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 91/2/91 -اول جلسه

 

 فهرست 

 

  ضرورت برنامه ريزي

  است رکان موضوع و سير آن در برنامه ثابتا موضوع و

  ضرورت مدل براي برنامه ريزري تغيير و متغير در برنامه

  آيا مدل نقلي کاملي فعالً در دست مي باشد عقلي، نقلي يا تجربي است هدف

  فرق بين هدف و جهت چيست

  آيا سير اهداف محدود است

 چيست؟ برنامه

  ثبات در برنامه

  مدل چيست

  تفاوت مدل و برنامه

 در مورد جايگاه نقل در مدل احتاالتي

  آيا شيوه مدل سازي نيز مؤثر از نقل مي باشد

  اط از نقل عقلي استاستنب

  اصل در مدل نقلي است آيا نهائي ترين مدل نقلي است يا نهائي ترين

  آيا مدل بي جهت است

 دهيم روابطي که از نقل داريم به عالوه تناسباتي که عقالً تشخيص مي مدل سازي بر اساس اصول و
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 بسمه تعالي

 2جلسه :       مدل دوره سوم 

برادر معلمي: اعوذ ... در دو جلسه واحدي که در خدمت برادران بوديم و ابتدا يكي در مورد ضرورت برنامه 

صحبت شد که انسان با اين خصوصيات که مختار مطلق و مجبور مطلق نيست افعالش را اگر بخواهد منظم و 

زي است، و گفته شد برنامه به آن مطلبي گفته مي شود که تناسب يك به يك متناسب کند ملزم به برنامه ري

با عمل داشته باشد )مانند نقشه( و گفته شد برنامه کالً نمي تواند مطلقاً نقلي باشد )براي انسان غير معصوم( 

ياج به لحاظ تجربي مطلق هم نمي تواند باشد اگر بخواهد عقلي يا ترکيباتي از عقل و تجربه داشته باشد احت

يك امورات ثابتي و متغيري دارد. و خود برنامه بودن لحاظ امر ثابت در آن قابل فرض نيست )موضوع برنامه 

نباشد تغيير کند( اگر موضوع واحد شد سير آن هم بايد واحد باشد چون در آن رشد حتماً مطرح است. و 

عيين موضع نمايد ضرورت مدل را تمام اينكه انسان بتواند در شرائط مختلف متناسب با غايت خاصي ت

مينمايد يعني يك اموارت ثابتي و يك امورات متغير دارمي و مدل ربط بين امر ثابت و متغير است و تفاوت 

مدل و برنامه هم در اينستكه مدل مصاديق متعددي را مي تواند دارا باشد ولي برنامه يك ما بازاء خارجي 

که مدل چيست؟ که بصورت کلي پاسخ داديم مدل ارتباط بين امور ثابت و  بيشتر ندارد، در اينجا سئوال شد

متغير را بيان مي کند که در اينجا دو مطلب بود که آيا مدل ربط بين ثابت و متغير است يا مدل در درون 

بيرون رابطه ثابت و متغير را هم بحث مي کند. صحبتي  –خودش ثابت و متغير وجود دارد هر چند که در 

در مورد برنامه بود که آيا برنامه مي تواند عقلي يا تجربي باشد در مورد مدل هم مطرح شد، گفته شد که 

مدل بصورت تجربي محض نمي تواند باشد چون خصلت قانوني داشته و از واحد بودن خارج مي شود و مثالً 

از تجربي ممكن است آنرا درست بايد از تجربي استنباط عقلي شود و در اينجا بايد گفته شود عقل با استفاده 

کند، اما بنابر مفروضات قبل هر گونه که مدل را درست کنيم ولي جايگاهي از نقل در آن نباشد آن مدل 

براي ما کارائي ندارد. از طرفي هم مدل نمي تواند نقلي محض باشد، نقلي محض يكوقت به معناي اينستكه 

است اما يكوقت بدين معناستكه ما اموراتي را از وحي بايد به خودمان وحي شود که اين مطلب ممتنع 
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استنباط نمائيم که در اينصورت مدل مطلوب ما همين است اما در شرائط حاضر که ما دسترسي به استنباط 

همه جانبه از وحي نداريم در مورد عمل يك اموري را خودمان اما با مالحظه تناسب با مفاهيم وحي قرار مي 

يل مينمائيم. اين مالحظه تناسب هم تناسب جبري نيست بلكه ما خودمان يك چيزهائي دهيم و مدل را تكم

را در کنارش قرار مي دهيم اگر چنين چيز را ما الزم داشته باشيم )چون در عمل مبتالي به آن هستيم( 

؟ تا در داريم )اين امور چه عقلي چه تجربي و چه قلبي –براي پيدا شدن آن امور مجهول، قطعاً مدل الزم 

موقف عمل دچار سردگمي نشويم. در اينمورد چند صحبت مطرح بود يكي اينكه چه اشكالي دارد همه 

اموراتي را که از وحي بدست ما رسيده اصل قرار دهيم و بعد لوازمان آنها را در عينيت و تجربه پيدا کنيم، که 

ه؟ صحبت ديگر اينكه در اينجا ما روي اين مطلب بحث نشد که آيا چنين چيزي بدون مدل ممكن است يا ن

به چند مطلب برخورد دارمي يكي برنامه است، برنامه يك تنظيم خاصي براي يك کيفيت خاصي در شرائط 

، يك وقت سئوال از مدل طراحي اقتصادي جامه 91خاص است، مثالً برنامه تحرکات اقتصادي ايران در سال 

 است که برنامه مصداقي از آنست مثالً مانند:مينمائيم که يك امر کلي تري نسبت به برنامه 

يك وقت، مدل ما کلي تر است که شامل بر همه چيزها مي شود مانند: که مدل موضوعات خاص از مصاديق 

 اين مدل است.

يك صحبت ديگر اينستكه چگونه با اين مدل مسائل را درست مي کنيم که آن مدل مدلسازي ماست که 

مثالً در دوره قبل شيوه مدلسازي ما از تجربه نبوده است و فعالً از موضع بحثي ما خارج است چون وارد بحث 
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ي محض يا عقلي يا شناخت شناسي مي شويم و در اينجا يك اشكال مي شد اگر مدل ما نمي تواند تجرب

نقلي محض نبوده و بايد ترکيبي از اينها باشد آيا در مورد آن مدل اوليه هم اين امر صادق است يا در آن 

عقلي است مثالً در آنجا جايگاه عقل و نقل و ارتباط آندو را معين مي کند که خود اين  –مرحله مدل صرفاً 

که جايگاه حتي نقل و تجربه و عقل را هم تعيين مي نقلي باشد بلكه عقل است  –فرمول نمي شود عقلي 

نقلي است چون در داخل مدل جايگاهي براي نقل در نظر  –کند و از بعد ديگر هم ميتوان گلت مدل عقلي 

گرفته شده و آن شاخصه است و در بقيه امور جزئي جريان پيدا مي کند. اين مباحثي بود که در جلسات 

 مطرح شد.

سلمين حسيني: اعوذ .... اهم بحث در بين بياناتي که فرموديد خاصه در آخر بحث حجت االسالم و الم

گذشته که جناب آقاي سليمي فرمودند همين است که اينكار ما در روش مدلسازي است که اينمطلب 

طبعاًعقلي است حال در اينمورد کمي صحبت مي کنيم، اينكه مي گوئيم چون دسترسي بوحي نداريم لذا 

است به چه معنا است؟ بشر شناخت را به هر معنا که تغيير کند چه تجربه اصل در شناخت عقلي محض 

باشد چه امور بديهي عقلي و چه فطرت و وجدان اصل باشد هر چه هست يك موجودي است که داراي يك 

ظرفيت خاصي است که اين موجود متناسب با همين ظرفيت مي تواند عمل کند يعني و سعي باالتر از 

امر است )تجربه و نظر و قلب( يا حول محور  3يت خودش ندارد حاال آيا اين ظرفيت حاصل ترکيبي اين ظرف

امر است و کاري نداريم فقط همين که  3وجدان يا حول محور سنجش ياحول محور تجربه يا ترکيبي از اين 

زمان حضور و شرفيابي  بشر فوق آن چيزي که به او اعطاء شده است نمي تواند کار کند اگر اينگونه است

خدمت معصوم)ع( هم همين ظرفيت بوده است حاال اگر معصوم)ع( تصرف در ظرفين طرف هم بنمايد باز از 

آن ظرفيت ثاني باالتر نمي تواند کار کند اينگونه نيست که بشر خودي بتواند ما وراء ظرفيتش کار کند. هر 

ظرفيت باال ميرود و لكن در هر زمان همان ظرفيت  چه که ظرفيت هم باال برود تكليف هم متناسب با رشد

موجودي قابليت دارد، ماوراء آنرا نمي توانيد از او بخواهيد. بنابراين مطلب گفتن اينكه مدل در شكل مطلوب 

نقلي است کنار ميرود مدل براساس شناخت اوست هر چند که در شناختش تجربه يا  عقل يا ايمان اصل 
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ايمان اصل است )که االن مورد بحث ما نيست( چه در زمان حضور يا چه در زمان  باشد. که بنابر مباحث،

غيبت متناسب با ظرفيت خودي است متناسب با همان ظرفيتي را که واجد است تكليف مطرح مي شود، 

شما ممكن است بگوئيد در منطق بداهت مطرح است که پاسخ ميدهم نسبت به همان بداهتها نيز انسانهاي 

ا افكار مختلف و ظرفيتهاي مختلف در سنين مختلف مختلف مي فهمند، بچه چهار ساله که سوره مختلف ب

الحمد را مي خواند در اين ظرفيتي که دارد نمي تواند ادراك عرفاني حضرت امام تغيير سوره حمد را داشته 

باندازه مرد پنجاه  ساله 5باشد ولو اينكه در زمان حضور حضرت ولي عصر)عج( تصرف در عالم نموده و بچه 

 –ساله بفهمد در آنزمان هم متناسب با همان ظرفيت تكليف دارد رشد در ادراك که چه منشاء ادراك قلب 

حس باشد متناسب سعه ظرفيت وجودي و درکي اوست پس مدل نقلي محض است بگونه اي که –ذهن 

نيست، اگر کسي بگويد با علم  تبعيت نسبت بوحي باشد بدون هيچگونه خطا اينمطلب موضوعاً در مورد ما

حروف مي توان چنين چيزي را بدست آورد در همان جا نيز ادراك از حروف و قواعد آن با ادراك معصوم 

قابل قياس نيست. زيارت عاشورا را ما مي خوانيم حضرت ولي عصر)عج( هم مي خوانند ولي ايشان وقتي مي 

الم و في جميع السموات و االرض چه ادراکي از سماوات و خواند مصيبه ما اعظمها و اعظم مصيبتها في االس

ارض دارند، چه ادراکي از کلمه اسالم دارند و ما چه ادراکي داريم. ادراك ما از اسالم در همين کتاب هاي 

معارف و مطالب کتابخانه ها محدود مي شود، قرآن را همان مقداري را که مي فهميم اگر هم بخواهيم تجليل 

ئيم قرآن مفاهيمي دارد که عقل بشر در آن مات و حيران گشته و هرگز به کنه آن پي نمي برد کنيم مي گو

و اين مطلب با ادراك کسي که اين قرآن بر او نازل شده و همه اين مفاهيم نزدش حاضر است خيلي فرق 

شما مي توانيد شبيه  دارد حضرت فرمودند و ال... عندنا علم الكتاب، بنابراين نقلي محضر بهيچ وجه ما نداريم

اخباريها به ظواهر نقل عمل کنيد و دقت نكنيد، در کارهاي ديگر فهم را بكار ميبريد و در اينجا بكار نگيريد، 

اين بمعناي تعبد بيشتر بما انزل ال... نيست بلكه ضعف نسبت به تعبد است کسيكه مي گويد من به متن 

ي مي شود، يا اينكه مي گويد من به ظاهر کلمات اکتفا مي روايت عمل مي کنم آيا منظورش اينستكه باو وح

کنم آيا اکتفا به حداقل در خدمتگزاري شايسته است يا اينكه بذل وسع به ميزان توان و قدرت در فهميدن 
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چه عيني اما اينكه گفته شود نقلي محض خوب است بايد  –چه ذهني  –خوب است، چه بذل وسع روحي 

سيكه به او وحي نمي شود و عملش لدني نيست بسيار بد است چون عملش از بگوئيم نقلي محض براي ک

قبيل علم تمام عقالي عالم است که در آن اختالف است يعني يك چيزي واحد اوليه قرار ميدهد، در اينجا 

يك ادراك مجموعه اي دارد که اين حد اوليه را در اينجا مي گذارد اختيار را به اينمعناستكه يك جايگاه 

جمالي براي هستي قائلند که نمي خواهند آنرا در ريشه قرار دهند و تا آخر کار بر آن اساس صحبت مي ا

کنند بعد ادراك جديدي با آن ادراك اوليه پيدا مي شود که با آن فرق دارد خود اين جديد شدن ادراك 

اکش را بيان کند و نخواهد نسبت به اين اختالف در تعاريف را مجدداً موجب مي شود اگر بخواهد واقعاً ادر

بپوشاند همراه رشدي که پيدا مي شود )چه آن رشد وسيله سير و گذشت زمان باشد( رشد در ادراك اختالف 

 اضافه يا کم نمايد. –در تعريف را ايجاد مي کند يعني متوجه مي شود که يك قيدي را 

وانيد تدريجي الحصول بودن را حذف حاصل اينكه مي توان چنين گفت از ذاتي علم تدريجي الحصول. نمي ت

کنيد و نمي توانيد ارتباط معلومات بهم را ناديده بگيريد. يعني نظام تعاري قهري است گرچه گفته شود قدر 

متيقن آن حفظ نشده که مي گوئيم قدر متيقين که نمي تواند معرف باشد شما يا جنس داريد يا فصل 

ر ميدهيد که تعريف آن در مجموع تغيير پيدا مي کند يعني جنس قدر متيقن است و فصل آن مرتباً تغيي

تعريفي که با حفظ خصوصيات باشد غير از تعريف آن در مجموع تغيير پيدا مي کند يعني تعريفي که با 

است که اگر فرق  –حفظ خصوصيات باشد غير از تعريف به قدر متيقين چون خصوصيتش اضافه کم شده 

علم غير معصوم حتماً اختالف هست بلكه انسجام نستبي )نه انسجام مطلق( دارد  پيدا کرد قطعاً بايد گفت در

نه اينكه قابليت زياده و نقصان از او برداشته باشد نه اينكه حكومتش بر همه تاريخ تمام باشد و نه اينكه به 

باشد، اما معصوم)ع( عارف به حقائق اشياء کماهي است، حقيقت مطلب را  –حقيقت شيي کما هي رسيده 

مي فهمد حتي حضرت مي فرمايند نقشه روي پشتي هم در کتاب وجود دارد پس همه چيز در نزدشان 

حاضر است. و مسلم است که قطعاً نمي شود نزول وحي را به غير معصوم)ع( نسبت داد حتي در 

( است و بقيه معصومين حول محور وجودي حضرت رسول اکرم)ص( مي معصومين)ع( فقط نبي اکرم)ص
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چرخند و حتي شب قدر هم در ابتدا به پيامبر عرضه مي شود تا به وجود مبارك حضرت بقيه ا....)عج( برسد 

علم اينها از جانب خداوند و از طريق پيامبر گرامي )ص( است پس صحبت از اينكه نقلي محض باشد مطلقاً 

بلكه شما مي توانيد استنباط از نقل را مطرح کنيد که در همين هم فهم شما اصل است، ظرفيت  کنار ميرود

و توانائي شما در آن اصل است که خود اينهم مراتبي دارد يك وقت مي گوئيد همه امورش کم و کيف و 

ي تقسيم الزم جهت و ... را استباط از وحي مي کنيم، سئوال مي کنم از کجا فهميديد که چند تا امر برا

داريد، مثالً يك جدول جهت يك جدول زمان، يك جدول مكان و ترکيبات مكان و زمان و جهت زا هم پيدا 

مرتبه قائل شديد خالصه هر  3اطالع الزم داريم يا اينكه براي چهت  19يا  13کرديد و مي گوئيد مثالً من 

د من همه چيز را از نقل گرفتم آن چند چيز را کاري که بكنيد اينكه چند چيز الزم داريد که مطمئناً بگوئي

سئوال مي کنم فهميدن نقل بهر وسيله اي چه  –از کجا بدست ميآوريد فرضاً که اينهم از نقل باشد باز 

وجدان و فطرت يا عقل و سنجش يا حس اين فهميدن که گفتيم يك ظرفيتي داريم اين ظرفيت وقتي 

مي خواهد يا نه؟ براي تحرك و فعاليتش آيا مي توان گفت هيچ بخواهد حرکت کند آيا يك روش راه رفتن 

روشي را نمي خواهد؟ اگر بگوئيد هيچ روشي را نمي خواهد بايد قائل به خطا پذيري آن نباشيد. اگر گفتيد 

تا با هم در بشر خطا پذير نباشد روش هم الزم نيست و  3ظرفيت وجدان يا سنجش يا تجربه يا ترکيب اين 

م مورد ندارد، اما اگر مي گوئيد کاري کنم که کمتر به اشتباه بيفتم و هماهنگ عمل کنم قبالً دقت در آنه

بايد تبديل به يك وحدت ترکيبي شود، يك فلسفه اي را بيان مي کنيد حاال يا صحيح يا غلط، بايد غايت 

مد و نتواند معيار براي اينمطلب به خود آن ادراکي را که مي گوئيد برگردد اگر اين نتواند يك کلمه را بفه

خودش بفهمد مثالً هماهنگي با ادراکاتي که از نقل دارد يا حاکميت ادراکات نقل بر ساير ادراکات يا .... اگر 

هماهنگي را نتوانيد در يك مرحله و لو بسيط ترين مرتبه که بسيط حقيقي نيست متناسب با ظرفيت ادراك 

انيد مجبور خطاها را با يك امري به حداقل برسانيد، حاال در تمام کنيد پس اگر خودتان را معصوم نمي د

روش کم کردن خطا که در اصل منطق باشد باز اينكه چگونه دچار خطا نمي شويم در آخر کار مثالً مي 

گوئيد ايمان اصل است و ايمان هم حكم مي کند هر مرتبه اي از ادراك از وحي را در اجمالي ترين مرتبه اي 
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نرا حاکم و حدّ اوليه و اصل قرار دهيد لوازمش را بر همان اساس ببينيد، خالصه آنچه که در که داريم هما

اينجا مورد نظر است اينستكه روش در نهائي ترين مرتبه متناسب با ظرفيت انسان است ديگر در آن قيد 

ضور هم باشد نشده است که اگر دسترسي بوحي نداشته باشيد، اگر دسترسي هم داشته باشيم و يا زمان ح

همينطور است حضرت امام قدس سره وقتي صحبت مي کردند هر کسي به ميزان ادراك خودش مي فهميد 

يا فرضاً اگر امام معصوم)ع( هم باشند که قدرت تصرف در ظرفيتها هم دارند آيا به ميزان در همه تصرف مي 

ارد، سموات و ارض دارد در داخل انسانها کند؟ يا اينكه نه، اگر نظام و سيستم و مجموعه است باال و پائين د

ايمان متوسط فرض مي شود، اگر اين اختالفات فرض دارد تصرفات هم  –هم ايمان باالتر ايمان ضعيفتر 

مختلف است هيچوقت نمي آيند زيادتر از ظرفيت کسي باو عطا کنند تا ديوانه بشود ممكن است، انسانها در 

ادراکمان هم نميرسد که اگر همه  –ه اي را خيلي دوست ميداريم و محبت به افراد چنين کاري کنيم، بچ

چيز به او خو رانديم مريض مي شود بروز به او بخورانيم اين بچه مريض تر مي شود و مي ميرد. يك وقت 

يك نفر به يك نفر ديگر رسيد و خيلي ادب کرد يك شخص اخالقي او را ديد و پرسيد چرا اينقدر او را توضع 

فت تواضع محترم است و من از باب تواضع دست او را بوسيدم. گفت اينگونه نيست تو با اينكارت او کردي، گ

را ضايع کردي زيرا با آن شخصيتي که نسبت بتو قائل است و تو اينگونه تواضع مي کني او ضايع مي شود 

و براي خداوند واقع مي  اين فرد بايد قبل از اينكار به اين رشد رسيده باشد که در خود تواضع چيزي نيست

شود نه براي تو اگر دچار غفلت شد و خيال کرد که اين تواضع براي او واقع ميشود اين تواضع اثر تملق را 

مي گذارد ولو اينكه تو ذره اي قصد تملق را نداشته باشي، تو که دست او را مي بوسي که تملق نيست و براي 

واضع نمي تواند آنرا التفات کند و يك ادراك ديگري دارد، خداست اما او در شرائطي است که از اين ت

اينمطلب او را ضايع مي کند )بجاي اينكه او را رشد دهد( و شرعاً هم براي تو اينكار خوب نيست اگر مي 

خواهي باو محبت کني و او را رشد دهي و اينكارت براي خداست در اينجا وظيفه چنين کاري را نداري بلكه 

د بسنجي که آن فرد در چه وضعيت و ظرفيتي است و بايد چگونه باو برخورد کني، که انسان گاهي ابتدائاً باي

بذهنش ميرسد که محبت بي مورد باندازه اي بر فرد مورد محبت ظلم است که باندازه تجاوز و ظلم علني 
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ظلم آشكار نيست ديگري است نهايت اينكه آن ظلم آشكار است و مردم هم به شما اعتراض مي کنند اما آن 

و شما را مدح هم مي کنند و نفس هم اگر نفس غليظي باشد دومي را بر اولي رحجان ميدهد فرعونيت با 

جمال را نفس بهتر مي پسندد تا فرعونيت کريه را در اينجا بهتر است چند جمله بحث اخالقي پيرامون بذل 

 .جهد در حد وسع در فرهنگستان را هم کمي براي شما توضيح دهم

خالصه بحث اخالقي: ضرورت تطرق احتماالت در بحث و بذل جهد در اينراه تفكر در اسالم و قرآن همان 

 تفكر در اقامه نظام واليت است و افضل تفكرات است و خود اين امر از افضل امور است.

 شرط در تفكر در اقامه نظام واليت خلوص و دلخوش نشدن به همين تفكر است.

راي خدا نباشد بسختي مي شكند وقتي صالبت نفس شكست اين قدرت استظهار مي استظهار اگر جز ب

 شكند اگر شكست در ترديد مي ماند، وارد بر خداي متعال مي شود در حال شك و ريب.

 مسئله تجسم اعمال در قيامت.

 دلخوشي به ابداع احتماالت در نهايت به شك و ريب مي انجامد.

 اشد( زمينه براي جرم بزرگتر مي شود.گاهي حساسيت کار )اگر ايمان نب

 وسوسه شيطان فرهنگستانيها هم خود فرهنگستاني است.

ديگران در قيامت سربلندند چون تكليف ساختن تئوري و مدل اسالمي را نداشتند اما شما بدليل اينكه 

 يگري است.حجت اينكار برايتان تمام شده اگر سعي در اينكار نداشته باشيد در قيامت وضعتان بگونه د

 نظر حضرت آيه ا... خامنه اي در مورد فرهنگستان و ضرورت تئوري براي جامعه اسالمي؟

 آيا وظيفه ما نشر مطالب فرهنگستان با کار سياسي است يا تكميل تئوري و مدل نظامي اسالمي؟

حبتي بنابراين روش مدل سازي متناسب با ظرفيت ادراکي است روي همين يك قسمت اول اگر برادران ص

دارند بفرمايند و تا بعد از درست شدن مدل نگويند که اين قسمت مدل بايد از وحي بيايد، آيا به اين 

معناست که بر ما وحي مي شود و فطرتمان بگونه اي است که هيچ خطا پذير نيست، روش نمي خواهد، 
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دون اهتمام حاصل روش در فهم متناسب با ظرفيت است روش الزم نداشت باشد و بدون روش و نظم و ب

 شود.

برادر سليمي: اينكه روش مدل سازي متناسب با ظرفيت ادراکي بشر است و بصورت کلي ما از اينمطلب 

گريزي نداريم که از طريق ديگري غير از فهم و ادراك خودمان عمل کنمي و اين مسلم است اما صحبتي که 

کنيم همه بايد براساس عقل عمل کنيم؟  مطرح است اينستكه ما تا آخرين قسمت روش که بخواهيم حرکت

يك موضع گفته مي شود که مثالً ما قدم اولي را بوسيله عقل بر ميداريم و بعد بوسيله آنچه را که از نقل 

بدست آورده ايم قدم بعدي را بر ميداريم ولي يك موقع است که مي گوئيم روش را بوسيله عقل تكميل 

 يم و بعد به آن عمل مي کنيم.کرده و بعد يك جا به سراغ نقل ميرو

حجت االسالم و المسلمين حسيني: بذهن ما اينگونه ميرسد که اينها موضوعاً بايد تفكيك شوند. هر چند در 

نهايت ترکيب مي شوند، در نظام تعاريف که ميآئيد ]تعاريفتان يك تعاريف مرکبي است ولي موضوعاً تك تك 

ا به االختالف را نبينيد و هم را در مابه االشتراك ببينيد موفق نمي جدا مي شود و اگر نتوانيد جدا کنيد و م

شويد لذا بايد موضوعاً در عين حاليكه در پايان )تعاريف بدست آمده( هم نقل را در آن موثر ببينيد و هم 

وجدان و هم عقل و هم حس اثر  داشته است،[ اگر موضوع جزء التزامات کلي باشد هم در آن وجدان و هم 

ل و هم نقل و يا اگر برنامه براي عينيت است در تعاريف نسبت به عينيت هم تجربه و هم عقل و هم عق

 وجدان و هم آنچه از نقل رسيده در آن موثر باشد.

در تعاريف اوليه اي که داريد ميگوئيد قدم اول را با عقل بر ميداريم. البته در اينجا عقل را بكار نبرديم بلكه 

ستفاده کرديم زيرا درك اعم است از ادراك وجداني و ايمان، ادراك سنجش و ادراك بجاي آن از درك ا

چه درك ذهني چه درك حسي و چه درك قلبي(.[ در اينصورت قدم اول را که )درك بمعني االعم      حسي. ]

نيست ميخواهيد برداريد و بشناسيد خود قدم اول را بدون روش نميتوان برداشت چرا که درك مصون از خطا 

و لذا بايد در خود قدم اول، نهايت اهتمام داشته باشيم. حال چه آنچه پايه وجدان باشد و حس و سنجش به 

تبع آن يقين گردد و چه غير آن، کاري به آن نداريم و در هر حال يك مدل نهايي يا يك روش نهايي الزم 
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مالحظه مي کنيد ولو اينكه سه تا  داريم چرا که بهر حال شما با فلسفه روشتان است که يك چيزهايي را

قانون )مثل زمان، مكان و جهت( و يا فرضاً چهار قانون )فرضاً نه اتصال است نه انفصال نه ما به االشتراك 

تنهاست نه ما به االختالف تنها و ...( باشد، قوانين اوليه که سخنتان را هماهنگ ميكند مطرح است )اعم از 

ش اصل باشد يا حس که موضع بحثمان نيست( و بصورت کلي ميگوئيم که اينكه فطرت اصل باشد يا سنج

روش در نهايي ترين مرتبه متناسب با ظرفيت است. البته امكان افاضه ظرفيت هست، کما اينكه در همه امور 

ديگر نيظ افاضه مطرح است، ديدن چشم، شنيدن گوش، عقل، وجدان و ... همگي افاضه اوست ولي اختيار 

ر تعريفي که نسبت بآن داشته باشيد( به يك نسبتي در چگونه ديدن، چگونه شنيدن، چگونه شما )با ه

فهميدن، چگونه وجدان کردن و چگونه ادراك کردن اثر ميگذارد. لذا اگر اختيار بطرف بندگي و خضوع باشد 

ستش در رتبه ظرفيت شما اسالمي کار ميكند. ]پس معني اسالمي در نهايي ترين مرتبه عبارت ميشود از پر

اجمال[ و اين پرستش هم قطعاً با پرستش کافر فرق دارد چرا که او بصورت حيواني است که خدا را مي 

پرستد. او مثل خوك خدا را مي پرستد و حتي بدتر از خوك يا مثل سگ و هزار بار بدتر از سگ. مثل 

 –آنها در حال پرستش خداست  حيوانات سبع و بدترين آنها پرستش ميكند. يا مثل گزندگان و پست ترين

در حاليكه شما انشا ا... تعالي و باذن ا... ، ملكوتي، خدا را مي پرستيد و لوجه ا... حرکت مي کنيد و اين امر 

در نهايي ترين مدلتان اثر ميگذارد و عشق به مقصد عشق به معبود، عشق به خداي متعال و عشق به 

يل ميدهد، و در حقيقت حول آن است که شما روش، معصومين)ع( جوهرة اصلي حرکت شما را تشك

[لذا اگر به روش کفار ناهماهنگ ميگوئيد، معنايش اينست که  هماهنگ، ناهماهنگ و غيره را مطرح مي کنيد 

هماهنگ با پرستش خدا و تسليم بودن نيست و عشق نسبت به مولي را ندارد يعني سنجش آنها سنجش 

 مادي است.

اساس يك چنين چيزي، يك دسته بندي پيدا شد و حاصلي و تعاريفي را نتيجه داد، حال بعد از آن اگر بر

شما ميآئيد، براساس اين تعاريف سراغ اخبار و آيات و روايات ميرويد و ميگوئيد اين علم اصول است و 

ين براساس همان قاعده اي که در ارتكازومفا همه کشف کرده ايد ميگوئيد اين مطلق است، اين مقيد است ا
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شروط است، اين معلق به شرط است، آن منطوق است، آن امر است، آن نهي است و ... لذا ميتوانيم راعي و 

 فتوي بد هم و امري را که استنباط کرده ام به خداي متعال نسبت بدهم که مقيد چنين است.

پس اولين آن را با علم اصول ميگوئيد، با قواعدي عقلي ميتوانيد سراغ آيات و روايات برويد و بدون اينكه اين 

تعاريف را بدست آورده باشيد نميتوانيد علم اصول را هم اگر شما مجموعه نگر باشيد يك جور ميشود و اگر 

ار يك چيزي برايتان يقيني بود، وجداني مجموعه نگر نباشيد يك جور ديگر ميشود. يعني اگر شما از اول ک

بود و يك اصول اعتقاداتي را در آن ترديد نداشتيد )که فرضاً خدايي هست، عدل و ظلمي مطرح است امور 

اجتماعيي است، عدل و ظلم اجتماعيي است، راه سعادت را خدا بايد نشان دهد تا تكليف موضوعيت يابد و 

چنين اصول اعتقاداتي حاکم بود حد اوليه شما بايد سازگار با زمينه رشد بندگي حاصل شود، اگر يك 

مجموعه باشد و امكان ندارد که شما خالي الذهن حرکت کنيد چرا که شما بهر حال، مجموعه اي يا غير 

مجموعه اي و بگونه اي خاصي سراغ کلمات ميرويد )در نهايي ترين رتبه( يعني گاهي است که ميگوئيد که 

ناب ناپذير عالم در مسائله عدل و ظلم است و نظام مجموعه اي است که بهم مرتبطند که يكي از اصول اجت

اوليه معناي ترکب را بياوريد، بعد ميگوئيد نظام بطرف خاصي است و در آن  –ضرورتاً بايد در همين حد 

نظام براي بردن  جهت است که سرپرستي ميشود و لذا بايد در حد اوليه تان تعلق را بياوريد. بعد ميگوئيد که

به يك سمتي و يك سرپرستي خاصي را الزم دارد که بايد در حد اوليه تان غير از ترکب و تعلق سرپرستي و 

واليت را هم بياوريد، يعني در موضوع ترکيب بايد تعلق و واليت بيايد، پس موضوع اوليه تان يك چيز نيست 

را روي هم ترکيب کرده و آنرا يك اصل قرار داده ام  زيرا ميگوئيد من نسبت بين مجموعه و تعلق و سرپرستي

و به تبع آن است که چيزهاي ديگر را ميشناسم يعني يك مدل يا يك مجموعه کوچك عقلي و براساس آن 

ساخته ايد، اما گاهي است که ميگوئيد من کاري ندارم که نظام در بيايد يا در نيايد، کاري ندارم به اينكه 

ا بد که در اينصورت اگر حد اوليه تان را يك چيزي مجرد از تعلق سرپرستي و عدل و ظلم خوب است ي

ترکب گذاشتيد، معنايش اينست که يا مرکب را نميتوانيد به شكل وحدت ترکيبي ببينيد و يا )بفرض محال 

اي هم( اگر شكل وحدت ترکيبي ببينيد، زمان و مكان را نميتوانيد براي آن مالحظه کنيد و سير و حرکتي بر
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آن نميتوانيد قائل شويد و لوازم همين حد اوليه در نهايي ترين رتبه را در همه جا مي بينيد و لذا اگر لوازم 

همان را ديديد و مدلي گرديد و تعاريف خاصي را نتيجه داد، آنوقت طبيعي است که نميتوانيد درباره زمان و 

 ت برويد.مكان و واليت نظر نداشته باشيد و سپس سراغ آيات و روايا

بنابراين آن ظرفيتي را که فرموديد، در عمل، در شكل ظرفيت مدل اوليه تان است که ظهور پيدا مي کند، 

ظرفيت ادراکي مساوي است با ظرفيت روش و مدل اوليه و نميتوان گفت که ما ظرفيت را قبول داريم ولي 

ش اوليه را هم قبول داريم ولي تعاريفش روش آن را قبول نداريم يا بگوئيد ظرفيت را قبول داريم، مدل و رو

را قبول نداريم، زيرا با چنين روشي نميتوان سراغ آيات و روايات رفت چرا که وقتي سراغ آيات و روايات 

ميرويد، بدون تعريف نمي رويد و خيال مي کنيد که بدون تعريف اينكار را انجام ميدهيد، کما اينكه فقهاي 

مات وحي نمي روند. آنها هم از امر، نهي، وصف، شرط، مفهوم، مطلق، مقيد و حوزه هم بدون تعريف سراغ کل

 غيره تعاريف خاصي را در نظر دارند و سپس سراغ کلمات ميروند.

برادر سليمي: رشد ظرفيت حول يك محوري است که بسته به اينكه آن محور چه باشد فرق ميكند، يعني 

ر است که اگر حول اين محور خاص باشد و رشد کند فرضاً يك موقع است که ما ميگوئيم ظرفيت اين مقدا

 وحي را اصل قرار دهد...

حجت االسالم و المسلمين حسيني: محور پرستش است و نه وحي، در رتبة قبل از وحي خالقي است که 

وحي را فرستاده است، وحي ميخواهد طريق پرستش را بگويد و نه خود پرستش را، لذا محور در رتبة اوليه 

ايد پرستش باشد. و در مرتبه اول است که شما يك جايگاهي براي مرتبه ثاني مشخص ميكند، کما اينكه در ب

مدلتان ميگوئيد: آنچه را که از وحي ميآيد در منزلتي بگذار که اثرش حاکم بر همه سنجش هاست چرا که 

لت وحي عقلي تمام ميخواهيد خداپرستي کنيد و در طريق خداپرستي وحي مقدم بر همه است، پس منز

ميشود و منزلت وحي را عقلي يا متناسب با ظرفيت تمام کردن غير از اين است که خود منزلت را هم از خود 

وحي سئوال کنيم که جايگاهش کجاست، چونكه اگر بخواهيد از خود وحي سئوال کنيد که آيا منزلت تو 
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شيد و اينكه قبل از آن مطلقاً چيزي را نداشه کجاست؟ معنايش اينست که قبل از آن شما چيزي را نداشته با

 باشيم ممكن نيست.

برادر سليمي: در مباحث قبلي که داشتيم در علم اصول، طبق اصول عقلي مي گفتيم که خبر حجت دارد و 

انكار آن به نفي جامعه مي انجامد )س: و خود اين را عقلي مي گفتيم( و خبر متواتر را هم عقالً تصديق 

براساس همين خبر متواتر قرآن و بسياري از احاديث متواتر تصديق ميشد )س: در اصل طريقش ميكرديم و 

بود که همة اينها را مي گفتيم ولي در داللتش چطور؟( در داللت آن هم همينطور که يك اصول عقلي بايد 

صول عقلي کلي ما بصورت کلي باشد )س: که جايگاه اينها را معين کند( آنوقت بعد گفتيم که بوسيله همين ا

يك اخباري بدست ميآوريم که فرضاً معصومين فرمودند صدق العادل و يا از آيات کريمه قرآن اينطور 

استفاده ميشود که هر اخباري را که افراد عادل بگويند ولو متواتر نباشد مورد وثوق است، همين باعث ميشود 

کساني عادل بوده اند و اخباري که آورده اند درست  که ما فرضاً سراغ علم رجال و درايه برويم و ببينيم چه

است يا نه و لذا اگر چنين چيزي ما نداشتيم که مثالً صدق العادل يا ان جائكم فاسق ينبئا فتبينوا... ديگر 

علم رجال و تحقيق در مورد افراد عالدل الزم نبود و قضيه به همان خبر متواتر ختم ميشد حال آيا شما مورد 

نست که ما ميگوئيم يك اصول عقلي و يك مجموعه اي داريم که بوسيله آن ادراکات بدست نظرتان اي

 ميآوريم و اين ادراکات پايه تبيين همين مطالب ميشود؟

حجت االسالم و المسلمين حسيني: خود همين را در چند رتبه انجام ميدهيم، در يك رتبه ميگوئيم: االن 

ك اجتهاد جديدي را آغاز کردن، االن وقتش نيست بلكه تنها کار يك اصولي جديد را پي افكندن و ي

ميتوانيم يك دسته بندي عقلي از تعاريفي که داريم بكنيم و جايگاهي که عقالً با يك فلسفه اي( و در يك 

جدولي معين شده و ميگوئيم اين جايگاه حاکم بر مجموعه است، در اين به همان مقداري که از کلمات فقهاء 

قيون و غيره داريم، اکتفا مي کنيم، پس جدول اوليه عقلي است )البته عقلي که نه، بلكه متناسب با عرفا، اخال

ظرفيت است که به نظر ما ميآيد، از وجدان، عقل و حس در آن استفاده ميشود و حول محور پرستش خدا 

مفصل براساس  هم هست( در رتبه بعد و پس از اين جدول حال آيا الزم است که دنبال يك بحث اصولي
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نظام نگري و ديد مجموعه نگري و تنظيم نظام و براي بدست آوردن معارف جديدي برويم؟ طبيعي است که 

االن وقت اينكار نيست و بايد از همان مطالبي که در حوزه داريم، در آن جدول قرار داده و استفاده کنيم و 

کنيم، قطعاً زمين تا آسمان با اينكه يك مدلي با خود اينكه معارف را در اين مدل بريزيم و براساس آن کار 

يك خصوصياتي که در آن چيزهايي قرار داده اند )مثل مدل کنز که در آن بازار پول، بازار کاال، بازار سرمايه 

بازار کار مطرح شده و آنها را هم حسي و تجربي بدست ميآورد و سپس برنامه اش را بر مبناي آن ميريزد( 

که در امثال مدل کنز روشي که در مدل او در مدل سازي حاکم است متد علوم موجود است فرق دارد، چرا 

يعني روش حسي يا حس و عقل و در نتيجه استغناي از خدا و پرستش دنياست، و لذا وقتي ما مبتالي بين 

ر جهت اين دو امر هستيم يعني از طرفي با متد علوم روبروئيم که اوالً عقل متكي به حس  اموري را د

پرستش دنيا ميگويد )در جايي که ميگويد هدف من از کارم به حداکثر رساندن رفاه مادي بشر است( يعني 

ابتهاج به دنيا را اصل اولية خودش قرار ميدهد )و طبعاً اين حد اوليه با ما هماهنگ و جهتي خالف آنچه که 

دلي را درست کرده است که آن مدل هم ما در نظر داريم معرفي ميكند( و ثانياً، براساس چنين روشي، م

سرمايه کار، ابزار و کاال بصورت چهار بازار ديده ميشود )و اين قسمت آن نيز اصالً با آنچه در نظر ماست جور 

در نمي آيد چرا که در اين اصالً نه وحي، نه اخالق، نه دين و نه چيز ديگري به چشم نميخورد( ثالثاً، با اين 

يند و جمع بندي کرده و سپس راهنمايي و راه حل ارائه ميدهند که چه کارهايي بايد مدل سراغ عينيت ميآ

کرد و برنامه اي تنظيم ميكنند، وقتي برنامه اش تكميل شد ميگويد: بيائيد از آن چيزهايي که مردم بآن 

ز بت پرستي آتش مثالً اگر در ميان هنديان باشيد ا  معتقد هستند، در بكار گرفتن برنامة تان استفاده کنيد،

پرستي، گاو پرستي و سنن و آدابي که آنان دارند، آغاز کنيد ولي به آنها ختم نكنيد بلكه به اينكه مذهبشان 

و سنن اجتماعي، حاالت روحي، نهادهاي اجتماعي آنها حل شود ختم کنيد، يعني در طوالني مدت اينها 

زش دهد و ارزش را در شكل خاص غربي معنا عوض شوند آنهم بگونه اي عوض شوند که جامعه به چيزي ار

کند و بعارتي دنيا پرستي مدرن و بت پرستي مدرن را جايگزين بت پرستي قبلي بكند بطوري که کل دنيا را 

بصورت يك بت بكند و در مجموعه اينها يك حرکتهايي هم بين فرد و جمع حاصل شود که مرتباً مطلب 
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ميان ايرانيان و مسلمانان باشد ميگويد چون اينها نسبت به دنيشان عالقه  فوق را دائم التزايد کند. ولي اگر در

شان بگرديد و کاري کنيد که برنامه طبق رساله باشد اين را آدم  دارد، براي پياده شدن اين برنامه در رسالة

 مغرض ممكن است بگويد، اما کسي هم که مغرض نباشد، از اسالمي کردن برنامه، جز همين، چيزي درك

 نمي کند.

بنابراين مدل نقلي محض نيست، دراير مدار بين اينست که در روش مدل سازي، اين ظرفيتها را داشته 

باشيم و اول برويم مدل استنباط از احكام را بصورت مجموعه اي )که مدل اقامه احكام ميشود( را پيدا کنيم، 

ط بپردازيم که در اينصورت مسائله زمان يعني روشي و منطقي براي اين مطلب پيدا کنيم و سپس به استنبا

و مكان خيلي ساد تر ميشود، چرا که اگر چه در حالت فعلي و بعد از دست يابي به جدول فوق در هر دو 

حالت احكام کلي است اما تفاوت زيادي دارند، زيرا در جايي که االن هستيم، باب تزاحم را در موارد استثنايي 

اند يعني فقها ما گفته اند:  اگر کسي ميخواهد نماز بخواند و بچه دارد غرق فرض فرموده و حكمش را داده 

ميشود چه کنيم ولي در مورد مبتال به نظام در کليات، فتوايي بر تزاحمش ديده نميشود، مثالً اگر فروش 

عتي نفت با فروش مس مزاحم شد يا بستن سد يا دانشگاه زدن تزاحم داشتند، يا االن اگر کشت کردن با صن

که مربوط به کشت است تزاحم داشتند يا در مورد اين قرار داد با فالن قرار داد، يا اصالً قرار داد ببنديم يا از 

بازارهاي آزاد و با نرخ دو برابر استفاده کنيم و يا اينكه آيا اصوالً ميتوانيم با کفار قرار داد ببنديم يا اينكه قرار 

ميدهد؟ آيا در رشد مسلمين جنگ با کفار اصل است يا صلح با آنها؟  داد معناي سبيل کفار بر مسلمين را

حكمي در مورد اينها نيست )حتي بعضي از بزرگان از فضال را هم مي بينيم که درحال بحث و نوشتن اين 

 مطلب هستند که اينكه چهره اسالم چهره جنگي طرح شده امري بدي است.

)يعني اينكه اينگونه امور را بايد بصورت اجتهادي سنجيد( در خود  بنابراين چيزي را که ما در اينجا ميگوئيم

حوزه نه تنها روي کل معارف کار اجتهادي نمي کنند، حتي روي اهم مطالب آن هم بحث تزاحم را مطرح 

نكرده اند که الاقل بگويند: استراتژي نظام اسالمي مثالً جنگ است يا صلح؟ و براساس اين محور هماهنگ 

تهاي دراز مدت چه سياستهايي را بايد گذاشت ]استراتژي در نظر ما محور هماهنگ سازي سازي سياس
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سياستهاي دراز مدت است[ و ]بعبارت فلسفي استراتژي عبارتست از محور جريان تبديل[ و سپس بگويند 

لو جنگ شود چه چيزي را بر اين اساس تزاحمش را ديد و گفت نبايد باشد يا بايد باشد )مثالً بلغ و ما بلغ و

يا اينكه به فالن جا که رسيد بايد چنين و چنان کرد( بهر حال در حوزه ما االن چنين چيزي را در اختيار 

نداريم و درعين حال هم کاري وسيع است و با يك سال و دو سال به نتيجه نميرسد لذاست که ما مجبوريم 

ل را درست مي کنيم و سپس در آن جدول، قدم دوم را اصل قرار دهيم، يعني اينطور ميگوئيم که ما جدو

اند ميدهيم. البته بايد توجه  جايگاه اعظم را به آن چيزي که فقهاء و عرفا و اخالقيون از وحي استنباط کرده

کرد که اين بمعناي اين نيست که در جدول خانه باالتر را به وحي اختصاص دهيم، چرا که دستتان به وحي 

ا به مستنبطات از کلمات داده ايد، آنهم نه يك استنباطهايي که در موضع خودش نميرسد بلكه خانه باالتر ز

در ارتباط با نظام سازي کامل باشد و کمال نسبي داشته باشد. بنابراين نميتوان گفت خانه اول وحي را قرار 

وش سراغ ميدهيم زيرا اگر وحي را در اختيار داشتيم ديگر طرح خانه اول موضوعيت نداشت بلكه براساس ر

وحي ميرفتيم وهر چه که فهميديم و هر دسته بندي را نتيجه داد عمل مي کنيم يعني در اينصورت تنها 

دسته بندي ريشه اي آن است که متناسب با ظرفيت ادراکي ماست ولي بقيه اش را استنباط مي کنيم تا به 

ي باشد اما در وضعيت فعلي نه تنها آنجايي برسيم که نياز به ديدن لوازم عقلي، لوازم تجربي يا لوازم حس

دست ما به وحي نميرسد، حتي دستمان به يك استنباطهاي مجموعه اي که متناسب با هدايت نظام هم 

باشد از وحي نميرسيم و صرفاً دستمان به يك استنباطهايي )از وحي( ميرسد که متناسب با مجموعه سازي 

يم )حتي از کلمات مبارك وحي( و اال اگر ما يك مدلي نيست و ما خودمان ميخواهيم از آن مجموعه بساز

داشتيم که در عرفان طبقه بندي سير مرحل و تبديل و زمان و مكان و در نهايت معني ابزار نسخه دادن و 

تهذيب را در عرفان داشتيم، خيلي خوب بود، و حال آنكه ما االن نسخه فردي هم نداريم چه برسد به نسخه 

 اجتماعي.

ما در پي آنيم که يك استنباطهايي را که مجموعه اي نيستند و فقط يك اوليتي نسبي دارند، بر بنابراين 

جدولمان حاکم کنيم و بر اينكار هم مجبوريم چرا که جدولي بهتر از اين را در حوزه نداريم و استنباط عرفاء 
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بر، تسليم، رضا و ... ولي در هم اصوالً مجموعه اي نيست تا تناسبات در آن مطرح باشد، مثالً نوشته اند ص

اينكه اينها در جريان تبديل چه هستند و غيره مطلب ديده نميشودکما اينكه ما هم وقتي هم مباحث را کنار 

گذاشته و به سراغ کتب آقايان رفتيم، چيزي پيدا نكرديم و قطعاً وجود ندارد، چرا که اگر وجود داشت 

 مسئولين اجرا مي کردند.

شرايط ذهني، روحي و عيني که هستيم بايد حرف بزنيم و در عالمي که هستيم علماي اخالق بنابراين ما در 

کتاب نوشته اند، تحمل هم کرده اند، زحمت هم کشيده اند ولي اصالً از زوايه نظام سازي ننوشته اند، از زاويه 

ه ديگر آورده و تست و تست و کنتزل مريض و نسخه دادن و مأموريت براي اينكه فرد را از يك رتبه به رتب

کنترل نمايند، نداشته اند، بهر حال نه در دراويش نه در حكما، نه در فالسفه، نه در فقهاء، در هيچكدام 

اداراك مجموعه اي و حكومتي نبوده است حال اينكه االن چطور شده که اين ادراك پيدا شده، بحث ديگري 

 است.

وجود دارد، براساس ساختن مدل نبوده است و در نتيجه بنابراين تنظيماتي که در کتب موجود حوزوي 

مالحظه لوازم عقلي آن را ديدن هم مشكل است، چرا که معلوم نيست آنرا از چه بابي ديده تا لوازم عقلي آن 

کما اينكه  –راديد، تنازل مطلب اينست که همگي به سراغ دست يابي به لوازم عقلي آنچه فرموده اند برويم 

و سعي هم بكنيم و مسلم است که باز هم، چيزي پيدا نميشود چرا که از اول کار  -نكار را کرديميكي دوبار اي

پيداست که چنين چيزي پيدا نميشود زيرا اگر بود، قطعاً يك نفر از فقهاء خيلي ساده تر ميتوانست آن را 

که در فلسفه مال صدرا  حل کند. کما اينكه در جايي که کار کرده اند مثالً يك مسائله فلسفي پيچيده اي

ساعت  21باشد را طرح کنيم و بگوئيم مشكل نظام درگرو حل اين مسائله فلسفي است. مطمئناً در عرض 

حكماي حوزه فوراً جواب ميدهند حتي از شب تا صبح نمي خوابند و راه حل مطلب را ارائه ميدهند، بنابراين 

ارند، قطعاً از حرفهايي هم که زده اند، چيزي در اين اگر مالحظه مي کنيم که از مدل ادارة جامعه غفلت د

وادي در نمي آيد و از خود اخبار و روايات و آيات هم که بسادگي نمي توان به چنين چيزي رسيد و زمان 

 طوالني و قدرت استنباط خاص خود را الزم دارد.
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آيا ما بايد تمام آن با توجه به  بنابراين فلسفه روش از اصلي ترين مباحث است و اين امر قابل دقتي است که

ظرفيت ادراکيمان بدست آوريم و متناسب با خصلتهايي که براي آن تعريف کرده و به آن يقين داريم پر 

کنيم؟ مثالً اگر خانه جهت را از هر چيزي )مثل عقل، تجربه يا استنباطهاي فقهاء يا حكما( پر کرديم، بقيه 

ريف همين است که حاکم ميشود و بهمين دليل بايد در اول بحث، جدول حول آن خانه مي چرخد و در تعا

 تكليف آن روشن شود که آيا اسالمي بودن در وضعيت ادراکات فعلي اين مشود يا نه؟

برادر معلمي: وقتي بحث از نقلي محض ميشود، يك صحبت در مورد اينستكه کسي فكر کند که ما ميتوانيم 

اين دست يابي از کانال ادراك و شناخت ما بگذرد، چنين فرضي قابليت به نقل دست پيدا کنيم بدون اينكه 

دفاع را ندارد و براي غير معصوم بدست آوردن نقل حتماً از کانال شناخت و ادراك ميگذرد، پس به اين فرض 

کاري نداريم. صحبت دوم اينست که اگر براي بدست آوردن استنباط از کتاب و سنت )کلمات وحي( عقل 

در اين مسير قرار ميدهد، يك ابزاري الزم دارد و آن ابزار و قواعد و قوانين هم بايد يك هماهنگي و خود را 

 نظم و انتظامي داشته باشند و اين همان الگويي است که با آن از کتاب و سنت استنباط ميشود.

 بحث ديگر اينست که آيا الگوي فوق عقلي است يا وجداني يا حسي؟

لمين حسيني: يعني اگر در خدمت وحي بودن ابزار و الگو ميخواهد الگوي فوق آن ابزار حجت االسالم و المس

 است؟

دستگاهي خاص الزم  –برادر معلمي: بحث از اينستكه استنباط از کلمات وحي )و نه در خدمت وحي بودن( 

 دارد.

يا عقلي( از کتاب صحبت سوم هم اين است که بگوئيم، عليفرض اينكه با دستگاهي خاص )چه تجربي، نقلي 

و سنت استنباطي خاص نموديم مثل همان چيزي که تحت عنوان علم اصول فقها دارند و ميگويند علم 

اصول عقلي است )و لو اينكه بعضي از قواعد آنرا نقل ميدانند( و بوسيله آن اموري را از وحي استنباط کرده 

يعني وقتي ميگوئيم آيا مدل )که براي برنامه  اند، آنچه که مورد بحث ماست موضعش بعد از اين مطلب است،

ريزي عيني و فعاليتهاي عيني الزم داريم( نقلي محض است يا نه؟ در قسمت اخير است که مطرح ميباشد و 
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بدان معناست که آيا آنچيزي که بوسيله عقل از کتاب و سنت استنباط ميشود، کفايت ميكند تا اينكه هر 

يكي از آن امور مستنبط بكنيم يا نه؟ در هر حال اگر يك چنين چيزي  کاري را که ما ميكنيم، مصداق

بدست آيد و فقيهي، عارفي و يا هر کس ديگري آنرا تحويل دهد، ما طبق آن عمل ميكنيم و قطعاً امر 

بسيارخوبي هم هست ولي در شرايط فعلي )که بهر علت چنين چيزي موجود نيست( بايد اموري را عقالً يا از 

از هر جاي ديگر بآن اضافه نمود تا بوسيله آن بتوان عمل نمود و درعمل هم به چيزي برخورد نكنيم  تجربه يا

اال اينكه تكليفمان را نسبت بآن بدانيم يعني مصداق يكي از امور باشد، بنابراين در جايي که عقلي محض يا 

آن هم مباحث مهمي است  نقلي محض مطرح ميشود، بيشتر معطوف به موضع فوق است و لو اينكه در غير

ولي موضع فعلي بحث ما نيست که فرضاً بگوئيم استنباط از کتاب و سنت، منطقي را که الزم دارد، عقلي 

 است يا نقلي يا بگونه اي ديگر کاري بآن نداريم.

بعبارت ديگر موضع بحث فعلي ما اينست که آيا فقط استنباطات از کتاب و سنت براي برنامه ريزي کافي 

و ما در برنامه ريزي فقط مصاديق آن استنباطات را پيدا مي کنيم؟ قطعاً اين حالت امر مطلوبي است و  است

اگر روزي هم بدست آيد، همان است که ما بدنبال آن در نهايت هستيم ولي آيا االن چنين چيزي را در 

رده اند و يا استنباط مي دست داريم يا نه؟ اگر نه، بحث دوم اينست که آنچه را که از کلمات استنباط ک

کنيم، در يك جاي خاصي قرار داده و يك چيزهاي ديگري بآن اضافه ميكنيم و در اينصورت در رتبة نهايي 

ما داريم يك کافر عقلي انجام ميدهيم فرضاً ميگوئيم: اگر چنين کنيم، وحي اصل قرار گرفته و تجربه تابع آن 

 قرار ميگيرد.

ني: در همينجا يك سئوال مطرح است که: اگر فرضاً، چهار عدد از اين اصول حجت االسالم و المسلمين حسي

همراه با تناسبات مجموعه اي آن در مستنبطات فقهاء وجود داشته باشد، آيا ميتوان بقيه را به لوازم اينها 

 برگرداند يا نه؟

ه چيزها يا مصاديق اين برادر معلمي: وقتي گفته ميشود چهار مطلب همراه با ارتباطاتش بدست ميآيد. بقي

چهار امر و ارتباطات آنها هستند يا لوازم جبريه آنند که در هر يك از اين دو حالت، اين چهار مطلب، حكم 
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همان الگوي مطلوبي که بدنبال آن هستيم را پيدا ميكنند و بر محور آن عمل مي کنيم. اما اگر چنين چيزي 

طاتش، فرض بر اين باشد که امور ديگري و يا حداقل يك امر پيدا نشد و بفرض طرح چهار امر فوق و ارتبا

که حتي اگر خودش هم استنباط شده باشد ربطش معلوم نباشد )ولو اينكه اينها فروض  –ديگري هم هست 

غلطي است( در اينصورت همينكه ميخواهيم اين يك امر را به آن چهار تا ربط دهيم، در درون يك دستگاهي 

و نقطة شروعي بحث ما هم از اين به بعد است و نه اينكه استنباط از کتاب و سنت نياز است که ربط ميدهيم 

به قانون دارد يا نه و يا قانون و مدل آن عقلي است يا نقلي بلكه بحث، صرفاً بحث اخير است که آيا آنچه که 

اختيار ماست، براي عمل از وحي استنباط شده است )با هر دستگاه عقلي يا نقلي بهر طريقي ديگر( و االن در 

و برنامه ريزي کفايت ميكند که هر عمل ما يا مصاديق يكي از آن مستنبطات باشد و يا لوازم جبريه آن باشد 

بگونه اي که غير از اين عمل را نپوشاند که فرضاً امور مختلفي را نتيجه دهد و تكليف ما را هم روشن نكند 

 که اين عمل بهتر است يا آن ديگري.

االسالم و المسلمين حسيني: پس بفرمايش شما بحث در اينست که يا بدون روش عقلي ميتوان مدل حجت 

را ساخت که فرضاً بگوئيم )فقها يا حكما يا عرفا يا هر طايفه از سابقين در امر مذهب( اين چند مطلب را در 

ميشود و يا اينكه اين امر اختيار داريم که يا همه مدل است و يا اگر چيزي هم کم دارد بدون روش تعيين 

روشي الزم دارد. اگر روشي الزم دارد معنايش اينست که بايد تفسير تمام آن ارتباطات را هم براساس اين 

 روش بتوانيد بدهيد.

برادر معلمي: لذا بحث در بكارگيري و عمل کردن و يا تحقق بخشيدن استنباطاتي که در اختيار داريم لذا 

جوري باشد که يك مدلي بدهد که عمل همه اش مصاديق آن شود، آن مدل کامل  ميگوئيم اگر استنباطات

است و هر وقت چنين چيزي پيدا شد، آنچه با عقل ساخته ايم دور ريخته و آن مدل کامل را اخذ مي کنيم 

ولي فعالً که چنين چيزي را نداريم )و حداقل با فرض اينكه چنين چيزي نباشد( بدان معناست که مدل 

ي در اختيار داريم که يك چيزهايي کم دارد، کسي که ميخواهد بگويد اين يك چيزي کم دارد و بايد ناقص

چيزي بآن اضافه کند و بگويد جاي آن چيزي هم که بدست آمده کجاست، براي اينكار نياز به دستگاهي 
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يعني به يك معنا خاص دارد و بحث ما از همين جا شروع ميشود و اين دستگاه هم امري عقلي و نقلي است 

عقلي است چرا که جايگاه وحي را هم در آن عقل است که معين ميكند و به يك معنا عقلي صرف نيست 

چرا که در درون آن، نقل به چشم ميخورد و در آن جا هم نقل را اصل قرار ميدهد و لذاست که عقلي صرف 

ز اين شيوه و اين راه حلي که نسبت به هم نيست بلكه عقلي نقلي است. حال سئوال اينست که آيا ما غير ا

مدل در پيش گرفته ايم شيوة ديگري هم هست که آن را تعقيب کنيم يا نه؟ اگر کسي در اين زمينه 

 احتمالي به ذهنش ميرسد مطرح کند.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: ما براي عمل مجبوريم حكم بدهيم و در اين حكم هم نبايد ترديد داشته 

براي احكام عمل بايد حكم استنباطي بدهيم و بعد هم بتوانيم بگوئيم مستنباط ما با کلمات وحي باشيم، 

نسبت دارد، ما بدنبال ارائه روشي هستيم که بتواند بگويد هذا حكم ا... في حق العمل. و اين حكم را هم 

 بعهده بگيريم ولو اينكه الزمه اش کشته شدن صد ميليون نفر باشد.

ن: اگر بخواهيم حكم را در موضع تصرف بياوريم، براي تصرف در عينيت يك سري قواعدي برادر حسينيا

 ميخواهيم که منتهي به اجراي حكم در عينيت شود.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: ما بايد براي عينيت برنامة يك به يك بدهيم و بتوانيم روي آن برنامه 

ه و بگوئيم هذا حكم ا... براي اينكار نيازمند به يك عمل اصولي هم مثل رساله در روز ماه مبارك دست گذاشت

هستيم که اسم علم اصول ما مدل ميباشد. حال اين مدلمان اگر طوري باشد که در آن عقل کاربردي نداشته 

باشد يعني آنچه استنباط شده يا بصورت کامل بوده و يا اگر هم چيز ديگري بخواهد، لوازم جبري آنچه 

باشد و لزومي به بكار بردن عقل در آن نباشد اما وقتي در حالت فوق نيست، آيا براي اينكه امور بدست آمده 

مستنبط فوق را يعني همين علم اصول برنامه اي که برنامه را ميخواهيد به خدا نسبت بدهيد و بدون ترديد 

عد از اهتمام بتوان آنرا به درباره آن قضاوت کنيد يعني اگر چه در مقام عمل اهتمام الزم است ولي بايد ب

خداي متعال نسبت داد )چرا که عدم نسبت بمعني سرگرداني و ترديد است و خود اين را نسبت دادن کاري 

مشكل است، کسي که ميگويد نسبت نمي دهم و از فتوي دادن ميترسد، معنايش اينست که تو هر طوري 
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ة اسالمي، بدنبال علم اصولي هستيم که عهده دار عمل کردي عيبي ندارد( ]پس ما در پي ارائه دادن برنام

اين امر باشد، اسم اين علم اصول مدل ميباشد[، حال برابر مدل سازي يا روش الزم داريم يعني فلسفه اي 

ميخواهيم و آن فلسفه است که بايد قواعدي را تحويل ما بدهد يا اينكه روشي الزم نيست، اصل بحث بر سر 

 همين مطلب است.

حسينيان: از فرمايش شما دو نكته بذهنم ميرسيد، يكي اينست که ابتدائاً فرموديد که ما براساس حدود برادر 

اوليه اي که مثالً در منطق داريم )واليت، تعلق، ترکب و...( به مجموعه معارف و احكام )يعني توصيف تكليف 

م يعني مدل احكام را تنظيم و ارزش( بصورت مجموعه اي نگاه ميكنيم و سپس مجموعه احكام را ميسازي

ميكنيم در اين صحبت ما داريم مجموعه احكام را تكميل مي کنيم و يا از طريق کار استنباطي در روي خود 

 مفاهيم، تنظيم ميكنيم )ج: اين را که عرض کرديم، فعالًوقتش نيست(.

اين علم اصول فرقش با حالت  صحبت ديگر اينست که ما بيائيم علم اصولي براي برنامه اسالمي ارائه دهيم آيا

 قبلي چيست؟

حجت االسالم و المسلمين حسيني: گاهي است که ميگوئيم: استنباط اصولي از احكام را هم )در باب تزاحم و 

ساير بابها( رويش صحبت کنيم. اين کاري است که دراز مدت که بعداً حوزه انجام خواهد داد وگاهي است که 

ف در شرايطي هستم که نميتوانم بآن قسمت )يعني به قسمت مطالعة تمام شما ميگوئيد من از نظر تكلي

آثاري که از دين هست و استنباط جديد از آن و نوشتن يك رساله اخالقي، يك رساله اعتقادي، يك رساله 

عملي جديد که در آن رساله جديد احكام تزاحمها را نه بصورت فردي که بصورت اجتماعي فرض کرده 

ح فرع بر اصول نموده باشد( بپردازيم و به نتيجه برسيم کما اينكه در خيلي از موارد که از فقهاء باشيم و تفري

سئوال شده، اين سئوال به کار فقيه جهت داده و در پي استنباط جواب از آيات و روايات برآمده است، قطعاً 

بتي، چه حكمي دارد سئوال هم اگر سئواالت ديگري در زمينه اجتماعي هم ميشد که مثالً آيا ارز ارز رقا

درست براي فقهاء شكافته ميشد، آنوقت بود که براي فقيه موضوعي جديد مطرح ميگردد و که ميديد با اين 

اصول نمي تواند حكم آن موضوع را در آورد و حتي در خود عمل اصول ه متغيير واقع ميشد. بخصوص اگر 
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در علم اصول هم بايد تغيير حاصل شود، اگر کسي سئوالي فرهنگي مطرح شود معلوم ميشود که چگونه 

اينطور سئوال کند که آيا در تعاريف کاربردي که جهت گيري جامعه را عوض ميكند چه بايد بكنيم؟ اين 

ديگر يك سئوال اقتصادي نيست بلكه ميخواهد مشخص کند که آيا مثالً کتب ضالل چه هستند؟ آيا فرضاً 

نه؟ االن اگر بخواهند جواب دهند خيلي راحت جواب ميدهند که کتاب اين کتاب کنز مصداق آن هست يا 

ضالل نيست، و اگر سئوال خوب هم شكافته شود، باز هم با علم اصول موجود نميتواند جواب دهد چرا که 

پايه علم اصول روي ارتكازات عرفي است که فرضاً متبادر است يا نه، منسبق است يا نه، لسان خطاب است 

غيره در حاليكه اين سئوال از خود اصل لسان خطاب سئوال ميكند، اين سئوال را يك فقيه ممكن  يا نيست و

است بدون تأمل بگويد جواب ميدهم ولي اگر يك مستشكل دقيق در پاي درسش باشد و مشخص کند که 

م نيست سئوال روي اصل داللت است و بحثي که در ظاهر الفاظ مطرح ميشود را زير سئوال برده است معلو

بآساني جواب دهد، البته اين اشكال جواب دارد. ولي نه در بحث فقهي و يعني اگر چه جاي طرح اين سئوال 

در فقه است اما نسبت به يك امر اصولي است لذا اگر کسي يك مسائله اصولي را طرح کند جواب آن را 

علم اصول است. کما اينكه اگر نميتوان از علم فقه گرفت چرا که آنچه که در فقه مطرح ميشود براساس 

کسي در منطق اشكال کند نميتوان جواب آن را در فلسفه داد زيرا جوابي که در فلسفه ميخواهد بدهد، با 

همين منطق است که استدالل ميكند، اگر کسي وقتي از کتب ضالل سئوال ميكند صحبت از کتاب خاص 

تعاريف کاربردي مطرح کند و سئوال را به ارتكازات و  کينز نكند که آيا ضالل است يا نه بلكه سئوال را در

فرهنگ بكشد و بنتواند سئوال را خوب موشكافي کرده و آثار آن را در فرهنگ ملموس کند. در اينصورت به 

 راحتي نميتوان بآن جواب داد.

 پس موضع بحث اينست که آيا براي مدل سازي روش الزم داريم يا مستغني از روشيم.

عليكم و رحمه ا... و برکاتهو السالم   





 29/2/91 -جلسه سوم

 

 

 مدل

 

 

       

 

 فهرست جلسه سوم

 ـ اگر رابطه بين استنباطات از وحي قطع بود چه مي بايست کرد 

 ـ اگر در جايگاهي که مخصوص عقل است نقل نظر است چه بايد کرد

 ـ آيا بايد مدلي ساخت و جايگاه اصلي آن را به نقل داد يا بر اساس اصالت نقل مدلي ساخت

 ـ مدل در نهايت يا کالً عقلي است و يا نقلي

 ـ عقل در مدل سازي حاکم است نقل در برنامه

 ـ پيش فرضهاي مدل سازي با اعتقادات ربط دارد

 به نقل باشد ـ به ضرورت عقلي است که جايگاه اشرف در مدل مربوط

 ـ آيا تكميل تناسبات نقلي در مدل به وسيله قاعده اي نقلي است

ـ آيا براي مدل سازي بايد اول سراغ وحي رفت و کمبود آن را با عقل تكميل کرد يا اينكه مدل عقلي و نقل 

 را در آن جا داد

 ـ آيا در مدل مي توان از فتاواي فعلي استفاده کرد

  









































































































 23/2/91 -جلسه چهارم 

 

 

 يبسمه تعال

 فهرست جلسه چهارم

 باشد يتواند تجرب يم يا مدل بصورت کليآ

 تجربه را اصل قرار داد يتوان در مدل عقل يا ميآ

 دا کرديپ يتوان تجرب يبر اساس اصالت نقل را م يا مدل عقليآ

 ت بدون روش ممكن استينيا استنباط از عيآ

 يبا مدل عقل يان مدل تجربيتفاوت نظر مدع

 گذارد يح مدل اثر ميا تجربه در تصحيآ

 ستيت چينيربط مدل و ع

 ر است به چه معناستين ثابت و متغيمدل ربط ب

 





 

 بحث: مدل

 (3جلسه: چهارم )دوره 

ا به ينكه آيدر مورد مدل مطرح شد و آن عبارتست از ا يگري، احتمال دي: در ادامه مباحث قبليبرادر معلم

ن مطلب نسبت به مفهوم يا يدانست در بررس يتوان آنرا تجرب يم نميدان يم يل که مدل را عقليهمان دل

 مطرح شد: يبودن مدل احتماالت مختلف يتجرب

در مباحث ما  يزين چيباشد که چن يتجرب يم خود مدل بصورت کلين است که بگوئيك احتمال اي -9

 د که بتوان آن رايآ يدر نم يقانون ياستنباط عقل يکند چرا که از تجربه محض منها يدا نميت پيموضوع

 تواند باشد. ين امر نميبودن مدل، ا يمدل قرار داد و لذا منظور از تجرب

توان  يتوان م يم يا در مدل عقليم آيدانست يما مدل را عقل ين باشد که وقتيگر ممن است اياحتمال د -2

تجربه( را اصل ا عقل و نقل و يا عقل و تجربه و ياز آنها )مثل عقل و نقل  يبيا ترکيا تجربه و يا نقل و يعقل 

ن احتمال يم. نسبت به ايبه مدل بر اساس اصالت تجربه بدان يابيبودن مدل را دست  يقرار داد و مفهوم تجرب

ر را )بدون يبتواند چند امر متعدد و متغا يمدل ساز يد توجه داشت که اصوال امكان ندارد که عقل برايبا

رند، ربط يا چند امر بخواهند در مدل اصل قرار گياگر دو ن آنها باشد( اصل قرار دهد. لذا يب ينكه ربط خاصيا

ك مجموعه واحد و در ين تعدد و ربط آنها، خود حكم ين صورت ايد روشن باشد که در اين آنها هم بايب

توان اصل قرار داد در  يبه مدل م يابيرا دارند و مجموعه واحد را نسبت به دست يگريك اصل ديقت يحق

ر در همه ابعاد مدل ين تعدد و تغايهد صرف تعدد را نسبت به مدل اصل قرار دهد، اکه اگر عقل بخوا يحال

ندارد. اصل قرار دادن  يسازگار ين با مباحث قبليدهد و ا يل ميرا تحو يالت دو گانه ايشده و تشك يجار

احتمال ن يشود و در مجموع ا يروبرو م يگريا تجربه صرف هم بنوبه خود با اشكاالت ديك از عقل و يهر 

 تواند درست باشد. ينم
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ن امر را تجربتا تمام کرد؟ يتوان هم ينقل اصل باشد، م يا اگر در مدل عقلين است که آياحتمال سوم ا -3

بناست  يگر وقتيبدست آورد که در آن نقل اصل باشد؟ بعبارت د يتواند از تجربه مدل يا عقل ميآ يعني

م يد بكنيبا ييم که چه کارهايت بفهمينيم با مراجعه به عيتوان يما يرند، آيدر مدل اصل قرار بگ يامورات نقل

 حفظ شده باشد؟ ين امورات نقليتا اصالت ا

ن است ين مطلب ايشود. اول يوارد است که به آنها اشاره م يين احتمال هم نقضها و اشكالهايدر ارتباط با ا

شود و نه در تجربه.  يشخص م يدل عقلا نه، با مينكه آنچه از نقل بدست آمده ناقص است يص ايکه: تشخ

دارد که به  يزهائياج به چيست و احتيم آنچه که از نقل آمده مدل کامل نيم بگوئيخواه ين که ميهم يعني

نكه چه ين اييست و تجربه از تعيممكن ن يك مدل عقلين امر بدون در دست داشتن يآن اضافه شود، ا

ن است که تقدم ين اشكال اي، دوميه به مدل عقليباشد، مگر با تك ين امر کم است عاجز مينسبت به ا يزيچ

بدست  يزيم از تجربه چيتوان يم نميداشته باش يعقل ينكه مدلين است که قبل از اينظر بر عمل دال بر ا

د با يد بايآ يکه از نقل بدست م ين است که: اگر مطالبيم و مطلب سوم ايآورده و آن را قانون قرار ده

 ين نميب بدون نظر به منتجه معيگر ترکينكه عضو ديل گردد، با توجه به ايب و تكميترک يگريامورات د

م که يم واال عاجز از آنيرا در نظر داشته باش يك منتجه و حاصليش از آن ياست که ما پ يشود، لذا ضرور

ب يت ترکيقابلگر ممكن است ياز امور د يليبا خ يشود، چه هر امر يب ميترک يزين با چه چيم ايبگوئ

کند و  يخاص ضرورت توجه به منتجه را اثبات م يهم بدهد و انتخاب عناصر يج مختلفيداشته باشد و نتا

جز  يزين مواد و ارتباطشان چينظر داشتن به منتجه، الزمه اش مالحظه مواد و روابط آنها توام است و ا

 ستند.يهمان منتجه ن ين رتبه بعدييتب

ق تجربه ممكن باشد )فرضا ياز طر يص نقص مدل نقلينكه تشخيفرض ا يکه عل ن استياشكال چهارم ا -1

بدستمان  يم که آنچه از وحيست و بفهميفمان روشن نيموارد تكل يم که در بعضيدر عمل متوجه شو

 يد جايرا با يزين نقصان چه چيرفع ا ينكه برايدارد که به آن اضافه شود( اما ا يگرياز به امور ديده، نيرس

 د.يتواند بدست آ يه به صرف تجربه نميو با تك ياست که بدون مدل عقل يآن قرار داد، مطلب
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ا از يست يم از دو حال خارج نيده يرا از نقل اصل قرار م يك اموراتي ين است که وقتياشكال پنجم ا -5

به  ياجيگر احتين صورت دين امور است که در ايمتناسب با ا يزيم که چه چيم بفهميتوان يق تجربه ميطر

توان امور متناسب  يم و در عمل ميکن ياده ميرا پ يرا آن امور نقليست زيانعكاس آن امر در مدل و برنامه ن

د يتوان فهم ينكه  در تجربه صرف نميا ايم. و يکن يم يزيص داد و لذا بر اساس آن برنامه ريبا آن را تشخ

م يار داشته باشيدر اخت يك قانون کليش از آن ينكه پياست مگر ا يمتناسب با آن مطالب نقل يزيکه چه چ

دا کردن يپ ين برايل کننده مدل است. بنابرايتوان ادعا کرد که صرف تجربه تكم يگر نمين صورت ديکه در ا

 باشد. يم يخاص يك فرمول و شاخصه اياز به يتناسبات ن

 استنباط نمود. ين از استقرا قاعده کلتوا ينم يك تئوريگر بدون در دست داشتن يان: بعبارت دينيبرادر حس

عمدتا در رابطه نظر و عمل است و حال آنكه مطلب فوق ممكن است دو قسمت از  ي: بحث فعليبرادر معلم

اج به ين صورت احتيا ممكن است که در ايدر عمل  يدا کردن تناسبات امور نقليپ يعنيباشد،  يبحث نظر

 ين امرينكه چنيا ايشوند و  يدا مين عمل تناسبات خود بخود پيتوان عمل کرد و در ح يقانون ندارد و م

 يرا که متناسب با مطالب نقل يه به صرف عمل اموريتوان با تك يگر نمينجاست ديست که درايممكن ن

 هستند بدست آورد و مجموعه آنها را مدل قرار داد.

شد که  يارائه م يز مطالبيدر دفاع از آن نر وارد است، و التبه يبود که به احتمال اخ ينها اشكاالتيبهرحال ا

توان مالحظه  يم امور ميم در تنظيکن يم يزيما برنامه ر يشد که وقت يفرضا در مورد اشكال اول گفته م

ن درك يشود و هم يف آن روشن نميشود که تكل يدا ميپ يم، اموريار داريدر اخت يکرد که به آنچه از وح

شد  ينطور گفته ميا در مورد تقدم نظر بر عمل ايکند،  ي)بدون مدل( اثبات م يما را از ناقص بودن امور نقل

م و در يکن يدا ميرا پ يزيم و سپس بر اساس آن، در عمل چيده يرا در نظر اصل قرار م يزيکه ما اول چ

شد که حفظ  ين طور گفته ميگر اين طور نسبت به اشكاالت دين جا هم تقدم نظر بر عمل است، هميا

 را در عمل بدست آورد. ين امر، مطالبيا يب نمود و برايت تعقينيتوان در ع يآمده، را م يکه از وح يامور
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توان  يکار کردن عقل م يا از تجربه منهاين است که آي: پس اصل بحث اينين حسيحجت االسالم و المسلم

ك يل قرار دادن نقل در اص يچگونگ"ا يد که آين انجامين رتبه خود به ايا نه؟ و در آخريمدل درست کرد 

 يزياستنباط کند که چه چ ينيعقل از عكس العمل ع يعنيا نه؟ يتوان از تجربه بدست آورد  يرا م "مدل

 ار داشته باشد.يدر اخت يك مدل عقليش از آن ينكه پيموافق شرع است بدون ا

اده يق پينكه طريا"شود  يگفته م يوقت يعنيد روشن شود، يك سئوال بايبهرحال نسبت به مطلب فوق، 

 دو فرض ممكن است مطرح شود: "دا کنديت پينيد از عيست را عقل بايکردن حكم شرع چ

روش مدل "م ين است که بگوئي. فرض دوم ا"است يعقل يروش مدل ساز"م ين است که بگوئيك فرض اي

گر ما يد( بعبارت يه منطق صوري)شب "باشد يد عقليح از غلط بايست بلكه روش فهم صحين يعقل يساز

د يبا "ن شكل خودين و ساده تريو استنتاج در عامتر يروش جمع بند"م و ياج ندارياحت يروش مدل ساز

 باشد. يعقل

ن عقل در استنباط خود حتما خطا وصواب دارد، يا ايآ "د استنتاج کنديعقل با"نكه ير، با گفتن ايدر فرض اخ

ست )و فرضا مانند متد علوم که اساسا ين گونه نينكه ايا ايرد و يرا بكار بگ يد روشيکنترل خود با يو لذا برا

 ش است؟يار صحت خويباشد( و خود عقل مع يار صحت آن خود حس ميمحض است و مع يحس

 ار صحت آن حس نباشد.يمع يباشد ول يروزمند: حسيبرادر پ

ن اطالعات يم، ايآور يت بدست مينيرا از ع يما اطالعات ي: بهرحال وقتينين حسيحجت االسالم و المسلم

در جمع  يعنيست. يسور نين امر ميالزم دارد و بدون مطلق روش ا يك روشي يل شدن به کلير تبديدر مس

ممكن است فرض داشته باشد. نسبت  يده احتماالت و استنتاجات متعدديك پدياطالعات نسبت به  يبند

است که  يليگردد، بلكه بواسطه دل يبرنمنجا هم صحت به نفس استقراء يرا در اين است زيبه استقراء هم چن

کال هر گونه نسبت  يعني. "جه را گرفتيتوان فالن نت يد، مينگونه تكرار گرديبه ا يزياگر چ"م يگوئ يم

ا يو  ي، چه منطق صوري)چه به منطق حس يو منطق ييك جايش به يم پايم بدهيرا که بخواه يه ايحكم

 بند است.( يمثل منطق تجرب يگرياحتماالت مختلف د
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کدام امر  ينيآمده در عملكرد ع يکه از وح يحفظ امور يتواند بفهمد که برا يا عقل ميروزمند: آيبرادر پ

 ت نشده است.يت شده و کدام رعايرعا

خاص  يد حفظ شوند، در فهم نفص آنها، عقل، روشيکه با يا آن اصولي: آينين حسيحجت االسالم و المسلم

 ا نه؟يکند  يشنهاد ميرا پ يب خاصين نقص ترتيرفع اا نسبت به يا نه؟ و آيدارد 

سازگار با  يات تجربين عمليا"نكه يت، در جهت اينياستنباط از ع يکه عقل برا ياتيروزمند: هر عمليبرادر پ

 ين حرکت عقالنيتواند انجام دهد. ا يالزم بداند م "( باشديا فرضا اصل عقلياصول مطلوب موجود )شرع 

شود( هر چند  يت مينين امور در کنار آن اصول منجر به حفظ آنها در عيا يريكه قرارگنياستنباط ا ي)برا

از  يجدا يزيست بلكه چيد نيايا نيد يبدست آ يشود، بر اساس مالحظه مدل که تجرب يقواعد يکه بعدا دارا

ز يآن نم به يشود و بفرض تسل يم يبودن آن بشود مطلب ثان يشود که بفرض هم که ثبوت عقالن يآن م

که از شرع آمده است  يحفظ اصول يکه در پ يم آن مدلينيم ببيخواه يما م ياست که وقت يمحل نزاع باق

م يب شوند تا آن مقدار که داريم ترکيار داريدر اخت يکه از وح يد با آن مقداريبا يگريست و چه اصول ديچ

 ن واسطه را هم بخورد.د هر چند که آيآ ين کار با مالحظه تجربه بدست ميمحفوظ بماند، ا

 رد:يگ يل مورد توجه قرار مين امور ذي: بنابراينين حسيحجت االسالم و المسلم

 دهد. يداند، انجام م يت الزم مينياستنباط ازع يکه عقل برا ياتيهر عمل

 د حفظ شود.يا عقل مورد نظر عقل است، بايکه از شرع  ياصول

 کند. يت است که مدل را کامل مينينظر به ع

دارند چرا که اگر در فهم سه  يست و چه مفهوميرش سه امر فوق چيا لوازم پذيم که آيکن يم يحال بررس

توان نسبت به  يت نميشود و با جذم يده ميجه هم کشين اجمال به نتيم، ايمطلب فوق به اجمال اکتفا کن

 آن صحبت نمود.

موجود است؟  يا روش حسيتواند باشد! آ ينم ليتواند باشد و از چه قب يم يليات عقل از چه قبيا عمليحال آ

که عقل  ياتين عمليا اياست؟ و در هر حال آ يا روش مجموعه نگرياستنتاج خورده است؟ آ ياسيا روش قيآ
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ن يا ايست؟ آيه به آن است چيکه عقل مجبور به تك ياتيزم عمليست؟ ساختار و مكانيداند چ يالزم م

ا عقل يباشد؟ مثال آ يتواند بدون هر گونه قاعده ا يا کار عقل ميباشد؟ آ يتواند خود مدل ساز يات ميعمل

 م؟يرا انتخاب کن يمطلب يتواند حكم کند که بصورت قرعه و شانس يم

مشخص  يد قبل از هر مطلبي( است مورد نظر است و باين عمل عقل که اعم از کار اخص آن )کارتجربيبنابرا

 ست.يخواهد انجام دهد چ ياستنباط م يکه عقل برا ين عملرساند و آ يرا م يشود که چه مفهوم

 يدهد بگونه ا يدر رفع نقص آن اصول م ي( احتماالت2روزمند: عقل بر اساس اصول مفروض )در بند يبرادر پ

 کند. يم امور باشد و سپس هر بخش از احتماالت را تجربه ميکه حاصل آن قدرت تنظ

 يگريگمان زدن و د يكين مطلب دو بخش مطرح شده است: ي: در اينين حسيحجت االسالم و المسلم

در روش  يد و حتيف عاجزيشود و لذا از توص يدر آن مالحظه نم "استنباط"از  ياثر يتجربه کردن ول

 يرا نشان م يزين تجربه چه چيد که ايف کنيد توصيد بتوانين بايدهد. بنابرا يجه نميموجود هم نت يتجرب

ن يست ايرا انجام دهد که هنوز معلوم ن ياتيد عملين امر عقل بايا يکند و برا يرا ثابت م يزيدهد و چه چ

را  يتواند امور يهر تن که انسان باشد م ينيع يده هاياز پد"د: يگوئ يم يوقت يعنيات چه هستند. يعمل

خوردن سر ا چرا با تكان يب جاذبه را کشف نكرد و يدن افتادن سيبا د يوتن کسيچرا قبل از ن يول "بفهمد

ن امر توجه کردند و بدون روش آن يگ، موتور بخار کشف نشد؟ اگر همه به فكرش نبودند و اهل نبوغ به ايد

 يگريکه هر کس د يخاص را بدست آورند و توانستند آن را عام کنند بطور يرا بدست آورند و سپس قواعد

جا روش اصالت حس )متد علوم موجود( را ن يتوان در هم يا ميز با توجه به آن فرمول آن را لحاظ کند، آين

 يرا نم ير حسيز غيچ چيد فقط حس است و هيگو يك فلسفه است که مينجا يدر ا يعنيحاکم ندانست؟ 

توان  يم يحس يبا توجه به مجموعه نگر يد مالحظه کرد وليرا هم با ين امور حسيرفت و نسبت بيشود پذ

آن را مالحظه  يگر ربط دارد و با مدل حسيده با اوصاف ديك پديکند که  ين امر حكم ميجه گرفت که اينت

جز  يزيد چيگو يکند. )مثال م يانتخاب م يه را حسي، اصول مفروض اوليگر مدل حسيکند. بعبارت د يم

ن را از حس ياست که ا ين باشد. و مدعيدهد که چن يمحسوس وجود ندارد و بنا دارد و مفروض قرار م
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 يجراح ير چاقوينم. لذاست که روح را هم در زيب ينم "حس"جز  يزياز چ ياثرد من يگو يآورده است و م

 ست(.يکند واال معترف به آن ن يجستجو م

است که  يبر اساس امر "گمانه زدن"ست چرا که ين يکاف "تجربه نمودن"و  "گمانه زدن"ن صرف يبنابر ا

 ييد تواناياست و بعد از تجربه هم با يرضرو ين گمانه ها امرينسبت ب يدهد و عالوه بر آن جمع بند يرخ م

است  يمجموعه مد نظر باشد بدان معن ينكه کاربرد عملين آنها را داشت و از همه باالتر ايمالحظه نسبت ب

 يم. چرا که از طرفيکن يم يم و همان را حاکم بر وحيهست يمدل يکه ما بر اساس فلسفه اصالت حس دارا

که  يزيچ يعنيتواند خارج از موضوع باشد  يآن حس است و مبنا نم يمبناگر يار صحت آن و از طرف ديمع

جز  يزيچ"ن فرض که ينكه ايم. اعم از ايار قرار دهيم معيتوان يروشمان اصل نشده باشد را نم يدر مبنا

 ينين باشد، قدرت عملكرد عياگر فرض چن"ن است که يا نه، صرف آنها ايباطل باشد  "ستيمحسوس ن

 ."ب استمطل يجوابگو

 د؟يآ يم ين مدل به چه کاريا ايخاص الزم باشد، آ يروزمند:بفرض که در موضع فوق مدليبرادر پ

 يل دهد و بعبارتيرا تحو "ل شدنيتبد"ر يد قدرت تفسين مدل باي: اينين حسيحجت االسالم و المسلم

ر و ييتغ ييجه توانايمالحظه کند و در نت يکند و مجموعه ا يرا معرف يکند، عامل تبع يرا معرف يعامل اصل

وان يك حيد حرکت کفار را مانند يتوان يد ميکنترل آن را داشته باشد. اگر شما مدل متناسب داشته باش

 د.يتحت نظر داشته و کنترل نمائ

خواهد استنباط کند  يکه م يآن دستگاه "ميکن يما از تجربه استنباط م"شود  يگفته م ين وقتيبنابرا

د. يد دستگاهتان را تمام کنيتوان يد نمير نداشته باشيش مدل است چرا که تا شما از زمان و مكان تفسخود

حاکم بر آن باشد. با  يرکند که وحيتفس يباشد که بتواند زمان و مكان را بگونه ا يد بر اساسين مدل بايبنابرا

بلكه تجربه را ممكن است صرفا "م ينک يل ميتوان گفت، آن را با تجربه تكم يگر نمير از مدل دين تفسيا

ات ير از استنباط از روش علميم و مشخِصّ )مشخص کننده( غيريبعنوان مشخص کننده عملكرد بكار بگ

 ن عمل کند.يهم که بخواهد عمل کند مجبور است چن ياست. هر کس
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ا در يقرار گرفته است ثان يه چه فلسفه ايست و بر پايچ يد معلوم شود که اوال روش حسيب باين ترتيبد

 ييا نه؟ و ثالثا اگر تواناين امور را مالحظه نمود يتوان نسبت ب يم يا بدون مجموعه نگريآ يروش حس

ت و يخ و غايد محسوس را بر تاريا بايمفروض کند، آ ين امور را داشته باشد و آن را حسيمالحظه نسبت ب

 ا نه؟ياخالق حاکم بداند 

توان دو  ياصالت تجربه و اصالت نظر م يم بر دو مبنايرين است که بپذيصحبت فرع بر ان يروزمند: ايبرادر پ

ن صورت سئوال يت فوق است و در ايسئوال فرع بر وجود دوئ يعنيش مدل داشت، يدايحرکت خاص را در پ

 يل من سئوايکه نسبت به ا يا نه؟ جوابيدن به مدل بر اساس اصالت تجربه ممكن است يا رسين است که آيا

نكه دو مبنا وجود داشته باشد و بتوان دو يا يعنيد. يشكن يت فوق را مين است که شما فرض دوئيد ايفرمائ

 برد. ير سئوال ميد را زيت از مدل رسيفيگونه عمل کرد و به تبع آن به دو ک

د، يکه فرمود ين مبحثيهم ي: اتفاقا در مباحث جلسات واحد، کل بحث به دو قسمت شد که رويبرادر معلم

 يابيکند که دست  يکه ادعا م يم و لذا کسياست ندار ينكه مدل تجربيبر ا ييم چرا که ما ادعايبحث نكرد

ن ين امر ممكن است. اگر چنيد مشخص کند که چگونه ايممكن است، خود با يق تجربيبه مدل از طر

که ادعا  ييا آنهاين است که آيهم ام و آن يکن يبرخورد م يگريرا نتوانست اثبات کند به سئوال د ييادعا

ن سئوال يو ا"کنند  يان مين مطلب را بيکنند و چگونه ا يدراند، پس چكار م يکنند که مدل تجرب يم

 يبه مدل است لذا اگر کس يابياصل بودن تجربه در دست  ياثبات چگونگ يعنيه بحث يمتاخر از قسمت اول

نكه صرفا ين امر را هم نشان دهد و نه ايحصول ا يچگونگد يد، بايآ يبدست م ياست که مدل تجرب يمدع

مقدم  يعقل يك مدل و تئورين اگر اثبات شد که تا ي. بنابرا"ستيد تجربه چيدان يد همانگونه که شما ميبگو

ن آن يگزيد جايرا با يزيکم است چه چ يزيتوان از آن استنباط نمود و فرضا گفت چ يبر تجربه نباشد نم

ر يبودن مدل است که نوبت به سئوال اخ يرفع گردد. بهرحال بعد از اثبات امكان تجربنمود تا کمبودش 

 ت ندارد.يرسد واال سئوال موضوع يروزمند ميپ يآقا
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شود را  يمطرح م يکه در مدل حس يه ايش فرضها و اصول اولي: اثبات پينين حسيحجت االسالم و المسلم

ا رشد، جز يند در آنجا اثبات شده که اخالق يگو يدهند و م يارجاع م ي، به فلسفه ماديطرفداران متد حس

ستند )چه ين يزيندارد و موجودات هم جز آنچه محسوس است چ ييمعنا يالتذاذ ماد ين معنايهم

 م(. ير مستقيم و چه محسوس غيمحسوس مستق

ش از آن يعمل و پنكه کفار هم مانند ما در يد توجه داشت که اين نكته هم باي: در ضمن به ايبرادر معلم

ندارند، تفاوتش  يهستند و تفاوت يكين دو کار يست که اين يخاص هستند، بدان معن يمجبور به داشتن مدل

ب يد بحث اول را تعقين صرفا بايد. بنابرايمايپ يکه راه حق را م يرود با کس يکه راه باطل م يتفاوت کس

ن امر يح دهد که چگونه ايبدست آورد، توض يتوان مدل را تجرب يکند که م يکه ادعا م ينمود که کس

 سور است تا در صورت اثبات به ادامه آن پرداخت.يم

 ست و هر تجربه فكر الزم دارد.يبدون فكر ممكن ن يچ عمليروزمند: هيبرادر پ

م يز بپردازيف آن نيم و به توصيه کنيم تكي: اگر به اجمال مطلب نخواهينين حسيحجت االسالم و المسلم

خ، فلسفه يد درباره تاريد و... بايجاد نماير اييت تصرف کند و تغينيبخواهد در ع ياست که اگر کس ينبدان مع

ت جهت دادن به اعمال و حرکات انسان و... نظر يفيزه و کي(، شناخت، انگياخالق )در صورت داشته کار انسان

ك ينكه يکند، البته ا يکال فرق مبودن مدل  ين معنا با مفهوم تجربيداشته باشد تا بتواند مدل بسازد و ا

که در  ين با مدليا يتوان ساخت و با آن کار هم نمود، ممكن است محقق شود ول يرا هم م يمدل ماد

 ار متفاوت است.يد مطرح شود بسيبا يدستگاه اسالم

 ماند. ينم يباق يگر حرفيروزمند: اگر تفاوت معلوم شود که ديبرادر پ

م که يستين ما نيد و لذا ايك طرف آن بودي يم بلكه شما مدعيبه تفاوت آن دو ندار: ما فعال کار يبرادر معلم

توان مدل را بصورت  يد که ميبود يد. شما مدعين کنيد چنيم، بلكه خود شما بايکن يد تفاوت را معرفيبا

 د.ين را اثبات کنيد هميهم بدست آورد و با يتجرب

 بدست آورد. يمدل را تجرب شود يم، نه نميگوئ يروزمند: حاال ميبرادر پ
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 يکه ادعا م يين است که آنهايست، سئوال دوم ايدرست ن يين ادعاي: حال که معلوم شد چنيبرادر معلم

است  يبر چه اساس "ميهست يمدل تجرب يمدل ما بر اساس اصالت تجربه بدست آمده است و ما دارا"کنند 

 زنند؟ ين حرف را ميکه ا

تواند دو مبنا تحقق داشته  ينكه در خارج ميد توجه داشت که اي: البته باينين حسيحجت االسالم و المسلم

از  يليت خود هم توانا باشند. چرا که خيه هر دو حق بوده و در اثبات حقانين است که پاير از ايباشد غ

ز يوازدواج مرد با مرد را تج يست. در انگلستان در اطفاء امور جنسيحق ن يرد وليگ يکارهاست که صورت م

 يخيت استمرار تارياست که قابل ين امريافته است ولكن اياست در خارج تحقق  ين مطلبيکنند و ا يم

تعلق خاطر، چه کتب ضالل در  يعني يده، )چه ظلم اعتقاديکه در عالم مطرح گرد يندارد، اصوال همه مظالم

که واقع شود درست و سازگار  يزيست که هر چين گونه نيت داشته اند و ايامر فكر و چه ظلم در عمل( واقع

را هم نسبت به خود  "سته شدن استيشا"نكه ياثبات ا ييواقع شد و توانا يزيو ارزشمند باشد. پس اگر چ

 يخ را هم نميخود که استمرار خود در تار "شدن" يستگيکه مظالم نه تنها شا يداشت، حق است. در حال

 توانند اثبات کنند. 

درست کرده  يك تئوريکنند که ما قائل به اصالت تجربه اند اول  يکه ادعا م يکسانن ي: بنابرايبرادر معلم

اند  يبه تئور يابيکه قائل به اصالت عقل در دست  ينكه کسانيه دارد. کما ايك اصول اولي ين تئورياند که ا

 يل ارائه ميود دله خياصول اول ين تفاوت که طرفداران اصالت نظر برايه هستند با ايك اصول اولي يز داراين

دهد  يست اصل قرار ميح نيرا که صح يك اموريل عاجزند ولذا يطرفداران اصالت تجربه از ارائه دل يدهد ول

کند و سپس به  يدرست م ياول تئور يعنيرد، يگ يرا بكار م يخاص يو بعد هم اجبارا و در عمل تئور

غلط و  ييپشتوانه مدلش ادعاها يدرست کند ولنكه اول تجربه بكند و بعد مدل يپردازد و نه ا يتجربه م

ح يد صحيآنچه که از تجربه بدست آ"ا ي "آورم يمدلم را از تجربه بدست م"د يگو يباشد مثال م يدروغ م

تجربه شده است و در عمل  يزيد که چه چيد بفهميتوان ياز کجا م"و اگر هم از او سئوال شود که  "است
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ف يه به همان اصول است که دست به توصين عمل، با تكير ايتفس يما برالزو "اتفاق افتاده است؟ يزيچه چ

 شود. يك دور مطرح مينجاست که يزند و در ا يم

ن يك عمل هستند اما اين دو، اگرچه هر دو ظاهرا در حال انجام يا باطل بودن ايپس صرف نظر از حق 

و  يکند و نسبت به تقو يدا ميجام پانس يكيزند بلكه بدان معناست که يك چيست که هر دو يآن ن يبمعن

ست و يش استدالل نداشته و لذا از انسجام برخوردار نيست به اصول و تئورين يگرياصولش استدالل دارد و د

 يشود در حال يت مينيدرست شدن مدل از ع يکند، به دورغ مدع يبر آنها عمل م يمبتن يجه وقتيدر نت

ش ساخته است که ين مدل از پيت را هم بر اساس اينياست و عش از عمل درست کرده ين مدل را پيکه ا

 د.ينما ير ميتفس

خاص  يار داشتن دستگاهيت بدون در اختينيف از عيگر توصي: بعبارت دينين حسيحجت االسالم و المسلم

 يك دسته بنديخودمان، تا  يبانك مرکز يا در مدل آماريا و يدن يآمار ينكه درمدلهايممتنع است، کما ا

محور قرار گرفته نشده باشد و بر اساس آن محور  يزيدر دست نباشد و چ ينيك عناوينسبت به  يصخا

 ست.يممكن ن يو سئوال و آمار و قدرت جمع بند ين شكل گرفته شده باشند، نمونه برداريعناو

 يجاد نميار يس يدر محتوا يا نه، فرقيم ينكه ما نسبت به آن اصول استدالل داشته باشيروزمند: ايبرادر پ

ن که يچه ا يعنيآن بگذارند،  يبرا يگرياسم د ينكه عده اين کار است ولو ايمجبور به ا يهر کس يعنيکند، 

 يرا که نسبت به آن استدالل ندارند مطرح کنند و به طور غلط هم اسمش را مدل حس ياصول يعده ا

باشد بلكه  يتواند حس ير حال مدل نمن اصول استدالل داشته باشند، در هينسبت به ا يبگذارند و چه عده ا

نكه مدل بر اساس اصالت نظر هم وجود ندارد بلكه يدر عالم وجود ندارد کما ا ياست لذا مدل حس يعقل

ل يت نظر خودش را به او تحمينيکه قائل به اصالت نظر در مقام عمل است، مجبور به عمل است و ع يکس

که  ينكه کسيش از آن فكر کند کما ايجبور است پهم که قائل به اصالت حس است م يکند، کس يم

د يش مدل بايدايپ يبرا"ن که ين در ايکند بنابرا ين نميجز ا يکند کار ين دو را مطرح مين ايب يهماهنگ

تجربه نمود و  يعقل ين تئوريدرست کرد و بر اساس ا يك مدل عقليداشت و بر اساس آنها  ياصول مفروض
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هر سه نظر فوق )اصالت حس و تجربه اصالت عقل و اصالت  "کند يکمك من مدل يتجربه هم در تست ا

 يمتقن مطرح است ول ياصول ين است که فرضا در اصالت هماهنگين دو( مشترکند و تفاوت در ايا يهماهنگ

م که اصال يديفهم يعنينجامد يمطرح است ... به اختالف وصف مدل ن ييگر اصول پا در هوايد يدر دوتا

است  ين است که عقليم که وضعش ايساز يم يك مدليم يم داريچسبد تا ما بگوئ يمدل نمبه  يوصف حس

شود و آن هم )در  يشتر ساخته نميك جور بيسازم، نه، اصال مدل  يگر ميبگونه د يد من مدليبگو يگريا دي

 ا يد از تجربه ينكه بگوئيد و ايداشته باش يعقل يك تئوريد ياست، و با ين حدش( ابتدائا عقليا

و  يعقل يك تئوريو  يك اصولين اندازه مشترکند که يدر ا يعنيشود  يم نميکن يگر درست ميز ديچ

 يزهايست لذا اختالف مدل در چيا از وسط نين طرف است و بر عكس آن يسپس تجربه، حرکتش هم از هم

 گر استيد

 شود؟ ... ينطور باشد اصالت تجربه نمي: اگر ايميبرادر سل

انه بود يح است اگر مفروضات، ماده گرايند که صحيفرما يم يميسل ي: آقاينين حسيالمسلمحجت االسالم و 

 ا اصالت تجربه(ي) يم مدل تجربيم بگوئياء را اصل قرار دادياش يوآثار ماد

 است. ين اصول هم اصول عقليروزمند: ايبرادر پ

د يگو يهم م يعنيکند  يم ض هم حكمين نقيبه طرف يا عقليآ يعني: ينين حسيحجت االسالم و المسلم

فلسفه  يعنيا ماده گرا هستند، يدر دن يك عده اي يعنيخواهد  يد ماده خالق ميگو يماده خداست و هم م

م که اسمش يك فلسفه هم داريشود  يس ميهست اسمش فلسفه غرب است در دانشگاهها هم تدر يماد

د يفرمائ يکه م ين سعه ايبنا به ا يحضرتعالر ين هم بنا به تعبيك مارکس است ايالكتيسم دياليفلسفه ماتر

م همه تابع يکند پس ما بگوئ يم يزند استدالل عقل يکه مارکس م يتمام حرفهائ ياست چون برا يعقل –

کند  يك جور حاکم ميد ياء تابع عقل هستند و کفار هم تابع عقل هستند عقل را هر جا ببريعقل هستند، انب

د ماده اصل ينكه اگر به عقل گفتيا يد )س: چرا؟( برايبر ير سئوال ميز ن معنا سنجش و محاسبه رايبا ا

د يد آقا به عقايگو ين است که ميش هميمعنا يسم فرهنگيبرالي، ليد بله ماده اصل است، بقوليگو ياست م
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دارد و  يخودش دالئل يد خدا هست برايگو يکه م يد هم آن کسيگو يند چگونه؟ ميگو يد مياحترام بگذار

ك نفر هندوستان رفته بود يست يد خدا نيگو يکه م يدارد که محترم است، و هم کس يدارد و اعتقاد يحرف

گفت من درهند  يکنند؟ م يه نميندارند مثال گر يد بت پرستها حاالت عاديکن يال ميا شما خيگفت آ يم

 يکند بعد م يه ميگر يها يبت نشسته و ها يآمده است و پا يرزنيدم قبل از آفتاب پيبه بت خانه رفتم د

ز به ينها ندارند آنجا تعجب کردم به آنها گفتم شما چه چيد آنها کتاب و استدالل و ايکن يال ميد شما خيگو

د کتابخانه بتخانه به آنجا رفتم، يد؟ گفتند بله، بفرمائيا کتاب داريشوند آ ين طور ميد که ايگوئ ينها ميا

د عقائد يگو يكا مياست که امر يهمان حرف يش حضرتعاليفرمان ين دارند ايم و وزيقطور و حج يکتابها

را يز"ست او هم محترم است، يد خدا نيگو يد خدا هست خوب محترم است آنكه ميگو يمحترم است آنكه م

ا شما همه يا وجود دارد آين در دنيگفت پنج هزار د ين جامعه شناسها مياز ا يكيحرف دارد واستدالل دارد 

د، فهرست يده ايآنها را د يا استداللهايد؟ آيکن يده رد ميا نديد يکن يد که رد ميده اينه دآنها را دانه دا

کنند  يمثل تو که چشم دارند و گوش دارند و حرکت م يين را بشرهايد پنج هزار ديده ايمطالب آنها را د

ن يباطل است و همد همه يگوئ يده اند و کتاب نوشته اند شما چطور ميمعتقدند و فكر کردند و زحمت کش

 م حق است.يگو يکه من م

 د.يان بفرمائيروزمند: وجه شبه حرف ما را با آنها بيبرادر پ

کنند و همه مدل  يم يد همه کار عقليگوئ ين است که مي: وجه شبه اينين حسيحجت االسالم و المسلم

 دارند. يد همه فلسفه عقلين است که بگوئين ايدارند ع يعقل

 زنند. يشود که همه حرف درست م يل نمين دليروزمند: ايبرادر پ

د عقل دارند و عقل ندارند اگر حرفشان ين است که بگوئين مثل اي: اينين حسيحجت االسالم و المسلم

 معقول است حرف معقول ...

رسد  ين کار به صواب ميا درايدهد، حال آ ياست که فكر انجام م ياتيروزمند: از عقل منظورمان عمليبرادر پ

د من اسم يم شما بگوئيندار يا طاعت است کاريطنت است ينكه شيم به ايندار يرسد کار يبه خطا ما ي
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 يکند اختالف ينكه جهتش فرق ميندارد ا يبيگذارم ع يطنت ميگذارم اسمش را ش يطنتش را عقل نميش

 م.يندار

م يگوئ يم يكيبه  م عقل ويگوئ يم يكيدارد که به  يژگيك وي يعني: ينين حسيحجت االسالم و المسلم

 ندارد همه اش مثل هم است. ييژگينكه ويا ايطنت، يش

 م.يروزمند: آن را در موضع خودش قبول داريبرادر پ

م همان مبدا يد اختالف را قبول داريگوئ يار خوب همان را که مي: بسينين حسيحجت االسالم و المسلم

 شود؟ ... يم يات جارياختالف در همه خصوص

 ن؟يشتر از ايتان مختلف شود بيشود که تئور يروزمند: باعث ميبرادر پ

از آنها عقال باطل باشد. )ج: خوب باشد(  يكيشود که  ير، باعث مي: خينين حسيحجت االسالم و المسلم

 م.يندار يار خوب پس ما هم حرفيبس

بود که ابتدائا  يناين بيم به هميندار ير عقليشد و مدل غ ين بود که مدل عقلي: غرض من ايبرادر معلم

شود عقل  ينم يعقل ين حرف که تجربه بدون تئوريشود در ا ينم يعقل يد که تجربه بدون تئوريفرمود

که در خدمت  يباشد و عقل ينكه منظور از آن عقل که در خدمت طاعت است مياطالق دارد و توجه به ا

د يشو يش قائل مير برايبعدا تفسن کارش را يکند حال ا يفكر است که کار م يعنيست، يطنت است، نيش

 است. يگريك حرف دين يا غلط کار کند ايکه ممكن است فكر درست کار کند 

 يد امر حسيد و به آنها نگوئيد که آنها را چوب نزنيفرمائ يشما م يعني: ينين حسيحجت االسالم و المسلم

 است.شان باطل يش فرضهايوم ها و پيباشند اکس يم اگر ماديگو ياست. من م

 يعقل يد تئوريگوئ ين معنا که ميبه هم يست؟ وعقلين يروزمند: بله باطل است اما مدلشان چرا عقليبرادر پ

نداخته يو فكرت را بكار ن ينداشته باش يعقل ين است که اگر تا تئوريمقدم بر تجربه است آنجا منظورتان ا

 يتوان ين نميبدون ا يدر خدمت نداشته باش يرا عقال بعنوان قواعد جمع بند يك مجموعه قواعديو  يباش

ك مجموعه قواعد ينكه يچ کس بدون ايم پس هين حرف را ما قبول داريم هميگو يم يت بشوينيوارد ع
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بدست آورده باشد( حال  يك قواعد جمع بنديفكرش را بكار انداخته باشد و  يعني يداشته باشد )عقل يعقل

ش يبرا ياست قواعد جمع بند يکه ماد ين که آن اصوليا يبرا د فكرش را بكار انداخته استيفرمائ يم

خودشان، چه  ينها مختلفند هر کدام براين کار را کرده است اياست ا يکه اله ياصول يا برايدرست کرده 

 دارد. ياشكال

م مجددا مطلب را مالحظه يگرد يم بعد برميآئ ي: چند گام همراه شما مينين حسيحجت االسالم و المسلم

 م؟يشان نام بگذاريوم هايت اکسيم چند مدل را بر اساس وضعيا حق داريم آيکن يم

ن مدل يد ايد بگوئيتوان يکند نم يدا نميش اختالف پيوم هايل اختالف اکسيمدل به دل يعنيروزمند: يبرادر پ

 اينكه آيش فالن است حال ايش فرضهاياست و آن پ يش تجربيش فرضهاين پيچون ا يو آن مدل عقل يحس

ش يپ يكين يم ايگوئ ياست بفرض که باشد م يگريك حرف ديهم ممكن است  يش فرض حسيواقعا پ

 ... يگريگذاشت و د يفرضش را حس

 يومهايد که هر گاه اکسيگوئ يا ميست آي: بحث در اصطالح و لغت نينين حسيحجت االسالم و المسلم

عقل در  يعنيکند  يات مدل جاريات حس را عقال در خصوصيباشد و همان خصوص يه مدل هم حسياول

 يومها حسيباشد( ولو اکس ينكه کارش تجربيدن مناسباتش باشد، )بدون ايومها و ديان اکسيخدمت جر

ن مدل را ينش را مالحظه کرده است و آمده است آن را درست کرده است اينسبت ب يا کار عقالنياست، و 

 يومها را از وحيهم که اکس يده است آن مدلو محسوس بو يد هر چند که عقل در خدمت هويبنام يعقل

م( يبه آن ندار يق است )حال قسمت قبل از آن چه کرده است کاريگرفته و دق يا از برهان عقليگرفته است 

کند  يم ين هم کار عقليسازد ا يکند و مجموعه و نمونه م ين آنها را مالحظه ميکه نسبت ب ياتين عمليا

از آنها عقل  يكيم يح است که بگوئيصح ين دو کار عقليم از ايگو يبگذار. من م ين را هم مدل عقلياسم ا

 يست؟ مين يزيا چين که جز دنيرش ايا عقل در خدمت اصالت ماده و در خدمت پذيدر خدمت اصالت حس 

 م.يبا هم ندار يد( پس اختالفيد )ج: نه بگوئينگوئ يزين چيد نه چنيگوئ
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داند و  ياست که محسوس را اصل م ياز آنها مدل در خدمت اصول يكيد که يبفرمائ يروزمند: حتيبرادر پ

ا يبودن  يكن حسياست ول يکه در خدمت بندگ يم مدليگذار يك مدل را هم ميداند اسم  يا را اصل ميدن

 شود. يبودن وصف خودش نم يعقل

ن مجسمه را با يت اك مجسمه ساخته اسيك نفر آمده است يد يگوئ ي: مينين حسيحجت االسالم و المسلم

ز مجسمه ساخته است فرضا مجسمه ين چيگر هم آمده است از بهتريد يكيز ساخته است ين چيف تريکث

د در اصل مجسمه بودنش که يگوئ يا ماکت شما مير جاندار که حرام هم نباشد مثال مجسمه ساختمان يغ

مت آن يامت است قيق ساخته است قيعقا ياقوت ين که فرضا از يمت ايم قيگو يندارند من م ينها اختالفيا

خ است يم از يهم نباشد مثال بگوئ يز بديست حال چين يد در مجسمه بودن آن که حرفيگوئ يست ميسنار ن

ده درست کرده يکش يندارد، زحمت يشود و بقائ ياست آب م يخيکه  يخته، مجمسه ايخ را در قالب ري

 ندارد. يکه مجسمه هست شكن يشان مصر هستند در ايست، اين يزياست ولكن چ

 يوه مجسمه سازين که شيم که در ايم، از اولش مصر بودير ما خودمان هم مصر هستي: نه خيبرادر معلم

م که يست گفتينها در چيشان هم گفتند پس اختالف ايست اين يزين گريدارد، از ا ياست و مدل عقل يعقل

 شان.ينه ام يقسمت اولش را ما اثبات کرد يعنيز است يدر فالن چ

بعدا  ينكه بحث روشن تر شود وليا يم برايده يانجام م يهائيم بنديك تقسيرسد که ما  يحال باز به نظر م

است  يك مدل تجربيد يگو يك نفر مي يم که وقتيان کرديب ييم بنديك تقسيخورد مثال اول  يبه هم م

ست ين يزين چيمه گفتند که چنباشد که ه ينكه مدل کال تجربيا يكيچند نظر ممكن است داشته باشد 

ن يچن يم چون بدون کار عقلين است که بگوئيم پس منظور دوم ايد گفتيکه از تجربه محض مدل بدست آ

ا اصالت يا اصالت تجربه يا اصالت عقل يسازد اما بر اساس اصالت نقل  يعقل مدل م –ست يممكن ن يکار

از آنها را  يكيست پس ينها ممكن نياز ا يبياصالت ترکم ي( بعد گفتين بحث فعليهم يعنينها )ياز ا يبيترک

م حال اگر عقل بخواهد تجربه را در ياست قبال تمام شد گفت ين که مدل عقليد اصل قرار دهد پس ايبا

گر يك احتمال ديکجا رفت؟ احتمال را به  ياز وح يرويپ يگاه نقل و ادعاياصل قرار دهد پس جا يمدلساز
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کند که اصالت با تجربه است، گفتند  يدرست م يست که عقل مدلين نيمنظورمان ابدل کردند و گفتند نه، 

کند و  يکند، از تجربه استنباط م يدا مين را تجربتا پيکند بر اساس اصالت نقل وا يدرست م يعقل مدل

ا يباشد  يشود مدل تجرب يا اصال مينكه آيم به ايگرد يم برميکن يم اشكال مين مطلب که داريدوباره در ا

د که يجه رسين نتين االن بحث به ايکه اصالت تجربه قبال رد شده است بنابرا ياصالت تجربه باشد در حال

ست يمختلف چ يرا هم که گفته شود که پس اختالف ادعاها ين مطالبيست، و ايممكن ن يزين چيچن

ل يدل يب يل ادعاين دليبه همل ندارند و يه اشان دلين است که حد اولين است که اختالفشان در ايجواب ا

ك امور ي يعنيسازند صحت دارد  يدهند و بر اساس آن هم مدل م ينكه آنها را اصل قرار ميکنند البته ا يم

ا ين امور فاسد ساختمان بسازند يا ينكه رويا يکنند ول يآن ساختمان بنائ يرا اصل قرار داده و رو يفاسد

ست و حداقل ين ين قسمت اشكاليش کار عقل است، اگر در ايح، بهرحال ساختمان سازيآن امور صح يرو

 م.يمطلب تمام است جلو برو

بعدا، مورد اتفاق هست، ما  يکه گفته شد برا يچند جمله ا يريجه گينت يرسد که برا يف: بنظر ميبرادر س

که تناسباتش از مدل  يرا بعنوان بخش ياصول يا بصورت تجربيبود  يا عقليبود  ينكه اصولمان نقليپس از ا

م که از تجربه يم مشترك باشيتوان ين ميم ظاهرا در ايم رفع نقص از آن بنمائيخواه يهم معلوم است و م

دا يان پيت جرينينها در عين اصول متناسب است و اگر اين اصول با ايم ايرا احتمال داد ينكه اصوليپس از ا

ت اگر مشخص ينيم در عيرو ياصول نخواهد داشت من يهم با ا يبرد و تعارض يکند ما را به سمت مطلوب م

ن يم اينيم ببيکن يم به اصل دقت ميگرد يم برميرا مشاهده کرد يزند و نقص يکار لنگ م يك جايشد که 

 ين شخص بودن در هر روشين شخص است و ايم ايکن يد نظر مينقص از کجاست و در آن اصولمان تجد

 ن است.يهم يا نظر حضرتعاليش مشترك هستند آن بخيچه کفار و چه مسلمانها در ا يمدل

: بله شخص است چون موضوع موضوع تجربه است و موضوع عمل است، ينين حسيحجت االسالم و المسلم

د آن را کنترل کرد موضوع حتما دخالت دارد در يبا يگريك جور ديگفتند  يبود م ياگر موضوع موضوع نظر

 صحت و سقم است. ر ازيم کنترل غينكه مطلب را کنترل کنيا
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 شنهاد کند ...يل مدل پيا تكميکشف مدل  يتجربه را برا يرين معنا بكارگيبه ا يف: پس اگر کسيبرادر س

 يد و همه کارش درست شد آن وقت مينكه مدل را ساختيبعد از ا يعني: ينين حسيحجت االسالم و المسلم

ت يحد المقدور رعا يدر آن هم امور شرع ت کهينياست نسبت به ع يه ايا فرضي يك تئورين مدل يم ايگوئ

م ياده کنيپ ياسالم ين مدل را در سراسر کشورهايند االن ايگو يا اصل قرار گرفته شده است حال ميشد و 

د پس چه يگوئ ير، ميم نخيگو يران ميا ياسالم يد در خود کشور مبارك جمهوريگوئ ير ميم خيگوئ يم

م يد و اگر بعد از آن وقت داشته باشيش کنيد و آزمايرا تجربه کنن يا ياس کوچكيك مقيم در يگو يم ميکن

د که چگونه پاسخ ينيد و ببيش کنيآزما يط مختلفيد و آن را در شراياس هم عوض کنين مقيم چنديگوئ يم

م يرس يا نه باز با مدل خودمان است تا ميم که جواب داد يکن ين مسئله که استنباط ميباز هم يدهد ول يم

له آنها سنجش کرده يرا که بوس يم قواعديگوئ ين مورد هم جواب نداد ميمثال جواب نداد و در چند نكهيبه ا

دا کند کما يش رشد پيتواند در عملكردها يعقل م يعنيم، ير دهييد تغيم بايات را کردين نحو عمليم و ايا

ان يتواند مسئله را حل کند، مثال آقا يد نميد يکه م يك جائيد به يرس يبود وم ينكه اگر موضوعش عقالنيا

ن همان است که يقا عين دقيار را حل کند ايتواند مسئله اخت يدر منطق نم يديت تجرينند که عليب يم

ند يگو يار که ميف از اختين تعرينجا هم ايم، ايم کاربرد داشته باشيتوان يد در فالن تجربه نميشما بگوئ

ا چند در صد است هر چه يك در صد است يا ياست  يست و نسبينا مطلق ياست حال مطلق است  يوجدان

م آن را با قانون يآئ يم ميف کرديکه آن را توص يم وقتيآن دار يبرا يفيك توصيم فقط يندار يهست کار

د وحدت يخواند معنا ندارد بلكه با يم نميگو يخواند، م يت نمين با قانون عليد ايگوئ يم ميسنج يت ميعل

 يت کارائيگر قانون عليم ديدينجا که رسيد ايد بگوئيد نبايدا کنيك دستگاه واحد پيدا کند و شما يپ يبيترک

 يو روح ي، نظريني، عيات حسيفيه کين اصل بر کليد که ايسينو يم "تياصل عل"ن اصل ير ايندارد، اگر ز

ه يك سالبه جزئي يعنيك نقض ينها حكومت دارد اگر يه اين که بر کليم گفتن ايگوئ يو ... حكومت دارد م

 يرييد و چه تغيد چكار کنيد باينيد در دستگاهمان ببيد برگرديه است( بايض موجبه کليداشت )که نق

هم در  يم در شناخت شناسيم گفتيکه جلوتر رفت يدا نشود، حال ممكن است مقدارين نقص پيد که ايبده
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ت با ين واقعيا اينكه آيداند ولكن ا ين را تمام مت آيك واقعيدهد بعنوان  يم يعلم حضور يکه برا يفيتعر

ن ين جا از ايا ندارد فالن اشكال را دارد ممكن است شما چنديتطابق دارد  ين علم حضوريت خارج از ايواقع

د يت درست کنينيکنترل ع يبرا يك مدلين است که ين هميا ممكن است دو جا، عيد يدا کنينوع اشكالها پ

کند  يرا حل کند، خوب اگر حل نم ينيتواند آن مسئله ع ين مدل نميز و ايفالن چدم به يد رسيگوئ يم

 د.يمنطقتان را اصالح کن يد برگرديم بايگو يهمان طور که در انجام هم م يمدلت را اصالح کن يد برگرديبا

ده يا رسبا تناسباتش بدست م يآنچه که از وح يعنينكه، مدل ما يل در مالحظه اين دليف: به هميبرادر س

انش ين حال جريم که آن را کامل کند در عيش بگذاريز را در جاين که چه چين طور در ايناقص است و هم

 ..ناينها تخميمان است که از آثار هر کدام از اينها هم به اتكاء تجارب قبليا يمحقق شود و درست شود هر دو

ت نداشته ينيرا در ع يم اگر مدليکرده ان را استنباط يا ي: که با مدلينين حسيحجت االسالم و المسلم

م يديت به بن بست رسينيف از عيا نه، اگر در توصيت انجام شد ينيم که در عيم استنباط کنيتوان يم نميباش

 يك منطقيد ين بايا يبرا "ميرس يار به بن بست ميت و اختيد در جمع کردن عليگوئ ين همان که ميع"

ن يضيکند امتناع نق يتمام م يرا که بصورت وجدان ين حكميت اوليعل يد اگر منطقتان بر مبنايداشته باش

 يرا ميار نساخت، زيد با اختيد بگوئيرس يار ميبه اخت يندارد که وقت يليچ دلين کار را نكند هياست اگر ا

 يعنيار جبر بشود و هم نباشد ياگر باشد تا اخت يعنيت باشد يت نباشد، عليت باشد هم عليشود که هم عل

ن قدرت را ينكه ايد مگر ايرا بگوئ يزين چيد چنيتوان يهرگز شما نم"است  يفين نكته ظريار باشد، اياخت

مثال آنجا  "دين را بگوئيت هم هميد و در مورد خود عليبرگردان "نين ال مريامر ب"ئد يد که بگويداشته باش

نجا يرا که ا يشيم همان فرماينگفت يديز جدين جا چيم ايگوئ يآخر ... م يو ال يم ترکب فاعليگوئ يم

ه امان يم در حد اولين را برده اين طرفش را مطلق کن و نه آن طرفش را همينه ا "نين اال مريامرب"فرمودند 

ف کند يتواند توص يرسد راحت م ين که ميف کند، به خود ايتواند توص يز را ميم همه چيو مفروض کرده ا

 خودش را دارد. يد آن جواب سر جايگوئ يکند م يبه قواعد چه مست يد خوب نيگوئ يو رد شود بعد م
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 ينين است که چون مدل ما کارش کار عين که عقل در همه رتبه ها هست ايف: پس منظور ما از ايبرادر س

که موجود  ينكه خود احكام را )به همان اندازه اينهاست عالوه بر ايز مناسب اينكه چه چين اياست در تخم

 م مشخص است.يگذار يرا که م ين اصوليا ينيو ع يم، آثار عمليده ياست( مورد دقت قرار م

ن يله مدل اين معنا که ما بوسيشود به ا ي: مشخص بودن آن معلوم مينين حسيحجت االسالم و المسلم

مدل را ساخت،  يعقل د با روشيبا يعنيم يکه دار يم )س: کدام مدل( مدل عقليمسئله را استنباط کرده باش

ش کرد چون يد آزمايد پس از آن بايد بر آن حاکم کنيرا که از شرع دار يد اصوليد بايپس از آن که ساخت

د يتواند بگو يبالفاصله نم يت است، اگر قدرت عملكرد نداشت استنباط کند که ندارد، هر کسينيمربوط به ع

ت را داشته باشد و بن بست ينيف از عيد که قدرت توصد که نداريتواند بگو يم يکه قدرت عملكرد ندارد کس

ست که اصل امتناع يسازگار ن يديت تجريار با اطالق عليد اختيتواند بگو يم يم که کسيند مثال زديرا بب

ك يد در يف ببري، تشرياالن حضرتعال يعنيتواند  ين اصل را نداند نمياگر ا ين را نداند، وليضياجتماع نق

 يسازد م ينم ياردارين با اختيد ايند چهار تا، بگوئيگو يشود م يمردم دو تا دو تا چقدر مد يروستا، بگوئ

ن مسئله که ين با ايد ايگوئ يسازد م ينم ياردارين آقا عقلش گرد شده است چرا با اختين که ايند مثل ايگو

 يك قانون ميله يبوس ن رايبه آن ندارد، شما ا ين ربطيند ايگو يسازد م يا نكرد نميکرد  يشود دزد يم

تواند  يت است آن طرف هم که آدم مين قانون دو، دو تا چهار تا بر اساس عليست ايد با هم سازگار نيگوئ

شود  يد دو دو تا چهار تا ميبگو يد اگر کسيگوئ يار طرف است حال شما ميکند آن هم وجدان و اخت يدزد

 يعنين مدل )ياست حال اصل را درا يعقل يدلسازکند ... روش م يتواند دزد ينم يچ کسيد پس هيگوئ يم

د، تجربه که معلوم شد درست يا تجربه قرار دهيا عقل يگاه حاکم را در جدول( شرع )نقل( يا جايخانه حاکم 

 يست عقل هم بدون وجدان و بدون کمال برخورد و بدون همه جانبه مالحظه کردن، که شكل فلسفه مادين

ن شد که يتجه اش ايست نين کند آن هم درست نيما مع يبرا يواهد مطلوب ماددا کند، و بخيرا در اخالق پ

است که قاعدتا همه  يزين همان چينكه حاکم شرع است ايکند به ا يد حاکم کرد عقل حكم ميشرع را با

داند که  يخلق کرده است آدم نم يتيغا يا خالق دارد و خالق برايم که دنين قبول داريامان در اصول د



 ····························································································  955 

ست لذا يات و فطرت آگاه نيهم به همه امور و خصوص يائيست و در امور دنيآخرت چه خبر است و چه خبر ن

 يرا اصل قرار م يش وحيکند فرما ين حكم را مين که ايل همينجا هم عقل بدليت کند اياء تبعيد از انبيبا

است،  ين برنامه شرعيم اياست که بگوئح يسازد حال اگر هم بسازد بعد صح يدهد و بر اساس آن هم مدل م

که شما  يم چون حاکم در برنامه شرع است مثال همانطوريگوئ يند چرا ميگو ياست م يو محصول شرع

باشد حال  يکه نزاع يين امور در جايقضاوت ب يامبر اکرم )ص( برايش پيد پيکند که برو يعقلتان حكم م

ن يد يعلما يد پهلويد بايگوئ يبت هستند ميشان در غيد که ايزشان )س( هستيکه در زمان آقازاده عز

بر  يکه قاض يدهد آنوقت در حكم يم يك حكمي يد حال آن قاضيگو يگفته است؟ عقل م يرفت، چه کس

م رفع اختالف را عقل کرده يگوئ يم رفع اختالف را شرع کرده است نميگوئ يدهد م يما م ياساس نقل برا

 يشود، وقت يم برنامه شروع مي، خانه اول و حاکم را اگر شرع قرار داديقاض يد پهلوياست چون گفت برو

ن ينظرعلماء د ياجرا يشود برا يم ميکه تنظ ياست که برنامه ا يعيم طبين را حاکم قرار دادينظر علماء د

داند  يله مينها را رذيداند و ا يده مين اخالق ها را حمين اياست در آن برنامه، علماء اخالق گفته اند که د

ح ياست البته صح يد، برنامه اتان اسالميگو ين مطلب را در عرفان مين مثال ايعلماء معارف گفته اند که د

را بهرحال استنباط شما در آن واسطه يکند ز يدا مينسبت به اسالم نسبت پ "ي"م برنامه با ياست که بگوئ

د مثال يد بگوئياست با يمدل اسالم نيد ايست بگوئيح نيباشد که صح ينكه کل مدل از وحيهست بخالف ا

 است. ينكه اسالمين مدل اسالم )درباره محاسبه کردن( است نه ايا

ان زمان، يتواند در جر يا موضوع هم ميد در مدل عقال ثابت باشد يا موضوع بايم آينيد ببيدر ادامه بحث با

بودن و نبودن  يعنيم اصل جامعه يجامعه را دار يت و سرپرستير جامعه والييما در مدل تغ يعنير کند ييتغ

ا وحدت يا ارتكاذات يا تعلقات يروها ين يبيم جامعه وحدت ترکين مثال گفتيف کرديتعر يك عالماتيآن را به 

م االن بحث آن را يف را از کجا آوردين تعريم، ايکه کرد يفيا هر تعرياست، اقتصاد، يفرهنگ، س يبيترک

تواند در نفس برنامه عوض شود به  يا آن معنون مي، آيك معنونيم بر يگذاشت يم، جامعه را اسم و عنوانيندار

نكه يا ايبشود؟  يگريگر آن عنوان بر آن صدق نكند، و موضوع اصال متبدل شده و موضوع ديکه د يطور
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 ك دفعه موضوع انسان را رها کردهيشود  يا ميانسان باشد آ يشود. اگر مثال موضوع در روانشناس يمتبدل نم

د از اول تا آخر آن حفظ شود اگر ينكه وحدت موضوع در برنامه و مدل حتما بايا ايم يبرو يگريز ديو سراغ چ

م اخالق را از شرع يم بگوئيخواه ياگر م يعنيرد ين امر جامعه محور قرار گيد ايموضوع درباره جامعه است با

د احكام يم احكام هم بايم بگوئيخواه يم اگر ميکه مربوط به جامعه است اخذ کن يد اخالق هائير بايبگ

ك نحو يد يم بايد مربوط به جامعه باشد حال اگر نداريفات باينطور توصيم و هميمربوط به جامعه را اخذ کن

بد است مثال جامعه  يليکه وضع خ يطيشرا يد که راجع به موضوع باشد . برايل بدهياستنباط به ما تحو

ت يار خوب و مطلوب را هم بپوشاند و وضعيهم بپوشاند و جامعه بس ط راين شرايد موضوعتان ايکافر، با

برهانش  يد در مدلتان حفظ شود. پس موضوع ثابت است، حال برايانتقال را هم بپوشاند و وحدت موضوع با

م اگر مختلف شد يگوئ يشود موضوع مختلف باشد م يد ميبگو يز را اشاره کرد، اگر کسيتوان چند چ يم

د که يخواه يد که هر دو را ميخواه يا مدل آن امر شامل را ميز آيد برنامه و مدل چه چيئد بگويخواه يم

 يك قسمت را نميپوشاند و  يك قسمت را ميد تحت شمول است و يد که بگوئيخواه يرا م يمدل امر

پوشاند اگر مدل شما مدل امر شامل است که پس موضوع شما هم همان امر شامل است. اگر موضوعتان امر 

که انفصال مطلقا  يشود به اندازه ا يت در مدل کامال حفظ ميپوشاند دوئ يست و همه مدل را نميشامل ن

رات را ييو تغ يدرون يفاتد اختاليخواهد، البته حاال با يم يك وحدتيشود پس  يبشود مدل شما تكه تكه م

 يد در مدل باشد به نحوينكه اتصال مطلق هم نبايا يعنياست  يگريك حرف ديد يحتما درمدل داشته باش

ت يد دوئيد اصل موضوع هم بايگوئ يك وقت است که مياست اما  يگريرد حرف دير را نپذييکه همه تغ

 ره پاره شدن مدل است.ش پاينباشد معنا يچ ارتباطيرات هييدا کند و در تغيمحض پ

ر ييا تغيهم ثابت مفروض شده حال آ يم و اموريکن ير را هم مالحظه ميين است که اگر ما تغيمطلب دوم ا

ب ممتنع است ير بدون ترکييشما برادران هم واضح است که تغ ين برايا نه، که ايشود  يب ميهم بدون ترک

ن است که يآن ا يتا آخر مدل هم محفوظ باشد معن ط محض باشد و از اوليو اگر موضوع مرکب نبوده و بس

د يرش ندارييهم نسبت به تغ يچ گونه کنترليد، و هيد و ما به االختالف را اصال نداريما به االشتراك را دار
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ر در ييد تغيد بگوئيتوان يد ميز بكنيد سخن از چند چيتوان يدراد، آن وقت م يباتيد ترکياگر گفت يول

ر در ييا تغيبات است يل دهنده ترکير در اجزاء تشكييا تغيبات است و ين ترکينسبت ب ر در نفسييموضوع تغ

را به امر مرکب نسبت  يراتييك تغيره است شما يت و غيا کمياد شدن( سرعت يل )کم و زياز قب ياتيخصوص

ن يحال اد در مدل وجود داشته باشد يب و ثبات باير و ترکييد تغيح است که بگوئيد آن وقت صحيده يم

ن آن يد در خارج محقق شود اگر عين هم باين هميد در مدل وجود داشته باشد عير که باييمسئله ثبات و تغ

شود. در نفس خودش  ياده نميدر خارج نباشد باز مدل پ ير نسبيثابت و متغ يعنيدر خارج محقق نباشد 

ن بحث در ين هميشود. بلكه ع ين حرف فقط بر اساس اصالت ربط اثبات نمين موضوع هست البته ايهم ا

 شود. يت اثبات مياصالت تعلق و اصالت وال

ك ين همان موضوع است يم که ايريت در نظر بگينيستم در عيك سي: اگر تحقق مدل را بعنوان يريبرادر ام

د که هم در مدل يهم دارد شما فرمود يريمتغ يك جنبه هايم و يريگ يدر آن در نظر م يثابت يجنبه ها

 يم که وقتيم بگوئيتوان يا ما ميك داشته باشند حال آيك به يت و رابطه ينير باشد و هم در عيمتغ ثابت و

م يخواه يکه ما م يوقت يعنياست  ينيم، مدل در واقع جنبه ثبوت آن موضوع عيدار ينيك موضوع عيکه 

ن يم به هميده يم م و بعد تحت عنوان مدل ارائهيريگ يثابت آن را در نظر م يم جنبه هايمدل درست کن

که  يزيآن چ يم وليثابتش دار يشه توجه به جنبه هايم هميم مدل را محقق کنيخواه يکه م يل وقتيدل

 يق مختلف مدل تحقق ميت به عنوان مصادينيم آنچه در عيکند قبال اگر مدل خودکار داشته باش ير مييتغ

ن مدل با توجه به يم و اصال ايخودکار بگوئم به آن يتوان يشه ميثابت دارد که هم يزهايچ يك سريشود 

 کند. ير مييط تغيکه به واسطه شرا يآن قسمت هائ يشود ول يثابت ساخته م ين قسمت هايهم

چ ين حاکم و ثابت بر برنامه است و خودش هيم مدل قوانيبگوئ يعني: ينين حسيحجت االسالم و المسلم

ل رشد در اطالع و يد بدليك وقت ممكن است بگوئيکرد  د توجهيکند )ج: بله( چند نكته را با ينم يرييتغ

ن از موضوع کالم يست( )ج: نه( اينجا که منظورتان نيشود )در ا ينها و عوض کردن مدل، مدل عوض نميا
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د آن ين را بگوئير را ندارد اگرايين قدرت کنترل تغين است که ايك وقت است که صحبتتان ايخارج است 

 تواند... يل کند نمير را نتواند در درون خودش تحليياگر تغ يعنيد يساز يآن موقت برنامه را چگونه با 

 يم يل نكند اما وقتير را تحلييتواند تغ ير درست شده است نمييل تغي: اصال بر اساس تحليريبرادر ام

ن يا اك نسبت ميما به  يعنيتواند محقق شود  يط مختلف ميدر شرا يعنيت تكرار دارد ين مدل قابليم ايگوئ

بعنوان  يم ولير دهييك موضوع را تغيم يتوان يط مختلف ميما در شرا يعنيم يکن ير منتزع مييم از تغيرا دار

 م.يك موضوع از آن نام ببري

ن مدل ينده را با ايم برنامه پنج سال آيکن ي: حال بالعكس آن را سئوال مينين حسيحجت االسالم و المسلم

ن يد شد و برنامه پنج سال دوم را هم با هميخواست يزها را که مين همان چيعد و يد، و اجرا کرده ايده ايکش

اده ين برنامه را که پيا ايد آيبگو يدوم برداشته شد حال اگر کس ين همان گامهايد و عيمدل انجام داد

دوم جه داد پنج سال ين که نتيد مسلما بله، بخاطر هميگوئ ين برنامه شد؟ ميه هميت شبينين عيد قوانيکرد

ت هم واقع ينيکه در برنامه بود و در ع يسئوال کند آن اصول حاکم يح است کسيا صحيم، آيرا اجرا کرد

ن را ير( هميبود )ج: ربط ثابت و متغ يبا مدل شما دارد و درباره دوم چه نحو ارتباط يشده چه نحوه ارتباط

نكه يا ايشود  يمطرح م يبيت ترکك وحديت بعنوان ير در نهاين ثابت و متغيم که ربط بيم بگويخواه يم

د در دل آن برناه يگوئ ينكه ميا ايچسبد  ير شما با آن ثابت شما اصال نمين متغينكه ايا ايده محض است يبر

ا برنامه اسم تصرف است يد مدل اسم تصرف شماست يگر اگر گفتيظهور کرده است بعبارت د يت فعليوضع

د يگوئ يد ميکن يدارد، در درون برنامه نگاه م يه؟ چه نحوه نسبتا نيباسم ثابت خودش دارد  ين نسبتيا ايآ

د تناسباتش بر اساس يگوئ يتناسباتش بر اساس مدل درست شده است که در برنامه پنج ساله دوم هم م

 دارد. يك ربطير يين تغيشود که آن تناسبات با ا يمدل درست شده است معلوم م

 ... يشود قسمت ين مدل ميا يعنيك ندارند يتفكت ي: پس مدل و برنامه قابليريبرادر ام

ك موضع يم و يدار يك موضع باالتريد يگوئ يك وقت است که مي: ينين حسيحجت االسالم و المسلم

ده يد مطلقا رابطه شان بريگوئ يك وقت مين ياست ا يك موضع باالتريم و مدل موضعش يدار ينتريپائ
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کرد حال البته  ييك کارهايکنار گذاشت، و وقت عمل هم با د ياست مال کتابخانه و با يزيك چياست آن 

خودش( که اسماء تصرف در  ياز شرع است، مدل باالتر )در سرجا يك ثوابتيم يساز يکه م ين مدليدر ا

ر رابطه اش قطع قطع است ين است که با عالم متغيثبات آن هم ا يا معناين است که کتاب است آيعالم تكو

 خ است.ين تارين عالم مخلوقات است و درباره همينكه درباره هميا اي

ر را ندارد بلكه چون شما ييت کنترل تغين نحوه قابليست که مدل بدين ني: البته من منظورم ايريبرادر ام

ن يا ين وحدت موضوع به معنيد حفظ کرد، ايد که وحدت موضوع را در درون بايه فرموديموضوع تك يرو

م يساز يم و بر اساس آن مدل ميريرا که جنبه ثابت هم دارند در نظر بگ ياست که ارکان و مقومات خاص

شود  يچگاه مدل مستقل از موضوع ساخته نميکه ه يتوان گفت از آنجائ يا مين بود که آيحال حرفم ا

ت تكرار يکه قابل يم مدليخواه يکه م يت دارد، حال وقتينير در عين موضوع دو جنبه، ثبوت و متغيم ايبگوئ

ن يم اگر بخواهد ايگوئ ينگرم و م يم ينيم به آن موضوع عين موضوع بسازيا يشه داشته باشد برايهم يبرا

ن ي( داشته باشد ايشه مقوماتش را مثال )اخالق، احكام، تكنولوژيد هميآن موضوع تكرار شود با يمدل برا

تش را در مدل در نظر ثاب يقت از موضوع جنبه هايدر حق يعنيم يده يامور ثابت را در مدل انعكاس م

ست اختالف دارد در يت ثابت نينيرا که در ع ييت تكرار دارد و آن قسمتهايکه قابل يم و بعنوان مدليگرفته ا

کرده  يتوان گفت جنبه ثبوت را مدل تلق يد حال اگر ميآ يشود لذا در مدل نم يمختلف تكرار نم يزمانها

کرده و  يتوان گفت جنبه ثبوت را مدل تلق يا ميد حال آيآ يم لذا در مدل نميط بگوئير را شرايو جنبه متغ

 م يط بگوئير را شرايجنبه متغ

د ين صورت در مدلتان هم بايا در خارج مرکبا وجود دارد )ج: بله( در اي: آينين حسيحجت االسالم و المسلم

 ت باشد.ين خصوصيا

 ر کند.ييتغت است ينيتواند به آن معنا که در ع ي: مدل ما که نميريبرادر ام
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از ثابت در مدل  ييزهايك چيد ي: نه به آن معنا که عرض شد، بلكه باينين حسيحجت االسالم و المسلم

ب را با هم ير و ترکييد در منزلت خودش دو خصلت تغيخودش با ير وليهم از متغ يزهائيك چيباشد و 

 ه شود.يد تجزيداشته باشد و ثابت باشد و نبا

چگونه با  يريتكرار پذ يب را درست ولير را نشان دهد و هم ترکييد بتواند هم تغين که باي: ايريبرادر ام

 شود؟ يب جمع مير و ترکييتغ

د که جدول جهت بر همه حكومت دارد و حاال ي: شما اگر در مدلتان گفتينين حسيحجت االسالم و المسلم

 يا نه؟ )ج: بله ثابت ميماند  يشه ثابت ميا جهت شما هميد آيريگ يگر که ميد يا هر جايآن را از شرع 

ط يد، که بنا به شرايريد از تجربه بگيات را بايص کميماند( حال اگر گفتند که به فرض محال جدول تخص

ا در واقع در يد آيرا گفت يزين چيم، هر جا چنير دهييط تغيم و تناسبات را هم بر اساس شرايص دهيتخص

د يد تا برنامه از آن در آمده است )ج: بله قطعا بايب نكرده ايترک ينيز عيك چيرا با  يك جهت ثابتيمدلتان 

ك امر يد و هم يط را داريارتباط داشته باشد( خوب، پس شما در مدلتان هم امر ثابت حاکم بر همه شرا

 ر متبدل.يمتغ

د ثبوت داشته يم حاکم باشد در همان جنبه بايخواه يکه م يست، به نسبت خاصير ني: متغيريبرادر ام

 شد.با

 م .ينيب يط مختلف آن را مختلف مي: که در شراينين حسيحجت االسالم و المسلم

 ست.ير کند که مدل نييط مختلف تغي: اگر در شرايريبرادر ام

ن قسمتش يکه در ا يد تناسبات ثابتيگوئ يك وقت مي: نه، تناسباتش را ينين حسيحجت االسالم و المسلم

ن را يت بود که سه بار ايد که امروز اولويگوئ يوقت است که م كيك حرف است ين يکند ا ير ميياست تغ

 يبصورت فلسف يد دقت کرد ولياست که بعدا با ياتين در جزئيك بار عوض کردم ايعوض کردم و فردا آن را 

ر و يير و ثبات را بپوشاند، البته تغييتواند در خارج تغ يا مير و ثبات را بپوشاند آيينتواند تغ ي، هر گاه امريکل

د در منزلت خودش بكار برده شود، البته ساده اش همان بود که اول عوض کردم که دو برنامه را که يثبات با
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 يزهائيزها همان چين چيا ايدر آنها هست، )ج: بله( آ يريمتغ يزهايك چيثابت و  يزهايك چيد ينيب يم

ك ي يعنيامده است يل اصال از مدل نرش هم از مدييا تغيست که از مدل آمده است )ج: بله فقط ثابتش(  آين

 م.يبه آن ندار يقسمت از برنامه است که اصال کار

 ر کند.يين است که مدل تغير از اير در مدل باشد غيگاه امور متغي: جايريبرادر ام

م بحثش و بحث رشد در ادراك و عوض ير خود مدل که عرض کرديي: تغينين حسيحجت االسالم و المسلم

 ست.يموضوع بحث ما نشدن مدل و 

 ر باشد.يد در مدل امور ثابت و متغيم حتما بايه که بگوئين زاوير ادراك، از اييه تغي: نه از زاويريبرادر ام

 تواند برنامه را عوض کند. ير اگر نباشد چگونه ميف از امور متغي: توصينين حسيحجت االسالم و المسلم

 ر است و هم ثابت.يم هم متغيت که در آن مدل که دارن اسير از اير غييف از تغي: توصيريبرادر ام

د در ين آنها هم بايف از ثبوت و نسبت بير و توصييف از تغي: پس توصينين حسيحجت االسالم و المسلم

 م.ياضافه ندار يمدل باشد؟ )ج: بله( پس ما مطلب

ن است که قبال ياز ا يناشند يفرما يم يريام يرا که آقا ين مطلبي: ظاهرا بحث مشترك است ايبرادر معلم

ك قسمت از صحبتشان فرمودند، آن يد ثابت باشد که در يآ يم که آنچه که از مدل بدست ميداشت يبحث

 م.يگفت ين طور ميط است، و بعد اير است تابع شرايکه متغ يزيچ

 توان بر اساس مدل داد. يط را ميف از شرايتوص ي: ولينين حسيحجت االسالم و المسلم

ست اگر ين ينيط عيم تابع شرايمان داشته باشيد رشد اين که بايم ايگفت ي: بله آنوقت ها ميمعلمبرادر 

ط يد از مرتبه اول به مرتبه دوم رفت و تابع شرايم حتما بايگوئ يباشد م يمان مراتب خاصيمراتب رشدها

م يمان يم يدر همان اولم فعال يبگوئ يطيك شرايبروم و در  يبه دوم يم از اوليط بگويك شرايست که در ين

 يم يممكن است گاه يله ايرفتن به چه وس يبه دوم ين که از اوليم بعد ايکن يك مرتبه عقبگرد ميا ي

است که کفار  يطيدر شرا يعنيم ين است که با کفار جنگ کنيمان به ايرشد ا يطيك شرايم مثال در يگفت

م نه، رفتن از يگوئ يك وقت است که ميم، يمقابله کنم و يخواهند با ما جنگ کنند و الزم است که برو يم
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ا خدمت و محبت به يبا ما دوست هستند  ياديعده ز يط فعلين صورت است که در شرايبه ا يبه دوم ياول

 ين در مدل نميا خدمت کردن اين جنگ کردن و يم پس ايم گفتيمان به مرتبه دوم بروينها از مرتبه اول ايا

ط يم ثابت است و تابع شرايبرو يبه دوم يد از اوليآن مطلب که حتما با يشود ول يم يطيد و تابع شرايآ

ل يتعط يم دست برداشتن از آن به معنيدار ياز آن دست برم يطيك شرايل يم بدليم بگوئيتوان يست و نمين

ن مطلب هم مورد اشتراك است که جهت در مدل ثابت است و اگر هم ياست حال ا يزيشدن آن برنامه ر

شه ثابت يب هميد عوض شود و ثابت است )جدول ترکين ها نبايم ايکرد يموضوع معرف يرا برا يباتيترک

ن يم هميد به رضا برويصبر با يم از صفت اخالقيگوئ ين که ميهم يعنيست، ير چياست( حال امور متغ

ت بر اساس بايك وقت است که ترکيبات بر اساس صبر است يك وقت ترکي يعنيدهد  ير را نشان مييتغ

ط يد نه شرايگو ين را هم مدل ميد از صبر به رضا رفت و ايد که بايگو ير را هم مدل ميين تغيرضاست و ا

م يباشد که طبق آن عمل کن يد در مدل امريم بايجاد کنير اييت تغينيم در عيخواه يم يو وقت ينيع

ر کند فعال مورد بحث ييبخواهد تغر هر دو در مدل هست و آن بحث هم که خود مدل يين ثبوت و تغيبنابرا

 ست.ين

که در  ينيد همان قوانيت فرمودينيدر مورد ربط مدل و ع يم حضرتعاليف: بسم ا.. الرحمن الرحيبرادر س

 ا لفظا مطلب را درست ادا کردم؟يد در مدل باشد، آيت هست، باينيع

تواند  يد نميکن يدرست م را که يمدل يعنيشود  ي: در خارج محقق مينين حسيحجت االسالم و المسلم

که  يشود در مراتب متعدد يك فهرست محقق ميدر خارج محقق نباشد، همان طور که در برنامه هم در 

د يخواه يکه م يگريا هر اسم ديکرده است. تناسبات و  يات خودش را جاريد مدل خصوصيشما دار

ست که ين گونه نيشود، ا يت هم محقق مينيع يعنيشده و در رتبه سوم  ين ها در رتبه دوم جاريد، ايبگذار

 يفيدرست کردن حلوا درست شده باشد و توص يبرا يدر آنجا محقق نشود، به طور ساده عرض کنم اگر مدل

ن قدر شكر و روغن و آرد يد ايف باين توصيدن به ايرس يند، برايهم از مزه حلوا داده شده باشد، بعد هم بگو

د همان يديد و به حلوا رسين کار را کرديکه شما ا يد. وقتيد و بپزيط فالن با هم مخلوط کنيرا در شرا
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که در  يهمان طور که مزه ا يعنيدا شده است. يد و خارج محقق شده تا حلوا پيرا که شما داشت يتناسبات

ن حلوا ين قرار گرفته تا ايهم که در نظر آشپز بوده در ا يشود، روابط يت نامش مزه حلوا است محقق مينيع

 مزه محقق شده است، اگر آن روابط نبود ...و 

هستند  ين نسبتها عالئميم ايگوئ يم يم و گاهيدان ين سنتها ميجه ايحلوا را منحصرا نت يف: زمانيبرادر س

 يبه نام حلوا م يشوند تا منتجه ا يب ميگر ترکيكديبا  يت شوند، هزاران هزار عوامل خارجيکه اگر رعا

 ستند هماهنگ با ...ه ينها عالئميا يعنيدهند، 

ن يشما هم يگر هستند لكن نسبت به آن مقصد اصلياردها روابط ديلي: مينين حسيحجت االسالم و المسلم

د، هزاران هزار يديرس ينها به مقصد نميت ايبوده اند و بدون رعا يد اصليت کرده ايرا که شما رعا يروابط

 دهند. يحلوا نمن چند تا يت ايگر بدون رعايخصلت، رابطه و عالئم د

م لزوما با يت کرده ايکه ما رعا ين سه عاملين ايم درست است که بيگوئ يل مين دليف: به هميبرادر س

آنها با هم  يت صرف هماهنگينين عين مدل ما و قوانين قوانيهست، اما ربط ب يمقصد مورد نظرمان هماهنگ

ت تحقق ينيم و همانها را در عيشاملتر آورده باش ت را در مدل خود ولو در رتبهينين عينكه ما قوانياست. نه ا

که ما در مدل  ينيد. قوانيشات خود به آن اشاره داشتياست که به نظر من در آخر فرما يزين چيم، ايده

 ن، و عقل با ...يا عقل با تكوين، يع و تكويك مبنا استوارند تشرين به يت و تكوينين عيم با قوانيدار

ن يباالتر شما است، قوان يمال ول ينين تكويد قوانيگوئ يك وقت شما مي: ينيحس نيحجت االسالم و المسلم

ت خود يش از حوزه واليت خود بيد در حوزه واليگوئ يشما در مدل مربوط به حوزه تصرف شما است و م

 ك حرف است و...ين يد، ايجاد کننده ربط هستيت خود ايدر حوزه وال يد، وليد کار کنيتوان ينم

نكه يم در ايکن يت ميتبع يعنيم يفهم يف: و خودمان هم همه جوانب کارها و تناسبات را نميبرادر س

ه يت کليبا رعا يمساو يب فنين ضرايت اينكه رعايم، حال ايم تا به آن مطلوب برسيرا لحاظ کن يب فنيضرا

 که بر اساس آن ... ينيقوان
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است که سر از  يگر بحثهائين ها ديا يعني:  در حوزه تصرف شما است. ينين حسيحجت االسالم و المسلم

 آورد. يدر م يشناخت شناس

 م.يده يف: پس آنرا ادامه نميبرادر س

 کاشف نبود و موجب بود. ي: خالصه آنرا عرض کنم اگر علم به معناينين حسيحجت االسالم و المسلم

 شود. يم ين مطلب همه جا جاريف: ايبرادر س

ن نسبت به يد ايگوئ يکه م يتين است که با حفظ خصوصيت ايها: نينين حسيحجت االسالم و المسلم

و  يگاه زمانين جايخود حق دارد، هر گاه تمثل شما متناسب با ا يو مكان يگاه زمانيخود و جا يگاه فاعليجا

اگر متناسب بود  يباالتر شما است، ول يست حوزه وليت داشته باشد، حوزه شما نينبود بتواند فاعل يمكان

د يگوئ يجاد کردم، تصرف کردم، چگونه مين است که ايش ايست که من کشف کردم، معناين نيش ايمعنا

 يبيت ترکينكه فاعليد، حال اينواختم، شما زده ا يليمن دست خود را عقب بردم و به گوش فالن کافر س

 گر است.يد ينها بحثهايست، ايار محض نياست، اخت

شود که حرکت  يمطرح م يدر بحث فلسف يد، زمانيترکب و ... گفترامون تعقل و ينه آنچه پيف: زميبرادر س

 يم ير است، اما گاهيکه مخلوق است جوهرا و ذاتا متغ يتيفيان دارد و هر کيو لوازمش در اعماق وجود جر

شود  ير واقع مييم هر جا تغيگوئ يم بلكه مين مسئله ندارينسبت به ا يتيم ما در بحث مدل حساسيگوئ

م، مثال صرفا ير دهييتغ يار کميم جامعه را در حد بسيزها الزم است. حال اگر بخواهين چيترکب و تعلق و ا

عوض  يقتريتها را در حد عميم ماهيا بخواهيرد، يصورت گ يم و رفرميم رنگ ها را عوض کنيخواه يم

نكه يم، حال اينمائ يوترکب را مر ما است، به همان نسبت ما بحث تعلق ييکه موضوع تغ يم، در هر نسبتيکن

ان ياز حال تا پا يعنيست، ياز ما نيشود مورد ن يرات چگونه واقع مييم که در جوانب مختلف آن تغيدقت نمائ

م ينمائ يرات آن کشف نمييتغ يز براين يم موضوع کارمان جامعه باشد که مثال مراحليخواه يما م يمدلساز

در پس پرده  ينكه چه فعل و انفعاالتيم. حال به اياز دارين اهداف نيادن به يرس يهم برا يو ابزار يو روش

ست يم و موضوع مدل و حوزه دقت کار ما نيگردد کار ندار يشود تا مطلوب ما حاصل م يافعال ما واقع م
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ثبات در جهت  ين نموده و معنير آن را معييم و جهت تغيجامعه ذکر کرد يبرا يموضوع ثابت يوقت يعني

ش يجه دهد و بيم که مطلوب را نتيکار دار يگر تنها به ابزار، امكانات و مقدماتيم، ديف کرديهم تعر ر راييتغ

 شود. يگر موضوع بحث ما واقع نمين دياز ا

هم بود  يمعلم يد در مدل جا داشته باشند و مورد اشاره جناب آقاير که بايگر هم راجع به امور متغيمطلب د

 د.يفرمائ ين مييا بعدا تبيست دانم االن موضع آن ا يکه نم

تواند  ير است خودش که نمين ثابت و متغيد مدل ربط بياگر گفت يعني: ينين حسيحجت االسالم و المسلم

 ن دو تا فرض باشد.ياز ا يخال

ر يغينكه امور متيکنم ا يعرض م يشتريح بير من است توضين دو جمله اخيف: اگر منظورتان هميبرادر س

زدند که اگر مطلوب ما تقرب باشد خودمان  يمثال يمعلم يجا داشته باشند، در موردش آقاد در مدل ما يبا

ا با جنگ و يشود و  ين تقرب حاصل ميط موجود با خدمت کردن به محروميم که در شرايکن يکشف م

 موضوع يد به نحويگر بايم در مدل ما خود موضوع جهاد و موضوع خدمت و هر موضوع ديگوئ يجهاد. گاه م

را که موجب  يط مختلف امريم در برابر شرايان شده باشد تا بعد ما بتوانيش بيواقع شده باشد و نسبتها

بود که  ين مطلبيم، اينمائ يريدا کرده و موضعگيت بر اساس مدل پينيشود به عنوان مصداق در ع يتقرب م

ن مسئله يباشد اما حد ا يدرست من مطلب ين است که گرچه ايشان به آن اشاره داشتند، اما سئوال بنده ايا

م يداشته باش يم مدليتوان يا ميد( آيبدست آ يم و چه نقليبدست آور ي)چه عقل يتا کجاست؟ ما در مدلساز

ل شده باشد؟ و تناسبات يم از قبل تحليله آن بصورت مستقيبوس ينير عيط متغيم که همه شرايا بدست آوري

م خدمت يخواه يهم که م ييف بر خورد فقر زدايک يباشد که حتن شده يمع يتماما به نحو يو مكان يزمان

ت خدمتمان به چه نحوه يفيم و در آن بخش کيد خدمت کنيم مشخص باشد مثال در کدام قسمت بايبكن

ده يکه جبرا هم به تبع آن چه از مدل رس يو تناسبات عقل يلحاظ عقل يبرا ييکه جا يباشد. به نحو

ق يق تطبيا از طريح دادند که مدل کامل حكم موضوعات يتوض يمعلم يبماند؟ )قبال آقا يمشخص نشود باق

ن مسئله که ولو مدل بطور کامل و يا فرض ايگردد( آ يق مشخص ميمصاد يله الزمه جبريا بوسيبه مصداق 
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را  يكيط ياما را آزاد گذارده باشند که در آنجا خودمان به تناسب شر ييك جاهايبدست آمده باشد در  ينقل

را  يكينكه در عمل به هر حال يم شرع مسامحه فرموده باشد ولو ايار کنينكه کدام را اختيم و در ايار کنياخت

 م.ينمائ يرا م يت مالحظه لوازم عقلينينكه در عيم ولو ايانجام ده

مناسبت را  يد تناسب را مالحظه کنم با مدل عقليفرمائ ينكه مي: اينين حسيحجت االسالم و المسلم

 ا نه؟يمالحظه کنم 

ك موقع مدلمان يم يان دهيم آن را جريم و خواستيا نقال بدست آورينكه مدل را عقال يف: بعد از ايبرادر س

 ك ...ين کرده است و ييما تع يف ما را در همه جا برايتكل

ت ينيع يبتهاند مناسيگو يد که ميك موقع خدمت امام معصوم هستي: ينين حسيحجت االسالم و المسلم

و محاسبه الزم ندارد، اگر  يالحصول عقل يجيگر دقت تدريتمام شده است و د يشان بر اساس وحيدر نظر ا

 د.يدار يمدل عقل يعنيمالحظه تناسب  يند معنايگو يد مير امام معصوم هستيدر غ

مدل به دست  م حال کهيندار ياست اختالف يآن عقل ينكه پس از مشخص شدن مدل اجرايف: در ايبرادر س

زها را مشخص کرده و يزها مشخص شده است وجدا همه چيآن مصداق تك تك چ يآمده است هنگام اجرا

 ا ...يز را مجمل نگذاشته است؟ يچ چيه

 يتان مصداقيآن است که همه برناه ها يبه معنا ي: کامل بودن مدل عقلينين حسيحجت االسالم و المسلم

درست شد مثال منطق  يمدل مثل منطق است. منطق وقت يعنيج شود از آن است و نگذارد که از آن خار

اثبات  ينجا دارم برايرا که من در ا ين برهانيد ايگو يد، ميد همه برهانها را بر اساس آن سنجي، بايصور

 يد باز هم با آن بسنج، اگر ميگو يات است ميمثل فلك يامور يد برايگو يد بسنج، ميگو يصانع است م

ات حرف ياضيخواهم در ر يد ميگوئ يبسنج، م يزان منطق صوريبا م يحرف برا يو منطق يبرهان يخواه

 يبگوئ يخواه يم ين باشد، چنان که وقتياز ا يد مصداقيبا 2+2=1د يگو يد با آن بسنج، ميگوئ يبزنم، م

نباشد،  نياز آن هم مصداق ا ييك قسمتهاي يبگوئ يتوان ين باشد، نمياز ا يد مصداقيخدا هست آن هم با
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 يت را مينيد من عيگوئ ين که ميدن ندارد. هميدن و ديگر نديد، اگر مدل عقال کامل است ديده ايشما ند

 د به شما بدهد.يد؟ مدلتان بايآور يم تناسبات را از کجا ميگو يم مينما يط عمل مينم و به تناسبات شرايب

 ن است که ...يما هم هم يمدل مطلوب نقلم يگوئ يم. ميشتر کرده باشينكه استفاده بيا يف: برايبرادرس

د به يد بايدا کرديد، اگر پيدا کنيد پيتوان يرا اصال شما نم ي: مدل نقلينين حسيحجت االسالم و المسلم

 باشد که همه مصداق آن باشد. يگونه ا

ن است! )ج: بله( حال که ما معصوم يشود که نزد معصوم يم يزيف: پس مدل مطلوب همان چيبرادر س

ط عقال بر يست و به تناسب شرايم که مشخص نيرس يم ييك جاهاين اجمال جا دارد که يشه ايم هميستين

 م ...ياساس آنچه که از نقل دار

شود، اگر شما  ين تمام مياست، ا يشه مدل ما فعال عقليهم يعني: ينين حسيحجت االسالم و المسلم

د دو رکعت يبا يطي: در هر شرايکه باش يطيمثل نماز صبح خواندن گفتن در هر شرا ييك جايد يتوانست

 ر و آخر آن هم سالم باشد.يد، اول آن تكبيبخوان

 ين غصبين گونه اگر در زميا يو اگر در جنگ باش ينشسته بخوان يتوان يم يض شدياما اگر گفتند نه اگرمر

ك مدل حاکم بر کل آن يز دادند، ين چين نمونه، چنديچندن است که يش ايراه برو، ... آن هم معنا يباش

مختلف  ين نحوه هايآن است که نماز صبح محفوظ است ولكن به ا ين به معناياست که محفوظ است، ا

از آن است،  يبكنم مصداق يده که هر کارياز شرع به من رس يد قواعديشود خالصه اگر شما گفت يخوانده م

چ يگر هيم خوب به همان عمل کن ديگوئ ين گونه است ميآمد و گفت علم جفر ا يد کسيم فرض کنيگفت

ك يد يا کامل است شرعا، هر گاه گفتيا عقال و يا کامل است يست، شرطش کمال است، مدل يعقل ن يجا جا

ن باشد يد که کاملتر از اين بسازيمتناسب با ا يك مدل عقليش آن است که باز ياست معنا يقسمت آن شرع

م خوب خانه يگو يدا نكرده ام ميك تكه اش هم را پيد يگوئ يك وقت است که ميد ين را در آن جا بدهياو 

م برو عقال دقت کن، کار کن يگو يدا کرده ام ميك قسمت از آن را پيد نه يگوئ يك وقت ميشامل را پر کن، 

 جا بده. ين را در آن مدل کامل عقلياور و باز ايبه دست ب



991  ····························································································································································  

 با کامل وصف نموده باشد.يکه مطلوب را شرع به نحو تقر ف: ولويبرادر س

ك تك دانه آن هم نباشد شما يك دانه آن هم نباشد، ي: به نحو کامل. اگر ينين حسيحجت االسالم و المسلم

 يست که نباشد مدل شرعيك دانه هم نيد، اگر همه آن هم هست و يکن يکامل را درست م يباز مدل عقل

 گر.يدندارد  يشده است، فكر

 ف: بعد در هنگام اجرا ...يبرادر س

گرفتن خمس، خوب  يشرع به ما داده برا يك جدول محاسبه اي: مثال ينين حسيحجت االسالم و المسلم

ن ياد آمد و ايك سال زيد هر چه از در آمد انسان در عرض يگو يندارد. م يم، فكرينمائ يهمان را عمل م

ا يارد باشد يليك ميخواهد  ين ميد. ايك پنجمش را بدهيآن  يمابق د ازيمصارف را هم از آن استثناء نمود

 کند. ينم يك تومان فرقي

خواستم در  يد را مير در خود مدل فرموديرا که در مورد رابطه امر ثابت و متغ ين مطلبيان: اينيبرادر حس

 يم ميله مدل تنظيشود و بوس يك سر برنامه که تحت مدل درست ميد. طبعا يشتر صحبت بفرمائيموردش ب

م يخواه يکه در موردش م يزيت و آن چين وضعيخود ا يعنيط است. يشود در شرا يل ميشود و تكم

د برود و يبا ين مرحله به چه مرحله ايت از ايفين کيد که اينما ين مييف و تبيم را توصيکن يزيبرنامه ر

آن مرتبه  يعنيم، يما برنامه گذاشتن را يد باشد و جهتش هم کجاست. اسم ايرش هم چگونه باييت تغيفيک

شود  يم، محصول مدل برنامه مينمائ يف ميت را توصينيم عيکه آن را مدل نام گذاشت يله ابزاريکه بوس يا

م يخواسته ا يعنيهست،  يم. که در برنامه ما هم اوصاف جهتيده ير مييت را با توجه به برنامه تغينيکه ما ع

م که طبعا آنها ثبات و امور ثابت ما در ين نمائيم و متعيم را محقق کنياده اکه عقال جهت قرار د ييزهايآن چ

م که اسم ير دهييز ثابت تغيم آنها را بر اساس آن چيخواه ياست که م يزهائيچ يك سريبرنامه است هم 

ر م و ديع را در جهت قرار دهيت بيا حليم. فرضا اگر ما اصل حرمت ربا ير گذاشتيآنها را همه امور متغ

که بر اساس  ييزهايگر چيه امور بانك و ديم، حاصلش در برنامه آن خواهد بود که کليمدلمان اصل قرار ده

است  يتهائيفيتها، کيفيشود که آن ک ين آن ميگزيجا يگريت ديفيزد و کير يم شده باشد به هم ميربا تنظ



 ····························································································  991 

که ما در مدل منظور نظرمان است، البته م. اما آنچه يتها برنامه داريفير آن کييتغ ير کرده و ما براييکه تغ

م در يخواه يکه م يميد آن را از مفاهيم ناچارا بايم آن را بسازيخواه ياست. چون م يتوجه ما به آن انتزاع

م اسم آن بازار را مدل يرا شكل بده يم وحيم مفاهيخواه يله آن ميکه بوس يم آن ابزاريم جدا نمائيزيآن بر

 يك اصولي يعني، يرييك روابط تغيدارد،  يبيك روابط ترکين و ابزار ين قوانيا ديم، حال فرموديگذار يم

حاکم بر جهت. به  يك اصوليب برنامه و يا ترکيحاکم بر ترکب برنامه  يك اصولير برنامه، ييحاکم بر تغ

ب را يترکن ثابت هم ثوابت در ين قوانيد ثابت باشند که ايبا ياست که همگ ينيمدل ما مجموعا قوان يعبارت

نكه چه يث ايث قانون بودن و نه از حير و هم ثوابت در جهت را . البته از حييدهد و هم ثوابت در تغ يبر ما م

ن است که ير در مدل اييان تغيرد. حال اگر منظور مبارکتان از بيد در آن خانه اصل قرار گيبا ياز وح يحكم

 يعنياست.  يخارج يك سرش در موضوعات جزئين يم، ايب بدست آورده ايکه در ترک ينيآنچه ما از قوان

ن سئوال که ين باشد اير برسد؟ اگر چنيمتغ يد که به روابط جزئينما يدا ميآن قدر ادامه پ ين روابط کليا

م مگر در يت تكرار قائل باشيآن قابل يم برايتوان يگر نميشود که د يهم اشاره داشتند مطرح م يريام يآقا

ن ين مرتبه به پائياست و شامل بر همه برنامه ها هست و از ا ين مرتبه به بعد کلياز ام يبگوئ يك مرتبه اي

 يات فرق ميفيگر کيت هم طبعا نسبت به ديفيهر ک يب فنياست، ضرا يب فنيو ضرا يجزئ يمثال نسبتها

ا يب يکن معنا که در اصول تريم، به اير در مدل هستييکند. پس سئوالم واضح بود که اگر ما قائل به تغ

ر دارد که ما اسم آن را ييت تغيا آن نسبتها قابليم آيجاد کنيت ايب وضعيم در ترکيخواه يکه ما م يينسبتها

 ت است ...يوضع ير در برنامه هايير در مدل تغيينكه منظور از تغيا ايم؟ ير در مدل بگذارييتغ

له برنامه يبه وس يکنم. وقت يرا از خدمتتان عرض م ي: حال من سئواالتينين حسيحجت االسالم و المسلم

ا يدهد  يشما را برنامه م يآمار يا الگويد آيزير يله مدل برنامه را ميد و به وسيکن يت تصرف مينيدر ع

ت ينيق مدل به عيا از طريد يده يد و برنامه ميکن يت نگاه مينيق مدل به عيا از طريآ يعنيدهد؟  يمدل م

 د؟يکن ينگاه نم



973  ···························································································································································  

 ياصول ثابت يعنيم يکن يم ييت را شناساينيم عيآئ يم ميکه از مدل دار ينيان: بر اساس قوانينيبرادر حس

 م ...ياز مدل دار

 يد و شد مدل حال مين اصول ثابت را هم درست کرديار خوب اي: بسينين حسيحجت االسالم و المسلم

 يت را مينيم عيآئ يبر مدل م يمبتن يآمار يط چگونه است، بر اساس الگويت شرايم وضعينيم ببيخواه

کند  ير ميير را دارد؟ برنامه محصول است، آن که تغيين قدرت مالحظه تغيان: بله( پس بنابراينيم؟ )حسينيب

 ا ندارد؟ير را دارد ييخودش، قبل از آن قدرت مالحظه تغ يسر جا

 ر است و خودش زمان ندارد.ييرا حاکم بر تغيرا دارد ز يرييقدرت مالحظه هر تغ يعنيان: ينيبرادر حس

ك يشه هم يکند هم يرا مالحظه م يرييکه هر تغ ين حال وقتي: درعينين حسيحجت االسالم و المسلم

حاصل  ييکه هست استنباطها ييت هايبر اساس آن وضع يعنيدهد؟  يم ييا استنباطهايدهد  ياستنباط م

ن يبهتر يعنيت است با آنچه در مدل شما است برقرار است؟ ينيکه در ع يين نسبتهايب يشود. چه نسبت يم

ا يهست  يات مدل جاريعرض کردم در برنامه شما خصوص يريام ين است که در پاسخ آقايسئوال هم

عتا در خارج يم طبيگوئ يب که مير و ترکييتغ يعنياست.  يات مدل جاريت هم خصوصينيست؟ در عين

باشد،  يگاه آن ميت و جايآن متناسب با ظرف يمعان يهست منتههست، در برنامه هم هست، در مدل هم 

د! اگر از مدل يتوان د ياز مدل نم يد وليت را دينيتوان ع يد از برنامه ميست که بگوئين گونه نيا يعني

ت طرح شده و ينيع يخارج برنامه داد، سئوالها از مدل برا يتوان برا يت نگاه کرد که نمينينتوان به ع

ب بد يد وضع ضرايگوئ ين است؟ مثال مير از ايا غيد يآ يشود و به برنامه م يده ميمدل سنجپاسخها در 

داد؟ برنامه که حاصل کار شما از مدل است  يرييب چه تغيط موجود در ضرايد متناسب با شرايا باياست، 

 د؟يا نداريد يت را دارينيقدرت نظر به ع

م مثال ينما يم. آنچه در ذهن خودم از مدل تصور دارم عرض مين داريقوان يك سرينجا يان: ما اينيبرادر حس

ن يد که سنجش بيد شما هستيآئ يت که مينيد، بعد در عيم و ... را داريق و تقسينجا قاعده جمع و تفريا

 کند. يت درست کار نمينين جا عيد مثال در اينيب يد، ميت را به عهده دارينيمدل و ع
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 د؟ينيت را ببينين است که چگونه عيمدل ساکت از ا يعني: ينين حسيحجت االسالم و المسلم

 ت را ...ينيد عيآئ يله مدل ميان: شما بوسينيبرادر حس

هم به مدل شما  يد ربطينيب يت را مينيشما که با آن ع يآمار ي: الگوينين حسيحجت االسالم و المسلم

 ت است.ينيتصرف درع يا ندارد برنامه شما به منزله الگويدارد 

 شود.  يت مينيار صحت شما از عيان: معينيبرادر حس

م يح است که بگوئيجه آن برنامه است، صحيم، نتينجا داريا يك مدلي: ينين حسيحجت االسالم و المسلم

ا يد يت هم از مدل دارينيمالحظه ع يا شما الگويت است، درست است؟ )بله( آينيتصرف در ع يبرنامه الگو

 د؟يندار

 د.يح بفرمائيکه در ذهن من است، حال شما آن را تصح ين شكليمالحظه به هم يلگوان: اينيبرادر حس

ر کردند اگر ييم، هر گاه برنامه ها تغيم دو برنامه داري: ما که عرض کردينين حسيحجت االسالم و المسلم

 شود. يم يمعن ير بييات مدل در آنها نباشد حكومت مدل بر تغين خصوصيهم

 کند. ير مييست که خودش تغيآن ن ير به معنييبر تغان: حكومت ينيبرادر حس

 کند. ير ميير از آن است که خودش تغير را دارا بودن غييتغ ي: نه معنينين حسيحجت االسالم و المسلم

ما  يعنيف کند، ير را توصييتغ يتيآن است که بتواند در هر وضع ير را دارا بودن به معناييان: تغينيبرادر حس

 م.يف کنيم توصيوانت يله مدل ميبوس

آن است که  يف کند به معناير را توصييتواند تغ ين که مي: همينين حسيحجت االسالم و المسلم

ن يبا ا يرفته بود چه فرقير را نپذييات تغيبود که خصوص يرفته در ... اگر منطق انتزاعير را پذييت تغيخصوص

 هم ... ين منطق صوريدارد، قوان يداشت آنجا هم قواعد ثابت

اصول  يك سريم يگوئ ين است ما ميد، سئوال من هميد بفرمائيبا ين فرقش را حضرتعاليان: اينيبرادر حس

 م ...يثابت دار
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ر در ييت تغير هست، خصوصييرا که درباره تغ يم اصول ثابتيگوئ ي: ما مينين حسيحجت االسالم و المسلم

ر هم يمتغ ييکند و در درون ش ير مييخودش دارد تغد ير از آن است که بگوئين غيشود و ا يآن مشاهده م

ن يد، ايده ير مييد تغيرا که در برنامه اول و برنامه دوم دار يخارج ييش يعنياست،  يتها جاريخصوص

 ير معنيين زمان و مكان بدون تغيا قوانير بعنوان برنامه و مدل است مطلب را ساده کنم، آييت تغيخصوص

 ير آن بصورت مفصل در فلسفه بحث مييزم تغياز مكان يو جدا يديشكل تجرك وقت زمان را به يدارد؟ 

ن مورد ير چگونه است؟ در اين با متغيم ربط ايپرس ين است و چنان است، بعد ميکنند که امتداد است، چن

ن ثابت را به يك وقت قوانيند، پس يگو يآن نم يزم هم برايند و لذا مكانيتوانند بگو يساکت هستند، نم

 ر هم ندارد.ييبه تغ يد که کاريگوئ يم يه انحو

 ر است.يان: در مورد امور متغينيبرادر حس

 يد در آن جاريت زمان و مكان باير است خصوصي: اگر در مورد امور متغينين حسيحجت االسالم و المسلم

 باشد.

 يعنيکه در ذهن من است منظورتان است؟  يت زمان و مكان به همان معنيا خصوصيان: آينيبراد رحس

ن قدر باشد ير آهن ايد اگر مقاومت تيگو يدارد و م يخانه ساز يبرا ينكه مثال مهندس ساختمان مدليا

 ه ...ين پايا يرو

 يد که پنج سال بعد خانه اياست، اگر بگوئ يكيك مالحظه استاتين ي: اينين حسيحجت االسالم و المسلم

د، آن گاه يد بسازين گونه هم بايد و ايد خراب کنين گونه هم بايد و ايآن را خراب کن د ويد بسازيگر بايد

 ند.يب ير را هم دارد مييکند و تغ ين و آن را دارد مالحظه مين اين است که بيش ايمعنا

رون يك مقدار از بحث مدل بيکنم  ين است که االن عرض ميد هميکه زد ي: اگر منظور از مثاليبرادر معلم

رچه بلوك و آجر و يرآهن، تيم که مقاومت تيدار ين است که قواعديك وقت تصور از مدل ايد، اگر يرو يم

ستند، ينها مدل نيسازم، ا يك خانه مينها يات اين است، حال من بر اساس خصوصيمان و ... چنيگچ و س

د اگر يانتخاب داشته باشنكه جدا جدا باشد تا شما قدرت يگر متصل باشد نه ايكديقرار شد امورات مدل به 
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درست  يك خانه ايد يد؟ اگر شما آمديند بر چه اساس انتخاب کرده ايگو يد ميقدرت انتخاب داشته باش

که اصوال  ين مقدار قواعديکه اصال مدل ندارد، ا ين مرتبه اولين هم چند مرتبه دارد ايد و تازه هميکرد

ك يست، ين مدل نيکنم، ا ينش مين آن گزياز ب ينيط عيست که من در شراين نيگر معيكديربطشان با 

ما  ين برايمانند ا يك خانه ايند يگو يآورند و به ما م يك خانه ميمثل ماکت  يگريك مدل ديوقت هم 

ت يوضع يعنيرا،  يده آليز کامل و اين مدل چيست ايو کامل از مدل ن يقيحق ين هم معنايد، باز ايبساز

ن ننموده يم را معيط مطلوب چگونه برويط موجود به شراين که از شرايا يف کرده است وليمطلوب را توص

ن ين مواد به ايو از ا يکن ين مسطح است اول شالوده ميکه زم يآمد و گفت از مرحله ا يك مدلياست اگر 

 ينها رويك ساختمان کامل شود، بعد همه ايد تا يگو يك مراحل را ميك يو بعد  يکن يب استفاده ميترت

کارها آن چنان در اثر تكرار استفاده روشن و  ياوقات مدل بعض يشود البته بعض يم يخانه سازهم مدل 

که از ابتدا  ييه کارهايگر بقيکنند د ين ميکشند و تنها مطلوب را مع يگر مدل را نميشده که مردم د يهيبد

د شالوده بزنند، يه اول بادانند ک يگر همه ميد انجام شود روشن است، ديدن به مطلوب بايرس يتا انتها برا

مدل  يکنند ول ين را به عنوان مدل ذکر نميو ... هر چند ا ي، بعد برق کشي، بعد نازك کاريبعد سفته کار

ر در آن وجود ييم؟ تغينجا به آنجا برويم حاال چگونه از ايگفت يدارد، اگر تنها مرحله آخر مورد نظر بود م

 نداشت؟

 يرا که م يزيسفارش چ يعنيم، يکن يشگاه ميکه ما موکول به آزما يقسمتن آن يان: فرق بينيبرادر حس

م يخواه يست ما ميشگاه بر اساس تجربه و ... آن را بسازد با مدل چيم تا آزمايده يشگاه ميم به آزمايخواه

 بات مواد مختلفين ترکيخاص ب يکه همان نسبت ها يب فنيم از آن باال که امر ثابت است تا آن ضراينيبب

ن که يا ايگردد،  ين مييشود و تب يف ميما توص يله مدل شامل برايهم بوس يب فنين ضرايا همياست، آ

 م ...يدار يك اصول ثابتيتنها تا آنجا که 
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که مدل ناقص باشد  ييکامل آنجا يعنين است همه آنها مدل ي: قطعا چنينين حسيحجت االسالم و المسلم

راگفته باشد مگر  يزيم اگر شرع همه چيکامل باشد بهمان صورت که گفتد يم، مدل بايم مدل نداريد بگوئيبا

 م.ين صورت مدل اصال نداريز را در ايك چي

م و يکن يدا مين اوصاف پيك نسبت بيان: حداقل قبال در اوائل بحث مدل مطرح بود که ما ينيبرادر حس

اء ين اشيب ين روابطيرد و همچنيذپ ير نمييچون آن نسبتها در رابطه با اوصاف است قطعا ثابت است و تغ

 ين مياء را معير در اشييشد که اوصاف جهت تغ يل مين گونه تحلياء اين اوصاف و اشياست که طبعا رابطه ب

بر اساس تجربه  ينيشوند که آن وصف را از روابط ع ين ميز متكفل اياز کارشناسان ن يند و افراد مختلفينما

 ند.يدا نمايت پيدر عن

ن بحث يم فعال بنا را بر ايريگ يم، حرف خود را پس مين گفته اي: اگر چنينين حسياالسالم و المسلمحجت 

 م.ين بحث هستيم و در ايگذار يم

ز چند مرتبه مطرح شد، در عمل ما به چند دسته از يد بحث نين دوره جديکه درا ي: همان طوريبرادر معلم

 يزين امور تحت برنامه ريشوند که ا يار و اطالع ما واقع ميختکه تابع ا يك دسته اموريم يامور برخورد دار

چ ين گونه امور هم هيشوند، ا يار ما واقع ميهم هستند که نه مورد اطالع و نه تابع اخت يك اموريند، يآ يم

ك امور يد، ينما يشوند، هر وقت هم که واقع شوند برنامه را خراب م يما واقع نم يزيگاه تحت برنامه ر

ران را به يد جامعه ايتوان يتان  ميزيا شما در برنامه ريند آيخواهند بگو يشان ميم حال ايهم دار يگريد

ند يگو يد بشود حاال ميخواه يکه م يزياد و منتجه آن چيا زيد که کم ياوريخود ب يزيتحت برنامه ر ينحو

 يگر براين برنامه که ديا د،يکن يران ميا يبرا يزيه برنامه ريکه وجود دارد که هنگام يگريموضوعات د

ا يکند و  يك مرتبه عراق به شما حمله ميد لكن يخته ايران ريا يست شما برنامه برايا عراق نيپاکستان 

ان يعياز ش يد که عده اينيب يك مرتبه ميد يدر آور يد که حجاز را تحت حكومت اسالميکن يم يزيبرنامه ر

ن يا ايد؟ يکن ين صورت باز همان برنامه خود را عمل ميا در ايل دادند، آيتشك يام کردند و حكومت اسالميق

ا عراق در فالن مقطع به يکنند و  يام ميان حجاز قيعيد در فالن موقع شيد که از قبل بدانيکه علم امامت دار
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ط است، يشرا يزيبرنامه ر  يزيسازم، برنامه ر يط را ميد اصوال من شرايد؟ ممكن است بگوئينما يما حمله م

ار يز که تحت اختيند، همه جا و همه چيآ يتار شما در مياست که تحت اخ ين در مورد مسائليم ايگو يم

است که در برنامه همه  يبه نحوه ا يزيم برناه ريم بگوئيد؟ اگر بخواهيکن يند، آنها را چه ميآ يشما در نم

م پس يگو يزها است ميع آن چتاب يزيند برنامه ريخواهد و اگر بگو يآنها مشخص است که آن علم امامت م

م عراق ينيم تا ببيخواهد چكار کند، پس صبر کن يم عراق چكار ميالزم ندارد ما که اطالع ندار يزيبرنامه ر

 ين بحثيشود؟ ا ين موضوع چگونه حل مين ايم طرفيد بكنيم چه بايدهد آن گاه ما بگوئ يرا انجام م يکار

ن ين مورد نظرشان است هميهم هم يريام يم که من فكر کردم آقاير داشتيکه ما قبال د ر مورد ثابت و متغ

م ما متناسب با يگوئ يکه م يا وقتيچه؟ آ يعنيط است يم تابع شرايگوئ ين که ميم ايجا بود که ما گفت

م يگو ياست، م ين سئوال منفيممكن است؟ جواب ا يك ثبوتيا بدون يم آيده يرا انجام م يط کاريشرا

باشد،  يكيثابت استات يعنيآن ثابت باشد  يآن که قدم به قدم ها ينا، نه ثبوت به معنن معيپس ثبوت به ا

ك ي يعنيگر است. يمراتب پشت سر همد يعنياست،  يكيناميست، بلكه ثابت ديهم ن يكينماتيثابت س يحت

است، مدل ان يك جريمدل  يعنير در مدل وجود دارد، ييند تغيفرما يك نقطه ثابت، مير ثابت است نه يمس

ت همان يد جدول وضعيالگو به ما بگو يطبق مباحث قبل يان است تصورا عرض کنم که مثال اگر کسيجر

 يل ميبا آن تحل يرا هم که بخواه يد هر زمانيگو يم داد؟ بعد هم ميبه او خواه يمدل است، ما چه جواب

نها يم بله ايگو يکنم، م يل ميتحل شما ين جدول برايکنم، هم امروز را و هم فردا را وهم پس فردا را با ا

م، مدل يا چگونه به فردا برسي؟ و يديروز چگونه به امروز رسياز د يبگوئ يتوان يدرست است لكن شما نم

 يم، ميد پس چه کنيگو يدهد، بعد م ينشان م يكيب را استاتيدهد لكن ترک يب را نشان ميشما مدل ترک

 يا ميد و يد بكنيتوان ين کار را نمين صورت ايد که در اياصال مدل ندارا ينجا به آنجا يرفتن از ا يم برايگوئ

د که از امروز به فردا رفتن هم طبق آن انجام شود، بعد يقرار ده يزيد مدل دارد، پس در مدل خود چيگوئ

زم د تا مستليآ يرا که مربوط به از امروز به فردا رفتن است در مدل م ييز هايا همه چيشود که آ يصحبت م

د تعبد و رشد در يم ما باينكه گفتيم مثل ايدر مدل داشته باش يد امور ثابتيم نه، بايگوئ يعلم امامت باشد؟ م
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ك کلمه هم که مثال يم و البته به ينمائ يم يم و مراتب رشد و تعبد را هم در مدل طراحيداشته باش يتقو

ح يمان را توضياد شدن ايد زيندارد بلكه با ييکارآم چون يد بكنياد بشود اکتفا نبايمانمان زيد ايم ما بايبگوئ

ن گونه مثال يم ... سابقا ايديم، حال در شرابط که رسينجا به آنجا برويآن است که از ا يم که مثال به معنيده

 يکنند ما هم م يجاد ميرا ا "دو"م فالن عوامل يديم، اگر ديخواه يند چهارميم ما برآيگفت يم که ميزد يم

ط ياز آنها تابع شرا يكيآن چهار بشود،  يم تا منتجه برداريکن يجاد ميا هم باضافه شش را ام پس ميگوئ

 د پس مدل ...يد درست کنيط را بدون داشتن مدل محال است بتوانين تابع شرايا ياست ول

 له مدال ما اهداف را ...يان: بوسينيبرادر حس

 م.ينكرده ا: مدل اهداف را درست ينين حسيحجت االسالم و المسلم

 يخواهد ما سه تا م يك مينجا يخواهد ما هم دوتا در مقابلش در ا يم دشمن دو ميان: بگوئينيبرادر حس

 م.ين طرف قرار دهيخواهد ما هم متناسب آن ا يم او چند تا مينيم، ببيخواه

اهداف به  نيست بلكه ايش نباشد و جهت نباشد نير حرکت برايآنكه مس ين اهداف به معني: ايبرادر معلم

د يگوئ يك وقت مين اهداف با آن اهداف فرق دارد، ين گونه باشد، ايد ايشه بايت همينيآن است که ع يمعن

 م.يهم در اصفهان هست يگريم و ساعت ديراز است، حاال فرضا در قم هستيدن به شيهدف من رس

ش ثابت است، ين نسبتهايم که اين اهداف دارين ايب يك کثراتي يعني: ينين حسيحجت االسالم و المسلم

ن يت را بر اساس اينيم، عير دهيين کثرت تغيم بر اساس ايت را بخواهينين درست است، لكن گاه عيا

 ن نسبتها باز متكفل آن است؟يا هميم آير دهييثابت تغ ينسبتها

 شود. يت دارد اجرا ميني: بله همان نسبتها است که در عيبرادر معلم

م، حال يداشه باش "چهار"ن است که يمطلوب ما ا يعنيشود بعنوان هدف؟  يم اجرا يعنيان: ينيبرادر حس

 م.يخواه يم، طبعا در برابرش دو ميم االن دو دارينيب يم
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کنند، دو وارد  يکه آنها دو را وارد م ينده است بعد و موقعيکه چهار است، چهار آ ين مطلوبي: ايبرادر معلم

ر ين مسينكه هدف باشد، بعد هم ايکردن انها همزمان با دو وارد کردن ماست که منتجه آن چهار است. نه ا

 آنكه ... ين منتجه است برايحرکت باشد، ا

د و يخواه يم يط منتجه اين شرايد در ايگو يدهد؟ مثال به ما م يان: منتجه را جدول به ما مينيبرادر حس

 شود چهار. يهم بر حسب عدد ممنتجه شما 

كم و رحمه ا.. و برکاتهيوالسالم عل  
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 9رابطه مدل با موادي که در آن ريخته ميشود چيست                                                    ص  -

 9آيا کوچكترين جزء ترکيب هم عوض شود موضوع متحول ميگردد                                 ص  -

 7و  2ص                                                               ربط ثابت و متغير در مدل               -

 9آيا مدل ربط ثابت و متغير است                                                                           ص  -

 1ص                               زمان بعد کيفيت است                                                          -

 39ثبوت در مدل و اختيار                                                                                    ص  -

 13اصالت موجود اصالت مطلوب اصالت جهت                                                          ص  -





 بسمه تعالي

 5بحث مدل دوره سوم جلسه 

2/3/91 

برادر معلمي: اعوذ... در ادامه بحث، در جلسات واحد چند سئوال مطرح شد که عرض مي کنم در جلسه قبل 

ثابت باشد و در مورد تغيير و ثبات در مدل و بحث در مورد اين بود که در مدل بايد موضوع وحدت داشته و 

عينيت صحبت فرموديد، اولين سئوال اين بود که آيا مدل تغيير دارد يا اينكه حاکم بر تغييرات است و مسير 

تغييرات را نشان ميدهد، بعد اجماال گفته شد غرض ما از تغيير مدل اين نيستكه چون ادراك بشر رشد کرده 

تيب پيدا ميشود بعد از زماني به اين نتيجه ميرسد که مدلش را تكميل نمايد، سئوال و اطالع جديدي بهر تر

ديگري که مطرح شد اين بود که رابطه مدل با موادي که در آن ريخته ميشود چيست؟ و گفته ميشد که اگر 

ت باشند و موضوع در مدل بخواهد به نحوه کلي ثابت باشد و بعد بخواهد ارکان و ترکيبات آن موضوع هم ثاب

بعد هر چه که آن را تقسيم مي کنيم باز بايد ترکيبات ثابت باشند بنا بر اين به جائي ميرسيم کهدر يك 

خانه کوچكي در مدل ما که اسمي مخصوص دارد اگر يك چيزي از بينبرود و چيزي جايگزين آن شود 

دو محتوي را که در اين قالب فرضاًاخالق صبر برود و اخالق رضا سر جايش را بگيرد گفته ميشد که اين 

 ميريزيم ربطشان با آن خانه چيست؟ پس ربط مدل مواد چيست؟

سئوال ديگر اين بوده که اگر در کوچكترين جزءتغيير پيدا شود يا موضوع هم متحول ميشود؟زيرا گفته شد 

باشند آن اجزا اگر موضوع ثابت باشد بايد اجزايش هم ثابت باشند مثالً در مدل جامعه بايد جامعه ثابت 

تشكيل دهنده جامعه هم بايد ثابت باشند فرضاً جامعه اگر داراي تقسيمات اخالق، احكام، تكنولوژي، فرهنگ 

سياست اقتصاد و دولت، جمع و خانواده باشد آيا هر جه آنرا ريز کنيم بايد ثابت باشد؟ آيا در يك جزء اگر 

 ميشود؟ تغيير ايجاد شود اصل موضوع متحول شده و مدل متحول

 که از اينجا بحث به اين مطلب کشيده ميشد که وضع ثابت و متغير در مدل چگونه است؟
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همه چيز در مدل ثابت باشد پس مدل ثبوت است و تغيير ندارد و سئوال ميشود آنچيزي که در عينيت 

که در تغيير ميكند چگونه به آنچيزي که ثابت است متصل ميشود و آيا ربط بين ثابت و متغير است؟ 

جلسات قبلي گفته ميشد اگر مدل بخواهد ثابت را به متغير وصل کند بايد در آن امري باشد که تغييررا 

بتواند تفسير کند، يعني در خود مدل هم بايد به نحوه اي ثابت و متغير ترکيب شده باشد تا نتواند ثابت و 

گوئيم مدل مطلقاً ثابت است که از ثبوت متغيير را بهم وصل کند،در اين مورد صحبت شد که ما نميتوانيم ب

مطلق حرکت زاده نميشود و نمتوان گفت مدل متغير مطلق است که تغيير مطلق هم انفصال مطلق ميآورد و 

اشكال دارد نميتوان گفت که تغيير و ثبات در کنار هم انضمام تأليفي دارند که اينهم براي ما آرائي ندارد 

ثابت است آنرا چگونه تعيين ميكنيم که بتواند عينيت در حال تغيير را  بلكه آن نسبتي که بين متغير و

بپوشاند و با آن امور ثابتي است که آنرا چگونه تعيين مي کنيم که بتاند عينينت در حال تغيير را بپوشاند و 

ما  با آن امور ثابتي هم که مورد نظرمان است ربط داشته باشد در ادامه صحبت گفته شد آن مدلي را که

درست ميكنيم مدليك جريان است يعني جريان ثابتي است يعني در دل خود تغير را و در عين حال ثبوت 

را دارا است، وقتي گفته ميشود زمان بعد کيفيت است يعني هر کيفيتي يك جريان است نه اينكه هر 

ود که آيا شيي کيفيتي در يك جريان حرکت مي کند که شايد مقداري تغاير دو نظر روي همين مطلب ب

امري است کته در مسيري حرکت ميكند يا اينكه شيي مسير حرکت را در داخل خودش داراست يعني جاده 

تغيير در درون کيفيت و زمان بعد آن است يا اينكه تغيير عارض بر کيفيت است کيفيت در منازل مختلفي 

لسفه دو نظر است که اگر الزم دانستيد ساکن ميشود که از آن منازل تأثير نمي پذيرد که اين مطلب ريشة ف

بآن اشاره اي بفرمائيد واال در خود مطلب که اگر مدل، مدل جريان باشد يعني در درون خودش ما توانسته 

باشيم تغيير و ترکيب و ثبوت را قرار دهيم به نحوه اي که در ثابت و متغير ثبوت مطلق و تغيير مطلق پيدا 

د که قسمتي از جدول متغير مطلق باشد که باز سئوال شود که ثابت و متغير نشده باشد و انضمامي هم نباش

چگونه بهم متصل ميشود بر طبق صحبتهاي قبل که ما ثبوت مطلق و تغيير مطلق نداريم)در ممكنات( 

بنابراين اگر گفته ميشود مدل ربط بين ثابت و متغير است در آن ثبوتي وجود دارد در عين حاليكه در آن 
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است حاال در اين کاري که انجام ميدهيم بايد ديد ثابت و متغير را در کجا بايد بگيريم ممكن است تغيير 

 گفته شود مدل هم تغيير دارد به اين معنا خود آن اصل عوض شود اين مطلب موضع بحثي ما نيست.

يك دانه حجت االسالم و المسلمين حسيني: اعوذ... بحث را با يك مقدمه عرض مي کنم فرض کنيد که 

سيني داريم يك استكان و نعلبكي در آن است که ميخواهيم از اينطرف سيني به آنطرف ببريم اگر مثل 

موضوعي را که ما ميگوئيم اينگونه باشد)و اگر به سادگي و بدون مالحظه مجموعه نگري بآن نگاه کنيد( 

در آن حاصل شده است اگر صحيح نيست در انتقالش از اينطرف سيني به آن طرف سيني بگوئيد تغييري 

فرض کنيد که جامعه در وضعيت اول و دوم و سوم... صدم بگوئيم هيچ تغييري در آن حاصل نميشود)مانند 

همين استكان و نعلبكي( پس تصرف در جامعه حاصل نشده است فرضاً هر خصوصيتي که در اول بود االن 

اين شيي از اين جابه آنجا انجام نمي گيرد مگر  هم وجود دارد حاال فرض ديگري ميكنيم که بگوئيم جابجائي

اينكه تغيير کند چگونه است که ميگوئيد سيگار وقتي که دود ميشود و زن مخصوصش فرق پيدا کرده و باال 

ميرود اگر گفتيد که اين جابجائي مكاني يا زماني بدون بدون تغيير نيست من حق سئوال ديگري بنمايم که 

ش ارتباطي دارد يا منفصل مطلق است اگر منفصل مطلق باشد بايد خروج دفعي و آيا اين شيي به آينده ا

ايجاد دفعي بشود و تا آنمرحله هم اين فرمايش را ادامه ميدهد که اصل تغاير نفي ميشود در پله اول تغيير 

دو  نفي ميشود)اگر وضعيت هاي پشت سر هم منفصل باشد( و در اخر منجر به نفي تغاير ميشود و اگر اين

کيفيت متصل به اتصال مطلق باشد در آنجا هم تغييري حاصل نشده است دو جاي يك چيز را شما دو جا 

 فرض مي کنيد خودش که اتصال مطلق و سكون مطلق است پس ما در دو فرضي که مشاهده مي کنيم

يير است يكي که تغيير باشد و با اتصال مطلق که نفي تغ -2تغيير باشد با انفصال مطلق که نفي تغيير است

به ظاهر بذهن آمد که تغيير است ولي گفتيد حاالتش از هم منفصل است با قيد انفصال تغيير را نفي کرديد 

حاال يك سئوالي داريم اگر اين شيي بخواهد تغيير نمايد آيا مي تواند نسبت به آينده اش داراي يك 

ا آينده اش ربط دارد، نداشته باشد؟ براي خصوصيات بالفعلي که صحيح باشد بآن گفته شود که اين شيي ب

اينكه موجب انفصال مطلق نشود، و در عين حال يك کيفيت ارتباطي هم باشد که موجب اتصال مطلق هم 
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نشود اگر چنين چيزي را قائل باشيم بايد گفت اين خصوصيات اقتضائي اين سيني همه اش در خود اين 

، يكوقت است که بخواهيم توصيف منفصل بدهيم که آيا وجود دارد بالفعل، گذشته اش هم وجود دارد

استعداد به معناي معد است که باز منفصل شود باز هم تغيير را حل نمي کند، يك بحث هم اينستكه بگوئيم 

يك امتداد و اتصال تغييري است که آنهم حل نميكند و منجر به اتصال مطلق مي شود مگر اينكه قائل باشيد 

دريجي واقع شود آنوقت درباره واقع شدن تدريجي آن صحيح است گفته شود هم يك امر که اينمطلب بايد ت

ثابتي، تعلق به يك جهت است، جاذبه به يك جهتي است، دارا بودن خصلت آينده است که در اين وجود 

 دارد، هم گذشته اش در آن وجود داد وهم فعلش.

ي را بصورت ديگر تكرار مي کنيم، فرضا براي مثال شما حاال ما در اينجا يك قدم جلوتر ميآئيم باز مثال اول

يك جدول بزرگي داريد که ميدان بزرگي را نشان ميدهد، اوصافي در آن هست قسمت اول صبر و قسمت 

دوم تسليم و سوم رضا، اين يك تابلو ثابت و هر گاه که يك جدول ديگري هم داشته باشيد جداگانه که 

اقتصاد... مانند همان استكان و نعلبكي بعد ما  -باشيد فرهنگ و سياست خصوصيات جامعه را در آن نوشته

مي گوئيم حرکت در اينها هيچگونه تغييري در آنها نمي آورد هم اين و هم آن جدول بزرگ هر دو ثابت 

است که اين احتمال همان احتمالي است که بگوئيم استكان و نعلبكي ربطي به سيني ندارد هر چند که شما 

ي را رابط بين تغييرات اين استكان با سيني قرار دهيد که بگوئيد ارتباط زماني آنرا ما مالحظه کرده ايم نعلبك

يعني اين استكان را به عنوان وضعيت مكاني در اين نعلبكي گذاشته ايم)زماني( و سيران در اين سيني است 

جدول  3کند اما اگر بگوئيد اين چيز بريده از هم باشند هيچ چيزي را حل نمي  3که مي گويم اگر اين 

خصوصيتشان در خود جامعه وجود دارد من هستم که مجبورم اينها را يكبار تفكيك و يكبار متصل بنمايم. 

جدول درست مي کنم اتصال يعني نحوه تنظيمات اينها را بگونه اي مي نويسم که نتواند از  3تفكيك يعني 

ك واحد باشد. سئوال مي شود اينكار چه ربطي به عينيت دارد؟ همديگر بريده باشد بلكه همه آنها بصورت ي

پاسخ ميدهم اگر عينيت اين خصوصيات را نداشته باشد و شما يك امر انتزاعي را به آن نسبت بدهيد هيچگاه 

نمي توانيد در آن ايجاد تغيير کنيد مثال اگر من خيال کنم اين ميكروفون چاي است و آنرا برداشته و بنوشم 
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ر دهان من ريخته نميشود اگر انتزاعي بنمائيم که ربطي به حقيقت خود آن کيفيت نداشته باشد و چاي د

بخواهم آنرا پياده کنم هيچگاه قابل پياده شدن نيست اگر اين کيفيت نداشته باشد و بخواهيم آنرا پيده کنم 

مكان و جهت و ... نباشد،  هيچگاه قابل پياده شدن نيست اگر اين کيفيت داراي خصوصياتي از قبيل زمان و

مثال اگر عالم تغيير پذير نباشد شما هر کاري انجام دهيد ولو اينكه خيال کنيد که اين متغير است هيچ 

تغييري نمي توانيد ايجاد بنمائيد. هر گاه تغيير پذير باشد و جهت پذير نباشد)که همه اينها محال است( باز 

را نسبت به عينيت ميدهيد در حقيقت عينيه اش آن خصلت را  هم همينطور است خالصه اينكه بايد آنچه

دارا باشد حداقل به عنوان مقومهاي تغيير خاص، ممكن است هزاران پارامترهاي ديگري هم باشد که آنها را 

شما لحاظ نكرده ايد ولي در آن خصوصياتي را که مي خواهيد ظاهر شود بايد حتماً اين خصوصيات را داشته 

آن ميدان حرکت در او باشد، و هم آن خصوصيت تبديلي و هم خصوصيت وضعيتي را درون باشد، بايد 

تا را داشته باشد آنوقت صحيح است بگويم که عينيت داراي ثبات و تغيير و  3خودش داشته باشد اگر اين 

 نسبت بين آنها است و پشت سر آنهم صحيح است بگويم که مدل من همان تغيير را مالحظه کرده و در

درون خودش دارد، همان ثبات را درون خودش دارد، همان نسبت بين آن ثابت و متغير را درون خودش 

دارد و خالصه صحيح است بگوئيم هيچ جاي مدل ثابت محض نيست بدليل اثبات و اتصال آن به متغير و 

گر نيست هيچ جاي مدل هم متغير محض نيست بدليل ارتباطش به ثابت، هيچ جاي مدل منقطع از يكدي

بدليل اينكه آن اتصال حفظ شده است، يعني يا اينكه کسي نمي تواند آنرا بخواند يعني فقط سياهي و 

سفيدي را مي بيند که اين مدل نيست يك تصوير است، يعني نتواند مدل را بخواند بنظرش کاغذ بازي بيايد، 

آنكس که مي تواند مدل را بخواد  ديگري نگاه کند خيال کند کاغذي است براي پيچيدن چاي در آن و اما

ديگر اوصاف را از هم منفصل نمي بيند، بلكه آنها را بصورت يك وحدت ديده که در آن هم تغيير و هم ثبات 

و هم ربط آندو وجود دارد، تغييرش بريده از ثبات و ثباتش بريده از تغيير نيست و در نهايت مي شود گفت 

ده است نو بالعكس آنهم مي شود گفت که بگوئيم مي شود خصلت عينيت در نقس اين مدل رعايت ش
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عينيت بصورت اين مدل در آورد مي شود گفت که ين مدل ابزاري تصرف در عينيت است تا عينيت نسبتي 

 با اين مدل نداشته باشد ابزار تصرف بودنش محال است.

في که از مدل داده شده مدل ربط برادر حسينيان: سئوالي که در جلسه مطرح شده بود اين بود که بنابر تعري

بين ثابت ومتغير است نه اينكه هم ثبات را مي پوشاند و هم تغيير را ربط آن خصوصياتي ثابتي که در مدل، 

 همان اوصافي است که از وحي بدست ما ميرسد با جريان عينيت ...

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا اين روش مدل سازي سات يا خود مدل؟

در حسينيان: بنابر تعريف اين خود مدل است، مدل ما همان ابزار تصرف است که حاصل آن همان برنامه برا

است يك سر آن بايد در شرائط باشد و بتواند تغيير را توصيف کند و در عين حال تغيير را بگونه اي توصيف 

 کند که در آن توصيف جهت اصل باشد.

واقع شد آن شيي  79و  73يك تغيير به تصرف شما از سال  حجت االسالم و المسلمين حسيني: فرضاً

 هيچگونه ارتباطي نداشت و منفصل حقيقي است  79خارجي شما با سال 

)ج: نه منفصل حقيقي و نه متصل حقيقي است بلكه ارتباط بين دو کيفيت است( پس با توجه به اينمطلب 

گفته شود اين برنامه مصداقش آن عينيت و  اگر ده برنامه هم در اين ده سال و پشت سر هم ذکر شود و

برنامه ديگر مصداقش عينيت بعدي است اينرا به عينيت نسبت ميدهيد که هيچگونه بريدگي بين مراحلش 

 وجود نداشته است يعني به عبارت ديگر اين وضعيت تا آن مرتبه آخر تعلق داشته باشد.

موجود در درون خودش وضعيت آتي را هم دارد  برادر حسينيان: اين مطلب به اين معنا نيست که وضعيت

بلكه بايد گفت خصوصيتي را داراست که از روي آن خصوصيت متوجه مي شويم که در سال آتي بايد اينگونه 

 بشود.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: سئوال من دقيقا همين است اينكه مي گوئيد رابطه اين وضعيت با 

يست، اتصال مطلق هم نيست آيا معناي ثبات و تغيير را در خود اين وضعيت آينده اش انفصال مطلق ن

 وضعيت آورده ايد يا نه؟
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 برادر حسينيان: ثبات مطلق را و تغيير مطلق را نفي کرديم و نسبت بين ثبات و تغيير ما براي اصل است.

ر است. نه حجت االسالم و المسلمين حسيني: بنابراين آن چيزي که هست وحدت ترکيبي ثبات و تغيي

وحدت انضمامي. يعني ثبات و تغيير در اينجا تقوم به يكديگر دارند نه ثباتش مطلق است و نه تغييرش، يك 

مفهومي ديگر داراست، هم فعل و هم آينده را مي پوشاند منتهي بدو گونه نه به يك گونه که هر دو تا االن 

 محقق باشند.

محقق است و ديگري محقق نيست ... مثال اين خودکار وقتي  برادر حسينيان: ديگر نمي توانيد بگوئيد يكي

گفته مي شود زمان بعدش است بنابر گفته شما بايد مراحل آتي اش در آن االن باشد. مثال سير را رسم مي 

کنيم مي گوئيم همه مراتب آن کيفيت گذشته و آينده اش درون آن وجود دارد بعد تمام آن مراحل کل 

 شيي است.

م و المسلمين حسيني: بذهن ما اينگونه ميآيد که نسبت به آنچيزهائي که االن وجود دارد حجت االسال

فعليت تحقق است و در فعليت تحققي مراتب آينده اش به نحو فعليت تعلقي وجود دارد. همه چيزها درون 

اين دارا آن کيفيت است منتهي به نحو تعلقي. يعني اولين چيزي که خلق مي شود تا آرخش را داراست و 

بودن فعليت دارد متهي فعليت تعلقي، اگر بگوئيم اين کيفيت خودش جزء ده تا وحدت ترکيبي مي شود و 

در هر وحدت ترکيبي خصلت منتجه خاصي از آن مالحظه مي شود به اين معناستكه قابليت جزئيت در 

ه دوم متقوم به اين و وحدت ترکيبي دوم به نحو تقوم در آن هست يعني در شكل دوم که وارد شد مجموع

ساير اجزاء و اينهم متقوم به ساير اجزاء و خود اين کيفيت است يعني مجموع ايندو، در اينجا فقط دائماً 

اضافه مي شود، يعني عالم مرتباً زيادتر مي شود و صحيح هم است. نكته مهم اينستكته وقتي چيزي را کنار 

يدي پيدا مي کند آن چيز قبلي هم وحدت ترکيبي بود، اين کيفيت بگذارند اين کيفيت وحدت ترکيبي جد

)س: بهر حال در اينجا وجه تغايري حفظ مي شود( به عبارت ديگر اگر تغاير را به تغاير اصالت شيي تبديل 

کنيد و بگوئيد براي اين شيي ذاتي است که له ثبت امور و سلب منه امور يك امور را صحيح است نسبت تام 

امور را هم بطور مطلق از آن قطع نمود محل است که بتوانيد براي آن تغيير قائل باشيد، مطلق بآن داد ويك 
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اگرقائل به اصالت ذات و اصالت شيي باشيم مي خواستيم بگوئيم که اين کيفيت تغيير نمي کند، مي 

 خواستيم بگوئيم خداوند فقط اين ذات را وجود مي دهد ديگر خودش را طي مي کند.

 اينگونه نيست که ما همه وجود تغايرها و وضعيت هاي مختلف را کنار گذاشته... برادر حسينيان:

حجت االسالم و المسلمين حسيني: معني تغاير و اختالف هرگاه مطلق شود قدرت تحليل از شما گرفته مي 

 شود.

د کيفيت برادر حسينيان: بنظر من اين تغيير براي تغيير غلط است که بگوئيم همه کيفيات آينده درون خو

 است.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: معناي اشتراك و اختالف را که مي گوئيد چگونه است آيا اختالف آنها به 

 حدي است که از آنها اشتراك را قطع مي کنيد.

برادر حسينيان: همه صحبت اينستكه رابطه بين وجه اشتراك و وجه اختالف چيست؟ اگر ما تغيير را در ربط 

شتراك و اختالف مطرح کنيم بنظر من ميرسد که در اينجا ما وجه اشتراك و وجه اختالف را با بين وجود ا

هم تأليف کرديم)ج: اين کيفيت فعليت تعلقي به جميع مراتب دارد( آيا براي اين کيفيت مراتبش در عالم 

 مثال مثالً ترسيم شده است؟

عينيت برنامه داريم کائنات نيز خالقي دارد که حجت االسالم و المسلمين حسيني: همانطور که ما نسبت به 

نسبت به عالم برنامه دارد و آن برنامه هم در دل خود اين کيفيت است نمي توان گفت که برنامه عالم در يك 

اطاق گذاشته شده و عالم درون آن برنامه بزور ريخته مي شود و طبعاً آن عالم درون آن برنامه بزور نمي رود 

ار آنرا داخل کرد اما وقتي گفته مي شود هر چه خلق کرده متناسب با آن کتاب که برنامه مي خواهد با فش

هست به اين معناستكه همه آن خصوصيتي که در آن کتب است به نحو حرکتي اش در نفس اين شيي 

ايجاد شده است يعني اين کيفيت چيزي جز تعلق به همه مراتب نيست)س: ايا اين مراتب در درون آن 

 ت است اگر چنين است که ديگر نمي وان گفت آن کيفيت تغييرنموده است؟( کيفي
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ما در ترکيب بين فعليت تعلقي و تحققي هم همين را مي گوئيم که مي گوئيم اين کيفيت يك جزء از صد 

مرکب آينده اش مي تواند بشود، در اينجا خود يك وحدت ترکيبي است اگر آنرا با چيز ديگر اضافه کنند يك 

وحدت ترکيبي مي شود اين که در اينجا قرار گرفته است در مجموعه دوم اين کيفيت هست و يك چيز 

ديگر هم کنارش قرار ميگيرد اين کيفيت قبل از اينكه کيفيت دوم در کنارش قرار بگيرد يعني اين قوطي 

اينكه قوطي سيگار کنار کبريت قبل از اينكه قوطي سيگار کنار هم قرار بگيرد يعني اين قوطي کبريت قبل از 

هم قرار بگيرد تعلق به مجموعه اي که قوطي سيگار هم باشد دارد ولي نمي تواند محقق شود تقوم به 

مجموعه اي که قوطي سيگار هم در آن هست دراد يعني االن قوام خود اين کيفيت، هستي اين حتما در 

کيفيت منتظر است که افاضه شود که  آينده آن عدد ترکيبي را جلو مييرود و بزرگ مي شود فقط اين

بالفاصله داخل آن ميرود، حاال اگر بگوئيم نداريم بمناي انفصال مطلق بعد که آنزا کنار اين قوطي کبريت 

بياوريم نبايد ترکيب شود آن يك چيز است جداگانه و خودش را مي خواهد و نه مي تواند فاعليت روي آن 

اين کيفيت خودش است هرگاه اين کيفيت به وضعيت دوم تعلق نداشته  داشته و نه فاعليت آنرا بپذيرد چون

باشد يعني به مجموعه اي که قوطي سيگار هم در آن هست وقتي ذاتيش اينستكه تعلق نداشته باشد بعد 

چگونه ميتواند تعلق پيدا کند. يعني صرف اينكه اين کيفيت را کنار دست آن کيفيت قرار ميدهند تعلقي که 

اين مجموعه داشت مي تواند تحقق پيدا کند. )س: يعني اين کيفيت هم تعلقي به مرتبه بعديش دارد قبالً به 

و هم تعلقي به غايت( تعلق به تمام مراتب را اين کيفيت داراست که همين معناي تعلق به جهت غائي است 

ين فشار براي رفتن دارد اين کيفيت چون تعلق به همه را داراست مي تنواند جزء کل اينها واقع شود بنابرا

نهايت اينكه اين رفتن جز به افاضه تحقق پيدا نمي کند و يك چيزي کنار آن قرار بگيرد. خود اين کيفيت 

تعلق به جميع مراتب آن کيفيت ديگر هم که خلق شده است خلق يك تعلق به جميع مراتب است، که يك 

ندو دوباره آماده هستند منظم و کيفيت ديگر مرتبه آن تحقق است و مراتب آينده اش تعلقي است که اي

شوند، اگر براي فعليت تعلقي فرض نكنيد و اين کيفيت تعلق به انضمام نداشته باشد تا آخر هيچگاه انضمام 

واقع نمي شود شما بايد بگوئيد اين کيفيت به مرحله بعدي که رسيد کل متقوم به اجزاء و اجزاء متقوم به 
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در مرحله بعد کل متقوم به جزئي است که آن جزء نمي خواست در آن کل باشد، کل است آيا مي شود گفت 

بعد هم مي خواهيد بگوئيد اين کيفيت هم متقوم به کلي است که آن جزءأ را نمي پذيرفت آن چجزء تلقي 

نداشت که وارد آن کل بعدي بشود اما اگر گفتيد جميع مراتب را به نحو تعلقي داراست و تحقق آن تدريجي 

با افاضه واقع مي شود آنوقت صحيح است بگوئيد کيفيت در حرکت و هستي و تعلقاتش قيوم دارد که در 

 "بحول ال.. اقنوم و اقعد "حول و قوه اش دارد آنرا حرکت مي دهد

برادر حسينيان: آيا صحبت شما به اين معناستكه وضعيت يك حرکت کرده و با کيفيت دو تريب شده و 

 وضعيت دومي شود.

و ...  3جزئيت است براي  2و  2حجت االسالم و المسلمين حسيني: وضعيت يك جزئيت است براي وضعيت 

به نحو تعلقي، چرا مي گويم تعلقي در حاليكه مي گويم همه را داريم براي اينكه تمام مجموعه که اين 

مثل شكر و آب با هم کيفيت تنها نيست هرگاه افاضه شد و کيفيت ديگري را کنار اين قرار گرفت يفوراً 

ترکيب مي شوند بنظر ما ميآيد که ترکيب منهاي تعلق مكاني که محال است چون ترکيبي واقع نمي شود 

باشد آنهم معنا ندارد، چه چيز واقع شود، شما اگر مي گوئيد   اگر وحدت ترکيبي هم بدون تعلق زماني

چيز متعلق بهم و با هم وحدت ترکيبي  کيفيت اولي يك شيي بسيط است عيبي ندارد ولي اگر بگوئيد يك

 دارد مي گويم بايد به جميع مراتب کيفيت تعلق داشته باشد. واال چگونه مي توان حكم به آن ترکيب کرد.

 برادر حسينيان: آنچيزي که تغيير مي کند کيفيتي است که با وضعيت خودش وحدت ترکيب دارد.

يب قبل که در وحدت ترکيبي جديد قرار گرفت اعدام حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني وحدت ترک

نمي شود اينگونه نيست که خصوصيات قبل از بين برود که در اينصورت اصالت شيي اس يعني همه 

خصوصيات قبل االن بالفعل در مجموعه ترکيب قرار مي گيرد که در ترکيب بان تعلق داشت چون چون در 

ر حالت دوم متقوم به ساير اجزاء و ساير اجزاء متقوم به آن است، مجموعه ترکيب جديد قرار ميگيرد حتما د

انحالل است اما انحالل در وحدت ترکيبي، انحلل غير اعدام است لذا در تغيير ما تدريج و اجزاء مقومات مي 

 گيريم و انحالل، نه اينكه بگوئيم قبال چيزي داشت که االن ندارد، خير همه آنچيزي را که قبال داشت االن
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ندارد، خير همه آنچيزي را که قبل داشت االن دارد و همه آنچيزهائي را که آينده هم هست االن دارد، 

منتهي کيفيات قبل به نحو انحالل در وحدت ترکيبي فعلي محقق است و کيفيات آينده هم به نحو تعلق در 

 کيفيت فعلي وجود دارد.

رابطه آن فعليت تعلقي با آن خصوصيت وحدت  برادر حسينيان: پس صحبت به اين مطلب بر ميگردد که

 ترکيبي که در وضعيت اول وجود دارد که ميفرمائيد اين کيفيت هم ...

حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين کيفيت هم يك ترکيب فعلي از تمام گذشته تا االان دارد حامل همه 

ز ديگري را با آن منضم مي کني و آن گذشته است و آينده هم به تمامه به نحو جزئيت در آن است شما چي

ظهور پيدا مي کند، مي تواند ظهور پيدا کند ظرف ظهور است که تدريجي است نه ظرف فعليت، در فعليت 

تمام خصلتهاي گذشته به نحو جزئيت وجود دارد که اين جزئيت هم جزئيت به نحو وحدت ترکيبي است نه 

شما وجود دارد و همه، اين عطش اگر نباشد اصال حرکت جزء منفصل حقيقي، عطش رفتن به طرف باال در 

محال است، کار مي کند براي وحي، معنايش اينستكه تعلقي دارد)س: ربط تعلق با آن جزء ترکيبي اول 

چيست؟( آن ربط جزء ترکيبي است، تعلقي که يك مقدارش ظرف تحققش رسيده و يكمقدارش هم مي 

به هم دارد و همه خصوصيات جزئيت نسبت به همه مراتب ترکيب گوئيد تعلق دارد و فعلي هم هست و جاذ

را االن فعال دارد، همه خصوصيات جزئيت در ترکيبات مخلتف راتا الي آخر همه را االن دارد ولي نمي تواند 

االن فعليت تحققي داشته باشد مگر اينكه قسمت دوم را در کنارش بگذارند که فورا ترکيب شده و ظهور پيدا 

)س: بنابراين آن قسمت که تعلقي است برنامته براي تحقق بعدي است( فشار آن وجود دارد به مي کند

معناي فاعليت، آن چيزي که ميدان فاعليت شما است، نفس آنچيز که مسخر شما مي شود در آن وجود دراد 

ال است و مي در آن شيي که تكليف هم ندارد و در شما که فاعليتتان نحوه فاعليتي است که نيابت از مو

توانيد تصرف کنيد و جايگاهتان را مي توانيد عوض کنيد بحث ديگري است که در بحث اختيار يابد مطرح 

شود و خارج از موضوع فعلي است موضوع فعلي، در مورد اشيائي است که داراي اختيار نيستند و ميدان 

مراتب دارد مثال در شكر تعلق به شربت  تصرف و فعليت و انجام کار شما است. اينكه مي گوئيم تعلق به کليه



912  ···························································································································································  

آبليمو و بعد جزئيت به بدن مبارك حضرتعالي و جزئيت نسبت به تسبيح و تحميد... و همه شكر چيزي جز 

گذشته اش به انحالل وحدت ترکيبي نيست و در آينده اش هم چيزي جز به انحالل وحدت ترکيبي جديد 

حدت ترکيبي دست مي گذاريد و بقيه را از او مي بريد و جدا مي سازيد اگر، برگرديم نيست شما روي يك و

و مثال اول را دوباره بزنيم مي گوئيم فرضاً اين فرض)تلعق( را کناري بگذذريم فرض ربط داشتن با آينده را 

د تفسير کنيد اگر هم کنار بمگذاريم حاال سئوال مي کنيم که شما حرکت را با انفصال مطلق چگونه مي تواني

اين کيفيت به آينده اش تعلقي نداشته باشد صد سال ديگر هم تعلق ندارد مثال اين کيفيت را خلق کرده اند 

که تعلقي به مرتبه خودش االن ندارد حاال که مي خواهد از اين کيفيتي به کيفيت ديگر برود اينكه تعلق 

 پايبند شده و ترکيب شود. نداشتن جزء ذاتش است چگونه مي تواند در مرتبه بعد

 برادر حسينيان: درست است که اين کيفيت تعلق به آينده دراد اما يك چيزي هم از خودش دراد.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: اينكه مي گوئيد تعلق به آينده دارد به اين معناستكه تعلق به جميع 

ان فرض انفصال صحبت کنيد چون مالزمه فرض مراتب آينده اش دارد، شما ترکيب را کناربگذاريد و در هم

 حضرتعالي به انفصال مي انجاميد.

برادر حسينيان: تعلق به آينده حتما درون کيفيت است اما نه به اين معنا که کيفيات آتي محقق اند بلكه 

 آينده و مسير رشد و حرکت اين کيفيت در آينده مشخص است.

گوئيد بعضي از مراتب ترکيبي آينده را داراست و مي تواند در  حجت االسالم و المسمين حسيني: اينكه مي

 ... واقع بشود آن وضع را فعال داراست. -د -ج -ب -وحدت ترکيبي الف

برادر حسينيان: يك تعلق به غايت دارد به نحو اجمال به سمت قرب حق تعالي و پرستش او پيش ميرود اما 

 خاص پيدا مي کند.در هر مرحله يك کيفيت خاص متناسب با شرائط 

حجت االسالم و المسلمين حسيني: صحبت ما در همين جاست اگر آن غايت را آنقدر اجمالي بيان کرديد 

که نتواند به ما االختالف ربط داشته باشد يك ما ه االشتراك جداگانه و ما ه االختلفا هم جداگانه درست 

ان استكان و نعلبكي که در سيني حرکت کند)مثال نشود و بعد اينها را با هم منضم مينمائيم که مي شود هم



 ····························································································  913 

قبل( ولي اگر گفتيد که اين کيفيت مي خواهد فاعليت داشته باشد، ...يعني در هر کلي که قرار ميگيرد 

صحيح باشند که بگويم کل مقوم به اجزائش است و اينهم جزء آن اجزاء است فاعليت نسبت به کل دارد، 

آخر هم نخواهد داشت اگر بگوئيد اين کيفيت فاعليت نسبت هب ترکيب دوم را  فاعليتي را که نداشته باشد تا

ندارد هيچوقت پيدا هم نخواهد کرد ولي اگر بگوئيد فاعليت نسبت به همه مراتب را داراست معنايش 

اينستكه همه خصوصيات  درون آن باشد در وضعيت دوم که مي گوئيد اين کيفت جزء مرکب جديد قرار 

 حيح است بگوئيم در آن مرکب فاعلي است يا نه؟گرفته آيا ص

اگر فاعلي نبوده است چگونه مي توان گفت که براي آن مرکب فاعل قرار گرفته است يا چيز ديگر فاعل 

است، استعداد پذيرش ترکيب را هم ممتنع است که داشته باشد استعداد پذيرش چه معنائي دارد، آيا 

 ترکب پيدا مي کند يا نه؟پذيرش يكطرفه است يا دو طرفه، آيا 

اگر بگوئيد ترکب پيدا مي کند معنايش اينستكته فاعليت را به خود اينهم مي خواهيد نسبت دهيد و اما 

سراغ پذيرش بيائيم اگر االن حالتي باشد که اين کفيتي فاعل حقيقي باشد و يك اسم خاص و عنوان خاصي 

گويد من فاعل حقيقي هستم چگونه مي تواند پذيرش را هم باالي سرش گذاشته ايد در مرتبه دوم بايد ب

داشه باشد، خود نفس اينكه مي گوئيد مي پذيرد و اثر مي گذارد و مرکب باشد، اما يكوقت مي گوئيد فاعلي 

است که مرکب نيست و تصرف مي کند و الي آخر که آن يك بحث ديگري است اما يكوقت مي گوئيد اين 

ي دوم است، مي گويم اگر ايشان هيچگونه تعلقي به جزء وحدت ترکيبي کيفيت جزء المرکبه وحدت ترکيب

دوم شدن نداشته باشد مرحله بعدي برايش فرض ندارد، شما بيائيد و صد تا وصف براي اين کيفيت قرار 

دهيد بعد بگوئيد اين صد و صف در مجموعه دوم آمد و يك وصف ديگر به اين مجموعه اضافه شده که مي 

ود مي گويم آن وصفي که اضافه شده که ربطي به آن صد وصف قبل نداشته است آن صد تواند مرکب بش

مي گويم آنها که عاري  "مع قيد الشرکه"وصف که وحدت داشتند مع قيد الوحده بودند، در اينجا مي گوئيد

است  از قيد هر گونه شرکتي بودند چيزي را که نداشتند مگر اينكه بگوئيد اين صد وصف وجودشان ممتنتع

مگر اينكه تعلق به مراتب آينده داشته باشند تا آنوقت بگويم هر وقت کيفيت جديدي را کنارش آورديد فورا 
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ترکيب خواهد شد آنوقت صحيح است گفته شود که اين کيفيتي در وحدت ترکيبي دوم خصلتي را که دارد 

قومش به امر جديدي شد و فعليت تحققيه قبلش به فعليت تحققيه فعلي انتقال پيدا کرده است چون ت

تدريج معنا پيدا مينمايد، تدريج را گاهي بصورت انتزاعي بكار مي بريد که مي گوئيد يك ممتد است که 

تدريجي است يعني خود نفس تدريجي است يعني خود نفس تدريج ثابت است اما يكوقت مي گوئيد تدريج 

است اما اما آن فاعليت نمي تواند محقق بشود مگر بدن معناستكه اين کيفيت اول دارد به نحو فاعليت هم دار

اينكه کنارش چيز ديگري بگذاريم که فاعليتش محقق شود آنوقت خالقيت هم صفت حضرت حق است، 

مستمراً خلق کرده و مستمرا عطا مي نمايد و مستمرا رشد مي کند اينگونه نيست که يكبار رشد کرده باشد 

ود به مدل سراغ عينيت ميائيم مي گوئيم عينيت چيزي است که تمام مراتب و او را رها کنند. حاال قبل از ور

آينده اش بايد به نحو تعلقي درونش وجود داشته باشد نمي توانيم بگوئيم نباشد، اگر نباشد معنايش اينستكه 

ئيد بعد هم در او پيدا نشود مانند استكان و نعلبكي که در سيني تغيير ميدهيم و هيچ هم ندارد اگر بگو

خصوصيات آينده را االن به نحو فعلي در آن هست و بعد هم مي گوئيد معنايش اين نيستكه مثل يك امر 

مينائيم ، مقام شما مقام  1و 3و2بسيط است، نه به معناي انفصال و نه اتصال مطلق است که ما انتزاعاً آنرا 

يزي بگذاريد تا فعليت جديدش نيابت است ميخواهيد تصرف کنيد يعني ميخواهيد کنار آن کيفيت يك چ

واقع  شود شما بايد ايرا بپذيريد که هم تغييرو هم ترکيب و هم جهت هر سه در اين وجود دارد مراتب جهت 

و مراتب سير حتماً در آن هست همانگونه که فرمول تغيير و کندي و تندي، يعضي زود تر عرض شود و 

بود چيزي هم › ترکيبي را داراست حاال اگر همه اينها در آ بعضي دير تر همه بايد در آن باشد بعد هم مراتب

که شما استنباط کرديد اگر متناسب و متناظر با اين باشد تصرف در خارج محقق نميشود، من ميخواهيم 

وجود › تصرف کنم و اين  ميگروفون را به جاي چاي بنوشم عينيت پاسخ ميدهد که نمي شود و وقتي در آ

ما ميتوانيد بگوئيد در مدلمان هم وجود دارد، در برنامه مان هم وجود دارد ، پس بنابر دارد آنوقت است که ش

)در چهال سال( بوسيله مدل متناسب با تغيير وضعيت درست ميشود و اگر بين اين  1و 3و 2و 9اين برنامه 

رنامه ها هم يك برنامه ها انفصال مطلق باشد، محال است،پس برنامه ها در مدل منحل ميشوند . براي خود ب
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ظرف بزرگتري است بيام مدل حال اگر در خارج هم عين همين را نداشته باشيد که بتوانيد بگوئيد برنامه ها 

مصادقي از آن است و درون آن منحل است، سيري درست نميشود و لذا است که بايد در خارج هم 

د، اين برنامه ها در مدلتان منحل خصوصياتي مطرح باشد، يعني اگر شما براي چند سال چند برنامه داري

 است يعني صحيح است که بگوئيد خصلتهايي از مدل در درون برنامه وجود  دارد.

 برادر حسينيان: دسته بندي ما توسط مدل صورت گرفته و ابراز تصرفمان همان مدل است.

جاي › نامه ها در آحجت اال تسالم والمسلمين حسيني : پس اگر مدل را بصورت يك تابلو بزرگي بكشيم بر

ميگيرند. ولي اگر برنامه و مدلتان کاري به عينيت نداشته باشد )بگونه اي که عينيت فرضاً آينده را نداشته 

باشد و از آن بريده باشد(طيبعي است که در عينيت جواب نميدهد. چه در عينيت قائل به اتصال حقيحقي 

برنامه شما ربطي به عينيت ندارد. لذا کلي بحث اسنت شويد ويا انفصال حقيقي در هيچيك از اين دو حالت 

که آنچه که در مدل و برنامه وجود دارد، همانهابايد در عينيت هم وجود داشته باشد. يعني تغيير و ثبات که 

در مدل مطرح ميشود، بايد در خارج هم يك اصول و يك خصوصيات متقوم به هم وجود داشته باشد واال 

مه ريزي کنيد و بنابر اين دروضعيت فعلي همه آينده ) به نحوه جزئيت در وحدت شما نمي توانيد برنا

ترکيبي( هست. اگر چنين چيزي در عينيت تمام شد حال آيا مدل بدون اينكه در آن همين مطلب تبلور 

يابد ميتواند کار کند؟ اگر مدل يك چيز بريده شده مطلق از عينيت فرض شود، صرفاً يك امر ذهني است که 

باشد، بايد در نفس مدل تغيير مالحظه  "مدل عينيت"و  "مدل تغيير"کاري به عينيت ندارد ولي اگر مدل و

شود همانگونه که ثبات بايد مالحظه گردد. يعني در درون مدل بايد خصوصيات مقوم خارج داشته باشد. اگر 

ين ثبات و تغيير و امور زماني مقوم خارج تغيير است بايد در مدل نيز مطرح باشد. اگر مقوم خارج نسبت ب

است، در مدل نيز بايد منعكس باشد. پس در خود مدل بايد هم مكان هم زمان و هم جهت وجود داشته 

 باشد و بعبارتي خصلت ترکيب،تبديل و تدريج و جهت هر سه بايد در مدل حضور داشته باشد.

ين در پله قبل از آن بر اساس اصالت ربط بنابر اين، آنچه را که بر اساس اصالت تعلق مطرح کرديم عين هم

هم قابل طرح ميباشد چرا که معناي مطلب تكيه عدم اتصال و انفصال مطلق است. در هر حال بذهن ما 
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ميآيد که فلسفه اصول روش تنظيم داراي سه اصل اساسياست و اين سه، سه اصل نظام و همه نظام عالم نيز 

معنايش اينست که نميتوان ربط فرض نكرد و سپس مدعي تغاير و  ميباشد: اولين اصل، اصالت ربط است که

تغيير و...شد. اصل دوم، تعلق است يعني هويت حقيقيه ربط ايجاد تعلق ) از ناحيه حضرت حق تعاللي( 

 "پرستش در پرستش در پرستش "درست نيست بلكه "ربط اندر ربط اندر ربط "ميباشد لذا اينكه ميگويند 

اينست که پرستش گر باشد. اصل سوم اينست که پرستش بدون محور محال است و است و شائن مخلوق 

محور واليت است. يعني اصل سوم اصالت الواليه ميباشد،و اين سا اصل هم با هم حضور دارند و نه اينكه يكي 

ق برود و ديگري بيايد و تكيه ما هم در مسئله ربط به اتصال و انصاف مطلق است، در مسئله پرستش تعل

است و در مسئله محور ، واليت مي باشد. بنابر اين اگر همان بخث اصالت ربط را ادامه دهيد وقتي به موضوع 

شناخت و علم و اختيار برسيد و بخواهيد  مطلب را تمام کنيد به تعلق )پرستش ميرسد و سپس به ضرورت 

ستراتژي ميگذاريد گاهي محور در وجود محور ميرسيد و اين محور گاهي محور در برنامه است که نامش را ا

تحقق است و طبيعتاً متصدي جهت گيري ولي فقيه مي گردد و مراتب واالي واليت، واليت معصومين 

ميباشد که ما از درك آن هم عاجزيم کما اينكه د رشناخت شناسي هم چنين است. يعني وقتي در زيارت 

ما به اندازه  "اال سالم و في جميع السموات و االرضمصيبه ما اعظمها و اعظم رضيتها في "عاشورا ميفرمايند

وسع فهمان ميتوانيم از آن ادراك داشته باشيم. مثالً معناي سماوات آنگونه که هست توانايي درکش را 

نداريم و اصوالً سطح درك ما نسبت به ماهيت حقيقي آن کودکانه است. در هر حال واليت از جايگاه وااليي 

چنين جايگاهي را قائل شويم، واقعيت › هم خود يك حقيقت است و نه اينكه ما براي آ برخوردار است و اين

عالم اينست که شما بدون محور نميتوانيد براي زندگي شخص خودتان هم کار کنيم و اگر اين محور يك 

مسند ولي و سرپرستي نداشته باشد امكانتحقق خارجي ندارد، موضع رهبر اجتماعي، موضعي است که سنداً ، 

استرانژيك است و سازماندهي تشكيالت اجتماعي را عهده دار ميباشد، کما اينكه در کل نظام تكوين موضع 

 نبي اکرم )ص( چنين است.
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برادر معلمي: مشكلي که آقاي حسينيان دارند به اين بر ميگردد که چگونه تعدد زماني داخل درشيي ميشود  

ان را يك امتداد، مثل يك خط بدانيم آيا اين امتداد از نقاط و حل آن دقت در اين مر است که اگر ما زم

پشت سر هم) بدون بعد( درست شده که هيچ طولي ندارند )فرضاً  يك ميليون نقطه با عرض صفر است که 

يك متر را تحويل ميدهد(؟ اگر چنين باشد، منتهي به انفصال مطلق ميشود، چرا که از اعدام خلقهايي که 

زمان دست نميشود پش هر يك از اين نقاط از لحاظ زماني بعد دارند و پذيرش اين امر،  بهم ربطي ندارد،

بعد محال است، › لحاظ يك تقدم و تاءخرد ر هر بعد ميباشد که عجين باشيي است، يعني وجود شيي بدون آ

جه به بعد مبين دو زمان است و تو› پس تصور تقدم و تاءخر براي هر بعد بدان معني است که اول و آخر آ

 يعني توجه به حضور اين تقدم و تاءخر باهم.

 برادر حسينيان: آيا منظور اينست که يك چيز با چيز ديگر با چيزهاي ديگري ترکيب ميشود؟

برادر معلمي: موضوع نبايد عوض شود، وقتي از يك شيي با طول زماني فرضاً ده صحبت ميكنيم با شيي 

ميكند، کيفي که عمرش يك لحظه است با کيفيتي که عمرش است فرق  23ديگري که طول زماني آن 

يكسال است فرق دارد و اينها دو کيفيت اند، در يكسالگي ، از اول يكسالگي با آخر يكساالگي نهفته است و در 

 عمر انسان ، کل زمان عمش و مراتب آن نهفته است.

يك زمان خاص وجود داشته باشد، پس به محض اينكه کيفيتي خاص را مد نظر قرار دهيم که بخواهد در 

چنانچه از نقاط بي بعد زماني تشكيل شده باشد، در همان زمان خاص مبين بعد زماني خاصي است چه اين 

در هر حال هر کدام که باشد حاوي از اول تا اخران بعنوان يك طول ممتد  933يا 93بعد طولش يك باشد يا 

 مي باشد و محال هست که صفر باشد.

ينيان : اين مطلب قبول ولي نسبتي که شيي با آينده دارد، به نحو تعلقي است و نه تحققي يعني برادر حس

 اينطور نيست که آينده آن االن و با لفعل در آن وجود داشته باشد بلكه تعلق باينده دارد.

 حجت االسالم والمسلمين حسيني: وقتي از زمان کيفيت خاصي از شما سئوال ميشود، شما يك دايره

شيي است را مطرح ميكنيد و ميگوئيد در آن چيزهاي ديگري هم هست و لذا ست که › بزرگتري که اعم از آ
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ميگوئيد همه آنها )کيفيات آينده( در اين کيفيت خاص نيستند طبيعي است که نبايد هم باشد، مثالً خلقت 

 لق بآن وجود دارد.حضرت نوح در زمان حضور امام زمان )عج( االن محقق نشده است ولي قطعاً تع

برادر حسينيان: اگر آن در آينده باشد اين در حال و آن ديگري هم در گذشته سر جاي خودش بوده باشد،  

 در اينصورت همه چيز سر جاي خودش ايستاده و چيز ديگري نيست که تغيير کند.

بيان نكند مجبوريد حجت االسالم والمسلمين حسيني:اگر شما ربط آنها را متصل حقيقي و منفصل حقيقي  

چنين بگوئيد ، يعني اگر گفتيد که اين کيفيت خاص ارتباطش با آيندهبريده نيست بدان معناست که آن را 

دارد ، منتهي نحوه  داشتن آن ، نحوه داشتني است که بايد تدريجي خروجي پيدا کند، يعني همينكه 

افه اي هم دارد که بايد کنار اين خلق شود ميگوئيد زمان دارد آنرا منسوب به اين ميكنيد که يك چيز اض

تافعليت تعلقي او محقق گردد.اين تعلق هم يك چيزي که فاعليت ندارد نيست بلكه با تمام مراتبه اش 

فاعليت تعلقي او محقق گردد. اين تعلق هم يك چيزي که فاعليت ندارد نيست بلكه با تمام مراتبه اش 

چيز کمي از "که بگوئيم ›ر نميتتواند داشته باشد اال بتدريج و اين با آفاعليت داشته و وجود دارد منتهي ظهو

دارد فرق ميكند چرا که همه مراتب تعلقش در آن فعليت دارد ولي نياز به اين دارد که به حول و قوه  "تعلق

 الهي چيز ديگري در کنار اين ايجاد شود تا ترکيب محقق شود.

آينده در آينده  "صل بين تعلق و تحقق است و الن منيتوانيم بگوئيمبرارد حسينيان: به نظر ميآيد زمان فا

 ."و گذشته هم در سر جاي خود قرار دارد "االن در االن وجود دارد "و يا "وجود دارد

حجت االسالم والمسلمين حسيني: تعلق به آينده در همه مراتب آن در حال وجود  دارد، يعني اولين چيزي 

› تا آخر کار که نسبت بآن خلق شده يعني براي بالتفصيل و نه براي باالجمال در آ "براي"را که خلق ميكنند

وجود دارد،حد اقل اينست که اين براي در کتاب که حتماً وجود دارد که اين چه مراتبي را طي ميكند و در 

 خود اين نيز وجود دارد واال قابليت اينكه در آن مراتب محقق شود را نداشت .

 ن: تفاوت قابليت و تحقق چيست؟برادر حسينيا
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حجت اال سالم والمسلمين حسيني:قابليت در اينجا بمعني پذيرش صرف يا استعداد صرف نيست چرا که در 

اينصورت حرکت را بدنبال نخواهد داشت قابليت در اينجا مبين وجود فشار و پتانسيلي است که از آن به 

ه ميخوانيد دليل بر وجود فشاري در شماست و آن فشار فعليت تعلقي تعبير ميكنيم. مثالً اگر شما روض

 تمايل به موالست. واال اگر اين تمايل نبود، روضه هم نمي خوانديد.

برادر حسينيان: پس تعلق به مراتب آينده يعني انكه من االن، اين قدرت را در خوم دارم که فردا اينكار، پس  

 فردا آنكارو همينطور الي کارهايي را انجام دهم، يعني به اين مراتب تعلق دارم.

آن آگاهي  حجت اال سالم والمسلمين حسيني: به جميع مراتب حرکت خود تعلق داردي ولواينكه نسبت به

نداشته باشيد و در آگاهيتان نتواند ظهورتان پيدا کند و وجود تمثلي آن است که در وحدت ترکيبي جديد 

ميتوند پيدا شود ولي تعلق بان هست، آگاهي شما بعد از مرتبه فاعليت تحققي شماست، اما در عين حال  

را دارد و فاعليت شما پس از بايد داشت که کيفيات ذهني شما کيفيت خودتان هم تعلق خاص خودش 

 فعاليت تعلقي مطرح ميشود و نه وقوع تعلقي آن

برادر معلمي : به نظر ميرسد که اشكال آقاي حسينيان در اين موضع نيست بلكه اشكال به همان  قسمت 

 "زمان از صفر هاي پشت سر هم درست نميشود "اول بحث بر مي گردد. يعني اگر مشخص شود که اينكه

يست، مطلب حل ميشود. لذا اينكه آينده چه ميشود گذشته چه ميشود تعلقي است، قوه و فعل معنايش چ

است و غيره، اينها همه مطالبي است که فهم از آنها قوام به تفسير از مطلب فوق دارد. پس بايد بدنبال اين 

 "آيا اين"ست ميشودخط از نقاط بي بعد پشت سر هم درست نميشود، بلكه از پاره خط هايي در "بود که اگر

برابر با استكان است، آيا استكان  "الف و ب"چه مفهومي را ميرساند،يعني وقتي ميگوئيم پاره خط  "پاره خط

يعني چه؟آيا آنكه ديروز بود استكان است يا آنكه امروز هست با آنچه که فردا هست و يا جميع اينها استكان 

 است؟
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ديگر آيا شما به يك مجموعه اسم خاصي نهاده و ميگوئيد يك حجت ال سالم والمسلمين حسيني: بعبارت 

را به جاييي  "آن"خصوصيت خاص دارد)مجموعه زماني و مكاني( يا اينكه زمان آنرا به صفر ميرسانيد؟ يعني

 باشد يا چنين نيست؟ "بي بعدي مطلق "ميرسانيد که ازنظر زمان به معني 

زاعي است و نميتونيم يك خط را صفر بدانيم و تنسبت صفر يك مالحظه انت "لحظه يا آن"برادر حسينيان: 

 دادن انتزاعي است.

در خارج نداريم و نسبت آنرا،نسبت "آن بدون بعد "حجت اال سالم المسلمين حسيني: وقتي گفته ميشود

ميدانيد)يعني همانطور که ذهن اين قدرت را دارد که وجود را انتزاع کند و سپس  "وجود  "در برابر "عدم"

سلب و ايجاب را روي خود وجود مطرح کند و عدم را ارائه دهد، آن بمعناي اينكه هيچگونه بعد زماني 

نداشته باشد نداريم کما اينكه با صفر شدن بعد زماني، بعد مكاني هم صفر ميشود( لذا اگر يك مجموعه مثل 

اي بعد متصل بهمديگر ) مطرح ميشود و معنايش اينست که يك مجموعه دار "آن"ثانيه است که بعنوان ،

 ناميده ايد. "آن "باتصل تدريجي( را

بنابر اين انفصال مطلق در ماهيت خودش نفي وجود خود انفصال را ميكند، يعني وقتي که شما مرتب امور را 

منفصل کرد يد بجايي ميرسيد که ديگر هييچگونه بعدي مطرح نيست و اين مساوي است با عدم هر نحوه اي 

اينكه در مكان هم اگر هيچگونه تغيري در هيچ مرتبه اي مطرح نشود، تا هر کجا که از وجود کما 

جلوبرويم،سر انجام به عدم تغاير محض )نسبت به اشياء مادي(ميرسيم و اين هم معنايش جز نفي وجودتغاير 

 چيزي نيست.

تغيير هر و رل پس اگر کيفيت باداشتن دو بعد زمان و تمكان محقق ميشود،بدان معناست که ترکيب و 

 يعني چه؟يعني اينكه تدريج درون خودش است."تغييرراداراست"داراست،حال آيا

 برادر حسينان : الن و آينده تفاوتش در چيست ؟آينده که االن نيست؟

حجت اال سالم والمسلمين حسيني:اگرمجموعه بزرگتري را در  نظرميگيريد،شامل االن و آينده هم ميشود 

مطرح کنيد، بحث در اينست که آيا اين  "االن"ص را در نظر بگيريد و آنرا تحت عنوان ولي  اگر مجموعه خا
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منهاي کل بعد زماني است ونسبت بآن انفصال حقيقي دارد؟اگر درخارج انفصال حقيقي ذاتاً قابليت  "االن"

راست ولو تحقق  ندارد)کما اينكه اتصال حقيقي نيز چنين است(آنچه که درخارج است مجموعه اي از تغيي

اطالق کنيم. يعني اگر مجموعه را کوچك کنيم زمان و مكان ترا کوچك کرده  "حال "به › اينكه تسامحاً از آ

ايم و بر عكس اگر مجموعه را کوچك کنيم زمان و مكان را کوچك کرده ايم و بر عكس اگر مجموعه رابزرگ 

اعماز اينكه بطور محقق باشد يا بطور برنامه کنيم ، از اول خلق تا آخر آن همه اش يكجا در آن وجود دارد )

 يا...(.

زمان  "يعني چه تا بعد بتونيم معني زمان طوالني و "زمان"بهر حال اول بايد براي ما روشن شود که مفهوم 

زمان  "ادراکي نداشته باشيم از گفتن  "زمان و مكان "را درك کنيم، چرا که اگر ما در خو مفهوم  "خلقت

 هم عاجزيم. "بزرگ يا کوچك

 برادر حسينيان : زمان عبارتست از دو کيفيت متوالي و پشت سر هم و مربوط بهم.

حجت اال سالم والمسلمين حسيني: وقتي شما از دو کيفيت متوالي الف و ب صحبت ميكنيد فعالً موضوع  

سئوال اينست  برسد و توالي خود را طي کند( ميباشد و "ب ")قبل از اينكه به کيفيت  "الف "بحث ما خود

 منهاي مطلق بعد زماني است؟ "الف"که آيا اين کيفيت 

برادر حسينيان: زمان دارد منتهي محقق شده است چرا که اگر زمان نداشت محقق نبود، يعني زماندار است 

 ،دهم ترکيب دارد و هم تغيير.

اي يك تدريج بلفعل حجت اال سالم والمسلمين حسيني : پس اگرداراي تغيير است، بدان معناست که دار

 است حال آيا تدريج بالفعل يعني چه؟

 برادر حسينيان: يعني االن دارد يك چيز ديگري ميشود،تدريجاً تغيير ميكند.

 "آن"حجت اال سالم والمسلمين حسيني: تدريج بالفعل ، امتناع حذف زمان را براي شما اثبات ميكند، يعني

آن= مجموعه تغيير است( در اينصورت ، ثانيه ، مجموعه گفتن ديگري درست نيست تمگر بمعناي جديد )
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ماه ، يك ميليون سال، يك ميليارد  "تغييرات است. دقيقه و ساعت مجموعه تغييرات است روز، هفته 

 سال...و برنامه نخلقت هم هر کدام مجموعه تغييرات است.

 ر کيفيتي هم زماندار است .برادر حسينيان: کيفيتهاي پشت سر هم مربوط به هم سازنده زمان است و ه

حجت تاال سالم والمسلمين حسيني:در فعاليت فعلي ، آيا زمان آن صفر است يا نه؟ اگر صفر زماني نيست  

 در فعليت فعلي خودهم يك مجموعه زماني است.

 برادر حسينيان: منتهي اگر آن زمان را بزرگتر کنيم.

ردن اين مجموعه نيستيم، بلكه ميخواهيم نسبت به حجت اال سالم والمسلمين حسيني: ما در پي بزرگترک

زمان خود اين قضاوت کنيم، قطعاً هر نتيجه اي گرفتيم نسبت به هر مجموعه بزرگتري نيز صادق است چرا 

 که از ماهيت زمان سئوال داريم و ماهيت زمان چه کوچك باشد و چه بزرگ فعلي باشد؟

  بعد اين کيفيت بوده يا نه؟حجت اال سالم والمسلمين حسيني: آيا زمان قبالً

 برادر حسينيان: بعد آن بوده ولي بمعناي تحققي آن ،يعني اگر اين جزء محقق نميشد زمان هم نبود.

حجت اال سالم والمسلمين حسيني: اگر يك امتداد محقق بوده، آيا اين امتداد اولش محقق بوده، آخرش 

 است؟ محقق بوده، کل آن محقق بوده يا بتدريج محقق بوده

 برادرحسينيان: در کيفيت مجموعه مراتب تعلقي آن ،در آن محقق بوده است.

حجت اال سالم والمسلمين حسيني: فعالً ما در مرتبه تعلقي آن نيستم، بلكه در قدم اول توصيف زمان 

 "حال "را چه توصيف ميكيند؟"حال "هستيم، اگر ميگوئيد زمان بعد کيفيت است، سئوال اينست که معناي 

 چيست؟

عبارتست از همان چيزي که محقق است يك مرکب مكاني داريم و يك مرکب  "حال"برادر حسينيان:  

 زماني.

 يعني چه؟  "مرکب زماني"حجت اال سالم والمسلمين: 

 است."وحدت ترکيبي"برادر حسينيان:
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اين  "يا "حال " يعني چه ؟ آيا ميگوئيد "وحدت ترکيبي از تبديل "حجت اال سالم والمسلمين حسيني: آيا 

 ؟ يا اينكه آنرا صفر ميكنيد؟ در هر حال چه نحوهوحدت ترکيبي است؟"آن "يا اين "اندازه 

 برادر حسينيان: نميخواهيم بگوئيم همه اين ، آن کيفيت است بلكه بقيه آن به نحو تعلقي يا برنامه يا.... است.

ميتوانيد مطرح کنيد و نه صرفاً با بزرگ  هم "حال"حجت اال سالم والمسلين حسيني: وصف تعلق را در خود

که ميگوئيد وجود دارد، در همان حال فعليت تدريجي انتزاعي خارج  "آني"کردن اين مجموعه و يعني همان 

ميكنيد و معناي استعداد را هم د رمفهومي جديد ارائه ميدهيد، ولي بحث ما در همان قدم اول است که 

زماني است، قطعاً اگر اين کيفيت را هر چه هم بزرگ کنيد داراي بعد  وقتي ميگوئيد يك کيفيت داراي بعد

زماني است ولذا سئوال از بزرگ يا کوچك بودن اين بعد نيست که اين بعد داشتن چگونه تفسير ميكنيد؟ هر 

صادق است کما اينكه نسبت به قطعه بزرگتري از بعد زماني نيز  "حال "چه درباره آن بگوئيد، نسبت به 

ولي  "زمان را بعد آن بدانيم  "است. لذا اينگونه نيست که فقط نسبت به کيفيت کوچك بتوانيم صادق

 کيفيت بزرگ را نتوانيم.

 برادر حسينيان: اختالف در تحقيق و فعليت است.

حجتاال سالم والمسلمين حسيني :آيا تحقق و فعليت درباره فعليت تدريج است يا فعليت انفصال؟ اگر فعليت 

مطرح است کما  "زمان"را هم که شما مطرح ميكنيد، دوش "آن "فعليت زماندار است، آنوقت آن تدريج و

 هم زمان هست. "حال"اينكه در 

تدريج مطرح است يعني انكه در آن گذشته و آينده به نحوهي خاص نهفته  "حال"برادر حسينيان: ولي آيا در

حامل زمان است)هم گذشته و هم  "حال"يا اينكه را ميتوان بدون زمان مشاهده نمود "حال"است. لذا آيا 

 آينده را  در بر دارد و بمعني ترکيب تدريجي است(؟

را نميتوان بدون زمان مالحظه کرد و ترکيبي است از قسمتي از زمان و مكان در  "حال"برادر حسينيان: 

 افتد. حال زمان آينده يا گذشته نيست فرضاً االن قضيه کربال سر جاي خودش اتفاق نمي
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تعريف مي کنيد و  "کيفيت کوچك"را بمعني  "حال"حجت االسالم و المسلمين حسيني: در اينصورت شما 

بود. عالوه بر اين وقتي ما االن  "حال"به اصل سئوال جواب نداده ايد، زيرا سئوال در ارتباط با توصيف زمان 

امام)ع( بسرميبريم آيا شما همه ين  در زمان عينيت هستيم و ميگوئيم فرضاً هزار سال است که در غيبت

 هزار سال را با هم مي بينيد و ميگوئيد هزار سال طول کشيده است؟ 

سال آن نيست به نحو وحدت ترکيبي در وضعيت فعلي جمع شده  111برادر حسينيان: ازا ين هزار سال 

 است.

اش وجود دارد و ديگر حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر جمع شده باشد معنايش اينست که همه 

 سال معني ندارد.111نبودن 

برادر حسينيان: به نحو ترکيب انحاللي وجود ندارد ونه اينكه همه اش به نحو خود وجود داشته باشد يك 

کيفيت جديدي شده است که االن منتجه خصوصيات قبل در زمان فعلي هم هست و از آثار مندرج در فعل 

اينكه ميتوانيم سير آينده آن را هم بفهميم ولي بدان معنا نيست که هر  ميتوانيم گذشته را بفهميم کما

 کيفيتي سر جاي خودش کار خودش را انجام دهد.

را از زمان نمي بريد، معنايش اينست که تدريجي  "حال"حجت االسالم و المسلمين حسيني: وقتي شما 

و آينده و فعل، ترکبا وجود دارد و مفهوم  هم گذشته "حال"پذيرفته ايد، يعني در  "حال"است و زمان را در 

 بعد زماني داشتن آن همين است.

 را زير سئوال ميبرد. "حال"از آينده بريده باشد معناي خود "حال"بنابراين اگر 

 برادر حسينيان: آينده هنوز محقق نيست سر جاي خودش هم محقق نيست.

قي به نحو تفصيل نسبت به همه مراتب وجود حجت االسالم و المسلمين حسيني: بهر حال اگر فعليت تحق

داشته باشد يعني زمان را که بزرگ مي کنيم، همه جزئيات به نحو تفصيل در آن وجود داشته باشد، آيا اين 

مطلب چه اثري در ساختن الگو دارد؟ بعبارت ديگر اينكه بگوئيم در حال زمان به نحو تفصيل وجود داشته 

موضوع را که بزرگ کنيم زمان در آن به نحو تحققي تفصيلي  "اينكه بگوئيميا " -در فعليت تعلقيه -باشد
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هر کدام چه اثري در الگو "تعلق، تعلق بزرگي است که در آن جزئيات وجود دارد "يا اينكه بگوئيم"وجود دارد

 موضوع را بزرگ مي کنيم و همه خصوصيات تفصيلي را در آن مشاهده مي کنيم"دارد؟ يعني گاهي ميگوئيد 

که فعال در موضوع بزرگ شده وجود دارد، يعني کيفيت بزرگ شده و آينده و حال و گذشته همه را مي 

حال در  "تعلق را بزرگ مي کنيم و همه خصوصيات در آن وجود دارد "و گاهي است که ميگوئيد"پوشاند 

که  -حت عنوانيتمام آينده و جزئياتش ميتواند ت"بين اين دو گفته، يك چيز مشترك است و آن اينكه 

و لذا از اين جهت هيچ تفاوتي در جدول و الگو بوجود نمي  "قرار گيرد -معنون آن تعلق يا موضوع است

کيفيت را بزرگ مي کنيم "و چه بگوئيد  "به نحو تعلق است که وجودش فعلي است"آورند، يعني چه بگوئيد

يدهند. يعني ثمره عملي آنها فرق نمي هر دو حالت خبر از وجود آن م "و به نحو تحقق در آن وجود دارد

کند، چه بگوئيد کيفيت را بزرگ کردم که بان حال، آينده و ... ميگوئيد و چه بگوئيد من يك قدرتي را ثابت 

کرده امس که تمام مراتب را تفصيال داراست در هر دو صورت قائل به وجود جدول تفصيلي هستيد و لو با دو 

 اسم.

ئل به اين هستيم که تمام خصوصيات آينده درون کيفيت هست)به نحو تعلقي( با پس از اين جهت که ما قا

کسي که قائل باشد که تمام خصوصيات آينده در موضوع بزرگتر است فرقي نيست جز اينكه در حالت اخير 

 موضوع بزرگتر ديده ميشود. يعني يكي ميگويد اگر ميليمتر را در نظر بگيريم تمام مراتب آينده اش را در

خود دارد، و ديگري ميگويد اگر متر را در نظر بگيريم، ميليمتر را هم در بر دارد، لذا چه موضوع را بزرگ 

کنيد و چه تعلق را در همه مراتب جاري کنيد، در هر دو علم تفصيلي به اين هست که در جدول تمام 

 خصوصيات آينده وجود دارد.

ميآوريد و زمان بعدش است، چگونه مي توان  "حال"قدم دوم اينست که آيا آنچيز که موضوعش را در 

را تحت شمول آن ندانست؟ موضوع را گاهي است که حال قرار ميدهيم و  "حال"موضوعش را بزرگ کرد و 

باشد، زمان بعد آن ميشود ولي اگر  "حال"گاهي است که موضوع را اعم از حال قرار ميدهيم، اگر موضوع 

باز هم نبايد گفت زمان بعد آن است؟ پس سئوال اينست که چرا وقتي چطور؟ آيا "نباشد  "حال"موضوع 
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حال نباشد، زمان بعدش نمي شود؟ بنابراين هر گاه  "حال باشد زمان بعد آن ميشود ولي هر گاه "موضوع

موضوع امر زماني باشد زمان بعدش ميباشد، اعم از اينكه عنوان حال را داشته باشد يا عنوان آتي يا گذشته و 

موضوع بزرگ باشد يا کوچك، در اين رابطه، هيچ فرقي ندارد. بعبارت ديگر همانگونه که شما مي پذيريد چه 

است، هرموضوع زماني ديرگي را هم در نظر بگيريد، زمان بعدش ميباشد )با همان  "حال"که زمان بعد 

 ميدانيد("حال"تغييري که زمان را بعد 

چه مال گذشته باشد، چه مال  -د، اگر موضوع زماني کوچك باشدبنابراين موضوع زماني بدون زمان نمي شو

 حال و چه مال آينده، درهر حال زمان بعد آن است.

همينطور اگر موضوع زماني بزرگ باشد تنها مطلبي که شما ممكن است مطرح کنيد اينست که بگوئيد و 

 غيير زمان ندارد. که ميگوئيم، بفرض که چنين باشد ربطي به ت"حال هميشه موضوعش کوچك است

حجت االسالم و المسلمين حسيني: وقتي زمان را به يك کيفيت بزرگ اضافه ميكنيد و ميگوئيد زمان 

کيفيت الف)که کيفيت بزرگي است( داراي همه اين مراتب است. يعني تحققا نسبت به خود اين کيفيت 

به معنون زمان، يعني نسبت به قيدي ميدهيد. حال اگر زمان را کوچك هم بكنيد و بگوئيد زمان حال، نسبت 

که به زمان ميزنيد باز هم همه مراتب در آن حضور دارند. لذا سئوال اينست که آيا نسبت به کيفيت بزرگتر، 

آيا در زمان يكسال چهار فصل حضور دارد يا نه؟  "زمان يك سال"اگر زمان منسوب به او گردد، يعني بگوئيم

 يك سال شود، در آن بهار هم هست. طبيعي است که اگر زمان مقيد به

 برادر حسينيان: آيا بهار تحققا وجود دارد؟

حجت االسالم و المسلمين حسيني: تحقق نسبت به کيفيت دارد. يعني نسبت به يكسال، بها هم مطرح است. 

 اگر زمان به سال اضافه شود، بهار را هم در بردارد.

سال درااي چهار فصل نيست زيرا االن "معناست که بگويد: کسي که ميگويد در سال بهار تحقق ندارد بدان 

و عدم توانايي تفسير از زمان را ميرساند و طبيعي است که از لحاظ  "هوا گرم است و نياز به کولر داريم!!؟

 موجودي که سنش به سال نمي رسد، سالي هم مطرح نباشد بقول حاج آقا مرتضي حائري رحمه ال... عليه:



 ····························································································  237 

 هاران مرگ وي اندر دي است پشه کو زادش ب"

 "از کجا داند که اين باغ از کي است؟                                                            

يعني چنين کسي نمي تواد زمان بزرگتري را درك کند. زمان پشه از فصل گرما شروع ميشود و در اول فصل 

ه نحو تحققي وجود دراد. يعني اگر واقعا زمان را به سرما ختم ميشود. پس در يك سال هر چهار فصل ب

کيفيت سال اضافه کنيم چهار فصل به نحو تحققي در آن وجود دارد. آيا در اين شك داريد؟ موضوع مورد 

صحبتتان سال است، تحققا در سال وجود دارد مگر اينكه موضوع شما موجود نباشد يعني بگوئيد سالي که 

ي ندارد عيبي ندارد ولي مفورض صحبت شما و صحبت شما سال است آيا شما فرض کرديد وجود خارج

 صحيح است که بگوئيم در اين موضوع يعني سال چهار فصل است.

برادر حسينيان: اين را بعنوان يك اصل کلي مي توانيم مورد صحبت قرار دهيم اما سئوال من اينست که آيا 

نيد آيا ميتوان گفت االن در زمان حضرت نبي اکرم چي وقتي مثال نسبت به تاريخ موضوع را مالحظه مي ک

 وجود دارد جنگ احد در سر جاي خودش اتفاق مي افتد.

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر بگوئيد در تاريخ همه اينها حضور دارند غلط است؟!

 اتفاق مي افتد. برادر حسينيان: حضور تحققي دارند به اين معنا که االن هم در آن زمان همه آن وقايع

حجت االسالم والمسلمين حسيني: وقتي بگوئيد االن در آن زمان اتفاق مي افتد مثل همان مثال سال مي 

 شود موضوع زماني شما تاريخ است، موضوع زماني شما چيست؟

 برادر حسينيان: يعني مي توانيم بگوئيم در تاريخ جنگ احد اتفاق افتاده است. 

حسيني: اينكه مي گوئيد در تاريخ اتفاق افتاده است يعني موضوع را مبدل مي  حجت االسالم و المسلمين

موضوع را تجزيه مي کنيد، موضوع را بايد در صورتي بزرگ کنيد که  "اتفاق افتاده است"کنيد، يعني با کلمه 

، بعثت بزرگي آن را تا آخر کار حفظ کنيد. بگوئيد تاريخ شامل هبوط آدم، بعثت حضرت شيخ المرسلين نوح

 "جناب ابراهيم خليل الرحمن، بعثت موسي بن عمران، بعثت عيسي بن مريم، بعثت نبي اکرم )ص( و ...
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هست در آن تابلوئي که داريد همه اينها هست، در تاريخ هست، مي گوئيد در آن تابلو هست و صحيح هم 

 است که بگوئيد هست، در آن تابلو محقق است.

 و وحدت ترکيبي در آن، وضعيت فعلي عالم، وجود دارد.برادر حسينيان: يعني آيا بنح

حجت االسالم و المسلمين حسيني: وقتي مي گوئيد وضعيت فعلي يعني داريد موضوع حكم را عوض 

ميكنيد، موضوع نسبت شما چيست؟ يعني بگوئيد زمان را منسوب به چه چيز مي کنيد تا بگويم چه 

 ت اين تدريج را به چه چيز منسوب مي کنيد؟چيزهايي در آن است زمان به معني تدريج اس

 برادر حسينيان: تدريج از تعلق به تحقق يا چيز ديگر.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: زمان امري است که در آن انفصال نيست، اتصال نيست، و تدريج است 

عين حال که  تدريج يعني اتصال مطلق نيست، يعني در اين تابلوي تاريج شما يكساني مطلق نيست در

يكساني محض نيست اشتراك هم هست وحدت ترکيبي زماني هست، و اختالف هم هست)س: تدريج 

چيست( موضوعتان چيست)ج: موضوع مثال سال يا چيز ديگر( تدريج يعني مضوعتان بقائي ندارد، يك سيري 

مين موضوع است و دارد، )ج: آن سير که درون آن است( تدريج درونش هست غير از اينست که مي گوئيد ه

ديگر موضوع دوم نمي آيد)ج: موضوع دوم درونش است( نه موضوع دوم را خارج از آن در نظر بگيريد يك 

 وقت است که مي گوئيم تاريخ آفرينش بعد مي گوئيد اين رخدادهاي آفرينش در کتاب وجود دارد.

نجا طبيعتا همه با هم  وجود دارد( برادر حسينيان: آنجا هم تدريجي است يا همه با هم وجود دارد)ج: نه آ

 حال تدريج را شما از کجا وارد صحنه مي کنيد.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: خوب چون آنجا)در تاريخ آفرينش(مي گوئيد بعدي ندارد و قبلي ندارد 

م ما به همه اش خودش است حال اگر يك تكه اي از اين را گرفتيد، مثال گفتيد تاريخ دنيائي بشر، در اينه

االشتراك هست و ما به االختالف هست تا مي رسيد به تاريح نبي اکرم)ص(، گر چه تاريخ حقيقي ايشان 

همان تاريخ قرآن است، حال تاريخ زندگي ظاهري ايشان تا االن، در خود موضوع)تاريخ آفرينش( همه اينها 

ايد بگوئيد تاريخ هم بعد زماني دارد، هست، مهم اينست که وقتي که مي گوئيد حال دارا هست بعد زماني را ب
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)س: تاريخ هم تدريج دارد( آيا بعد زماني را هم دارد؟ )ج: بله( پس نفي تدريج آن از قبيل نفي تدرج حال 

 است نسبت به موضوعش، موضوعش بزرگ باشد يا کوچك باشد، بايد متناسب با آن در نظر گرفت.

ر آن توضيح بفرمائيد مثال در موضوع استكان، استكان همه برادر حسينيان: حال در اين مثال تدريج را د

 مراتب خودش را داراست، يك امتداد است من مي گويم اگر امتداد است ديگر تدريج معني ندارد.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني آن را بصورت اتصال مطلق در نظر مي گيريد )ج: نه همه مراتب را 

 ت.داراست( به چه نحوه داراس

برادر حسينيان: پس نحوه دارا بودن را که بفرمائيد تدريج، يعني يك نقصاني در اين هست اگر اين ذي 

مراتب هست و همه مراتب را بنحوه بعد زماني)آينده و گذشته( را دارد تدريج در اين معني ندارد اينكه همه 

 خودش همين است.

 "حال"شد و زمان بعدش نباشد درست است در حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر همه اش همين با

که مي گوئيد آيا معنايش اينست که بعد ندارد؟ يعني اتصال مطلق دقيقا همان معني را دارد که در انفصال 

مطلق ذکر مي کنيم، يعني بايد به يكساني محض برسيد، اينكه مي گوئيد الزمه حرف ما اينست که همه 

است چون شما نفي انفصال مطلق را مي کنيد ولي به اتصال مطلق  مراتب واحد باشد يعني اتصال مطلق

 دچار مي شويد.

 برادر حسينيان: من چنين قصدي نداشتم، مي گوئيم اگر زمان بعد کيفيت باشد.

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا کيفيت مورد نظر؟ و آيا بزرگ يا کوچك.

ند چه بزرگ و کوچك، اگر زمان بعدش باشد تدريج بي برادر حسينيان: بله کيفيت منظور، و فرقي نمي ک

 معناست.

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: خير، اگر تدريج بي معنا باشد معناي اتصال مطلق را مي دهد.

برادر حسينيان: مگر اين حرف که زمان بعد کيفيت است به معني اين نيست که مراتب گذشته و آينده و 

 حال آن در آن هست.
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سالم و المسلمين حسيني: عيبي ندارد يا تدريج را نفي مي کنيد و معني اتصال مطلق را مي پذيريد حجت اال

و يا ارتباط را قطع مي کنيد و معني انفصال مطلق را مي پذيريد، که در هر دو صورت فوق زمان بعد کيفيت 

نداري شامل به حساب مي نشده است، و يا آنكه در معني ارتباط دقت مي کنيم و موضوع مورد نظر را زما

آوريم که ميزان شمولش به سعه موضوعش مغير بوده باشد، اين همان بيان آقاي معلمي است که در مرتبه 

اصالت ربط بيان درستي است. يعني يك وقت است که مي گوئيم يك بيان غلط است و بايد چيزي به آن 

است اما در اين سطح، لذا يكي از اصول  اضافه شود تا درست شود يك وقت است که مي گوئيم بيان درست

 بسيار محكم متقن را همين اصالت ربط قرار مي دهيم.

برادر حسينيان: يعني شما اينها تدريج را مساوي با ربط معنا مي کنيد، يعني مي گوئيد نه اتصال است، و نه 

را ترکيب مي دانيد)ج: انفصال است، ربط خاص زماني را تدريج معني مي کنيد کما اينكه ربط خاص مكاني 

بله( البته آنوقت در تدريج اين معنا که بگوئيم آينده تدريجا افاضه مي شود و به جائي که نيست مي رسد آيا 

 تدريج اينطور نيست.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: آيا وقتي موضوع را بزرگ مي بينيد مي توانيد بگوئيد آن مراحل نباشد 

ه اش ميشود متناسب با خود آن موضوع، تبديلش مي شود متناسب با خود آن آنوقت معناي حال و آيند

موضوع، اگر موضوع يك سال خاص باشد، تبدل آن به کذشتن آن سال و وارد شدن در سال آينده است و 

شمول آن نسبت به چهار فصل، شمول شيي نسبت ه اجزاي دروني خودش مي باشد و معني تحقق، حال و 

، که از اول بهار 91، قدي موضوع را مي پذيرد يعني مثال حال آنرا مي گويند برنامه سال آينده و گذشته آن

را مي پوشاند وسط سال را نمي گويند سال جديد، يا فصل جديد همه را مي گويند  73تا اول بهار سال  91

مي گيرد، کما  فصل اين سال، فصل اول برنامه، فصل دوم برنامه... يعني تحقق قيد نفس موضوع را به خود

اينكه معني گذشته هم قيد نفس موضوع را مي گيرد کما اينكه آينده هم همين قيد را بايد بگيرد. اين نسبت 

به خود موضوع است حال در درونش که مي آئيد در درونش نمي تواند قيد زمان نباشد همانطور که نسبت 

مان نباشد همانطور که نسبت به حال نمي به حال نمي تواند بعدش مي آئيد در درونش نمي تواند قيد ز
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تواند بعدش نباشد، يعني چيزي را که زمانش خيلي کوچك مي کنيد، و مي گوئيد همين را اگر بعنوان يك 

 سال بزرگش کرديد، اول دارد و آخر دارد و وسط دارد، زمان بعدش است.

موضوع ثابت است "قبل که مي گفتيمبرادر معلمي: حال با استفاده از اين مطالب، آيا بايد در بحث جلسه 

تجديد نظر کنيم و مثال بگوئيم موضوع مدل ما هم ثابت است هم  "بنابراين ترکيبات موضوع هم ثابت است،

 متغير است، اجزاي آن هم ثابت است و هم متغير است.

مانند اين حجت االسالم و المسلمين حسيني: نفس موضوع را که مثل خود کيفيت، و عنوان، اگر عرض کنيم 

است که داريم درباره يك چيز ديگري حرف مي زنين، البته مي شود هم عرض کنيم، مثال اول کار موضوع 

کالمش را پارچ قرار داد و چند دقيقه بعد موضوع کالمش را بلند گو قرار داد. ولي اين مسئله ربطي به اينكه 

شاملتري درست کنيد که همه اينها را بپوشاند اين مطالب برنامه آن موضوع باشد ندارد، بلكه بايد يك چيز 

 بعد بگوئيد موضوعمان براي مثال کليه لوازم انساني است.

برادر سيف: من چند سئوال تبييني داشتم: يكي اينكه فرموديد يك چيز به مبهم )يا بي نهايت( چيز آينده 

حال مي گوئيم مي بينيم که گاهي بايد االن تعلق داشته باشد)ج: بله که همه اينها عند ال... مشخص است( 

)آب( تجزيه مي شود به اکسيژن و هيدروژن که هر کدام يك جائي  H2Oکيفيت ها تجزيه مي گوند، مثال 

( که در طول تاريخ H( و هيدروژن)Oمي رود و اگر قرار باشد خصلت آب بودن در تك تك اکسيژن)

م آفرينش هم بيرون بروند( خير، آنوقت آن تبدلشان به جاهاي مختلف مي روند حفظ شود)س: آيا از نظا

 مفهومي که شما داريد تبيينش براي من مشكل است.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: نظام خلق که ابتدا خلق شده چيزي نيست تعلقات  و مناسباتش که 

ام عالم نمي متقوم به همديگر هستند تا آخر يعني تناسبات تعلق تناسبات تعلق است و چيزي را خارج از نظ

 بيند و مرتبا افاضه مي شود ولي چيزي را خارج از آن نمي بينيد.

برادر اميري: مي خواستم ببينم اين مطلبي که مي فرمائيد در مدل در قسمت ثابت و متغير در چه جايگاهي 

ترکيب دارد و معني  "قابليت" قرار مي گيرد، ظاهرا آن مطلبي که معروف است که مي گويند يك چيز
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ابليت نه به معني صرف قوه اگر به معني فعليت هم در نظر بگيريم و بگويم هر کيفيتي اگر همه گذشته اش ق

را االن نداشته باشد نمي تواند حرکت کند و از طرفي مي گوئيم قابليت اين را دارد با چيزهاي مختلف 

زمان هر کيفيت اينست که  ترکيب شود يعني حال اگر به جاي قابليت گفتيم که معني تعلق مكاني و تعلق

قابليت ترکيب با چيزهاي مختلف دارد حال مي گوئيم آيا اين تعلق، تعلق خاصي است يا تعلق عام دارد، 

طبق بحثي که قبال داشتيم بايد بگوئيم  تعلق خاص دارد من فكر مي کنم منظور آقاي حسينيان اينست که 

تلفي تبديل شود و تغييرات مختلفي بكند مثال بسته يك چيزي که االن ما داريم ممكن است به چيزهاي مخ

به اينكه اين کبريت کنار اين سيگار قرار گيرد يا کنار چيز ديگر مثل آب، آينده اش فرق مي کند اما شما مي 

 گوئيد االن آينده بآن هست شايد اشكال از اينجا پيش مي آيد.

نظام فاعليت اين بحث را روشن کنيم که اگر يك حجت االسالم و المسلمين حسيني: بايد در بحث اختيار و 

مومني يك چيزي را کنار يك چيزي قرار داد اين جزو ارزاقي است که حتما مي آمده و کنار اين قرار مي 

گرفته است کما اينكه اگر يك فاسقي آمد و چيزي را کنار چيز ديگر قرار داد؟ چطور؟ يكي آنگو را شراب 

 شيره( کرد مهم اينست که در نظام فاعليت اينرا چگونه با اختيار چگونه با کرد و يكي آنرا رزق حسن)مثال

 اختيار جمع مي کنيد، اين سر جاي خودش بايد بحث شود، اين سير هر دو هست.

برادر اميري: پس اين تعلق دارد، بسته به اينكه چه اختياري بشود حتما يك سير خاصي دارد. يعني نسبت به 

 و چه زماني، يك سير خاص در مدل، مورد نظر مي باشد. جامعه چه تعلق مكاني

حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني چيزي قاچاق واقع نمي شود جداي از قيوميت و ربوبيت خداوند 

چيزي نيست و بدون حول و قوتش هم چيزي واقع نمي شود، اما اينكه اين با نظام فاعليت و اختيار چگونه 

 حده سر جاي خودش است.واقع مي شود يك بحث عال

برادر اميري: مي خواستم ازا ين بحث استفاده کنم که وقتي بنا شد که خاص باشد آن جنبه ثابتي که اشاره 

 مي کنيم ظاهرا مبين جهت يا سير مي شود؟!
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حجت االسالم و المسلمين حسيني: يعني اگر علم را از قبيل علم ما ها فرض نكنيم و بگوئيم او علم دارد که 

چه اختياري مي کنيم و در عين حال فاعليت شما را قيد نمي زند و از بين نمي برد، و واضح آنهم همين  ما

است که ليله القدر هست، شب قدر اندازه ها بر حضرت ولي عصر)عج( عرضه مي شود اين معنايش اين نيست 

ر در اين کارها را مي کنيد که در عرض سال اختيار از شما سلب مي شود، بلكه معلوم مي شود که شما اختيا

اينكه يد حضرت حق مغلول باشد به برنامه اش، نه، بلكه برنامه اش در اتم مرتبه تفضل است اين خيلي فرق 

دارد، يك وقت است که برنامه، برنامه بدي است مرتبا آن را اصالح مي کنند يك وقت است که برنامه بهترين 

 برنامه است.

د بحث تعلق، بر اساس نقل، فوق اختيار است اگر خداوند يك جهتي را خلق برادر اميري: پس مي فرمائي

کرده است، با توجه به اينست که اختيار چه چيزهائي هست. حال اين قسمت ثابتي را که مثال مي فرمائيد 

يك کيفيت را بعنوان يك جامعه در نظر مي گيريم، اين با همه تعلقش هست، يعني اگر همه تعلقات نسبت 

ينده اش، يعني جهتي که خدا برايش نسبت به آينده قرار داده است نباشد نمي تواند به همان طرف به آ

 حرکت کند.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: يك مطلب ديگر اينكه اگر در خود اين جهات ثابت و متغير نباشد، در 

ت به چه دليل آنطرف برود چرا يك تابلوئي ثابت آن عالحده باشد و يك چيز متغيري هم عالحده باشد آنوق

به طرف ديگري نرود شما مي گوئيد در اين جهت مي رود مثال يك تابلوئي باالي حوضي زده ايد مي گوئيد 

 اين حوض درست است که حرکت مي کند و آب است.

يت برادر معلمي: ... هم آن چيزي که فورا به نظر مي رسد اينست که ما الزم است براي مدلسازيمان يك وضع

موجودي را طراحي کنيم و يك وضعيت مطلوبي را هم طراحي کنيم و يك چيزي را هم براي ربط آنها، بعد 

بگوئيم پس آيا مدل ما شامل بر وضع موجود و وضع مطلوب و ربط بين آنها است، و اگر اين سه را بدست 

گوئيم آيا شناخت وضعيت  آورديم مدل مي شود)ج: اينكه طبيعتا اشكال دارد( بله، بنابراين صحبتها، مي

موجود درون شناخت وضع مطلوب ممكن است. اين که بگوئيم وضع موجود و وضع مطلوب همان تحليل 
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اصالت شيي از مدل است و مدلهائي که جديدا در برنامه ريزي بكار مي رود از اينجا شروع مي کنند واينگونه 

ط بين آنها هست اما در نهايت يك چيز نشان مي دهند که يك وضع موجود و يك وضع مطلوب و يك رب

ديگري را اصل گرفته اند بعد ما سئوال مي کنيم وضع موجود چگونه ممكن است بدون توجه به وضع 

مطلوب شناخته شود يعني چگونه مي توان گفت که االن چگونه وضعي است بدون اينكه بدانين به چه جائي 

فرمايش جناب آقاي حسيني است که وقتي زمان بعد مي خوهيم برويم. اين مطلب از بعد فلسفي همين 

کيفيت باشد، موضوع با آينده اش شناخته مي شود يعني آينده اش هم بايد به يك نحوي در االنش وجود 

داشته باشد که بتوانيم بگوئيم االن چيست حال اگر اين بحث مشكل باشد بيان ساده آن اين است که بگوئيم 

يك عده از مردم را به لب مرز براي جنگيدن بفرستيم و اگر قرار باشد که همه اگر مطلوب ما اين باشد که 

هم اسلحه دست بگيرند آنوقت ممكن است بگوئيم بين يك مهندس و يك تك سين ساده و يك کارگر هيچ 

تفاوتي نيست همه اينها را با هم جمع مي کنيم و مي گوئيم ما يك ميليون نيروي رزمنده داريم، پس اينكه 

نها مي خواهند چكاره بشوند در تعريف اينكه اينها چه هستند موثر است يعني اين آقائي را که قبال مي اي

گفتيم دکتر، و خصلت خاصي از آن مورد نظرمان بود، وقتي هدفمان را عرض مي کنيم ديگر او را به آن 

نيم يعني وضعيت خصلت نمي شناسيم بلكه به خصلت ديگري مي شناسيم يعني اينرا چيز ديگري مي دا

موجود را چيز ديگري مي دانيم، يا مثال اگر ما بخواهيم تمام اشيائي که در اينجا از جنس سليسي است در 

چرخ آسياب بريزيم و به خورده شيشه تبديل کنيم و بگوئيم مي خواهيم شيشه جام درست کنيم خوب در 

و استكاني که لبه اش بريده و ... تفاوتي اين صورت بين يك استكاني که سالم است و ديگر که شكسته است 

نيست و وقتي مي گويند وضعيت موجود را تعريف کنيد مي گوئيم همه اينها مقداري سليس است براي آن 

 کار مثال بيست کيلو سليس داريم.

ولي اگر هدفمان را عوض کنيم مثال بگوئيم امشب در مجلسي مي خواهيم چاي بدهيم آن استكان شكسته از 

ان سالم جدا مي شوند و دو تعريف پيدا مي کند در حالي در هدف اول اينها يك تعريف داشتند و استك

تعرفشان هم فرق مي کرد. پس با آن معناي فلسفي که تا بحال مورد بحث بود و با اين معني مثالي روشن 
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کجا هستيم، چيستي مي شود که تا ما تعيين نكنيم که بكجا مي خواهيم برويم نمي توانيم معلوم کنيم که 

االن در گرو کجائي فرد است حال آيا مورد نظر اينست که اول هدف را تشناسيم و بعد وضعيت موجود را 

تعيين کنيم مي گوئيم خير، تعيين وضعيت مطلوب هم بدون تعيين وضعيت موجود ممكن نيست، مثال 

نين هدفي قابل دسترسي براي فردا اينكه هدف اين باشد که فردا همه ايران فضاي سبز بشود، مي گوئيد چ

صبح نيست ممكن است براي صد سال ديگر بتوان چنين چيزي را انجام داد، يعني موضوعي باشد که نسبت 

به االن اينقدر بعد زماني داشته باشد اينكه مي گوئيد تا فردا محقق شود، تحقق در فردا ممكن نيست چون 

يت مطلوب را هم بدون شناخت وضعيت نمي توان تعيين کرد امروز اينگونه است پس معلوم ميشود که وضع

و قبال هم گفتيم وضعيت موجود را بدون وضعيت مطلوب نمي توان شناخت ظاهرا اينجا دور مي شود ربط 

بين موجود و مطلوب هم که پر واضح است که وقتي دو طرف آن معلوم نباشد آنهم معلوم نمي شود که 

يم برنامه اي که اصالت را به وضع موجود بدهد يعني بگويد چون االن چيست، در مجموع نتيجه مي گير

اينگونه است اينطور عمل مي کنيم، صحيح نيست يعني يك سر اين مطلب به همان بحث اصالت احكام 

بريده از هم کشيده مي شود که گفته مي شد ما مي خواهيم به آنها عمل کنيم کاري ندارم که چه خواهد 

خواهيم تعيين کنيم، و همين طور اصالت را نمي توان به وضع مطلوب يا ربط بين داد لذا  شد و هدف را نمي

بايد مدل ما بگونه اي باشد که وضعيت موجود و مطلوب و ربط بين را همه را با هم بشناسد و همه آنها روي 

بعدا بله اگر  يك فرمول و روي يك مدل باشد  يك جا باشد که موجود و مطلوب بين به هم وصل شده باشد

الزم شد از روي اين هم وضع موجود را مي شناسيم و هم مطلوب را تعيين مي کنيم و هم ربط بين را، اسم 

ن هستند نه اينكه ما اول موجود را جدا شناسايي کنيم و مطلوب  آن چيز مدل است که همه اينها با هم در آ

ين رابطه الزم است چنين چيزي محال است چون بايد را جدا و بعد هم بگوئيم براي رفتن از اينجا به انجا ا

قبال موجود و مطلوب را در يك ربط کلي آورده باشيد، در برنامه ريزي موجود هم که مي گويند ما وضعيت 

مطلوب را تعيين ميكنيم فورا سئوال مي کنيم وضعيت مطلوب را روي چه حسابي و چگونه تعريف مي کنيد 

ا مي کنيم يعني يك چيزي را فرض مي کنيم که براي سال آينده مطلوب مي گويند مثال آزمايش و خط
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است بعد نگاه مي کنيم که از اين وضع موجود چه کارهاي بايد انجام داد تا به آن مطلوب رسيد بعد مي 

بينيم وضعيت موجود توان رسيدن به آنجا را ندارد ميگوئيم پس اين هدف غلط است آنرا کنار مي گذاريم و 

ديگري را انتخاب مي کنيم اينقدر تعريف موجود و مطلوب را عوض مي کنيم)چون هدف را عوض  يك هدف

مي کنيم تعريف وضعيت موجود هم عوض ميشود( تا به جايي ميرسيم که مي بينيم اگراين مطلب را هدف 

شما  بگيريم وضعيت موجود با آن سازگار است و از اينجا ميتوانيم به آن مطلوب برسيم مي گوئيم پس

وضعيت موجود و مطلوب و ربط بين آن را نتوانستيد قانوني کنيد آمده ايد تخميني عمل مي کنيد يعني 

آنقدر مي روم و بر م گردم تا به يك فرمول برسيم مثل اينست که کسي ميخواهد پنكه اي بسازد و نمي داند 

آزمايش مي کنم و مرتبا درست مي کنم  که آرميچر و سيم پيچ واينها را چگونه بسازد مي گويد آنقدر اينها را

تا بفهمم که چگونه درست ميشود ميگوئيم پس شما قانون نداريد ولي اين رويه نفي اين که قانون ميخواهد 

نيست، بعد از اينها ميگوئيم اگر موجود  ربط و مطلوب بخواهد با هم در نظر گرفته شود، چگونه ممكن است؟ 

صاديق يك امر باشد يعني برنامه ما اصالت هيچ کدام نيست برنامه ما اصالت ميگوئيم به نحوي که همه آنها م

جهت است، جهتي را اصل قرار مي دهيم که موجود ما و مطلوب ما دو نقطه از آن جهت هستند و بعد ما 

پيدا مي کنيم که در آن جهت کجا هستيم بعد پيدا ميشود که قدم بعدي ما چگونه باشد پس برنامه اصالت 

ما برنامه اصالت موجود و مطلوب و ربط بين آنها فرق ميكند يك صحبتي را هم همينجا اضافه کرديم  جهتي

که تفاوت بين جهت و هدف اينست که جهت امري است که هميشه در آن هستيم و خروج از آن بمنزله 

يك روزي به آن  خروج از برنامه ريزي است و هدف به معناي اينستكه چيزي است که ما االن در آن نيستيم،

ميرسيم و يك روزي از آن رد مي شويم به خالف جهت که هميشه در آن هستيم مثال خدا 

جهت است امرز پرستش خدا مي کنيم ديروز هم خدا پرستي مي کرديم و پس فردا هم  "پرستش"پرستي

انصد ماشين هر کاري مي کنيم خدا پرستي است. ولي اگر بيايند بگويند ميخواهيم به جائي برسيم که پ

داشته باشيم و هزار پنكه و ... اين ميشو هدف زيرا روزي به آن ميرسيم و روزي هم مي گوئيم در اين وضع 
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ماندن خوب نيست بلكه بايد پنج هزار ماشين داشته باشيم، صحت اينها بوسيله جهت معرفي ميشود يعني 

 صد ماشين داشته باشيم يا بد است.اول بايد جهت را داشته باشيد تا بگوئيد آيا االن خوب است پان

برادر سيف: هدف گاهي دراز مدت است که اهداف دراز مدت خودشان ميتوانند براي اهداف کوتاه مدت 

جهت واقع شوند هر چند که خود آن هدف دراز مدت را بايد نسبت به جهت غايي تعيين کرد، مثال ميگوئيم 

مام عصر )عج( که تخمينا نظام حكومت و برنامه ريزي در ما ميخواهيم براي برنامه ريزي خود به حكومت ا

زمان ايشان اين وضعيت را دارد برسيم يعني آن وقت اقتصاد اينگونه است فرهنگ اينگونه است و ... اين 

هدفي است که انشاء ال... هر چه زودتر محقق ميشود وليكن اين امر باري ما که در عصر غيبت هستيم 

در نظر گرفته شود که تنظيماتمان را به شكلي قرار دهيم که هر سال به اين معنا  بعنوان يك جهت ميتواند

نزديك شويم بنابراين در ست است که جهت به اين معناست که هر لحظه در آن هستيم، ولي اين کافي 

نيست براي اينكه هدفهاي مقطعي را تعيين کنيم بلكه وقتي که جهت در هدف دراز مدت متبلور و متعين 

معين کنيم بنابراين براي  "جهت"و در آنصورت ميتوانيم اهداف جزئيمان را در جهت آن هدف کلي و بش

تعيين هدفهاي مقطعي و جزئي داشتن جهت کافي نيست و به شرطي که هدف دراز مدت را هم ترسيم 

بر اساس آن  کنيم يعني يك نظام اجتماعي مطلوب را تخمينا از روي روايات و احكام و معارف تعيين کنيم و

هم  "صبر"و االن در مقام  "تسليم"وضع موجود را تحليل کنيم و بعد بگوئيم ما اينقدر فاصله داريم با مثال 

هستيم و بايد اين فاصله ها را و مراحل را طي کنيم حال قوت مردم ما براي  "جزع"نيستيم بلكه در مقام 

ا دو ساله يا چند ساله؟ و آنها هم وقتي مي گويند چقدر است برنامه ريزي يكساله بكنيم ي "صبر"رسيدن به 

تخمين مي زنيم حتما بايد يك هدف دراز مدت در نظرشان باشد تا بگويند االن به آن هدف ايده آل 

نميتوانيم برسيم لذا يك هدف کوچكتري را انتخاب مي کنيم نه اينكه وضعيت موجود را بر اساس هيچ 

ايده آل تحليل ميكنند ولي مي گويند خيلي فاصله است بعد در جهت تحليل کنند اول آنرا بر اساس هدف 

همان هدف ايده آل يك رتبه هدف را پائين مي آورند مي گويند حال اگر بتوانيم به آن برسيم آيا حداقل به 

 اين مطلب ميتوانيم برسيم يا حداقل به اين هدف جزئي تر؟ تا اينكه ميگويند ما پنج سال آينده بايد مردم را
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به اين جهت سوق دهيم، که البته به اين معني نيست که چون برنامه پنج ساله است بعد از آن را در نظر 

 نگرفته اند که چه ميخواهد بشود.

برادر معلمي: بله آن وقتي که تقسيم بندي مي کرديم اين مسئله هم بود که هدف يعني مرحله اي از حرکت 

رد مي شويم غايت مرحله اي از حرکت است که به آن هيچگاه است و يك روز به آن ميرسيم و از آنهم 

نميرسيم بلكه به آن نزديك مي شويم، جهت به معناي امري است که هم آان در آن هستيم و عم قبال و هم 

بعدا و هيچگاه از آن نميتوانيم بيرون برويم و گرنه اصل کار و موضوع عوض ميشود، صحبت اين بود که بدون 

توان موجود و مطلوب و ربط بين را شناخت نه اينكه هدف هم الزم است يا نيست بله داشتن جهت نمي

شناسايي همه اينها الزم ميشود اما بدون در نظر داشتن جهت ممكن نيست و يك صحبت هم مطرح است و 

و بعد بگوئيم  "پرستش خدا"آن اينست که آيا جهت يك کلمه است، که يك کلمه را اصل قرار دهيم مثل 

ن جهت اصل است و احكاممان معلوم نيست که چيست اين در بحث هاي قبل هم مورد دقت قرار گرفته اي

که يك کلمه براي جهت کافي نيست بلكه بايد جهت را تبيين کنيم به معنائي که عرض کرديم به نحوي که 

شند تا بعد وضعيت موجود وضعيت مطلوب دو نقطه از آن خط يا بهتر بگوئيم دو پاره خط از آن خط با

بگوئيم ربط بين آنها چطور است چون اگر ما فرضا وضع موجود و مطلوب را مستقل از جهت هم بدست 

بياوريم نميتوانيم بگوئيم ربط بين آنها يك چيز خاص است تنها اگر جهت يك چيز خاص باشد يك ربط 

متعددي به وضع مطلوب خاص و يك راه خاص بيشتر ندارد واال ممكن است از يك وضع موجود از راههاي 

 در جهت هاي متعدد است.

 و السالم عليكم و رحمه ال... و برکاته



 

 9/2/91 -جلسه ششم 

 

 فهرست 

 قبل است يبر بحثها يا بحث مدل مبتنيآ

 شود يط چه ميد اثر شرايهم قرار داشته باش يت آتيچنان چه د رمدل وضع

 ستيجهت همان اهداف نا مراتب مختلف يآ

 ف نموديد تعريجهت مبهم مرتبه با يا برايآ

 است يزيرشد الزمه برنامه ر

 يدو احتمال در مورد مراتب جهت

 ينياهداف ع يمراتب جهت

 ستيگر جدا نيكديجداول از  يهر چند انتزاع الزم است ول

 يرا درنظر داشته باشند هم رشد کم يفيهم رشد ک يزيد در برنامه ريکفار هم با

 ت ارتباط زمان و مكان و جهتيفيک

 شود. يجهت زمان مكان(  استفاده م"ن فرمول يتع ين همه فرمولهاياز ب يچرا در مدل ساز





 يبسمه تعال

 بحث مدل دوره سوم

 9جلسه: 

 9/3/91خ: يتار

د يمطرح گرد يم. در جلسات واحد سئواالتيم بسم ا.. الرحمن الرحيطان الرجي: اعوذ با.. من الشيبرادر معلم

 م.يينما يهم داده شده است که گزارش آن را عرض م ييکه جوابها

فلسفه اصول  يا از بحثهاين که آيبا داده شد، اول ا يك است و جواب آنها هم تقريگر نزديكديدو سئوال به 

 "مقومات"نكه منظور از يگر ايم؟ سئوال ديپندار يا آنها را اثبات نشده ميم آيکن يم استفاده ميوش تنظر

ن بوده است ين دو سئوال اياست؟ منظور از ا يديا بحث جديست؟ همان است که در مباحث قبل آمده يچ

ه يم بر آن بحثها تكيزمان، مكان و جهت دارد، اگر بخواه يتيفيم که هر کيکه ما در بحثمان گذشته داشت

است و آن موضوع هم طبق بحثها گذشته زمان،  يك موضوع خاصي يم مدل برايد بگوينجا هم بايم ايکن

م تا مدل، يرا درست کن يو مدل زمان يو مدل جهت يز مدل مكانيخواهد، لذا در مدل ما ن يمكان و جهت م

ده اند منظور از مقومات طبق يا پرسيست. ين يکنون ين مباحث و دقتهايج به اايگر احتيکامل باشد و د

 يكيبه عنوان  يبات مكانيد از ترکيباشد اما االن ما در بحث جد يقبل همان زمان و مكان و جهت م يبحثها

 است. يديرسد بحث جد ين به نظر ميم، که ايبر ياز مقومات نام م

 يم و حتيز کنيگذشته پره يد از طرح مجدد بحثهايم بايتا آنجا که بتوان ن دو سئوال گفته شديدر پاسخ به ا

ز اشاره شود يگذشته ن يبه بحثها         ياد آوريم لكن اگر به عنوان يد از آن مباحث استفاده کنيالمقدور با

 ندارد. ياشكال

شود و قرار داده  يم ينيش بيهم پ يآت يتهاين بود که اگر در مدل وضعيد ايکه مطرح گرد يگريسئوال د

ط ين بوده که اگر در مدل شراين سئوال ايشود؟ منظورشان از ا يط و ...چه ميشود پس نقش آمار و شرا يم
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ند يآ يکه تابع ادراك و اطالع ما در نم ير و اموراتيط متغيرد آن گاه با شرايگ يقرار م ينيش بيمورد پ يآت

 م.يافتد مطلع ينده اتفاق ميم از هر چه در آيم بگوئيتوان يم. ما که نميکن يچگونه برخورد م

ك يرا به  يط آتين است که گفته شود آمار و شرايك صحبت ايد. يم کردين سئوال را به چند قسمت تقسيا

شود. و ما در قدم اول که  يگر بر اساس مدل و برنامه ساخته ميسازد و به عبارت د يخود مدل م يريتعب

ما هم طبق آن  يت آتيم، وضعيقرار دار يتيشود که ما در چه وضع يوم مم معليکن يم يريطبق مدل آمارگ

ا طرح يم آينيم ببيکه بخواه يم جز وقتيندار يرياج به آمارگيبعد احت يشود و ما در قدمها يمدل معلوم م

 ن مسئله نبوده است.يشود که غرض از سئوال ا يا نشده است. پس معلوم ميما محقق شده 

تواند از  يز نميافتد و برنامه ر يکه اتفاق م يم اموريتواند مطرح شود آن است که بگوئ يکه م يگريغرض د

ز قرار يار و اطالع برنامه رين گونه امور که تابع اختيم که ايست؟ قبال هم گفتيفشان چيآن مطلع باشد تكل

ر يش تحت تاثيا کم و ببرنامه ر ين اموريشود هر چند اتفاق چن يهم وارد برنامه نم ين امريرد طبعا چنينگ

الزم گردد، و  يديکنند و طرح برنامه جد يکل برنامه را منتف ياوقات ممكن است حت يدهند و بعض يقرار م

 ر قابل اجتناب است.يز غين امر نيا

ما  يزيهم در کنار محدوده برنامه ر يگريمختار د يك عده انسانهاين باشد که مثال ياما اگر غرض از سئوال ا

برنامه  ين اجرايکنند و ح يم يزيخود برنامه ر يز براين يگريند، فرضا در کنار جامعه ما جوامع دوجود دار

ز روشن ين يقبل ياده کنند و با بحثهايخود را پ يخواهند برنامه ها يز ميگران نيا پنج ساله ما ديك ساله ي

گران ير و نقش کار ديتوان تاث يچگونه مر متقابل دارند، اما يگر تاثيما و آنها بر همد ياست که افعال و کارها

خواهند انجام دهند پاسخ داده شد  يکه آنها م ييا ما از کارهايم؟ آيرا در برنامه خودمان مورد لحاظ قرار ده

م دست آنها يخود نتوان يزين برنامه ريشود، اگر ما ح يتكرار م يقبل يم بندينجا دوباره همان تقسيکه در ا

را که  يما دچار اشكال خواهد شد، و آنها هم افعال يزيم برنامه ريکن ينيش بينان را پم و افعال آيرا بخوان

له مدل ين است که ما بوسيعت امر ايطب ير قرار خواهد داد انجام خواهند داد وليز ما را تحت تاثيبرنامه ر

را  ييهستند طبعا چه کارهان مرحله يکه در ا يينهايم که ايم و فكر کنيقرار ده يزمورد بررسيخود آنها را ن
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ا يکنند، حال  يرا دنبال م يبرنامه ما آنها چه مقاصد يو اجرا ين طراحيدر ح يعنينده خواهند کرد؟ يدر آ

 يا با شناخت مدل و قانون خودشان از کارهايم و يکن ينيش بيآنها را پ يله مدل خودمان افعال آتيبوس

ن دو راه يك از اينكه کدام يو البته االن در موضع ا –م يشو شان مطلعيکار و برنامه ا يو مراحل بعد يبعد

ر و نقش کار آنها در برنامه ما است. يتاث يآنها موقع بررس يم پس از اطالع ما از کارهايستيحتر است نيصح

ده و هم مرام ما هستند و افعالشان با کار ما هم جهت يهم عق يدهند بعض يانجام م يچون آنها امور مختلف

متضاد با ما دارند لذا برنامه آنها مزاحم و مانع کار و برنامه ما است، چه در  يده ايمرام و عق يبعض است و

 م؟يآور ين را چگونه در مدل ميداخل کشور و چه در خارج کشور ما ا

م يکه چند بار بحث شده است اگر بخواه يشود که ما طبق همان مطلب ين قسمت هم گفته ميدر پاسخ ا

م متناسب يگوئ ين که ميم هميده يرا انجام م ير عمليك امر متغيا متناسب با يط يسب با شرام متنايبگوئ

م يتوان يوجود دارد که ما با توجه به آن م يك امر ثابت حاکمير ثابت ين است که بر آن امور غيدال بر ا

ن يم ايرفته باشيپذن را يم اگر ايداشته باش يا عكس العمليت خاص چه عمل يط موقعيم در فالن شرايبگوئ

سازد و ثابت  يط را ميط و شراياست که حاکم است بر شرا يم که آن امريگوئ يقسمت از بحث را مدل م

ن ييط تعيشرا يچگونگ يم که منهايرا ما الزم است در بحثمان داشته باش ين اموريك چنيهم هست و 

مان، عبادت و يم اگر انسان ايبگوئ ست که مثالين يكين آن هم به صورت استاتييم تعيشده باشد بعد گفت

فه ما رشد يم وظيگوئ ياست. بلكه م يد حفظ شود کافيکه با يز ثابتيز را داشته باشد به عنوان چيفالن چ

 يبيد محفوظ باشند، رشد در آن امور ثابت مورد نظر است که بحث را از حالت ترکين امور باياست هر چند ا

ر يم سيد بتوانيط چه باشد باين که شراياز ا يجدا يعنيز بكشاند، ير نييبه مراحل تغ يبيتناسبات ترک يمعرف

له آن و يبوس يعنير رشد، اثر بگذارد، يد درسيط نبايم، وشرايمراحل رشد دنبال کن يخود را در جهت ط

م، چون يگوئ ين قسمت از بحث مدل ميم. ما به اير دهييط را تغيم و شرايط برخورد کنيبر آن با شرا يمبتن

که ثابت و حاکم است را مدل نام  يا ييوجود داشته باشد، آن حد نها يريتواند امر متغ ين امر نميکه در ا

 يدند عمل مبتنيپرس ين جا ميم. در ايده يرا انجام م ييط کارهايبر شرا يم. البته در برنامه مبتنيده يم
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م، آثار افعال يد داشته باشيبا ير خاص با ثبوت خاصييم چون طبق مدل تغيگفت يچه؟ م يعنيط يبر شرا

 يجه ايم، همان نتيکن يگران برخورد ميارات ديط و اختيبا آن شرا يم که وقتيده يقرار م يخود را بگونه ا

د متناسب يط جديبرخورد با شرا يرا برا يهر کار يا هر کسيشود آ يم، بعد سئوال ميخواه يرا دهد که ما م

ست و کجاست؟ آن قانون هر چه که باشد، يخواهد، آن قانون چ يقانون من کار يد مورد قبول است؟ اگر ايد

د نظام يشود که با يم يك امر ثابتيرا مدل ياست ز يم جواب منفيا ممكن است جزء مدل باشد؟ گفتيآ

ن ين طور بود چنينكه اگر ايتوانند باشد ا يد و اگر توام هستند جزء مدل نميکه با شا يداشته باشد و امور

هستند، بعد به  يد چون امور پراکنده ايايتواند ب يم جزء مدل نميکن يم و اگر آن طور بود چنان ميکن يم

خواهد که هر  يم يخاص يرند، که هر کدام هم احتماال تخصصهايگ ين مدل قرار ميين امور پايد اينظر رس

شود  تا بتوان به تناسب  يگر مربوط ميا ... علوم ديساختمان و  يك مهندسيزي، فييبخش آن مثال به علم ش

ت ما به سمت منتجه مطلوب يد آمده موجب هدايط پديدر فالن شرا يرين نمود که چه موضعگيموضوع مع

 ست.ين يگر مربوط به مدلسازين امر ديخواهد شد، که ا

ط مختلف مشخص کند يت تصرف ما را در شرايفيم، اگر مدل بخواهد کيان: بسم ا.. الرحمن الرحينيبرادر حس

که در جهت  يمتناسب با اوصاف و اهداف ثابت يطين کند که در هر شرايما مع يآن است که برا يه معناب

و  يريت موضعگيفيک يطيگر در هر شراين تناسب حفظ شود، به عبارت ديم تا اين شده چگونه عمل کنيمع

را  يو علم يقواعد آمارن شود، يم معيا در جهت نوشته ايآمده  يکه از وح يد متناسب با اهدافيعمل ما با

 يدانند، ما هم نم يظاهرا مربوط به بعد از مدل م يمعلم يم را آقايکن ين کار استفاده ميا يکه در عمل برا

ن يم ايم و بگوئيم آنها را از مدل استخراج کنيد بتوانيما در مدل وجود داشته باشد لكن ما بايم که مستقيگوئ

ا صلح کرد، اگر يد جنگ کرد يمثال با يط فعليکند در شرا يص من مدل است مشخيفرمول که متناسب با ا

ط يم در هر شرايد بدانيشده باشد با يمعرف ير اسالم به عنوان جهت کليدر مدل ما حفظ و رشد نسبت تاث

د يا مدل ما بايحفظ تناسب در جهت را  يم تا حرکتمان در آن جهت باشد، چگونگيريبگ يچگونه موضع
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ط ير شراين بود که محاسبه تاثيد استخراج و کشف شود و مجموعا سئوال ايله مدل بايوسا بيد يما بگويمستق

 شود؟ يتوسط مدل چگونه انجام م

ت يدهد و بر اساس مدل است که حساس يم يك جدول آماري: مدل ينين حسيحجت االسالم و المسلم

ت رجوع ينيله آن به عيدهد که بوس يبه ما م يخاص يشود، مدل جدول آمار ين ميشما نسبت به امور مع

 ير را به ما مييم، مدل هم بر اساس آن پاسخ برنامه تغيده يت دهد را به مدل مينيکه ع يم و پاسخيکن يم

جه تحقق برنامه را ينت يله جدول آماريشود و بعد دوباره بوس يط مير شراييله تغين برنامه وسيدهد و ا

ف از يم و قدرت توصيم، برنامه هم نداريندار يم جدول آمارياشته باشن اگر مدل نديم. بنابرايکن يم يبررس

ط را ير شراييتواند تغ يل مدل، مدل ميم، لكن پس از تكميم بكنيتوان يم کنترل هم نميت هم ندارينيع

له مدل برنامه يشود و بر اساس جوابها بوس يداده م يدرون خود حل کند، ابتدا از طرف مدل سئواالت آمار

کند و بعد هم  ير مييط تغيکند، شرا يکند و اجرا م يآن را هم مشخص  م ين اجرايشود و ماش يدرست م

شود که برنامه  يانجام گرفت معلوم م يا نه. وقتيم منظور ما حاصل شده است ينيم ببيکن يآن را کنترل م

ه بر اساس آن برنامه مدل ما موجود است و دوباره ک يدوره پنج ساله اول تمام شده است، ول يما مثال برا

ما هم که بر اساس  يم، مدل ثابت است و جدول آماريزير يست ساله دوم ميا بيپنج ساله دوم  يبرا يديجد

د و آن گاه نسبت يرين آمار بگيمع يزهاين چيد از ايگو يد ثابت است، مثال مدل به ما ميآ يمدل بدست م

 يم و برنامه ايسنج يها را بر اساس آن م يکاستد، کمبودها يمطلوب در مدل بسنج يب فنيآن را با ضرا

ر و مدل ين برنامه متغيم. بنابرايکن ين ميم در جهت مطلوب معيکه در آن قرار دار يمتناسب با مرحله ا

ف يرها را مطالعه و توصييتواند تغ يردر آن نباشد نميير هست چرا که اگر تغييثابت است، البته در مدل تغ

ن زمان يد، در ايگو يل شده است ميجهت، زمان و مكان تشك يدل ما از بخش هام ميکند، اگر مثال گفت

کند که با  يحكم م يگر جدول آماريد باشد، و در زمان دين بايبات چنيکند که ترک يحكم م يجدول آمار

م يتسل د به مرحلهيم مثال ما را تا مرحله صبر رسانده است و حال بايده اين مرحله رسيبه ا يبرنامه قبل ياجزا

 م.يبرس
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 م، آمارمان هم بر اساس مدل است.يريگ يط آمار مياز شرا يله جدول آماريان: بوسينيبرادر حس

حساب و ضابطه  ي: احسنت جدول آمارمان هم بر اساس مدل است، بينين حسيحجت االسالم و المسلم

 م.يکن يف ميت را توصينيم، بعد هم بر اساس مدل عيست، اگر بر اساس مدل آمار گرفتين

 م است.يا تسليکند که اخالق مردم االن در مرتبه صبر  يان: مثال معلوم مينيبرادر حس

د، يداده ا يد. سئواالت خاصيف کنيد توصيتوان ي: بر اساس مدل شما مينين حسيحجت االسالم و المسلم

ساس آن بدست آمده است و بر ا ينيت عياز وضع يف خاصيده و بر اساس جوابها توصيآن رس يجوابها

 شود. يخته مير يف خاص برنامه  خاصيتوص

 کند؟ ير مييتغ يبر چه اساس ين جدول آماري: ايريبرادر ام

 کند.  ير مييکند برنامه تغ ير نمييتغ ي: جدول آمارينين حسيحجت االسالم و المسلم

 ماند. يها را ثابت م يب فنيا ضري: هر چند برنامه ما عوض شود آيريبرادر ام

است که  يتهائيکم يب فنيد. ضريريها را ثابت بگ يب فنيد ضري: حتما باينين حسياالسالم و المسلمحجت 

رند، مثال اگر جدول الف يگ يتها بچرخند در آن قرار مين کميتوانند در ا يکه م ين را پر کرده است. اوصافيا

ن يباشد ا 931اگر حرص م مثال يگوئ يدر آن مشخص شده باشد، م يب فنيما باشد که ضرا يجدول کم

 يده است، ميا را پسنديات دنيبه خدا، ح ياست، نه راضيبه دن يست که صبر و رضا نداشته باشد، راضيگونه ن

 يا هم برايدن يبرا يم صبر متناسب با رضايگوئ يرد آن گاه ميگ يقرار م 39 يم پس به رضا مثال رويگوئ

 ار و تحمل در مشكالت دارند.ا پشت کيکفار هم در جهت دن يعنين فردا هست. يا

م و بعد از حرص هم چند پله بعد به اخالق يحال در مرحله بعد اگر همه اوصاف را در جدول جهت داشته باش

ز يآمد آن ن 931را يشود و اگر رضا ز يم يگريز ديقرار گرفت چ 931ر عدد ين اخالق زيد، اگر ايقناعت برس

شما ثابت است، تنها  يب فنير باشد، پس ضرايتواند متغ يمراتبا من ين اوصاف ايشود. بنابرا يم يگريز ديچ

ت ينيکه متناسب با ع ير مدل را به شكل خاصييد ثبوت و تغيبا يکند، جدول آمار ير ميياوصاف در آن تغ

د مثال آنچه ينيب يد ميکن يدهد که کنترل م يل مين را تحويل دهد، در مرحله کنترل هم همياست تحو
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 ين برنامه و در برنامه هايهست درا يز ثابتيست شده است، البته در نفس برنامه هم چد دريخواست يم

 يرين موضعگين است که مدل منشاء همه ايباشد پس حرف اول ما ا ينده هم موضوع و هم جهت ثابت ميآ

مجموع  است که در ينين جدول راهنما مجموعه قوانيد اياگر جدول را جدول راهنما نام بگذار يعنيها است، 

 د.يد انجام دهيتوان ين کارها را نميك از ايچ يد هين جدول را نداشته باشيکند که اگر ا يم ييشما را راهنما

ك يك سئوال کرده اند که اگر جهت با يکنم:  يز عرض ميگر را نيك به هم دي: دو سئوال نزديبرادر معلم

ك ين هدف است آن مراتب هم خودشان با ييشود، مراتب مختلف جهت همان تع يف نميکلمه تنها تعر

ن يك سئوال هم ايشوند و  يت مراتب مختلف نظام ميشوند و مجموعه هستند، و در نها يف نميکلمه تعر

ن دو يك قسمت از ايبوده که با بحث ضرورت جهت الزم است که جهت مبهم اهداف را در خود داشته باشد. 

 يد خود دارايشود و با يف نميك کلمه تعريم جهت با يگوئ يم ين مورد بوده که وقتيسئوال اشكال در ا

 يشوند وقت يف ميکنند که پشت سر هم تعر يدا ميرا پ يمراتب باشد، خود آن مراتب حكم اهداف مختلف

ن نقاط مختلف اهداف ين اهداف که در آن جهت هستند ايباشد، ا يد به صورت مجموعه ايشود با يگفته م

ن مطلب با آنچه در مورد اصالت هدف يشوند که همان حكم هدف را دارند، پس تفاوت ا يما م يمرحله ا

و  ييك هدف غايشد که اگر ما  يده مينجا کشيست؟ در ادامه هم بحث به ايشد چ يد و رد ميگرد يذکر م

مل کا يچگاه دسترسيباشد که ه ينه فاضله ايم، حال چه آن هدف مثال مديريبگ يدور از دسترس را از وح

م، اگر ينباشد و مثال بعد از صد سال به آن برس يقابل دسترس يباشد که به زود يبه آن نباشد و چه هدف

تواند حكم جهت ما  يدارد؟ همان هدف م ين شده باشد چه اشكاليمع ياز طرف وح ين گونه ايك هدف اي

 ين آن هم شناخته ميشود و راه ب يم و آن هم هدف ما ميکن يد که به سمت آن حرکت ميدا نمايرا پ

 گردد.

که به او  ير معصوم و انسانيانسان غ يم برايشد که در آن بحث گفته ا ين قسمت گفته ميدر پاسخ به ا

ت موجود يوضع ييت موجود را بشناسد و بدون شناسايتواند وضع يهدف نم ييشود، بدون شناسا ينم يوح

ك پاره يخارج شود و  ينم از حالت نقطه ايامر را با هم ببن سه يد اين بايتواند هدف را بشناسد ... بنابرا ينم
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شود و  يله آن جهت، هدف هر مرحله روشن ميم که بعد بوسيگذاشت ينم، که اسم آن را جهت ميخط را بب

 يدن از وضع موجود به هدف هم چه راهيم و راه رسيريد هدف بگيرا با يزيم و چه چينكه در کجا قرار داريا

م چه يبگذار يهدف را به عهده وح ين و معرفييم که تعين نحو حل کرديمطلب را به ا نيهست، حال اگر ا

دن به يوضع موجود و مراحل رس يا چگونگيشود آ ينجا سئوال مطرح ميکند؟ باز در ا يدا ميپ ياشكال

دا يك خط پيم خود حكم يگرفته باش ين آن را از وحيد؟ اگر دو نقطه و ربط بيفرما يم يمطلوب را هم وح

ن همان احتمال يکند که ا يدا ميآن حرکت خاص در آن مقطع و منطقه حكم جهت را پ يکند و برا يم

ت يم وضعيتوان يماند که ما چگونه م يم ين سئواالت باقيك نقطه باشد، باز ايشود، اگر هم فقط  يم يقبل

ا الزم هست يم که آيديسر ين قسمت مينجا به ايم. از ايآن را با هدف بشناس يقيت ربط حقيفيموجود و ک

ك ين مورد هم يفراهم شود، در ا يزيم تا امكان برنامه ريداشته باش يکه در جهت ما مبهم هدف متوال

ن دو مرحله يا منظور از مبهم هدف مبهم اهداف کوچكتر ما بيب انجام شد که يبه ترت ياجمال يم بنديتقس

شده از طرف شارع  ين هدف مطلوب ومعرفيبعد از ا يا منظور را از مبهم هدف اهداف متوالياست و  يمتوال

ا يست و ير نيشتر امكان پذيا رشد بين هدف يدن به ايپس از رس يعنيم، يستياست که ما فعال ازآن مطلع ن

ا مراحل و يگذارد؟ و آ يا نميگذارد و  ياثر م ين اهداف فعليرشد در ا ياگر ادامه دارد اهداف و مراحل بعد

نكه مشخص يا ايگرفت تا الزم باشد مبهم نقطه مشخص شود  يد از وحيدو مرحله را بان هر يزبياهداف ر

اد فرصت بحث يدر جلسه مطرح شد که ز ياجمال يليك پاسخ خيکند.  يجاد نميا ينشدنش هم اشكال

ن آن دو را هم گفته ين بود که هرگاه دو مرحله را مشخص کرده باشند و ربط بيرامون آن نشد، و آن ايپ

نمود. در  يتوان آن را ط ين ميف شده است، بنابراين دو مرحله به نحو اجمال تعرين ايد، اهداف ما بباشن

شود گفته شد هر چه در  يست گانه چه ميا بيهمه مراحل مثال ده  يم سپس از طين هم که بگوئيمورد ا

 يدا ميپ يو ذهن ينيع ديك اطالعات جديم يگرفته ا يم، چون جهت را از وحيجهت مرا تب باالتر قدم بردار

ت ندارد و يخواهد شد، و چون طبق اعتقاد ما رشد نها يفهم بهتر جهت از وح يبرا يله ايم که خود وسيکن

از  يمراتب يا جامعه انسانيکه انسان  يم وقتيگوئ ياو هست، م يرشد برا يهر چه انسان رشد کند باز هم جا
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توانست  يرا که قبال نم ييزهايدا خواهد کرد که چيپ را يباالتر ينش هاينمود ادراکات و ب يرشد را ط

ن يد ايخود مو يد وقوع انقالب اسالميتواند ادامه دهد، شا يشود، لذا به حرکتش م يمتوجه شود، متوجه م

م فكر يکن ين گونه که امروز ما در فرهنگستان فكر ميتوانست ا ينم يمطلب باشد، مثال قبل از انقالب کس

م امور يبداند، و اگر ما فرمول تنظ يو سار يز جاريبودن امور را در همه چ ير اسالميو غ يکند و دامنه اسالم

 يد سابقا فكر ميکردن جامعه ما است، شا يك مرحله از اسالمين هم يم، خود ايدا نماين را هم پيمسلم

 شود. يق تر ميکند لكن مرتب مطلب دق يت ميباشد کفا ين که قدرت به دست حكومت اسالميم هميکرد

را از جهت نسبت به رشد جدول و مراتب جدول و  ين که ما مراتبين صحبت هميان: در مورد اينيبرادر حس

شود، هر چند که  يت حرکتمان متوقف ميداشته باشد، طبعا ما در نها يم، اگر حد خاصيريگ يرشد جامعه م

ن وجود دارد که پس از آن يا يم، لكن فرض عقليچ گاه نرسيشود ه يکه در جدول عنوان م يبه مرتبه ا

ست و چون يت معصوم )ع( ممكن نيبه آن مراحل جز با هدا يابياست که دست يگريمراتب هم مراتب د

م و تنها تا يم مدل خود را کامل شده بدانيتوان يدست ما هم از دامن امام غائب )عج( کوتاه است، لذا ما نم

م يگر هم گفته ايندارد از طرف د ييما کارا يآن جدولم و پس از يم با آن حرکت کنيتوان يم يمقطع خاص

که  يکه خود جدول مشخص نموده و به آنها اوصاف متكثر يه و توجه به عالئمير در جهت بدون تكيکه س

م و رضا را نداشته يباشد. چون مثال اگر صبر تسل يم نميگوئ ينشان دهنده مراتب مختلف جهت هست م

نها هم که محدود هستند و مبهم محدود يم و ايندار يرابطه خود با وح مشخص کردن يبرا ياريم، معيباش

ك کلمه تنها مثل پرستش به عنوان مالك رشد يم که از جهت به عنوان ين را تمام کرده ايم مثال ايهم ندار

ك يم و ييم نمايت کار خود را تنظيفيده باشد کيرس يکه از وح يگريچ ضابطه ديا.. بدون ه يو تقرب ال

م، يك کلمه استفاده کنيد تنها از يم که بايرس يك جا ميکند. در هر حال در  يت نميما کفا يبرا کلمه

 يد رشد را در آنجا رشد کمينكه بايا ايان فرموده است محدود است يدر جهت ب يرا که وح ين مراتبيچون ا

ن ها را يم، هميو تسل م، صبر و رضايدار يرا که مجموعا از وح ين اوصافيم هميبگوئ يعنيم، يف کنيتوص

م و آن را يدا نمائين ها در ابعاد مختلف پيم نمود هميدار "رضا"را که فرضا از  يف اجماليك تعريم. يرشد ده
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 يعني، ظاهرا ممتنع است، يفيات کيت هم در آن مرتبه بدون توجه به خصوصيه بر کميم، اما باز تكيرشد ده

 نداشته باشد. يت خاصيفيدا کند و رشد کند لكن کيم رضا مرتب کثرت پيم بگوئيتوان ينكه نميا

ن يگر ايباشد چطور؟ د ياورژانس ين مدل مدلي: سئوال آن است که اگر اينين حسيحجت االسالم و المسلم

 شود؟ ياشكال ها بر آن وارد م

کند که آن را هم فرموده اند با  يدا ميت پيست تنها در مراتب موضوعين يگر اشكالير ديان: خينيبرادر حس

 م. يکن ياجمال حل م

نا رشد يقيما،  ين هم حل شد، ما خودمان هم، خود نوعي: الحمد ال.. که اينين حسيحجت االسالم و المسلم

ست که ين طور نياست، ا يدائما جار ين، مواهب الهيتوسط مسلم يت الهيرش واليپذ يم، از ابتدايکن يم

بكنند و خدا  يا آنها تالشيخدا گام بردارند و از ابتدا علم آنها مطلق باشد و  ياه بندگن بخواهند در ريمسلم

ق و ين تحقيشود، مسلما در ح يل ميتعط يم، کار مدلسازينكه مدل را ساختيم پس از ايا بگوئياضافه نكند، 

که  ياز امور يكيد، مثال يکن يدا ميجا اشراف پيد تدريکه االن به آن اشراف ندار ييزهايچ ير در مدلسازيس

 يم زمانيك فرصت عظيخواهد بود تا  يله ايما وس ين است که مدل اورژانسياز اول روشن است ا يبراحت

 يکفار اثر خود را م يم، چون به هر حال استفاده از الگوهايکفار نباش يبه الگوها يجاد کند که ما مبتاليا

ك يآن را ندارد، در  يقدرت ارضا يبرده که دولت اسالمحرص مردم را باال  يماد يگذارد، االن الگوها

و آبگرمكن در منزل  ين قم حداکثر صد منزل حمال خصوصيدر هم 9331ساده اگر در سال  يسه ايمقا

د کمتر از صد هزار خانوار نباشند، در منزل خود آبگرمكن يبا همه خانواده ها که شايداشتند، اکنون تقر

منظم،  يل لوله و لوله کشيگر از قبيامكانات د ياريله بسين وسياست که همراه هم يعيداشته باشند. طب

 يکه سطح رفاه آنان مانند س يمردم ينه زندگين هزيل مربوط به آن الزم است. تاميگر وسايا گاز و دينفت 

ردم همه م يدر سطح موجود برا ين زندگيار ساده است بر عكس وضع موجود که تاميسال گذشته باشد بس

 يبا سالها 51ف متوسط مصرف در سال يف فقر و غنا و تعريتعر ياست حت يار مشكليدر حال حاضر کار بس

ع ثروت ياز آن است که توز ين حاکيار تفاوت دارد، ايبس يش حرص عموميشدن اجناس و افزا يبعد از کوپن
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شتر نبوده و چون ما يب يربو غ يشرق يا دو الگوينبوده است، در دن يك مدل اسالمي يما در گذشته دارا

 يشنهاد کرده اند. در حاليپ يمصرف يع کااليتوز يرا برا يشرق يم لذا الگويبكن يع عموميم توزيخواسته ا

نكرده است امكان  يرييوابسته بوده است حجمش چندان تغ يه خارجيد ما چون به مواد خام اوليکه تول

د در يد ادعا کنيتوان يم يل فراهم نبوده است، اما به راحتيهم که متناسب با آن به هر دل يرشد و در آمد ارز

اسالم  يکه فقها يت فقهيگفته اند، حاکم ياخالق م يکه علما يت اخالقيشما عقل در خدمت حاکم يالگو

 ين مدليچن ين اجرايگفته اند قرار گرفته است. و در ح ياسالم م يکه عرفا يت عرفانيگفته اند، حاکم يم

ق کنند و يرا تحق يديکنند و مطالب جد يشتريکنند دقت ب يدا ميها فرصت پيا و اخالقطبعا عرفا، فقه

را  ياجتماع يبه آن اشاره کرده است، جدول اخالق يکه خواجه عبد ا.. انصار يدانيل دهند، عوض صد ميتحو

آنكه تزاحم را تنها در  يل دهند، فقها هم به جايل آن به شما تحويهمراه با جدول تبد ياخالق فرد يبه جا

ل دهند و فالسفه هم به ياستنباط کرده و تحو يجوابگو باشند، موارد تزاحم را در امور حكومت يموارد نادر

ر ييت تغيفيرامون کيع پيك بحث وسيمورد بحث قرار دهند  يديآنكه حرکت را صرفا بصورت تجد يجا

ه در جلد يعل يرضوان ا... تعال يد مطهريحوم شهم که مريديف شنيس يك وقت مثال ما از آقايمطرح کنند، 

ن باز ين مطلب اشاره دارند که طبق نظر صدرالمتالهيبه ا ياد داشتي يسم طيچهارم اصول فلسفه و روش رآل

ده يشان رسين مطلب که در آن زمان به ذهن ايست. خود هميت در مراتب مختلف روشن نيفين کيعلت تع

شان موضوعات مبتال به امروز نبوده يا که آن زمان موضوع بحث اشود، چر يك کرامت محسوب مياست 

نداشت که فالسفه ما بخواهند  يگر معنيم، ديسپرد يدر گذشته علوم را به دانشگاه م ياست، چرا که ما وقت

ك قدم يشان يشان کاشف از آن است که اين موضوع و احتمال در ذهن اين باب فكر کنند، خود جرقه ايدر ا

ار يه مطالب بسيعل يرون گذاشته اند، که بعد از آن امام امت رضوان ا.. تعاليدامنه و محدوده آن فلسفه بپا از 

را به يان است زيشات حضرت امام قدس سره رشد به وضوح نمايدر خود فرما يرا اشاره فرمودند، حت يباالتر

 يست که علماء مانند رؤسان ايشان در مكاسب ايش ايستند، فرمايشان در رتبه عصمت که نيهر حال ا

در اول  يانات بعديدر ب يکنند ول يمختلف مشاور خواهند داشت و کارها را ادراه م يجمهور در رشته ها
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ال کند مستقل و يخ ياست که کس يهست، ساده لوح يفرهنگ ير، تا وابستگيند خيفرما يم يانقالب فرهنگ

ر به ذوب شدن به يوزه و دانشگاه در هم ذوب شوند، تعبند، حيفرما ين ميآزاد شده است، بعد هم باالتر از ا

گر مربوط کند يف را به همديه تعاريه که کليك حد اوليش يدايجز پ يتواند معنا يحسب ظاهر لغت نم

ك يد و يند مخلوط کنيگو يك وقت ميدهد،  يجه نميباشد، که ذوب شدن را نت يفيداشته باشد واال اگر تال

ن مرحله آن که يتريب کردن چند مرحله دارد که عاليد، ترکيب کنيبا هم ترکز را يند دو چيگو يوقت م

 يب هايند ذوب شدن را در ترکيگو يكپارچه شدن است را ذوب شدن ميکامال مخلوط شود وهفت جوش و 

گر ذوب شوند، که راهش يكديبرند، حال اگر اطالعات و علوم حوزه و دانشگاه بخواهند در  يبه کار م ياضاف

ست. اگر يحوزه و دانشگاه که ن ير کردن و در هم کردن کتاب هايا خميشدن افراد حوزه و دانشگاه  مخلوط

ف را در خودش و يه تعاريکه قدرت منحل ساختن کل ييك مبنايد يشوند با يكياطالعات بخواهد ذوب و 

دا شود يته باشد پنسبت به موضوعات هر دو علم متناسب با مربوط بودنشان داش يفيل دادن تعاريمجددا تحو

ش ين فرمايگر باشند. پس از ايد همديف مويدا کنند، و تعاريف پيك نظام تعاريك کاسه شوند و باصطالح يتا 

 يه ميرا شان فق ينكه رهبريست، با اين يکاف يرهبر يح فرمودند اجتهاد مصطلح برايصر يليبعدا خ

ار يبس يحوزه فعل ين مطلب برايرش ايگفتند تصرف در زمان و مكان را الزم دارد، امروز پذ يدانستند ول

ند، يگو يرا داشته باشد م ين کاريك چنياست که قدرت  ياز آن کس يت علميد اعلميسخت است که بگو

ا رد يع ها آم رد کدام فريگو يا رد اصول بر فروع کند، مياست که بتواند رد فروع بر اصول  ير اعلم کسيخ

شود را به  يکه م ين سئواالتيچه؟ هم يعني يو مكان يد فروع زمانيگو يکند؟ م يم يو مكان يفروعات زمان

چه که  يعنيپرسد  يکند؟ م يجاد ميا ين سئواالت را چه کسيم ايگوئ يکنند، م يعنوان فرع به اصول رد م

 ياست که مبتال به شما م ياست؟! سئواالت در مورد همان امور ين چه نوع سئواالتيجاد کند، ايا يچه کس

جاد کنم را ينكه من چگونه مبتال به را ايد ايم، خوب دقت کنيجاد نمايم من چگونه مبتال به را ايگو يشود، م

 يم يم اما گاهيکن يم آن گاه از شما سئوال ميشو يما در برابر مبتال به واقع م يست، گاهيحوزه پاسخگو ن

دا يما پ يبرا يحيصح يباشد؟ و تا مبتال به ها يحيم تا تصرف صحيت تصرف کنينيم چگونه در عيسپر
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د و دنبال يباش يد، آدم خوبيکن يکنند زندگ يم يند خوب همانطور که همه آدمها زندگيگو يشود؟ م

است.  يکاف نيد، هميجاد نكنيخود ا يد برايفتيکه موجب شود به حرام ب يد، مسئله ايمقاصد خوب هم باش

ار يم تا رشد حاصل شود؟ مطلب را بسيبكن ييم، ما چه تصرفهايم نه، ما در موضوع رشد صحبت داريگوئ يم

دهد چگونه  يم يا فالن روانشناسيا فالن قطب، يش يکه فالن درو يم دستور العمليپرس يم، ميساده بگوئ

ند، يگو يحات عمل کنم مياز تسب كيم خوب من به کدام يگو يند بدعت است، باطل است. ميگو ياست؟ م

 يرجوع م يبه روانشناس يم وقتيگو يدر نظر شارع دارد همان را عمل کن باز م يشتريح بيك که ترجيهر 

كسان يپرورش را به همه بطور  يخوب برا يدهد، همه کارها يم يکنم او متناسب با حال من نسخه خاص

کند،  يشنهاد ميخاص پ يه ايتغذ يك الگوي يهر سن يز برايب جسم نيکند، هم چنانكه طب يه نميتوص

ساله فرق دارد، گاه تصرف در فرد و نسخه  يزده ساله و مرد سيك ساله و پسر سيبچه چند ماهه با  يغذا

کرده اند مردود است  يعمل م يش بدون حجت شرعيا دراوياخالق و  يا علمايل آنكه عرفا و يدادن را به دل

ا اباحه يا استحباب يد مستند من در اعالم وجوب يگو ين امر است حوزه مير رد ال حوزه دين اهم دليکه ا

ه که يمسقتالت عقل يا به بعضيعلم اصول و  يدارم با استناد به قواعد عقل يا مستند عقليامور روشن است 

کنم، به هر حال نسخه  يکار يك اصل عقليق باتكاء ينكه در تطبيا ايباشد و  يهيبد يمواد آن در عقل عمل

، "ابمي يم"من  "فهمم يم"من  "نميب يم"د من يگو يم يا اخالقيه مستند است لكن مثل عارف يدادن فق

ن يد هر گاه اخالق مرد چنيل شود که بگويتبد يد به قاعده ايچه؟ با يعنينم يب يفهمم و م يند ميگو يم

ن خواهد بود و مستند يجه حكمش هم اي، در نتن خواهد بودين شد، در مجموع چنيشد، رفتارش چنان و چن

 يرا در روانشناس ين کاريچن يك اصل مشخص است، اگر کسيه و يت و دو آين ده روايفرضا ا يما هم از رو

ن يالد يس فيادخال ما ل"د مصداق يگو يچ وقت نميداند، ه يآن را بدعت نم يهيچ فقيانجام دهد، قطعا ه

شان هم در آن بخش مستندا ين قسمت وارد هستم، ايهمان طور که من در اد يگو ياست، بلكه م "نيالد يف

خواهم  يم، ميل دهيم مستند تحويخواه يم يدهد، حال ما در امور اجتماع يد و نسخه ميگو يسخن م

که مشخص کند چه کنم تا چه  يم نسخه ايتوان يم نميف از زمان و مكان را نداشته باشيم اگر عقال تعريبگو
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دا شود را بدهم و بر اساس آن معلوم باشد که موضوعا مصداق کدام حكم يم پير رشد برايدر مس يمبتال به

ا بالعكس آن بشود، پس تكرار مطلب يد و يايشود. موضوعا مثال اول اجاره، بعد مضاربه، بعد مساقات ب يدا ميپ

 يمطرح شود و اگر اشكال ن باره در ذهن برادران استيدر ا يآن است که اگر اشكال يدر مباحث مختلف برا

ك ي ين شود. معلوم باشد که ضرورت وموضوع مدلسازيگزيست مطلب در ذهن دوستان به طور روشن جاين

ما را نگرفته  يكاريم، بيد در حل آن بكوشياست که با يست، مشكليامر الزم و مبتال به است، من در آورد ن

م ين توجه کنيم بنابرايچكس هم گوش ندهيحرف هم و قصدمان هم آن باشد که به ينياست که دور هم بنش

را که االن از  ين مراتبيد هميم که بايکن يمشهود است؟ مشاهده م يزيو چ يمعلم يکه در صحبت آقا

ز ين يب فنيکه با ضرا ييبا الگو يين الگويم، خوب چنياده کنيم  پين ها را بتوانيم هميار داريحوزه در اخت

شود مدل اورژانس درجه  يب ساخته مين ترتيکه انشاءا.. بد ين مدلي، بنابراار دارديمنطبق است تفاوت بس

 تواند باشد. يم يكي

نور چشم همه هم روشن  يد که نور عليايب ي: .. اکر مدل ما کامال از وحينين حسيحجت االسالم و المسلم

م يهم از آن داشته باش يامد اگر قسمتيهم برسد حاال اگر او بدست ن يروزگار يگردد، وانشاءا... تعال يم

د يم طبعا بايد چه کنيو استفاده از آن بود اما نقدا در حال حاضر با يبصورت کامل آن هم بهتر از روش عقل

 د.يت کوشش و سرعت خود را بنمايت بذل جهد و نهاينها

راتب را م ينكه وقتيا يكيم يد متذکر شوي: در مورد مراتب اوصاف در جهت دو مطلب است که بايريبرادر ام

 ين اوصاف در طول و پشت سر هم قرار گرفته باشد بگونه ايست که اين گونه نيم اياوريم بدست بيخواه يم

ن گونه باشد يم، اگر ايگر رضا را داريم و در مرتبه ديك مرتبه تسليك مرتبه صبر و در يکه گفته شود ما در 

ت هم صبر وهم يشود ما در هر وضع يمك موقع است که گفته ي يداد ول يد نتوان به آن حالت مدليشا

 است يمراتب يم و رضا دارايخود صبر و تسل يم وليدارا هست يم و هم رضا را بصورت مجموعه ايتسل

ك ياست تناسب  يتناسبات يكسري ين اوصاف دارايد که ايا بگوئي: ينين حسيحجت االسالم و المسلم

شود همه  يله شاخصه انسان ميك صفت رذيك وقت يد يگوئ يگر شما ميصحبت است و مراحل صحبت د
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نه صبر در راه خدا متعال بلكه صبر  يکفار صبر دارند، ول –چرخند مثالش را عرض کردم  ياوصاف حول او م

ن نحوه پرستش يند اينما يم يطانيدر رابطه با کار خراب خودشان دارند پرستش خداوند را به اذل مرتبه ش

ا آدم صالح هم در آن باال قرار گرفته است يد آيبد است حاال شما بگوئار هم يست و بسيانسان خوب ن يبرا

ن تا ين مطلب زميم ايگو يمتناسب با خودش دارد، م يست مرتبه اياز مرتبه کفر و شرك و کذا ن يخال

گر خداوند به يك عده ديبه  "حبونهيحبون ا... و يرجال "د يفرما يك عده خداوند ميآسمان فرق د ارد، به 

امبرش درباره يخداوند به پ يقبر آنها برو يخواهم تو باال ينم "قبره يعل يوال تقم عل"د يفرما يامبرش ميپ

گر به يبخشم اما درباره عده د ينها را نميمن ا ينان استغفار کنيا يبار هم برا 73د اگر يفرما يم يعده ا

آن قدر  يعده ا "بخشم ينها را ميمن ا شان استغفار کن ويند برايآ يش شما مينها پيا"د يفرما يامبرش ميپ

نها مطلب را يبه ا يهر گونه که بخواه"د يفرما يامبرش ميکنند که خداوند به پ يکار خودشان را خراب م

ن دو يشنوند و جلت قلوبهم ا ياد مرا و نام مرا مي يد وقتيفرما يگر ميك عده ديبه "فهمند ينم يبفهمان

ن کجا و آن ينها موجود و مخلوق خداوند متعالند اما ايآسمان فرق دارد همه ان تا يبا هم فرق دارد، زم يليخ

و  "ما عرفناك حق معرفتك و ما عبدناك حق عبادتك"د يفرما ياکرم در حقش م يکه نب يکجا، البته کس

م يکن يدا نميم اما چه نحوه معرفت پيکن يدا نميپ ين مطلب ما معرفتيهم ندارد از ا ين صحبت شوخيدر ا

دهد،  يخودش قرار م يت از رسول )ص( را دوستيعيشرط تب "كم ا...يحبي يحبون ا.. فاتبعونيقل ان کنتم "

را  يم مدليست که اختالف نداشته باشد، اگر بخواهين گونه نين مراتب مختلف اختالف دارد ايبهرحال ا

در تمام موضوعات( ن )ع( بشود که نفس برنامه هم دست آنها هست )يم که مانند مدل معصوميدرست کن

ن يند در کتاب نقش ايگو يدهند بعد هم م ياز خودشان خبر م "ند وا... عندنا علم الكتابيفرما يخودشان م

که ادراك ما متناسب  ين رتبه از مدل و برنامه مخصوص خودشان است حاال مرتبه ايهم وجود دارد ا يپشت

ت در سطوح مختلف( يآنها )مادون آنها با آنها ارتباط دارد نهامانمان، متناسب با ارتباط و قربمان به يبا رتبه ا

را که در وجود ما باذن  يم حضرت تصرفيم اگر زمان ظهور هم باشيم و مطلب را بفهمياگر ارتباط داشته باش

ن يم به بهتريم و بنوشيمان ما و عقل و فهم ما را باال ببرند و کالم مبارکشان را استفاده کنيند ايفرما يا.. م
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 ين گونه باشد نظام عالم بهم ميدهند، اگر ا يك اندازه ميا در آنجا به همه ين است که آيدنها سئوال اينوش

تواند  يم يبه نور آنها باشد، البته مرتبه خودش را گاه يتواند مستض يدر مرتبه خودش م يخورد هر کس

 د.يآ يرتبه خودش باال منها باشد به نسبت يباال ببرد، وجه او اگر بطرف ا ين ببرد گاهيپائ

د نزد معبر رفت و گفت يرا د يك مستخدم حمام )تون تاب( در خواب مرغ و ماهيند يگو يك مثال بزنم مي

ن است که ير خواب تو ايست گفت مستخدم حمام، گفت تعبيد معبر سئوال کرد شغلت چير کنيخوابم را تعب

ر خواست معبر در جواب او گفت تو يد و تعبيد ن خواب رايگر هم آمد هميك نفر دي يشو يم ياستاد حمام

ن ين چه حكمت است که پاسخ خواب مرا چنيد، مستخدم حمام سئوال کرد ايرس يم يك مقام باالئيبه 

شما و  يت روحيگر؟ گفت متناسب با ظرفيد يآن شخص بگونه ا يو پاسخ همان خواب را برا يگفت

 يگريز ديچ يکس يبرا ين شاهيکه هم يبرس يه استادحمام ب ين است که از مستخدميتو ا يبرا يپادشاه

 يك گونه است که دست من و شما ادراك و ارتباطين که مدل دست معصوم )ع( از شرع ياست، خالصه ا

را از معصوم )ع(  يم که اصولين هستيشه ملزم به ايکند، ما هم ياست که ضرورتا برنامه را از مدل خارج م

 يزين همان برنامه ريع الفروغ ايكم تفريان االصول و علينا بيم، عليرا خودمان بنمائ يعيم و تفريداشته باش

 در منزلت تصرف در خارج. ياست منته

باشد که فرضا  ين دو تصور کدام با مدل سازگار است؟ اگر مراتب اوصاف جهت به حالت طولي: ايريبرادر ام

م ياوردياست که بدست ن يم مراتبيا وبعد هم بدانم و رضيده است صبر و تسليبدست ما رس يك حد خاصيتا 

دا کرده و يمدل کشش پ يخاص يك زمانيتا  يعنيکند  يدا ميك حالت است که مدلمان حالت موقت پين يا

 م ...يدان يبعد از آن را نم

د فرضا اگر مراتب يرا که از کتاب عرفا بدست آورد يدانين صد مي: اينين حسيحجت االسالم و المسلم

برسد که  يد تا موقعير دهييد تغيخواه يه مردم را ميکشد، روح يد چند سال طول ميقرار بده يجهت

ك سال اگر طول بكشد )باندازه يدان يدا کرده اند، فرضا هر ميپ يه شهادت طلبي% مردم روح13م يبگوئ

الزم وقت  يليشود چون تحقق ملكات در عالم روح خ يهم حاصل نم ين سادگيك گل( که به ايکاشتن 
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رتر و يال ديد بتوان گفت ملكه شود و عادت شود و رنجش آن کم شود اما درعالم خيشا يدارد در فعل جسم

چ يد در هيار سخت است فرضا اگر صد سال طول بكشد شما مدل صد ساله داريدر عالم روح و تحقق بس

ن شود و نه ييسال نه تب ن صدين قاعده در طول ايد ايد که بگوئياوريك قاعده بيد يتوان يا نميدن يکجا

 بر آن اضافه شود. يزيچ

 يتوان گفت که چند سال طول م ين نشده است نميمع يآن مراتب جهت ي: چون زمان برايريبرادر ام

 ست.يرا مشخص نيدهد ز يرا از دست م يکشد، لذا حالت مدل

م واال ين کنيرا مع يواحدد يم بايمراحل جهت حتما زمان را لحاظ کن يط يم براي: ما مجبوريبرادر معلم

 شود. يحرکت مشخص نم

دان يم صد ميك سال قرار دهي:  بله درست است، حاال گر فرضا واحد را ينين حسيحجت االسالم و المسلم

 کشد. يصد سال طول م

 ين رتبه مرتبه بعديم در آخريکن يم يست که گفته شود ما مراتب را تا آخر طين گونه هم ني: ايبرادر معلم

ست به ين يديم مطلب جديکن يم يرا ط يم و مرحله ايدار يراکه بر م يشود بلكه هر قدم يمروشن 

 يکشد م يسال طول م 23ن برنامه يتر يد هم نهائيجد يزيشود در برنامه ر يما روشن م يمجموعه برا

 شود. يست سال کل مدل عوض ميست بعد از بيشتر نيست سال بيب يند چون عمر تكنولوژيگو

 يك را عوض ميست سا ل فكر و رشد کرده و تكنين بيقت حي: در حقينين حسياالسالم و المسلمحجت 

است و  ياز مذهب است که خدائ يقن هائيشود مت يکند آنچه که حاکم بر همه مراتب است که عوض نم

 ينمامت عوض يد که تا قيد قسم بخوريتوان ين امور ميو پرستش خداوند اصل است و آخرت که ا يامبريپ

 "مهيوم القي يشرع محمد مستمر ال"شود 

رد بلكه گفته يپشت سر هم  قرار نگ ين اوصاف به حالت طولين است که ايگر ايك احتمال دي: يريبرادر ام

م که تمام مراحل يشو يك مينها نزديم و رضا است که ما دائم به ايامر صبر و تسل 3فرضا  يشود جهت حاو

است که آن نسبت  يك نست خاصيل ين تبديا يم وليکن يل مينها تبديا م بهيکه هست يرا در هر رتبه ا
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ن يشه در هميم بلكه هميرو يرون مين مراتب بيست که بعد از صد سال از اين گونه نيکند ا يدائما رشد م

 شود. يك به آن اوصاف ميمراتب نزد يم وليمراتب هست

شود  يا منتجه اش عوض ميکند آ يرشد م د آن نسبتيگوئ ينكه مي: اينين حسيحجت االسالم و المسلم

ن که جزء مراتب جهت ياز عناو يكيح است اسم يا صحيم آيا نه؟ )ج: بله( اگر اسم منتجه را به کل بگذاري

ار خوب ما که حرفمان به صحبت يکند( بس ير مييتغ يك اجزاء ثابتيدائم با  يم؟ )ج: ولياست را به آن بگذار

دان را همه انسانها دارا باشند بعد ين صد ميد، که همه ايدان داشته باشيم 933ك است فرضا ينزد يليشما خ

د يکن يك جور درست ميد که متناسب با آن اوصاف را يحرص را قرار ده 931م فرضا اگر در خانه يگوئ يم

 د.يکن يرا درست م يگريد متناسب با آن چند ديرا قرار ده يا.. تبارك و تعال ياگر در آن خانه حب ال

 ابد.ي يم يديکند عنوان صد جد يدا ميکه پ يديب جدين با توجه به ترکي: بنابرايريرادر امب

ان کنند چه يب يبصورت مجموعه ا ينده اخالقيگفته شود اگر در آ يعني: ينين حسيحجت االسالم و المسلم

 يرا که برادران بررس يان کنند االن اخالقيرا ب يبتوانند تناسبات يا چه در جامعه شناسيو  يدر روانشناس

 ربط بهم است. يکردند. جدا جدا ول

ت ضرورت جهت و فرق آن با ين بود که در نهايدا شدن بحث هدف و جهت بود ايف: آنچه که علت پيبرادر س

م و اگر جهت را يم جهت را داشته باشيدين اهدافمان در برنامه الزم دييتع يهدف مشخص گردد. ما برا

م ين کنييم تعين مقدمه که گفته شد اگر هدف را بخواهيم با اين کنييم تعيتوان يا نمم اهداف رينداشته باش

م وضع يتوان يم نميم برويخواه يم که کجا ميم  و تا ندانين کنييم تعيتوان ياز توجه به وضع موجود صرفا نم

ت را، يو هم وضعل کند يمان تحليم که هم هدف را برايرا الزم دار يك امريم لذا يکن يموجود را شناسائ

ش يك اشكال پين نمود روشن است بعد يين ضرورت جهت که اهداف مختلف را بتوان بر آن اساس تعيبنابرا

م و يد در خود جهت هم مراتب است به عنوان مثال صبر و رضا و تسلين بود که اگر دقت کنيآمد و آن ا

ن آنها يکه اهداف مختلف و ربط ب يمرتواند باشد و خود به عنوان ا يك کلمه نميگر، چون جهت يمراحل د

ك کلمه يم هدف يگوئ ينكه ميتواند ذو مراتب هم در طول و هم در عرض نباشد، و ا يا ميکند آ يرا مصرف
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داشته  ين اهداف مرحله اييت تعيد در آنجا ارائه گردد تا قابليبا ين است که مجموعه ايش ايد باشد معناينبا

 ينكه ذو مراتب و داراين ايد داشته باشد که در عيبا ياتيچه خصوص ن است که جهتيباشد حال سئوال ا

که بر  ينين اهداف عيرا مشخص کند و فرق ا ينيما اهداف ع ين حال بتواند براياست در ع يمراحل مختلف

ست؟ ين تفاوت چيست و شاخصه ايکه در جهت است چ يشود با اهداف و مراحل ين مياساس جهت مع

باشد که بر اساس آن  يد مدليم گفته شد که بايدا کنيرا پ يم اهداف متواليخواست يت ميني، در عيعني

ك کلمه است يا جهت يم گفته شد که آيدا کند بعد در جهت که آمديگر را پيكديو مربوط به  ياهداف متوال

ست؟ و کال يست بهم چين يو مراتب هدف يا ذو مراتب است اگر ذو مراتب است فرق آن مراتب جهتي

 يا به شكليم آينكه در خود جهت اگر مراتب قائليست ضمن اين نيمفارقت آنها مع يابهتشان مشخص ولمش

از هم  يدانها اخالقين ميا ايآ يعنير مشخص شود؟ يم تا کل مسيد ذکر کنيهست که مبهم مرتبه را با

توان بر اساس همان حرکت کرد که  يدر جلسه داده شده است که م يك جوابيا متصلند؟ البته يمنفصلند 

نكه مرتبه صبر و مرتبه رضا با هم فاصله دارند و در نفس االمر هم ذو مراتب و با هم متصلند و امتداد يولو ا

م چون يدا کنيپ يابيم دستيم به همه مراتب رضا و تسليتوان يم نميف کنيم توصيخواه يما که م يدارند ول

م که ا زمرتبه الف تا ب با فاصله يريپذ يباشد. لذا م يم مياست قابل تقس م چون امتداديهر چه هم که بگوئ

ن يست، که اياز به اوصاف مختلف از مراتب مختلف نيقابل حرکت است و ن يعين فاصله بطور طبين شد ايمع

اصل آن سئوال که اگر جهت مراتب  يپاسخ هم در مسئله جهت و هم در مسئله هدف قابل استفاده است ول

از  يا بخشيم يکن يان ميا ما همه آن را بيبا هم دارد؟ آ يداشته باشد آن مراتب مختلف چه نسبت يفمختل

که جهت و مراتبش  يما را در فرق شاخصه ا ينا مشابهت با همان بحث دارد. حال شما سئوال اصليآن را، ع

د( عرض يزن يت مينيد عيد )ج: اهداف را قيتواند مشخص شود بفرمائ يت مينيکه در ع يداراست با اهداف

ت بر اساس ينيدر ع يم تا اهداف مرحله ايکن يت ضرب مينين جهت را در عين است که اگر ايمن هم هم

ا از نظر يد؟ ياست مشخص فرمائ يمورد نظر حضرتعال يگرين تفاوت تفاوت دير از ايآن مشخص بشود، اگر غ

 د؟يکن يمراحلش ذکر م که در جهت و مراحلش با اهداف و يتينفس مراتب جهت و خصوص
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ن اهداف بعدا يخود اهداف است، ا يشناسائ يك امر حاکم براي: جهت ينين حسيحجت االسالم و المسلم

مان باال برود چون  يالير واحد ريزان نسبت تاثين است که ميا يشود مثال هدف کم ين ميهمه در برنامه مع

تان آن  ير ماديد که نسبت تاثيقرار ده يد بگونه ايباان کار ياالن تحت نفوذ ارز غرب قرار دارد شما در پا

ال شما هم ين عبادت در رين، ايغرب را بحول ا.. و قوه بشكند انتم االعلون ان کنتم مسلم ير مادينسبت تاث

د حتما عوض شود، روابط يك شما هم بايد. تكنيآ يهم حتما م يکند که در اهداف کم يدا ميظهور پ

سر برنامه  يرا باال يك هدف کليشود  ينها همه در اهداف برنامه است، ميوض شود اد عيتان هم با ياجتماع

م ينمائ يابيل دستيجاد شود تا به اهداف ذيا يدر مردم بگونه ا يرات روانيينده تغيسال آ 5نوشت که مثال در 

شود  يگونه ممان در شكل جامعه، در شكل دولت در شكل خانواده چ يد توان نوشت روابط انسانيآن وقت با

د. يسيد بنويد بتوانينها را بايشود همه ا يچگونه م يقدرتمان در امور فرهنگ –مان  يمصرف يديروابط تول –

که در مدل ذکر شد وضعش  يد آن اهدافيآور يله مدل بدست ميکه بوس يپس شما ممكن است در برنامه ا

د، ... اسم مكان ياست هم که نداريك سيتان است و يهاياستگزاريبرنامه شود، در برنامه س يزتر برايخود تر و ر

ا يده و منفصل اند. يگر بريجدول از همد 3ن يا ايرات گذاشت حاال آييبات و اسم زمان را تغيتوان ترک يرا م

هم  يو امر جهت يد حتما امر زمانيبات در زمان و مكان بايبات در جهت و ترکيبات، ترکينكه در جدول ترکيا

ك ين خط را چه در يك قطعه از ايم يم گفتيان کرديرا که ب يفيد در زمان توصيشما فرمود باشد، هكذا اگر

دارد و  يباتيرات و ترکييسال که مورد نظرمان است در درون خودش  هم تغ 23ا يك سال يلحظه چه در 

م که يان کنيب يد بگونه ايم بايم امر جهت و مراتبش ذکر کنيجهت را هم درون خودش دارد اگر بخواه

ه را يد بتواند بقيد بايکن ينها درست ميهر کدام از ا يرا که برا يب سازگار باشد جدولير و ترکييبتواند با تغ

ب جدول را ير، فرم متناسب با ترکييفرم، فرم متناسب با جهت فرم متناسب با تغ 3قت به يرد در حقيدر بربگ

ن يم که در ايسينو يمكان را  م يكيزمان  يكي ن جهتيعناو يكيورق کاغذ جداگانه  3نكه يم نه ايساز يم

م يتوان يدهد، م يل نميچگاه زمان را تحويده باشد جدول مكان هيده است که اگر بريگر بريكديصورت از 

م فرهنگ، يگفت يرا که قبال م يم از باب مثال جدوليم بنمائيتوان يم اما آنها را جمع نميبات را خرد کنيترک
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را  يرا علم بعد يكيم يذکر کن يعنوان يح بود کيهر کدام هم صح يفرهنگ که برافرهنگ فرهنگ، فرهنگ 

ن صورت موضوع مورد نظر دائم يدر ا يم وليبنام يرا روش منطق ساز يرا منطق و چهارم يفلسفه سوم

د يآ يز کردن و خرد کردن بدست  ميله ريك عوض کردن بوسيشود عوض کردن دو رقم است  يعوض م

توانند  ينداشته باشد آنها را جمع هم نم يد اگر بهم ربطيسيز را بنوين تابلو هزاران چير اينكه زيمانند ا

 ياست بگونه ا يتوان داد، گاه ير هم نمييو تغ يرياندازه گ يبرا يل بدهد الگويك منتجه را تحويد تا يبكن

د ياست به سراغ فرهنگ نرود عوض شود از بحث فرهنگ يد اوال موضوع نبايگوئ يد که ميکن يان مين را بيا

ست. اما اگر يگر جامعه نيگر مدل را بكار بست اما موضوع ديك بار ديتوان  يگرچه درباره فرهنگ فرهنگ م

م يگوئ يد مثال مياوريد زمان و مكان و جهت را با هم بيد آن را خرد کرد بلكه بايموضوع ما جامعه باشد نبا

کرد تا مشخص شود که چه  يد بررسين را بايجموعه همن است مين استوانه هر چه که هست هميدر ا

م يم ربطش را ذکر کنيم اگر بخواهيگر ذکر کنينها را با همدي، ربط ايد در آن انجام بدهيرا با يراتييتغ

ن يه ما فقط در اين قسمت از بحث تكيتوان درست کرد لذا درا يگر نميكديده از يچكدام از جداول را بريه

ت پرداخت و ينيع يابيان کرد و به ارزيجهت منفصل از هم ب –زمان  –از مكان  يفيتوان تعر يا مياست که آ

هم که االن در اداره حكومت  يرسد نقص يرا کرد. بذهن م ين کاريتوان چن ينكه نميا ايبعد هم برنامه داد 

ده ها يده بريرن است و اشكال در بيون در خدمت نظام هستند وجود دارد هميکه از روحان يکسان يبرا

د و يبنمائ يك عنوان جهتيد و يك قسمت را از زمان و مكان ببريد يشما اگر به فقها رجوع کن يعنيست ين

دهند به گمان من هم علماء اخالق هم عرفا هم  يد آنها حتما جوابتان را ميآن را از قبل و بعدش هم جدا کن

ر رفتن به مراتب يا نحوه سيه ين وصف به بقيال اد که اتصيك کالم گفتياگر  يفقها جوابتان را بدهند ول

آن ندارند پس سئوال خالصه شد  يبرا ياست که پاسخ ين سئواليآن چگونه است ا يبيو اجزاء ترک يبعد

 گر مالحظه کرد؟يكديتا را با  3ن يد ايا نه بلكه بايتوان کار کرد  يگر ميكديده از يده بريا بريکه آ

 جدول جهت؟ يكي –جدول زمان  يكي –جدول مكان  يكيجدول  3روزمند: چرا يبرادر پ
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آن  يد به نحوه ايگوئ يك وقت ميد يرا بشناس يزيد چي: شما اگر بخواهينين حسيحجت االسالم و المسلم

باشد که متناسب با جمع کردن  يد انتزاعيد بايگوئ يك وقت ميد که انتزاع مطلقا نباشد يکن يرا شناسائ

اندازه گرفتن طول،  يآورد برا يرون مين کند خط کش بيت را معيفين کيبخواهد حجم ا يباشد اگر کس

انسان حاصل شود شما  يات برايفيشود انتزاع نكرد و علم از ک ياندازه گرفتن آن، نم يکند برا يوزن م

د. حاال اگر يبنمائ يك بار هم جمع بنديب يع متناسب با ترکانتزا يات وليفيد از کيك بار انتزاع کنيد يمجبور

 م.يد تا بحث کنيهست بفرمائ ياشكال

 است ... ين که زمان و مكان و جهت امر مهمين است اييست بلكه تبين يروزمند: اشكاليبرادر پ

د اصول و يد آن را جدول مراحل ببريخواه يبات که ميا در جدول ترکي: آينين حسيحجت االسالم و المسلم

ك جدول يد اگر يآ يبات در مراحل که ميد، آن ترکيآن را دار يو امور جهت يقواعد موضوعتان و امور زمان

ر را ييت تغيفين کيند ايگو ينكه ميا يعنيد، يد مراحل را در آن مالحظه کنيتوان يا ميد آينداشته باش يزمان

 3م، يهم ندار يرد، جدول زمانيرات انجام گيين تغيم درون مدل هميخواه يدر درون خودش داراست حاال م

ك صفحه يامر در جهت همه را در  3م با يب هستند آنها را نوشته ايکه رکن در ترک يامر 3و  يموضوع زمان

ت متناسب با آمدن به مرحله يفين کيدر ا يرييا تغيد به مرحله دوم برود، آيخواه يم، حاال که مينوشته ا

 شود؟ يدوم حاصل م

است در مرحله بعد  يد کافيانجام ده يبيدر چه ترک يرييد که چه تغيروزمند: همان قدر که بدانيپبرادر 

 ست.ين يبه جدول زمان يازيگر نينجا ديد در ايبرو

ا در قوائم يان کند آيشما را ب يو زمان يلي: جدول زمان اگر قوائم تبدينين حسيحجت االسالم و المسلم

د سرعت يفرمائ يکه م يامور يعنير به چه معناست( ج: ييه؟ )س: تغا نيشود  يتان منعكس م يبيترک

گر حرکت يت ديفين کيك بار ايم ير بدهييبار تغ 3ن جزء را يم اگر ايگوئ يرها مشخص شده است مثال مييتغ

 هم بر آن حاکم است؟ يا قاعده ايکند( آ ير مييکند. )س: هر چه را که تغ يم
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م يجاد کنين ايدرا يرييم که چه تغيعالم بفهم يم حال از هر جايداشته باش ياتيفيك کيروزمند: اگر يبرادر پ

 م.يده ير مييآن را تغ

ن يشود ما کار به هم يدا ميعالم پ يد از هر جايفرمائ ين که مي: همينين حسيحجت االسالم و المسلم

آن چگونه است  يلهايبدد مراتب سرعت و تيكه بتواند بگوين جدول زمان است؟(، آنجائيا اسم ايم )س: آيدار

 اسم آن جدول زمان است.

ن معنا يم به ايکه ما از بحث جهت دار يز مطرح شده است اگر آن تصوريقبال ن يك اجمالي: يبرادر معلم

 ييکه درآن ش يباتيباشد که در جهت مراتب حرکت بصورت منظم پشت سرهم گفته شده است و بعد ترک

باشد اخالق انسان مرکب از مثال  ياگر بحث ما بحث انسان شناسان شده است مثال يهست به نحو منظم ب

گر يكديکه در تعادل با  يواهمه به نحو –ه يغضب –ه يه و واهمه و بعد مراتب رشد اخالق شهويه غضبيشهو

ن ين است و مرتبه صدم هم ايه مرتبه اول ايند اخالق شهوينكه بگوينه ا –ف بشوند نه بطور جداگانه يتعر

 يريد تغيدر آن دو خصلت با يه رفتيدر شهو 2به  9د اگر از يد بگويه و واهمه. بلكه باين غضبياست و همچن

است  يزين چيك چنيروشن شود. اگر تصور ما از جدول جهت  يزيد چه چيا نه و اگر بشود بايجاد نشود يا

ت ين وضعيخود همم چون در يکن يدا نميت پيبه جدول مراحل و وضع ياجيگر احتين کل برنامه است و ديا

ب هم در آن وجود يه است پس ترکيه واهمه و غضبيشما مرکب از شهو ييکرده است گفته ش يرا هم معرف

گر چگونه حرکت يرفت آن دو وصف د 2به  9ه از يدارد و مراتب حرکت را هم مرتبا گفته است مثال اگر شهو

م اما يکن يدا نميپ ياجيگر احتيو جدول دن خود برنامه است و ما به آن دين صورت ايخواهد نمود، که در ا

ن بحث که يدر ا يم اما االن حضرتعاليآمد يت به طرف جدول جهت مين بوده که از جدول وضعيبحث ا

د و درباره ين آمدن کرديد چون بحث در مورد جدول جهت بود از طرف جدول جهت شروع به پائيفرمود

م يت شروع کنيد اگر از طرف وضعيسابق نمود يبه بحث ها هيز تكين موارد نيد که در ايزمان و مكان فرمود

د ثابت يم که موضوع بايديجه رسين نتيم مثال اگر در بحث به ايد بگوئين بوده است بايهم چن ير بحثيکه س

م اگر آنها بخواهد يگوئ يد ثابت باشد بعد ميز بايموضوع ن يبيارکان ترک يم مقومات به معنايباشد بعد گفت
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 –ت اول و دوم آن ارکان وجود دارند فرضا در جامعه گفته شده که مرکب از اخالق يدر وضعثابت باشد 

رچگونه صورت گرفت؟ يين تغيوصف در همه مراحل ثابت خواهد بود بنابرا 3ن ياست که ا يتكنولوژ –احكام 

ن يها است بعد انير در خود اييتغ ير در جامعه به معنايين اجزاء صورت گرفت تغير در همييم تغيگوئ يما م

اگر هر سه با هم  يم اخالق، احكام، تكنولوژيرو ياز قدم اول به دوم م يا وقتيشود که آ يسئوال مطرح م

 شود. يانجام دهند انفصال مطلق م ير واحدييتغ

مقومان زمان را هم مانند مقومات مكان الزم  يگر حضرتعالي: به عبارت دينين حسيحجت االسالم و المسلم

 د.يدار

را که  يشود آن بحث يل مين حالت به حالت دوم تبديم ايم بعد گفتيداشت يبي: پس اگر ما ترکيبرادر معلم

ب سرعت ين ترکياز ا يعنيم ياورين امر هم بيد در خود اياست و تحول محال است با يجيگفته شد زمان تدر

م از آن ين کنيين را تعيم ايبتوان د قانون هم داشته باشد اگريباشد و با يد مساويبات نباين ترکيرات اييتغ

م يتوان يرا نم يرات تناسبييدر تغ يعنياست  يزيم االن زمان عوض شدن چه چيم بگوئيتوان يطرف هم نم

 يرييم که همان تناسبات تغيرات را هم الزم دارييم که جدول تغيرس يجه مين نتين به ايم، بنابرايت کنيرعا

 ير هم رويين دو جدول کار تمام است، فرضا اگر تغيا فقط با ايم آيگوئ ياست بعد م يبين اجزاء ترکيما ب

د ثابت باشد و يبا يم و احكام و تكنولوژيد اخالق را عوض کنينجا بايم در ايديد اگر فهميايعامل ب 3ن يا

چه ر را به ين متغياست که ا ير است، حال سئوال باقيمتغ يكين يم آن دو ثابت و ايديباتش را هم فهميترک

توان گفت اگر  ينجا ميشود، در ا ين سئوال در جدول جهت به آن پاسخ داده ميم؟ که ايل کنيز تبديچ

ن يم ايم بگوئين کنيز معينها را نيرات اييگرند و زمان تغيكديت اول و دوم و سوم مثل يبات در وضعيترک

م، يد رشد دهين را بايا ميم؟ که در جواب بگوئيل کنيز تبديت که موضع عوض شدن آن است به چه چيفيک

نجا رشد فقط يم، که در ايت اول و دوم را داشته باشيفيشود تا تفاوت ک يم چون بحث رشد روشن نميبگوئ

م بعد از آن مشترك يدا کنيت اول و دوم پين وضعيز مشترك ما بيك چيد يبا يعنيدهد،  يم يکم يمعن

ه اخالق با يت اوليم در وضعيقرار داده و بعد بگوئ ياس و واحديم بعد مقيقرار ده يك شاخصه ايش يبرا
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م مرتبه يم بگوئيرو يکه م يم بعدهم در هر پله ايده ايرس 92ا ي 99ت يبود حاال به مطلوب 93ت يمطلوب

 يم يگفتند وقت يرا م يزين چيد هم چنيجد يزياست در برنامه ر يت باالتر از مرحله قبليك کمي يبعد

م که دو يکن يدا ميب رشد پيك ضريت ينيرا ما از عيست زيگفتند الزم ن يمم جدول جهت الزم است يگفت

% رشد 93د فرضا يم بايگوئ يم ميکن يدا ميپ يعقل -2م يريرا بگ يب رشد قبليضر -9دادند  ياحتمال م

خاص  ينجا معنايت هم در اي% اضافه شوند که البته کم9ا يبرابر  93د ينها بايات ثابت ايفيم. با آن کيکن

م اگر يگوئ يشود م ياد مينه زيشود، هز ياد ميا پول آنها زيشود  ياد ميا تعدا زيدهد که آ يخودش را م

گر هر چه که ما تحت شمول آن قرار يشود د ين فرمول مين امر مدل ما اين فرمول را داشت مهمتريا يکس

م يهم استفاده کن يك تك اوصاف وحم و از تيهست يم ما تابع وحيگوئ يرد اگر ميگ يم تابع آن قرار ميداد

 ي% موافق باشد و تكنولوژ93ن يم که با ايکن يرا انتخاب م يك حكمي% است بعد  93ن فرمول رشد يتابع ا

م که ما يد بگوئيرد که بايگ ين امر قرار ميچه ايز بازي% سازگار باشد همه چ93م که با آن يکن يانتخاب م

 يم و تابع وحيم قرار دهيتوان يرا نم ين فرمول کميما که ا يبرا ميگوئ يم، بعد مين فرمول هستيتابع ا

 يفرموده استفاده م يکه معرف يفين نكرده است از مراتب کييتع يما فرمول کم يهم برا يم، و وحيهست

است،  يم، هر دو هم بحث اخالقيرو ياست که از صبر به رضا م يمرتبه ا يم مرتبه بعديگوئ يم يعنيم يکن

 شود. ين جدول جهت ما ميم ايده يان شده ما آن را قرار ميت رضا بر صبربياولو يچون در وح

 ين که کفار هم که فرمول کميا يكيح داده شود يد توضي:  چند مطلب باينين حسيحجت االسالم و المسلم

دهند، ت مقصد رشد قرار يفياز ک يو جدا يت را به تنهائيدهند آنها هم ممتنع است که کم يرا اصل قرار م

ان يرا ب يعبارت مختصر يفيباز اهداف ک يکنند و ما به االشتراك هم دارند ول ين ميرشد مع يار برايمع

م ينها را پختيتومان هم نشاسته ا 53تومان روغن و  953م، يديتومان شكر خر 233د ما يفرمائ يکنم شما م

نه ين مقدار پول هزيکه گفته شود ان يا يكيم ينجا دو نحوه برخورد دارينشاسته شده است در ا يو حلوا

 يتومان نشاسته م 25تومان روغن و  75گر صد تومان شكر يدستمان مانده است دفعه د يم و حلوا رويکرد

تومان بخرند، اگر  253م و يه داشتيتومان سرما 233د ياياد نياهل محل باشد که ز يم تا به مقدار تقاضايريگ
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م و وقت فروش هم يمت آن را ارزان کنيم قيندارد مجبور يم متقاضيه خرج کنيتومان سرما 133نجا يدر ا

م يائيم که بيدار يك ضرريم پس يکن يجه ضرر ميم و در نتيزيهم فاسد شود و دور بر يم و مقداريصرف کن

ر يم زيا مجبور بشوينداشته باشد  يم و نصف آن هم مشتريهم بگذار يتومان جنس رو 953تومان و  233

تومان و  933م يخواه يم سود ميگوئ يم که ميهم دار يگريك مشكل ديه فاسد نشود م کيمت بفروشيق

د ياد کنيتومان شكر روغن آن را ز 233 ين پول جايد با هميائيد شما بيگو يگر ميد يتومان، کس 25و  75

 133نه همان ينجا جنس ما از نظر هزيد در ايد و خالصه تناسباتش را عوض کنيا نشاسته اش را عوض کني

ك درجه يگر جنس را در يم، در دفعه ديآور يکنند که کم هم م يآنچنان تقاضا م يتومان است اما مشتر

ك يکه در مردم است طلب  ين حاصل و طلبيتوجه به ربط ب يعنيست؟ يم مرغوبتر چينمائ يمرغوبتر م

ت ياسب با مرغوبد متنيکن يرا که درست م يزيه است شما هم آن چينحوه بهجت خاص و لذت خاص از تغذ

ن تا يا يعنيد يکن يتصرف در نفس طلب م يد حاال گاهيکن يطلب آنها را بهتر حاص م يعنيشتر است يب

شتر يدا نشود تحرك بيدر جامعه پ يرات روانييد تا تغيگوئ يرود و کشش دارد بعد م يجلو م يك سطحي

دارند حاال  ير حاالت روانييتغ ين است که کفار هم حتما جدول جهت به معنايکند عرض ما ا يدا نميپ

ف يد شاخصه تعريکن يل به کم ميرشد تبد ين وقتيندارن بنابرا يکار ينكه اخالق در جهت ماده پرستيا

 يعنين انحصار به ما ندارد، يد و ايد کار کنيتوان ينباشد نم يفيف کين شاخصه تعريد باشد اگر ايتان با يفيک

و  يم چه تابع وحيگوئ يبگذارد بلكه م يفيد شاخصه کيد بايايب ديبا يد شاخصه از وحيکه بگو يفقط کس

ل شاخصه يدر جهت داشته باشد که آنها تبد يفيد اوصاف کيباشد هر چه که باشد با يا هويچه تابع عقل و 

ر يين خود آن مراحل تغيدا کنند و نشان داده بشود بيبتوانند پ يما به الشتراك کم يعنيبشوند  يکم يها

 يکه م ين بحث اعم از آن استدالل اخصيه ايوجود دارد بناء عل يك نسبتها و تناسباتيهم حتما  يروان

م يکه ما داشته باش يست در هر جدولين يا وحياست  يم حاکم وحيم بگوئينكه بخواهيد هست اعم از ايفرمائ

ل به يد حتما تبدياداشته باشد و ب يات متعدديفيد کيمال هر کس که باشد جهت الزم دارد و جهت هم با

م از يخواست يگر هم ميك نكته ديهم نمود،  ينيهم بشود، و بتوان آن را کنترل ع يکم يك شاخصه هاي



 ····························································································  217 

ن را ينكه ايم بعد از اين قوائم و ارکان را الزم دارير اييد تناسبات تغيفرمائ ين که ميخدمتتان استفاده کنم ا

و  يريك کردن و اندازه گينها با هم قدرت تفكيهر سه ام يدا کرديبات را هم پيم و جهت و ترکيدا کرديپ

د چون ينمائ يانتزاع را م 3درست است که شما  يعنيدارد،  يبيك وحدت ترکيل کردن به يهمه را تبد

د قوائمشان را از هم يآن بكش يك جدول برايد يراتشان با هم مختلف است پس بگوئييد تغيد که بگوئيمجبور

رات را هم عوض کند ييکه حاکم باشد و تغ يزيآن چ يد، برايهت را هم جدا کند و از آن طرف جيجدا کن

شما  يك اطالع واحد را برايده بودن تناسب به جمع شدن و ين حال بريتا در ع 3ن يد، اين کنيآن را هم مع

در د در برنامه هم جهت هم زمان و هم مكان وجود دارد يگوئ يشما م يقت وقتيحاصل کردن را دارند در حق

نها داده يب ايترک يم قبال به شما قدرت جمع بنديآن را درست کرد ينيك مصداق عيکه ما  يمحدوده خاص

نكه يا ايم يل را نداريتبد يم وليبات را داريد که ما ترکيد اگر گفتيزيك برنامه بريد يتوان يشده است که م

ا قدرت يا نه، خوب شما يبر آن حاکم است  يد که قانونين نداشته باشيبه ا يد و کارياوريل را خودش بيتبد

کار خودشان جدول جهت  يد لذا کفار هم برايبر يگر ميد آن را از همديا اگر انتزاع کنيد يانتزاعش را ندار

د ناخالص يست که بخواهند صرفا با رشد تولين طور نيه ندارند و ايتنها تك يآنها هم به رشد کم يعنيدارند، 

زان ارز يمت نفت را باال بردند، ميکه ق 53ا ي 11دانند که از سال  يفرضا آنها م( بسنجند. GNP) يمل

ش ين کار را هم انجام دهند براين که ايش ا زايرود و پ يزان باال ميصادر کننده نفت به چه م يکشورها

را  يکزمرا ين الملليب يون بازرگانيسيك جدول کاال درست کرده اند، فرضا در کمي يعنيده اند ينقشه کش

را  ييکرده اند که اسم کاالها يطبقه بند يکاال قرار داده اند و در آنجا کاالها را بگونه خاص يدسته بند يبرا

خاص را مطرح کرده اند  يمتيز قيتناژ هر کدام ن يك و ... برايرا پالست ي، مقداريرا شبه فلز ي، عده ايفلز

 ييدانند، که پول شما چگونه و در چه شرکتها يد، آنها مين کاالها را از خارج بخريد ايشما بخواه يحال وقت

خودمان را رشد  يد ناخالص مليد ما اگر توليال کنيست که خين گونه نيقت ايدر حق يعنيشود  يز ميوار

ن امروز اگر يآنهاست. مثال هم يما تابع واحد پول يمت واحد پوليم چرا که قيم از دستگاه آنها خارج شويداد

شود، از آن طرف هم اگر در جدول طبقه  يد ما متفاوت مين، قدرت خريا پائيمت نفت را آنها باال ببرند يق
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ما  ياد کنند بالفاصله اثر آن در مبادله ارزيا زيآنها را کم  يمتهايا قيکاال را عوض کنند و  يکاالها، جا يبند

است که بر اساس  يعيکنند، طب يمن جدول را چگونه درست ينكه خود کفار ايشود، حال ا يمشاهده م

 "زان باال برودين ميعربستان به ا يد ناخالص مليرشد تول"نكه يکنند. آنها ا يخودشان درست م يتهايمطلوب

 يکاالها ياست که آنها در طبقه بند يمصرف ين رشد توام با الگويرند چرا که ايپذ يم يرا براحت

ن مصرف ين دارند که عربستان را معتاد به ايدر ا يق سعين طرياز ا يعنين کرده اند. يشان معيصادرات

 يعنيشوند فكر و دل خود را دست کفار بدهند.  ياد است که مجبور مين اعتيند و مسلم بعد از ايبنما

نها دانشمند يم چرا که اگر ايدانشگاه درست کردن پول خرج کن يم صرف دارد که برايگوئ يهمانطور که م

ما شوند و  ير فكريها( اسينها )عربستانيند که، اگر ايگو ين مين کفار هم چنيارد، اد را ديشوند، فالن فوا

جنسها و   يعنيم، يکن ينجا صرف ميکه در ا ينه ايد، مسلما نه تنها هزيز تحت اسارت ما در آيغرورشان ن

شود  يم ييد آدمهايشود، بلكه منشاء تول يم جبران ميشتر مصرف کرده اينجا بيکه در ا يمصرف يکاالها

ن در توسعه يشوند، بنابرا يره من ميو غ ياقتصاد ياستهاينوکر دربست س ي)مثل فهد، مبارك و...( که همگ

( گفت GNPدن )يتوان به صرف د يگر نمي، دي( الحادير شدت روانيدر باال فتن نسبت تاث يعني) يروان

و منحل شدن او  يريزان اسارت پذين گفت که ميد چنيشتر شده است بلكه بايعربستان ب يرشد ناخالص مل

ن است يآن ا يظاهر يعربستان معنا يد ناخالص مليگر رشد توليشتر شده است بعبارت ديدر دستگاه کفر ب

که  يت روانيفياز نظر ک يعنيباطن آن ) يشتر شده است وليب يکه استقالل آنها و زور آنها از نظر مال

 رتر شده اند.ين است که اسيم( ايمالحظه کن

بود که اگر  يك کلمه باشد، بدان معنيتواند  يم جهت نميگفت يم يهم وقت ي: در مباحث قبليبرادر معلم

 يمراتب يند جهت پرستش ماده است( دارايگو يم جهت پرستش خداست )در مقابل کفار که ميگوئ يچه م

د يبا يکفار در هر قدما در دستگاه يده شود )و يشتر پرستيد خدا بيم بايدار يکه برم يهر قدم يعنياست، 

ن نشود که در مرتبه دوم پرستش خدا فرضا دو برابر شده و يکسب گردد( لذا تا مع يشتريب يلذات ماد

ن کفار هم ين نگردد، مدل ما ناقص است، بنابراييشود تع يده ميکه خدا بواسطه آن دو برابر پرست يفرمول
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 يزيتوان برنامه ر يکنند و با کم تنها نم يمعرف يفيخود بصورت ک يرا برا يخاص يناچارند که مراتب جهت

 کرد.

 يبه هر نسبت ياست ول يالزمه هر مدل يفيو ک ين مراتب کميي: پس تعينين حسيحجت االسالم و المسلم

ت از رسول اکرم )ص( باشد( به همان نسبت مدل شما يتبع يعنير در جهت بطرف خدا باشد )يکه س

اسالم دور  ين خدا باشد، به همان نسبت از خدمتگزاريکه مسقتل از د يخدمتگزار اسالم است و به هر نسبت

 يد بر جدول حاکم باشد هم اخالق اسالميجهت و آنچه با ياگر ما حداقل در خانه ها يعنيشده است. 

در حالت  يباشد ول يتواند اسالم ياست که مدل نم يعيگاه آن اخالق باشد( طبيم )بفرض که جاينگذار

فه يت از خدا و رسولش ساخته شده و وظين مدل بر اساس حكومت و تبعيکند که ا يم عكس آن عقل حكم

 شود. يت از آن است و همان هم هست که بر کل حاکم ميتبع

م که يدار ياز به فرموليما ن ين است که از طرفيم اين که ما سه جدول الزم داريل اين دلي: بنابرايبرادر معلم

 يارائه تناسبات سرعت ييم که توانايدار ياز به فرموليگر نيباشد. از طرف د بات موضوعيعهده دار ارائه ترک

م که يهست ير است( و از طرف سوم، محتاج به فرموليياجزاء مرکب ما را داشته باشد )که همان فرمول تغ

کننده  يم که معرفيد به فرمول داشته باشيب بايف گر رشد و فارق آن از عدم رشد باشد. پس بترتيتوص

ا مكان و زمان و ير و جهت )و ييب و تغين باشد که ترکير و رشد باشند. حال اگر فرض بر اييب، تغيرکت

ك احتمال در ارتباط يم. يگر مرتبط کنيكديآنها را با  يد به نحويگر جدا نمود، بايكديتوان از  يجهت( را نم

م دو مرتبه يکن يم يمكان را بررس ميمثال دار ين است که وقتيآنها و عدم جدا بودن زمان و مكان و جهت ا

 يطول و عرض و ارتفاع است هنگام يت دارايفيم کيم. فرضا اگر گفتيدر خود مكان، زمان و جهت قرار ده

ن باشد که خود آن طول را يم، تصورمان ايم طول بدون عرض و ارتفاع نداريگوئ يم و ميکه توجه به طول دار

د. يل موضوع است که فرمودين احتمال همان مسئله تبديم. ايقائل باش يش عرض و ارتفاع اختصاصيهم برا

ف فرهنگ، يو در توص ياست دارد، در رتبه بعديم جامعه اقتصاد و فرهنگ و سيکه به عنوان مثال اگر گفت

زتر يك از اقصام رين طور نسبت به هر ياست است. همياقتصاد، فرهنگ و س يم که خود آن دارايدوباره بگوئ
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 يم هر طولين مثل آن است که بگوئيم. اياست را ادامه دهيز فرهنگ، اقتصاد و سيابد نيتا هر کجا ادامه آن و 

نكه اقتصاد و يه گفته شده فرق دارد، کما ايدارد که با آنچه که همعرض طول اول يك عرض و ارتفاعيخودش 

 ل شده اند.يتبد يگريز ديز، به چيفرهنگ دوم ن

د و يکن يجامعه را حفظ م –مثال  –است که موضوع  يگر گاهي: بعبارت دينيحسن يحجت االسالم و المسلم

برنامه توسعه است. حال اگر اجزاء  يو بلكه باالتر از کل ير جامعه به نحو کالن و کلييبرنامه ما هم برنامه تغ

م، يرا اگر مد نظر قرار ده يم، مثال رشد فرهنگيل کنين مدل و متناسب با آن جزء، تحلين موضوع را با هميا

م و آن يدا کنيم پيره( بتوانيت و غير ضالل و هداياخالق را در فرهنگ )بمثابه کتب ضالل و غ يد معنايبا

م و سپس يرات آن را هم مشخص کنييبات و تغيم و ترکياوريم در خود فرهنگ بيرا که گفته ا ياخالق خاص

 م.يهم برسان يآن را تا سطح اجرائ

ك از يم. البته اگر در هر يندار يات آن کاريم و به جزئيهست يا االن در حال ارائه مدل در سطح کلن ميبنابرا

الزم دارد ولكن در  يعيوس يم، درست است که کار کميرا بكن ين کارين مدل، چنيبخشها هم با خود ا

ده يهمه امور سنج ك روش است کهيبا  يعنيگر ارتباط دارد )يقت، هم برنامه بواسطه نفس مدل به همديحق

 م.يکه سئوال بوده، پاسخش را بدست آورده ا يشوند( و هم همه امور يم

ف ارتباط زمان و مكان و جهت و عدم يت توصيفين است که کين اصل بحث در اي: بنابر ايبرادر معلم

ض موضوع شود، درست يبه تعو يکه بخواهد منته ياستقالل آنها چگونه است و چنانچه گذشت احتمال

را ما در همه يم )زياج داريخود به آن احت ياست که در جا يض موضوع مطلبيست چرا که اگر چه تعوين

 يدر پ يم، گاهيهست يجامعه شناس يدر پ يم گاهيستيك موضوع واحد نياحوال در صدد شناختن 

باشد(  يم ض موضوع مدل ماينها همه الزمه اش تعويم و ايل اقتصاد ... هستيدر صدد تحل ي، گاهيروانشناس

ن امر يم، ايارائه ارتباط زمان و مكان و جهت، در خود مكان دوباره، زمان و جهت را مطرح کن ينكه برايلذا ا

 ف ارتباط زمان و مكان و جهت.يان کيعوض کردن موضوع است و نه ب يقت به  معنايدر حق
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ارتباط مكان را در  يك نحوه ايبه  يعنيم. ين امر باشينسبت به ا يگريد بدنبال احتمال دين ما بايبنابرا

ن طور ارتباط زمان با جهت و مكان وارتباط جهت با يم. هميانعكاس ده يفعل ين فرمولهايزمان، در خود ا

ل مستقل از دو بعد ين تحليم که نفس اياقدام کن ينها بگونه ايك از ايل هر يدر تحل يعنيزمان و مكان 

 يم مين سه بعد را به سه قسمت تقسيك از ايما هر  يه وقتن است کيا يلين تحليگر نباشد. الزمه چنيد

ت را يفيك کيب يم ترکيتوان يما نم يعنيگر را ندارد يانعكاس آن دو بعد د يين سه قسمت، توانايم، ايکن

م، هم جهت ساز باشد: هم مكان ساز و ينمائ يآن مطرح م يکه برا ين سه بعديم که اوليدرست کن يطور

ب يد سه خصلت مختلف داشته باشد و در ترکين بايم( چرا که ايکه داشت ياساس مدل قبلهم زمان ساز )بر 

انعكاس رابطه زمان و جهت  يك بعد داد و لذاست که ضرورت دارد که برايتوان سه خصلت فوق را به  ينم

م يهم که داشت يت قبلينكه در مدل وضعينسبت به آن مطرح شود، کما ا يشتريمات بيب، تقسيدر ترک

ن مطلب نسبت به يدا کرد. ايت پيف در آن موضوعيك پله داشت و فرضا سه رديشتر از يبات موضوع بيترک

نكه سه ين ايشود که درع يش سه جدول ميدايبه پ يت منتهيز صادق است و در نهاير و جهت نييم تغيتقس

 يز چهارميك چيست که ين گونه نيك منعكس است و ايز در درون هر يرند، ربط آنها نيتغا يتا بوده و دارا

 شود. ياستفاده م يك نسبت مساويهم از هر سه جدول فوق به  يزيم. بعد در برنامه ريرا ربط آنها قرار ده

م؟ چرا از يکن يشروع م "جهت، زمان و مكان"ل ما از فرمول يبه چه دل يروزمند: اصوال در مدلسازيبرادر پ

، "وحدت وکثرت و نسبت آندو"، "و  "ف و نسبت آندويک کم و" "رون، ربطيدرون، ب"مثل  يگريد يفرمولها

 م؟ين هستند، استفاده نكنييفرمول تع يو ... که همگ "وجه اختالف و وجه اشتراك"

ن فرمولها موضوع خاص خودش را دارد که در موضع خودش يك از اي: هر ينين حسيحجت االسالم و المسلم

ت، يوال "تصرف"ست، بلكه فعال موضع بحث ما يا ... نين ييح است بحث ما هم االن درباره تعيهمه آنها صح

جز زمان،  يزيت داشته و تناسب دارد، چيکه موضوع ينجا و فرموليو ... است و در ا يزيبرنامه ر يکارشناس

ن يخاص و متناسب با ا ي، کارائ"رون و ربطيدرون، ب"گر مثل، يد يست چرا که طرح فرموليمكان و جهت ن

 يفوق جا ياز فرمولها يكين مرحله داشته که در هر مرحله از آن ين خودش چندياگر چه تعموضع را ندارد. 
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م که فرمول يده ايرس يزيکه بدنبال برنامه ر يح هم بوده است اما از آنجاکه مرتبا موضوعيداشته و صح

كان و جهت است که جز بواسطه زمان و م يزيبرنامه ر يطلبد و آن هم جدول راهنما يمتناسب با خود را م

 دا کند.يت پيتواند موضوع ينم

د از فرمول جهت، زمان و مكان استفاده يکند با يزيبخواهد برنامه ر ين که اگر کسيروزمند: خود هميبرادر پ

 د استفاده کرد؟يرون و ربط نبايگر مثل درون، بيد يشود؟ و چرا از فرمولها ين مييکند، چگونه تب

رون بود در صدد تمام کردن اصل يکه بحث از درون و ب يدر موقع: ينين حسيحجت االسالم و المسلم

باشد و  ير مييب تغياست که بعد از تمام شدن ترک يمان طوريموضع فعل يم ولير بودييب و تغيترک

 يم و ربط را اثبات ميکرد يم ينكه اتصال و انفصال مطلق را نفيا يعنيم. يهم نسبت به آنها دار ييفهايتوص

گذشته  يك مباحث مقدماتيرون بود. بهرحال ما از ياستفاده از درون و ب يقت عبارت اخرايم، در حقينمود

د برناه يم و بايده ايم و به موضع تصرف رسيف کرده اير توصييب و تغيرا هم بعنوان حرکت، ترک يجيم و نتايا

از زمان، مكان و جهت  يليچ تحليم چرا که اگر بدون هيش ببريفات پيرا بر اساس همان اصول و توص يزير

 م بود.يهم نخواه يزيم قطعا قادر به برنامه رين کار اقدام کنيم به ايبخواه

نكه اگر پشتوانه آن مباحث سابق که يا يكيتوان داد  ين سئوال دو جواب مي: بهرحال نسبت به ايبرادر معلم

که در آنجا مطرح بود  يمختلف يچرا از فرمولها"ند: يگو يباشد، و م يم ميم داشتيدر فلسفه اصول روش تنظ

ن فرمول جهت، زمان و مكان يچون شاملتر"ن است که ين صورت جواب ايدر ا "ديرا انتخاب کرده ا يكي

شود، در خود  يرون و ربط و موضع آن مير و امر ثابت( بوده است و اگر سئوال از درون، بيير، تغيتغا يعني)

ن جاست يم، در هميکن يط در برناه صحبت ميا شرايگر يت دت اثر موضوعايفياز ک يهم، وقت يزيبرنامه ر

به مباحث گذشته نداشته  يکند. اما اگر بالكل کار يدا ميت پيموضوع يز بنوعيرون نيکه مسئله درون و ب

ن يم ايآنچه  تاکنون تمام کرده ا –ن بوده است يفرض حرکتمان هم يد بحثينكه در دور جديکما ا –م يباش

ر و توجه به آن ضرورت دارد. ييد ثابت باشد. ثالثا، تغيبات آن بايا ترکيد ثابت باشد. ثانيموضوع بااست که اوال 

ر و ييب، تغيجه گرفت که ترکيتوان نت يد مد نظر قرار داشت و لذاست که ميرات را بايين تغيرابعا، جهت ا
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ز همان مكان، زمان و جهت ج يزين چيد با آنها توجه داشت و ايهستند که در موضع تصرف با يجهت امور

 ست.ين

د از درون، يد بايمطرح باشد و فرضا بگو يگريد امور دياست که در موضع تصرف با يمدع يحال اگر کس

د و يت شروع از امور جديد بتواند موضوعيکند، با يد نفينكه آن مقدمات را بايرون و ربط آغاز نمود، ضمن ايب

بر ضرورت شروع  يمبن ييد در مدل استداللهايمباحث دور جد يابتدا د چرا که ازيلوازم آن را هم اثبات نما

 ن استداللها باشد.يا يبر نف يد مبتنيبا يگريد يم و لذا هر گونه ادعاير و جهت داشته اييب، تغياز ترک

ت مكان، يد، استداللها پشتوانه اثبات موضوعيدور جد ي: نه تنها از ابتداينين حسيحجت االسالم و المسلم

نجا ختم يم به ايکه تاکنون داشته ا ين و جهت در موضع تصرف بوده است که اساسا استدالل کل مطالبزما

ه مباحث، يتا بق "ر استيالجمله انكار ناپذ ير فيتغا"نكه يا يعنيم ين بحث که داشتياز اول يعنيشود.  يم

داشته و پشتوانه آن هستند. لذا د از جهت، زمان و مكان شروع کرد ربط ينكه در تصرف بايبه اثبات ا يهمگ

م، قطعا بحث از زمان و مكان و جهت را يرا قبول ندار "ستيالجمله قابل انكار ن  ير فيتغا"د يبگو  ياگر کس

ف يرد و توصيهم بپذ يير را بر اساس اصالت شيتغا ينكه اگر کسيتواند قبول داشته باشد. کما ا يهم نم

ن صورت ياست که در ا يعينباشد، طب يمتوال يجز و فسادها يزيه چر ارائه نمود، کييمحض از تغ يانتزاع

ن سه قانون بوده و يسه جدول که مب ين اگر ما دارايماند. بنابرا ينم يمباحث تصرف باق يبرا ييهم جا

 يزيم قادربه برنامه ريز نحوه ثبوت آنها باشند، نباشير در زمان و مكان و جهت و نييت تغيفيانگر نحوه و کيب

 م.يستينهم 

ش ين موضع بكار گرفت پيرا در ا "رون و ربطيدرون و ب"نكه بتوان يبهرحال بهتر آن است که ما با فرض ا

ن فرمول يتوان از ا يا در موضع تصرف چگونه ميم تا مشخص شود که آيکن يم و لوازم آن را بررسيبرو

 استفاده نمود.

موضوع خودشان کاربرد دارند موضوعات خودشان چه گر و کدام نسبت به يد يروزمند: اگر فرمولهايبرادر پ

 هستند؟
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ز يست که از هم نين ي: کاربرد داشتن نسبت به موضوع خودشان بدان معنينين حسيحجت االسالم و المسلم

 يعنيف جهت، زمان و مكان را بما داده اند. ين ها هستند که قدرت توصيده نباشند، هميده باشند و اگر بريبر

ك ينكه خودشان در ين حال اين فرمول خاص جلوه کرده است. اما در عينجا تحت ايه در اعصاره آنهاست ک

ن فرمول را داده يمجموعه شان ا"نكه يخاص دارند هم درست است، همانطور که ا يموضوع يمقطع بحث

 ز درست است.ين "است

جهت، زمان و مكان "ن فرمول ين گونه مطرح کرد که چرا شاملترين سئوال را بتوان به ايد اي: شايبرادر معلم

 "است؟

و  يزيم )برنامه ريکه ما دار ين موضوع خاصين فرمول راجع به اي: شاملترينين حسيحجت االسالم و المسلم

ن فرمول نسبت به مقدمات زمان و مكان مطرح شود، يتصرف( زمان و مكان و جهت است واال اگر شاملتر

ر يير و تغيکه از تغا يدانست بلكه در آنجا، ادراك اجمال "هتمكان و ج "زمان"توان آن را  يگر نميقطعا د

ن فرمول آنها جهت، زمان و يباشد، شاملتر يزين اگر موضوع ما، برنامه رين فرمول است. بنابرايم شاملتريدار

ر است که خودش ير و تغايين فرمول تغيباشد، شاملتر ياگر موضوع ما اصل مباحث فلسف يمكان است ول

د يشوند که با ين ميبه ا ينها منتهيرا اثبات کند و ا يگريتواند مقدمه د يم يقدمه فلسفك ميبعنوان 

گر امكان يد يره را مالحظه کرد و سپس همراه با چند مقدمه فلسفيرون و غيا درون و بيت و ربط يدوئ

 کند. يف زمان و مكان و جهت را فراهم ميتعر

نسبت به زمان و  يبر آن اصول معرفت ينكه مبتنيا ايم يه دارياول از به مقدمات و اصولينجا ما، نيا در ايحال آ

م، يف بدهين تعريم از تعيخواه يم يا تصرف؟ وقتين است يا بحث ما تعيم؟ آيمكان و جهت بدست آورده ا

شود  يشود و خارجا محقق م يت است و وجود بر آن عارض ميم، اصل در آن ماهيگوئ ياست که م يگاه

اعم است از  ين بحثيك چنيم. يکن ين را نقض مياست که ا ير بدهد. گاهييتغ يمعنا ن که ابدايبدون ا

را در  يد مطلبيم بايريگ يدر موضع تصرف قرار م يم. اما وقتيا نباشيم و ينكه ما شخصا متصرف در آن باشيا

اصالت  ينف يت داشتن جهت، زمان و مكان و بعبارتيده آن موضوعيم که از لوازم بعيمقدمات عنوان کن



 ····························································································  255 

ن يرا متع يزيله آن چيکه بتوان بوس يقاعده ا يعنين يا فرمول تعيگر آيا وجود باشد. بعبارت ديت يماه

ا منظور از يگر آيان دين کردن ما؟ به بين است و نه معيکه حاکم بر تع ين که عبارتست از اصوليا اينمود، 

ف کند؟ در يمرحله عام و شامل توص ن را درياست که تع يخاص يافتن به اصول فلسفين دست يفرمول تع

چ يه"م که يم اثبات کنيبتوان يکند؟ اگر صرفا از نظر فلسف يزم آن را هم مشخص ميا مكانين صورت آيا

ن است بلكه يتع يان چگونگير از بين غياست که ا يعيطب "ن باشدينكه چنين شود مگر ايتواند مع يزنميچ

باشد و لذا  يزم آن ميما، توجه به مكان يموضع بحث فعلن در شكل عام است و حال آنكه يبحث از تع

ر را داشته ييل قانون حاکم بر تغيتحو ييم که توانايبرس ييقتر کرده و به جايم که همان قاعده را دقيمجبور

 باشد.

د يکه با يزيچ"نكه ير نبوده است اييد قانون حاکم بر تغين صورت آنچه قبال داشتيروزمند: در ايبرادر پ

 ن است که در همه جا صادق است.ين خود فرمول تعيا "ز را هم داشته باشديد فالن چيشود با نيمتع

که  يم که بعدا دانشمند شود، وقتيده ياد ميما به بچه الفبا  ي: وقتينين حسيحجت االسالم و المسلم

جمله، مفهوم،  ن الفباست که کلمه،يتوان گفت الفبا خواندن لغو است. چرا که از هم يدانشمند شد، که نم

ما هستند و زمان، مكان و جهت حاصل  يکار فعل يه، الفباين اولين قوانيد. بنابرايآ ينوشته و کتاب بدست م

ه يشود، تك يا سه سرعت مطرح ميت سه رکن و يدر جامعه موضوع ين الفباست که فرضا وقتيا يريبكارگ

سرعت و  3رون و ربط به يه به صرف درون، بيتوان با تك يا چگونه مينها به جهت، زمان و مكان است. واال آيا

 يد(؟ اگر ما در پيز تصرف است را عوض کنين که موضوع بحث که مكانيد )آن هم بدون ايرکن رس 3

 ن امر ممكن است؟يم چگونه ايبه جدول راهنما و ابزار تصرف هست يابيدست

را  يخاص ياضير ينكه هر کدام حكم قاعده ايا ايارند، ه، صرفا حكم الفبا را دين اوليا قوانيروزمند: آيبرادر پ

ه را هم يکه بق يه شامل است بگونه اينسبت به بق يزيدارند که فرضا جهت، زمان و مكان در موضع برنامه ر

ند تا يآ يت بكار نمينين و عيل تعينها حكم الفبا را داشته باشند، اصال در مقام تحليرد؟ اگر ايگ يدر بر م

که  يد. اما اگر حالت دوم باشد بگونه ايآ ياز آنها هم برنم ين کاريا آن و چنين مقدم است يگفته شود ا
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از ين يزيل نمود، از آنجا که ما در موضع برنامه رين را تحلين باشند و بتوان با همه آنها تعيفرمول تع يهمگ

 يدارا ييره به تنهايف، و غي، کا کميرون، ربط يدرون، ب يد اثبات شود که فرمولهايم، بايدار يك کارائيبه 

ن سئوال هست که اگر يا يهنوز هم جا يد به زمان و مكان و جهت توجه نمود وليستند و لذا باين ين کارائيا

ل يبه چه دل يا زمان و مكان و جهت باشد، وليف يا کم و کيرون و ربط يد منحصر به درون، بيچه فرمول نبا

رون و ربط شروع کرد و سپس به يتوان از درون و ب يباشد؟ چرا نم د از زمان و مكان و جهتيشروع آن با

 ف و ربط آنها شروع کرد؟يا از کم و کيد؟ يجهت، زمان و مكان رس

ران، يران خارج ايم. داخل ايرون ربط داري: ما هم نسبت به برنامه درون و بينين حسيحجت االسالم و المسلم

م و جهت زمان و مكان فرمول برنامه مان است و قطعا يزير يمران برنامه ين دو و حاال نسبت به ايربط ا

 م!!يکن يرون را هم در برنامه خود حل ميب

 د؟يکن ياز زمان و مكان و جهت شروع م يروزمند: چرا در مدل سازيبرادر پ

( ت جهت، زمان و مكان )در برنامهيم بر اساس آنها، شموليه کني: بهرحال اگر به مباحث قبل تكيبرادر معلم

م، ضرورت شروع از جهت، يکه داشت يچند جلسه ا يم طيه کنيد هم تكياثبات شده است. اگر به مباحث جد

 ي)برا ييا ز مدلها ييك نمايروزمند( اجماال يپ يزمان و مكان تمام شده است لذا بهتر آن است که شما )آقا

د و يشوند بده يربط آن دو( شروع م ف ويا کم و کيرون و ربط ي)مثل درون، ب يگريد يبرنامه( که با فرمولها

 ا نه.ين موضع را دارد يدر ا يريت قرارگيقابل ين فرموليا اصوال چنيد که آيبا توجه به لوازم آن مالحظه کن

ن اصل يف زمان، مكان و جهت را در اوليد، تعريائيا بر عكس، بي: و ينين حسيحجت االسالم و المسلم

م از زمان و مكان و يخواه يم بلكه مير شروع کنيم که از تغايندار يد کاريد، فرضا بگوئيبكار ببر يفلسف

ر است در يتغا ين بحث در مباحث فلسفين شاملتريممكن است؟ بنابرا ين امريا چنيم. آيجهت شروع کن

 باشد. ين حرف جهت، زمان و مكان ميشاملتر يزيکه در برنامه ر يحال

که نسبت  يد از اصول فلسفيماست، با يتصرف که موضع فعله يرسد که در حد اول يب بذهن مين ترتيبه ا

را يف نسبت به زمان و مكان و جهت است. زيه تصرف ما، تعريم و حد اوليبه تصرف تمام شده استفاده کن
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ن که زمان و مكان و جهت از لوازم توجه يستند البته ايك موضوع ني يرون موضوعا، دارايتصرف با درون و ب

موضوع کالم تصرف باشد، تصرف بدون قصد  يوقت ياست ول يگريربط باشد، مطلب د رون ويبه درون و ب

ست و لذا ير متصرف ممكن نييتغ يآنست. تصرف بدون توجه به چگونگ يست و لذا جهت ضروريممكن ن

ا عدم قبول تصرف نسبت به متصرف و عدم بساطت ينكه توجه به امكان قبول يآن است. کما ا يزمان ضرور

 ست.يان مكان نين جز بياست و ا يورز ضريآن ن

تمام است  -2ست يت تصرف در آن نيط محض باشد واال قابليد بسيمتصرف نبا -9ن در مقام تصرف يبنابرا

مطرح است.  يتمام است که در تصرف مقصد -3ست ير است واال امكان تصرف نييکه متصرف در حال تغ

ك از ير از آن است که از هر ين مطلب غيباشد و ا ين اصل ما در تصرف ميپس زمان، مكان و جهت شاملتر

 م.يبده يف فلسفين سه توصيا

چرا شروع  يف داشته باشد درست وليتوص ييل دهد و توانايد امور فوق را تحوينكه برنامه بايروزمند: ايبرادر پ

 ن امر جهت، زمان و مكان است؟ينجا باشد و چرا شاملترياز ا

م و در موضوع يتصرف هست يبه جدول راهنما يابيدست يرا ما در پي: زينين حسيحجت االسالم و المسلم

 يم يشود. وقت يواقع نم ين سه تصرفيبدون ا يعنيباشد.  يتصرف هم جهت، زمان و مكان، رکن و اصل م

از  يكين سه مقوم ذات تصرف هستند و اگر يشود بدان معناست که ا ين سه تصرف واقع نميم بدون ايگوئ

 ت ندارد.يآنها حذف شود تصرف موضوع

 ا نه؟ين دانست يتوان آنها را شاملتر يا ميحال آ

 يت ميم، از موضوعيف را هم از تصرف حذف کنيست، چرا که اگر کم و کين طور نيروزمند: لزوما ايبرادر پ

 افتد.

ف بحث از تناسبات يکف از لوازم تصرف است، چرا که در کم و ي: کم و کينين حسيحجت االسالم و المسلم

ن هم يشاملتر يكه زمان و مكان و جهت مقوم ذات تصرف هستند و معناير است. در حالييا تغيب يترک
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که مقصد  يزياز آنها نقص واقع شود، آن چ يكين امور آنست که هرگاه در يست. شاملترين نير از ايغ يزيچ

 است محقق نخواهد شد. 

 ز، عدم تصرف برابر است.يف نيا کيروزمند: عدم وجود کم يبرادر پ

نكه مقوم تصرف يانجامد و نه ا يف ميح نحوه تصرف به کم و کي: تشرينين حسيحجت االسالم و المسلم

 ف از لوازم کنترل زمان و مكان است.يگر کم و کيباشد. بعبارت د

 د.يو تصرف کن يزيد برنامه ريتوان يد نميروزمند: تا کم نداشته باشيبرادر پ

د آن را با يتوان يد که نميداده ا يفيت تعريکم يخود برا ي: شما در جاينين حسيم و المسلمحجت االسال

است که با عدم آن مفهوم  يزيما تصرف است و مقوم آن چ يد. موضوع فعلياصل موضوع تصرف مخلوط کن

بعد از  يم. ولياز تصرف ندار يك از زمان، مكان و جهت مفهوميتصرف قابل لحاظ نباشد. بدون وجود هر 

 باشد. يف ميطرح مفهوم تصرف، از جمله لوازم آن کم و ک

ف و چه لزوم مالحظه ين مباحث چه زمان و مكان و جهت، و چه کم و کي: بهرحال هر کدام از ايبرادر معلم

در مدل منعكس  يد بگونه اينها بايباشد و همه ا يناقص م يره حذف شوند مدل به نحويط و غياثر شرا

 "گريز ديچرا زمان و مكان و جهت فرمول شامل است و نه چ"ن است که يشوند. اما اگر عمده بحث در ا

 ست.يرون نينسبت به جواب آن از سه حالت ب

 م.يآن را شامل بدان يه به مباحث قبليا با تكي

 که پشتوانه آنست. ييد و استداللهايه به مباحث دوره جديا با تكي

ت يقابل "ف و ربطيکم و ک"ا يم آينين است که ببيست، تنها راه حل ايو حالت فوق قانع کننده ناگر د -3

ت يرون و ربط قابليا درون و بيا نه؟ و يرد را دارد ين امر )فرمول( قرار بگينكه در موضع تصرف شاملتريا

م، ين امور توجه کنيازم ااست که اگر به لو يعيارائه تصرف را دارد؟ طب ييموضع شامل قرار گرفتن و توانا

م به ضرورت تقدم يکه آن را مطرح کن يمحال است و از هر طرف ين فرمولها در موضع تصرف امريت ايشمول

 كم و رحمه اهلل و برکاته يوالسالم عل     انجامد. يجهت، زمان و مكان م
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چرا تكرار فرمود اوليه ربط بين اجزاء را  -9برادر معلمي : بسم ا.. در جلسات واحد چند سئوال مطرح شد 

امعه را سياست فرهنگ و اقتصاد تقسيم کنيم و بعد از تمام نمي کند که اين همان بحث بود که اگر مثالً ج

آن دوباره اقتصاد را هم به اقتصاد، فرهنگ و سياست تقسيم کنيم اين ربطي را که الزم داشتيم تمام نمي 

کند و بايد کار ديگري انجام دهيم، يك سئوال ديگر هم اين بود که چرا فرمول درون و بيرون و ربط بر 

جهت تقدم ندارد، در مورد اين دو سئوال نرسيديم بحث کنيم و اولين سئوالي که  فرمول زمان و مكان و

مورد بحث قرار گرفت اينكه آيا جهت رشد کمي يك کلمه واحد نيست؟ مي گفتند اگر اينطور نباشد آنوقت 

الزم ميشود که مبهم هدف را بايد پشت سر هم تعيين کنيم. پس از مقداري بحث گفته شده که اين مطلب 

صحيح است که در نهايت ما بايد جهت را به يك کلمه تعريف کنيم و رشد آن يك کلمه را جهت قرار دهيم، 

مثالً در دستگاه مادي گفته شود لذت جوئي مادي اصل باشد، و افزايش اين لذت جوئي را جهت بدانند يا در 

تقرب مورد نظر باشد و اين  دستگاه الهي تقرب و يا تعبد را اصل قرار دهند و از حرکات مختلف افزايش

مطلب هم درست است که وقتي ما در وضعيت مختلف قرار مي گيريم و ميخواهيم آن وضعيت ها را با هم 

بسنجيم مجبور ميشويم که وضعيت را به يك امر واحدي تبديل کنيم و از زاويه و امر واحدي به آنها نگاه 

احد واقع ميشود و قابليت آنرا پيدا ميكنند که بگوئيم کنيم آنوقت اختالف آنها بصورت کميتي از آن کيف و

يكي از اين دو نزديكتر يا بيشتر يا سنگين تر و... است خالصه در اين صورت قابليت مقايسه پيدا ميكنند، 

همه اين صحبت ها در سر جاي خودش درست است که ما در حد نهائي مجبوريم چنين کاري را انجام 

ه ريزي، اگر جهت به يك کلمه تعريف شد و رشد کمي آن يك کلمه مورد نظر بود، بدهيم ولي در موقع برنام

عالوه بر اينكه نميتان گفت ما يك فرمول کمي پيدا مي کنيم که مثالً از خداپرستي يك درصد به دو درصد 
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ند و سه درصد مي رويم يعني آن فرمول مي که ميخواهد بجاي جهت واقع شود و مراتب بعدي ما را تعيين ک

همين فرمول شاملترين امر ما در برنامه ريزي خواهد بود و همان فرمول اصل واقع ميشود و اگر آن فرمول 

عقلي باشد وحي ر بي مورد مي کند يعني اگر گفتيم ما ميخواهيم از نسبت تاثير يك به نسبت تاثير دو 

و دو را ميگوئيم محقق شود پس برويم کل چيزهايي که در برنامه ريزي بايد طوري انجام دهيم تا اين يك 

اگر عقائد يا خالق يا احكام يا هر چيز ديگري که در جامعه وجود دارد را بايد بنحوه اي گزينش کنيم و 

ترکيب کنيم که اين دوي که ما گفتيم واقع شود، بنابراين وحي کني ميرود و امري که اصالت پيدا ميكند 

فرمول کمي از وحي بيايد و عقل نباشد به اين معنا است که همين فرمول کمي ماست، اگر هم بگوئيم اين 

بگوئيم وحي در همين يك فرمول کمي خالصه ميشود مثل همان بحثي که بعضي ها قانون الضرر و ال ضرار 

را مي گرفتند )و مي خواستند همه چيز را با آن حل کنند( که به آنها جواب داده ميشد که اگر اين تعريفي 

ح بود و بشر ميتوانست در همه جا بفهمد که چه چيزي ضرر دارد و چه چيزي ضرر ندارد که مي کنيد صحي

ديگر وحي الزم نبود و همين يك قانون کافي بود که بگويند هر چه ضرر دارد حرام است و هر چه که منفعت 

ر همين يك دارد حالل است اگر چنين قانوني را مي دادند و بشر مي توانست مصاديق آنرا پيدا کند وحي د

جمله خالصه ميشد و نيازي به اين همه تفصيل نبود، در بحث کمي برنامه ريزي هم همينطور است يعني 

اگر براي بشر ممكن بود که بتواند کميت هاي مختلفي از آن جهت واحد يا کيف واحد را در عينيت پيدا کند 

د تقرب بيشتر پيدا کرده است يا اينكه همراه مثالً بگويد تقرب بيشتر چه آيا اگر انسان نمازش را بيشتر بخوان

نماز خواندن روزه هم بگيرد و يا همراه روزه گرفتن جهاد هم برود اگر بشر مي توانست  پيدا کند که هر کدام 

از اينها به چه ميزان در آن تقرب اثر مي گذارد، ديگر الزم نبود اين کيفيتها از طرف وحي معرفي شود و 

عدد کافي بود از اين بحث معلوم ميشود که هر چند در حد نهائي اين مطلب درست همان فرمول کمي يا 

است که در يك کلمه واحد رشد صورت ميگيرد ولي کم رشد در کلمه واحد در يك جائي بايد تبديل به 

ا کيف شده باشد و اين براي ما غير قابل انجام است و بايد آنرا از وحي بگيريم لذا اين معنا موضوعيت پيد

نمي کند که بگوئيم فقط با يك کلمه واحد کار انجام ميشود و پس نسبت به اينكه بايد مبهم هدف در جهت 
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تعريف شود تا فرمول جهت ما کامل باشد پاسخهاي قبل تكرار مي شد که چون ما بين دو مرحله بصورت 

هم اگر فرضاً صد مرتبه  جهتي تعريف شده است نقاط پايين اين دو نقطه بطور اجمال روشن شده است و بعد

براي ما مشخص باشد و ما در آن مسير گام بر مي داريم و عينيت و روحيات و افكار خودمان را متناسب با 

آن چيزي که از وحي آمده شكل مي دهيم در هر قدمي که بر مي داريم قدمهائي از آينده براي ما روشن 

مختلف )جدول مراحل، جدول جهت و جدول  ميشود بحث دوم جلسه اين بود که تفاوت اين جدولهاي

وضعيت( چيست و چون اين شالودة بحثهاي ماست و اگر تفاوت آنها بخوبي روشن نشود کارهايي که 

ميخواهيم بعداً انجام مي دهيم حل نخواهد شد، براي روشن شدن اين مطلب بنظرم رسيد که اگر ما يك 

مه نشان دهيم که تفاوت برنامه با جدول وضعيت و جهت و برنامه اي را اجماالً رسم کنيم بعد روي آن برنا

مراحل که حكم مدل پيدا ميكنند چيست که اينچنين شكلي کشيده شد و به خاطر اين که جدول برنامه 

خالصه شود و تفاوتها را بتوان در آن نشان داد يك تنزلي کرده ايم و آن اينكه مي دانيم در فرمولي که قبالً 

جدول وضعيت بايد ما بين جهت ساز و زمان ساز و مكان ساز تفاوت قائل شويم بنابرين  درست کرده ايم در

جدول ما در ترکيب نبايد سه خانه اي باشد بلكه حداقل بايد نه خانه داشته باشد و چون درهم ضرب ميشود 

يعني سه جهت  خانه داشته باشيم ولي براي اينكه نخواستيم شلوغ شود اينها را در سه خالصه کرديم 27بايد

ساز را در نظر گرفتيم و روشن است که وقتي که اينكار را بكنيم در بحث حرکت )مراحل( و جهت يك 

تفاوتي پيدا ميشود که بايد يادمان باشد که بخاطر اين است که مجبور شديم اينجا سه خانه رسم کنيم بعد 

قرار داديم مثالً گفتيم حروف فارسي،  يك چنين چيزي روي تابلو کشيديم که سه امر مختلف را زير همديگر

و اعداد يوناني و يكي هم شكلهاي هندسي، که بگوئيم در وضعيت هاي ما چنين چيزهائي قرار دارد، حروف 

مرحله که کشيده بوديم ميگوئيم حروف  92فارسي را در اين خانه ها پشت سر هم قرار داده ايم مثالً ما 

قرار دارد و زير آنهم اعداد يوناني در زير آن هم شكلهاي هندسي فارسي به ترتيب حروف ابجد در جدول 

وجود دارد ميگوئيم در اين برنامه در هر وضعيتي يك حرف فارسي با يك عدد يوناني و با يك شكل هندسي 

مرحله از حرکت باشد در هر وقت که نگاه مي کنيم مي بينيم يك شكل هندسي  92وجود دارد مثالً اگر اين 
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يوناني با يك حرف فارسي در کنار هم قرار دارند بعد که نگاه به برنامه مي کنيم مي بينيم سرعت  با يك عدد

عوض شدن حروف فارسي و اعداد يوناني و اشكال هندسي با هم يكي نيست، مثالً در اين دوازده مرحله دو 

مي بينيم حروف  مرتبه تكرار شده است، ولي 1شكل هندسي بيشتر نداريم يعني آن شكل هندسي دايره 

فارسي خيلي زودتر عوض شده است يعني در هر خانه اييك حرف خاص است )به غير از چند استثنا که 

بدليل حفظ وجه اشتراك در حرکت مي باشد( حروف يوناني هر سه مرتبه يك بار عوض شده است، مثالً هر 

فارسي يك سال است و حروف  کدام در سه سال دوام دارند از اين نتيجه مي گيريم که طول عمر حروف

مرتبه است، و يك مطلب ديگر هم در اين جدول هست و آن  1ساله يا  1يوناني سه ساله و اشكال هندسي 

اينكه وقتي که مثالً از حروف فارسي که عمر آن يكساله است و بايد عوض شود اينكه حرف بعدي چيست و 

ترتيب حروف ابجد آنرا درست کرده و اگر بگوئيم در اينجا ب است اگر کسي بگويد الف و ب و ج است به 

الف، ب، پ، ت و ... به ترتيب حروف الفباي فارسي آنرا مرتب کرده ايم از اينجا مي گيريم کسي که اين 

برنامه را کشيده است قبالً چند جدول را داشته است و آن جدولها را با هم ترکيب کرده است تا توانسته اين 

از آن جدولها اينكه موضوعي که مورد بحث ماست هميشه مرکب از اين سه عامل )حرف برنامه را بكشد يكي 

فارسي، عدد يوناني و شكل هندسي( بوده است به اين جدول ميگوئيم جدول ترکيب يعني هر مرحله ما يا 

هر وضعيت ما مرکب از چه چيزهائي است يك جدول ديگري را که قبالً مي دانستيم اين بوده است که 

ت تغييرات حروف فارسي و عدد يوناني و شكل هندسي چه ميزاني است که مثالً در اينجا عمر حروف سرع

ساله است يك جدول ديگر هم اينكه  1فارسي يكساله است و اعداد يوناني سه ساله و عمر شكل هندسي 

التر از الف است مراتب رشد اينها چيست يعني اگر حروف فارسي را مورد نظر قرار داديم حرفي که فرضاً با

چيست ميگوئيم ب، و بعد از ب چه حرفي با ارزش تر و مهمتر است ج و بعد د اگر کسي ترتيب حروف ابجد 

را بلد نبود نمي توانست اين شكل را بكشد اگر کسي هم نمي دانست که مثالً شكل مربع رشد يافته تر از 

که به ما مي گويد که مراتب رشد هر  دايره است نمي توانست چنين شكلي را بكشد پس آن جدول هايي

کدام از اينها جدا جدا چيست جدول جهت است، آن جدول مراحل رشد را تحويل ميدهد آن جدولي که 
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ترکيبات هر مرحله را مي دهد جدول ترکيب است وجدولي که به ما مي گويد اين ترکيبات سرعت 

وضيح داده شد که با توجه به اينكه در تغييراتشان چگونه است جدول مراحل ماست که اين مطلب هم ت

برنامه ريزي موضوع ما ثابت است و ترکيبات آنهم بايد ثابت باشد بعد گفتيم هر گاه موضوع بخواهد از حالت 

اول به حالت دوم برود بايد در آن يك تغييراتي بوجود آيد و يك ثبوتي هم در آن مالحظه شود، وقتي که 

بايد آن ثبوت و تغييرات را نشان دهيم اگر آن ثبوت و تغييرات را نتوانيم  ميخواهيم کيفيت را طراحي کنيم

نشان دهيم که مثالً براي رفتن از اين مرحله به مرحله بعد بايد براساس چه ثبوتي باشد و چه چيزهائي بايد 

ثبوت و تغيير کند نميتوانيم وضعيت بعدي را معين کنيم، بنابراين الزم ميشود در آن جدول ترکيبي اين 

متغيرها را بياوريم و نشان دهيم يعني بگوئيم از وضعيت اول به وضعيت دوم چه چيز ثابت است و چه چيز 

تغيير مي کند آنجائي که ترکيب را معرفي کرده و ميگوئيم در هر وضعيتي موضوع اين اجزاء ترکيبي را دارد 

ست آنجايي که ميگوئيم از مرحله اي به جدول ترکيبي ماست و هر قدر آنرا ريز کنيم همان جدول ترکيبي ا

مرحله ديگر وجه اختالف چيست و وجه اشتراك چيست؟ چه چيزي تغيير ميكند و چه چيزي ثابت است 

اين جدول زمان است )که البته آن چيزي هم که ثابت است در تمام برنامه ثابت نيست بغير از موضوع خود 

ميكند( يعني خود آن ثابت هم در جائي که چيز ديگري وجه برنامه که در کل برنامه ثابت است و آن فرق 

اشتراك و ثابت واقع ميشود تغيير مي کند پس با داشتن سرعت تغييرات ميتوانيم بگوئيم در هر مرتبه اي 

چه چيزي تغيير مي کند و چه چيزي ثابت مي ماند حال فقط با اين دو جدول نميتوانيم برنامه ريزي کنيم 

که فهميديم که اجزاء ترکيبي اينهاست و سرعت تغيير آنها هم اين است و فرضاً ميرسيم براي اينكه بفرض 

به اينكه بايد اين حرف فارسي عوض شود و آن دو وصف ديگر )شكل هندسي و عدد يوناني( ثابت باشد حال 

مي آيد سئوال اينست که اين حرف فارسي به چه حرفي بايد تبديل شود اين مطلب از دو جدولي قبلي بر ن

که حرف پس از اين حرف چه حرفي بايد باشد جدول که بايد اينرا به ما بگويد جدول جهت است، از اين 

طرف که بيائيم مطلب نسبتاً روشن است، اما از آنطرف مقداري سئوال ميشد که آيا ما با داشتن جدول جهت 

آيا هر آنچه که در اين دو جدول بطور مشخص آن، از جدول مراحل و يا جدول وضعيت بي نياز نمي شويم و 
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است در جدول جهت نيست که استدالل آن اين بود که اگر در جدول جهت ترکيباتي وجود داشته باشد که 

تناسبات تغييري آنها در ربط با هم مشخص شده باشد فرضاً اگر سه عامل داريم که در جدول جهت مراتب 

ب با هم باشد مثالً اگر ترتيب حروف ابجد را در جدول جهت رشد آنها را مي نويسي، مراتب رشد آنها در ترکي

د( و همينطور ترتيب يوناني و شكل هندسي را بيان کنند عالوه بر آن اين مسئله هم  -ج -ب –بيان کنند )ا 

گفته شود که نسبتهاي زماني اينها با هم چگونه است مثالً عدد يونانوي دو از لحاظ زماني وسط هاي ب 

ا حروف ج طول مي کشد و در مورد شكل هندسي هم همينطور( بگويند مثالً دايره قبل از شروع ميشود ت

حرف( همراه است، در اينصورت  1)تا  9333مربع است و هم بگويند دايره کيفيتي است که با الف، ب، ج، 

است  ميگوئيم اگر جدول جهت را کسي اينگونه تعريف کند، اين فقط جدول جهت نيست بلكه اين خود مدل

چون تناسبات ترکيبي در آن وجود دارد و تناسبات تغييري هم در آن وجود دارد، اگر کيفيت ها از هم بريده 

بود، نيازمند به جدول مراحل و وضعيت هستيم باز اين سئوال بگونه ديگري مطرح ميشد که اگر جدول 

كند نبايد در مورد يك جزئي جهت مراتب رشد کيفيت را معرفي ميكند پس مراتب رشد منتجه را معرفي مي

صحبت کند، بايد در مورد کل باشد بنابراين اگر اين مجموعه اي که ما داريم که فرضاً جامعه است اگر مراتب 

رشد منتجه را گفته باشيم مراحل خود اين موضوع که ما داريم که فرضاً جامعه است اگر مراتب رشد منتجه 

در آن هست پس در اينصورت آيا از جدول مراحل و ترکيب بي  را گفته باشيم مراحل خود اين موضوع هم

نياز نمي شويم، در پاسخ گفته ميشد که اگر مراتب رشد منتجه را به ما بدهند آيا منتجه را به نحوه اي 

تعريف ميكنند که اجزاء دروني هم معرفي شده باشددر اين صورت همراه با منتجه جدول وضعيت هم توضيح 

ن منتجه ها را کلي گفته باشند، اجزاء دروني آن بايد طبق جدول ديگري معين شود يعني بايد داده اند اگر اي

طبق جدول ديگري معين شود که ما چه چيزهائي را بايد ترکيب کنيم تا اين منتجه ها بدست آيد و 

ترکيبات بايد همچنين وقتي ميخواهيم از منتجه اول به منتجه دوم برويم آيا براي ما گفته ميشود که در آن 

چه چيزي را تغيير داد تا منتجه دوم بدست آيد اگر اينرا طوري توضيح داده باشند که مشخص شده باشد که 

نقش هر کدام از اين سه عامل د رمنتجه چيست و روشن باشدکه در هر مرحله کدام يك از آن اجزاء را بايد 
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يحات داده باشد جدول مراحل هم همراه آن گفته تغيير داد در اينصورت هم اگر همراه با منتجه ها اين توض

شده است يعني همان فرمولي که مي گويد تغييرات منتجه چه ربطي به تغييرات اجزاء دارد بعبارت ديگر 

بيان نقش تغيير اجزاء در تغيير منتجه همان جدول مراحل است، ولي اگر منتجه به همان صورت کلي گفته 

نام جدول مراحل نيازمنديم که تناسبات تغييري ترکيبات را بيان کرده  شده باشد ما به جدول ديگري به

 باشد و همچنين به جدول ترکيب که بيان کند اين منتجه از چه اجزائي تشكيل شده است.

برادر سيف: در اينجا گفته ميشد که گاهي جدول جهت )و اوصاف جهتي( بگونه اي مشخص است که بعد 

متناسبي را پيدا کنيم که آنها را ترکيب کنيم تا به اين مراتب برسيم يعني وقتي وقتي ميخواهيم ترکيبات 

که ميخواهيم نمودها و مصاديق اين اوصاف را پيدا کنيم روشن است که براي رسيدن به آن وطي اين فاصله 

يت و نياز به ترسيم يك جدول و کارکردن براساس آن نيست بلكه پيدا است که براساس شناختي که از عين

اشياء داريم مي دانيم که اگر با اين اشياء اينطور کنيم اينطور ميشود که اينجا گفته ميشد اين بديهي بودن 

نه به معني عدم ضرورت جدول است بلكه به معني آنست که ما جدول آن را داريم منتهي بدليل بداهت آن 

ست بدانيم که چه ترکيباتي الزم است و بعد نيزا به ترسيمش نبوده بلكه ما عيناً همين مراحلي را که الزم ا

هم اجزائي الزم است و بايد به چه نسبتي ترکيب شوند تا به اين نتايجي که در جدول جهت به آن اشاره شد 

برسيم به اين مطالب نيازمنديم و بداهت آن دليل بر عدم نيازمندي در نفس امر نيست ولي حال اينكه 

دومي است که بداهتش مشكل به نظر ميرسد ولي باز هم گفته ميشد  بديهي است يا بديهي نيست موضوع

که تكيه بديهي به معني اينكه روشن باشد حتي اگر ما اين سه جدول را رسم کنيم و اين مراحل را طي 

کنيم در يك رتبه اي حتماً بايد تكيه بر بداهت و روشني موضوع در عينيت بنمائيم يعني هر جدولي که 

آن عينيت را بشناسيم يك جائي بايد با ادراکات ما از عينيت متحد شود و آنجا اين مسئله  بخواهيم بوسيلة

متوقف ميشود يعني ما نميتوانيم تا آخر مرتبا شناسائي کنيم حال اينكه بعد از چند مرحله متوقف ميشود 

 اين موضوع بوسيله کار برنامه ريز مشخص ميشود.
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بودن جدول جهت، که از وحي بدست بيايد و رشد موضوع را بنحو کلي  برادر معلمي: گفته ميشود که با تمام

و نتيجه فرموده باشند اگر از مطلب براي همه مردم روشن باشد و بديهي باشد که اين منتجه و مراتب آن از 

چه ترکيباتي ميتواند بدست آيد و وقتي ميخواهيم از اين منتجه به منتجه بعدي برسيم، اگر اين مطلب 

باشد به معني آنست که مدل بديهي است نه اينكه فرمول ندارد بلكه فرمول دارد و فرمولش بديهي بديهي 

است که آنوقت مدلسازيي را که االن مي کنيم از موضوعيت مي افتد زيرا که براي همه بديهي است که وقتي 

چه چيزهائي را در درون  جامعه بخواهد به اين ترتيب دراين جهت رشد کند چه کارهائي را بايد انجام دهد و

خود تغيير دهد تا از اين وضعيت به وضعيت ديگر برود پس يعني مدل الزم نداريم و تغيير و ترکيبش از 

همين نتيجه ها بطور بديهي براي همه بدست مي آيد و برنامه ريزي به اين معنا، امري تخصصي نيست اما 

باشد که همه ندانند که قابل بحث است و بعضي ها  اگر برنامه ريزي امري تخصصي باشد که فرمولي داشته

آنرا ياد مي گيرند و بعضي نه، و دنبال همان فرمول هستيم که دوباره همان مدل ميشود و باز اگر بگوئيم ريز 

شدن و روشن شدن مراتب منتجه، در اين مورد کمك ميكند ميگوئيم خير ريز شدن مراتب منتجه به اين 

نتجه يا اجزاء آن چيست کمكي نمي کند فرضاً اگر بگوئيم در جدول جهت هست مطلب که مراتب داخلي م

که از يك بايد به دو برويم و سپس برسد، يعني براي رفتن از يك به دو بايد بدانيم ترکيبات چگونه بايد 

گفت از  باشدتا در مرتبه يك باشيم و ترکيبات بايد چگونه باشد تا در مرتبه دو باشيم براي اين کار نميتوان

يك به يك دهم بايد رفت و بعد از آن به يك و دو دهم تا اينكه به دو برسيم، اين ريز شدن اين مسئله را که 

ترکيبات دروني چيست براي ما حل نمي کند و همچنين اين ريز شدن اينكه مراحل تغيير و اجزاء تغيير چه 

ترکيب و مراحل که براي حرکت جامعه پس با ريز شدن منتجه جدول  چيزهائي باشد را بدست نمي دهد،

الزم است بدست نمي آيد و ما بي نياز از آن دو جدول نمي شويم البته يك صحبتي هست که مادر برنامه 

ريزي به يك جائي ميرسيم که از آن قسمت به بعد ترکيبات و تغييرات حداقل براي مجري روشن است يعني 

گر در آخر کار به اين برسيم که بايد اين شيي را برداشت و آنجا تا آخر برنامه را نميشود ريز کرد، مثال ا

گذاشت، ديگر سئوال نميشود که مراتب اين کار ترکيبات اين را هم روشن کنيد، اگر اين بخواهد مرتبا در 
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خودش تكرار شود برنامه ريزي را از بعد ديگري محال ميكند يعني هميشه برنامه ريزي اعمال و ترکيبات و 

و منتجه هائي ميرسد که براي مجري روشن است که اين تغيير خاص به چه نحو انجام ميشود يا اين مراحل 

ترکيب خاص به چه نحو انجام ميشود و وقتي که به چنين مطلبي رسيد پائينتر از آن مدل الزم ندارد يا 

ت مربوط به بعبارت دگر مدل آن بديهي شده است )حداقل در نزد مجريان آن( آن قسمتي که مشكل اس

قسمتي است که روشن نيست که نحوه تغيير با ترکيب به چه صورت است يعني وقتي که ميگوئيم اين شيي 

بايد به آن شيي تبديل شود آن قسمتي در برنامه ريزي مي آيد که معلوم نيست چگونه بايد اين کار را انجام 

باشد و چه چيزهايي بايد ترکيب شود تا اين گيرد و در اين تغيير بايد چه چيز ثابت باشد و چه چيز متغير 

وضعيت بوجود آيد اين قسمت مطلب در مدل مي آيد و آن قسمت بديهي آن که حداقل براي مجريان 

 بديهي است نيازي به مدل و برنامه ريزي ندارد.

 سئوال بعدي اينست که چرا فرمول درون و بيرون و ربط بر فرمول زمان و مكان و جهت مقدم نيست در

جلسه قبل که در تفاوت چند فرمول صحبت ميشد و اينگونه مطرح ميشد که غرض سئوال کننده اين نبود 

که در برنامه ريزي احتياجي به درون و بيرون و ربط نداريم، ولي اشكال اين بود که کدام تقسيم بندي ها 

مل قرار داديم بعد از اينكه شامل قرار ميگيرد، ما هم در تقسيم بندي خودمان که جهت، زمان و مكان را شا

بحث کرديم و جدولها شكل گرفت سراغ اين مسئله رفتيم که تا حاال اينها کيفيت بود و کميت از نظر فلسفي 

چه معنائي دارد و اين تناسبات چگونه است و يك فرمول کم و کيف را در جدول وارد کرديم که شايد 

مراحل و جهت مي   کمي فرمول چهارم پس از بحث وضعيت،بتوانيم بگوئيم آن فرمول، يعني فرمول تناسبات 

به اين عنوان که نقش شرايط يا   باشد و باز بحث درون و بيرون و ربط را هم در برنامه ريزي مان مي آوريم،

موضوعات ديگر که در کنار اين موضوع برنامه ريزي قرار مي گيرند و با اين موضوع در حال تاثير و تاثر 

آن کارها به معني تقسيم کردن به درون و بيرون و ربط بود حال سئوالي که   موضوع چيست،هستند در اين 

مطرح ميشود اينست که چرا ما اين کار را انجام بدهيم چرا اول نيائيم يك فرمول ديگري را اصل قرار دهيم 

د مابين اينكه که تقريبا شايد روشن باشد که کم و کيف را نميشود موضوع شامل قرار داد صحبت مي مان
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جهت و زمان و مكان شاملترين موضوع قرار گيرد و بقيه در درون آن قرار گيرند يا درون و بيرون و ربط 

شامل باشد، اين بحث هم قبال در دور قبلي يك بار تكرار شده است در مورد فرمول درون و بيرون و ربط 

که در درون يك موضوع شاملتري باشد  گفته ميشد که وقتي درون و بيرون و ربط موضوعيت پيدا ميكند

يعني اگر درون و بيرون و ربط روي هم محدود به يك موضوع شاملتري نباشند اين صحبت هائي که در مورد 

درون و بيرون و ربط مي کرديم صادق نيست، آن وقتها مثالي مي زديم و مي گفتيم اگر در يك قوطي 

زريق کنيم يا هواي داخل آنها را تخليه کنيم بعد مي بينيم وقتي به بادکنك قرار بدهند و بتوانيم به آنها هوا ت

يكي از آنها هوا بدميم تعين جديدي پيدا مي کند، به همين ترتيب اگر در محفظه اي که اين را قرار داده ايم 

ايجاد خالء کنيم باز هم بادکنك باز ميشود و شكل آن عوض ميشود و يا برعكس اگر در آن محفظه بدميم 

ادکنك جمع ميشود، يعني درون و بيرون هر دو در اينكه تعيين اين موضوع چه باشد اثر مي گذارند بعد ب

ميگوئيم آيا گر آن جعبه، جعبة محدودي نباشد اين آزمايش ما موضوعيت پيدا ميكند، مثالً اگر آن محفظه 

کنيم دليل ندارد که آثار آن به  محدود نباشد هر چه ما بخواهيم خالء ايجاد کنيم نميتوانيم و اگر هم ايجاد

آن شيي )بادکنك( برسد مگر اينكه در يك محدودة محدودي باشد که وقتي چيزي را عوض مي کنيم 

چيزهاي ديگر مجبور شوند تغيير کنند تا متناسب با شكل جديد اين متغير تناسب جديد برقرار کنند و اين 

اشد و اين موضوعات را محدود کند، که آنوقت ها مي دال بر آن است که شيي شاملتري بايد وجود داشته ب

گفتيم اين درون و بيرون و ربط يك منتجه اي دارد که آن منتجه اي دارد که آن منتجه موضوع شامل است 

نه اينكه درون است و بيرون، و منتجه اش ربط است در اين مثالي که ميزنيم مثالً در درون بادکنك مي 

جاد مي کنيم يك شكل خاصي پيدا ميكند پس ربط يعني اين پوسته اي بادکنك دهيم يا در درونش خأل اي

پيدا ميكند با شكلي که بادکنك پيدا ميكند، پس بگوئيم درون و بيرون و ربط امر چهارمي ندارد در حالي که 

ه در تقسيم بنديها هميشه يك چيزي را به سه چيز تقسيم ميكنيم ولي اينجا يك چيز به دو چيز تقسيم شد

حال ميگوئيم نه، درون و بيرون و ربط، داريم در اين مجموعه اي که منتجه اش فرضاً بطور نسبي ثابت است، 

حاال اين صحبت را مطرح مي کنيم که در بحث درون و بيرون و ربط، آن موضوعي که تابع اختيار ما قرار مي 
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ا بخواهيم بعنوان درون بگيريم، و گيرد و ميخواهيم در موردش برنامه ريزي کنيم چيست اگر آن موضوع ر

بگوئيم ما بر بيرون قدرت اثر گذاري نداريم، مگر از طريق اين درون که آثار آن به بيرون کشيده شود بنابراين 

آن چيزي که بايد موضوع برنامه ريزي قرار دهيم همين چيزي است که اسمش را درون گذاشتيد و چون آن 

د، ما بايد به همين ترتيب عمل کنيم و بگوئيم موضوعي که ما در موردش بيرون تابع اختيار ما واقع نميشو

تصميم گيري مي کنيم و خودمان را ولي آن و متكفل آن ميدانيمف براي ترکيبات و تغييرات آن موضوع 

طراحي مي کنيم، مطلوبمان را در مورد آن موضوع تعريف مي کنيم، و بعد وقتي که آن مطلوب را خواستيم 

کنيم ببينيم بيرون اين موضوع يعني چيزهائي که تحت اختيار ما نيست چه آثاري براي تغيير شكل نگاه مي 

اين موضوع وارد ميكند و بد اينها مؤيد يا مزاحم برنامه ما هستند پس ما کارهايمان را طوري طراحي ميكنيم 

يم موضوع برنامه ريزي ما که منتجه اش اين امري که ما ميخواهيم بشود، مثالً در بحث اجتماع اگر بگوئ

کشور ايران است، و ميخواهيم مثالً ايران از لحاظ روحي يا نظامي يا... از اين وضعيت به وضعيت برود پس 

بايد ببينيم ساير موضوعاتي که در جهان هستند و و ما خودمان را متكفل امر آنها نمي دانيم آنها ميخواهند 

تغييري که ميخواستيم در جامعه بوجود آوريم هماهنگ هستند يا چه کار انجام دهند بعد ببينيم با اين 

مزاحم هستند لذا فعل و انفعاالت خودمان را طوري انجام دهيم که منتجه اش امري شود که ما ميخواهيم 

اگر کسي اينجا بگويد ما ميخواهيم در لبنان هم اثر داشته باشيم و ميخواهيم آنجا هم يك شكل خاصي باشد 

ستان شكل خاصي باشد ميگوئيم پس شما موضوعي که خودتان را متكفل آن مي دانيد بزرگتر و در افعان

کرده ايد و خواسته ايد و ايده ال خودتان را بزرگتر کرده ايد، پس شما متكفل ايران نيستيد متكفل ايران و 

واج دهيم و کفر را پاکستان و ... حتي کل جهان مثالً ما متكفل اين هستيم که خداپرستي را در کل جهان ر

از جهان بر کنيم پس موضوع برنامه ريزي شما ايران نيست بله کل جهان است آنوقت طبق فرمول درون و 

بيرون و ربط کل جهان هم يك دروني دارد و يك بيروني دارد و يك ربطي دارد، اگر طبق بحث درون و 

موضوعي را که درست کرديد باز ميتوان بيرون ربط صحبت کنيد از اين مطلب نميتوانيد فرار کنيد که هر 

گفت آن موضوع بيروني دارد و ربطي دارد آيا شما بيرونش را هم ميخواهيد بيرون خاصي قرار دهيد پس 
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موضوع برنامه اتان شاملتر است که در اينجا درون و بيرون و ربط شما جزئي از آن هستند تا اينكه برسيد به 

يرونش چيست کاري ندارم يا اصالً تحت اختيار من نيست ميگوئيم پس يك جائي که بگوئيد من به اينكه ب

همين قسمتي که تحت اختيار شماست ايده آل شما هم در مورد همين موضوع است نه بيرونش بعد شما 

بايداين ايده آل را در مرتبه هاي زماني ترکيبي و روي يك جهت خاصي که مورد نظرتان است تعريف کنيد 

نش چه تغييراتي صورت مي گيرد سپس کار خودمان را با آن طوري متناسب کنيد که منتجه بعد ببينيد بيرو

اش امر مطلوب شما بشود از اين مطلب نتيجه مي گيريم که فرمول زمان و مكان و جهت در امر برنامه 

ربط ريزي، که مشخصات موضوعي که ما خود را متكفل آن مي دانيم معين ميكند شامل بر درون و بيرون و 

ميشود چون اگر درون و بيرون و ربط را شامل بگيريم هميشه به اين مطلب برخورد مي کنيم که يا بيرونش 

را هم بيرون خاصي ميخواهيم يا بيرون خاصي نميخواهيم اگر بيرون خاصي ميخواهيم، پس موضوع برنامه 

اين مورد شما برنامه ريزي ريزي ها همان موضوع شامل است اگر موضوع خاصي نميخواهيم ميگوئيم پس در 

 نداريد بلكه برنامه ريزي براي درونش داريد.

برادر اميري: شايد نتوانيد درون و بيرون و ربط را به عنوان فرمول شناسي عنوان کنيم يعني گاهي ميخواهيم 

موضوعي را بشناسيم در تقسيم به درون و ربطي مشخص نيست که موضوع ما چيست يعني اين تقسيم را 

توانيم در مورد يك موضوع خاص عنوان کنيم يعني در مورد جامعه، ما بايد يك دروني براي جامعه نمي

تعريف کنيم و يك بيروني و يك ربطي، در عين حفظ خود موضوع جامعه که االن ميفرمائيد موضوع ميشود 

يكي باشد و از  کل دنيا، پس بايد بگوئيم درون جامعه چيست در حالي که موضوع جامعه باشد، يعني مقسم

جامعه به کل دنيا نرويم، اگر از اين زاويه نگاه کنيم درون و بيرون و ربط بعنوان فرمول تقسيم اصوالً نسبت 

به موضوع شناسي موضوعيت نمي يابد، فقط اين درست که ميگوئيد بين موضوعات همه را نمي خواهيم 

ميخواهيم بشناسيم، به اين غيريت ميگوئيم  بشناسيم، بلكه اين موضوع خاص را که غير از بقيه هم هست،

درون، خوب در اينجا فرمول شناسائي غير از زمان و مكان وجهت چيز ديگري نيست پس بنابراين اگر از اين 

حيث نگاه کنيم ميتوانيم مسئله را حل کنيم، دوم اينكه بگوئيم حاال هر موضوعي را که انتخاب کنيم فرمول 



 ····························································································  273 

مكان و جهت است، يعني در بحثي که در اصالت تعيين داشتيم ميگفتيم اصالت  شناسايي آن غير از زمان و

با شيي يا اصالت با شرايط نيست اصالت با ربط است من بنظرم مي آيد اين به معني اين است که اصالت با 

درون نيست، اصالت با بيرون نيست اصالت با ربط است، در اينجا درون و بيرون اصل نيستند بلكه چيز 

يگري به نام ربط جايش را مي گيرد نه اينكه دوباره سه تايش موضوعيت پيدا کند که بگوئيم هر سه اصل د

است، خير، اگر گفتيم ربط اصل است آندو را هم مي پوشاند و يك مفهوم سومي را به ما ميدهد که اين 

گفتيم نفس توصيف ما از مفهوم سوم با سه عامل شناخته ميشود به نام زمان و مكان و جهت که اگر اينرا 

اينجا مسئله شرايط را هم مي آورد يعني اگر بگوئيم جهت جامعه پرستش است پرستش تا حاق درون و 

بيرون و همه را مي پوشاند ديگر اينجا الزم نيست که بيائيم يك تقسيم بكنيم که درون را بشناسيم. بله ولي 

در سر جاي خودش براي اثبات اين مطلب الزم است درون و بيرون و ربط بعنوان يك اصل مقدماتي فلسفي 

 مثل بحث تغاير و بحث تغيير، که آنها را تمام مي کرديم تا ميرسيديم به اين بحث ها.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: بيان شما را تكميل مي کنم، همانطور که گفتيم اگر اهداف از هم بريده 

اً گفتيم اگر زمان بريده بريده باشد اصالت شيي ميشود اگر بريده باشند ميشود هدف اصالت شيي يا فرض

گفتيم درون يك امر جداگانه اين ميشود اصالت ذات و اصالت شيي بيرون هم يك امر است آنهم اصالت 

شرايط ميشود يا به يك معنا اصالت وجود، ربط هم يك امري است که از حاق اين به حاق آن است آنوقت 

ولية جديدي تعريف مي کنيد و ميگوئيد ربط در تعيين اصل است؟ يا اينكه ربط را ربط را براساس يك حد ا

بعنوان يك امري در کنار آن دو امر تعريف مي کنيد در زمان هم مي گفتيم مبدأ مقصد و ربط بين آن در 

خت اال آنجا هم مي گفتيد اين درست نيست زيرا نميتوان مبدأ را شناخت اال به قصد و مقصد را نميتوان شنا

به مبدأ، ربط آنرا هم طبيعتاً به تنهايي نميتوان شناخت اگر کسي مي گفت ميتوان ما مي گفتيم اين بايد يا 

قائل به اصالت ذات، تا بگويد يك چيز را به تنهائي ميتوان شناخت يعني هر چيز به تنهائي خودش يك 

مقصد را هم ميتوان همينطور از بقيه  خواص ذاتي براساس اصالت شيي مستقالً داراست غير از بقيه اشياء

شناخت مثالً ميگويند مقصد را نميتوان شناخت زيرا مقصد مقصد چيست يك بيان ديگر را هم ميتوان اشاره 
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کرد، و آن اينكه بگوئيم شما گفتيد در امر زمان آن مستقر است يعني در آن تدريج وجود دارد و اگر تدريج را 

ده ايد اگر بخواهيد بگوئيد در آن تدريج وجود دارد امر زماني است آنوقت از آن ببريد زمان را بحث نكر

ميتوانيد همين امر زماني را ولو انتزاعي حساب کنيد يك انتزاع متناسب با مكانيزم تدريج حساب کنيد که در 

دهد انتزاع متناسب با تدريج ميتوان گفت سال چهار فصل دارد و بگوئيد منتجه که موضوع ما را نشان مي

ميشود آنرا بزرگ بگيريم و يا کوچك بگيريم، اگر آنرا بزرگ گرفتيم، مثالً دنيا يك جور است، جامعه يك طور 

است و جامعه ايران يك طور ديگر است منتجه را در نظر مي گيريد و بعد اشياء نشاندهنده منتجه زير آن 

ن منتجه هست اين عين همان تقطيعي را قرار مي گيرد، مثالً مي گوئيد اموري تحت اختيار ما نسبت به اي

که درامر تدريج مي فرموديد همان تقطيع را بنحوة فلسفي و بگونة ديگري ميتوانيد انجام دهيد و بگوئيد 

موضوع را اين دايره قرار دادم و براي آن يك خصوصياتي و قوائمي براي آن قرار دادم اگر اينطور باشد حتماً 

بيرون مقدم ميشود به اين تعريف که وقتي که شما موضوعتتان را در نظر مي بحث زمان و مكان بر درون و 

گيريد مقدمات موضوع هم بايد صادق بر درون باشد هم بيرون واال موضوعتتان را عوض کرده ايد مثالً 

ميگوئيد موضوع را جامعه قرار داده ام مي گويم مقومات و ارکان چيزي که به آن جامعه مي گوئيد چيست 

ميگوئيد جامعه در فرهنگ، اقتصاد، سياست تشكيل مي يابد و بعد در امر زماني ميگوئيد سرعت تبديل  مثالً

اينها چگونه است مي گويم تا به چه جهتي بخواهيد برويد مثالً اگر جهت کفر را بخواهيد برويد، اقتصاد را باال 

شتاب چيزهاي ديگر کنيد جهت گيري بگذاريد يعني هر گاه سرعت اقتصاد را شتاب بدهيد و آنرا حاکم بر 

ان جامعه الحادي ميشود و مثالً هر گاه سرعت آن مادون و اخر باشد ميشود جامعه اسالمي، يك تقريب ديگر 

هم هست و آن اينكه نخير اين اشياء و ارکاني که ميگوئيد خودشان يك اختالف سرعت هايي با هم مستقل 

عت ها در چه جهتي جلو بروند يعني ... مثالً سياست هميشه سه برابر از شما با هم دارند ميتوانيد بگوئيد سر

است؟ مي پرسند در جامعه اسالمي يا الحادي؟ مي گوئيد هم در جامعه اسالمي و هم الحادي. سرعت 

فرهنگ را هم در برابر سياست مي دانيد و آنرا هم جاري در جامعه اسالمي و الحادي مي دانيد، فرضاً سرعت 

هم براي همه جوامع يك ذك مي کنيد. مي گوئيم بنابراين يك تناسبات سرعت و يك مقومات  اقتصاد را
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اصلي در ترکيب داريد، حال بايد جهت خود را نيز مشخص کنيد تا به سمت اسالمي حرکت کنيد. زيرا 

کيفيتهاي خاصي مورد نظر شماست و هر کيفيتي مطلوب شما نيست، مراتبي از يك سير خاص را مي 

يد در متن زمان و در متن ارکان خود بياورند، به همين جهت مراتب جهتي را نيز ذکر مي کنيد، پس از خواه

اينكه منتجه خود را با اوصاف، جهت، زمان و مكان مالحظه کرديد، نوبت به اين مي رسد که آنرا در مورد 

مع است که در جهان موجود جامعه خاصي مثل جامعه ايران بكار ببريد، که جامعه ايران يكي از صدها جوا

است. اما آيا شما مديريت همه جوامع را به عهده داريد و آيا شما واليت همه را به عهده داريد و همه امم 

تحت پرچم شما کار مي کنند؟ اگر فعالً چنين نيست پس بايد رفتار کفار را همچون رفتار حيوان ها در نظر 

تحليل کنيد و رفتار مناسب را در مقابل آنها انجام دهيد. بنابراين هم بياوريد و با دستگاه خود رفتار آنها را 

رفتار حيوان و هم رفتار انسان داراي جهت، زمان و مكان مي باشد، حال در برنامه خود براي درگيري اينها با 

رتباً يكديگر براي حاصل شدن قدم اول منتجه در مرحله، به نحوي عمل کنيد که او را الاقل نسبت به خود م

به انفعال بيندازيد. الاقل نسبت به نسبت تاثيري که مي خواسته ايد در جامعه بشري داشته باشيد، در 

اينصورت است که برنامه شما موفق است و در غير آن صورت  موفق نيست. انفعال انداختن به معني آن است 

ت را خنثي نمائيد و حتي شما بر که اثر کارهاي کفار را که مانع رسيدن شما به اهداف مورد نظرتان اس

کارهاي آنها اثر بگذاريد تا منتجه شما حاصل شود. آنگاه اصوالً اگر امر شما، امر تصرفي و زماندار باشد که 

موضوعاً موضوعش از امور متغيير و از ممكنات است و در مقدمات شناسايي همين مطلب نيستند، در 

کنيد. وقتي مي خواهيد تصرف کنيد، تصرف براي سرپرستي آنصورت چگونه مي توانيد زمان از آن حذف 

تغيير است در اينصورت تغيير اصل موضوع و متن موضوع کار شماست، نمي توانيد تغيير دهيد ولي تغيير 

موضوع کالم شما نباشد، تغيير موضوع فعل شما است گاهي يك فيلسوف مي گويد من ميخواهم تغيير را از 

مي پرسم مكانيزم تغيير را بررسي مي کني يا اصل تغيير را؟ ممكن است بگويد نظر فلسفي شناسايي کنم 

اصل تغيير را مجرد از چگونگي آن بحث مي کنيم، بحث از چگونگي تغيير مربوط به علوم برنامه ريزي است 

و ما درباره اصل ماهيت تغيير مي خواهيم صحبت کنيم، مي گوئيم در اينصورت بحث ماهيت تغيير از بحث 
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چگونگي تغيير جداست، يك وقت از چرايي اصل تغيير صحبت مي شود که مثالً بگوئيم چرا خداوند عالم 

تغيير را در عالم خلق کرد، کاري هم به ماهيت آن ندارم، اصل وجود تغيير براي چيست؟ اينها بحثهاي 

است. بله ممكن مختلفي است. بايد موضوع کالم معلوم باشد که چيست و براي تمام کردن چه موضوعي 

است کسي بگويد که بله تصرف بدون شناخت مكانيزم تغيير و مكانيزم تغيير بدون شناسايي چرايي تغيير 

مي گوئيم بسيار خوب شما مي خواهيد از الفباي فلسفي خاصي آغاز کنيد تا به قواعدي   واقع نمي شود،

قلم داشتن براي نوشتن است. قلم برسيد که مي خواهيد تصرف نمائيد، قواعد داشتن براي تصرف مثل 

درست کردن يك کار است، نوشتن هم يك کار ديگر است، ممكن است کسي قلم درست کردن را خوب بلد 

باشد لكن سواد نوشتن نداشته باشد، حتي ممكن است کسي قلم ني را براي نوشتن خوب بتراشد لكن 

ي قلم درست کردن و تراشيدن و نوشتن همه بكارگرفتن آن و نوشتن را بلد نباشد، گاهي هم مي گوئيد کس

را بلد است، بسيار خوب اين مثل اين است که بحثهاي انكار ناپذيري تغاير و تغيير و سنجش و هماهنگي را 

تا آخر کرده باشيم تا به مطالبي که االن مشغول آن هستيم برسيم. به يك معني کار فعلي را نمي توان انكار 

ساس آن حرکت کرديم تا بدينجا رسيديم انكار ناپذير است، در چنين شكلي البته کرد زيرا مقدماتي که برا

 آن اصل اولي در واقع در اينجا هم آمده است.

برادر اميري: پس همانطور که فرموديد از زاويه اي که خود موضوع تصرف بزرگ شود نمي توان سئوال را 

آن اينكه در يك جايي به هر حال در مدل و فرمول مطرح کرد. لكن شايد سئوال به نحو ديگري باقي باشد و 

 شناسايي لحاظ اثر شرايط را ضروري مي داني.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين به معني آن است که مدل را براي برنامه ريزي بكار گرفته ايد. بحث 

م تغيير را بدست مي اوريم در مدل و برنامه ريزي به هر حال فرقي با هم دارند، گاهي قواعد حاکم بر مكانيز

 که البته کارايي خاصي هم در جهت برنامه ريزي دارد لكن.
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برادر اميري: آيا خود اينكه مي گوئيم بايد اثر شرايط را براي برنامه ريزي بكار گيريم دال بر اين نيست که 

از آنكه فرمول جهت فرمول زمان، مكان و جهت براي در بر گرفتن اثر بيرون و غير کافي نيست؟ و لذا قبل 

 بزمان و مكان و جهت را بكار بگيريم بايد درون، بيرون و ربط نموده باشيم؟

حجت االسالم و المسلمين حسيني: يا برعكس؟ بالعكس آن اين است که بگوئيم ما يك قواعد دعا مي داريم 

يك اصول عامي که هم حاکم بر درون و هم حاکم بر بيرون يك موضوع اخذ است. در درون خود موضوع 

وجود دارد، مثال هم زديم که مثالً وقتي مي گوئيد تصرف در جامعه و سرپرستي آن جامعه موضوعما است. 

مي پرسيم در اينصورت اصل تعريف شما از جامعه چيست؟ جامعه چه مقومهايي دارد؟ مي گوئيد فرهنگ، 

انيد و خاص اين جامعه نمي دانيد اين سياست و اقتصاد و اينرا مربوط به همه جوامع در سراسر تاريخ مي د

سه را مقوم اصل موضوع جامعه مي دانيد و اگر بخواهيم باالي سر موضوع بنويسيم جامعه درونيف در 

آنصورت صحيح نيست که بگوئيم اين سه هم مقوم جامعه دروني هستند و هم مقوم جامعه بيروني هستند و 

درون، بيرون ربط را سه بار تكرار نمائيم نفس تكرار اين  هم مقوم ارتباط ايندو هستند، علي فرض اينكه

معلوم مي کند که اين شامل بوده که مي تواند در هر سه تكرار گردد. فرضاً اگر مي گفتيم مقوم جامعه 

دروني تنها سياست است، مقوم جامعه بيروني هم فقط فرهنگ و مقوم جامعه ارتباطي هم فقط اقتصاد است، 

 ود که بگوئيم موضوع برنامه ما با موضوعات ذيل آن مختلف است.در انصورت صحيح ب

 برادر اميري: يعني االن تعريف شما نسبت به درون و بيرون و ربط جامعه چيست؟

حجت االسالم و المسلمين حسيني: اول سئوال مي کنيم جامعه چيست که درون، بيرون و ربط داشته باشد؟ 

ان با وحدت ترکيبي و .. است. اگر خواستيد براي آن درون و بيرون مي گوئيد جامعه مثالً يك مجموعه انس

ذکر کنيد، موضوع را بزرگتر فرموده ايد زيرا تعريف شما ديگر راجع به اين موضوع نيست مثالً مي گوئيد، 

ي امور طبيعي داريم، امكانات مادي داريم و ... چيزهايي را ذکر مي کنيد که جزء تعريف جامعه نباشد، مثالً م

گوئيد منظومه شمسي داريم، جاذبه داريم و ... بنابراين اگر بگوئيد منظومه شمسي کره زمينف جاذبه و 

جامعه، بعد هم صحيح است که بگوئيد آيا قبول نداريد که اگر هر يك از اينها نباشند جامعه وجود نخواهد 
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نظومه شمسي قرار مي دهيد، داشت؟! پس بنابراين جامعه را در کنار يك مجموعه و شرايط طبيعي مثل م

مي گويم با وجود اين، اين سه روي هم اجزاء عنون جامعه نيستند. )ج: اثر که در جامعه دارند( بله اثر دارند 

لكن اجزاء موضوع جامعه نيستند، مثل اينكه در بحث زمان هم زمان ها و مراحل گذشته و آينده موضوع 

ان را شامل مي شود داخل در موضوع برنامه خود نمائيد، حال خود را که به هر حال امتداد محدودي از زم

کسي بگويد اما مراحل بعدي يا مراحلي که قبل از اين بوده در موضوع شما اثر نداشته است؟! مي گوئيم بنا 

نبود که راجع به غير اين موضوع صحبت کنيم مي گوئيد انتزاع کرديد، جدا کرديد، مي گوئيم انتزاع متناسب 

مه ريزي کرديم. آن را هم که مي گوئيد نه بريده از قبل خود و نه بريده از بعد خود مي باشد در عين با برنا

حاليكه تدريج هم دارد، عنواني است سابق بر يك حداقل زماني که مورد لحاظ شما است، اين هم درست 

ي شامل بر اين قسمتها مي مثل آنجا که آن را  عنواني صادق بر حداقل زماني مي دانيد، جامعه را هم عنوان

دانيد، به عبارت ديگر اگر يك نظام براي فاعليت قائل باشيد و فاعليت هم ترکيبي باشد، يك محدوده اي ولو 

يك استكاني تحت تصرف شما باشد، حال اينكه مي گوئيد يا استكان يا يك زير سيگاري تحت تصرف شما 

ليتهاي باالتر نباشد، اين هم نخواهد بود، درست است که است و فاعليت شما هم ترکيبي است، و تا آثار فاع

شما هم جزء آن نظام فاعلي داريد عمل کنيد، ولي فعالً نسبت تاثير خود را در اين مجموعه است که بايد 

مالحظه کنيد، يعني صحيح است که بيائيم عوامل خارج از آن مجموعه را ثابت فرض کنيم، اگر تغييراتي 

بدالئلي آن را مشاهده کنيد، خوب آنها را هم ببينيد، ولي صحيح است که آنها را ثابت  دارد که مي توانيد

فرض کنيد واال کاري نمي توانيد بكنيد، مثالً همينجا پشت اين ميز که نشسته ايم آيا واقعاً احتمال زلزله اي 

بيرون رويم آيا احتمال آنكه  که موجب شود  اطاق بر سر ما فرود آيد وجود ندارد اگر براي فرار از آسيب زلزله

آنجا هم زمين دهان باز کند و ما را ببلعد نيست؟ جاي ديگر هم برويد خطر ديگري است، بدينترتيب که نمي 

توان کاري کرد، شما مجبور هستيد تاثيرات بخشي که خارج از موضوع فعلي است را لحاظ نكنيد، مگر 

 بت برنامه خاصي که داريد.تاثيراتي تحت ثابت و متوالي باشد، آنهم به نس
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ولي بعد از اين جامعه را هم موضوع کار خود مي دانيد و هم موضوع کار ولي کفر، هم او و هم شما مي 

 خواهيد در جامعه تصرف نمائيد.

برادر اميري: عرض من همين است که بنابراين در اينجا ديگر بحث از درون و بيرون و ربط موضوع ندارد. 

ر چه من تحت عنوان زمان، مكان و جهت براي جامعه مي گويم اموري را شامل مي شود شما مي فرمائيد ه

 که تحت عنوان جامع است و ديگر بحث از درون بيرون و ربط موضوعيت پيدا نمي کند.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: به يك معنا زمان مكان جهت در مقام عمل امري شامل بر همه اينها 

رموديد جهت خلقت، مراحل خلقت و ترکيبات خلقت، آيا چيز ديگري خارج از اين باقي مي است. مثالً اگر ف

ماند؟ حتي ادراکات فلسفي هم در اين جا مي گيرد. اگر گفتيد، تقسيمات موضوع ما شاملترين تقسيمات 

ربط بدانيد؟  نسبت به عالم امكان است، آيا نمي توانيد اين را مرتبه واضح شده بحث درون، بيرون يا دوئيت و

و آنها را يكي از بحثهاي مقدماتي فلسفي خود بدانيد. البته مي توانيد هم بگوئيد موقع بكارگيري همين 

فرمول در داخل خود همين مي توانيم از آن عناصر فلسفي استفاده کنيم لكن ادعاي شموليت آنرا بر عمل و 

چه عمل يك کودك باشد يا يك ولي بزرگ تصرف که امري زماني است را به سادگي نمي توانيد بكنيد، 

اجتماعي يا حتي واليت و ربوبيت حضرت حق، در آنجا هم مي گوئيد عالم براي دارد، و طبيعتاً تدريج خود 

ارکاني وجود دارد که سرعت تبديل آنها با سرعت تبديل اشياء ديگر فرق دارد. عالم يك ترکيبات و قوائمي 

و ترکيباتي نداشته باشد. اين تقسيم براي مقام عمل و تصرف شمولش از  دارد، عالم هم نمي تواند قوائمي

 همه تقسيمات ديگر بيشتر است.

برادر پيروزمند: بسم ا... الرحمن الرحيم برادران سه صبحت داشتند، آقاي معلمي مي پذيرفتند که فرمول 

اشتند وي گفتند اگر آنرا مقدم درون و بيرون فرمول تقسيم باشد لكن مقدم بودن آن بر فرمول ديگر اشكال د

قرار دهيم در نتيجه بايد بيرون خاصي را در نظر بگيريم و آن هم جزء موضوع برنامه ريزي ما قرار بگيرد در 

حاليكه ما نمي خواهيم چنين عملي کنيم. صحبت آقاي اميري بر يك معناي ديگري است و آن اينكه اصوالً 

، ما از آن به عنوان يك بحث مقدماتي براي نفي اصالت شيي و فرمول درون و بيرون فرمول تقسيم نيست
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شرايط استفاده کرديم و متناسب با آن اسمي ا ز درون و بيرون آمده است و فرمول تقسيم بندي نيست، 

صحبت حاج آقاي نيز دو قسمت داشت، يك قسمت آن تائيد صحبت آقاي اميري بود که آن يك بحث 

ا فرمول جهت و زمان و مكان شده است، و قسمت ديگر سخن شما در تبيين مقدماتي بود و نتيجه آن بحثه

شموليت فرمول جهت، زمان و مكان بر فرمول درون، بيرون ربط بود و دليل آن جاري بودن فرمول جهت 

زمان و مكان بر دو بخش درون و بيرون بوده اکنون صحبت خود را با يك اضافاتي عرض مي کنيم و دوباره 

ي که اشاره شد باز مي گرديم. البته برادران ضمن صحبت خود به مطالب ديگري هم اشاره به صحبتهاي

داشتند مانند اينكه ما مجبوريم به زمان توجه کنيم، يا تصرف کردن الزم است و ... اين صحبتها را ما نيز 

 قبول داريم اگر صحبت ما با اين مطالب منافات داشت خوب صرف ديگري است.

و المسلمين حسيني: البته در جلسه قبل متاسفانه من فكر مي کردم شما فرمول درون، بيرون حجت االسالم 

ربط را مطرح مي کنيد تا فرمول جهت زمان و مكان را کنار بگذاريد در صورتيكه منظورتان صرفاً در تقدم و 

 تاخر آنها بوده است.

در بكارگيري فرمول جهت، زمان و مكان  برادر پيروزمند: خالصه صحبت ما اين است که ما در مقام عملي،

قهراً يا اين فرمول را در مورد و يا در مورد بيرون بكار مي گيريم در مورد ربط بين آنهم اگر بشود بكار مي 

گيريم، بسته به اين است که ربط را چگونه تببين نمائيم يعني هر چند اين فرمول هم بر درون و هم بر 

مورد بكار گرفته مي شود ولي اگر از ما خواستند جهت، زمان و مكان فالن بيرون جاري است و در هر دو 

موضوع خاص را بگوئيم ابتدا به ساکن قبل از آنكه فرمول را نسبت به خاص درون و يا بيرون به نحوي بكار 

 گيريم و درون بيرون ربط را مشخص نمائيم، نمي توانيم فرمول جهت زمان و مكان را بكار گرفته و جهت و

زمان و مكان آن موضوع را معين نمائيم، چنانكه اگر به مباحث گذشته و اخير توجه کنيم، خواهيم ديد که ما 

در ابتدا ترکيبات ارکان موضوع را معرفي مي نمائيم و اين ارکان ارکان دروني موضوع است، تغييرات هم 

 جهت همان ارکان است. تغييرات آن ارکان است و ترکيبات هم ترکيبات آن ارکان است و جهت هم

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: بنابراين کاري به بيرون آن هم نداريم!!
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برادر پيروزمند: چرا بسر جاي خود به آنهم کار داريم که عرض خواهم کرد. اين را عرض کردم تا معلوم شود 

مكان بدون درون، بيرون و  بكارگيري درون بيرون ربط استبعادي ندارد بلكه بكارگيري فرمول جهت، زمان و

ربط کردن است که احتياج به استدالل دارد. بنابراين صحبت خود را با بيان زير کاملتر مي نمايم که گرچه 

صرف بكارگيري درون، بيرون و ربط باالستقالل به ما شناسايي و قدرت برنامه تصرف نمي دهد لكن بيان 

 ط ممكن نيست.جهت زمان و مكان نيز بدون درون و بيرون و رب

حجت االسالم و المسلمين حسيني: تبيين فلسفي جهت، زمان و مكان را منوط به درون بيرون ربط مي 

 دانيد؟ يا از نظر بكار گيري؟

 برادر پيروزمند: از نظر فلسفي مورد نظر ما نيست و در بكارگيري موردنظر است.

كارگيري در بكارگيري مدل؟ )ج: در حجت االسالم و المسلمين حسيني: بكارگيري در مدلسازي يا ب

مدلسازي( بحث مدلسازي اعم از شرايط خاص است، مدل هم چيزي است که براي جاهاي مختلف مي توان 

 –بكار گرفت مثالً مدل جامعه را براي جامعه ايران و افغانستان و پاکستان و ... همه جا مي توان بكار گرفت 

دول راهنمايي که مقيد به شرايط زماني و مكاني خاص نيست ج –که مدل به عنوان  –حال در مدلسازي 

مي فرمائيد در متن مدلسازي بايد بيرون و درون را معين نمائيم، توجه کنيد که صحبت از  –تعريف مي شود 

نيست، بله شما بعد از اينكه مثالً قلمي را ساختيد موضوع پيدا مي کند که آنرا براي نوشتن روي  –بكارگيري 

مقوا يا چوب يا جاي ديگر بكار گيريد و نحوه بدست گيري قلم را براي هر جا معين کنيد، لكن  کاغذ يا

قلمسازي غير از بكارگيري قلم است. در بكارگيري قلم مي گويند بايد قلم را به نحوي در دست گرفت که 

ولي گاهي در مورد خود  بتوان آنرا به اندازه يك نيم دايره کامل بكار گرفت و اال کارايي مطلوب را ندارد.

قلمسازي صحبت مي کنيد، خود قلمسازي که انگشت گرفتن نداردف قلمسازي احتياج به مواد خاصي، قالب 

خاصي و فشار خاصي دارد. حال صحبت ما اين است که نه در نوشتن بلكه در ساختن قلم که غير از 

توجه به جهت تصرف، تغييرات يا مراحل  بكارگيري آن است، موضوع ما موضوع تغيير و تصرف است، لذا بايد

يا زمان تصرف، و ترکيبات آن داشته باشيم، حضرتعالي مي فرمائيد، نه الزم است، که به درون بيرون و ربط 
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تقسيم بشود. حال ما يك مرتبه درون، بيرون را با تقرير شما بكار مي گيريمف فرموديد ترکيبات يعني 

تغييرات دروني، جهت هم يعني جهت دروني. عين همين را مي خواهيد ترکيبات درونيف تغييرات هم يعني 

 در قسم بيروني تكرار کنيد، آيا خود اين تكرار نشانگر چيست؟

 برادر پيروزمند: نشان مي دهد که هم بر اين جريان است، هم بر آن.

شموليت  حجت االسالم و المسلمين حسيني غرضتان از شموليت چيست؟ چون ممكن است تعاريف ما از

 مختلف باشد.

برادر پيروزمند: به اين معني که هم بر درون جارياست و هم بر بيرون شمول دارد، لكن نكته اي که ما اضافه 

 مي کنمي اين است که...

حجت االسالم و المسلمين حسيني: پس شمول سه جدول زمان، مكان ، جهت را مي پذيريد، مثالً مي گوئيم 

 ون و ربط دارد.شمول عنوني بر درون، بير

برادر پيروزمند: تنها نكته اي که ما عرض کرديم اين است که وقتي ما مي خواهيم زمان، مكان و جهت را 

 براي يك موضوع بيان کنيم مجبوريم و...

حجت االسالم و المسلمين حسيني: به نظر من مي رسد که موضوع دوتا مي شود. موضوع مدل جامعه است، 

يران است . به نظرم مي رسد که در دو مرحله هم هست، مدل قواعد عام تغيير جامعه موضوع برنامه جامعه ا

 را مي دهد که در آنجا کار به درون و بيرون نداريم.

برادر پيروزمند: ما مي گوئيم درون، بيرون مي تواند در مدل بيايد، فرضاً ما در مدل قواعد تغيير جامعه را که 

مي کنيم مي گوئيم بدون مشخص شدن جهت، زمان و مكان جامعه نمي خاص جامعه ايران هم نيست بيان 

توان قدرت برنامه ريزي پيدا نمايي و لكن براي آنكه بتواني چنين کاري بكني بايد اول درون و بيرون و ربط 

را معين کرده باشي، حال مي گوئيم چون مدل راهنماي رسيدن من به قدرت عمل است همه مراحل و 

اول تا آخر بايد پيمود را ذکر نمايد. لذا يكي از قواعد عامي خاص يك جامعه هم نيست و حتي گامهايي که از 

مختص به جامعه هم نيست بلكه مربوط به شناسايي و موضعگيري نسبت به هر امر متغييري است اين است 
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ن و مكان. که گفته شود قدم اول آن است که درون، بيرون ربط را معين کني و سپس به ترتيب جهت، زما

دروني موضوع و سپس بيروني موضوع و سپس ربط موضوع را معين نمايي، در اينجا شما لكن است 

بكارگيري را همين بدانيد و نگوئيد ما در مدلمان جز زمان، مكان و جهت نداريم، لكن هنگام بكارگيري اول 

د ما اختالفي نداريم، تفاوتمان درون و بعد بيرون و بعد ربط را معين کن، اگر حرف شما اين دومي هم باش

 لفظي مي شود.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: زماني شما قواعد رياضي را به من ياد مي دهيد، از عدد يك تا هزار را به 

من ياد مي دهيد، من هم عامي هستم، الفاظ و کلماتي را که به من ياد مي دهيد ياد مي گيرم، در اين رتبه 

داد در رتبه پاييني است، بعد به من جمع کردن را معني تكرار را ياد مي دهيد. بعد مي ادراك من از اين اع

گوئيد بر عكس تكرار کاهش است و تفريق را ياد من مي دهيد بعد هم مي گوئيد به تكرار اينگونه ضرب مي 

ي گوئيد با گوئيم و کاهش اينگونه را تقسيم مي گوئيم. حال وقتي بر چهار عمل اصلي مسلط شدم به من م

اين اطاالعات با اين اطالعات مي تواني به حسابرسي يك دکان بقالي بپردازي. مي گوئيد چگونه؟! مي گويم 

يك واحد کمي را براي وزن اشيائ و اندازه گيري آنها قرار دهف يك واحد کمي هم براي ارزش آنها مثل پول 

ياضي در محاسبه بقالي است که با فرمول ياد قرار ده اما اين صحبتهاي اخير بحثي در بكارگيري فرمول ر

 گرفتن قبل از بكارگيري فرق دارد.

 برادر پيروزمند: اگر اسم آنرا بكارگيري مي گذاريد عيبي ندارد.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر غرض شما بكارگيري باشد در آنصورت تازه بحث اقاي اميري شروع 

بكارگيري مجبوريد مطرح کنيد و ايشان مي گويند اين مطلب با اصل مي شود. شما مي گوئيد اين را  در 

مدل سازگار نيست. چرا که حدود اوليه اين تقسيم براساس اصالت شيي است، تعريف به ما نمي دهد )ج: اين 

يك حرف ديگري شد( بله من صحبت آقاي اميري را تقرير مي کنم که مي گويند حدود اوليه درون و بيرون 

نيست. بله شما ممكن است بگوئيد اصالت شيي است لكن اگر در چيزي که هويت و معني آنرا  گفتن درست

عوض کند ديگر اصالت شيي نيست. )ج: حاال هم ضرب مي شود( و ايشان هم ممكن است جواب دهند، به 
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اين مطلب شرط آنكه با هويت اصل کار منافات نداشته باشد، اگر شما تفسيري از درون و بيرون بدهيد که با 

سازگار باشد ما هم مي پذيريم اگر سازگار باشد در بكارگيري بكار خواهيم گرفت لكن االن بحث ما در خود 

 مدلسازي است اين تقرير بيان آقاي اميري.

اما آقاي معلمي چيز ديگري را غير از اين اضافه فرمودند که شايسته استفاده است که من نازله فرمايش 

م، ايشان مي فرمايند اصالً منتجه مقصد ما است، و شما بحث کيفيت شمول اين عنوان ايشان را ذکر مي کن

نفرمائيدف صحبت از اين بكنيد که عي فرض پذيرش بيرون بعنوان يك کار در بكارگيريف منتجه شامل 

چيست؟ ايشان مي گويند ما مي خواهيم به عنوان يك ولي متصرف جامعه را به سمت مثالً رنگ سبز جلو 

ريم، سبز شدن رنگ جامعه مشروط به اين است که من اختيارات تصرفي خود را به نحو خاصي بكار گيرم. بب

شما مي فرمائيد درون، من مي گويم مقومات چيزي که به من قدرت مي دهد تا به رنگ سبز برسم را الزم 

ه موضوع را عوض دارم. بحث شما بحثي نيست که موجب تغيير پيدا کردن رنگ جامعه شود مگر هنگاميك

کنيد و در مورد موضوع ديگر صحبت کنيد، اگر موضوع شما موضوع سبز شدن جامعه است، بايد کليه 

عواملي که در سبز شدن تاثير دارد مورد کنترل عنايت قرار دهم و کار مي کنم که رنگ جامعه سبز شود اعم 

شمنان براي اينكار بايد براي جهت، زمان، از آنكه اين تاثيرات ثابت يا متغير مربوط به دوستان باشد يا د

مكان قاعده و فرمول کشف نمايم و ربطشان را با هم ببينيم بعد از آنكه ربطشان به هم ديده شده اگر بگوئيد 

آثار و نسبت تاثير بيرون را اندازه گيري کن تا چگونگي نسبت تاثير بيرون را بر کار خود ببينم عيبي ندارد، 

آخر همان درون است، نظري هم که به بيرون مي کنم نظر کنترلي است نظري است که سير من از اول تا 

مي خواهم ببينم آنها چه نسبت تاثيري بر کار من دارند، ميگوئيد چرا؟ مي گويم براي آنكه موضوع کار من 

 اين است که جامعه ايران را به رنگ سبز درآورم.

يه نسبت تاثيرها را بايد در همين حال کنم به اين دليل که چون اين امري به عنوان منتجه کار من است، کل

موضوع خود را عوض نمي کنم بيرون براي من معني ندارد، اصالً براي من آنچه موضوع کار است رنگ سبز 

شدن جامعه است، من نسبت تاثير آنها را به مقدار که در محدوده عملكرد من قرار مي گيرد مالحظه مي 
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يروني هست، مي گويم باشد، به آن نسبت که در حوزه کار من موثر باشد که به فرمايش نمايم. مي گوئيد ب

شما جزء درون است، آن براي من مهم است. آنرا جزء عوامل موثر توجه قرار مي دهم و براي من مهم اين 

بايد اين  است که مثالً اين ستون پنجم دشمن در کار من چه نسبت تاثيري دارد. نسبت تاثير فعاليت من هم

بشود که جامعه ايران به رنگ سبز درآيد. بنابراين با اين بيان آقاي معلميف لزوماً معني درون، بيرون و ربط 

به آن معني که حضرتعالي مي فرمائيد معلوم نيست الزم باشد. چون شما فقط نسبت تاثيرهاي داخلي حوزه 

 ديگر. فعاليت يا فرماندهي خود را مي خواهيد. اين هم يك تقرير

برادر پيروزمند: دقت بر مطلب روشن مي کند که لزوم مالحظه تاثيرتي که از خارج از مجموعه تصرف و تولي 

 ما است نشان دهنده اين است که جهت زمان و مكان يا برنامه ريزي ما در محاسبات اوليه...

شدن کل جهان است و حجت االسالم و المسلمين حسيني: ايشان هم مي پرسند ايا موضوع کار شما سبز 

بدنبال اعمال و افزايش سهم نسبت تاثير خود هستيد يا اينكه موضوع برنامه شما ايران است و به ميزاني که 

 از آنجا چيزي وارد اين جامعه مي شود مورد نظر شما است.

اگر تقسيمات برادر پيروزمند: همين دومي است و همين يعني تاثير بيرون جامعه ايران بر درون جامعه ايران، 

اوليه اي که در بيان اول کرده بوديم به نحوي بود که بيرون و درون هر دو رامي پوشاند، ديگر الزم نبود در 

قدم بعد به مالحظه تاثيرات بيرون و کيفيت انحالل آنها در جهت مطلوب پرداخت پس اوالً همينكه ما مجبور 

تقسيمات اوليه ما به جهت زمان و مكان، به نحوي  مي شويم چنين کاري را انجام دهيم قرينه آن است که

 نبوده که بيرون جامعه را هم بپوشاند.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: شما که ابتدا بالعكس اين فرموديد، فرموديد بعداً آن جامعه را هم با 

د، اين قرينه اي جهت بزمان و مكان مي سنجيد يعني موضوع حاکم بر تغيير را جهت زمان و مكان قرار دادي

 که ذکر مي کنيد نبايد به نحوي باشد که اصل فلسفي اتان را کنار بگذارد.
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برادر پيروزمند: من مي گويم حاال که آمديم، زمان و مكان را براي جامعه ايران بكار ببريم ومعرفي بكنيم مي 

في کرده بوديم مجبوريم بينيم با آن فرمول و مجموعه معادالتي که براي شناسايي جهت زمان و مكان معر

 دو جا يا سه جا را بشناسيم. دو جا را بشناسيم تا همين جامعه ايران را شناخته باشيم.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: در واقع اول جامعه جهاني را شناسايي کرده ايم و سپس مي خواهيم 

م بر شناسايي جامعه را داريم، جامعه براي جامعه ايران تصميم بگيريم. اين به معناي آن است که قاعده حاک

جهاني را شناسايي کرده ايم و براساس روندي که بر جامعه جهاني رسم کرده ايم که فرضاً کفار اينگونه 

خواهند کرد و ما هم مي خواهيم بگوئيم اينكار را بكنيم. اين به معناي آن است که آن قاعده بر شناسايي ما 

 را نقض نكنيد!حاکم بوده است، حرف قبلي خود 

برادر پيروزمند: همه اشكال مطلب اينجاست که براي ما تصور شود که چگونه مي توان، جهت زمان و مكان را 

براي يك موضوع بيان کرد تا آن چيزي که به عنوان ترکيبات يا تغييرات و يا جهت بيان مي شود نه 

 و ترکيبات بيروني!ترکيبات و تغييرات و جهت بيرون نام داشته باشد و نه تغيرات 

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: مشكلي نيست جامعه جهاني را مد نظر قرار مي دهيم.

 برادر پيروزمند: عيبي ندارد چه آنرا کوچك و چه بزرگ کنيد باز همينطور است.

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر جامعه جهاني قرار داديم بيرون آنرا فيكس مي گيريد.

 پيروزمند: خير تا هر جا برويد بيرون قابل طرح است.برادر 

حجت االسالم و المسلمين حسيني:تا آنجا که بگوئيم مشيت خدا! شما حكم براي قانون تغيير داريد مي 

 دهيد.

 برادر سليمي:مي گويند اينجا ديگر بيرون ندارد.

 د؟!حجت االسالم و المسلمين حسيني: استناء! اصل فلسفي همه استناء مي خور

برادر پيروزمند: خالصه اگر کسي بتواند نشان دهد که جهت زمان و مكان نه مربوط به درون و نه مربوط به 

بيرون موضوع است بلكه مربوط به خود موضوع است که احتياجي به درون و بيرون کردن سواي اين 
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د و مي پذيريم منتهي ترکيبات و تغييرات و جهتي که معرفي کرده ام نيست، مطلب براي ما روشن مي شو

چون با بحثهاي قبلي و فعلي چنين امري را ممكن نيافتيم، طبعاً ملتزم به لوازم آن هم مي شويم. يعني 

 وقتي که گفتيم براي شناسايي اين مجبوريم درون و بيرون کنيم و بعد...

خود و منظم  حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين براي من بسيار جالب است که دوستان تكرار حرف

گفتن حرف خود يك قدم عقب نمي گذارند، بعد از همه صحبتها آقاي پيروزمند مي گويند: وقتي که ديديم 

براي شناسايي مجبوريم درون و بيرون کنيم و ... و چون ديديم قواعدکلي نمي شود...! در حاليكه همين 

 ن کلي است.چنند دقيقه قبل از زبان ايشان نوشتيم که جهت زمان و مكان قانو

برادر پيروزمند: اين شموليت را قبول داريم لكن مطلب سر اين است که اين بكار گيري يا راجع به درون و يا 

مربوط به بيرون است لكن در دقت مجدد اگر الزمه اينكار برزگ شدن موضوع باشد، اگر براي شناسايي 

سپس هم تاثيراتي که در کنترل درون موثر  جامعه ايران مجبور باشيم که درون جامعه ايران را بشناسيم و

است را شناسايي کنيم اينكار را خواهيم کرد، اگر شما معناي اينكار را تغيير موضوع مي دانيد، عيبي ندارد، 

هر جور مي خواهيد معني کنيد، براي ما مهم توانايي بر کنترل تغييرات جامعه ايران بود و ديديم اين کنترل 

ن بدون اينكه ترکيبات دروني و تغييرات و جهت براي آن بيان کنيم و آنرا ثابت فرض تغييرات جامعه ايرا

کنيم و براساس اين ثبات بيائيم و تاثيرات بيرون را کنترل کنيم هيچ چاره اي نداريم، حال شما مي گوئيم 

نترل کني اين به اينكار که شما اول درون را به اين نحو سياسي و بعد هم تاثيرات شرايط را بر اين اساس ک

معني تغيير موضوع از جامعه ايران به يك چيز ديگر است، ما هم مي گوئيم اسم آن هر چه که باشد مهم 

 براي ما دستيابي به برنامه جامعه ايران بود.

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: براي ما مهم برنامه جامعه ايران يا جهان نبود.

 مكان بود، درمورد اصل جامعه هم همينرا عرض مي کنيم. برادر پيروزمند: جامعه ايران يك

حجت االسالم و المسلمين حسيني: بحث ما در مورد مدل بود و اينكه ببينيم فرمايش حضرتعالي در مورد 

مدل چه مي کند؟ مي فرمائيد موضوع را به عنوان مكان جامعه ايران قرار مي دهيم بعد هم مي گوئيد به 
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لسفي پشت سر آن داريم وقتي جامعه ايران را مي خواهيم شناسايي کنيم، جامعه دليل خاصي که برهان ف

خارج از ايران را هم بايد ببينيم. حال با شما حرکت مي کنيم تا ببينيم ايا به فرمول واحدي مي رسيم يا نه. 

يبي ندارد ما مي فرمائيد ولو نتيجه ايندو اين باشد که موضوع از جامعه ايران به جامعه جهاني عوض شود ع

هم مي گوئيم عيبي ندارد، هر چند در قدم اول هم اشكالي هست لكن حاال به آن کار نداريم، و فعالً سراغ 

 اين مي آئيم که آيا جامعه جهاني را هم مي توان شناخت يا نه؟

جام گيرد، اسم برادر پيروزمند: ما مي گوئيم چه کار به اين داريم، براي ما مهم اين بود اين بخش از کار هم ان

 آن هم اگر شناسايي جامعه جهاني است باشد. حاصل اين مجموعه عمل چيست؟ چه قدرتي پيدا مي کنيم؟

حجت االسالم و المسلمين حسيني: شما مي فرمائيد ما کاري نداريم ولي ما به دليل آنكه ما مي خواهيم 

جهاني را با جامعه خارجي مي شناسيد يا  فرمول شما را بفهميم مجبوريم به آن کار داشته باشيم. آيا جامعه

بدون جامعه و بيروني؟ همانطور که در موضع زمان مي فرموديد که وضع موجود را بدون داشتن وضع 

مطلوب نمي توان شناخت و بالعكس، من هم مي گويم آيا جامعه ايران را بدون ربط با خارج مي خواهيد 

ايران را مي خواهيم بشناسيم بدون نظر به جامعه خارج نمي بشناسيد يا ربط به خارج؟ ما وقتي که خارج 

 توانيم بشناسيم.

 برادر پيروزمند: در مقام شناسايي نمي توانيم.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: پس جامعه ايران را بدون شناسايي خارج و جامعه خارج را بدون 

منوط به شناسايي هر دو جامعه است... اينكه شناسايي جامعه ايران نمي توان شناخت. ربط دو جامعه هم که 

 گفتيد نه اين را بدون آن و نه آنرا بدون اين نمي شود شناخت چگونه مي شود شناخت؟

برادر پيروزمند: ميائيم توجه به درون مي کنيم )درون جامعه ايران( يك برنامه ثابتي بدون تاثير شرائط بايد 

 براي جامعه ايران درست کنيم.

 تيد که بدون شرائط نمي شود شناختًس: شما گف
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ج: بله نمي شود شناخت، حاال برنامه اي که مي خواهيم براي درون درست کنيم بايد بگوئيم ما به عنوان 

 برنامه ريز جامعه ايران مي خواهيم ببينيم که جامعه ايران بايد چه تغييراتي داشته باشد.

دريج و تبديل هم عين همني مطلب را مي گوئيد؟ چون حجت االسالم و المسلمين حسيني:آيا براي جريان ت

اين مطلب شما در جريان ترتيب و امر مكان است؟ يك وقت ميگوئيد اشيائي همه وجود دارند که جريان 

ترتيب را اينها تشكيل ميدهند، يكوقتمي گوئيد اينها تغيير مي کنند تغاير متوالي اينها را تبديل و تغير 

مي گويند. شما در امر زمان گفتيد نمي شود وضعيت را بدون هدف و هدف را بدون ترتيبي انها را ترتيب 

وضعيت شناخت و همچنين ربطف پس مجبوريم از اين نحوه شناسائي دست بكشيم و گفتيد يك امتدادي را 

ن مي خواهيم که حاکم بر کل باشد و همه اينها مرتبه اي از آن باشند وما هم قبول کرديم حاال در امر مكا

هم ايا همين را مي گوئيد يا اينكه يك قاعده اي را براي زمان نفي کرديد اما در مورد مكان آنجا مي گفتيد 

اگر گفته شود وضعيت موجود را مي شود شناخت بمعناي بريدن آن از بقيه روابطش است و بعد هم مي توان 

نه اتقصال مطلق را مي پذيريم و  بينهايت نقطه منفصل از هم گذشت بعد گفتيد که ما نه انفصال مطلق و

گفتيد بايد يك امتداد قائل شويم و يك ارتباط که هر کدام از اين وضعيتها مرتبه اي از آن هستند و هميشه 

حضور دارد گفته شد که در آخر کار نقطه نمي گذاريم بلكه جهت قرار ميدهيم. آيا اينمطلب  مورد قبول 

يد قرار داد نه نقطه و اگر يك نقطه غائي را با طريقش بيان کنيد که شماست؟ )ج : بله( يعني اينكه جهت با

باز نفس آن جهت است. حاال عين همين قاعده را براي ترتيب و مكان ملتزم مي شويد يعني شرائط مكاني را 

هم مي گوئيد يك امتداد در جوامع بشري است و الي آخر، يا اينكه مي گوئيد به امتداد مكاني نظام که 

 يم ديگر اين امر صادق نيست.رسيد

برادر پيروزمند: در مقام شناسائي همين طور است که ميفرمائيد اما در مقام برنامه ريزي همانطور که قبالً 

 صحبت شده الزم است يك مرتبه اي...

حجت االسالم و المسلمين حسيني:آيا آن اصل فلسفي امان کاربرد عملي ندارد آيا مجبوريم دست ازآن 

 ؟برداريم
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 برادر معلمي: آن مطلبي را که آقاي پيروزمند ميگويند به پاسخ خودشان نزديك مي شوند.

برادر پيروزمند: مي گوئيم در امر برنامه ريزي مجبوريم يك مرحله از برنامه ريزي را بدون مالحظه تاثيرات 

ثابتي )ترکيبات و تغييرات( خارجي و تاثيرات پيش بيني نشده تنظيم کنيم. يعني برنامه ريزي را با يك پايه 

براي موضوع داشته باشيم و مابقي امور را براساس آن تنظيم کنيم، بر اين اساس اين مطلب را هم اضافه مي 

کنيم که در مقام شناسائي درون بدون بيرون و بيرون بدون درون قابل شناسائي نيست نتيجه ميگيريم که ما 

 کنيم. درون جامعه ايران را مي توانيم شناسائي

حجت االسالم و المسلمين حسيني: اينكه ميفرمائيد ما يك مرحله از برنامه ريزي را بدون مالحظه تاثيرات 

خارجي تنظيم مي کنيم معنايش اينستكه يك امتداد خاصي را براي عالم قرار داده ايد که آنرا اساسي استوار 

د. يعني يك امتداد زماني شامل را مفروض ميدانيد که بر آن اساس بايد ترکيبات و تغييرات را درست کر

گرفته ايد حاال اينكه آيا آن امتداد زماني است که در مكان بكار گرفته شده به آن کاري نداريم مي گوئيد 

يك امر استوار داشته باشيم و بر آن اساس شناسائي هايمان را شروع کنيم. مي گوئيم ما االن کاري به عمل 

خود همين امتداد آنچيزي را که امتداد دارد مدل، شامل، اصول حاکم جدول راهنما شناسائي نداريم در مورد 

مي گوئيم، شما مي گوئيد يك امر استواري مي خواهيم که بآن تكيه کنيم و چيزهاي ديگر را اثبات کنيم 

يعني همه شرائط خارجي را حذف کرده ايم آن امر نسبت به يك موضوعي است. يا جامعه يا جهان اصلش 

اينستكه شما همان امتداد را قبول کرديد يعني يك کشيدگي مكاني را قائل شديد، آنرا به زماني مي کشيد. 

اشكال ما اين بود اينكه مي گوئيد درون بدون بيرون و بالعكس قابل شناسائي نيست تحت يك امر حاکم و 

 رتعالي را با هم مي گوئيم.شامل بر هر دو و امتداد استوار بايد شناسائي کنيد يعني همان فرمايش حض

 س: فرق صحبت ما با شما همان قيد درون است.

ج: درست است که بعد آن را براي بكارگيري در درون جامعه ايران مياورديد ولي در اول يك اصل باالتري را 

يچ مي پذيريم. شما گفتيد در يك مجموعه ترکيبات و تغييرات  و جهتي ثابت که در تنظيم و اجراي آن از ه

 عاملي خارجي اثر نمي پذيرد عين همين را هم مي خواهيد براي خارج بگوئيد، البته در مقام شناسائي.
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برادر پيروزمند: نه اينكه حتماً بايد بيرون هم مورد شناسائي قرار گيرد بلكه اگر موضوع کار زمان شناسائي 

 خارج باشد بايد از آن استفاده کنيم.

امر  3ني: شما فرموديد شناسائي جامعه ايران بدون خارج نمي شود لذا اين حجت االسالم و المسلمين حسي

درون ربط( بعد آمديد يك امتداد مكاني درست کرديد  –رامي خواهيد بوسيله اين مطلب حل کنيد )بيرون 

تكيه مي گوئيد اين امتداد مكاني استواراست و در همه جا بايد بر آن تكيه کرد بر اين امتداد است که ميتوان 

کرد و ارزيابي نمود و بعد برنامه ريزي کرد. عرض ما اينستكه نفس آن امتداد را مي خواهيم مورد مالحظه 

قرار دهيم. شما مي گوئيد امتداد مقيد که امتداد ايران است مورد بحث ماست )در مقام شناسائي و بكار 

ميكنم يكبار امتداد خارج و يكبار امتداد  گيري فرمول جهت( مي گوئيد يكبار امتداد ايران را به تنهائي نگاه

امتداد بريده و منقطع است يا  3هر دو را نگاه مي کنم )بنابه بحث درون بيرون ربط( عرض من اينستكه آيا 

يك امتداد ممتد از اول تا آخر است؟ يعني شما وقتي شناسائي ايران را با حذف انجام ميدهيد يك امتداد هم 

امتداد بريده و منقطع از هم  3هم حاکم بر هر دو مي سازيد، من مي گويم آيا اينها  براي خارج و يك امتداد

است يا يك امتداد کامل؟ اگر يك امتداد است و مي گوئيد اين استوار و شامل بر هر جا که بخواهيم اندازه 

ارج از اين گيري کنيم آنوقت عرض مي کنم که ما االن در اين امتداد است که صحبت مي کنيم و ابداً خ

امتداد نشديم نهايت اين امتداد مكاني حتماً داري جهت زمان و مكان است يعني هر جا چيزي و عنواني 

 فرض شود آن عنوان را مي شود با اين فرمول اندازه گيري کرد.

 برادر پيروزمند: مطلب باز دور پيدا کرد و من مجبورم از اول صحبتهايم را تكرار کنم.

 وديد که در امر برنامه ريزي اول براي يك موضوع خاص منهاي شرائط طراحي مي کنيم.برادر معلمي: فرم

برادر پيروزمند: گفته شده که در مقام اجرا بايد درون و بيرون کرد بعد گفته شد که اين بدين معناستكه 

آنچه را موضوع عرض شده است ما مي گوئيم اگر اسم آن عرض شدن موضوع هم باشد ما مطلوبمان اينستكه 

 که در اينجا اسمش درون شده پيدا کنيم.
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حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر در اينجا موضوعتان را عرض کرديد در مرتبه باالتر همين کار را 

 نسبت به موضوع شاملتر مي نمائيد.

 برادر پيروزمند: سر جاي خودش اينكار را هم انجام ميدهيم.

 نابراين فرمولي را ارائه نداده ايد.حجت االسالم و المسلمين حسيني: ب

برادر پيروزمند: براي ما مهم اين بود که چيزي را که در اين تقسيمات بنام درون ناميده شد تغييراتش 

 کنترل بشود که کنترل هم شد.

برادر معلمي: بنظر ميرسد همانجائيكه وارد بحث برنامه ريزي شديد بحث حل مي شد اگر آنرا مقدار بيشتري 

 ح دهيد بهتر است.توضي

برادر پيروزمند: بنابراين عرض ما در اين تقسيم بندي اينستكه درون جامعه ايران را اوالً بتوانيم کنترلي کنيم 

و در اينجا گفته شد اگر درون بدون بيرون و بيرون بدون درون شناخته نمي شود چگونه مي توان درون را 

که در مقام برنامه ريزي يك ترکيبات و تغييرات ثابتي را  شناسائي کرد گفتيم که بدين شكل کار مي کنيم

براي اين درون بيان مي کنيم بعد به وضعيت موجود موضوع و تاثيراتي که از خارج مي پذيرد نگاه مي کنيم 

ببينيم آن برنامه ثابتي که ارائه ميدهيم سر نخ آن تا وضع موجود کشيده مي شود يعني آن ثبات را وضع 

ي شود يعني از وضع موجود به بيان تغييرات وترکيبات ثابت شروع مي کنم آنوقت اين مرحله موجود شروع م

 که انجام گرفت بعد که مي خواهم اينرا محقق کنم نگاه به تاثيرات بيروني هم نموده و آنرا منحل مي نمايم.

ما در آن است بعد به برادر معلمي: آن قسمت صحبت که در مورد برنامه ريزي است بفرمائيد زيرا اصل بحث 

 اين ميرسيم که موضوع را چگونه شناسائي يا محقق مي نمائيم.

 در امر برنامه ريزي گفتيد ابتدا درباره يك موضوعي يك مطلوبي داريم.

 برادر پيروزمند: يعني در واقع در ابتدا برنامه ريزي يك ترکيبات و تغييرات دروني براي موضوع داريم.

تغييرات و ترکيبات خاص در يك جهت خاص براي موضوع خاص طراحي مي نمائيم  برادر معلمي: يعني يك

)ج: براي درون موضوع( بله با هم قبول داريم که اين براي درون موضوع است در اينجا که اينكار را انجام 



 ····························································································  213 

به  ميدهيم مطلوب ما است که در اين مدل ميآيد کاري به بيرون از مدل نداريم به اين کاري که هيچ ربطي

مالحظه بيرون و ربط نداشت چه مي گوئيد؟ حاال وقتيكه خواستيم درباره اين موضوع مطلوب ما در ترکيبات 

و تغييرش صحبت کنيم ميگوئيم فقط ترکيب در يك زمان خاص مورد نظر نيست بلكه براي مراحل تغييراتي 

کنيم، وقتي اينرا طراحي کرديم مي آنهم ما يك مطلوبي داشتيم و آنها را نيز موکول به توجه به شرائط نمي 

بينيم در جامعه جوامع خارجي چه عملي را انجام ميدهند و در مقابل من چه عملي را انجام دهم تا آن امر 

ثابت جدول محقق گرددف يعني درون بيرون ربط را که يكطرفش را طراحي کرده بودم و مطلوب در آنجا 

 باشد آيا اين درست است؟ )ج: بله(بود بگونه درست مي کنم که آن امر برقرار 

 س: پس حاال بايد چه کار کنيم؟

 برادر پيروزمند: عرض من اينستكه همان کاري را که ميكرديم بمعناي تقدم درون و بيرون و ربط است.

جهت را مي نويسيم و بر اين اساس براي جامعه برنامه بدهيم آيا  –مكان  –برادر معلمي: آيا همينكه زمان 

 تقدم درون بيرون ربط است؟بمعناي 

 برادر پيروزمند: يعني خودش را آورده ايم اما اسمش را نياورده ايم.

برادر معلمي: آيا آن کاري را که تاکنون انجام ميداديم درست بوده است )ج: بله( بنابراين مدلي را که درست 

نجام داده و برنامه درست مي مراحل جهت مي نويسيم بعد همان کارها را ا –مي کنيم در باالي آن وضعيت 

کنيم وقتي که خواستيم برنامه را براي موضوع خاص، درست کنيم مي بينيم آنچيزهائي که مطلوب ما بود 

که انجام  بشود آن شرائط بيروني، آنچيزهائي که تحت اختيار ما نيست با آنها بايد يك چيزهائي را ترکيب 

بشود عيبي ندارد که بگوئيم اين ترکيب و تغيير طراحي شده  کنيم تا آن ترکيب و تغيير طراحي شده انجام

 در حكم درون است و شرائط حكم بيرون.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: ما اگر واقعاً بخواهيم جامعه جهاني رامالحظه کنيم طبيعتاً همانگونه که 

را بر جامعه جهاني پذيرفتيم  ميفرمائيد شرائط خارجي را بايد فيكس بگيريم، در اينصورت داده هاي خارجي

فصل دارد که گفتيم اينها ثابت است. بعد ميآئيم براساس اين اصول و قواعد جامعه  1مثالً نوشتيم جهان 
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جهاني را اندازه مي گيريم آيا بعداز اين کارها دوباره الزم است منظومه شمسي را به عنوان جامعه بيرون 

لي رئيس سازمان امم اسالمي هستيد مي خواهيد براي جريانات جامعه اندازه گيري کنيم يا نه؟ فرضاً حضرتعا

جهاني سياستگذاري کنيد. ميآئيد يك شرائط خارجي را مطلقاً ثابت مي گيريد که طبعاً از اختيارتان هم 

خارج است. و اطالعاتي هم جز همين اطالعات موجود درباره اش نداريد، کانه يك تغييري خداوند عنايتكند 

ء ا... تعالي واليت حضرت حجه ابن الحسن عليه السالم ظاهر شو و کل منظومه هم وضعش عوض شود و انشا

آنها را ابداً داخل در اين قضايا نمي دانيد، مي گوئيد آنچيزي که در محدوده اطالعات ما نسبت به منظومه 

باشد که آنها هم  شمسي است کاري بآن نداريم، چه بسا اطالعتان نسبت به بعضي چيزهاي ديگر هم کم

حذف مي شود. حاال که حذف کرديد و درون جامعه جهاني را شناسائي کرديد بيرون جامعه را چكار مي 

کنيد؟ اگر بيرون را ثابت فرض کرديد با صحبت شما سازگار نيست چون بنابراين بود که تاثيرات بيرون هم 

 مالحظه کنيد.

يرون جامعه ما يك موجودات مختاري هستند بيرون را که برادر پيروزمند: فرقش همين جا است وقتي که ب

مي خواهيم مالحظه کنيم يك کارهائي را کساني ديگر انجام ميدهند که ما مي توانيم از آن اطالع پيدا کرده 

و نسبت بآن عكس العمل داشته باشيم يعني در شناسائي الزم است بيرون را شناسائي کرد ولي در جامعه 

لبش بگونه ديگري است که عاملي که موثر در برنامه ما باشد و ما بتوانيم با پيش بيني جهاني موضوعاً مط

خاصي تغيير را در جدول خودمان منحل کنيم نيست يعني آن ديگر در دست خداست. مانند اين مي ماند 

شود يا نه. که در که در برنامه ريزي جامعه ايران بگوئيم يكي از تاثيراتش اينستكه باران بيايد يا نه زلزله مي

اينصورت هيچگاه نمي شود کنترل نمود. اين قطعاً به عنوان عامل بيروني است اما نه چيزي استكه بشود 

 پيش بيني نمود.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: سئوال ما اينستكه در مورد جامعه جهاني چرا مي گوئيد بيرون در آنجا 

ما نيست ما نمي خواهيم. مي گويم شما از قانون فلسفي تان مورد نظر نيست مي گوئيد چون در اختيار 

 دست بر نداريد بگوئيد نمي شود جهان را اداره کرد.
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برادر پيروزمند: آن مجموعه تاثيراتي که به عنوان بيرون در آنجا وجود دارد مانند طبيعت و خورشيد و ... 

 همان تاثيراتي که در آنجا هست چگونه بآن بايد سلوك کرد؟

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: با کدام اصل فلسفي، با اصل فلسفي شما يا اصل فلسفي ما؟

 )ج: با اصل فلسفي ما( پس بنابراين بايد خودتان پاسخ بدهيد ما که ضامن اصل فلسفي شما نيستيم.

قايع طبيعي برادرپيروزمند: همانطور که در برنامه ريزي جامعه ايران در مورد پيش بيني هائي نسبت به و

تواني عكس العمل خاصي که آن وقايع را حل در مبناي خودم نمايم ندارم اينها جزء تاثيرات بيروني هستند 

وليكن جزء تاثيراتي که من بتوانم در برنامه ام نسبت بآنها پيش بيني داشته باشيم نيست، اين معنايش 

بيرون است يا من از آن اطالع ندارم يا اگر نشناختن بيرون نيست بلكه باين معناستكه اين تاثيري که در 

اطالع دارم نمي توانم نسبت بآن موضعگيري نمايم پس تا آنجا که اطالع نسبت به بيرون پيدا کنم فرضاً 

بيرون جامعه ايران انسانهائي هستند که ممكن است در بعضي موارد شيطنت کنند و من بايد مانعي براي 

که موضوعمان جامعه جهاني نيست يك چنين تغايري بين تاثيرهاي شيطنت آنها درست کنم، پس االن 

بيروني وجود دارد قابل مالحظه است حاال شما جامعه جهاني را مطرح مي کنيد که در جواب مي گويم هم 

آنچيزهائي که در جامعه جهاني در حكم بيرون هستند از آن سخني هستند که تحت اختيار ما نيستند و اين 

 ن بيرون نيست.بمعناي نشناخت

حجت االسالم و المسلمين حسيني: پس بنابراين در يك فرضهائي مي توان گفت چون نسبت به بيرون نمي 

 توانيم احاطه پيدا کنيم به درون اکتفا مي کنيم.

 برادر پيروزمند: و اين استثناء خوردن قاعده نيست.

يديم که از حوزه اختيارات ما خارج است حجت االسالم و المسلمين حسيني: و مي گوئيد وقتي به آنجائي رس

بدرون تنها اکتفا مي کنيم از نظر فلسفي اين به چه معناست؟ آيا بنابر آن مباحث فلسفي خودتان اگر صرفاً 

ما توجه بدرون کنيم ولو در يك مورد خاص اين بمعناي اصالت شيي نيست؟ معنايش اينستكه فلسفه ما در 

 يك جائي قدرت تعريف را ندارد.
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برادر پيروزمند: خير، در آنجا هم دروني وجود دارد و براساس يك امر ثابتي و برنامه اي درون را شناسائي مي 

 کنيم.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: تعريف برنامه اتان درباره جهان چيست نه تعريف فلسفي اتان؟ برنامه 

هم همچنين تعريف برنامه غير ايران ولي به جهاني که خواستيد ارائه بدهيد بنابراين تعريف اصالت شيي بد

برنامه جهاني که رسيدم اصالت شيي عمل مي کنم يعني يك جا پيدا کرديم که شما تعريفتان را در آنجا 

 نتوانستيد جاري کنيد.

برادر پيروزمند: اگر جامعه جهاني را ما بتوانيم براساس مراتب رشدي که از بيرون مجموعه تعريف شده و 

داده شده است کنترل کنيم آيا اين اصالت شيي است اگر من بتوانم مجموع جامعه جهاني را  تحويل ما

 براساس يك مراتب رشدي که بيرون از اين جامعه در اختيار من قرار داده شده.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: البته نه با ابزار ارزيابي شما بلكه با ابزار ديگري اگر باشد بيرون و درون 

راساس ديگري نتيجه مي دهد مي شود نصف آنرا از طريق تجربي و نيم ديگر را از طريق وحي گرفت عيبي ب

ندارد يعني آنچه را که تحت اختيار شما است از طريق تجربه و آنچه که تحت اختيار شما نيست از طريق 

 وحي مي گيريد.

رض من اينستكه اين مجموعه دروني جامعه برادر پيروزمند: نه اينكه بيرونش را از طريق وحي مي شناسيم ع

جهاني که مي خواهم براي آن يك تغييراتي را ترسيم کنم مانند برنامه خودمان که جوهره اش روي رشد 

جهت استوار است اگر آن مراتب رشد جهتي را نداشته باشيم برنامه ما پايين در هواست وقتي به جامعه 

انجا زديم که ما آن مجموعه دروني را براساس يك ترکيبات جهاني برسيم اگر همين حرف را هم در هم

 جهتي تغييراتي و ترکيباتي را برايش درست کرديم آيا اين اصالت شيي است؟

حجت االسالم و المسلمين حسيني: اگر شما شرائطي را از وحي گرفتيد و يا از جاي ديگر احاطه نسبت به 

 کرديد. خارج از حيطه قدرتتان يا از طريق اشراف پيدا

 برادر پيروزمند: چگونه پاي وحي به ميان آمد.
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حجت االسالم و المسلمين حسيني: شما فرموديد ما يك قسمت را اطالع نداريم و قسمت دروني را اطالع 

داريم بنابر آنچه گفته شد مي گوئيد بيرون منهاي درون و درون منهاي بيرون شناسائي نمي شود که گفته 

به بيرون جامعه جهاني ميدهيم از وحي بگيريم و آنچه راکه در جامعه جهاني تحت شد آنچه را که نسبت 

کنترل شما است بصورت تجربي بدست ميآوريد. )ج: در اينجا قاعده تغيير را تجربي بدست ميآورديد( عيبي 

 ندارد آن بخش بيروني را که مي خواهيد ارزيابي کنيد آنكه در دست شما نيست.

آخر کار هم، دسترسي به بخش بيروني نداريم يعني آنچه هم که معرف مراتب رشد جهت  برادر پيروزمند: تا

 است که بيان کننده بيرون نيست.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: فرموديد که ما شرائط خارجي را هم اگر توانستيم از يك جائي متوجه 

 را بتنهائي مالحظه کرد و سير نمود.مي شويم. )ج: نه متوجه نمي شويم( پس بدون بيرون ميتوان درون 

برادر پيروزمند: بيرونش چيزي نيست که ما بخواهيم شناسائي کنيم نه اينكه بيروني دارد و ما استثناء مي 

کنيم. يعني آنچيزي که بخواهد تحت برنامه ريزي ما بيايد نيست به اين عنوان ما خارج شديم نه اينكه 

 حسب مورد استثنائي خارج شده است.بگوئيم در آنجا هم چيزي هست و به 

حجت االسالم و المسلمين حسيني: عرض من اينستكه آنجائيكه در حوزه فعاليت شما نيست حذف کنيد 

ضرري ندارد که شما خارج از کشور را هم حذف کنيد )ج: در  اينجا تاثيرات خارجي وجود دارد( اگر در اينجا 

 كه و منظومه شمسي و ... هستند.وجود دارد بيرون از جامعه جهاني نيز مالئ

برادر پيروزمند: اگر شما مدعي هستيد که در اينجا نيز مالئكه و ... جن و پري هستند و تاثير در برنامه من 

 دارند و بگونه اي بايد حرکت کنم تا مطلوب من واقع شود پس در آنجا نيز هست.

کار مي نمايم آيا در اينصورت موضوع مبدل  حجت االسالم و المسلمين حسيني: حاال باز يك سئوال در آخر

شده است يا نه؟ جامعه ايران را که خواستيد بشناسيد مجبور شديد که سراغ جامعه جهاني برويد و همينطور 

 باالتر آيا موضوع تبديل شده است؟
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ا که در درون برادر پيروزمند: نه، زيرا ما به بيرون از موضع درون توجه کرديم يعني يكوقت تاثيرات بيروني ر

موثر است کار داريم يكوقت يك خط وسط عالم کشيده ام که مي گويم اينطرف جداي از آنطرف و آنطرف 

جداي از اينطرف شناسائي نمي شود اينرا نمي خواهيم بگوئيم و اين همان مطلبي است که گفته مي شد 

ل درون را مي شود شناخت بعد هيچ موضوعي را نمي شود شناخت مگر اينكه همه دنيا را بشناسيم، پس او

 هم بيرون را از موضع درون مي توان شناخت يعني تاثيرات بيروني را که در مجموعه برنامه کارائي دارد.

حجت االسالم و المسلمين حسيني: منتهي اين شناسائي براساس يك قواعدي است که شامل بر شناسائي 

 هر دو است که آن قواعد مدل است.

جمع بندي مطلب به اينجا رسيد که در برنامه ريزي الزماست آن موضوعي که تابع واليت  برادر معلمي: پس

و تحت تصرف ماست را زمان، مكان، جهت نمائيم و کاري به بيرونش نداشته باشيم بعد از طراحي آن طبق 

 اين مدل مالحظه تاثير شرائط مينمائيم تا برنامه درست شود.

اين پاسخ ديگري است که ميفرمائيد. اين پاسخ که ما در اول کار يك  حجت االسالم و المسلمين حسيني:

قطعه را عين قطعه زماني از جدول ترتيب که مكان است يا از جدول عناوين يك عنواني را برداشته ايم آي 

اين عنوان را تقسيم مي کنيم و جدول درباره آن داريم يا اينكه اينرا به قيد برنامه مطرح مي کنمي حرف 

پاکستان ... مدل براي همه جاست که  –ل اگر بر شرائط شمول داده کاري ندارد به جامعه ايران افغانستان مد

اين اصول حاکم بر برنامه ريزي است در هر کجاي اين عالم واين اصول قواعدي دارد که ميتواند همه شرائط 

گيري آن مدل شما نظري ديگر داشته را کنترل کند اگر اينرا بفرمائيد قبول است ولو اينكه بعداً در بكار

باشيد که البته در آنجا هم کاري بايد بكنيد که منافي با اين ابزارتان نباشد. فرضاً اگر موضوعتان خود کار 

است نبايد در اجرا شما آنرا در کوره آتش بريد و مورد استفاده قرار دهيد زيرا در آنجا قابليت استفاده نداريد 

ه سازگار با اين قلم نيز باشد آن عنواني را که انتخاب کرديد اصول همين عنوان است يا بايد در جائي باشد ک

عنوان ديگر را ميفرمائيد. يعني آيا در جدول طبقه بندي عناوين تان بايد مرتباً عناوين را عوض کنيد يعني 

مين را درباره زمان همانگونه که ميفرمائيد نمي توان يك چيز را شناخت مگر همه عالم را شناخت و عين ه
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هم مي گوئيد آيا عين اين مطلب را درباره عناوين هم ميگوئيد يا به عناوين که رسيد بگونه ديگر مطرح مي 

اينكه يك عنوان را که بر ميداريد همين را شناسائي کنيد  -9کنيد. ما از صبح تا به حال دو تا اشكال داشتيم 

اه نكنيد وقتي در جامعه ايران آمديد درون را مجرد از بيرون و به اين عنوان هم به صورت اصالت شيي نگ -2

 بالعكس کنيد از دو اصالت شيي يك اصالت ربط بيرون نمي آيد. اصالت ربطي برخورد کنيد.

برادر معلمي: من مي خواهم بگويم اينكاري را که مي خواهيم انجام بدهيم ايشان اشكالي بآن ندارند اگر هم 

يگر بايد مطرح شود ايشان مي گويند )آقاي پيروزمند( همين کاري که شما انجام اشكالي هست در جاي د

ميدهيد درست است فقط اول با طراحي براي درون مي کنيد پس فرمول درون بيرون ربط مقدم شده است 

 و نسبت به بعد از اين فرمول هم همان کاري که مي کنيم مورد قبل ايشان است.

.. و برکاتهو السالم عليكم و رحمه ال.  





 92/2/91 –جلسه هشتم 

 

 

  يبسمه تعال

 فهرست جلسه هشتم 

 9ست                    ص يرون ربط مقدم بر جهت زمان مكان نيچرا فرمول درون ب _

 2کند                            ص ين اجزاء را تمام نميه ربط بيچرا تكرار فرمول اول _

 1بند                     صيا جهت ساز زمانساز مكانساز, جهت زمان مكان در ترکيآ _

 7د قرار داد                                   صيآثار جهت و زمان را در مكان چگونه با _

 95ص                             دو احتمال در مورد جهت زمان مكان                        _

 23دو احتمال درم ورد جدول زمان                                                          ص _

 25در مورد جدول جهت                                                         ص يحيتوض _

 27بد                          صاي يش ميا ضرب دقت در هر سه جدول با هم افزايآ _

 11ند                            صيا موازيا جهت ساز زمانساز مكانساز هم عوضند يآ _





 

 

 

  يبسمه تعال

 1جلسه:                              مدل دوره سوم                                                    

 93/3/91خ: يتار                                                                                                  

ن يك سئوال در ايد. يمطرح گرد يمباحث ي: در جلسات واحد در مورد دو سئوال از سئواالت قبليبرادر معلم

ن سئوال يست؟ درباره ايرون و ربط مقدم بر فرمول جهت, زمان و مكان نيه چرا فرمول درون, برابطه بود ک

که مطرح  ين منواليد به همياست, کار با يزيکه برنامه ر يم که در موضع فعليرس يجه مين نتياجماالٌ به ا

و ربط چگونه است, رون يگاه فرمول درون و بي, جايا شناسائين يينكه در بحث تعيرد و ايبوده صورت بگ

برنامه  يرا برا يك موضوعيد ياست که ما با يعيطب يزيست. اما در بحث برنامه ريما ن يموضع بحث فعل

را  ين موضوع اهدافيم و در مورد ايمدل و برنامه موضوع خاص را مدنظر قرار ده يعنيم. يمان انتخاب کنيزير

 ينيط عيم و سپس در شرايکن يد داشته باشد طراحيرا که با يب و جهتير, ترکييت تغيفيک يعنيم يکه دار

راتشان در موضوع مورد نظر ما دخالت ييتغ يستند وليار ما نيکه تابع اخت يو با توجه به مسائل و موضوعات

 يكيمطرح شد.  ير مختلفينجا تعابيم که مطلوبمان محقق شود, حال در ايم نمائيتنظ يدارد, برنامه را طور

مربوط به درون موضوع است )چرا که درباره  يزيم, برنامه ريکن يم يزيم برنامه ريدار ين بود که وقتيا

ن موضوعند و ربط آنها يهستند که خارج از ا ييزهايرون آن هم چيم( و بيکن يآن بحث م يبات داخليترک

م, ينمائ يم ين که در همان قسمت اول که طراحيگر ايباشد. صحبت ديندو مجموعه ميهم اتصال دهند ا

ق آن يتحق يك مسئله خاص را در نظر داشته و در پيما  يعنيرون و ربط است, ياصوالٌ با توجه به درون و ب

درون و »نست که يا يت فالن خصلت را داشته باشد, بمعنيفين کيم ايخواهيم ميگوئ يم يم و لذا وقتيهست
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رون و ربط, با ياصوالٌ فرمول درون و بن بود که ين خصلت را داشته باشد صحبت سوم ايد ايبا« رون و ربط يب

 ت ندارد. يتوجه به جهت, زمان و مكان, موضوع

ش يکه در پ ين نحوه عمليماست, هم يکه بحث فعل يزين شد که در موضع برنامه رين مباحث ايجه اينت

 ندارند.  ين اختالفات در آن اثريم درست است و ايدار

ن يکند؟ در مورد ا ين اجزاء را تمام نميه ربط بيتكرار فرمول اولن بود که چرا يکه مطرح شد ا يگريسئوال د

نسبت به روشن تر شدن محدوده آن مطرح  يصورت گرفت و سئواالت مختلف يمات مختلفيبحث تقس

 د. يگرد

ده يبا هم ندارند و بعنوان سه عامل بر يم که جهت, زمان و مكان ربط خاصين بود که ما تصور کنيك بحث اي

که فرضاٌ هر کدام  يا تكرار فرمول در مورد هر کدام از ابعات )بگونه ايجاد ربط دارند, آياز به ايو ن از هم بوده

باشد ين آنها ميم( برقرار کنند ربط بين کنييشان مكان, زمان و جهت تعياز مكان, زمان و جهت را دوباره برا

نها قبالٌ با هم ربط نداشته باشد صرف تكرار فرمول, يد که اگر ايجه رسين نتين قسمت بحث به ايا نه؟ در اي

 تمام کننده ربط آنها نخواهد بود. 

را بر آنها  يزيد چيتوان گفت جهت, زمان و مكان با هم ربط ندارند و لذا با يا مين بوده که آيگر ايصحبت د

تواند  يز نمين مطلب ني؟ ام که منجر به ربط آنها شوديده يقرار م ين آنها ارتباطاتيا به نحوه بيشامل کرد 

 درست باشد. 

 يد طوريم جهت, زمان و مكان را ما باينست که بگوئيسئوال باشد ا يد قسمت اصليکه شا يگريبحث د

 يزياز به اضافه نمودن چيم که خودشان با هم ربط داشته باشند و نيم و از آن شناخت داشته باشيف کنيتعر

 شد: يده ميگر کشيه چند بحث دم مطلب بيق ما نباشد, که خود اياز طر

گر يد آثار هر بعد را در ابعاد ديم سه بعد موضوع با هم ربط داشته باشند بايا اگر ما بخواهينكه آيا يكي

که در  ينجا بود و از لحاظ کاريهم در ا يم؟ که بار اختالفيگر را در آن تكرار کنينكه ديا ايم يمالحظه کن

ت و مراحل, جهت ساز, يقبالٌ در چارت جدول وضع ين بود که وقتين آن چنيم, طرفيحال انجام آن هست
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ر از ييدو تغ يرد وليد االن هم صورت بگين مطلب است که بايم, هميکرد يزمان ساز و مكان ساز درست م

قت همان جهت و مكان ين بود که: طرح جهت ساز و زمان ساز و مكان در حقيا يكين کار مطرح بود که يا

ن بود که زمان را يگر اير دييم. تغيم و اسم آن را جهت ساز و زمان ساز گذاشته ايآورده ااست که در مكان 

نست که يا يت بمعنيت آوردن با طرح زمان ساز در آن تفاوت دارد چرا که آوردن زمان در وضعيدر وضع

ن گذشته يز است. و از ايك چيراتش ييکند و با تغ ير مييتغ يعنيت هم هست يم زمان بعد خود وضعيبگوئ

ت مطلوب و ربط آندو يت موجود, وضعيد فرمول وضعيد توجه نمود که فرمول جهت, زمان و مكان بايبا

ر آن هستند و لذا فرمول را يت موجود و مطلوب و ربط آنها, سه پاره از حرکت و مسيتفاوت دارد چرا که وضع

م, تكرار يا گذشته نهاده ايآن را فرضاٌ حال توان تكرار نمود و زمان را در هر قطعه که اسم  يدرباره هر کدام م

ب است و فرمول يت توجه به فرمول ترکيم وضعيگوئيم يوقت يم وليرا بدست آورد يزتريم و مراحل رينمائ

ك تكه از حرکت باشد بلكه يست که يت موجود نيب در همه مراحل حرکت حضور دارد و مثل وضعيترک

کند  يدا ميگر پيد يم, معنايت نمائيم زمان را در جدول وضعيواهب است لذا اگر بصورت عام, بخيفرمول ترک

ز يست که بتوان گفت هر مراحله را ريت موجود نيرا مثل وضعيست, زين امر درست نيو روشن است که ا

گر يم ديکن يب بحث مياز فرمول ترک يكه وقتيم. در حالي( بدانيا مكاني يك را سه مرتبه ) زمانيم و هر يکن

ب بصورت يرا آوردن زمان در فرمول ترکيد زمان را آورد زيز دو مرتبه بايب نيتوان گفت در فرمول ترک ينم

است ) که در بحث مدل  يگريل به فرمول دير و تبديينست که آن فرمول هم در حال تغيا يبمعنا يکل

ما  يبيکه, اجزاء ترک ين معناست که خود همان اجزائيا به ايست( و ياست و موضوع بحث ما ن يزيبرنامه ر

ن مطلب ير است که اييگر کند تر در حال تغيعتر از ديسر يكيهستند, تناسبات سرعتشان با هم فرق دارد و 

باشد و زمان  يهمان مراحل م يعنيست يم نيموضوع مطرح کرده ا يجز همان مفهوم زمان که برا يزيز چين

 دهد.  يد بما نميکند و در هر حال اطالع جد يدا مير پييك تغينجا با زمان موضوع يدر ا

 يل ميرند زمان جامعه را تشكياٌ پشت سر هم قرار گيتاٌ متواليکه وضع يت و مراتبيان: هر وضعينيبرادر حس

از  يزيك چيدارد که  يك مقدماتيت يت جامعه ماست. هر وضعيك وضعين مراحل ياز ا يدهند, هر مرتبه ا
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ت ذکر يوضع يرا که برا يماتيق خود اجزائشان است, تقسيبلكه ربطشان از طرکند,  يخارج آنها را متصل م

ر جهت در مكان است و جزء سوم يگر آن تاثير زمان است در مكان جزء ديت تاثيك جزء در وضعيم, يکن يم

ت يب شده اند و وضعين سه با هم ترکيباشد, ايکه خودش از خودش دارد م يزير خودش و چيز تاثيآن ن

ن سه چگونه يا اين سه هستند. حال آيموضوع ما ا ين مقومات مكانيل داده اند, بنابرايما را تشكجامعه 

جهت, زمان و مكان که  يعنيما حاکم بود  يکه بر موضوع اصل يند؟ با تكرار همان فرمول شامليآ يبدست م

, جهت مكان جامعه, ميکن يجهت زمان و مكان را در مورد مكان جامعه تكرار م يوقت يعنيد. يآ يبدست م

ست که ما مكان را از زمان ينطور نيشوند و ا ين سه جزء ميب ايزمان مكان جامعه و مكان مكان جامعه, بترت

م زمان مكان از زمان خود جامعه جداست بلكه زمان مكان از زمان خود جامعه جدا يم و بگوئيکن يانتزاع م

ا زمان مكان جامعه باشد, بلكه زمان مكان جامعه اندازه ست که زمان جامعه برابر بينگونه هم نيست اما اين

ت و يل دهنده وضعياز ارکان تشك يكير ) که يك قمست از کل مسي يعنيك مرحله از زمان جامعه است. ي

ك يکند. )س: تكرار در  يدا نميپ يم اشكالين اگر ما کل فرمول را تكرار کنيمكان جامعه ( است. بنابرا

د دوباره آن را به جهت ين امر بايا يم, برايم مكان جامعه را بشناسياگر بخواه يعنيا چند موضوع؟( يموضوع 

نكه موضوعمان يم با توجه به ايم زمان و جهت را بشناسينطور که اگر بخواهيم, هميم کنيزمان و مكان تقس

ن است که زمان يز چنيطشان ننها بهم مربوطند و ربيمان که جامعه بود منتزع نباشد بلكه اياز موضوع اصل

 ك مرحله از زمان جامعه است. يت يوضع

را از لحاظ خود جهت  ينست که امور جهتيا يمعلم ي: حاصل صحبت آقاينين حسيحجت االسالم والمسلم

م و تا يکن ي) در جدول جهت( خرد م يجهت را به اجزاء کوچكتر جهت يعنيد خرد کرد )درباره جامعه(. يبا

م نمود و تا هر جا که يتقس يد به اجزاء زمانينطور زمان را بايم. هميدهيم آن را ادامه ميهر قدر توانست

باشد که  يد طورينها هم بايم و نحوه خرد کردن ايخرد کن يز مكان را به اجزاء مكانيم و نيم خرد کنيتوانست

ك يك جهت منفصل يد يما نبا يعنيگر ضرب نمود, يف برده از هم ندهد بلكه بعداٌ بتوان آنها را در همديتعر

د از اول يم بلكه بايآنها برآئ يجاد رابطه برايم و سپس در صدر ايکن يك مكان منفصل معرفيزمان منفصل و 
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ل يرا تحو ييتا 19ا ي ييتا 27ب داشته باشند و سه جدول يت ترکيم که قابليف کرده باشيتعر يآنها را طور

گر ربط يف شوند که ديتعر يك اوالٌ طوريم که هر يته باشنست که سه جدول داشيك تصور ايدهند. پس 

م, اگر مقوله يد آنها را خرد کنيم بايتوان ياٌ به حسب موضوع و موضع خودشان تا ميالزم نداشته باشند و ثان

باشد از  ياست و فرهنگ دو بعد زمانيرد. فرضاٌ اگر سيگ يه زمان صورت ميباشد, خرد کردن از زاو يآنها زمان

,  "فرهنگ فرهنگ" "استياست سياست سيس"ا ي "استياست سيس"ن يه خرد شوند و عناويزاون يهم

د نحوه يجه بدهند. بهرحال بايره را نتياست فرهنگ و غيا سياست يا فرهنگ سي "فرهنگ فرهنگ فرهنگ"

خش م از سه بياست بگوئيب تناسب داشته باشد. بعنوان مثال نسبت به سيباشد که با ترت يخرد کردن جور

مطرح گردد.  "ع و مصرفيد, توزيتول"ا در اقتصاد يشود و  يل ميتشك "ه و ربط آندويعل ي, موليول"

ن يد و آنرا هم مرتب خرد کرد و عناويتوان مكان را خرد نمود و به دولت, جمع و خانواده رس ينطور ميهم

م که ربط يف کنيتعر يطور ك از ابعاد را اوالٌينست که هر ين تصور ايد. پس به طور خالصه ايزتر رسير

م يکن يآنها را منسوب بهم م ينكه وقتيك وحدت باشند تا ايالزم نداشته باشد بلكه سه وصف  يگريد

نها هم, هر کدام را در موضع خودشان خرد يخرد کردن ا ياٌ برايت نسبت به هم داشته باشند. ثانيقابل

نستكه هر سه را يان فرمودند, اينيحس يآنچه آقا . امايمعلم يش آقاياست از فرما يبين تقريم و اينمائيم

ن يت و تكرار ايت وضعيم وضعيگوئيم کانه ميکن يت آوردو در آنجا دوباره تكرار ميتوان در جدول وضع يم

 يك درجه خرد کرده و ميآنرا  يم و گاهينيب يم يکل يليت را در شكل خيوضع يکه گاه يمطلب بطور

 . "تيت وضعيوضع"م يگوئ

گر را جزو مقومات هر يق که اثر دو بعد دين طريان: خرد کردن زمان و مكان و جهت جز از اينيبرادر حس

 ست. يسور نيم ميکدام قرار ده

ت, جهت ساز, زمان يد آثار جهت و زمان را در وضعيد بايگوئ يم ي: وقتينين حسيحجت االسالم والمسلم

م . مثالٌ اگر يخود جهت و زمان را مطرح کنت ين است که در وضعيا يم. و گاهيساز, مكان ساز مطرح کن

ا يت آورد؟ و يا هر کدام در وضعيباشد. آ يم و جهت ساز اخالق و احكام و تكنولوژيجهت صبر و رضا و تسل
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نها هستند که در ياست, فرهنگ و اقتصاد زمان ساز و دولت و جمع و خانواده هم مكان ساز باشند, اياگر س

 ؟ گريا امور ديند يآ يت ميوضع

ا نه؟ که يبا هم دارند  يا سه جدول زمان, مكان و جهت رابطه اينست که آيا يان: سئوال اصلينيبرادر حس

 شود؟  يدا مين رابطه چگونه پيا اينست که آيجواب مثبت است. حال سئوال دوم ا

ك ير در يگر در حال سين سه تا با همديم که ايال کنيد خي: پس ما باينين حسيحجت االسالم و المسلم

ل آنها را مشخص ين دارند که جهت تبديهم در ا يريك سيدارند و  يلير تبديك سيهستند و  يگريامتداد د

هست مال  ين مراحل در چه جهتينكه ايشود و ا يرشان مربوط به زمان سازشان ميکند, پس مراحل س يم

د که يار است( اگر شما گفتا عناصر؟ )س: تكريمات تكرار هست ين تقسيا ايشود. حال آ يجهت سازشان م

ر يما س يك جهت دارد. مثالٌ تكنولوژيل آن هم يدارد و تبد يلير تبديك سيد يکه دار ين مجموعه ايا

شود جهت  يگفته م يا آخر باشد و جهت آن هم تمرکز باشد, وقتياش در جدول زمان فرضاٌ اول  يليتبد

ل را در جهت صبر ين تبديد ايکن يم سعيگوئ يم ست و تنها با حرص سازگار است,يتمرکز با صبر سازگار ن

متناسب  يشود. درست است که اخالق, احكام و تكنولوژيمختلف م ينجاست که با تكنولوژيد و در هميببر

در هر حال  يتوان آنها را منسوب به جهت ساخت ول ياند و م يجهت يگر اموريبا جهت هستند و بعبارت د

م يب صبر و تسليتوان بترت ينم يهر کدام از اخالق, احكام و تكنولوژ ياسر ج يعنيستند. ينفس آن مرحله ن

ما ابتداء  يعنيتوانند باشند.  يم و رضا مين سه متناسب با صبر , تسليو رضا را قرار داد. بلكه هر کدام از ا

توان  ين سه را ميهم ينكه در مرحله بعديم کما ايمتناسب با صبر را داشته باش ياخالق احكام و تكنولوژ

هستند که منسوب به جهت  يتيخصوص ين سه جهت ساز دارايا ايگر آيم داشت. بعبارت ديمتناسب با تسل

 باشند؟  ين آن ميا عيمستقل از آن هستند و  يزينكه چيا ايشوند  يم

ست, ين جهت نيباشند. لذا عيت ميکه جزء مقومات وضع يآثار ينجا آثار جهت هستند وليان: اينيبرادر حس

 بلكه متناسب با جهت است. 



 ····························································································  331 

م که براساس جهت يدار يگريك جدول دينست که ي: مفهوم متناسب اينين حسيحجت االسالم والمسلم

رد, يل قرار بگيان تبديك جريت اسا در يكدوره همه آنچه که در وضعيد. مثالٌ اگر يتوان مرحله ها را سنج يم

ن ير در مراحل جهت واقع شده است و در ايينجا تغير اد. ديم رسيتوان از مرحله صبر به مرحله تسل يم

نكه آثار آن جهت جزء يشود مگر ا يمالحظه تناسب نم يباشد )س: ول يصورت متناسب است که مدنظر م

شاخص  ياز اوصاف جهت يكيل دهنده مكان جامعه شود( در هر حال در هر مرحله از رشد يمقومات تشك

 ن است. يز چنيد. نسبت به زمان نيايت بيدر وضعن جهت ينكه عيرد و نه ايگ يقرار م

ت جامعه را يب شده و وضعي, اثر زمان با اثر جهت و اثر مكان ترکيد, منتهيآ يان: اثر زمان مينيبرادر حس

م که يکرد يقبالٌ فرض م يعنيت ياز زمان جامعه برابر است با زمان وضع يمرحله ا يعنيدهد  يل ميتحو

م يتوان به جهت, زمان و مكان تقس يك از آنها را دوباره نميد هستند که هر زمان و مكان و جهت سه بع

 يانتزاع ين مطلبيتوان گفت طول خودش دوباره طول و عرض و ارتفاع دارد( و حال آنكه ا ينمود )مثالٌ نم

م يهم که تقس يست. در همان مرتبه اياز عرض و ارتفاع ممكن ن يم, تصور طول جداير اگر ما بگوئياست ز

از عرض  يريتاث يعنيست. يده از خود آن طول نيعرض و ارتفاعش بر يدارد, منته يم, عرض و ارتفاعيکن يم

 دهد.  يل ميد و عرض و ارتفاع طول را تشكيآ يو ارتفاع کل م

اتش در مرحله يات با همه خصوصيت با همه خصوصيان وضعين بي: بنابراينين حسيحجت االسالم والمسلم

د دوباره جهت, ينكار بايا يم؟ )س: برايد بكنيخرد کردن آن چه با يا برايرد. حال آيگيم از زمان قرار يا

نكه زمان يا يكينجا دو فرض ممكن است مطرح شود: يم( در ايت هم تكرار کنيزمان و مكان را در خود وضع

م و ي, آنرا خرد کنميا سه سرعت داريم که فرضاٌ اگر تا حاال سه مرحله يرا بر اساس موضوع خود زمان خود کن

ل يکوچكتر تشك ياز سه موضوع زمان يزمان ين موضوعهايك از ايم هر يم و بگوئيز نمائيرا ر ياس زمانيمق

 يموضوع زمان 1م حاال يداشت يباشد و اگر قبالٌ سه موضوع زمان ين مقدار ميشوند که آنها هم زمانشان ايم

ت را متناسب با مكان, زمان و يم, آنگاه وضعيخرد کنن امر يم. مكان و جهت را هم اگر متناسب با ايدار

 م. يکن يم ميکه تا حد امكان خرد شده اند ترس يجهت
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م بلكه زمان و مكان و جهت را ينست که زمان را در خود جدول زمان خرد نكنيان: فرض دوم اينيبرادر حس

م بلكه زمان و جهت يه باشنطور نباشد که در جدول مكان صرف مكان داشتيم و ايدر هر جدول مالحظه کن

 م.ياوردينه جهت, زمان و مكان موضوع شامل بلكه اثر آنها را ب يم. وليرا هم در آن مطرح کن

ف ما از زمان و مكان و جهت ينست که اگر تعريبر ا ي: فرض اول مبتنينين حسيحجت االسالم و المسلم

ن يالزم ندارند. لذا اگر ا يگريشوند و ربط د يب مينها مرتبطند و ترکيرد, ايب بپذيباشد که ترک يطور

طه آن يشوند و به صرف خرد شدن از ح يب ميد با هم ترکيف هنوز پابرجاست, آنگاه که خرد هم بكنيتعر

که از  يفيد و تعريد خرد کنيف خود زمان است که بايزمان را به لحاظ تعر يعنيشوند.  يف خارج نميتعر

که از جهت  يفينكه تعريز شود. کما ايد رين مبناست که بايود و بر همب "مختلف يسرعتها"د يزمان داشت

ا يباشد. آ يز حاکم بر خرد کردن آن ميخاص مطرح است ( ن يريکه در سمت گ يمراتب يعنيد )يداشت

 است؟  يگريا امر ديف شما از زبان است يست؟ تعريم زمان چيتقس يه شما برايفرمول اول

 باشد.  يكيد يم جامعه بايزمان و فرمول تقس ميان: فرمول تقسينيبرادر حس

ف از زمان, مكان و جهت در يا سه تعرير آن, آيش از طرح جامعه و غي: پينين حسيحجت االسالم و المسلم

ف ين تعارين سه حاکم است و بر اساس ايا يفهاست که بر معرفين تعريم, هميا نه؟ اگر داريم يار دارياخت

که از فلسفه مان حاصل  يفين بر اساس تعاريشود. بنابرا يزمان و مكان م م به جهت,ياست که جامعه تقس

 يفيارتباط آنها بر اساس تعار ينها با هم مربوط هستند وليم و لذا اگر چه ايم کرده ايشده جامعه را تقس

هم خرد کردن آنها  ينصورت برايف اند و در ايقت همان تعارياصل در فرمول ما در حق يعنياست که دارند. 

ش زمان و ين مرحله برايکه جامعه را در اول يبا همان ابزار يعنيتواند اصل باشد.  يف نميجز آن تعار يزيچ

 م. يکن يذکر م يز اجزاء کوچكتر زمانيخود زمان ن يم, با همان ابزار است که برايمكان و جهت ذکر کرد

نكه يا يعنين ي)س: جهت, زمان و مكان( ام جامعه چه بوده است؟ يتقس يه شما برايان: ابزار اولينيبرادر حس

متناسب  ي, زمانيامر زمان يا در معرفيآ يعنيد, يف از جهت, زمان و مكان شروع کرده ايله سه تعريشما بوس

درست کردن زمان بكار  يد خود فرمول زمان و مكان را برايگوئ ينكه ميا ايد يکن يبا جهت و مكان ذکر م
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ا در مرتبه دوم, دوباره خود جهت, زمان و ينمودن به زمان, مكان و جهت, آم يتقس يگر برايببر؟ بعبارت د

ف از زمان است ينكه با استفاده از تعريا ايم يسيمان را در رتبه اول بنويم تا جدول زمانيبر يمكان را به کار م

متناسب د که يکن يم يرا معرف ياست که زمان يف بگونه اين تعريشود؟ لكن ا ينوشته م يکه جدول زمان

ف از يم. بنا به تعريمشخص کردن زمان, جهت و مكان را دخالت ده ينكه برايبا جهت و مكان است و نه ا

م و سه يکن يك واحد بزرگ مطرح ميدر  يگردد. زمان را گاه يم ميزمان, جدول زمان در رتبه اول تنظ

ن يم ايگوئ يم و ميريگ ينظر م را در "ت, اطالعات و مقدوراتيوال"ا ي "استيفرهنگ, اقتصاد و س "ز مثليچ

ا ي يت استكباريت مطرح است اعم از واليزال واليال يعنيهستند که در همه زمانها عام هستند  يسه, مطالب

. يا الهي يات الحاديکه جامعه هست, اطالعات هم مطرح است اعم از اطالعات و ادب يزال تا وقتيال ياله

ن امر ي, بعد از ايا الحادي يز مطرح است. اعم از مقدورات الهيمقدورات نت دارد, ينطور تا جامعه موضوعيهم

که فرضاٌ  يباشد بگونه ا يشتر از اطالعات و مقدورات ميا بيت کمتر يزال سرعت واليم اليگوئ ياست که م

است ف زمان ين مطلب را از تعرير کرده است. لذا اييك بار تغيتها  يگريکند, د ير مييسه بار تغ يكي يوقت

 يزيم, با همان چيم بكنيف جهت و مكان. پس در رتبه اول که جامعه را تقسيم و نه از تعريکه اخذ کرده ا

ف سازگار با جمع يم چنان است که بنا به تعرين نحوه تقسيم. البته اينمائ يم ميف حكم کند تقسيکه تعار

 گر هست. يشدن با همد

در آن  يرفته است و از مطالب بعد يجلوتر از موضع فعل يك مقداريرسد که بحث  ي: به نظر ميبرادر معلم

هنوز به جهت ساز, مكان ساز و زمان ساز  ير بحثيگردد. مثالٌ ممكن است گفته شود ما در س ياستفاده م

ك يم, به يك فرمول را درست کرده ايما  يم بهرحال همه معتقدند که وقتيم تا از آن استفاده کنيده اينرس

 ينه مباحثين زميقتر نمود و قبالٌ هم در ايدر مورد موضوعات بكار گرفت و اطالعات را دقد آنرا ينحوه با

را را به فرمول  يدينكار بواسطه گسترش خود فرمول است که ما دائم فرمول جديا انجام ايمطرح شده که آ

د فرمول را ينكه بايا ايل دهند يرا تحو يقتريز شوند و اطالعات دقيم تا به تبع آن موضوعات رياضافه کن يقبل

ن يك از اين بود که هر ين مطلب اي, حاصل ايم؟ در مباحث قبليز نمائيرا ر ياسيد مقينكه بايا ايم يتكرار کن
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اس و يز شدن مقيم چه تكرار در فرمول, چه ريستياز نينيچكدام از آنها بيدارد و از ه يگاه خاصياحتماالت جا

ن يبه ا يدر نقطه ورود يعنيما قبل از بحث فوق است,  يفعلل آن اما موضع يچه گسترش فرمول و تكم

ه همان موضوع را به جهت, زمان و مكان يم اولينست که اگر ما در تقسيبحث در ا يعنيم, يمطلب هست

د يم باينكه ربط را تمام کنيا يندارند و برا ين سه بعد با هم ربطيم ايا درست است که بگوئيم آيم کنيتقس

گر يد يم, در جايك جا بكار بردينكه اگر جهت, زمان و مكان را در يم؟ و نه ايد آنها تكرار کنفرمول را در مور

که فعالٌ آن را جهت,  يموضوع يا تكرار آن برايآ يتكرار آن محال باشد, بلكه امكان تكرار آن وجود دارد ول

 ا نه؟ يشود  يم, موجب ربط مينام يا مكان ميزمان 

 "ت مطلوب و ربط آندوي, وضعيت فعليوضع"م مفهوم يخواه ين است که مين بحث هم ايا يعلت اساس

ت. يت خاص است و نه فرمول وضعيك وضعيت موجود ين گردد و مشخص شود که وضعييل و تبيخوب تحل

دقت  يوقت "ت موجود, مطلوب و ربط آندويوضع"م يباشد که بگوئ يه ما بگونه ايم اوليگر اگر تقسيبعبارت د

چگاه همراه يهستند که ه ينها سه امريا يعنياست  يم زمانيك تقسين مطلب يشود که ا يم, مالحظه ميکن

م يت موجود باشيگر وجود ندارند )اگر در وضعيد يم دو تايك از آنها باشيشوند و در هر  يده نميهم د

ندارند( ن وجود يم طرفيست و اگر در ربط باشيم, موجود و ربط نيست, اگر در مطلوب باشيمطلوب و ربط ن

ت يوضع"است حال نسبت به  يزمان يم بنديك تقسيم که مطلب فوق يفهم ين مطلوب فوراٌ ميلذا از ا

 يم فرضاٌ برايم به چه معناست؟ اگر بخواهيم زمان را در موردش تكرار کنياگر بخواه "موجود مطلوب و ربط

ت سال يم مثالٌ وضعيگرفته ا ك واحد را که در نظرين معناست که ما يم, بديت موجود زمان طرح کنيوضع

 يم زمان را در موردش تكرار ميگوئ يم يت روز موجود و... لذا وقتيا وضعيت ماه موجود يا وضعيموجود 

ماه  92است به  "ت سال موجوديوضع"که اگر  يم بگونه اينام ين زمان را کوچك مينكه ايا يعنيم, يکن

هم از لحاظ  يك واحد زماني يعنيمان بعدش است, نست که خود سال هم زيشود و مفهوم آن ا يل ميتبد

م از يگوئ ين تصور از خرد کردن, ميتوان دوباره آن را خرد کرد. لذا با ا ي, خودش اول و آخر دارد و ميزمان

اول, آخر "ت موجود به يم وضعين, ربطش با بعد همعرض خودش تمام شود, مثالٌ با تقسيخرد شدن مجدد ا
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 يبات را تمام نميت موجود و ترکين وضعين ايگر است, ربط بيد يزمان يم بنديك تقسيکه  "و ربط آندو

ت دارد و در يخودش موضوع يخورد بلكه سر جا يست که تكرار فرمول بدرد نمين بدان معنا نيکند, البته ا

اگر  نيت ندارد. بنابراينسبت به تمام کردن ربط موضوع يم وليشو يبآن م يمبتال ييز در جاين يزيبرنامه ر

كماه يتا  92ك از آنها را هم به يم و هر يم کنيكساله تقسيتا  5م آن را به يتوان يبرنامه ما پنج ساله است م

ت داشته باشد, يکه موضوع يياياس از زوايو کوچك کردن مق يزيز کردن زمان در برنامه ريم و ريم نمائيتقس

ن مطلب يم, ايز کنياگر زمان را دو مرتبه را ينست که آيفعالٌ موضع بحث ا يخودش درست است ول يسر جا

بات, از لحاظ خودش, منجر به تمام يز کردن ترکيا ريا آيا نه؟ و يکند  ين زمان و مكان را تمام ميربط ب

نكه آوردن اثر يد توجه داشت که در اين نكته هم باين حال به ايشود؟ در ع يشدن رابطه زمان و مكان م

ندو و با آوردن خودشان در مكان يآوردن اثر ا يندارد ول يشك ياست کس يفرد يزمان و جهت در مكان امر

ت موجود ياز مراحل است مثل وضع يت خاص تكه ايت خاص باشد, وضعيت, وضعيفرق دارد. لذا اگر وضع

بات يخاص هم دارند, مثالٌ اگر ترک يك زمانيبات خاص ين ترکيدهد و ايرا از انعكاس م يبات خاصيکه ترک

هم دارد که  يخاص يك زمانيب خاص ين ترکيباشد, ا يكيمكان ير, حكم قرض الحسنه و تكنولوژاخالق, صب

 يگريز ديصبر چ يم و فرضاٌ بجايبات را هم ندارين ترکي( ايم )از لحاظ زمانيا عقب تر برويجلوتر  ياگر کم

ت يرود, پس اگر وضع يرون مين خاص بودن بين از ايعيگر است, يبصورت د يا حكم و تكنولوژيقرار دارد و 

 ير و جهت مخلوط شده و جهت و زمان و مكان تواءماٌ در آنجا مالحظه مييب و تغيخاص باشد, درون آن ترک

نكه حكم آن را که االن قرض الحسنه يا ايزتر کرد, و يتوان زمان آنرا ر ياست که م ين صورتيشوند و در چن

 يزيبرنامه ر يکه در پ يالحسنه مطرح نمود. اما وقتل ربا به قرض يرا در تبد يريزتر نمود و سياست, ر

م يا اگر بخواهيآ ين صورتيرساند و در چن يب را ميعام است, نفس ترک يت بمعنايم و وضعيستيخاص ن

ب زمان بچه معناست؟ دو معنا نسبت بآن متصور يگر ترکيم, بچه معناست بعبارت ديزمان را در آن مطرح کن

 يعنين فرمول باشد چرا که زمان يض ايتعو ي, مساويبيآوردن زمان در فرمول ترکنست که يك معنا اياست 

رد و آمدن خود زمان )و نه اثر زمان( در فرمول يآن قرار بگ يسر جا يزيبرود و چ يزينكه چير و اييتغ
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ر مدل برابر است و موضع يين تصور با تغيباشد, ا يت عوض شدن آن ميفيب الزمه اش نشان دادن کيترک

شود که  ين ميك معنا ايشد  يد به دو معنا مياوريد در مكان بيست. اگر زمان را بخواهيما ن يحث فعلب

م يگوئ يند؟ ميآ يگر ميد يبات فرموليروند و ترک يآن م يفرمول يبات به معنيبات, ترکين ترکيا يم کيبگوئ

ر ييتغ يت به معنيبات وضعيترکر يير مدل است, تغيين بحث تغيندارد, ا يين تصور از زمان در مدل جايا

 ندارد.  يين بحث جاين فعالٌ در اير موضوع است که اييتغ يمدل است به معن

ب درست کرده يکه در ترک يم آن اجزائين باشد که بگوئيتواند ا ينظر دوم در مورد آمدن زمان در مكان م

ن نظر يرات مختلف دارند در مورد اييشوند, بلكه تقدم و تاءخر دارند, سرعت تغ يم همزمان با هم عوض نميا

نكه ين ايهم يعنيم زمان موضوع ما يگوئ ياست که به آن مراحل و زمان م يزين همان چيم ايگوئ يهم م

است که بعداٌ درست  يشود همان جدول مراحلياست عوض مياقتصاد زودتر از فرهنگ و فرهنگ زودتر از س

د تا بر ما يد بفرمائيدر مورد آمدن زمان در مكان دارند با ندو و فرضير از ايغ يك تصوريم کرد. اگر يخواه

 هم معلوم شود. 

آن است که ما زمان ساز را  يب آوردن به معنايم که اثر زمان را در ترکيهم قبالٌ گفت يگريك صحبت دي

نسبت  يشود و تقدم و تاءخر زمانير آن موضوع عوض مييکه با تغ يعامل يعنيم و نه زمان را, زمانساز ياوريب

 د تا... ياوريب بيرا در ترک ين عامليچن يعنيبه هم داشته باشند. 

 يد که متناسب با امر زمانيکن ييرا شناسا يب عناصريدر ترک يعني: ينين حسيحجت االسالم و المسلم

 ر کنند. ييتغ

نها روشن يا م تا فرقيکن يان ميرا نسبت به بحث جهت, زمان و مكان را ب يگريك تصور دي: باز يبرادر معلم

 شود. 

د, يز کنيك مرتبه رينرا يم ايگوئ يب ما خانواده, جمع و دولت است بعد ميد فرمول ترکيگو يم يكوقت کسي

 يم کن ميم هر وزارتخانه را هم تقسيگوئيست و دو وزارتخانه دارد, بعد ميد بيگو يفرضاٌ در مورد دولت م

ب ين ترتير کل فالن دارد و به هميور دارد و بعد مدد هر وزارتخانه مثالٌ شش معاون دارد, چهار مشايگو
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د, در بخش زمان يفرمود يکه معرف يباتين ترکيم خوب حاال ايگوئين, بعد ميکند تا پائ يم ميتقس

د ياست است. البته بايرات بر اساس فرهنگ, اقتصاد و سييد, تغيگو يراتشان به چه صورت است؟ فرضاٌ مييتغ

به  يکند, وقت يكه به صورت خاص هست فرق ميهست با وقت يصورت فرمولبه  يدقت داشت که زمان وقت

د, اما فرمول به ما يآيم ميرود و تسل يد, رضا ميآ يرود و رضا م يم صبر ميگوئ يصورت خاص است فرضاٌ م

کند و  يم يا ده عامل را معرفيا سه يتقدم و تاءخر و  يعنيشود, يرات واقع ميين تغيد که چگونه ايگو يم

 دهد.  ير خاص را ميينكه تغيد نه ايگو ير را مييعاملها چگونه است, فرمول تغ» رات آييد تغيگو يم

 د. يگو يآنها را نسبت به هم م يت سرعتهايوضع يعني: ينين حسيحجت االسالم و المسلم

 يفرهنگ راتييسه برابر تغ يرات اقتصادييد سرعت تغيگو يم ميکه سابق داشت ي: مثالٌ, مثل بحثيبرادر معلم

 است.  ياسيرات سييسه برابر تغ يرات فرهنگييو سرعت تغ

باشد  يا فردا, جامعه اسالميم يرات خاص امروز باشيينكه در تغي: اعم از اينين حسيحجت االسالم و المسلم

 . يا الحادي

ن ينابراکند ب يب فرق ميا ترکيم که با جهت و يگوئ ير مييرا فرمول تغ يزين چيك چني: بله, يبرادر معلم

م خانواده, يم که مثالٌ بگوئيکن يرا معرف يمات مكانيب فقط تقسيم در ترکيم بگوئيخواه يروشن است که نم

ست و دو وزارتخانه و آنرا هم به چند بخش و.... بعد هم زمان را به سه يجمع, دولت, بعد هم دولت را به ب

است, بعد هم مثالٌ يمثل فرهنگ, اقتصاد و سم يم کنيگر تقدم و تاءخر داشته باشند تقسيكديکه با  يعامل

شما با  يرييشما با جدول تغ يبيار خوب جدول ترکيند بسيگو يم, بعد ميم کنيز تقسياقتصاد را به چند چ

م, سخاوت و شجاعت و يشما ) که فرضاٌ در آن مراتب اخالق ذکر شده است, صبر, رضا و تسل يجدول جهت

شوند آنجا اصالٌ در  ين سه جدول اصالٌ با هم جمع نميروشن است که اشوند؟!  يفالن( چگونه با هم جمع م

م يخواه يکه م يب فعليم در ترکيدان يم نميکن ياست, بعد که نگاه م يمات اخالقيمثل تقس ييزهايمورد چ

ن سه فرمول با هم ربط يم کجاست, ايجهت سازها را که اخالق گرفته ا يم, جايت موجود را درست کنيوضع

را هم فرضاٌ » مات آيگر تقسيم, خانواده, جمع, دولت که ديگوئ يم و ميآئ يب هم ميبعد دو ترک ندارند,
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م و هر ينقدر وزارتخانه داريم که ايم و وضع موجود را هم مشخص کرده ايم و آمار هم گرفته ايده ايکش

ر ييتغ يگريدولت را به وضع د يم وضع فعليخواه يباشد و ... بعد که م يوزارتخانه هم بودجه اش چقدر م

م ربط اقتصاد, فرهنگ و يگوئ ياست و اقتصاد عوض شوند, ميد فرهنگ و سيند بايگو يم؟ ميم چه کنيده

 نها قطع است. يم چه شد؟ ربط اياست با خانواده, جمع و دولت با صبر و رضا و تسليس

ك را هم تنها از موضع خودش يم و هر يدادم و در سه جدول ج يکرد يچيگر قيكدينها را از ين اگر ما ايبنابرا

هم در جدول ها وجود نداشت که ربط جدولها را با هم تمام کند, در آنصورت هر چه جدول  يزيم, چيپر کرد

 کار است.  ين شكل افراطيد, ايآ يبدست ما نم يزيم چيز کنيرا ر

خرد کردن چه خرد کردن به سه  يعنيف شما است, ين تابع تعري: خوب اينين حسيحجت االسالم و المسلم

 يجدولشان را رسم م ياست که بعد وقت يف به نحويز باشد, اگر تعريهزار چ يه باشد و چه به سيز اوليچ

باشد  يف ها به نحويشود, و اگر تعر يکند که خوب ارتباط تمام م يتمام م يم ربطشان را هم به نحوه ايکن

 صل خواهند بود. کند, خوب منف ينها را از هم منفصل ميکه ا

نكار که سه جدول درست ين سه جدول ظاهر شود, ايد در ايف بايم اثر تعريم بگوئيخواه ي: ما ميبرادر معلم

 يم اصالت ربطيك نحوه تقسين يم اين رويم و پائيم و مثالٌ خانواده جمع و دولت را هم مرتب خرد کنيکن

 يشود, اگر هم کس يم ميز تقسيتوجه به دو چز از موضع خوش بدون ياست که هر چ يئيست, اصالت شين

ن هم يم, ايکن ين هم تكرار ميم در پائيکه در اول و باال انجام داده ا يميمات را همچون تقسيد تقسيبگو

هم  ين امرياورد, چنينطرف بيخواهد به ا يآنطرف را م يزهاين چيرا که عيشود ز يم يطياصالت شرا

ربطشان را  يعنيگر متناسب با بعد سوم درست شوند, يو آن دو بعد د د تناسب داشته باشنديست بايممكن ن

 ب قرار دهند. يدر خود ترک

ن مورد يت در ايك وضعين همعرض در يريمتغا يبات, معرفيترک يمعرف يعنيب يدرست کردن جدول ترک

ن يا باال و پائين هر موضوع, يمات بتوان کرد مثالٌ به طرف چپ, راست و ربط بيممكن است انواع و اقسام تقس

داشته باشد بعد هم  يين معناهايکه چن يگريز ديا هر چيرد و ين باال هر موضوع مورد توجه قرار بگيربط ب
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م چپ, راست وسط و بعد خود راست را هم به چپ و راست و وسط يم, مثالٌ بگوئيم را تكرار کنين تقسيا

شود,  ين نميم زمان معين تقسيا يم از رويوئگ يم يئيم اصالت شيم را تقسين نحوه تقسيم, ايم نمائيتقس

همزمان با هم عوض  يم از لحاظ زمانيم درست کرده ايکه ما در تقس ييزهاين چيشود که ا ين نميمع يعني

ن جدول يم, بنابرايب وارده نكرده اين مطلب را در ترکيتقدم و تاءخر دارند, ا يا از لحاظ زمانيشوند,  يم

ب به يد عناصر جدول ترکيم پس بايگوئ يب قطع است, ميربطش با جدول ترک د,ير هم اگر درست بكنييتغ

باشند که تقدم  يموضوعات يعنيرات موضوع باشند, ييگر نشان دهندة زمان تغيك بعد ديباشند که از  ينحو

و ب يم در فرمول ترکيگفت يم يعنيم، يگفت ين عامل زمانساز ميهم در آنها مالحظه بشود، به ا يو تاخر زمان

د که عناصر زمانساز باشند يب قرار دهيهم در ترک يت، عناصريت خاص بلكه در فرمول وضعينه در وضع

 م .ينده آنرا بفهميفعل آن آ يص داد، از رويت را تشخيفينده کيآنها بتوان آ ياز رو يعني

ف را يتعارد در قدم اول يفرمائ يم يز معرفينجا سه چي: پس شما در اينين حسيحجت االسالم و المسلم

ئد مكان از جمع، يگو يمثالً م يعنيد يکن يز را معرفيف سه چيد، در قدم دوم بر اساس آن تعاريکن يمعرف

م درست شده است. بعد هم ياست، اقتصاد و جهت از صبر و رضا و تسليخانواده و دولت، زمان از فرهنگ، س

 يعنيم، يدرست کن يم جدوليکرده ا درست يم جدوليکه درست کرده ا يفين سه تعريد بر اساس ايگوئ يم

که  يك از سه بخشيد، در هر يگوئ يم؟ ميم چگونه فرمول درست کنيگوئ يم، ميل کنيآنرا به فرمول تبد

در آن حضور داشته باشند  يگر آثاريد که از دو جدول ديسيآنرا بنو يب را به نحويم مثالً جدول ترکيگفت

است، اقتصاد و مكانساز ي، زمانساز هم فرضاً، فرهنگ سيتكنولوژجهت ساز آن فرضاً اخالق، احكام، و  يعني

ز به مناسبت زمان به حسب ين سه تا را نين هميد عيت بگوئينرا در وضعيآنهم دولت، خانواده و جمع ا

ن را هم به حسب موضوع جهت در جدول جهت درست ين هميد، عيموضوع زمان، در  جدول زمان ذکر کن

نصورت ما يان شما که در اير از بيك تقرين يست و هفت تا بشود، ايد که بيسه تا نه تا درست کن يعنيد يکن

ت يفيشده و فرمول هم ک يقبل از لحاظ ربط معرف يك اموريف يم با تعريف فرق گذاشته اين فرمول و تعريب

 ن قسمت است؟يا غرضتان اينها را در سه جدول آورده است آيارتباط ا
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شود و يم مكان، خانواده، جمع و دولت ميم و بگوئيکن ينم يم بنديتوجه شود که اول ما تقس :يبرادر معلم

 نها مثال بودند.يشود، ايگر ميز ديشود و جهت هم  چياست ميزمان هم فرهنگ، اقتصاد و س

د، ياز فلسفه در مورد زمان دار يه ايف اوليه شما تنها تعريف اولي: از تعارينين حسيحجت االسالم و المسلم

 مختلف است. يو مستمر با سرعتها يزمان يکه معنون آن امر يزمان بعنوان، عنوان

 ير را به ما مييفرمول تغ يعنيست ير چييدهد که مراحل تغي: نه، فرمول زمان به ما نشان ميبرادر معلم

 دهد.

ر را ييد فرمول مراحل تغيگوئينكه ميکنم اخواهم سئوال ينجا را مي: همينين حسيحجت االسالم و المسلم

ك يدهد شما ابتدائاً يکه م يدهد، اگر اختالف سرعتيمختلف، اختالف سرعت را م يسرعتها يعنيدهد،  يم

را موجب انفصال مطلق يتواند باشد زينم ير رفعييد که بر اساس آن معلوم شده که تغيدار يف فلسفيتعر

م که معنون عنوان زمان حتماً و يريحال اگر بپذ ياست بر معنون زمان يم زمان عنوانيگردد، پس گفته ايم

اتصال مطلق است و نه انفصال مطلق و  يکه نه دارا ين معنونيج است. ايج است، خود تدريتدر ياصالً دارا

 يرا اگر سرعتهايكند زيمختلف را تمام م يد لزوم سرعتهايگوئيم ياستكه آنرا  زمان يجيك ربط خاص تدري

 يگردد، حال بر اساس اصل ضرورت سرعتها يا اتصال در حرکت ميا موجب انفصال و يلف نباشد لزوماً مخت

ن يسه سرعت مختلف باشند، هر  چند ع يراتشان داراييد که تغيد سه وصف به ما بدهيخواهيمختلف شما م

 يان، اما جدول زمانف شما است از زمين تعريد لكن ايايد در فرمول و جدول زمان شما هم بين مطلب بايهم

ا سه يم لكن آيريپذ يستم، ما هم ميده از مكان و جهت نيد من بريگو يم يد؟ جدول زمانيآ يشما از کجا م

 د؟يکن يز ذکر ميا نه چيد يکن ياست و اقتصاد ذکر ميز مثل فرهنگ، سيچ

جدول سابق را که م خوب همان يجداول سه گانه را بده يم بنديح تقسيم توضي: اگر بخواهيبرادر معلم

 م. يده يح ميم و توضيآور يم ميدرست کرده ا

 م. يخواه يآنرا م يو کل يفلسف ين و مباني: نه, عناوينين حسيحجت االسالم و المسلم
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 يك حدوديم تا يده يرا م يف کليكه آن تعريك وقتيمطلب است,  يان کلي: بله, قصد من هم بيبرادر معلم

شود,  يگر معلوم نميد يم تفاوت کار ما با فرمولهايشود لكن چند قدم که جلوتر برو يبرادران روشن م يبرا

گران با يکار د يشه ايگر چگونه ساخته شده است و تفاوت ريد يم فرمولهاينجا آن بود که بگوئيقصد ما در ا

 از جهت, زمان و مكان غلط است.  يست؟ و چه تصوراتيفرمول ما چ

ن است بعد هم ياگر من گفتم فرمول زمان ا يعنيد و... يکن يح حرکت ميصح حاال شما بر اساس آن تصور

 ين آنها هم تقدم و تاءخر زمانيکنم و ب يمعرف ياست را به صورت کليسه عامل را مثل اقتصاد, فرهنگ و س

 قائل شوم. 

هنگ و اقتصاد, فر يخواهد باشد بجا يد سه وصف حال هر چه مي: بگوئينين حسيحجت االسالم و المسلم

 د. يبگذار "ميالف, ب و ج"است يس

شه در هر مقطع از الف, يا همين سه که سرعتشان مختلف است آيا ايشود که آ ي: بعد سئوال ميبرادر معلم

م فوراٌ الف, ب و ج را در جدول ينكه جواب مثبت داديم بله, هميده ياست؟ جواب م يزيك چيم يب و ج

ح ين نحوه صحيشه با هم بوده اند, حال اين سه هميم ايجواب مثبت دهنكه ما هم يآورد قبل از ا يت ميوضع

كه يم, وقتيگر بدانيكديرا پشت سر  "الف, ب و ج"ن است که ما يتصور از مطلب است, اما تصور غلط مطلب ا

ن را يند هميگو يج باشد, الف و ب نباشد بعد که م يب باشد, ج نباشد و وقت يالف هست, ب نباشد و وقت

م يگوئ يشود, م يم ميتقس "1و5و9"شود و ب هم به  يم ميتقس "9و2و 3"م الف مثالٌ به يد بگوئيکنزتر ير

ن يچن يم فرق دارد کسيکرد يکه ما معرف يبا آن فرمول زمان ين فرمول زمانيو ا يم بندينگونه تقسيا

 سه عنصر پشت سر هم غلط است.  ياورد معرفيزمان ن يرا برا يفرمول

 ند. يز همزمان و با سه سرعت را بگويد چي: باينين حسيالمسلمحجت االسالم و 

 يهمراه هم هستند وقت يعنيد يگوئ يکه م يد با سه سرعت و همزمان, همزمانينكه بفرمائي: هميبرادر معلم

م يخواست يکه ما م يجه ايت هم برده شوند و باشند نتيد در جدول وضعينصورت بايهمراه هم بودند در ا

ن عامل است که زمان و مكان را به يشود ا ين امر است که معرف نقش زمان در مكان ميبود ان يم همييبگو
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م يگوئ يم و ميآور ياست ميخود فرضاٌ اقتصاد, فرهنگ, س يمات مكانيما در تقس يعنيکند,  يهم وصل م

فرهنگ و ن اقتصاد, يز درباره هميخود ن يمات زمانياست دارد در تقسيشه اقتصاد فرهنگ, سيجامعه هم

ك ين ياست است, ايشتر از سيشتر از فرهنگ و بيرات اقتصاد بييم سرعت تغيگوئ يم و ميآور ياست را ميس

 است و..  يم بنديرقم تقس

ا يکنم, آ يشتر سئوال ميروشن شدن ب يخواهم دوباره برا ي: معذرت مينين حسيحجت االسالم و المسلم

 م؟ يکن ياست و اقتصاد را ذکر ميگ سم درباره فرهنيآئ يت ميما در جدول وضع يوقت

 شوند. يباال باشند بعنوان زمانساز ذکر م ينكه حتماٌ باالي: آنها هم هست, نه ايبرادر معلم

, يد اخالق, احكام, تكنولوژيسينو ين قسمت است, باال مي: سئوال در همينين حسيحجت االسالم و المسلم

ن ين مرحله, فرهنگ خاص اياست خاص ايد سيسينو يا مياست, فرهنگ و اقتصاد يد سيسينو ير آن ميز

ت خاص يوضع يت خاص برايخصوص يا در جدول زمانيخواهم بپرسم آ ين مرحله ميمرحله و اقتصاد خاص ا

د اخالق متناسب با صبر, احكام آن هم متناسب با صبر, يسيح است که بنوير اخالق صحيد, مثالٌ زيکه ندار

 متناسب با صبر.  يبعد هم تكنولوژآن هم متناسب با صبر  يتكنولوژ

م. لذا يب درست کنيم فرمول ترکيخواه ينجا ميست, چونكه در ايگر متناسب مطرح نينجا دي: ايبرادر معلم

م از لحاظ يباشد که هر سه تا را به هم بچسبان يد طوريب است باين قابل جمع باشد چون ترکيد از پائيبا

م ين تقسيشاملتر يم، اخالق، احكام تكنولوژيگوئيم يح فرمول قبليتوض ن دريرا بدهد، بنابرا يباالتر يبيترک

چه؟  يعنيشود ين ميم همياست که اگر آنها را جمع کن يبيم، ترکيگر بنمائيم ديما است، هر چه تقس يبند

که از  ياستينه اقتصاد، فرهنگ و س يم ولينمائ يم مياست تقسيرا به اقتصاد، فرهنگ و س يرده بند يعني

شود نه ين سه که ضرب ميز شوند بلكه سه تا هستند که در ايز شش چين سه چيده باشند که با ايبرن يا

گر، ير همديز در زينكه شش چي، نه اياسي،  اخالق سياخالق فرهنگ يم اخالق اقتصاديگوئيشوند، ميز ميچ

شوند يز نميچ است ششين معنا فرهنگ، اقتصاد و سير آنهم درست به همي، زياخالق، احكام و تكنولوژ

است ياقتصاد، فرهنگ وس يشوند که وقتيز ميشوند و نه  چيضرب م يبعد يدر سه تا يقبل يم سه تايگوئيم
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جمعاً اخالق  يو اخالق اقتصاد ي، اخالق فرهنگياسيباشد، اخالق س يم اگر از لحاظ اخالقيکن يرا جمع م

و  ياسيس يشوند و تكنولوژياحكام م هم جمعاً يو احكام اقتصاد ي، احكام فرهنگياسيشوند، احكام سيم

 ينكار را ميند چرا ايگويدهند، ميل ميرا تشك يهم جمعاً تكنولوژ ياقتصاد يو تكنولوژ يفرهنگ يتكنولوژ

م از يآئ ين ميکه پائ يم هر رده اينمائ يب معرفيد ترکيب است ما باينجا موضع ترکيم چون ايگوئيد؟ ميکن

 باشند ييباالز شده همان يد ريبا يبيلحاظ ترک

ب يهم ترک يد که آن رده باالئيگوئيك پله باالتر نميقت در يا در حقي: آينين حسيحجت االسالم والمسلم

م متناسب آنرا يم هر چه را در اخالق ذکر کرديح است که بگوئيصح يعنيدهند  يشوند و خود اخالق را ميم

 م و ....يکن يدر احكام ذکر م

م با هم  جمع يتوانيرا هم م يد ما خود اخالق، احكام و تكنولوژينياست، بب گريك بحث دي: آن يبرادر معلم

 شود.يم و جمعش جامعه ميکن

 شود  جامعه در مرحله صبر، در مرتبه صبر. ي: مينين حسيحجت االسالم والمسلم

ه جهت را شود جامعه اگر کيم ميگويمختلف صبر و ... ندارد، م ين جامعه در مرتبه هاي: نه، نه ايبرادر معلم

شد، يگر ميك طور ديرود، بعد فرمولش ين موضوع به ما داده بودند و گفته بودند جامعه به آنجا ميخود ا يبرا

و چه  ي، چه احكاميکه در حالت الف است چه اخالق يم مثالً جامعه ايگفت يد ميشد، آنگاه ما بايرات ميتاث

 "است  ياقتصاد، فرهنگ س "د در يفالن احكام بام يگفت ير آن ميد داشته باشد، بعد در زيبا ييتكنولوژ

ر ينطور مرتب زيد چگونه باشد، هميبا "خانواده، جمع و دولت  "در  يچگونه باشد و فالن احكام اقتصاد

را جهت ساز نام  يك عامليجهت را نداده اند،  يآن موضوع کل يچون برا يرفت، ولين ميشد و پائيم

را به تناسب آن  يبغل دست يآن دو تا ين است، منتهيم ايردش گفتکه مو يزيم آن چيگوئيم و ميگذاشت

 م.يکن يدرست م

 حكومت دارد. يعنيد يکن يد به تناسب آن درست ميفرمائينكه مي: همينين حسيحجت االسالم والمسلم
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شود آن يجمع م ير از آن است که وقتيندارد، حكومت داشتن غ يبي: حكومت داشته باشد عيبرادر معلم

 شود.يم يييباال

ن يدر ا يم، وليداد يانجام م يجامعه آن جور يم، برايداشت يزين چيك وقت چنين است که اگر يمنظورم ا

شود يم داد که نميح خواهيخودش توض يخود جامعه نبوده است سر جا يرا برا يزين چيفرمول چون چن

گر يدو تا همعرض د يدهند، برا ين عاملها مياز ا يكي يشده است که بدهند، برا يهم که بدهند، چون نم

م ينكه بخواهيشوند، نه ا يها ضرب م يريم در زيدا کردينها را پيا يم، وقتيکن يدا ميما متناسب با آن پ

م احكام متناسب با صبر و يگفتيكه ميمثل وقت يعنيم، يدا کنيها پ ييها را بر اساس تناسب با باال يريز

م يگوئيد، ميدا کنيم اقتصاد متناسب با صبر را پينجا هم بگوئيم، ايکندا يد پيمتناسب با صبر را با يتكنولوژ

است، اخالق  ين شامل و مشمولين متناسب گفتن در مورد همعرضها است، ايت ندارد، ايگر موضوعين ديا

دا يست به تناسب پيگر الزم نياست, د ياسيا اخالق سيو  يا اخالق فرهنگي, يا اخالق اقتصاديصبر خود 

 م. يد جلو بروين بحث فعالٌ زود باشد, قدم به قدم بايد ايش ضرب شده آن است. البته شاشود, خود

 د؟ يکن يت اما جدول زمان را چه مين جدول وضعي: خوب اينين حسيحجت االسالم و المسلم

 م شود در مورد تقدم ويتنظ يد بر اساس عامل تقدم و تاءخر زمانيم بايگوئ ي: جدول زمان را ميبرادر معلم

گر تقدم و تاءخر يكديبا  يا اخالق, احكام و تكنولوژيده اند آيب پرسيهم قبالٌ در جدول ترک يتاءخر زمان

ك هم عوض يك خلق و تكنيد يد, همراه با آن بايك حكم را عوض کنينكه يم نه هميدارند؟ گفته ا يزمان

م يه اسمشان را زمانساز گذاشته بودک ييشوند, آن عاملها ين عاملها با هم عوض ميندارد. ا ييشود وگرنه کارا

شود  يشود, فرضاٌ گفته م ياست بوده است, بر اساسشان زمان ساخته ميکه فرضاٌ اقتصاد, فرهنگ و س

د تمام شود که سابق بر ياست, )با آن ارتباطاتش که بايسرعت اقتصاد سه برابر فرهنگ و فرهنگ سه برابر س

 يد اقتصاد عوض شود و جايم بايك جا گفته ايم و يده ايا کشم( حاال فرضاٌ جدول خود ريده بودين کشيا

 يند, آنجا که برايگو ياست عوض شود, ميد سيگر بايد يك جايد فرهنگ عوض شود و يم بايگفته ا يگريد

همراه  يك اخالق اقتصادي يعنيم يگوئ ياست؟ م ييزهاير چه چيين شده است منظور تغير اقتصاد معييتغ
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د عوض شودند که ي, مربوط به خانواده, جمع و دولت بايك اقتصاديك تكنيو همراه با  يك احكام اقتصاديبا 

م که اسمش را يك خانه نشان داده ايد عوض شوند, در جدول زمان ما آنرا با يگر بايكديجمعاٌ نه عامل با 

تا با هم  ن نهيموقع عوض شدنش باشد ا يکه ضرب شده وقت ياقتصاد در هر عامل يم, ولياقتصاد گذاشته ا

جده عامل ياست( جمعاٌ متشكل از هيمانند )فرهنگ و س يگر هم که ثابت ميد يشوند و آن دو تا يعوض م

 ن بحثها زود باشد. يد ايباشد( البته شا يمات قبليمات ما همان تقسيمانند )اگر تقس ياند که ثابت م

 شوند؟  يها عوض م ي: آنوقت در جدول جهت جهتينين حسيحجت االسالم و المسلم

د در جامعه ياست که باصطالح جهت سازمان است فرض کن ي: نه, جدول جهت, در مورد عامليبرادر معلم

جامعه را بر  يو بد يگردد مثالٌ ما خوب يم يجامعه فالن او معرف يابيارز ين ارزش برايين عامل تعيمهمتر

ن عامل را فرضاٌ يم بلكه مثالٌ مهمتريکن ينم يابيك ارزيا نبودن تكنيشرفته بودن يا پيو  يثروتمند يمبنا

را در  ين عامليم چنيدان يجامعه م يقيمت و ارزش حقين قييتع يز براين چينرا مهمتريم و ايدان ياخالق م

د يم که شايزن ي, فرضاٌ در مورد انسان مثال ميکن يدا ميم و بعد مراتب آن امر را پيبر يجدول جهت م

 د و رفتار است.يم ارزش انسان به اخالق, عقايگوئ يراحت تر باشد ممثالش از مثال نسبت به جامعه 

 م؟ يکن يم چه ميم جدول جهت را خرد کني: حال اگر بخواهينين حسيحجت االسالم و المسلم

ز يم رين مراتب را بدست آورده ايکه ا ين عامل جهت ساز را از همان راهيد مراتب رشد همي: بايبرادر معلم

 يم يگرين صبر و رضا چه مراتب ديم که بيبوده است دقت کن يز راه دقت در کلمات وحم, فرضاٌ اگر ايکن

 توانند باشند. 

ت, صبر بر انجام طاعت, صبر يم صبر بر ترك معصيکن ي: فرضاٌ عوض مينين حسيحجت االسالم و المسلم

 بر بال. 

 م. ياست, اقتصاد ضرب کنيد در فرهنگ, سيان: صبر را باينيبرادر حس

 يان مينيحس ينكه آقايت دارد اين موضوعيخود ا يست, البته سر جاي: نه آن خرد شدن نيمعلم برادر

 دهد  ياست که ربط جدول جهت را با زمان و مكان نشان م يزيند, همان چيفرما
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م و مثالٌ يخرد بكن يرا تنها از نظر ارزش يم اول مراتب جهتيگو ي: من مينين حسيحجت االسالم و المسلم

هم صبر در برابر بال  يصبر بر انجام فرائض دارد و زمان يان صابر است, زمانيجامعه بر ترك عص يزمانم يبگوئ

 ستاد. يد جلو آن ايم بايك مستكبر روبرو شدين باشد, مثالٌ اگر با يفرض که چن يدارد, عل

 د؟ ينها را در طول گرفته ايا ايف: آيبرادر س

فرض که صبر,  يفرض, عل يم, البته عليگرفته ا يك خط طولي: بله در ينين حسيحجت االسالم و المسلم

م, بعد يکن ينرا خرد ميم شده باشند و اول ايز تقسيك خود به سه چيك خط بودند هر يم و رضا که در يتسل

م فرهنگ, يگوئ يم مثالٌ ميکن يدمان خرد مين خرد کردن جديرا متناسب با ا يم موضوع زمانيآئ يم

 ست؟ يان چيف عصيم متناسب با مرحله تعريقبالٌ گرفته بود را که ياست و اقتصايس

از عوامل  يكينجا, در جدول جهت يم ايائيم و بيکن يست که اول جهت را خرد مينطور ني: نه ايبرادر معلم

فرض  يعنيا با ضرب در آن ساخته بشود. يد به تناسب آن و يبا ياست و مابق ين نقشيچن ياست که دارا

خانه را داراست, بعد  27خانه از  1د, اخالق جدول ما يدانست يمات اخالقيمات را تقسيتقسن يم اگر ايکن يم

م چون اخالق يکن يدا ميحتماٌ پ يم بنديان گفتنتد, در جدول جهت ما چند تقسينيحس يهمانطور که آقا

م يهت ببراخالق را از جدول زمان و مكان به جدول ج يم بنديد تقسيم بايدانسته ا يينها يرا جهت ساز

د در جهت وجود داشته باشد يحتماٌ با يم بندين تقسي, اياسيو س ي, فرهنگيم اخالق اقتصاديگوئ يم يعني

م در آنجا آنرا يده است, چون نتوانستيز که ربطشان با هم برينه چ يعنيبعد مربوط به خانواده, جمع دولت 

م, يکن يرود ما سئوال م يصبر به اخالق رضا مد جامعه را از اخالق يفرمائ يكه شما ميم, بعد وقتيکن يمدل

ك امر خود اخالق يفرضاٌ صبر خود به عنوان  يعنيدارد.  يك جايد صبر و رضا يز که گفتين نه چيدر ا

م در هر سه ضرب ياست؟ اگر بگوئ يا اخالق اقتصادي يا اخالق فرهنگياست  ياسيا اخالق سياست  ياسيس

و صبر  ي, صبر فرهنگياسيصبر س يعنيدهد,  يمختلف هم م يام در آنصورت سه معنيگوئ يشود م يم

ك اخالق ينكه صبر يفرض ا يشود, عل يضرب م "جمع و دولت ","خانواده"زند, بعد هم در يسه چ ياقتصاد

د ياست بايم سيگوئ ياستمان باشد مير سييست, آنجا که نوبت تغين يگر در فرهنگ و اقتصاديباشد د ياسيس
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ك مرتبه يد اگر در يفرمائ ينكه ميحالت برود, فرضاٌ از حالت صبر به حالت رضا برود بعد ان حالت به آن ياز ا

م و صبر را به سه قسمت صبرطاعت, يقتر بدست آورديم و مراتب رشد را دقيزتر کردين را ريگر هميمن د

شود, حاال  يماز حالتها واقع  يكياستمان در يم سيکه گفت يم آنجائيگوئ يم, ميم نموديان و بال تقسيعص

 يا در صبر در معاصياست ما يم سيگوئ يشود, م ياستمان در صبر واقع ميم سيگوئ ينم يگر بصورت کليد

زتر شد, اگر صبر بر يف بزرگ صبر, خود سه قسمت ريا در صبر بر بال است, آن طيا در صبر بر طاعت و ي

ت به صبر بر طاعت برود, اگر هم بر يمعصد از صبر بر يد باياست بر جامعه بايم سيگوئ يبود مثالٌ م يمعاص

م بشود, پس آن مرتبه يد وارد رتبه تسليد از صبر بر بال بود باياست بر جامعه بايم سيگوئ يبود مثالٌ م يمعاص

نكه ارتباط يا يکند لكن برا يقتر مياست که کار ما را دق يو ارزش يز شدن جهتيشود, آن ر يز ميکه ر يا

م, ياورينجا بيد ايبا يزيك چيمكاتن قطع نشود از جدول مكان و جدول زمان ن جدول جهت و زمان و يا

خانواده جمع,  "استياقتصاد, فرهنگ و س"ر از يما غ يعنيك موضوع باشند. ي يد دارايبعبارت بهتر هر سه با

که  ن نه عنوان استيم, جدولمان هميگر نداريز ديچ چيمان هي, در جدول برايدولت اخالق احكام و تكنولوژ

ب شده, در جهت يت ترکيوضع يبيب شده است در جدول مراحل بصورت ترکيترک يك صورت خاصيبه 

ست بخاطر ضعف ما يب شده است که آنچه که نيترک يو در جدول جهت بصورت ارزش يرييزمان بصورت تغ

ك يله يبوس د به تناسب آنيباشد و لذا در آنجا با يده است ميرس يبه آنچه مثالٌ از وح يابيدر عدم دست

 م. يگر درست کنيفرمول د

ف از ياستفاده کردم که ما ابتدائاٌ سه تا تعر ينگونه از حضور جنابعالي: من اينين حسيحجت االسالم و المسلم

م بعد سه مجموعه متناسب با حفظ آثار هر کدام در يف را از فلسفه دارين تعاريم, ايجهت, زمان و مكان دار

 . يگريد

گر در داخل يد يگر, ربطشان با دو تايد يت خودشان و ربطشان با دو تاياسب با شخص: متنيبرادر معلم

 خودشان قرار دارد. 
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است پس سه تا  يف, تناسبات خاصيشود و نه تعر ين فرمول ما مي: و اينين حسيحجت االسالم و المسلم

ا يا تكرار کردن و يز کردن يف مربوط به کل, حال در ريم و سه تعريمربوط به سه جدول دار يتناسبات خاص

م؟ يکن يقترش ميدق يعنيم يکن يرا خرد م يم امر جهتيکه دار يفيا بر اساس تعريگسترش دادن آنها آ

 يم بلكه اول ميساز يد نمين قدم سه مجموعه جديدر اول يم وليساز يالبته بعد هم دوباره سه مجموعه م

 يل مين سه مرحله تشكيات علماء اخالق و ... از او کلمات و استنباط يم صبر بر اساس آنچه از وحيگوئ

 ييو رتبه ها يك تقدم و تاءخريآن  يبرا يم و از نظر ارزشيك مقطع خاص فرض کرده ايصبر را  يعنيشود, 

م جدول يتوان ين شد مير حرکت کننده بعد که اين سيد در ايشتر مردم بايرشد ب يم که برايقائل شد

 م. يمجموعه آنرا بكش

ر در ييك تغين سه جدول ياز ا يكينكه يم, به محض ايکن يم درست ميکه ما دار يبين ترتي: با ايمعلمبرادر 

 م. ياوريد بيگر هم بايد ين را در دو تايين تبيدا کند, اين پييك درجه تعيدا شود که يآن پ

ن يد تا ايگوئ يم يم حضرتعاليد بكنيگر هم بايك کار دين ي: عالوه بر اينين حسيحجت االسالم و المسلم

د يم, بايد بكنيهم با يگريك کار ديکنم  يم بنده عرض مياوريد آنرا در زمان و مكان هم بيم باير را دادييتغ

و  يامر زمان ين هم برايك ضرب دقت متناسب با ايد يم باينجا انجام داده ايکه ا يب دقتين ضريمتناسب با ا

 يزيم اخالق چيهمان نسبت خرد شودند, فرضاٌ اگر اول کار گفتز به ين دو نيم تا ايدا کنيپ يامر مكان يبرا

م و رضا, حال که نه خلق کوچكتر يدان صبر, تسليندارد, م يگريشتر ديدان بيچ ميست و هيجز سه مرحله ن

م و يد بكنيبا يد, مجموعه سازيکن يد و مجموعه سازيز خرد کنيخود را ن يد و امر زمانيد لطف کنيشد, با

ناٌ ضرب دت خود يد عيضرب دقت خود را باالتر برد يندارد لكن وقت يبيم عياوريگر بيكديد در يبانا را هم يا

 د. يز باالتر ببريد در زمان و مكان نيرا با

 ن حساستر شدن بدون توجه به آن دو تا محال است. يم ايم بگوئيخواه ي: ما اصوالٌ ميبرادر معلم

گر مربوط يكديف از زمان و مكان به يد تعرين است که بفرمائين اين عي:اينين حسيحجت االسالم و المسلم

 ب. يمتناسب با ترک يانتزاع يد وليکن يك بار انتزاع ميشما  يف فلسفيدر مرحله تعر ياست ول
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 همان.  يعنيد يگوئ ين تناسب که مي: هميبرادر معلم

سه  ينكه صبر دارايفرضاٌ اد يگوئ يكه ميخواهم عرض کنم موقع ي: مينين حسيحجت االسالم و المسلم

ا آنها را يآ يم وليگر قبول داريد يدر دو تا يد جارينرا باينكه ايد, ايريگ يم ياست را از وح 3و2و9مرحله 

ن يك از ايکه مال هر  ياست, اقتصاديد همان فرهنگ, سيگوئ يم يعنيد؟ يکن يدر همان سه تا حفظ م

 د. يکن يرد مد و خيآور ينكه آنها را ميا ايمراحل رشد است 

ن يم با ايگوئ يشود م يه ميه, واهمه و شهويم به اخالق غضبيگفت اخالق, تقس ي: اگر کسيبرادر معلم

 يزين چيك چنينجا يا اگر آنجا متناسب با آن در ايد در زمان و مكان هم وجود داشته باشد و يمات بايتقس

 يخورد, کنار م يما نم يزيشود لكن به درد برنامه ر يرا باعث م يهر چند دقت يم بندين تقسيوجود ندارد ا

 رود. 

 يست جارين در آن نيشدن ا ين معلوم شد عرض من در مورد جاري: اينين حسيحجت االسالم و المسلم

دا شود آثارش ينجا پيکه در ا يريين تغيشود, کوچكتر يم يگر جاريد و حتماٌ هم در دو جدول ديفرمائ يم

 ا ... ين است که آيشود, سئوال من ا يم گر ظاهريدر دو جدول د

 ين دقتيشود لذا چن يدر آندو نم ين دقت جارين بود که ايشود, منظور ما از مثال ا ين مي: هميبرادر معلم

ن بعد ياز ا يعنيم اخالق فالن, يخورد که بگوئ يبه درد ما نم ييم بندين تقسيچن يعنيخورد.  يبه درد ما نم

 يباشد, از هر بعد يا زمانيو  يبيا بعد ترکيباشد و  يممكن است از بعد ارزش يتخورد, ح يخاص به درد نم

 گر بود. يد يم بنديتوان آن را در تقس يکه باشد چون نم

ن است يك فرض ايتوان برد  يشود, آنرا برد لكن به دو رقم م ي: چرا مينين حسيحجت االسالم و المسلم

ان يان اخالق مبارزه با عصيان احكام مبارزه با عصيمبارزه با عص يم تكنولوژيسيبنو يسر تكنولوژ يکه باال

د ينكار را نكنيم, اينكه بگوئيگر ايم فرض ديآئ ين مين پائياست و اقتصادش هم متناسب با هميفرهنگ, س

را هم دارد و  يبات زمانين حال ترکيد و در عيجدول جهت سه مرتبه قائل شد يکه برا يبلكه همانطور

گر آن ضرب يد سه مرحله زمان را در سه مرحله ديائيد بيز بكنين يگريرا هم دارد, کار د ينبات مكايترک
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ن که فرضاٌ ادارات باشد, يت مرتبه پائيتمان والياست ما سه مرحله دارد و واليم سيد بگوئيد فرض کنيکن

ز يك چيهم ن دستگاه دولت در دستگاه خانواده اش يفقه, در ا يت شخص وليت والت منطقه و واليوال

 م؟يم کنيست تقسيا آنرا الزم نيم يم کنيا الزم است که آنرا هم تقسيد آيگر, سه عنوان بگذاريد

م يد طرح شود چون بحث ما فعالٌ بحث تقسينبا ين بحث االن در موضع فعليرسد ا ي: به نظر ميبرادر معلم

 ست. ين يبند

خواستم  يز کردن بودن من ميت ريفيک : چون بحث ظاهراٌ در موردينين حسيحجت االسالم و المسلم

 عرض کنم که خرد کردن دو رقم ممكن است. 

ن سه عامل را ين است که ما ايا يست سئوال اصليز کردن نير يما چگونگ ي: نه, سئوال اصليبرادر معلم

ت ن فرمول جهياگر ا ين صحبت اول است بعد در قدم بعدين آنها تمام باشد, ايم که ربط بيچگونه قرار ده

ر مطرح ياخ ين صحبتهايم و بعد ايزتر کنيقتر و ريم اطالعات خود را دقيتوان يزمان و مكان شد, چگونه م

 گر دارد. ين خود سه چهار احتمال ديشود که ا يم

در سه  يدم که نحوه مجموعه سازينگونه فهميرا ا يان حضرتعالي: من بينين حسيحجت االسالم و المسلم

 د.يگر را به جدول سوم تمام نمايباشد که ارتباط هر دو جدول د يجور يستيجدول با

ن قسمت مشترك است, تنها تفاوت صحبت ما يان هم با صحبت ما در اينيحس ي: صحبت آقايبرادر معلم

را تكرار کن که با تكرار  يفرمول اصل ين جدول رسم کنيدر ا يخواست يند وقتيفرما يشان مين است که ايا

م يرا تقسيکند ز ين ربط را تمام نميم ايگوئ يشود ما م يگر درست ميرمول با دو فرمول دن فيفرمول ربط ا

ب, و اگر ياست متناسب با ترک يبيد, اگر موضوع ترکينمائ يرا در آن موضع متناسب با موضوع خاص خود م

م ين تقسيدر ا يد, وليکن يم يم بندياست متناسب با ارزش تقس ير و اگر جهتيياست متناسب با تغ يرييتغ

ن يم اوليگر حفظ شود مثالٌ هر گاه خواستيد يم که ارتباطش با دوتايده يقرار م يمطالب را به گونه ا يبند

م, يکن يم عناصر جهت ساز, عناصر زمان ساز و عناصر مكان ساز درست ميدرست کن يبيرده, جدول ترک

رات آنها ييا با تغيشوند  ينها ساخته مله آيوجود دارند که زمان بوس يت فعليدر وضع يك عناصري يعني
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د يدا کرديپ يزين چيشوند, هرگاه چن ير موضوع اختالف و اشتراك واقع مييشود و در تغ يموضوع عوض م

 يتوان زمان را طراح يله آنها ميهستند که بوس ينها عوامليت موجود با هم هستند لكن ايهر چند در وضع

ن يا ين به معنايد, اينها را قرار دهيا يد وليب قرار دهيساخت در ترکا زمان را يا زمان را شناخت يکرد 

چگونه عوض شدن  يم, زمان را در فرمول آوردن به معنين فرمول آورده ايم زمان را در ايست که بگوئين

ر ييتغ يا به معنايست, يما ن ير مدل است که بحث فعلييتغ ير فرمول به معنييتغ يفرمول است. چگونگ

ب وجود دارد در طول زمان تقدم و تاءخر يکه در ترک ين عناصرين است که خود ايا يا به معنايمدل است 

 يم و اگر هم اولياورده ايبدست ن يديما است و حد جد يمنظور باشد که همان فرمول قبل يدارند, اگر دوم

 د؟ يهم هست بفرمائ يگرير فرمول است و اگر تصور دييتغ يباشد به معن

هستند که موضوع  يك از مجموعه ها اموريدر هر  يامور اصول يعني: ينين حسيو المسلمحجت االسالم 

 حكم هستند. 

 ... يعنيتوان گفت  يهم نم ينحوه کار در هر جدول متناسب با آن جدول است امور اصل يعني: يبرادر معلم

م و اگر يب کار کنيرکد متناسب با تيب باشد باياگر موضوع ترک يعني: ينين حسيحجت االسالم و المسلم

 م. يموضوع زمان است متناسب با زمان کار کن

 شه همان جهت ساز هستند. ي: اما اصول نه, اصول هميبرادر معلم

 م. يگو ي: اصول نسبت به موضوع را مينين حسيحجت االسالم و المسلم

 م. يده يسازها را باال قرار مم, جهت يده يب سازها را باال قرار نميت ترکي: باز ما در جدول وضعيبرادر معلم

 است .  يبين ترکيد عناويده يرا که قرار م يني: اما عناوينين حسيحجت االسالم و المسلم

ر را ييم باز در راس خود جهت سازها هستند لكن در آنجا فرم تغيائير هم که بيي: در بحث تغيبرادر معلم

ر و در ارزش فرم ارزش را نشان يير فرم تغييدر تغ دهند و يب را نشان ميب فرم ترکيم, در ترکيده ينشان م

 م. يده يم
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 يرند و گاه به معنيگ يحاکم م ياصل را به معن ي: در جدول اول آگاهينين حسيحجت االسالم و المسلم

 ا مقومات آن. ي, يبيل دهنده موضوع خاص ترکيتشك

 م پرداخت. يز کردن خواهيت ريفيم به کين رد که شدينباشد از ا ي: حاال اگر اشكاليبرادر معلم

د حفظ شده و ذکر ين سه جدول هم بايم و ارتباط ايم که سه جدول داريدينجا رسيان: به اينيبرادر حس

ن چند اتصال يدا کردن ايپ يا آن جدول مشخص شود, حال براين جدول يرمان از ايگردد تا نحوه تفس

ن دو جدول موضوع هر دو يکشف ارتباط ا يرانكه بيا يكيممكن است باشد که به دو احتمال آن اشاره شد 

م ) مقومات هم يم و آثار هر کدام را جزء مقومات هر جدول قرار دهيم کنيجدول را با فرمول شامل تقس

ندارد با  يچ تفاوتين هيشود( و ا يم يا مكان که همان جدول اوليت يل دهنده آن وضعياجزاء تشك يعني

م جهت يگوئ يم يوقت يعنيم يآور يرا آثار را هم با توجه به همان فرمول ميم, زياوريم آثار را بيگوئ ينكه ميا

 يعنيت جامعه, جهت مكان جامعه, زمان ساز هم يجهت وضع يعنيساز, زمان ساز و مكان ساز جهت ساز 

از زمان کل  يك مرحله اين زمان و مكان جامعه يمكان جامعه, که خود ا يعنيزمان مكان جامعه, مكان ساز 

 ه است. جامع

م در قدم دوم يرو يجلو م يش حضرتعاليندارد, ما با فرض فرما يبي: عينين حسيحجت االسالم و المسلم

 د؟ يکن يرا چگونه درست م يمجموعه زمان

 دهد. يجامعه زمان جامعه را م يمتوال يان: مجموعه مكانهاينيبرادر حس

د بشود. ين نبايم چنيکرد يمعلم ياالن از آقاکه  ي: نه, بنا به استفاده اينين حسيحجت االسالم و المسلم

 د. ياوريد, همه را در جدول زمان بيکه در جدول مكان دار يد کل اموريبا
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 ب: يترت نيم بديآور يه امور را هم ميان: کلينيبرادر حس

 «الف»وضعيت    «د»وضعيت    «ن»وضعيت  

 : جهت ساز

 

 ساز : زمان

 

 ساز :  مكان

 

ك از يشود و هر  ياست, فرهنگ و اقتصاد همان رتبه ضرب ميح است که اخالق هر رتبه در سيالزم به توض

ت ين در هر مرحله از وضعيشوند, بنابرا يز در خانواده جمع و دولت ضرب مياست, فرهنگ و اقتصاد نيس

 م داشت. يت الف خواهيمثل جدول وضع يجدول

 

سه وصف  يك از آنها دارايباشند که هر  يسه گانه خانواده, جمع و دولت م يب مكان جامعه دارايترت نيبد

ز يآنها ن ين سه وصف با سه سرعت مختلف که فرضاٌ نسبت هايباشند. ا يفرهنگ و اقتصاد م است,ي, سيزمان

ن يب ارتباط بينترتيکنند بد ير ميياست است تغيب اقتصاد سه برابر فرهنگ و فرهنگ سه برابر سيبه ترت

 شود.  يحفظ م يزمانبه خاطر اختالف سرعت اوصاف  9و2و3ا ... ويالف, ...د, ...ن, ... و يمتوال يت هايوضع

 يش آقايش هر دو بزرگوار را درست درك کنم فرمايکنم فرما يم ي: سعينين حسيحجت االسالم و المسلم

 م: يکن يبر حسب آنچه درك کرده ام خالصه م 2در جدول شماره  يمعلم

 اخالق 

 9اخالق سياسي

 :اخالق س

 خانواده

:اخالق س  

 جمع

:اخالق س  

 دولت

9اخالق فرهنگي  

:اخالق ف  

 خانواده

:اخالق ف  

 جمع

:اخالق ف  

 دولت

9اخالق اقتصادي  

9اخالق   

 خانواده

 9اخالق 

 جمع

9اخالق   

 دولت

 33اخالق 

 مثال رضا

 23اخالق  

 مثال تسليم

 9اخالق  

 صبرمثال 

 سياست سياست سياست

 فرهنگ فرهنگ فرهنگ

 اقتصاد اقتصاد اقتصاد

 دولت   جمع   خانواده دولت   جمع   خانواده دولت   جمع   خانواده
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 اخالق احكام تكنولوژي  اخالق احكام تكنولوژي  اخالق احكام تكنولوژي

 اقتصاد فرهنگ سياست  اقتصاد فرهنگ سياست  اقتصاد فرهنگ سياست

 خانواده جمع دولت  خانواده جمع دولت  خانواده جمع دولت

 مجموعه مكاني   مجموعه زماني         مجموعه جهتي

 

و  يقاٌ همانها در مجموعه زمانيم دقيعنصر ذکر شده را داشته باش 1 ين اساس اگر در مجموعه مكانيبر ا

م از مجموعه عناصر هر يگوئ يد ميکش يگردد اگر بپرسند پس چرا سه جدول م يتكرار م يمجموعه جهت

نسبت به  ين عناصر در مجموعه زمانيم نحوه نوشتن هميك از سه جدول سه مقصد و سه انتظار مختلف داري

متناسب با مسئله زمان  يراتييخواهد بكند تغ يبات ميکه از ترک يراتييتغ يعنيفرق دارد,  يمجموعه مكان

 ين سه با هم است که ميد شود و با مالحظه ايجد يخواهد وارد مرتبه ا يهم م ين مجموعه جهتياست و ا

 ده ام؟يش شما را درست فهميدانم فرما يم, نميببر يگاه خود پيبه جا يم به درستيتوان

با سخن  يز اختالفات برداشت حضرتعالا يكيان بنده دارد يبا ب يك اشتراکاتيك اختالفات و ي: يبرادر معلم

شوند. آنطور که  يگر ضرب ميكدين نه عامل در يم لكن ايعامل دار 1ن است که هر چند ما يبنده ا

 ير هر کدام از خانه هايم مثالٌ زيگوئ يد. مينما يجاد اشكال ميد اير هم نوشته اينه خانه را ز يحضرتعال

 رد. يگ يو اقتصاد قرار ماست فرهنگ ي, سياخالق, احكام و تكنولوژ

 3با  يوسط يتا 1شود, ربط  يست و هفت تا خانه ميب رده اول سه تا, رده دوم نه تا و رده سوم بينترتيبد

, ياسياخالق س","ياخالق, احكام و تكنولوژ"ب پس از ينترتيز ضرب شده اند, بديدر سه چ ييباال يتا

, ياسيس يتكنولوژ"و  "ي, احكما اقتصادياحكام فرهنگ, ياسياحكام س","ي, اخالق اقتصادياخالق فرهنگ

 يضرب م ييباال يم داشت و رده سوم هم که دولت, جمع و خانواده است در نه تايو اقتصاد خواه يفرهنگ

 شود. 

وجود داشت و به علت  يکه در جدول قبل يم در نه عامليگوئ يدر فرمول دوم که فرمول مراحل است م

 ياست عاملها يخانه درست شد, به علت آنكه جدول دوم جدول زمان 27ند و گر ضرب شديكديب در يترک
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ز همراه ين سه, نه چيهمراه با ا ياست است وليم لذا تمام آن فرهنگ, اقتصاد و سيد بكشيزمان ساز را با

مربوط به خانواده جمع و دولت وجود  يو اقتصاد ياسي, سيفرهنگ ياخالق احكام و تكنولوژ يعنيهستند, 

و خانواده جمع و دولت بصورت پنهان وجود  يا در جدول مراحل اخالق احكام, تكنولوژيب گوينترتيدارند, بد

م همه آن فرهنگ يکه قبالٌ نوشت يطبق جدول يعنيناٌ همانها نوشته شده باشند يست که عينگونه نيدارد و ا

فرهنگ  ياخالق, احكام و تكنولوژ يعنيم فرهنگ, يگوئ يم يم که وقتيراست است لكن توجه داياقتصاد و س

م يم و االن جلوتر داريد برسيبعد با ين بحثها در قدمهايرسد به ا يا فرهنگ خانواده جمع و دولت, به نظر مي

 م. يکن يحرکت م

 د؟ يسينو يم را ميا در فرمول جهت تنها صبر و رضا و تسلي: آينين حسيحجت االسالم و المسلم

اگر  ين اخالق, احكام و تكنولوژياست مثالٌ از ب يرا که جهت ساز اصل يعامل ي: در فرمول جهتيبرادر معلم

که در دو  يآن عنصر يشود و ول ين عنصر درست ميم جدول جهت بر اساس ايمنزلت اخالق را باالتر بدان

م در آن ياگر اخالق را در نظر گرفته ا يعنيده, يکه همراه با اوست ضرب شده و نه عامل گرد ييدسته سه تا

مربوط به جمع خانواده و دولت که جمعاٌ  ياسيو اخالق س ي, اخالق اقتصاديد مراتب رشد اخالق فرهنگيبا

 ييم آنها همانهايگوئ يخانه چطور؟ م 27گر از يجده خانه ديپرسند ه يشود ذکر شده باشد م ينه دسته م

 م. ينها که مربوط به جدول جهت هستند آنها را بسازيد متناسب با ايام و بيدان يهستند که ربطشان را نم

 د؟يآن را حذف کرد يجده تايد چرا هي: شما آنرا به هم زدينين حسيحجت االسالم و المسلم

د نفرموده اند که متناسب با صبر يگفتند که مثالٌ اخالق صبر را داشته باش ينكه وقتي: بخاطر ايبرادر معلم

 ست(. يتا ن 27م )البته جدول جهت يدا کنيد متناسب با آن پيرا با يد البته حكميرا اجرا کن يچه حكم

 شود.  يم 27: پس جدول جهت يميبرادر سل

تا با  1ن يتا درست شده بعد از ا 1ن يست جدول جهت بر اساس ايتا ن 27: نه جدول جهت يبرادر معلم

 م. يده يم و در جدول قرار ميکن يم دايگر را پيد يتا 91م يکه دار يگريد يفرمولها

 نگفته است.  ين مبنا همه مدل را وحيروزمند: به ايبرادر پ
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ان( ينيحس يم( اگر )بنا به قول آقايد )آنها را بسازي: نه, بناست عقل بگوينين حسيحجت االسالم و المسلم

 شود.  ينم يم جدول زمانيمختلف را پشت سر هم بكش يت هايوضع

م جدول مراحل يد بدست آورينطور است, بلكه فرمول زمان را بايم جدول زمان ايگوئ ينه ما نم: يبرادر معلم

نجا ياست که صرفاٌ خود آنها, ا ين جدول فرمول مراحليست اين يمتوال يت هايپشت سر هم قرار دادن وضع

از  يل, جداشود جدول مراح يم مين اختالف سرعت ها را که رسم کنيم و هميگوئ ياختالف سرعتها را م

ك و اقتصاد دو و يم اقتصاد يگفت يم. مثالٌ ميبكش ين اختالف سرعت ها را در مورد موضوع خاصينكه ايا

ست يکه ثابت است چ يگريز ديدو چ» ك بود آين يست و اگر ايك و دو و سه آن چينكه ياقتصاد سه, حال ا

 م. يآور يم يگرينها را از جدول ديا

ك جدول زمان يك جدول مكان و يم ين بوده است که سه تا جدول الزم دارياان: مشترکاتمان ينيبرادر حس

م ينها را پر کنيب ايست و به ترتيست و جدول زمان چيم جدول مكان چينيب يك جدول جهت, حال ميو 

م, تفاوت بحث ما يمكان بده يد سه وصف برايله اوصاف باين جدولها بوسيپر کردن ا يرسد برا يبنظر من م

م يند مكان به سه جهت ساز و سه زمان ساز و سه مكان ساز تقسيفرما يشان مينست که ايا يمعلم يبا آقا

نها را در همان فرمول ين مكان جامعه است ايشوند ا يتا م 27شوند و  يشوند که در هم ضرب هم م يم

د و يکرده ا همان فرمول زمان و مكان و جهت را در مكان تكرار يعنيم يزمان مكان و جهت بدست آورده ا

 جهت زمان و زمان مكان و مكان مكان.  يعنيد جهت ساز و زمان ساز و مكان ساز يگفته ا

نكه زمان در مكان يف از ايم بنده دو تعريست که همان فرمول را تكرار کرده باشينطور ني: نه ايبرادر معلم

 يبات چه موقع بصورت کلين ترکيم اياست که بگوئ ين معنينكه آمدن زمان به مكان به ايا يكيد گفتم يايب

 ينست که عناصريگر آمدن مكان به زمان ايد يض مدل خواهد بود معنيتعو ين به معنيشود که ايعوض م

 يعنيم ين همان جدول است که قبالً داشتيزان است که ايرشان به چه ميينجا قرار دارد سرعت تغيکه در ا

 د.يهست بفرمائ يرض سومم و اگر فيد آنرا رسم کنيه که بايجدول زمان اول
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ا نه اگر يدارد  يت زمانيا خصوصيد آيآ يد که در مكان ميگوئ ين اثر زمان را که ميان: همينيبرادر حس

 د.يب را عوض کنيد ترکيد بايفرمائيکه م يفيدارد بنابر همان تعر يت زمانيخصوص

 آورم در مكان. يزمان را م ديگوئ يم شما ميکن يم از شما سئوال مي: ما داريبرادر معلم

 م.يآور يان: نه اثر زمان را در مكان مينيبرادر حس

 م.يدار يم پس چه اختالفيگوئ ين را ميد که ما هم هميآور ي: اگر اثر زمان را ميبرادر معلم

 ن فرمول.يم منتها با ايآور يم اثر زما را ميگوئ يما م يان: ولينيبرادر حس

م )ج: بله خود يآور يکه خود زمان م ين معنيم به ايآور  يدر مكان مد اثر زمان را يگوئي: شما ميبرادر معلم

 د جهت ساز و زمان ساز.ينجا نوشته ايزمان( پس چرا ا

 ان: خود زمان که زمان کل موضوعمان است.ينيبرادر حس

 يزمان يم مكان خود دارايد بگوئيبا يعني: خوب اگر آن فرمول خود زمان بخواهد تكرار شود يبرادر معلم

 د.يهست بفرمائ ين همانطور که گفتم دو احتمال دارد که هر دو مردود است اگر فرض سوميست، اا

از زمان  يك مرحله اياز زمان موضوع است،  يك مرحله ايم زمان مكان يگوئيما م يعنيان: ينيبرادر حس

 كند.يموضوع با همه زمان موضوع فرق م

 دارد. يان موضوع چه فرقاز زمان موضوع با مك يروزمند: مرحله ايبرادر پ

ل آنكه همان ياز زمان موضوع بدل يبات آن موضوع باشد مرحله ايان: مكان موضوع قرار شد ترکينيبرادر حس

 ن قسمت.ير زمان کل موضوع در ايم تاثيگوئ يش را ميهم دارند آن قسمت بعد زمان يبات بعد زمانيترک

 يا به معنين تقدم و تاخر يد ايو تاخر را در آن قائل شوك نحو تقدم يد ين بعد مگر نباي: در هميبرادر معلم

نست که يا ينكه به معنيا ايعوض شدن مدل است  يد که ايآ يم يگريرود و کل دين است که کل آن ميا

د همان فرمول چارت وش ين ميم ايگوئ يشوند ميگر عوض ميد يزهايزودتر از چ يزهائيك چين، يدر درون ا

م فرهنگ و اقتصاد و يگوئ يکه م يد؟ آنجائيدار يگرير از تصور چه تصور ديغ يچارت زمان يعني يبغل دست
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ن مطلب يکند و با ا ير ميياست تغيعتر از سيعتر از فرهنگ، فرهنگ سريم اقتصاد سريگوئيم مياست داريس

 م.يساز يرا م يجدول زمان

 م.يان: پس زمان ساز ندارينيبرادر حس

د فرمول يگوئيندو تفاوت دارند شما ميد و ايکن يم شما صحبت از زمان ميا قبول دار: زمان ساز ريبرادر معلم

ت يفيآن ک يعنيت يفيم زمان کيم اگر بخواهم بگويگويجهت زمان و مكان را دوباره در مكان تكرار کن من م

 يشود اوليا اجزائش عوض ميشود ينست که کلش عوض ميا يا به معنين عوض شدن يد عوض شود، ايبا

 همان جدول زمان است. يعوض شدن مدول و دوم يعني

ك يك ساعت و يم که به يگرفت يانتزاع يند ما زمان را به معنيگوي: آقا مينين حسيحجت االسالم و المسلم

ل شده بود پس جدول زما شما همان فرهنگ اقتصاد و يشد اطالق شود سال از روزها تشكيك سال ميروز و 

د که ما همه يفرمائيم يکه حضرتعال يا عنوان بزرگتر، به آن معنائيكتر ك عنوان کوچياست است در يس

است اقتصاد را ناظر بر خانواده جمع يم مثالً فرهنگ سيآور يشدن م يد زمانين را به قيات طرفيخصوص

 شانيم ايداشته باش يامر زمان 27م يخانه دار 27م، که اگر يريو احكام، اخالق بگ يدولت، و ناظر بر تكنولوژ

نجا يرا که ا يشود که زمانيم واضح ميرسد که اگر آن معنا از زمان را حل کنيرند بنظرم ميگ يناظر به آنها نم

م يخواهيم فرق دارد آنجا ميبر يکه در جدول زمان بكار م يم با زمانيم بعنوان زمان ساز بكار ببريخواهيم

م ينيمتناسب با جدولمان را ببن يصاف مكانم اويخواهينجا ميم اينيمتناسب با جدولمان را بب ياوصاف زمان

 آن حتماً اختالف سرعت هم هست. يکه در اوصاف مكان

 ش اختالف سرعت هم هست.يان: در اوصاف مكانينيبرادر حس

 د.يده محض کنيد بريتواني: مگر مكان را مينين حسيحجت السالم و المسلم

 شود.يب عوض ميشود که ترکيمطرح م يمعلم يان: اگر اختالف سرعت باشد که سئوال آقاينيبرادر حس

بات آن کالً  عوض يد ترکينست که بگوئير از اي: نه اختالف سرعت غينين حسيحجت االسالم و المسلم

 شود.يم
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 بات زمان دارد.يبات هست ترکيزمان در ترک يعنيان: اختالف سرعت ينيبرادر حس

 كنند.ير مييشود و تغيعوض م يبياجزاء ترک يمختلف يبا سرعت ها يعني: ينين حسيحجت االسالم والمسلم

نرا يشوند ايعوض م يمختلف يبا سرعتها يبيترک ياجزا يعنيم، يگوئين مي: بله، ما زمان را هميبرادر معلم

 يوقت يرات خودشان، ولييهمان تغ يعنين اجزاء که ين اجزاء، زمان ايم زمان کل موضوع نه زمان ايگوئيم

شود يشوند متنجه عوض ميشود چون هر کدام عوض ميعوض م يبياجزاء ترک يمختلف يم، با سرعتهايگوئيم

د يگوئيم حال شما ميگوئينرا زمان موضوع ميم ما ايدهيح ميم مراحل و زمان منتجه را توضيدر واقع دار

ن يست اين نيم ايگوئيرد، ما ميپشت سر هم قرار بگ يك مقدار صفحه هائينست که يا يفرمول زمان به معن

 م.يقرار ده يت خاصيم وضعيتوانيکه در فرمول نم يشود در حاليخاص م يت هايا وضعصفحه ه

 تا اقتصاد. 1تا فرهنگ و  1م يگوئياست ميتا س 1ان: نه، ينيبرادر حس

 ين که االن ميست، اگر عام بود که همينها عام است نه خاص، اگر اوصاف خاص شد فرمول ني: ايبرادر معلم

ن مطالب اثر همان يپشت سر هم است ا يمانند صفحات يا مراحل زمانيم آينيببد يشود پس بايد ميفرمائ

خورد که ين معنا به آن ميدارد که ا يخاص يك معناين است که در آنجا يبحث موجود و مطلوب و ربط ب

ن آنوقت اشكال يم وضع موجود، وضع مطلوب و ربط بياست که بگوئ ين وقتيپشت سره هم ع يزمانها

ن آنها هم خودش مبهم موجود، موجود و مطلوب و مطلوب است و در وضع موجود و يط بكنند که ربيم

است که در  يت امريت، وضعيم وضعيگوئيم يست، در فرمول ما وقتين نينطور، فرمول ما ايمطلوب هم هم

ن يچگاه از بيست که در همه جا نباشد مثل خود موضوع است که هيهمه مراتب حرکت هست، مثل موجود ن

 يزيبات هست و ارزش چياست که در همه ترک ين مراحل امريم، ايگوئيا جدول مراحل را که ميرود، و  ينم

 بات است.ياست که در همه ترک

د و بعد جدول يب، اول جدول جهت را شروع کنيتقر ي: خوب است براينين حسيحجت االسالم والمسلم

کنم اگر از آنطرف  يست گمان ميمكان چنست، ينست و مراحل ايم اگر جدول جهت ايمراحل و بعد بگوئ

 کرد. يشود کاريگر نميده شد و تعداد مبهم صفر شد ديده بريكنند که اگر مراحل بريت ميد دوستان عنايآمد
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مختلف  يزين مرحله چه چين مرحله به اياز ا يعنيباشد  يد فرموليم زمان باين که ما بگوئي: ايبرادر معلم

شود صفحات پشت سر هم چون  ير نمين دگيشود فرمول اين ميثابت بوده است ا يزيشده است و چه چ

 م.ين به هم وصف کرده ايآنها را در پائ

 يست منتهين يگر اسم آن وضعتيد آنوقت ديت را به هم اتصال داديان: ممكن است سه وضعينيبرادر حس

ر را ييشود و تغيربط شامل ماست آن يم، بعد سيست و هفت وصف داريت چون ما بيم در هر وضعيگوئيم

 ر کند.ييكند تا فرهنگ تغيحفظ م

شود يك جا هم فرهنگ ربط شامل ميشود ربط شامل يكجا هم اقتصاد مينطور است يك جا اي: يبرادر معلم

 شه ربط شامل بشود فرق دارد.يهم ياز آنها برا يكين با آن صحبت که يا

د يم مكان را بايم مكان را درست کنيائيم حال بيجهت کرده ام زمان و مكان و يان: حال اگر بگوئينيبرادر حس

 چگونه درست کرد.

 يباشند و کل يبات باقيم و در همه مراحل حرکت آن ترکيکن يب را معرفيد ترکي: در مكان بايبرادر معلم

کرد که  يك موضوع معرفي يتوان برايرا م يبات مختلفيم ترکيگو يك صحبت، بعد مين يآن عوض نشوند، ا

د ما اثر زمان در مكان و اثر جهت در مكان را يشه طبق اصالت ربط بايم هميگو يشه آنها صدق کنند ميهم

م يما به آن عنصر نگاه کن يد که وقتيبات قرار بدهيرا در ترک يك عنصري يعنيم اثر زمان در مكان ياوريهم ب

ز يم که به آن چيکن يطراح ينرا طوريم ايخواهيم ينده خاصيا اگر آيشود يت چه ميفين کينده ايم آيبگوئ

ا باران يد يآ يد امشب برف ميگوئيم يزهائيك چي يکه هوا شناس است از رو يل شود مثال آقائيخاص تبد

كند يوجود دارد که آن ار که نگاه م يزهائيك چيت موجود يامده است اما در وضعيد، هنوز که باران نيآ يم

م چطور خواهد شد، پس يتوانم بگو يآن م يان ساز است که از رود آن عامل، عامل زميم آيد برف يگو يم

م يگوئ يد زمان ساز باشد بعد ميم چطور خواهد شد، پس در مكان بايگوئيد زمان ساز باشد بعد ميدر مكان با

از حرکت  يم در هر مرحله ايگوئيت باشد ميفيان کننده ارزش کيد که آن عامل بيرا قرار ده يدر مكان عامل

ا ين ارزش ساز يم که ارزش موضوع چقدر است که ايد بفهمين عامل و ارزش ساز بايا يم، از رويکه هست
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ا ارزش يجهت ساز  يم از رويا بعدش چه هست ندارينكه قبلش چه بوده يبه ا يکار يعنيجهت ساز است 

مان ساز و مكان جهت ساز ز يد به عوامليب را بايم ترکيگويم يد و بطور کليتوان فهميساز ارزش موضوع را م

ر يا زمان ساز و مكان ساز و جهت ساز را هم عرض همدگيد که آيآ يش مين صحبت پيکرد بعد ا يساز معرف

ز هم يت مرکب است از زمان ساز و جهت ساز و مكان ساز که سه چيد وضعيگوئ يم يعنيد يدهيقرار م

ت يفيت کيد همه هويگذار يم متيا قيت ارزش يفيك کي يکه برا يرا وقتيم نه، زيگوئ يعرض هستند م

ر از آن وجود ندارد يغ يزيچ يعنيد يمت را به جهت آن گذاشته ايشود که ق يم يزيخالصه در همان چ

د يد بگوئيتوان ياست اگر گفتند فالن مطالبش چطور نم يران جامعه خوبيد جامعه ايگوئ يکه م يمثالٌ وقت

ا يد يمت گذاشته ايآن ق ياست که شما رو ين امرياست, بلكه همه آنها منحل در هم يگريآنها موضوع د

 د. يمت گذاشته ايکه ق يامور

نست ين مطلب ساده اش ايا يت است, معناين اصالت والين جدول عي: اينين حسيحجت االسالم و المسلم

د يگوئ يخدا دارد بعد م يدر بندگ يريست تاءثيچه ن يعنيارزد  يكروفن چند مين ميد ايگوئ يم يکه وقت

بات آن چطور يد ترکيگوئ يآن است بعدش هم م ين مطلب ارزشيرش هم منحل در اييکند و تغ ير مييتغ

است, چه  ياست, قطعاتش هم امور مكان ين مربوط به امور زمانيدن اين مثالٌ پوسيرات اييتغ يعنياست 

نكه قدر و يا يعنيچقدر است امور جهت ساز است  يدارد و قدر و منزلتش در دستگاه اله يرينسبت تاءث

ر کند حال اگر ييا کند بپوسد و تغينكه تند بپوسد ين نسبت به آخرت حكومت دارد نسبت به ايمنزلت ا

 ن است. يون سال بود, باز هم ارزش آن پائيلين بود ولو عرض صد مين پائيارزش ا

ث قسمت دوم شوند بح يا ضرب ميشوند  يا در هم حل مينها هم عرض هستند ينكه اي: حال ايبرادر معلم

 است. 

باشد و آثار  يباشد آثار مكان يد آثار ارزشيم در مكان جامعه بايم بگوئيتوان يان: حال پس مينيبرادر حس

 هم باشد.  يزمان



313  ···························································································································································  

ك ين يگر دارد, اياء ديبه اش يك تناسبيكروفن ين ميم ايگوئ ي: مثالٌ مينين حسيحجت االسالم و المسلم

ن رکن است که يدر ا يزهائيك چيكروفن نسبت به آخرت ين ميارزش اخودش که در باب  يدارد برا يارکان

هم  يزهائيك چيمتش مجهول است, بعد ين چقدر است واال قيم ارزش ايتوانم بگو يزها ميبر اساس آن چ

دن هم دارد, يكروفن سه قطعه دارد, سه نحوه پوسين ميدهد, مثالٌ ا ين را نشان مير اييدارد که سرعت تغ

ك يو  يدارد تناسبات ارزش يك تناسباتي يعنيخواهم بروم  يکه من م يهم نسبت به مقصد يارزش

 .يك تناسبات قطعاتيو  يرييو تغ يتناسبات زمان

ن يرا هزار تومان در ا يكيدهند و  يكروفن را صد تومان ميك مينكه در بازار به ما ي: بله مثالٌ ايبرادر معلم

ن يکه از ا يريند نسبت تاءثيگو يباشد مثالٌ م يمت بر اساس آن ميوجود دارد که ق يزيك چيكروفن يم

متش يرد قيگ ين چون صدا را بهتر ميباشد ا يو پخش صدا م يكروفن انتظار دارند فرضاٌ گرفتن صدا بخوبيم

ف تر است صد تومات است و چون برنامه ما برنامه رشد است همان يچون ضع يكيآن  يهزار تومان است ول

م رشد کرد فرضاٌ اگر گرفتن يکه داشت يكروفنيم مياد شود تا بگوئيم تا ارزش آن زير دهييد تغيعامل را با

ن يم رشد کرده پس چنيم بگوئيم تا بتوانين خصلت را باالتر ببريد مرتباٌ ايكروفن مورد نظر باشد بايصدا از م

ن خصلت يت هم در هميفيشود و همه کين ميت از آن معيفيمت کيد در مكان باشد و قيحتماٌ با يزيچ

م صدا ضبط يشود بعد اگر بگوئيمتش مربوط به صدا ضبط کردنش ميم قينكه بگوئيشود نه ا يخالصه م

نطور يست, اگ ربط نداشته باشد الزم نبود ايه اش چطور باشد و قطعاتش چطور باشد نينكه پايکردنش به ا

داده است پس همه اش در همان مطلب  جه راين نتينها با هم مربوط بوده است که ايم همه ايدرست کن

ت عوض يفين کيم ايگوئ يد اثر داشته باشد باز مير هم در مكان بايينكه بحث تغيشود از بعد ا يخالصه م

خاص آن عوض  يبات هم به معنايشود ترک يشود ارزش آن هم عوض م يز آن عوض ميشود و همه چ يم

ا فراگم يه آن صفحه حساس يكروفن سرعت پاي که مکند مثالٌ ير آنها فرق مييتغ يسرعت ها يشود ول يم

م مثالٌ آنرا يکند دو رقم سرعت فرسوده شدن با سرعت رشد کردن دارند که اگر بخواه يآن که لرزش م

ه بساز, پس يپا يبعد ين در قدمهايا فراگمش را عوض کن بعد متناسب با اياد يم اول بيگوئ يم ميعوض کن
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ت در همان يفيت کياست هر چه هست همه هو يزهائيم چه چيم عوض کنيخواه يرا که بعداٌ م يعوامل

نجا از بعد ير هستند در اييارزشها را همه که در حال تغ يعنيشود.  يکند خالصه م ير مييکه تغ يزهائيچ

آن را  يه و دسته و سرين پايم ايگوئ يم يب وقتيم, و بعد در بحث ترکيده يمورد مالحظه قرار م يرييتغ

نطور شد ياست اگر ا ينها جاريرات هم در همه ايياست و تغ ين قطعات جاريرزش آنهم در همه ادارست ا

همه  يم بندياست نه سه تقس يمواز يم بندير ساز و مكان ساز تقسييارزش ساز و تغ يم بندين سه تقسيا

م يگوئ يبعد م رنديگ ين قرار ميند و داخل ايآ يگر ميد يم دو تايهر کدام که دست بگذار يعرض, چون رو

رات ييگر است و اصل در تغيد يزهايم چون ارزش شامل بر چيگوئ يب قرار داد ميد به چه ترتينها را بايا

ن بحث دوم ين که ايم و زمان ساز را وسط و مكان ساز را پائيد باال بگذاريارزش است پس جهت ساز را با

که  يا عوامليم که عامل يکن يب را معرفيترک يد بنحوه ايب, بايترک ينست که در معرفياست فعالٌ بحث ما ا

ت را نشان يفيرات کييکه تغ يا عوامليب وجود داشته باشد و عامل يکند در ترک ين ميت را معيفيارزش ک

 . يشود جدول مكان ين ميدهد وجود داشته باشد ا يم

م يبه جهت زمان و مكان تقسم که موضوع ما جامعه است و آنرا ينطور بگوئيم ايتوان يا ميان: آينيبرادر حس

 م. يکن يم ميتقس يو آثار مكان يو آثار زمان يم حال مكانش را در مرتبه دوم به آثار ارزشيکرد

ا جهت ساز و زمان ساز و مكان ساز, چون ي, يات زمانيفي, کيات مكانيفي, کيات ارزشيفي: کيبرادر معلم

ندارد که  يف باشد فرقيد تكينجا بايم در اينجا آورده اياتها, اثر آنرا يفيم کيد بگوئيب است باينجا بحث ترکيا

 . يو ارزش يجهت يتهايفيا کي, و آثار جهت در مكان يات زمانيفيا کيم آثار زمان در مكان يبگوئ

خود موضوع,  يك فرمول هم برايد و يمكان گفت يك فرمول برايان: در واقع دو فرمول است ينيبرادر حس

 ست؟ يندو فرمول چيحال رابطه ا

سرعت  ياست که از رو يم و عامل زمان ساز عامليده يت عامل زمان ساز را قرار مي: در وضعيبرادر معلم

م عامل يگو يشود م ين زمان و مكان چه ميد ربط بيگوئ يست, بعد که ميتوان گفت زمان چ يراتش مييتغ

 شود.  يراتش زمان ساخته مييسرعت تغ يزمان ساز که از رو
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 م. يخواه يم صرفاٌ رابطه زمان و مكان را نميم را سئوال کردين دو فرمول تقسي: ما رابطه بانينيبرادر حس

است مثالٌ دو فرمول شامل و مشمول هستند  يگريست بحث دينكه رابطه دو فرمول چي: حال ايبرادر معلم

ت موجود ياست که در وضع يزيم زمان ساز چيگوئ يم ما ميگشت يم دنبال ربط زمان و مكان ميفعالٌ داشت

 م. يو موضوع را رسم کن يم مراحل زمانيتوان يرات آن مييسرعت تغ يوجود دارد و از رو

م آنوقت همان را در مكان تكرار يائيم اگر ما وجه اشتراك از فرمول را بيخواهم بگو يان: من مينيبرادر حس

 م. يکن يم

تواند به هم  ين چند فرمول ميا ايم آيفرمول را بكار ببر نكه اگر چندي: دوباره موضوع عوض شد ايبرادر معلم

 يم بله, ميگو يبا هم ربط داشته باشند شامل و مشمول دارند م يا وقتيد آيگوئ يمربوط باشند؟ قطعا نه, م

 ياست )ج:نم يم بنديتقس ينست که مبنايم, حداقل صحبت ايگو يست مين دو فرمول چيد شامل بر ايگوئ

 م. يندار ين بحث کاريشود, البته اصالٌ به ا يشود( چرا نم

 د آثار. يبا ق يد منتهيدر مكان آورده ا يك نحوه ايزمان و مكان و جهت را به  يعنين بحث يان: اينيبرادر حس

م يم آثار آنها را آورده ايگوئ يد ما ميد زمان و جهت را آورده ايگوئ يشماست. شما م ين ادعاي: ايبرادر معلم

م يگو يم ميد داشته باشيك فرمول بايخواهد و  يك فرمول شامل بر آنها ميگر دو فرمول شد, د ايگوئ يم

 م. يك فرمول دارياالن هم 

د همان فرمول است يکن يم ميد تقسيکه االن در مكان دار يان: رابطه فرمول شامل با آن فرمولينيبرادر حس

 د. يد تمام کنيتوان يد مكان, واال رابطش را نميبا ق

نكه ربط را يم. اما ايکن يتمام م يگريك فرمول ديست و ربطش را با ين آن فرمول ني: نه, ايبرادر معلم

ا ين دو فرمول آينكه ايد و آن ايد بكنيرا با يگريك سئوال ديم صحبت دوم است. شما يکن يچگونه تمام م

 م. يده يش مينرا سر جايده است که جواب ايا از هم بريك فرمول شاملتر هم دارد يا يك فرمول است ي

م يتقس يکه ما برا يم فرموليق ثابت کنم که بگوين طريخواهم صحبتم را از ا يان: نه من مينيبرادر حس

 د مكان است. يبا ق يهمان فرمول باالئ يم تجليکن يمكان استفاده م
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 گر است. يك فرمول دي يست, بلكه تجلين يآن فرمول باالئ ي: نه, تجليبرادر معلم

 م. يم بلكه تكرار فرمول کرده ايك فرمول کامل نداري: بله وگرنه يميبرادر سل

ن يشود که ا يل نمين دليا ين درست وليگر برگردد ايك فرمول ديد به يت فرمول حتماٌ باي: دوئيبرادر معلم

 همان باشد. 

ف يان کرد سه تعرينطور بيرا بتوان ا يمعلم يکنم غرض آقا ي: فكر مينين حسيحجت االسالم و المسلم

آمده است از هر جا که آمده  يك جائيف از ين سه تعريد ايزمان و مكان و جهت از فلسفه تان داشته ا يبرا

ل داده است يف تحويصورت گرفته و سه تعر يك بحثيد بهرحال يآ ياست, فرمول ربط آنهم از همانجا م

 دا کند. ين آنها ظهور پيربط ب د دريهمان بحث بوده است همان مقسم با يقيمبداء, و مقسم حق

ند اگر يگو يخودش هم درست است م يکنند که سر جا يم يك صحبتيشان ي: بله, البته ايبرادر معلم

د به هم ربط داشته باشد و يد آن فرمولها هم بايب کرديد و ترکيك جدول قرار داديرا در  يمتعدد يفرمولها

 خوب درست است.  دا کرده استيبه هم ربط پ يگريك فرمول ديطبق 

ست, ربط هست, يست و انفصال مطلق نيد اتصال مطلق نيگوئ ينكه مي: اينين حسيحجت االسالم و المسلم

ت ين دوئيد ايف جديت تعرين هويد که ما ايده يل ميرا تحو يديجد يفيت تعريك هوينست که يش ايمعنا

ش ياز موضع زمان, معنا يم منتهيکن يم را تكرار مين تقسيد ايگوئ ين که ميد و به هميبر ين ميرا از ب

ن جدولتان يت بينها متناسب با زمان آنجا ذکر شده چون نه انفصال مطلق است که دوئيات اينست خصوصيا

 باشد.  يكيبطور مطلق باشد و نه اتصال مطلق است که 

و زمان هم مكان م يگوئ يکه در کل موضوع م يد مكان هم زمان دارد به همان معنائي: اگر بگوئيميبرادر سل

مكان موضوع در فرمول با  يعنيافتد  يت ميمكان موضوع آنوقت مكان از خصلت مكان يدارد به همان معنا

 ندارد.  يرند و مكان معنائيگ يك رتبه قرار ميخود موضوع در 

 گاهش. يد جايبه ق يعنيد مكان يان: بله مكان هم زمان دارد اما به قينيبرادر حس

 شود سه تا جدول و مسئله حل کرد.  ينطور باشد ميار خوب, اگر اي: بسينين حسيسلمحجت االسالم و الم
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نكه يك فرمول, جوهره مشترك آنهاست همان فرمول شامل, نه اي يشود ول يان: سه جدول مينيبرادر حس

 . ن در همه فرمولها مشترك استيم ايم و بگوئياوريرا ب يم فلسفيه تقسيت و ربط که فرمول اوليهمان دوئ

د )ج: يدانست يرا علت اتحادشان م يزين زمان و مكان و جهت چه چي: بينين حسيحجت االسالم و المسلم

 يدر آن باال کار يد وليش چطور به آن کار دارير بخش هايد, در زيندار يم( چرا کاريبه آن ندار يما کار

 د. يندار

م تا مثالٌ زمان با مكان ياوريب يزيم از خارج چيتوان يم که در آن ربط شامل نميان: از ابتدا گفتينيبرادر حس

 بشود.  يز چهارميدا کند و چيارتباط پ

ن سه يخوانده اند ا يد که با هم ميف داشتين سه تا, سه تعريا ي: نه براينين حسيحجت االسالم و المسلم

ف همان ين تعرشامل بوده است که با هم سازگار بوده اند که بنظر من آ يف فلسفيك تعريف بر اساس يتعر

 باشد.  يف مياز تعر يديت جديباشد که هو يم "نكه ربط هستيعدم اتصال مطلق و عدم انفصال مطلق و ا"

 م. يخواه يم يشناسائ يك فرمول شامل و عام برايم ما يم و گفتين مطلب ما گذر کرديان: از اينيبرادر حس

 د. ين ربط معنا کرديرا بر اساس هم يب مكانيترت يج مكاني: نه تدرينين حسيحجت االسالم و المسلم

 ا جهت زمان و مكان؟يت و ربط بود يان: فرمول شامل شناختمان دوئينيبرادر حس

بود که  يك فرموليگر فرمول جهت زمان و مكان برخاسته از ي: بعبارت دينين حسيحجت االسالم و المسلم

ت هم دارند حال يندو دوئياز زمان. هر چند ا يد و نه مكان جدايده از مكان داريچگاه نه زمان را بريد هيگفت

 ده از مكان. يف بريك تعريکه سازگار با مكان است نه  يفيم تعريگو يد مياز زمان دار يفيد چه تعريگوئ يم

م اثر زمان يگوئ يم و ميکه در جدول مكان هست يم که وقتيکن يسئوال م ينييك مطلب را تبيف: يبرادر س

نكه در ياست؟مستقل از ا يبيرات هر کدام از اجزاء ترکييت تغيفيا منظورمان کيد آيآ يبصورت زمان نما م

گر يك فرض ديا يست مورد نظر است؟ ين چيا ير فرسودگينكه سيا در جهت نباشد مثالٌ ايجهت واقع باشند 

 ير فرسودگين که چه سيکند که بنابرا يم يما معرف ين که آن نحوه از جدول مكان برايمطرح است و آن ا
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ن يما مع يشود که برا ين ميا اثر جدول زمان در مكان ايآ يعنيم يداشته باش يد چه ماده ايم بايرا الزم دار

 ن؟ير از ايغ يزيا چيرات مطلوب ما هستند ييبا چه نحوه از تغ يباتيشود چه ترک

ن ياست ب يلو ک يشگيم هميکن يم يرا که معرف يباتيترک يشه در جدول مكانيم هميگوئ ي: ميبرادر معلم

م يست که بگوئين مطلب مطرح نيست اين يچ فرقيشرفته و عقب افتاده هيافته و پيو رشد  يو اسالم يالحاد

فالن باشد,  يرييآن با تغ يم که سرعت فرسودگيده يقرار م يك عامليکه در آنجا گفتند  يزيمتناسب با چ

رات جامعه مربوط به فرهنگ, ييسرعت تغم يگوئ يکه م يد آن جدول عوض شود وقتين طور باشد باياگر ا

ر رشد يا در جامعه غيکند  ينم يفرق يو اسالم يجامعه الحاد ين برايم ايگوئ ياست است مياقتصاد, س

نها هستند البته اقتصاد ير ساز اييعامل تغ يم در هر جامعه ايگوئ يندارد م يشرفته هم فرقيار پيافته و بسي

 يهر دو اقتصاد هستند و بعد هم که ما فرمول زمان را درست م ينند ولک يبا هم فرق م ير الهيو غ ياله

 آن. يو اسالم يالحاد ياست و اقتصاد است نه از رويفرهنگ س يم از رويکن

نرا در کدام يست اياست چين فرهنگ و اقتصاد و سيب يد نسبت هايکن ين ميکه مع يف: آنجائيبرادر س

رات يينسبت تغ يد که بطور کليکن ين ميدر جدول مراحل مع د )ج: در جدول مراحل(يکن ين ميجدول مع

ر فرهنگ ييا مراحل تغيد چگونه باشد يرات فرهنگ باييد تغين کنينكه معيست نه ايفرهنگ و اقتصاد چ

 د باشد؟ ير اقتصاد چگونه باييد باشد. مراحل تغيچگونه با

م هر گاه سه بار يگوئ يم مثالٌ ميکن يم يمعرف ين مراحل بطور خاص نه, بصورت کليي: تعيبرادر معلم

است را يك بار سيم يم هر گاه سه بار فرهنگ را عوض کنيك بار فرهنگ را عوض کنيم ياقتصاد را عوض کن

د عوض ين استفاده ها که بايم ايم, اگر بعد بگوئيدرست کن يك جدولين فرمول يبر ا يم و مبتنيعوض کن

گر يد با دو جدول دين مسئله را بايست اين آن چيشود و ربط بل يتبد يد به چه اقتصاديبا يشود چه اقتصاد

 ن کرد. يمع
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م مراحل را ين سه بار عوض شدن اقتصاد بخواهيکه در هم ي: آنوقت وقتينين حسيحجت االسالم و المسلم

اده د اقتصاد خانويم بايت و تقدم و تاءخر داشته باشد مثالٌ بگوئياولو ييزهايك چيد يم بايتر بگوئ يبطور جزئ

 ا اقتصاد دولت را. يرا زودتر عوض کرد 

نسبت به هم تقدم و تاءخر داشته باشند آنها عامل  يزهائيشود که اگر چ يش صحبت مي: سر جايبرادر معلم

زودتر از  يكي يعنيرات خانواده و جمع و دولت با هم تقدم و تاءخر دارد ييزمان ساز هستند اگر معلوم شد تغ

» از آ يا فروعيد عناصر زمان ساز بشوند حال اصل باشند يشود که آنها با يمعلوم مابد ي ير مييتغ يگريد

د همراه يداشته باشند و با يد با هم تقدم و تاءخر حرکتياصل باشند. عامل جهت ساز و عامل مكان ساز نبا

در بخش  ديد البته زمان سازها را هم بايايد در زمان سازها بيباشد با يزين چيهم عوض شوند. اگر چن

تس اجزاء ين يبيد اجزاء ترکيآ يکه بدست م يزترش را بدست آورد و اجزائيم کرد و اجزاء ريخودش تقس

زمان ساز نباشند هر قدتر  يعنياگر خانواده و جمع و دولت از اجزاء مكان ساز باشند  يعنياست,  يرييتغ

م و اسمشان هم در جدول مراحل يسر يم به خانواده و جمع و دولت نميز کنياست را ريفرهنگ اقتصاد و س

ن يشود مثالٌ آنجا اقتصاد است از ا ين مين عناويك عنوان در آنجا قرار دارد که خوب در اي يد وليآ ينم

اقتصاد را خرد کرد و گفت  ياقتصاد اقتصاد خانواده و اقتصاد جمع و اقتصاد دولت مورد نظر است اگر کس

د جمع يد خانواده و توليشود تول ينها در آن سه تا ضرب مياست آنوقت اع و مصرف يد و توزيمثالٌ اقتصاد تول

زمان ساز را به موضوعات زمان  يعنيآخر.  يع دولت, مصرف دولت و اليد دولت, توزيا توليد دولت و يو تول

 د سهيم اقتصاد بايگفت يشود آنجا م يز ميم جدول مراحل ما رين کار را بكنيا يم, وقتيد خرد کنيبا يساز

 ييم در درون خود اقتصاد و تقدم و تاءخرهايگوئ يحاال م يبار عوض شود تا فرهنگ بتواند عوض شود ول

 است. 

د خرد يرا با يا نه, مثالٌ امور زمانيشود  ي: در خرد کردن حفظ موضوع مينين حسيحجت االسالم و المسلم

 ؟ يجهت م و متناسب با آن اموريرا خرد کن يبيکرد و متناسب با آن امور ترک
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م يرا خرد کن يكيم يم هر گاه بخواهيندار ين نه تا عاملير از ايد حفظ موضوع کرد چون ما غي: بايبرادر معلم

 افتد.  يگر ميد يعكس آن در سه تا

م يك سطح اول جهت را خرد کنينست که در ي: درست است اما بهتر اينين حسيحجت االسالم و المسلم

م ضرب دقت را يشوند بعد هم اگر خواست يب مينها ترکيرا. هر چند که ا م بعد مكانيبعد زمان را خرد کن

نطور بهتر يم و بعد مكان را, ايم و زمان را خرد کنيگر جهت را خرد کنيك بار ديم يائيم, دوباره بيباال ببر

 ست؟ ين

نكه يندارد جز ا يچ راهيا زمان و مكان خرد شود هيد هر کدام از جهت يد بگوئيخواه يم ي: وقتيبرادر معلم

شوند مثالٌ از زمان  ينكه خرد شوند در سه جدول با هم خرد ميعامل به محض ا 1ن يعامل خرد شود ا 1ن يا

ن هم در جدول مراحل و يع, مصرف عكس ايد, توزيم, تولياقتصاد گفت يم مثالٌ به جايم کرديسازها را تقس

م اخالق يگوئ ين به بعد نميشود, و از ا يمت و هم در جدول جهت هر سه با هم واقع يهم در جدول وضع

 . يو اخالق مصرف يعي, اخالق توزيديم اخالق توليگوئ ي, بلكه مياقتصاد

 م. يست که اول موضوع زمانسازها را خرد کرده اين نيش اين معنايا اي: آينين حسيحجت االسالم و المسلم

م به مقننه و يم کرديم اگر دولت را تقسيگوئ يمگر يد يك جايم, ين کار را کرده اينجا اي: در ايبرادر معلم

را خرد  ينجا عامل مكان سازيافتد در ا يت و جهت ميه, عكسش در جدول مراحل و وضعيه و مجريقضائ

 را. يم و در مثال قبل عامل زمان سازيکرد

ن يا گر باشديد يد در قسمت هايك قسمت باينكه انعكاس خرد شدن ي: اينين حسيحجت االسالم و المسلم

ك يم شود يتا تقس 1به  يك وقت هست در موضوع زمان سه تا موضوع زمانيب نخواهد بود, يقبول, واال ترک

ا سه درجه يد سه سقف يست, بلكه سه جدول را باين ين کار درستيشود ولكن ا يز ميدرجه در سه جدول ر

 م. يز کنير

م يرس يز کردن به آن مينرا در بحث ريحال ا ستينطور نيم ايديم ديك بار بحث کرده اينرا ي: ايبرادر معلم

نكه هر يا يم وليز کنيم فعالٌ ريرا نتوان يك جائيم يز کنيرا ر يك جائيندارد که  يز کردن اشكاليدر ر يعني
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نكه در جدول مكان اگر يا يشوند تمام است ول يز ميم همزمان با هم هر سه جدول با هم ريز کنيرا ر يجائ

 يم نه اشكاليگوئ يك ضرب شود ميا ...... تا يم و يز کنيد حتماٌ مكان ساز را هم ريبا ميز کرديجهت ساز را ر

 ندارد.

كم و رحمه اهلل و برکاته يوالسالم عل  
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