخالفت نمي
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 شود؟ برادر حسينيان: آيا اخالص اجتماعي سبب رشد بيشتر اخالص فردي مي

االسالم والمسلمين حسيني: نه اخالص اجتماعي كه پذيرش نسبت به ولي اجتماعي است فاعليت حجت 
كند در ميدان اقتصاد مواجه با  برد، فاعليت اجتماعي را در سه ميدان برابر مشكالت مي اجتماعي را باال مي
قه و محبت هم داراي شود و در ميدان عال شود در ميدان فرهنگ هم با مشكالت مواجه مي مشكالت عديده مي

شود كه در هر سه بايد اخالص پيدا كنيد و از خداوند و ولي تكويني بخواهيد متناسب با مشكالت  مشكالت مي
رود ظرفيت مواجهه با مشكالت به شكل اجتماعي بايد باال رود تا ظرفيت قدرت فردي باال  كه ظرفيت باال مي

خواهيد براي رفن در هواكش آن هواپيما بسازيد  يد و حاال ميرود. يعنيشما هستيد كه با اين او روبرو شده ا
حاال تا زمانيكه واليت اجتماعي به كشتي ساختن و هواپيما ساختن نرسيده باشد شماچنين مشكلي نداريد كه 
اظهار تضرع كنيد كه خداي اين را چكار كن ولي حاال يك اضطراب و التهاب متناسب با اينكار داريد،مثال عرض 

مختلف از سطح روحي گرفته تا سطح ساختن مثل هاي  م كه مقابله با صنايع و تكنولوژي اينها در سطحكن مي
آورد كه اگر اينها نباشد معنا ندارد كه اين همه به  ها و ابتهالها و تعجيزهايي براي فرد مي خود آنها يك بن بست

شود اينها سبب رشد ظرفيت  ه پيدا ميرنگهاي مختلف خداوند خوانده شود در مشكالت گوناگون و رنگارنگ ك
شود و معناي اشتداد همين است كه هر مرحله از شدت ظرف براي وحدت تركيبي بعد است. شما  مي

شود و قدرت الزم براي حل اين مرحله را پيدا  تقاضاهايي از خدا ميكنيد كه قبال نداشتيد بعد به شما افاضه مي
 انيد.م كنيد و باز در مرحله بعد ازآن مي مي

 گوئيد عمومي و اجتماعي شد  اي كه برسد مي برادر پيروزمند: فاعليت فرد به چه مرحله
كند ولو اينكه سه نفر باشند يعني كي  حجت االسالم والمسلمين حسيني: اين تولي به يك واليت پيدا مي

خودش ترجيح دهد و در شخص را اصل بداند و پذيرش از اور ا براي خودش حتم بداند و فاعليت اورا بر فاعليت 
 آن جهت خاص اورا محور قرار دهد مگر خود رهبر كه تمسك خود او به اولياء باالست.

واينكه كارش هم كاري باشد كه به وسيله فرد  پس شاخصه فردي و اجتماعي بودن تولي به واليت است
 قابل انجام نباشد.
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تماعي اين است يك وقت م يگوئيم من اين گوئيم تمايل اج برادر پيروزمند: غير از آن كار يك وقت مي

فرمائيد وقتي كه تولي پيدا شود خوب در فرد هم تمايل به تولي به  تمايل را دارم ـ فرق اينها چيست؟ مي
 واليت پيدا شده است پس تمايل فرد هم تمايل ا جتماعيي است؟

داشتيد و گفتيد من  اي را دوست حجت االسالم والمسلمين حسيني: شما اگر حضرت آيت اهللا خامنه
سپارم و ايشان هم به آقاي هاشمي رفسنجاني گفتند ايشان آيت اهللا است شما  اختيارم را به دست ايشان مي

هم بالفاصه گفتيد حضرت آيت اهللا هاشمي رفسنجاني دوتس شما خنديد چطور شده به ايشان آيت اهللا 
گوئيد موضوعيت در كلمه  آيت اهللا بشوند شما مي گوئيد ايشان كه ده پانزده سال درس خارج نداده اند كه مي

دانستيم او  گوئيد ما درس خواندن را موضوع نمي گويد درس خواندن شما مي ايت اهللا را بيان كرد چه بود؟ مي
گوئيد هركس را كه لي بگويد ايت الهل است اما ديگران بگويند  گويد پس هركس آيت اهللا است شما مي مي

م درس خوانده باشد ما اورا به عنوان آيت اهللا قبول نداريم آيت اهللا شيطان كه ما حتي اگر دويست سال ه
گويند شيطان آنقدر سجده كرده  داده است، ظاهرا مي نداريم. آيت اهللا شيطان كه خيلي زايد به مالئكه درس مي

گوئيد  گويند چرا مي كند مي كه اورا باال بردند و معلم مالئكه شد اما شيطنت كه لقب آيت اللهي پيدا نمي
گوئيد آن زحمتي براي ما محترم است كه قدرت اسالم  شيطنت اينها كه در راه خدا زحمت كشيده اند، شما مي

را باال ببرد اما اگر قدرت اسالم را باال نبرد زحمت نيست، هركار كردني كه زحمت براي اسالم نيست بلكه اگر 
گوئيد آيت اهللا در حقيقت  ال ببرد زحمت براي اسالم است اينكه ميبه قدرت كفر ضربه بزند و قدرت اسالم را با

اي تولي پيدا كرده ايد و همين به معناي عمالجتماعي است كه فرمايش ايشان  به واليت حضرت آيت اهللا خامنه
شود يعني گفتن من يكبار از ولي امر مسلمين  رود و تصرف مي را بپذيرم حاال از اين پذيرش پائين تر مي

پذيريم كه هركس كه ايشان بگويد آيت اهللا باشد و هركس كه بگويد حجت االسالم است حتما حجت  مي
گوئيم ايشان ميرزا است حاال هر وقت  االسالم است فرض كنيد كه ايشان به يك نفر آيت اهللا بنويسد ميرزا مي

كحه در اخالص شما يك  پذيرم و ارتكازات من مانع اين است معنايش اين است كه بگوئيد من اين را نمي
اشكالي هست، اگر در اخالص چيزي نباشد پذيرش شما به واليت اجتماعي باالست و پس از پذيرش كه سخن 
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گوئيد معنايش عمل اجتماعي و عبادت اجتماعي است، فعل تولي متقوم به دو نفر است كه ديگر فردي  مي

رست شود و اين جامعه است جامعه آن عبادتي نخواهد بود بلكه بايد يك رهبر و يك پيرو باشد كه تولي د
 استكه متقوم به دواست نه به يك.

 خواهيم بيائيم جامعه ايران را تحليل كنيم. برادر پيروزمند: حاال مي
حجت االسالم والمسلمين حسيني: تا آنجا هنوز خيلي راه داريم و اينها فعال مباني مطلب و شناخت جامعه 

متقوم به فرد نيست بلكه متقوم به دو و باالتر از آن است فعل اخالص الي اهللا است كه از كجا ديگريك فعل 
توانم در لفظ آيت اهللا گفتن  گوئيد نمي متقوم بي خودتان و خدا بود وهيچ كس ديگر شري نبود اما در اينجا مي

 تولي كنم مگر اينكه يك ولي داشته باشم كه پذيرفتن امر او و من متقوم به يك ديگر است.
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 ٢٢٤ ـ افزايش نسبت تاثير باشدت روحي ميسور است٧
 ٢٢٤ ـ الزمه شدت روحي توسعه تولي به واليت ولي عادل است٨

 ٢٢٤ اصل بحث
 ٢٢٤ موضعات زماني هستند. تمايالت قابليتها، فاعليتها

 ٢٢٥ ـ قدم اول در تشكيل جامعه:١
 ٢٢٥ شوند الف ـ تمايالت حول يك جهت (و بدور يك محور عيني رهبري) جمع مي

 ٢٢٦ ب ـ ضرروت وجود جاذبه در تحقق نظام
 ٢٢٦ ـ قدم دوم در تشكيل جامعه:٢

 ٢٢٦ الف ـ پذيرش و فاعليت تبعي افراد (حركت در تمايالت) به دنبال اتخاذ موضع از طرف رهبر است.
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 ٢٢٧ ـ قدم سوم در تشكيل جامعه:٣

 ٢٢٧ كند. الف ـ فاعليت اجتماعي است يعني رهبر با نظام تصرف مي
دي بنابر اين يك ميدان جاذبه عمومي و تمايالت داريم كه تمايالت نسبت به جهت است و يك ـ جمع بن٤

كيفيت ياقتني است كه حركت دوم است يعني اولي داراي حركت است و بدون حركت محال است وجود پيدا 
 ٢٢٨ كند.

 ٢٢٨ ت يعني عالقه افراد به رهبر ورهبريه افراد (سرعت)الف ـ تمايال
 ٢٢٩ ج ـ فاعليتها به معناي پيدايش شدت در كل نظام است (نرخ شتاب)

 ٢٣٠ و جاذبه جديد در پيدايش احتماالت و واژهها د ـ تاثير فضا
 ٢٣٢ پرسش و پاسخ

 



 
 : جمع بندي بحث پرستش اجتماعي١مقدمه 

 حيم..حجت االسالم والمسلمين حسيني: اعوذ باهللا بسم اهللا الرحمن الر
دهيم. اگر  كرديم در آن قسمتي كه مربوط به جامعه است ادامه مي ميبحثي را كه در باب شناخت بيان 

كه تصرف در عينيت بدون داشتن تعريفي  كنيم بخواهيم به طور خالصه اهميت موضوع را تذكر دهيم عرض مي
ا تعريف كرد و بدون داشتن توان عينيت ر از عينيت ممكن نيست و بدون داشتن تعريف زمان و مكان نمي

توان عينيت را تعريف كرد حتما توجه داريد كه شناسايي يك مطلب دون روش  تعريفي از خود شناخت نمي
ممكن نيست و روش هم اگر نتواند نسبت بين تعاريف را تمام كند، روش نيت و اگر روش بخواهد نسبت بين 

ن بحث كند، لذا بحث شناخت حث بسيار الزم ي است. در تعاريف راتمام كند بايد در باب معرفت و تناسبات آ
دسته بندي مفاهيم براي ارائه تعاريف مطنقي تقسيم كردن به حق و باطل با تقسيم كردن به انتزاعي و حقيقي 

كند اينكه دسته بندي شما به فاعليت برگردد و اختيار در آن جريان داشته باشد فرق دارد با اينكه  فرق مي
 گردد. ما به عليت بر ميدسته بندي ش

به هر حال بحث شناخت دو قسمت دارد: يك قسمت آن مربوط به انسان شناسي و يك قسمت ديگر ان 
كنيم كه  مربوط به مفاهه يعني جامعه شناسي بود البته دو پايه نيست بلكه دو قسمت است كه بعدا عرض مي

ناسبات نظام واليت است و ديگر تقسيم به اين دو قسمت كردن هم به خاطر روال بحث است واال حقيقتش ت
دو كردن ندارد. اما فعال يك قسمت آن را در انسان شناسي بحث كرديم و يك قسمت ديگر آن را هم در جامعه 

 كنيم. شناسي بيان مي
در بخش جامعه شناسي هم يك قسمت آن نقضي بو نسبت به اينكه جامعه واقعيتي نداشته باشد، يك 

در اين باره عرض كرديم پرستش  ه صورت اثباتي درباره اين بود كه جامعه چيست كهقسمت ديگر آن هم ب
اجتماعي علت پيدايش جامعه است اعم از اينكه پرستش دنيا باشد يا پرستش خدا. پس زا اين مرحله پرستش 
 اجتماعي را توضيح داديدم كه تقوم اين پرستش به همكاري اجتماعي است و در عين حال موجب پيدايش

 توسعه شدت در جهت قرب يعني موجب پيدايش تقرب است.
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گوئيم چيزي نزديك تر شد به چه معناست؟ شدت قرب و بعد يعني شديد بودن يا ضعيف بودن  وقتي مي

نفس كه اگر تعلق الي اهللا زياد شود افتقار الي اهللا و استغنا باهللا زياد شود يعني نزديك تر شده است. اين شدت 
شود و  يابد و توسعه آن هم اجتماعي است يعني و حدت و كثرتش افزن مي ب است توسعه ميكه برابر با تقر

كند و ظرف براي توسعه عجز و اخالص  قدرت نيابت خداوند در زمين در نظام انسانسي كارائي باالتري پيدا مي
شر تامل شود و جا دارد شود هرچند در اين فصل عبادت اجتماعي سزاوار است كه بيت و توسعه افتقار الي اهللا مي

گذريم و به  شود زيادتر مورد دقت قرار گيرد ولكن االن از آن مي كه در موض خودش كه بعدا هم مطرح مي
 پردازيم، در عين حال برادران درباره اين مطالب دقت كنند. بررسي كيفيت آن مي

 ـ نسبت تاثير حركات و رفتار نسبت به پرستش اجتماعي٢مقدمه 
عي بايد بهمه حركات و رفتار را بپوشاند البته كم كم نسبت تاثير هر كدام د رجاي خودش عبادت اجتما

خاهيد چيزي را بخريد به نظر خودتان  نسبت به اين عبادت اجتماعي بايد پيدا شود يعني حاال وقتي شما مي
يا اين مداد در راه خدا به پردازيد مثالً يك مداد را به قيمت پنج تمان خريدم حاال آ داريد قيمت مادي آن را مي

 ارزد.  پنج تومان مي
خواهم به وسيله آن فالن مقاله را  ارزد چون مي گوئيد اين مداد بيشتر از اينها مي كنيد و مي گاهي مبالغه مي

بنويسم، اما اگربگويند صحبت از مقاله شما مطرح نيتس بلكه صحبت اين است كه نسبت اين مداد را با خودكار 
كنيد و  ز تحرير و همچنين نسبت آن به سائر لوازم زيست ولوازمي كه به وسيله آنها عبادت ميو ديگر لوا
كنيد خالصه نسبت تاثير اين مداد نسبت به مقصد چگونه است نه نسبت تاثير مقاله شما كه  خدمت مي

ه جامعه از توان براي اين يك نرخ و يك واحد الهي بيان كر. اين ظاهر شدن پرستش در مراحلي است ك مي
 كند و به عملكرد خودش عارف است. فهمد كه چكار مي ضعف بيرون آمده و مي

 كفار درمقاصد دنيا پرستي خودشان عارف به اين مطلب اند.
 ـ اثر نرخ كاال در توسعه روحي مردم١
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م داشته فهمند كه بايد نرخ كاال چگنه باشد تا آثار خاص خود را براي توسعه روحي مرد االن غرب و كفار مي

گويد ما بايد از جاهاي ديگر خرج كنيم و سوبسيد بدهيم تا قيمت مداد پائين بيايد دليلش هم  باشد، گاهي مي
 تاثير آن در فالن قسمت روحي باال رود خواهيم مصرف مداد را باال ببرم تا نسبت اين است كه مي

 دنبال دارد.ـ تغيير ابزار كار توسعه كارايي و در نهايت توسعه رواني را به ٢
گويند بايد مدادها را جمع كرد تا مثال مرد كار كردن با فالن وسيله الكترونيكي را  گاهي هم برعكس آن مي

بيشتر دنبال كنند ويا به طرف مصرف خودكار و مدادهاي فشاري بروند، بعد هم بايد جايش با كامپيوتر عوض 
كند يادداشت كند اگر هم بگوئيد خرج  يكي ثبت ميشود و اينكه عادت كنند كه روي اين دستگاه كه الكترون

گويد هرچه بتوانيم سرمايه گذاري كنيم تا مردم به كامپيوتر عادت كنند و آن را وارد فرهنگشان  شد مي زياد مي
كنيم كه اگر بتواني ابزار كار آها را تبديل به كامپيورت كنيم راندمانش در تحركات اجتماعي زياد است، بعد 

ها بايد كامپيوتر گذاشت در ساعتها كامپيوتر گذاشت و كارايي اينها را توسعه داد تا  ر اسباب بازي بچهگويد د مي
خواهد شماره تلفني را  اين هم مانند قلم و كاغذ وارد زندگي مرد شود و از آنها استفاده كنند ووقتي مي

اهند، يا اگر خواست محاسبه شماره را بخو يادداشت در اين ساعت ثبت شود بعد هم شاسي را فشار دهد
رياضيكن با همين ساعت اجام دهد انگيزه او براي اين كارها هم اين است كه سرعت عملكرد را باال ببرد و به 
يك سرعت باالتر و محاسبه سريعتر عادت كند تا در نهايت يك توسعه رواني شديدتري پيدا كند. پس براي 

 د و يك كاالي ديگر باييد كه ظرفيت عملكرد آن باال باشد.شود كه يك كاال برو توسعه رواني الزم مي
  ـ غفلت مسلمين درباره نسبت تاثير رفتار نسبت به پرستش اجتماعي٣

كنند اما اينكه چه كسي اين كاال را  كنند چيزي ارزانتر است از آن استفاده مي اما مسلمين وقتي مشاهده مي
را كه ارزانتر است بايد مصرف كرد اگر هم بگوئيد به مصرف اين  كند كاري ندارند فعال اين ارزان يا گران مي

شويد يعني چه؟ نبايد تعلق قلبي به اين امور داشت ثروتمند بودن بد  گويند وابسته مي وابسته ميشويد مي
آن تعلق داشته باشد نحو استفاده آنها از كلمات بزرگي كه در عالم سنگيني  نيست بلكه نبايد دل شما به

كند كه  هم كودكانه است، ممكن است ديگري نگاه كند و بگويد اين شما را در يك حصاري محصور مي كند مي
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برد در حاليكه رابط آنها در اختيار شما  ديگر صنعتي نخواهيد شد و از يك سطح شما را به سطح ديگر مي

گر هم بشود به كار گرفت بايد توان در جامعه اسالمي محصوالت آنها را به كار گرفت؟ ا اي اصال نمي نيست. حاال
با حساب باشد و بدون حساب و انفعالي نبايد باشد كه در اين صورت تسلط بر كفار پيدا نخواهد شد با انفعالي 

خواهم اين وسيله را به نحوي به كارگيرم ه به  گوئيد من مي كنند. شما مي عمل ردن آنها بر شما تسلط پيدا مي
 ديگر است كه برايش يك معادله الزم است. نفع مسلمين باشد اين يك صحبت

 ـ الگوي تخصيص در بكار گيري تجربي است و معادله اسالمي آن ضرورت دارد٣
پذيريد بايد در قسمت به كار گيري  الگوي تخصيص كه بدون معادله ممكن نيست معنايش اين است كه مي

لياتي داشته باشيم كه مربوط به مكتب و علم تجربي اسالمي آن كشف شود نه اينكه الزم است اطالع از يك ك
كلي هاي  نه اينكه كافي است ويك مطلوبيتهايي داشته باشيم و نه اينكه كافي است يك شاخصه آرمانها باشد

روم يعني  خواهيم تا وضعيت را بسنجيم وبگوئيم از اين وضع به وضع دوم مي داشته باشيم بلكه فرمول مي
ام ريزي يك امر تجربي است و بايد از خودتان باشد البته بعد الگوي حداقل الگوي تخصيص و الگوي برن

كند كه چه مقياس توليد و  تخصيص در مراحل رشد و توسعه تدريجا يك سواالت جزئي براي شما مطرح مي
 تكنولوژي الزم داريد كه اينها يك صحبت ديگري است. پس از آن چه كااليي يا چه آلياژي يا چه صنع

 اجتماعي در ظهور نسبتهاي كمي و كيفي است ـ كمال پرستش٥
پس ظاهر شدن پرستش اجتماعي زماني است كه به كمال خودش برسد و نسبتها براحتي كمي و كيفي 
شود براحتي كمي و كيفي شود يعني به محاسبه و سنجش در آيد و ارزش و قدر و منزلت هركاري مشخص 

اعم از قدرت اقتصادي قدرت فرهنگي و قدرت سياسي. شود به همان ميزان به آن تخصيص قدرت داده شود 
پس تخصيص كم قدرت به كيفيتها يعني مشخص شدن نسبت بين كيفيتها كه در اين صورت عبادت اجتماعي 

شود نه اينكه بگويند اين عبادت نيست بلكه انسان به قصد خدمت براي زن و بچه اش  اظهر من الشمس مي
كند و خالصه تابع قصد است تا چه قصدي داشته  ه قصد انفاق كار ميكند و ب كشد و عبادت مي زحمت مي
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شود واگر قصد قربت نداشته باشد شدت  كن تا اينكه بگوئيد واليت ولي عادل محقق نمي باشد. اين فرق مي

 شود و اگر قدرت پيدا نشد عملكرد هم انجام نخواهد شد. روحي الزم پيدا نمي
 ـ توسعه پرستش توصلي وفردي نيست٦

دقت كنيد ممكن است در اينجا يك شبهه براي بعضي پيدا شود كه بگويند اگر عبادت تصولي شد به نفس 
خواهد شخص  كردن كه دير قصد قربت نمي فعل ما بر ذمه است نه بهقصد و فعل توام با يكديگر ديده باني

شود به مركز توپخانه گرا  قط ميكند تكليف از گردن او سا دهد و ديده باني مي اش را انجام مي ديده بان وظيفه
گفتند اين  كند. در جنگ با عراق مي دهد كه دشمن در كجا مستقر است و بعد وا حد توپخانه شليك مي مي

عمل وظيفه واجب ديده بان است، كه اگر سوال كنيد از نظرفقهي اين عمل واجب تعبدي است يا توصلي؟ 
دارد عيبي نارد او بايد سعي كند درست ديده باني كند و گويند واجب توصلي است و اگر قصد قربت هم ن مي

درست گرا بدهد و معيار و ضوابطي را كه براي مشخص كردن جايگاه دشمن بايد به كار گيرد درست بيان كند 
شد، البته اگر قصد قربت كند  و در اينها خطا نكند و اطالع دادن او هم با موقع باش تكليف از گردن اوساقط مي

دهد و  زند چون كارش را انجام مي دهند وليا گر قصد قربت نكرد كسي به او چوب نمي به او مي ثواب هم
 كن كه اين فرد ديده باني اش را خوب انجام داده است. فرمانده اش اورا تشويق مي
توان چنين گفت چون درتوسعه ايشان انسان است نه ماشين، فاعليت او هم تصرف  اما در امر توسعه نمي

آيد آن  و مثل فاعليت ماشين تبعي نيست يعني اين جرئت ايستادن و فرار كردن را دارد، وقتي دشمن مي ياتس
تواند دقت كند و حواسش پرت نشود والتفاتش به گرا دادن با ماظبتش از  اطراف را گلوله باران يم كند اين مي

است كه بدون توسعه يافتن روح، تواند به صورت هماهنگ و درست انجام گيرد، بديهي  محل ديده باني مي
تواند اين گونه كار كند. او در حال جنگ است و در خانه نشسته است اگر در اين حال يك گلوله  جسم نمي

كند درست گرا  نزديك او به زمين خورد و اين حواسش پرت شد و نتوانست درست گرا بدهد هرچند سعي مي
گويند عبادت توصلي است و اين هم بر  از نظر فقهي ميبدهد اما كانه خودش بر خودش مسلط نيست، خوب 

اي هم ندارد تازه اگر  خودش مسل نيست ال يكلف اهللا نفسا اال ما آتيها ايشان صدمه خورده ولي چنين روحيه
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اين عبادت تبعدي هم بود باز فرق نداشت انسان اگر در حال فشار باشد و حواسش جمع نشود هرچه سوره 

رود چكار كند، تكليف ما ال يطاق كه ممكن نيست،  رسد يادش مي كند به وسط كه مي مي حمد را از اول شروع
 كنيم اين تليف ما ال يطاق نيست بلكه همان جا كه گفتيد توصلي است كار خراب شد. ما عرض مي

 ـ افزايش نسبت تاثير باشدت روحي ميسور است٧
كرد محال است كه نسبت تاثير با ضعف روح  مياين اگر به صورت تعبدي انجام داده بود سعه روحي پيدا 

يابد كه شدت روحي زياد تر شده باشد اگر شرح صد للكفر  افزايش پيدا كند نسبت تاثير در صورتي افزايش مي
شود اين قدرت جلورفتن را  تاثير كه ضرروتا مواجه به خطر مي يا لليمان پيدا شده باشد در باالرفتن نبست

انيد از چوب آثار فوالد را بدست آوريد اين بايد كانهم بنيان مرصوص شود تا كار بنيان تو خواهد دشات شما نمي
خواهيد فاعليت تصرفي را سعه دهيد بايد بدانيد كه فاعليت تصرفي غير ازفاعليت  مرصوص از آن بيايد. اگر مي

 رتي كه عينيت پيداتبعي است و مجرد از پرورش اين انسان توسعه قدرت نيست و در حقيقت جوهره توسعه قد
اي  كند آن توسعه اي است قدرت نيست و در حقيقت جوهره توسعه قدرتي كه عينيت پيدا مي كند آن توسعه مي

است كه ابتدا در روح اينها ايجاد كرده ايد، آن قدرت روح است كه عكسش روي ارتباط انسان و جهان افتاد و 
باطل اين تكنولوژي كفار قابل درست شدن نيست كه  دهد. بدون شدت روحي در جهت تكنولوژي را نشان مي

 كنند و در هيچ يك از قدرتها هم حضور ندارند. شديد نباشد در الم زياد است كه در فقر هم زندگي مي
 ـ الزمه شدت روحي توسعه تولي به واليت ولي عادل است٨

عادل بايد توسعه يابد ممكن شدت روحي الزم است و اگر شدت روحي الزم باشد و نفس تولي به واليت ولي 
 نيست كيفيت و ظرفيت، توسعه يابد ولي شدت همراه ان توسعه نيافته باشد.

 اصل بحث
 موضعات زماني هستند. تمايالت قابليتها، فاعليتها
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رويم تمايالت و ميلها شدت و ضعف دارند قابليتها و  حاال باز سراغ تمايالت قابليتها وفاعليتهاي اجتماعي مي

و فاعليتها تصرفي هم شدت و ضعف دارند و هر سه اينها كه موضوعات زماني هستند در نسبت تاثير و  پذيرشها
 شدت اقتصادي اثر دارن در نسبت تاثير و شدت فرهنگ و روابط سياسي نيز اثر دارند.

 ـ قدم اول در تشكيل جامعه:١
 دشون الف ـ تمايالت حول يك جهت (و بدور يك محور عيني رهبري) جمع مي
شوند كه محور عيني در آن جهت  تمايالت حول يك جهت و بدور يك محور عيني درآن جهت جمع مي

كنم و  خواستيد بگوئيد من كارهاي مختلفم را در برنامه حول يك محور تنظيم مي رهبري است يعني چگونه مي
ضعيت ديگر شود كه گذارم، يعني بناست يك وضعيت تبديل به يك و اسم آن محور را محور جريان تبديل مي

باري اين امر بايد يك محوري را مشخص سازم كه ميزان ارزش كارهايم به مقصد را به وسيله آن محور نگاه 
كنم يعني آن محوراصل در تغيير بشناسم و بعد بگويم دوري و نزديكي اين كارها نسبت به اين مطلب در 

يك ابزاري بايد كارهاي متعددم را هماهن كنم و گويم به وسيله  شناختن كارها اصل است به عبارت ديگر مي
 كند آن بازار وزن و ارزش و نسبتي را كه از قدرت ووقت و غير آن به هرچيز بايد تخصيص بدهم مشخص مي

كنيم آن محور كارها را در جهت  اسم آن هم محور دربرنامه بود كه بعد ا بحث مفصلي را درباره آن عرض مي
خواهند در يك جهت هماهنگ كنند  نيت براي هماهنگ شدن عناصر مختلف كه ميكند ولكن در عي تنظيم مي

خواخند در يك جهت حركت كند بدون داشتن يك محور عمال هماهنگ  فاعليتهاي تصرفي مختلفي كه مي
شود. هماهني گاهي بعنوان يك فعل مورد بحث قرار ميگيرد كه ميگوئيد امكانات مقدورات و انسانها را با  نمي

گوئيد ميلها با هم هماهنگ  مي ماهنگ كنيد كه اين فعل مديريت و اداره كردن است. گاهي بالعكس آنهم ه
شوند كه اين بدون وجود يك محور پذيرفته شده از سوي همه آنها ممكن نيست. تمايالت حول يك ميل كه 

نخ خودش كند كه مسا شوند و رهبري مثل يك ميدان جاذبه عمل مي نسبت به يك جهت است جمع مي
افعالي نسبت  اي جذب دوطرف دارد. هم جاذب و هم مجذوب يك نحوه تعلق و يك نحوه فعل كند و راجذب مي

به يكدير دارند كه تعلق آنها در نسبت به يك جهت متقوم به يكديگر است يعني تعلقشان به جهت خاص منشا 
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هنوز  تمايالت نسبت به جهت استگوئيم  تعلق د م آنها نسبت به يك ديگر شده است. وقتي تمايالت مي

ها مشخص نشده است و فقط مسئله جه مسطح شده است به صرف اينكه تعلق حول يك جهت كه  كيفيت
شود مثل يك منظومه شمسي  شاخصه آن جهت شخص رهبري است جمع شوند اولين هسته جامعه پيدا مي

ره ماه هم يك جرمي غير ازجرم كره كه از نظر خارجي كه كره زمين ي جرمي غير از جرم خورشيد است و ك
گوئيد منظومه شمسي و اگر سوال ند مگر  زمين است و كره زهره جرمي غير از زمين وماه است اما شما مي

بينيد به عمد لم تروها ممكن است يك تفسير آها  اينها با هم ربط دارند مگر حركت منظم آنها با يكديگر را نمي
ه عمد آن حقائقي باشد كه حقيقت تعلق به آنها بر گردد كه االن كاري به همين جاذبه باشد ممكن هم هست ك

 اين بحث نداريم.
 ب ـ ضرروت وجود جاذبه در تحقق نظام

اي بين  ولي محرز است كه جاذبه وجود دارد و به وجود جاذبه است كه حق داريد بگوئيد يك منظومه است و
دانيد،  ار كوچكي هم كه شما داريد و آنها را مركب مياجرام كيهاني بزرگ هم نيست بلكه بين جرمهاي بسي

شود بدون وجود جاذبه  گوئيد وحدت تركيبي بدون وجود ارتباطي كه آنها را به وحدت برساند حاصل نمي مي
اي است كه تر نظام تصرف و نظام واليت و نفوذ  اي ك در اينجا ست جاذبه شود نهايت جاذبه نظامهم محقق نمي

شوند تمايالت در جهت علت اين شد كه حول آن  آيند اطراف يك رهبر جمع مي ست. مياراده و مشيت ا
 كسيكه در آن جهت از همه شاخصتر است جمع شوند حاال اگر همه دريك جهت جمع شوند.

 ـ قدم دوم در تشكيل جامعه:٢
 ر است.الف ـ پذيرش و فاعليت تبعي افراد (حركت در تمايالت) به دنبال اتخاذ موضع از طرف رهب

اگر شدت پذيرش داشته باشند شدت پذيرش تغيير ثاني است يعني در اولي هم تغاير داشتيد و هم تركيب 
كرد و هم تعدد و كثرت داشتيد و هم وحدت وحدت جه موجب جريان  يعني هم تمايليك ه همه را يكي مي

ركت كند، حركت رهبر يعني يك تمايلي شده بود كه اينها يا يك كاسه كرده بود. حاال رهبر مجبور است ح
الزم شدن قدم دوم و پذيرش و فاعليت تبعي در افراد. پذيرش يعني حركت در تمايالت تمايالتي كه بعد اذكر 
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شو كه رهبري  كنيم و موضعش يا اقتصاد است يا فرهنگ يا سياست، وقتي در تمايالت حركت پيدا مي مي

ليت تبعي داشته باشند و موضع گيري رهبر را قبول كنيد اعمال هدايت و اتخاذ موضع كن و امت پذيرش و فاع
 تا در تمايالت آنها تغيير پيدا شود.

 ـ قدم سوم در تشكيل جامعه:٣
 كند. الف ـ فاعليت اجتماعي است يعني رهبر با نظام تصرف مي

شو  قدم سوم ضروري آن مجموعه است يعني فاعليت تصرفي از شكل شخص رهبر تبديل به شكل نظام مي
كند ا ما اگر مردم و اما ندند مردم ابتدا دنبال امام  عني نظام تصرفي كه پس از آن رهبر با نظام تصرف ميي

رضوان اهللا عليه براي خواستن عدالت و براي يك جهت گيريهاي كلي و اصولي تمايالت همه از آن طاغوت قطع 
ند و در توسعه اعالم موضع م يكند اگر خواهد حركت ك شده بود و حول ايشان شكل گرفته بود. حاال ايشان مي

اند جنگ اهل اصطالح به تبعيت از او اصطالحات را رها كردن و گفتند به تبع موضع گيري ايشان كه فرموده
دانستيم هنوز  گفتند كه آن موضعكه ما جنگ را اصل نمياصل است بايد بگوئيم چيزهاي ديگر اصل نيست. 

فرمايد اهللا اسالم در طر است و كسي كه فرياد نزند  است، حاال امام مي رهبري اعالم نكرده بود كه جنگ اصل
گناهكار است نبايد گف اينها خطابه و تبليغ و تحريك احساسات است بلكه بگويند شايد واقعا همينطور باشد و 

 شوند يك چتيزهايي ميبينند كه در ديد خودشان ترديد كنند و به تامل كشانده بشوند كم كم متوجه مي
پذيرند كه االن هجوم است.اگر صاحبان اموال و صاحبان نفوذ  فهمند ممكن است االن هجوم باشد و بعد مي مي

شود كه ديگر فعل رهبر به شكل يك نظام تصرفي در خارج تصرف  اجتماعي بپذيرند نتيجه اش اين مي
يادي دارد ولي فرق دارد با ها دنبال رهبر بيايند البته اثرات ز كند.اگر فقط يك گروه خاص مثل بسيجي مي

 اينكه يك نظام با همه خصوصياتش بيايد.
گويم بسيجي در اكل و شرب و در لجستيك به دبنه نظام  دانيد؟ مي ها را نظام نمي مي گوئيد چرا بسيجي

گويد جنگ در راس امور است اما ادراكات كه عهده  كند، بسيج مي ارتباط دارند كه آن بدنه مثل بسيج كار نمي
گويند پشت جبهه بايد مثل زمان صلح آرام  گويند جنگ در راس امور است بلكه مي شوند نمي ار لجستيك ميد
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كند وسائر جهاتش را  كند و تبليغات كار اين را تامين مي باشد يعني لجحستيكي كه اسلحه اين را تامين مي

گويند در  م يا ششم است، آنها ميگويند جنگ در صف پنج گويند جنگ در راس امور است مي كند نمي اداره مي
شود كه  اولويت اول صنعت يا كشاورزي يا اقتصاد ياتوزيع عادالنه است، اينجا در جبهه و پشت جبهه نزاع مي

توزيع عادالنه چيست؟ آيا توزيع عادالنه همان توزيع شرقي است يانه؟ لذا بعضي بر اين اصطالح تمسك 
 شوند.  يجه متفرق ميكنند و جمعي بر اصطالح ديگر در نت مي

ودرباره چيز ديگري نزاع نشود. آن طرف هم در ادارات بحث  اگر جنگ اصل است بايد و حدت اصل باشد
شود كه به آن وزارتخانه چقدر تخصيص داده اند و به اين اداره چقد تخصيص داده اند اين به معناي اين  مي

وشد كه  بليت اجتماعي نباشد نتيجه اش اين مياست كه پذيرش اجتماعي و قابليت اجتماعي نيست واگر قا
يابد و  كند. طبيعي است كه مرتبا معضالت دروني افزايش مي فاعليت اجتماعي بهص ورت ي نظام عمل نمي

يابد چون نظام شما با يك نظام مقابل  نسبت تاثيري كه بخواهد در حل معضالت باشد د رآن سطح توسعه نمي
اگر نتواند در ميدان تنازع با او غلبه كند و قدرتش تضعيف شد طبيعي است  خوش يعني نظام كفر درگير است

 شود كه اعتبار سياسي فرهنگي و اقتصادي اش تضعيف مي
ـ جمع بندي بنابر اين يك ميدان جاذبه عمومي و تمايالت داريم كه تمايالت نسبت به جهت است و يك ٤

ي حركت است و بدون حركت محال است وجود پيدا كيفيت ياقتني است كه حركت دوم است يعني اولي دارا
 كند.

 الف ـ تمايالت يعني عالقه افراد به رهبر ورهبريه افراد (سرعت)
تمايالت يعني حركت عالقه از افراد نسبت به رهبر و از ره برن سبت هب افراد كه متقوم كه به يك ديگر و 

نباشد بلكه در جميع جوانب مثل عائله  شود رهبر ب فكر افراد و امت در يك جهت خاص است يعني نمي
تواند نسبت به بچه خودش بي  خودش است و همانطور كه وظيفه دارد به فرزند خودش عالقه مند باشد و نمي

تفاوت باشد كه اگر بگويند بچه شما مريض است و نزديك است بميرد بگويد به من ربطي ندارد، بايد عالقه 
پدر عالقه داشته باشد و تقوم رشد هر دو بهم است. تقوم توسعه قدرت ولي داشته باشند و فرزند هم بايد به 
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شود مگر اينكه در  فقيه در انسجام و شدت يافتن تمايالت عمومي در جهت است، توسعه در جهت حاصل نمي

گر اين تواند ديده باني كند م ميلها توسعه پيدا شود و ميلها شديدتر شود مثالي را كه قبل زدم كه ديده بان نمي
كه در جه خاصي شديد شود شدت در جهت شدت وفا به رهبر را به دنبال دارد حاال دنبال آن شدت كه يك 
حركت جاذبه طرفيني است حركت در تمايالت نسبت به اشياء و اصطالح و افراد قدم دوم است پس اول 

در مسافت در اشياء  دهد و عين حركت حركت در مسافت است حركت عالقه عناصر يك نظام را ارتباط مي
دهد اينجا هم البته نظام داراي عناصر  مركب است يا فاعليت تصرفي به اشيا اعم از خاك و سنگ و غيره مي

ارتباط اينها با  مختلفي است و هر عنصرش هم در نظام يك جايگاهي دارد براي از كثرت به وحدت رساندن
 جود تعلق در مسافت است.و يكديگر و جريان عالقه بين آنه مثل حركت در مسافت

 ب ـ قابليتها معناي حركت در حركت است (شتاب) 
قدم بعد آن تغيير تمايالت اعم از سياسي، فرهنگي و اقتصادي كه موضوعا مختلف هستند همانطور كه سه 

 آيد كه حركت در حركت خواهد بود. خورد و حول يك رهبر مي موضوع قيد مي
 ت در كل نظام است (نرخ شتاب) ج ـ فاعليتها به معناي پيدايش شد

و تصرفشان حركت سوم است كه به منزله نرخ شتاب است كه حركت تصرف يك جامعه در عينيت يعني 
كند. اگر  كند پس فاعليت تصرفي در اصل موضوعت تصرف مي كند موضوعا را متبدل مي وقتي نظام تصرف مي

ر خودش در رتبه غير حيوان بود، تصرف در در خاطرتان باشد فاعليت تبعي هم تصرف داشت ولي تصرف ب
كرد ولي موضوع علف را  خورد يعني تصرف مي اشياء هم در رتبه تميز و حيوان داشت كه گوسفند علف مي

ند اگر قابليتها  كند.ولي فاعليت تصرفي يعني حركت در نظام فاعليت كه كه تغيير جايگاه ايجاد مي عوض نمي
ت سرآنها فاعليت تصرفي هم انجم گرفت يعني نظام، فاعل در تغيير نظام شد در تمام مراتب انجام گرفت و پش

و نظام تصرفي در نظام تصرفي توسعه ايجاد كرد معنايش اين است كه نرخ شتاب عوضشده و يك درجه باالتر 
رفته است يعني در كل نظام شدت پيدا شده است پيدايش شدت در كل نظام يعني اينكه شما در يك فضاي 
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كنيد چگونه است كه اگر در جاذبه كره زمين زندگي كنيد يك نحو حركت و اعمال داريد اما  ي زندگي ميديگر

 اگر در كره ماه بروي بايد يك نحو ديگر حركت.
زمان طاغوت چيزهاي مادي يك عظمتي داشت كه االن در عين حاليكه نسبت به يك دورانهايي از انقالب 

 ٤وقت تفاوت دارد.فرق كرده است بازهم بسيار با آن 
 هاد ـ تاثير فضا و جاذبه جديد در پيدايش احتماالت و واژه
كند كه گاهي يك مطالبي موضوعيت ندارد و گاهي  اين مسئله تصرف كه عرض كردم يك فضا درست مي

شود. اگر به دوران طاغوت در زمان سي سال قبل توجه كنيد در آن زمان اعتقاد مردم  يك مطالبي اصل مي
كه درصدر اسالم اتفاق افتاده و بعدا هم در زمان حضرت ولي  به شهادت اين بود كه اين يك امري استنسبت 

شود ولي حاال كه ديگر شهادت دركار نيست اگر يك نفر هم مثل نواب صفوي و يارانش قيام كرده  عصر پيدا مي
 نبوده كه قيام كند. گفتند معلوم نيست ك بتوان به آنها شهيد گفت وظيفه اش اند وشهيد شدند مي

خوب اين نظر آنها در دوران طاغوت بود كه در جامعه رواج داشت و من در قم از افراد با سواد همين حرفها 
ها به اسم شهداء  و كوچه شنيدم. بعد از اين كه انقالب پيروز شد و جنگ باعراق شروع شد اكثر خيابانها را مي

كوچك هم شعر و سرود شهداء را هاي  ي عادي شد، حاال بچهنام گذاري شد و واژه شهادت بين مردم خيل
كرد، فاضل چهل ساله در آن  خوانند يعني همان چيزي كه در آن موقع مرد چهل ساله هم فكرش را نمي مي
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كرد ولي حاال يك كودك اين واژه را در  اي كه در دسترس نيست نگاه مي موقع اين واژه را به عنوان واژه

خواهيم با امريكا بجنگيم اين يك  گويند مي خرن و مي حاال تفنگ اسباب بازي ميهاي  بيند بچه دسترس مي
فضاي ديگر است فضايي كه خواندن قرآن و توجه به دين د راين زمان پيدا شده قابل قياس با آن موقع نيست. 

توجه به تحصيل در آن وقت خيلي كم بود كه از مراكز استانها به تحصيالت ديني رو بياورند و اكثر مردم 
اطالعات متناسب با آن زمان و علوم و فنون رائج آن بازار عالقه داشتند، توسعه، آن است كه فاض و ميدان 

 شود. كند ونظام فاعليت عوض مي جاذبه و پذيرش و قدرت فعل جديدي را ايجاد مي
فضاي قبلش است همان  شود كامالً فرق دارد با احتماالتي ك در احتماالتي كه براي ذهن قابل تعقيب مي

كنيد ويك  بحث اصالت و جود را هم بخواهيد در فضاي دوم مطرح كنيد با يك احتماالت ديگري برسي مي
احتماالت و گمانهاي ديگري طرح م يشود كه يا طرح آنها در نظام فاعليت قبل غير منطقي و محال بود و يا اگر 

كرد كه  نها برويد در دويست سال قبل كسي فكر نميگذاشت شما به دنبال آ شد نظام حساسيت نمي طرح مي
اگر موتور چهارم هواپيماي جت خراب شد بايد چكار كرد، ارزوي اول آخر آنها در آن موقع اين بود كه بتواند 

خاصي بتواند درفضا حركت كند يا اينكه بال هاي  پرواز كند و به دنبال اين نقشه بود كه ايا از طريق يك طلسم
شناخت كه يك ظرفي را درست كند و داخل آن گازهاي سبك كند  هنوز حتي بالن را هم نمي درست كرد و

وباال برود و پرواز براي آنها فقط يك آرزو بود حاال براي اينها طرح اشكاالت موتور جت اصال درست نيست و 
است كه تا آن  اي معنا ندارد كه بگوئيد اين احتمال به ذهن كسي رسيده است. اين نياز جز يك مجموعه

مجموعه پيدا نشود التفات به آنها هرگز پيدا نخواهد شد. حاالبراي ارتباط با ديگري در آن موقع كه هنوز تلف 
درست نشده بود بيائيد اشكاالت جزئي آن را مطرح كنيد كه اينا را بر طرف كنند، اين كه هنوز محقق نشده و 

رسد آن هم مشكالتي كه پس از اينكه يك راه  ي نميبه صورت يك آرزو بوده مشكالتش هرگز به ذهن كس
 خاص مشخص شده و در داخل سير واقع شده است.

بنابراين احتماالت منوط به وضعيت توسعه جامعه است معناي اين تقوم علم و تصرف به جامعه و جامعه به 
كنيم  و اقتصادي نگاه مي كند كه بعدا وقتي به نسبت تاثيرهاي سياسي فرهنگي فرد است آيا اين را اثبات نمي



٢٣٢  ······························································································································································  
عنايت رب است كه بعد از عجز به آن اشاره  اينها به ممتقوم هستند بنابراين در ابزار سازي ولو علم يك طرفش

شد كه آن قدرت ابزار سازي است و همين است كه نور يقذفه اهللا في قب من شياء و يك طرفش تبديل شدن 
توان گفت نظام  آيد. حاال آيا مي فاهمه و نظام اجتماعي ميبه اصطالح و ابزار تصرف است كه اين سراغ م

آيد يك رقم است و يك قوه  اجتماعي خواه در اين مرتبه از توسعه خواه در آن مرتبه احتماالتي كه در ذهن مي
كند و متناسب با مراحل رشد توسعه نظام است كه ابزار سازي  تصرف و يك ابزار است يا اينكه حتما فرق مي

 كند. سر آن در قدرت فاعليت ويك سر آن در فاعليت اجتماعي است امكان تحقق پيدا ميكه يك 
 

 پرسش و پاسخ
فرمائيد بر مبناي اصالت تعلق معلوم موخر از علم است و بر اسا علم معلوم ساخته  برادر پيروزمند: شما مي

ست اين دو چگونه با هم جمع فرمائيد جامعه ركن در شناخت است كه اين عكس آن ا شود و از اين طف مي مي
فرمائيد ابتدا يك شدت روح ياتس وبراساس آن شدت روحي است كه اين  شوند؟ يعني طبق تعريف مي مي

 كند. تصرف مي
حجت االسالم والمسلمين حسيني: آيا تقوم اين شدت روحي به خود اين فرد تنهاست يا اين شدت روحي 

فاعليت فرد و يك طرفش هم فاعليت تبعي اشيا است كه  در يك رتبه قبل از افاضه است كه يك طرف آن
انسان مركب است و جسم و جسد دار و متقوم به اين است تا اينجا هنوز در انسان شناسي هستيم. حاال در 

دهد و قدرت ابزار  آيد و نظام حساسيت راتغير مي گوئيد قدرت روحي بعد از تفضل از داخل مي بيرون وقتي مي
 آيد زور ندارد؟ تاثيراتي كه از نظا خارج مي سازي نورا دارد،

 پذيريم. خواهيم قائل شويم يعني اينكه تقدم معلوم بر علم را مي برادر پيروز من: آن تاثيرات را كه مي
حجت االسالم والمسلمين حسيني: نه، شما هنوز در آن باب هستيد، تركب فاعلي به معناي زور آزمايي فالها 

ماع ميدان وجود نيرو وقدرت است نه اين كيفيت كه تلقن و ضبط صوت باشد تازه با هم است و ميدان اجت



 ····························································································  ٢٣٣ 
كند اين عجز به خاصيت داشتن سنگ و  فاعل در برخورد با كيفيتها و اجسام هم كه در خارج عجز پيدا مي

 گردد بلكه به اينكه فاعليت حضرت حق و قدرت نبي اكرم (ص) در نظام تكوين وجود دارد.  چوب بر نمي
اعليتهايي كه نسبت تاثيرشان باالتر است مقابل فاعليت شما هستند نه خاصيت سنگ، يعني خاصيت ف

سنگ تبلور فعل او در مقابل شماست و شما هم يك فاعليت و نسبت تاثيري داريد. اينكه فاعليت مقدم بر 
از آن بحث يك لحسه عليت بشود و نسبت برخورد دو فاعليت نتيجه سوم را بدهد اين غير از وجود عليت است 

ولو براي تقرير و التفات به مطلب بگذريد و اگر مطلب اشكال داشت رد كنيد، اول همه را به فاعليت برگردانيد و 
 گوئيم اين احتمال غلط است ولي خود احتمال را فهميده باشيم. بگوئيد ما فقط يك احتمال داريم بعد هم مي

حتمال غلط است و حوصله بررسي آن را ندارم، اما يك وقت گوئيد از اول يقين دارم اين ا يك وقت مي
گئيد اين احتمال  حوصله بررسي آن را ندارم، اما يك وقت مي ميگوئيد از اول يقين دارم اين احتمال غلط است

گوئيد وقتي انسان برابر كلمات موال رسيد در نظام تمثل  كنيم كه فاعليت اصل باشد آنوقت مي را بررسي مي
ين است كه فاعليت موال در آنجا هست يعني اعمال فاعليت موال از طريق اين ابزار در ذهن انجام معنايش ا

بينيد نه براي خودش يك هويت  گرفته است يعني زور كلمه را به زور متكلم به كلمه و ابزار تصرف او مي
شيي كه درحال تغيير است گوئيد اين  رسيد در باره زور شيي مي مستقل از فاعل قائل شويد به شيي هم كه مي

و اين تغييراتش يعني او دارد فاعليت م ي كند، عجز و توانايي به جاي صحت و فساد كه اگر در كنه اين دقت 
گوئيد او پيروز شد و من مغلوب و عاچجز شدم و زورم نرسيد  شود در تزور ازمايي مي كنيد مطلب روشن مي

باطل مسانخ با اين است كه اين برتر است يا برتر نيست برتري ولي صحيح و باطل يعين او بود يا نبود حق و 
داشتن يعني تغيير و تصرف مال شماست اگر شما مسلم باشيد خليفه اهللا هستيد انتم اال علون ان كنتم 

 يمومنين اگر او در وهله هم بر شما پيروز شود پيروزي او زود گذر است و پيروزي شما يك استمرار تاريخ
 است.









































 
 

 دوره دوم) ٧٥( ١١١جلسه: 
 فهرست

 ٢٥٥ ـ علوم اصطالحي در جايگاه فاعليتهاي تبعي است
 ٢٥٥ :١مقدمه 

 ٢٥٥ الف ـ تعلق در همه اشياء و همه كيفيتها (از جمله هويت جامعه) اصل است
 ٢٥٥ ردب ـ انسان به كيفيت رابطه تعلق دا

 ٢٥٦ ج ـ كيفيت رابطه و ظرفيت فهم مردم است
 ٢٥٦ د ـ نحوه ارتباطات ظرف براي تمايالت است
 ٢٥٧ هـ ـ اسباب، ظرف پرستش خداوند هستند

 ٢٥٧ و ـ كيفيت ارتباطي در تمايالت عمومي، متأثر از واليت است
 ٢٥٨ در تمايالت در ي جهت خاص به معناي پذيرش جهت ديگري است ز ـ نپذيرفتن تغيير

 ٢٥٨ ح ـ پذيرفتن عمومي در جامعه متناظر با نظام تمثل در انسان است
 ٢٥٩ ٢مقدمه 

 ٢٥٩ ضرورت بحث توسعه جامه براي روشن شدن جايگاه علوم اصطالحي
 ٢٥٩ الف ـ توسعه ظرفيت تمايالت، روابط اجتماعي، تأثير اجتماعي

 ٢٦٠ ب ـ وحدت تركيبي انسان با جهان
 ٢٦٠ ج ـ معناي توسعه يا ميدان جاذبه جديد به معناي تغيير وحدت تركيبي انسان و جهان است

 ٢٦١ د ـ واليت اجتماعي اصل در توسعه جامعه است
 ٢٦١ اصل بحث:
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 ٢٦١ دارد ـ توسعه ظرفيت تمايالت، توسعه روابط را بدنبال ١
ـ توسعه وحدت تركيبي انسان و جهان، توسعه روابط بين انسانها و توسعه روابط بين اشياء را نتيجه  ٢
 ٢٦٢ دهد مي

 ٢٦٢ ون اصطالحات و ادبيات متناسب ممكن نيستـ برنامه توسعه بد ٣
ـ مفاهمه به معناي تعاون فرهنگي براي تكمل ابزار (رشد ظرفيت) است و اين تعاون فرهنگي بدون  ٤

 ٢٦٣ وحدت در جهت معنا ندارد
ـ ابزار كاملتر به معناي ظرفيت بيشتر براي جريان تمايل شديدتري به طرف مقصد است كه علوم  ٥

 ٢٦٤ اصطالحي حاصل آن است
 ٢٦٤ شود. ـ حقيقت علم از نظام واليت تكويني پيدا مي ٦
 ٢٦٤ شود ـ حقيقت علوم اصطالحي حول محور واليت اجتماعي پيدا مي ٧
 ٢٦٥ ـ فاعل تمثالت نظام واليت، رهبر اجتماعي است ٨
 ٢٦٥ ـ اولياء نعم در همه مراتب نظام حضور دارند ٩

 ٢٦٥ ـ پرسش و پاسخ
 ٢٦٥ و ظرفيت ربط در وحدت تركيبي است ـ علوم اصطالحي در جايگاه ربط ١
 ٢٦٧ ـ علوم اصطالحي تناسبات نظام واليت اجتماعي است ٢
 ٢٦٨ اعي نسبت به جهان استـ اسماء تصرفي اجتماعي، كيف ارتباط خاص اجتم ٣
 ٢٦٩ ـ ادبيات علوم اصل در ارتباطات است ٤
٢٦٩ ـ كلمات، ابزار توليد هستند ٥



 
 علوم اصطالحي در جايگاه فاعليتهاي تبعي است ـ

 حجت االسالم والمسلمين حسيني: اعوذ با... بسم ا... الرحمن الرحيم.
ي بود. پس از آن به بررسي نفي انتزاعي بودن سبحث درباره علم و رابطه آن با انسان شناسي وجامعه شنا

 جامعه پرداختيم.
 : ١مقدمه 

 كيفيتها (از جمله هويت جامعه) اصل استالف ـ تعلق در همه اشياء و همه 
بعد هويت جاعه بر پايه مباني گذشته مطرح شد كه آن عبارت از اين بود كه تعلق در همه اشياء و همه 

اي نداشته  »براي«اي برايش هستي و اثر قائل باشيد وهيچگونه  هيچ چيز نيست كه به نحوه كيفيتها اصل است
ودش به معناي تعلق شد كهدر اينجا گفته شد آن تعلق ( در يك ربه عام كه در جاي خ» براي«باشيد، و معناي 

شود و لقب تعلق به آن ميدهيم كه همين تعلق يك نحو  در همه اشياء هست ) با فاعليت تبعي تركيب مي
كشش است كه كنه اشياء عبارت از اين خلق همين كشش است و به انسان كه رسيد اين كشش يك فرم 

نظام اوصاف و نظام حساسيتها خواهد بود. حاال به جامعه كه رسيديم يك چيزي باالتر از اين  ديرگي داشت كه
گوئيم كه اين يك ميدان جاذبه  گوئيم، بعدها هم مي نظام حساسيتهاست كه در اينجا به آن نظامتمايالت ـ مي

 عظيمي است كه در پيدايش آثار بسيار مهمي در علم، مؤثر است.
مايالت و پس از آن قابليتها و بعد از آن فاعليتها را دقيقتر متوجه شويم، توضيحات بيشتري براي اينكه اين ت
 درباره آن ميدهيم.

 ب ـ انسان به كيفيت رابطه تعلق دارد
شما ميل به قند و چاي و آب و لباس و ضبط صوت و تسبيح داريد و يك چيز هائي را دوست كه اين ميلها 

آئيم. حاال انسان گاهي  شود بلكه از ميل به اشياء سراغ ميل به كيف رابطه مي نميفقط در ميل به اشياء خالصه 
دانم شما تا حاال برخورد  گويد يك نحوه ارتباط را دوست دارم. نمي گويد تسبيح را دو ست دارم گاهي مي مي

اري دارد و با اين به داشتيد به آن استاد كارهائي كه يك نحوه فن را بلد هستند كه ديگران بلد نيستند، يك ابز
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كند يا قلم و كاغذ دارد و خطاطي  كند مثالً با چكش و سندان كار كار دستي مي يك صورت خاصي كار مي

كند، ابزارهاي مختلفي كه هست اين استاد، مهارت علمي درباره يك فن پيدا كرده و اين مهارتش را دوست  مي
ت يا شغلش را قبول كند و كيف اين ارتطا انسان با اشياء را تواند ذم مهار دارد، شغلش را هم دوست دارد و نمي

تواند رها كند و آنرا دوست دارد. اما فقط منحصر به اين مطلب نيست در عالم اصطالحات هم يك نفر  نمي
گيرد و اين فرد از آن اصطالح محكم دفاع  اصطالحاتي را بلد است گاهي اصطالح، لقب معرفتي به خودش مي

دارد. تعلق به يك نحوه زندگي كردن و يك نحوه آداب و يك نحوه ارتباط و  ت دست بر نميكند و زود مي
معامالت و يك نحوه زندگي با همه شئونش دارد، تعلق به ساختار يا كيفيت رابطه عمل جمعي را با توزيع 

كند و  بال بازي ميرود و با دوستان خود فوت ثروت، توزيع قدرت دارد و حتي پائين تر از آن، وقتي يك بچه مي
كند مثل اينكه بلد  گيرد اگر يك بچه ديگر آمد كه آن فن را بلد نباشد تحقيرش مي فن بازي جمعي را ياد مي

گويد چي را خراب كردم يك توپ را باد كرده ايد و  گويد بازي را خراب كردي، او هم مي نيست قرآن بخواند مي
گويد اين  گويد بازي را به هم زدي ـ مي آباد كردن ندارد، ميزنيد اينكه ديگر خراب كردن و  زير آن پا مي

اي ندارد. پس  اسمش بازي است. يعني انسان حتي به فرم بازي هم تعلق دارد در حالي كه بازي، هيچ نتيجه
كردند ولي يكي از آنها اهل شعر نبود در نتيجه، شعر  انسان به كيفيتها تعلق دارد دو نفر با يكديگر مشاعره مي

م آورد و تكرار كرد، گفتند تو قبالً اين بيت را خوانده بودي، گفت خوب بيائيد آئين نامه مشاعره را عوض ك
 شود. خورد گفت نه اتفاقاً يك سيكل تشكيل مي كنيد گفتند مشاعره بهم مي

 ج ـ كيفيت رابطه و ظرفيت فهم مردم است
اشياء تعلق دارد و كيفيت رابطه ظرفيت فهم  به هر حال انسان به كيفيت رابطه تعلق دارد همانطور كه به

تواند نسبت به اين رف بي اعتنا باشد، البته اگر كسي بتواند اسباب را كنار بزند و به سبب  مردم است كه نمي
االسباب توجه كند و دنبال جاري كردن واليت او باشد و به اصطالحات خودش و ديگران اصالً وابسته نباشد 

 يك مطلب ديگري است.
 د ـ نحوه ارتباطات ظرف براي تمايالت است
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تواند خورد، بعد بگويد خود آب  كند نه ليوان و ليوان را نمي به شيئي هم كمه برسد بگويد آب رفع عطش مي

هم ظرف براي يك خواصي است و آن خواص هم ظرف براي يك عنايت است و من محتاج رحمت خداي 
كنم چون خداوند فرموده كارها را از طريق ظروف انجام  ا انكار نميمتعال هستم نه محتاج ظروف، البته ظروف ر

شود ولي محتاج به ظروف نيستيم، از طريق ظروف كه خداوند خواسته كارها را انجام ميدهم ولي از خود اينها 
 اي نيستند. خواهم چون اينها كاره نمي

ف براي تمايالت است يعني ميلها يك پس يك نحوه ارتباطاتي وجود دارد كه اين نحوه ارتباطات هميشه ظر
كنه و يك ظرف دارند، كه اگرميل در مراتب توسعه نباشد و نازل بوده يا توسعه اش حيواني باشد سراغ همين 

 رود ولكن اگر آن ميل به معناي پرستش خدا و نه، به معناي پرستش اسباب باشد. ظروف و اسباب مي
 هـ ـ اسباب، ظرف پرستش خداوند هستند

تواند ظرف و ظرفيت عوض كند. ولي اگر به ظرفها چسبيد  اسباب براي او ظرف هستند و مرتب مي اين
كند، بستگي به اين دارد كه موضوع ميل و طرف آن چه چيزي باشد.  ظرفها را با پرستش خود آنها عوض مي

كند تصرف الهي  ياگر طرف ميل پرستش خداست و رفع يد از كثرتها و انقطاع است، تصرفي هم كه در كثرت م
 و منقطع از نفس است كه قبالً بيان شد.

 و ـ كيفيت ارتباطي در تمايالت عمومي، متأثر از واليت است
اين تمايالت كه ناظر با تعلق در دو رتبه باالتر است، تعلق مربوط به فاعليت تبعي بود كه مال همه اشياء 

د تصرف هم ولكن شكل جمعي نداشت جامعه را هويتًا است، رتبه دوم آن نظام حساسيت بود، در اينجا فاعل بو
گوئيم افراد اصل است بلكه جامعه اصل است، ولي جامعه در برابر  دانيم نه پائين تر از فرد، نمي باالتر از فرد مي

كنيم تمايالت اجتماعي يك ميدان جاذبه  شود. در توصيف جامعه عرض مي يك چيز ديگر يعني واليت، تابع مي
كه از ميدان نظام حساسيت تك تك افراد به مراتب قويتر است و با وحدت تركيبي آنها موجود  عظيمي است

گوئيم كه همانطور كه در عالم مثال سازي و فاعليت شخص، يك اثر از  جديدي پيدا شده است. بعداً هم مي
گوئيم  شد، اينجا مي كرد و تكيف حاصل مي آمد و يك فاعل هم اينها را تركيب مي ميل و يك اثر از خارج مي
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شود، اما  يك ولي داريم كه اين تمايالت در جهت حول شديدترين فرد (در آن تمايالت از نظر تصرف) جمع مي

خواهد و حول شايسته ترين فرد درباره  چرا حول شديدترين فرد از نظر تصرف؟ چون تمايالت، تصرف مي
بايد شديدترين نظام ساز در جهت باشد تا  شود يعني رهبر تصرف يعني شخص كه نظام ساز باشد جمع مي

خواهد سير را  كند؟ نه او مي سازد و رها مي حول او جمع شوند، پس از جمع شدن آيا ايشان همينطور نظام مي
خواهد اين ميدان جاذبه را كه االن شدت آن درجه ده است به شدت درجه بيست تبديل  جلو ببرد يعني مي

ديد و قدرت باالتر حاصل شود. او در جهت گيري خاصي كه دارد متناسب با كند و وحدت وكثرت و انسجام ج
ظرفيت موجود و تولي به واليت موالست و باز رهبر اجتماعي نسبت به ولي تكويني و اولياء باالتر اظهار عجز 

گوئيم جهت هم معناي قرب است،  دارد و همچنين تصرف عيني نسبت به جهت هم نسبتي دارد كه بعداً مي
كند كه اثر تصرف او در اكل و شرب و روابط اجتماعي است يعني اثر تصرف او در توزيع قدرت  يشان تصرف ميا

سياسي، فرهنگي و اقتصادي و توزيع ثروت و در كيفيت ارتباط اينها به يكديگر در همه شؤون هست و جامعه 
د و حول يك محور آمده اند افراد يا پذيرد كه تمايالتش تغيير فرم دهد همان تمايالتي كه افراد دارن يا مي

 پذيرند. پذيرند يا نمي مي
 ز ـ نپذيرفتن تغيير در تمايالت در ي جهت خاص به معناي پذيرش جهت ديگري است

پذيرند و حول اين ولي نيستند و اگر  اگر نپذيرفتند معنايش اين است كه واليت ديگري را دارند مي
شود، فرض كنيد  شود وضع آن تمايالت عوض مي يري كه پيدا ميپذيرفتند معنايش اين است كه سرعت تغي

اگر فرموده است قناعت كرده و از پوشاك وخوراك خود كم كنيد هر مقدار كه از پوشاك و خوراك سابق خود 
كم كرد معنايش اين است كه در ميل خودش تصرف كرده است. اگردر تمايالت نسبت به كيفيتي كه داشتند 

ني قابليت اجتماعي هست و قبول تصرف ولي در كيفيت ميل، حاصل شده است كه اگر تغيير حاصل شد يع
 اي متأثرازواليت شده است. قبول تصرفي ولي در كيفيت جريان ميل انجامگرفت يعني كيفيت ارتباط بگونه

 ح ـ پذيرفتن عمومي در جامعه متناظر با نظام تمثل در انسان است
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دهد يعني  انها با هم و انسانها با جهان، تصرفات جديد را نتيجه ميرهبري در كيفيت ارتباط انس پذيرش

گئيم تمايالت متناظر با  دهد، حاال اگر بخواهيم متناظر با انسان را نگاه كنيم مي فاعليت جديد را نتيجه مي
نظام  نظام حساسيتهاست و قابليتها متناظر با نظام تمثل در جامعه است كه فاعل آن در تغيير، ولي جامعه و

شود  واليت است. بعد از اينكه نحوه ارتباطي كه اين تمايالت در آن جريان دارد تغيير كرد، در خارج جاري مي
كند مثالً جنگ را در رأس امور قرار  يعني تصرفاتي كه قبالً نسبت به جهان داشته است شكل جديدي پيدا مي

آمده است متناسب با يك  ان نسبت به انسان ميميدهد وقتي جنگ را در رأس امور قرار داد آثاري كه از جه
كرده است ولي آثاري كه  آمد مشتهيات را تحريك مي آيد. آثاري كه قبالً از جهان مي مرتبه ديگر از واليت مي

 آورد. برد و شدت بيشتر را مي آيد قدرت در راه جنگ را باال مي حاال از جهان به طرف انسان مي
 باشد يت رهبر، متناظر تمثل (اسم تصرفي) در انسان ميط ـ كيفيت ارتباطات با فاعل

بينيد كيفيت ارتباطات با فاعليت رهبر معناي تمثل را پيدا كرد ولي نه به تنهائي بلكه نظام واليت،  حاال مي
كه حاصلش قدرت تصرف اجتماع است همانطور كه آنجا حاصلش قدرت تصرف انسان بود كه بعد از اين ديگر 

 گذارد. كند بلكه با جامعه روي جهان اثر مي عمل نميولي به تنهائي 
 ٢مقدمه 

 ضرورت بحث توسعه جامه براي روشن شدن جايگاه علوم اصطالحي
چرخد تا به عليت برسد  بنابر اين كيفيت روابطي كه در جامعه وجود دارد وساختاري كه آن قدرت در آن مي

دهيم،  گرديم اين را توضيح مي گر مطرح شود بعد بر ميبايد تبديل شود. به نظر من بهتر است االن يك بحث دي
كنم تا اينكه معناي ظرفيت به ذهن نزديكتر شود كه توضيح  كه خالصه آن بحث را در اين جلسه مطرح مي

 كنيم. بيشتر آنرا بعد عرض مي
 الف ـ توسعه ظرفيت تمايالت، روابط اجتماعي، تأثير اجتماعي

م و يك توسعه ظرفيت روابط اجتماعي و يك توسعه تأثير اجتماعي ما يك توسعه ظرفيت تمايالت داري
توان خالصه كرد؟ وقتي كه در جامعه توسعه پيدا شده باشد، توسعه در جامعه به  داريم، اينها را چه وقت مي
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شود و متناسب با  صورت ساده، يك ميدان جاذبه جديد، تقرب و قرب جديد است كه معاني همه چيز عوض مي

شود، اين توسعه ظرفيت اجتماعي  به جديد از قرب، آثار و ارتباطات همه چيزها با يكديگر عوض ميهمين مرت
 يا ميدان جاذبه جديد بود.

 ب ـ وحدت تركيبي انسان با جهان
حاال مالحظه كنيد يكوقت سخن از ارتباط انسانها با يكديگر است يك وقت سخن از ارتباط اشياء خارجي با 

كنيد شعله آن آبي است. در اين  ك نحوه ربطي در اين بخاري هست كه وقتي آنرا روشن مييكديگر است مثالً ي
شود عين همين  آهن، نفت و اكسيژن است كه به صورت خاصي تركيب شده اند و منشأ يك اثر خاصي هم مي

ي كار گئيد وجود اين كارخانه و آن تلفن و آن دستگاه روي هم يك ماشين است مثل همين بخاري كهوقت مي
مي گوئيد بخاري را روشن كردم و حاال آبي  دهد، همانطور كه مي كند يك سعه ميدان تحريكي را نتيجه مي

ها واسباب اجتماعي اعم  توانم در اينجا راحت زندگي كنم، آن هم همه دستگاه كند و من مي سوزد و گرم مي مي
كنند و با هم مناسب و هماهنگ هستند يك  ياز صدا و سيما وتلفن و جاده و كارخانه و غير ذلك وقتي كار م

اي هم بين اشياء با  اي بين انسانها ويك رابطه شود پس يك رابطه ميدان زندگي خاص براي شما پيدا مي
توانيد انسانها را جدا  يكديگر قابل فرض است ولي اين زماني است كه آنها را جدا جدا نگاه كنيد همانطور كه مي

اي است  ء محصوالت اجتماعي را هم جدا جدا مالحظه كرد، اين يك كارخانه جداگانهجدا مالحظه كنيد واشيا
توان گفت  كه با آن يكي ربطي ندارد، همانطور كه اين انسان هم جداست و ربطي با ديگري ندارد، همچنين مي

حدت تركيبي وحدت تركيبي بين انسان وامكان كه اينها به صورت تأليفي كنار يكديگر نيستند، اگر بگوئيد و
انسان و امكان، موضوع بحث شما، روابط انساني به صورت جداي از جهان نيست و رابطه انسان و جهان به 

 صورت جداي از رابطه انسان با انسان نيست.
 ج ـ معناي توسعه يا ميدان جاذبه جديد به معناي تغيير وحدت تركيبي انسان و جهان است

ين است كه اين وحدت تركيبيتغيير كند و يك وحدت تركيبي جديد معناي توسعه يا مدان جاذبه جديد ا
گويند؟  شود؟ آيا به وسيله تأثير متقابلي كه ماركسيستها مي حاصل شود، اين وحدت تركيبي چگونه حاصل مي
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خواهيد مجموعه را به آن تزريق كنيد اين معناي  نه، چون عليت اصل نيست. اگر عليت را اصل بدانيد و مي

گويند منطق ن غير از منطق صوري است، همان تحصيل كردن تزريقي جريان رشد به  ك است كه ميديالك تي
دهيد. اينكه عالم در قانونمندي است و تأثير متقابل وجود دارد  منطق صوري است چون با عليت جواب مي

ده اند. از حرفهاي كجاست؟ پوسته منطق صوري را رها كرده اند ولي به ريشه و معناي عليت محكم چسبي
كنند پروسه يعني جبر قانوني نسبت به رشد يعني اينكه ذوات اشياء از داخل، كار  قانونمندي صحبت مي

دهند، پس در اينجا چيست؟ وحدت تركيبي است كه فاعليت در آن اصل  خودشان را تا بي نهايت انجام مي
اين مطلب را در توضيح امر ثابت بيان  گوئيم كه فوق همه رهبريها ربوبيت الهي است كه است البته بعدها مي

 كنيم. مي
 د ـ واليت اجتماعي اصل در توسعه جامعه است

گوئيم اصل در توسعه اجماعي و پيدايش ميدان جاذبه جديد،  كنيم مي اما فعالً در اين منزلتي كه صحبت مي
ارتباطات و توسعه  واليت اجتماعي است. حاال نظام واليت آمد و توسعه ظرفيت تمايالت و توسعه ظرفيت

ظرفيت تأثير را آورد يعنيتوسعه اجتماع و جامعه را آورد كه اين كار نظام فاعليت است وقتي با هم اين كار را 
كردند آيا تأثير جهان بر انسان اصل است؟ نه بلكه انسان بر جهان اصل است يعني فاعليت تصفي نسبت به 

 فاعليت تبعي اصل است.
 اصل بحث:

 فيت تمايالت، توسعه روابط را بدنبال داردـ توسعه ظر ١
فاعليت، نظام فاعليت در توسعه اصل است و حاصلش اين است كه باال رفتن شدت ظرفيت متناسب الزم 

توان  گوئيد نمي دارد واگر ظرفيت تمايالت شدت يافت بايد وحدت و كثرت متناسب با او ايجاد شود چگونه مي
ريزد، ظرف و مظروف بايد تناسب داشته  ت و بقيه اش را از آن بيرون ميدر اين استكان يك ليوان چائي ريخ

شود كه روابط آن توسعه نيابد. چيزي  باشد وحدت تركيبي شما هم وقتي وحدت و كثرتش توسعه يافت نمي
شود توسعه نيابد حاال اگر آن بخواهد توسه  كه انسان و جهان را با يكديگر به يك وحدت تركيبي رسانده نمي
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خواهيد؟ انسان و جهان را  بد ابتدا توسعه روابط الزم است كدام رابطه را داشتيد كه حاال توسعه آنرا مييا

 كنند. داشتيم كه جداي از يكديگر نيستند و وحدت تركيبي پيدا مي
ـ توسعه وحدت تركيبي انسان و جهان، توسعه روابط بين انسانها و توسعه روابط بين اشياء را نتيجه  ٢
 دهد مي

در توسعه اينوحدت تركيبي بايد روابطش هم توسعه يابد. روابطش كه توسعه يافت يعني كيفيت ارتباط 
انسانها با هم و جهان و ارتباط جهان با انسان كه همه اينها بايد توسعه يابد با باال بودن و حاكميت نسبت تأثير 

ا به طرف مقصد حركت تحريك كند. خوب انسان كه همه اينها بايد خواص و ابعاد بيشتري از اشياء جهان ر
آورد و حتماً  براي اين امر حتماً ادبيات ديگري الزم است و حتماً اين ظرفيت از ادراك ونظام تمثل سر در مي

 خود اين روابط، نظام تمثل هستند.
 ـ برنامه توسعه بدون اصطالحات و ادبيات متناسب ممكن نيست ٣

گوئيم برنامه  برنامه بدون اصطالحات متناسب با توسعه ممكن نيست مي گوئيد برنامه توسعه كه اين شما مي
گوئيم آيا برنامه توسعه جامع شماره دو هم عين  گوئيد جامعه شماره يك، بعد مي توسعه در چه زماني؟ مي

گوئيد نه. برنامه توسعه جامعه شماره يك. ظرفيت شدتهاي شماره يك بود. ظرفيت  همان برنامه است؟ مي
طات هم شماره يك بود. ظرفيت وحدت تركيبي نيز شماره يك بود. حاال در جامعه شماره دو آمده ايم ارتبا

يعني اينكه توسعه يافته است و موضوعاً ميدان جاذبه جديد وتمايالت جديدي است. موضوعاً ظرفيت رابطه ها، 
بي جديدي است و آن ظرفيت رابطه جديد است، موضوعاً ظرفيت تصرفات، تصرف جديد است و وحدت تركي

تواند در اينجا پياده شود يك  تواند در اينجا به حال خود باشد، برنامه قبلي شما هم نمي اصطالحات ديگر نمي
برنامه ديگري براي مرحله سوم الزم است تا زمانيكه شما نتوانيد ظرفيت تمايالت و شدت آن را باال ببريد و 

مجموعه براي جامعه توسعه ايجاد كنيد كاري نكرده ايد و همان كار  ظرفيت ارتباط و تصرف را باال ببريد و در
سابق ادامه يافته است، امام خميني(ره) در تمايالت اجتماعي يك ظرفيت جديدي ايجاد كرد كه بسيجي پيدا 

و رويم  گفتند به كربال مي شد، بچه هائي كه دنبال بازي و كارهاي بيهوده بودند را به نحوي تغيير داد كه مي
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اي اين مطلب را انكار كنند ولي در ابتداي جنگ تعدادي از جوانهائي كه به  شدند، ممكن است عده شهيد مي

رفتند از همان بچه هائي بودند كه در كاخ جوانان بودند، قبل از آن زمانيكه با شاه درگير بود  ميدان جنگ مي
بودند،همين مردمي بودند كه در نظام شاه، شهريور چه كساني در صف اول تظاهرات  ١٧كنيد در  شما خيال مي

يابد و نظام  وضعيت تمايالتشان يك نحو ديگري بود، پس اطالعات حتماً همراه با توسعه يافتن، توسعه مي
 يابد كه معناي توسعه نظام فاعليت اين است كه مفاهمه به تبعيت اين است.  فاعليت نيز توسعه مي

براي تكمل ابزار (رشد ظرفيت) است و اين تعاون فرهنگي بدون ـ مفاهمه به معناي تعاون فرهنگي  ٤
 وحدت در جهت معنا ندارد

كنند البته منظور در  معناي مفاهمه همه در اينجا اين است كه دو فاعل هستند و دارند يكديگر را تعاون مي
ج و مخاصمه اي است كه شما محاجبه و احتجا آنجاست كه هر دودرنظام الهي باشند كه اين غير مفاهمه

كند،در اينجا مفاهمه يعنيدو مؤمن با يكديگر تعاون بر يك امر  كنيد كه آن فرق مي ومناظره با كافران مي
اي را عوض  خواهد رابطه كنند و در يكنحوه ارتباطي فاعليتهايشان را بكارمي گيرند. حاال نظام فاعليت مي مي
شود كه رابطه اينها با يكديگر را ايجاب  يدا ميكند اين دو مشغول بحث كردن هستند يعني كلماتي پ مي
گذارد  رسد اين يك اثر روي گوش مي كند و يك نحوه ارتباطي دارندويك اصواتي هست كهبه گوش اينها مي مي

گذارد ولي از طريق اين اثر دو روح و دو حساسيت و فاعليت با يكديگر  و او هم يك اثر روي گوش اين مي
ن هم همين اصوات و صداهاست حاال گاهي شكل صدا در مراحل توسعه نيافته است. برخورد ميكنند وابزارشا

گويد و او هم يك جمله پاسخ  زند، گاهي شكل آن در مراحل توسعه يافته است اين يك جمله مي مثالً داد مي
ده است، خواهند با زور، مطلب را جلو ببرند بلكه شكل زور عوض ش دهد ظرفيتشان توسعه يافته است و نمي مي

خواهيد نفوذ اراده خودتان را در برابر يك حيوان انجام دهيد كه براي اينكار چوب بر  يك وقتي شما مي
داريد، يك وقت است كه روبروي يك انسان هستيد و فاعليت تصرفي اجتماعي داريد و هر دو حول يك  مي

كند، هر  نحوه فاعليتش را اعمال مي كنيد او هم يك فاعليت هستيد شما يك نحوه فاعليت خودتان را اعمال مي
شويد، چون شما  كنيد و خالي از خود، معاون يكديگر مي رسيد و تمسك به موال مي دو به عجز مي
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نمايندههستيد او هم نماينده است دو نماينده از طرف يك موال هستيد و منشاء وحدت وجود دارد در نتيجه 

طرف يك مولي كه تصرفشان تصرف از طرف موال باشد و از شود، دو نماينده از  انسجام شديدتر حاصل مي
شود و در جهت واحد هم هست  تصرف بر اساس هو انقطاع داشته باشند،تعاون بر برّ و تعاون فرهنگي مي

رود، دو تا عجز با يكديگر حول يك محور و يك رهبري و بر اساس يك مبنا و يك تعلق  ظرفيت اصطالح باال مي
 شود. تأثير ابزار آنها بيشتر ميو يك پرستش است كه 

ـ ابزار كاملتر به معناي ظرفيت بيشتر براي جريان تمايل شديدتري به طرف مقصد است كه علوم  ٥
 اصطالحي حاصل آن است

بنابراين معناي مفاهمه، تعاون دو فاعل است كيفيت ارتباط بين آنها يعني اين صوت بايد وحدت وكثرتش 
كند يعني داراي ظرفيت  ه متناسب باشد، تصرف هر دو را ابزار، ابزار را كاملتر ميبيشتر شود بايد ظرفيت رابط

 شود. شود و علوم اصطالحي پيدا مي بيتري براي جريان تمايل شديتري به طرق مقصد مي
 شود. ـ حقيقت علم از نظام واليت تكويني پيدا مي ٦

شود، وقتي عجز و انقطاع پيدا  ا ميپس يك علم داريم كه حقيت خود آن در نظام واليت تكويني پيد
 كنيد. كنيد و تمسك به موال مي مي

 شود ـ حقيقت علوم اصطالحي حول محور واليت اجتماعي پيدا مي ٧
يك علوم اصطالحي داريد كه حول محور واليت و نظام واليت به صورت يك ابزار اجتماعي در تصرفات 

مؤثر هستند ولي اثراصلي متعلق به بزرگترين نائب يا رهبر  شود كه همه نائبها در ساختن آن اجتماعي پيدا مي
است، چي هست؟ ابزار تصرف به معناي اينكه رابطه وحدت تركيبي بين انسان وجهان است، رابطه هم يك 
يكطرفه از انسان به طرف جهان است چون نسبت تأثير اصلي مال انسان و نسبت تأثير تبعي مال تكنولوژي 

كند،  هم در همين باب است و قوانين عيني از اصطالحات علوم و تكنولوژي تبعيت مي است. اصطالحات علوم
قوانين عيني و قانونمندي اين تلفن تابعي از اين وحدت تركيبي است كه بين انسان و اين تلفن رابطه برقرار 

لفن هم مثل گوئيد اين ت كند. قوانين دروني اين مجموعه به عنوان يك بخش زير مجموعه كوچك كه مي مي
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كند، تكنولوژي فيزيك مجموعه ايست كه نام آن  بقيه ايشاء قانونمند است قانونش از تكنولوژي ما تبعيت مي

اصطالحات صرف در عينيت است، اصطالحات تصرف در ذهنيت و اصطالحات ارتباط انسانها با يكديگر، يعني 
 شود. تمثل اجتماعي مي

 تماعي استـ فاعل تمثالت نظام واليت، رهبر اج ٨
 فاعلت ماثالت نظام واليت ونظام بندگي خدا واعظم نمايندگان شخص رهبر اجتماعي است

 ـ اولياء نعم در همه مراتب نظام حضور دارند ٩
البته شكي نيست اگر يك قدم باالتر بگذاريم ونظام واليت راعام تر ببينيم كه جامعه هممنحل در يك 

اء نعم رهبري را به دست دارند يعني نمايندگي و خالفت تام را آنها وحدت تركيبي بسيار بزرگتري است اولي
كنند  كنند و هم رهبري اجتماعي و فاعليتها را در موضع عمل حمايت مي دارند و آنها هم به قلوب افاضه مي

م آيد و همراه آن عنايت موال ه يعني عجز منحصر به آن رتبه باال نيست بلكه تا تمام تصرفات خارجي عجز مي
هست ودر همه اين مراتب ولي اعظم الهي براي كمك نسبت به نظام واليت الهي حضور دارد و شريك آنها 

 وشفيع آنها است.
 ـ پرسش و پاسخ 

 حجت االسالم ميرباقري: فرموديد جايگاه علوم اصطالحي كجاست؟
 ـ علوم اصطالحي در جايگاه ربط و ظرفيت ربط در وحدت تركيبي است ١

سيني: جايگاهش ربط در وحدت تركيبي است ظرفيت ربط است، يك ظرفيت ميل انساني حجت االسالم ح
گوئيد براي مثال اين ماشين مولد ده اسب يا صد اسب يا هزار اسب است يا اختالف پتانسيل كه  داريم كه مي

اسب قدرت در تراكم و احتراق دارد موتورش مثل موتور هواپيماست و ده هزار اسب قدرت دارد. اين ده هزار 
كند يعني بنزين به كربن تبديل  هست و اگر شما بنزين را همينطور هم آتش بزنيد اين توسعه حجم پيدا مي

توانيد بگوئيد ده هزار اسب قدرت دارد و اگر آنرا مهار كرديد ده هزار اسب  شود ولي اگر آنرا مهار نكنيد نمي مي
گيرد و به  يابد و مقابل جاذبه بزمين قرار مي قال ميقدرت دارد، حاال اين قدرت از طريق يك دستگاهي انت
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دهد. بنابراين يك ربطي  شود و جمعيت زيادي را انتقال مي نيروي انتقالي يك قطار يا يك ماشين تبديل مي

الزم داشت تا اثر را به خارج منتقل كند، همه صحبت اين است كه ظرفيت ربطها مختلف است، در ميدان 
شتر است و ظرفيتهاي سابق قابل قبول نيست مگر اينكه ظرفيت كلمات ظرفيت تاريخي جاذبه جديد شدتها بي

باشد و شايد يك معناي معجزه بودن همين باشد نه اينكه ما ادراكات جديدي حسي پيدا كنيم وبعد به آيات و 
است كه آنها  شود و اين ضد ديناميزمي روايات ببنديم وهر قدر كه تسليم شويد معاني جديد به شما افاضه مي

دادند ما  گفتند. آنها حكومت قانونمندي و جبر عيبي را حاكممي كردند يعني آيات را بازيچه قرار مي مي
گويند اين خيال است كه ما خودمان را تسليم كنيم و پيش  گوئيم نسبت به آيات تسليم باشيد آنها مي مي

ر اين كلمات متولي ندارند، اگر اين كلمات متولي گوئيم مگ گذاريم مي داوريها به هر حال در يك جائي اثر مي
شود كه اصالً عشق به حركت و عشق فعلي نياز به معشوق فعلي  ندارد آن وقت سؤاالت حقيقي ما مطرح مي

شود بنده به طرف  كند. مگر مي دارد يا نه؟ اگر كلمات االن موال دارد تو بايد اظهار عجزكني و او هم اعطا مي
دهيد بعد  رپرستي نكند اين محال است شما به عليت مستقل از فاعليت حضرت حق بها ميموال برود موال س

گوئيد علت فهميدن يا بايد حس باشد يا محاسبه، عليت را روي سبب بر  شويد و مي مبتال به پرستش همان مي
ما جعل ا... « گئيد اثر مال اقتضاي ذات است و گردانيد نه روي فاعل و متصرف و جاعل سبب، اگر شما مي مي

خداوند در ساختن زردآلو فاعليت نكرده بلكه به آن وجود داده وماهيت آن » المشمشه المشمشه بل اوجدها
شود كه زردآلو را غير زردآلو خلق كرد، در پيش فرض اول شما اين بودكه زرد آلو يك  خودش بوده است، نمي

خواهد  خودم يك هويتي دارم ولي چون نميگويد من اول  هويتي دارد خودش دارد، سرش اين است كه مي
كند، اگر مفروض خالف اين باشد يعني خداوند جعل كرده و شاء و  اسم خودش را بياورد زرد آلو را بد نام مي

شود مفروض  خلق، در اين صورت چه طور است شما به آن متمسك شويد ولي معناي جديد به شما ندهد، مي
كند ولي  ست و تخلف از آن محال است و قانون عليت هم عمل مياين باشد كه خاصيت مال خود قند ا

كند و محال است كه عمل نكند،  شود بگوئيم فاعليت مال حضرت حق است و فاعليت حضرت حق عمل مي نمي
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اما نه به معناي مجبور بودن بلكه شأن او اعظماست از اينكه شما بندگي كنيد ولي او آقائينكند شما طلبكار 

 عطي فاجزلشويد فا نمي
 ـ علوم اصطالحي تناسبات نظام واليت اجتماعي است ٢

گوئيم كه  بنابر اين علم، كيفيت رط شد، تاكنون علم دو بخش پيدا كرده است يك زور خاصي كه به نور مي
شود، كيفيت متناسب با نورانيت يعني الهي  اين تا كيفيت پيدا نكند به ابزار اصطالحي كاربردي تبديل نمي

تباطي كه الهي كردن ارتباط از عالم تمثل است ولي يك طرف آن تمثالت و ظرفيت اجتماعي است كردن ار
يعني در ميدان جاذبه جديد كه شما قرار بگيريد نه فقط قدرت نورانيت كردن يعني الهي كردن ارتباطات شما 

حاال تعريفنور براي بعد  كنيد. شود بلكه باالتر از آن در ميدن جديد، وحدت و كثرت جديد پيدا مي بيشتر مي
 به چه معناست.» ظاهر به نفسه و مظهر لخيره«باشد كه اين 

تواند ادراك اين از اين كلمه يعني وحدت تركيبي جديد با اين كلمه و ارتباط  بنابراين آن نورانيتي كه مي
ند يك حركت جديد با اين كلمه و انسجام با اين كلمه پيدا كند يك رتبه است تصرف اجتماعي متناسب ك

شود اين يك مجموعه است و  ديگر است. در همان اولي آثار جامعه هست يعني متناسب با ظرفيت عمل مي
خارج از مجموعه نيست، در دومي ظهور مجموعه خيلي بيشتر است، علوم اجتماعي بدون واليت و فاعليتهاي 

هم تناسبات نظام واليت را علم ناميده بوديم  گيرد و كيفيت ارتباط فاعلها با يكديگر كه قبالً اجتماعي انجام نمي
شود... كه جريان اين واليت و ميل در آن  ناميده مي» در اينجا هم تناسبات نظام واليت اجتماعي اصطالح

كند در ارتباطي كه انسانها با يكديگر دارند كيفيت دارد، در ارتباطي كه بين خود آنها و بين آنها با  حركت مي
يفيت دارد، وحدت تركيبي كه در اينجا داريد يك ارتباطي دارد و كيف ارتباطاتش علوم جهان هست نيز ك

 كند. اصطالحي است و محتواي اين ارتباط آن جاذبه وميل و اراده و پرستشي است كه درون آن حركت مي
 ند.حجت االسالم ميرباقري: پس ارتباط عيني يعني ارتباطي كه صنايع ومصنوعات انساني با يكديگردار

حجت االسالم حسيني: منظورتان قانونمندي اينهاست كه چه سطح كوچك اينها را در نظر بگيريم و بگوئيم 
يك دانه تلفن است كه اين داراي قطعات مختلفي است و اينها با هم ارتباطاتي دارند يعني يك قوانيني دارند 
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گوئيد علم اين  باطات دارند كه مثالً ميكه اين قوانين تبعي و فاعليت تبعي است يك علمي بر اين نحوه ارت

دفترچه تلفن كه اين غير از آن است و حاكم بر آن است، در حالي كه اگر از عليت بيائيد هميشه اين محكوم 
آن است، بر اساس عليت، اين دفترچه محكوم اين تلفن است ولي بر اساس فاعليت اين دفترچه حاكم بر تلفن 

 است.
 عي، كيف ارتباط خاص اجتماعي نسبت به جهان استـ اسماء تصرفي اجتما ٣

اين دفترچه يك كيف ارتباط خاص اجتماعي نسبت به جهان است يعني يك اصطالحاتي در اين هست و 
نفوذ فاعليتها با يكديگر اين را به وجود آورده است اما اين دفترچه تلفن تنها نيست بلكه با اين همه 

علوم نظري يعني با كل اين هاي  علوم انساني و با همه دفترچههاي  فترچهعلوم تجربي و با همه دهاي  دفترچه
كند و كيفيت معامله كردن آنها با  ها و همچنين با علومي كه ارتباطات انسانها با يكديگر را معين مي دفترچه

ت ربط كه كل ها و كيفي كند، با كالين دفترچه كند يا كيفيت عقد و نكاح آنها را معين مي يكديگر را بيان مي
كند و يك وحدت تركيبي را نتيجه ميدهد كه وحدت تركيبي انسان با جهان  آنها تمايالت را با جهان مركب مي

ها ممكن نيست، تصرف نظام واليت در انسان و جهان و در نفس تمايالت و در توسعه  بدون كل اين دفترچه
ها ممكن نيست و اين  نها بدون اين دفترچهظرفيت جامعه و در باال بردن سطح تمايالت و وحدت و كثرت آ

 ها در به وحدت رسيدن جهان و انسان واسطه هستند. دفترچه
حجت االسالم ميرباقري: اين دفترچه نظام تمثالت اجتماعي هستند يا خود ارتباطات حقيقي؟ يعني 

 يرد.گ اي بر طبق اين قوانين صورت مي شود فرض كنيد معامله ارتباطات در عينيت منعكس مي
ها ارتباطات حقيقي هستند، صحبت شما همان حاكم كردن عليت است  حجت االسالم حسيني: دفترچه

شوند  ها نسبت به آن آثار اصل مي مثل اينكه بگوئيد تلفن خودش قانون دارد، اگر فاعليت اصل باشد اين دفترچه
معلومها تابع اين علم واصطالح  اگر اصطالحها كاربردي هستند آن كاربردها به تبع اينها به وجود آمده و

 هستند.
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حجت االسالم ميرباقري: حضرتعالي در تعابيرتان فرموديد ارتباطات، نظام تمثالت اجتماعي است، منظور از 
ارتباطات هم ارتباطات انسان با انسان و اشياء بااشياء و وحدت تركيبي كل اين ارتباطات است، اين ارتباطات 

 مؤخر از تمثالت ميباشند.
حجت االسالم حسيني: گفتيم كه انسان در آنها اصل است پس اصطالحات مقدم است. اگر انسان اصل نبود 

 به هر حال بستگي دارد كه ارتباطات را لقب چه چيزي قرار دهيد.
 ـ ادبيات علوم اصل در ارتباطات است ٤

اء تصرفي اجتماعي همين اگر همين ادبيات علوم را در ارتباطات اصل بدانيد يعني همين كلمات كه اسم
كلمات هستند و آن تصرفات مادون اينبوده و صورت مادي اين است و صورت مثالي اش همين هاست، يعني 

 گوئيد. گوئيد كلمات حاكي هستند وگاهي مي گاهي مي
 ـ كلمات، ابزار توليد هستند ٥

تماعي هم ابزار و توليد اجتماعي كلمات ابزار توليد هستند، اگر كلمات ابزار توليد باشند آنگاه كلمات ا ج
شوند يعني علم نكاح مقدم بر نكاح است و حليت نكاح با علم به نكاح درست  هستند و آنگاه علوم مقدم مي

 كند. گوئيد انشاء كن اين انشاء كردن كه تعارف نيست، انشاء جعل حليت مي ميشود، فاعليت است مي
ان يك حساسيتها و يك ادراكات و يك تصرفاتي دارد كه اين حجت االسالم ميرباقري: در نظام فردي هم انس
 تصرفات، ارتباطات حقيقي انسان در عينيت است.

حجت االسالم حسيني: تصرفات ارتباط ثاني است، ارتباط اول ارتباط مثالي شماست، تصرفات در خارج 
 شوند. بدون ابزار واقع نمي

نفس آن ارتباطات است؟ حاال هم تمثالت اجتماعي را به  حجت االسالم ميرباقري: اين ابزار تمثالت است يا
 گوئيد يا.... ؟ خود ارتباطات انساني مي
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حجت االسالم حسيني: ابزار است، و در جامعه هم اينها ماده و تمثل آنها است ارتباط همان اسماء تصرفي 

آوريم، وقتي اين  يهستند و مادون آن يك امر مادي است يعني آن چيزي را كه مادي است در اينجا نم
 اصطالح را در نصف صفحه توضيح داديم ديگر عوض شده است.

 برادر نجابت: يكي از احتماالت اين بود كه ارتباطات از آثار تمثالت اجتماعي است.
كنيد يعني قانون دار بودن تلفن،  حجت االسالم حسيني: اگر از ارتباط بين اشياء يعني قانونمنديها سؤال مي

بودن نكاح، اينها از آثار و از تبعات آثار تصرفي وكلمات هستند. قانون درا بودن يك نحوه معامله كه قانون دار 
قانون داري اينها چه قانون داري رابط بين دو انسان باشد چه قانون داراي يك اداره يا يك تلفن باشد، آنهائي را 

و خارجيت پيدا كرده است و از عالم حرف بيرون توانيد بگوئيد قانونمند است و داراي اقتضاء است تجسم  كه مي
كند اال اينكه ظرفيت علوم آنها رشد كند، بنابراين ديگر  آمده است تبع هستند و ظرفيتشان هيچگاه رشد نمي

 علوم نگوئيد بلكه بگوئيد اسماء تصرفي.
 و السالم عليكم و رحمه ا... و بركاته



 
 

 دوره دوم) ٧٦( ١١٢جلسه: 
 تني نظام واليتفلسفه اصول مبا

 موضوع بحث: فرهنگ و ادبيات بر اساس نظام واليت
 استاد: حجت االسالم و المسلمين حسيني

 )١١٢( ٧٦جلسه: 
 ١٧/١١/٦٩تاريخ: 

 فهرست: 
 ١ص  باشد زير بناي فلسفي بحث جامعه مي» تعلق، فاعليت تبعي، فاعليت تصرفي«ـ  ١
 ٣ص       نسانـ تناظر بحث جامعه به ا ٢

 * ـ اصل بحث
 ٤ص  ـ آيا علوم اصطالحي خودشان به نفسها روابط هستند يا كيف رابطه هستند؟ ١

 ٥ص   الف ـ فاعليت همان قدرتي است كه در كيفيت رابطه جريان دارد
  شود براي طاعت و بندگي خدا استفاده كرد ب ـ در نظام فاعليت از هر كلمه و معنايي، نمي

 ٥ص         
 ٥ص  ج ـ اصل نورانيت و قدرت علم (قدرت ابزار سازي) از ولي تكويني است

 ٦ص     د ـ كيفيت نورا زولي اجتماعي است كه سهم تاثير اصلي را دارد
 ٧ص  گردد  ـ حجيت در عبادت اجتماعي به پرچمدار يعني ولي اجتماعي بر مي ٢

 ٧ص      الف ـ حداقل جهت گيري بطرف مقصد الهي
 ٨ص      جهت گيري بطرف مقصد الهي ب ـ حداكثر
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 ٨ص       ج ـ پرچمدار در حجيت اصل است

 ٩ص     د ـ تقيه بمعناي جلوگيري از تشتت توسعه قدرت اسالم است
ه ـ براي عدم تسلط كفار همراهي با ولي اجتماعي در حداقل جهت گيري بطرف مقصد الهي واجب است

 ١٠ص          
 ١٠ص       * ـ ادامه بحث علوم اصطالحي

 ١٣ص     ه ـ علوم اصطالحي شامل عالئم، معاني، كارائي هستند
 ١٣ص    دهد و ـ بكار گيري، جريان قدرت و ظرفيت رانشان مي

 ١٣ص      ز ـ ظرفيت يعني قدرت عملكرد فرمولها
 ١٤ص       * ـ فرق پرسش با جريان قدرت 

 ١٤ص         * ـ پرسش و پاسخ



 
 بسمه تعالي

 ١٧/١١/٦٩ – ٧٦جلسه 
حجت االسالم و المسلمين حسيني: اعوذ باهللا بسم اهللا الرحمن الرحيم... بحث درباره علم و بررسي جامعه 
بود كه عرض شد تمايالت اجتماعي يك ظرفيتي دارند و توسعه يافتن ظرفيتشان بايد مورد توجه قرار گيرد، 

ر سه بايد توسعه يابد تا جامعه توسعه پيدا قابليتها و فاعليتهاي اجتماعي نيز يك ظرفيتي دارند و ظرفيت ه
 كند.

 مقدمه:
 باشد زير بناي فلسفي بحث جامعه مي» تعلق، فاعليت تبعي، فاعليت تصرفي«ـ 

يك سئوال اين است كه معناي تعلق(فاعليت تبعي و فاعليت تصرفي) آيا در هر سه مرتبه (تمايالت، 
يه سطح است. ولي آيا نسبت بهر كدام يك مطلب اصل است قابليتها،فاعليتها) هست يا نه؟ بله هست ولكن در 

و بقيه بصورت مغير و تابع هستند؟ بله در تمايالت عامل اصلي تعلق است هر چند در نفس تمايالت تبعيت در 
جهت و تبعيت به وجه هست به وجه مورد تصرف قرار گرفته كه اكنون حول يك محور جمع شده اند ولكن در 

شود يعني همان تمايالت افراد كه مورد  تها تبعي ديگر آن مرتبه تبعيت نازله مشاهده نميقابليتها يا فاعلي
تصرف ولي قرار گرفته بود و به يك معنا صحيح بود كه بگوييم تمايالت متقوم به فرد و جمع است كه جمع 

بينيد  مي» تصرف در غير«و » تصرف در خود«و » تبعيت«وحدتش است. وقتي نظر به وجه فرد كنيد در آن 
ولكن نظريه وجه تركيب و وحدت و يكي شدنش كه داراي قدرت بسيار بزرگي است كهبه آن ميدان جاذبه 

كنيد  گوييم در آن تعلق در مرتبه تمايالت اصل است، باز در قابليتها همين را مشاهده مي عظيم اجتماعي مي
آن فرد و يكطرفش وحدتش است. جامعه كه انم دوتاي ديگر حضور دارند ولي حضور تقومي است چون يكطرف 

بعنوان يك ميدان جاذبه را اگر بعنوانيك منتجه نگاه كنيد تمايالتش رتبه اول است، قابليتهايش يعني قبول 
شود چيزي غير از افراد است و يك ميدان جاذبه است  تغيير آن كه به مضع آن وحدت بعنوان جامعه حمل مي

گوييد يك ميدان جاذبه است كه كراتي در آن قرار دارند، البته بدليل  يهمانكه شما درباره منظومه شمسي م
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اينكه وحدت تركيبي است تقومش به افراد است همانطور كه تقوم قدرت افراد در امور اجتماعي به جامعه است، 

ه ولي موضوع كالم ما و آن منتجه كه جامعه است خودش هويتي دارد و اين هويت مانند بقيه اشياء كه كلم
گفتيم  همه اشياء مي كه درباره» براي«دارد بلكه نفس كشش » براي«دارند، ميل و كشش بطرف يك » براي«

اي حتي يك  گفتيم هيچ شي موجود هم نفس كشش است. چگونه مي در اينجا هم صحيح است بگوييم اين
نيست، اينجا هم » تملق«و » براي«نداشته باشد و حقيقت اشياء چيزي از » براي«جزء آن هم نيست كه 

» براي ها«كنيد نهايت موضوعي بزرگتر و موثرتر است. تمايالت يعني  تمايالت اجتماعي را عين همان معنا مي
اي از  عظيم وجود دارد و موجود است و مرتبه» براي«عظيم درست كرده است و خود اين » براي«در اينجا يك 

ش تغيير كه اگر ظرفيت آن مثال ظرفيت شماره ده باشد تعلق و قدرت است و خود اين قابليت دارد يعني پذير
كنيد  اما اگر ظرفيت آن صد باشد تحركش زياد است، هر چند هميشه اشتباه مي پذيرش و تحرك آن كم است

گوييد اين ديرتر  كنم، شما يك وقت يك شيي عيني مادي داريد كه مي ها و ارتكازات سراغ مي و بر حسب عادت
در مراتب مختلف تارخي و مراحل مختلف رشد سرعت پذيرش مختلفي دارد البته باز  شود جامعه تركيب مي

گوييم وقتي افراد داراي يك سعه روحي و يك تحرك  اي كه متقوم به اجزاء است نگاه كنيم مي هم اگر از ناحيه
م كه حاصل ذهني و يك تصرف عيني باشند ونسبت به ولي اجتماعي تبعيت داشته باشند، اما خود جامعه را ه

تواند در عينيت تصرف كند و استقاللش از افراد به معناي  اينهاست ميتوان مطالعه كرد. بعد خود اين قدرت مي
اينكه انفصال حقيقي داشته باشد، نيست و بعنوان اينكه چيزي غير از افراد نباشد هم نيست، بلكه بعنوان يك 

 وحدت تركيبي است همانطور كه قبال بيان شده است.
 ـ تناظر بحث جامعه به انسان  ٢

حاال چند مطلب ديگر هست كه بايد بيان كنيم، يكي اينكه گفتيم ولي تكويني قدرت ابزار سازي و نورانيت 
آورد تا  كند يعني روابطش را در عالي ترين سطح متناسب با ظرفيت مي نسبت به نظام حساسيتها را اعطا مي

اعليت بالغرور نسبت به مقاصدشان دارند، بعد در نظام حساسيت روشن شود كه ابتدا اشخاص غير معصوم، ف
تواند حاكم بر كلماتي شود كه از وحي  رسد و در آنجا فاعليتشان نمي آيد تا آنجا كه به نظام تمثل مي مي
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آيد (غير  كند، همچنين نسبت به آثاري كه از خارج و از جهان مي گردد و اعالم عجز مي رسيده، در نتيجه بر مي

كند، آنگاه قدرتي به  ز آثار اجتماعي) يعني كلمات تكويني هم اظهار عجز دارد و تولي به واليت مولي پيدا ميا
تواند از طرف مولي، فاعليت نيابتي كند و در عالم تمثل، تصرف كند و ابزار بسازد،  شود كه مي او اعطا مي

گوييد،  اال در اينجا (يعني جامعه) هم ميكنيد، ح ابزارش هم همان نظام تمثلي استكه بوسيله آن تصرف مي
كند، كه الزم است بعد از اين سمت گيري، عجز اجتماعي پيدا شود كه بعد از آن عجز هم  ولي، سمت گيري مي

يك تصرفاتي پيدا شود، واسطه بين تصرفات و عجز ولي اجتماعي، ابزارش است كه ابزارش همان علوم 
 رتبه ديگر متناظر با آن است. اصطالحي است يا قابليتها است كه در

 * ـ اصل بحث
 باشد زير بناي فلسفي بحث جامعه مي» تعلق، فاعليت تبعي، فاعليت تصرفي«ـ  ١

اما آنچه كه اآلن مورد نظر ما براي بحث اس اينسكه آيا علوم اصطالحي خودشان به نفسها روابط هستند يا 
ند يعني عالئم صوتي يا كتبي يا هر گونه عالئم حتما كيف رابطه اند؟ علوم اصطالحي يك تلفظ به الفاظ درا

كيفيت هستند و نفس خود رابطه وحدت تركيبي نيستند ولي يك محتواي آنها حتما رابطه بين وحدت و 
گويد بعت يا اشتريت چون قصد انشاء  كثرت است براي مثال شخصي كه براي مسخره كردن و از روي غفلت مي

كنيد، جد و غير جد  كند و شما هم قبول مي ، يا گاهي دوست شما صحبت ميشود نداشته معامله واقع نمي
بمعناي حضور فاعليت دركيف رابطه و عدم حضورش است البته عدم حضور به نحو مطلق نداريد بلكه حضور 

كند اراده تحقير يا اراده  متناسب با اين كييف نيست و متناسب با كيف ديگري است آن كسيكه استهزاء مي
كند، فاعل  كند و يك نحو تصرف مي براي مقاصد ديگر، هيچگاه برون قصد نيست فاعل با قصد فاعليت ميجدي 

خواهد ديگران را بخنداند يا به گريه در آورد يا تحقير كند يا تجليل كند يا دعوت به چيزي كند، فاعل  مي
 يد متفاوت است.خواهد بريز خواهد تصرف كند حاال اين تصرف را در كيفيت و ظرفي كه مي مي

 الف ـ فاعليت همان قدرتي است كه در كيفيت رابطه جريان دارد
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است فاعليت شما بايد در كيفيت مناسب باشد يعني در » فاعليت«دانيد همان  بنابراين آنچه را كه جد مي

يك اين معنا و لفظ كه در حقيقت معناي يك عالمت و لفظ است. پس يك لفظي داريم كه يك معنايي دارد و 
فاعليت داريم كه اين فاليت همان قدرتي است كه بناست در كيف رابطه جاري شود. نفوذ خاص، نفوذ اراده و 

 شود اصل است. فاعليت و مشيت است يعني آن قدرتي كه جاري مي
 شود براي طاعت و بندگي خدا استفاده كرد ب ـ در نظام فاعليت از هر كلمه و معنايي، نمي

اي  توانيد هر خاصيتي را از هر شيي در يك نظام فاعليت تركيبي است و شما نمي نهايت اينكه آن قدرت
توانيدبا كلماتي كه مناسب با توحيد نيست  اي هر كاري را انجام دهيد. شما نمي بدست آوريد و با هر كلمه

كه مطلق  توان خدا را عبادت چون فاعليت شما نيست خدا را عبادت كرد، با معاني كه مناسب سير نيست نمي
شود، نه اين در  نيست كه بگوييد من از هر لفطي هر معنايي را كه اراده كردم بهر رقم كه بخاهم حاصل مي

نشام تركيبي است و اگر در خاطر مباركتان باشد قبال اشاره كردهايم كه كيفيات متناسب ربا رهبري رهبر، 
 دهيد و هم كيفيات معاني. ادبيات ر انشان مي نسبت به جهت نسبت تاثير زيادي دارند و هم كيفيات الفاظ كه

 ج ـ اصل نورانيت و قدرت علم (قدرت ابزار سازي) از ولي تكويني است 
كند يعني قدرت ابزارسازي به شما  كند و بعد از عجز به شما نورانيت عطا مي گفتيم ولي تكويني عنايت مي

ه در تمام مراتب هست از مرتبه شخص رهبر گرفته توانيد قاعليت نيابتي كنيد، پس قدرتي ك دهد و شما مي مي
توانند در اينجا كيفيت ربط و ايجاد كيفيت معنا سهيم باشند، مشغول  شود كه مي تا ادني مرتبه حاصل مي

ساختن معنا هستيد، آنجا كه تكيف، تبدل و تمثل داريد مشغول ساختن معنا هستيد و آن قدرت و نورانيت را 
شود ولي آن قدرت از كجا در همه سطوح  كنيد و متكيف به فاعليت شما مي وراني ميآوريد و روابط را ن مي

تكويني، شما مجراي نزول آن قدرت در خارج هستيد و اما معطي  نصيب همه افراد شده است؟ از سوي ولي
م آن، ولي تكويني است و خود ولي تكويني هم از طرف حضرت حق است. البته به طفيل ولي اعظم الهي انعا

قدرتي به ولي شده است يعني بعد از افتقار و ابتهاج و تقرب ولي اعظم، به او عنايت شده است و در مرتبه ادني 
گوييد من براي محقق شدن اين قدرت در  هم بعد از اظهار عجز به شما عنايت شده است همانطور كه شما مي
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واسطه رسيدن انعام حضرت حق و وسيله  كنم و خارج كانال هستم و به فاعليت خودم در كيفيت آن تصرف مي

آن هستم، ولي باالتر هم وسيله رسيدن نعمت حضذت حق به همه است، اينجا نسبت دادن ايجاد به ولي 
تكويني صحيح آيت به حساب اينكه به طفيل او ايجاد شده است و طفيل شخص ديگري نبوده است به حساب 

ديگري نبوده است و صحيح است كه بگوييم طريق و واسطه اينكه به طفيل او ايجاد شده است و طفيل شخص 
 رسيدن انعام بدست آن قسمت بوده است(براي همه از باال تا پايين)
 د ـ كيفيت نورا زولي اجتماعي است كه سهم تاثير اصلي را دارد

ود و نوراني گردد، حاال اگر بنا شد قدرتت از آنجا بيايد و ظرفيت فاعليت بوسيله انعام آنها باال رود و اصالح ش
كيفيتش نيز از ولي اجتماعي است كه نسبت تاثير بزرگتر را دارد كه جهت دهي اجتماعي دست اوست. آيا الزم 
است كه ويل اجتماعي نسبت به همه مراتب شديد ترين باشد؟ بايد مورد دقت قرار گيرد كه تمايالت اجتماعي 

ف ولي تكويني است نه با تصرف خودش پس به شما قدرت شوند از عجز رهبر با تصر كه حول رهبري ايجاد مي
شود يعني  شود و قلوب متوجه او مي شود و به او هم انعام مي تصرف در تمثل خودتان به نسبت خاصي انعام مي

قل اللهم ما لك الملك «فرمايند  يابد. شايد يك معناي اين آيه كه مي ميدان نفوذ والييت يا فاعليتش توسعه مي
هواهم اين قلم يا  معناي ملك همان نفوذ اراده باشد، چگونه خواست شما در كلمه مي» لك من تشاءتؤتي الم

كند. اما اگر قلوب روبرگردانند مثل زمان  كند آن هم خواستش، ميدان نفوذ پيدا مي اين دفتر را بخرم، نفوذ مي
ها آثار زيادي  ا بيان كند كه بعدحضرت مولي الموحدين(ع) ممكن استملك تاريخي به او داده شود و كلماتي ر

داشته باشد و يا موضعگيري خاصي در جهت گيري تاريخي كند، ولي بهر حال در همان موقع توجه قلوب به 
 جاي ديگري است و جامعه غير الهي است.

 گردد ـ حجيت در عبادت اجتماعي به پرچمدار يعني ولي اجتماعي بر مي ٢
يار مهمي است كه با حساسيت با آن برخورد كنيد)البته معناي جامعه غير گويم نكته بس اي كه مي (اين نكته

 الهي اين است كه اگر يك طيف از يك حداقلي نسبت به يك جهتي فرض كنيد تا يك حداكثري.
 الف ـ حداقل جهت گيري بطرف مقصد الهي
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 رد قبول واقع شود.گفته شود و مو» ال اله اال اهللا محمد رسول اهللا«حداقل را قرار دهيد به اينكه 

 ب ـ حداكثر جهت گيري بطرف مقصد الهي
حداكثر هم انشاء اهللا در زمان موفور السرور بقيه اهللا االعظم (عج) واقع خواهد شد، تا حداقل را ولي اجتماعي 
كه پرچمدار هست داراست تمام شدتهاي ديگر كه در مرحله عالم تمثل يا عالم تصرف خارجي و جميع مراحل 

 د حول محور ولي اجتماعي باشند.هست باي
 ج ـ پرچمدار در حجيت اصل است

اصل است نه كسي كه صاحب منصب عالم » حجيت«يعني در جهت گيري بطرف مقصد الهي، پرچمدار 
مثال و اكتشافات علمي است يا كسيكه صاحب اكتشافات روحاني باشد يا كسيكه حاصب اكتشافات عالم تصرف 

كند حااال ممكن  ر تمايالت به همه عنايت شود و ولي تكويني است كه عنايت ميو صنايع باشد چون بناشد د
است در ميان اينها بعضي(در يك جهت خاص اگر از جامعه جدا كنيم) در يك زمانهايي از ولي اجتماعي 

گردد، همانطور كهمي گوييد حجيت به ظاهر  شديدتر باشند ولي آنطرفش مهم است كه حجيت به كدام بر مي
شود در جامعه هم ولي اجتماعي محور است، بله، اگر از  تمام مي» حجيت«گردد و يا در عالم تمثل اظ بر ميالف

حداقل پايين تر آمد ديگر جامعه اسالمي نيست مثل جامعه يزير كه جامعه الحادي است اما تا زمانيكه منصب 
شان باشد چون توسعه حاصل واليت را دارا هست هماهنگ شدن سائر مناسب واليت بايد به تبعيت ايس

 شود به جامعه، عبادت اجتماعي قابل وقوع نيست مگر از طريق وجود جامعه. نمي
 د ـ تقيه بمعناي جلوگيري از تشتت توسعه قدرت اسالم است

ظاهرا وجود تقيه يعني همراهي ظاهريه با مخالفين نيز ناظر بر همين مطلب است يعني توسعه قدرت اسالم 
كرد، اين در جايي است كه بگوييم ولي اجتماعي در حد اول منزلت است ولي در جايي كه اين  را نبايد متشتت

حداقل منزلت نيست يقين به شيعه بودن، يقين به عالم بودن و يقين به يك حداقلي كه عادل بودن و امين 
و «الني شديدتر است شود و اين مطلب تعارف ندارد و كسي نبايد بگويد ف شود حتما افاضه مي بودن دانسته مي

اين درباره آبكش است اگر ولي اجتماعي مخلص نبود و براي ما معلوم بود كه » زادته بسطه في العلم و الجسم
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مخلص نيست تازه تا وقتي در طيف اسالم است شديدترين اشتداد نسبت به عالم لقاء رخمت حق مثل مولي 

گويد شدت من از حضرت علي(ع) در امور روحي بيشتر الموحدين تابعش است، حاال ديگر كدام عارف است كه ب
است. هيچكس جرأت ندارد بگويد من خودم راحتي با شاگردان بالواسطه حضرت سيد الموحدين مقايسه 

كنم. پس محور هماهنگي، واليت اجتماعي است و بايد از او بتعيت كرد مگر اينكه آن محور از حداقل هم  مي
ر كفر شود مثل يزيد. اما در آنجا كه آن فاسد نيست و صالح و مخلص است يقين پايين تر رود و تبديل به محو

به اينكه عادل است و پرچم بر دوش اوست و خودش بدنبال رياست نبوده است بلكه امتناع هم داشته و قبول 
او » الجسموزادته بسطه في العلم و «كرده است واين پرچم را بر دوش او گذاشاته اند معنايش اين است كه  نمي

تواند به او يك  تواند او را نگهدارد و مي خواسته اما آنكه پرچم را روي دوش او گذاشته است مي خودش نمي
شدتي شديدتر از فالن عارف عطا كند و شديدتر از فالن صالحي شود كه شصت يا هفتاد سال زحمت كشيده 

 .است، چون او محور نفوذ مشيت در جامعه و الهي كردن روابط است
 ه ـ براي عدم تسلط كفار همراهي با ولي اجتماعي در حداقل جهت گيري بطرف مقصد الهي واجب است

اما اگر مسي ملتزم به اين حرف نشود و بخواهد ترديد كند بايد پاسخگوي تشتت باشد يعني از هم پاشيدن 
ينيت كيست و اگر وحدت تركيبي و تنازل و سقوط آنرا بايد پاسخ دهد كه محور وحدت و هماهنگي در ع

بخواهد محور هماهنگي در عينيت را نفي كند معنايش از بين رفته جامعه اسالمي و تسلط كفار است. معنايش 
خواهيم يا  گويد يا بهترين عبادت اجتماعي را مي از بين رفتن توسعه تاثير قدرت اسالم در خارج است،يعني مي

 تنع است.برويد خود پرستي و دنيا پرستي كنيد كه چنين مم
 * ـ ادامه بحث علوم اصطالحي

بنابراين علوم اصطالحي كيفيت ارتباط است و معناي آن نفوذ قدرت اجتماعي است كه باالتر از آن نفوذ 
شود. شما عنايت كنيد كه علوم  قدرت اجتماعي (كه اين كيفيت آن است) پرستش اجتماعي است كه جاري مي

يك منزلت قدرت تصرف و در يك مرتبه پرستش اجتماعي است كه  ابزار تصرف شدند و محتواي آنها هم در
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آييم كه معنايش، اين محموعه را به وحدت  قبال بيان شد. حاال در منزلت معناي علوم و قدرت تصرف مي

 رساند. تركيبي مي
را پس اين عالئم يك ظرفيتي دارند كه اگر آن ظرف از جريان قدرت پرباشد و اينطور نباشد كه يك عالئمي 

براي بازي درست كرده باشند. ممكن است يك عالئمي را مخصوص بازي درست كنند يا عالئمي را كه مربوط 
 گوييد اين عالئم براي بازي نيست. به علوم سابق است براي بازي درست كنند يكوقت مي

د، تمرين بنابراين علوم اصطالحي يك عالئمي دارند كه ممكن است يك بچه هم بدون اينكه چيزي بلد باش
دهم اگر تصويرهاي اين كتاب را  كند وشكل آن عالئم را بكشد، اگر به يك بچه بگوييد من به تو جايزه مي

نقاشي و روي كاغذ رسم كني، بچه هم همه آن فرمولها را بنويسد و اصال توجهي هم به معناي آنها نداشته 
ولي نتواند آنرا درست بكار گيرد، اين هم فقط باشد، اين در مرتبه باالتر هم اگ كسي بخواند و فقط حفظ كند 

نقش را بلد است اما اگر بتواند آنها را بكار گيرد و جزء عناصري شود كه در يك مقام قرار گيرد و بتواند قدرت 
را در آن كيفيت قرار دهد يعني بتواند جريان قدرت فعل را در يك مسير خاصي پيش برد اين ديگر فرق 

يري يعني قدرت واسطه قارار گرفتن براي آنكه اين نيرو و آن توان را در اين كيفيت كند. قدرت بكار گ مي
اي است كه شخص فقط حفظ كرده است مثال شب امتحان  جاري كند، البته گاهي بسياري از مدركها بگونه

كترونيك گيرد مثال تصديق ال دهد و مدرك مي نويسد يا كلمات را جواب مي خواند و بعد نقوش را مي مفصل مي
گويند فالن شغل را  گويد هر چه كه پيش آيد مي روي؟ مي دارد از او سئوال ميكنند حاال دنبال چه شغلي مي

گويد بله خيلي هم خوب است و از اول هم من به اين  پذيري؟ مي كه اصال ربطي هم به الكترونيك ندارد مي
بوده است، اما اگر كسي بتواند اينها را بكار شود آن درس خواندنها براي مدرك  شغل عالقه داشتم، معلوم مي

گيرد يك رتبه باالتر از اوست.اين از قبيل تلفظ به الفاظ بصورت غير جد است كه شخصي الفاظ را تلفظ 
كند اما اراده استعمالي اش چيز ديگري است و اراده جدي اش چيز ديگر است، جد او به اين است كامپيوتر  مي

را متوجه شود اما استعمال او به نحو دريگري است ولي اگر قدرت كارائي عيني طرف خطاب يك چيز ديگري 
دهد، مثال الكترونيك بلد است و سراغ يك  داشته باشد اين كيفيت رابطه را وسيله ارتباط اجتماعي قرار مي
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في را واسطه تواند اين علم و اطالع و اين كيفيت رابطه و اين ابزار تصر رود و مي شغل مربوط بهمين رشته مي

 شود و اين هم يه يك نسبتي سهيم است. قرار دهد و جريان قدرت متكيف مي
يابد مثال ساده اش اين  معني هم مانند لفظ كيف رابطه است (و نه اصل ربط) و پرستش در آن جريان مي

احل عادتا خوانيم يا حواسمان پرت است يا نهايت اينكه حواست ما به معناست. مر است كه ما وقتي نماز مي
كنيم ولي فكر مان با سرعت زياد بدنبال حل كرد دشمن آزادگي امور متفرقه است، مگر اينكه  تلفظ به الفاظ مي

كنيم و  از قبل مهيا شده باشيم و خداوند هم به ما كمك ميكند اما باز هم در صوت نماز و اداي حروف گير مي
توان باال تر رفت اما اگر آن  آيد يك قدم هم از معنا نمي مي اگر از اين هم رد شويم و سراغ معنا برويم بنظرمان

 نورانيت پيدا شود و جريان پرستش در اين كيف ارتباط با خداي متعال واقع شود يك چيز ديگر است.
كنيم، يكوقت يك مادر قرزند خود را از دست داده است بعد از  به مناسبت اين ماه رجب يك مثالي عرض مي

كند كه قرزند اين  ه اين مادر مشغول تعريف كردن وقايع مرگ فرزند اين زن است و نقل ميچندين سال همساي
كند وفقط حكايت  زن در تصادف از دنيا رفت اما اين همسايه در نقل اين اتفاق هيچگونه تاثري پيدا نمي

ند اما اگر مادر در ك كند، يكوقت خود مادر مشغول بيان اتفاق است در اينجا مادر با دقت مطلب را نقل مي مي
همان روز حادثه مشغول نقل اتفاق باشد حال بر او مسلط است و تلفظ به الفاظش را جندان متوجه نيست بلكه 

آيد، خيلي هم مواظب ادبيات و لذات نيست اگر يك حالي براي نسان پيدا شود كه معاني و  الفاظ، خودش مي
ورت نازله معاني باشد و معاني هم صورت نازله حال باشد، الفاظ پشت سر آن حال بيايند و تلفظ به الفاظ، ص

حال مشغول سير باشد و معاني دنبال حال و الفاظ دنبال معاني باشد مثل كسي كه در حال غرق شدن است 
خواهد ابتدا حال التجاء پيدا شده و شخص نجات غريق را ديده انگاه معنا  زند و كمك مي زمانيكه فرياد مي
بعد از آن حال، پيدا شده است، درست استكه فاصله زاني » خواهم كمك مي«يدا شده و لفظ دنبال آن حال پ

كند كه آيا اين فرد زبان درسي هم بلد است كه من به فارسي از او كمك  اينها كم است ولي اصال فكر نمي
نه اينكه تلفظ به خواهم، اگر قبل از كمك خواستن حال استغاثه براي او پيدا شده باشد و بگويد اغثني،  مي

شود  عوضي نگيرد كه غلط مي» س«را به » ث«اغثني را مورد دقت قرار دهد كه حروف آن را چگونه ادا كرد و 
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پس معنا يك رتبه است و جريان پرستش يك رتبه باالتر است، بعد اگر پرستش آمد كيفيت رابطه الهي 

 شود اگر پرستش الهي باشد. مي
 م، معاني، كارائي هستنده ـ علوم اصطالحي شامل عالئ

 بنابراين علوم اصطالحي يك عالئم و يك معاني دارند و يك بكارگيري و كارائي.
 دهد و ـ بكار گيري، جريان قدرت و ظرفيت رانشان مي

گوييد كاربرد اين فرمول اينقدر است  دهد. مي ظرفيتشان را نشان مي كه آن بكار گيري شان، جريان قدرت
 ل اينقدر است.يعني ظرفيت اين فرمو

 ز ـ ظرفيت يعني قدرت عملكرد فرمولها
ظرفيت اين فرمول و قدرت آن منوط به اين است كه در جامعه بكار گرفته شود تا ظرفيت آن معلوم شد 
علوم اصطالحي، ابزار يا وسيله و يا واسطه جريان قدرت اجتماعي يا پرستش اجتماعي در مرحله اعلي قرار 

شود. حال  ويك قدم باالتر توسعه پرستش اجتماعي، عميق تر و ادقتر واقع ميگيرد كه توسعه قدرت  مي
سازد، توسعه در پرستش  كنيم هر گاه توسعه در واقع شد كيف جريان قدرت را الهي مي بالعكس آنرا مرور مي

 برد. اجتماعي خداي متعال، كيف جريان قدرت الهي را در جامعه باال مي
 * ـ فرق پرسش با جريان قدرت

ينبغي اينكه آيا قدرت و پرستش عين هم هستند يا فرق دارد؟ كه ظاهرا بايد كيف قدرت يا از قبيل لفظ و 
معنا باشد به نفس خود پرستش، نه اينكه جدا باشد تا توصلي بشود، كنه حقيقت پرستش بايد كمال اخالص 

شود،  تكيف به كيف ميباشد ولكن طبيعي است كه جريان، قدرت در هر پرستشي (مثل خواندن نماز) م
شود اما كنه اينها  شود، حال روحي تان باال و پايين مي بريد يك انرژي مصرف مي دستتان را باال و پايين مي

همان پرستش است است كه با اين لفظ و اين معنا و اين حركت شماداريد فاعليت و اراده تان را محقق 
 خواهد الهي حركت كند. ت مقصدش پرستش خداست و ميكند و بطرف كدام مقصد اس كنيد اراده چكار مي مي

 ـ پرسش و پاسخ
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اي كه قبال در تمايل و تمثل و فاعليت بيان  برادر سبحاني: در قسمت اول بحث ظاهرا ما بين آن سه رتبه

 دهيد بگوييد هر سه اينها در هر سه رتبه موجود است. شد ارتباط مي
رباره تفكيكهايي است كه از اول تا حاال بيان كرده ايم آيا حجت االسالم و المسلمين حسيني: يك صحبت د

اين تفكيكها بر اساس اصالت شيي است يا اينكه خصوصيت شاخصي اين بخش اين است ولو آن هم حضور دارد 
كند با اينكه بگوييم  و اين هم در آنجا حضور دارد حضورش هم حضور تقومي است، البته معناي تقومي فرق مي

شود  راك و ما به االختالف در همه جا هست، حضور دارند يا متقوم هستند؟ اينها بهم تعريف ميما به االشت
 مثل وحدت و كثرت تركيبي كه عرض كرديم.

تعلق در همه اشياء هست و بايد در انسان هم باشد يعني نظام حساسيتها و حاالت روحي انسان، در جامعه 
ر عين حال كه متقوم به افراد و اجزاء است خودش هم يك هويتي هم بايد كه در آنجا تمايالت است. جامعه د

پيدا كرد كه آن هويت هم اگر انتزاعي نيست و واقعي است و يك هستي دارد ممكن نيست كه هستي آن از 
فلسفه شما حارج باشد و تعلق در آن اصل نباشد بلكه حتما اصل در آن تعلق است، يعني جامعه از نظر تكويني 

دهيم بله، اگر خدا آن قدرت  شود؟ جواب مي كنند مگر جامعه هم خلق مي ق شده است؟ سئوال ميبراي چه خل
اي كه بين اشياء وجود  را در تك تك افراد خلق نكند و اين ميلها خارج شود با يكديگر برخورد كند مثل جاذبه

ل آن هم از ضرب كردن كشد فرمو گوييد جاذبه زمين بيشتر است و شيي را بطرف خودش مي دارد بعد هم مي
گوييد جامعه يك ميدان جاذبه بزرگ است كه برخورد  آيد. عين همين هم مي جرم در يك امر ديگر بدست مي

دارد اآلن جداي از افراد موجود  گوييم يك كارايي هايي ها مي تمايالت بهم و پيدايش يك قدرت بزرگ كه بعد
وجود دارند؟ اما بنا نيست به اين نحو چيزي موجود باشد،  است يعني چه؟ مگر اآلن افراد جداي از كرده زمين
توان درباره آن همان خصوصياتي را كه براي بقيه اشياء  اگر جداي از هم نيستند و موجود هستند آيا مي

توان بيان كرد اينمانند همه اشياء ديگر تعلق دارد، فاعليت هم دارد اما  گويد براي اين هم بيان كنيد؟ بله مي مي
ا فاعليت تبعي فقط به اشياء مانند استكان و ليوان منحصر است؟ نه، فاعليت تصرفي هم دارد آيا مسئولي هم آي

دارد كه مورد سئوال قرار گيرد؟ بله، مسئول آن كيست؟ ولي اجتماعي و عناصر نظام اجتماعي را در قيامت 
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ه اعظم محاكمه، محاكمه درباره واليت كنيد، بلك كنيد يا به لحاظ واليت هم محاكمه مي فقط محاكمه فردي مي

رويد چون  كنيد اول روي صنمي قيش مي است. شما در لعن هايي كه نسبت به مستكبين و جبت و طاغوت مي
زنند يا نه بايد  گويند مكلف كيست و آيا جامعه را روز قيامت چوب مي آنها پرچمدار هستند يعني اينكه مي

دارد و نسبت به عمل غير بدون فهم نظام اجتماعي ممكن نيست، آن  گفت انسان غير از آنكه يك ذمه فردي
خواهيد مرا مواخذه كنيدعيبي ندارد ولي چرا براي او هم  غير كه مكلف است و از من هم جداست حاال اگر مي

زنيد؟ چون تو محور بوده اي، بسيار خوب من هر كاري كرده باشم عمل فردي  كه تابع من شده مرا چوب مي
من سن «كنيد؟  وده است من يك مكلف هستم او هم يك مكلف است ديگر چرا بخاطر او مواخذه ميخودم ب

آن عاملين،وزر خود شان را دارند اما اين هم شريك است چون در يك جا با » سنه سيئه فله و زر من عمل بها
و مواخذ عمل او هستي. او آنها وحدت پيدا كرده و نفوذ فاعليت او، محور بوده است تا صحيح باشد كه بگويند ت

كنند چرا فالني را  را هم در عين حاليكه تابع بوده مواخذ ميكنند هم بخاطر عمل خودش و هم از او سئوال مي
تقويت كردي و معناي محاكمه اجتماعي همين است، در دادگاههاي موجود عالم هم محاكمه اجتماعي 

چيان و منافقين دستگيري آنها اهتمام شديد دارد. بهايي گويند دولت براي مبارزه با قاچاق همينطور است. مي
پردازد با بهايي كه براي دستگيري افراد جزيي آنها  ها مي اين دستههاي  كه دولت براي دستگيري رؤسا و محور

گيرند غير از مواخذه درباره قتل يا سرقت يا كاري كه  دهد قابل قياس نيست، هر چند فرد جزء را هم كه مي مي
تواند بگويد او  كند كه اين نمي كنند و وجدان عمومي حكم مي كرده درباره عمل غير هم از او سؤال مي خودش

خودش جداگانه مسئول است و ربطي به من ندارد وجدان عمومي شركت و نظام و محور را قبول دارد البته 
ترين مرتبه و به معناي بداهت  منظور از وجدان عمومي در اينجا بر مبناي خودمان يعني ايمان عمومي در نازل

 نيست، حاال در مواخذه الهي هم اين مطلب واضح است.
گيرند و دنبال يك وجود غير  گوييم جامعه وجود دارد وجود آنرا يك وجود غير متقوم مي گاهي وقتي مي

كه اسم  گويند بايد يك چيز بزرگ مانند اين كوه را پيدا كنيم گردند و مي متقوم و متجسد عنصري خاص مي
 »و صلي اهللا علي محمد و آله الطاهرين«آن جامعه باشد، اما نه چنين نيست البته از آثار جامعه تمدن است.
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 ٥ص   ـ در همه مراتب مفاهمه بيشترين سهم تأثير از ربوبيت الهي است (واليت تكويني) ١
 ٦ص  ـ قدرت مفاهمه و ترجمه زبانها در همه مراتب فاعليت هب يك نسبت اجمالي ممكن است ٢
 ٦ص      ـ در مفاهمه، فاعلي كه ادبياتشان الهي است پيروز است ٣
 ٦ص       ـ ادبيات، كيفيت نسبت بين فاعلهاست (كيف ارتباط) ٤
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 ٨ص    ـ در پيدايش ادبيات همه فاعلها بر حسب مراتب موثر هستند (نظام فاعليت) ٦
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 ٩ص       ين چگونگي تاثير ولي تكويني در پيدايش ادبياتـ تبي ٧
 ٩شودص اي كه ادبياتش الهي است (كلمات اولياء تكويني) پيدا مي ـ قرب به ادبيات حقيقي در جامعه ٨
       ـ ادبيات الهي فوق ادبيات انسانهاست و شدني نيست ٩

 ١٠ص
 ١٠ص      دكن ـ ادبيات انساني متناسب با مراحل رشد و تغيير مي ١٠
ـ كالمات معصومين(ع) حقايق جاري ب كل تارخ است استفاده از آنها در ظرفيت زمان خود است  ١١

 ١١ص
 ١٢ص      ـ قياس فرمايشات معصومين(ع) با بداهت صحيح نيست ١٢



 ٢١/١١/٦٩ـ  ٧٧جلسه 
 * ـ زبان و اديبات و اقوال پيرامون آن

 
الن است كه ا مل... بحث ما پيرامون ع بسم اهللا الرحمن الرحيمحجت االسالم و المسلمين حسيني: اعوذ باهللا

كنيم و اين پس از آن است كه معناي جامعه را تا حدودي از نظر اثباتي بيان كرده  در باره ادبيات صحبت مي
خاصي هستند كه متناسب با مراحل هاي  ايم و گفتيم كه يك كيفيت ربطي داريم و اينها داراي يك ظرفيت

شود كه  ها واقع مي كنند بجز آن كلماتي كه اشراف بر كل تاريخ دارند يعني تاريخ در آن رابطه يير ميرشد تغ
دهيم، چون فاعليت گويندگان آن كلمات فاعليت نسبت به كل تاريخ است بهر  اين صحبت را بعدا توضيح مي

 كنيم. حال در اين جلسه در اين باره كه ادبيات چيست مطالبي را بيان مي
 باره ادبيات اقوال مختلفي بيان شده است. در

 الف ـ قول اول: واضع زبان و كلمات، خداي متعال است
اي معتقدند كه همه زبانها از ناحيه حضرت حق تعيين شده و از طريق وحي و الهام به بشر رسيده  دسته

تقيما توسط وحي به بشر دانند، كه يك دسته از اين كلمات نيز مس است يعني واضع زبانها را خداي متعال مي
اندازند.  رسيده و قسمت دوم نيز ملهمات مالئكه است يعني خطوراتي است كه مالئكه آنها را به قلب انسان مي

البته تعداد اين عده در بين اهل لغت كم است و لكن در بين كساني كه قائل به علم جفر و اعداد و از اين قبيل 
گذاريد اين بيجا بر زبان شما  د كه وقتي شما اسم فرزندان را حسن ميعلوم هستند بر اين مطلب تأكيد دارن

كنيد به  شود و يك را تعيين مي شود. اين پسندي كه از ميان بيست تا اسم براي شما پيدا مي جاري نمي
شويد و كانال اسم گذاري فرزندتان هستيد، كما اينكه شما كانال  فاعليت خودتان نيست بلكه شما ملهم مي

كنيد نه شما و نه مادر خالق  د قرزندتان هستيد، شما خالق فرزندتان نيستند و حتي نطفه را نيز خلق نميايجا
شود و جسد  صورت طفل در رحم نيستيد بلكه شما كانال ايجاد هستيد و از درون اين كانال است كه ايجاد مي

بخواهيد خداوند يك محبتي در دل  شود، بعد هم بدون اينكه خودتان و روح و اسم و سائر خصوصيات پيدا مي
كند، محلتي را كه پدر نسبت به  اندازد و آنها را مأمور حفظ و حراست و نفقه دادن فرزندان مي پدرو مادر مي
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فاعليت كرده باشد، شما عمله خداي متعال در پيدايش  _اي نيست كه در اصل محبت خودش فرزند دارد بگونه

هستيد و اگر سهمي براي شما در نگهداري طفل باشد در خصوصيات اوليه  اين طفل و نگهداري او تا آخر كار
كند،  ديگري درست مي كنيد بلكه سرشت را اش نيست يعني شما فطرت و سرشت طفل را درست نمي

كند. براي مثال كسي شك  گويند خداي متعال انسانهاي بسيار خوب را از نسل انسانهاي بسيار بد ايجاد مي مي
بكر براي يك لحظه هم به خدا ايمان نياورد بنابراين نان او هم پاك نيست و نطفه اش نيز پاك ندارد كه ابو

فرماييد اسم اين محمد بن ابي بكر را محمد بن عمل بگذاريد چون او فرزند  نيست ولكن حضرت علي (ع) مي
او از » انه ليس من اهلك«فرمايد  صالحي است يا پسر يزير را. همچنين بر عكس اين خداوند درباره پسر نوح مي

گويند خداوند متعال يك مخلوقاتي دارد و هر كدام بايد از يك كانال خلق شوند و اسم آنها  اهل تو نيست، مي
هم بايد از يك كانال گذاشته شود، براي اسم هم خيلي اهميت قائل هستند يعني همين اسم لفظي را كه 

برايش ارزش زيادي قائلند و تركيباتي هم براي آنها بر حسب خواهيم در ادبيات از وضع آنها صحبت كنيم  مي
كنند يا تفريق و تكثير  دانند كه اينگونه جمع مي حروف ابجد قائل هستند و هر حرفي را برابر با يك عدد مي

كنند. اين طائفه قائلند كه الفاظ و لغات مال انسان نيست آنگاه براي هر لفظ باطل و صحيح هم يك موكلين  مي
ص و يك ارتباطي قائل هستند. مثال اسم آهن را در نظر بگيريد آنها براي اين مطلبي قائل هيتند همانطور خا

شود و منظورتان همان فلز آهن است كه  گوييد آهن كي معنايي دارد كه بر اينگونه جسم اطالق مي كه شما مي
 بصورت شمش يا بصورت ديگري است.

آيا بگوييم هيچيك از صحبتهاي آنها درست نيست؟ ظاهرا بصورت  خوب درباره نظر اينها چه بايد گفت،
مطلق نميتوان اين مطالب و رواياتي را كه در اين باره هست و منسوب بودن آنها به معصومين را انكار كرد و زبر 
و بينه را مطلقا منسوب به شيطان دانست بهر حال نفي مطلق اينها درست نيست. اين افراد همچنين يك 

كنند يعني يك آثار ظاهريه دارد كه به اصطالح برهان خودمان كه  خاصي هم مي ها و يك كارهاي ييپيشگو
ها مطالبي كه  گييم در هماهنگي بايد رد يا قبول شود اينها يك آثار حسي دارند نسبت به پيشگويي مي
ها را بصورت مطلق گويندكه واقع هم ميشود و يك مطالب هم درباره امور قلبي و اعتمادي است كه اين مي



 ····························································································  ٢٨٩ 
توان يك محاسباتي انجام داد كه  توان رد كرد چون رواياتي در اين باره هست همچنين از نظر عقلي نيز مي نمي

 كنم. بعدا عرض مي
 ب ـ قول دوم: واضع زبان وكلمات، انسان است

اختراع كرده گويند كلمات بوسيله انسان وضع شده ولي يك اشخاص خاصي اين زبانها را  يك دسته ديگر مي
گويند جدول ضرب يك كيفيتي از  گوييد جدول ضرب را فيثاغورث حكيم درست كرده است مي اند، شما مي

يك عالئم و يك معاني خاصي است و يك محاسباتي هم در باره اش در كم منفصل انجام گرفته است همانطور 
اب و هندسه استداللي نيز موجود كه هندسه اقليدسي در بخش كم متصل است و برهان و استدالل دارد، حس

است و يك جدول و عالئمي درست شده و اين حساب و هندسه استداللي را بشر اختراع كرده است همينطور 
يك زبانهايي در دنياهست كه آنها را اختراع كرده اند مانند اين زباني كه براي عالئم تلگراف و تلفن و يا عالئم 

گويند اينها هم مانند همين است و كساني آمده اند. اين  رست شده است، ميمخصوص نا بينايان و ناشنوايان د
كنند و تعاريفي را ارائه  طائفه هم استداللهايي دارند نسبت به مطالبي كه اين مطالب را يك اشخاصي وضع مي

مفاهمه در شود و بعنوان لسان محاوره و بحث و  دهند و آنگاه اين تعاريف كم كم توسط ديگران پذيرفته مي مي
گويند در شكل ديگرش در  رود، آنگاه مي آيد و براي فهماندن آن معاني و مقاصد، اين اصطالحات بكار مي مي

 توان آنرا مطلقا نفي كرد. زبان نيز همينطور است، احيانا در اينجا هم يك نمونه هايي هست كه نمي
و يك چيزي بگويد حاال چه اينكه رئيس گويند اين بواسطه اين نيست كه يك رئيس بيايد  يك عده ديگر مي

در يك علم يا رئيس يك قوم باشد بلكه در اين امر همه شريك هستند و يك لفظ را براي يك معنا استعمال 
شود و هر گاه آن كلمه را بيان كنند  كنند و وقتي در جامعه اشتهار پيدا كرد كم كم در اذهان انس پيدا مي مي

گردد. پس از آنكه  از گذشتن يك مدتي اين كلمه را اذهان مرتكز و پذيرفته ميآيد و بعد  آن معنا بذهن مي
شود يا احيانا در هنگام نقل همراه يك قرينه حالي يا مقالي بكار  مرتكز شد آنگاه اين كلمه داراي اين مفهوم مي

 ود.ش شود و ديگر بدون آن عالمت نيز شناخته مي رود و بعد از مدتي انمناسبت پذيرفته مي مي
 د ـ قول سوم: واضع زبانها و كلمات، نظام واليت (تكويني، تاريخي، اجتماعي) است
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كنيم چگونه است، آيا هر يك از اينها  حاال ببينيم اين مطالبي كه گفته شد در اين نظامي كه ما صحبت مي

اجتماعي است، نسبت  اينكه همه اينها در نظام واليت تكويني است كهدر مرتبه باالتر از واليت مطلق هستند يا
تاثير ربوبيت مطلقه الهيه نفوذ بيشتري در همه مراتب عالم از جمله ادبيات را دارد، البته به صورتهاي مختلف 
كه گاهي اين صورتهاي مختلف در شكل امور محسوس مادي است، مثال يكجا سرد استو يكجا گرم است يعني 

كنيد، گاهي درباره كلمات و  متناسب با آن منطق را ذكر مي امور جغرافيايي و همچنين وضعيت پرورشي انسانها
اسمها نيز بيانمي كنيد در يك رتبه كه ميرسد همه در برابر آن مرتبه عاجز هستند فرض كنيد رتبهاي را كه 

تواند از آن پايين تر بيايد و از  توانداز آن پايين تر بيايد حداقل مرتبه حيوانيت استكه انسان نمي هيچكس نمي
خيوانات نيز پايين تر قرار گيرد و پرستش او در آنجا پرستش حيواني در بدترين شكل ممكن است يعني ديگر 

 مشغول پرستش اسباب است نه مسبب االسباب.
 ـ در همه مراتب مفاهمه بيشترين سهم تأثير از ربوبيت الهي است (واليت تكويني) ١

زند و  ت حضرت حق است و آنجا هم كه اسباب را كنار ميپرستد نيز نفوذ مشي در اينجا هم كه اسباب را مي
پرستد باز هم نفود مشيت حضرت حق هست يعني در هر دو جا و در همه مراتب بين  مسبب االسباب را مي

 آنها بيشترين تاثير مال ربوبيت الهي است.
 تـ قدرت مفاهمه و ترجمه زبانها در همه مراتب فاعليت هب يك نسبت اجمالي ممكن اس ٢

كنيد بايد همه مراتب به يك  كه در انصورت بايد نسبتي را كه در مفاهيم و مفاهمه و كلمات مشاهده مي
نسبت اجمالي قدرت تفاهم داشته باشند در اين رتبه قدرت ترجمه نيز هست ممكن است ظاهر يك لفظ با 

اي كه عرض شد  ن مرتبهظاهر يك لفظ ديگر خيلي فاصله داشته باشد مثل لسان عربي با فارسي، ولي در آ
 مفاهمه ممكن است يعني ارتباط فاعلها با ههم و مواجه شدن فاعلها با هم قطعي است.

 ـ در مفاهمه، فاعلي كه ادبياتشان الهي است پيروز است ٣
خورد چون اين با او جدال  و آن فاعلي پيروز است كه ادبياتش الهي است و آنكه الحادي است شكست مي

كند و بر اساس  شود و خالصه با او مفاهمه مي يد اگر سبب در پرستش اصل است چنين ميگو كند و مي مي
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زند. حاال هر چه ربان باالتر بيايد و از حالت پرستش حيواني صعود  همان تكيه گاهي كه دارد او را زمين مي

ابتدائا مسطل شود و تواند  كه كلمات معصومسن راكسي نمي كند باز هم، آنكه باالتر است سلطه دارد تا آنجا
تواند با  شود و آنگاه مي رسد بعد افاضه مي تواند آنها را درك كند بلكه ابتدا به عجز مي حتي هم طراز نيز نمي

 آرامش در حد ظرفيت خودش از اين كلمه بهره بگيرد در حاليكه در غير اين آرامش ندارد و متشتت است.
 ارتباط)ـ ادبيات، كيفيت نسبت بين فاعلهاست (كيف  ٤

بنابراين قول كه كيفيت نسبت بين فاعلها ادبيات است و معناي ادبيات كيف ارتباط است بايد توجه داشت 
كه بر حسب مراحل رشد قدرت فاعليت واختيار انسان و قدرت اختيار اجتماعي اش اين ظرف يعني اين ادبيات 

 شود. عوض مي
باشد بر همه مراتب ادبيات حكومت  ش يك معبود ميـ جهت ثابت كه همان تولي به نظام واليت يا پرست ٥
  دارد

گفتيم جهت ثابت بعد گفتيم تولي به نظام  ولي يك چيز ثابت هست كه بر اينها حكومت دارد كه قبال مي
گوييم پرستش يعني معبود يكي است انواع كيفيتهاي مختلف وكيف جريان قدرت را  واليت و در اينجا هم مي

 يك كيفيت در بندگي و خضوع است همانطور كه قيام يك كيفيت است. در عبادت داريد سجود
السالم عليك حين تقوم، السالم عليك حين تقعد، اسالم عليك حين «همانطور كه قنوت يك كيفيت است. 

سالمهايي كه به وجود مبارك ولي » تركع، السالم عليك حين تسجد، السالم عليك حين تحمد، تستغفر
حاالت مختلف عبادت ايشان و تعلقهاي مختلفي كه وجود مبارك و مطهر ايشان دارد، دهيد به  عصر(ع) مي

 كنيد. سالم مي
سوزد، شما اين حاالت مختلف عبادت حضرت با خدا را مورد  گاهي دل يك نفر براي دل شكستن كسي مي

يك رتبه اش خواستن كنيد  دهيد، وقتي به آن حال ايشان و به آن نحوه تعلق ايشان كه سالم مي توجه قرار مي
لطف خدا نسبت به آن حضرت و يك رتبه ديگرش پناه بردن شما به حال حضرت در آن حال است. انشاء اهللا 

خواهند  آيند و از تو مي فرمايد وقتي اينها مي مي» ص«اميدوارم همانطور كه خداوند در قرآن به نبي اكرم 
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بخشد هم به حالت استغفار حضرت سالم  وند آنها را ميبرايشان استغفار كني، براي آنها استغفار كن كه خدا

يابد از خداوند متعال كه براي ما در نزد خداوند استغفار كند همانطور كه خداوند  كنيم و هم حضرت اذن مي مي
شويم انشاء اهللا خصوصا در اين ماه رجب و ماه  به جد ايشان اذن داد و به طلب مغفرت ايشان، ما بخشنده مي

 عبان).آينده (ش
 ـ در پيدايش ادبيات همه فاعلها بر حسب مراتب موثر هستند (نظام فاعليت) ٦

اگر بگوييم در اينجا نظام فاعليت هست و نظام واليت در مراتب مختلف فاعل است، بنابراين هم شما سهيم 
تاثير ولي  هستيد و در كلمات و ادبيات نسبت تاثير داريد و هم ولي اجتماعي تاثير دارد كه البته نسبت

اجتماعي نسبت تاثير اصلي است و نسبت تاثير شما خيلي كمتر است. مجموعه جامعه اعم از الهي يا الحادي 
نيز نسبت تاثير دارد و نظام واليت باالتر از آن كه نظام واليت تكويني است نيز تاثير دارد يعني اينطور نيست 

را مطلقا زير و رو كند نسبت تاثير او از افراد خيلي كه ولي اجتماعي بتواند كليه خصوصيات زبان يك قوم 
بيشتر است اما نسبت به ولي تكويني نسبت تاثير او خيلي كمتر است. البته ادبيات يك قوم مانند ادبيات 

آيد كه ادبيات علوم مادي گرا جمع شود و  ماكسيستي كه بساط آن الحمد هللا جمع شد و يك روزي هم مي
دهد و آنگاه اين مطالب خيلي ساده و گذرا خواهد بود، مثل اينكه  ست صاحبش قرار ميخداوند ظهور حق را بد

ها بحمد اهللا  كيديم اما اآلن ديگر آن فتنه يك زماني درباره ديناميزم قرآن و جواب شبهات منافقين بحث مي
مت داشت هم كند اگر چه اين بحث يك روزي خيلي قي وجود ندارد و اآلن ديگر كسي بحث ارزش اضافي نمي

حاال » ره«فهميدن آن و هم رد كردن آن. ولي اآلن ديگر موضوعا آن بحث از بين رفته است، به فرموده امام 
 كردند. ديگر بايد در تاريخ سراغ آنها را گرفت كه يك زماني هم چنين غلطهايي مي

  ـ تبيين چگونگي تاثير ولي تكويني در پيدايش ادبيات ٧
روابط اجتماعي است و در نظام واليت اولين تاثير در آنجاست معنايش اين است  اگر بگوييم ادبيات كيف

كه... اولياء تكويني حضرت حق صلوات اهللا عليهم در واليت تكويني شان الزم است كه نظام عالم را مختلف 
را هم، خلق كنند و بعضي مناطق را سرد و بعضي را گرم، بعضي را مسطح و بعضي جاها را كوهستاني و بعضي 
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مختصر آنها با هاي  دريا خلق كنند در عين حاليكه فطرت انسان يكي است به حسب اين شرائط يك ويژگي

كند از جمله اينها هم نژاد زرد و سرخ و سفيد است كه بعضي از خصوصيات جسمي آنها نيز با  يكديگر فرق مي
شعبه، شعبه و دسته، » عوبا و قبائل لتعارفواجعلناكم ش«كند البته احترام آنها به تقواست ولكن  يكديگر فرق مي

ها و مذاقها نيز مختلف است. چگونه هر كس يك  دسته شدند و زبانهايشان مختلف است ميلها و زيبايي شناسي
ها  پسندند و اين پسند پسندد اينها هم كلمات و لغات و نحوه سخن گفتن خاصي را مي نحوه غذايي را مي

را اين قسمتها مختلف است، مفاهيمي كه پشت سر اين ابزارها قرار گرفته قبال مختلف است اصول زبانها در 
 عرض شده و يك حداقل مرتبه حتما قدرت تفاهم دارند.

 شود اي كه ادبياتش الهي است (كلمات اولياء تكويني) پيدا مي ـ قرب به ادبيات حقيقي در جامعه ٨
كند، ادبيات حقيقي نيز داريم هر چند كلمه  ي پيدا مياي كه الهي باشد قرب به ادبيات حقيق ادبيات جامعه

در منزلتهاي مختلف بكار رفته وليكن يك مقداري از كلمات خدئاي متعال همين كتب آسمان است. اسماء و 
كلمات و نحوه ارتباط اين كلمات به يكديگر و ادعيه و زيارات و ادبيات دين در اعلي ترين منزلت در همه زمانها 

و بر هر زمانها حاكم است و استفاده از آن كه ادبيات متشرعه باشد بر حسب مراحل رشد تغيير قرار دارد 
 آيد. كند، استفاده از آن در قسمت دوم زبان مي مي

  ـ ادبيات الهي فوق ادبيات انسانهاست و شدني نيست ٩
ده ولي اين همان پس يك ادبيات الهي داريم كه فوق ادبيات انسانهاست هر چند به لسان قوم صحبت ش 

گفتند اآلن از جهات  گفتند كه اين لساني كه با آن شعر مي لسان قومي نيست كه اعراب جاهليت با آن شعر مي
 مختلف ضعيف است.

 كند ـ ادبيات انساني متناسب با مراحل رشد و تغيير مي ١٠
مقدس هستند  شود، بله براي شما كه شعرا مثل حافظ و سعدي كهنه نميهاي  كسي خيال نكند شعر

شود ولكن آيا شعر آنها يك لسان ديگري است و منحصر در آن كلماتي كه حافظ بكار برده  شعرشان كهنه نمي
نيست هر چند از آن كلمات خيل ظريف استفاده كرده باشد و هر چند استفاده او از كلمات بين مادي و معنوي 
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گوييد ديگر آنها راكنار  رسيد كه مي مي رويد به يك جاهايي مشترك باشد و حمل مادي آن هم جلو مي

گوييد بايد اين دسته بايد با ادبيات  بگذاريد. براي مثال اگر اآلن بخواهيد براي يك كاري استدالل كنيد مي
كنيم، حاال اگر كسي  كارشناسي صحبت كنم البته يك شعر از مولوي يا حافظ يا سعدي هم با آن تركيب مي

صحبت از آمارها و ارقامها را حذف كن و سطح مقياس و درصد آنها را بيان نكن بگوييد ادبيات كارشناسي و 
شود كه عين همين هم به يك شكل ديگر  يعني همين مطالبي كه در يك مذاكره سياسي در اين زمان بيان مي

نخواهند در شعر نو وجود دارد هر چند ممكن است اآلن مذاقها شعر نو را نپسندد ولي آيا با تكامل آن هم باز 
كند. در  گوييم فقط بايد شعر حافظ باشد يا اينكه حتما تغيير مي پسنديد يعني در تجسمها و مثال زدنها مي

گوييد مگر حافظ جزء پيغمبر هاست مگر در دو هزار سال قبل شاعر و عارف وجود  پاسخ اين مطلب شما مي
رسد يا به يك زباني است كه  ست ما نمينداشته است؟ چطور شده كه آن شعرها از بين رفته است و اآلن بد
فهميم چه رسد به اينكه لطائف شعر آنرا  براي ما فائده ندارد، زبان فارسي دو هزار سال قبل را ما اآلن نمي

شود و بايد براي شما شرح دهند كه مثال  بفهميم، اشعار و تمثيلهاي موجود در شعر آن وقت را هم متوجه نمي
گويند چرخ چاه يك وسيله قديمي است كه بوسيله  شناسيم مي رخ چاه را اآلن ما نمياين كلمه درباره فالن چ

كشد و آنرا يكنواخت و متصل  آن از چاه آب ميكشيده اند، پمپ آب كه اآلن هست مرتب و يكسره آب مي
راي جاري ميكند اما در آن زمان دلو دلو آل كشيدن چگونه است. بهر حال تمثيلهاي آن زبان در آن موقع ب

 آيد متناسب با مراحل رشد است. اآلن تمثلهاي خوبي نيست، تمثيلهايي كه در شعر مي
 ـ كالمات معصومين(ع) حقايق جاري ب كل تارخ است استفاده از آنها در ظرفيت زمان خود است ١١

جاري  اما كلمات معصومين اينگونه نيست آنچه راكه آنها ميفرمايد در همه تاريخ در رده اول است و حقايق
بر كل تاريخ است. استفاده از آنها اسقاء و چشيدن در حد ظرفيت خود و در زمان خود است هر عرفان را خوب 
بنويسد اگر خيلي خوب بنويسد اگر خيلي خوب تسليم كلمات معصومين باشد و از آنها استمداد كرده باشد باز 

ي زمان و ظرفيت خودش خوب است در زمان هم مانند كلمات معصومين براي همه زمانها خوب نيست بلكه برا
توانند از آن استفاده كنند ولكن براي همه زمانها و  خودش و يا بعد از او كساين كه مادون ظرفيت او باشند مي
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همه ظرفيتها مفيد نيست كما اينكه در فلسفه هم شما بهترين استدالل را بيان كنيد كه اگر بهترين هم باشد 

خودتان بهترين است چون  ين است و اگر در رتبه اعالي زمان خودتان باشيد در زمادر ظرفيت خودتان بهتر
كند، تنسك بيجا روي كلمات  كند و اين صحبت تنزل مي شود و نظام فاعلي رشد مي رشد در ادراك پيدا مي

و اگر شود، نخود بو داده را به جاي قهوه مصرف كرد  گويد نمي غير وحي بيهوده است يك مثالي هست كه مي
شود. البته اين مثال است و اال كلمات انبياء اشراف از آن است كه در تمثيل بيان شود.  آنرا بجوشانيد بد مزه مي

معنا ندارد كه الماس بدل يا، ياقوت بدل را كنار الماس حقيقي و ياقوت حقيقي بگذارند ممكن است در نظر يك 
نها ياقوت و ديگري شيشه قرمز است و در نظر بچه هر دو بچه بيايد كه هر دو قرمز رنگ است، اما يكي از اي

يكي است گاهي هم ممكن است بچه آن بدل را بيشتر از واقعي دوست دارد يا يك نفر خيال كند آن استدالل 
عقلي خيلي بهتر از استدالل نقلي است ولكن مطلب اينگونه نيست عمر اين بدل از اول تا آخر تو سه ماه است 

ماند و باز  شود و بايد آنرا دور انداخت اما آن طالي حقيقي دو هزار سال مي شود و خراب مي يو بعد اكسيد م
 ماند و باز هم جواهر است. هم طال هست و آن جواهر هم چند هزار سال مي

 ـ قياس فرمايشات معصومين(ع) با بداهت صحيح نيست ١٢
شود و  آن قياس كرد، در بداهيت اختالف مي اين مطلب كه فرمايشات معصومين را نبايد با بداهت و امثال

شود و در حد  ختلف نسبت به بداهيت تعريفها مختلفي بيان مي شد و در زمانها مي استفاده از آن نيز مختلف مي
شود و آن مقدارش را هم كه اثبات كنيد غير قابل انكار است لوازمش  متيقن و غير متيقنش ما به النزاع مي

كلمات معصومين روشنايي ندارد گرچه هر اندازه هم در برااهت روشنايي داشته باشد  قابل اثبات نيست مثل
نظام فاعليت تكويني اين روشنايي را در آن قرار داده است و نبايد آنرا با كلماتي كه براي هدايت آمده عوضي 

»و صلي اهللا علي محمد و آله الطاهرين«        گرفت.
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 ج ـ تاثير زمان و مكان در ادبيات

 د ـ رابطه ادبيات و علوم اصطالحي
 كند ه ـ ادبيات كيف پرستش و محتواي آن اصل پرستش است كه در قرب شدت پيدا مي

 تو ـ كلمات معصومين حاكم بر تاريخ و ابزار هدايت اس
 ولي اجتماعي است» لسان قوم«ز ـ معني 

 ط ـ قدرت نفوذ زبان در نزديكتر شدن زبان به كلمات و زبان مطلقه ربوبيه است
 يابد ظ ـ ادبيات كيف روابط اجتماعي است كه متناسب با ظرفيت فاعليت افراد جريان مي
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 يت تاريخي و اجتماعي است ع ـ ادبيات كيف روابط اجتماعي است كه ميزان تاثيرش متناسب ابا نظام وال

 ـ جايگاه احكام تكليفي، توصيفي و ارزشي در ادبيات ٢*ـ
 الف ـ محور واليت، احكام تكليفي است

 ـ سبقت فاعليت بر عليت١
 ـ مقدم بودن علم بر معلوم٢
 ـ تكليف يعني دست كشيدن از كيفيت قبلي بوسيله تعلق به فاعل باالتر ٣

 گيرد توصيفي متناسب مراحل رشد با جهت ثابت انجام مي ب ـ متغير بودن احكام ارزشي و
 ـ ارزش تابع نفوذ واليت است١
 شوند ـ احكام توصيفي و ارزشي متناسب با احكام تكليفي ايجاد مي٢

 شود؟ خالصه مي» توصيف، تكليف و ارزشي«ج ـ آيا ادبيات در سه رتبه 
 ـ پرسش و پاسخ٣*ـ



 ٢٨/١١/٦٩ـ  ٧٨جلسه 
 معني ادبيات، كيفيت توسعه آن و ربطش با علوم اصطالحي ـ١*ـ 

 الف ـ خالصه اقوال پيرامون پيدايش زبان 
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: اعوذ بال..

بسم اهللا الرحمن الرحيم. بحث ما درباره زبان و رابطه زبان با علم است. در جلسه گذشته درباره خود زبان 
است، استداالل آنها هم اين بود » جلت عظمته«ي گفتند واضع زبانها حضرت حق اقوالي را نقل كرديم كه تعض

كه كتب آسماني حتما از طريق وحي و الهام آمده يا مانند تورات نازل شده است در اينجا معنا ندارد كه بگوييم 
و اسمايي كه زبانشان را از مردم ياد گرفته باشند و اسماء يا حداقل اسمايي كه به حضرت آدم تعليم شود 

فتلقي آدم من ربه «شود واسمايي را كه تعليم كرده اند تا خدا را با آنها بخوانند  بوسيله آنها امورات اداره مي
يك كلمات واسمايي است كه اينها را از بشر نگرفته اند بلكه اين اسماء ومعاني و حقايق آنها سابق بر » بكلمات

گويند آنجا كه شكل وحي و الهام صريح ندارد تمايل شما كه  د و ميدهن بشر بده است، بعد مطلب را ادامه مي
 كنيد بدست خود شما نيست.  بين بيست تا اسم يكي را براي فرزندتان قبول مي

دانند و يك عده  گويند واضع دارد و مانند علوم اصطالحي زبانها را هم داراي واضع مي يك عده ديگر هم مي
شود يعني ابتدا شما يك لفظ را براي  وسيله تكرار، پذيرش و ارتكاز حاصل ميگويند عرف است و ب ديگر هم مي

شويد و عرف آن مطلب را  كنيد ولي كم كم از آوردن قرينه مستغني مي يك چيزي همراه با قرينه ذكر مي
 كند. پذيرد، پس از پذيرش عرف ديگر تكلم به اين كلمات و تركيب همان معنا را به ذهن منسق مي مي

 زبان، كيف جريان نظام واليت (تكويني، تاريخي، اجتماعي) استب ـ 
ما عرض كرديم هر سه اينها باضافه اختالف زبان كه به امور تكويني هم مربوط بود همگي در نظام واليت 

اي را وضع نكرده و تكلم به لسان خود قوم  منحل است، يعني اينطور نيست كه بگويييم خداي تعالي هيج كلمه
، در حاليكه شواهدي كه از مذهب داريم دال بر اين است كه بعضي از كلمات سابق بر پيدايش اقوام كرده است

وجود داشته است، جناب حضرت آدم كه همراه جبرئيل در بهشت اسماء خمسه طيبه را درساق عرش الهي 
ند وضع كرده بود حاال بيند اين اسماء به وضع تعييني و تعيني يا عرف پيدا نشده بلكه اين كلمات را خداو مي
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آيا مطلقا اينطور است يا در نظام فاعليت، فاعليت شما هم يك تاثير اجمالي دارد همانطور كه در اصطالات علم، 
فاعليت شما في الجمله موثر است، همچنين عرف هم در نظام فاعليت به يك نسبتي موثر است پس نظام 

 تكويني، تاريخي و اجتماعي. فاعليت در اين امر اصل است اعم از نظام فاعليت
 ج ـ تاثير زمان و مكان در ادبيات

معناي فاعليت تكويني اين است كه يكجا سرد است و يكجا گرم، و طبايع در هر محلي مختلق است و مطلقا 
با مسائل جغرافيايي بي ربط نيست اما نه اينكه اين مسائل در آن اصل باشد بلكه نسبت تاثير دارد. عالوه بر 

، زمان هم در آن نسبت تاثير دارد يعني اصطالحات يك جامعه كه سشدت ارتباط و وحدت و كثرت مكان
وسيعي ندارند كمتر از جامعه ديگر است چون فاعليت و ظرفيت و شدتي در آن حد ندارند بنابراين معنا ندارد 

باشند، اين روستا اصالن آن كه شما بگوييد ادبيات علوم الكترونيك ژاپن را در فالن روستاي افغانستان مطلع 
گوييم  ها را الزم ندارد چون بين ظرف و مظروفش يك تناسبي است لذا مي كار را ندارد و آن شدت و آن ابزار

 كيف جريان روابط اجتماعي و كيف جريان نظام واليت داراي كيفيتي است كه اين كيفيت همان زبان است.
 د ـ رابطه ادبيات و علوم اصطالحي

كنيم، قبال گفتيم يك علوم اصطالحي داريم آيا ادبيات هم منحصر به علوم  را دقيقتر مطرح مي حاال بحث
الصطالحي است يا علوم اصطالحي بخسشي از ادبيات است كه منزلشان هم از فرهنگ عمومي يك پله باالتر 

را به تبع ظرفيت علوم  خواهند توصيف كنند و مثال بزنند و تشبيه كنند اما اين كار است. يعني مثال مردم مي
امروزي مثالهاي كليله و دمنه، كه مظهر قدرت را در تشبيه هاي  توانند انجام دهند، در مفاهمه اصطالحي مي

كنيد داستانهايي كه اآلن براي كودكان رواج دارد  دانستند را بيان نمي كردن شير و پلنگ و حيوانات جنگل مي
كنند  ك مقدار كه سن آنها رشد كند يك داستانهايي جنايي دست ميمسائل جنگل و حيوانات را داراست ولي ي

كنند صحنه هايي كه قدرت تكنولوژي در آنها هست را ذكر كنند، در اشعار امروزي ديگر سخن از نه  و سعي مي
خواهيد با قشري كه  گويند، شما وقتي مي فلك و گنبد دوار، نيست بلكه مناسب با وضع كنوني شعر مي

نشگاهي دارند صحبت كنيد زماني موفق هستيد كه مسائلي را كه عظمتش توسط خود آنها تحصيالت دا
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پذيرفته شده با لطافت بيان كنيد يعني با يك هماهنگي خاصي و در يك مجموعه كامل كه مقصد شما را 

ناسب با ها صحبت كنيد بايد مثالهاي شما مت نتيجه دهد، آنها را بكار گيريدف اما اگر بخواهيد براي حوزوي
فلسفه و مباحث آنها باشد، اشعار مرحوم كمپاني در مدح وجود مقدس حضرت صديقه طاهره (س) را كه نگاه 

كنيد كه ايشان گاهي بعضي از قسمتهاي فلسفي را اشاره كرده است خوب ساير شعرا نيز چنين  كنيد حس مي
  هستند، مهم اين است كه مخاطب آنها چه كسي باشد.

 كند پرستش و محتواي آن اصل پرستش است كه در قرب شدت پيدا ميه ـ ادبيات كيف 
زيادي را بيان كرد و هاي  توان نمونه پس زمان ومكان هر دو به يك نسبتهايي تاثير دارند و براي اين امر مي

توان گفت زمان و مكان مطلقا تاثير ندارد.اگر برهان اين مطلب را بر  بهر حال قدر متقن اين است كه نمي
كنيم كه وحدت و كثرت و جريان رشد اصل در پيدا شدن توسعه  مباحث خودمان بخواهيد عرض ميهاي  يهپا

تاثير است يعني اصوال پيدايش توسعه و شدت و قرب بيشتر در جهت بوسيله وحدت و كثرت بيشتر است كه 
 اين مطلب قبال بيان شده است.

لب مربوط باشد بلكه كيف جريان اين شدت در وحدت حاال اگر بنا شد عاوم اصطالحي و زبان هم به اين مط
كند و  و كثرتش باشد طبيعي است كه زمان و مكان در آن فرض دارد يعني ادبيات يك محتوايي پيدا مي

همانطور كه در باب وحدت تركيبي بيان كرده ايم كه محتوايش پرستش است اينجا هم محتوايش پرستش 
گوييم و وقتي شدت پيدا كرد مناسباتش هم  به اين ام رتوسعه ميكند كه  و در تقرب شدت پيدا مي است

 شود. مناسب با مرحله دوم كه شديدتر است عوض مي
 و ـ كلمات معصومين حاكم بر تاريخ و ابزار هدايت است

نهايت آنكه اگر نظام فاعليت را طرح نكرده بوديم كه مشيت بالغه در جميع مرااتب حاكم بر جريان رشد 
رفت و لكن وقتي  خود آن كلمات زير بليط تغيير مي بود كه ادراك از قران و كلمات معصومين واست طبيغي 

گوييد مشيت بالغه حاكم است معنايش اين است كه آن كلمات حاكم بر تاريخ هستند و ابزار هدايت و  مي
ر كنيد و بگوييد واليت تاريخي هستند همانطور كه ممكن است يك قانونمنديهاي علمي را هم براي جاذبه ذك
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در جريان رشد اينها تا پايان دنيا هستند براي مثال وجود خود منظومه شمسي يك تغييرااتي دارد ولي پايان 
كار آن برابر با اول قيامت است و تا آن زمان توسعه به معناي تغيير كل نظام منظومه شمسي وجود ندارد،بلكه 

ازه اين كلمات حاكم بر كل خلقت است يعني از قوانين عام توسعه به معناي تغيير در مسير كل خلقت هست ت
تكويني هم باالتر است، قوانين تكويني نسبت به دنيا يعني يك مرحله از مراحل عالم خلقت عام است، ولي 
قوانين باالتر و اسماء تصرفي باالتر حاكم بر كل تريخ تا بهشت و بعد از آن است يعني از قبيل عالم ذر تا زمان 

 شدن به بهشت و دوزخ. وارد
بنابراين يك پرستش اجتماعي داريم كه كيف اين پرستش در يك رتبه عاوم اصطالحي است و در يك رتبه 
وسيعتر ادبيات است كه يك ظرفيتي هم دارد، حاال آيا احكام تكليفي مقدم است يا احكام ارزشي يا احكام 

 توصيفي؟
 ولي اجتماعي است» لسان قوم«ز ـ معني 

ن، مسئله واليت اجتماعي اصل است كه قبال بيان شده يك تاثيراتي از واليت اجتماعي و يك تاثيراتي در زبا
هم از واليت تكويني و واليت تاريخي داريم و لسان قوم همان لسان واليت اجتماعي است كه مرحله رشدش را 

الت جهت گيري سوء كنيد اگر جهت گيري اين تماي كنيد و تمايالتشان را هم مشخص مي هم مشخص مي
 باشد شما مجبور هستيد حرف را نازل كنيد تا با آنها صحبت كنيد ولو اينكه موضع شما مسلمانان باالتر است.

 ط ـ قدرت نفوذ زبان در نزديكتر شدن زبان به كلمات و زبان مطلقه ربوبيه است
ن قدرت بيشتري دارد براي مثال و هر چه به كلمات الهي و زبان فاعليت مطلقه ربوبيه نزديكتر شويد آن زبا

گوييد در تكنولوژي يك تكنيك گاو آهن و شخم زدن با بيل داريم و يك تكنولوژي باالتر  چگونه شما مي
تواند كار كند، ميزان  تراكتور است كه در رقابت بين اينها كسي كه با تراكتور است بيشتر از گاوآهن و بيل مي

رود، و بطرف فاعليتي كه بر كل تاريخ است و ربوبيت  آنها هر چه باالتر ميتاثير كلمات و فاعليت تصرف و تبعي 
خواهد ارتباط بگيرد با  اي كه نسبت به كل تاريخ است قويتر است و موضع برتري دارد، ولي حاال اين مي مطلقه

انات آن كسي كه اكل و شرب حيواني دارد و مشغول پرستش اسباب است و از طريق پرستش اسباب مانند حيو
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پرستد بلكه با يك واسطه  خواهد و لكن او بدون واسطه نمي پرستد، عشق فعلي معشوق فعلي مي خدا را مي

پرستيد كه خداوند  پرستيد شما با كلماتي او را مي پرستد. شما هم خدا را با واسطه مي بسيار بد، خدا را مي
ابر او ساجد هستيد ولي ساجد بودن يك دل فرموده مرا بخوانيد، كيف پرستش شما كه به او تعلق داريد و بر

گذارد و تبعضي از  كنده شدن دارد و يك كيف عمل در آن حالت خاصي كه رو به قبله سرش را رو به مهر مي
كند به هر حال پرستش شما درون يك  گذاريد و يك كلماتي را هم بيان مي مواضع بدنش را روي زمين مي

ري است ولي آن بيچاره مقصدش ابتهاججهاي مادي است ولكن كنه گذرد و مقصد تان چيز ديگ كيفيتي مي
گردد هر چند او التفات ندارد چون التفات خودش را حيواني و نارسا كرده  اين مطلب به حضرت حق باز مي

خواستند كلمات  تواند معناي شهادت را بفهمد، قبال عرض كردم كه مي است، بهر حال با اين رتبه نازله او نمي
گفتند در لغات آنها لغتي كه مشابه كلمه شهيد باشد وجود  را براي غرب ترجمه كنند مي» ره«ميني امام خ

ندارد و كشته شده بخاطر مذهب هم در نظر آنها آن كساني هستند كه در جنگهاي صليبي بودند و آن جنگها 
متحجر است و درست  هم خوش نام نيست مثل همين كلمه متحجرين ماست و شهدا در ادبيات آنها به معناي

نيست كه لفظ شهيد را براي آنها اينگونه معنا كنيم، آنها شهيدي كه بخواهد نجات دهد و با ظلم مقابله كند 
شناسند در نتيجه مجبور هستيد درباره كلمه شهيد نصف صفحه توضيح دهيد تا  ندارند و چنين چيزي را نمي

كنيد تا بتوانيد ارتباطي  ست كه گاهي شما صحبت را نازل مياي متوجه شوند، حاال غرض اين ا آنها به يك نحوه
را ايجاد كنيد كه او را هم در آن حل كنيد يعني متصرف فيه فالعيت تصرفي شما در يك ضعفي است كه نه 

اي  تنها فاعليتش در رتبه شما نيست تا تعاون فرهنگي انجام بگيرد بلكهه در فاعليت تبعي آوردنش هم در مرتبه
 د به او چيزي را فهمانيد.نيست زو

 يابد ظ ـ ادبيات كيف روابط اجتماعي است كه متناسب با ظرفيت فاعليت افراد جريان مي
اصل مطلب اين است كه شما يك پرستش اجتماعي داريد كه اين قدرت اصل است، اين قدرت در يك 

ن ادبيات است، پس كيف يابد كه قسمتي از اين كيفيت علوم اصطالحي و قسمت ديگر آ كيفيتي جريان مي
يابد متناسب با ظرفيت فاعليت و  روابط اجتماعي در يك منزلت ادبيات است كه در اين كلمات جريان مي
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توانيد كار كنيد، چگونه  جايگاهي كه در نظام فاعليت دارد كه اگر جايگاهتان باال باشد با يك قدرت ديگري مي

اي اراده جد  كارايي كلمه درست نيست، البته به يك نحوه گوييد است كه اگر اراده جدي نداشته باشيد مي
داريد ولي اراده جد متناسب با اين ظاهر كالم، يعني ممكن است اراده جدي واراده استعمالي مختلف باشند و 

شود و بهر حال يك نحوه حد داريد، عين همين جد را باال تر ببريد و ببينيد اگر اين در  اال بدون مطلق جد نمي
م فاعليت منزلتش باال نباشد حاال يك تكليف بكند يا يك توصيف و ارزش گذاري بكند ميزان شعاعش در نظا

جامعه بسيار ضعيف است، اآلن اگر ما يك چك به ارزش شش هزار ميليارد بكشيم معنا ندارد كه اين چك را 
را نوشته آيد نوشتن آن سخت كسي قبول كند، شما از نظر لغت و عالئم كتبي شش هزار ميليارد توان يا دالر 

نيست كه مثال اگر كسي بنويسد انگفشت او درد بگيرد ولكن كل قدرت مالي و اعتباري ايران به اندازه اين مبلغ 
گويند اين رقم نجومي را براي  نيست كه شما بخواهيد بنويسيد مثل همان كلمه كه اگر اراده جديه نباشد مي

خواهيد مطلبي را بزرگ يا كوچك كنيد؟ يعني يك  راي تعليم نوشته آيد يا ميچه نوشته آيد، آيا اين عاليم را ب
 شود.  اراده جديه ديگري از آن فهميده مي

كنند و بنا  براي مثال دولتهاي كافري كه در سازمان ملل هستند يك نفر را در امور اقتصادي نماينده مي
اشته باشند واين چك آنها نافذ هم بشود، در آنجا گذارند اين مبلغ را براي يك امري بدهيند و قدرت هم د مي

دهد و چه چيزي كلمه او را داراي  شود كه اراده جديه باشد، در آنجا چه چيزي به او اين قدرت را مي قبول مي
خواهد در  گويد اين مظروف جريان يك قدرت است، يك قدرتي است كه مي كند يعني مي اين بارو و نيرو مي
شود و ظرفيت و كاريايي هم دارد يا يك چك كه در حد  اين عاليم كتبي اين ظرف آن مي جامعه بچرخد كه با

شود، اين منوط به  گيرد و كيف ارتباط مي قدرت سشما باشد ظرف براي جرريان تارتباط شما با ديگري قرار مي
د كه دوست اين است كه شما در نظام واليت اجتماعي داراي چه جايگاهي هستيد، كدام يك از شما هستي

نداشته باشيد همه اموال دنيا براي اسالم خرج شود، ولي در نظام واليت اجتماعي مجود جهان چه ميزان قدرت 
اين كار به شما داده شده است؟ اين قدرت در جامعه جريان دارد و وحدت و كثرت هم دارد و حول محور 

 رود، ولي شما چه سهم تاثيري در آن داريد؟ واليت پيش مي
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چيزي  ان نيز عين همين است يعني اين فقط چك نيست كه انيطور است شما اگر درباره يك جامعهادبي

بگوييد كه تمايالت سياسي يا فرهنگي يا اقتصادي جامعه بداليلي به شما آنجا را نداده باشند صحبت شما مثل 
ت نظام كفر باشد شما يك خورد حاال اگر تمايالات جامعه تمايال همان چكي است كه با قدرت اعتبار شما نمي

تواند حرف بزند و كسي مطلبي باالتر از آن ندارد مطلب، مطلب  نظام كوچك الهي داريد و از آن بهتركسي نمي
است ولي دلها طرف ديگر و تمايال حول امر ديگري است، » عليه افضل صلوات المصلين«علي بن ابيطالب 

خواهند  ي داردند و نظام واليت كفر را برايمان پسنديده اند و ميكنند تمايل ديگر ارواحي كه با ابوبكر بيعت مي
و آن صحبتهاي وجود » صلوات ا... عليها«زندگي حيواني داشته باشند، آن وقت آن كلمات صديقه طاهره 

 كند. مقدس مولي الموحدين اثري نمي
 تاريخي و اجتماعي است ع ـ ادبيات كيف روابط اجتماعي است كه ميزان تاثيرش متناسب ابا نظام واليت 

اي از  كجاست و نظام واليت اجتماعي چگونه است و در چه مرحله پس جايگاه شما در نظام واليت اجتماعي
مراحل رشد و در كدام طرف است. كلمات معصومين در اين زمان نسبت به سابق بحمد ا... با يك عزت و قربي 

شود،  كند ولي نسبت به سابق خيلي بهتر بيان مي نميشود البته شان آن كلمات را كه كسي تحمل  بيان مي
يك وقتي سخن فالن به اصطالح متفكر يعني كسي كه ببراي گمراهي بشر شيطنت كرده و با ابليس همراه 

اي  شده و ابليس هم يك الهاماتي به او كرده و او هم گفته بشر از نسل ميمون است و يك جايي هم يك كليمه
ن وقت اين صحبتش را بزرگ كنند و قاب بگيرند و در سخنرانيها بگويند فالني هم درباره خدا گفته است آ

گفته خدا هست، اينكه يك بيچاره كه از حيوان نجس العين هم نجس تر است بگويند خدا وجود دارد كه مهم 
كنند را  يكه همه عوالم باال در برابر آنها خضوع م» صلوات ا... عليهم اجمعين«نيست، يعني كلمات معصومين 

 بيان كند و اين را بعنوان تاييد صحبت آنها ذكر كند، اين ديگر چه رقم تحليلي است.
پس ادبيات كيف روابط اجتماعي و كيف پرستش جامعه است و ميزان تاثيرش هم متناسب ابا نظام واليت 

بود » س«ره اجتماعي يا واليت تاريخي است، البته اگر آن جامعه حيواني كه مقابل حضرت صديقه طاه
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كنند يعني ايشان معلم و  نتوانست فرمايشات ايشان را درك كند اآلن هزاران انسان از آن فرمايشات استفاده مي

 مربي تاريخ است.
 ـ جايگاه احكام تكليفي، توصيفي و ارزشي در ادبيات ٢*ـ

يفي است و امر و نهي گوييم احكام نظام واليت، تكل حاال در صورتيكه خودمان اين كلمات را نگاه كنيم مي
 دارد حاال آيا اين مقدم است يا توصيف و ارزش؟

 الف ـ محور واليت، احكام تكليفي است
توان گفت فاعليت براي مقصدي  تكليف نفوذ فاعليت است و در نظام فاعليت تكليف مقدم است. البته مي

ان گفت تا يك توصيفي از تو است و چون براي مقصدي است پس ارزش مقدم بر فااعليت است، همچنين مي
گيرد يا اگر هم انجام بگيرد موثر نيست بيان تكليف قبل از وقت اثرش  عينيت نباشد فاعليت انجام نمي

 هماهنگ با عينيت نيست و الزم است كه متناسب با مراحل رشد باشد. پس تناسب مقدم بر تكليف شماست. 
 ـ سبقت فاعليت بر عليت١

كنيده تناسب، تناسب نظام فاعلت است و عليت حاكم نيست كه ابتدا تناسب  ولي اگر در مباحث سابق دقت
معين كند وبعد شما برا اساس انعليت عمل كنيد، شدت خود فاعل كه اگر شدت نباشد كارايي ندارد اما اين 

مكند تولي به نظام به واليت  حرف ديگر است و معنايش اين است كه اين فرد كه در اين منزلت صحبت مي
 شود. توان گفت از او تصرف بيجا واقع مي التر نداشته است و اال اگر تولي و فاعليت وتصرف او درست باشد نميبا

كنيم الزام  بهر حال سبقت فاعليت بر عليت بداليلي كه قبال بيان شد و عند اللزوم نيز آنها را تكرار مي
 گيرد. كند كه متناسب با مراحل رشد، فاعليت انجام مي مي

 دم بودن علم بر معلومـ مق٢
نه اينكه اول نظر كند كه وضع چگونه است يعني بنا شد اول علم باشد و بعد معلومش باشد اول نظام فاعلي 

 كند. و تناسبات آن است و بعد نظام خارج تغييير مي
 ـ تكليف يعني دست كشيدن از كيفيت قبلي بوسيله تعلق به فاعل باالتر ٣
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زند و  كند يعني كيفيت قبلي را كنار مي شود و تكليف يعني تصرف، تصرف مي ميبنابراين بيان تكليف مقدم 

اين مطلب در بحث تكليف، تبدل و تمثل واضح شده كه كنار زدن كيفيت بوسيله تعلق به فاعل باالتر انجام 
است و اين گيرد. قدرت بيشتر و نورانيت زيادتر و توان تبديل بيشتر بر حسب ظرفيت از ناحيه فاعل باالتر  مي

 در تمام مراحل نظام فاعليت است.
 گيرد ب ـ متغير بودن احكام ارزشي و توصيفي متناسب مراحل رشد با جهت ثابت انجام مي

از جمله آن چيزهايي كه محصول اين فاعليت و تصرف است تصرف در اصطالحات توصيفي و اصطالحات 
ناي نسبي بودن معناي اخالق بلكه به معناي اينكه شود البته نه به مع ارزشي است. ادارك از اخالق عوض مي

 شود. متناسب با مراحل رشدي كه جهت آن ثابت است ادارك اخالقي پيدا مي
براي مثال روشهاي تهذيبي فردي يك توصيفهاي خاصي از اخالق دارند و يك طبقه بندي و تقسيمهايي هم 

گويند كمبود قوه غضبيه برابر با فالن  ند و ميكن كنند اخالق رذيله و حميده را تحلي مي براي آن ذكر مي
خصلت رذيله و افزايش آن برابر با فالن رذيله و حد وسط و تعادل آن برابر با فالن حميده است آيا اين تحليل 

ماند؟ نه ادارك از ارزشهايي كه از ناحيه شرع آمده هميشه  از ارزش و اخالق هميشه به همين شكل ثابت مي
شود توسعه نظر در ارزش  متناسب با مراحل رشد توسعه نظر در ارزش براي انسان پيدا ميثابت نيست بلكه 

آيد، قبال گفتيم در توسعه  شود و در يك نظام ارزشي جديد مي يعني اينكه معناي صبر و رضاي قبلي عوض مي
ان امام خميني كند، جوانهايي كه به فرم شود كه همه چيز آن فرق مي جديد يك ميدان جاذبه جديد پيدا مي

براي شهادت رفتند و پرچم اسالم را بلند كردند و يك رفعتي به آن دادند كه لطمه مهمي به نظامهاي » ره«
الحادي خورد و به نظر من فلسفه اخالق دنيا را تكان داد و سبب ارتقاء وجدان بشري شد، اين جوانها كه اهل 

و محاسبه به آن معنا نبودند و اهل اين نبودند كه مدتها  قناعت به آن معناي مورد نظر علماي اخالق و مراقبه
دنبال تخلي از زذائي بروند و بعد هم مدتها دنبال تهيه صفات حميده باشند مرتب تالش كنند تا از اين حالت 

عليه ظالم قيام كردند و شدت ايماني متناسب را هم » ره«به حالت ديگر منتقل شوند، آنها حول محور امام 
 دند.پيدا كر



٣٠٨  ······························································································································································  
 ـ ارزش تابع نفوذ واليت است١

گيرد و توصيف هم قبال عرض شد كه تعاريف كاربردي است نه  بنابر اين ارزش به تبع نفوذ واليت قرار مي
شود چچون فاعليت اصثل است، البته فاليت مطلق نيست و نظام واليت است ووقتي  توصيف، تكليف اصل مي

كه يك فاعل بدون تبديل شدن به نظام تصميم بگيرد و تغيير در  نظام شد معنايش اين است كه اينگونه نيست
تكليف و توصيف و ارزش را شخصا ايجاد كند. بنابراين بر خالف نظام عليت كه احكام تكليفي را از گردونه 

داند و ارزش را هم در اخالق عملي يعني حكمت عملي و  كند و توصيف را در برهان اصل مي برهان خارج مي
آورد در اينجا كه فاعليت اصل است و عليت مناسبات  ف و انشاء را اصال در مواد برهان و استداالل نميبعد تكلي

 شود. شود و احكام تكليفي اصل مي فاعليت است بالعكس آن واقع مي
 شوند ـ احكام توصيفي و ارزشي متناسب با احكام تكليفي ايجاد مي٢

شوند، اما آيا بالمره  ارزشي و توصيفي متناسب با آن ايجاد مييعني محور واليت احكام تكليفي است و احكام 
شود و طلب  مطلوبي نيست؟ جرا از اول وجه الطلب را گفته ايم كه بعد هم با تمسك به واليت موال اصالح مي

مناسب با تمام ظرفيت واز اين هم باالتر معناي رشد در جهت همان توسعه يافتن است و معناي سير در جهت 
، وحدت وكثرت تبيشتر يافتن است يعني تولي بيشتر به واليت ولي اعظم و شدت حب و وحدت و و تقرب

 كثرت متناسب با اين سشدت است.
 شود؟ خالصه مي» توصيف، تكليف و ارزشي«ج ـ آيا ادبيات در سه رتبه 

نكه چيز شود كه يا تكليف است يا ارزش و يا توصيف يا اي حاال آيا ادبيات در همين قسمت خالصه مي
ديگري هم هستند البته حول محور نظام واليت و فاعليت؟ ظاهرا اغز همين مطل خارج نيست و در سه مرتبه 

 گيرندو است. اما آيا با خود لغات هم رابطه دارند يا نه، بحث ديگري است كه بعدا مورد دقت قرار مي
 ـ پرسش و پاسخ٣*ـ

 واضح شد ولي بر احكام ارزشي چگونه است؟ برادر ترابي: مقدم بودن حكام تكليفي بر توصيفي
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شود، ما هم ارزش  حجت االسالم و المسلمين حسيني: درباره ارزش عرض كنم كه ادراك از ارزش عوض مي

اجتماعي داريم كه اصل در نظام ارزشي است يعني گاهي است كه در اخالق ادراك از نظام نداريم ولي گاهي از 
كنيد اما يكوقت هم مفهوم عفت را توسعه  ت به خويشتن داري شخصي معنا مينظام ادراك داريم، عفت را يكوق

كنيد البته اجمال  دانيد و معاني مختلف عفت نفس را بيان مي دهيد و عفت در امور سياسي را هم عفت مي مي
 كنييد كه توانيد پيدا كنيد كه مثال از حقيقت عفت يا حقيقت صدق صحبت مي همين را در كتب اخالقي مي

كنند باز محورش وضعيت خود فرد  دانند ولي باسعه هم كه آنرا ذكر مي اين راغير از آن مفهوم اوليه اش مي
شود در حقيقت فاعليت شما  است نه نظام واليت اجتماعي و جامعه. اينكه ادارك شما در جريان رشد عوض مي

كليف و نفوذ اراده اصل است و با وشد و در عوض شدن فاعليت هم رهبري و ت ونظام فاعليت است كه عوض مي
خود توصيف را  دهيد و هم همين نفوذ ارذه و اتولي به واليت مولي است كه شما هم از ارزش توصيف جديد مي

 رويد. كنيد و جلو مي كنيد و تصرف مي و هم جامعه اسن تصرفي درست مي
 والسالم عليكم و رحمه ا... و بركاته
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 موضوع بحث: فرهنگ و ادبيات بر اساس نظام واليت
 استاد: حجت االسالم و المسلمين حسيني

 ٧٩نوار:    ) ١١٥( ٧٩جلسه: 
 ١/١٢/٦٩تاريخ:     دورد: دوم

 فهرست
 * ـ جايگاه بحث

 ـ احكام ولي اجتماعي (تكليفي، توصيفي، ارزشي) حاكم بر علوم
 و علوم اصطالحي، حاكم بر ادبيات عمومي استاصطالحي 

 ـ بررسي اقوال مختلف پيرامون ادبيات و آثار آنها
 ـ احتمال اول: ادبيات بر اساس اصالت شي

 ـ ثمرات نگرش اصالتشي نسبت به ادبيات و علوم ١
 شود الف ـ عليت اصل مي

 شود ب ـ بوسيله ادبيات پرستش محقق نمي
 شود ج ـ توصيف ركن مي

 شود لوم كاربردي توصيف نميد ـ ع
 ه ـ واليت در ادبيات و علوم جاري نميش ود

 شود و ـ فرد در توسعه اصل مي
 شود ز ـ تكليف و ارزش در باب برهان ذكر نمي

 كند ح ـ جامعه و خطرتها جم شكل ديگري پيدا مي
 ط ـ ابزار تصرف اجتماعي، الحادي و اسالمي ندارد

 ي اقامه اجتماعي احكام غفلت دارندي ـ از مالحظه قدرت اجتماعي برا
 ـ احتمال دوم: ادبيات بر اساس اصالت شرايط

 ـ ثمرات نگرش اصالت شرايط نسبت به ادبيات و علوم ١
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 شود الف ـ بر توسعه، جبر تاريخي حاكم مي

 كند ب ـ قانون مراحل رشد (ابزار) بر انسان وجهان حكومت مي
 شود ج ـ انسان غير متعهد تعريف مي

 رود اعليت و اختيار و تصرف براي انسان از بين ميد ـ ف
 شود هـ ـ معناي رشد عوض مي

 و ـ حركت قابل توصيف نخواهد بود
 ز ـ ادبيات، ابزار قانونمند و جبرا مولد انديشه است

 ح ـ تعريف فوق از ادبيات مولد قانون است و ابزار فاعليت نيست و معرف نظام هم نخواهد بود
 نتهي به اصالت شي استط ـ اصالت شرايط م

 ـ احتمال سوم: توسعه ادبيات بر اساس اصالت الواليه (نظام واليت)
 الف ـ تولي به موال در توسعه ادراك (تفقه) با پيشداوري تجربي متفاوت است

 ب ـ توسعه انديشه متقوم به توسعه ادبيات است
 ج ـ امر و نهي ولي اجتماعي با قوانين حقوقي متفاوت است

 ش و پاسخ* ـ پرس
 ـ توضحي بيشتر پيرامون احتمال سوم ١
 ـ روح زبان، فهم نيست بلكه فاعليت است ٢
 ـ ادبيات كيف پرستش تمثلي است ٣



 
 بسمه تعالي

 ١/١٢/٦٩ـ  ٧٩جلسه 
 * ـ جايگاه بحث:

ـ احكام ولي اجتماعي (تكليفي، توصيفي، ارزشي) حاكم بر علوم اصطالحي و علوم اصطالحي، حاكم بر 
 مومي استادبيات ع

 
 حجت االسالم و المسلمين حسيني: 
 اعوذ باهللا... بسم اهللا الرحمن الرحيم...

بحث درباره شناخت شناسي بود كه خود بحث شناخت شناسي بعنوان يكي از اركان دست يايب به روش 
 تنظيم امور سمسلمين مورد بحثقرار گرفت و ركن در مباحث قبل در شناخت شناسي يعني تعلق و فاعليت

 تبعي وفاعليت تصرفي اصل بود و نهايتا نظام واليت.
بحث انسان شناسي دران حدي كه الزمه اين سير از بحث بود، تمام شد و پس از آن بحث درباره جامعه كه 
به يك ميزان دربحث معرفت الزم بود آغاز شد، بحث درباره جامعه نيز به ميزاني كه الزم بود درباره اينكه 

بيان شد كه در اين باره گفتي تمايالت بعنوان يك ميدان جاذبه كه حول رهبري در يك  حقيقت جامعه چيست
گيرند و وجود يك موجوي كه تعلق در آن اصل است مانند همه موجودات ديگري كه اصل در  جهت قرار مي

ولي آثارش  شود اما معناي پيدا شدن آن اين نيست كه با چشم ميدان جاذبه را ببينيد آنها تعلق است پيدا مي
 كامال واضح است.

ها كه فاعليت تبعي است و بعد از آن فاعليت تصرفي و ثمره اش تقرب است  تمايالت و بعد از آن قابليت
شود كه توسعه متناسب با شأن انسان برابر با تقرب و عين سير در جهت است حاال اين  يعني توسعه پيدا مي

 تبعي چگونه است؟ هاي  فاعليت
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ها وجود دارد يعني اگر منظومه شمسي را  اي در بين انسان ها وقدرتها و جاذبه گفتيم كه نيرودر اين باره 

ها در جايي قرار گرفته اند در عين حال يك مدار هم دارند، نفوذ و جريان قدرت  مالحظه كنيد هر يك از سياره
شود و  تمدن مجسم ميرسد در اشياء و  كه يك كيفيت دار كه اين كفيتش در شكل فاعليت تصرفي كه مي

 شود. محصولش تمدن است كه آنها هم به نسبت براي تحرك، عضو وحدت تركيبي مي
 ولكن يك كيفيت ارتباطي داريم كه تجسد آن در رتبه فاعليت تبعي است.

تجسد در رتبه فاعليت تبعي از قبيل تجسد و تبلور عالم مثال است يعني نمونه سازي. تجسد صورت عالم 
صور ذهني، صورت عالم مثال و صورت ابزار تصرف عرض شد ادبيات است و در توسعه خود ادبيات، مثال مانند 

علوم اصطالحي ركن هستند كه (با حفظ مراتب متعددي كه علوم اصطالحي نسبت به يكديگر دارند) و در 
 توسعه علوم اصطالحي، امر و نهي يا فاعليت ولي اجتماعي اصل است.

است البته از فاعليت حضرت حق جلت عظمته در افاضه كردن و ايجاد نمودن بعد پس مبدا توسعه فاعليت 
گوييد اين تعلق و طلب متناسب به چه  آييم مي از تعلق متناسب، اين رتبه اصلي توسعه است اما پايين تركه مي

احتياج او  كد يعني افتقار و معناست؟ در رتبه بعد از آن،واليت ولي اعظم به رحمت حضرت حق تولي پيدا مي
اي مناسب براي وارد شدن افاضه حضرت حق به ولي اعظم  به حضرت حق و عبادت و سجود و پرستش او زمينه

 است.
اييد تا  از ولي اعظم يعني از ولي تاريخي كه واليت بر كل تاريخ دارد و همه تاريخ به منزله عائله اوست مي

يت ولي تكويني دارد اعم از اينكه ائمه نار باشد كه واليت ويل اجتماعي كه ويل اجتماعي خودش تولي به وال
كندو چه ولي الهي  كند و خودش را پست تر از حيوانات مي پرستد و بصورت حيواني زندگي مي ابليس را مي

 شود.  شود واز طرف او به ولي اجتماعي افاضه مي باشد كه متمسك به ولي تكويني مي
نهي ولي اجتماعي مقدم است بر توصيف و ارزشي كه خود ولي  آنگاه بعد از افاضه، تكليف يعني امر و

كند و مجموعه امر و نهي و توصيف و ترغيب او بطف امور ارزشي و ايجاد يك ديدگاه ارزشي  اجتماعي بيان مي
ها و  جديد و تحذير و تخويف از اموري يعني ايجاد يك نظام ارزشي جديد، مجموعه همه اين امر و نهي
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ها در  علوم اصطالحي است و علوم اصطالحي حاكم بر ادبيات عمومي است، اما اين حكومت توصيفش حاكم بر

 قسم توسعه كيفيت روابط اجتماعي است. 
يعني توسعه ابزار تصرف جامعه جامعه بعنوان يك شي جديدي است كه نه تنها قابل انكار نيست بلكه 

يعني اجامعه بر اسس بحث وحدت تركيي  باشد خصوصيت قدرت عملكرد افراد منوط به وضعيت جامعه مي
متقوم به افراد است افراد بعنوان عناصري هستن كه داراي تعلق و جهت هستند و پايگاهي براي پيدايش 

توان گفت مبدا  روند ولكن كيفيت توسعه خود جامعه در قدرت تمايل افراد اصل است و نمي تعلقات بشمار مي
مختلف وضعيت انگيزه اش و تحريك و تعلق و توسعه هاي  دان جاذبهتمايل مطلقا فرد است چون فرد در مي

 كند. فاعليتش فرق مي
دانند و شما در صحبت با آنها  براي مثال اگراالن شما درون يك قومي قرار گيريد كه مبادي امور را هم نمي

نيد چون اصال ك دقيق و عميق فلسفي با آنها صحبت نميهاي  هر چند فطرتشان هم الهي باشد ولي از بحث
تواند  ها نسيت آن مطلب را نمي زبان مفاهمه اين مطالب را بلد نيستند كسي كه در رتبه توسعه يافتگي شدت

 مفاهمه كند.
اگر به يك جائي برويد مثال در يكي از قبائل دور افتاده كه اصل مبادله را درست بلد نيستند و مبادله و 

انيد از اينمطلب صحبت كنيد كه اين فرمول ؟؟؟: ؟؟ هجوم به انسانيت تو زندگي آنها بسيار ساده است، شما نمي
كرده و يك  انسان استاگر هم بتوانيد با زبان او اشنا شويد و به او بفهمانيد كه يك نفر در غرب زندگي مي

فرمولي داشته است و اين مخاطب شما هم مجبور باشد اينها را حفظ كند، بعد درباره فرمول توضيح دهيد و 
 كند با كسيكه اآلن با همين مطلب درگير است. بگوييد اين فرمول درباره مبادله است، اين خيلي فرق مي

نيز حتما در مراحل » صلوات اهللا عليهم اجمعين«ها و لسان معصومين  حتي ادراك از ادعيه و مناجات
توسعه هاي  درت شما درارتباطكند و ميزان استفاده از آنها بيشتر خواهد شد هر ق مختلف رشد و توسعه فرق مي

 شويد. يافته تر بيشتر عجز پيدا كنيد از افتقار و احتياج بيشتر در شون مختلفي بهره مند مي
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اي  بنابراين قدرت ميل انسان منوط به اين است كه در كدام ميدان جاذبه قرار دارد يعني در چه جامعه

شود در وحدت  الت و عجز هايي كه برايش پيدا ميها و مشك شود و بن بست است، مسائلي كه برايش مطرح مي
ها حول يك محور كه برايش مسائل و مشكالت و تزاحم جديد طرح  و كثرت است يعني افزايش تعدد ارتباط

 شود و راه حل جديد و بسط و نفوذ بيشتري الزم دارد.  مي
توان  تمايالت جمع است و نميتوان گفت فرد مولد تعلق است بلكه تعلقات فرد متقوم به تعلقات و  پس نمي

گفت تمايالت جمع يا نظام تمايالت اجتماعي مطلقا به فرد كاري ندارد و يك ميدان جاذبه مولد باالستقالل 
است وحدت آن مستقل است، اصال بحث قبل اين بود كه وحدت و كثرت جداي از هم غلط است، هم وحدت 

 وم به وحدت، وحدت تركيبي است.در حقيقت خودش متقوم به كثرت است و هم كثرت متق
 * ـ بررسي اقوال مختلف پيرامون ادبيات و آثار آنها

مختلف چيست و در مسئله شناخت هاي  بر اين اساس باي ديد فرق كيفيت ارتباط جامعه و ادبيات با تعريف
 چه تاثيري دراد؟

 ـ احتمال اول: ادبيات بر اساس اصالت شي
فهمد، بعد آن چيزي را كه فهميده با  ادبيات ابتدا انسان چيزي را مييك احتمال اين است كه بگوييد در 

فهماند  درست كردن يك مجموعه از كلماتي كه در جامعه قابل مفاهمه و پذيرفته شده است. به ديگران مي
كند آنگاه آرام آرام مفهومش  گذارد و بعد غرضش از آن اسم را توصيف مي يعني يك اسم را روي يك مفهوم مي

 شود.  شود بعد كم كم يك عنوان شائع مي ميده ميفه
مثل اينكه كسي تلفن يا تلويزيون را بسازد انگاه كارايي اش را براي مردم توصيف كند كم كم آن نام با آن 

شود و  اي كه اين كارايي را دارد در اختيار عموم قرار بدهد و اين اسم براي اين شي برسميت شناخته مي شي
 مردم قرار گيرد و در جامعه جا بگيرد.مورد قبول عموم 

شود در يك اصطالح مثل اصطالحاتي كه صاحبان علوم در رياضي و سائر امور آورده اند كه  عين همين مي
يك قول هم بر اين است. ممكن است يك نفر بگويد زبان اصل است يعني انديشه مقدم بر بيان است. انسان 
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خاصي اصل بوده اند يا فرضا هاي  كند در اين قول هم ابتدا يك انسان فهمد بعد مفاهمه مي ابتدا چيزي را مي

 مبدا آن وحي و الهامات باشد.
 ـ ثمرات نگرش اصالت شي نسبت به ادبيات و علوم

 شود الف ـ عليت اصل مي
در چينن صورتي توصيف و عليت اصل است البته آن كسي كه قائل است به وحي و الهامات اگر آن را به 

 شود. ام واليت بگيرد، چنين نيست ولكن اگر به معناي عليت بگيرد در آن عليت اصل ميمعناي نظ
 شود ب ـ بوسيله ادبيات پرستش محقق نمي

و اگر عليت اصل شد پرستش بوسيله خود زبان ممكن نيست كه خداوند به خود زبان پرستيده شود و اين 
 يگر معناي پرستش ندارد.ها باشد كما اينكه امور اجتماعي هم د هم يكي از پرستش

 شود ج ـ توصيف ركن مي
شود. در آنجا كه انيدشه مقدم بر زبان است،  شود، توصيف ركن مي و توصيف نيز مقدم بر تكليف و ارزش مي

در پله قبل از آن آثار ذوات اشيا مقدم بر انيدشه يعني مقدم بر فاعليت است و ثمره آن فاعليت هم يك حركت 
صورت خاصي متناسب با صورت خارجي عالم بنام علم است، در اينجا عليت اصل است ذهني خاص و پيدايش 

 نه فاعليت.
 شود د ـ علوم كاربردي توصيف نمي

 شوند. علوم، كاربردي توصيف نمي
 شود ه ـ واليت در ادبيات و علوم جاري نمي

يف باشد بوسيله زبان شود البته علي فرض اينكه پرستش در آنجا قابل تعر واليت هم در آنها جاري نمي
توان گفت  توان خداوند را پرستيد كه در اين مطلب نظر است و اشكاالت آن بيان شد، ولي به خود اين نمي مي

 توان پرستش اجتماعي گفت. يك مرتبه از پرستش است و بالمره به آن نمي
 شود و ـ فرد در توسعه اصل مي
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تواند بنشيند و اين  رح كنيد چون شخص به تنهايي ميتوانيد براحتي آن را ط در توسعه اجتماعي هم نمي

گويد و ديگر صحبت از توسعه  گيرد و به مردم مي كند و نتيجه مي فكر را بكند و حرف را بزند يعني فكر مي
اجتماع و ميدان جاذبه جديد و اشكاالت جديد نيست بلكه فعاليت اين فرد است و يك عمل فردي است كه 

بينيم  گيرد، البته ممكن است كسي بگويد كل جهان و نظام احسن را در توسعه مي مي متناسب با عليت انجام
 شود. كه باز در اينجا نيز سوال درباره حركت توسعه به آن مرتبه منتقل مي

 شود ز ـ تكليف و ارزش در باب برهان ذكر نمي
در برهان هم توصيف اصل اثرش در منطق و در ساختار فهم نيز اين است كه بايد عليت را اصل دانست و 

 شود. است و تكيلف و ارزش اصال در باب برهان ذكر نمي
 كند ح ـ جامعه و خطر تهاجم شكل ديگري پيدا مي

كند. يك كار فردي است كه اگر يك قلدر  جامعه و خطر تهاجم و خوصيات جامعه نيز شكل ديگري پيدا مي
يا به تطميع همراه آورد و يك عده آدم به يك جا حمله و يك ظالم و طاغوت پيدا شد و افرادي را هم به تهيد 

 كردند به معناي هجوم است، حاال چه هجوم بر مال يا عرض يا دماء باشد ولي معناي هجوم اين است.
مصداق هجوم، همين امدن امريكا با هم پيمانهايش به خليج فارس است، ولي آيا اينكه اين پول از كجا 

گويند ربطي به مسئله هجوم ندارد، كار كرده و  همه نيرو و تجهيزات تهيه كند، ميبدست امريكا رسيده كه اين 
گفت اين قرار دادهايي كه دولت درامور نفت امضاء  پول در آورده است، يك نفر بود كه در دوران طاغوت مي

كرديد كند چون از نظر شرعي دولت مملك است اين قراردادها صحت شرعي دارد و شما اگر قدرت پيدا  مي
دهيد و خالف  ها باطل است چه منظوري داريد، آيا حق شرعي آنها (خارجي ها) را نمي گوييد اين قرارداد مي

 كنيد؟ شرع عمل مي
گفت كدام سلطه اين بدبختها مثل خر  كرديم مي يعني براي آنها حق قائل بود واگر هم از سلطه صحبت مي

ها  كنيد شب ا درست كرده اند و شما از آنها استفاده ميها ر ها و اب سرد كن كشند و اين پنكه زحمت مي
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كشند، زنبور  نخوابيده اند تا اينها را درست كرده اند، خداوند آنها را مثل خر و زنبور عسل قرار داده و زحمت مي

 كنيد. كند و شما هم ميل مي كشد و عسلش را تقديم جناب عالي مي عسل زحمت مي
گفت نه هيچ حكومتي هم ندارد، اآلن  كند او مي ت بر ما دارد اين كار را ميگفتيم اين به نرخ حكوم ما مي

 گذارد نماز بخوانيد؟ خواهيد نماز بخوانيد آيا اين حاكم بر شماست و نمي موقع ظهر كه مي
كنيم اين است كه اگر معلوم شد بايد برنامه و ادامه كارتان به تبعيت از  ها را مطرح مي علت اينكه اين بحث

 م باشد، در چه جاهايي الزم سات پاي اين اصل بايستيد.اسال
شديدي كه براي تقريرات اصول وجود دارد و بايد هم باشد، بر مواظبت از مايحتاج هاي  چرا يك دهم همت

شود؟ و در اين زمينه يعني در امور فكري يا مصرف كننده محصوالت كفار  مسلمين در امر اداره صرف نمي
 علوم جهت ندارد، اين از تنبلي است و تنبلي در بد جايي هم هست. گوييم شويم و مي مي

 ط ـ ابزار تصرف اجتماعي، الحادي و اسالمي ندارد
تنبلي در ابزار تصرف ولي، كسي كه بعده اش ابزار تصرف ولي باشد آن وقت عوض آن ابزار كفار را براي 

نظام اسالمي در يك قسمت حساس مغز تصرف بياورد. اين يك مطلب حساسي سات يعني كسي كه ديده بان 
كند نه  گذارم، خوب او براي كفار ديده باني مي اي خودم مي اورم و جامعه باشد و بگويد يك ديده بان كافر مي

 براي ما. 
دهند و تعريف مادي از حركت جامعه  غرب اين است كه تفسير مادي از زمان و مكان ميهاي  خصلت تئوري

كنند يعني  ساس آنها ضريب فني يعني تناسبات مجموعه را در شكل تعادل معرفي ميدهند و بر ا و توسعه مي
الگوي تخصيص كفار كه ابزار تصرف و تغيير از وضعيت اول به وضعيت دوم است ابزاري است كه بطرف كفر 

 كند يعني بطرف توسعه زمينه شهوات غير مشروع و محدوديت اخالق حميده.  هدايت مي
موجود غربي هستند، هاي  ي تخصيص از آنها باشد ـ توسعه يافته اش همين كشوراي كه الگو توسعه

خواهيد متيقن از معارف را بر آنها  استراتژي توسعه و محور تبديل شما و معناي زماني را كه الزم داريد شما مي
توسعه گويد  حاكم كنيد و بگوييد حركت بايد بطرف تقرب باشد توسعه يعني توسعه عش به خدا شما مي
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چيزي نيست جز كيفيت مراحل توسعه عشق و پرستش و غير از اين چيز ديگري در كار نيست و حتي اجسام 

 اي از آنها از غايت خارج نيست؛  نيز متكيف و متجسد شده اند و خارج از ميدان جاذبه نيستند و هيچ ذره
است كل عالم و از جمله انسان و اي از پرستش و تشق متناسب با يك مرحله از تاريخ  يعني كيفيت و چهره

جامعه نيز چنين است و پرستش در همه چيز اصل است و اول ـ بايد توجه كرد كه معبود كيست و ابتدا بايد 
 دستور معبود جاري شود و قدرت خدا وتوسعه يابد. 

اشته باشند اين عشقي را كه تكنولوژي تكنولوژي افراد بايد نسبت به خدا و ائمه طاهرين و ولي اجتماعي د
دهد در مرحله باالتر نفوذ آنها را در  ها را در عينيت در مرحله پايين تر نشان مي همين عشق سات كه نفوذ اين

دهد كيفيت ادبيات و تمدن و كيفيت نيرو و توسعه نيرو چيزي جز كيفيت تقرب و تعلق و  ادبيات نشان مي
 كنيد. دا را بر زمان و مكان حاكمخواهيد پرستش خ كيفيت عشق به خداي متعال نيست،شما مي

 ي ـ از مالحظه قدرت اجتماعي براي قامه اجتماعي احكام غفلت دارند
شود؟ احكام كه جز بوسيله اين قدرت قابل  اي داد بيداد وضع احكام چطور مي نبايد كسي تصور كند كه

ز توسعه قدرت دست برداريد ماند. اگر ا پياده شدن نيست و اگر قدرت نباشد بصورت التزامات قلبي باقي مي
كنيد و مرتب در حالت  دارند و شما حتي قدرت دفاع هم پيدا نمي كفار از توسعه قدرت شيطاني دست بر نمي

 تواند كار را عالج كند. ها حل نشود ولي جامعه هم فقط با ابزار عيني نمي گيرد و تا اين ريشه انفعال قرار مي
ايد  ايستند كما اينكه در برابر حضرت امام (ره) ايستادند و بنظرشان مي يعني در مقابل ولي جامعه افرادي مي

 خواستيم. گفتند خود حكومت را براي احكام مي كه احكام از بين رفت و مي
توجه ندارند كه اگر اقامه اجتماعي را در نظر داريد كه بدون قدرت اجتماعي. ممكن نيست آنها را اقامه كرد 

ن اين است كه در كل جامعه،محبت الهي توسعه يابد و قدرت واليت الهي توسعه يابد و قدرت اجتماعي نيز رهي
و اال براي نظام تنجز نيست مثل فرد كه اگر قدرت نداشته باشد ايستاده نماز بخواند بايد نمازش را نشسته 

نماز بخواند يعني  بخواند و اصال براي ايستادن تكليف ندارد واگر قدرت نشسته خواندن هم ندارد بايد خوابيده
گوييد قدرت اصل در تنجز است، در نظام واليت هم براي اقامه قدرت واليت الهي و توسعه آن  تكليف ندارد مي
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شود  در تنجز براي نظام اصل است ولي اگر در غير فصلش تصرف كند ممكن نيست و آن كار واقع نمي

 دهند ولي براي اجراي فالن حكم جزئي نيست؟  مردم جانشان را مي گويند براي ديگري با كفر قدرت هست مي
توانيد به آن دست بزنيد  اين حكم مستند به يك ادراكات خاص و يك خصوصيات خاصي است كه شما نمي

 شود يعني مولد قدرت درگيري با كفردر ولي در درگيري با كفر است كه قدرت در شئون مختلف حاصل مي
و اقتصادي است بهر حال ثمره آن نحوه تفكر درباره ادبيات و  شئون مختلف اعم از شئو.ن سياسي فرهنگي

 شود. علوم اين است كه از تمام مواضع تقدرت اجتماعي به نفع كفار، رفع يد مي
 ـ احتمال دوم: ادبيات بر اساس اصالت شرايط

 كند.  يك نظر ديگر اين است كه ادبيات در انديشه اصل است و فاعليت انسان را فراموش مي
 ثمرات نگرش اصالت شرايط نسبت به ادبيات و علومـ  ١

 شود الف ـ بر توسعه، جبر تاريخي حاكم مي
همانطور كه جامعه گراها  كند قانون دار بودن ابزار و جبر و پروسه تاريخي ب انسان و جهان را مطرح مي

 گويند، كه  مي
 كند ب ـ قانون مراحل رشد (ابزار) بر انسان و جهان حكومت مي

شود و جهان هم يك مجموعه  صاد، ابزار اصل است و چون انسان بعنوان يك مجموعه مادي مطرح ميدر اقت
مادي است كه قوانين ماي بر آن حاكم است رابطه بين آنها با هم كه ابزار است ماده است و قانون دارد و قانون 

كه شاخصه اش ابزار است، ابزار ند، يعني قانون مرحله رشد  دارد و قانون ابزار بر انسان و جهان حكومت مي
دهد كه بايد اين قطعه را به نحو ديگري بسازيم، يا اينكه كاريي دارد  شكند يعني نشان مي معلم انسان است، مي

دهد كه در اين مرحله خوب است. ادم دستهايش ادم شد اين صحبت باطل است  و نشان مي» نمي شكند«
 د.كن يعني جبر تاريخي را بر توسعه حاكم مي

 شود ج ـ انسان غير متعهد تعريف مي
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ند معرف خصلت انسان است گرايش به طبقه گذشته و  غير از آنكه انسان را از مسئوليت دار بودن خارج مي

 گرايش به طبقه اينده دراد عملكرد انسان مثل خاصيت گوجه فرنگي و خيار و مثل خاصيت سائر اجسام است.
 رود. انسان از بين ميد ـ فاعليت و اختيار و تصرف براي 

 دهد. هيچ گونه اختيار و تصرفي براي انسان قائل نيست بلكه قانون حاكم بر رشد است كه همه را تغيير مي
 شود هـ ـ معناي رشد عوض مي

 كند بديهي است كه در اينجا معناي رشد تغيير مي
 و ـ حركت قابل توصيف نخواهد بود

وصيف نيست نه براساس منطق صوري. اينكه بي نهايت فعليت دقيق تر اينكه بر اين اساس حركت قابل ت
 زيادي براي آنها وجود دارد.هاي  كنند و بن بست دارد، در آنجا فعليت تعلقي و تحققي را طرح نمي

 ز ـ ادبيات ابزار قانونمند و جبرا مولد انديشه است
ست و جبرا فكر متناسب را توليد ادبيات هم مثل ابزار است يعني ابزار توليد انديشه است و قانون مند ا

ها هم تحت تاثير ادبيات و روابط اجتماعي و ابزار همان گونه محكومند كه اشياء عيني و جهان  كند و انسان مي
گيرند و نظام  محكوم است، بهر حال انسان و جهان و واسطه بين انسان و جهان هر سه در يك پروسه قرار مي

 ود در كار نيست.فاعليت و مسئوليت و عابد و معب
خود اين  هم از صال حركتش بر آن اشكال وارد است و هم در كيف حركتش و هم در تعريفي كه نسبت به

گييم مناسبات نظام فاعليت ومناسبات نظام  دهيم ـ مي دهند تعريفي را كه ما براي فاعليت مي مطلب مي
كنند كه در خودش به  را به قانون تعريف مي كند، آنجا مطلب ها تمام مي واليت، حاكم بودن فاعل را بر نسبت

 رسد. بن بست مي
 ح ـ تعريف فوق از ادبيات ملود قانون است و ابزار فاعليت نيست و معرف نظام هم نخواهد بود

توانيد بعنوان كارايي  كند بلكه نمي در اينكه اين تعريف خودش مولد قانون است ونه فقط چيزي را اثبات نمي
توانيد بعنوان معرف ذكرش كنيد موجودي پيدا شده و بعد از هم  يد ابزار فاعل است و نميذكرش كنيد و بگوي
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توانيد به آن دهيد و نهايتا  رود مثل همان گوجه فرنگي، نه نسبت ابزاري فاعل ونظام فاعليت مي بين مي

 توانند درباره نظام نظر دهند. نمي
 ط ـ اصالت شرايط منتهي به اصالت شي است

ون و قانون مندي هر چند بصورت جمع گرا خودش طرح كند ولي مجبور است به خصايت و حكومت قان
شود زيرا تعريف از قانون و قانون مندي  قانون و صالت شي برسد يعني اصالت شرايط منتهي به اصالت شي مي

ثر داشتن برد كه اوصاف را در ا بودن، خصلت و خصلت مند بودن بي نهايت تضاد داشتن بحث را به آنجا مي
 اورد ولي در اثر داشتن مجبور است مستقل كند؛  كند و در تاثير نسبت به غير را در تاثير متقابل مي مستقل مي

يعني در دارا بودن نفس خصلت بايد مستقل باشد و اگر در دارا بودن نفس خصلت مستقل شد معنايش 
د باشد، به عبارت ديگر در تعريف خود توان بازگشت به اصالت شي و نفي صالت جمع است و مفسر خودش نمي

شويم، دليل  تضاد هر چند كاري به منطق صوري هم نداشته باشيم مبتالي به خروج از تعريفق مجموعه مي
دهد بلكه تاليف وحدت و  صالي آن هم اين است كه در نفس مفهوم شد و معني وحدت و كثرت را پاسخ نمي

تواند خودش را  د و بعد هم حركت را پاسخ دهد و بعد هم نميكثرت است نه اينكه تقوم وحدت و كثرت باش
 بعنوان يك معرفت يا ابزار معرفي كند.

عيني هم قابل توصيف است كه چگونه در امور سياسي فرهنگي و اقتصادي دچار هاي  بنظر ما در بن بست
بحث بپردازيم فقط گاهي  شوند كه الحمد اهللا فصل آنها ديگر به پايان رسيده والزم نيست به اين بن بست مي
 ها بود. شود و اشاره ما هم براي پاسخ به همين ديگر مخلوط ميهاي  ها با صحبت اين صحبت

 احتمال سوم: توسعه ادبيات بر اساس اصالت الواليه (نظام واليت) 
اين اما اينكه بگوييم ادبيات كيف مناسبات اجتماعي و كيف فاعليت و واليت، متناسب با مراحل رشد است 

 توان اين صحبت را كرد چون آنها واليت بر تاريخ دارند. درباره ادبيات ماست اما درباره كليمات معصومين نمي
 الف ـ تولي در توسعه ادراك (تفقه) با پيشداوري تجربي متفاوت است
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ي يعني طبيعي است كه در مرتبه دوم قرب ادراك بيشتر و بهتري داريد البته قرب و تولي نه اينكه كس

خيال نمكد با پيشداوري تجربه پيدا كند و سرغ كلمات معصومين بيابد صحبت آنها را تعريف مادي كند، در 
 شويد مگر اينكه بخواهيد اسباب را بپرستيد؛  امور مادي هم شما در عجزتان به موال متمسك مي

كنيد و مرتبه تان  ييعني وضع پرستش ودتان را حيواني كنيد كه در اين شكل همه چيز را مادي توصيف م
شود در توسعه هستيد ولي موضعتان در فاعليت تبعي پست تر از  در نظام واليت اضل و گمراهتر از حيوان مي

ايد تصرف در زمان و مكان را اين طور معنا كند نه  اشيا است در اين طرف هم كسي كه الهي هست نمي
 تفسير كند؛اشيا را ببينيد و آيات و روايات را بر آنها هاي  خصلت

بلكه معناي تصرف در زمان و مكان اين است كه شما در نظام فاعليت در جهت توسعه قدرت خدا تصرف 
كنيد يعني در جهت توسعه تمايالت يعني در جهت توسعه ايمان و شرح صدر الهي و متناظر با آن زبان و  مي

 يابد. ادراكات هم توسعه مي
 ات استب ـ توسعه انديشه متقوم به توسعه ادبي

يابد و مغير اصلي آنها نيز  اما توسعه ادراكات مستقل از زبان نيست و زبان نيز مستقل از ادراكات توسعه نمي
خواهد حركت كند  نظام فاعليت است خود اين زبان هم كيفيت روابط اجتماعي است، آن جاذبه و قدرتي كه مي

ي همين زبان است تمايالت يك تجسد عيني در عالم مثال متكيف است و تكليف آن در عالم مثال اجتماع
تصرفي خارجي دارد كه تمدن است وي كامپيوتر تجسد دارد كه مربوط به مرتبه ابزاري كه موجب اين تمدن 

 شود كه زبان است. مي
پس آن تمايالت در اين جسم كه ظرفيت خاصي دارد تا ميدان انرژي و تمايالت در آن حركت داشته باشد 

كه طبقه بندي كرديم و عرض كرديم كه ادبيات علوم اصطالحي حاكم و ركن در ادبيات عموم  خود اينها را هم
اي كه در آن جا هست حاكم است و در آن  استو بر ادبيات علوم اصطالحي نيز ادبيات نظام واليت و امر و نهي

 كنيم. مي امر و نهي هم امور تكليفي بر توصيف و ارزش مقدم است، نهايت يك توصيف ديگر هم عرض
 ج ـ امر و نهي ولي اجتماعي با قوانين حقوقي متفاوت است
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كند در رتبه متاخر از امر و نهي خود ولي است امر و نهي  امر و نهي هايي كه شكل قانوني حقوقي پيدا مي

ولي به لسان توصيف و تهديد و  خود ولي غير از قوانين حقوقي است كه مناسبات اجتماعي هستند امر و نهي
اما امت را نگاه كنيد و همچنين در منزلت كل نظام آفرينش و هدايت هاي  شود، شما اعالميه يق ظاهر ميوتش

تاريخي نيز قران را نگاه كنيد كه امر و نهي قران و صحبت آن درباره عذاب اخرت و بهشت مرتب صحبت از 
 كند؛  كند و تحريك مي تهديد و تشويق و توصيف است دعوت مي

اي كه در داخل مسلمين  و به لسان توصيف و تهديد و تشويق است نه به لسان امر و نهيولكن تحريك ا
ايد ولكن بعنوان امر و نهي  كند بعنوان ضابطه حقوقي در مناسبات اجتماعي مي بعنوان ضابطه حقوقي بيان مي

شود كه  مي ولي آن خطاب هايي است كه موجب جهت گيري تمايالت عمومي و توسعه يافتن آنها در آن جهت
داد و لسان قران و كالم معصومين  امام خميني (ره) اين مطلب را به زبان خودمان نشان ميهاي  تمامي اعالميه

 حاكم بر كالم ايشان و هر ولي اجتماعي ديگري است.
 * ـ پرسش و پاسخ

 شويد؟ برادر سبحاني: بين زبان و مفهوم تباين قائل مي
 سومـ توضيح بيشتر پيرامون احتمال  ١

شويد نحوه تعلقتان هم عوض  حجت االسالم و المسلمين حسيني: در يك يمدان جاذبه جديد كه وارد مي
كنيد يك وقت در كره ماه و يك  شويد، مثل اينكه يك وقت حجم و وزن تسبيح را در اينجا مالحظه مي مي

ت تعلق و فاعليت شما عوض شويد قدر كنيد و در هر ميدان كه وارد مي وقت آن را از منظومه شمسي خارج مي
 شود. مي

توان ابتدا فهم را مستقل از اين ميدان جاذبه تعريف كرد، اگر بنا شد تعلق و كار شما هم در  بنابراين نمي
گوييم به وضصعيت كل متقوم است اما به چه وسيله؟ رابطه دارد و رابطه و كيف  يك ميداني عمل كند انگاه مي
 يفيت ادبيات است و جوهره اش ميل است.ارتباطش در اين مرتبه همين ك
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در جلسات قبل بيان شده كه چند تا نظر هست يكي اينكه افراد معين كنند يكي اينكه جمع معين كند و 
يكي اينكه وحي شود ولكن همه اينها منحل در نظام واليت است يعني فرد و جمع و نظام واليت هر يك نسبت 

 يست؟ تاثير دارند ولي تاثير اصلي از آن ك
شود، در نظام واليت  شود كما اينكه ادبيات مستقل از فهم واقع نمي فهم كه مستقل از ادبيات واقع نمي

كند يعني تولي به واليت  فاعليت اصل است و بر اين اساس ولي اجتماعي در مشكالت به موال تعلق پيدا مي
كند به معناي وضع نيست و به  مي شود و در آن قدرت كه تكلم تكويني كه بعد از آن داراي يك قدرت مي

 فهماند؛  معناي اين نيست كه يك چيزي را كه فهميده حاال دارد مي
كند تركيب جديدي را كه از  بلكه به معناي اين است كه يك قدرت تصرفي پيدا كرده و حاال دارد تصرف مي

ولو لفظش هست  كلمه غير جديورد اگر بدون آن قدرت و پتانسيل باشد هيچ كارايي ندارد، چگونه آ كلمات مي
كند و  ولي كارايي ندارد، يا چگونه اگر من چك صد ميليارد دالري بكشم اعتباري ندارد و كسي آن را قبول نمي

 گويند كل كشور ايران اين قدر پول ندارد شما چگونه داريد؟ مي
 ـ روح زبان، فهم نيست بلكه فاعليت است ٢

يست روح زبان معناي فهم نيست بلكه فاعليت است، كيف مناسبات اي ن كلمه بدون روحش كه بيايد كاره
اجتماعي كه بيان شد معنايش اين است كه تجسد مثالي چه چيزي است و چه فاعليتي است، حتما متناسب با 
مراحل توسعه است، اگر روي مطالب دقت شود اين كامال رسا هست اين كلمات يعني عاليم لفظي و كتبي كه 

شود و وسيله تولي به ولي يا وسيله تصرف در مادون  ه انتقال قدرت يعني همان تعلق پيدا ميدر جامعه وسيل
 شود. واقع مي

شود نه در تمثل اجتماعي چون ادبيات  برادر سبحاني: اين معناي از اديبات در فاعليت تصرفي معنا مي
 ملفوظ جزء فعل و رفتار اجتماعي است نه در تمثل.

 تمثلي استـ ادبيات كيف پرستش  ٣
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شود واال معنايش اين است كه از  حجت االسالم و المسلمين حسيني: رفتار اجتماعي بدون غرض واقع نمي

ها را پرستش بدانيد و پرستش اجتماعي هم داشته باشيد كه اين پرستش  پرستش خارج شود، اگر همه رفتار
كنيد  سيله آن در تصرفي كه مياجتماعي كيفيت هم داشته باشد، يك كيفيتي در آن شي است كه خدا بو

شود، يك وقت به يك نحو ارتباط است و در مرتبه عالم مثال است، ادبيات ملفوظ مثال است و  پرستيده مي
مثال اجتماعي چيز ديگري نيست، و علوم اصطالحي نيز درون ادبيات ركن هستند و در خود آنها نيز آن 

 كند يعني همان امر و نهي او. ياصطالحاتي ركن است كه ولي بوسيله آنها تصرف م
يعني يك رتبه باالي متفكرين واليت است و متفكرين در رتبه نازله در منزله واليت هسند و پايين تر از آن 

 كند. گويد زير شير را روشن كن تا ماست درست كنم او هم دارد تصرف مي هم وقتي يك بقال به شاگردش مي
تصرفي است به هاي  ه و منزلتش نسبت به باالتر، تصرفات فاعليتالبته تصرف او تبعي است به لحاظ رتب

 كند. اي كه درست مي لحاظ آن كار و آن شي
شود، يعني استاد بنا و شاگردش در  بهر حال تمدن يعني تجسد نهايي اشياء بوسيله همان تصرف درست مي
گيرد و خانه  ها شكل مي د و فعلكن درست شدن خانه موثر هستند يعني حركات و رفتار آنها يك نظمي پيدا مي

گويد ستون را اينجا و آنجا بگذارد و باالتر از آن مهندسي است  شود، باالتر از اين معمار است كه مي ساخته مي
خواهم اين نقشه را پياده كنم، در كارهاي اجتماعي نيز  گويد مي كه نقشه خانه را پياده كرده يا آن كسي كه مي

 وضع همين طور است.
»صل اهللا علي محمد و آله الطاهرينو «  

 




